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Yeni 
lstıfa · 

ı Başvekilimiz Mecliste programını okurken •• 

Yeni Programdan Sonra .. 

. Ölçüleri 
~hmet Emin YALMAN 

K ırtasiyeciliğe karşı müc~
deleden bahsedilince bır 

çoklarımız maksadı şöyle an
larız: Dairelerdeki itler biraz 
daha çabuk görülecek, halkın ıs
tırabı bir derece azalacak .•• 

Hükômet yeni ~anun 
layihaları hazırlıyor 

Dert bundan çok derindir. Celal 
Bayar, son nutkunda bunu bir üstat 
görüşüyle ortaya koymuştur. Kırta
siyecilik bütün bir sistemdir. Kendi
ne mahsus adam yetiştirme usulleri, 
kendine mahsus ahlakı vardır. 

Bunlar: Vergiler, Sağhk, Ziraat, 
Kültür ve Adliye Sahaları_nda 
Muhtelif İşlerle Alakadardır 

Bir fabrikadaki bir makine. nasıl 

rn~en ~-v~ ~~ 1ft~~ıg: 
tin bünyesi içinde de adam yetiştir
Xn.ek ve sivriltmek için göze görün
ınez makineler vardır. 

Her siyasi sistemin ıstıfa usulleri 
kendi hedeflerine ve ideallerine göre 
dir .. Bir devirde gidişe körü körüne 
ayak uyduran, cansız, hareketsiz a
damlar makbuldür. Diğer bir devir, 
aksine olarak işleri kendine dert e
den, sual soran, münakaşa eden, ça
lışan ve uğraşan dinamik tipe kıymet 
:Verir ve öyle adam yetiştirir. 

Biz bugün çok garip bir intikal 
devrindeyiz. Rejim, dünyanın 

en hareketli bir idaresidir. Şuurlu 
olan bütün hareketlerinde gayeyi ap 
açık görür ve kestirme yoldan gaye
ye doğru gider. Bu sayede de çok 

r • • 1 

B. Celal Bayar Meclis 
Kürsüsünde •• 

Ankara, 9 (TAN muhabirinden)-
Millet Meclisinin, bu içtima devresin 
de, hükfımet tarafından teklif oluna
cak birçok yeni kanun layihalarmı 

tetkik edeceği anlaşilıyor. Bu yeni 
la~ha.lar, celal Bayar kabines\nin 
pıugramınaa yapua.cagı vadedılen 

yeni işlere dairdir. Yeni kanun 18.yi
halarını şöyle srralamak mümkün
dür: 

. Yeni programda bktün belediyelere 
esaslı vazifeler verilmektedir. Beledi 
yeler, şehirlerin kalkınma işleri için 
planlar hazırlıyacaklar, bu planlar 
A.nkarada kurulacak olan bir büroda 
inceden inceye tetkiklerden geçecek 
ve burada tasvip olunduktan sonra 
tatbik sahasına geçilecektir.lşte böy 
le bir merkezi büro teşkili için hUkfı 
met bir kanun layihası ha,zrrlıyacak
tır. 

HUkfunet icra işlerini de azami de
recede kolaıylaştınnak azmindedir. 
Bu maksatla icra kanununda yanıl

(Arkası 10 wıcuda) 

geniş verimler alır. 
Fakat eski devirlerin zihniyetini 

\ı'e gayelerini temsil eden kntasi sis
tem henüz tasfiye edilememiştir. Bu
nun için idare hayatında bir değil, 
iki türlü adama tesadüf edilir. Biri 
kara kitaba uymayı yegane hedef 
bilenler ve gözü bağlı çalışanlar, di
ğeri de memlekete ve halka ait men
f8;B-tleri ve en büyük kıymet olan za
rnaru korumak, daima teşebbüs ve 
hareket halinde bulunmak istiyen-

Roma Paktından Sonra Yeni Vaziyet 

Sovyet Rusya ltalyaya 
Bir Protesto Verdi 

lerdir. d R A 1 
Her daireoe iki nevin mümessille- Lehislanın a oma . n aşmasına 

tine tesadlif edersiniz .. Bir kısım me G·ırece9v·· Haberler·ı Dolacıyor rnurlar kendilerini öldüresiye çalışır 3 
lar, diğerleri eski sürat1e kağıt dol- LonQ.ra, 9 (TAN) _ !talyanm, Al C"'::-,, ........ ~ • .....,,,,,,,..:_ ~~.-.,,,,.·-
dururlar ve keyiflerine bakarlar. manya ve Japonya arasında imzala '~ '~ ~;" 
Teşebbüs ve hareket taraftarı me- nan antikomünist paktına iltihakı, 

?nur her tarafta mağlup vaziyette- Sovyet Rusya tarafından protesto ile 
dir. Krrtasi zihniyet henüz hflkim· karşılanmıştır. Italyanm hareketi, 
'dir. Her tarafta çıkmaz yollar, gay- Moskovada imzalanan iki devlet ara
l'et ve teşebbüsü boğacak usuller sındaki dostluk paktına aykırı görü
karşrsında kalınır. lüyor. Bu dostluk paktı 1933 te im-

zalanmıştı. 

K 1rtasf sistem kendine H1yik Hadise her tarafta akisler bırak
unsurlar seçmek için cansız mışrtır. Alman siyasi mahafili, Ro -

ÖlÇtiier arar. Onun gözünde bir dip- ma anlaşmasının Sovyetler tarafın -
~orna kati ölçüdür. Tesadüfen bir dip dan protesto ile karşılanmasını, Sov-
10tn~ ele geqiren adamın, filan ve fa~ yet hükumetinin üçüncü entemasyo
;~ ışleri görebileceğine hükmeder. nal ile birleşik hareket ettiğinin bir 
k~ksek .~ektenlere. gid~~:en, fa- itiraü.._suretinde tefsir ediyor. . 
ler te~be m~kteb1nde buyuk ik !~i~~cıye nazırı Kont Ciano~ 

le Yetısen bır vatandaşa kı n e~~ sefirini ::tabul etmesı 
::rrnez. Çü~~i -~~~ebbü&_. ve h ~ bu bıF~t~ tefsirlere yol açmış 

ten fena gordugu rnettye _ tır.- Bir . .,·v-c} te göre Lehistan da 
C.ıaı Bayarm nutkunaa ' ·~- aktma girecektir. Fa-

~:0ktası pek iyi görülm'ttş, d ov mahafili böyle bir işin 
(ArJmsı 10 un (Arkası 10 uncuda) 

ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano 

Hatayda Yeni Rejim 
Hatay Meclisi 
lkincikdnunda 

intihabatı 
Başhyacak 

B. Numan Menemencioğlu dün Adanadan Halebe 
geçti, ayın yirmisinde Ankaraya dönecek 

Adana, 9 (Tan muhabirinden) -
Kuvvetle zannolunduğuna göre, Ha. 
tayda seçim ancak bir kanunusanide 
başlıyabilecektir. Bu intihabata Ha. 
tayda doğmuş 21 yaşındaki her Türk 
iştirak edecektir. 

·Hali hazırda Türkiyede oturup ta 
Hatay intihabatına iştirak etmek hak 
kını haiz 2500 Hataylı vardır. Bu mik 
tarın 700 ünü memurlar teşkil etmek 
tedir. 29 teşrinisani sabahı Ratay 
statüsü meriyete girecek ve intihap 
sonunda teşekkill edecek olan Hatay 
hükfunetinin idareyi ele almasına ka 
dar mahalli hükftınet memurları ve
kfileten iş göreceklerdir· Ana yasa • 
nm meriyete girişi münasebetile 29 
teşrinisani günü Hataylıların istiklfil 
bayramı şeniikleri yapacakları kuv
vetle tahmin edilmektedir. 

Hariciye Müsteıanmız 
Adana, 9 {TAN muhabirinden)

Suriye yüksek komiseri Kont dö Mar 
telin Ankara.ya yaptığı ziyareti iade 

.· ·Romanya 

·Valide -Kraliçesi ... 

Acır Hasta 

Kraliçe M ari 

Bükreş, 9 {A.A.) - Romanya Va
lide Kraliçesi Mari'nin sıhhi vaziyeti 
vehamet kespetıniştir. Yugoslavya 
Valide Kraliçesi, Mari'nin başı ucun
da bulunmaktadır. Bugi.in neşredilen 
tıbbi bültende "Hepatik arızalar" dan 
bahsedilmektedir. 

Kraliçe elyevm 62 yaşındadır. 

Ha iti de 

4,000 Kişi 

Öldürülmüş! 

Hariciye Siyasi Müsteşarı 
B. M enemencioğlu 

etmek maksadile Beyruta gitmekte o 
lan Hariciye Vekaleti siyasi müste
şarı B. Numan Menemencioğlu, bu· 
günkü Toros ekspresile şehrimize 
geldi ve Halebe hareket etti. Mene
mencioğlunun refakatinde kalemi 
mahsus müdürü B. Cevdet ile orta 
elçi B. Esat ve büyük elçilik başka
tibi B. Rifat vardır. Alman büyük 
elçisi de ayni trendeydi. 

Heyettmiz Adana valisi B. Nadi 
ile hükumet erkanı ve gazeteciler ta 
rafından istasyonda karşılandı. Kar 
şılaYa.nlar arasında Hatay mümessil. 
leri de vardi. Katarın Adanada kaldı 
ğı müddet zarfmda B. Numan, vali
miz ve diğer karşılayanlarla görüştü 
ve Adana hakkında izahat aldı. 

Müsteşarımız Halepten doğruca 

Beyruta gidecek, dokuz gün Beyrutta 
kaldıktan sor.ra ikinciteşrinin 18 in
de oradan ayrılacak ve bir gün son
ra Adanaya gelecek, burada da bir ge 

(Arkası 10 uncuda) 

Romanyada kabine buhranı mı? 

B. T~taresCu Bugün 
istifasını Verecek 

Bükreş, 9 (TAN) - Başvekil B., lin çekilmesi lazımdır. 
Tatarescu istifa etmek kararındadır. Diğer taraftan verilen b.ir habe~ 
Istifaname belki de yarm :;{rala veri- göre, kral tarafından kabme teşki • 
lecektir. B. Tatarescu bugün Kral ta line yine B. Tatarescunun memur e
rafından kabul edilerek kabinesinin dilmesi de muhtemeldir. Bu takdirde 
bugüne kadar yaptığı işler hakkında B. Tatarescu yeni kabinesine şimdi • 
Majeste Krala izahat vermiş ve mü ki kabinede bulunan nazırlardan bir 
taleasını arzetmiştir. kısmını almamak vaziyetinde kala-
Başvekilin mensup olduğu liberal- caktır. Bununla beraber kati vaziyet 

ler mahafiline göre, en müşkül şera- şu bir iki gün içinde belli olacaktır. 
it altmda dört sene mütemadiyen ik B. Tatarescu yeni bir kabine kurmak 
tidar mevkimde kalması neticesinde işini kabul ettiği takdirde şimdiki 
zafa uğrayan liberal partisinin yeni- nazırlardan altı kadarı hariçte kala
den kuvvetlendirilmesi için Ba.şveki- caktır • 

Tramvay • Otobüs Rekabeti 

Şirket Müdürile Perde 
Ar kasından Görüşme!.. 

Metro Hanında Tramvay Şirketi Direktörünün 

ismi Bile Çok Mühim Bir Sır Halindedir! ... 

1ıı 
f . 

\J~ 
"' ~' 

Muntazam otobüs servisleri karşısında birçokları Jepolara 
alındığı söylenen tramvay arabaları 

Son bir ay içinde Istanbulda dört Istanbul sokakalarmda kocoma 

Port - Aa • Prince, (Haiti) 
9 ( A.A) - Santo - Dovingo • ·· 
Haiti hududunda vuku bulan 
bir katliam unaıında hepıi 
de Haiti'li olmak üzere 4,000 
kişinin öldürüldüğü tahmin e. 
Jilmektedir. Katliamın ıebep
lerini araştırmak ve mesuliyet 
leri tespit etmek üzere muhte
lit bir komite teşekkül elmİf• 

yeni otobüs hattı açıldı ve üç oto- karoserili otobüs çoğaldıkça, Tra 
büs hattı için de müsaade alındı. Bu vay Şirketinin neler düşündüğünü ö 
yeni servislerde işliyecek otobüslerin renmek meraklı bir mevzu olaca 
fenni muayenesi yapıldıktan sonra, tı. Nakil vasıtalarının bu yeni v:ı 
bu hatlarda da otobüs işletmesi baş- yetinden sonra, çıkan şayialar bi 

tir. lıyacaktır. (Arkası 10 uncuda) 
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Yükü 

im Gününde Boyunca 
~ltın Hediye Edilen 

ile 
Su 

Batan 
Kayığı 
-0---

Bir Açıkgöz, Bedava 

Para Kazanmak istemiş 

Zengin: A.ğahan Dün limanda garip bir kayık hır· 
sızlığı olmuştur. 

' Bir nakliye ambarının Tarı vapu
runa yükliyeceği 3559 kilo ağırlığı~
daki demirleri vapura nakletmek ı
çin bir kayık aradığını işiten Ahmet 
isminde bir açıkgöz bu ambara gide
rek: 

B ilyük siyah gözlüklerile, Av
rupanm en büyük at yanş

rmda daima tesadilf edilen Hin-
istan şeflerinden Ağahanı herkes 
nır. Beslediği beygirlerle birçok 
~hur yarışlan kazanmış, her fır. 
tta golf oynıyan bu sporcunun 
ayatı baştan aşağı dikkate de -
er. 

Dünyanın en zengin adamlann
an lıiri olan Ağahanm hususi ha
atmı nakle başlamadan, ecdadm
an bahsetmeyi lüzumlu görüyo
z. 

A vrupada Ağahan için bazdan 
·nt mihracesi, bir kısım meraklı~ 

ar Türk veya Arap derler. Ecdadı 
hakkında kaU ve doğru bir malü

atı olan azdır. Fakat Hindistan
da, onun peygamberin hemşiresi 
Hazreti Fatmanın kırk üçüncü bat
nından olduğunu katiyetle söyli • 
yenler ve bilenler çoktur. 
Ağahan, yetmiş milyon Hintli 

Müslümanın başıdır. Her senenin 4 
ayını yetmiş milyonluk tebaası a
rasında Hindistanda geçirir. Sene
nin diğer aylarinda Avrupanm muh 
telif §ehirlerinde gezer ve oturur. 
Ağahanın yaptırdığı büyük ca

mi Booil>aydadır. Her sene dua ve 
namazla meşgul olmak üzere Hin
distana gittiği zaman kendi yap. 
tırdığı camiye girmek üzere som 
gürnilşten banyosu içine gusul ab
desti alma.dan evvel girer. Orada. 
mukaddes nehrin suyu ile yıkan • 
dıktan sonra abdestini alır. 
Ağahanm diğer Hintli prensler 

gibi büyük arazi.si yoktur. Fakat 
her sene isim gününde, tebaası a
ğırlığınca altın hediye eder ve mil 
kaddes nehirden yıkandıkça Ağa
hanın hazinesine muayyen bir mik' 
tar para bırakmak ananelerinden
dir. Geçen seneki isim gününde te
baasının Ağahanı ağırlığıııea külçe 
altınla tarttığı zaman kantarın bir 
kefeslııe konulan altmlann geçer 
akçe değeri yirmi Uç bin yüz Jngi
liz lirası olduğu anlaşılmıştı. Hint
liler, şeflerinin ağırlığını evvelden 
bildiklerinden yirmi Uç bin yüz In
glliz lirasını erittirerek muvazeneyi 
bulmuşlardı. 

A ğahnn zayıflamak için ça
lışmaktadır. Tatlılara, şe

kerlemelere, bilhassa pastalara ba 
yılır. Şekerli gıdalara hlç dayana
madığından şişmanlamaktadır. E
tinden eksilteceği her kilonun sene 
sonunda tebaasının ağırlığınca ve
receği altınlardan da bir kilo azal
tacağını bildiği halde her gün spor 
Yaparak fazla yağlarını atmıya uğ 
ra§maktadır. 

Ağahamn ilk başladığı spor boks 
olmuştur. Ondan sonra atletizm 

yapmıştır. Şimdi tercih ettiği spor 
golf tür. 

Ağahanın on beş senedir yanın
dan ayırmadığı lngiliz katibesi Mis 
Blain, her snbah efendinin muha
beratmı tanzim eder. Hintli şef, 
Hindistana giderken lngiliz kltibe-
ılnl Avrupada bırakır. Hintlilerin 
ismine Begum dedikleri Fransız 
zevcesi Ağahana Hindistan seya
Jıatlerinde de refaket etmektedir. 
Ağahan ilk defa ltalyan prenses
lerinden Therese ile evlenmişti. & 
raber mesudane yaşadıklan sırada 
1926 senesinde ltalyan zevcesi öl
dü. Prenses Therese'den ismini Ali 
Han koyduktan bir oğlu vardır. 

Italyan zevcesinden sonra ikinci 
nikihlı kadın olarak bir Franıızla 
evlenmiştir. Şimdiki zevcesi odur. 

Ağahan 

A ğnhan tarihi tetkikleri pek 
sever. Bütün milletlerin ta

rihini epey okumu§ ve pek iyi bel
lemiştir. Fevka!Ade bir hafızası var 
dır. Her milletin tarihindeki mühim 
parçalan kendi tarihi imiş gibi ha
tırlar. 

Tarihten bn3ka sanat eserleri o
larak, Acem §airlerini okur. Hintli 

şefin başlıca arzularmdan biri de 
1914 senesinde pathynn büyük har 

bin içyüzüne ıüt tarihi malumatını 
yazmaktır. Bu eseri yazmadnn ö
lürse pek yazık olacağını birkaç ke 
re tekrarlamıştır. 
Ağahanın güzel sanatlar şubele

rinden bilhassa resme karşı tekem
mfil etmi§ bir duygusu.vardır. Muh 
telif saraylarında devirlerin şahe
serleri ve en büyük ressamların 

kıymetli parçaları asılmış olarak 
görülür. 
Ağahan dünya üstündeki zengin 

ler içinde en fazla dolandırılan in- • 
sandır .. Her gün kırk ile · elli ara
sırula para istiyen adamların yaz
dıkları mektupları okur. 

Hele yarış atlarından biri kazan
dığı vakit, pek neşeli olacağını keş 
tiren vurguncuların müracaatları 
;ki misline çıkar. 

Zengin Hintli bu gibi ricaların ek 
serisini bog çevirmez. 

- Ben sizin eşyanızı diğer kaıyrk
çılardan daha ucuza taşırım.,, demiş 
tir. 

Hakikatte işsiz güçsüz bir adam 
olan Ahmedi kayık sahibi zanned<'n 
ambar mensupları kendisile pnzarlık 
etmişler ve işi vermişlerdir. Ahmet 
bu tarafı temin edince Haliçte beda 
va bir knyık aramış ve Hasköy kıyı 
lanna çekilmiş, eski ve mctr\ık bir 
su kayığı bulmuştur. Açıkgöz adam, 
Şarap iskelesine kayıtlı ve 4368 nu· 
maralı olan bu kayığı kimse görme· 
den denize indirmiş ve ambardan de 
mirleri alarak Tarı vapuruna getir· 
miştir. Ahmet. kayığı, Tan vapuru
na bağladıktan sonra ambara gide· 
rek parasını almış ve· su kayığını da 
bırnknrak sıvışıp gitmiştir. 

Uzun müddettenberi karaya çekil
miş olan bu kalafatsz ve eski kayık 
tedricen su alarak dün gece saat yir 
mi birde icindeki demir hamulesiJe 
birlikte batıvermiştir. Alükadarlar 
hadişeden haberdar olunca polise ve 
deniz ticaret mUdllrlUğline mUracant 
etmişlerdir. Dün, limanın bUytik vinç 
li dubası batan kayığı ve demirleri 
denizden çıkarmıştır. 

Diğer taraftan bu açıkgöz kayık 
hırsızı yakalanarak Adliyeye veril· 
miştir. 

Manisanın 
Kurtulus 

' Abidesi 

1 Yunan Erkanıharbiye 
Heyeti Dün Gitti 

Ankarada yapılan Balkan erkanı- 1 

harbiye heyetleri toplantısında bu -
lunmak lİ7.ere memleketimize gelmiş 
olan ve ·Jeneral Papagos'un reisliği 

1 

nlUnda bulunan dost ve müttefik Yu I 
nan erkanıharbiye heyeti mihman-

. 
' 

darlarile birlikte diln sabah şehrimiz- 'ı 
de bir gezinti yapmışlar ve bu arada 
müzeleri gezmişlerdir. 

iunnn heyeti öğleden sonra saat 
14 te Taksime giderek Cümhuriyet 
ô.bidesine çelenk koymu3 ve saat 18 
de kalkan Romanya vapurile memle
ketlerlne gitmiştir. Yunanlı misa
firler, Topane rıhtımında lstnnbul ku 
mandan vekili Tümgeneral Osman 
Tufan, lstanbul Merkez kumandanı 

General Ihsan Ilgaz ve mihmandar
ları tarafından uğurlanmışlardır. 

Balkor.d:an Taşbğa 
Yeniköyde Köybaşı caddesinde 

134 numaralı evde oturan lbrahim 
kızı Fazilet evin ba}konundan taşlığa 
düşerek muhtelif yerlerinden ağır ·su

rette yaralanmı§tır. . 

N ejat Sirel ve kazancın 
maketleri 

~anisaya dik lecek olan kurtuluş li
bidesı icin açılan müsabaka neticelen
miştir. ~Müsabakaya bir çok heykel
traşlarımız iştirak etmişlerdir. .Jüri 
heyeti, Güzel Sann<Uer Akademisi di
rektörü Burhan Toprağın reisliğinde 
toplanmış. verilen maketler tetkik e
dilm :ştir. Neticede biriciliği ve ikin
ciliği heykeltraş Nejat Sirelin iki 
maketi kazanmıştır. Nejat Sirel, bi-

rinciye ve ikinciye verilmek üzere 
ayrılan 1500 liralık mükafatı almış
tır. Abide, 50 bin liraya çıkaaktır. 

Mimari şubesinden sekiz 
genç mezun oldu 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi \ 

Güzel ı:)anatlar Akademisi mimari 
§ubesindc sonbahar mezuniyet müsa
bakaları yapılmış ve bu devrede se
kiz genç mimarımız diploma almaya 
muvaffak olmuşlardır. Yeni mezun
lar şunlardır: 

151 Cilt 
Kuponu 

~kupona mukabil bir 
lt (300) kuruştur. 

K~~~u\ 301 1 
10 kupona mukabil bir 

cüz 7 1/ 2 kuruştur. 

Süleyman, Cahit, Berç, Reşat Akın 
cılar, Fevki, A\'lli, Muzaffer ve Rıd
van. 

Kendilerine muvaffakıyetler dile
riz. 

DENiZ SEFERLERi 
ihtiyaç Karşısında 
Programlarda Yeni 
Değ.şikl"k Yapıldı 

Vapur seferlerindeki aksaklıklar 
ve iskelelerin ihtiyaçlarına göre va
pur kaldırılamayışı yüzünden çıkan 

nakliyat buhranı hakkındaki neşri· 
yatımız, alakadarların nazarı dikka • 
tini celbctmiştir. Ortadaki gayritabü 
vaziyeti ıslah için esaslı bazı tedbir· 
!er alınmış, bu arada denizyolları 
işletmesi tarafından yolcu ve eşya 
münakalatında en ziyade sıkıntı his
sedilen Iznıir, Mersin ve Ayvalık pos 
talannda değişiklikler yapılmıştır. 

Evvelce, limanımızdan cuma,rtesi 
günü saat 15 te kalkan !zmir sürat 
postalan bu haftadan itibaren, pa • 
zar gUnleri saat 10,5 ta kalkacaktır. 
Izm.ir postalarında yapılan bu tadi· 
la.tın faydası şu olacaktır: 

Evvelce cumartesi Istanbuldan kal 
kan vapurlar tatil gllnü olan Pazar 
günü Izmire varıyorlardı. Bu su
retle işten bir gün kaybediliyor, pa
zartesi günü eşya alan ve veren va
purlara İzmir limanında çalışmak 
için pek az vakit kalıyordu. Bu yüz
den birçok tüccar eşynlan alınamı
yordu. Yeni tarife ile, vapurlar. ta
til günU olmıyan pazartesi günü sa
bahı saat 10,5 ta Izmire varacak ve 
ertesi günü saat 16 ya kadar yük a
lacaktır. Bu suretle Izmirde yük al
ma müddeti 7 saatten 29,5 saate ka· 
dar çıkarılmıştır. Esasen Jzmirc bü
yük vapurlar işletildiğinden eşya yük 
!emek için yeni tarife ile kazanılan 
vakit, bu limandaki buhranı tama -
men önlemiş olacaktır. 

M erıin postalarının da 
günü değişti 

Mersin postaları evvelce perşem -
be günU saat 10 da kalkıyordu. lz. 
uAl.t. t"ouii~-·- aflnl• il-ö-f~t;.Mltnl"&t A • 

rada fazla fasıla vermemek için Mer 
sin postasını da bir glin sonraya ~l
mak zarureti hasıl olmuştur. Mersın 
postaları cuma günleri saat onda kal 
kacaktır. Bu hatta, havuzlanmış o • 

Muallimlerin 
Kıdem Zammı 

Nasd Verilecek? 
Geçen tedris yılının ortalarında 800 

d fazla ilk mektep muallimi terfi 
e:iş, bunlardan dört yüzüne zamln
n verilerek diğerleri sıraya konul • 

muştu. . . 
Mali yılbaşındanbcrı muallım ma-

aşiarrndan 30 bin lira tasarruf edil
miştir. Bunun yıl sonuna kadar 60 
bin liraya varacağı anlaşılmıştır. 

tık tedrisat müfettişlerinin umumi 
müvazeneye alınması üzei-ine 25 bin 

1. da buradan kalmaktadır. Bu su-
ıra 85 b. ı· etle meydana gelen ın ıranın 

~ rhal maarif müdürlüğü emrine ve-
~mesi ve bu para ile geri kalan 400 
~en fazla muallimin znmlan ödenme. 
· icin maarif müdürti dün valiye 

sı " . . 
müracaat ctmıştir. 

--- o---
Dahiliye Vekili 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel 

Sekreteri B. ŞUkrü Kaya, dün sabah

ki Ankara ekspresinin arkasına bağ. 

ıanan hususi bir vagonla şehrimize 

gelm~tir. 

Dahiliye Vekllimiz Haydarpaşadan 
otomobille Fenerbahçedeki köşküne 
giderek bir müddet istirahat etm~ 
ve akşam üzeri Istanbul tarafına ge
çerek bazı hususi ziyaretlerde bulun
muetur. 

Sanayi Müesseseleri

nin iç Talimatnameleri 

Deniz.yolları Müdürü Sadettin 

lan Erzw·um vapurunun da tnmiri 
bittikten sonra Uç bUyUk vapur ko • 
nulmuş olacağından iskelelerde birik 
miş eşya kalmıyacaktır 

Sair günü Iskenderuna giden pos
talara şimdiden sonra devam edile
cektir. . 

Diğer hatlarda gecikmeler 
olmiyacah 

Evvelce salı ve cuma gilnlerj Is
tanbuldıın Ayvalık hattına kalkan va 
purlar, diğer vapurlarla Çanakaiede 
birlc§memek için Ayvalıkta fazla bek 
liyorlardı. Bu yüzden vapurlar lstan. 
bula geç geliyor, burada e~ya alıp 
vermek için bir günlük milddet kalı
yordu. Yeni tarifede, Ayvalık hat
tındaki bu mahzurlar da önlenmiş-
tir. Bu haftadan itibaren Ayvalık va 
"'"" ... 1~ .... ----~--ı -- .... '"_'"_""" ... .....::.-
leri saat on beşte kaldırılacak, hare
ket günlerinde eşya alınmıyacaktır. 

Bu suretle Ayvalık vapurları İstanbul 
da iki gün e§ya yüklemek fırsatını 

kazanmış olmakta.dırlar. 

Eren köy 
Sanatoryomu 

Büyüyor .. 
Kızılay umumi merkezi, Erenkoy 

sanatoryomunun genişletilmesi için 
Verem Mücadele cemiyetine 17,500 
lira göndermiştir. Bu para il~ ~5 
hasta alabilecek büyüklükte yenı bır 
pavyon inşa edilecektir. 

Verem Mücadele cemiyetinin yeni 
bir tasavvuru vardır: 

Garp memleketlerinde olduğu gibi: 
leketin ve şchsanatoryomlarda ınem 

rl·n . 1 . mrı·nde boş yatak bu-
zengın erı e . 

lundurma.k. Hayır sahibi z?ngınler, 
bu yataklardan birini veya hır kaçını 
k. 1 ki ve yıllık masrafını ce-
ıra ıyaca ar . . 

miyete verdikten sonra ıstcdıkleri 
hastayı buraya yatırarak te.davi. e~-
t . ki d ' Cemivet, zengınlcrımı-
ırecc er ır. J • • 

. b h lı 1·ş1erc ıştırak etmeleri 
zın u ayır . . 
• · t·....,0 mda bu şekilde hır iki 
ıçın snna ı. J 

yatak ayıracaktır. 
n ~--

Sahte Çek mi? 
Emniyet ikinci şube memurları, 

sahte çek ile bir b~nk~dan p~:a çek
mek istiyen Esat ısmınde bırıni ya. 
kalıyarak tahkikata başlamJşlardır. 
Esadın evinde araştırma yapılmış, bir 
çok kaçak eşya bulunmuştur. 

Yurtta Bugünkü Hava 

y eşilkÖY meteoroloji istnsyonundan ılı
nan malQmata gore, bugün )'Urdumuzdn 
havanın Karadeniz kıyıları ı;ok bulutlu, 
Sarkl ve Orta Anadolu az bulutlu geı;nıesi 
rüzgarların Şarki ve Orta Anadoluda sa~ 
kin, diger mıntakalarda Cenubi istikamet
ten orta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Uç. Ayla 1 r 
Ayın Birinde 

Veri.liyor 
--0-

T evziat iki Gün 

içinde Bitirilecek 
Defterdarlık, mütekait, dul ve ye

timlerin üç aylık maaşlarını bi· 
rlncikanunun birinden üçüne kadar 
iki glln içinde verecektir. Bunun için 
para temin edilMiş ve icap eden ted
birler almmı§tır. 

Bu suretle, üç aylık maaş sahip
leri maaşlarını bayramdan evvel al
mış olacaklardır. Iskonto suretile 
bankaC:an aylık alanlara da bayram
dan önce tevziat yapılacaktır. 

Yok/amaların müddeti 
Defterdarlığın maaş yoklamaları 

hakkındaki tebliği şudur: 

1 - Bütün zat maaşları sahiplen 
yoklamalarını mensup oldukları mal
mUdürlüklerine müracaatla nihayet 
ayın yirmisine kadar yaptıracaklar
dır. 

2 - Maaşlarını iskonto ettirmek 
suretile ban'kadan alan mütekaitler, 
dullar ve yetimler bu ayın yirmi be
şinci gününe kadar cüzdanlarını mal 
müdürlüklerine vererek vize ettire
ceklerdir. 

3 - Bu müddet , zarfında yokla,. 
malarmı yaptırmıyanlarm ve cüzdan 

larmı vize ettirmiyenlerin yoklama 

işleri umumi maa§ tevziatından evvel 

katiyyen yapılınıyacak ve maaşları 
da verilemiyecektir. 

--~o>---

Belediye, Yeni Çöp 

Arabalarını 

Çoğaltıyor 
Beyoğlu ve Beşiktaş kazalarında 

olduğu gibi Istanbul yakasının tek • 
mil çöplerini de denize döktürmek i· 
çin belediye bütün ,hazırlığını bitir· 
miştir. 

nnm t;cıii~eıeriA bit;plş -~e blı' ... ~~a· 
lar muvafık görillmüştUr. Bir ny i· 
çinde bu arabalardan 40 tane yaptı
rılacağı gibi 938 yılının ikinci ayının 
sonuna kadar bu sistem arabalar 320 
ye çıkartılacaktır. Bu suretle piyasa 
daki çöp arabaları yeniştirilmiş ' 'e as 
rileştirilmiş olacaktır. 

Berberlerin Dileği 
Berberler cemiyeti namına diin Ş~ 

bir meclisi reisliğine bir istida veril~ 
mi§tir. Berberler,, bu istidalarmd:ı 
müktesep hakların tanınması §artile 
berber mektebinden çıkmıyanlarm 
berber dükkanı açmalarına izin ve.. 
rilmemesini, ve ehliyet imtihanlarmnı 
Berberler Cemiyeti tarafından değil, 
Berber mektebi tarafından yapılIP, 
tasdik edilmesini istemişlerdir. 

rBıRKAÇSAliRLA~ 
~" '"'-~~"""'~" G Uzel Sanatlar Akademisinin mimari 

ıubesinin arkeoloji profesörlliiilno 
Universite profesörlerinden Bossert ve fi,. 
zik kimya muallimliğine de sınai kimya 
doçenti Saffet Rıza tayin edilmişlerdir. 1 

• l 
• tfaiyc Mektebınden çıkan itfaiyect .. 
1 lerin mecburi hizmetlerini bitirme

den hariı;te baıka bir i~e gitmeleri yasa)ıi 
edilmilitir. 

• H aydarpa&a Lisesi riyaziye muaııtml 
Halit Ziya Konya vilayeti maarif 

müdürlüğilne tayin edilmiştir. 

• • ıtanbul okullarındaki trahomlu ta.o 
1 lebc miktarı fazla olduğundan •Zin• 

cirlikuyudaki trahom tedavi evinin geniılc
tilmesi kararla5tırılmıstır. 

11 inci ay 

Ramazan: 6 
Arabi: 1356 

Gün: 30 

Güneş: 6.41 - Oğle: 
ikindi : 14,39 - Akşam: 

Yatsı : 18,31 - Jmslik: -

Kasmı: 3 
llkteıırin: 28 
Rumi: 1353 

11,57 
16,56 
4,59 

Sanayi müesseseleri, iş verenlerle 
işçiler arasındaki çalışma ve çalıştır
ma şartlnnna ait iç talimatnameleri
ni hazırlamışlardır. Bunlar, if;! amirli
ğine verilmiştir. lf;! dairesi talimatna
meleri ayn ayrı tetkik edecek. kanu
na uygun olanları tasdik edecektir. 

OUNKU HAVA 
esmi~tir. Barometre 762.6 milımetre, hnt11 

Dun hava kısmen kapah geı;miı, rüz. ret en çok ıS,4, en az 12 santig rat olaıslı 
gar cenuptan saniyede bir metre olarak kaydedilmiştir. 
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Japon Ordusu Şiddetli 
Mukavemete Ugruyor 

1 İngiltere, Amerika 
Sıkı Anlasma 

' 
ve 

ile 

Çinliler Çok Muntazam,· 
Fakat Pek Kanlı Bir 
Ricat Harbi Yaptılar 

1 

Hedef Birliği 
• • 
lstıyor 

Londra, 9 (TAN) - Belediye reisfrıin senelik ziyafetinde bu akşam 
nutuk söyliyen Başvekil Chamber lain, Çin - Japon ihtilafından hah· 
sederek demiştir ki : 

Nevyork, 9 (A.A) - Uzak Şark harbine dair gelen en son ha
berlere göre, Şanghay cephesinde HangfOV körfezine çıkan Japon 
askerleri Wangpoo nehrinden geçerek Şanghay-Hongtov demir 
yolunu keamitlerdir. Bu kıtalar ileri hareketlerine devam ederek 
akf&JD& doğru Şanghay tehrinin 30 kilometre Cenubu Garbisinde

"- tngiliz hükumetinin hedefi iki taraf nezdinde teşebbfüılerde bu
hmarak ı,i halletmek ve ayni mmanda bu hususta Amerika hükiımetile 
diğer alakadar devletlerle sıkı münasebetlerde bulunmak olmuştur. 
Maatteessüf bu gayretle:- şbndiye kadar muvaffak olamamıştır. Ame
rikanın Briiksel konferansına işti rak.ini Şikagoda Roosevelt tarafm
dan izhar olunan arzuııun tahakkukuna doğru ilk ve çok kıymetli bir 
adım olarak telakki ediyorum. O kanaatteyim ki, lnglltere ile Amerika 
ara..ttında daha sıkı bir anlaşma ve daha kuvvetli bir hedef birliği Roo
sevelt'in terviç ettiği ve blzhn de bcnimsediğimh davaya çok yardım 
edecektir.,, • 

ki bir noktaya varmıtlardır. 

Yunanistanda 
Yeni Rejim 
Ve Ordu 

'.Atına, 9 (A.A.) - '.Atina Ajansı 
bildiriyor. Başvekil B. Metaksas, Pat 
ras'da söylediği bir nutukta demiştir 
ki: 
"- Ordu kuvvetlerinin tanzim ve 

tensiki neticesinde bugUn bütün E
lenler kendilerini tam emniyette te
lakki edebilirler. Bu sebepten dola
yı Yunanistanın hariçteki terefi de 
çok yükselmiştir. Bunu anlama~ !çin 
yabancı memleketler guetelerını o
kumak kifidir." 

B. Meta.ksas, bundan sonra, yeni 
rejimin ikinci senesi başarı progra
mından bahsetmif ve §U esaslan 
bildirmiştir: 

1 - Zaten, artık mevcut olmıyan 
ei.yasi partilerin tamamile haricinde 
ademi merkeziyet esasına dayanan 
bir dahili idare teşkilatı kurmak, 

2 - Maarifin esasen b&.§lanmış 

3 :_ Ko~rasyoİılar vUcude getir-
1nek ve miJli gençliğe verilecek ter
biye sistemini teşkilatlandırmak. 

Bulgar Kralının 

Londra Seyahati 
Londra, 9 (A.A.) - İngiliz Kral 

\re !Kraliçesi ile vaJide kraliçe Mari, 
a.kşam yemeğini Bukingham palasta 
Bulgar Kral ve Kraliçesi ve Yunan 
Kralı ile birlikte yemişlerdir. 

Davetliler arasında DUk ve Düşes 
Dökent vçe Romanya Prensesi Helen 
ile Yugoslavya naibinin 7'evoesi Pren 
ses te bulmımuştur. 

Mısır Krahnın Evlenmesi 
20 Sonkônuna Kaldı 

Kahire, 9 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre, Kral Faruğun 6 Son
kanunda yapılması kararlaştırılmış 
olan düğünü 20 Sonkanuna bırakıl· 
tnıştır. 

Konyada Bir Kaza 
Konya, (TAN) - Şekerfınn ma

hıllesinde oturan Ahmet oğlu bisik
k~~i Hamit motosikletle istasyon 
caddesinden geçerken Omer oğlu 
l:>urmuşun faytonuna çarparak yara 
lanmış ve kaldırıldığı hastanede öl
tnUştür. 

Almanların Müstemle

ke isteği Karıısında 
Londra, 9 (A.A.) - Müstemli'!kat 

} lüsteşarı Lord Hartington bugün 
~.vam kamarasında bir suale verdi
~ı ccvnpta Alman müstemleke talep
l rine dair İngiltere hükfımetile do
tninyon hükfımetleri arasında hiçbir 
tnuhabere veya müzakere yapılma
l:tıış olduğunu beyan eylemiştir. 

ICISA HABERLER 
e Fransız parlamentosu celecek aym 

~n ltısmda toplanacaktır. 
e Maruf Fransız romancılarmdan de 

troiıset dun olmUıstUr. 
tı· ~ Macar Başvekıll, Hariciye Nazrrile 
lrlıkte yakında Bcrline sıdecelderdir. 

Alman anın Londra ıefıri Von Rib-

Japon başkumandanı Matsui bu a
yın onuna kadar Çinlilerin Şanghay
dan tamamile çekilmiş olacaklarını 
tahmin etmişti. Bu tahmini~ doğru 
çıktığı anlaşılıyor, Çünkü gece Garp 
cephesindeki Çin kuvvetlerinin külli 
kısmı sükunet ve intizam içinde ri-

1 Başvekil, tnglıt.erenin Almanya ve ltalya ile de dostluk ve karşıhkl~ 
anla.'lma arzusunda olduğunu, fakat hıgiltere ile bu devletler arasmdakı 
mün~ebetlerin rejim farklarmdan müteessir olmaması lamn geldiğiai 
de söylemiştir. 

cat etmiş ve bu sırada Çin artçıları 
çok şiddetli bir savletle muharebeye 
devam etmişlerdir. 

B. Bruno Mussolini 
Japon krtalan beynelmilel mmta

kayı muhafaza etmekte olan Ingiliz 
kuvvetlerile karşı karşıya gelmişler
dir. 

imtiyaz mıntakalan Çincle harp eden Japon 
Şanghaydaki bütün imtiyaz mm- ordu•unun BQfkumandanı 

Hükümetçilerin · 

Eline Esir mi Düştü? 
takaları: yakında Japonların işgali General Matsui Londra 9 (TAN) - Ispanyadan 
altına gırecek arazi ile ihata edilmiş 1 gelen en 'son haberlere göre asiler 
olacaktır. Motörlil Japon kıtalarile du. Japon top~uları on metre yük • ile hükiimet kuvvetleri arasında A
tanldan Franıııız imtiyaz mıntakası- seklikte olan bır duvan delerek rah- ragon cephesinde muharebeler vuku 
nm cenup hududu boyunca ilerile- neler açmışlar, Japon askerleri bun- bulmuştur. Asiler. ilerilediklerini 
mektedirler. !ardan geçerek sokak muharebeleri- söylüyorlarsa da hüktlmetçiler iki 

Japonların Tanca mahallesini iş- ne devam etmişler ve Çinliler her taarruzu bertaraf ettiklerini haber 
gal etmeleri üzerine, şehrin Japonlar karış toprağı muannidane müdafaa veriyorlar. Hükfimet Madridin şimali 
tarafından ihatası ve Çinliler tara- etmişlerdir. Nihayet şehir işgal olun şarkisinde de muvaffakıyetler kazan 
fından tahliyesi nihayet bulmuş sa- muştur. Şehrin birçok kısımlan alev dığını bildiriyor. Barselonadan bildi 
yılmaktadır. Ier içindedir. Japonlar, Çinlileri ta - rildiğine göre Katalonyada .. 40,000 

__.,,_ - ~ ....... "- oo :ıuıvıu~~ ·scıı'-' ... cpıu:yc "'"'"'ıı:ec:ıuwck ı.u:ıcre h&-ırn11enn mu11avemerı ~-·-·-cc-~ · 
Çinliler ricat sırasında hep muka- ilerlemiş bulunuyorlar. zırlanıyot. 

.. Katalonya parlamentosu Kampa-
vemet göstermişlerdir. Bruluel Konleranıı visi yeniden devlet reisliğine seçmiş 

Nantaon'un şark mahallelerindeki Japonya, Brüksel konferansının tir. 
Çin kuvvetleri burasını son dakikaya notasına henüz cevap vermemiştir. 
kadar muhafaza etmi§tir. Japon tay Konferansın toplantısı yarına tehir 
yarelerinin buraya yangın bombala
n attıkları ve tramvay binasını yak
tıkları haber veriliyor. 

Japonlar Amy havalisinde karaya 
çıkmak için bombardıman yapmış • 
lar, fakat muvaffak olamıyarak ge
ri dönmüşlerdir. 

Göğü• göğüıe harp 
Çin tebliğine göre ga~Ti munta

zam Çin kuvvetleri Pekin - Han -
kov hattı üzerindeki Cicecumgun'un 
cenubundaki Suncu istasyonunu zap 
tetmişlerdir. 

Şimali Ç~nde Şansinin merke?.i o
lan Ta.iyuan'ın işgali sırasında iki ta
raf göğüs göğüse harbe tutuşmuş-

lardır. Japonların kara kuvvetlerine 
topçu ve tayyareleri yardım ediyor-

olunmuştur. Ingiltere hariciye Nazı
rı Mister Eden bugün öğleden sonra 
Londraya hareket etmiştir. 

Roma Uçler anlaşmasına karşı 

müşterek bir harekette bulunacağı -
na dair dolaşan rivayetleri Ameri -
kan he~ti murahhasası gülünç ola
rak tavsif eylem.iştir. 

Bir 
---<0'---

Fransız 

Tun usa 
Hava Filosu 

Gitti 
Tunus, 9 (A.A.) - Bu sabah Fran 

sada Istresden hareket eden 16 as -
keri tayyareden mürekkep hava filo
su buraya gelmiştir. llk defadır ki, 
kuvvetli bir filo bin kilometreden faz 
la deniz aşırı bir mesafede uçuş yap
mıştır. 

Matin gazetesinin neşriyatına gö
re Romanın resmt tekziplerine rağ
men B. Mussolininin bUyük oğlu Bru 
nonun tayyaresi Ispanyada düşürül
müş ve kend.iSi hükOmetçiler tarafın 
dan esir edilmiştir. Fakat Italya mat 
buat ve propaganda nazın bu mese
leye dair Londra gazetelerine beya
natta bulunarak, Brunonun sağ ve 
sıhhatte olduğunu, öldilğüne, yaralan 
dığına veya esir dilştüğüne dair neş
rolunan şayiaların aslı olmadığını, 
yalnız askeri vazife yaptığı için ne
rede bulunduğunun söylenemiyeceği
ni anlatml§tır. 

Lübnanda Yeni Kabine 
Berut, 9 (A.A.) - Lübnan parla· 

menstosu, bugün iki muhalif reye 
karşı yeni hükumete itimat beyan et 
miştir. 

Çocuklannı ve torunlarını 
harpte kaybeden bir 

lapanyol büyükancuı 

Italya lle Sovyet Birliği Arasında 
A lmanya De Japonya arasın

da ge~en yıl imzalana.o An
tikomünist paktına ttalyanın da 
son günlerde girmesi, ltalya ile 
Sovyet Birliğinin arasını açmıştır. 
Verlleıı haberlere göre, Rusyanın 
Roma elçhd, ltalya Dış BaJiaıır ile 

bu mesele üzerinde görüşmüş, ıtal

ya tarafından vuku bula.n hareke

tin Rusya tarafından dostluğa uy

gun sayılmadığımı söylemiş, ltalya 

Dış Bakanı da paktın Rusya hlikô· 

meti aleyhinde olmayıp Kommln· 

tern'e karşı olduğucu, bu yüzden 

Ru.ttya hükfımetinin bir endişeye 

düşmemesi lazım geldiğiıı.i söyle
miş ise de bu sözler Rusyayı tat
min etmediği için Jtalya.nm son 
hareketi Rusya tarafrndan pro
testo edilmiştir. 

Sovyet Rusya, Jtalyarun son ha
reketini 1988 te iki taraf arasın

da lmmlanaıı dostluk muahedesine 
miinafi görmektedir. Bu muahede
afn hedefi, iki tarafın dünya sol-

r····································~~················· 
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·~··································ç··················· 
birine ait dahili işlere kanşmama
lan, biribirine karsı siüJı kullan
manıaıan, ve bir üçüncü tarafla 
harbe girdikleri takdirde blribiriııe 
karşı tam bitaraflık siyaseti takip 
etmeleridir. 

Arada bu muahedenin hükümle
ri cari olduğu halde ltalyanın an
tikomünist paktına iltihakı Sovyet 
hiikiımeti tarafından dostluğa mil
nafi sayılım~ ve bu Jı8.dise protesto 
ile karşrlannuştrr. 

E~asen ltaJay i!e Sovyet Rusya. 

om arası bir müddettenberi müte
madiyen açılma.ktadır. 

Meçhul tahtelbahirlerin Rus ge
milerini batırmalan iberlne Sov
yet Ru"yada bu tahtelbahirlerln 
Italyan olduklan ka..aati hasıl ol
muş, ve bu yüzden SO\'Yet Ru.ttya 
ile ltalya arasmda şiddetli mttna-

iki tarat arasında gerginliğin 
netice itibarile nereye \"aracağnıı 
tahmin etmek güçtür. Fa.kat son 
hadiselerin iki taraf arasmda dJp
Jomatik ınüna.ıtebetlerln lnkıtaama 
vannıyaca.ğı anlaşılıyor. Ve bu 
h8diseyl iki ideoloji arasmda yeni 
bir müc.adele mukaddimesi say
mak yanlış olmaz. 

j4lmanya - lehutan: 

A lnıanya ile Lehlsa.n ara.ttmda 
ekalliyetlerin haklan üze

rindeki yapılan anlaşıı., A vnı-
pada vuku bulan son h&diselerfn 

önemlllerinden biri sayılıyor. Al

maııyada 1,5 milyon Lehli yaşa

makta olduğu gibi Lehfstanda da 

bir hayli Alman bulunmaktadır. 

Alman gazeteleri yakın mmana ka
dar, ekalliyet meselelerine ehem-

mel bir kemiyet gibi gördüğü için, 
son hareket Alnıaııya hesabına bir 
siyaset değijikliği sayılmaktadır. 
Hi.di.se, Almanya - Lehistan ara
sında dostluğtı düzeltecek ve sağ
lamlaştıracak mahiyette görülü
yor. 

Herr IDtler, Lehlilerin mümes
sillerini kabul ettiği zanuuı Alnıan
yada yerleşen Lehlilerln, kendileri
ni koruyan haklan aldıktan soora 
devlete karşı vazifelerini ifa ve 
kanı.mlara itaat esasmı dalma göz 
önoode tutmaJan lizım geldJğlni 
söylemiştir. 

Anlaşmanın esası, iki tarafrn e
laa.Jiyetleri temessül etmekten çekin
meleri ve gençleri miliyetlerinden 
uzaklaştıracak tazyiklerden çeki
nilmesi, ekallyetlerlo i~tlmai ve 
iktısadi münasebetlerinde ve umu
mi toplantılarında aııa dillerini 
kullaomalan, kiiltürel, sosyal ve eko 
nomik işlerde toplanma haklarına 
malik olmaları, ana dil ile tedrisat 
yapa.o mektt>pler \'Ürude getirme-

·-
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fi.EK 
Gürültü Mücadelesi 
Gerçi bazı erbabı kalem bir şehirde 

gürültü olması, oranın hayatiyetine 
delildir derler, amma siz inanmayın. 

Çünkü düıııyaoın en hareketli \'e şüp
hesiz en büyük hayatiyetine malik o
lsa şehirlerden Londra ve Berı:nde 

ı 
gece yansı çıt ç..1kmadığı gibi gündü
zün de adamı afalJatac.ak kadar gü-

l rültü işitilmez. Bunun sebepleri \'ar
dır: 

1 Bir kere halk bağıra çağıra laf et
' mez. Satıcılar bağırarak ticaret et-

mezler. Halkın gelip gideceği yerler
le, otomobil ve arabaların g~-eceğl 

yerler ayn olduğundan koma ,.e ~an 
sesi işitilmez. Sokaklar bizdeki gibi 
gayri muntazam taşlarla döşeli olma
yıp dümdüz asfalt olduğundan üstün 
den geçen tekerlekli vasıtaların te
kerleğinde lastik olmasa da yine ses 

çıkarmaz ve işte bütün bunlardan 
dolayı o şehirlerde gürültü olmaz. 

Bana bu satırları l·azdımuya sebep 
olan şey gürültüye karşı yapılao bir 
talimatnamenin bugünlerde Şehir 

Meclisinde müzakere edilişidir. Bu 
müzakerelere karşı muhterem Şehit' 
Meclisi azalarının gösterdikleri alaka 
cidden minnetimizi mucip olma.kta
d.D'. Hele azadan bir atin heyeti u
mmnlyede müzakere edileıı p.rojeyl 
azayı kiramın tetkik etmediğini söyle 
mesi üzerine bu talimatname mtiza.. 
kereslnln tehir edildiğini öğrenmek 
bizi büsbütün Ugllendirmi§tir. Onun 
içindir ki, gtirliltü etmede.o bu bahse 
ilişmeyi faydalı bulduk. 

Şehirde gürültü eden §eyler, yani, 
sizi, beni, ıunu, bunu rahatsız eden, 
bizar eden şeyler mahdutur. 

1 - Nakil va.•ntalan. (Tramvay, 
otomobil, moto iklet ve arabalar, va
purlar ve trenler) • 

2 - Sokokta dolaşaıılar (Satıcılar, 
sarhoşlar), 

S - Kapalı yerlerdeki sesler ( ~
gılar, radyolar, gramofonlar ve ba
ğırıp, çağırmalar)' 

4 - Soka.klarda havlayan köpek
ler. 

Bunlarm içkide tlrket l"apurlartle 
otomobfllerill düdük sesleri keslldJ. 
Mot-Osiklet ve otomobillerin motör 
patırtıları kesilmedi. Halbuki bu son 
güriiltU düdükten beterdir. 

Satıcılar da zaten mtta ktlfe ta. 
şımanm yasak edilmesi yüzünden so
kaklardan geçmez oldular. Geçenler 
de ses çıkaramıyor. 

Sarhoşlano feryadı önUne geçlldl
ğiııi ve geçileceğini iddia et~k bot 
•şeydir. Aklı ba.~rnda olsa bağırmaz. 
Aldı başında olnuyana da söz anla
tılmaz. Lakin hani meyhanelerin ~-Ok 
~ olduğu mmtakalar civannda s•
!:3 polis geçse de sade bağırıp ~ 
ğınuı değil, gece yansı sulu sulu, yı
lışık yılışı:k şakalar eden, gülen, bl
ribirine karşı kaba kaba latifeler ya
pan ~a.kırkeyülere de civardaki halkı 
bihuzur etmemelerini bir iki defa ih
tar etse biraz işin önüne geçilmiş o-
lur. 

Kapalı yerlerdeki sesler, nihayet 
bir içtimai terbiye meselesidir. Bunu 
taJbnatuameye koymak ta kili de
ğUdir. Halk komşusunu rahat.sız et
memenin bir vazife olduğunu ve aıı
cak buna dikkat etmekl' kendinin de 
ba5kuı tarafından rahatsız edilme
mesini istemek hakkma maille olaca
ğ1111 bilmelidir. Bilmelidir amma blll
yor mu'! Zamıetmem ! Değil gramo
fon, radyo ı:aJma.k alt kattaki kira
Clll1D yatak oda..<Jı üstünde hora te -
penler bile var. Böylelerini belediye
ye haber \•erirseniz inkar eder. Şu 
halde cürmün \'Uk\ıunu tesbit etmc
)i kola~ laştırmnk lazımdır. Anr.ak bu 
arada insaıı gihi evinde oturup, an
cak kendi isiterek derecede radyosu-

nu çalao adamı da tedir~in etmemi. 

ye dikkat etmelidir. Giirülfü ile mU

cadelenin zaten en nazik tarafı hu la

sımdır. Bunu aklı se:im ile ölçmekten 

n ona göre hükmetmekten basl\a <;a

re yoktur. 12 dm sonra radyo çalma

yı yasak etmekle 12 den sonra da ol
sa ancak yüksek sesle radyo ç.almayı 

~·asak etmek arasın<la tatbikat it" "'i

rile fark yoktur. Çünkü her ikisini ıte 
ewela siz doyacak \'e sonra pol"se ha 

her vereceksiniz. Haber vt>rlrnciye, 

polis gelip işitinciyf! kadar da \;1\Zi -

yet, malılyetl ciinnl~ rs'nJ kıwhn ~--r. 
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Sishane ' , Faciası 

Suçlular Müdafaa 
Y aptllar, Dava 

Karar için Kaldı 
J\ğırceza Mahkemesi, Şithane yokutunda geçen tramvay facia

ıının aon aafbuını biürmittir. Bundan evvelki celsede müddeiu
mumi Ahmet Remzi iddiasını aöylemif, vatman Ahmet Remzi 
hakkında ceza verilmesini, vatman Hasan ve lsmailin de beraet 
etmesini iıtemitti ·. Dün, mahkemede Tramvay Şirketinin avukat
ları ve suçlular müdafaalarını yapmıtlardır. Müdahil ııfatiyle da
vacı yerinde gözünden yaralanan Haaan Hüıeyinle Haıan ve avu
katı Refik bulunmutlardır. 
Masanın üstüne büyük bir levha \-

üze~ne tesbit edilmiş, iki elektrik Bir Katil Davası 
frenı konulmuştur. Dk sözü Elektrik 

Şirketin~ avukatı eeıaı alınış, uzun Neticelendirild·ı 
silren mUdafaasmda hA.dlseden son-
ra ehli vukufun raporuna itiraz et- Diln Ağır Ceza mahkemesinde bır 

· tir katil davası neticelendirilmiştir. Müd 
DUŞ • 

Ehli vukuf, raporunda, kazanın e- deiumumi Ahmet Remzi, Haydan öl 
lektrik frenindeki l~çkahktan doğdu düren suçlu Hüs~yi~ hakkm~a Ceza 
ğu neticesine varın tır Idd' . _ Kanununun 448 mcı maddetııne göre 

ış . ıa.ya go 
1 

. . . . B 
re, elektrik freni civatasmm 1 ceza ven mesm~ ıste~~ştır.. u mad-
somunlan Altınbakkalda gevşe- deye gore, verılmesı ıstenılen ceza 
miş, cereyam tekerleklerin pa- ~8 se~ed!r .. Muhakeme karar için ta 
tenlerine götUren tellerin asıl ce- lik edılmıştır. 
reyam veren t.elle rabtıalan azalını§ ---n.--
ve btınun ıç1n de hafit ınzaıar yap- Tekrar Yakalandı 

Asker~iğe hazırhk 
dersleri 
Binbaşı 

Nazım Yaşınok 
Genel Kurmay (Erkanı Harbiyei 

Umumiye) tarafından bütün kız ve 
erkek orta okullarla liselere ve husu 

1 
si mekteplere kabul edilen ve Kültür 
Bakanlığınca fiatlan tesbit ve ta.mim 
olunan binbaıı Bay Nazımın Asker-
liğe Hazırlık derslerinin 1 inci kitabı 
çıkmiştır. ikincisi de perc-~mbe günU 
çıkacağından Hilmi Kitabevine mü
racaat edilmesi tavsiye olunur. 

--o-
Bir Ba ~a Dikkatsizlik 
Suçu ile Mahkemede 
Fındıklıda GUmUşsuyu caddesınde 

oturan Kamilin bir buçuk yaşmdakf 
oğlu Nusret, birkaç gUn evvel gaz 
18.m.basile oynarken karnının Uzeri
nc g z dökmüştür. KUçUk, karnını 
kaşıya, kaşıya yara açmış, babası ~n 
cak dün ısın farkına vararak çocugu 
dispnsere götürnıtiştür. Fkat, tedavi 
ye rağmen yavru ölmUştlir. 

Polis, Nusretin babası K'.8.mili dik
katsizlik suçu ile mahkemeye vennig 
tir. 

Tedavülden Kaldırılacak 
Bronz ve Nikel Paralar 

Istanbul Vilayetinden: 
I - 2257 Sayılı kanunla verilen 

salahiyete istinaden evvelce yapılmış 
olan ilan mucibince eski nikel yirmi 
be' kuııışluklarla bronz on kuruşluk 
lar 30-11-007 akşamından sonra te
davül etmiyecektir. 

2 - Tedavülden kalkacak olan bu mıştır. Kazadan biraz evvel de ctva 
ta bllsbUttin d\ltnıek 1Uretile fren tut 
mamış ve kaa olmuttur. Ayni za. 
manda ankaz •rumdan. çıkanlan ku 
manda kolu (5) Ur.erinde bulunmu.,
tur. Buna göre de, vatmanın eı fre. 
Dini kullandıktan sonra direk freıılni 
kullanmadığı anla§Ilmıetır. Ehli vu
kuf bu vaziyete göre de vatmanm 
meeul olması J&zmıgeleceğt neticesi
ne varmıştır. Awkat CelAJ buna da 
itiraz etmlı, önündeki fren üzerinde 
civatalan ve somunlan çıkanp tak 
mak llUretlle tecrtıbeler yapmıştır. 
Avukat, hldiaeııhı havanın yağıfb 
olmumdan dolayı kızaktan doğdu
ğunu ve bunun için de gerek vatman 
1arm ve gerekae meeulü bil mal sıf ati 
le tirlr.ettn beraat etmesi li.zmıgeldi
fini ileri silrmUttUr. 

Denizycllan idares"nin Tophane- paralan ellerinde bulunduranlar, mez 
deki Saat Kulesinden eşya çaldığı k(k tarihe kadar mübadele etmek 
için yakalanan Kadri Adli.yeye götd iizere btınmum maleandıklarile mal
rfilürken memurların elinden kaç- sandıklan veznedarlığını yapan Zira 
mıştır. Kadri, dün gizlendiği yerde at Bankalarına veyahut CUmhuriyet 
tekrar tutulmq ve mUddetumumtU- \Merkez Bankası şuabatrna müracaat 
ğe verllmlftlr. eylemeleri. 

Bundan sonra suçlu vatman mah
kemeye gelmiyen avukatının hazırla 
diğı bir mildafaanameyi ve iki gaze
teYi mahkemeye vermiş: 

- Bu guetelerde ölen Niyazinin 
ifadeleri vardır, demiştir. 

-Atatark'ün dünyaya hitap eden aeaini bize duyuran .•• 

Önderlerimizin Türk ordusunun idaresini ıöıteren .. ve tim

diye kadar ıörülenlere benzemiyen milli, terefli film: 

EGE 
MANEVRALARI 

Tarihin akqmı durduran ... latiklll ve hUrriyetimizi kurtaran ... Kınl-
mtz çelik bir kale gibi daima llerliyen aralan Türk ordusunu ... Ve 

onun kurucularını 

E~E M!NEvRAL1RINDA 

Bu Akşam MEL E K Sinemasında ' 
ŞEN - NEŞELİ - AŞK - GENÇLİK - MUStKl ve GUZELLIK filıni 

Asıklar Yolu 
Fransızca sözlU - Nefis ve •ah b" · · nsı -ı .. "' ane ır· musıkı - Da ar eg encelı ve 

mukcnımel bir mevzu. Baş rollerde: 

. DICK POWEL -
MADELEINE CAROLL 

Ayrıca: Programa ilave olarak 2 kısımlık RENKLi varyete ve Para-

. mount dünya haberleri. 
ill•llilll••ıiıllıiııll••••••- Numaralı bıletlerin evvelden aldınlması rica olunur. Telefon: 40868 • 

""' 
Senenın en BEKARET 1 hissi filmi 

Genç kızların, seven kadın
ıarrn ruhunu tahlil eder. 

Ankara'da CUmhuriyet Bayramı fil min<len sonra pek yakında Beyoğlu nda 

1 PEK - SARAY - MELEK - SAKARYA sinemalarında 
filmcilik T. A. Ş. ''FITAŞ" tarafın

dan TURKÇE SOZLU VE SESLI 
olarak filme alınan 

Şanh Ordum~zun Ege Manevraları 
ve muazzam GEÇID RESOO.E~I. ayni zamanda gö~~rilecetkir. Bu film ıo nüsha olarak hazırlandığın

dan derhal göstermek ııtıyen sinema müdürlerinin F1TAŞ adresine telgrafla milracaat 
etmeleri rica olunur. 

. S Ca M rc:::a n:::J\ • 
Bu akşam ~ ~ Smeması 

ABEL GANCE tarafından; musiki il8.bının zaferine ithaf en vücude 

BEETHöilEN 
. . HAYATI ... ESER! ... AŞKLARI .•. 

şahesennı GALA MUSAMERESl halinde takdim ediyor. Bat rolde: 

HARRY BA.UR 
Bu filmde, göz kamaştıran dekorlar, hiui ve müe8Sir bir mevzu ara
sında Paris Konservatuvan orkestrası tarafından çalman Uıtadm 
9 UNCU SENFONİ, MEHTAP SONATI veaalre ..• gibl en gt1zel par

çalarını dinliyeceksfniz. Yerlerinizi evvelden aldırınız. .. ••••••••••••111 Fiyatlarda hiçbir zam yoktur. ••••--••••••• .. 

BUGÜN d;.;itlb~~;" M 1 L Ll ~111entC1UC2 
Mevıimin 1 inci GALASI terefine bu senenin en güzel filmi 

D~ı~-ı. O K~•~~elya. Lı=t 
GREiTA GARBO ve ROBERT TAYLOR 

Seven ve ıevilenlerin filmi 

ilaveten: KADIN ve ŞEYTAN 
--------•••-- Heyecan oe •ergiizeff illmi Muhakeme, karar için ıs Klnunu 

enete bırakrlmıttrr. 
OLUll _ Eabak Emllki lılilliye G Ö R E C E G 1 Z 10-11-937 çarp.mba 

llildtırtl B. Şekibin kızı, Zonguldak- saderl ve ııeelerile birlikte yerinde çekilmiş 1500 metroluk bu 1 günU akJBmı S. 20,30 da 

10-11-937 çartamba 

~ 
günil al<şa.rnI S. ~?·~.da 

Cuma gUntt gunduz 

ERTU(;RUL 
SADi TEK 

ı'iyatI'08u (Aksaray] 
da bu gece 

KÖR 

ta Etibank kömtlr işletme muhuebe- mn•mım filmi 1 Cuma gilnU gündüz 

cbd Halim Demlrelin refikuı ve mu- M•rın•r• ,,,,. SIUdJIO.Iİl'Undan isteyiniz. 1 İspanyol Bahçelerinde 
harrir Suat Dervilin dayızadeai Ba- 3 perde. Yuan: Zaze 
,_Behire ölmilfttlr. TaziyeUerimizi BUJ'88 10kak No. 40 Telefon: Telgraf Felingadina. TercUme eden: M. Fe-

lıGdiririz. .. __ Bey .. llllioğ•lu _______ 424iiill60----•MA.Rı.IARAlllllliiiiiiiliii• rldun. 

ATEşBôCEGl 
•perde· yazan: Molnar 

Tercüme eden: K. Necati Saat H te 
Cocuk Tiyatro!U Lafontcnbaba. 

3 perde aynca 
1 perde vodvil 

J'akat ben aeyirct kaldım. ÇUnkU bu olanların olma- ~a. bu haber ve tefsirlere hiç ,qmaDU§tı. MU-

sını istiyordum!'' diyen bir eda vardı. Şu halde, bu '~' 111 l~t/A 14 , iL 11~' kem:~ ~~allı NUzhetin matemini tutmıya.rak sırf dalma kendWne çok dost görUnmUş kadın bu dere- .. kendini düşundüğUnU, sırf kendi istikbalini dUşUndü• 
cede mi diipnamydı? Niçin bu kadar korkunç bir düş 1 - ğUnU bilmıyor muydu? Mükerrem kendieine karşı ee& 

mandı? Ve öyle ile mahkemede niçin hiç birşey bil- _ sen b~~k keder ve ıztırap komedyası oynamamı" 
mediğhıi söylemif, lehinde vaziyet alm~tı? kedeı:mın de pişmanlığının da mutedil olduğunu gizle 

Fakat Mtlke.rrem bütün bu ,eyleri düşünemez, bun m~eışti. Onun bütün gençliğini heder etm'yeceğini ... 
lamı •beplerini bulamazdı. Çok yorgun bir halde bır n~e .artık burun buruna, ihtiyar kadının zehir gibi 
koltuğa dliferek mırıldandı: - 42 - ~zlerinl ve feryat ve figanını günün her saatinde din 

- Bugüıı adliyeye gideceğim. Eğer dava esnaeında için üste para vermek mecburiyetinde bulunan ve kar- buçuk sene yemesınde müessir olmu§, bundan dolayı lı?'~ek Yaşamıya razı olamryacağmı Seniha çok ıyi. 
bulunmaklıjnna lüzum yoksa, ilk vapurla lstanbula rarlaşmış şeşkil geçen her yeni ok§an.ma ve sevilme da Halit kız kardegile ne muhakeme esnasında, ne de bılıyor, onun ~ni bir macerasına dair havadis ve ma 
gitmek iatedlğimi söyliyeceğim, Burada yaşamak be- için belki ayn para vermiye mahkllnı kalacak olan o Zonguldaktan ayrılıp Amasraya giderken görUşUp lumat. alacağından emin bulunuyordu. Maamafih, bu 
ili deli edecekt çirkin ve ihtiyar kız en acı tebeseümile &tilümsüyor- konuşmak iıtememifti. ~~~adısleriıı bu kadar çabuk ve bu kadar katl gelece-

Elle~. arkaamda, başı biraz önüne eğik, Seniha 0 _ du. Ve dar omuzlarını daha darla.ştırarak cevap ver- Ve Seniha buna çok acmmıştı. Halidin bitap, biçare guu de doğrusu hesap etmemişti. Hayasız mahluk• 
~ ıçinde gidip gelmiye baolamıştı. Neden sonra, di: w dilşkUn simasmı yakından g<5nnek çok leziz oluY.<:~ b~r tar~ftan bu rezaleti belki de kararla,tırmı~ olduğu 
b~ ~~ehzi bır eda ile: - Böyle hemen tstanbula _ Carum, vakıa dün bu edepsiz sersem böyle bir du ve bu lezzeti ancak bir kere, katil filini işledıgı bır sırada kendisine beraber gelmek, bir çatı altı!lda. 
gideceguıızı bilmiyordum, dedi. teklifte bulundu. Fakat Zonguldak bir köy değildir, gecenin sabahında tatmı§tı. Şimdi, hiçbir kurtulma yaşamak teklifinde bulunmuştu! .. Ve Seniha aldığı 

-Mahkemenin hUkmUne kadar, belki bır ay kadar bir vtlayet merkezidir. Hem de zengin ve mühim bir ümidi kalmamış blr mahkQm olarak onu görmek zev malumatı tabii derhal Halide bildirdi. 
~klemıy~ tahammül edecektim. Fakat şimdi işitti • vlliyet merkezidir. Sade edepsiz sersenıler değil r.orlu ki elbette daha büyük, çok daha büytlk olurdu. Se- Fakat, maatteessüf, bu bildiriş ona umduğu neşe 
gım bu agır sozlerinlzden sonra sizinle blr çatı altın- ve ctıretll zenginler de çıkabilir! nlha bu zevkten mahrum edildigi için Adeta hakk~ :W zev_kl tetnln edemedi. Halidin işi öğrenince omuz 
da yaşamıya. imk.i.n görmüyorum. Mükerrem artık hiçbir şey söylemek istemedi. Ne- yenmiş gibi bir şey duyuyor, ağabeyisine kar'1 bir gü ka . lil~ekle iktifa ettiğinı öğrenmişti. Uğuruna 

Mükerrem ayni koltukta ldl Seniha belki bir da- ye yanya.cakb! Adeta zahmetle ayağa kalktı. Seni- cenme hissediyordu. MUkerreme gelince, malık~e ~ ~ldugu kadının baıka birile yaşamıya başlama-
kika daha odanın içinde gidip geldi. Sonra tam Mü - hanın hiç ytızüne bakmadan odadan ayrıldı. blikilm vermeden lıtanbula, annesinin yanma gıt - bs~linıÇUıd ve naaıı oluyor da onu böyle lakayt bıraka· 
kerremhı öntıııde durdu: XXXIV mitti. Ara.dan on on bet gün geçmeden de bütün Zon 1 yor u? Lakin Seniha bunun sebebini araştıracak, 

- Böyle karar vermekle iaa.bet ediyonunuz. ~ Amasranm kUçUk limanını çepeçevre kavrıyan te- guldak ona dair büyük bir hızla çalkandı. tngiltere- ~~kıbeyialnfn haleti ruhiyesi üstünde uzun tahlitıere 
bada nekadar hovarda varsa etrafınızı kuşatma.dan pelerde aktam oluyordıu. Kıvrıla luvnla tepeelrden deki kömür grevi aıralannda kazandığJ ytızbinlerce a §acak halde değildi ve bu sebep onun için meç-
önce kalkıp gitmeniz bence de doğru! inen ve hıerken denize birdenbire dilfecek gibi olan liradan sonra artık Zonguldağa dört bel ayda bir beş holmul kaldı. CU.nkU geçkin kız kendi vaziyetile me~ul 

Mükerrem şa.şalamıştı. Galiba anlamım11tı da. Sor Amura yollanna aqam gittikçe iniyor, akf8lD her on gün içhı uğrıyan ve yan lstabulda yan Avrupada 
1 

ak, kendi kendini dU§\inmek mecburiyetinde bu· 
du: tarafa gittikçe yayılıyordu. En yüksek tepelerden bl geçen sefahat hayatile de paralarının suyunu çekmiye . unuyord~ Babaamdan kalan tekaUt maaşı ayda on 

-Ne demek istediniz? rinde tuttuğu, evde, kendi evinde, Seniha bu ıece ilk başladığı rivayet edilen madenci Orhan Abdi MUker-ik:l da Ura 1~- Gerçi ErenkoyUndckt klSşkUn kirasından 
- Dün Raşit Beyden gelen teklifi diltü.ndüm de geceyi geçirecekti. remi metree yapmıftı. Mahkeme genç kadmm mah - lılsseeine on lira kadar bir şey dilşUyor, fakat bu 

burada kalmamanızın doğru olacağını bundan dola~ Halit yirmi gUn evvel yedi buçuk yıl hapse mahk\ım pwstaıı bot dUftutüne hükmedince evleneceklerine poarran~~ ~iç de.ğilse yarısı, çok kere .kiracısında kalı-
söyledim. edıhnişti. BUyük limitler bağfadığr Hüseyin mkmet dair de rivayet vardı. Bu i,in evvelden, daha Müker y .. ' kotkUn mUtemadi tamirlerine gıdiyordu. Seniha 

Mükerr m avuçlarına tırnaklarını bastırıyordu. Nı itı reddedince m·u·dafaasmı u...,.ı-e alan '111--'ı a-lmll rem Zonguldakta iken ve Nür.het katledilir edilmez Mukerreın gıb· '· ""uı' r - m . ı l\endisini hiç olmazsa bir iki sene geçin 
h yet, kısık bir sesle, ağır ağır dedi ki: batka bir avukat hiç muvaffak olam•mıt. belki de kararl&§tığı ve kocasını hapse, sevgilisini de mezara dırecek elmasa inciye de malik de&iJdi. Bu sebeple 

' "'-- Raşit denilen o hayasız sers~min teklifi naza - teai raltmda kalarak pek sudan ,eyler söylemi§, .c;.ıle aokan uğunuz kadının Orhan Abdi ile bulutmak mak ~aktile .. birkaç kere evlerinde yemeğe gelmi• olan va· 

-~--~~~~~o~k~ha~v~l:am=u~m~d=a~n~~=a~r=t=ti~r~! ----~n~M~e~~d~u~d~a~~~a~r~m~d~a~n~d~ö~~~l~m~-~~~-·~F~a~b~t~~~n~i~h~G~m~-~~:i;le~h~tan~bula~m~~d~~~~kuvv~e~ lı~mura~ate~~k~m~~phoo~ı~i~di. 
o=r=du~-~~---~-~~-~~---~-~~--~--~(~A~r~k~a~~ı~va~r~)_j 
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TAN 
Gündelik Gazete 

Af mani ar, Büyük Harpten önce ellerinde burundurduklarr müstemlekeleri geri istiyor

lar ve bunları tekrar efe geçirmek için her fırsattan istifade edeceklerini söylüyorlar. 
-0--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

11 Alman müs

Fransa, İtal-

Bugün Avrupa siyaset sofrasmm en biberli yemeklerinden biri de bu 

temlekeleri 11 meselesidir. Bir İngiliz gazetesi bu meseleyi lngiltere, 

--o-
ya ve Japonya bakımlarmdan şöyle tahlil ediyor: 

ABONE BEDELi 
Türkiye 

1400 Kr. 1 Sene 
750 > 6 Ay 
400 > 3 Ay 
150 ı 1 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 > 
800 • 
300 > 

M'lletlerarasi posta ittihodma dahil olmı
yan memleketler içın 30-16-9-3.5 liradır. 

···-- -- ··~ 
IGONUN MESELELERi 

Derler Dünyası 

Fakat Almanyanm bu müstem
lekeleri nasıl istirdat edeceği he
nüz bir srrdır. 

F ransızlara gelince: 
1) Bunlar müstemlekelerin 

Almanya için iktısadi ibir zaruret 
teşkil ettiğine, Almanyada nüfus 
meselesınin bununla halledileceği
ne, yahut bu müstemlekelerin Al
manya bakımından büyük bir aske
ri kıymeti haiz olduğuna inanamı
yorlar. 

2 - O halde Almanlar müstem
lekeler meselesini milli prestij me
selesi yapıyorlar. Ve bu mesele on 
larca azçok bir iptidai madde me
selesidir. 

lnsruıılar arasmdaki munasebetlerl 
tanzim eden kanunlar \'ardır. Haklar 
\·e vazifeler kanunlarla taayyün e
der. Bu kanunların tatbik edilebil
mesi ve insanların biribirile münas~ 
betleriınde sulh ve asayiş icinde yaşıı.
yabilmeleri iciu hükumet denilen bir 
müeyyet kuvvet mevcuttur. Fertler 
arasında kanuna uymıyan, başkalan· 
run hakkına tecavüz eden, cemiyetin 
ve fertlerin huzur ve asayişini bozan· 
lar olursa lıükU.met bunlan kulağın· 
dan tutup mahkemeye verir, ce~ 

la.ndınr ve onları kanuna itaate mec
bur eder. 

Haritadaki siyah yerler, eski Alman müstemlekeleridir •• 
3) - Fransa iptidai madde me

selesinae Alman.yaya yardıma ha
zırdır. Fakat bunun beynelmilel bir 

Milletler arasmdaki münasebetler· 
de ne bütün milletlerin riayete mec
bur olduklan esash kanunlar ve ne 
de mevcut kanunlann tatbikine ne· 
zıa.ret edecek bir müeyyet kuvvet 
mevcuttur. Milletler Cemiyeti bu be~ 
~ilik vazifesini yapmaktB11 çok uzak· 
trr. ffiçbir millet diğer milleti beynel
milel kanunlara riayete mecbur et
mek kudret ve salahiyetini haiz de· 
ğilcllr. Böyle olduğu ~in de beynel
milel münasebetlerde kuV\·etlinln za
yıfı ezmesi, mütecavizin masumu öl
dilrmesi cezasrz kalmıya mahkô.mdur. 

Bugiin beynelmilel münasebetlerde 
gcirdiiğümüz hadiseler fertler arasın
da olsaydı, hapisaneler hrrsrzlar, şa
kılar, katillerle dolardı. Hiç olma.z..'ia 
bunlara deli nazarile bakmaklığnnız 
l.ô.zımgelirdi. 

• - •• ..,va c.ıl u.uaaıı uu ı 

"Bugünkü deli dünyanın nılıi tahlili,. 
bastığı altında nc5rettlği hlr yazıda, 
günün haberleriıni okuduğumuz za. 
man tuhafunıza giden, bize garip gö
li.inen be~·nelmih~I hi\cfüıelerln faili o
lan milletlerin hastahldarmı teşhise 

çahşmıshr. Bir asabiye mütchassıSJ· 
mın gözü ile dünya~, görmek meraklı 
bir şeydir. Bu doktor mllletlerin has· 
tahldarmı şöyle teşhis ediyor: 

Amerika, hasta olduğu zaman ce· 
sur ve atılgan, buhran devirlerinde 
6.tıl ve c1ii~üncesi berrak olrnıyan bir 
buhran hastasıdır. 

Fransa, bunak bir ihtiyar dul ka
dmu hatırlatır. 

Almanya, bariz Parotoit alamet
leri gösteren bir hastadır. 

Jtalya, ba..,kalarınıo büyüdüğünü 

görüp, büyümek için bir kabiliyet ve
ya. fil<ri ceht sarf edemiyen, zayıf a· 
kıllı bir hasta. j 

A m~~ikanın meşhur Reisi
cumhuru Mister Wilson 

1918 yılında "Almanların 
müstemlekeleri, Milletler Ce -
miyetinin müşterek malı sayıl· 
malı ve küçük milletler tara
f mdan idare olunmalıdır. Bu 
müııtemlekelerin kaynakların· 
dan bütün Milletler Cemiyeti 
azası istifade etmelidirler.,, 
demişti. 

Fakat Wilaonun bu dütün
cesi Yerine Milletler Cemiyeti 
hakimiyeti ve manda sistemi 
kabul olunmu!1, Almanya müs
temlekeleri üzerindeki bütün 
haklarından feragate davet e
dilerek bu müstemlekeler ba~
lıca müttefik devletlere veril
mi,ti. 

Bugün Almanya bu müstemle -
kelerin tekrar kendisine verilmesi
ni istiyor ve bu talebini harp su
çundan azade olmak, iptidai madde 
lrnvuıı lcJnrına nivıı~lara VP. niifus 
ma.nreç erme muhtaç olmak esası-
na istinat ettiriyor. 

Müstemlekeleri AJmanyaya iade 
etmemek için ileri sürUien sebeple
rin bırincisi bir mandayı devretmek 
imkansızlığıdır. Fakat daha mü
himmi, emperyalist stratejidir. Me
sela Tanganika'nm fevkalade mü • 
him bir strateji değerini haiz oldu
ğu haber veriliyor. Uçüncü bir se
bep te, müstemlekelerde ikamet e
den halı<ın menfaatidir. 

Büyük harpten önce, mUs _ 
temlekelerde yerleşen Al

manların sayısı 21 bindi. Halbuki 
yalnız Cenubugarbi Afrika müs
temlekesindeki A vrupalıla.rın sa · 
yısı, harp sonundanberi 10 bin 
artmıştır .Eski Alman müstemleke
lerinin bütün ihracatı Almanyanın 
iptidai madde ithalatına nisbetıe 
hiçten farksızdı. 

ALMANYANI 
MUSTEMLEK 

ISiNE LA A , 

konferans yoliyle 

yapılmasını ter
cih eder. 

4) - Fakat bu 
müstemlekeler ip 
tidai madde bakı
mından da mü
him bir kıymeti 
haiz değildir Çün 

kü Alman ihtiya
cının ancak yüz-

e de üçı.iuü temin e
debiliyor. 

silA.hlanmıyor. Almanlar bir tek 
silA.h atmadan müsteml elerini 
geri almak fikrindedirler. 

Fakat bunların nasıl geri ahn
maıannm umulduğu meselesi, ap
ayrıdır. Almanlar, bu yolda takip 
edecekleri hattı hareketten bahset
meIIUye son derece dikkat ediyor
lar. Gerçi bir 0ralık Her Bitlerin 
bu meseleyi konuşmak için bir Av 
rupa konferansını davet edeceği 

söylenmi~tl. Fakat Her Hitler yu
varlak masa münakaşalarmı sev
meuıgr ı~ın uu ~cıyJanın :ısıt oırna-
dığı anlaşılıyor. 

E n çok muhtemel olan hattı 
hareket, Almanyanm mü

nasip gördtiğil dakikada, Ingiltere 
ve Fransaya diplomasi kanalı ile 
müstemlekeleri için bir nota gön
dermesidir. Fakat bu fırsatın pek 
yakın olmadığı anlaşılıyor. Onu an
cak Alman sabrının tükenmesi yak 
laştrrır. 

Almanlar Fon Ribbentrop'u, Lon 
drada sefirlerini müstemleke işile 
en çok alakadar olan Alman mu
hafazakarlığına mensup olduğu 
için bu meeeleyi Ingiltere ile gö -
rüşmiye son derece layik görüyor
lar. 

Anlaşılan Almanya, müstemleke
lerı namına vereceği muhtırada yal 
nız maddi, manevi sebeplerden ba
his ile kalmryarak hukuki sebepler 
de ileri sürecek ve müttefiklerin 

harbi Afrikaya te§mil ederek Kon
go muahedesine muhalefet ettikle· 
rini anlatarak müstemleke fütuha
tının hukuk bakımmdan sahlh ol
madığını gösterecektir. 

B ununla beraber Almanların 
eski müstr>mlckelerinde yer 

!eşmek fikrinde olduklarını göste
ren hiçbir delil yoktur. Fakat mlis
temlckeler hakkmda Almanya.da 
bir plebisit yapıldığı takdirde Al
manlann yüzde yüz rey verecekle
ri muhakkaktır. 

Duçenin Almanyaya müzahere
tinden ve Ingilterenin gözünü kor 
kutmak üzere ortaya atılmasından 
sonra Almanların müstemleke pro
pagandası bir kat daha artacaktır. 

Nazilere göre. Almanya muaz
zam bir devlet olmak dolayısile Af 
rikada müstemleke idaresinin me
suliyetini paylaşması 15.zrmdır. 
Müstemlekeforin iktısadi bakımdan 
değeri olmadığına dair söylenen 
sözler "gülünç bir iddia'' ve Alman 
larm müstemlekeci olmadıklarına 
dair söylenen sözlerse "çirkin bir 
iftira" sayılmaktadır. 

Hülasa Almanya, mukabilinde 
birşey vermemek üzere müstemle
kelerini geri istiyor. Ona göre. ken 

disi bu müstemlekeler üzerinde 
manevi bir hak sahibidir. Onun i
çin müstemlekelerinin iadesi muka 
bilinde Milletler Cemiyetine dön
mek ve siyasi bir taahhütte bulun
mak ittenıiyor. 

5) - Fransa, Avrupada siyasi 
tavizat ve yerliler nammat teminat 
almadıkça Almanyaya müstemleke 
iade etmek fikrinde değildir. 

6) - Fransanrn müstemlekeler
deki idaresi demokratiktir. Bunları 
Almanyaya iade, y<?rlileıi hor gö
ren bir ı:ıisteme teslim olur. 

S inyor Mussolini'nin Alman 
müstemlekelerinin iadesi le 

hindeki ~özlerinden ve Mister Ede 
nin mukabelesinden sonra ltalyan 
lar Duçcyi çok haklı görmekte ve 
Almanların Afrikada yer sahibi ol 
malan lazım geldiğini hararetle an 
la tmaktadn·lar. 

Italyr.n gazeteleri, lngilterenin 
Almanya lehine maddi fedakarlık
lara katlanm:ısr üzerinde ısrar edi
yorlar. Bunlara göre Jtalya ile Ja 
ponyanın Almanyaya miiznher·cli 
Ingilterc ve Fransay1 Pkalliyette bı 
rakacak ve hunları Almanya}1 hoş 
nut etmenin yolunu aramıya sevke 
dcccktir. 

Yine bunlara göre Japonya ile 
Belçika Versay sofrasında ancak 
birer dilim ekmek alabildiler. Ital
yaya ancak, istemediği kırıntılar 

verildi. O halde fedakarlığa kat
lanmak Ingiltere ile Fransaya düş 
mektedir. 

Japonya, bir kUçük, dinamik psi· 
kopa.tik bir hasta. Kendi dediğini yap 
m.ak için ba..5kalarıııı sinirlendirmek· 
le meşgul. 

Almanyarun manda altına alınan 
müstemlekeleri ona, muhtaç oldu
ğu fosfatın bütününü, kakaonun 
üçte birini, muzun dörtte birini, 
nebati yağların yedide birini temin 
edebilir. Fakat Alman endüstrisi-

r Fefemenk Karikatürü 

J 1ponya, Almanların müstom 
lekeleri meselesini, Akdeniz 

meselesi gibi, Japonyanm doğru
~an doğruya alakadar olmadığı bir 
ış sayıyor. Fakat bu meseleler İn
giltere ile F'ransayr Çin - Japon har 
bi ile alakadar olmaktan alıkoydu 
ğu için, Japonya bu meselelerin or 
taya çıkmasından memnundur. 

Sovyet Rusya, rüşt çağma henüı 

girpıiş kuvvetli bir delikanlı. 
Çin, kendi alem.inde yaşamak ve 

ba.,kalıırnım işine kıınşma.mak isti -
yen ortaya.'jh, açsrz başlı bir adam. 

lnglltere, altmışlık, iJJI yolunda bir 
tüccar, muhafazaklr ve her şeyin o· 
lunına bağlanması taraftan. 

Bu tahlilde sıhhati yerinde çıkan 
bornıal milletler: Norveç, lsveç, Da
lllmarka, Holanda ve lsviçredir. 

Yani bu dol<torun teşhisine göre, 
dünya bir timarhanedlr, ve yeryü
zünde yaşıyan milletler bu tinıarha
bede birer deli, birer hastadır. 

Hftilisota bakınca doktora hak ver
tnemek te mümkün de~ildir. Dünyada 
ne sözün, ne mulı:avelenıi:n, ne mua 
bedenin ehemmiyeti kaldı, herhangi 
bir gün herhangi bir milletin tecavU
Ziine uğrarnryacağınızdan emin değilıı.i 
iliz. Bu tecavilzlerf durduracak kuv
\·ct te mevcut değildir. 

Bu deliler dünyasında kendi hali -
rnize haıkrnea tns~nm içi seviaıç ve if
tiharla doluyor. Biz bu deh diinyanm 
kavgalanna. kanşmıyonız. Tecavüz
lere karşı gelecek kadar kuvvetimlzf' 
~veniyoruz. Sulh ba~larfle komşul:ı
ı·nruzı birlblrine bağlıyarak vurdu-

nin en esaslı maddelerinden hiçbi
rini de temin edemiyecek vaziyet
tedir. 
Almany~.ya iptidai maddelerin 

tevzii içın teklifler vuku bulmuş. fa 
kat Almanya, Milletler Cemiyeti 
namına bu yolda yapılacak tetkik
lere iştirak etmek istememiştir. 

H itler, Alman müstemlekele
rinin iadesini istemekle, 

harp çıkarmak değil, iş yapmak is
tiyor. Almanya bu müstemlekeleri 
zorla geri almak istediği takdirde 
lngiltere ile dövüşmek mecburiye
tindedir. Halbuki Almanya bugün 
böyle bir tehlikeli işe girişmek fik
rinde değildir. Çünkü Almanya. Al 
man köylülerinin yerleşmesine mü
sait olmıyan Afrika yurtları için 

muzda. ve etrafımızda sulbü kuvvet
lendinniye çalışıyoruz ve bo esnada 
bütün kuvvetimizi dahili imar işine 
hasrediyoruz. 
Amerikalı doktor normal mil1etler 

arasma Türkiyeyi sokmakta tereddüt 
etmemelidir. 

M. Zekeriya Diplomasi protesto ediyor! 

Japon · matbuatı bu meselelerle 
meşgul olmamakta ve başmakale
lerinde bunlara yer vermemekte
dir. 

Anla~lan müstemlekeler mese
lesi ortaya çıktıktan sonra Alman 
ya, hiç olmazsa gayri resmi suret 
te Japonlardan Pasifik adalarını is 
temediklerini bildirmişlerdir. 

Bununla beraber Japonlar, Al· 
manlar lehindeki sempatilerini giz 
1Pmemektedirler. 

Hükumet Konağı 

Kasten mi Yakırd1? 
Silifke - (TAN) - Hükumet ko. 

nağının yanmasında kast ihtimallen 
görüldiiğü için bu noktadan tahkika 
ta geçilmiştir. Nezaret altına alınan 
memurlardan çoğu serbest btrakılmıs 
tır. Yalnız muhasebe katibi Hasan v~ 
odacı Mehmet halen de nezaret altm 
dadır. 

Milli emlak müdürü, yangın yerin· 
de elinde defter bulunan bir köylü 
görmüş, kendisinden şüphelendiITT i
cin bu köylü de tevkif olunmuştur. 

5 

FIKRA 

PİTORESK 
- Nasıl, siz de Kara.caalımedi mn

dafaa ediyorsunuz •• 
- .Karacaahmedi, Eyübü, çeşme

leri ve sebilleri. •. l'a ne zannettiniz! 
Hem artık Piyer Lotiyi de sevmekte 
olduğumu söyliyebllirim. 

- Nasıl? Piyer Lotiyi mi! 
- E\'et ! Şimdi ben Karacaa.hmede 

gömiilmüyorum. Ve Piyer Lotinln pi
toreski içinde değilim. Ben bir garp
liyiın ve Osmanlı şarkından kalma 
Pitoresk He ticaret edeceğim. Onu, 
belki de garpliler gibi tadacak olan 
çocuklarıma devredeceğim. 

"Rodosta ltalyanlarm yaptığı gibi, 
ben de, eğri taşlan olduğu gfüi tah
kim edeceğiın. Benim yen.i mezarlık
larını var. Piyer Loti ve o çeşit ede. 
biyatta nefret ettiğimiz, ürktiığü

müz, delı5ete dü.5tüğümüz ~ey, alemi 
eğlendirmek için şarklı kalmıya, tah
ta köprüclen geçmi~ e, etnografya mü 
zesinin kostümleri ile sokaklarda do
la.smı~·a mahltfım olmaktı. 

"Şimdi ben de sanatkilnmı Bursa,. 
ra gönderdiğim vakit, ona, yeni garp 
Bursasmı inşa ederl{en, Osmanlı ve 
şarl{ Bursasmm Pitoreskine riayet 
etmesini tavsiye edeceğim: Çünkü bu 
Pitoresk, hususi tadından başka., 

memlekete milyonlar verir ve durduk 
ça kıymeti artar. Gelecek nesle, bizim 
nesle olduğundan birkaç misli ka
zanç temin eder. Asfalt yol, Türkiye-
nin şark pitoreski \"e harabeleri se
bebi iledir ki, döviz oluklarına döne. 
ceh-tir. 

"Tanzimattan sonra evlerimizden 
sokağa attığımız etiyayı, şimdi, nasd 
bir toplayıp vitrinlerimize koyuyor .. 
sak, bocalar hacılıır saltanatı zamaı
nmda, ve şark zındanmın zencirli 
ma.hkumlan olarak, isyan ettiğimiz 

Pitoresk'i artık müdafaa edebiliriz. 
Onlar dün arımız idi: Bugün en basit 
ti.iccar kafası ile bile kanıruzdır. ~ 
FATAY 

f©'~~'6'6'1; 

~"~~~~!~; 
Zirai Hırsızhkla Mücadele ' 

Kanunu Ha ırlanırken ı 
Şemsettin Taykurt ismi ile mek• 

tup gönderen bir çiftçi okuyucunum 
diyor ki: 

"Hükumetin zirai asayiş namı altın 
da bir layiha projesi hazırladığtnı işi· 
tiyoruz. Bu projenin ne gibi madde 
ve hükümleri ihtiva ettiği bilinmiyor 
sa da zirai hırsızlıkların önline geç
mek maksadile bazırlandrğı isminin 
delaletile anlaşılıyor. Malumdur ki, 
hırsızlıkla mücadele çok ağır bir i~· 
tir. Ayni zamanda tehlikelidir. Bunu 
önlemek maksadile çiftçi ya başka iş 
!erini ihmal ederek malını bizzat bek 
!er. Yahut mnli fedakarlık yaparak 
bekçi tutar Bir çiftçi için bekçiye 
para vermek ne ise işinden geri kal 
mak ta odur. Çiftçilikte muvaffakı

yet az masrafla çok nmhsul almak· 
tır. Hırsızlığın insafsızca vukubuldu· 
~ yerlerde ise buna imkan yoktur. 
'Malfım olduğu üzere masrafın fazla
tığt maliyet fiyatrr.: arttırır. le veya 
dış pazarlarda rnilmasil mahc::ullere 
karşı yapılacak rekabete bir engel o-
1ur. Hiilasa :rJrai emniyets;zlik bir çift 
çiyi yalnız malından değil, canından 
ia. usan~.rır. bıktınr. Umumi nüfusu 
muzun ilçte ikisini çiftçi1er teşkil et
tiğine göre sözü geçen layihanın ka
nuniyet kesb. "ip te mevkii tatbiki\ 
ı.onmamnr bekli~renlerin sayısı pek 
"'oktur. Bu noktalara göz attıktan 
c:;onrn a~rl mal .drmı izah edeyim: 

,Her smıf halk arasında bulunabf
'eceği gibi çiftçiler arasında da öyle 
adamlar var ki: Fom~usunun mahsu 
IUnü aşırmak için kendi malının içe
risine bir kulübe kurup gftya malını 
bekliyormuş gibi orada yatıp kalkar. 
Müsait zamanlarda ve bilhassa gece
leri komşularına ait bağ ve bahçelere 
girerek hırsızlık yapar. Sonra, maale 
sef bazı bekçi ve korucuların parala
rını aldıklr rı adamlarrn mallarını a
'1Irarak canlarım yaktrkları da görül
rn"" ştür. Bı·nları yakalamak hariçten 
<;elen hırsızları yakalamaktan çok 
müşküldür Onun için zırai emniye
tin mevzuu bahsolduğu şu sırada 
münferit kulübelerde oturanların \•a
.. iyetleri de gözden çıkarılmamalıdır." 

Kuşlucada Anıt 
Sürmene CTAN) ...... Kuşloca kö) un 

de bir Atatürk an.dı dikilmis, Cüınhıı 
riyet bayramında resmikfü;;~dı yapıl
mıştır. 
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Geç~n gün haber vermi1tik: Subaylarımızın iıtirakiyle Anka
rada bır ordu atı müıabakası tertip edilmifti. Müsabakalara Pa-
zar .. ''b 1 J ara gu~. -~'anmıştır. ştirak eden genç subayları burada hep bir 

d~ goruyorıunuz. Müsabakalar birkaç gün daha devam ede
cektır. 

Futbol Grup 
Birinciliği Maçlari 

Devam Ediyor 
MiUi k~m~~e iştirak etmiyen mıntakalar arasında tertip edilen { 

ve ayın dordunde başhyan Türkiye futbol birin ·ı· v• •• • bak 
1 

cı ıgı grup musa 1 
.. a an muntazam surette devam etmektedir. Gelen haberlere\ 

gore, bu maçlar çok hararetli geçmektedir. B:Ihassa Afyon ve A· 
dana gnıpun~a !apılan ilk maçlar çok heyecanlı olmuş, oyunlar 
kalabalık seyırcı kütleleri önünde cereyan etmiştir. Bu hususta 
son aldığımız haberleri aşağıya sıralıyoruz: 

Altınordunun 

Koncıresi Çok 

Hararetli Ordu 

1 . Afyon. grupunda: Denizli ile Koca
l elı şampıyonu Akyeşil karşılaşmış .,,e 
Akyeş.il 2-1 kazamıştır. İkinci ma
çı Afyon ile Eskişehir şampiyonları 1 
yapmış ve Af.yon 4-2 galip gelmiş· 1 

• 1 
tir. 1 

'.A.ltmordu spor klübünün senelik 
kongresi bu pazar g\lnU, kala:balık bir 
aza kütlesinin iştirakile yapılın~ mü 
zakereler cok harareli ve heyecanlı 
memiştir. Eski idare heyeti kongre
nin toplanmasını muvafık görmemiş· 
ler, fakat kongre heyeti toplantıya 
d~vam etmiş ve riyaset divanı seçil
dıkten sonra müzakerelere başlan
mıştır. 

Üçüncü olarak Bursa şampiyonu 
Acar idman ile Kocaeli şampiyonu 

Akyeşil karşıl~mışlar ve Akvesil 
2-0 galip gelmiştir. Final maç; Af. 
yon ile Akyeşil arasında oynanacak

tır. 

Adana grupunda: Maçın temdit e
dilmesine rağmen beraber kalan Mer 
sin ve Konya takımlarının ikinci kar 
şılaşmasında Mersin 4-1 galip gel· 

!Kongre heyeti esld idare heyetin· 
den ?esap aramak istemiş, fakat bu· 
na ımklı.n görülemediği için alakaı
dar resmi makamlara müracaata ka
rar verilmiştir. Bundan sonra idnre 
heyeti seçimi yapılarak reisliğe ecza
cı Celru Ergun, ikinci reisliğe Suat 
Keskin, umumi katipliğe İzzet Bora, 
muhasebeciliğe Orhan, veznedarlığa 
Faruk, murahhaslığa Şevki, um11mi 
kaptanlığa Avni, azalıklara da Fikri, 
K8.ınil Bora, Vildan ve Doğan 3eçil
ınişlerdir. 

ltalya • Fransa 

Milli Maçı 
ÖnUmüzdeki aym beşinde Pariste 

oynanacak İtalya - Fransa milli 
maçı için Fransız tek seçicisi Gas
ton Baro milli taknn namzetlerini 
Uç ceml idmana davet etmiştir. 

İtalyanlar da geçende Holandayı 
kazanan Fransaya. karşı kuvvetli bir 
takım göndermek üzere kadrolann
da tadilat yapıp isviç.re ile berabe
re kal~ ayni takımı Parise gönder
ı:nemege çalışmaktndır. 

mştir. 
İkinci maçı Mersin ile Diyarbekir 

yapmış ve Mersin 2-1 galip gelmiş
tir. 

Manisada Nazilli ile Çanakkale 
şampiyonlan karşılaşmış ve Nazilli 
2-0 galip gelmiştir. 

Adanada Son Maçı Adana 
ldmanyurdu Kazandı 

Adana, 9 (TA..r; muhabirinden)
Grup birinciliklerinin final maçını 
Adana ve Mersin takımlan oynadı· 
lar. Maç grup birincisini tayin ede
ceği için çok heyecanlı oldu. Netice
de Adana 1 - O gibi az bir farkla 
galip geldi. Bu suretle bu yılın grup 
şampiyonluğunu Adana Idınan Yur
du kazanmış oldu. 

Güreş ve Deniz 

Federasyonlarr 

Reislerinin Vaziyeti 

Avrupa Yarı Vasat 
B~ks Şampiyonluğu 

. Belçikalı profesör Vuters'in uhde-
sınde bulunan A v.nıpa yarı t 

Ankara, 9 (Husust) - lki sene 
evvel Tilrk Spor Kurumunun ilk u
mumi merkezi intihap edilirken Fe. 
derasyon reis ve azalannın Ankara
da ikamet etmeleri hakkında çıkan 
bir cereyan üzerinEı bir kısmı eski re
isler intihap edilmemiş, bir kısmı da 
Ankaraya nakledilmek üzere secil
mişti. Futbol Federasyonu Reisi H;m 
di Eminin de bundan beş altı a.y ev
velki istifası bu yüzden olmuştu. B. 
Hamdi Emin işini bırakıp Ankaraya 
gelemediği için çekilmek vaziyetinde 
kalmıştı. 

. vasa. 
~~l.?t şampiy~nluğu için İtalyan bok 
soru Lukatelli Bri.ikselde 15 de 
Belçikalı ile dövüştü. vre 

Fevkal8.de çetin ve harikulade he
yecanlı geçen 15 devre niha)~tinde 
Belçikalı puvan hesabile galip gele . 
rek şampiyonuğunu muhafaza etmi~ 

tir. 

(Dk lmmu pazar olishnmızdadır.) 

Bilhassa manastırda söylenen i
lahiler Vladimir Ivanoviçe pek do
kunur, ve bu anlarında mnastırın 
bir kadın manastın olmadığına 
çok üzülürdü. 

Velhasıl, yukarıda da söylediği-
mi?: gibi, Vladimir Ivanoviç manas· 
tmn en muhterem bir ziyaretçisi i· 
di.. Anlatmakta olduğum hikaye de 

bu yüzden oldu: 
Manastır civarında büyük ve gü

zel bir malikane vardı. Burası. asil 
zadelerden birine aitti .. lsmi (Dub
ki) malikanesi ıdi. . Malikane çok 
zengin, toprağı çok verimli idi.. Ge 
rek manastırın baş papa?.ının, ge
rekse bütün papasların bu malika
nede gözleri vardı .. Işte bu Dubki 
malikanesi günün birinde satılığa 
çıkarıldı. 

Manastırın mütevellileri bu arazi 
yi ellerine geçirmek. bunu da ma 
nastırlarının hudutlan içine kat· 
mak için her çareye baş vurmaya 
başladılar .. Onlar bunu satın almı
ya çoktan razı idiler .. paraları, de 
ğil yalnız Dubki malikanesini, fa
kat bütün bir vilayet topraklarını 
satın alacak kadar çoktu.. Fakat 
gelgelelim kanun buna maniydi. Ka 
nuna göre manasbrlar ancak teber
rü, iane suretile toprak alabilirler
di .. Alını, satım gibi kirli dünya iş1~ 
r!le uğraşmak onlara yasak edilmiş 
tı: .. ~fanastırlann halkın gözündc
kı ıtıbarlarını düşürmek için 1.3.· 
znn olan da bu idi doğrusu! .. Ney· 
se ... 

M a~~stı.rın mütevellileri bu 
guzelım malikanenin göz gö 

re göre elden çıkmasına göz yuma 
cak değillerdi ya!. Çare düşünme 
ye başladılar .. Nihayet hatırlarına 
Vladimir lvanoviç geldi ... 

Bu işi, bu muhterem adamdan, 
yani tüccar Vladimir Ivanoviçten 
başkası beceremezdi. Tüccar vıadi
mir Ivanoviç malikaneyi gtıya ken
disi için imiş gibi satın alacak, son
ra da. manastıra teberrü edecekti.. 
Bundan miikemmel bir iş olamazdı. 

Neyse uzatmıyalıın, Vladimir 1-
vanoviçin manastırı ziyaretinde işi 
ona anlattılar .. Ve araziyi almasını 
ı .h ••. a v t.t.Uc...1. , r-ı. .. ~ 'n- ..ı t.......:.. S: -· 

vi~ bu işe razı olmak istemedi: 

- Hayır, diye itiraz etti, ben çok 

A 
• Y~zan: ••••••••ı 

l Mihayil Zoşçenko' 
f Çeviren: 

! ......... ~:.~~~ .... ..... 
tan dünya işlerinden elini· t v• • • e e~ı 
çekmiş bir adamım. Hatta bir "em· 
ri hayir" için de olsa, yeni bir hare 

ketle vicdanımı lekelemek istemem. 
Yapamam .. Yapamam. Israr etme
yiniz!. 

Ona çok yalvardılar.. Olümün· 
öen sonra mezarına mermerden bir 
abide dikeceklerini vadettiler .. Ai

lem ettiler, kallem ettiler zor bela
tüccarı razı ettiler .. 

Ayni günün akşamı ona malika
nenin tutarı olan yetmiş bin altın 
rubleyi verdiler. O da hemen ertesi 
sabah satın alına işine başladı .. 

S
atın alma ıişi bir hayli uza
dı .. Bütün bir hafta sürdü. 

Tüccar Vladimir Ivanoviç ancak bir 
• • -.... .. ~ t.J~ ....... ...___.. • ........, ....... .... "'"' .... -""' •• "'X"""'~ 

terlemi§ti. Adeta. su içinde idL Sa· 
at te henüz pek erkendi. Arabasını 

Müsabakalara iştirak eden 
subaylarımızdan ikiıi .• 

BiLMECELi ZABITA HIKA YESI 

DÜNYA KUPASI: 

Ariantin 
Nihayet 
Giriyor 

Dünya kupası maçlarına kayıt 
müddetini g~irdikten sonra müsaba 

kalara iştirak için teşebbüs eden Ar· 
jantin takımı hakkında istisnai bir 

muamele yapılmasına karar verilntlş 

tir. 
Bu münasebetle bazı mUnekkitıer 

bilhassa ltalyanlar dilnya kupası ni

zamlarının daha ilk merhalede hatır 
ve gönül uğrunda sarsıldığım y:ız-

makta.dırlar. 
Arjantinin kabulünde Fransız mu 

rahhaslarmın büyük yardımları ol-

muştur. 
TAN - Üç sene evvel İtalyanla-

rın tertip ettikleri dünya kupası maç 1 • 

!arına bütfuı ricalara rağmen Arjan- · 

tinin ancak bir amatör takım gön· 

denneğe razı olduğunu hatırlatırız. 

Halbuki bu sefer Fransızlara karşı 
bir cemile göstermek maksadile en .:. 

kuvvetli profesyonel takımlarını gön 

derecekleri Boenos Ayresten haber 

alınmıştır. 

Dolandırıcı 

Acaba Nasll 
Tanıdı? 

Anka.rada Şarpa.las otelinin 
bolüınde)iz. Otel müdürü, Dok
tor Ali Cankurt:arıın ile konu
şurken bir genç geliyor, müdüre 

hitaben: 
- Rica ederim. Bana bir da

kikanızı verir misiniz! 

Ve profesöre hitaben de: 

- Affmm dilerim. Sizi, gö
rüşmf'.nizden iki dakikadao fazla 
alıkoyacak değilim. 

sonra otel nıüdürÜJıe kartını 
gösterip de\"am ediyor: 

yazıhaneden geÇiniz. Veznedar 
size 250 lira verccelrtir. 

Genç te hemen ora.da hazırla
dığı ~eki müdüre veriyor, sonra 
otelin vezınesine doğruluyor. 

Müdür, bıraktığı yerden tek
rar muhavereye ba..,ıa.ma.k üzere 
doktor Cankurtaranın yanma 
geldiği zaman proft'.sör kendisi-

ne: 
_ Azizim, p:ı.rayı verme"i i

çin veznf'dara emir venneden 
evvel baıııa orsa idin, sana bu 
gencin bir dola.nc1ıncı olduğunu 

söylerdim. 
Bir dolandıncı olduğunu söy-

ledim. 
Müdiir şaşalıyor \"e soruyor: 
_ Ta.111yor muydunuz? 
_ Hayır, ilk defa görüyorum. 

• 
Acaba doktor, bu gencin bir 

dola.ndırcı olduğunu neredem an
ladı? cevabı yarın. 

• 
Evvelki günkü bilmeceli hi-

kayenin cevabı: 

lspanyol Takımının ilk 
Beynelmilel Teması 

Dahili harp içindeki İspanyada ye
niden ve beynelmilel federasyona kay 
dedilmek Uzere müracaatta bulunan 
İspanyol futbol federasyonu bu ayın 
21 inci gUnU Portekiz milli takımi
\e bir rnac: yapacaktır. 

Ayni vaziyette bulunan ve 19 ay
danbcri Ankaraya gelememekte o
lan gUreş federasyonu reisi Bay Ah· 
met Fet-geri ile denizcilik federas·ıo
nu .reisi Bay Celiı.1in son bir ihta; ü
zerıne de Ankaraya nakletmedikleri 
takdirde istifa etmiş sayılacakları u
mumi merkezce karar verilmiştir. 

Maraşta Koşular 
Mar~ (TAN) - Sonbahar at ko

şularına ceman yekun 25 hayvan iş· 
tirak etmiş, birincilikleri topluoğlu · 
Osmanm kızıl kın, Bcrtizü Mustafa

nm al atı ve Kıy{lSoğlu ömerin atı 
kazanarak milkafa.t almışlar. 

- Bütiin g~en hafta sizin o
telde idim. Hesabunı bugün tes
viye ettim. Daha birkaç gün kal 
mak niyetinde idim, fakat derhal 
tstanbula tlöınmemi icap eden bir 
telgraf aldım. Şimdi tayyare ile 
gide<'eğim. Fakat bugün paınr. 
Bankalar kapalı. Bana da gerek 
burada.ki ilişiklcrimi kesmek, ge 
rcJ<4öiCI tayyare biletimi tedarik et 
rnek için para lazım. Eğer yann 
bankadan tah.;;il edilmek üzere 
vereceğim c:eke mukabil 250 Ura 
,·erirseniz minnettar olurum. Siz 
beni tannna.ı..c;mız. Fakat l\lüs
teŞar Sclim Taşdöğenl tanırsımz. 
Bir kere kenclMne telefon eder
seniz ha.kkımda siu hüsnü şehar 
det edebilir. Telef ona gitmek ü
zere ayrılan mli<liire: 

- Numarası 3989 dur, diyor. 
lki dakika sonra gelen otel 

müdürü: 
- Görüstüm efendim. Lutfen 

Eğer B. Hüsnü Adil kendi 
kendini öldürmüş olsaydı, taban
cayı sağ elile çekeceğine göre, 
yaranın sol tarafta bulunması 
ıazım gelirdi Sonra defterin ü
zerindeki kan izleri de taze de. 
ğildir. Bu sebeple hizmetçi tev
kif edilmiştir. 

manastırın kapısına kadar getir
mişti. Arabadan inmeye lüzum gör 
metli. Başpapazın semtine bile uğra 
madı .. Manastırdaki höcresinde ka 
lan eşyaların arabaya getirilmesini 
emretti. 

Tüccarın geldiğini haber alan bü 
ti.in papaslar, hatta başpapas, kapı 
ya koştular .. Başpapas ona: 1 

- Merhaba, hoş geldin. dedi. ' 
O da: 
- Merhaba, hoş bulduk diye ce 

vap verdi. Yorgunum. Keyifsizim. 
Başpapas sordu: İ 
-Hayırola!. Geçmiş olsun .. Yok 

sa hasta mısınız?. Ne var ne yok? 
- Iyilik .. teşekkür ederim. Sizin 

le vedalaşmıya, buradaki ufak te. 
feğimi aJmıya geldim. Acele işim 
var. Bunun için arabadan inmiyece 
ğim. 1 

- Ne demek acele işim var? 
Seninle şu mesele hakkında konuş 
mamız 18.znn. Nasıl satın aldınız 
mı?. 

- Tabii satın aldım. Böyle zen-
kim satın almaz? .. Hem böyle bir 
m~Jiıtft.nevt satın iılmamak: günah oJ 
ıııa:ı: lW i.!lw.u ............ .ı:v-- . .. • 

B aşpapas derin bir nefes al
dı: 

- Iyi .. Çok iyi .. Pek çok iyi .. Şim 
di bunun muamelesini yaptırmak 
lazım .. !çeri gir de teberrü etti~ 
ne dair birşeyler karala! 

- Hayır muhterem peder, ben 
karanını değiştirdim. Böyle zen~ 
gin, böyle verimli, böyle mübarek 
bir malikaneyi tebcrrü etmek çılgın 
lık olur .. Bir insanın elindeki malı 
bu kadar har vurup harman savur 

ması da doğru değil! .. Değil yalnız 
doğru değil, hatta günah bile .. Ben 
Allahtan korkarım .. Siz beni günah 
işlemekten koruyacağınıza adeta gü 
nah işlemiye teşvik ediyorsunuz!. 

Bu sözleri işiten başpapasla diğer 
papaslar adeta taş kesildiler .. Baş
papas uzun müddet tek bir kelime 
söyliyemedi .. Gah sakalını sıvazla
dı. Gah saçlarını karıştırdı. Gah 
burnunu kaşıdı .. Nihayet, birden 
bire, deli gibi yere eğildi .. Taş ara 
dı bulamadı. Eline geçen uzunca. 
bir demir parçasile tüccarın üstüne 
atıldı .. Fakat vunnıya vakit bula-

madan onu tuttular .. 

T "jccar sapsan kesilmişti .. He 
men atlan kamçıladı ve: 

- Lanet olsun, dedi, diğer ufak 
tefeğimi almadan gideceğim. 

Bu gidiş, tüocann son gidişj idi .• 
Bir daha onu bu manastırda gören 
olmadı. Sonradan işittiğime göre 
şimdi o bir başka manastıra devam 

ediyor, oraya teberrüatta bulunu
yormuş. Fakat bunun doğru olup 
olmadığını bilmiyorum. 

Tabii bu hiLdise tesirsiz kalmadı. 
. Manastırdaki dini bütUn papaslar. 
yavaş yavaş oradan çekilmiye baş
ladılar .. Ilk gidenlerden biri hiç ko 
nuşmıyan "sükuti papas" oldu. Ta 
bil bu hA.dise onun illi perhizini de 
bozdurdu. Giderken: 

- Hepiniz hergele imişsiniz dedi. 
Senelerce laf söylememekten imanı 
mız gevredi. Siz, enayi gibi parala· 
n kaptırdınız! .. Lanet olsun sizle-

'"e .. 
Onu alıkoyrnıya çok 'çalıştılar .. 

Fakat kalmadı. Yere kocaman bir 
tükUrUk fırlatarak kapıdan çıktı. 

Ondan sonra dtı ben ayrıldım. Fa 
kat beni alıkoyan olmadı. 
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üniversitede kız ve erkek talebe yanyana, başbaşa kardeş gibi çalışırlar •• 

Kzzlarzmzz .ZVe illemdeler? 
Evlilikte Saadet 
Yok Sanan Bir 
Kızla Konuştum 

Birini bir duvara d8:yanmış 
gördüm. Elinde bırtakı_m 

notlar.... birşeyler okuyor, bır
şeyler tashih ediyordu. Yanına yak 
taştım, kendimi tanrta:ak _onun~a 
konuşmak istediğimi soyledım. GU
zel iri gözlerine biraz korku doldu, 
''acaba konuşabilir miyim? Bir 
nıahzu.r var mı?" gibilerden... Son 
ra kararını vermiş olacak: 

- Peki, dedi. Sorunuz anlamak 
~stediğiniz şeyleri. 

- Hayatta Slii meşgıil eden en 
nıühim şey nedir? diye sordum. 

- Şimdiki halde tahsilim. 
- Tahsil saatleriniz haricinde ne 

yaparsınız? 

- Tahsil saatleri haricinde en 
çok ev işi ve temizlikle uğra.şmıya 
çalışırım. 
· - Ne tahsil ediyorsunuz? 

- Fen şubesindeyim. 
- Tahsilinizi bitirdikten sonra 

ne yapmak niyetindesiniz?? 
- Tahsilimi bitirdikten sonra 

muallim olarak hayatımı kazan
mak istiyorum. Vazifelerim var. 
:Ablamın çocuklarını yetiştirece

ğim. 

- Tuhaf bir vazife, diyorum .. 
Ablanızın çocuklanru yeti_ştirmek 

size mi düştü? Balaları yok mu? 
Anneleri yok mu? Siz evlenirseniz 
kocanız buna razı olur mu?, 

• Katt bir çehre ile: 
- Ben evlenmek istemiyorum, 

diyor. 
- Neden? 
- Ablam evlendi, mesut olmadı. 
- Ablanız baska, siz başka. 
- Annem, ablamr pek genç ev-

lendirdi, bedbaht olmasına sebebi
yet verdi. Şimdi benim evlendiğimi 
istemiyor. Ablam çocuklarla kaldı. 
Tahsili de kafi .:!eğildir. Şimdi on
ları büyütmek için ben okuvorum. 
Onları ben yetiştireceğim. Ben de 

hayatta bunu kendime bir gaye e
dindim. Onlara bağlr kalacağım. 

- Ya birini severseniz! O zaman 
da evlenmiyecek misiniz? 

- Henüz kar~ımıı_ sevebileceğim 
bir adam çtkmadı. Sevgi filan ne
d·r daha bilmiyorum. Fakat öy
le birşE'y olıırsa. şimdiden ne yapa
ep ;rrm1 kMtirrnıe'11 . Herh-:ılde e1,Je 

nirinı ~aliba. Gönül işine birşey de
n""l'\ez. 

e 
- Tahsil havahnrz miinasebetile 

d"'ma erkeklerle temastasınız. Tc
Il'l'ls ettiğiniz erkekler size karşı, 
Yahut di~er kız arkadaşlarınıza kar 
~t Si7.i kadırı olarak gördüklerini 
ihsacı "'~"n !}evler yapmazlar mı? 

-Katiyen ben hiçbir erkekten ne 
krnd'me kıırşı ne de diğer arkadaş 
lara karşı böyle bir hal gösterildi-

Derviş 
ğini görmedim. Kadın ve erkeğin 
birlikte yaşaması bizim gibi genç
ler arasında pek tabii görünmektir. 
Kim kadındır, kim erkektir?. Ara
mızdan seçilememektedir. Burada 
tam bir arkadaşlık içinde yaşanılır. 
Kadm erkek farkı .. Böyle bir zih
niyet, bugUn yalnız eskilerde kaldı. 
Bunun böyle oluşu, mesela, Ankara 
ve Istanbula nisbeten daha anane 
perest olması icap eden, yani göre
neği daha az olan taşra şehirlerin
den ae Isfiı.nbuJa kız talebe akmr 
yapılmasile sabittir. 

• _ Eğlenmek istediğiniz zaman 
nasıl eğlenirsiniz .. En çok sevdiği
niz eğlence nedir? 

_ En büyük eğlencem sinema
dır. Eğlenmek istediğim zaman si
nemaya giderim. 

_ Sinemayı niçin seversiniz? 
_Sinemayı, bayatta hergün gör 

miye alışık olmadığım başka bir ha 
yatı bana gösterdiği için severim. 

Değişiklik için... Sonra sinemada 

moda resimler gördüğüm zaman 

pek hoşlanırım. Müzik parçaları din 

lemek te ayrıca bana zevk verir. 

- Sinemayı sevdiğinize ?öre, iç
ler'nden tercih ettiğiniz artıstler de 
va;dır. Artistlerin hususi liayatla
rile filan meşgul olur musunuz? 

- Artistlerin hususi hayatlarile 
filan hiç meşgul olmam. Tab.~ sey
rettiğim yıldrzJ.arda bazısı dig~rle
rinden daha ziyade hoşuma gıder. 
O kadar. 

Sınıfta da öyle .• 

" - Istanbullu musunuz? 
- Hayır Adanalıyım. 

- Istanbulda nerede yaşıyorsu-
nll2 ı._.,__ 

- Gedikpaşada bir pansiyonda. 
Ortahalli bir ailenin kızıyım. Ayda 
otuz beş liram var. Şehzadebaşında 
bir ahçı var, orada sabah, akşam 
yemeklerini yiyorum. Kahvaltımı 

evde yapıyorum. Odamı da kendim 
topluyorum. 

- Spor sever misiniz? 
- Çok severim. En çok sevdiğim 

tenisti. Fakat burada oynıyamıyo
rum. üniversitede galiba bir spor 
tertibatı yok. Olsa aramızda bir 
spor klübü ne iyi idi. 

- Hayatta en büyük saadet siz
ce nedir? 

- Zenginliğe, refaha malik ol
mak. Bilmiyorum ya!.. Hayatımı 

kazanınca mesut olabileceğim ve 
refahım arttıkça saadetim artacak 
zanned'yorum. 

Gülüyor: 
- Fakat size şunu söyliyeyim 

ki, diyor, hayatta hazrra konmak 
istemiyorum. Bunun için hiç kim
seden birşey beklemiyorum. Hayat 
ta saadeti ve refahı yalnız kendim
den bekliyorum. 

Bir Mihracenin 
Pehlivana Göniil 

Kızı 
Vermiş 

Epeydir Lomirada oturmakta olan 
Hindistanın Sarawak Mihracesi Ba
ba'nm küçük kızı, Bob Gregori adın
daki serbest güreş pehlivanlarından 

birine 8..şık olmuştur. 

Aralarında evlenmek üzere anla

şan iki genç, kararlarını, Mibraceden 
habersiz olarak çoktan vermişlerdi. 

Mihracenin kızına vereceği büyUk 

servetle serbest güreşçiye çok lüks 

bir salon açılacaktı. Güreşçi orada 

pehlivanlık hevesini amatörce ge<'ı-1re 
cek ve kibar muhitlere girebiiecck 

bir meslek edinecekti. 

Kızının bu kararından haberdar o
lan zengin Mihrace gazetelere ver

diği beyanatta: 

_ Böyle bir iş yaparsa kızmıı he-

men mirasımdan çıkaracağım, ~emiş ı p~hıt;an 
tir. Mihracenin bu tehdidine ragmen nıyetınde 

Pehlivan Bob 

yakaladığı avı bırakmak 
olmadığım söylem.iştir. 

Fransada 

Halli Müşkül 

Bir Mesele! 

F
ransız adaleti, gelinini na
hak yere öldüren J osephin 

Mary adındaki ihtiyar cadıyı ida
ma mahkum etti. Ortada cana kı
yacak hiçbir sebep yokken gelinini 
öl.düren kadın şimdi tirtir titriyerek 
idam saatini bekliyor. 

Fakat adaletin kesıniye karar 
verdiği Mary'nin başını gövdesin
den ayıracak giyotini işletecek cel
ladı bulmak kabil olabilecek mi? 

Vakıa Parisin bir cellatbaşısı var 
dır. ismi Deibbr olan bu adam, i
dam mahkumlarını, adeti veçhile 
soymıya, kafalarrnı traş ettirmiye 
ve nihayet başları gövdeden ayıran 
bıçağın altına yatırnuya memur -
dur. Fakat cellatbaşr, babası gibi 
kadın kafası kesmemiye ahdetmiş-
tir. ihtilal zamanında giyotine götürülen bir kadın •• 

Fransız ihtila
linde ve onu takip 
eden kanlı günler 
de Fransız giyo· 
tinleri pek çok ka 
dm başı doğradı. 
O zamanki ceııa.t· 
lar malıkı1ml<ll'J1l 
kadın erkek ol
d ukl~ tefrike 
decek ne vakte, 
ne de ayrıca bir 

Katil Kadının 
Başını Kesecek· 
Cellat Yok! 

hakka maliktiler. 

arıl harıl insan kesildiği deH virler biraz sükunet b~up 
"d mahkUmları seyrekleşınce 
ı am k. 

ht Uf vehimler ve pek ço ına-mu e . • 
nışlar meydana çıktı. Parıs cellat-
larından ikisi birer kadın idam et.
tikten birkaç gün sonra anlaşıl~. -
mryan sebeplerle arka arkaya ol
düler. Cellatların kadın kestikten 
sonra sebepsiz ölümleri, Paris cel
latları arasında blr evham salgını 
yapmıştır. Kadın kesmenin uğursuz 
geldiğ.J kanaati halk tabak~sı ara-

nda yavaş yava::s yerleştı. O ta-
m • b" rihlerden sonra idam mahkumu ır 
kadım giyotin altına sürükliyen cel 
ıa.t bulunamadı. 

Kadın idamlarından halkın da tik 
sinmesi pek fazla olduğuna dikkat 
eden hükiımet adamları, elli sene
dir idama mahkum edilmiş kadın
ların cezalarını kürek mahkumiye
tine çevirmeyi Met edinmişlerdir. 

Fakat bu sefer bir nümune olsun 
diye Josephin Mary'nin başının be
hemehal kesilmesini adalet ısrarla 
talep edecek gibi görünüyor. 

Bu vaka dolayısile Fransada elli 
sene evvel son olarak idam edilen 
iki kadının giyotin altına nasıl sü
rüklendiklerini tasvir eden kanlı sa 
tırlan alıyoruz. 

Franda idam mahkumu ola
rak ilk defa başı kesilen ka 

dının ismi, Anne Le Clere'di . 
1793 senesi teşrinievvelinin ü

~üncü ~nü .c~rrousel meydan\da 
ıdam huk.mu ıcra olunmuştu. 

Anne Le Clere, asil bir ailenin 
kızı değildi. Fransada yalnız asil ol 
dukları için kafaları kesilmiş kn.
dmlardan olmadığı halde Anne Le 
Clere'le kadınların giyotin altında 
can verdikleri devir açılmış oldu. 

1793 te yapılan bu idamdan 1803 
senesine kadar geçen müddet zar
fında Fransada başları kesilen ka
dmların adedi iki bin yüz altı ta
nedir. 

F ransanm her vilaye~~d~. k~ 
dm idamlarının bınbırını 

takip ettiği o kanlı senelerde Paris 
mmtakasrnrn hissesine pek az ka
dın başı düşmüştür. Paris havza-

sında idama mahkum edilen dört 

yüz otuz bir kadından yalnız altı ta 

nesinin başı kesilmişti. Mütebaki 
mahkfun kadmlann cezalan küre

ğe veya hapse çevrilmiştir. Bunun 

sebebi; Fransa kralı On Altıncı Lu
inin başını giyotin altına eğen meş

hur Paris cellatlarından Charles -

Henry Sanson'un 6 mayıs 1802 ta
rihinde Birinci Consul'e hitaben çok 
cesaretli ve ağır bir lisanla yazdığı 
şikayet mektubundan sonra vila
yetlerde mütemadi yapıldığı halde 

Ge'inini öllürdüğü için idama 
mahkum olan ihtiyar Mary 

Pariste faz.la kadın kafası kesilmez 
olmuştu. 

Paris mmtakasındaki idam mah
kfımu kadınların mühim bir kısmı 
başlarını kurtarırken vilayetlerde 
müthiş bir gayretle kadın idamları 
devam etmişti. 1826 senesinden 

Konturatla 
Öldürülen 
Bir Adam 

---0-

Greta Garbonun 

Kardeşi Kendisini 

Yok Etmiş 
Emsalsiz sinema yıldızı İsveçli Gre

ta Garbonun bir erkek kardeşi oldu-
ğunu bugün bilenler pek azdır. 

Garbonun evvelce aktörlük eden 
bu kardeşi hala yaşıyor. Fakat ~m~
rikan film şirketlerine imzıı:1adı~ bır 
kunturatla kendini dünya ışlerınden 
yik etmiştir. _ 

Greta Garboyu sinemaya baglıyan 
şirketler, onun roı: de Sven Gar~ 
adlı hem aktör bır erkek kardeşı 
olduğunu izitince hemen !sveçe koş
muşlar. Hemşiresile beraber çifte yıl 
dızlar şeklinde film çevirtmek heve
sine düşmüşler 

Fakat filmcilerin ümitleri boşa 
çıkmış. Gretanın biraderi aktör Sven 
Garbo Amerikan filmcilerine göre a
haliye gösterilmekten ziyade gizlen-

1846 senesine kadar Fransa vilA.
yetlcrinde başları uçurulan kadın
lar adedinin bin üç yüz on sekiz ol
duğunu yazmakla işin dehşetini an 
latmış olabiliriz. 

P
aristen uzak yerlerde kadın 
idamlarının mütemadi art

tığını görenler ceza kanununun hiç 
nazarı itibara al.mmıyan 27 incı 
maddesini o zaman hatırlatmışlar
dı. 

O maddede "idam mahkumu bir 
kadın gebe olduğunu bildirir ve ge 
beliği de anlaşılırsa idam hükmü 
doğuruncaya kadar tehir olunur.,, 
kaydi vardı. 

Bu kayitten istifade etmiye kal
kan bazı kadınlar birkaç ay daha 
hayatta kalabılmek imkanlarını bu 

labilmişlerdi. 
Paris cellatlannı kadın kesmemi

ye ahdettiren iki mühim idam var
dır: 27 şubat 1872 de Catherin Ger· 
boud'un kafasını kesen celladın biı 
hafta içinde sPhehi hir tiirlii ::ınla
şılarnıyan bir hastalrkla öldüğü gö 
rülınüştü. 

o cellattan sonra Parisin başcel-
1.idı olarak Roch tayin olunmuştu. 
O da 3 knunevvel 1876 da Sophi 
Bonyon ismindeki kadını giyotine 
sürüklemişti. 

Fakat birkaç gün sonra cel
lat Roch ta anlaşılamıyan 

bir hastalıkla ölüvermişti. 
Roch'tan sonra cellatlık vazife

sini alan Louis Oeibbr, kadın idam 
!arını yapamıyacağmı bildirmişti. 

Bugünkü cellat kadın idamları
nı yapamıyacağrnı resmen bildiren 
Louis Deibbr'in oğludur. 

o da babası gibi kadın kafası 

kesmek niyetınde değildir. 
Gelinini haince ve sebepsiz öldür

düğli için geçen gün idama mah • 
kum edilen Joseuhin Mary, dolayı
sile Fransızlar biribirlerine şunu 

soruyorlar: 
Kanun ve adalet bu cadınız: ida

mını istiyor. Fakat acaba cellat ne 

diyecek?. 
----O---

Aksarayda Buzhane 
Konya Aksarayı {TAN) - Un fab 

rikasmda elektrik kuvvetinden istif~ 
de edilerek tahta imal etmek üzere 
küçük bir atelye açıldığı gibi bir buz

hane de vUcude getirilmiştir. Buzha

neden tacirler ve halk istifade et

mekte, birçok maddeler orada muha
faza olunmaktadır. 

meğe müstahak bir artistmiş. Bin
lerce dolarlık bir kunturat imza!~ 
mağa gitmiş olanlar Sven Garbo ile 
başka şekilde bir kunburat imzala
mışlardır. 

Erkek kardeşinin o kadar berbat 
bir vaziyette ortaya çıktığı taktirde 
Greta Garbonun şöhretini mahvede
ceğini düşünen Amerikalılar Sven'e 
mühim bir para vererek aktörlükten 
çekilmeğe ve dünya üstünde ya.,adı
ğıru belli etmemeğe razı etmişlerdir. 
Bu kunturat Greta Garbonun Ameri· 
kan şirketlerile kunturatı devam et. 
tikçe muteberdir. 

Aktör Sven imzaladığı kuntu-:-a ta 
bugüne kadar riayet etmektedir ve 
asıl ismini değiştirip Gustafsson ıs
mini almıştır. 



UNYENIN 
YOLLARI 

lzmirdeki Köy Muallim Sakarya 

M k. b. 35 e· K'' Pamukları 
~ te ı ın oye Alıcı Bekliyor 

B •ı •ı• u v k 8öltlt (TAN) - Bu lene pamuk .... ı gı ı osur. erece =~=~ 
z-..cla Y ap•acak kında gltmecqinden bu sene mu.talı 
U.,., (TAN) - Otu ..., n.. sil çok aıkmtilı bir vaziyete dtlfmllt-

bdar civar kuaba Ye vU&yetler tUr. 
Bıallrımm JU1ık mem.a olan Jrınha- Kmtakamızda, dokumacılık unayi 
-., 1- mnJdlnl tekrar ıJüUmü ı- inin 18tedljl yttbek kaliteli Abla pa 

Jaer f8Jden ene! 101& mabtacbr. mulu yet.lftlrildili k.:bı, bunl&r iki • 
8ca 1ılrbç )'il lçbıde 8alllAll, Çar • nedenberi Sakaryanm mayıslar kö -
...... Terme ve J'ataadın p11p ya- ı yünde kurulmWJI olan pamuk çırçırla 
'Si lnlrada geçlrenler de, yollar mun- ma, ifleme müessesesince, Ereğli bez 
U-ola her yu u.,. pUp mu- fabrikasının ince dokumalarına ipti -
tedl haTMDMta n .._,... _,. 11• dat madde olarak SUmer Bank hesa-
~ latiflıde edecelderiDl bma aatm almıyordu. Bu eene bu mft 
.,ıemteıerdtr. esaese alıma başlamamış, evvelce ha 

Unyede ve köylerimime gUnlerr.e riçten gelen tacirler de iki senedir Sa 
tetkikler yapan vali Baran da kasaba kar,a mmtılJraamclln eHerlnl çekmiş 
... yol ihtiyacım takdir ederek bu- olclu1rlarmdan pamuJr1armm abCI -
• 8IMal pl'Ofp'ammm batma koy - em blm.,.tır.Bamı gören yerll bir ,llri 
...,mr. Şimdi ber yerde hummalı bir flrmt dlfktbıtl mabaultl almak 18te-
,W, faaliyeti vardır Unye _ SanwuD mekte, Wdn 11ÇeD 18De kilon 415,5 
ahll yolu ima ~ 1&manda ve her Kml,öllüJe alıi Amerikan mektebi binan . lmraftuı at"1 dtlf!Mdljl bakle pn 
ttlrlll vaaıtanm rahatça ifliyebileceği . Jmıi, (Tan muhabirinden) - Kmllratlfci yet.ittirmek hususunda da iyi cU 80 lmrllf b8e vermemektedlrler· 
bir hale getirilecektir. Ç11lluda eaki Amerikan mektebinde a- bir kaynak olacaktır. lltJlıtıhaQ llkmtı1ı bir b&1de bulwı-

çılan köy muallim mektebi yalnız kö- Mektebe girmek için köyde doğ - dlJlundan Stlmer Bank namma biran 
Gii'-'ctP••cla Avcılar ye bilgili unsurlar y~irmekle kal· muş, büyümüş ve köy mektebinde o-~ mtıb&yu.ta ""llanılmam temen 

nr mıyacak, ayni zamanda yeni Ttlrk kumuş olmak, mektepten çıktıktan nl edlJmektedlr. 
Galpazan CTAN) - tyt bir av mtı- köyünün tipini, şeklini ve ruhunu e- eonra da köyde veya köy için, killtflr 

lôti olan ve clallarmdabol teJtikltk bu tüt edecektir. için çalışmak şarttır. Çumracla Atatiirk 
luııan kasabamıza 80D gUıılerde lsta.n Müessese, muallimsiz bulunan 35 Ancak 4999 köyümüzde 6789 mu-
buldan bir avcı gnlpı gelip avıanım, bin ldllur kÖJÜDltbe öiJ'etmeD, eğit - allim bulunduğuna göre bu mUesse- Aflrh Dldlcl 
tir. ! men, demlrel. ~. yapıcı, koope- se pek mühim bir vazifeyi Uzerine al-

Aksarayda hükUm tbinası 
yıkılmak tehhke inde 

Dllf bulunuyor. 
Mektebin yetiıJtireceli demirciler, 

dtllprler; köyde fenni ziraat vasıta· 
lamam kullanılmuım, köy evlerinin 
aıhht bir 19kil aımumı temin ede -
oelderi gibi diler klrmn1armdan yeti
tenJer de kendi aahalarmda köyün te 
rakklline çahf8caklardır. 

0amra. (TAN) - HtlkAmet kona
jı önlne cUktJm Atattlrk amdJ, Kon
ya vali muavtnı l'wl4un Çayır tara
fmdan 19m'f, ~ pek eok 
halk ve köylerden l'ıılen heJetleı' bu
lunmuştur. Belediye reisi Rakım bir 
nuıtuk söylemlf, maarif memunı Ri
f at Oktay bir şiir okumuş, kayma -
kam vekili Mustafa Gemalmaz oğlu 
da bu husustaki çalışmalanndan do
layı belediye reisine tefekkür etmiş
tir. 

Günde yalnız bir defa 
HASAN 

DANTOS 
Dit macunu ile d~lerinizi temizleneniz, ömrlinüz müddetmc. 
ditleriniz sağlam Ye inci gibi parl• ye beyaz kalır. Difleriniz ÇÜ. 

riiınez, dit etleriniz kanamaz. 
Tüp 1.S, flört miali 12.S en hü)'ilı 20 lnmqtur. 

la§, di§, nezle, grip, romatizma 
Ye bütün airdarmm derhal keter. 

icabında ginde 3 kaı• al111e1blRr 

isim ve markaya dikkat. Takllcller.lnde• salinHn& 

Mektebin iş karakterini ifletmek 
için çalifma sahası içine bir de ya -
km köy almacaktır. O köyün okuma 
ve yazma l§lnden ba~lt&ı yc;>Darmı ta
mir etme, wpuml beli. inp. ~ ~a
mqırh&ne yapma glbl ltJerl okul ta
lebeai tarafından bqanlacaktır. Bll
tlln bu hava ve iş içerisinde köy haya 
tının basit ve fakat faydalı karakte
ri daima gör.önünde tutulacaktır. 

M. lemalpaıaclG Biga Asliye Hukuk HA.kimliğinden: • 
Atatlrk liıtl Biganm Kara Biga nahiyesinde Ze- ZWırevf ve cilt haat.aııkları 

M. Kemal~ (~AN) - Bi~ kerlya oğlu Muharrem vereeesfnden H . o· 
Mehmet Kazan ıammde hevestir bır . Dr ayrı mer 

cin kendi eli ve emeği ile meyda- mttteveffa oğlu Mehmedin ka1'lll 
:ı getirerek ilçemize hediye ettiği (beş yaşında çocuğu Zekerfyaya Olleden sonra Beyollu Ağacamı 
Atatürk btlstU Arrburnu karakolu ö- vel&yeten ve kendine asaleten) Ha- kareisnıda No. 133 Telefon:'358r> 

Kapıdere istasyonu nilne kouulmut ve davetlilerin huzıı- nife namJdıjger Vaafiyeye: ~~--------· 
ElbUstan, (TAN) - Buradan 65 rile açılma resmi yapümıftır. Biganm Demetoka köytlnden Kara da.vaaı için Bize i1lneıı tebligat ~ 

l'""'-A teltlilıain. ınaraz w...,. ltlWınct AonalJan kilometre uzak olan Kapıdere tstas- Bigalı Zekeriya oğlu Mubaftelll kan pıldığı halde muayyen gtinde mahk&4 
Konya Abarayı (TAN) -Aba - vaları dökWmektedir. On on iki sene yonu, ElbUstan kaPilumdan biri Kımlcahamamcla Ye•I 81 ve lbraiıım klll Zeliha veklll JDda- meye gelmediğiniz için size IIY&P. 

Yillyet merkezi iken ya~ evvel pplbmf olan bu tıç gUzeI bina- mesabesindedir. Bunun ic;ln Kapudere HapllCIH yet öner tarafndan aleybJıılse kayın kan.nrun Jine illnen tebliği için du. 
lılan hllktmet bina18J'llUD bakmımhk nm dıvarlan ıman yağnıurlarm tesi- istasyonunda bir karakol bm.m iDpsı Kızr]cahamam (TAN) - Mahldlın ı>ederJniz Zekeriya oflu Muharrem nıtınamı 7-12-937 güntl 18.&t 9 za 
111&1-.m harap olduiu ve yıkdmıya rile çatıamı.br. Bunları silratle tamir na ve arada telefonla Dıuhavereyi te- ıar, kasabamızın en güzel bir mahal- ile 1328 eeneainde abk•mı u.blka lılraJaınu, olc!uiu uaulün '°1 mel 

gittiii görtllttyor. Bunlardan etmek ve ylkdmuma m&nl olacak ted mtn edecek tesiaat vtlcude getirilme- Hnde yapılan yeni haplsanete tatuı- dairesinde evlenmlf oJıctuiundaD ntl- maddesine tevfikan ihbar ve illDeJI 
kmnmm damlan aktığı için 11- birleri vakWe almak llzmıdlr. Blne karar verilmiftlr. l!llflardır. fusa tescil edilmiyen ntt&ıhm. subutu tebliğ olunur. 

Yuanı 

ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ kAPLANLARI 

mif ve blru arkada kalmıt olan tlo adam& bakmalı mmtmUflardı. Ami
ral Drake heı1ftıı bu aGzl1 tlserlne ark)'& bakmca çok bll7UJr bir hay
ret içinde kaldı; dört bet adım ileride duran bu tlç "'•"'m kıyafetleri, 
gi)'inJtleri lnım.ıere o kadar yab&DCI ldl ld, top OJ'UDqu oraya RJ
retmek için oraya toplanDUf birçok kibar tqms lgtdmlın, ladan bile, 
bir takım kaptanlar w zabitlerle beraber onlarm çevresini alDllflardI. 

Bu tlç kiti ise, hiç blr millette eti bulunmıyacak kadar gtlzel bir kı
yafet yaratan TUrk konanı enabı l~de. parlak eark lillhlan kupn
Dllf Bayram~. Kaptan Rela ve Bayramın oflu Tannyar idiler. 

Lord Boward bu Uc kislvi l8tedili kadar Bilzmeie vakit bulamamış 141 

- No. 31 m • 

Reuamı: 
MONIF FEHiM 

ki: Kaptan. Reia, Lorda - allngte değil - alaturka ve merdane bir 
sellm verdik~n IODra 1U IÖr.leri - zaten kendi dili olan - ingilizce 
ile söyledi: 

- May 
1
Lord! ... biz, bize kılavuzıuk eden bu kaptan Fleming'in lngD

terede ve n~!eı:e devleti rözllnde durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. 
Y~lmz ıun.u soyli~~m ki, bu kaptanm sözleri olduğu gibi doğrudur .. 
Bıs buna 8ÖZ verebiliriz. Ancak önce size, yiğit İngiliz gemicilerile omus 
omuza durup lapanyoJlara ka111 dövtipıek için tl Akdeniz kıyılarından 
dUpnan yalılarım dolqıp buraya relmit olan Türk levent kaptanlarm· 
ian kumandanım Bavram Reis ile oilunu takdim edeyim ... (Al'kası var) 
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1 E K o N o M i 1 
.. 

Demokrat Fırkası ikinci 
Faali yet Devresine Giriyor 

-10-

- Pekala .. Ayni maksat etrafın 
da, siz de çalışın .. Biz de çalışalım. 
Elele verip çalışırsak, memlerl:ete 
daha faydalı olur. 

- Evet, amma .. cemyiet; hem si 
zi .. hem de arkadaşlarınızdan iyi 
tanınmış olanları, k';!ndi içine al
mak, hep beraber çalışmak istiyor. 

- E, biz kendimizi cemiyetten 
ayrr görmüyoruz ki.. Mesela, ben .. 
H ~ cumartesi akşamı. Şeref soka
ğındaki klübe devam ediyorum. Fır 
kamızın programında, neşriyatmız

da, ce~yete muhalif olmadığımızı 
söylüyorum... Rica ederim; rahat 
bırakrmz beni.. Ben de, bu direksi
yonda çalışayım. Sizin dağıttıkları 
nızı toplıyayım. Emin olun, bizden 
size bir zarar gelmez. 

K ara Kemal, sükUt etti. Ah
met Nesi.mi Bey, cevap ver 

di: 
- Hayır, doktor. Sizin çalışma 

nız, cemiyetin programı haricinde 
dir... Binaenaleyh; ya teklifimizi 
kabul edersiniz. Yahut, fırkanızı ht 
kfımet kuvvetile dağıtırız. Sizi de, 
cemiyetten çıkarırız. 

Dedi. 
Bu tehdit; zaten ne zamandan 

beri dolgun olan Dr. Temonun his
siyatını, bir volkan gibi patlatıru
ya kafi geldi. Ayağa kalktı: 

- Ben .. Mevcudiyetile iftihar et 
tiğiniz ittihat ve Terakki Cemiyeti 
nin ilk müessislerindenim. Buna da 
şu köşede oturan Ziya Gökalp Bey 
şahittir ... Beni siz, Şeref sokağına 
devamdan menedebilirsiniz. Lakin, 
.ia.wlde ve har.igte, yi~neden 

beri uğuruna canımı feda ederek 
~alıştığım cemiyetten ayırmıya muk 
tedir değilsiniz. O cemiyet, sizin bir. 
varlığınız değildir. O; kim onu be· 
nimserse, onun malıdır ... Beni bu
raya tehdit için mi çağırdınız?. 

Diye bağırdı. 

K ısa bir sükUttan sonra, o vak 
te kadar söylenen sözleri 

dinlemekle iktifa eden, Ziya Gök
alp Bey de söze karıştı: 

( :lenç Türk) gazetesi sahibi 
Ziyaettin 

retine gelen - Talat Bey; kısa bir 
emirle, Dr. Temoyu memuriyetin
den azletmişti. 

Dr. Temo, derin bir teessürle Ba 
bıaliye giderek Darülacezenin müh 
rünü Talat Beye teslim ederken: 

-Allaha ısmarladık, Talat Bey .. 
Herşeyi size te~kediyorum.. Ben 
de, tekrar Romanyaya çekiliyorum. 

Demişti... Fakat Talat Bey, onu 
elinden tutup yanma oturtarak: 

- Hayır, doktor ... Bir yere gide
mezsin .. Aramızda kalacaksın. Ve 
bizimle ~ışaeaksm. Hem, ben seni 
o vazifeden bililtizam çektim. Sana, 
daha mühim ve daha vatanpervera 
ne bir hizmet veriyorum. Yarın; 

doktorlardan mürekkep bir heye
tin başına geçeceksin. (Edirne) ye 
g:deceksin. Vilayeti. baştan başa 
saran kolera feliketini tepeliyecek
sin. (2} 

Diye cevap vermişti. 
Dr. Temo; vazife karşısında, der 

hal başını eğmişti. 
- Pekala .. Yarın hareket ediyo

rum. 

bula gelip te bu hali görür görmez; 
arkadaşlarını fırkanın eski (Hor· 
hor klübü) ne toplamış.. Onlara, 
yeniden faaliyete geçmeyi tavsiye 
eylemişti... Bu teklif, derhal kabul 
edilmişti. 

Dr. Temo ile cereyan eden kısa 
bir muhabereden. ve onun muvafa
kati temin edildikten sonra, (327 
senesi martının 21 inci günü) tek
rar faaliyete geçilmişti. Yeni idare 
heyeti seçilmişti. 

Fırka reisliği, yine Dr. Temaya 
verilmişti. Ik inci re·sliğ"e, (eski sad 
ra?.:amlardan l-hlil Rifat Paşanın 
oğlu, Ahmet Rifat Bey.. mesul 
murahhas ve umumi katipliğe, Bez 
m~ Nusret Bey. Muhasip ve vezne
darlığa da. Seyfettin Ar'f Bey inti
hap edilmişti... . (Tıbbiye mektebi 
dördüncü sınıf talebesinden Ferruh 
Niyazi Bey) de birkaç arkadaşile 
faal heyetin başma geçmişti. 

lşte Demokrat fırkası böylece. 
ikinci faalivet devresine g1rmiı')ti ... 
Fırkayı idare eden bu ateşli genç
ler; - tıpkı ı:ıaf ve necip liderleri 
gibi - en küçük bir menfaat hissi 
bile gütmeden bütün varlıklarım, 

fırkaJarmı yaşatmıya hasretmiş -
lerdi. 

Fırkanın hUkfımet işlerini, Bez. 
mi Nusret Beyle, Muhlis Sabahat
tin Bey takip ediyordu. Ve .. Muhlis 
Sabahattin Beyin tatlı ve hararetli 
natıkası, ekseriya mühim işler gö
rüyordu. Tek gözlükle süslenen se
vimli çehresi, daima açık renk el
divenleri ve beyaz getirler, terte -
miz ve alamod kıvafeti. serbest ta
vır ve hareketlerile şık bir diplo-

ta benziyen - bu aristokrat 
manzaralı - genç demokrat, hazan 
Sadrazam Sait Paşanın masası kar 
şısına dikiliyor: fırkasının menfa
atlerini müdafaa etmek için perva
sızca şeyler söylemekten bile çe
kiııni.iyordu, 

(Arkası var) 

Yunanistanın 

Komşuları 

İle Ticareti 
ihracatımızda Epeyce 

Fazlalık Var 
Yunanistanm bu seneki dış ticareti 

hakkında neşredilen en son bir istatis 
tiğe göre, eylüle kadar sekiz aylık bir 
devre içinde 9,909,248 drahmilik it
halat ve 4,111,702,000 drahmilik ihra
cat yapılmıştır. İthal edilen madde
ler. Buğday, Mısır. arpa, fasulye, h.ah 
ve, şeker, ham deri kereste, odun kô
mürü, maden kömürü, neft, benzin, 
demir, kimyevi gübre kağıt hamuru, 
pamuk, yün, kıl. ipektir. İhraç olunan 
maddeler ise yaprak tütün, siyah ku
ru üzüm, Sultaniye üzümü, kuru in
cir, zeytinyağ, zeytin, şarap, maden 
cevheridir. 

Yunanistan ile Balkan hükfunetle 
ri arasında ayni müddet içinde ya • 
prlan ithalat ve ihracat işlerinin ge
çen seneye nazaran bir miktar g.rt -
mış olduğu görülmektedir. 

Yunanistandan memleketimize it
hal olunan malların yekfınu 34282000 
drahmi, ve memleketimizden Yuna -
nistana ihraç edilen malların yekfınu 
da 141,461,000 drahmidir. Yunanla -
tanın Romanyadan ithalatı 1.042,114 
bin ve Romanyaya ihracatı 132,061 
bin drahmi kadardır. Yugoslavyadan 
ithalat 566,961 bin ve Yugoslavyaya 
ihracat ise 142,454 bin drahmidir. 

Bulgaristana gelince: Y unanltlar 
Bulgaristandan 10,457 bin drahmi 
kıymetinde ınal ithal etmişlerdir. İh
raç ettikleri malın yekunu da 12,041 
bin drahmi kıymetindedir. 

Letonya Heyeti Balkan 
Memleketlerine Gidecek 
Letonya hükumeti ile aramızda ya 

pılacak ticaret ve tediye anlaşmaları 
içın memleketimize gelerek A.nkara
ya giden heyet, dönüşte Bulgaristan, 
Yugoslavya, Çekoslovakya, Roman -
ya ve Yunanistanla da ayn ayrı bi
rer ticaret ve tediye anlaşmaları ya
pacaklardır. Heyet, Türkiyeden son. 
ra evvela Bulgaristana ve oradan di· 
ğer Balkan memleketlerine geçecek
tir. Letonya, heyeti, birinci.kanunun 
üçünde Sofyada bulunacaktır. . 

- Hayır, Dr ... Sen; tehdit için, 
davet olunmadın. Ve sen, haklı
sın .• Ben arkadaş1arm bu muame
lesini protesto ediyorum... Sükfıne 
tini muhafaza et. Gel; eskisi gibi 
bizimle çalış. (1) 

(Istitrad olarak arredelim ki; 
1317 senesinde, Ziya Gökalp Bey 
Diyarbekirden Istanbula gelip te 
Baytar Mektebine kaydedildiği za
man; bu zatı, Diyarbekirli (Ishak 
Sükuti) Bey, Dr. Temo Beye tanıt
mış .. Ve onun vasrtasile, (İttihat • 
Terakki cemiyetine) alınmıştı. Bu 
sebeple aralarında eski ve kuvvet
li bir aşinalık vardı.) 

Demişti... Babıaliden çıkıp doğru 
ca Demokrat klübüne gelerek arka
daşlarını toplamış: vaziyeti izah 
etmiş, avdetine kadar fırkayı sü
kunetle idare etmek için direktifler 
vermiş .. Ertesi gün de çıkıp Edir
neye gitmişti. 

Dış Kulak 

Ziya Gökalp Beyin tatlıya bağla 
mak istediği bu acıklı sahne, o gün 
böylece kalmrştı. 

Fakat Dr. Tema; o kadar feda· 
karlrkla teşkil edip güçlükle yaşat 
tığı fırkasına indirilmek istenen bu 
darbeden son derecede müteessir o 
larak merkezi umumiden ayrılmış·· 
tı. 

Dr. Temoyu, bu suretle fırkayı 
dağrtmıya razı edemiyenler, şimdi 
onun zayıf damarını yakalamışlar
dı. 

- Memurlar, siyasetle iştigal e
demezler .. Ya, fırkadan çekilirsin. 
'Yahut ta memuriyetini feda eder
sin. demiye başlamrşlardı. 

O tarihte, Dr. Temo, yirmi al· 
tın lira maaşla, Darülaceze 

llılidiriyetini ifa etmekte idi. Fakat 
aldığı paranın mühim bir kısmını, 
frrkayr yaşatmıva hasretmişti. Me
tııııriyetten çekilmek, fırkayı yık
l:nak demekti... Dr. Tema: bu müş
küı vaziyette, artık bunalma dere
cesine gelmişti. Bu hücumlara mu
kavemet imkanı olmadığı için; ar· 
tık hadisatı, kendi tabii mecrasına 
terketmiye karar vermişti. 

Aradan çok zaman geçmeden, 
"' ikinci defa olarak Dahiliye Neza 

Fedakarane gayretler neticesin
de, Edirne vilayetindeki kolera fe
laketi, muvaffakıyetle tepelenmiş
ti. Ve Dr. Temo aa, Istanbula avdet 
etmişti ... Fakat bu müddet zarfın· 
da. Dr. Temo kararını vermişti. 

Bu kararla Jstanbula gelen Dr. 
Tema. - hükumetin bütün tazyikle
rine rağmen - Demokratırı!:ı henüz 
sad'k kalan arkadaşlarım Merkez 
klübüne toplıyarak: 

- Bu işte, bundan fazla devam 
ve sebatı, ba~kalarr için tehlikeli 
g-örüvorum. Tazvik ve tehdit altın
da kal:ın arkada~larm, daha fazla 
ıstırap cekmderine fa hammül ede
mivonım ... Bn ma k<>:ıtla da. istik
balde daha müsait bir zamana inti~ 
zaren f'ırkanrn faaJivptiııP .,;mdilik 
hitam verivorum. Ben de, Roman
yava ııi<livorum. 

Demişti. 

Fırka. (1910 - 132fl senes; ı:ıonla
rına doğru) bn mretle kendi ken
diıı: '""shetmişti. 

L
ı'.ikin ... 

li'TJ'k:J.\TT nerİn hir iman ile 
benimsemis olan birtakım ateşli 
geneler, bu v:ız:yete rz7.a g-ö<1terme
mişlerdi. Nitekim. o aralrk Jzmirde 
bulunan (Bezmi Nusret Bey), Istan 

(1) Doktor Temo beyin, siyasi hatırala
nru ihtiva eden uzun bir mektupta, bu mu
havere aynen böyle nakledilmiştir. 

(2) (Büyiik Manevra) ismi verilen as
ker 'kalabalığında (kolera) zuhur etmiş ve 
biltün Edirne Vilayetini ölüme sürükle
mek istidadını ııöstermiştL 

Vücucliimtizün her tarafı gibi~ 

kulağnnıza da temizlik Iamnsa da, 
kula.ğıın büyük bir düşmanı fazla 
temizliktir. Bazı kimseler kulağın 
dışarısındaki ıkısınmı iyice yıkayıp 
tenıizledikten başka bir kibrit çö
püne pamuk parçası sararak kula
ğın içini de temizlemiye meram e
derler. Halbuld kula:k borusunda.ki 
ifraza.tw haylice mühim bir işi var
dır: Dışardan gelen havanın içinde 
bulunan tozları, hazan hayvancık· 
lan bile, tutar onların t§. içeriye 
gitmesine manı olur: Adeta ökse 
gibi. Oınuıo için bu ifrazatı büsbü
tün t.emizJemek doğru değildir. 

Fa':at onu büsbütün bırakıp, top 
lanm.a.."lınr al<lırmanuık ta doğru ol
maz.o vakit birikir, kulağı tıkar.Ki
misinde ifrazat t.abii olarak fazla 
olur, kulakları tıkanır. KimJsinde 
de kulak borusu, yine ta.bil olarak 
dar yahut çarpık olur, bundan do
layı kulağrn iyice temizleırımesi ka
bil olamadığından ürazat birikir. 
Şu halde kulakta ne fazla temiz

lik, ne de ilımal. ifrazat birikerek 
kulağı bka.ymca en iyi.si bir mü -
teha.ssısa giderek kulakları t.eroiz
letmektJr. Bazıları her ay temiz • 
lenmiye bile muhtaç olurlar. 

Bazı kimseler de kulaklanm toz
lardan yahut soğuktan konıınak i
çin kulaklarını pamukla. tıkarlar. 
Böyle yapmak kötü 18.flarm hep
sini işitmiye mani olursa da, kula
ğın sağlığı bakımından fena bir 
adettir. Pamuk parçası kulağın i
çerisinde rütubet olmasına sebep o
lur, rütubet te her türlü mikropla-

rın çoğalmasını kolaylaştmr. On
dan başka pa.ın.u.k bazan kulağın i
çerisine kaçarak gerçekten sağır
lığa. sebep olur. 

Kulağa pamuk sokma.um Jüzu -
ınu da olabilir; kulak delindiği va.
kit, bir de kulağın ta içerisinde bir 
haStalrk bulunduğu vakit. Hava. pek 
soğuk olunca yahut şiddetli rüz • 
garlarda., yüzlerinde sinir ağnlan· 
na, orta kulakta iltihaba müstait 
bulunanlar - hele açık bir araba
da yola çıkınıya mecbur olurlar
sa - kulaklarına pamuk sokabilir 
ter, o da sıkı olmamak, işitmiye en
gel olmamak ve ·kulağın içerisine 
düşmemek şartile. 

tnsarun herhangi bir tarafı gibi, 
kulağı da kaşmabilir. O vakit, ba
zrlan ellerine geçen bir kıöritle ku· 
laklarmı kaşnnayı pek severler. 
Vaktile bir tarafı diş ka.nşhrmak, 
bir tarafı da kulak kaşımak için 
yootulmuş, kemikten, fildişinden 
bile, mahsus aletler yaparlardı. Ne 
türlü olursa olsun, bir şeyıe kulak 
karıştırmak ta fena bir adettir: Ka 
şımıya yarayan şey kınlrr, i~erde 
kalır, kulağı yaralar. 

Sabahleyinı yüz yıkarken, yahut 
banyoda iken veya denizde iken ku 
lağa su kaçması da iyi bir şey de
ğildir. Kulağa ~en suyun mutlaka 
t.emiz olduğu t.emio edilemiyece
ğinden iltihap yapabilir. Onu çı
karmak içiın başr, öteki tarafa eğe-: 
rek suyu akıtmıya çahşmalıdrr. Bu 
kadarla ~dnnaymca, temiz, eczane 
pamuğundan bir fitil ~ibi büküle
rek su onunla c;•kanlrr. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Maiiarımızın 
ihracı için 

Yeni Tekıifıer 
Yugoslavya vapur kum-

panyalarından biri Türk 
mallarının ihracı için mü· 

kametin emrine hazır bu
luduracağını ve navlun li

: ya~l~rını indireceğini bildir- : 
ı mıştır. : 

Tiryeste ile Köstence ara-İ 
sında ve Balkan Antantı li- J 
manlarına uğrıyarak yeni ı 
bir hat kurulması için Bal
kan Ekonomi Konseyinde 

yapılan teklif müsait bir ı 
zemin bulduğu için bu me
sele üzerinde tetkiklere baş· 
lanmışhr. Balkan Antantı 
na dahil memleketlerin Av
rupa memlekelerine yapa
cakları ihracat bu suretle 
kolaylaştırılmış olacaktır. 

• ••••••••••••••••••••••••• 
Çekoslovak·ya 
ile Ticaretimiz 
Yolundadır 

-0---

Bir Çek Gazetesinin 
Manasız Neşriyuh 

Prag, 8 (TAN)- Burada çıkan oır 
gazete, Türkiyenin neşrettiği yeni 
ithalat rejimi kararnamesinde Çekos.. 
lovakya mamulatmm ithaline mani 
olacak maddelerin bulunduğunu yaz
mıştır. Bu gazete, yapılan teşebbüs
lerin bir netice vermediğini iddia e
derek Türkiyeden mal ithal eden Çe
koslovak tücca.rlannm da mukabelei 
bilmisil yaparak Türk mallarını al· 
mamalarını teklif etmiştir. 

TAN: Bizim yaptığımız tahkikata 
göre, bu iddia tamamen yanlış ve ha
kikatteın uzaktır. Yugoslavyanm mem 
leketlınize ithalatı devam etmektedir. 
23.10.937 tarihli ofis bülteninde Çe
koslovakyımm Meııkez Bankamızdaki 

blokajı S,846,600 liradır. Ha.Jbuki bu 
miktar bir hafta evvel 2,901,600 lira 
olara.k t.espit edilmiştir. Demek ki, 
bir hafta içinde Çekoslo\'aykadan yur 
dumuza. 945 bin lira.Irk mal girmiş ve 
bedeli de Merkez Bankasında. Çekos
lovak hesabına. bloke olarak geçmiş
tir. Yalnız bu rakamlar, hakikati or
ta.ya. koyımya. kafidir. Yeni rejimde 
Çek mallanrun ithalini meneden hiç
bir madde yoktur. 

Borsamızda 

Zahire 
Satışları 

Evvelki gün şehrimize gelen 44 va
gon buğdayın geri kalan bir kısmı, 
dün gelen dokuz vagonla birlikte sa
tılmıştif. Bu mallar arasında çavda· 
rı az olanların fiyatlarında 2--3 para 
kadar yükselme olmuş ve piyasa is
tekli olarak kapanmıştır Arpa fi
yatlarında 1-2 para düşüklük gö
rülmüştür. Bunun sebebi Avrupa pi 
yasalarında arpanın düşük satılma

sıdır. Çavdar 4,20-4,27,5, arpa 4,07 
- 4,09, mısır 4,04-4,25. yulaf 3,27, 
mercimek 6, kalburlu nohut 8, ~u -
sam 16.35 - 17, \ç fındık 32,5 ku
ruştan satılmıştır. 

---o---
Bulgar Köylüsü l~in Kibrit 
Bulgarıstan maliye nezareti, ·röy· 

lülere mahsus olmak üzere kutusu 
bir leva kıymetinde ve 12 kutuluk 
paketler içinde köylü kibritleri yap
trrmıya karar vermiştir. Her kutuda 
20 kibrit bulunacaktır. 

Çekosluvakyadan 
Getirilecek Mallar 

Hususi bir kararname ile Çekoslo
vakyadan 177735 Çek kuronu kıy

metinde kanaviçe, çivi jüt ipliği
nin kontenjan harici getirilmesine mü 
saade edilmiştir. 

italyaya 
Satacağımız 

Balıklar 

Anlaşmaya Varıldı, 

İhracat Başladı 
!talyadak.i balık konserve fabrika

larından birkaçı namına memleketi • 
mizden balık almak üzere şehrimize 
gelen heyet, balıkçılarımızla görüş -
müş ve bir anlaşmaya varılmıştır. Bu 
fabrikalar, bütün ihtiyaçlarnı şehri
mizden temin edeceklerdir. Palamut
ları çifti 5 kuruştan, tarikleri de çıf· 
ti 35 kuruştan alacaklardır. Bu iş i~in 
beş vapur tahsis edeceklerdir. Her 
hafta iki, üç tanesi limanımıza gele· 
rek balık yükliyecektir. Balıkçıları • 
mız, Yunanistan ve Bulgaristan için
de balık vermekte serbest kalacak • 

tardır. 
Bu anlasmadan sonra, limanımızda 

bulunan İtalyan balık gemileri, 250 
bin çift palamut ve 20 bin kadar da 
torik yüklemişlerdir. 

Havalar müsait oldukça Karade
niz Boğazının Rumeli ve Anadolu ci
hetlerinde tutulan fazla balıklann sa 
tılmıyanları tuzlayıcılar tarafından 
toplanmaktadır. Bir haftadanberi de, 
Yunanlılar ve Bulgarlar palamut al
mıya başlamışlardır. Son günlerde bu 
iki memlekete çifti 5-6 kuruştan 200 
bin çüt palamut satılmıştır. 

Dolardaki 
DusuklUk , ' 

Değişmedi 
Dün borsamızda Unitürk üzerinde 

biraz fazlaca iş olmuştur. Sabah 
15,25 liradan açılan piyasa 15,35 li
raya kadar yükselmiş, fakat öğ1edt:u 
sonra tekrar düşmü_ştür. Akşam ka
panış fiyatı 15,15 liradır. Merkez Ban 
kası hisseleri 95, Anadolu tahvilleri 
39,35 ve Aslan çimento 11,05 liradan 
muamele görmüştür. Londra borsa
sınm bir sterlin karşılığı 147,09 frank 
gösterilmiş ve dolar fiyatlarındaki dü 
şüklük pek az değişmiştir. 

Dün Londra piyasasında bir ster
lin 501,35 dolar olarak muamele gör• 
müştür. Merkez Bankası da bir In
giliz lirasına 623-626 kurus fiyat 
vermiştir. 

---<o-----
Ege Piyasasında 

Tütün Vaziyeti 
Izmir, 8 (Tan muhabirinden) -

Tütütn piyasası hararetli devam e
derken birdenbire bir durgunluk gös 
termiştir. Şimdiye kadar Ege mınta
kasında yapılan tütün mübayaatı 15 
knilyon kiloyu bulmuştur. Bunun on 
milyon kilosunu Amerikan ttitün 
kumpanyaları satın almışlardır. Pi
yasada görülen durgunluk tabii gö
rülmektedir. Çünkü, her sene olduğu 
gibi iyi cins tütünler ilk partide sa
Wmıştır. Bundan sonra diğer parti 
satışları başlıyacaktır. Bazı firmala
rın tütün fiyatını düşürmek için ha,. 
reket ettikleri söyleniyorsa da müs
tahsiller müttehit bir halde bulun .. 
maktadırlar. Türk Tütün Limited şir 
keti ile inhisarlar idaresi piyasadan 
tütün satın almal<ta devam ettikle -
rinden endişe edilecek bir vaziyet 
yoktur. 

---o---
Kontenian Listeleri 

Yugoslavya anlaşmasına bağlı kon 
tenjanlardan Istanbul başmüdürlüğü 
ne tahsis edilen miktarlara ait liste 
gümrüklere tebliğ edilmiştir. Bu liste 
~ecen seferkinden farksızdır. 

.L•YEl'ti KiTAPc; • 
Aradığınız her kitabı ve tyı 

;:ırtasiye çeşıtıerini YENİ K.İ· 
rAPÇida bulabilirsiniz. Altı ku· 
ruşluk posta pulu gönderenlere 
kitaplar hakkında mektupla iza
hat verilir. Taşradan siparış a
lır ve gönderir. 
tstnnhul Ankara cadd!'~i No. $\5 ...................... 
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Tramvay - Otobüs Rekabeti 
r: (Ba~ı 1 incide) otobüs rekabeti karşısındayız. 
!ınssa iki ayn noktadn. toplanıyor: Daha bazı su ller soracaktım. Fa-

- Tramvay Şirketi, müşterisi a- kat, anladım ki, içeri gire çıka., bay 
zaldığı için araba adedini azalttı, di- memur, bir cümle için bana ve ken-
yorlar.. d" . ısıne yarım saat kaybettirecek. Bu 

2 - Tramvay Şirketi, yeni otobüs fikrlın1 muhatabıma açtığım vakit: 
lerle rekabet için, araba sayısını faz - Esasen, müdür burada yok. .. 
lalaştırdı, dıyorlar. . dodi.. 
t" Iş.~ .. doğru~unu, Tramvay Şirke- Bu söze verecek cevap bulamndım. 
ı müdurU bllir, diye dil§ündUm. Yalnız ayrılırken: 

. Metro Hanın asansörü, bent be§in 1 - Bu söylediklerinizi Şirket müdü 
cı kata b1:aktı. Kat odacısına Tram rü söyledi, diye yazacağnn, dedim. 
VllY şırketı müdürü ile görüşmek i~· Müdürün ismi neydi?. 
tediğimi söyledim. Sağdaki kapıyı - Ismine lüzum yok.. M.üdUr, dl-
açtı: ye yazarsınız, ktlfl.. 

- Buyurun, dedi.. GUldüm: 

Behleme odasında Bu dahi bir &ır! 
Buxası bekleme odası idi. Beş da.- - MüdUriln fsmi de bir sırdır?. 

kika, on dakika bekliyorum .. Niha - - Hayır .. hayır .. Fako.t lüzum var 
yet, içeriye bir genç girdi ve bana: mı?. 

- Müdürle konuşmak istiyen siz Ist.anbul halkının çok sevdiği ( !) 
misiniz, dedi. Tramvnıy §irketi müdürünün lst.anbul 

- Evet.. halkmdan sakladığı acab:ı nesi vardı, 
- Buyurun konuşalım. diye dUş.Unerek, şirketin merdivenle-
- Müdür siz misiniz? rini iniyorum. 
- Hayır, ben değilim. Fakat, be-

nimle de konuşabilirsiniz .. 
Yuvarlak masanın önünde karşılık 

lı oturmuştuk: 
- Fakat, ben mutlaka Tra.va.m 

Şirketi rnüdüriinü görmek istiyorum. 
ÇUnkU, bazı suallerim var ki, zanne
diyorum, ancak kendisi salahiyetle 
cevap verebilir. 

Genç adam hemen cevap verdi: 
- Bana sorunuz .. Ben size iste

diğiniz cevaplan vereceğim. 
- :Fakat, nasıl olur, "Tramvay 

Şirketi mUdürü diyor ki.,, diye gaze
teye yazacağım .. ? 

- Hay hay. yazabilirsiniz. 
Tramvay Şirketi müdürünün, ne-

den bizzat kabul etmediğini hem me· 
rak etmiş, hem de - doğrusu ya -
içerlemiştim: 

Halayda 
Yeni Rejim 

(Bası 1 incide) 
ce kaldıktan sonra. 20 teşrinisani sa
bahı Ankara.ya dönecektir. 

B. Menemencioğlu, Vekaletteki 
işlerinin fazlalığı yUzUnden Bcyruttan 
dlSnerlcen Ant.akya veya lskenderu
na uğrayanuyacaktır. 

Esrarlı Bir (BAŞMAKALEDEN MABAAr> 

Yeni 
Ölüm lstıf a' 

Poı!~~!~!!!un ~ Ölçüleri 
rarlı bir ölüm tahkikatilc me§gul ol- (Başı 1 incide) 
muşlardır. Bc3iktaşta oturan Hakla sC:lylenmiştir. Diploma değil, iktidar 
Konter sminde biri evvelki gün gece ve hizmet ölçU olacak... Diplomayı 
Ihlamur köşküne giden yolda dere hak diye kulla.nan menfi bir tip hi
içerisindc Osmanın bahçesinin duvar maye görmiyecek, meslek mekteplc
kenarında. ölil olarak butunmutJtur. tine kıymet verilecek ve çalışa.n. işiy 
Hadiseden biraz evvel üç el silah se le kendini beğendiren adama her ka
si işitilmiş ve silah seslerine doğru pı tıçık bulunacak. 
gidenler Hakkı Konterin yere seril- Bu ifadeden şunu anlıyoruz ki ye-
:ınfş cesedini bulmuşlardır. ni hUkfımet, kırtasi sistemi tamir ve 

Hadise nöbetçi mliddeiwnumt mu- ıslah grbi bir ~ıareketi hatırmdnn ge 
avini Nurettine haber verilmiş ve rirmiyor. Df'rdi kökUnden tedaviye 
tabibi adil Enver Karan da. cesedi hazırlanıyor .. Daha ilk adımda kırta 
muayene etmiştir. siyeciliğin adam yetiştirme usuıUne 

Polis evvela cesedin sağ şakağın- parmağını basl'\lışt1r. 
da kurşun bulundu~'llnu sanmış ve Kırtasi sistemin kendtne mah
şakağından vurulduğu neticesine ' sus ahlak telakkileri de vardır 
varn11~ır. Tabibi adil cesedi soymuş ki hiç şüphe yok ki bunlar do. kökUn· 
ve hiç bir yerinde kurşun deliği bula den sökUlecek, atrla<'.aktır. Bu telft.k· 
rnamıştır. Şakağındaki lekenin de a~ kiler nasıl şeylerdir? Devlet bütçesi 
zından akan kan olduğu anlaşılmış- ve halk menfaatleri bakımından ne· 
tır. HAdise yerinde iki kovan ile bir ticeleri nedir? Bunu da yarınki yazı
de tabanca bulunmuştur. Doktor tnı1..da gözden geçireceğiz. 
Hakkının ağzından vurularak öldü- Ahmet Emin YAl.MAfJ 
ğline karar vermiş ve eğer kurşun 
varsa ve içeride kalmışsa çıkartı1· 
mak ğzere cesedin Morga kaldırılma
sına karar vermişti.. Mogun vereceği 
rapor vaziyeti aydınlatacaktır. 

Arkadaşmı Yarahyan 
Talebe 

TOPLANTILAR 

• DAVETLER 

Hukuk ilmini Yayma 
Cemiyetinfin 

Konferansı 

Roma paktından 

Sonra geni 
Vaziyet 

(Bası ı incide) 
mevzuu bahsolmadığını temin edi _ 
yorl8;:. Bu ~ahfillere göre, Polon _ 
~a hukUmeti esasen münasip gördü
ğU tarzda bol;eviklikle mücadele et
mektedir. A?'111 bahafillere göre, Po
lonya hususı maksatlara ve husume 
te müstenit blokla.,. teşkiline muha _ 
lift

. 
ır. 

Fransız gazeteleri 
Fransız _gazeteleri de ayni pnkt ile 

meşgul olmaktadır. Echo de Paris ga 
zetcsine göre, son pakt diğer devlet 
lerin iç işlerine kanşmnk için bir a· 
lettir. Ve anlaşılan ilk evvel orta 

Avrupada kullanılacaktır. 
Oeuvrc gazetesine göre, Almanya, 

Cenevre müessesesine rekabet ede
cek bir teşekkül ve bir mukaddes it
tifak \'Ücude getinnek fikrindedir. 

Republique gazetesine göre, Komü· 
nizın bir bal:anedir. Maksat dünyaya 
hakim olmaktır. Fakat Uç devletin 
el<onomk ve mali kuvvetler ve muka 
vemeticr böyle bir işe dayanacak 
mahiyette değildir. 

Bitlerin ıözleri 
HeIT Bitler bugün 1923 karışıklık 

!arının yıldönümU rnUnasebetile söy
lediği nutukta Almanyanın yeni mU
naseebtler tesis etmekte olduğunu 
ve ''UÇ devlet anlaşmıştır. A vrupada 
ki mihver, bugün dünya siyasetinde 
muazr.am bir müoolles olmuştur. Bu 
müselles kuvvet buldukça eski has
mtrnızın faaliyeti çok güçleşecek

tir.'' 
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Başta Sonbaharı 
Beşeriyeti, korkutan er4 

müthiş kabustur ı 
Uzak, yakın, böyle bir ihtimali vak
tinde önlemek ve kabusu ilelebet ya
nımzdan uzaklaştırmak elinizdedir 

ve çok kolaydır: 

Optamin saç 
eksiri kullanmakl 
Optamin saçlarda veni 

bir l1ayat U\'andı;ır 
Dökülmeğe başhyan saçlar, ke
peklenen saçlar, saç kıran olan 
saçlar, alttan veya tepeden açı
lan saçlar, kırılan, veya zerafeti-

ni kaybeden saçlar: 

r Optamin saç el<siri ile '"'\, 
Eski sıhhatını, kudretini, sağ- ı 
lamlığtnı ve güzelliğini iktisap 

eder, gençleşir. 

c-~=---

,.llll•llll•llflllillllmllll•llll' 

i ULUS ! 
- Müdür kimse ile konuşmaz mı, 

dedim. 
- Konuşur, fakat mcşguldUr. Çok 

işi vardır. Şirket büyük bir müesse
se, komisyon toplanır .. Müfettişlerle 
görüşür. vesaire. 

B. Numan Mcnemencioğlu Beruta 
muvasalatmda Antak;ya ve Iskcnde
run konsoloslarımız da Beyrutta bu
lunacaklardır. Türk Heyeti Halepte 
büyük merasimle karşılanacaktır. 

Halep konsolosumuz heyete Beruta 
kadar refakat edecektir. Hariciye 
müsteşarımızın Beyrut seyahati esns 
itibarile bir iadei ziyaret ise de Ha
tay anayasasının tatbik arifesi de
mek olan bu~nlerdc statUnUn Türk· 
Fransız müşterek işlerinin tatbik su 
rellerine ait tcferrUat üzerinde ko
nuşmalar olacağı da zannedilmekte
dir. 

Sanyerde oturan 15 ya~1arında 
Mehmet isminde bir tnlebe, sandala 
binmek yUzUnden arkadaşları ile kav 
ga etmiş, Kcnanı :{lJçakla yaralamış
tır. l{enan, Beyoğlu hastanesine kal 
dınlarak tedavi altına alınmıştır. 

Ceplerine Bir Kilo 
Esrar Saklamıılar · 

Beşiktaşta Tekke soka21nda otu-o 
ran arpacı Ibrahim ile arkadaşı Nus-

Ankara hukuk ilmini yayma kuru
mu tarafından bu yıl da umuma mah 
sus konferanslar tertip edilmiştir. 

Bunlardan ilkine 11 I. ci kanunda ls
tanbul Universit.esi Rektörü Cemil 
Bilselin "muahedelerln yolsuz tasdi
kı" mevzulu konferansile başlanacak 
tır. 

= 1 Her Hitler daha sonra şefler ara· 
sındaki arkadaşlıktan bahsetmiş ve 1 
bunların arasıra bazı fikir ayrılıkla· 
nna. rağmen ölUme kadar biribirine 
bağlı olduklarını ild ve etıni{jti. 

13 lkinciteşrin 
Cumartesi = 

il'? sayfa.iri< iHlvesile ~ı.kaca1.-tır .. i 
= = HAFTALIK 
1 ULUS iLAVELERi 1 
1 Şimwye kadar Türk basınında j 
= görülen ı;;ckillerd~ büsbütün -1 bqka. ,..e zengindir. 1 

Niçin görüşmüyor! .• 

Jr eni program
dan sonra 

Istanbul halkının hizmetinde olan 
bir şirket müdürlinün, halkı tenvir 
i<:in sualler sormak istiyen bir gaze
teci ile doğrudan doğruya görUşmek 
istemeyişine bir türlU nldım yatmn-
ını§tı. Nerede kaldı kl, Bay mUdUr, (Başı ı incide) 
gazetecilerin sık sık rniıatsız cttikle- ması zaruri olan tadilat vardır. Bu
rl bir makam da. değildi. nun için hazırlanacak olan kanun 
Muhatabım tereddilt ve düşüncemi layihasının Millet Meclisine verilme-

hhıstmişti: si 90k yakındır. Deniz ve kara tica-
- Ben size salAhiyetle cevap ve- reti kanunlarında tadilat isteyen lfı.

receğim, dedi.. Buyurun suallerinizi yihalar da Meclise gönderilmek üzc
sorun .. Hem kendisi komisyondadır, redir. Mali mevzular da. hükflmetin 
kabul edemez. önem veı diği mtselclerin başında 

Bu şekle razı olmaktan başka ça- geliyor, hükumet pek yakında Millet 
re yoktu: Meclisine vergilerin tevhidi, buhran 

- OtobUs scrvı eri çoğaldıktan ve müvazene vergilerinde, hayvan 
sonra, arabaların azaldığı söyleni - vergisinde tadilat f çin kanun layiha
yor, dedım. Sonra, ıkinci bir ricam lan göndermek kararındadır. 
şu .. BUtün hatlarda kac tramvay a- Sağlık ve nUfus işlerine gelince, 
rabası işliyor? Ve bilhassa otobtisle- hükumet, köylere varıncaya kadar 
nn faalıyctte bulunduğu mıntnkalar doğum ve- çocuk bakımı işlerini asri 
da kaçar araba var?.. usullere bağltyncaktır. Bu maksatla 

Genç memur bir mUddet durdu; da kanun layihaları hazırlanacak ve 
endişe ile knJarmı kaldırmıştı: Millet Meclisine vcrllecektlr. 

- Bana birkaç dakika mUsaade 1._itlkO.metin ziraat sahasında yapa-
edin, dedi.. Sorayım, geleyim.. cagı yeni işler için birkaç kanun la-

- Kime soracaksınız?.. .J yihası hazırlanmak üzeredir. Köylü-
- Müdlire?. ye toprak verme, köyllinUn çift hatY-

Ç ok garip!. vanlarmı ve asgari toprağım haciz-
MUdür komisyonda idi ya? Yanına den istisna etme, büyük çiftliklerin 

n~ıl girebileceksiniz, demedim .. 1 hudutlarını tahdit haklarında da ka
~nç şirket memuru odadan çıktı, nun liı.yihalan haZll'lnnacaktır. 
gitti ... On dakika. sonı a geldi: Spor ve gençlik mcvzulan da hü-

retin üzerinde bir kilo esrar bulun
muştur. Her ikisi de yakalanarak 
tahkiknta başlanmıştır. 

Düştü, Bacağı Kırıldı 
Taksimde Uğur apartımanında 

hizmetçilik eden Mlnas, tramvtcydan 
atla~ak isterken yuvarlanmış, bir 
bacagı kırılmıştır. 

1 

2 
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nuGUNKU BtJLMAoA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l 1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 ı• 1 

5 1 ~ 1 1 • 6 •• 1 ı• 
7 1 1 l 1 1 

Bu konfcrnns1ar için Istanbul Hu
kuk Fakültesi profesörlerinden Sa
im Ali Dilemre, ŞilkrU Baban ve 
Mustafa Reşit Belgesoy da biter kon 
ferans vermek ilzere muhtelif tarih
lerde Ankaraya aavcf edilmişlerdir. 

-0--

Tamburi Cemil Gecesi 
Şehremini Halkevi, üstat tanburl 

Cemil gecesine ait programı hazırla.· 
mak üzere~ir. Toplantı, Kız Muallim 
Mektebi salonunda yapılacaktır. 

-0--

Bugün.kil program: 
OGLE NEŞRIY ATI : 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi 

12.M Havadis 13,05 Muhtelif pl~k neş 
riyatı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI : 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi 19 

Ahmet Kemal ve arka.daşlan tarafın 
dan Türk musikisi 19,30 Radyo fonik 
komedi: Piyango 20 Mustafa ve arka 
daşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarktlan 20,30 Omer Rıza. tara
fından arapça söylev 20,~5 Nezihe O
yar tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları 21,15 Orkestra 22,15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi gUntin 
programı 22,30 Plakla sololar, Opera 
ve operet parçalan 23 SON. 

Günün Program l.nü 
sENFO?\ThER 

21 Liypzig: Baletler (Senfonik orkes
tra). 21,05 Prnı:: Çek filharmoııisi. 22 
Van;ova: Senfonik konser (Chopin). 

Eski 
Yeni 

HAYDEN 
aAKER 

§ Bu nbhalar Jstanbulda _ 
~ _pazar gUutt satılacaktır. 1 
j O gUnku ULUS,, nustiası j 
§ ilave ile birlikte = 
~ 22 sayfa olacak ~ 
'iıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• 11.~ 

lıtanbul 

Süt Müstahsilleri 
Sütçüler Cemiyetinden: 
Müddetlerini ikmal ve istifa eden 

cemiyetimiz idare heyeti için 11-11-
937 perşembe günü seçim ynpılııcal:
tır. Cemiyet mensuplarının tayin olu 
nan günde saat ondan on altıya ka
dar Türbe: Babıali caddesinde 10 nu 
rnnralı cemiyet idare merkezine hü· 
viyet cüzdanlarile l-irlikte gelerek 
reylerini kullanmaları rica olunur. 

mağazalarını ziyaret edi- Fatih Sulh 3 üncU Hukuk Hfı .. 
niz. Mobilya hususunda kıniligın~· den: Atifet tarafından koca 
"EMSALl ARASINDA" . sı Şehremini Baruthane yoku§u 26 
en iyi ve ıengin çeşıtler numaralı lbrahimin evinde oturan 
bulacnksmız. Ali Rıza aleyhine açtığı sulh teşeb-

SALON, YEMEK ve bilsU davasında Ali Rizanın ikamet-
YAT.AK ODASI takmıla- gıhmm meçhuliyetl hasebiyle ilanen 
rını HER YERDEN IYI ve ucuz ŞERAlT ve Fl- tebigla.t icrasına kat'ar verildğinden 

muhakeme glinU olan 8-12-937 sn 
ATLARLA tedarik edebi- at 10 da mahkemede hazır bulunma· 

1
1...•Urs•ln•i•z•. ••••••••&:.dığı takdirde grya.bmda muamele ya 

pıalcağı ilan olunur. 

- Buyurun, yazın, dedi.. Şir.ket kumeti yeni kararlar almıya scvket
müdürü şunları söylemiştir: Araba mektedir ki bu hususta da bir ka
adedl azaltılmamıştır. lşliyen araba nun layihası tanzim edilecektir. Bu 
sa.yısına gelince: Maalesef bu husus layiha ile spor işleri bir merkeze bağ 
ta bir rakam söylemek mUmkUn de- !anacaktır. 
bril .. ~nkü, bu bir işletme servisi me Millet Meclisinden tasdikleri 

6 
9 

1 1 
l 1 

1 1 1 ,. 1 

J{Al<"IF liONSERLER 
cs.45 Parts Koıon1aı: Pıs.k. 1,ıo Bertin #•••••1••••llııııliiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiimiimiimiiiimmmm• 

kısa dalgası: Orkestra (1.15: Devamı). ~ 
~es ~\ esasen kaç ara:ba işliyor, İ$tenllen idam kararlan 

ye s yenemez. ÇünkU, sabah ve ak Ankara 0 (Tan .. şam işliyen araba adedi ile öğle üze- y K , ınuhabınnden) -
ri işliyen araba adedi bir de~ildir c n;m amutay ~nat ~4 te toplana-

şir o · a ve ruznamesındekı maddeleri gö 
ket, azami araba işlet.ivor Da- rüşeccktir R . . 

ha fazla işletmek fennen kab· 1.1 d. eğil . _d ·k uznamede Çınenın De -- mırcı ere .... d Sal" w 

dir. Daha fazla i~leUl!!e kö .. k oyun en ıh oglu Ah -
lır. Zaten Karnkö;deki dunJn;.e~; ;~ ~et.ve ~a:~h oğlu Osman, Erzincanın 
bunun için değiştirildi. ne·· tirilm .ilbıs ~~~nden Mahmut oğlu Muhit 

seydi, köprü Ustünde tehli~i bir v: ~~::ıı~n Argap k~~den Çürük 
ziyet hfı.ml oluyor arabalar ark d ' şağm Hamıdıye mahallesin
kııya dziliyordu Gazi KöprüsU a. ar-

1 
en Mazak oğullarından Muzaffer oğ 

· yapı- u Mebmedin ölüm cezasın t 
lınca mese!e halledilecektir. o za.- nlmaları h kkmd a. çarp "" 

d h f 
. a a Başvektı.let tezke-

man a a azla araba ışletmek mlim rele:ile Mani b 
k

.. 
1 

ktı - sa me usu Sabri Topra 
un o acıı. r. gı-n vekA' t1 n .... _ .. .. . • .. we er mw:.ı.cşarlarmın BU • 

.Mumkun değılmış.. yuk Millet Meclisi azası arasından · 
Şirket müdürünün milmessiline, tihaplnrı hakkında kanun teklifi ııı 

araba sayısını mutlaka öğrenmek is dır. var 
tcdığimi ısrarla söyledim. O vakit, 
memur, tekrar odadan '.kayboldu. On 
dakika sonra geldi: 

- Rakam söylemek mlimkün de
ğil. dedi, tamirde olan arabalardan 
başka, hepsi igliyor. Esasen arabala
rı azaltmak işimize gelmez. ÇUnkU, 

lzmir Valisi Burada 
lzmir valisi, Fazlı Güleç, dün lz

mirdcn şehrimize gelmiştir. Fazlı Gü
leç, hususi işleri için burada birkaç 
gUn kaldıktan sonra tekrar lzmfre gi. 
deC'cktir. 

10 1 ı•ı 1 1 
e SOLO.AN SAGA: 

1 - Şifa yurdu. 
2 - Bir Avrupalı millet - Törpü. 
3 - Su kabı - lra.t. 
4: - Senenin bölümü - Erkek ia-

mi. 
5 ,....- Papaz - Çok akıllı adam. 
6 - ı1ave - Nota. - Şikar. 
7 - Sızlanmak - Dominada sayı. 
8 - Apaçık - Şöhret. 

9 - Sıkı - Kateden. 
10 - Dağ kovuğu - <Tumi direği. 
e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Aptal - Erkek ismi. 
2 - iKadm ismi - Reklıim. 
3 - Kamış çalgı - Tatlı madde. 
4 - Yeni dünyalı. 
5 - Rum erkek a<;ı - Dümenin 

bir kısmı. 
6 - Sayı - Işık verir. 
7 - Tahsisat - Zar sayısı. 
8 - Erkek adı - Ne§eli. ) 
9 - Elişi - Erkek ismi. 

10 - Yukarı çıkmıya .varar, 

!1,20 Parb Kolonyal: Pllk. 11.30: Pllk. 
13 Plik. 13 Berlln kısa dalıuı: Hafif kon 

10r (ı4.15: Devamı) 13 Berlin kısa dat. 
gası: Orkestra (14,15: Devamı). 14,15 Pa 
ris Kolonyal : Konser nakli. (15: Kcıa.) 
17 ,4S Bcrlin kısa dalıası: Hafif ınııalld. 
ıs BUkreı: Stancocıı orkeıtraaL 18,35 Ro 
ma kısa dalaası: Citra orkestra&L 18,50: 
Berlin kısa dalı~ası. Hafif musiki 19,05: 
Pra~: Alman ~e eski Italy:ın musikisi. 
19,20 Peşte: Çıgaıı orkestrasL 20,10 Bük 
reş. P~ak. 21,40 Prag kıaa dalgası: Hafif 
ınusllcı. 22 Roma orta ve kısa dalgası: 
Ork~tra (Tbomaı, Reslliahi veaaire). 
22 Mıli.no, Flornnı: Bando muzika. 

23,05 Prag kısa dalgası: Çek milli dans 
tarı (Smetana). 

OPERAJ,,AR, OPERETLER 
15,35 Roma kısa dalgaaı: Bellini'nin 

(Norma) operası. 16,30 Parla Kolonyol : 
Saint • Saensln (Timbre d'arıent) ope
rRıı. 20.30 Pe,te: Operadan nakil: Gbrek 
un (Iphigen!e in Aulis) operası. 

DANS MUSiKiSi 
21,40 Bilkreş: Pllkla kabare mı\siklsi. 

23,30: Viyana, Graz. 23,45: Roma, Bari. 

MUHTELiF 
19,30 Ronıa kısa dalıaaı: Arnpça ve 

rumca musikili ve sözlü neşriyat. 

p A T 1 

An ti virüsle Tedavi 
{nn çıbanları, el ve ayak par 
ma meme iltihabı ve ti maklarınm arasındaki kaşıntılar dola· 

' ça aklllt' n . 
·rgcnlikler koltuk lt ' egmonlar, yanıklar, tlra' yaraları. 

' a ı çıbanları. 

Tedavisini en etken ve . . S k .. en emın bır surette temin eder. 

ar rspençivari liboratuvarı T. A. ş. 
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ak itli mllk 
SEKTi 

Beyoğlunda Ferlk6y ikinci kmm 
mahallesinde eüi Bacıa.bralıam ye
ni Sabun fabrtlruı 80kağmda eeki 
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-- tltı odalı ıua
bahoe bir evin t.aın•mı. 

Galatedıt AlwmeKJd mahallesin- Bir buçuk katta maao-
"lllllılmldlre tlf 1 r dMe eMl 266 .. .klfllr 1* d01rtr&n. 

Jflli 388 No. 11 
K•ermp1tada 8edreclclln maha~ JJd btta iki b6ltlkltı •• 

1700 

300 

300 

9lnde Aplılbm 101r1pyta ..W 1alf od8lı maabahçe ah· 
• ,..ı il, •tı lfô.lı .., 'lılr _. tamum 900 
1 - Arttırma 22 T. Sani l3f tarl JdDe dDfell PILarteei gUd lut 15 te 

,..... ..... pjilııBmbller • - bM --ıerm llerln1erllde ~ 
aldlr. 

1 - üttri .. Jl glrlltek tein .... • ... kı1IDltln Jble ...... 
timde 11'1 ak~ ~ ••• ' -.. 
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KATRAN HAKKI EKREM 

Aflilk' eetvelde parti mHEtlrlaıl ,uııla ollll oeıua 1.,.. &dit normal ve 189 adet İngiliz malıultk 
kayın traven altı parti ve 16 ikinci tefrin 931 Ah gtlntl eaat 10,30 dan ıtibaren ayn ayn ekailtmeal yapıla
cak surette kapalı sarf usulile eksiltmiye Jçonmqtur. 

Ekailtme ~ vekllet malRIDe •bUUne kcmlayonuada ppJacakbr. Ber partiye alt eksiltme ~ 
D&1Dlli ve tefNitı cehelde ldalaıWA JU1b bedii mukabllade Aabnda Yekllet malzeme mtıdOrJa
lllMtilı a)mabllr flt.ekuerlıa be Pti1l l. "11 &1'1 ~nzim ..._. teklif ..utuplanm cetvelde blıala
rmla f&lterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre veklletten almmr' malaeme mtıteahhltl ti wııll
U. ile blrlikt.e 11 lkbacitAıpbı 987 ah gtlntl l&&t 9,30 a kadar Aııkarada veki.let malr.eme mtldtlrltlğllne 981'-t 
melll'l lbmMla'· ('°'8) ('llm' 

K1ktan 11•-· llllvakbi 8&tiUmlll 
Jf..-ı tn,nla 111&- hedeU teminat bedeli Kesileceği devlet ormanı 
;Mil& Jrukk Aclet Lira K. Lira K. Lira'" 

1 .. l80 101881 80 "83 17 121 Koatll flll,.& Glyve ve 
daki Kan.göl ormam. 

D ı-8 378'1 80 2823 1, 1 88 Kocaeli villJeti GeJVe va .. datl oamupre RanJV{ 
M695 l50 2602 16 1 73 Kocae1l vlllyetl Hendek m 

dald Aba Oölma armam. 
ıv. .. '10920 so 4796 03 3 55 KocaeU vil&yeti Hendek k 

v. .. - .. IO 
ki Çaıiıdajı Atbql ormal8. 

4010 85 2 7& KoeaeJf vlllyetl Karasu 
ki Kolla Duan Pman ormam. .. - ... ... • fi K.owll ..,.. Bmflk 
ld Keremall Barakli tlatl1 

.... ,,.,. .......... ..ıdpleri .. pebWr. 

llra 
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-----YILMAZ OCUK UNU-----
Pek Yakında piyasaya çıkıyor 

Yılmaz Çocuk Unu 
Sureti mahsusada Amerikadan getirilmiş 

modern makinelerde, saf ve temiz iptidai 

maddelerle, ve mütehassıs ellerin nezareti 

altında imal olunmakta ve bilhassa daima 

taze bulundurulmasına itina edilmektedir. 

"Yllmaz Çocuk Unu.. miniminilerin sıhhi 

gıda ve tam kalori almaları suretile gür

büz yetişmelerini, kemi~lerinin ve adalele

rinin normal olarak teşekkülünü temin eder. 

I~ 

Yllmaz Çocuk Unu 
Sui tegadd:den ve hazımsızlıktan müte

, vellid çocuk hastabklarına meydan vermi

yecek, bilakis hazım, teneffüs vesaire gibi 

dahili bünye vazifelerini kolaylaştırarak vü· 

cudü sağlamlaştıracak bir terkiple hazır· 
lanıyor. 

"Yllmaz Çocuk Unu .. bütün hububat nevi· 

lerinden ve meyva çeşitler[den yapdmak· 

tadır. "Ydmaz Çocuk Unu.. ile büyütülen 

yavru istikbalin en sağlam adamı olmağa 
namzettir. 

Saf Gıda - Tam Kalori - Bol Vitamin - Çelik Kuvvet 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişleri 

~RADYO Li N., 
, ; •, ' 'o • ,' ~ ' • •ı . . • I o • . . . ~ 

ile niçin fırçalamak lazımdır 

c;ünkü: 
R~yo~in dişleri ternizliyerek sağlık azami tazeliği temin ederek s;zi ya

~~ güzellık vermekte, sizi, şu veya bu bancı ve pahalı macunlardan kurtar· :!; makcununu deneyerek dişlerinizi mıştır. Raclyolin mikropları öldüre-
zma tan kurtannıştır k diş ti · b"" ·· -Rad olln . . . · re e enne ve u tun agıza te-

lis' J:ıe ~crkıbının kudret ve ha- mizlik ve sıhhat kazandırır ve bu ne-
ıye ragmen azami ucuzluğu ve ticeyi garanti eder. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Daima Radvolin -1 • • ' ·,. ""+ 1 .- 1 .. ~. ı-... r- : ,\,...,, -~ , . ·~ • • , • • •• • 

Ankara VilCiyetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılma k üzere satın alınacak 75 adet yerli 

mamulatı tek tekerlekli pulluğun 25- 11-937 Per.şembe gUnU saat 15 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 1087,5 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve lstan bul Ziraat Mildürlüklerinde mecca
nen veriı:r. 

Isteklilerin pullukların yüzde 7,5 tutan olan mebUl.ğa ait Banka mek 
tubu veya hususi muhasebe direktör lü,ğü veznesine yatırılmış makbuz 
ile birlikte eksiltme günü gösetrilen sş.atte Vilayet Daimi Encümenine 
e"elmcleri ilan olunur. (4129) (7549) 

r CAFER Müshil Şekeri" 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 ,,,,.._ ____ ... 
,. Halıl Sezer karyola ve madeni eşya fabrıkası'I 

Karyo~a ve Çelik Möb:e 1 

MEŞIHllERI 
Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik s?myeler ve ~elik madeni 

möhlelerlmiz te§hir edilmiştir. Salkımsöğüt Denurkapı cad. 7. Tel. 21632 

Nez'e 
Bütün göğü hastalık
larına yol açabilir: 
Fakat bir tek 

GRIPIN 

B~, di,, adale ağrılarile diğer ağrılan en kııa zamanda ve en 
kat'i şekilde dindirir, nezleye, ıoğuk algınlığına, gripe ve em

sali hastalıklara kal'fı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 
lıim ve markaya dikkat. Taldidlerinden sakınmz. 

: - '. . ., . ı . . • .. 

KAYIP - Ziraat Bankası İstanbul • 
besinden aldıgun~ 10886 KAYIP - 1931 senesinde İş Ban 

şu numaralı 
tasarruf cüzdanımı kaybettim. Yeni- kasnda açtığım 32152 numaralı be· 

-------------~-----.. sini alacağımdan hUkırtU yoktur. saba ait mUhürümU kaybettim. J!Uk 
İstanbul Birinci Yatı Okulu Öğr<'t- mil yoktur. Kadıköy Hünkar İmaJlll Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Umumi Ne~riyatı idare Eden: S. SALnı 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirkcti. Basıldıı?ı ver TAN Matbaası 
meni Mustafa Türkay Fıstık soka.ıh No. 13 UZA YFE 


