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Japonya, Amerika 
ve İngiltereye 

dün tarziye verdi 
Londrada hidise henüz kapanmış 

addedilmiyor, kabine bugün toplanacak 
Ruzvelt, bizzat Japon lfnöii'i"erö ... h3r .. b 

imparatorunun mazeret levazımı 
began etmesini bekliyor depo ediyor 

Milli mütiaf aa büdcesi 
gelecek sene 278 

milyona baliğ olacak 
Londra 14 (Hususi) - Avam Kamara

sının bugünkü toplantısında beyanatta 
bulunan milli müdafaa nazırı Sir Tho
mas İnskip, ezcümle demiştir ki: 

(Devamı 3 üncü sayfada.) 

HATAYDA SEÇiM 
Garonun idare ettiği 
seçim toplantılarında 

dövüşmeler oluyor • 

Fransız delege Ermenilere hitaben : " Bizimle beraber 
olun, istediğiniz kadar silah veririz ,, dedi 

Antakya, 14 (Hususi) - Delege Garo 
sinsı sinsi mebus seçimi hazırlıklarını 

idare etmektedir. Bu maksadla yer yer 
toplantılar yapılmakta, bu toplantılar 

ekseriya kavga ve gürültü ile nihayet 
bulmaktadır. Nitekim İskenderunda son 
yapılan toplantıların birinde derviJ Micl 
üç tane satılmış adamın adyu zikrede
rek: cBunlardan başkasına rey verecek
lerin kafasını kırarız> demiştir. 

Bu söz üzerine kayıkçı reislerinden 
Mikail: ~Bu söylediğiniz adamlar mem
leketin, vatanın değil, Fransızlann men
faatini güderler. Biz memleketi seven ve 
ona hizmet Pden mebus istiyoruz, diye 
münakaşaya başlamıştır. Münakaşa bU
yümüş, kavga şiddetlenmiş ve mudarebe 
ile mhayet bulmuştur. 
Münakaşaların aralarını açtığı ph• 

ları birleştirmek, barıştırma işi ile Zeki 
Arsuzi meşgul olmaktadır. 

Garo'nun Ermenilere hitabl 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Simi sinsi faaliyetine devam ~elen 
delege Garo l'ta lya Alman yan 1 n Antakya sinema binasında Ermeniler 
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0 r ta Avrupa Prens Seyfeddinin cesedi 
siyaseti aleyhinde bugün Mısıra naklediliyor 

Hadisenin vu1eubulduğu mevkii gösterir harita • 

1..ondra 14 (Hususi) - Japon tayyare-! hüktlmetimn Tokyoya gönderdiği protes. 
lerı tarafından batırılan Panay Amerika tonamenin metni bugün neşredilmiştir. 
topçeker! hadisesi üzerine, Vaşington (Devamı 7 inci sa.yfada.) 
...... == 

Belgrad görüşmelerinde 
göze çarpan bir nokta 

Roma mülakah hakkında 
bir ıta7itenin haberi 

Paris H - t,Jour> gazetesi Del
bosun Belgrad seyahati münasebel!le 
şuil ları söylüyor: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Vekiller Hey'eti 
Dün toplandı 

Neşredilen tebliğde Mi1letler Cemiyetine ait tek bir Dünkü toplaııtıda Mareşal 
sözün bulunmaması Londrada nazan dikkati celbetti Çakmak ta hazır bulundu 

(Yazıaı J üncü ıayfrıda) 

Aptal kalmıya mahkOm evladmı 
öldüren ana affedilebilir mi? ...... 

Tanınmıı tıb ve hultuk adamlarım ızdan bir Jı .. mı: «Kadın mazur, 
lak.at kanun nazarında mücrimdir)) diyor, diierleri: <<Masat olamaz» 

mütalecuında bulanayorlar 

Doktor Operatör M. Kemal ~vukat bnıail Ag4b 
(Yu111 ı ıaoı •Jfada) 

Ankara 14 (A.A.) - Parti toplantısın
dan sonra İcra Vekilleri Heyeti bugün 
Başvekil Celil Bayarın :reisliği altında 

toplanarak muhtelif işler üzerinde gö
rüşmelerde bulunmuş ve bu işlere dair 
kararlar vermiştir. Bu toplantıda Mare
şal Fevzi Çakmak ta hazır bulunmuştur. 

Ankara, 14 (Hususi) - Vekiller 
Hey'eti toplandı. Müzakereler geç vak
te kadar devam etti. 

Yanmış bir bina 
enkazı altında bir 
saat kalan adam 
Dün saat 15 de 

Tepebaşmda fiç a
melenin yaralan
masile neticelenen 
bf r inhidam hldi
seai olmuştur. 

Vak'a, eski Glava .. 
ni yeni Kalllvi so
ltağlnda M numa
;ralı binada cere
yan etmi§tir. Ber
lin Ôtelinin yanın-
da bulunan ve ev- . Yaralı AU 
velce mobilya fabrikası olan bu bina, o
kuyucularımızın da hatırlıyacakları veç
hile, geçen rene yanmıftır. 

(Devamı i met sa.Jlfada.) 

Cenaze ile gidemeyen prensin kayınbiraderi bugün 
Mısır konsolosluğunu protesto edeceğini söyllyor 
Müteveffa Prens Seyfeddinin cenazesi

nin .Mısıra nakli de yeni bir mesele ol
muştur. Prens:n tahnit edilen cesedi ev
velki gün lskenderiyeye kalkacak vapur
la götürülecek iken geri kalmıştır. Bu
nun da sebebi prensin refikası prenses 
Ulviye ile kardeşi Sem.ıh Mümt&Z4 aid 
pasaportların Mısır konsolosluğunca vi
ze edilmemiş bulunmasıdır. 

Gece son dakikada öğrendiğimize göre 
Prens Seyfeddinin cenazesi nihayet bu
giın sabah dokuzda Romanya vapurile 
ve Mısır sefareti vasıtasile Mısıra nakle
dilecektir. 

Cenaze ile birlikte Mısıra gitmek ilti
yen ve kendilerine vize verilmiyen pren

(Devamı 3 üncü ıayfada.) Merhum Prens Seyfeddta 

Otobüs ruhsatiyesi 
yüzünden çıkan hidise 

Tan başmuharririne otobüs ruhsatiyesi için 1000 lira 
verdiğini iddia eden diş tabibi dün mahkemeye müra
caat etmedi, bugün gerek onun, gerekse Ahmed Emini11 

dava aç malan bekleniyor, adliye tahkikata baıladı 
Takriben bir hafta, on gün kadar olu

yor: Tan gazetesinde cOtobüs dedikodu
su, başlığı altında Ahmed Emin Yal
manın bir makalesi çıkmıştı. 

Meslekdaşımız İstanbulda iıliyen oto
büslerin işletme ıeklini belenmlyordu, 
bazı tenkidler yapmıştı. Otobüs iıletme 
müsaadesi almak istiyenlerden bazıları
nın doğru yol haricinde yürüdükleri 
hakkında kulağına bazı rivayetler geldi
ğini de söylüyordu. 

O zaman bu yazı belediyenin hassasi
yetini tahrik etti, belediye yapılan ten
kidi bir gazetenin hakkı ve vazifesi olan 
mü.ilbet tenkid hududunun dışına çıkını§ Ahmed Emin 

(Dn>amı 5 inci Myfadtı) Yalman 
DiJ tabibi AvıW 

Baye'f 
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Her gün 
---

ita/yanın çekilmesinden 
Sonra Milletler Cemiyeti 

- Yazan: Muhittin Birıen -

aO talyanın Milletler Cemiyetinden ~e-
kilmesi etrafta muhtelif tarzda akıs

.'er yaptı. Almanya, bu karar. adeta bir 
~enlik halinde karşıladı. 1talyaya karşı 
meşhur zecri tedbirlerin tatbikı sırasın~a, 
Milletler Cemiyetinin ittifakına karşı ıs
tinkaf rey vermek suretile muhalif. kal
mış bulunan Avusturya ile _M:acar:stan, 
Mılletler Cemiyeti müesseSE:sını doguran 
nizamın mazlumları sıfatile, İtalyayı tas
vib ediyorlar. Uzak ve 'Mllletler Cemi
yeti :şlerinde pek az alakad~r bir aza sı
fatile Brezilya da bu işde ltalyanın ta
rafındadır. Diğer bir takım devletler de 
var ki, bu cemiyette isimlerinin mukay
yed bulunmuş olması için azadırlar. On
lar da bu so~ karara karşı, bizim gibi, 
memleket ıçirideki fikri temayüllerin a
lakaları nisbetinde alakadar oldular. 

Bu cemiyet üzerine bir dünya siyaseti 
kurmuş olan İngiltere ile Fransa gibi bi
rinci derecede alakadarlara gelince, bun
lar bu kararı lakaydlıkla karşıladılar. 
İngiliz matbuatının büyük ve bilhassa 
resmi kısmı, cİtalyanın hareketi fiil~ 
vaki olan bir vaziyetin hükmen ifadesı
dir ve zaten İngiltereye göre İtalya çok
tanberi Milletler Cemiyeti haricinde idi> 
dediler. Ayni ses Fransadan da yükseldi. 

* Hakikatte, İngiliz matbuatının hakkı 
vardır. İtalya çoktanberi Milletler Cemi
yetinden çekilmiş bir hnlde bulunuyor
du. Bu emri vakiin hükmen ifadesinden 
b:ışka ":>ir şey olmıyan bu karar, fiılen 
bugünkü vaziyeti ne değiştirmiş, ne de 
on<ı bir şey ilave etmiştir. Fakat, arada 
inkar edilemiyen bir şey vardır ki, İtal
ya cemiyetten f,ıicn çeki~miş o~duğu ~al
de, maruf olan ihtiyatkarlığı ıle, dune 
kadar cemiyetten çekilme kararını ver
mıycrdu. Bunun iki sebebi olabilirdi: Y~ 
tekrar oraya dönmekte bir fayda tasav
vur ediyor, yahud da çekilmek kararını 
vermek için kendisini kafi derecede kuv
vetli olan enternasyonal bir vaziyette 
hissetmiyordu. Bugün bu karan vermek
le her ikı mülahazanın ve her iki sebe
bın artık mevcud olmadığına kanaat ge
tirmiş bu~unuyor, demektir. 

İkinci bir mesele de şudur: İtalya Mil
letler Cemiyet.inden ~ekfünekle, bugü:n 
için yeni bir vaziyet hasıl olro~ değildir; 
ancak, bu, yann için yeni bir vaziyet ha
sıl olmıyacağı manasına da gelemez. Ber
lin - Roma - Japonya mihveri - belki 
buna yarın Brezilya da iltihak edebilir -
bugün yeryüzünde üç mühim noktada üç 
mühim kuvveti temsil eden ve öteki mil
letler arasında dostlar v~ hatta taraftar
lar peyda etmiş bulunan bir blok vücude 
getirmiştir. Bu blok kuv' etsiz değildir 
ve asıl kuvveti, öteki taı a!ı haksızlık ve 
dünva üzerınde tahakküm ithamı ile it
h:ı~ edebilmesindedir. Onlar bu vaziyet
ten Jıakkıle ıstifade ederek siyasi, diplo
matik, ideolojik ve demagojik olmak il
zere, otoriter rejimlere mahsus sıkı bir 
disiplin ıçinde, karşı tarafa mütemadi
yen taarruz edıyorlar. İtalyanın çekil
mesi, bu taarruzlann devam edeceğini 
gösterir ve bizım kanaatimize göre, bu 
mahiyette taarruzlar kısa fasılalarla de
vam edecektir. 

Madem ki her tat.rruzu, hatta Uzakşark
ta olduğu zaman, top ve tüfekle taarru
zu bile, Milletler Cemiyetı müdürleri 
hazmediyorlar, şu halde niçin durmalı? 

İşte, İtalyanın çekilme kararını vermiş 
Jlması bu bakımlardan mühimdir. 

* Her ne olursa olsun. Milletler Cemiye-
ti bu karardan sonra bir kerr· daha zayıf
lamıştır. Eğer bu za:nflıktan kurtulmak 
isterse, kendisini kuvvetlendirecek bir 
esas bulmak ve 'ana kanunlarnna böyle 
hir esasa göre çeki ve düzen vermek mec
t ... riyetindedir. 

Böyle bır fikir, bu cemi::ıetin dosyaları 
s• '.\Slllda zaten mevc..ıddur; ancak, gene 
l _i\Sanın gösterdiği muhalefetten dola
yı bu fikir yürümcm:ştir. Acaba, Millet
ler Cemıyetini ıslah ct.rr:.rk fikri, bu son 
karan müteakip tekrar canlanabilir mi? 
Fransanın A vrupada oynadığı rolün bu
günkü ruhu devam ettiği müddetçe bu
na pek az ıhtimal \'erilebilir. Fakat, öte 
tarafta aklı başında bir İngiltere vardır 
ki şirazesinden çıkan dünyaya yeni bir 
nizam ve 1ntizam vermek meselesile cid
di surette meşgul bulunuyor. Esasen pek 
yakın ve pek mühim menfaatleri de ona 

Yerli 
Malı 

E. T:ılu 

V erli mallan teşhir eden bir 

müessesenin kapısından içe

riye giriniz. O anda içinizi saran duygu, 
iyi yetişmiş evladlarını karşısında gören 
bir babanın se;vinçlc karışık gururunu 
pek andırır. 

Yirmi sene evvel biz, Türkler, bu gü
zel ve temiz duygunun tadını bilmıyor
duk. Bir aralık, oldukça eski zamanlarda 
bizim de milli bir endüstrimiz, ufak mik-

1 
yasta küçük san'atımız varmış. Bunun 
hala ötede beride, antika meraklılarının 
camekanlarında, hürrelerinde tektük e-
.:"'· ,nini heyı;canla görüyoruz. 

Bazıları bir hata yaptıkları zaman k.:ırşılaştıklan netice
den korkarlar, evveli o hatayı saklamak isterler, sonra da 
saklanması mümkün olmadığını gördükleri zaman bir başka
sına yüklemeye çalışırlar, böyle h:ıreket edenler hem sağ
lam bir karakterden, hem de muhakeme: hıssinden mahrum 
olanlardır, hatayı saklamak veya bir başkasına yüklemekle 
dfıha büyük bir hata yapmakta olduklarının farkında değil
dirler. 

Bir ağaç dalına taze olduğu zaman islediğimiz şekli vere

biliriz, kartlaştığı zaman eğilip bükülmez. Yaptığı hatayı 

veya kabahatı saklamamak hasleti insana çocukken verilir. 
BüyüdüğÜ zaman muhakeme onu doğru yoıa sevketse de iti-

:t..aman, gitgide bizleri yabancı mem
leketlerin, yabancı millctleıin ekonomik 
esareti altına düşürmüş. Ellerile çalışan 
san'at sahiblerimiz fabrika ile rekabet 
edememişler. Ucuzluk, gösteriş, kaliteyi 
mağlub etmiş .. tezgahlar birer birer ka
panmış .. san'at sahibleri hüsran içerisin
de, zaruret içerisinde ölmüşler. Tür)<ün 
san'at kabiliyeti, kadirşınas babaların, 
içlerini çekerek, evlfıdlarına, torunlarına 
nakil ve hikaye ettikleri bir efsane hük
münde kalmış. 

yad adım atmasına müsaade vermez. Çocuklarımıza bozulan 
oyuncakları kendilerinin bozduklarını söylemek adetini ver

mekten başlıyalım. Sağlam karakter bu noktadan başlar. 

Dünyanın en uzun 
Boylu kızı 

·-------------------------· 
(,_s_o_z __ A_R_A_S_D _N_~D~A ____ ) 

Mareşal Mackenzen 
88 yaşına girdi HERGüN BiR FIKRA 

-----.-
Sen beni biliyor musun? 
Bir giin Haccacı zalim, kendisini ta

nımıyan bir adama rastlamqtı: 
- Söyle bakalım, dedi, hayatından 

memnun musun? 
- Hiç memnun olur muyum? 

Hakikat ~udur ki, saltanatın son yılla
rında, mürekkep gibi, iplik gibi, sofra 
tuzu gıbi, daha ne bileyim?. İşte en ipti
dai, en basit şeyler bütün yabancı ülke
lerden bize gelirdi. 'Milli varlığımıza kar
§ı hepimizi öyle lfıkayd alıştırmışlardı ki 
kendı topraklarımızın nefis ve mebzul 
mahsullerini ihmal eder, onlara ithalat 
mallarını tercıh ederdik. Köşe bakkalı 

bize Marsilya patatesi, Odcssa unu, İtal
yan makaması, Fransız ve:ya İngiliz har
dalı, Taygan şehriyesi, Kaliforniya kon
serveleri, İngiliz tu~ları, Maltız sardal
yası satar, biz de memnunen alırdık. 

Heı: şeyde olduğu gibi, iktısadiyatta da 
- Niye? 
- Başımızda Haccac gibı zalim, f e-

na bir adam varkcrı .. 
- Sen beni biliyor musun? 

I 
gözümüzü açan şu mübarek Cumhuriyet 
rejimi oldu. Onun sayesinde, şimdi milli 

1 şuurumuz bu öakımdan da hflkimdir. 

Macar Gisela Zambo, dünyanın en u
zun boylu kızı olduğunu iddia etmekte
dir. Filhakika 23 yaşında bulunan Zam
bonun boyu iki metre on beş santimdir. 
Yukarıda kendisini babasile yanyana 

görü yorsun uz. 

bunu emrediyor. 
Şu halde, gerek Milletler Cemiyetinin, 

gerek dünya sulhunun ve milletler ara
sında anlaşm:ı fıkrinin bütün mukadde
ratı İngilterenin elindedir. Düzeltebilir
se o düzeltir. Aksi takdirde Milletler Ce
miyetinin geleceği büyük tehlikeler 
içinde bulunuyor. Bu cihet, muhakkaktır. 
Çünkü, Berlin - Roma - Tokyo mihveri
nin bu camiaya karşı yeniden, politiko
ideolojik ve ayni zamanda demagojik 
olan yeni taarruzlar hazırladığı şübhe-

sizdir. Muhittin Birgen 

- Hayır! 

- Haccac berıim .. 

- Ya sen de beni biliyor musun? 
- Bilmiyorum, söule kimsin ba -

ka'Jlım? .. 
- Beni buralarda herkes tanır, in

sanlar hakkında ne düşünürsem o -
nun zıddını söylemekle meşhurum. ·-·------------· 
Ankara kedisinin 
Derisinden 
Kürk yapılıyor 
Rcno mahkemesine boşanmak da,!$ı 

açan Madam Even hakimlere niçin koca
sından ayrılmak htedığini şu suretle an
latmıştır: 

- Kocam, ısim günümde bana beyaz 
tilki derisinden bir kürk hediye edeceği
ni vadetmişti. Fakat bunun yerine An -
kara kedisi derisinden hir kürk hediye 
etmekle beni aldattı. <Aramızdaki nika -
hın feshini isterim. 

Mahkemede hazır bulunan kocası kürk 
tüccarının kendini aldattığını iddia et -
mesi üzerine cclbedilen kürkçü kendisin
den daha ucuz olsun diye Ankara kedisi 
kürkü i~tediğini ve suretini ibraz ettiği 
faturada Ankara kedisi kürkü yazılı oldu
ğunu söyliyerek .zaten beyaz tilki deri-

leri pek ziyade nedret kesbetmiştir. Bun
ların binde ancak yirmisi halis tilki deri
sindendir. Diğerleri kamilen takliddir. 
Bunların içinde en iyileri ve kıymetlile
ri Ankara li:edisinin derisnden yapılan 
taklidlerdir. Çünkü Ankara kedilerinin 
derileri her türlü işlenmeğe ve boyan -
mağa çok :nüsaiddir. HülB.sa bugün dün
yanın en aristokrat zenginlerinin kürkle
ri bile Ankara kedileri derisin'dendir> de
m iştir. 

Bunun üzerine mahkeme madamın bo
şanmak davasını reddetmiştir. 

Mareşal Mackenzen 88 y~a gir -
miştir. Umumt harbin cÖlüm taburu> 

kumandanının yaş günü münasebetile 
Almanyanın bir çok yerlerinde ihtifal-

ler yapılmı.ştır. Yukarıdaki Tesi.mde bu 
günün şerefine Mareşalın köşkünün ö -
nünde askeri bir bandonun güzel ha -
valar çaldığını görüyorsunuz. 

Yüz milyar sene sonra güneş 
arz kadar olacak 

Amerikanın meşhur heyetşinasların -
dan doktor Evans iki sene mütemadiyen 
güne~n y!lşını bulmak için uğraşmış ve 
hır çok karışık riyazi 1ıesablar neticesin
de g(.meşin yaşının 7,540 milyar sene ol
duğunu bulmuştur. 

İnsan bu rakamın nasıl bir mana ifa
de ettiğini bilemediğinden bu hesabdan 
hiç b!r şey anlıyamaz. Fakat Amerikalı 
profesör anlaşılması daha kolay bazı iza
hatlar da vermektedir: 

Güneşin hacmi 5,660 milyar sene evvel 
iki kat büyüklükte ımiş. 7,080 milyar se
ne evvel dört ve 7,470 milyar sene ev -
vel de on kat büyükmüş. 7,540 milyar se

ne evvel :se yüz kat büyük ve ağır bu -
lunurmuş. Güneşin hacm~nin küçülmesi 
eskiden çok seri olarak devam edermiş. 
Gene riyazi hesablara göre yüz milyar 
SC'ne sonra güneşin hacmi bugünkü ar
zın hac.mine müsavi olacakmış. 

' 
r 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız şu satırları yazmış: 
Bir kilo köuıürün İzrnırde 12 kuruşa sat1imnkta olduğunu 

gazetelerde okuyunca bu iıkrayı hatırladım ve kara elmas 
denilen kömürün ağacdan çıkarılan kısmının dahi yavaş ya
vaş elmas değeri aiabilınesini muhtemel görme:ğe başladım. 
Haı•gi makul sebebe dayandığını bır türlü kavrıyamadığım 
bu pahalılık derece derece artarsa &teş paho.sına sözünü de
ğiştirmek ve ckömür pahasına> tiıbirini pahalılık remzi ola-

rak kullanmak zorunda kalacağımızdan korkuyorum. İnşal
lah odun kömürü kara elmas mahiyeti almaz da korkumuz 
boşa çıkar. Bu duaya :.annederim ki - altını kuruş yerine 
kullanan bahtiyarlar müslesna oirnak üzere - hemen herkes 
amin diyecektir. 

* Vakıa, hakikaten, bu duaya .. min diyecekler çoktur. Fakat 
ey kari, sen, o korkunun ortadan aminle kalkabileceğine: 

1 S T E R l N A N, l S T E R l N AN ı\f Al 

Kendi eşsiz servetimizin kıymetini idrak 
ettik. Bugün, Cumhuriyet Halk ·Partisi
nin memleket iktısadiyatına vermiş ol
duğu hız sayesinde, ve Partimize daya
nan hükumetin her an artan yardımı ile 
Türkiyede l"ÜZÜmüzü ak eden bir faali
yet, hatırı sayılır bir endüstri vaziyeti ve 
bir yerli mahsul ~·etiştirme ve istihlnk 
etme yarışı vardır. 

Artık, yazılarımızı bıle kendi kağıdla
rımıza yazmak imkanını buluyor, sırtı

mıza Türk kumaşı giyiyor, soframızda 

Türk mahsulü yiyoruz. Kış akşamların
da, yorgun argın ve soğuktan titriyerek 
evimize döndüğümüz vakit bizi Türk so
basının içindeki Türk kömürü ısıtıyor. 

Sofra tuzumuzu, saltanatın menhus ça
ğında, yabancı ülkelcrcicn g<,:rten biz
ler, şimdi misafirlerimize Karadenizin 
siyah havyarını, Adananın muzunu ik
ram etmek gururunu duyuyoruz. 

Yarın, bütün demir ve çelik eşyamızı, 
Karabük fabrikalarının işlemeğe hazır
landıkları yl.•:li cevherden istihsal ede
ceğiz. 

Pek ufak bir kısmını, akla geldiği gibi 
burada sayıp dökebildiğim bu mucizeyi 
andırır muvaffakiyetler uzun asırların 
değil, birkaç yılın eseridir. Likin buna 
şaşmamalıyız. Türkün ezeli kabiliyeti, 
Kemalist rejimin benzersiz azmile, gay· 
retile birleşince tabiidir ki harikalar dır 
ğuracaktı. 

Yerli malı çe~idlerimiz günden güne 
arttıkça, sade kıvanç ve sevinç duymak· 
la kalmamalıyız. Bütün varlığımızla, 

milli endüstriınızin, ticaretimizin, ziraa· 
timizin inkişafına hizmet etmek. rağb~ 
timizi münhasıran bunlara hasreylemek, 
evimize yabancı mata sokmamak hepi· 
mize milli bir vazifedir. Ve, milll mev• 
cudiyetimizi bu alanda da yükselten re
jime karşı minnet borcumuzu da, ancali 
bu suretle ödiyebiliriz. 

Yerli malının, fazla olarak çok gari'D 
bir de hususiyeti vardır: Ona vereceği• 
miz para, döner dolaşır, gene kendi kege. 
mize girer. Büyük milletlerin zenainlik 
sırları işte buradadır! • 

-. ............ ••••---•-•..w•• ... ••m -
Türkiye Tıb Encümeni kon1Tesl 

L---------------------------------------------~---------------~~_J 

"'rürklye Tıb Encümeni Genel Bekreterll
ğlnden: Türkiye Tıb Encümeni bu akşam sa 
at 18,?(l do. Etıbba Odasında senelik umumi 
toplantısını yaparak yeni idare hey'etinl se
çeceğinden muhtP.J'elU QzQlUll tesrincrl rj(o.JI 

olunur. 
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Nankinde 

lla11a Kurumu 
8a~ş ~anı rahal.fJız 

ltı Ankara 14 (Hususi) - Hava Kuru
h U Ba kanı Fuad Bulca ülserden ra -
'(l at Zdır. Tedavis' için İstanbu'dan 
t~~fe ör Akıl Muhtar davet edilmiş -

Ye i Yunan mnhr.b!eri 
l't:tına, 14 <Hususi) - 1ng'liz tezg5hla

lnu.~a , ~a~ılmakta bulunan iki Yunan 
~a rıoının bir sene sonra Yunanistana 

1rn cdı1ccq~ı haber verilmektedir. 

yangınlar çıktı 
bulunan Çin kuvvetlerini 

'-[ Bu Sabahki I_ 1 (' ı 

1 
Gazetelerde _ı-ıı \)~u...aı~Lıı 

- G'ördilğUıniiz Fikirler _ A.. [ E ~--E 
Cumhuriyet - Yıınus Nadinin bugünku b~ş- ., 

makalesinin serlevhası (Milli ekonomi temeli -üzerine kurulan cumhuriyet devletludir. Baş
muharrir, bu makalesinde, hukümeLin tnk.lb • 
ettiği ekonomik siyaseti belirttikten sonra 

İtalya fl,filletler 
Cemiyetinden çekildi! makalesini şoyle bitiriyor: 

«Modern devlet, ekonomik bir milli vnrlık 
demektir. Ve o, ancak bu Stığlam temel u
ıerlne yükseleblllr. İşte Başbakanın son gü- a 
zel nutku bizce böyle hülô.sa etmek müm - o 
kündür .• 

ı•azan : Selim Ra .. ,., ı;-,,., r, 

talyanın Milletler Ccmıyetındcn çt>ki-

yapmakla maznun Budai Koloman'ın 
tevkifi •le alakadar olarak girişilmiş o
lan faaliyete hararetle devam edilmek
tedir. 

istintak hakimi, birçok tev]tjf müzek
kereleri kesmiştir. işde zimedhal olan eş
hasın çoğu, ecnebi memleket!erde bulun
maktadır. 

,Moskova 14 (A.A.) - Sovyetler Birliği 
büyük Sovyet meclisi seçimleri hakkın
daki muvakkat malumata göre: 

Moskovada müııtehibler yüzde 99,13 

nisbetinde reylerini kuUanmışlardır. $ta
lin, Molotov buradan scçılmişlerdir. 

Leningraddaki njsbet yüzde 96 dır. Ka
lenin, Litvinof da oradan seçilmişlerdir. 

Voroşilof Minskden intihab olunmuş

tur. 
Bütün müntehibler mi.işterek 

naınzedlerine ı:,ey vermislerdir. 
blokun 

lnglllere h Prb 
Leııazımı depo ediyor il Sabahtan Sabaha : 

(Bu.starafı J inci sayfada) 

,._ Sılahlanma programım1zın tatbikin
de 18 a~'danberi elde edilen neticeler fev
kalade mcmnuniyetb:ıhştır. 

Sıiahlan""' faaliyetimize ayni kuv~et
le daha 4-5 sene devam edeceğiz. Harb 
için ve harb esnasında z::ıruri olan her 
türlü iptidai maddelcrı şimdiden tedarik 
ve depo etmekleyız. 

Bu hususta fazla malıiır.at veremiyece
ğirrıJ siz de takdir edersinız. Yalnız şunu 
ilave etmek i~terım l:i. hava hücumları
na karşı aldığımız muhtelif tertibat ara
sında 20 milyon gaz maskesi de hazırla

mış bulunuyoruz. 
İngilterenin HH4 den evvel 77 milyon 

sterlıng olan harbive büdcesi, gelecek se
ne 278 milyona baliğ olacaktır.> 

Paris borsası 
Paris 14 (A.A.) - Esham hor!'ası, 

1938 senesi zarrmda cumartesi gün -
leri kapalı bulunacakhr. Bol"ia, hun -
dan maada aşağıdaki tarihlerde kapalı 

kalacak tar. 
15/ 4, 31 / 10, 26/ 12 ve 2/ 1/ 939. 

Cinayetler -Büyük harbden sonra insanlarda kan ve heyecan ihtiyacı o hale geldi ki ce· 
miyetin her sınıfmda akıllara durguniuk veren cinavetler görülmeğe başla
dı. Bilhassa Fransada cinayetler şeki 1 ve rnaksad itibarile pek müdhiş oluyor. 
Aşıkına para vermek için anasını, babasını zehirliycn bir genç kız görüldü. 
Kocasını bırakıp bir genç erkekle tayyarede sevişen ve ondan yilz bulama
yınca bulutlar arasında onun ensesine kurşun _,.ıkan kadınlara tesadüf edıldi. 
Çocuklarını balta ile kıyma yapan babalar, sek·z on yaşında kızları şehvetine 
kurban ettikten sonra fırında yakıp kul eden anormal insanlar görüldü ve 
hadiseler, vak'alar bir tevakkuf devri geçirmeden bütün hızlarile devam edi
yorlar. Hangi Avrupa gazetesini açsanız ilk sayfalarınrla bir iki müdhiş 

vak'anın tafsilatına tes:ıdüf edersiniz, b•zde bile kadı!l yüzünden, bir avuç 
toprak, bir avuç su yüzünden ne ci nayetlt>r oluyor. 

Küçüklüğiimde hatırlarım. Zengin bir turşucu sevdiği Leman ismindPki 
güzel kadını vurmuştu. Bu vak'a öyle dl'hst>t ve hayrt t uyandırmıştı ki ay
larca, hattiı yıllarca dedikodusu sürdü. Ölen kadın üzerine ı::arkılar yapıldı. 
Harbden sonrn cınayetler o kadar c;oğaldı ki ve o klıciar ten<:vdj göstcrdı ki 
bırinin heyecanı geçmeden yenisile kar ılasınaktan artık hı ierimiz dC' na-

l 
sırlaştı. Muallımini öldüren talebenin macerası. ihanetine şahid olduğu ka

rısını öldürc>n kocalımn hikayesi gunluk otomobil kaza.1 ı gibi tabii gönil
meğc başladı. Şi.ıbhe yok kı cemiyetlerı:1 bunvcsi bozulmustur, harb sonu ne
sillerinin ahlaki cebhelcrini takviye etmek lazım. Bunu moralistlc>r, terbiye 
enstitüleri, maarıf teşkilatı mı yapacak? Herhalde ıztırab sahası gittikçe ge-
nişliyor. Kana ve heyecana susamış olan hasta ruhlann buhran nöbetlerin-

den masum ve sıhhatli olanları kurtar mak Jazım. Bürlıan Cahid 



4 ..-ayfa 

Belediye mezbaha 
indirmeQe razı 

ücreti erini 
oldu 

Bununla kaybedeceği varidatın havagazı vesaiı e 
ücretlerine yapılacak zamla telafi olunmasını istedi 
Bu sene !stanbulda et fiatlan son on rafın azaltılması hakkında yapılan ted 

sene zarfında görülmedik derecede yük i:ikat .n:rıemiştir. Den~zyoll~rı bu ~ak~ 
sektir. Şubat ayı bidayetinden itiba - lıya~ ıçın esasen. asgan naklıye tanfe~ı 
ren Ege mıntakasmdan İstanbula ka - tatb:k etm~ktedır. Bu baku:,ı~~n na~ı!
saplık hayvan getirilecekse de gene fi . jye ~cretlerınde yapılacak cuz ı tenz.Ia~ 
atlar diğer senelerin ayni ayları kadar et fıatlarının ucuzlamasında pek o ka 

d.. ·yecektir. !dar müessir olamıyacaktır. 
uşmı · b l b leci" · hah ·· t Et fjatlarının yükselmesinde başhca _Istan u e ıyesı .~ez . a uc~~ . -

1 
amillerden birisi bu sene külliyetli mik lerınde yap~ac~ te~zılat ~ıkdarı ıçın 
darda kasaplık hayvan ihracına gir:'jil-

1 
lktısad Vekalet1?e hır teklıfde ~~lun -

miş olmasıdır. Sovyet huklımeti mem _ m~ştur. ~u tekl~de mezb.aha uc~~t -
leketimızden bol mikdarda kasaplık _lerı. rızam~, vasatı ve asgan olmak ~ze
hayvan almağa başlamı~tır. Rus) aya ı c ~ç ~e~ılde ucuzlatılmış olaıak gos -

ihracat doğrudan doğruya Kars ve Er- terılmışt~. . .. . .. 

h 1. · d !maktadır I Beledıyenın mezbaha ucretlerını ın zurum ava ısın en yapı . . . .. . w. 
Ruslar bu mmtakadan yirmi beş bin d_ıımesıle .budcesınden kaybedec~gı va-

h k l k h 1-..,klard·r 1 rıdat yekununu havagazı, elektrik ve -
aş asap ı ayvan a m.u • • . • . . . . ~ d 

I.lk rt"d R ı ı olarak ko- saıre gıbı beledıye hıssesı aldıgı ma -pa ı e us ara can ı d 
1 

_ tl . .. ,. b" 

SON POSTA 

Temizliğe riayet 
etmiyen lokantalar 

kapatılıyor 

k·ıo d k w k·losu on e er ucre erme cuz ı ır zam yapa -
yunun ı su o uz, sıgırın ı k ı·f· W• d"" ·· ·• b · · 
b. k ta t l d b f. t m"k J a te a ı etmegı uşunmuş, unun ıçın Kapatılan lokantalardan birinin kapısına 
ır uruş n sa ı mışsa a u ıa ı - . 1 ~ 

d b·ı:h k - 1. d "ki- eıc bu maddelere yapılacak zam arı tes- yapıstırılan levha 
arı ı a are oyun ve sıgır e ın e ı I b" d k ı·kt d V k·ı t" b"ld" s 

w • : t e ere ısa c a e ıne ı ·r - . 
şer kuruş çoga1tı1mıştır. Bu aylaı·da Is- . f Beledıye, lokantalarda teftişlere ibaş-
tanbula Erzurum ve Kars vilayetlerin- mışVırk ... 1 t b .. k'ld b" . . t "h Iamış, gerek temizliğe riayet etmemek 
d k 1 k h l 

. 1• e a e u uç şe ı en ınnı erci ı 
en asap ı ayvan ge mesı azım ge- d kt" I"kt d V k"'l ı· "b ha j ve gerekse beledıye nizamlarına aykırı 

ı . k ih . b" d t"' ece ır. ısa e a e ı me .. a , 
ır en racatın hararetlı ır evreye .. t1 . d h" b" . t k hı:ireket etmek noktalarından kat'i icraa-
girmi~ olması İstanbula yapılan sevki-ıucrcf er1:11

1
t.e ıç tmırkrtes~m dan

1
:mtamba 

1
1ta g<>çmiştir. Tefti<:ler neticesinde beledi-

. . . . . tara :nı ı ızam e e e ıse e s an u - s 
yatı as~anye ındwı~ıştır. .. .. belediyesi buna imkan görmemekte - ye ni~amla.rına aykırı hareket eden ve 

Dem ve yapagı fıatlarının duc;uk ol- d" temizlığe rıayet ümiyen bazı lokantalar 

1 duğu da et fiatl~rının yüksel~es~nde 1~crinos kuzuları gelmeğe , başladı hakkında 7.abıt varakaları tutulmuştur. 
amil olmaktadır. lstanbul şehl'i dahi - Karacabey ha asile Karabiga Bur- Eminönü kazası idare heyeti bunları I 
HndE! et nakliye ücretlerinden bir mik- e Mudanya ~varından tu~fanda tedkik e:derek haklarında üçer günlük 
dar tenzilat yapılmıştır. ;;e;inos kuzuları gelmeğe başlamıştır. 1 

kapanma karan vermiş ve karar dün tat- 1 
Evvelce kesilmiş bir koyun 31 ku - Şimdiye kadar, üç dört parti kuzu gel- bik olunmuştur. 

ruşa taşınırken şimdi 26 kuruşa. sığı _ rniştir. Merinos kuzulan ilk partide, Kapatılan lokantaların kapıla~ınn ne
rın tanesi 46 kuruşa taşınırken 35 ku - toptan kilosu 45 _ 50 kuruştan alınmış, lerde~ dolayı kapandıklarına daır olan 
ı~a indirilmiştir. 85 kuruştan perakende satılmıştır. Şim resmı kı;.rar tsılmıştır. 

Et ücretlerinin indirilmesi için ka- eli, toptan fiatlan 40 - 45 kuruşa düş _ I 
saplık hayvanın taşradan İstanbula k3- müş, perakende 75 kuruşa kadar satıl
dar getirildiği sırada inzimam eden mas maP.a başlamıştır. 

~--~~ . 

Polisi e: ı Toplantılar: 

Pencereden eve girerken kolu kesildi y eşilay kongresi 
Beyoğlunda, Bostanbaşında, Cezayir so- Yeşilay Kurumunun on sekizinci yıllık 

lcağında 5 numaralı evde oturan Viktorya. kongreal bu ayın yirml beşinci cumartesi gü
nın sekiz senellk dostu Remzi, evvelki gece. nü saat on dörtte Caialoğlu Halkevi salo -
Vlktorya kapıyı açmadığı içln arka taraftaki nunda yapılacaktır. Kongrenin açılış nut -
pencereden içeri girrnelı: istemiş, camı kuar- tundan sonra Ordilnaryüs profesör Mazhar 
ten sağ elinden ağır surette yaralanmış, halı- Osman Uzman bir )'llda içki düşmanlan na-
taneye kaldırılllll§tır. sıl çalıştılar mevzulu, doktor Safiye Hüse -

24 saatteki kezalar yln beynelmllel kadınlık ~leminde içki dü§-
Vatman Hızır idaresindeki 185 numRralı manııtı mevzulu, LAtlfe Bekir tarafından 

tramvay arabası Aksarayda ıo yaşında Hik- kadının içtimai hayatında oyna.yacağı içki 
met adlı bir çocuğa çarparak yaralamıştır. düşmanlığı rolü mevzulu, Doktor Ibrahlm Za * tJsküdar ilk okul talebelerinden 10 ya- ti Öget llmi gorüşlerle alkolizm mevzulu, 
şındakl Zeki arkadaşı Mustafa ile okul bah - Fehmi Atanç alkol bir memleket için gelir 
çesinde oynarlarken Mustafayı iterek yere membaı olablUr mi? mevzulu konferanslar 
duşürmüş ve muhtelif yerlerinden yaralan -ı verilecek vezne vaziyeti anlatılacak, blll't -
masma sebebiyet vermtştır. hare· dlle

0

kler dinlendikten sonra seçim yapı-

Meşhur bir f ngiliz 
Gazet:-cisi geldi 
İngWz matbuatını~ en ileri gelen ga

ZP.telerinden Daily 'l'elegraph ve Sunday 
Times gazetelerinin siyasi muharriri bu
lunan ve cScrutator> müstear adile im
zaladığı derin görüşlü ve özlü makalele
rile beynelmılel bir şöhret kazanmış olan 
Sir Herbert Siciebotham. dün sabahki 
ekspresle Londradan şr.hrimize gelmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü mümessi
lile İstanbul Basın Kurumu mümessilleri 
tarafından Sirkecid.e karşılanmış olan 
Sir Herbcrt, Parkotelinde misafir edil
ıniştir. 

Bu akşam Anknraya gidecek olan kıy
metli misafirimiz, memleketimizde bazı 
tedkiklerdC' bulunduktan sonra, gazete
sinde Atatürk Tiirkiyesi hakkında bir 
makale serisi yazacaktır. 

-------- -~- -

16 yaşında bir kız ağzına bez hkanarak kaçırıldığını, 
suçlu erkek ise kızın zorla kendi peşine takılar .ak 

evine geldiğini iddia ediyor 
Bunun üzerine seyyar satıcılık yap~n ~ 

med yakalanmış ve dün miıddeiumumiJiğf 
tesllm edilmiştir. 

Adliye. bir ıuz ta 
çırma hidl8esl Ue 
meşgul bulunmakta
dır. 

Beyoğlunda otu -
ran Marko kızı Kir
ya Klçe lsmlnde 18 
yaşında bir laa bun 
dan birkaç ciin ev
vel bir gece ortadan 
kaybolmuş, ailesi me 
raka düşerek, ço -
euğu aramağa baş-

Ahmed vak'ada blr kabahati olmadığıııJ 

! iddia ederek, şunlan söylemektedir: 
- Bu kız Ue hadiseden bir ay evvel, BeY• 

oğlunda bir dans salonunda tanıştık. arka• 
daş olduk. Vak'a gecesi Cumhuriyet balıÇe" 

lamışlardır. Fakat 
bu sırada Blrya Ki
çe eve dönerek, ken 

Suçlu ~hmed 

dlsinin Ahmed l.sminde biri tarafından ka -
çırıldığını söylemiştir. Ailesi de hA.dıseden 
derhal pollııi haberdar etmiştir. Genç kız, po 
llste: 

- Saat 8,5 sulanndaydı. Beyoğlunda Cum 
huriyet bahç~i önürı,..~lti caddeden geçi -
yordum. Karanlıkta bu Ahmed yanıma so -
kuldu, blrdenblr~ ağzıma bir mendil tıka -
yarak, arka yollardan dolaştırmak suretlle 
beni Süleymanlyedeki evine kaçırdı. Fakat, 
ertesi günü ben de kaçarak allemln yanma 
döndüm, demiştir. 

lsbnbulda ilk defa 2 görOlmemlş 
bOyOk film birden 

Metro Goldwyn Mayer 
Şirketinin sOper filmlerinden 

1 ·CANiLER 
ELiNDE ESiR 
Baş rollerde : 

JOEL MAC CREA, MAUREN 
O'SULLiVAN, LEViS STONE 
Hakiki hayat içinde hergUn geçen 
bir fttchmın kudreti, masum bir 
kızın ga.ıgsterler arusında geçen 

heyecanlı maceraları 

2·GECE 
BASKINI 

Baş rollerde: Bucl&: Jones. 
'disline rastlanmamış dehşet ve 

sergüzeşt filmi 

EUGÜN matinel •rden itibaren 

sinln önünde kendisine rastıadını 
- Nereye gidiyorsun !!iye sor~u 
- Evime dönüyoı um, aedlm. 

· - Beni de, birlikte e:;~urür müsün, •• , 
Kendisine ailesinin merak edeceğini, buna.ııı 
vazgcçmeslnl söyledimse de; beni temuı et· 
tı ve birlikte eve gittik. o cece ben blt'az ke· 
ylftlm. Eve gidince hemen uyumuşum. O 119 

bir kanapenin üstünde yatmış. Ertesi gun~ 
kendisine: 

- Madem istiyorsun, eve git de ailenin ıntı 
vafakatini al.. evlenelim, dedim. Gitti. yot· 
sa, ben Klrya Klçeyi kaçırmış, değlllm. Yapı• 
lan lsnad, yalandır. 

Müddelumumillk, suçluyu 4 üncü sorgı 
hakiminin huzuruna çıkarmıştır. DinlenUetı 
bazı şahldler, suçlu aleyhinde şahadettc bU' 
lunmuşlardır. 

Dördüncü sorgu hfikiminln kararlle Ah • 
med tevkif edilmiştir. 
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Şehir Tiyatrosu 
Dra·n kısmı Tepebaşı 

tiyatrosunda 

Bu akşam saat 20,30 dl 

TURANDOT 
Mnsal 5 Perde 

Operet kısım Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

BiLMECE 
Komedi 3 Perde 

Çocuk kısmı saat 14 de 
LAFONTEN BABA 

ERTUCRUL SADi TEK 
'1' l Y A TR O S U 

Bu gece: 
OskUdar (HALE) 

Sineın<ısınd!'\ 

Donanma Gecesi 
Vodvil 3 Perde: 

Yazım: Re:;mt Nuri 

Şehzade başı : Ferah s!nema 
Bugün - t u gece 

Bu h11fta bOyOk muvaffakiyetler 
kazanan 2 bUyOk film 

ALKAZAR , 
(Yavrum) ve (Son uçu') 

Yarın gece Hafız Burhan şerefine 
Bayan Muallıl konseri , -....,.•-~ sıne ı.nsında bRşlıyor 

~------------------------------hOyUk yıldız M A R L E N D 1 E T R 1 c H'in en bnynı< filmi 

* Fatihte oturan Feruzan adlı bir kadın 
1 
lacaktır. 

Bahçekapıda vatman Murnd idaresindeki Kongreye davet 
305 numaralı Sirkeci - Topkapı tramvayına 
binerken yere düşmüş iki ayağından yara -

Bugün misafirimiz şer~fine ~arkotelin- ı 
de bir öğle ziyafeti veriıecektır. 1 ~---• 

KIZIL iZDiVAÇ 
Pek yakında SAKARYA sinemasında~--~ 

C. H. P. Beyazıd Kam unu Başkanl~ından: 

lanmıştır. Knmunumuzun 938 yılı kongresi cumartesi 
giınü akşamı saat 19.5 da Şehzadebaşında, 
Letafet apartımanında Parti Kurağında ya
pılacağından üyelerlmlzln teşrlneri rica olu-

* Şlşllde Meşrutiyet mahallesinde oturan 
Hatlp oğlu Hüseyin Şişlide yolun bir tara -
fındnn öbür tarafına geçerken 56 nunıııralı 
vatman Sadinin idaresindeki vatman tec - nur. 
rübe arabası çarparak ilı:i ayağından yarala. -----------------
mış, Hüseyin tedavi için çocuk hastanesine T E Ş E K K Ü R 
kaldırılmış, vatman Sadl yakalanarak tahld 
kata başlanmıştır. 

Bir sarhoş bütün bir çarşı 
halkını korkuttu 

&ıbıkalılardan All adlı bir adam sarhoş 
olarak Uzunçarşıdan geçerken tabancasını 

çıkararak havaya iki el silah atmış ve halkı 
heyecana düşürmüştür. Ali yakalanarak ad
liyeye verllmlştir. 

Kadıköyün:Ie bir ceset bulundu 
Dlın akşam Kadıköy iskelesi önlerinde 

denizde bir cesed bulunmuş ve bu cesedin 
Kadıköyde oturan saraç Hasan adlı bir ada
ma aid oldulu anlaşılmıştır. Fakat Ha.sanın 
nasıl olup da boğulduğu anlaşılamamış, ö -
lüm sebebi anlaşılmak üzere cesedin Morga 
nakline lüzum gorülmüştür. 

Zabıta hlldisenln mahiyeti hakkında tah
:t.lkat yapmaktadır. 

Taksim - Yenimahal!e oto~üa 
ücretleri indirildi 

Sevgili kardeşim Ahmed Aldıkaçtı'nın j 
ani ölümünden rnütevellid sonsuz ıztı -
rab ve elemkrimize, gerek cenaze rne - 1 

rasimınde bizzat hazır bulunarak ve ge-
1 

rek tcigraf, telefon ve mektubla iştirak 1 

etmek suretile kederlerimizi tahfife çalış
mak lüfunda bulunan kıymetli akraba, !' 
chibb:ı ve dostlarımıza ayn ayrı teşek -
kÜ'"C büyük teessürümüz mani olduğun- f 

dan ailemiz namına derin teşekkürleri -1 
mizin iblfığına gazetenizin tavassutunu 
rica ederim. 

Mustafa Aldıka.çtı ,, ..................... ~ 
Dünya muharrirlerinden tercümeler 

serili: No. 12-13 
' 

Turgeniel 

Babalar 
BPlediye Yenimaha11e ile Taksim ara

sında ışliyen otobüs ücretlerini indirmiş- ' 
tir. Bilet Ü<'r€tkrinde yapılan tenzilata ı 

otobüsçtiler ıtiraz <'hri~tir. Otobüsçüler, 1 
mesafenın uzakJı;;mdan, \"Olctı azlığından, i 
plak~ ÜC'retlerinin <;' l<lt• 1..ından b:ıhsede

rek ~ımdiki fiatların indirilmemesıni is- l 
tPmişl(''"dir. Otobusçüm in teklifi tedkik 
edilmektedir. 

ve 

Çocuklar 
~usçadan çe\•irenler: 

Hasan Aıi Ediz- Vasıf Onat 

İki cildi 100 Kr. 

REMZİ KİTABEVİ 

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

Bu akşam 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sin~masında 

Sineması 

Mevsimin en BÜYÜK TüRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI filmi 

S E.Y H AH M E O 
ıabeserini takdim ediyor. Baş rolde : 

RAMON NOVARRO 
Göz kamaştırıcı lUks ve ihtişamı ile gnzelliği itibarile ALI BABA 

filmini de geçmektcdır. 

Bu filmde Bayan VEDiA RtZA, Bııy Cevdet Kozan, B.ty Nihad, Bay 
ŞEREF, Bay CEVDET Çağlar, Bay HASAN TAHSiN, Bay Hasan ve Bay 
MUSTAFA Çağlar g.bi TOrk artistleri tarafından n~fis musiki parçalan 

ve mllkemmel şarkılar dinliyeceksiniz. 
Botun Jıtanbul halkı bu mnstesna ve emsalsiz. çöl, tışk, macera ve 

ihtiras sllpertilmini görmeğa koşacaktır. 

tJftveten : EKLER JURNAL dOnya havadisleri. 

RENKLi FiLM}N - AŞKIN - lı'ÜZELLİGi1V -
Z/GAN MUS/K/S/NJN ve Nf HA YET 

Amerikanın Fransadan ayırdığı biiyü l yıldız 

A N N A B E L L A 
tarafınd>ın Fransızca sözlU ve orijinal musikıli olurak 

• 
1 NGENE ES ç 

ŞAHANE bir surette yl'ı ntı.nn 

PREN 
ŞAHESERLER ŞAHESERi TAKDiM EDJLECEK'l'lH 

Aynca Parumount dUnya haberleri: f HANSA - l'I'ALY A FU'l'HOL MAÇJ 
~------.. Numaralı biletlerin evvelden aldırılm&BL Telefon : 4086:i 



Ayas Çukurovanın 
sayfiyesi olabilir 

Kara ve deniz yollan ıslah edilerek muntazam nakil 
vasıtaları işletilebilse Ayasın her bakımdan inkişafı 

temin edilmiş olacakbr 

l 

Karabükte belediye 
teşkilatına 

ihtiyac var 

Snyra 5 

Otobüs ruhsatiyesi 
Yüzünden çıkan hidise 

(Ba.ştarafı 1 inci ıayfada) Ahmed Emin Y &imanın aöileri ' 
buluyordu; yazı.ya esas tepil eden malıl- Avni Bayeri müteakip Ahmed Emin 
matı da hakikat harici olarak görmüştü. Yalmanı aradık: 
Ortaya atılan iddianın daha yüksek bir - Böyle bir vaziyet ile karşılaşmak 
makam tarafından tedkik edilme&i için şöyle dursun, Avni Bayer isminde bir za

Karabük (Hususi) _Karabük istas- Dahiliye Vekileüne müracaat et11. bir tın mevcudıyetinden dahi haberdar de
yonu civaırnda bina yapılmasına müsa- teftiş he:reti yollanmasmı istedi ve ef- ğiJim. Bir suikasd karşısında bulunuyo
ade edilmesi üzerine orada hemen iki karı umumiye önünde açık hesab vermek ~· dedi. ~nra kendi okuyucularına da 
;ıy içinde yüzlerce binanın çatısı çatı- arzusunu göstermekle de takdire değer J şun an yaz : .. 
,lıvermiştir. Gelişi güzel ve hiçbir plfl- b h k t ld 1 c- Birkaç gun evvel İstnnbulun oto-
na tabi olmadan herkesin istediği gibi ır are ·e yapmış 0 

u. büs işini ortaya attığımız zaman hususi 

şuraya, buraya konduruverdiği dük- Belediyenin istedtği teftiş heyeti gel- menfaat sahihlerinin işi örtbas etmek 
kan, otel, han ve apart.ımanın şehrin için her 1ezvire baş vuracaklarını tabit 

miş, tedkikini yapmış, binaenaleyh me- bun beklı·yord k müstakbel kuruluşu üzerinde çok çir- sayıyor ve u u · 
kin bir manzara arzedeceği pek Dşikar sele de h-apanmış değildir. Bilakis ortaya . . Bu tahminim ayn ile doğru çıktı. 

öyle bir hadise çıkmıştır ki işı·n biraz da- D" b t · 1 d b. · · · ·ı karşı-bir hakikattir. Esasen bugünkü görü- un u ezvır er en mncısı ı e 
ha genişlıyerek uzamasını mucib olacak- laşt 

nüş bile çok çirkindir. Ne de olsa milli tır.. Bu son vaziyeti ihdas eden diş dokto- ım. 
sermayeden bir pa"""a olan ferdlerin ... Dişçi Avni Bayer isminde dünyada 

• :s ru Avni Bayerin bir zata çektiği ve bir va ı ğ , d d ğ b. d ba 
Paralarını böyle geli~i gu" zel harcama- r ı mı yem uy u um ır a ara na 

~ s11 retmi de beledi.veye yolladığı bir ih- noter vasıtasile çok d 0 kknte d .ııt b' ı'h lannın önüne geçmek isabetli bir ha- ... ı eoer ır -
reket olur. tarnamedir. tarname göndermiştir. 

Biz meselenjn bu yeni saflıasından bü- . .. Tezvire sapanlar benimle bu işler 
Karabük'ün belediye işleri bala 13 tün gazetecıler gibi ortaya çıktığı daki- arasında bir hususi menfaat rabıtası bu

evli bir köyün mtihtannın idaresinde- kada haberdar olmuştuk. Fakat ihtarna- lunabileceğini zannettirebilmek için ba
dir. Bugün binlerce insanın barındığı, menin ihtiva ettiği iddia mücerred bir na elastik ve otomobil tüccarı. ünvanını 
yediği, içtiği, yatıp kalktığı büyük bir iddia idi. Sonra da bir meslekdaşın adı verdiriyorlar. 
şehrin belediye işlerinden aranılan in- me\·zuu bahsediliyordu. 'Meseleyi tedkike Ben gazetecilikten uzakta bulunduğum 
tizamı temin halkın sıhhatı namına za- tabi tutmadan yazm\\yı doğru ve mesleki sıralarda diğer birkaç arkadaşla beraber 
ruri olduğu kadar ecnebilerin de aynı ne7.akete uygun bulmadık. fakat bu mes- bir şirket kurdum. Nikahlı surette değil. 

Aycmn bağlı o1'Wğu ~sıdaıı bir görünilf zamanda oturduklan bir yer olan Ka- lekdaş dün bfldjseyi kendi gazetesinde an- resmen ticaretle uğraştım. Gazeteciliğe 

Ceyhan (Hususi) _ Ceyhan nahi- .znikdarda istihsal edilir. Bura mahsul- rabük çarşısında cadde üzerinde tavuk !attı, binaenaleyh :vak'aya biz de avdet avdet imkanını bulduğum gün ilk işim 
yelerinden Ayas, sekiz dokuz sene ev- leri, kara vasıtası olmadığı için, iç ve kesmek, kasabın, keçi ve öküz boynu- edebiliriz. ticareti bırakmak oldu ... > 

veline kadar kaza merkeziydi. Birçok dış pazarlara, daiJna denizden, nıotör zunu sokağa atması, kahvecinin kahve * Ahmed Eınin Yalman diğer tarafı.an 
kazalarla beraber burası da nahiye ol- ve vapurlarla taşınır. f;ncanı yıkadığı bulaşık suyunu cadde- Diş doktoru Avni Bayerin ihtarname- bir zatın böyle bir iş için 1000 lira verdi-
muştu. Ayasta, evvelce, belediye teş- Ayasın bir de limanı vardır. Bu ci- ye fırlatması pek hoşa gidecek bir gi)- sinin muhatabı, otobüs dedikodusu baş- ğini iddia etmesini ckanunun çok ağır su
kilatı da vardı. Nahiye olunca, diğer varda fırtınaya tutulan gemiler, bu ta- rünüş değildir. Karabükte beş kişilik lıklı tenk'dkar yazıyı yazmış olan Tan rette cezalandırdığı bir suçu ikrar> ma
hük.Umet devairile beraber, belediye bii limana iltica ederler. Bu limanın bir inzibat teşkilatı vardır. Bu sayede ! gnzetcsınm başmuharriri Ahmed Emin hiyetinde görmekte ve müddciumumW-
de kaldırıldı. Nüfus, tapu, vergi vesaire tam manasile işe yarar bir hale gelme- her sınıf halktan müteşekkil bin erce 1 Yan andır. ğin dikkatini çekmektedir. 
~şleri için, bura ~alkı, bir alay masraf si. için. S !'1ilyon li~. kadar .para. sarfe- kişi olmasına rağmen aylardanberi bir 1 ihtarnam nin sureti de aynen şudur: ihtarnamenin takib ettiği yol... 
1htiyar ederek, ta 6 saat mesafede o- dilmesı lazım geldiği tahmın edilmek- tek zabıta vak'ası olmamıştır. Küçük lstanbul Altmcı Noterliğine İstanbul belediyesi anlattığımız ihtar-
fan Ceyhana kadar gitmek mecburiye- tedir. bir belediye teşkilatı da ) apılırsa bir- Tan gazetesinin 10-12-937 tarihli nüsha - namenin suretini alınca ne yapacağını 
tinde kalmaktadır. 35 kilometrelik Yazın, Adana ve Ceyhandan halk, o- çok mahzurlu hareketlerin önü alına- l'>ında otobusler hakkında tnt.tşar eden baş - düşünmüş. meselenin bu safhasını daha 
Ceyhan - Ayas yolu da hayli bozuktur. tomobil ve otobüslerle, banyo yapmak caktır. makr.leslne cevaben gene a~nl gazct~nin ziyade adliye ile .alakadar görmüş ve o-
Hele klşın su birikintileri ve çamurdan . . A akın ed Ew k d 1 11.12-937 tarihli ba~makale sutunund:ı Is - raya yollamıştır. Müddeiumwntlik te bu 

' . . . . . ıçm yasa er. ger ara a yo - tanbt ı Vnllsl ve Belediye Relslnln bir tavzih ibtar.ıamc suretini Matbuat Tedkik Bü-
ne araba, ne de otoınobıl .~şlıy:bıl~~· An- lar muntazam olsa, burası bütün Çu- • tl l ve tekzibi intişar etmiş ve nyni zamandn bu 
ca.k hnyvanla seyahat mumkündur. 1nırova'nın sayfiyesi olacağı gibi, gene z ı e S! ma ıae~elc hakkındnk1 ne~yat arasında istnn- rosu Şefi Bay Nureddine sevkederek Jıa-

Ayas halkının yüzde doksan beşi Çukurovanın ilırac iskelesi haline de -' 1 bul ValLsl Muhlttln Ustundağ tarafından zırlık tahkikatına başlamıştır. Şimdiki 
Çİftcidir . . mücaue esi mezkur gazete muharrirlerinden blrinP SÖy- halde mesele ÜÇ cebheden elenmektedir. 

· . . gelebılır. Ieıunış blr söz dercedllm1şt1r. Vnll ve Bele- Bu cebheler şunlardır: 
Ayasın hır d.7 ~ly~m yardır ki, bu- Ayasın havası da çok iyidir. Yazın İzmit (Hususi) _İzmit ve mülhaka- diye Reisi Bay MuhıtUn üstündağa nttedl- ı _İddia doğru mudur, değil midir? 

rada tutulan küllıyetlı mıkdarda balık, gayet serindir. Ne sivrisinek, ne sıt- t d 1 d b . d d tma len beyanat aynen şudur: 2 _ Doğru ise hadise hu'-·ld midir, d w w w • ın a sene er en erı ev.am e en 51 - Tan ga.zetes1 sa.hibt Ahmed Emlu Beye Au 
IŞ pazarlara taşınır. Buranın balıgı ve .rpa, bura halkının tanıdıgı şeyler degıl- mücadelesi çok iyi neticeler vermistir f d B b kal rıı .Lo 1 cezai midir? ba w • , • ~ • :tnra ım an sor. u aşma e,,~ yazm- -
lıkcılıgı da meşhurdur. Ayasta, çok dır. Yalnız, ıçecek tatlı suyu yoktur. Su- 9 sene evvel Izmitte % 27 sıtmalı ve çln kaç para .aldı? 3 - Matbuat davalan meyanına girer 

büyük ve lezzetli kavun ve karpuz da yun dört tenekesini, sakalar, 71h-t0 % 50 dalaklı hasta v.ardı. Bugün sıt- Bunun cevıtbıııı lki kelime lle ben vere - mi ve matbuat kanununun şümulü da-
yetişir. Pamuk ve hububat da mebzul kuruşa taşırlar. malı nisbeti % 6 ya, dalaklı hastalar da ceğlm. Yaln~ ıooo llra. hilinde midir? 

----------- 10 9 a düşmüştür. Şimdi h!\diseyi anlatayım: Ben senelerden Takıô edilecek hattı hareket bu muh-

y d d 1 
• ,. _ bert amatör .sıfatllı! otomobil kullanırım. is- t lü 11 • .. • • t Kocaeli sıtma mucadele teşkilatı sü- tanbulda muhtelll mıntakalardn otobüs hnt e sua enn cevabları taayyun ettikten ur a ımar aa ıye 1 mayı )BlnlZ İzmitten değil bütün köy lnrının teessüs ettiğin! gördüm ~eben de s~n.ra .kararla§tırıl~caktır. Şü~he. ~ok~ 

ve kazalardan kaldırmak için çalısmnk- otobüs işletme i§l .;1çin Tan gazetesi sah\bl bırıncı suale menfi cevab verıldiği, yanı 
tadır. Adapazarmdak.i Oökçeöre~ ba- ve otomobil 18.slk t~ccarı Ahmed Emine mü-~ iddia tahakkuk etmediği takdirde iddiayı 

Malatya.da birçok yeni binalar yapbrılıyor büyük 
sağlıkevinin inıaah yakında bitecek 

w il tul . . A racaat ettım. Otobüslerin kendi vıı.sı•nsilc yapan hakkında takibata girişilecektir 
takhgının da tru ması ıçın plan ve yeni nlınmasını ve belediyeden :ılınacak Öw . . iz ör . · 
projeler hazırlanmış Ve faaliyete gt:!- ' ruhsat içln de kendisine bin lira verilmesi- grendığim e g e Ahmed Emın Yal-
çilmiştir. ni şart koydu, teklifini kabul ettım Bin n- man bugün avukatları vnsıtasile mahke-

93 7 · martından b' . . . rasım peşinen yerdim. Günler geçtı. ruhsat meye müracaat edecektir. Ayni zaman-
se:ıesı v ırıncıteşrıne alınmadı. B"ledtye muhasebesi varidat ka - da, müddetin hitam bulması üzerine, di-

kadar mucadele ve saglık memurları lemine mutcaddlt defalar sordum. Ne benim • t f d b gu·· ahk 
köylere giderek 97.427 hastayı muaye- naınl!lla ve ne de Ahmed Emin namına bir ~er ara ~ t hge~e ;lmn kt~· emeye 
ne etmişlerdir. Bu hastalara 366 kılo 1,tidanm verllmediğinl öğrendim. Bu vazı - aşvuracagı a mm e ı e e ır. 
kini 81 7 kinin ampulü 3840 kuvvet yet karşJsında asnblleşttm. Reis muav1n1 ""anmı~ bı·r bina 

n, ' B.:ı.y Ekreme müracaat ettim. Hatıann ka - ı • v 
ilacı, küçük çocuklara 23.969 tatlı ki- pandığını ve Ahmed Emlnin herhangi bir Enkazı altında bir 
nin dağıtılmıştır. Sıtma mücadele lfıbo- müraca:ıtmdan haberdar olmadığını söyle - Saat kalan ada "l 
ratuarında 33.687 hastanın kan mua- dl. Bunun urertne atlatıldığımı anladım. Ta- u 

yenesi yapılmış, ınahallE' aralarındaki ::nd 1 ı:ı;:ın~~~~~~ı::n ;;~m ~:nk - (Baştarafı 1 inci ıayfada} 
su birikintilerini kurutmak için 4446 Maale er izin alamadık.; fakat bundaki Sakarya sineması sahiblerinden Bay 
kilo mazot arfedilmlşt r. suııstımaller1 tamamen öğrendim. Şimdi ga- Manmudun malı olan bu yerin yıkılması 

S lt ay içinde 26 548 m t zeterr.dc neşriyata başlıyorum, ve bu neşri- için 150 liraya pazarlık eden rencber A-
w on a ı · e re uzun- ynt ı e maksadı temin edece~ım. Filhaklka kif oğlu Ali yanına Ramnzan ve gene Ali 

lugunda kanal açı1"'llıştır. Kurutulan nc~rtynt ba§ladı. Fakat ıstedlğlm yerine ge- adında iki arkadaşını alarak işe başla
bataklıklarda köyfiller arpa, buğday, tlrllnıedlği glbl getlrllemtyeceğine de _nnaat mıştır. Binanın iki, üç gün zarfında 4 ün
mısır istihsal etmektedir. hasıl eyledim. Blnaennleyh fllhud muvace - cü ve 3 üncü katlan indirilmi!:tir. Bu ı·ki 

h~inde ruhsat alınmak maksndllc depozl - :.-
to olarak alınan ve hMft. bana ıaae edllml- katın enkazı taşıttırılmak Üzere ikinci 

Bir arabacı arabasile beraber yen bin Uram y1rml dört saat zarfında bana kata yığılmıştır. Bu kadar ağırlığa ta-
Malatya (Hususi) - lmar faaliyeti devam etmektedir. :Sandan birkaç se- ele k ld ger! vertlmed!ğ1 takdirde Ahmed Emln a - hammül edemıyen döşemeler dün, ame-

e evvel yanan sinema binasının yerine yapılan yeni bina bir iki ay sonra s apı 1 ~ın~: ~~~~~ ı~ c:1umıtak1~:~~; leler çalışırlarken birdenbire yıkılmıştır. 
60na erecektir. Belediye binası inşaatı devam ediyor. Memleket hastanesi bi- Mnnyastan Bandırmaya gitmekte o- Kenan Anteıe salfıhlyet verdiğimi nat!t iş- Üç amele tamamen enkaz altında kalmış 
ıUşiğinde yapılan büyük Sağlık Evi de yakın zamanlarda bitecektir. lan Kızyaka köyünden Hilminin yanaş- bu lhtnmameden bir nüshasını Ankara cad ve itfaiye vasıtasile erikaz kaldınlarnk 

Resimde bugüne kadar darmadağınık bir halde bulunan hükfımet daiı-ele- ması Ahmed çift atlı araba ile Ördekli desinde Tan :matbaasında mumaileyh ~ - mecruhlar • ~rdivenle. yukan çıkanl-
lini bir araya toplamak için yeni yapılacak hükfı:m.et binasının temel atma med Emine, meseleden :malftınat hasıl e.me. mıslardır. ~raları dığcrlerine nazaran 
nıernsımi görülmektedir. Vali İbrahim Ethem Akıncı ilk harcı koymaktadır. deresinden geçerken araba da, kendisi sl için mnhallln mı büyük mülkiye memunı alf;r olan A. f oğ1~ Ali cankurt t 
G 1 1 d 1 k lmış ıiki ·· sıfntllc lklncl niishasının İstanbul Vali ve 0 aran o o-
ediği gündcnberi yılmaz bir irade ile çalışan vali, bu mesaisi i e burada ese e apı 1 gun sonra cesedleri ~elediye Reisi Bay Muhittın fistündab ve- mobilile Beyoğlu Belediye hastanesine 

.!herkesin hürmetini ve sevgisini kazanmıştır . bulunmuştur. rıımeslni, üçüneil tasdikli örneğlnln de ba- götürülmüş, tedavisi yapılmış ve kopan 
c:::::====:::::ır:::==-===-==~===İiı-::::::=:===-=::==:====-n~B=--=e=y:mz::D:::::::::,y==o=r==:=::=.==::c:=---===-..... ::::i:::=~ nn veruerctt dörtınııcü niishasının dıı.trenızae sağ kulağı dikilmiştir. 

• saklanmasını saygılanml& dilerim. Mecruh Ali bir saatten fazla enkaz al-
r:~=:;;:;==;::==r===:;-;==~=:nr;=:::;:::::c:===;-;=~::;:;:::=;:::;;:==::;::;:::;;;::;-;::;:;::;;;:;;=::;;=:=====:;1' Adres: Tepeba§ı Bahçe karşısı P.into a - tında kalın kurtarıldığı b • 11 partımanı No: ı ış, zaman 3 ) gın 

'D. Doktoru Avni Bayer bi!' halde bulunmuştur. Kendisi, bir mu-

A vni Bayerin sözleri 
Biz bu ihtarnameyi gördük-ten sonra 

Avni Bayeri aradık. Yazı ile söyledikle
rıni şifahen de teyid ettikten .sonra şu 
sözleri ekledi: 

harririmlıe h!ıdiseyi şu şekilde anlat
mıştır: 

Basan Bey - Karıcı -
ğım, niçin bu kadar asabi -
le§iyorsun?-

... Peki şimdi ortada bir 
. şey yokken başını alıp ne

reye gidiyoriUD?. 

Karısı - Cehenneme ... 
· Anla.dm mı? .. 

Hasan Bey - Hayır an
. lamadım, Çine mi, yoksa 
İsoanyaya mıT .. 

- İddiamı isbat edebilirim. Çünkü pa
rayı verirken gören §ahidler vardır. İsim
lerini mahkemede söyliyeceğim . .Mahke
me işine gelince: 

0

htamaınem 24 saatlikti, müddeti bitti, 
bugUn müracaatta bulwıacağım. 

c- Mal sahibi, ikinci katta bidken en
kazı kaldırmak için araba göndermedi. 
Zaten yanmış olan bina bu kadar sıklete 
tahammül edemiyerl?k çöktü. Birden ne 
olduğumu anlıyam2dım. Büyük bir gü
rültü duydum, yuvarlandım. Karanlıkta 
nerede olduğumu tayin edemiyordum. 
Mtidhiş canım acıyordu. Bağıracak ol
dum, bağıramadım. Sonra kendimi kay
betmişim. İtfaiye gelip beni kurlarmıj.• 



' K ........ _, 

K KÇEŞME 
- Olabilir, cevabmı ft1'11orlardı, eter 

O rtada bir ~ vardı. Katil aram • masuıma ldamı bir hatadır. Bu hata IOD• 

JOfChı. radan tuhlh tdllemez. 
GGntın birinde onclan fÜphelendiler ve B6yleee a1Jar aeçti, mba1eı. idam hilk-

muhakemesiııe bqlandı. mflndn lnfu edileceli athı brarlqbnl • 

ŞAidler aleyhinde söylüyorlar, delil • '· 
Jer onu itham ediyorlardı. Fakat o IUIU - - O mılUDldurl 
70r, cevab vermiyordu. Diyenler ..ıerDll daha fazla Jibelt • 

Bu hali, bazılarım onun mıeum oldu - tiler .. Hatta onu Juırtarmak için hileJe, 
de- hud'aya bq vurmıya bqladılar. Blttln 

tun• inandırmıfb. J'abt muNıJreme bünlara ra=en idam htlkmileu abalı 
vam edi)rordu. Muhakeme edenler, cllr- .-
mil ifledJllne kanaat getirdlJer Ye lda • yerine aetlrildl. 

Soruycmmıuz: 
mma hü1dbn verdiler. - Bu sabah mı; 1anlıt 16yledln... 

Bu ifin 1Mı 1Uretle bltm.lf obMmı ral- _ HaJll', dolru 16yledim, bu abahl 
men idam hilkmfl kolly kola7 IDfu edi- _ Nuıl olur CIDUD; RD meflıur ta7 • 
lemedi, çDnkl1 buılln elAn: yarect Lindber&ln otıunu plan sonra da 

- O munmdur! onu aıcmren Bauptman'm idlmmdan 
Diye batırıyorlar; korumak, idamdan bahsetmiyor JD111UDT 

kurtannü lstiyOl'lardı. _ Ne milDuebet; latanbulda tifonun 

Esuen cinayetin vukuu tarihlndenbe- çıkmuma. sa1pı bir tekil almu1na • • 
ri epey zaman,olinuttu. Halkm Mkl he • beb ollll kırkçefme luluumı belediye la-
JeC81U blmamıftı. rarile bir diba ıJnmmak tlzere 1resllme-

- O muumdur! llndeıı blbledlJormn. 
Diyenlere: l....e Bt&Nll 

Bunlan biliyor m 
yaııı • llCÔ " • 

•llkJWltri 
Dlbıyama a 11-

cak rnem1ebtl 
Tra'bhıaıan. 

dır. Çiiııkil en 1'1 
1ek derecei hara • 
ret orada elde e • 
dilmf§tir. Ve bu, 
(58) antigraddır. 
Dı yilbek soğuk 
derecesi de prld 
Slblryadl, Verkoianskda tesblt olunmut
tur. Bu dl, aıfıralb ( 73) santigraddır. 
Yıldızlardan en hararetlisi de Vega yıl
dlzıdır. B1ı yildız1am harareti (14000) 
blvtn derecesidir. 

* -liYll içiı • ılverifli Jlf 
Maruf operater 

Seifert'• söre • -
mellyat ıpı en el-

.. • 
ULISL 

IKADI 
Nasıl giyinmelisiniz 

Aptal kılmıya mahkOm evladmı 
öldüren ana affedlleblllr mi? * • * __ ..., _____ ___ 

7'anuun11 116 H lıalıalı -..............ıa 6lr "-ıı ulCııdın w, ,,,,_,Amam lfldlllnnlla ,,..,iınlin tli7or, tliferl-lı •• ..., olaınaD ...........,. ~ 
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Japonya, Amerika ve inglltereye 
dün tarziye verdi 

Paristeki cinayet 
Altı ayda beş kişiyi öldüren 

canavarın şerikleri de 
yakalandı 

"Ben bir bmarhane kaçkınıyım!,, 

Doktorlarla rekabet! 
Kini "54 gündür konuşmıyan Malatyalıyı bugece [Ben 
dilsiz değilim ] diye bağırtacağız. Bu suretle bu işte 
doktorlardan üstün olduğumuzu anlatacağız 1 ,. dedi 

Londrada hadise henüz kapanmış addedilmiyor. lngiliz 
kabinesi buıün meseleyi' tedkik edecek 

Pariste yakalanan ve altı ay içinde beş 
kişiyi öldürdüğü anlaşılan Weidmann is
minde!ci canavarın işlediği cinayetler et
rafındaki tahkikat ilerlemektedir. Birkaç 
gün evvel bu cancwarla birlikte iş yap
tıkları anlaşılan Million isminde bir a
damla Colette Tricot isminde bir kadın 
da tevkif edilmişlerdir. 

(Bq tanıtı l iftci 
ıayfarnuıd&) 

Bu notada, .Ameri
ka Birlept devletleri 
hiikllmeü, Japon hil
kfıınetinden, kat1 
tarziye Termesinl, 
tam tazminat ita e
deceğini bildirmesini 
\'e istikbalde Çindeki 
Arnerikan menafil
rıin, emvalinin ve va
tandaşlarmm müsel
lah Japon kuvvetleri.
ilin hücumuna marus 
kalmıyacağını veya
hut her türlü Japon 
lrıakam ve kuvvetle
l'inin gayri kanuni ve 
layri meşru müdaha
lelerine uğramıyaca-

Nikihsız olarak yaşıyan bu iki kişi, 

Weidmann tevkif edilir edilmez derhal 
kaçmağa davranmışlar, fakat muvasalat 
etmiş oldukları Nantuada tevkif edilmiş
lerdir. 

Weidmann, yapmış olduğu bütün cina
yetleri Million'un emrile yaptığını, Milli
on'un villaya celbettiği adamları gene o
nun emrıle öldürdüğünü söylemiştir. 

Röportajı 711pan: 

- IS2 -
- Vak'ayı minel -

bab ilelmihrab an
lat! Yani baştan a -
şağı! 

- Efendim, pa -
zartesi günü Hay -
layfta oturuyordum. 
Baktım, kurşun! el
biseli bir adam, et· 
rafına bakınmad&o 

yazı yazıyor. AmJi 
nasıl? Kalemi gıcır 

gıcır gıcırdayıp du .. 
ruyor. Suratına ba
lcarım aldırmaz. Yaz 

F anılı Kiisü 

ma derim yazar.. 1'ım4f'Jaane bahçetia den biı' gcSTılnilf 
- Adama mektub yazma mı dedin? daha açıkgöz çıktı. Bak Niyazi agabey, 
- Evel doktorlara haber ver, bu akşam Malat• 

~ temin h~n~ Japor& kuvvetleri ban.ıt dumanlan cıruında bı,. çın ıehrine 
t:sbet ve sarih ted giTerleTketı 

Million, isticvabında bütün bu iddia
lan tekzib etmiş, cinayetlerin dördünden 
haberdar olmadığını, yalnız Leblond'un 
Weıdmann tarafından öldürülmesine şa
hid olduğunu ve bu cinayeti polise ihbar 
etmemesi için de katil tarafından ölüm
le tehdid edildiğini, bu yüzden susmak 
mecburiyetinde kaldığını söylemiştir. 
Metresi Tricot da ayni sözleri söylemiş
tir. 

- Ne cevab verdi? yalıyı Jronuşturacağımı söyle. Bak ba-
- Hiç bir şey söylemedi. kaıım, dokto~ mı usta, ben mi"! 

birler alındığı hak
kında teminat vermesini taleh etmekte 
\'e beklemektedir. 

Londra 14 (Hususi) - Japon hariciye 
llazırı Hirota bugün Tokyodaki İngiliz 
\'e Amerika sefirlerıne birer memoran
duın vererek, Panay ve Wuhu hadiseleri 
dolayısile derin teessürlerini bildirmiştir. 

Memorandumda şöyle denmektedir: 
Japon hükUmeti, bu mahiyetteki hadi

lelerin tekerrürüne mani olmak için }a
lım gelen tedbirleri hiç tereddüd etme
den almıştır ve tahkikat neticesinde bu 
hadiselerin mes'ullerine layık olduğu ce
ıayı da verecektir. HükUnıetim, zararla
rını tazmine hazırdır. Bu hadiselerin İn
giliz - Japon ve Amerika - Japon dostane 
ll'lünasebeUerine bir halel getirmiyeceği 
Ümidini izhar eyler ve derin hürmetleri
ll'li takdim eylerim. 

selesi için ancak bizzat imparator ta -
rafından mazeret beyan edildiği ve bu 
gibi hadiselerin tekerrürüne meydan 
vermemek üzere tedbir alınac~ğını te
min ettiği takdirde Roosevelt'in tat -
min edilmiş olacağını söylemekted:r -
ler. Bu memurlar, bu taleblerin şim -
diki zaman için pek mübalagalı oldu -
ğunu ilave etmektedirler. 

Tahkikatın aydınlattığı vaziyete göre 
bu üç ki§i gazetelere cSermaye arıyorum• 
şeklinde verdikleri küçük ilanlar vasıta
sile paralı kimselerle temasa geçmekte 
ve bir yolunu bulup bunları soymakta ve 
öldürmekte imişler. 

Amerika gazetelerinin mütaleaları 
Amerika gazeteleri ile efkarı umumiyesl, 

Panay hldlsesinin ciddi bir hldfse oldutu
nu beyanda ittifak etmekte, yalnız herhan
gi bir hareket icrasından evvel dikkatli bir 
tedkik yapılmasını iltizam eylemektedlrler. 

Nev-york Herald Tribuna gazetesi, ezcüm
le §Öyle yazmaktadır: 

«Amerikan gemllerlnln bombardımanı bir 
yanlışlık, her zaman bu kellmeye verilen mA.
nada bir yanlışlık eseri olamaz. Amerikanın, 
yüksek rütbeli mes'ul zabitlerle geri çağı -
rılarak cezalandırılmalarını ve bu hususta 
alınan tedbirlerin bütün Japonyada namus
klrane bir şeklide neşredilmesini lstemeğe 1 

hakkı vardır. Tokyo'nun bunu tecrübe ede
miyeceği veya etmeğe cesaret edemlyeceğl 
anlaşıldığı takdirde böyle bir hükiimetle res 

Nitekim polise müracatta bulunan 

- Neden?.. Niyazi güldü. Şerifin arkasından çık-
- Abdal duymadı. Çünkü ben ona tı. Karnikle Kani bir köşeye çekı .. di!er. 

öyle aleni cmektub yazına. diye bağır- Fiskos konuştular. Sonra bana se5.en
madım .. zihnen ruhuna hitab ettim. Ca- diler: 
hil anlamadı. Ben de kızdım, kalktım, _ Faruk, gel buraya! 
kağıdı yırttım. . Gittim.. Kani: 

- Bunun üzerine o ne yaptı? - Bak Faruk, dedi.. bu akşam şu ıvıa-
- Ne yapacak, üstelik bir de ba?a, latyalıyı, çarıklı erkfmıharbı konuştu-

benim gibi adama kafa tutmak istedı.. racağız. 

- Sonra? - Konuşturacağız da ne olacak? 
- Sonrasını bilmiyorum. - Ne olacak .. doktorlar bu ışle de 
- Bundan evvel de böyle şeyler yap- bizim kendilerınden üstün olduğumu-

tm mı? • zu anlıyacaklar ... 
- Bilmiyorum! -Canım, bunun bize faydası var mı? 
- Hastalık filan çektin mi? _ Var, yok. o, başka mesele .. Dıli· 
- !. .. ... yorsunya, geçen gece herifin gırtlağını 
- Ailenizde böyle deli olanlar var sıkınca nasıl konuştu, bu akşam aynı 

' mı?. numaranın daha iyisini yapacağız. 
- Doktor affedersin sen onu! Bizim N 1, - ası ... 

ailede deli yoktur. Anladın mı deli yok- _ Bak, görürsün. Eğe· aman doktor 
tur .. deli yoktur diyorum... ben dilsiz değılim diye b~Jıı m<l zsa, tü-

Gözlerimi açtım, doktorun yüzüne kür yüzüme .. 
dikkatli dikkatli bakmağa başladım. Şerif geldikten sonra Muammer de 

- Peki, peki, akıllısınız anladık. Za- gitti, geldi. Doktorlar gittiler. 

Londra 14 (Hususi) - Çindeki İngiliz 
harb gemılerinin bombardımanı münase
betile Alınan hükılmeti de Tokyo nez
dinde teşebbüsatta bulunmuştur. Çünkü, 
Çindeki Alman sefaret erkanı halen bir 
İngiliz gemisinde yerleşmiştir ve mer
kezle bütün temaslarını buradan yap

mi diplomatik münasebetler idame etmek 1- Yukarıda cürüm §erikleri, Gfu.ğıda zabı.
çln ortada hiç blr sebeb kalmıyacaktır.. taya mühim maluma' t>ertm Jean Blanc 

Nev - York Ttmes gazetesi Amerikanm, 

ten deli diyen var mı size.. Bu akşam burada gayri tabii bir ses-
- O halde sözünü geri al.. sizlik var. Hiçbir odada gürültü yok. 
- Geri aldım.. Yalnız kadınlar odasından oynak bit 
üç doktor birbirlerinin yüzlerine .ses yükseliyor: 

baktılar. Gözlerini kırptılar .. 
~ktadır. 

Londra 14 (Hususi) - Amerikan gam
botunun batması üzerine yeniden birçok 
kimseleri kurtarıp almış olan Bee adın
daki İngiliz gambotu, §imdi bir telgraf 
Çekerek felaketzedelerden ekserisinin 
Olduğu Hansham adasında yeniden iki 
itişi daha bulmuş olduğunu bildirmiştir. 

Yangtse nehrindeki hfıdiseye benzer hadise- Jean Blanc adında zengin bir adamın ifa-
lerln tekerrür etmemesinin temini hususun- desi de bunu ıeyid etmektedir. 
dakl talebine Japonyanın ne suretle cevab Polis diğer taraftan Weidmann tara
verecetinl merak etmektedir. Japon ordusu fından işlenen başka cinayetler olup ol-
Çinde kaldığı müddetçe bu gibi teminatın k d 

Hayrullah hoca Bay Rıfkıya döndü: 
- Dün müşahedesini aldınızdı değil 

mi? 

Arahuı tık tık, 
Kanapesi yırtık.. 
Aman, Rıfkı baba; 
Tıbbı Adli' den blktık •• 

üstüne yazıldığı kltıt kadar da kıymeti ol- madığını da araştırma ta ır. Yapılan bir 
mıyacaktır. ihbara ::ıazaran Sophie ve Jeannine is- - Evet. 

İngilterenin şiddetli notası rnmde 1ki kız da bu ka.tiHn kurbanıdır-
Londra ı~ <A.A.> - Kabine, yanııkl lç - lar. Fakat Weidınann bunu reddetmiş, 

tlmamda Ylngtse hldiselerl üzerine ortaya başka cinayeti olmadı~ını söylemiştir. 
çıkan vaziyeti tedkik edecektir. Kabinenin Maamafih evin bahçesi kazılmaktadır. Bu 
pazar günü İngllterenin Tokyo elçisi B. C'ra- kazma neticesinde yeni cesedlcrin bulu-

- Verin bakayım! 
Kağıdları aldı, okudu, sonra cana Karni.k, Kam, Şerif, Muammer bir 

Verilen resmi rakamlara nazaran ge
ll'lide bulunan 70 kişiden 61 i sağ ve sa

döndü: köşede uzun uzadıya konuştular. Sonra 
- Oğlum, sen biraz rahatsızsın. Kani, Mehrnedin yanına gitti... 

liındir. 
Hadise hakkında yapılan tahkikat, Ja

Pon tayyarelerinin gemiye beş defa ta
arruz ettikleri ve geminin 90 dakikada 

lgie'nin kend1llğinden verdiği protesto nota- • beJli d ~ .1 • 
sını resmen ve şiddetli bir surette tey1d için nup bulunmıyacagı egı dır. 

- Hayır efendim, maşallah turp .,gi- _ Mehrned, hey Mehrned.. bak ba· 
biyim. na! 

- Yok, yok hastasın. Seni iyileştir: Tabii, Mehrned oralı değil.. Tokyoya verllecek notayı müzakere etmesi 1 ----············--·-·--.. ·-·····-····------

battığı neticesini vermlştir. 
Amerikada yeni abü]lmeller 

pek muhtemeldir. 

Son dakika 
Londra 15 (Hususi) - Japon hükiimetl -

nln gerek İnglltere, gerek Amerika hükiımet. 
lertne vermiş olduğu tarziyenin ne derece 
tatmlnklr sayılacağı henüz belli değildir. 

Londra ve Vaşington hülriimetleri bu me
sele etrafında daimi temaslarını saklamak -
tadırla•. 

Vaşingtondan bildirildiğine göre Roo
leveltin doğrudan doğruya Japon impa
ratoruna bir teessUf mesajı göndermek 
•uretindeki cür'etkarane teşebbüsü dik
kate şayan görülmektedir. Bu hal Ame
lika tarihinde mısli mesbuk olmıyan bir 
hadisedir. Bazı mehatilde hA.dlsenln kapanmış oldu

lu kanaati hfıkimse de, diğer bazı mahfel
yüksek memurlar, Panay me- ler de bunun aksini dütüQillektedlrler. Bazı 

Ha tayda • 
seçım 

lllafMrtıfl ı illCi _,,,.., l run Franşız istihbarat dairesi 4'aşkitibli
'-~n verilen müramerede delege lı vazifesini görmüş ve 1933 de gene 
Ova da hazır ~ ve Ermeni- Fransızlar tarafından mebusluğa seçti
~ hitaben pnıJan 9iiylenaiftir: ri~ ve şimdiye .kadar Fransız amaline 

- .Bizimle beraber olwıuz. Uzatılan hizmette kusur göstermemiştir. 
dost elini llkmız, ·bizimle miiftereken ça- Kırıkhan hakimliğine tayin edilen Sa
htırsanız Türklere k:arp durabilirsiniz, dık Mardini ise Kırıkhanda Türklerin a
liıe icab ederse istediğiniz kadar silah leyhinde çalışmakta meharet göstermiş-
\'erebiliriz. tir. Bu Türk düşmanları Garo tarafından 

Mahkemeler sureti mahsusada seçilmiş, bu memuri

Antakya 14 (Hususi) - Sancak ana ya
lasının 9 ve 12 mcı maddelerinde tasrih 
edilmiş olan nüfus işleriyle uğraşmak il

lere tek hakimli mahkemeler teşkili l)ak
ltında yüksek komiserlik kararı neşre-
:ltnış ve bu kararnameye göre ihda!; e-
. •len Antakya hakimliğine Mehmed Ga

~-bi, Kırıkhan hakimliğine de Sadık Mar
ıtıı tayin edilmiştir. Bu iki zatın Türk-

;.~ .. aleyhinde şimdiye kadar yaptıkları 
~u muamelelerle Sancakta kötü nam 

abııılardır. Mehmed Garibi İskende-

yetlere tayin edilmiştir. 

Cenevre komisyonunun raporu 
Cenevre 14 (A.A.) - Hatayda yapıla

cak intihabat esaslarının tanzim ve tat
bikini kontrol edecek olan komisyon Ha-

taydan &vdetinden sonra burada içtima
lar yaparak konsey reisine verilecek o
lan raporunu ıkmal etmiştir. Bu rapor 
Türkiye ve Fransa hükumetlerine konsey 

reisi tarafından yollanacaktır. Anlaşıldı
ğına göre komisyon intihabat esnasında 
istihdam edilecek ajan?arm adedini 20 o-

}arak göstermiştir. Komisyon önümüzde
ki kanunusaninin 15 inde Hataya döne
rek işine başlamış bulunacaktır. 

mek lazım, onun için birkaç ay sem - Bak Mehmed, namusunla kalk, 
hastaneye kaldı:ıp ~edavi . edeceğim. pencereye git.. gardlyanların biri ·ne 

- Ben tedavı ed~lrnek ıstem~m.. hey, ben konuşmasını biliyorum, diye 
- Yok, yok, evladım, tedavı edece- seslen. Yoksa fena olacak .. Suri1e bayrağı işi 

Antakya, 14 (Hususi) - Usbecllerle te -
ması bulunan iUınada şayan bir zatın ver -
ditl inaliimata göre Hatayda Suriye bayrr.
ğını çekmek 1§1 huküm"tte mensup barı res
mi klmselel' tarafından canlandırılmıştır. 
Usbecller Suriye bayratı çekmeği tamamen 
akıllarından çıkardıklarını söylemektedir -
ler. 

ğim. Yarın seni hastaneye kaldırıyoruz. Malatyalı yüzmüş yüzmüş de kuyru-
Haydi şi~di git koğuşuna __ ist~_rahat et! ğuna gelrni~, aldınr mı hiç! 

Ne denır, boynumuzu buktuk, odamı- _ Mehmed, bak, geçen akşam seni 

za dö~dük..~. . .. .. boğacaktım. Acıdım. Bu akşam merha-
Sevınç gozlerımden akıyor. But~n met etmem. Doğru öbür dünyayı hoy

arkadaşların boyunlarllla sarılmak ıs- 1 arsın ... 
tiyorum. . Bu sözler sanki ona söylenmiyor. 

Yapdan dett.ıkJikler - Haydı Mehmed, doktora. G .. l · esk· parıltısını kaybetmiş do-
25 .. d"" k h t d oz erı 1 , 

Dller -taraftan yeni rejimin mer'iyete Sıra, gun ur onuşmıyan as a a. kl 
dly ta · ·· l · "b' ld nu aşmış. glrmea:i üzerine fim e dar vutua gel • Sankı ona soy enmıyormuş gı ı a ır- _ Karnik, Şerif, Muammer, hepıniz 

mif bulunan değişiklikler funlardır: mıyor. 
1 _ Hu-kiimet enak Ye defterlerinin üze- baka buraya gelin .. 

- Haydi, Mehmed kalk yı.m.. -n- M hmede .,.,,1 .... t rinde yazılı oıan Elcumhuriyetisawiye lba - uç kişi e YaAM&iJ ı. 
reat kaklınlml.f yalnız Blaancalı::illmüstakile O:alı bil~ de~il... Yediblea, Ayı Yusuf, çocuk ve ben 
ibareat bı.rakllllUftlr. Bır ~aylı ugraştık~ sonr.a .Mala~- de yaklaştık. Son kalan iki kişi de ya-

2 _ Bul dairelere ll'rana17Jar Ttırk ol - yalı dogruluyor.. gardıyanı takıb edi- nımıza geldiler. Yalnız çini mavi göz-
mıyauı tendi acSamlannı tayin etmlflerdtr. or 

3 _ Mat.temelerde Elsancakulmüsta!dle Y • . lünün olan bitenden haberi yok. Dönü-
namına hüküm verllmete başlallllllftır. Mala~_yalı .g~ri .g~l~~· .~urat bır karış, yor, dönüyor, ha babam dönüyor .. 

4 - Lisede tlmdiye kadar bakalorya im- fakat g?zlerın~n ıç_ı gul~~or._ . . Elli dört gündür konuşmıyan Meh-
tlhanlarını Şamda tedklk ederlerdi . .Maarif Gardı~a~ Nıyazı Şerıfı çagırmak ıçın med, donuk gözlerle bize bakıyor. Fa
Müdürü bundan sonra <Müstakil Sancakta) odaya gırdı. kat bu gözlerin içinde korku asan 
tedklk ectııecetlni söyledi. Kani koştu: 

e - Yüksek mahkemeler Türlı:: olmıyan- • _ Ne oldu.. Malatyalı konuşmadı 
lardan teşekkül etmiftlr. ? 

ıı.. h"' mı .. . . 7 - Suriye bayrae.• ukiiınet dalrel~rln- H 
den kaldırılml.f yerine Fransız bayratı !ton- - ayır... ded"? 
muttur. - Doktorlar ne ı. .. . 

a _ sancak muhahzlıtı litvedllmlş ye- - Ne diyecekler, odasına gonderdı-
rine umumi sekreterlik kaim olmuştur. Ier. 54 gündür 8 inci muayene bu. Jt'a-

Diter taraftan blr ~ahalle muhtarının kat bu sondur. Bu defa rapor verecek
yenl harnerle yaptıtı Türkçe muamele nü -

1 fus memuru tarafından reddeclllmlştir. er.. . , 
Delege Garo da anlafılmıyan aebebler1en - Ne dıye · 

ilk mekteblerl geznıl§tlr. - Böylesine ne diye rapor verirler, 

görünüyor. 
Kani, tekrar söze başlıyor: 
- Bak Mehmed, on beşe kadar sayı~ 

yorum. Bu zamana kadar pencereden 
gardiyanların birisine seslenmezse se
ni öldüreceğiz.. hem de nasıl.. e\ veli 
iğne ile etlerini delik deşik edeceğiz. 
Sonra kemiklerini kıracağız. Daha son
ra boğacağız .. 

{Arkası var) 

Yeal Giin ıueteıd abdal diye. Yur•ctq! 
Antakya, 14 <Busuai) - Yeni Gtln ~aze - Karnik penceresinden fırladı: Bu hafta birkaç u.anos reçel n birkaç 

'8al tetr._, çılallala baflam11tır. 7Uat tab- - Abdal ha! Yani ceza görmez öyle .ı.e ,.,... ,apt1r, kilerine koy. 
~t 4en~ etmetıtdir. mi? 7 sene hapishanede yatan benden,__..._......., .................. ___ ._ __ _ 



8 Sayfa 

Bugün abideye çelenk konulacak, vitrin müsabakası 
birinci ve ikincilerini seçecek heyet intihab olunacak 

Tasarruf haftasının iiçüncü günü de ol
~ukça hareketli geçmlftlr. DÜD de. mılhtellf 
yerlerde konferanslar verlJm11, mekteble.rde, 
ıtaıebeye, yerll mallar ve tasarruf haktlnda 
öğiltlerde bulunulmll§tur. B321 mekUhlerde 
de, talebeye yerli mahsul }'eD11;lel" chlıtıı • 
mıştır. 

Vitrin mfigab::ı:ıınsı devam etmektedir. Dün 
de bazı muesseseler yeniden mtisabab için 
ynzılmı..~ardır. Arttırma Kmmnu t.a.ratmdan 
bugün fi.bldeye bir çelenk konması tetarrür 
etml~tir. Yarın. ayni zamanda, İktısad Fa -
kültesinin tertib ettiği 1ktısa.d günüdür. Bu 
münnsebeUe de, mektebde, fakülte dıekanı 

ne iki profesör ve 1k1 talebe tarafından kon
ferans verllecek ve merulmle İlttısad günü 
kutlulanacaktır. 

Vitrin müsabakası btriDcl ...e lkincllerlnl 
reçecek olan jüri hey'etlnln bugtia 1oplam
lnrak knrarlaıtınlması muhtemeldir. 

Şehremini Ballterilule 
Dün akşam Şehremlnl Halk.evinde hafta 

mün::ıoı;cbetlle bir müsamere tertib edilmiş. 

Profesör Suphl Nuri tarafından haftanın mD. 
nası anlatılmış, tasarruf ve yertt mallara ra~ 
bet etrafında sözler söylenllm1f. mntea.kiben 
:temsil ve konser verllmiıstJr. 

Bu müsamere ayın 19 uncu günti de tek
rar edilecek ve bir alaturka konser verile -
cektir. 

Eminönü llalke'tinde Konferans 
Eminönü Halkevinden: Sekizinci tasar -

Müsabnkaya i§tir(lk eden vitrinlerden; 
Yerli Mallar Pazan vitrini 

ruf ve yerli mallar haftası münasebetli~ E- Dün, 34 vagon buğday gelmiş, hepsi satıı-
vimlz uyelerinden Mediha Muzaffer B!lysal mıştır. 
tnrnfmdnn perşembe günü saat (17.30> da Piyasaya gelen çavdarlar ihracat için a -
Cağnloğlundnki merkez salonu.muzda (Yerli Iınmaktndır. Qavdar fiaUan da 2 'Para düş -
malı ve tasarruf) mevzulu bir konferans ve- müştür. 
t"ileccktlr. Bu konferans butiin yurddaşlara Dün, yedi vag~ arpa gelmiş. ihracntçı -
açıktır. lar tarafından tamamen alınmıştır. Arp:ı nz 

Diğer şehirlerimizde geldiği ve ihraç edilmek üzer~ alındığı için, 

l ...c) p rti bi d k taleb karşıs:ında, tiaUar bir mıkdar yuksel -Geml k (Husu;).!. - a nasın a ay- mlştlr. 

ımakam Zeki Işığın reisliği altında blr top - Diğer hububat flatlannda değişiklik yok-
lantı yapılmış ve burada ulusal ekonomi" ve tur. 
artırım kurumunun bir ~ubeslnln teşek\m -

Altın mütemadiyen daş~·yor lüne karar verilmiştir. Şube idare hey'etl 
relsllğlne ziraat bank memuru Bekir San -
cnk, katipliğine Sadık Çavdar, veznedarlığına 
Numan Uner, fızalıklarıruı. da Mustafa At.ak
ın mımlllm Onllb Coşkun seçllmişler ve çıı
Iışmayn başlamışlardır. 

l\luradlıda 

Altın flatları düıımekte devam etmekt.e -
dlr. Mahsul mevsimi dolayısUe Anadolu koy
lfilerlnln çekmesinden, altın fiatları birden· 
bire yilkselmeğe başlamtf, satış mevsiminin 
devamı müddetince de yükselmekte devam 
etnııştl. 

Mur~ (Hususi> - Ulusal ekonomi ve Şimdi, mahsul ve sabi mevsimi yavaş ya-
arttırma haftası hükfunet önünde yapılan vaş sona ermekte, dolayıslle, altın taıebl a -
bir toplantı De başlamış, baş muallim Saba- zalmakta ve flatlnr da düşmektedir. Evvelki 
~ddin ile Ahmed TnlAt Bilgen birer nu~uk gün 1068, hattl akşa~ geç uldt 1065 ınıru
soylemlşler, mekteblller muntazam b1r yu - şa kndar düşen altın dün de biraz daha düı 
riiyüşle ellerinde tasarruf vecizelerini 1M1va müı, geç Y&kit ıooo tul'U§a kadar satılmış -
eden levhalarla sokaklarda dola§arak teza- tır. Altının günden güne düşerek iki fıç ay 
hürat yapmışlardır. evvelki normal flatı bulacağı muhakkak gö. 

Çorloda rülmektedlr. 
Çorlu (Husus!> - Arttırma ve yerli mal. ------

Jar haftası münasebeWe Halkevlnde mera- Bir İspanyol gazetesinin idhali 
slm yapılmış, tasarruf ve lktısada dair söy- menedildi 
lev \erilmiş. dnveUllere tbüm, 1Dc1r, ve ıh -
lamur ikram ohınınuştur. İspanyol papazları tarafından ne.şredi-

Zahtre piyasası len Lettras collective des eveques Espag-
Bl.ı'kaç gündür. piyasaya, Anadolu ve Trak n·oles isimli gazetenin memleketlimize 

radan fazla buğday ve ça?dar gelmektedir. • 1 Heyeti Vekile kararile men d"l-
Bunun için. arpn ve çavdar fi&tlanucfa. dlin gır.mes . . . e ı 
"biraz düşüklük göriilmüştQr. Buna muknbll. miş, bu gazeıenın ıdhal edJlmemesi ve 
blrtnç gun evvel bir 1k1 para düoen arpa ti~ müsaderesi iç.in gümrk idarelerine de ta-
at.ınrı birnz ~- mim yapılmıştır. 

SOff POST~ 

ANNELER 
Biliniz -!ti çocuk yalım meme 

için ağlamaz. Çok iyi blllrsinis 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek kızararak 

çocuğu rahatsız etme.sidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

P E R·T EV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhat
sa yavruların cildlerini ve ifra -
zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmı_ştır. 

Zevkimi 
okşıyan 

ya?nız 

saati olmuştur. 
ZARiF • SAÔLAM • HASSAS 

1:>8 birinci mükMnt kazanmıştır. 

Botun saatçilerue bulabiıirsiniz. ne. 
dosu : Suıtnnhamam Havuzlu Han 1. 

Birindkanun t 5 

• Dünya· mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükafatla zafer nip• 
nını, diplom donör ve albn madalyayı kazanan ve bu suretle birin· 

ciliği bihakkın taıdik olunan 

Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, M~_sır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdar Ozü Unlarını çocuklarınıza 
yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, lruvvei 
gıdaiycsı çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder ki hayatın 

ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unlan çocuk
larınıza tam afiyet temin eder. Ncşvünemalanna yardım eder. Onları çabuk 
büyütür. Ncş'eli, tombul, hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlarile çok 

leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına 
dikkat. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi 
iDARE HEY'ETİNDEN. 

l - Seksen bin litre benzin alınacaktır. 
2 - Sartnaıne her gün Büyük Millet Meclisi Muhasebe Müdürlüğünden be -

delsiz o~arak alınabilir. 

3 - Eksiltme 10/1/938 Pazartesi günü saat 15 de Büyük Millet Meclisi idare 
heyeti odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1110 liradır. 
6 - Teklif mektublan 10/1/938 Pa7.a rtesi günü saat 14 de kadar İdare heyeti-

ne verilecektir. Bu saatten sonra mektublar kabul edilmez. 
7 - Şarlnamenin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar teminatın konduğU 

zarf içerisir.e konulmuş olacaktır. c8348> c451h 

'. . • ·- 'ı. •' . : .': ·. 1 ·• 1 

Baş, diş, nezre, grip, romatizma ve bUtUn ağrılarımzı 
derhaJ keser. lcabmda günde Uç kaşa ahnabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

1' Son Posta,, nın edebi romam: 5 Öteden Şefkat atıldı: senin cevab vermesine sıra kalmadan dak gibi çevireceğiz. Yusyuvarlak bit 
- Sahi çok güzeldin Selma, fakat birinci yemek zili hepimizi rüzgara topaça benziyorsun. 

başka defa bu dansı edeceğin zaman yü- tutulmuş kum taneleri gibi dağıttı. Uzakta bir masada bir kavga ve der-

ç züne biraz renk ver! Beyaz tüller için- Ziller.. leyli mekteb1erde yaşpmayı hal nöbetci hocaya şikayet: 
de pek soluktun. yoluna koyan makinelerdir. Kalkmak.. - Efendim, Neriman ekmeğimi sak-

Bu sözler ortalıkta umumi bir ıniika- yemek.. çalışmak.. uywnak hep onun- ladı, vermiyor. 
M T lerneye zemin açtı. Her kafadan bir ses la ayar edilir. 

uazzez ahsin Berkand Saklamadım vallahi Ekmegıw • y.-
çıkıyordu: e - · · · 

Piyanonun boğuk nağmelerine uya- kapladı. Gece açık pencereden ağır ağır - Boyanmak mı? Ne kadar gusto- Hayatınızın bir senesini olsun leyli ~da işte, 0 görmüyor. 
rak \ e omuzlarımdan sarkan ince vuali giriyor, odanın köşelerine siniyordu. suzsun Şefkat... Selma yüzüne boya bir mektebde geçirmemişseniz burada Bir kahkaha.. her vesile ile bir kah-
parmaklarınun ucile tutarak evvela a- Hepimiz uyuşmuş gibi idik. Evvela Pe- sürerse Selmalıktan çıkar. yaşanan saatlerin ne kadar neş'e ile do- kaha ... 
ğır ağır ve bir rüyada gibi dönmeğe rihan canlandı Ve yerinden fırladı. - Hayır, yanakları biraz renksiz ol- lu olduğunu bilmiyor derneksiniz ki bu- B""t"" .. _ ... .• d . d ·w· bU 
ba§,adını. Müziğin uğultusu arttıkca - Yaşa Selma! İstanbul valisine bir duğu için makyajın ona çok yaraşaca- na, sizin hesabınıza, teessüf ediyorum. ekut unb .0 rnrumkh u ıç~. e tagetçlıır ıgıtlm. 
ben de daha çabuk ve büküle büJ...ii1e mektub yazıp seni Gehir operetinin w • • C . b" salo ~-~ 1. rn e yeme anesının saa erı ... 

gına emınım. esım ır nun e"'c:Uını çevre ıyen B tatil günl . d -d· . il-
dönüyordwn. Bir ara kendimi kaybedeı 'J::ıle heyetine baş dansöz olarak alınası- - Güzel Selmanın yüzünü bozmayın geniş sofralar.. her masada ~ğı yu- azı . enn e mu ı~ ~..L. 
gibi oldum. Ayak parmaklanmın ucu- nı tavsiye edeceğim. kuzum. Ona h " dikk t etmediniz mi? k ta on iki (V\c:uk b 1 _ saadesıle arkad~1anmdan bırının evr 

ıç a arı aynı y~ r- ve una "ttw.. k- ··k k da 
na ancak basarak kollarmu açtım. Bir- Bu sözler ortalığı şaha kaldırdı .. hep- Dudaklarını zaten Allah dünyaya gön- rın bir arı kovanı gibi uğuldıyan vızıltı- nl e gı gıırn zaimlrn~n,il uçuf 

1
Yembe .0 ~ 

dcnbıre kendimde hemen kanatlanıp sinin akıllan başlarına geldi ve bir al- derirken büf" ·· .. nce yetişecek ka- an ve ıneras 1 a e sora nn eru • 
uçacak bir kelebek ruhu keşfetmiştim. kış tufanıdır koptu. Artık birisi boynu- dar boyamış~ ~:ri derseniz, Hici- sı._ Sen ekmek yemiyor musun? Öyle ğacak gibi sıkıyor. :Sütü_n ömürlerini 
Şimdiye kadar mektebin bütün müsa- ma sarılıyor, birisi yanaklarımı öpü- vard kadife gibi parlak ve tatlı.. kirpik- ise aman bana ver; bugün karnım öyle bu dar~cık J.e~~.?yük~ı~~ ınsanl~ra:: 
merelerinde plnstik danslar yapmış ol- yor, birisi saçlanmı okşuyordu. lerini daha çok uzatmak isterseniz si- ::ıç ki doyma bOmiyonnn. yük~r vb~ en unıt l u wdır sab:ay an ese 
duğum halde bu seferki gibi kendi vü- Fahriyeye bakıyordum. Ötekileri ki- yah bir bulutun yanaklarını kapladığı- - Pilavını bana verirsen et hakkımı ç 11: eve a ı rnış mag ur ır prens 
cudijmün hareketlerine bütün ruhumla bi yanıma yaklaşmadan uzaklara dal- nı görürsünüz. Yanaklarma vermeğe sana ba~lanm. benzetıyorum. 
uyduğumu hatırlamıyorum. mıştı. Herkesin bol bol gevezelik etme- heveslendiğiniz renge gelince, sun'i kı- - Çocuklar, bugün Zİyafctteyiz, kay- Mektebimin uçsuz bucaksız koridor-

Dekorun ve Emelin piyanosunun da sine vakit bıraktıktan sonra yavaş ya- zıtlığın onun mat tenine hiç yaraşmı- rnaklı elanek kadayıfı var. lan, cesim bahçesi, yanyana dizi!rniŞ 
bu ~iklikte büyük bir rolü olduğu- vaş geldi, ellerimi tuttu: yacağına eminim. _Yalan! karyolalarla dolu yatakhanesi beniJl1.ı 
nu nıyorum. Sol ayağııru.n baş par - - Selmacığım, danstan ziyade yüzü- - Y~a Sabahat; zaten içimizde ak- _ Vallahi doğru söylüyorum; gözle- hususi evimmiş gibi onları varlığımın 
mağı üstünde durarak yaptlğnn son nün dansederken aldığı mana hoşuma lı sellin sahibi yalım sen varsın. r.imle gördÜm. içine sindirip benimsedim. BuradBJI 
figür de bitince bir şaşkın gibi kendimi gitti; göklerde uçaµ esatiri bir ilaheye - Saçma komışma Nihal, Şefkatin _ Ekmek kadayıfı mı? Hiç sevmem; başka bir yeı:de yaşamağa mecbur olUl"" 
koltu w a attım. Hclecandan kalbim çar- benziyordun. hakkı var, ben de Selmayı birn.z boyalı keşld gene kayım hoşafı verselerdL sam bilmiyorum ne yapacağım. 
pıyordu. Saohi bu dansı il:k defa ve ya- Şair hanını tarafından bu bir iltifat görm~ istiyorum. _ Benim yemeği seçmek huyum Arkad~lanından birinin evinde ~ 
hancıların yanında oynamışım gibi ti~ mı idi bir istı1ıza mı? Böyle psikolojik -Öyle ise iftibanızı antm gelinliği- yok çok şükür .. ne verirlerse yerim. çirdiğim gecelerde, sık slk korku ııe 
riyordum. tahlilller yapacak vaktimiz olmadığın- ne saklayınız çöeuklar, .- Belli... Biraz daha şişmanlarsan uyarup gözlerimi açıyorum. 

Bir saniye ortalığı derin bir sükut dan m~le üzerinde dunnadım. Buıiu Perihan söylemiftl w ona k:1m.- te.l)eD.e bir kibrit çöpü takıp seni fınl- <Arkaıı var) 
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fstanbulda gömüJü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleri 
Magdanın sesi birden bire peltekleşti. Başını göğsüme koydu ve kucağıma yığıldı. 

Hayretle etrafıma bakınca onun bu garib halinin sebebini derhal anladım 
Yerinde duramaz hale gelmiş olan 

Magda adeta bana hitab e<iermiş gibi de
ğil, artık kendi kendine sayıklı,yormuş 
gibi kırık dökük ci.ımlelerle söylüyordu: 

- Ben hallettim.. evet.. odur!.. Ah, 
rnüdhış iblis .. ne şeytan zeka? Bauman .. 
korkunç .. :!akat emin ol sevgilim, bu sefer 
mahvoldu, mahvoldu! Orada görecek -
sin! .. İstiyorum ki orada birdenbire, hay
retle göresin .. şimdi sana hiç bir şey söy
lerniyeceğim .. Orada gör .. orada gör .. Fa
kat emin ol muzaffer olduk.. muzaffer 
olduk ... 

Magda bu per !şan, fakat hayret verici 
SÖZ!E:ri, adeta peltelEŞmiş, peltek bir te -
laffuzla söylemiye başlamıştı. Sesi bir -
denbire büsbütün peltekleşti. Onun bu 
hali bana büyük bir ~ayret vermişti. Bir
denbU"e başını göğsüme koydu ve kuca -
ğıma, dökülür gibi, yığıldı. Hayret için -
deydim. F'akat etrafıma bakınca işi der
hal anlad;,m: Hararet ve heyecanla ko -
nuştuğum sırada o, bir taraftan, ben far
kına varmadan, bardak barr3ak şarab şişe
sinı tamamlamıştı. Kucağımda, birdenbi
re sızıverdi. 

* Ertesi gün geç vakit uykudan kalkan 
Magda solgun ve son derece ciddi bir yüz
le uyanmıştı. Bütün ısrarlarıma rağmen 
gene ağzından bu ışe dair tek kelime çı
karmadı. Tek kelime söylemeden kahval
tı hazırlıyordu. Yalnız bir aralık aksi ak
si söylendi: 

- Beyhude vakit geçiriyorsun .. Sen 
hemen ev işini hallet. Bugün mutlaka o
raya gitmeliyiz. Nafile ısrar etme, yerin
de görmeden ve hele muvaffak olmadan 
bir teY söylemem! 
Tavrı o kadar kat'iydi k1 ondan arzusu 

hili!ına hiç bir şey öğrenmek kabil olmı
yacağını anladım. Ve onu öylece, zihnen 
pek meşgul bir halde bırakıp hiç müna
kaş1 etmeden hemen sokağa çıktım. 

Abdullah Cevdet Beye hanıret ve he yecenla teıekkür ederek ayrıldım 

" Son Posta " nın 1 oımaııyızı .. diy:rek cebimden sol' gün -
!erde satın aldıgım ve hiç bir za• 11an ya-

sergÜzeşt rcmanı nımdan ayırmadığım büyük brrvnik ta -
bancamı çıkardun, şarjörünü doldurdum 

- 31 - ve tekrar cebime yerleştirti; m, bir taraf

tarlar hemen geldi. Derhal orada Galata 
caddesi üzerindeki dükkanlara girip bir 
valiz !le küçük bir kazma ve kürek, bü
yük bir elektrik feneri gibi Kariyedek.i 
evi araştırırken lazım olacak aletleri sa
tın aldım. Ve he.men b:r otomobile at -
lıyarak sJr1atle Magdanm beni bekle -
mekte olduğu eve döndüm. 

Magda esasen l'iYinmiş bir halde beni 
bekif'mekte idi. Tedarikli geldiğime son 
derece memnun oldu ve ayni otomobille 
hemen Kariyeye gittik. 

Ben ıhtiyatcn otomobili evin bulundu
ğu yerden bir kaç yüz me:tre ileride sav
dım. 

Hava pek bozuk olduğu ve pek soğuk 
bir rüzgar estiği için o çamurlu yollarda 
hemeıı hiç kimseler yoktu. 

tan: 
- Magda diyorum. f .ı anda kim bi -

lir ne kadar gülüncü ı! .. Bir defa, ben 
zaten buraya gelişim .zi gülünç buluyo -
rum .. 

Milyarlık Bizan defineleri bu külüs -
tür mahzende rn: oizi bekliyor? 

Yüzü geceki fazla şarabdan zaten pek 
solgun bir halde olan Magda ise hiç gül
müyordu. Yavaşça koluma girdi, o vakit 
bütün vücudunun titremekte olduğunu 
hissettim. O, alçak bir sesle: 

- Evvela ~ mahzenin yıkılmış yerini 
açabilecek miyiz, bakahm! dedi. 

- Açarız açmasına ama, bize hayli kaz
ma sallamak düşüyor. 

- Zarar yok! .. 
Sonra cesur bir hareketle 

kapısını o açtı: 
- Öyleyse hemen girelim! 
Dedi. 

mahzenin 

Bizi hiç kimsenin görmediğine tama -
mile emin olduktan sonra eve girdik. Esa
sen mahzenin bulunduğu yeri eskiden bi-
liyorduk. Mahzenin başına geldiğimiz za-I ___________ <A_r_k_a,sı f'Jar) 

man ben bir an durdum, tereddüd ettim.

1 
Fakat sonra, benim du!'duğumu görüp 1 Yurddaş! 1 

Malatya'nın altm renkli Ye bal tatlı ka-
hayretle yüzüme bakan Magdaya: 1 yısısım evinden eksik etme! 

- Pardon! Her ihtimale karşı ihtiyatlı ı ...:..,.;;.;;;;;,;,;;;;..;.;.;;;.._ ___ ...;,;;,;;;.;.. ____ ı 

Kariyedeki evin sah~t-ini tanıyan, o 
zaman anahtarları c!a alınış olan Mösyö 
Abrahama müracaat ederek işi halletme
me, tabii, .imkan yoktu. Bu Baumana işi 
ilin etmek olurdu. F'akat o zaman Mösyö 
Abraharnın da ev hakka:.daki malumatı, 
benim gıyaben pek büyük hürmet besledi 
ğim ve neşrettiği bütün kitablarmı zevkle 
okuduğum Abdullah CeYdet Beyden al
Jnış olduğunu bize söylediği, aklımda kal
mıştı. Hemen Abdullah Cevdet Beye git
tim. Üstada bir muallim olduğumu söy
leyince beni nezaketle karşıladı Viyana -
da~pnd~larıpro~s&Ulş~~~anba~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

E settiğim zaman derhal hatırladı. Hatta 1 
bana profesörün İst<mbula da geldiğini, 
kendisini telefonla sorduğundan haberdar 
olduğunu, fakat kend!sHe ma~sef gö -
rüşmek rıasıb olmadığını söyledi. 

Ben ise kendisine profesörün kısa bir 
zaman için geldiğini, Viyanaya döndüğü
nü, fakat dün profesörün oğullarından 

diğer bir zatın geldiğjni, bu zatın pro -
fesörün tavsiyesile ~u Kariyedeki evi a
cele gezmek istediğini söyledim. Müm -
künse ev sahibinin miisaadesine delalet 
etmesini ve anahterların hemen veril -
ınesini rıca ettim. 

Muhterem üstad, hiç bir şeyden ha -
beri olmaksızın: 

- Hay hay! İlim için en küçük hizmet 
bence mukaddesattandır, dedi. Esasen ben 
de bu evin sahibini tanımıyordum. Son
radan öğrendim, ben kendisine hemen 
telefon edeyim. 

Telefonu açıp aradı, bir zatla konuş
tu. Sonra bana pek memnun bir halde 
dönerek: 

- İşıniz oldu, aziz muallim bey! de
dl 

Kredi Liyone Bankasının biti~ğinde 
küçük bir han vardır. 12 numaradaki ya
ııhanrye hemen bir adam gönderip anah
tar lan aldırabilirsiniz.. Muhterem pro -
fesörün ahbabile evi gezdikten sonra bir
likte gelirseniz, yani kendisile görüşür
sem, pek memnun kalacağım .. 

K A ş 

Grip, Baş ve Diş Agrıiarı, NevraJji, Artritizm, Rom"-t.Zml 

Ankara Yük~ek Ziraat Ens il~sü RektJrlüğlinden: 
1 _ Yüksek Enstitü talbelerı için aşağıda isim ve mikdarlan yazılı ~ kalem 

elbise ve palto kapalı zarf usul~yle eks:ltmeye ::ı..onulmuştur. 
~ _ ihale 17 /12/937 tarihine rasfoyar. Cumı rte&i günü saat 10 da Yüksek Ens

titü Rektörlük binasında Komisyon odasında yapılacaktır. 
3 _ Muhammen bedeli 11500 ve muvakkat temjnat 863 liradır. 
4 _ Teklif mektubları ihaleden bir sut evveline kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine vermeleri ve ihale s:;;atinde :itomisyonda hazır bulunmalarL 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şar~ name &lmiik istiyenlerin Enstitü Dane 

Müdürlüğüm. müracaatları ilan olunur. ~et34> 
Muhammen kıymeti 

Lira Cinsi 

Erkek elbisesi. 

> kız paltosu 

Resmi E::bise. 

Tayyör. 

Adet 

3:i3 

17i 

85 

31 

11.500 

l5tanbul Çiçek ve Fidan Bahçıvanları Cemiyetinden: 
Müddetlerini bitiren idare hey'etl t.zaıannın nısıını tebdil için 16/12/93'1 pertembe 

günü seçim yapııacaktır. 
cemiyet mensuplarının seçim günü saat 10 - 16 ya kadar İatıklll caddesinde Oa -

t Li Si bitı .. ır.ınde idare merkezine gelerek reylerlnl kullanmalan rica olunur. la asaray se 96& 

Abdullah Cevdet Beye hararet ve he -
Yecanla teşekkür ederek hemen yanından 
ayrıldım. Muhterem üstadı o gün uydur
ına bir hıkaye ile, yalan söyliyerek iğfal 
etmek mecburiyetinde kald;ğım için bu
rada ruhundan af dilerim. 
. Ben söylenjlen handaki yazıhaneye ih
tıyaten kendim gitmedim, Karaköyde te
sadüf et~iğim bir küçük çocuğun eline bir 

(CAFER MüSHiL Şekeri 'ı 
Tesiri k•t'i, içimi kolay 

• en iyi müshil ••kerldlr. 
Blltmmn ecwaelerde bulmam'. POlta katuau 1255 ' 

.,,. . " 
1 Devlet DemiryoUarı ve Liman,arı ış.Etrrıe Umum ıraresi ı!Anlan f. 

Almanyada Telmikum tahsili yapmak için Devlet Dcmiryollan hea
bma talebe gönderilmek üzere müaa baka açılacaktır: 

1 - Müsabaka 3.1.938 Pazartesi günü saat 9,30 da Ankarada Devlet Demiryol
lan Zat İşleri Dairesinde Haydarpaşa Birinci İşletnıe Müdürlüğünde İcra edile
cektir. 

2 - Talihlerin en •ğı orta mekteb veya o derecede .san'at mektebi mezun11 
olmaları, 20 yaşını mütecaviz bulunmamaları ve ahvali sıhhiyelerinin şimendifer 
hidematını ifaya müsaid olduğunun !da re bek.imler\ tarafından tasdik edilmeli 
şarttır. 

İkt sene her hangi bir müessesede bil fiıl tesviyecilik, demircilik veya buna 
mümasil makine kısmında çalışmış oldu ğ·unu isbat edenlere san'at mektebi me-

zunları 24 y&şma kadar müsabakaya kabul edilirler. 
3 - 'falıbler müracaatnamelerine ailevi vaziyetlerini ve pederlerinin tercümei 

halini, polisdcn tasdikli hüsnühal kağıdı nı, nıekteb şalıadetnamcsini ve başka 
yerde çalışmış ise aldığı bonservisleri ba ğlıyarak Ankarada Devlet Demiryollan 

Zat İşleri Müdürlüğüne v~ İstanbulda H aydarpaşad:ı İşletme Müdürlüğüne mü -
racaat edeceklerdi!'. En son müracaat ta rihı 25.12.937 dir. Bu tarihten sonraki 
müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

i - Müsavi numara kazananlardan Almanc!l lisanına vakıf olanlar tercih edi-
lir. c4537> c8350, 

Sorulacak sualler 

1 - Umumi mali'imat ve ·rurkçe. 
2 - Hesab, Hendese, Cebir. 
3 - Fizik, Kimya. 
4 - Almanca bilenler Almancadan. 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 200 a dF>t 50 Kg. lık dökme demir dirhem 
30/XII/937 Perşembe günü saat 101h da Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık ehiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme gürıü saatine kadar komisyona müracaatları la -

zundır. 

Bu işe J.id şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8368) 

l//Nlllll 

Muhammen bedeli ile mikdar ve isimlari aşağıda yazılı 11 kalem muhtelif bo
ya ve sabunlar 23.12.1937 Perşembe günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile An
ka~ada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile. ~.numm 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gun saat 

14,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameier parasız olarak Ankara.Ja Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (8199) 
Muhammen Muvakllıilt 

Malzemenin ismi 

1 - Sarı toprak toz boya 
2 - Kül rengi toz boya 
3 - İs siyahı toz boya 
4 - Su siyahı toz boya 
5 - Kanarya sarısı toz boya 
6 - İngiliz kırmızısı aşı toz boya 
7 - İngiliz yeşili aşı toz boya 
8 - Verminyon toz boya 

9 - Oksid döfor 

10 - Beyaz sabun 
11 - Arap sabunu 

5000 kg. 
10000 , 
8000 > 

) 
) 
) 

3000 > ) 

1000 > ) 

1000 > ) 

3000 > ) 

2000 > ) 

8000 > ) 

10000 kalıp ) 
25000 kg. l 

bedeli 
Lira 

20390 

5725 

teminat 
L. K. 

1529,25 

U9,38 

~--------~~~ı.::~:::-------------------., 1 lstanlul Vakıflar Direktörıugo illnları 

b h t 
. ayırmda Vakfa aid fidanlıkta mevcud fidanlar bedeli mu-

Gure a as anesı Ç - 1 ld ğundan almak 
kabilinde toptan veya perakende olarak satıl~ga ~ı~n mıl tao b::ı Vakıflar Bat
istiyenlerin fiatlarını öğrenmek ve izahat .. ama uzere ~ n 8148 
müdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine muracaat etmderı. ( ) 

" 
Gebze Asliye Hukuk Hakim'iğinden: 

· ı ' mukim ve Gebze İnhisar idaresi 
Gebzer.in Hacı Halil mahallesı 6 sayı ı evoe K l l h' G b İnhi 

h . wl 1300 dogwumlu ema a ey ıne e ze -
eski satış memuru Hasan Ta sın og u 

1. · tt dolayı alacak davasında: Kema-
sar idaresi tarafından açılan 4283 ıra zım me en 1m hake 

d · ı · tebliğat yapı asına ve mu • 
lin ikametgahının bulunamamasın an ı anetı ·1d·w• den 
menin 27 /12/937 Pazartesi günü saat 14 de bırakılmasına karar ver~ ıgın 
mumaileyh Kema:in yevmi mezkurda Gebze Asliye Hukuk Mahkemesınde hazır 
bulunması ilanen tebliğ ı:ıl unur.:__:«_:83:5:5:.:> ________ ---::--------

~LAQI T~IN V[ iZALE tDtD 

Nöbetcl 
Ec:z.ljneler 
Ba gece nölteki olan eesaneler .....,_ 
dır: 

isı.m.hu1 cibetindekiler: 
Aksarayda: <Pertev). Beyazıdda: _ <~
lnsl. Samatyada: <Teofilos). Eminoııun
de: <Mehmed KA.zım). Eyilbde: <Bitme' 
Atlamaz). Fenerde: uwameddln). Şeb• 
remininde: lHamdil . Şebzadebaşında: 
(İ. Hallll. Karagümrükte: CAr1fL Kilçtıt
pazarda : (Yorgil . Bakırköyünde : <Mer-
kezi. 
Beyotla -cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray, Ga
rib>. Galat.ada: (Hidayet). Kurtuluşta: 
<Kurtuluş). Maçka da: (Feyzi> · Beşiktaf
ta: <All Rıza). 
Boiaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
üs1nidarda : (Belimlye) . Sar~~erde: <A
saf). Kadıköyünde: (Büyük, Uçler>. Bii
yüka.dada: <Halk). Heybelide: (Halk). 
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• J Saragın<la 33 
itV'ıı Bir -"e~e 

Haremağasının Hatıraları 
Yaza11: Ziya Şaki1' 

Bir gün Abdülhamid hünkar dairesinden geçerken alt kat odalarından birir.den 
k1!lağına bazı sesler gelir. Kapıya yakla~ınca, kızlardan biri in: "Hayır, hayır .. 
ben b<1mbah isterim l" dediğini duyar ve büyük l ir hızla kapıyı birdenbire açar 

_ Yaa.. gösterdiği bu sadikane dik ·' Sağ kulağı ıyi işitmediği için derhal kalbinde birdenbire bir şübhe uyan-
btten dolayı çok memnun oldum. 1 kapıya yaklaşır. Konuşulan şeyleri din· mış ... 
Demiş; bır zarf içinde yüz lira ihsan ler. Kızlardan birinin: O gWıden ıtibaı:ıen sarayda bu kolla· 

gondermışti. \ - Hayır .. hayır .. ben, bombalı iste- rın adı değıştL Bunlara (puf kollar) de-
Sarayın mutfağına giren yağ tene- ı-im. . _ . . . . • . nildi. · 

keleri, erzak çuvallan vesaire şu ta· De?ıgını ~ıür ışıtmez, derhal kapt-
i'afa dursun· Wına ve bostan patlıcanı dan ıçeri gırer. ABDCLilAMIDIN GARİB 

~ 

ÖKSÜRÜK 
En muannit 6btlrtlklerle 
brontit, utm, •• boplaca 
61utlriiğiinlhı kat'I illcı

c!ır. Glğüaleri ayd olan
lara Yikaye edici leairl 

.. yanı dikkattir. 

IJUtU11 eczanelerde 
ltuluaur. 

ŞURUBU 

&lbi yiyecek şeylerin ortasından ikiye .. Yarı çıplak bir ha~de. bul~-kız~, 
15ôlüııerek muayene edihnesi ldet ol • hünklrm kapıdan girdijini gorur ıör· 

u. mez; yerlere kapanırlar; birer kCSfeye Şunu da illv.e edeyim ~. Abdillha· Gü_:_.:...~•- u u L-L-- ;... ____ 1 Kom··&-nJıa.. Lanbal 
kaçışırlar. mid; korktuğunu be'Ui «mek istemez.. mru& m 111U11&11 uene UM1 a• .. _ 

Oittikce artan bu evham, artık • • Bu ~ Abdülhamid de fena hattl bazı zamalllar hepiınizi hayret· Sab a Alma Komlınronuad• .. 
da herkesın rahat ve huzıınma halde~ Betim kapıdan tarafa çe- lere d:ı .. ~ Jr.adaı- - -J -~ 

llllb~ıı..·tL Saray halkı, eliDl1e ~ irerek * .., ....-ret gösterir· 1 - Deniz vuıtalan tgla 'K kalem malıtmenin rt /'12/J.tı'I puadell .... mat 
~t ile saray klpıJaruıdan geçe- ' Bir Od auaı:: !:.1:· aıılq:· eti. Za~ Abdiil"Mtkbn hususiyetlerin· ıı cı. kapalı Dıofla eblltmlll ıapdaeaktır. 

hale ıebDitlerdi. lır ... ~ ~ yeni ,-ptıtıan el- den biri de; ~ ıtlerde tellt 2 - Şartnamellle em. ,,. enafmı pıetJr liste Ye dmuneler ......,..... 
ar gün, iZinli çılanıttım. Beyoilua- biseleri prova ectiiOrlarmıl.. o tarDı.te, " heyecan ıösterı1aeaine rağmen, mü· ıörillebilir. 

bir kutu teker •lmıftmi. ~v~ kabartmalı kollar, moda imiş. Bunlai'a hım Jıidiselerde ptılacak ve inanılmı· 3 - Tahmint tutan 8'llO lira ve ilk &eaıinah IH liradır. 
•• kapısından geçe~k-:U tüfekei • da bombalı kollar diyorlarmış. Bu söz- yacak kadar sükdnet ve soğukkanlılık· 4 - isteklilerin o liia eblltme .. tinden bir aat evveline bdar W llJl)I 

birial önume dikilmiş; ler Abdülhamidin kulağına çarpmış.. ıa hareket etmesi idi. kanunun ~ ncl maddem blllrmiine ı&re hazırhyacakları teklif mektublama a.. 
- Ap efendi! •• Ne var, 0 kutuda? fakat kulağının biri iyi işitmediği için (Arkaıı ..,_) Jata eski it.halAt IÜmrilltl binasındaki 'komisv"na vermeleri. (8233) 

Demifü. -..,IOnderec:edecanım 1İİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ9iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİ;iİİİİİİİİİi:.:~:::::::::::::::::::::::::: aıkılmıştı. o .anda irademi kaybede • .4111 

""~Ne olacai'? .• BoiHa: .. Sarayı. te. T c A 1:) Y -.....~ 
nıehnden uçuracak bOmha ... 

Diye bağırmıştım. Ve IOD1'a kutuyu, • • • 
r,,u-ılMlvud tüf ekcinın &ıüae faiiatımş • 

PAQAU OLANIN 
'lÜZÜ GÜLER 

I f.H.U. 

u lllrtMlll ... Ul'f Çllft• .. 
İ 8TA •VL 

Ölle ......,...: 
IUO: Nida Tart • 11allrW, lUI; .... 

cifi, lS.OS: Plöla 'l'llrt mUllJdll. ıa..: llllla
tellf pl&t neptpU. 

aea- .....,...: 
1'1: fnlrlllb deni Öniftl'lltedla --- -

Rltllet BQv. 11.IO: Seld!tnal ... ,., .. 

Jtrll maıı baftaa, ~-= or. 11 ,... 
fŞeYtl. 19: BlmeD IJeD 1'e arb*"'" 
tından '!'Irk 1111111k11L ıt.18: BadsJ&rnM 
medl: (l'ltlr AGenteUll> ıta: - ~ 
lerL ~· ~ ~ VJ.I ........ 
1irt multlll Ye halk tandan. .. : 
l'QOl'1I. •.11· ömer .......... ...... ..,..., ........ ~ -..-
dl.D TIS mUlllklll ft laalk ~ .... 
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SiHiRLi GÖZ 

Bu yeni ve 
Sihram·z 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrübe ed"n "z. 
On kadında dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri sun'i cmak
yaj görmüş> bir şekil aldıkları gi
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 

görünürler. Yeni icad edilen şaya
nı hayret cChromoscope> maki -
nesi, pudra renklerinde bir inkı

lap yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüpJ;ıe ede· 
ceğiniz nisbette pudra renkleri a
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im
kanını vermiştir. Artık yüzünüz -
de plakalar halinde yapışan adi 

Pudra renkle

rinde inktlab 

yaptı ı ' 

Artık; sizi yaşınızdan fazla ihti
yarlam~ göstereJa. ve yiizünüzck 
cPlakalar. halinde yapl.§an adi 
pudraları bırakınız ve bir gü
zellik mütehassısımn. dedikle
rini okuyunuz: 

pudralara nihayet verınız ve bu
günden Tokalon pudrasının sihra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabü bir güzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarif e karşılık olarak İstanbul 622 

posta kutusu c.dresine (T. S. 7) nunuzile 12 kuruş gönderdi

ğinizde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelü 
'il-il renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderilecektir .... .,, 

Mektubunuzda iıer vakit kullandığuuz pudranın rencini ele 
bildirmeği unutmayınız. 

Her yerde 

Doktorlar tarafından 

tavsiye 

olunmaktadır. 
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İstanbul Galatada ömerabit hanında 
2 ;pcl katında 19/20 .numarada mulQ?n \ &OD Posta ' ,, 

Paik'a: 
Beşaeğirmen çl!Ulğlnde ismall kansı Eml

!le ve Adapazarında Kerim ve Üskiidarda 
<lottor Selami ve Mehmed karw Atiye ve 
~an Hediye ve Muazzez ve Mahmud ve 
lteınaı ve Cemal ve Sami ve Melek ve Ra
fia ve Şehime ne aranızda mütehaddLs Beş
<le~lrmen namlle mcruf değirmen arazlsine 
1Uzulen ibina in§a ve araziyi işgal ve inşa e
dilen binanın hedm ve ltal'i ve fakat mez -
kfir binada iştirakleri olduğundan tahakkuk 
tdecet kıymetin tarafiann ltasile araziye 
"ukubulan müdahalenin men'i davasının 
~andıra hukuk mahkeme inde icra kılınan 
llıubateme neUceslnde bina hakkındaki se
nedatın iptaıne haczi mevzuun fekkine ve mu 
arazanızın menıne 12/Şubat/927 t:ırlh ve 
1'11127 sayılı llim icraya konularak hukmtin 
bu kısmın kat1leşmlş olması dolayısfl(' infazı 
~tiye ve rüfek:ısı tarafından nleyhinizc :ıçı
an icra takibi üzerine namınıza doldurulup 
aclresınıze gonder1len icra emr1 İstanbul adli 
~llgat müdurluğtinden mezkür adreste bu
tınrnadığınızdan iade edilmiş ve alilknd:ı.ra
ııın talebllc bu b:ıbtakl icra emrinin mı.nen 
~bllği luzumun:ı merclince karar verilm\stlr. 

1 bu ilan neşri tarihinden itibaren yirmi gün 
(!~de tedkik mercllne veya temyiz veyn t:ı. 
d ti lnuhakcme yolile ald oldutıu mahkeme
r.:n lt'ranın geri bınkılmas•na d:ılr bir ka
)! r getırmecHkcc cebri icra yaµıl:'lt' b le? 

~e bu müddet ıçlnde mal beyanında bu!un
tıa nız ve bulunmazsanız hapslle tazyik olu
buıcağınız ve hakikate muhalif beyanatta 
la Unursanız hapsile cezalandırılacağınız !h-

l' ve icra emri tebliğ yerine kaim olmak ü
ltre keyfiyet 1Uınen tebliğ olunur •. 
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Yevml, Slyaal. Ha vadla "" Halle ıuaıesı 
1 - -

Yerebatan, Ça\alçeşme 'okll, 25. 
1 

İSTANBlJL 1 

Gazetemizde çıun yazı ve 
resimlerin bütüü haklan 

1 

1 

mahfuz ve pzetemize aittir . • 

ABON:E FIATLARI 
- -

1 6 3 1 
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YUNANISTAN _a.w t:22v 710 270 
ECNEBİ 2700 140J 800 800 -

AboM bedeli peşindir. Adra 
değiştirmek 25 kuruştui. -

Gelen eınalı 6erİ uerilme~ 
ilanlardan me•'uliyet alınmm. 
c~vap 1çın mektuplara 10 kurU§luk 

Pul il3vesi lazım.dır. 
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MZARLARI 

BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve 
ARTRITIZM e 

BÜTÜN 

DIŞ AGRILARI e NEVRALJİ• 
R O M"A T l Z M A • KIR 1KL1 K ve 
AGRILARI DİNDiRiR 

Ka•ınlık Aleminde 
iki11cl lnlalAp 

Hiç şüphesiz ki (FEMİL) dir. FEMİL'in icadından evvel çektiğimiz ü -
züntü ve iğrenç, bılrtıncı halleri ve şimdiki Ji'EMİL sayesinde kavuştu
ğumuz rahat, kolaylık ve saadeti düşünüyorum da FEMİL mucidine na-

sıl candan teşekkür edeceğimi bilmiyorum. 

• F E M 1 L 
ve B A G 1 

Evde, vazifede, seyahatte, yazlıkta, kışlıkta, baloda, mektebde seve seve 
kullanılan ve Beynelmilel Kadınlar Cemiyetinin takdirini kazanan u -
fak, sıcak, yumuşak, kanı çekici ve muhafaza edici hususi bir pamuktan 
yapılmış aybrujı bezlerini her eczaneden, parfümöri ve tuhafiye mağaza
larından, kadın berberlerinden isteyiniz. Piyasaya 6 lık1 8 lik ve 12 lik 
ambalajları çıkmıştır. Umumi deposu: İsmet Eczane ve laboratuvarı. 

İstanbul, Galata Tel: 49247 "'-----•• 

inhisarlar u. Müdürlü{{ünden: 
3500 kilo -:ıskarta çul Ahır kapı deposun da. 

ı adet dinamo tefcrrüatı Şemsipaşşa deposunda 
3500 kilo ıskarta çul Ah1rkapı deposunda. 
1703 kilo ıskarta çul Ahırkapı deposunda. 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı eşya 24,'XII/937 tarihine rastlıyan Cuma gü-

nü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malJarı hergün hizalarında ya
zılı maha11erde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
'1 15 temmat paralariyle birlikte Kabataşta I..evazım ve Mübayaat Şubesi Mü-
cliirlüiiindeki Satıs KôMısy"onuna &elmeleri ilan olunur. c-8295• 
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Yalnız ACA, kendi elhazıannın Qetanıa. 
OGnQ •ize bizzat mQ .. hecle ettlrmekle lepat eder. Zarafeti, randemanı, tablf
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ahenk kablllyetH• temavaa Men ,838 modell RCA radyoıannı c1ınıemeden, 
yau• kalltell bir ahi•• hak.landa bir fikir ecllnemeaeınıa. 
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/ En korkunç düşır.an ve 
en mükemmel sili.h 
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SOOUK ALGINLIClı a... elit. GRIPIN lflltmedaa •il••• 
W, kulak atnlm •••., oı-. lautahldara mlai oı.. 
GRIPIN bitin •tnlan clindtrir. SOÖUK ALGINUOi: Kridak, 
SOOUK ALGINLICI : Nule net'uirlik tevlit ecl.. 

j Grip ve bir çok teWikeli laute- G R l P t N : Kınkbfl pelılr, 
lıldar dojarlll'. aet'•id iade ecllr. 
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