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:;.\lamel Emin YALMAN 

B atvekil Celal Bayar bir, 
iki gün evvel gazeteci

lerle konuturken çok güzel bir 
düstur ilin etti: 

- Vatandqlardan gizlenecek 
hiçbir itimiz yoktur. Ancak de
•am eden bir müzakereye, he
ııüz hazırlığı bitmiyen bir ite ait 
ID&IGmat, netri ııruı gelinciye 
kadar ~zli kalabilir. 

Bu sözlerle en temiz, en dürüst, en 
Yüksek bir demokrasi telakkisi ve 
\'atan sevgisi üade edilmektedir. Bu 
:nun manası şudur ki, Türkiyenin u
:ınuını hayatında umumi menfaat öl
t\lıUııe ıuygun olmıyan. gizli tutulma 
:· Örtbas edilmesi icap eden hiQbir 

1 
~et yer bulamaz. Böyle hareketga ~,~.,, .. a\~_ ~a1p_~~- l'.\4r\ınt ~-

- uıur; ıı.oaolı :u&tillye -go1 ur. 
• Uııallllll hayatta bu ,olda bir temiz 
lık ve berraklık bulunması bir mem
leket için en büyük kuvvettir O za.
man biltün vatand 1 tam b·. niyet . . aş ar ır em-
MemleklÇınde hükfımete bağlanırlar. 

ette emni t · t"k munıt . ye ve ıs ı rarın. u-
y . .ış beraberliğinin en güzel ve 
ennıu şekilleri kök tutar. 

Japonyanm Son Kararı: 

Eğer Çinliler Anlaşmıyacak Olursa 
Japonya Harbe Devam Edecek, 
Alman lktısatçdarı da Endişede •• 

Bir }aport tanin, Nankin yolu üzerinde muvakkat 
1.!- ı.:.:--::,,,1_ .. __ _,;_;1: •• .--. ... 

Londra, 9 {TAN) - Nankio etra- kesü bir duman bulutu ile ihata edil 
fında yirmi dört saattenberi çok şid mi§ bulunmaktadır. 
detıi muharebeler cereyan etmekte - İstasyonun etrafındaki mahaller 
dir. Japonlar Nankini çabuk ele geçir de alevlere kurban olmuştur. Yeis 
mek için bütün gayretlerini sarf edi- içinde olan ahali, aile ocaklarının 

yorlar. merhametsizce tahrip edilmesini göz 
Japonlar, mevzilerini tahkim ettik yar;lan arasırida hazin hazin seyredi 

ten sonra Çinlilere karşı taarruza yorlar. 
geçmişlerdir. Çinliler, anudane bir Bir aralık bir Japon kolu, karşısın 

Ne Çare ki Atatürk TUrkiyMi- I mukavemet göste~~~e~r~er. Bü - daki Çin hattını yarmış ve Nankinin 
le . nin bu temiz ve güzel prensip tün gün to~ sedslen ~ı ~~ş~ır. Japon kapılarından birini Çinlilerden boşalt 

rı karşısında h~r k .. ed b ak tayyarelen, urma an ın enmeden mıştır. Şehrin etrafındaki bazı köyler 
dUnUn zihniyetıeraı· adil ouş telAkkue.

1 
~ Çin mevzilerini bombardıman etmiş - Japonların eline geçmi§tir. Japon 

dil- , n n e a ı en, . N kind d'" '4Altin itiyatıan yer bulabilmektedir. lerdir. Çinlıler ~-" : uşnıanın tayyareleri şehri sık sık bombardı -
Bu telakkil ·· h i fa işine yanyacak butiln bmaları yık - man ediyorlar. te ere gore, usus men a-

JnUsaınaha etmek, eşe dosta imti- wşlardır. A A . . Fakat Çinliler her şeye rağmen bil 
hzlar vermek, umumi menfaatlere Nankin, hala alevler ıçındedir. Ve (Arkası 7 incide) 

!:,ta husust bir çiftlik gibi tasarruf ==============ıı:========== 

tı!:, ..ı...,:~t;;~ mahsus değildir. Bükreşte Y apdan Görüşmeler 
tan ~er yerde idealist bir mahluk 
dan el maddi bir mahlfıktur. Mey
ine nerede boş görünürse hususi 
k&:~t derhal alabildiğine yayılır. 
tôı 1 Zihniyet, hususi bir menfaate 
~ YUınarak şuna buna be§, on para 
"e . dınnanm memleketin varlığı 
du ~afı bakımından nelere mal ol 
~u takdir ve hesap edemez. 
Bir razet · h tilın. enm varlık akkı, eski 

Ce]e 
1~~t ve itiyatıann bu gibi neti

lıa:va. l'llıı ortaya vurmaktan, umuınt 
ttJ ~ temizliğine ve umumi menfa 
~i: ko~asm~ sadık bir bek
llfan ~ktan ıbarettır. Bu gaye ile ça
de tU .. gazete, dilnyanm her yerin-

rıu ı·· ıu t!ur . ur rahatsızlıklara maruz 
lteııd~nkü hususi menfaat, kendi 
llın ~ili korumak için tezvir ve yala-

er §ekline baş vurur. 

'3 Uırtinlerde lstanbulun otobUs 
;ıı__ :ıneselesi etrafında bir fiskos 
'"'CVarrı ed · 
\re .ft.... ıyor. Bunun mutlaka tetkik 

~zıye edil . lla b· mesı memleket hesabı-
ır zarurettir. 

l.feseleyj 
de nakr . ~latalım: lstanbul için-
}'or ~ ihtiyacı günden güne artı
batİe vay idaresi. halkın istira -

· vakit ve l'eriııd ıama.nmda şehrin bir 
llliııe ~n ba.ska yerine gitmesini te -
Yük 19eh~vaffak olamıyor. BUtUn bU
da d ırlerde olduğu ~bi lstanbul-a Otob'" .,. 
lUıUnı US ten istif ad eye mutlaka 

Vardır lsta b ) 8a.ba içind · w n u , çok geniş bir 

Fransa ve Romanya 
Arasında Tam Bir 
Anlaşmaya Varılıyor 

Bükreş, 9 (A.A.) (Havas) - Ro
manyarla intihabat arifesindeki siya 
si mücadeleler, B. Delbos ile B. Ta
tarescu'nun beynelmilel meseleleri 
müzakere etmelerine pek o kadar mü 
sait olmıyan bir hava ihdas etmiştir. 

Milli köylü fırkasının, bu fırka zi
mamdarlarının B. Delbos şerefine ya 
pılacak kabul resimlerinde ve teza
hüratta bulunmaktan istink&.f ede · 
ceklerini bildiren tebliği Uz.erine na· 
zik bir mev'kide kalan ve tabii Ro
manyanm dahili işlerine karı§mıya 

kendisinde salahiyet görmiyen Fran 
sız sefareti, iki kabul resmi tertip e
decektir. Birincisi krala ve hükiimet 
erkanına, ikincisi de bütün fırkalara 
mensup siyaset adamlarına tahsis e
dilmiştir. 

lnttştıu e, dagıruk surette k~
llaetı~· d Tramvay işlebtiyen istika • 

e çoktur. Bunuıı"" - tob f. Q ... a kabul eden Romanya 
{Ark "de)/ ıJ tK'"f'~ Maje•le Carol 

Bükreş, 9 (A.A.) (Rador) - Ga
zetelerin yazdıklarına göre, B. Del· 
bos'un Romanya zimamdarları ile o
lan ilk temasları. bütün meseleler il· 

(Arkası 7 incide) 
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1 Layiha Meclise 1 

1 Verilmek Üzere .. 
-
1 
-

1 Ankara, 9 (TAN muha- i 
~ biri bildiriyor) - Toprak- ~ 
~ •ı.z köylüye, hiç olmaua bir 1 
j aile geçindirmiye yetecek i 
= miktarda toprak verilmeıi = 
1 İfi üzerinde çalıfan komiı- 1 
§ yon, faaliyetini bitirmek ü- § 
1 zeredir. Alakadar Vekalet- 1 - -j lerin miimeııillerinden mü- : 
= rekkep olarak kurulmuf o- ! 
1 lan bu komisyonun mesaisi 1 
§ bittikten sonra, hükumet, § 
1 komiayonJa teıbit edilen e- 1 
§ ıaalara göre bir kanun lôyi- § 
~ hcuı hazırlıyacaktır. ! 
1 Bu layihanın, Millet Mec- j 

luinin brı toplantı devreıi- :: 
i ne yetiftirilmesi için çalıııl- i 
§ maktadır. Komiıyon, bu

0 

a- § 
~ na meıele üzerinde mühim ! i eıaalar teıbit etmiştir. İ 
:;ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•~ 

Atatürk, Alman Gençlik 
Reisini Dün Kabul Ettiler 

Ankara, 9 (A.A) - Reisicümhur 
Atatürk, bugün saat 18 de Almanya 
Gneçlik terbiye dairesi reisi Baldur 
Von Schirachi kabul buyurmuşlardır. 

(Diğer haberler üçüncü sayfaya) 

A plar ve 
Yahudiler 

Anlastı mı? 
' 

Fili•tı0n B ··ıt·· ·· Cif'"" uıu 
Eminül' Hüıeyni 

Kudüs, 9 (A.A) - Röyter. Bir A 
rap gazetesi, Fllistinin istikbali hak
kında Arap ve YaJıudi rüesa arasın· 
da bir aıı.laşnıa yapıldığını haber ver 
mektedir. Bu anlaşmaya göre bu -
günkti rejim halkm yüzde 65 1 Arap 
ve yüzde S5 l Yahudi olmak üure 
devam edecektir. Bir milli meclis ku 
nılacak l'e Arap köylWerine keadJ
lerinJ geçindirecek asgari toprak ve
rilecektir. 

Mussolini Kararmı V.eriyor 

Milletler Cemiyetinden 
ltalya da Çekiliyor 

Antikomünist Paktın Bir Zarureti Sayılan 

Bu Vaziyet. Mukabil Bir Milletler Cemi· 

yetinin Doğmasını istihdaf Ediyormuş 

Roma paktının imzaıını göıleren reıimlerJen 

LJndra, 9 (TAN) · - Romada im- şamı için Venedik sarayında içtimaa 
zalanan antikomünist paktın neticesi çağırmıştır. Itaıyanm Cenevreden çe 
olarak Italya da, Almanya veJapon- kilmesi karan faşist meclisinde veri
ya gibi, Milletler cemiyetinden çekil Iecek ve bu karar Venedik sarayının 
mek Ü?.eredir. Bu hususta Almanya balkonundan millete ilin edilecektir. 
ve Japonya ile ltalya arasında müza- ltalya da Cenevreden çekildikten 
kereler devam ediyor. B. Mussolini, sonra Almanya. Japonya ve Italya • 
büyük faşist meclisini cumartesi ak (Arkası 7 incide) 

Mataycla Dologo 
Garo'nun Talfr·--~

Devam Edıyor 
Antakya, 9 (Tan muha.birinden)

Delege Garo şiddetli bir intihap pro
pagandasına girişmiştir. Tamamen 
Türk ekseriyetinin aleyhinde olan bu 
propagandada bilhassa şu nokta ;teri 
sUrUlmektedir: "Hiç kimse mensup 
olduğu cemaatin gayrisine rey vere 
mez.,, 

Anayasada böyle bir kayıt ve hat 
ti ima bulunmadığı halde bu sözün 
tekrarı intiha.batta reyleri parçala • 
mak arzusundan ileri gelmektedir. 

İskenderun, 9 (Tan muhabirin • 
den) - Sancaktaki hükumet Türkle 
rin davasını söndürmek ve bu maksa 

da kawşınak için faaliyetine devam 
etmektedir. Kınkhan kaymakamı Sa 
labaddin son zamanlarda bütün gay• 
retile nüfus işleri üzerinde uğraşmı• 
ya başlamıştır. Nilfus dairesinin ıda 
resini eline almıştır v~ nüfusa ait her 
muameleyi kendi arzusuna ve keyfi
ne göre yaptırmaktadır. Nüfus mua 
mclatında kanun kat'iyyen nazandık 
kate alınmamakta ve her türlü nü -
fus işi istenilen şekilde halledilmelc 
tedir. Bu adam, bugline kadar hiç 
ayak atmadığı nüfus dairesine son 
günlerde sık sık gelmiye başlamış • 

(Arkası 7 incide) 

'• Kukuleteliler .. işinin Münakaşası 

Fransa Meclisinde 
şiddetli gürültiiler oldu 

Silrgttnde bulunan Kudüs müftü
sü Ue Yahudi Uderi Wejmaoa bu an 
la§mayı kabul edenlerin arasmda bu 
IUDmaktadır. Fakat Kudüsteki Arap 
ve Yahudi mahaflli böyle bir anla.'· 

madan haberleri olmadı°ğ.m söylemiş • 
terdir. 

Bir Yangında 

9 Kiıi '(andı 
Nevyork, 9 (A.A.) - Aralarında 

bir kadın ile dört çocuğu bulunan do 
kuz kişi Tennesse'de Kuoxville'de çı
kan bir yapgında telef olmuşlardır. 
Su boruları donmuş olduğundan itfa 
iye efradı, yangının önüne sUratle 
geçmiye muvaffak olamamışlardır. 

"Kukuleteliler,, ıaçlrılarndan bir katlının evi manırlıen ••• 
[Münakatanın taf ıilitı 7 nci uyfadadır. J 
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Yazan: 

J\li Haydar Mithat 
[Tercüme \'C İktiMs 

baktı mahfuzdur.] 

T ayrilis' e Gizli Y otlardan 
Giden Bir Telgrafta 

İslerin lçyüzü Ani.atılıyor 
-17-

y ıldızda, Malta köşkünde ya
pılan dUzme muhakeme, Ti 

mes muhabirinin anlattığı gibi, i
dam hükmiyle neticelendi. Bu hü
küm, Mithat Paşanın şahsen ida
mı değildi. Abdülhamidin şahsında 
başlıca mümessilini bulan kara 
kuvvetin, memleketin terakki ve 
inkişafına; halkın uyanmasına ve 
yurdun mukadderatına hlkim ol· 
masına ait imklnları kökünden 
boğması demekti. 

Abdülhamit, memlekette dt!rüst 
lüğü ve terakkiyi temsil edenlere 
karşı açtığı bu amansız mücadele 
ile istibdadını kurmıya muvaffak 
olmuştur. Bu yüzden yurt yanın 
asra yakm bir zaman hep geriye 
doğru gitmiştir. 

Irtica ile terakkinin katı bir te· 
ki1de çarpıştığı tarihi dakikalarda 
sarayın oynadığı rol, etraflı ısuret 
te bilinmiye· ıayiktir. Bunu bize öğ 
reten en iyi vesika da Times muha. 
birinin gizli bir ıvasıta ile lstanbul 
dan gönderdiği ve civar bir mer
kezden Londraya çektirdiği bir tel
graftır. Bu telgraf !stanbuldan .ı 
Temmuz 1881 tarihinde yola çıka
nlmış ve 4 Temmuz tarihli Timea 
gazetesinde neşredilmiştir. 

T imes muhabiri diyor ki: 
"Son muhakeme hakkında 

eize telgraflar çekerken büyük 
müşkülat kar§ısmda idim. Telgraf 
Yarımda bundan bahsetmiye imkan 
yoktu. Muhakemeye ait bütün ha-

termek icap ediyordu. Onlar da sa 
ra yın hoşuna gitmiyecek fıkraları 
çıkar·yorlardı. Bu şartlar a1tında 
olup biteni lngiliz okuyucularına 
do<Yru bir surette bildirmiye imkan 
yuktu. Çok şükür ki şimdi gazete 
ile S('rbest hir surette anuhııbere et 
l"'1ek icin bir imkft.n hazrrlıyabil-

dim. ' 
Derhal söyHyeyim ki Yıldız mu

hakemesi denilen şey, Avrupa Ad
liye usullerinin çirkin ve kaba bir 
taklididir .. Yalnız ecnebileri değil, 
birçok Türkleri de iğrendirmiştir. 

S iyasi mahiyeti bu kadar ha
k~ın olan bir muhakeme için 

ilk riayet edilmesi 13.zımgelen kai
de sarayın tamamile bitaraf kalma 
siydi. Bu kaide gayet çirkin bir ee 
kilde tecavüzlere uğramıştır. lik is 
tintnklar doğrudan doğruya Abdül 
hamidin huzurunda ve onun tesiri 
altında yapı'ırnıştır. Zan altrndaki
ler sarayd·1 hapsedlimiştir. Hakim 
ler, hatt! gtıya maznunlan müda
faa edecek avukatlar saray tara
fından seçilmiştir. "Maznunların ağ 

zınrlan itiraf almRk için yine saray 
da hf'r çeşit vasıtalara ve işkence 
lere başvurulmtıştur. Hareımdkla
rının bRsı oları kUVV('tii bir füıbeş 
li M:ıhevinr.i F:ıhri Bev Abdiilha
mitiin hl'zurıında sorguda iken ha
§InR yumruklar indirerek istenilen 
sözleri ağzından çıkartmıya çalış
mıştır. Verilecek cezalar Abdlllha
midin huzurunda konuısulmuı ve 
kararlaştmLmıştır. İstanbullu her
kesin duyduğu Uzere reis Süruri 
Efendi, muhakemenin bB.§lıya<:ağı 

sabah Abdtilhamidin huzuruna çık 
mış ve son talimatı almıştır .. Mü
dafaa avukatları söze başlıyacağı 
sırada bir Mabeyinci yanlarına yak 
!aşarak sözlerine dikkat etmelerini 
ve zatı şahanenin .maruz kaldığı 
müşkülatı arttıracak sözler söyler 
lerse haklarında hayırlı olmıyaca,. 
ğın ihtar etmişt• 

M uhakemenin yaptldıfı' yel" 
Yıldızın içinde idi. HaBM u 

kerleri etrafı kuşatmııla.rdı. Mabe 
yin yaverleri ve diğer saray me· 
murları .mahkeme yerini dolduru
yorlardı, Harem Ahları. Yıldız 

köşkiyle mahkeme arasında mekik 
dokuyarak haber ve emir taşıyor
lardı. 

Muhakeme g'Uya alent olacaktı. 
Diplomatlarla ımillıim gazete muha 
birleri arasında beş, on duhuliye 
kartı tevzi edilmişti. Fakat oulara 
bile kart vermekte bin türlü mUş
külit gösterilmiştir. Muhakemenin 
gUnU ve saati, a.çılışından birkaç 
saa.t evve'isine kadar gizli tutul
muştur. Türk dilini bilmiyen ve 
TUrk adlt usullerine vlkıf oLmıyan 
ecnebi muhabirlerinin yanlarında 
tercüman getirmelerine mUsaade e
dılmemiştir. Halbuki dinleyicilere 
ayrılan yerin dörtte Uç kısmı da
ima boş kalmıştır. Bu nokta hak 
kında nüfuzlu devlet adamlarma 
ba..fVurarak ısrarda bu1undum. Fa 
kat başka kimseye dühuliye vara 
kası veremiyeceklerini kati bir li 
sanla t.ekrar ettiler. Telın-af eansö 
rUne ~elince bundan Y,Ukarıda bah 
settim. 

S urasrnı tekrara liizum yok
tur ki sara vın nüfuz ve te 

siri karşısında hakimlerden bita
raf ve vicdani bir hUktiım, müdafaa 
avukatlarından doğru ve diiriist bir 
söz beklemek gülünç bir şeydi. Rü 
tün bu adamlar, maznunları ve bil 
hassa Mithat Paşayı mahkitm et
mek suretile AbdUlhamM.in hoF?nut 
lu~mu re'ibetmiye o kadar kryımet 
verivrır1ardr ki Ô>7a Kanununun va 
tandaşlara verdiği hakları en ağır 
bir şekilne ciğ'rıemekt,,n ceklnme
dilP.r Evvelr.41 vi,,;li t.sı h lc.ilrleri ida 
reye memur """:ı•mııı. ragmen acıK 
mahko".nenin de baema geqirilen 
SUruri Efendi, Mithat Paşanın en 
azg:n dtişmanlarmdan biridir. Mit 
hat P~aya ait zabıt varakalarını 
imza etmemek ve bazı dakikalarda 
reisliği arkadaşlanna bırakmak gibi 
gösterişler yapmıştır.Halbuki bu ha 
reketlerin hakiki saiki Mithat Paşa 
ya bir kat daha fenalık etmektir. 
Zabıt varakalarını imza etmemek 
suretile muameleyi muallakta bı· 
rakmak ve Temyize müracaatın ö 
nüne geçmek i8temi$tir. Mithat Pa 
s:ıya karşı yaptığı istiımııf muame
le de onun mahkemede devamlı bir 
eurette hazır bulunmasına ve bil· 
tün ifadPleri dinlemesine mlni ol 
mak içindi. 

Abdülhamit Stlrurl gibi bir ben 
desini mahkeme reisliğine geçirme 
yi kAfi görmemiş, hususi kltirıle
rinden Ragıp Bey ve Adliye Nazı 
rı Cevdet PAt;.':l vasıtasile de malı· 
keme heyetinin bütün hareketlerini 
kontro1 altında tutmuştur. Bu ikisi 
heyetin a.rka.ııımda oturuyor, müş
kül vtıı tereddütlü dakikalarda gizli 
emirler veriyorlardı. Bunu farke· 
dince övle bir yere otıırdum ki mu 
hakeme heyetileAbdUlhamidin adam 
lan arasındaki devamlı konuşmala 
n kendi P.'n7;;mıe ta.kip etmiye im 
kan buldum/' 

(A.rkuı var) 

Parti Nahiye 
Kongreleri 

Halk Partisi nah.iye kongrelerine 
bugUn başlanacaktır. Yapılan listeye 
göre, bugün saat 20 de KUçUkpazar, 
20,30 Fatih merkez nahiyelerinin kon 
greleri toplanacaktır. Yarın da Kızıl 
toprak ile Kartalın Samandıra nahi
yeleri kongreleri topl~acaktır. 

-0---

Haılanan Çocuk öıcru 
KaragllmrUkte oturan Seyfinin 6 

Ya.tındaki oğlu Muhterem, evvelki 
gUn evinde manİalm yanında oynar 
ken tencereyi devirmiıtir. Kaynar ıu 
larla vUcudUnUn muhtelif yerlerinden 
fena halde haılanan zavallı çocuk, 
tedavi için kaldırıldığı Şişli Çocuk 
hastanesinde dün ölmilRt.iir. "' 

"B urs 11 Usulu Konuyor Eksik, Yanlış Küçük Sanat 
Kanunu 

Bekleniyor 
On-iv_e_r_s-it_e_T_a_l_e_besi Cetvel 

Esash Şekilde ~~~~~~~~~~~ lstanbul esnaf cemiyetleri yeni yıl 
bütçelerini yaparak ticaret odası es
naf işleri müdürlüğüne vermişlerdir. 
Bütçeler üzerinde tetkikler yapıltr· 

ken bazıları geri çevrilmiştir. Bu büt 
çelerde, geçen yıllardan fazla ve m.em 
baı gösterilm.iyen varidat tahmin e
dildiği görülmüştür. 

Y d G k 
çin lktısat Vekaletinin neşrettiği 

a r 1 m O• r e .c e son tebliğ, bu talimatnameler hazır 
lanırken nizamname icaplarının göz.. 

Bu yıl da, bütün cemiyetin bütçe
lerinde, yüzde 25 1 esnafa yardım i
şine ayrılmıştır. Gelecek sene, miJş
terek yardım teşkilatının kurduğu 
dispanser genişletilecek. Karaköy ci
hetinde de bir yenisi açılacaktır. 

En az ve en çok 
Azcut olanlar 

tstanbulda 34 esnaf cemiyeti var
dır. Fakat, bunların çoğunda aza ı;ıa 

yısı azdır. En kalabalık cemiyet bak· 
kallar cemiyetidir. Kayıtlı azası 5 bin 
dir. Bu cemiyetin yıllık bütçesi de 
10,500 lira kadardır. En kUçük cemi 
yet te Leblebiciler cemiyetidir. 40 
azası vardır ve bütçesi 355 liradır. 
Leblebiciler cemiyetinin kuru yemiş· 
çi1erin de dahil bulunduğu Bakkallar 
Cemiyetine bağlanması düşünülmek
tedir. 

Bugtin Bakkallar ve Garsonlar ce
miyeti idare heyeti intihabı yapıla • 
caktır. Ayın on altrsmda çiçekçiler. 
22 sinde de dokumacılar idare heyeti 
ni seçeceklerdir. 

Kanunusaniden itibaren de bütün 
esnaf cemiyetleri ayrı ayrı heyeti u
mumiye toplantılarına çağrılacaklar
dır. 

Esnal tabirinin 
değişmesi istenecek 

Esnaf cemiyetleri, daha faydalı bi
rer müessese haline gelebilmek için, 
ki.içtik se.natler kanununun bir an ev
vel meclisten çıkmasını ,b~kliyorlar. 

Diğer taraftan, bugünkü mevzuatta 
ve kanunlarda.. "esnaf,. tabirinin a
çık bir ifade ve tarifi bulunmadığı. 

bu yüzden bazı ihtilaflar çıktığı ileri 
süriilmektedir. 

Ticaret odası es.naf bürosu müdü-
!t ..,..,, ... _ _ ' _____ ,_ 1......-1.ı • ...._Ao Qt1nls:a.-

n söylemiştir: 
"- Bizzat esnafın bu kelime~ij kul

landığı yoktur. Ekmekçiler, sütçiller 
cemiyeti diye, mensup oldukları mes 
leğin adını söylüvorlar. Biz bir "es
naf,, kelimesi ilave ediyoruz. "Es
naf,. kelimesi. "sınıf., kelimesinin es
ki kaidelere göre cemi şeklidir. Bu 
kelimeyi kaldırmak lazımdır. Mevcut 
kanunlarda da esnafın kim olduğu, 
kime dendiği pek belli değildir. Ba
zan, epeyce büyUk iş yanan kimsele
re esnaf diyoruz. çok, defa .kUc;Uk ser 
maye Ue iş yapanlara da bu adı ve
riyoruz ... 

Oğrendiğimiıe göre, esnaf tabiri
nin deği$tirilmesj için alakadarlarca 
bir teşebbüs yapılacaktır. 

Denizbank Layihası 
Mecliste .. 

(Denizbank) kanun lA.yihasırun, 
Millet Meclisinin Pazartesi toplantt
sında ın.Uza~<('re edileceği anlaşılmak 
tadır. La.vih:ı.. dün azaya dağıtılmış
tır. tstanhulda bulunan deniz miles<;e 
seleri müdür ieri de Salı günü Anka
raya giderek yeni vaziyet Uzerinde 
tktısat Vekaletinden talimat ıdo.·~ak
lardır. 

Akay idaresi 
Belediyeye Geçiyor 

Universite rektörlilğü, Universite 
talebesine yapılacak yardımlar etra 
fında çok esaslı kararlar vermek üze 
redir. Bu maksatla, ilk olarak biı 
"talebeye yardım talimatnamesi" ha 
zırlanmıştrr. Dün toplanan mali ko -
mite ile rektör ve dekanlardan mü -
rekkep üniversite heyeti bu talimat
nameyi tetkik etmi§ ve maarif veka 
!etinin tasvibinden geçmek üzere kr 
bul etmiştir. 

Bu talimatnameye göre, üniversite 
talebesine yapılacak yardım altı şe • 
kilde olacaktır. 

l -Kampta iaşe. 
2 - Burs verme usulü. 

3 - Fevkalade hallerde bir defa
lık yardım. 

4 - Kad:rga talebe yurdunda ba 
rındınna. 

5 - Sanatoryum ve prevantbr -
yomlarda tedavi ettirme. 

6 - Kitap verme. 
Bunlardan en mühimi ve bizde ilk 

defa tatbik edilecek olanı burs usu
lüdür. Burs, şu şekilde verilecektir: 

Uuiversiteden pek iyi derece ile 
mezun olan veya pek iyi derecede ter 
fi eden talebeler a.rasmdan her sene 
25 kişi seçilecek, bunlara 11150., şer 
liralrk biırsler verilecektir. Şartlan 
haiz talebeyi fakülteler seçecek, tini· 
versite heyetinin tetkikinden sonra, 
blırs rnerasimle ve rektör tarafından 
tevdh edilecektir. Burs kazananlara 
ayrıca birer istihkak vesikası da ve -
rilecektir. 

Rektörlük memleketin maruf n -
damlarına, mUesseselerine müracaat 
ederek Universitenin vereceği bu 25 
biirs dışında daha birçok bl.ırsler te
min edecektir. Çalışkan üniversiteli 
tere hariçten btırs verenlerin isimle
ri itan edilecek ve adları üniversite-
de tutulacak "şeref defteri,, ne yazı 

lre"ri' 1itıYço~1\rı~~f~"ı!eJl7trm~'fil\i : 
racaata başlamışlardır. 

Bu usul sayesinde fakir ve istidat 
lr üniversite talebeleri hem yardım, 
hem de teşvik görmüş olacaklardır. 

Oniversiteye bir Şerel 
aütunu dikilecek 

Universitede bir şeref sütunu ya
pılması hakkında şehir meclisi tara
fmdaıı gösterilen arzu belediye reis 
liğince de muvafık görülmüş, Uni -
versite i}e temaslara girişilmi§tir .. 
üniversitenin münasip bir yerinde 
masrafı iki müessese tarafından ö -
denmek üzere bir şeref sütunu dikile 
cek, buraya memlekete ilim, edebi -
yat ve fen yolunda yaptığı hizmetle 
tanınmış ölülerin isimleri yazılacak
tır. Bu suretle bu gibi ölmez şahsi -
yetıerin hatırası nesilden nesile d .. v 
redilıniş olacaktır. Bu sütuna yazıla 

Sahte Dam9a 
Pulu Yok 

Hariçte bir şebeke tarafından sah· 
tc damga pulu yapıldığı ve piyasaya 
sürüldilğü hakkındaki şayialar doğru 
değildir. Vali muavini Hüdai Karata
ban, bu hususta bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

"-Bir milddet evvel Maliye Veka 
Jeti tarafından alakadarlara bir ta
mim gönderilmiş, sahte damga pulla
rı basıldığı yolunda bir ihbardan bnh 
sedilerek dikkatli bulunulması lüztt

Akay idaresinden başka lstanbul mu tebliğ edilmişti. Fakat. bu, çok es 
elektrik ve ~ramvay şir~etleıile şirk~ kidir ve Istanbulda da sahte damga 
ti Hayriyenın de beledıyeye cievredı puluna rastlanmış d~ğildir.,, 
leceği hakkı~d~ g~telerde zamanı lste.nbul defterdarı 'da şayiayı tek 
zaman. ~ahmmı neşrı~ata. rastlam - zip etmiş bu yolda hiçbir şikayet ya 
yor. Bızım .bu me.s.~le lızer!nde yaptı- pılmadığı gibi VekflJetten de bir işar 
ğımız tahkı~ata gore, vazıyet şun - olmadığını söylemiştir. 
dan ibarettır: 

Hükumetin yeni program: :ıe bele 
diyelere bazı vazifeler yüklenm..!kte
dir. Belediyelerin bu ağır imar ve in 
şa işl erini başarabilmeleri için de 
varidatlannı artıracak tedbirler alı
nacaktır. Bu arada İstanbul belediye 
sinin gelirini artırmak için şehre ait 
nakliyat müesseselerinin belediyeye 
devri mUkarrerdir. Hükumet. bu ka
rar icabı ilk olarak Akay idaresini 
belediyeye verecektir. 

Diğer şirketlere gelince, içlerinde 
en küçük sermayelisi Şirketi H<ıjri-

yedir. Bugün Şirketi Hayriyenin (3) 
milyon liardan fazla tutan hisseleri
ni satın almadan bu şirketin belediye 
ye devri mevzuubahis olamaz. Beledi 
yenin de bugünkü mall vaziyeti ile 
şirketi satın alamıyacağı meydanda
dır. Diğer ,irketlerin vaziyetleri de 
aynile böyledir. Bu itibarla, lstanbul 
daki imtiyazlı nakliyat şirketlerinin 
belediyeye intikali işi, bir zaman ve 
para meselesidir. Alakadarlar, bugün 
için bunun düşünülmediğini söyle -
mektodirler. 

önünde tutulmasını temin etmek için 
ditr. Şimdiye kadar iş dairesine tetk1k 
edilmek üzere verilen talimatname -
lerden pek çoğunun eksik ve yanlış 
doldurulması, buna sebep olmuştur. 
Talimatnamelerin hazırlanmasında 

gözönüne alınması icap eden nokta -
1 lar, böylelikle, tefsir ve izah yolile 
1 tekrar gözönüne konulmuştur. 
1 Şimdiye kadar hazırlanan ve işyer 

lerine verilen talima tnamelerden rrı u 
vafık görülmiyerek geri çevrilenler, 
bu esaslara göre tashih edilecektir. 
Yoksa, bu tebliğin iş dairelerince !ta 
bul edilen talimatnameleri alakadar 
eden bir tarafı yoktur. 

Üniversite Rektörü 
B. Cemil Bilıel 

cak olanları ayırmak için bir heyet 
kurulacaktır. 

Sütuna yazılacaklar arasında Zi
ya Gökalp, Abdülhak HA.mit, Abdür 
tahman Şeref ve UbeydUllahın isim 
ıeri de bulunacaktır. 

"lıletme iktıaadı,, küraüıünde 
ük derı 

Iktısat fakültesinin işletme lktisa 
di kUrsUsü için NUremberg Universi 
tesinden getirtilen profesör Isaac, 
dün akşam saat 17 de Hukuk fakül· 
tesi ikinci sınıf dersanesinde biır açı 
lış dersi vermiştir. Derste rektör Ce
mil Bil sel, fakülte dekanı profesör 
doktor Omer Celal, profesör -
ler ve talebeler hazir bulunmuşlar -
dır. 

Kunduracı kallalarının iş 
Dairesine müracaatleri 

lstanbuldaki kunduracı kalfaları 

ve işçileri tarafından, iş dair~si tiçün 
CÜ bölge amirliğine bir müracaat ve 
ihbar yapılmıştır. lş dairesi, bu mü· 
racaat üzerine giriştiği tetkikleri he 
nüz bitirmemiştir. 

Kundıuracılar cemiyeti kalfalar ve 
işçiler meclisi reisi Hüsnü yapılan 

müracaat hakkında dün bir muharrl 
rimize demiştir ki: 

- Bazı atölye sahipleri patronlar, 
iş kanununun şümulü haricinde kal
mak maksadile, atölyelerini kısımla ... 
ra ayırmakta, işçilerini ayrı ayrı yer 
lerde çalıştırmaktadırlar. Kanun, 
bizim meslekte, beş kişi çalıştıran a· 
tölye ve müesseselere de şamil ola • 
caktır. 

Kundura yapan bir atölye, beş ki· 
şiden aşağı olamaz. Fakat, bazı mü· 
essese sahipleri söylediğiım gibi atöl· 
yelerini dağıtıyorlar. Esasen, kundu• 
ra imalinde, gündelikle değil, parça 
üz.erinden ücret olan işçiler, şimdi 
daha az çahştıklan için zarara gir. 
mişlerdir. Parça fiyatlarının imaliye 

Asistan Reşadm tercüme ettiği ücreti de artmadı. Fakat evvelce her 
~ı $.2lf.,.1~E.!- -~tlar al~da ~6-17 
du. Maddi zarar olmakla beraber, bir., 
az çalışmıya razıyız. Bazı atölye sa
hıpleri de, işçilerini, bir aradı;ı toplu 
buh.mdurmamak için, ayrı oda tutmı 
ya mecbur ediyorlar. lşçileı· ve kalfa 
lar yakında bir kongre yaparak vazi 
yeti görüşeceklerdir.,, 

.9~ı:~t~ .. P.rR.f!~ör )~~.wt~ ... .J~ti~~~.~~ 
arasına giıinciye kadar geçirdiği te
kamül safhalarından bahsetmiş ve 
lstanbul üniversitesinde bu dersjn 
ilk profesörü olmaktan şeref duydu
ğunu söylemiştir. 

Hukuk Fakültesinde 
doktora 11nılları 

Hukuık fakültesinde kurulmuş o -
lan doktora sınıfları önümü?.deki Pa 
zartesi günü faaliyete geçecektir. Hu 
kuk mezunu olan ve "Hukuk dokto -
ru,, ünvanınr kazanmak istiyenler 
bu sınıflara devam edebileceklerdir. 
Ancak doktora sınıfına yazılmak i
çin fakültedeki dersler sırasında açıl 
mış olan seminerlere evvelce devam 
etmiş olmak 18.zımdxr. Bu şartı haiz 
olmıyanlar için bu sene ayrıca semi
nerler açılmıştır. Bu seminerler dok
toraya hazırlık mahiyetindedir. 

Denizdeki Cesedln 
Hüviyeti Anlaşlldı 

Dün Beykoz civarında Yahköyün
de denizd~ bir kadın cesedi bulun • 
muştur. Yapılan tahkikat, bu cese· 
din yirmi gün evvel ortadan kaybo
lan Karamürsel Ereğlisi mualliml~ -
rinden Vasfiyeye ait olduğunu gös 
termiştir. Vasfiyenin kaza neticesin
de deni,ze düşerek boğulduğu anla
şılmaktadır. 

lki gün evvel Haydarpaşa açıkla
nnda bulunan cesedin de Osmaniye
den bir köylüye ait olduğu tesbit , e
dilmiştir. 

YURTTA HAVA VAZiYETi 

~~~~~ 

f°'BIRKAÇ SATIRLA ~ 
~~~~" 

Ç elı:oılovıı.kya ıreneral konsolosu B, 
Kvetoıılav Gregor mezuniyetini bi· 

tircrelı: rsehrimize dönınila ve vazifesine bat 
lamı~ur; 

\. 

Ö
nümüzdeki ay başından itibaren mek 
te;>lerdeki yoksul çocuklar baftanm 

her giinü doyurulacaktır 

• G eçen tifo aalgmı eıınasmda bu has-
talıkla mticadele için acele ve i'ıa

bctli tedbirler almıı olan idare adamlarilo 
doktorlarımıza hüldlmetçe birer takdirna
m<ı gönderilmi,tir. 

• 1 ki ıün evvel lstanbula gelen, Mat• 
buat umum müdürü Naci Kıcnntn. 

dün akıamki trenle Ankaraya gitmiıtir: 

• park, bahç<ı, otel gibi umumi yerlerde 
yapılması yasak edilmiş olan şeyler 

bir araya toplanılarak baııtırılacak ve birer 
levha halinde astırılacaktır; 

• A rıba ve kamyonların yükliyecekforl 
yüklerin yüksekliği yerden itibaren 

3,70 metreyi ve genişlikleri 2,30 metrroyi 
gcçıniyecektir: 

• B elediye, Pangalts - Dolapdere ka-
nalizasyonunun derhal yapılmasuw. 

karar verınittir: 

Yurdumuzun şark ve cenubu ş12.rklj .--.. ---...-- ' 
12 ne! ay Gün: 31 Kasım: 33 

ve Ege mıntakalarile aKradeniz kı • Arabt: 1356 Rumi: 1353 
yıları kısmen diğer taraflar az bulut 
lu geçmiştir. Rüzgarlar prkt ve orta 
Anadoluda sakin kalmış, cenubl Ana 
doluda şimalden, diğer yerlerde oe ... 
nupta.n orta kuvvette esm.i§tlr. 

Şehrimizde Dava 

Istanbulda hava az bulutlu geçmiş 

tir. Rüzgar cenubu sarkiden sanive-

Şevval: 6 Ikincite~rin: 27 
Gilneş: 7,15 - Ofle: 12 Of 
ikindi: 14,28 - Akıam: 16.40 
Yatu: 18,19 - Imılk: 5,27 

de iki ile üç metre hızla e.snıiştir. 
Saat 14 te barometre 762.6 mili -

metre idi. Hararet en çok 17,4 ve en 
az 13,3 santigrat olarak kaydedil • 
miştir. 
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ltalyan • Yugoslav 
örüşmesinin Neticeleri:\ ,- -
Memleket 1 • 1 

••••• 
UT Un İslerde 

r 

Ani astılar 
f 

Roma, 9 (A.A.) - Aşağıdaki resmi tebliğ 
ne;redilmiş tir: 

Yugoslavya Başvekil ve Hariciye Nazırı 
B. Milan Stoyadinoviç'in Romada Duçe ve 
İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano ile yaptığı 
&örüşmeler esnasında, iki devleti alakadar e
den hususi ve umumi meselelerin tetkiki, İtal
Ya ve Yugoslavya münasebetlerinin na<Jıl 25 
Mart tarihli Belgrad anlaşmaları ile tam ahenk 
halinde inkişaf etmekte olduğunu sarih surette! 

• 

tebarüz ettirmiştir. j n:ıÇik~··kl 
Iki komşu ve dost devletin siya- L ld Londr~ 1 .....-. 

• . . . l l d t ı eopo ' ıa. sı faalıyetının, bu an aşma ar a e- dan ınemlekPtine 
~it edilmiş bulunan ve müteaddit 

döneli birim',; ~iin llnüşterek menfaatlerin mevcudiyeti 
i.izerinc iptina etmiş olan dostane ve olduğu hahle, ~e-
itinıatlı iş birliği azmine tam surette çen gün ansızın 

Bu hafta 
çok 

işitilen 

bir isim 

ltalyaya Karşı 
İn9ilterenin Yeni 
Bir Mukabelesi 

Mısıra Yeni Kuvvetf er Gönderifirkerı, 

Kıbrıs Üssü de Takviye Ediliyor 
Londra, 9 (A.A. - Havas) - Londra askeri mahafilinin teba

rüz ettirdiğine göre, Kanunusani bidayetinde Mısır hava müda
faa kıtalarmdan ilk grubun hareketine sebep, İtalyanların Libya. 
daki tahfidatlarının f azlalaşmasiaır. _ _ --ı Libyada iki Italyan ~~!ordusunun 

- - - - - - a mevcut bulunması, !ngılız makamla 

Müstemleke 
Meselesi 

Berlin, 9 (A.A.) - Nacbt Ans 
gaben gazetesi, Polonyanın müs- . 
ternleke talebinden bahsederek 
diyor ki: 

Polonya.mn bu bllebi Alman 
1 1 müstemleke taleplerine katiyeo 
J benzemez. Almanya. kendisinden 

yolsuz olarak kopanlan toprak· 
lann iadesini ist~mektedir. 

rmı, Akdenizde kuvvet ımuvazenesini 
yeniden tesis edebilecek bütün ted
birler üzerinde derin bir tetkik yap
mağa mecbur etmiştir. . 

Müşahitler, Ingilterenin Kıbrısta 

1 inşa ettiği muazzam deniz ve hava 
üssüne büyük ehemmiyet vermekte
dir. Akdenizin Singapuru olarak te
lakki edilım.ekte bulunan Kıbrısm ro 
lü, Süveyş kana1ını ve Musul p~tro
lünü Hayfaya getiren boruyu müda
faa etmektir. Diğer taraftan Kıbrıs, 
ayni zamanda deniz üssü olarak kıs 
men de Maltayı istihla.f edecektir. 

tetabuk ettiği ve Belgrat anlaşma - 041nesini alarak tekrar Londra-1 
larının şimdiye kadar nasıl fiili iyi Y~ gitti. Bu ani ve beklenmiyen 
neticeler vermiş bulunduğu da mü - zıyaret, kralın evlenmek niye _ 
§ahede o1unmuştur. tinde olduğu §ayialarını ortaya 

Bunun neticesi olarak, bu iş bir - t çıkardı. Nihayet hakikat anla . : 
liğinin Italyan - Yugoslav ımüşte - i t;;ıldı. E\·lenmek istiyen kral d()- t 

Ademi Miidahaleciler
Yine Karar Veremediler 

Portekiz tarafından Maderada ve 
Asor adalarında deniz ve bava üsle
ri tesis edilmesine de ayni derecede 
bir ehemımiyet veril~ektedir. Bu üs
ler, aralarında Ingiliz mühendisleri· 
ve Vickers - Armstrong kumpanya
sı mümessilleri de bulunan bir 1n -
giliz askeri heyetinin t eknik işbirliği 

tarafından kurulniaktadır. 

tek menfaatine ve sulh ve nizamın 1 ğil, kardeşi Pren~ Charles'dir.Ev • Londra, 9 (TAN) - Ademi mü -
tarsini hesabına her sahada daima lenmek istediği kız da yukarda ı dahale komitesi bu sabah iki saat 
daha samimi ve daha sıkı bir hale resmini görcli.iğünüz güzel J,ady 1 süren bir toplantı yapmış, öğleden 
getirilmesi kati niyeti teyit edilmiş- ı Aııııe Kn.vendı-, - Bentink'tir. sonra da müzakereye devam etmiı;r 
tir. • • •• •• • • •• •••• • • • • • •. fJo ••-• tir. Komite lspanyada gönüllüler me 

Uç mesele 
Yeni Bir Kültür 

Roma, 9 (A.A.) - ltalyan - Yu
goslav müzakereleri esnasında, bu· 
gUnkU Avrupa siyasi bakımından baş 
lıca U mesele tetkik olunmuştur: 

...._ ...__ •&• a~U.-lllJI llUUUAJ 'D4&blG t U 

olrnıyan istiknu;ı ,.e rsiynsi kurulu
şu. 

2 - Yugoslavyanm şimdiye ka
dar kendini korumasın, bildiği gizli 
.l."'llrga~alık cereyanlan, 

8 - '.l'unıa ha,·.ıası \'e Balkanlar. 
Diğer taraftan Italya ile Yugoslav 

~~ arasındaki hususi münasebat tct 
. 1~ edilın.iştir. Itimatsızlık yerine i

tılaf kahrı olacaktır. Ekonomik müna 
!lebata gelince, Stoyadinoviç Milano
da ltalyan sanayii ile doğrudan doğ
ruYa temasa ge1mek fırsatını bulmuş 
tur. Derhal müşterek bir yol buluna-
caktır. • 

. Roma, 9 (A.A.) - B. Stoyadino -
"•ç, diin akşam beraberinde Kont Ci
~0. ve B. Dino Alfieri olduğu halde 
<l'll.anoya gitmiştir. B. Mussolini k~n 
J.sıni istasyonda teşyi etmiştir. 
. BerUn, 9 (A.A.) - B. Stoyadino-, 

~~i~ Roma ziyaretinden bahseden 
erUner Börsen Zeitung gazetesi di

~or ki: 
"B d u ziyaret iki memleket arasinda 

e~~ane işbirliği bağlarım takviye 
ltlıo+ir . 

~'" .,, 
~ernıania gazetesi diyor ki: 

lı k İtalya ve Yugoslavyanın karşılık 
ta ara \le deniz hudutlarını tanımayı 
di a.hhUt etmeleri ve bir tecavüz tak 
d rınde tnütecavize herhangibir yar
d 'llıda bulunmaktan tevakki hususun 
,a Söz venmeleri, Adriyatik havza -
.:._nkda Silkün yolunda ne büyük bir te 
'<l kidir. 

---o---
Fransanın Altınları 

l' ~evyork, 9 (A.A.) - Fransaya 
d:ll.iden beş milyon dolarlık altın gön 

l'ılnı.işlir. 

ki SA HABERLER 
lto:glYlı~ır. Kralı, Kahircde on beşinci tıp 

resını d" • B . un mcırasimle açmıştır: 
b reı:ılya v A • . C . • 1 • 

ıı a e rJantın umhurreıs en 
Ylnonb ' d . 

ca1rıard eııın e Montevıdeoda buluşa-
ır, 

• Eaki Ro .. . 
tuıc ınanya Harıcıye Nazırı B, Tı-
tadı~cu ntebusluğa namzetliğini koymak -

' 
• Birle ik . 

tlçilcri . G. Aınerıkanm ~erlin ve Londra 
l ıstıfa etmişlerdir 
. ondran A . • • . 

tcıgj B K menka Bahrıye komısyonu 
• Fr~i'ı c~ncdy tayi.n edilmiştir, 

1-rıa b' ~ ılc Siaın arasında müsavi ııart 
ır tıcaret k 

"' \'eni Bel . mu avelesV imzalanmıştır, 
lllcıı ckı . çıka kabinesi lyan meclisin • 

crıvctıc İtimat rcvi almıstır 

--= selesini tetkik için hükfımetçiler ve 
Alman Gençlik Dairesi asiler nezdine gönderilecek iki ayrı 

komisyon işiyle uğraşmıştır. Komite. 
Şefi Dün Ankaraya de İtalyan ve Alman mümessilleri~ 

Ankara, 9 (A.A.) -Almanya genç 
lik terbiye dairesi §efi B. Baldur Von 
Schirach, bugiin saat 14 te tayyare i-
le Ankaraya gelmiş ve hava meyda
nında Maarif Vekaleti rnüşteşarı ve 
Hariciye ikinci daire reis vekili ile Al 
manya büyilk elçisi V.on Keller ve 
büyük elçilik erkanı tarafından kar
şılanmıştır. 

B. Baldur, muvasalatını milteakıp. 
Çankayaya giderek defteri mahsı..su 
imzalamış, sonra Maarif Velcilini ma 
kamında ziyaret etmiş, bu ziyaret ia 
de olunmuş, öğle üzeri Alman büyük 
elçisi, şerefine elçilikte bir ziyafet 
vermiş, bu ziyafette Maarif Vekİli
mizle Vekfilet erkanı da bulunmuş _ 
tur. 

Ankara, 9 (A.A.) - Maarif Ve
kili Saffet Arıkan, bu akşam saat 
20,30 da şehrimizde bulunan Alman 
gençlik terbiye dairesi reisi Baldur 

nin bazı itirazlarda bulunduğu, he -
UU(ı AU\.1 JJU .n ill Ql cı. 'cı.u d.lU(lU!l;;• ua· 
ber veriJiyor. 

Ispanyada harp vaziyetine gelince, 
Aragon cephesinde şktdetıi bir k'Ş 
hüküm sürdüğünden harekat durmuş 
tur. Dün Dela Camada cephesinde a
silerin şiddetli bir taarruzu püskür
tülmüştür. 

Paristen bildirildiğine göre, bir 
Yunan vapuru Marsilyadan Barselo 
naya götürmek üzere 2400 ton bom
ba ve sair malzeme yükle~tir. 

İngiliz amele fırkası lideri B. Att
lee Madritten Parise dönmüştür. Ya
rın buraya gelecektir. 

G. Dirik'in Tetkikleri 
Edirne, 9 (A.A.) - Dört günden

beri Tekirdağı, Muratlı ve Inanlı çev 
resinde çalışmakta olan General Ka
zım Dirik dün Edirneye dönmüştür. 

Von Schirach ve maiyeti şerefine A· 
nadolu klübünde bir akşam ziyafeti 
~ermiştir. 

Meşru ispanyanın Hükumet 
Reisi B. N egrin 

Evkaf T eşkilcitı 

Kanun Layihası 

Anlaşması 
Holsinki, 9 (A.A.) - Finlandiya 

ajansı bildiriyor: ,Finlandiya, arada 
ıııt!vcut xuıtur bagıar-mı .ırnvvetlen -
dirmek maks~diJ,. Ma.carll;tan :ve Es

tonya ile ~ki anlaşma imzalamıştır. 

Uç memleket üniversitelerınde Fin
landiya, Estonya ve Macaristan etüt 
leri enstitüleri teslıl olunacak, profo
sör ve talebe teatisi yapılacak ve u
mUımiyet itibarile Finno - Ougrien 
milletleri grupuna mensup memle -
ketler arasında entellektüel işbirliği 
fazlalaştırılacaktır. 

Vilciyetlerin isimleri 

Nasll Değişecek? 
Ankara. 9 (Tan muhabirinden) -

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) 
Evkaf teşkilatı kanunu layihası Mec Dahiliye Vekfileti Vilayetler umumi 

Varsova 

lisin bu içtima devresinde çıkanlacak idaresi kanununun bir maddesini de
tır. Bu kanunla umumi müfetişlik- ğiştiren bir kanun projesi hazırla -
lere birer evkaf müşaviri tayin edil- mıştır. Tadil edilen madde şimdiye 
mektedir. Bu suretle evkaf işleri ida kadar kanunla değiştirilen vilayet i
ri topluluklarda birleştirilerek dRha simlerinin bundan böyle kararname 
muntazam bir §ekilde yürütülecektir. ile tebdil edilebileceğine dairdir. 

~----~------------------~~--__:----~--...:_ ______ ~~--~ 

• 
Fransa harkiye nazın Var

şovayı ziyaretten ısonra, 

Bükret-e gitmi5 ve Va~ovw:la oldu
ğu gibi, Bi.ikre::;te de hararetli te
zahürlerle karşılannu~tır. Neşrolu
nan tebli~lere ~öre, Varşo\'a ziya. 
reti ~ok iyi neticeler vermiş, iki ta.
raf arasmdaki sıkı mlliıasebetleri, 
bir kat daha sağlamlamıştır. Görü 
nüı;e göre, B. Delbos'un seyahnti 
1934 te Barthon, 1935 te Lanı ta
rafından ~ apılan ziyaretlerdoo da-
ha çok müsalt bir hava içindP. \11-

kubulınu~tur. O zaman Lelıi'\fun, 

Almanya ile henüz iyi münase!Jct 
ler tesi~ etmiş olduğu için, bu si-

yasetin üzerine tesir yapacak her 
hangi hareket tarzındllıfl ~·ekini -
yor, Vaziyetini ihlal etmesi mt>lhuz 

sarih taahhütlere giri.,mekter.ı u-
zak kaJmak istiyordu. B. Delbos'un 
Londra konuşmalarından ve Rer· 
lindeo g~erken, Baron Fon Ncu
rath ile konuştuktan sonra. \!ar -
!'j()Vaya gitnıc·1i, Lehistanın endi
~elerini bertaraf etmi' ohluğundan. 
soo. temaslar daha. iyi nP.ticclc·r n~r 
mi~, ve ortahğı ~üphe ve teredıliit~ 
ten fazla. sükfın ,·e itidal havası 

Görüsmelerinin Neticesi • 
f ...... y~z~r.; ;·öMER ···R;v:··oö'c;R~L······1 
·····································~~ ................ : 
kaplamı~tır. sa ile Lehistan arasındaki ittifaka 

Esasen Lehistan geçen sene yardım ettiği ~üplıe götürmez. 
Fransa ile ittifakını kuvvetlendir· 
nıi1', ve iki taraf arasında Mareşal 
Smigly · Rydz'in Paris ziyareti es
nasında yeni bir arılaşma imzalan
mı~tı. Diğer taraftan Lehistan ile 
Almanya. ve Rusya ara91oda imza. 
lanan ademi tecavüz misaklan nıe 
riyet mevkünde bulunmaktadır. 

Lehistan ile Ahnanya arasmda· 
ki münasebet, Ahnaoymım Leh e

lcalliyetleriPe ve Lehistanın da Al 

ma.n ekalliyetlerine ait hakları '>ay

gı ile karşıJamalanııa dair beyan -

na.melerle bir kat daha kuvvet bul

nıu~tur. Çekoslovak.yadaki Lehlerin 
vaziyeti meselesi de Çek hükiime 

tinin aldığı miisait vaziyet dola)ısile 
daha iyi bir safhaya girmiş bulunu 
yor. Bu.nrlan Lehistamn bütün kom 
t-.nlarHe iyi miinasebetler kurmak 
yolurıu tuttuğu sarih bir surette 
~örülmektedir. Bu \'azintin Fran-

F akat bu münasebetle kayde 
değer bir nokta, Lehistanın 

iç vaziyetidir. l\lareşaJ Pllsudski'nin 
vefatından iki bu9uk sene geçmiş 
ve Mareşalin hayatında hazırlana 
rak demokrasi ile diktatörlüğü te
lif eden bir esas kanun çıkmıştı. 
Bu kanun henüz tamnmile tatbik e
dilmemektedir. 

Bu esas kanun cümhurreisi
ııe geniş salahiyetler vermekle be
raber son sözü Mareşal Smigly -
Rydz'e bırakmaktadır. Anlaşılan 
bugünkü sistem birçok siyasi hu -
~.uz)uklara. sebebiyet vermekte 
ve ilrtısadi buhran bu siyasi huzur 
suzluldan keskinleştinncl:tedir. Bu 
nun üzerine Mareşal Smigly • Rydz 
milli tesaınüdü tokviye etmek, ve 
geçen yıllar zarfında siyasi hayat
tan uzak tutulan unsurların ~·ardı· 
mını da temin ederek veni bir ba-

rekete önayak olmu.5, ve bu işin 
başarılmasını Albay Koc'a tevdi et 
tt Albay Koc, milli rnhdet hare • 
ketiniın müessisidir. Kendi"il .l\lare· 
§alin gösterdiği yolda. yürümekle 
beraber, birkaç ay evvel bir suikast 
ile karşdanmı:;, fakat mesaisine de 
vam etmişti. Bir aralık harpte i\Ia 
reşal Pilsodski'nin kumandası al
tında harbeden Lejiyooerlerin fa
§ist bir diktatörlük kurnıak iste -
ilikleri ~ayi olmuş, fakat bunlar spn 
zamanlarda, gerek sağ, gerek sol 
namına teessiis edecek herhangi bir 
diktatörlüğe yardım etnıiyeceJderi 
ni ve 1935 esas kanun.u dairesinde 

bütiin milletin hüklı.met me~uli~·e
tine i.5tiraki icap ettiği.ol ileri sür
mü!)ler, ve böylece aleyhlerindeki 
şüpheleri izale etmişlerdir. 

Soo günlerde Lehi'itaada birta· 
kım mUhJm hadi elerin vukubula -
cağı söylenmiş ise de vaziyetbı bn 
derece merak \•erid mahiyette ol
madığı anlaşılryor. Btmunla bera· 
her Lehistanm huzursuzluk içimle 
~iizdiiğü. bu yüzden milli vahdeti 
temin için daha esnslı tedbirler a
bııacaılı muhakkalı snnlır. 
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ClfK 
iki Tezat 

Demokrasi. şahıs hürriyeti ve ka
nun hakimiyeti demektir. Bir kere 
bu tarüi deriip büküp cebimize koya.. 
Iım. Sonra da ı:;unu diııllyelim. 

Son günlerde Fransada. hükiımetin 
srliimetine ka.rş1 ihtilal çıkarmak toh 
metile ve (Kü.IAhhlar) l45mile bir ce
miyet ve bu cemiyetin lşbıe yarıya.n 
yeni eski birta.krm :silahlar, cepaoeler 
bulundu. Bu yüzden de ekserisi eski 
mnhariplerden olarak 25--30 kişi tev 
kif edildi. Hükumetin neşrettiği be
yannameye göre, bu adamlar Fran
saya krallık getireceklermi.~. !\laksa· 
dırn.ız b adrunlann hareketleri \'e 

akıbetıerile uğraşmak değildir. An· 
cak, geçenlerde Frusız Mebusan 
l\leclisinde dahiliye bütçesi müzake
re edilir.ken bir mebus sosyalist fır· 
kasına mensup olan Fransa Dahili~·e 
Nazmna. şedit hücumlarda. buhmdo. 
Bu külii.hhlar , ·esilesile tevkif edilen 
birtaknn adamların kanunsuz yol ve 
usullerle te,·kif ve isticvap edildiğin
den ~ikayet etti. Dahiliye No.zrn bu 
sözleri tekzip etmedi , .e sustu. Bunun 
la. tebeyyün etti ki, Fransada üstüne 
titremen §ahls hürriyeti herhangı bir 
siyasi meselede arUk ihmal edilebi· 
liyor ve meclisi mebusa111da ekseriyet 
böyle bir hareketi müsamaha Ue kar 
t;;ılayabiliyor. Hemen ilii.ve edeyim ki; 
bir hürriyet memleketi olarak tanılan 
,·e tarilıte hürriyet yüzünden koca 
bir ihtilal faslı yazmıs olan Fransa ı .. 
çin bu müşahade nekadar hazin ohu• 
sa olsun bizi ola.kadar etmez. 

Buna mukabil, diin Ankaradaıı v~ 
rilen bir habere göre: 

"Fatih jandarma kumandam tev• 
kif müzekkeresi veya infazı kabil 
mahkü\niyet uamı:ı.rı ile birlikte J.:Öll 

derilmiyen mabki'im veya mevltuflan 
bir yerden diğer bir yere se,ketmek 
üzere teslim alamıyacaj;'1Ill Cümhurl .. 
::ret Müddeiumumiliğine blldirmls ,.e 
;lüddeluınumilik te işi Adliye Vekaoo 
Jetine yazmı~tır. 

Adliye Vekaleti bu münasebetle 
müddeimnumiliklere bir tamiın gön· 
dererek Fatih jandarma koma.o.dam .. 
run hareket tarzının ::rerinde olduğu .. 
n.u ve hatta 1>u gu.merın tevkıt f'dlıe-
ırek hapisa.nele'r<) almmamalannm f3o1 
bii bulunduğunu bildiriİıiştir. Yanlı§'" 
Irkla şahıs hürriyetinin talıdit edilme 
sine mahal bırakmamak i~in mevkuf 
ve mahlulnılann tevkif müzekker& 
leri veya malıkümiyet ilamlarile hir· 
lilcte gönderilmesi lüzwnu ehemmi • 
yetJe ka~·dedilıni~ttr.,, 

Bir memlekette, nlevki en lıürrl
yetperver tıuururuş bir yerde kanu
nun fırka. münazaalarından ne dere
ce müteessir olduğunu gösteren birin 
ci misal ile, tek fırkalı ve siyasi ke.'· 
mekeşlerden uzak olan Türkiye cünı .. 
huriyetinde ~lus hürriyetine nasd 
hürmet edildiğini gö:steren §n taminı 
arasında bizim lehimize oln.n tezat o 
kadar zevldme gitti ki; bunu burada 
olmyuculanma belirtmekten kendimi 
alamadım. 

B. FELEK 

Başvekilimiz 
Ankarada •• 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden l -

Bru;vekil Celil Bayar ve hususi kalem 
müdürü, bu sabah eksprese bağlanan 
hususi bir vagonla lstanbuldan şehıi
mize gelmiş, Ankaradaki vekiller, me 
buslar, vekaletler ileri gelenleri ve 
halk tarafından karşıla.nnıışlardır. 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Ozal~ 
la Maliye Vekili Fuat Ağralı da §eh· 
rimize geldiler. 

Beş Kişi Öldüren 
Azıh Bir Katil 
Pariste Tutuldu 
Versa.illes, 9 (A.A.~ - Beş cinayet 

irtikap etmi~ olan bir cani, tevkif e· 
dilmiştir. Katil, Alınan tebaasından 
Viedmann'dır. 

Cani tevkif edildiği sırada, polis· 
tere ateş ederek ikisini yaralamıştır. 

Viedmann, bilhassa sigorta ajanı 
Lesobre ile geçen temmuzda ortadan 
kaybolmuş olanAmerikalı artist Jean 
de Covcnxi öldürmüş olduğunu itiraf 
etmiştir. 

Viedmann, sirkat maksadile cina
vet islemis olduE!unu ı:;övlem~tir. 
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iki Evli Yetmişlik Palto Hırsızı 

Bir İhtiyar, Karışık 1 Sene Hapis 

Bir Davanın Suçlusu Asli!~!,?ce:~~Gur•ba 
hastanesinde kalorifer taımircisi n -

Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza hakimi Kamil dün, iki evli bir yanın yeni paltosunu çalan sabıkah 
suçlunun muhakemesine bakmıştır. Davacı y~rine kısa boylu, si- Kenana, dün duruşmada son sözü 
yah çar,afh Huriye adlı bir kadın geçmişti. Şikayetini bir an ev- vermiş ve: 
vel anlatmak için acele ediyordu. Çenesi titriyerek, Karagümrük- - Bak Kenan,demistir, müddeiu· 
te Kabakulak caddesinde 5t numaralı evde ohırduğunu söyledi. mumi sana ceza veril~in, diyor. Bir 

söyliyeceğin v~ı? 
Huriye, hakime her cümlesinin baamda "Evladım,. diye bir hi-

"f ' Suçlu, kısaca şu cevabı vermiştir: 
tap yaparak f İkayetini şöyle anlattı: All h b · 

1 

- Evladım hakim! Ben tam kırk -:-- a var, ay reıs. k d" 

On Ayda beş senedenberi bu adamın karısı. - Oğlum, elbette var,· yo ı~en 
Yok k" Fakat sen e diyecelrnın? yım. 45 yasında oğlum var. Ben buna 1

·• • n · · 

Bir Düzüne 
Hırsızlık · 

telimi,duvağımı gıcırgıcır yerlere sürü Hastaneye gitmişsin, Dyanın odasına 
yerek 13 yaşında gelin geldim. Iyiliği 1 anahtar uyduı:nuşsun, paltosunu lçal 

· k··ı··1·· ~·· ·· .. d"' Fakat ana mıssm. Kaçarken de yakalamış ar, 
nı, o u ugunu gar um. - · 1 
lar kırkından sonra azana derm::ın paltoyu sırtından çıkarmışlar. 
buı'urunaz, derler. Bizim koca da 65 Suçlu son söz olarak: . 
inden sonra azdı, metresler tuttu. - Bay Reis, bana ceza veriniz gı-
Beş, altl gUndenberi eve gelmiyordu. deyim, yatayım. Daha iyi.. Demiştir. 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün Ben kendisinden şüphelendim. Evde Mahkeme, müzakereye çekilmiş, 
bir hırsızlık davasını neticelendirmiş torunlarım ve saire tam sekiz kişiyiz. salon açıldığı zaman reis kararı suç
tir. Yugoslavya tebaasından Dursun Ben ·bunlara nasıl ekmek yetiştire - luya anlatmıştır: 
Lfıtfi, on ay evvel Istanbula gelmiş 

Yim, evladım?. Konu koms. udan koca Oö-Jum sana 3 sene hapis cezası 
ve bir düzineden bir fazla hırsızlık - ,, 
yapmıştır. Dursun Lütfi gece ve gün 

mın nereye gittiğini sordum. Hamal verdik. Fakat, çaldığın şeyi yakala
.. . . Jara paralar verd•m. Nihayet Fatihte 

duz d_uvar aşm~k, kapr, kılıt kı~mak Atpazarında Mutaf sokağında Bahri 
suretıle muhtelıf semtlerde gazıno - , yenin evinde bulunduğunu öğrendim. 
Jardan, evlerden, dükkanlardan, apar Bu sabah namazı kıldıktan sonra 
tıman!ardan birçok şeyler çalmıştır. doğru bu evin önüne gittim. Kapısı 
Çaldıgı şeyler arasında kıymetli g:r nın önüne oturdum. Kocamın çıkma 
danlıklar da vardır. Bunların çogu beki a·m Derken b kt H .. . smı e ı . • u çı ı. e -
bulunmuş, yu.zleştırmeler yap1lrotş .. .. dikildim ve: 
3. d" · t h" ed"l . . • men onune 
~en ısı eş ıs ı mıştır. Buna rag- B dedim işte seni k 1 
men Dursun Lfıtfi her ı:ıeyi inkar et- dı - E ayı~,. ırr:iyorsun !~ a: 
miştir. Müddeiumumi Ihsan, bütiin mk. vti~ nı~ın gen,, ' nıçın e 

ıfl me ge rmıyorsu . 
hırsızlıkları ve vas annı ayrı ayrı K h akamdan tuttu be 

. . 1 b't ld v ocam emen y . 
tahlil etmı.ş, suç arın sa. ı o ugu ne . t B h ·ye de evden ... ı:k . . k D L\:tf' nı yere çarpı. a rı ... 
ticesıne varara ursun ı ıye ce- t da b t tt sonra yumruk· . . .. t . t' M h k ı o ana aş a ı, za verılmesını ıs emış ır. u a eme, 

1 
dı 

karar için talik edilm~tir. a S~çlu, 65 yaşında marangoz Ha -

sandır. !kinci suçlu da Bahriye adh 
Muallimini y aralıyan bir kadındır. Hasan, kendisini şöyle 

müdafaa etmiştir: 

ninca iade ettiğin için cezanı 8 aya 
indirdik. Sabıkan olduğu için de ce-
zana 4 ay zammettik. Şimdi tam bir 
sene hapiste yatacaksın. Seni tevkif 
te ediyoruz. 

-o--

Zimmetine 
Para mı 
Geçirrriiş? 

Dün ağır ceza mahkemesinde zim
metine para geçirdiği iıddiasile tev -
kif edilen tütün inhisarı hususi satış 
masası amiri Mehmet Alinin muhake Talebe Mahkemede - Bayım Huriye 45 senelik kanın 

. ., __ __ dır. Bı:ılırive de kanm. mesine başlanmıştır. Reis evvela ida 

mesinde Istanbul sanatler mektebin- se~~~ıye kocasının mudafaasını Ke defterl;;~d;ITTayıtları okıumuş ve 
de birinci ve ikinci muavinleri yara- altlarındaki Mehmet Ali imzalarının - Hayır, bay bakim. Ben o kadT-
lıyan taleooden Sedadın muhakemesi kendisine ait olup olmıİ.dığını sorm11ş 

nı bugün tanıdım. Karısı ise nikah 
ne b~lanmıştır. Mahkemeye yalnız tur. Suçlu, şu cevabı vermiştir: 

kağıdını göstersin. 
- Evet benimdir. Fakat bu ir.ıza-ikinci muavin Sırrı gelmiştir. Seda - Hakim, suçluya hangisinin karısi 

dın yaşı küçük olduğu için mahke- olduğunu sormuştur. lar~n bir ~ı~et~. yoktur. lnhisar ida-
meye gizli olarak devam edilmiş, şa Hasan cevap vererek şunları söyle . resme hususı muesseseler ve şahıs -
hitler dinlenmiştir. Gelmiyen şahit - . t" lar müracaat ederek ciğara yap~rnr-

. ~ mış ır: . • 
lerın çagırrlması için muhakeme baş _ !kisi de karım. Birisini 45 sene lar. Hamal, ımalathaneden sandıkla-
ka bir gilne bırakılmıştır. evvel. birisini de 20 sene evvel aldxm. rı bize getirir orada kim bulunursa 

Bir gün birisine, bir gün öbirisine gi deftere imza ederek sandıkları ahr. 
derim. İkisinin de nikah kağıdı var- Bu, hamalların sandıkları aşırıp aşır 

mamasını kontrol içindir. 
dır. 

Suçlunun avukatı da: 

Tecavüz Suçlusu 
Aziz oğlu lbrahim adlı 25 yaşında 

bir genç, 14 yaşında Emine adlı bir 
kızı zorla dağa kaçırmış ve tecavüz 
etmiştir. Hadise Yeniköyde olmuş • 
tur. Yeniköy $Ulh ceza hakimi lbrahi 
mi tevkif etmiş ve dün mtiddeiumu-

Hakim, şahitleri dinledikten sonra 
karar için duruşmayı talik etmiştir. - Esasen tutulan usuliin bozuk 

olduğuna dair tahkikat raporunda ka 
mlliğe göndermiştir. Müddeiumumi
lik suçluyu ve dosyasını ikinci sorgu 
hakimliğine vermiştir. 

Azmimde dayandım. Ne, söz kesildiğini duydu
ğum zaman, ne hazırlıkları seyrederken ve ne deni
kiı.h günü soğukkanlılığımı ve neşemi bozmadım. 

Herkesten ziyade memnun ve iştahlı göründüm. 
Nalan köşeye oturduğu zaman tam on sekiz ya

şındaydı. Ben onu daima güzel, çok güzel, herkesin 
üstünde güzel buluyord'l.llll. Fakat beyaz ·gelin elbi
sesinin ve ipek duvağının içinde okadar güzeldi ki 
hiçbir zaman böyle göz kamaştırıcı bir güzelliğe yük 
selememişti. 

yıt vardır. lş müekkilimin söylediği 
gibidir. demiştir. Muhakeme, şahitle 
rin çağınlması için talik edilmiştir. 

Bugün 1 P E .K Sinemasında 
· · · • 2 FlLM B!RDEN ~atinelerden başlıyarak: 
1 - Meşhur Ingiliz Deniz ka~rama ~ Amiral NELSON'un hayat sergü

zeştlerinden alman · (Fransızca sözlü) 

·L.ONDRA POST ASI 
Baş rollerde: 

FREDDlE BARTOLEMEW - MADELElNE CAROLL • TYRONE POWER 
2 - Muhterem müsterilerhnizden aldığımı~ yüzlerce mektup üzerine gösterilmesi daha birkaç gün tem-

. , · dit edilen . . 

ASi GENERALiN SON EMRi 
. T' U . R K Ç E S O Z L U 

DmKAT: Geceleri .saat 9 da LONDRA · POSTASI filmi gösterilir. 
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R ~a :_cry>C)~ Paria sergi•inde birinci mükafatı kuanan 
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Fevkalade filminde. Yakında S A K A R Y A 'da. 

Haliçteki Facianın \ 
Muhakemesi 

Haliçte idare ettiği' motörii bir san 
dala çarptırmak suretiyle dört ~işi -
nin ölümüne sebep olan makinist Azi 
zin muhakemesine Ağırceza da 
devam edilmiştir. Müddeiumumi, A
zize c.eza verilmesini istemiş, suçlu· 
nun üç avuk~tr mü'.dafaasmı yapmış·! 
!ardır. Muhakeme, karar için talike· 
dilmiştir. 

Mevludü Nebevi 
Merhum General Fuat eşi sevgili 

anamız Ayşe Sıdıka'nın kırkına: mü
sadif 12 1 incikanun 937 Pazar günü 
öğle namazını müteakip Paşaıbahçe 
Incirköy camii şerifinde ruhuna itti 
haf edilecek mevlfıda merhumeyi se
ven ve tanıyanların huzurları rica o
lunur. 

Evlattan: Deniz sübayı Rıza Ural 
man, Kamuran Sarper, Sait Ural

man, Mimar Kemal Uralman: 
DlKKAT: 
Köprü Boğaziçi iskelesinden vapurun 

tı:!_ekct saati On biri beş geçeclir: 

tg• ıınbı•l "Retediyesi' Şehir Tiyatroları 

~
m~rnı~. DRAM. KISMI 

saat 20,30 da 
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OPERET KISMI ~jl\lıınııın~ 
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i-EK YAKINDA 

SONER Sinerilasmda 
......................... 

ÖLÜM 
Galata GUmrüğü Yolcu Salonu mu 

ayene Şefi lsmail Gelen bevtnin· pede
ri, ve Istanbul Barosu ikinci reisi ve 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
'f'i"ArPt Hukuk~ P.r(\f,."'i;iı:ii 1 .ııvııkn.t Mekki Hikmet üelcnoevı ile stanbu1 
üniversitesi FJukruk' Fakültesi amme 
hukuku asistanı Mehmet Alinin dayı 
sı esbak Maarif Nazın ve Mülga Da
rülfünun Fen Fakültesi Fizik müder 
risi Gelenbevioğlu Sait Yeşilköydeki 
ikametgahında dün sabah irtihal et
miştir. Merhumun cenazesi bugün Ye 
şilköyde,ki jkameti'ahından kaldırıla-. 
rak saat onbiri kırkiki geçe gelen tPen 
le Sirkeciye nakledilecek ve ·c.enaze 
namazı Yenicamide kılıııd"ı:ktan sonra 
Rumelihisarındaki aile. makooresine 
defnedilecektir. .................. 

Şehz~debaşı TU.RAN Tiyatrosu bu geci 
20 30 da Sanat\ir Naşit arkadaşları:· o,. 
ku~ucu ~ Kilçük Semiha ve Mişel varyetesi 

1 Kardeş Düellosu: Komedi 3 perde: 

Buglinkii pro~ra.m: 
ISTANBUL RADYOSU 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13105 plakla Türk musikisi 14: 

Son: 
AKŞAM NEŞRlYATI: 
Saat 17 ,00 Inkılap dersleri, Univetsi 

tedcn naklen, Recep Peker tarafından: 
18,30 Plakla dans mıısikisi. 19,00 Osman · 

. Pehlivan ve arkadaşları tarafından halle 
§arkdarı, 19,30 Radyo fonik dram (Uyu
yan kadın) · 19,55 Borsa haberleri, 20.00 
Necmi ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkı:ları, 20,30 Hava 
raporu, 20,33 Omer RIZa tarafından arap 
ça söylev, 20,45 Bayan Muzaffer ve ar 
kada:lları tarafından Türk musikisi, ve 
ffalk şarkıları, (Saat ayarı). 21,15 Julya 
tarafından şan orkestra refakatilc, 21,45 
Orkestra: 
. 1 - Arditi: II Bacio vals" 
2 - Moskovsko: Danses Espagnoles, 
3 - Masscnct: Airde Ballct, · 

• 4 - Morena: Was die Donau erzahlt. 
S -Sarasate: Romanze Andaluza, 
! - Mydleton: Swanee Ri.ver, 

• Saat '21,15 Ajans haberleri, 22,30 Plak 
la sololar, pera ve operet parçaları 22,50 
Son ahberler ve ertesi günün programı, 
23,00 Son: 

• 
Ankal"a. Radyosu: 
OGLE NESRIYATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plik neşrin 
tı, 12,50--13,15 Plak: Tü;k musikisi ve 
halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve ha
rici haberler: 

AKSAM NESRIY ATI: 
Saat 18,80-18,35 plak neşriyatı 18,3~ 

11>,00-ı~;W'41ifrk mıiSıffiı ve halk ·şai
kıları (Hüsniye ve arkadaşları), 19,30-
19,45 Saat ayarı ve arapça nc!jriyat 19,45 
-20,15 Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(Hikmet Rı·a ve arkadaşları), 20,15,20,30 
Konferans, Parazitolog Nevzat, 20,30-
21,00 Saksafon solo: Nihat Esengin, 21.00 
-21,15 Ajans haberleri: 21,15-21,55 
Stüdyo salon orkestrası, 

1 - Puccini: Madame Buterfly 
2 - Manuel: Dans l'Albaicin No: I 
3 - Bellini: Norma 
4 - Manııel: F ete 
Saat 21,55-22,00 Yarınki program ve 

Istiklil Maşrı: 

ERTUGRUL SADi 
TEK TlYATROSU 
Kadıköy Süreyya si· 
nemasında Pazartesi 

günü akşamı 
DONANMA GECESi 

temiyordu. Onu fazla neşeli, hatta benim durgunlu 
ğu~ .eğleniyor görünce manasız bir sual sordrı.llil: 

- Mesut musun Nalan? • ~ 
Uzun kirpiklerini kırpıştırdı. Uzaklara bakan ye-• şil gözlerinde son!!!uz bir saadetin aydınlık izleri var-

il: 
_ Çok .. diye mırıldandı. 
ürperdim. Saadetini çekinmeden itiraf eden bu 

gü.Zel, fakat kalpsiz kadm.a. karşı derin bir nefret 
duydum. Bidenbire: , 

llhami Bey de yakışıklı erkekti. Nalana eş olnıı
ya layık bir adamdı. Buna kanaat getirdikten sonra 
daha ziyade müsterih oldum. Bu iki güzel insanın 
saadetini ne sıfatla kıskanmıya kalkmı~tım? Diva.· 
ne ben! .. 

-17- ....- Eskiden de meşut. değil miydin? dedim. 
Güldü: 

Nalana evlilik hayatı yaramıştı. Onu yine es~isi 
gibi şen ve şakacı görüyordum. Ilhami beyle Paşa
ıımnnındaki küçük yalıda mesut yaşıyorlardı. 

Ilhami bey ooni Nalanın kardeşi bildiği için onu 
sık sık görmeme ses çıkarmıyor, hatta ziyaretlerimi 
biraz seyrekleştircliğim zaman sitem bile" ediyordu. 

Her sene dörtgözle beklediğim uzun, sıcak yaz 
günlerinde, o yıl yalnızlık bütün korkunçluğile içiıme 
çökmüştü. Hiçbir şeyle uğraşamıyor hep biıini lx:k 
liyormuşum gibi başıboş dolaşıyordum. 

Bahçe, hele leylakların dibi en sevdiğim yerdi. O 
radaki bir hasır koltukta, saatlerce bir kitabı, yap
raklarım çevirmeden, okumıya dalıyor, muhitimden 
uzaklasıyordum. 

Musikiye olan düşkünlüğüm artmıştı. Ufak tefek 
besteler de yapıyordum. 

Tatil sonlarına doğru bir sabah Nalanı ziyarete 
gittiğim zaman onu evde yalnız buldum. Arkasında 
açık saçık, ince bir sabahlık vardı. Yatak odasında 
aynanın önüne oturmuş saçlarını tarıyordu. Sokak 
kapısını açık bulduğum için dosdoğru üst kata c;ık
mıştım. Benim geldiğimi duymamıştı. Odaya bir adım 

atar atmaz durdum. Belki de onu ilk defa böyle yarı 
çıplak gördüğilm için ilerlemiye çekinııniştim. Fakat o 
aynanın içinden ooni görerek hafif bir feryat ko
pardı: 

- Ay,nereaen çıktın Kenan? Ödümü patlattın?. 
Karyolanın ayak ucunda duran uzun bir eşarpı o
m uzlaiına atarak ayağa kalktı. 

- Gel! Neye öyle çekingen duruyorsun?. 
Birkaç adım yaklaştmı. Odanın içini, onun çok 

sevdiğim leylak esansı kaplamıştı. Sesime tuhaf bir 
..da vererek ellerimi uzattım: 

- Bonjur madam! .. 
O da hiç bozmadan ellerini verdi: 
- Bonjur müsyö ! .. 
Karşı karşıya pençereye yakın birer koıtuga otur 

duk. Kulağıma çırpınan dalgacıktarın sesi geliyor
du. Genizimde baygın bir leylak kokusile ortadaki 
masanın üzerinde duran suni leylaklara bakıyordum. 
Nalan gülerek sordu: 

- Söyle bakalım dostum .. ne var ne yok?. Bizim 
kiler nasıllar? 

- Hepsi iyiler .. ayrı ayn selamlarını ~etirdim 
- Mersi.. Sen nasılsın? 
- Bildiğin gibi!. . 
- Dün akşam size gelecektik .. fakat biraz rahat-

sızlandım. 
- Ya!. Nen vardı? 

Nalan birdenbire kızardı. ·Ellerini yanaklarının 
üstüne bastırarak: 

- Hiç! dedi. 
Sonra gülerek ilave etti: 
~ Sana bir şey söyliyeceği.m ... Fakat 'l.ltanıyorum. 
- Söyle! Ne var utanacak?.· 
- Kabil değil.. şimdi dursun .... 
-Allahaşkına söyle. beni meraktan çatlatacaksın. 
- Aman bende deli miyim neyim?. 
- Bunu önceden düşünmeliydin.. artık bub:adar 

ucunu spyledikten sonra .• 
- Mabaadi kalsın ..• 
- Olmaz .. . 
- Olur ... . 
- Olmaz diyorum.. yoksa kalkar giderim ... 
Nalan tuhaf bir bakışla beni süzUyordu. Mevzuu 

değiştirerek· 
- Kenan, dedi; biliyor musun sana baktıkça ne

kadar şaşıyorum .• adeta kocaman bir delikanlı ·ol
dun ... 

Bu söze cevap vermedim. Sinirli sinirli dizleriml 
oynatarak önüme bakıyordum. Aramızda bir dakika 
kadar sUren derin bir sessizlik oldu. Sonra yine o 

. ayağa kalkarken b}r kahkaha arasında ·iıa.ve etti: 
- Ama dala çocuksun!. 

_ Nalft.n bana biraz biskilvi ile çay getirmişti. Bun
lan zoraki bir gayretle yedim. Canım hiçbir şey is-

- Şüphesiz .. fakat bugün daha fazla ... 
- Ben de eskisinden m~sudum o halde ..• 
Daha ziyade gülmiye başladı. Elini dizimin üsUl· 

ne koyarak ve gözlerime bakarak sordu: 
- · Doğru söyle Kenan, beni kıskanıyor mu.sun? 
Şiddetle cevap verdim· 
- Asla! .. 
- Öyleyse nedir bu halin?. Adeta seni karşımda 

kıskanç bir 8.şık ~ziyetinde görüyorum ... 
- Böyle manasız bir şüphede bulunmakla hata 

ediyorsun .. 
· - Peki.. Hata etmiş olayun .. 

..__ Nalan oonimle böyle alay edersen bir daha 
evine ayak basmam. 

- Sen ne kadar hırçın olmuşsun böyle?. 
- Hırçml~l')lama sen sebebiyet veriyorsun .•• 
- Vah zavallı yavrum ... 

. - Bak hlll .... 
- Peki ne. yapayım? Nasıl konuşayım istiyorsun!. 
- Eskisi gibi... • 
- Mesela ... 
Ona ters ters baktlğımı görünce sözünü bitireme 

di. Asabının zE'noorekleri birdenbire boşanmış git 
katıla katıla gülmeğe başladı. 

Hiddetle ayağa· kalkarak kapıya doğru yürüdür 
· (Arkası ,,.,r) 
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, G ·· nde ·k Gazete 
'l' AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, karıin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 
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- ABONE BEDELi -
Turkıye Ecrıebl 
1400 Kr. ı Sene 2800 K.r. 
?50 > 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
150 > l Ay 300 > 

Mılletlerarası posta ittihadına dahil olnu· 
Yan memleketler ıçın 30-16-9-3.5 liradır. 

Abone bedeli peşindir. Adres değiştirmek 
ıs kuruştur. Cevap ıc;;in mektuplara 10 
kuruşluk pul lllve11 Ulzımdır. 

§~o~. ~ES·E..:ELER1 
Halkın Hükumete 

\'e Hükumetin 

Halka itimadı 
FinJindiyo.dan yenJ gelen bir dos

tuın bana. şu vakayı anlattı: 
"Şirnaı milletleri dünya.wn en dü

tUst, eın namusıu insanlan olarak ta· 
lltnnııştır. Burada aldatınak, alda.n
tna)(, ya.lan, hile nedir bilmiyorlar. 
Vatandaşlar arasındaki münasebetler 
~unlardan ziya.de insanlık ka.idele
"uıe göre tanzim edilmiş. Vatandaş· 
larıa. hükfımet arasındaki münasebet 
te sevgj ve saygıya dayanıyor. Halk 
lıiikunıeti seviyor, ve onu benimsi
~or; hiikiimet te halkı seviyor ve o
nu korumayı vazüe biliyor. 

Size bir misal: 
1 

nir Fin tüccarwa sordum: 
1 - Siz nasıl vergi Vf'rirsiniz? 

- Ga:vet basit, dedi. Biz bilanço· 
lnUzu a\:.nen hükümete bildirir, ka-
2alıcımı;ı olduğu gibi gösteririz. O 
d~ bu esasa dayanarak kanunun ta.
~in ettiği bati dahiIİl!lde bir vergi ta· 
lin eder ve bize bildirir. Biz bu para· 
~·ı ya postaneye veya bankaya devlet 
naırııııa yatırırız. O kadar. 

- Kazancınızı az gös.tenniye, kıs
ltıen snldamıya lüzwn ve ihtiyaç gör
ltıez rnisini2:? 

Fin tüccan. o valde kadar aklm:ı 
gelrniyeırı bu sual karşrsmda şa.~mlı. 

- NPde:n buna liizum görelim? de
'1i • ., lfükıimet bu para ile yaşl}acak. 

~nı. hile yaparsam, onun da İ>anafıi
e ve i~l•ence yapmasına hak vermek 

Ji$.m Hi.zım. Runa ne lüzum ,·ar? O 
bizim sayemizde, biz oııı.un sayesinde 
l·a<;urız. 

- Maliye tllhakl{uk mt>muru, tah· 
silclar, nıUfottilj filan yok mu? Sizi 
kontrol eden bulunmaz mı? 
n·- ~ayır, bizde höyle teşklJat yok. 

•
1z hukfunetle knrşılıkh ltimat iize

~ıne iş görürUz. Ne onun benden ~ün
e ctıniye hnkkı \'ardır, ne de benim 

Oııılaııı. 

l\nrşıhklı itimat, hem fertler ara· 
'1nclııJci, hem de vatandaslarla devlet 
aı-.... , 
-~ıııdnkı mtinasehetlerde ~v~nin, 

tıa~·rn iti] ..,.nın ve dilriistlüğün temelilll te~-
eder. 

Orta vru;ada 
Biiyük Faaliyet 
11 llitler - Halifax mlilakatmdam 
l':~a Orta Avrupada bü~'i.ik blr sl-
1\.ı 1 faaliyet ha,ıadı. Senelerdenberl 
j;.· tnanya!'lın bu mıntaka<la elde etti· 
"'l il} o U\•affakıyetleri hl!:e lndlrmek ve 
ti~a .J\vrupa~1 istilaya kalkması ih-

ll alınin önüme gecmek için Fransız 
llri · "' 

ler· cıye Nazın, Orta A\'r.upıa. devlet-
•nı dolaşıyor. 
lngır 

~a lZ Lordu Sa.lsbury de Viyana, 
Onı~ Ve l>e~teye seyahate çıkıyor. 
~·eti t da rnalt.<~adı Ingiliz gözile vazl· 
(lesu <:tldk etmek, Versallles muahe
l'ı•tı e ihdas edilmı ~)Ti tabii va:ıt
l'1tl> erın ıslahı l!;in mümkünse bir Av 
rıl!>\a koııferansı akdine hazll'lık yap· 

·~<. 

lıır.ıı. 
kıtl'c, " •z ve Fransızların bu faaliyeti 

- 1lStnd l\ . 
llıis l n • lussolıni de harekete ~r-
~osı~lll~uyor. O da bir taraftan Yu
lıe k "~ayı, Bcrl!n - Roma milıveri
~:~nrn~k için Stoyadinoviç'e Ro· 
~·or ,. ~arnı derecede iltifat güsteri-

• 4''.\'lı. 
hiı l:.uı· 1 zamanda Roma paktma da-
dt'vJetıun·a~ l\lacaristan ,.e Avusturya 
laıtt erını 12 ikincikamunda bir top· 

.... la davet edivor 
-~vııı " . 

Q ta ilanın mukadderatı şimdilik 
fttıa hı\: ruılada.ki ha<lisıf'lerln inklşa

l.Kh rr"' •• 
~e~ tini l'\orunUyor. Bu l.nkişafm 
~hı e·1 do hu fnaUyetler1ın neticesi ta.. 

~ecektir () . 
nun lcln .. . 

•ı Ort gunUn en mühim mesele· 
a Avn 

ıpa meselesi .flrr..uştur. 

M. Zekeriva 

Şu on be§ gün içinde, lord Hafifax'ın Berlin ziyaretini Fransız nazırlarının 1.on· 
dra görü§meleri takip etti. Bu Görüımelerin en ba§ındo Avruponın bugünkü 
buhranlı vaziyeti ile Almonyanın müstemleke isteği ve ba§ka memleketlerdeki 

, 
Alman ekalliyefleri meselesi vardı. Ekalliyet meselesi denilince okla en önce 

Çekoslovakya gelir. Çünkü bugün Mosoryk'in memleketinde lrayli miktarda 
Alman ve Leh ekolliyeti vardır. Şu satrrJarda Çek Cümhurreisinin kaleminden, 
hem dünyanın bugünkü vaziyetini, hem de ekalliyetler meselesini olcuyocaksınıı. 

-- .. • 

YENi BiR AVRUPA HARBİ 
YAKIN 

DEGILDIR 

A vrupa, 1931 denberi de
vamlı izler bırakan ik

tisadi ve aiyasi buhran geçir
di. 1933 tenberi de, Umumi 
Harpten aonra en vahim siyasi 
vaziyetleri meydana koyan ha
d~selere fahit olduk. Bu hadi
seler birçok defalar, bilhassa 
1936 senesinde düzeiemez bir 
hale gelir gibi olmuştu. 

İspanya itinin doğurduğu 
müşküllerle uğraştğımız sıra
larda, Uzak Şarkta , Çin - Ja. 
pon harbi çıktı. 

Avrupa manen ve fikren ideolo
jilerile çarprşan zümrelerin teşkil 
etUkleri birçok cephelere ayrilmış
tı. Her millet harbin yarattığı ih -
tila leri ve içtimai karrşıklıklan 

yenmek üzere, kendi bünyesine gö 

re, hükumet ve millet teşkilatı hak 
kında kanaatler edindi. Bütün bu 
hani!'_Y'le~ Celrn"lnvakvanıo doılıJJ.
aan aogruya- hayatı menraatleriıe 

alakadar meselelerdi .. Çekoslovak
ya coğrafi vaziyeti dolayısile Av
rupada çıkan ber nevi hadisenin 
aksülamelleri ve tesir'eri altında 
kalmıya mahkumdur. Muhtelif si
yasi rejimler o şekilde taksim edil
miştir ki; Garpte Demokrasi, mer
kezde Faşizm, Nasyonal Sosyalizm 
ve diğer mutlakıyet rejimleri, Şark 
ta; Komünizm ... Tabiatile bunların 
tesirleri altmda bulunuyoruz. 

Avrupa kıtasmm yukarda i
zah ettiğim şekildeki :mü

teaddit siyasi mıntaka1ara ayrılmış 
bulunması, Çekoslovakyanm inkişa 
fına engel teşkil etmekte bulundu
ğundan, muhtelif rejimlerin arala
nnda uyuşmaları bizim için 1Uzu:mu 
tabii olan esaslardandır. Bu vazi· 
yette Çekoslovakyanm siyasetini 
ve dahili idaresini Uzerlerine almı~ 
bulunan hUkflmet adamlarının ta .. 
kip edeceği yol ve siyanet hak· 
kında daı:ma aralarında damşınala 
rı lazımdır. 

devam edebilmeleri için, yekd~ğeri 
ni tatmin edebilen bir geçinme şek 
line ve her hükumetin dahili tebed· 
dü. atından doğan vaziyeti kabul hu 
susunda mukabil anlaşma esas -
larına tedrici bir şekilde uymalıyız. 

S ilahlanma yarr~md~n ~ol~yı 
bazı bedbinlerın ılerı sur

dükleri tehlikeli tahminlere rağ
men yakın bir zamanda harp çıka 
cağrna ihtimal vermiyorum. Bu 
zannımı takviye eden müteaddit 
sebepler mevcuttur. Harp çıknuya
cağı hakkındaki zannımı kuvvetlen 
diren sebepler içinde en esashsmm 
yine o silahlama yarışı olduğunu 
söyliyebilirim. 

Oldürücü ve tahrip edici vasıtaıa 
rın mütemadi arttırılmış olmasın
dan doğan bir şuurla Avrupalı' ar 

· bir harp vukuunda ne büyük ve ne 
korkunç felaketlere sürüklenecekle 
rini açıkça anlıyorlar. Bu itibar
la diyebiliriz ki, bazı Avrupa halk· 

•1<"1 , __ ,... , __ ...... --~ .. ,,_,.. 

nı kuvvetlendirmeleri sulha yardrm 
etmektedir. Bu bir tezat olmakla 
beraber hakikatin ifadesidir. Diğer 
sebep olarak ta iç politi • 
kalarrnda yeni rejimler tat
bik eden milletler de bir 
harbin tevlit edeceği sarsıntı &
layısile gayri kabili içtinap bir su
rette Ç'lqır,.,,. ıımnmi ihtil§.ller yü
~;;nden henüz köklenmemiş d?.hill 
rejimlerı nın de sarsı1acağım peka
la takdir etmektedirler. 

Tekrar patlıyacak umumi bir 
Avrupa harbinin vereceği 

feci neticeler şunlardır: 

Içtimai ihtilal, siyasi kargaşalık, 
işkenceler, milli, dini ve siyasi e
kalliyetlerin sistematik tahribi, u
mumi açlrk, teknik ve ktiltürel e
serlerin mahvı ve umumt, derin 
bir bedbinlik ... 

Bunlara inanmamış bir hükftmet 
adamının mevcut olabileceğine ka-

Dr. Benes 

ni bulunmadığırodandır ki, herhan
gi bir sebep yil.zünden harbin baş 
vurulacak bir çare o1arak istenece
ğine ihtimal vermemekteyim. 

Yeni bir Avrupa harbinin ihti
malleri ve neticelerini yukarıdaki 
şekillerde tahlil ettikten sonra bu
günkü umumi vazi1ırt>ti eu suretle 
hülasa ve tasvir edebilirim: 

Bir taraftan, şimdiki ikt1sadi ra
hatlığı idame edebileceğiz. diğer ta 
raftan beynelmilel içtimai ve siya-.. . • ... ,_,,..,..:- ..:t--- -- -.... e,---- '-.t:. 

tün mUşkü11erin önUne sulh yo!iyle 
ve tedricen geçmek temayüllerilıe 
şahit olacağız. 

Ç ekoslovakvantn vaziyeti kim 
ı:ıeden birşey istemiyecek ve 

diğerlerinin haklanm zorla almıya 
heveslenmiyecek kadar iyidir. Çlin 
kü hudutlarımrz i<;inde iı:;timai ni
zamt kurmuş v~ m1m mi\dafaamızt 
tamamlamrş bulunuyoruz. 
Faşizm, Nasyonal Sosya'jzm, ve 

Komünizm şekillerini alan içtimai 
ve ekonomik vaziyetler bizim mem 
leketimizde, harbi rnüteakıp seneler 
de istihale şeklile halledilmiştir. 

Bu münasebetle, sınıflar arasın 
daki hakları Adilane taksim ve tan 
zim eden ve umu:m.i yükselmeyi te
min eden içtimai, siyasi reform.un 
ve milliyet, din nıese1elerindeki mü 
samahakar rejimimizi hatırlatırım. 

Bunlar Çekoslovakya Cümhuri
yetinin ve denıokrasisinin müsbet 

faikiyetleridir. Vakıa bu avantaj
lar bizde herşeyin pek mükemmel 
ve pürüzsüz olduğuna delalet et
mez. Fakat esaslı temellerin 1rnrul 
mu~ olduğunu gösterir ve hak n 
ıefahmı ve dahili, içtimai teşki~at1 
mzzın müvazenesini temin edece~ 
herşeyi tamamlamış bulunuyoruz. 

Diğer milletlerin ihtilaller, tak· 
libi hüktımetler ve şiddet usu1leri 
le tahakkuk ettirebildikleri vazi· 
yetlere biz silkftnetle ve tedricen 
vasıl olduğumuz içindir ki, dahili 
vaziyet bakımmdan Çekoslovıı.kyar 
yı, diğer Avrupa. UkftmetlPrinP ln
yasen, mesut vaziyette addediyo-
rum. 

D llhilf politikamızda şimdiye 
kadRr takip ettiğimiz cıu yol 

lardan ayrılmıyacıı ğız: Partilerin, sı 
nrflarrn ve ayrr millivetlere mensup 
kitlelerin mukabil hUrmet e!'lıı~ları 

dahilinde teşriki mesai etm~s\. 

Yeni kanunları. dint, ırkf. milli 

ve kUltilrel nizamları hakiki bir mii 

samaha zihniyeti ile kabul ve tat 
bik etmek. 

Fransa ihtilalinin yarattığı idea
lin biz.> verdiği imandan ilham ala
rak, ferdin hilrriveti ve hliküroete, 
mi1!ete, i~timat miiesseı::elere karc- r 
olan vazifeleri arasmda ahenkli bir 
:müvazene teşkil eden demokrasi ve 
insaniyet esaslanna riayet etmı>l(. 

Fakat bu ideal, klasik inkişaf 

devrelerinde görüldiiğü gibi, ne 
feı diyet;n mübalağalı bir ifadesi 
ve ne de bugün Avrupanm nirçok 
yerlerinde tesııdi.if edilen hükiıme· 
tin ve kollektivitenin ferde karşı 
zulmU manıısrna gelmez. Ic;.te, ide
alimizin hakikf mahiyeti ve işte, 

hükumete ve millete karşr olan sağ 
lam ve ateşli vatanperverliğimiz ... 

Eğer Çekoslovakyadaki ekalli 
yetler demokrMinin verdiği 

imkanlardan tamamile istifade et
mek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek 
istiyorlarsa, demokratik ideallere 
Sldrk olduklarına bUtUn vatandaş
larını ikna etmelidirler. Ancak o za 
man ekseriyeti haiz bulunnn mille
tin demokratik elemanlarile ayni 
hi1ada muammele görebilirler. Bu 
\ladide, bizim Almanlardan da hiç 
endişemiz yoktur. Bu sahada da 
rnerji, sebat, sabır, soğukka'llthk 

ve herşeyden evvel zenıan lazım
dır. İşte burada da Alman \•atan
dq~ları:mıza karşı tam bir itimadım 
var. Zaman, bu i~tihal~ 'çin çalış 
ma1.<tf.dır. Zamanlıı. Alman vatan
drtşlamnızın da bu i!itihaleyi iyi bir 
neticeye vardırmaları mümkün o
lacaktır. 

K:uıaatimce, dUnya harbini takrp 
eden devrin en nazik ve muhata. 
ralı zamanlarım atlatmış bulunuyo 
ruz. 
. Umumf harbi mUteaklp başl:ryan 
mühim iktısadt buhrandan sonra, 
birkaç sene devam edebilecek batı
n sayılır bir inkişaf devresine gir
miş bulunuvoruz. Başka sahalarda 
da ilerileyebilmemiz için bu fırsat 
tan istifade etmemiz gerektir. 

, ___ OKÜYU C U 
MEKTUPL·ARI 

• ~nanva Habesistan muhare 
1 hel~ri~den, V~rsay, Lokar. 

no muahP~P1erinin inkarından son~ 
ra bir müddet i<:in yeni ve vahim ha 
diselerin çrkacağrnı zannetmiyo

rum. Bu hükmü verirken yanılma
dıtrmı i.imit etmekteyim. Şimdilik 
Avrunavr tehdit eden yegane tehli 
ke. Avrupa hükfımetlerinin girişmiş 
bulundukları silahlanma yansıdır. 
Öyle tahmin ederim ki; dahili si-

yn.st rejimlerin farklan beynetmi· 
lPl tazvikı fazıa lR!lltrnnıyaca.ktrr. 
Cilnkil. haric:ten ıorl!\malarla hic: 
bir hUkilmetin dahili vaziyetini de 
ği~tirmiyeceR-i kanaati her tarafta 
kökleı:ımektedir. Binaenaleyh biri
birinden farklı rejimlerin yanyana 

Fıtra Zarfları Niçin Geri Alınmıyor? 
Lalelide Kemalpaşa mahallesinde 

oturan Ştikril isminde bir avukat o
kuyucumuz, diln matbaamıza gelerek 
şunları anlattı: 

"-Bayram münasebetile her semt 
te olduğu gibi bizim tarafta da Hava 
kurumunun fıtra ve zekat zarflarını 

dağıttılar ve evimize de bıraktılar. 
Fakat, bayram haftası olduğu halde 
bunları gelip alan olmadı. Oğreniyo • 
rum ki, komşu. evlerden de henüz top 
lamarruşlar. 

Frtra ve zekatımızı Hava kurumu
na vermekle, yurt müdafaası uğrun· 
da mühim vazife alan bir milli kuru
ma elimizden geldiği kadar yardım 
ve müzaheret etmiş oluyoruz ve her 
kes bunu seve seve yapıyor. Halbuki, 
bu zarflann tevzii işi ile meşgul olan 
larm lakaydisi insanı haklı bir tees
süre düşürüyor. Fıtra zarflarının vak 
tinde toplanması için Hava kurumu-

nun nazarı dikkatini celbetmenizi ri
ca ederim .. , 

TAN: Geçen bayram da bmıa ben
zer bir şikayet duymuştuk. Bir oku
yucu, evine bırakılan fıtra zarfının 
günlerce kaldığını, nihayet zarfı aça· 
rak içi.ne koyduğu parayı t.ekrar al
dığını bildiııni!)tt. Bu şikayetler te
kerrür ettiğine göre, alakadarların i· 
şin ehemmiyeti nisbetinde hassasiyet 
göstereceklerine ve icap ~en tedbir
leri alooaklarma şüphe etmiyoruz. 

• 
Sekiz Senedenberl Hiçbir 

Haber Alamamııler 
"Bundan sekiz sene evvel Istanbul

da. Asmaaltında 17-20 numaralı m& 
ğa.zada "Hatapkapılı Evlatları Kadri 
ve Şürekası Komandit Şirketi,, firma 
sı altında çahşan dayrmıı: Mehmet Ba 
haeddinden bugüne kadar bir haber 
alamadık. Kendisinin bulunduğu yeri 

bilenler varsa, bize bildirmeleri ıçın 
kıymetli garıetenizln tavassutunu rica 
ediyoruz.,, 

Balrada avukat Afir Baykal ya· 
nında Kadri oğulları lbrahim 

ve Hakkı Esen. 

• 
Bir Kadın Oğlunu Arıyor 

Fatihte Çırçırda Hacı Hasan soka 
ğmda 12 numarada oturan Latife, 
matbaamıza müracaat ederek şun
lan söyledi: 

"Hasan Faruk ismindeki 17 ya.şm 
da oğlum iki a.ydır kayboldu. Vefada 
KaramUrsel fabrikasında dokuma iş
lerinde çalışıyordu. Bir gün bir a.r
kadaşile kavga ettiği için işinden çı
kardılar. Ertesi gUnU evden çıktı, bir 
daha dönmedi. Kendisini görüp bi
lenler varsa bana haber vermelerini 
rica ederim.,. 
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HiR,lı aw ~ 1<öşE.. 

Biz de Gençlerdik 
Ne Yazık ki . 
Bahtı-Kara Gençlerdik. 

Atatürk Çocuklarına: 
Geç.en perşembe günkü miti.nginizi 

Baya.utta, koşarak gcçi~inizi matbaı
a.İu.n penceresinde, !;elenk asııilllrzı 
Taksim meydarunın kenarında durup 
9eyretim. 

Elli iki, katlı katmerli olı:ı.n yüreği
min nasıl olup çatlamwğın.:ı. ııaıa şa 
şıyonım. Bu kalp hiç yıpranmış değil 
dir anıma pe~embe günü se\'inçtell 
~dan n gözü arkada kalmazlığm 
heyec.anrnd.an ça.tlama.lıydı. 

Çocuklar! Atafür}{ çoculdnn! 

SJz bahtı · beyaz gençlersiniz. 
Biz de \'aktile gençlerdik. Ne yazık 

ki bahtı - kara gençlerdik. 
Biz çocukluk eşiğinden genç

lik a.la.nma çıkarlcen; ııyalda. • 
mnız.a paranga, bileklerimize ke
lepçe, boyunlanmıza bukağı, ba.~ları
mıza yumruk, bellerimize tepik, ağız 
larıını7..a damaklı ~ebetı, gözlerimize 
mil \'Urulurdu. 

Bize; on beş ya5md:ı on beş değ
nek, on sekiz ya.~ında yirmi sekiz ok 
kalık pranga, yirmi ik1 yaşmda zin. 
dan Jtilidi \rururbırdı. 

Bizden öncekiler bacaklarına ta, 
bağlanıp IU.armaraya. atıldılar. Fizan 
çöllerinin at.esten Juununu hel\•a. di
ye kemlrttilCT. Taşkışla \'e Mehtera-

ne zindanlan deJikanh kemiklerile dol 
duruldu. Vatan kelimesi kolera mik 
robu gibi, millet lrnlimesl veba mik-

robu gibi, hürriyet ve istlkl5.1 lielime 
si cehennem ate~i gibi ağızlara alma 
ma.Wı, yasaktı. 

Bir gün yine canımızı di~i.ınize, kel 
leleriınizi koltuğumuza alıp hanıle et.. 
tik.1908in 10 Temmuzuna kadar bo· 
ğ;uştuk.0 gün hürriyeti aldık sanıyor 
duk. Bir miting oldu. Hatipler mem
leketi dıştnın, içten ezen zalimleriu 
yaptıkln.rını anlatıyorlardı. En büyük 
7.alim Abdüllıamitle en büyük zalim 
bir ecnelıi de\'letin adı söylenirkeu 
gencliı?:imin en sa.t coskun1uğu \'e eın 
mukadddes kini ile (KalıroJsunla.r!) 
diye bağırdım. B:ığırmruııla berabeJ' 
ağzıma bir yumruk, em:.ooıe bir §a

mar, belime bir dizi tekme yedim: Dk 
hürriyet günii.n\in, ilk saatinde zul· 
me ve zalime bir küçücük (Ka.hrol
sun!)dedirmedHer.Beo de eski adım· 
la esld kendime yuf ~ektim: 

- Ge9 Enis A \'ıtıi ! dedim. Bugün 
de eski günlerin bir maba.adl hn1§. 
l\lilli duygularının ve gençliğin~n na
sibini \•ar ba.~ka yerde ara. 

Makcdonyadan Anadohıya geçtim. 
Seyh.a.nı Cey.tın.nı ikan renginde bul
dnm. Yüz yinni bir smıf ar.kada.~nn
dan seksen yedisinin baluı.ı.;ı Girltte, 
Havranda, Balkanda can verdi. Bo
ğuşmaktan ağlamıya alı§8JDSdığmuz 

lçbı ağlı:yamadık. 

Vatana saldırmak isttyenlere kar
şı durmak için Babıali önünde durduk 
Bizi Bekira.ğa zmda.nma aldılar, va
tanı düşmanlara verdiler. (Ah a· 
nahı!) bile diyemez olduk. Mana 
çıkarırlardı: Ah aınam demel< ah va
tan demektir; mesut, muazzez. pen
be gül gibi ( ! ) \"atana ne oldu ki ah 
anam diye ortalığa fesat veriyorsun? 
Derler ve gençliği sürgünden sürgüne 
gooderirlerdi. 

sız, ey bugiinkü gençler! 
Sizin gençliğiniz, çocukluğunuzdak 

Sultana.hmet mitinğlerile başlar. O 
günden bu güne kadar her mitinginb 
sizi - Bizler gibi · fena.dan fena.ya de 
ğil, iyiden iyiye götürüyor. K~ mi· 
tı.ınğ yaptmız.9a hepsi de yapış mak· 
sadınızı müsbete götiirmedi mi? 

Siz Atatürk çocuklansınız. 
Siz bu devrin gen~li~isiııiz. 
Siz bahtı - be~·az geınçlersiniı. 
Biz de gen~lerdik. Ne yazık ki hah 

tı • kara gençlerllik. Yalnız bir tesel· 
limiz var: Ak s~lı başlanmız, tam
buru çıkmı!;i omuzlarnnız, kalahalığı· 
ruzın huzurunda el pen!:e dur<wğu \'8 

kit dikleşiyor, gunırlaruyor ve ölmez 
leşiyor. 

Biz Atatur:k ordusunun - her zonı 
helal etmiş · emeklllerlylz. Siz, yan 
om mlijdecileri! 

Gençler! BugUnü.n gmçlerl! 
Atatürk devrinin değerini biliniz. 
Bilmelisiniz. Bllmlye mecbursunu~. 
Çünkü o deı'ter. slztn damarlarınız· 

dald asil ce\'herin blzzst kendi değe 
ridlr. 

:Aka Gündüz 
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Avrupada Milli Futbol 
Temasları Çok Sıklaştı 

Türk Futbolü de 1! f5ış SIJ.OrLarmda faa lllet! 
Bu T amaslarda · . - : T 

Yer Almalıdır 
( YAZAN : BURHAN FELEK J 

Dikkat edenek. Avrapada bir iki mnaim
iir, ıhe çarpacak kadar ke.tf bey.nelmilel bir 
f1ltbol faaliyeti ıöriiriiz. 

V aktiJle ATmturya F ederMJODu Rem iken 
ftfat eden (Hüıo Ma:rzel) in tetıllbüaile Or
ta A'ft'tlp&Cla batlumt olan tem•elar, ltaiyan
lum lniçrelu.in, Frama Ye Hollandalıların, 
laatt& Belçibldarm iltihakile ıenitlemit ve 
... . .. _...._.... 1 ..... "Jetini .. wawr--

Uldn lngllisler bir tilrıtl mahut j 
teoen1lt liyuetinden vaz geçerek, ... •~•.,.•••~• •H•~ ••••~• •M•~• 
Kontbıan imılni verdikleri Avrupa Aurapcı ue A· 
tıtaa talmnJarlJe temu etmezlerdi. meriW• iaf oe 

kta JnclHzJer amatörlWt • Pro - _,_ 
fe9yonellik davalarmdan dolayı bey • lna •po11ıwwa, iter 
ae1ndW fecleruyonla da alika1annı sene 6ira flalta 
bılerek D& w 928 de olimpiyatlara Jaa hmmyor. 

~=:=..ı~ eden bu ay Ba Mıhatltı ,._. 
nııta 9H BerUn olimpiyadına bir tn •ene yeni 7eni f"l'lpİ;,onlar 
gWs amatör talmnmm lttlrakl1e ama ılofruııyt'1. Şa raimfle •ir-
t6rler tarafmdan nihayet verildiği flQiinü genç ue ,euUt ita-
gibi bundan bir Ud eene evvel İtalya flan fla 6a unenin bm ize. 
ft Awaturya profesyonellerlle tngl- rinfle 11qma f'l"'pİyonların-
U. profesyonelleri araınnda yapılan elan biridir. Adı Maxi Her-
maçlar lnglıtere futbolUnUn tnttrat 
ldyuethıe hitam verdiğini göaterdi. her olan 6a •enç kadın, 6ir-

O llUD&lldanberi A vrupadatd bey • pk rdiperini ••"" e 6ıralı-

lngilterede 
Arsenal 
Yine Kazandı 
lnglltere lig maçlarmm 18 inci haf 

tası hemen hemen bütlln l8lıa1&rda 

..... 
H i ı<· AYE 

lrkaç lııgiliz. bizi, yani bir 6 kaç Rusu çaya davet etmiş 
Jerdi. Ev IBhiplerile biz miaafırler, 
&tefin etrafında bir halka olduk; 
ve a'kl ispanya prabil~ :io~u ka· 
dehleriınizi yudum yudunı ıçerek 
her b~1ıu\r bqmdan geçen acaip, 
komilc ve korkunç mıcıeraları an 
latnı-ya başladık .• 

Bir arauk. ytlztlnll oca.~n alevi 
ll)'duılatuğı eski bir deniz kurclu 
o1an bi" lngiliz : 

- SW> çok tuhaf hir hikaye r.n 
latayx:rı Dıl ? . dedi .. 

HeT'h.!: 
- An'sı.t! Anlat! dfy~ atıldı. 
- Fakat evveJl sözlerime intna 

:-.ağını~ dair yemin ede--eksiniz!. 
- Bu da nuıl ııef? Galiba fev

ka1lde bir hiklye olacak! Pekal& 
inanaca.ğmııza dair yemin ediyo
ruz.. 
-Buhikl~ba 

llJDa gelenlerin 
en esrarengizi ve 
en korkuncudur. 
Yedi ytl evveldi 
Dubllnden Lon
draya, içinde bazı 
mühim e,yalanm 
bulunan bir vali
zimi trenle yolla-

iKi VALiZ 
HiKAYESi 

llllflmı.. Sonra.. 
- E sonra?. 
- Bu Ana kadar valiz bana tes 

Um edilmedi .• Yani çantam yolda 
kayboldu. 

- Peki bundan ne çıkar? 
- Nasıl ne çıkar ? 
- Hani hiklyeniz, esrarengizdi. 

Bunun tuhaflığı ve eararengizliği 
Derede! 

- lc;inde .. Anlamıyor musunuz! 
Yolda bir valiz kayboluyor. Bun· 
dan daha korkunç ve bUvUk bir 
hldiee olur mu? Bu vtlzden bi~ok 
memurlar azledildiler, ve birc;ok 
memurlar da •c;lanm yoldular. 
Bu va1ra o zaman nrlJtl.fT qlttıst et 
mitti. ve bffvHk bir skandala aebfı 
blyet vermlttf. 

"Aıtradi AYerçenko" dan 

Çemen: 

Faik Berpıen 

fl]dık bizce pek tabii bir \1Uiyet
tl. Bu itı"barıa, tngiliz deniz kurdu 
nun anlattJiı bu garip ve korkunç 
vakada bir fnkal&dellk bulmamıe 
bk. Ingillz doetıumuz bu halimisi 
bDyük bir merak ve debfet1e ltlze· 
rek susmak mecburiyetinde kaldı .• 

O zaman tahrir arkadqlanm· 
dan olan bir Rus: 

- Demek çok enteresan!. 
- Evet, öyledir. Bu vak&, •bık 

devrin nazırW"Dıdan bbiııiu bqma 
geJmiftir. Bu zabn illnlni söyliye. 
miyeceğim için beni mazur görUn~ 

- Peki, peki devam. 
- Sadade geliyoruz. Telle buo 

yurmaym!. Daima mukaddime yap 
mak ldeümdlr. K1URll'UlllD balıfla 
ym ! .. itte b&flıyorum: 

1918 yılı.. Eski Nazır. Poteıw

burgu terke hazırlanarak bllttlD 
mühim evrakım, hilı8e senetlerini, 
tahvillerini, mUcevherlerinl, ~ 
defterlerini, yani milyonlara varan 
bütün servetini muhkem bir 'V8lı. 
yerlettiriyor. Ve aenıem herif, b'1 
kıymetli evrakla dolu ça1itUmı Kı 
nma gönderilmek ben, tıeDe ftrl 
yor. 

Bu mada denis kurdu arka 
daom .aztın1l keetl: 

- Bunun da yolda kaybolmua 
mümldhı milydtt ! 

nelmilel futbol hareketleri ldeta mı)'CI nuıuallalı olmUftar. 
IDMDleketler dahilindeki futboUl göl- •• .. ••••••••••u •••••••..,. 
ıede bnüaeaJr kadar kesafet kazan 
... Bu arada ln&flbıler de bol durma 

kar tipisi altmda o)'D&llDdlbr. fig O "fruu. blJ'J · ttuslar. bu hl· 
maçtan bidayetinde niabeten fena de lflwnin tuhAf ve emt.T'fl!ll~ 
receler alan ve bu ytıaden töbreti tadtna-ftl'Ulam.tılr.Demiryf'91vm 
!nn~m~!-!e!~-MB~~ _...__ ... _ .A--,.._:-_ --~ --~~-._ _- _- _- ___ ...... _-~---_--_~:_-=.:_::··:_·~-...1•:::~--:: .. --,.._.. ___ -ı 

- Size ben de bir hiklye, bir va 
Uz hiklveai anlatayım! diye atıldı. 
lngiliz doetlarmuz, belki aalataca 
itm bu vakada bi!' fnka1Adfl!Uk bu 
Ja~Ja,r amma. 'bu hn.&yeJtua 

- Hayır .• Hayır .• itin mucisell 
burada zaten! .. Drinciklnun 1920 
de mezkill' valiz Sivutopola pli 
yor. Bu mUddet zarfında R.,ada 
olup bitenleri bir g6z&ıilne ptiriııl 
Bütün memleket~ bir 
halde •• 
.. .?!!l!!~~Ba!ıltopol ,,. .... ._..._ ...... ~-Ul .............. , .. 

~ar. 
Bu mukaddeme ne anlatmak lste

diiim fWlur: 

girmeleri tıuıiDe IOD ~ Ulltu. 
te tuanmıya ve ugdeki vulyeUni dil 
11eıtmlye bqlamı,tır. 

Bu hafta yapılan maçtan IU'Uile 
yuıyorua: 

Anena1 • B1rmingam 
lngiltere ÇekOlk>vak mlltt maçmda 

Antalya Köylerinde 
luklar •• OneeMrUcıwk beyi SkOID 
padaki, kaaklarile ortablı bllP 
kavuruyordu. Soma Petıuruım ge
teei geldi. Sonra bolterikler ortab 
ğa hlldm oldular. Sonra Jl.alrbno
nun çeteli. Sonra beyal&r .. Ve da 

l'atllol bun4an enet her memleket 
te • tJO)ı tatik edDen, en popüler 
llPOI' iken limdi bir de beynelmilel 
bılrfnci apor mahiyetini kazandı. Her 
memleketken~heabaıahermn
dmde mutlaka bet altı beynelmilel 
~ aJmatta ve böylece bir vakitler 
lleDede bir veya iki maç ancak yapa
'8en milli Womtara artık mukan • 
lllll Jll'Oll'UDh ve bllttln bir meVBim 
a pUınJqm'f ~ hnkinJan ha~t~ 
IDÜtlldll'. B6yle mubmaen w nıü t 
ftJI ~ fayduı pdur: 

1 
tngiltere t:alrımmda oyniyan Anena 
Un sat " 10l muavlnlerlnhı sakatlan 
ması tlzeıine lliabeten zaylf bir mü-

Uç Yılda 20 Köy ha;=~~=~el-

1 

den ele geçiyordu. Iatuyonlar bae 
lılıyor, bagajlar yalma ediliyor: 

Mektebi Kuruldu ==::.ı.::::.: 

Bir an beynelalJeJ mqlar, hele 
•wldeu baarlumuf, programlı, id
tllab ve bql1ıkh ~lar M)yftk Mm 
lat temin eder. Ildnclai, •yircbd tok 
olur, llpOI' propapnduı bakmımdan 
..,. bimıetl vardır. 

dafaa ile rakibbıin karfmma çllwı 
ArseJl&l, mtıhaclmıerhıin ga~ ,... 
yesinde ilk devreyi 0-2 galip bitirmiş 
ür. ikinci devrede Url iç oyuncUBUDU 

mtldafa&ya Çekerek 111o bir müdafaa 
ya.pmll ve ancak bir gol yiyerek ma
çı 1·2 kU&Dlnlftır. Bu maçı OD Be

kiz bin kili leyretmiftlr. Bu galibi. 

yetle Anıenal llfde dördtlncllUlğe 
yttkselmı,tlr . 

Leeda United • Sunderland 

1 . •tte bu kef!neket o~ 

Banclan baflra, milli takımlarm lS
tedllıhrl en aylf tarafı olan derme 
tumıtıJr ortadan kalkar. Zira mu -
JranNU programa bağlı meseli altı 

"1nelmllel maç yapacak bir milli ta Son F---· • ltal- atilll 

Geçen llellenin Kral kupuı galibi 
olan Sunderland oyunun ilk devreei· 

f ni 1-3 galip bitirdlli halde ikinci dev 
rede 3 gol yemı, ve maçı 3-4 kaybet 

1 Namm kıymettar valisi ra 
hat ve huzur içinde bir buçuk aene 
IOllJ'8 salma salma mahalli malgm 
duna gelmiftir. iki hamal meü6r 
çantayı salıibine tellim ettikleri • 
man bu hi.diae ifitlldl; n bliytlk 
bir ıkandal oldu. Ve o zamanlar va 
aaU Ruayada bu pyanı hayret bA 
diseden uzun uzadıya bah..Uldi " 

Bu hiklye biz Ruslar tılemde 
fevkallde bir tem uyandırdı. Bir· 
den hepimiz kahlrabalan koyuver
dik.. lamD IUmmettedarlk teşkiline ma - • --- ı-· 

-W lralmlı O mutıaJra evvelderı ha· rnııpıttla 6ir l talyan naJ.ei. 
...._, ve eter iJlr t•bbüete mu - mi, Wqe dofnı iniyor. 
ftffak o1mıJan eihetleri vana. mtıte --------~--
ekip...- bunlar tuhilı edilerek E •• 1(1 .. b .. 
füımm mlmkb oJan en iyi ,ekli bu yup a u 
lanatlblr. ı· s h fite tncnfster bile artık yalnız ten 1 r a a 
• aralarmda maç yapmak hUSU8UD • K 
dakl ltlyatıarr 1marat beynetmne1 azanıyor 
temu llemlne ahlmıtlar ve bundan Birinci k1lme klllplei'lııden bulunan 
ptgide bellNn 111 netteeıer elcW et - Eyüp idman )'llV8IUU:D Uba,a olan 
~- ihtiyacı gözöntınde bWmıdurulank 

Spor pıopapn4ur, beynelmilel pııçlliin çaJıf"'&R"• temin için bir 
m~ bir 1pora ~ hm ve eaha yaptmlıhuma karar verllmit
paç!liln mU1f hle1er llevtdle .... tir. 
8U'l1mUI gibi lnklr edftmes fa,.ı.Ja Bu il için kJöbe bel bin liralık yar 
n olan bu teldJclekl muntaam ve dan ya.pılnuftJr. Vapur iakeleslnin ya 
1MryDelmlJel 1DA4:larm bizde de batla nmda bot bir halde bulunan anada 
....,... futbOJtımtlzUD tıeri8l nAnnaa yapdacak olan bu ata4m plAnJan ta8 
andaJt cffleris. dil IÇln spor turumuna göııdıerlle • 

T eklrdaijlllcla ce1c ve tucıitten aelditten llODJ'B ın

mfttlr. 
Brentfor • Stok City 
Ligin en batında ilden Brentfor 

dokUllJllCU valiyette olan Stok City 
ne yaptıiı maçın l1k devreeinl 0-1 
mağlfkp olarak bitlrmlttir. tıdııci dev 
rede 2 aoı daha J'iyea ut birlnciai 
~ 0-a ka)'betmJttlr. 

Darüıtafaka 

Takmu lmltte 

K.umlacada yapılan yeni lıö7 olmla .. 

Bizim bu içten ve fiddetll gtlltlfll 
müze lngilizler f&lkm ptkm baktı 
lar ... 

~iae gaderimiaden ,.. plince 
ye, böğllrlerimil çatlayıncaya ka
dar gtlldllk.. Bu llftda elimdeki I& 
rap kadehine gözilmd•n bir damla 
yq dllştll: kadehi ic;tiıtm vakit aİ 
zona, tullu bir maylin dolduğunu 
lıi•ttim. 

Antalya, (TAN muhabirinden) - Küçllkköy, Yelten, Yavus köylerinde, 
şu IOD seneler içinde Villyetimizde Serik kazasının Çandır kö~de Ma.. 
çok ca.nb klllttlr hareketleri vardır. navgat kazasının Boluankoy(lnde, 
CQmhuriyetin illnı saalarmda taıe- Finike kuaamm Kumluca, ~drasan, 
beli 200 n bulmryan bir ortamektep Gödene, köylerinde, ,Aksekı kazası- -----------
varken, timdi binden fazla mevcutlu nm Eminfıklar köytlnde, Gtlndoğ- Ktğıthane Deresini• 

&mit, (TAN) - lltanbul DartltıJa bir lile bulunuyor. CUmhuriyetten mut kuuınm .merkezinde, Alanya ka • Taımasına Kartı 
faka taJmm De tzmlt idman yurdu evvel Antalya ilkmekteplerinde 3500 zaamı GazipafB ahiyeeinde ve Dere- Beyoğlu KaymakambiJ, Kltıtha • 
arumda lJd maç yapdnııfbr. Dk mtl kadar talebe varken, bu mikdar bu ttırbe köytlnden, Elmalı kar-aemm Yu nenin yeni bir sel bukmma utraml 
•bakayr Dar11Mafab taknm 2-4 ka gilıı 12,000 i PÇ!Dlftir. Tek ve gayri va ve Eskihilar köylerinde, Kae ka· muı için, ya KAiJtbane köprtıatbılD 
pnmlf Ddnci mrbab her iki takı eıhhl vasiyette bulunan köy mektep IUIDm Kasaba, Akörl' köylerinde &ıUndeld bendin derhal ka1dın1md 
mm yaptılı blrir uyı ne 1·1 benbe leriDiD çotu da modern tekle konul· ve Kalkan nahiyesinde. 
re neticelenmlttir• mUfla.rda'· Bu binalar, mmtaka köy Bun1arm çotuııda yatı tetkillb da m yahut ta eekiden oldulu gibi bll 

--" mektebi olarak ve civar lı6yler hal vardır. Uzakça komtu köylerin ço- bende otomatik kapaklar yaprlrnar 

.-ıa batianacaJrtır. 

Güreıler Yap1lcll ,. yenmqıerdlr. Bilh•m temayUs 

Kli p M•rah•aılannı Davet 1mım da yardımlarr ne lmnılmqtur. cuklan yataklannı ve .yiyeceklerini m krtemiftir. belediye, bu tekUtl ti& 
w (B) t.alruntan Yeni mekteplerin 10 • 20 döntlm ka de beraber getirmektedir.. Bu uaul, kik etmektedir • 

Şilt, =da göıilfWmek usere dar aruiai de vardır. Burada mual· tıer köyde bir mektep yaptlı_ncaya ka --o--
maçlan balb blrlnci ve ikinci kil· timlerin nezareti altında birçok mah dar tatbik edilecektir. Şimdıye kadar EHi 10 ve 25 Kuruıluklar 
BöJpmize il terin birer urah auller yet.iltirilmekted. Son 3 aene 'L1man neticeler çok iyidir. Merkezde Teldrdal. 9 (A.A.) - DUn rece eden pehlivanlardan DIUce1i tsmaU 

Balkevl tem.tı l&lonunda bOyUk bir ile Teklrdai vlJlyet bqpehlivam Mal 
aWra ne kartılınan ve tıç 1&1.t silt"ell bra1ı temautn yaptıklar! iddialı gil-

-bellt pehUnn sth'elleri yapdmlf • Nf bir aat atırdtiğtl halde berabere = KoyUI Bam NdrdağlJ Nuriyi, kalnuttanbr. Bqpebltvuıımm Tekir
~ ıra-n c1a Deet1dl )(QBtafayr, dallı 1118eylnle Muratlılı Ahmet de 
~ llUltafa Tekfrdalb Nuri IOret oyanJarı yapllllftlr. 

meye nı;n::~ ~ ~U ak içinde bu tekilde yapılan köy mektep de hulUBI idare tarafından bir u.e pa Tedav\ilden kaldınlan on ve ytrtııd 
humıtaml • ~t 17 30 da CaialoğJun- !erinin .-yıaı yirmiyi bulmu,tur. Yer viyonu açılmıştır. Köy ve kazalarda beş kurufluklar merkez ve ziraat bllll 
~ B. Partüd 'blnumclaki Bölge teri iuJllard!r: Uk tahaillerini bitiren müstait çocuk kalarma ya1nıs mtlbadele ...etlle clt 
lln~e bulunmalan rica ola • Jı1erkez kıza11Dm Abu ve Kemer 1ardan mUaabakayı kazananlar, bu IU, tediye te)dlnde ele ftl'llebleleek • 

nahiyelerinde, KorJıudeU Jrazal!"m pansiyona param alınmaktadır. tir. llUI'. 
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lstanhulda 
Avukat 
Çalışıyor? 

Kaç 
Baro reisine, avukatların ka 

~cmı sormak istedim. 
Bay Hayri gülerek : 

- Elimizde kati istatistikler yok 
dedi.. Fakat, umumiyetle avukat
lık iyi bir mes1ektir. Gençleri teş 
vik ediyoruz. lstanbulda mühim 
mikdarda genç avukat vardır. Ka
zanç meselesine gelince: Avukatla 
nn kazancı da bütün memleket ik
tısadiyatı ile ali.kadardır. lhracat 
ithalat. umumt refah vesaire.. A
vukatlığı yalnız maddi kazançla 
ölçmek doğru değildir. Bu mesle
ğin bir de manevi zevki vardır. 
Yalnız size şunu söyliyeyim: Bir 
yıl içinde Baroya yeniden 40 avu
kat girmiştir. 4 avukat ta diğer 
baro'ardan naklen lstanbula gel
miştir. 

• stanbul barosu, cumartesi 
1 günü yılltk toplantısını ya

J>l.C&.A •• Baroda kayıtlı yüz:erce avu 
kat bir araya gelerek konuşacak
lar, münakafa edecekler .. Bir ha8 
bihalde, muhatabınız lairaz fazla 
ca söylese: 

- Avukat mısm birader! .• diye 
uzun ve tomturakh eözlerinı kes
mek istersiniz .. 

Yüzlerce aVllkatın bir araya ge
lerek konuşmasını düşünün .. 

Baro idare heyeti, yıllık toplantı 
için gUnlerdenberi hazırlık yapı
yor. 

Avukatların neler konuşacakları 
nı öğrenmek meraklı bil'§ey olacak 
tı. Dün Baro reisi avukat Bay Hay 
Jiyi ziyaret ettim. Beni büyük bir 
nezaketle kabul eden Baro reisi, 
geni§ masuma dayanarak, göz!ük 
lerinin altından gülüyordu: 

- Beni kongreden evvel mi söy 
letmek istiyorsunuz, dedi. 
Konuşmak, aöz eöylemek sizler 

için büyük bir zahmet değildir üs 
tadım .. 

- Söyie, bakalım, neler istiyor 
ıun?. 

- Evve1l kongrede mevzuu bah 
eoıaca.k meseleleri öğrenmek iste
rim .• 

Baro reisi ruznameyi kısaca 
anlattı: 

..._ 38 ::eneei W!lııçoeu, idaN he
Yı:l.i ~v-H.> ~ •• taa.re :ııeyetı 
~ marttMta.-0 da )'81'18L. Ya 
ili martta beş aza çıkacak, beş ye 
ili aza idare heyetine girecektir. 
:- A\r\ıkatıar kanunu ne vakit 

ÇlaJYor?. 

1 
- Biliyorsunuz ki. Türkiye barc 

k&rrndan müteşekkil kongrede, bu :un Projesinin eB&Blan takarrllr 
~~ İ.şti. Şimdi, hukuk işleri müdür 

tarafından esbabı mucibeei ha 
Zrrlanıyor. Kıt tatilinden evvel; Btl 
1!1k Millet Meclisine sevkedi1eceği 
Ilı tahmin ediyoruz. Herhalde ka· 
lltuı Yakmda c;ıkacakbr. Kanun her 
Cı'het.c;e, avukatların lehine birgey 
Olacak .. 

Taavün sandığmm rsJahı mev 
..___ zuu bahisti. Baro reisine 
... IUJU da sordum. Dedi ki: 
• - Taavtın aandığı vaktile çok 
llkı kayıtlarla bağlı olarak vtıcude 
letiritınişti. Onun M;indir ki bu san 
~ktan ümit edildiği derecede istifa 
lta edileınJyordu. Yeni kanun avu 
ltı tJarm iatikba1i ne ali.kadar ol
Jaı. Uftur. Kanun projesinde avukat
li içlıı kollektif sigorta teklif edi:._or. latanbu1 barosu ise, Roman
llirı "- diiez' Balkan memleketleri ..::r!sinln kabul ettifi tekaüt 
ilk i müdafaa ediyor. Hangi 
latrıı kabuı olunursa olunsun avukat 
C&Jttır iatikbalı ile alikadar oluna
~ • O vakit taavvUn sandıfı i 
ltıu daha esaalı tedbirler alınacak, 
1oı:enet daha f&Dlil bir vaziyete 

&caktır. 

İ atanbulda avukat aaymnm 
l'de· arttığı söyleniyordu. Baro 
!!a~~ bunu sorduğum vakit, Bay 

Çok 651 •VUkatmuz var, dedi. Bu, 
tu.. ınu? Diğer memleketlerde nt1· 
faıı~tle avukat eaym daha 
na · Meee1l latanbuıun nllfuau 
&\r\ı~ bu tnllı:dar, bin kifiye bir 
~ f isabet ettifini gösterir. 
fi Şeb~a •VUkatıarm tekiallf etti
\re A.nkaralatan~u'dur. Sonra İzmir 
2SO() ka gelır .. BUtün Ttırkiyede 
~- dar •VUkat ve dava vekili 

-latanbuı ~1iat var da ııe kadar kadın a-

- On bh. «zr. AVUka b4m avukatımız var 
tlann Çoialmam, ••'ma 

l•lanbal Baroıu Reisi avukaı 
B. HtUan Hayri 

m diye bir hldise yoktur. Aşağı yu 
karı daima, lstanbulda ayni mikdar 
avukat çatı,ır. 'Meaeli. Uç sene ev
vel Baroda 730 avukat kayıtlı idi. 
l"alt.aL 1.#u, t~ :&JlJ.~y ıt.Wc ı:::ı.w .... 

- Avukatlıktan çekilenler de o
lur mu? .. 

- Tabii.. Muhtelif sebeplerle o
lur. Fakat azdır. Yaş ilerler, başka 
bir meslek tutulur .. Vefat olur. Me 
sela hu yıl içinde 11 arkadaşımız 
vefat etti. 

S on bir sual olarak Baro re
isine. avukatlar1arla halkın 

na~ıl ~eçindiği meselesini sordum. 
Bay Hayri bu sualime bütün zek& 
sını kullanarak şSyle cevap verdi: 

- Umumiyetle iyidir. Fakat. ta 
bii bazı şikavetler olur. MeselA bu 
sene baroya davacılar tarafından 
95 avukat hakkında şikayet yapıl
mıştır Bu şikayetler tetkik edildi. 
39 u hakkında muamele yaprhnası 
na mahal kalmadı. 28 i reddeıiildi. 
3 arkA~RAA tavsiveler~e bulunduk. 
3 arkadaşın da iş aldığı para ve ev
rakı iade ettirdik. İki arkadaşa ih
tar yaptık. 3 ıı.rkad~ı da muvak 
katen avuaktlıktan menettik. işte 
bu kAdar •. 

Vakit eeç olmutrtu. 'R1lv Hayri
~~ 1.~t:Alı.Uı ww ıo=lı. -~ ı ılut.w, 

BAŞMAKALEDEN MABAA'l 

Istanbulun Otobüs 
Dedikodusu 
( S.ı 1 incide) 

tstanbul şehri için ilk ihtiyaçlardan 
biridir. 

Bu ihtiyacı karşılamanm tabii şek
li Ankarada, lzmirde olduğu gibi be
lediyenin otobüs işletmesidir. Zaten 
AtatUrkUn açılış nutkunda da şehir 
hizmetlerinin belediyenin elinde topla 
nılmaaı prensip şeklinde ileri sürül
müştür. Bu prensip çok hayırlıdır. 
ÇUnJdl otobüs, elektrik, gaz, tram • 
vay gibi umumi hizmet işleri karlı 
işlerdir. Şehirlerimizin imar ihtiyacı 
büyüktür. Bu giıbi kaynakların şeh _ 
rin elinde olması bu bakımdan lazım
dır. Bundan başka belediye, halkın is 
tirahatini ve işletmenin emniyetini 
hU8USt bir şirketten çok iyi düşüne
cek bir mevkidedir. Bu esas Anka
rada güzel bir imtihandan geçmiştir. 

• atanbulda ~hrin ot.obüs işlete 
1 cefinden çok tabii olarak bah 

sedildi. Sonra birdenbire hususi işlet 
me şekli aldı, yUrUdil. Her biri veya 
birkaçı bagka bir adama ait çeşit, çe
tit. renk ~k otobüslerin lstanbul 
sokaklarma dolduğunu gördük, BU
ytik bir ısehtrde eskiden kalına ola
rak böyle dağınık bir vaziyet bulun 
ea ,ehrin bunu birleştirmiye ve dü • 
seltmiye uğra,muı icap eder. Bir şe 
hir böyle pllnmz, usulsil.z, dağınık bir 
yola DUll göz göre yeni baştan atıla
bilir?. Hem de AtatUrkün nutkunda 
tehir. umumi hizmetleri hakkında 
çok gllsel ve hayırlı prensip ilin edil 
dikten 80Jll'L. 

Şehir bu yola gitmekte bir menfa 
at görtıyorsa bunun da bir usulü var 
dır. latanbu)un kesif ntıfwılu ana cad 
delerinde otobüs işletmek kirli bir 
iştir. Belediye tam bir hakkaniyetle 
hareket ederek bir şartname hazırla 
malı ve bu kıymetli imtiyazı her va
tandaş için müsavi şartlarla açık 
arttırmıya koymalı idi. O zaman 
hem doğru ve hakkaniyetli bir yol -
dan gidilmiş, hem de şehir hesabına 
bilet hbılatmm vtıme onundan bas-

ka bir gelir kaynağı t ide edilmiş o
lurdu. 

A ldığınuz malflmllt şudur: Şu 
ve şu hattın imtiyazı veya fil 

kadar otobüslük yere ;zin, buı kim· 
selere verilmiştir. Bu irıtiyazı alan
lar da otobüs başına §1.' kadar para 
alarak ruhsatiyeleri satmuşlardır. Be
del, talebe ve piyasaya h'Öre muhte
lü hatlarda dört yUz lira ne bin lira 
arasında dola9mıştır. tş bu kadarla 
kalmamı,, daha bulanık yollara da 
gidilmiştir. OtobUs izini alanlara bir 
taahhütname imza ettirilmişıir. Filan 
ve filan hareketlerde bulunurlarsa 
plakanın geri alınacağı bu t.aahhilt 
varakasında yazılmıştır. Buna daya
narak belediye nizamla.n mucıbince 
beş, on lira ceza ile geçiştirilecek hı 
reketler vesile edilerek pl&kalar ._reri 
almmJltır. Bunun mi.nur pllkaum 
günün piyasasındaki bedelle ayni •· 
dama veya bir bqkaaına yeniden e.1 
altından satılmasıdır. 

M emleketimizde Osmanlı idare
si zamanından kalma bi~ • 

Jmn fena zihniyetlerin ve itiyatlann 
devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Em 
niyetsizlik esası üzerine kurulan es
ki, dallı budaklı kırtast usuller her 
türlü izlerin kaybedilmesine, her çe
şit dolaptann çevrilmesine mt1saittir. 

B. Cel&l Bayar kabineei bunlan 
tasfiye eünek, ileri tekniğe, rasyonel 
usullere uygun modern bir idare kur
mak azmile il başına gelmittir. Ata 
türkün son' büyük tarihi nutkile 
Türk milletinin bu çalışma devresi 
için yüksek prensipler kunılmuş, l· 
deta ikinci bir mi11t misak yaratıl • 
mıştır. 

F.skiyt tasfiye tbımgelirken yeni 
baştan planBIZ, usulsüz. yolsuz hare
ketlere lstanbul belediyesi tarafın • 
dan müsamaha edilmesi, bu güzel 
prensip gidişine çok aykm düşmek
tedir, Bunun için tstanbulda ağızdan 
ağıza dolaşan bu dedikodu mevzuu· 
nun esaslı bir tetkikten ıec;irilmeei 

"Kukuleteliler.. işinin Münakaşası . Hatay delegesi 
Garo'nun 
Tahrikleri 

(Başı 1 incide) 
tır. 'Muameleleri kontrol etmek sure
tile nüfus muamelelerinin kendi iste 
diği yolda yürümesini temine gayret 
etmektedir. 

Fransa Meclisinde 
şiddetli gürültiiler oldu 

Bu suretle binlerce Türkün nUfusa 
kayıt işleri geri kalmış ve birçokları 
nüfus tezkerelerine "Türk,, kelimesi 
ni yazdıramanıışlardır. Son zamanlar 
da Sancakta "naklihane" edenlerin 
sayısı çok artmıştır. Buna mukabil 
Şam hUkOmetinin verdiği emirle bun 
larm muameleleri yaptırılmamış ve 
mütemadiyen müşkülat çıkanlmıştır. 

Paris, 9 (A.A.) - Mebusan m~c
lisinde adliye bütçesinin müzakeresi 
esnasında sol taraf cümhuriyetçilerin 
den Berenger. müthiş bir gürUltü i
çincıe kürsUye gelmiş ve komünistle
rin istihfaftan arasında ( C. S, A. R.) 
suikastçi teşkilatına telmih ederek 
harp kahramanlarına katil ve hay -
dut muamelesi yapılmasını takbih et 
miştir. 

Mebus Berenger, general Dusseig
neur'den de bahsetmek istediğinden 
kıomünist Cornavin "o, bir alçaktır!,, 
diye bağırmıştır. 

Bunun üzerine patırdı büyümüş ve 
meclis reisi müdahaleye mecbur ol
muştur. 

vermiş ve bu muamelenin basitleşti· 
rilmesi için icap eden tedbirlerin ... 
lmdığmı söylemiştir. 

Buna dair birçok misallerde vere
bilirim: Mesela: Birkaç gün evvel 
Reyhaniyede Ali Hocanın oğlu Meh -
met Zülfikar, nüfus kiğıdını kaybet 
mi.ş ve yenisini çıkarmak için nUfus 
dairesine bir istida vermiştir. Zülfika 
nn evrakı üzerindeki resimden intiha 
bata ait siyasi bir maksatla Hacılar 
köyü nüfusuna kaydohınduğunu zan 
neden ve bundan şüphelenen kayma 
kam. bu adamın hüviyet cüzdanını 
ifnzalamanıış ve nüfus kağıdını elin • 
den almak için Zülfikan celbetmiş -
tir. 

lılüteakı"'ben Berenger'nin istizahma 
cevap vererek bu meselenin adliye 
nazırma değil, istintak hakimine ait 
olduğunu ve bunların serbest bıra • 
kılmasmm adliyeyi ali.kadar eden 
bir iş olduğunu kaydettikten sonra 
siyasi veya adi cürüm gibi vatandaf 
lar arasında bir fark gözetilemiye • 
ceğini bütün vatandaşların kanun na 
zannda müsavi olduğunu kaydeyle • 
miş ve suikastte medhaldar olanların 
haydutluk ve dahili harp çıkamnak 
için sil&lı cemetmek,, suçu ile mile -
rim bulunduklarını ve adliye üzerin
de kendisinin müessir olanuyacağım 

Berenger, sağ cenahın ve ımerke- söylemiştir. 

zin sUreklt' alklflan arasında kürsü Adliye nazın milcrimlerden haki • 
den inmi§tir. katen katil olan iki kişinin esrarlı 

'Mehmet Ztllfikar nüfus kiğıdını 
kaymakamdan istediği zaman "Sen 
nerelisin?., sualine maruz kalmış ve 
o da "KUrdilm" cevabını vermiştir. 
Kaymakamın Aktepe ve Hacılar mm 
takasında klirt kıyafetinde kimseye 
rastlamadığını söylemesi Uzerine 
Zülfikar: 

Komtinist Nicod, Fransız tabiiye- bir şekilde ortadan kaybolduklanm 
tine geçmek istiyen bazı kimselerin ilave etımiş ve suçlularm eski muha 
vaziyeti Uzerine adliye nazınnm dik- rip olmalarına teessüf etmiştir. 
katini celbetmiştir. Anriol dahi!i nizamın muhafazuı 

Adliye nazın Anriol kUrsUye gele- hususunda azimle hareket edeceğini 
rek evveli. komünist mebusa cevap söyleyerek nuthkunu bitirmiştir. 

- Ben kUçUkJUğUmdenberi şehir 
de yqıyor ve mektepte okuyorum, 
medenl kıyafeti benimsedim. Şimdi 
Halep Jüıesinde tahsildeyim ve Ali 
hocanm oğtuyum. Reyhaniyede otu -
ruyorum, demiştir. 

Bu söz üzerine kaymakam: 
- Ben sizin kasten Hacılar mmta 

kasına kaydolunduğunuzu zannedi -
yordum. Kusura bakmayın, ancak in 
tihap zamanında gözünüzü açın ve 
Türklerden sakmm, demiştir. 

Bükreşteki 
Görüşmeler 

(Bqı 1 incide) 
z.erinde tam bir anlatmayı ve tam bir 
fikir beraberliğini müşahede eyleme 
yi mümkün kılmış ve ilk görüşmeler 
neticesinde Fransız - Romen dostlu 
ğunun kuvveti ,..e samimiyeti tebarüz 
etmiştir. 

Sarayda verilen öğle ziyafetinden 
sonra, Kral Karo!. yanında B. Tata
rescu ve Antonescu da olduğu halde, 
B. Delbos ıle görüşmUştUr Bu ilk gö 

MussoHni kararın ı rttşmeıerden çıkan intiba, çok müsa-
ittir. Londra müzakerelerinin netice-

V eriyor lel"i hakkında B. Delbos tarafmdan 
verilen izahat, bu neticelerin A vru· 

IRtua 1 ht..tftf'\) :P"da -n.cıu ~ ..... la'-• _, ... r.ı.EU ~.ı •• 
nm mukabil bir lmletıer bemJyeti vU mahiyette bulwımalan sebebile bü • 
c.'11cle getirecekleri ktıntetle saylenj • yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
yor. B. Delbos da, Fransa gıbi, Roman 

Roma, 9 (A.A.) - Venedik sarayı yanın da 'Milletler cemiyetine ve tak 
nın baıkonundan cumartesi akşamı sim kabul etmez kollektif emniyet 
Itaıyan milletine yapılacağı bildirilen prensibine bağlı olarak kaldığını bir 
fevkallde tebliğ - ki bunun ltalyanın kere daha müşahade eylemiştir. B. 
milletler cemiyetinden çekildiği hak Delbos, Romanyanm daima daha kuv 
kında olacağı söyleniyor - diğer bir vetli görmek istediği küçUk antantm 
takım rivayetlere daha yol açmıştır. yanında, Fransa _ Polonya ittifakı 
MuaoJininin Itaıyan milletine anaya gibi, Romanya _ Fransa ittifakmm 
sanın değiştiğini de ili.n edeceği söY sulhUn garanWeri sisteminde esaslı 
lenme~r. Mebusan meclisi kaldın unsurlardan birini te,kil eylemekte 
1acak ve yerine Korporatif bir meclis olduğunu da müşahade eylemiştir.Bu 
kurulacaktır. Bu rivayetlerin ne dere ahenkli faaliyet yolunda, Fransa va 
ceye kadar doğru olduğu şimdiden 
keetirilemez. Romanya siyasi mahiyette yeni an-

laşmalar imzalamak lüzumunu kati
yen hissetmemektedir. Maamafih, B. 
Delbos'un BUkreşte bulunmasından 
bilistifade iki memleket arasındaki 
münasebetler, Jdlltürel ve ekonomik 
anlaşmalar ile daha ziyade sıkılaştı
nlacaktır. 

Bir Irak Heyeti 
Japonyaya Gidiyor 
Bağdat, 9 (A.A.) _Bir Irak heye 

ti Japonyaya davet edilmiştir. 

Dııarıtla tahminler 
Prag, 9 (A.A.) -Gazetelere göre, 

Fransız Hariciye Nazın Delbosun 
BUkrqte yaptığı müzakerelerin neti 
cesi şu suretle hUIAaa edilecektir: 

Siyasi mahafil, Japonyanm yakın 
Şark memleketleri ile sıkı bir mesai 
birliğinde bulunmak arzusunda oldu 
ğunu. kaydetmektedirler. Japonya, 
btltiln memleketlerle iJrtıaadt heyet
ler mübadele etmek taaavvurundadır. 

Fransa ve Romanya kültür ve eko 
çok faydalı otur. Eğer halk arasında nomi anlaşmaları yapacaklardır. Bir 
dola.,an haberler doğru ise bu yolda siyasi' anla.,ma imzası muhtemel de 
pllnsız ve uauiatlz hareketlerin her ğildir. Çünkü böyle bir şey mevzuu 
vakit için önüne geçilmelidir. F.ğer bahis olmamıştır. F.sasen entemasyo 
yanlış lae halk tenvir edilmeli ve nal siyasetin umumt hatlan üzerin • 
memleket için zararlı bir dedikodu- de Romanya ve Fransa arasında tam 
nun ön\1 alınmahdır. bir gölilıJ birliği vardır. 

M e&elenin milıt iktisat bakımın- Küçülı Anlanl 
dan mllhim olan bir ciheti Paria, 9 (A.A.) - Delbosun mil -

vardır ki, şudur: Parası olan vatan- zakerelerinden bahseden Terr.ps ga
daşlarm Y&rnıa tam bir emniyet bağ· zetesi, Küçük Antantın muhafazasm 
tıyarak teşebbüslere atıtmalan için da ısrar ederek diyor ki: 
tetebbtla aahalannm sağlam ve de • "Gerek Bllkrefte, gerek Belgrat • 
vamlı olması llzmıdır Bu otobils işi- ve Pragda milli müdafaa hususunda 
ne yUz binlerce liralık milli sermaye, alman tedbirlerin cootdoner edilmesi 
pek çok emek ve enerji akmıştJr. Hal kadar tabii bir teY olamaz: Fakat 
buld tutulan yol: pllnm, usulailz, da Delboeun bu yolda herhangi bir te -
ğımk, büyük bir §ehrin lhtiyaçtarmı şebbliate bulunacağı doğru değildir. 
devamlı bir BUrette karfdamaması Çünkü mevzuu balıııolan ,ey ancak 
bakımından muvakkat bir yoldur. 1- KUçilk Antantm üç devletini ali.ka • 
'1n manzarasında bu cihetten de çok dar eder.,, 
fazla milballtsızlık ve babayanilik Petit Parisien yazıyor: 
vardır. Bükreşe giderken B. Delbos, va -

Herhalde bUtUn bu işin yeni çalış- !izinde hiç bir pakt projesini bera -
ma devrimize mahsus temiz ve ciddi ber götürmemiştir. Fakat, Fransa. 
lJlçUlerle ölçüleceğine, her bakımdan muhakkak olarak, Romanya, Yugos 
tetkik edileceğine şüphe etmiyoruz. lavya ve Çekoslovakyanm daha sıkı 

Ahmet Emin YALMAN mUnuebetler tesis etmekten çok fay 

Harp Sona mı 
Eriyor? 

<Batı 1 incide) 
yük bir mukavemet gösteriyorlar. 
Ve şehir içinde de icabında top muh& 
rebeleri yapmak için bütün tedbirler 
alınmıştır. 

Şimal cephesinde seyyar Çin mut
rezeleri şarki Şangtungdan birkag 
şehri Japonlardan geri aılll1Şlardır. 

Hankeudan bildirildiğine göre Ud 
Çin fırkası ansızm Yangeu nehrini 
geçerek Nankin ile Şinkiang arasın. 
da Japonların muvasala hattını kes
miştir. 

Japon başkumandanı, Nankindeld 
Çin kumandanının yarın sabaha ka • 
dar teslimi için m\lhlet vermiştii.''Fa 
kat Çin kumanaanı bunu §lddeUe reel 

detmiftir. 4-
Nankindeki bütün lsan nef!Se'·ıv 

bin sandık içinde vapurlara yükle:ne
rek Şanghaya gönderilmiştir. 

Marepl Şang-Kay-Şek, ordusunwı 
ve hava f'ılosunun kuvvei kUlliyesmi 
Nantchang ve Kioukiang mıntaka • 
amda tahşit etmektedir. 

Marefal Şang • Kay • Şelı 
utila etmiyecelı 

Berlin, 9 (A.A.) - M&relJ&l Şang
Kay-Şek'in A vrupadaki hususi mu • 
rahhıun General Changpaoli, gazete. 
ellere aşağıdaki beyanatta bulu'lllDUf 
tur: 
"- Mareşal Şang-Kay-Şek'in istifa 

edeceğine dair olarak ecnebt m~mle
ketlerde intifar etmiş olan haberlere 
inanamam. Böyle bir karar, Mart:§&• 
Un verebileceği kararlardan değıldir. 
Bu kararı ancak vekili olduğu Çin 
milleti verebilir. Tekrar ediyorum. 
Mareşal kendi ihtiyarile iş başından 
çekilemez.,, 

Harp aürecelı! 
Tokyo, 9 (A.A.) - Domei ajan• 

sına göre, bugün toplanmq olan n~ 
zırlar meclisinde, Çin merkezi hilkA· 
meti, Japonyaya kargı hattı hareke
tini değiştirmediği ve bir uzlaşma 
zihniyeti ile sulh müzakerelerine gi
rişmeğe amade olduğunu isbat et • 
mediği takdirde Nankinin sukutun • 
dan sonra dahi askeri hareklta de -
vam edilmesine ittifakla karar veril 
miştir. 

Almanyma endİfe 
Berlin, 9 (A.A.) - lş mahafili, 

Japonyanm Çinde kazanacağı bir za 
ferin Çin - Alman ticareti üzerinde 
hasıl edeceği akisler dolayıaile endip 
içindedir. Bu mahafü, Uzak Şarkta· 
ki vaziyette hasıl olan inkip.fla.rm 
iktısadf sahada bilbHBa Alman kim 
yevt ve ispenciyari sanayi uhasmda 
acil kararlar ittihazını zanır! Inhnak 
ta olduğu mUtaleasmda bulunmak -
tadır. Çünkü bu sanayiin Japon reka 
betinden müteeuir olması ihtimali 
kuvvtıe mevcuttur, 

da göreceklerini ve bu suretle bu Do 
memleketin müdafaa k~biliyetinin 
fazlalqacağmı dilşilnmekte berde .. 
vamdır. Bu takdirde, Fransa. bu mtl 
naaebet 1nkılaşmasına kendi kuvveU 
nf, diplomatik ntlfuzunu getirecektir. 



Pazar, 12. 12.1931 • 1 
-~'"'NILEB 

KONSERLER 

22.0S Brilno, Pnc: Jaucek"iD open1arm 
dan biri, 

QDA MUSiKiSi 
1 Çar,.....INıı, 15.12.1931 

nezleri, 15,45 Bedin kısa dalrası: Küçült 
prkı konseri, 18,30 Peste: Vican orkes 
traaı, refabtile Macar prkdan, 18,30 
Berliıı kısa dala111: Film prkdarı, 19 
Varıova: Şarkı ve flüt 10lo, 20 Bilkrq: 

6,45 Parla Kolonnl : Pllk konseri, 7,10 
Berlhl ma dalsuı: Sal>* konleri, 7,30 
Blikreı: Sabah neıriyatı, 8,15 Berlin kı 
• dalp11 : Konser, 9,20 Parla Kolonnl 
Pllk muikiai, 10,30: Devamı, 11,50: Ke 
n, 11.45 Berlin kısa dalsuı: Maka Sil
linp'in eaerlerinden kon.aer, 13 Parla Ko 
Jonnl: Konser nakli, 13 Bertin kısa dal 
paı: Et lenceli musiki (14,15: Dennn) 
14,15 Paris Kolonyal: Konser nakli, 15: 
lteza 15 Bukrq: Milli muikili kö7lii 
prorranu, 16,45 Pq te: Çican orkeatran 
17,05 Varıova:Ş Schamann ve Bizet'nin 
eserlerinden c;ocaJı:lara 17 ,45 Bertin kısa 
dalpn: Hatif musiki, 111.02 Biikrq: As•ert bando 18,50 Berlin ima dalgaaı : Ha 
fif nuuiki, 19 Lln>nı: Kmealllle mui 
ldai, 19,45 Peıte: Koro havalan, Ul,45 
Berlin kısa dalgası: Bando masika, 20 
Bükrq: Koro konseri, 20 Berlln kma dal 
paı: Puar konseri, 20,10 Prar: Kantılı: 

19,15 BGrq: Oda mulkiai kaarteti 
(Beethofta), 21,25 Prq: Xemaa n pi-
7Ul0 eoaatlan •e Ondriçek kaarteti, 
22,10 Viyana: Oktet (Frau Scbabert), 

SENFONiLER ,. 'ki ci 
21 Llypziı: Anton Braclmer ın 1 n 

Mandolin konseri, 20 Peıte: Viyolonael -
piyano (Hervelois, Beethoven) 22,15 Peı 
te: Beetohven varyas70nları (Erno Dob 
nanyi çalıyor), 

DANS MUSiKiSi 
C - moll senfonisi, 21,10 Peıte: Macar 
filbarmonilİ) 

18.15: Bükreı (19 Devamı plakla) 23, 
15 Varıova, 23,30: Liypzir, RESITAIJ.U . 

l 7.S5 Prq, Brtıno ...Un: P.iSnter ve 
ll09ak'm prkılarmclan, 11.15' Vaqova : 

BAnF KONSERLEB . 
6!; Paris Kolonyal: Pllk konııen, 7,10 

1 .. __ Cum-a, 11. 12. •19•3•1-•I' 

Pl'Osram, 21 Viyana, Gru: Viktor Hra
~ idaresinde yeni Viyana maaikia 
poPllriai 21,20 Brlino, Prq: Çek dana 
lan. 21,30 Bukreş: Ei lenceli plllı:lar 21,45 
Bratialava, Praıı : Konser, 22,10 Biikrq: 
Haffi orkestra musikisi (22,45: Devamı) 
22.15 Tolr7o kısa dalpaı: Plakla milU 
proeram, 23.30 LA:rpzic: Hafif maai'ld, 

.tPEBALAB. OPEBETLEB 
20.30 Viyana kısa ve orta dalıuı: Leh. 

Alman ve Italyan opera havalan, 21 

Peşte: Ôperetlerden havalar, · • 
DA MUsposı 

19, Viyana kısa dalrası: Srammel trl· 
70911 

&ESITALLER 
10,30 Bedin kısa da]p11: Halk pr 

kdarı (11,15: Keza) 16 Peşte kna dal
ıaa1: Piyano musikisi veulre. 16,15 Ber 
Hn kısa dalcas1: Piyano muısildal (Beet 
boven), 17,15 Bertin ima dalpıı: $arkı 
lar 23 Varıova : : Mozartm eserlerindaı 
piyano resitali: 

DANS MUSiKiSi 
22 §5: P ette. 23.30: Viyana, Gru, 

23,35 : Prag, Brlin\ Bratiılava, 
i11F 

20,30 Bükreı: Tiyatro 

Paartai, 13. 12. 1937 1 
.&AFiF KONSERLER 

6,30 Bükreş : Sabah nesriyatı, &,45 .Parla 
.... dalcası, Pllk konseri 7,10 Berlın kı 
u dalgası: Şen musiki (1,15: Denaa:, 
t.20 Pariı Kolonyal, Pllk muikiai. 10,30 

eza 11,50 Keza, 12 Berlin ima daJpal 
Hiii~a nnaen . .&.>. raıa. ~: 

Plak 13 Bertin kısa dalgası: Hafif mul 
ki (14,15: Devamı) ıs,10 'Btikree: Karll1k 
p1lk muikili (14,SO : Devuu) 14.15 Pa 
rie Kolonn): KODMT nakli, 15: Kua 
17,30 Bertin kısa dalsuı: Bando maaiki, 
17.45 Bertin kısa dalruı, 18,17 Bükrq: 
Etlenceli plik musikisi, 18,30 Pqte: P1lk 
hnseri, 18,50 Bertin kısa dalruı: Hafif 
maıiki, 19.15 Bükreı: Kanım pllk ma-
sikiti, 19.30 Pqte Çiııan orkestrası. 20. 
15 Praıı, Ostrova: Radyo filmi, 20,15 Ber 
Hn kıu dalcası: Ktiçflk maıild parçalan, 
tl Llnmı: Askeri bando, 21 VU10ft: 
ltöçük orkestra. 21,05 BWuq: Koroma 
sildei (Bacb) 22 Pette: KonaervataYarm 
75 DCİ aenei devri:reai konaerinin nakli, 
12,55 Bükrq: Hafif maliki nalrll, 23 Var 
109a: Akşam konseri, 23,20 Vinna: Rad 
70 orlrestraıı 

OPERALAR. OPERE'l'LEB 
16,45 Bedin kısa dalsaaı: Bettelaba

c1ent" operetinden sahneler, 20,10 Llyp. 
q: (Der Lambub) isimli muUdll pl799 -

Sarkı relitali (pb9ao nfabtile), 18,40 
Biikrq: Pi:rano maaikirf (Albeniz, Cor 
doba, Granadoı, Seriabln, Rachmaninoff) 
21.sos Bertin 1nn dalapr: Solist konse-

ri (Pi7UIO). • 

DANS JIU81K181 
Z0,05: Biikret muhetlif halldarm dam

lan, 21,50: Llypziı, 13,25: Pqte (Pllk
la). 23,30: Kolonya, Llypzic 

MUHTELD' 
9,30 Bertin k .. dalgası: (Köniı Droa· 

1elbart) iamindeki çocak maaab adaptu 

:ron• 

, ___ s.ı_ •• 14. l:ı. ı=::I 
SENFONiLER 

19,15 Bllkr .. : Fladelfi7& Seafoail. X'• 

kestrasmm pllkları, 
HAFiF KONSERLER 

6,30 Blikret: labab neeri7&tt. 7,to Ber 
Un ima dalpaı: Xantık koaaet' (8,15 : 
Deftım) 9,30 Bertin ima dalpm: Küçük 
mmıiki parçaları, 10,30 Pariı Kolon:ral : 
Pllk 12 Bertin kısa dalcaaı: Hafii masi 
ld, ıs Parlı Kolonnl: Pllk, 13 Bertin 
1nsa dalpsı: Hafif muaild (14,15: Den 
mı) 13,10 Bllkrq: Kristal orkeıtrası 

(14,30: Devamı) 14,25 Pariı JC:olonyal: 
Kcmser nakil, 15: Kda 17,25 Prq, Brü
no, Bratillna, Operet n Yali maaildsi, 
17,45 Berlin kısa da)pa: Hafif maliki 
Jll,50 Bertin kısa dalcur: Raftf masiti, 
19,15 Bükrq: Çocuk koroaa. 19,25 Peı
te: Plllı: konseri, Z0,10 Llnızis: Halk mu 
.udıi, 20,15 Bratiılava, Pras: Komer 
20.30 Vartova: Koro (Leb eMrleri) 21 
Llypziı: Opera, tiyatro, konaw •euin 
den mfireklrep neıeri procram. 21.U Bilir 
rq: Noel lcin koro ve orkestra lrotneri 
21,30 Bertin kıu datıiaıı: Kilenc:eli lftaal 
iri, 21,55 Praı: Hynek Patlanın eıerleria 
elen orlr•tra ile, 22_.ı5 okyo kıaa dalga 
aı: Yeni Japon ma111dal, 22.30 Berlin kı 
A dalpıı: Hafif muiki konseri, 22,45 
Bükr .. : Plllda etlenceli musiki 23,30 
Pette: Blıan orkeatruı. 

OPERALAR. OPERETLER 
19,45 Berlin k.a dalp11: (Die Raa

enateiner Hochzeit) iaimH opera, 20,30 
Pqte: Beetboveıa'ln (Fidelio) operaaı 21 
Viyana: Flanz Lebar"tn (TatJaııa) opere 

ODA llUSJKISI 
11,15 Va~: Vl:rnlonlel. pl7Aft0 trl

,..,..., (lloaart. Brahma), 11,30 Pnc ı 
YayH uzlar lnwtetl, 11,20 Ll)'llds: Be 
etbovenden Ea-dar pi:raao tri:ron, 23,20 
Llypalı: Bnatr 

BESITAI.IJ:B. 
10,15 Berlln kısa dalpıı: lollıt konae 

ri (pi:rano) 16,30 Bertin tn1a dalcuı : 
Sopran tarafmdan .. rtnlar, 11,30 Berlln 

tun dalcuı: Xilçllk prkılar, 20.05 Bilk 

ret: Alman trkdn (Sch•bert, ltrl1118, 

Mahler, Pfıtmer, Gretel), 20,30 Blikrq : 
Pi:rno refaaktile .__in 10n&tlan. U,15 
VaJ10Va: Pl:raao koaMri {Be9tbona) 

DANS llU81Ki81 
19,10: Pnc. Brilao. •: •UWOft tna 

f'ıf mui1ri n dua ~) 2UO: Vi7& 
-. 24.20: Hambllrs: ı.anms. 

lltJllTELll' 
15,15 BerHn ima dalpaı: O .ilik tiir •e 

anuDd Mtri7&tJ. 

Berlin kısa dalcası: Sabah konseri (8,15: 
Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: Pllk. 10,3~ 
Keza, 10,45 Berlin kıta dalgası: Hafif 
maaild, 11,50 Parla Kolonyal: Pllk. 13 
Keza, 13 Berini kısa dalcaaı: Hafif ma
liki (14,15: Devamı) 14,15 Pariı Kolon 
yal, Konıer na':Jı, 15: Keza, 17,10 Prag, 
Palla festivali (Filharmoni, koro. sopran 
•eaaire) 17,45 Cer1in kısa dalgası: Eğlen 
celi musiki, 11,02 Biikreı: Tandin orke1 
traaı (Romen muıikisi) 18,50 Berlin kıaa 
dalıaaı: Eilenceli muııki, 19,40 Pettr.: 
Radyo orkeıtra11, 20.10 Llypzir: Kar11ık 
bir saat, 20,10 Peıte: (iyi bir aicara isim 
li masikili ıkec;, 20,2S l-'rag· ,,_ .,.r 
do, 21,30 B~lrre•: A"1am konseri, 21.,30 
Viyana: Etlenceli maliki, 22,45 Bilkreş: 
Hafif mU1iki 22,45 Bedin kısa da11a11: 
Küçük musiki parçaları, 23,20 Viyana : 
Hınrat ballı: musikisi, 

OPERALAR. OPERETLER 
16,30 Berlin kma dalsaıı: (Die Raa

euteiner Hochzeit) Wmli opera, 21 Bük 
rq: Operaların aık sahnelerinden (pllk 
la) 

ODA MUSiKiSi: 
20,25 Viyana: Tautenhayn kuarteti 

(Sen rütm) 22,30 Llpzic: Berlin triyo .. 
BDftALl.-ER 

11,15: Berlin kısa dalıaaı: Kısa .. rkı
laa, 13,10 Bükreı: Dünün ve bqünün trii 
J'iik ıantörlerinin ıılllı:lan, 18,30 Bertin 
kısa dalra11: Flüt, Braçe ve ritar süiti, 
18,30 Pqte: Piyano restiali, 19,30 Berlin 
kısa dalpn: Noel prkılan, 

DANS MUSiKiSi 
12: BerJin kısa dı1ga11, 20,45 Berlin 

ima dalcuı: Chopni'in Polonez ve vals 
terinden, 23,15: Peıte 

MUJfTEUF 
9,30 Bertin kısa dalgası: En küçüklerin 

anneleri için neşriyat, 18,10 Bertin kıu 
dalsuı: Teknik ötlltler (5 daklda) 

Per,_,.., 16. 12. 1937 1 
S:fiNFONILER 

20,10 Llypzir: Senfonik bir kompoaia 
:rnn, 21 Llypıir: Drest filharmonisi 21,15 
Biikreı: Senfoniky orkestra .komeri, 

HAFiF KONSERLER 
6 45 P.rl• 1Cnlonnl: P1lk musikisr, '7.10 

Bertin kısa dalrası: Karııık halk mum-
kiai (1,15: Dev.-), 9.ZO Parla Kolon:ral 
Pllk mmıikiıl, 11,15 Bertin lan dalcaıı: 
Kma masild parçalan, 12 Bedin kıla dal 
... ,: Kant• nmaild, ıs Hafif maailri, 
15 Paria KolonJal: Pllk lmmeri, 13,10 
Biikret: Jalea orkeatruı (14,30: Devann) 
14,15 Pari9 Kolon:raJ: Konaer nakli, 15 

Keza. 17 Beorlin kı1& dalsaaı: Dinleyid 
terin iımarladddarı parçalar, 17,45 Ber 

tin kısa dalıuı: KantJk muıiki, 18,50 Ber 
Un k11& dalıuı: Kar11ık muaiki, 19,30 
Llypzil: Chopin, Schumann. Liut, Brak 
ner, 19,45 BerUn ın.. dalıaaı: Askeri 
bando, 20,15 Prac: Orkestra ile Sllv halk 
prlalan• 20.SS Bükrq: Romanslar, 20, 

40 Pral· Ostro.a: Hafif • maaiki, 21,55 
Prac: Beetboven, D.orak, 22,15 Bertin 
tn1a dalrası: Hafif lllUIİki, 23,25 Pqte: 
Çiıan orkestrası 

~ITALLER 
10,30 Bertia ima dalapı: Flit brace 

•e ıitar lletlerile tololar, it Berlin kısa 
c1alcaaı: Piyano ile Cbopin •ali ve polo-

HAFiF' KONSERLER 
6,45 Paris 'Kolonyal: Pllk, 7,10 Berfin 

ima dalcası: Karqılr maliki (8,15: De 
vamı), 9,20 Paris Kolonyal: Plik, 9,45 
Bertin kısa dalgası: Aakeri bando, 10,30 
Pariı Kolonyal: Plak, 11.SO Keza, 13 
Berlin "°l'!a dalgası: Eğlenceli muıiki 14, 

15: Devamı, 13,10 Bl1kres: Pllkla ltal
nn muaiklıi, 14,15 Paı"iı Kotooyal: Or
ke1tr• konuri, 15: Keza, 16,30 Berlin 
kna dalıaıı: Kilc;ük muıiki konseri, 16, 
45 Bertin kısa ı!:ıtrıııı: Alman Romantik 
konseri, t 7,4S nerlii\ kısa dalcası: Eilen 
celi muslki, 18 Pette: Radyo orkestrası, 
18,02 Btikrq: Sanda Marka orke1traıı, 
(19.15: Devamı) 111,50 Berlin kın dalga 
ıı: Eilenceli musiki, 19,10 Praı: Halk mu 
~kiıi (Vals, polka vesaire) 

21 LlYPzig: (Her ıeyin iyiıi buluoar) 
isimli musikili süit, 21 Finlandyada vm 
lecek Avrupa konseri (Bu konser blrc;ok 
A vrapa radyo iııtasyonlan nakledecekler 
dir) 22 Berlin kısa dalgası: Köylü danı 
lan ve musikisi, 22,25: Peşte: Çiıan or 1 
kestrası, 22.45 nükreı: Georgyia orkes•r" 1 
ıı, 23.20 Viyana: Radyo orkestrası, 

OPERALAR. OPERETf,ER 
12 Bertin kısa dalcası: Tanmm11 ope

retlerin hitam sahnelerinden parçalar, 
(1!1.45 te ayni operet musikisi tekrar neş 
redilecektir) 20,25 Viyana, Graz: Ope
ret musikisi konseri, 20,90 Prar, Brüno: 
Operalardan parçaalr, 

ODA. MUSiKiSi • 
17,45 Praı. Brüno: Yayli lletler imar 

teti, 22 Bükrq: Triyo (Mozart), 22,30 
LlYPzic: Yayli kuartet lromeri (Ça:r
kovslci) 

RESITAl .. LER 
11,15 Bertin kısa dıtıası: Film şarkı-

ları, 111,15 Vaflova: lspanyol prkıları, 
18,15 Berltn bsa clalgaaı koro ha9&1an 

(Bach), 19,20 Peıte: Piyano konseri, 21 

Berlin krsa dalsaıı: Piyano (R, Strauı) 
22,15 Tokyo kısa dalcası: Solo Japon 
prkdarı, 22,25 Peıte: Lucienne Boyer ve 
Tino Ro11i'nin pllklarmdan 23.20 Varto 
n: Piyano resitali (Bacb, Clementi, Seha 
bert, Liut), 

DANS MmlK1SI 
;ıu,ıu .ı..aypu•· ma91..ua -IHl•c ""'1'"7• 

tı, 2~35: Ll1Pziı, 

ı c_,ai, ls.12. 1937 

HAFiF KONSERLER 

1 
6,45 Pariı Kolonyal: Pllk konıeri. 7 ,10 

Bertin kıA dalrası: Hafta aona komeri 
(8,15: Devamı), !1,20 Parls Kolonnl ı 

Pllk mulikial, 9,30 Bertin kısa dalraaı~ 
Hafif muıiki. 10,30 Paris Kolonyal : 
Pllk, U,50: Keza, 12 Berlin kısa dalp 
u: Askeri bando, 13 Berlin kısa dalpıı: 
Hafif mualki (14,15: Devamı) ts,30 Bük 
ret: Enatrümantaı pllk komeri, 14,15 ı 
Film musikisi, 15,15 Bertin ima dalsuı: 
Köylil prtılan ve danalan, 11,02 Biik
rq: Askeri bando, 18,15 Bertin kısa dal 
pıı: Ateı tarkı ve danstan, 18,50 Bertin 
kı.. dalcau: Atq tarkı •e darWan. 
18,50 Berlin ın.. dalcuı: Etlenceli ma 
ıiki 1!1,30 Pqte: Çipn orkeatra11, 20 
Berliıı kı.. dalgııı: Eilerıc:ell karfok 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ kAPLANLARI 

Kadırganın tlzerine 1&ldıran Abungur, aeminln bq bodoelamuma 
doiru o derece mtlthit bir hıs w kunetle bindirmittı ki. .. Bu lnl ve ıid
detli darbe kadJrpnm bqını koparacak llbl, ytlreklerl titreten çatlı'
cblarla. baş direğe kadar uzandı. Bu l&dme Pllli1i adam akıllı l&l'BDUI: 
beYU köpüklü ıular korkunç pnltdarla tekneye dobnaia batl•m'fb. 

Salman etrafına bir kere bakmm,.b: düatUftl Yerde daha ful& blmadJ 

BtttUn irade ve eneriisini toplıyarak gUverteden fırladı. Yaralı bir kar
tal gibi, l&Dki uçuyordu. Elinde ağır, koca.man bir çekiç vardı.. Gözleri 
faltqı gibi açılınııtı.. 

Ani bir karar verdi. Bir hamlede, &ıtine gelen iki lapanyolu devirdi. 
Acı bir feryat kopmuştu .... 

!ibtlman kudurmua lribiydi •. SOnra bir sıçrayışta, kendisini Tannyann 

~o•Y ö&ü 

PATATt$ ÖZÜ 

s.ıt"' 

Dünya mevadch gıdalyesl ara11nda en büyük 

mükCifatla zafer niıanmı, cliplom donör ve 

altın madalyaya kazanan ve bu suretle 

birincillil . bihakk111 tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirlllf. Yulaf, Merc:llnek, Buğdayi irmik; 

Patates. Mısr, Türlü. lezely•i Badem; Çav

dar Özü Unlan• Çocuklarınıza Yediriniz. 
Allalun yarattığı laf hububattan alman vitamlnl ve k&1oriai, kuv 

vei gıdU)rest çok olan Huaıı Osltl Unlarına do.ktc;>runm ,ehadet e
der ki hayatın ve tablatm en mugaddi ve en mükemmel gıduıdır. 
Hasan Oaltı Unlan çocuk•armısa tam afi)'et temin eder. NefV\iııe
matarma 1ardmı eder. Onlan çabuk büyütür. Net'ell, tombul. h&lta
lık.Bd yapar. Huan Oz\tl un1arile çok leziz muhallebi ve çorba ve ye
mek yapılır. Mutlaka B A S A N markuma dikkat. 

la§, diş, nezle, grip, romatizma 
•• bitin aln)anmm derhal kuer. 

t~rnda gunae ~ •aı• aıınacmır 
Taklitlerinden aakmnm •e her ysde ıararla "GRIPIN,, lıtey;niz. 

procnm, 2f> 10 Llypaiı: Halk konseri, 
J0,20 Prlf, wıt~no: ~;uildli röri 11 Var 
eova: Adolf Sonnenfild'in eserlerinden or 
keıtra, 21,40 Peıte: Orkestra konseri 
(Siklot, M09alri, Ça:rkovslı:i) 23,30 Pras: 
Orke1tra, 

OPERALAR. OPERETLER 
16,30 Bertin kısa dalsuı: Tanmmıt o

peretlerin hitam sahnelerinden, 20,50 Vl 
yana: Affenbach'm (Parlı hantı) opera 
ıı. 21 Ll:rpzls: (Bil7tik 7dclu) iaimll ope 
ret, 

19,45 Berlln kısa dalpaı: Ors aaaalki 
al, 19,45 Llypalc: Soliat koueri. (ilan 
clo1in. pi:rano) 

DANS BIUS1KISI 
10,15: Beı:lln ima dalapı: 11,30 Pet

te, 21,15: Blikret: 21,30 Berlin 1aaa dal 
1a11: 22,45: Biikret. 23: Varpa, 23,25: 
Pqte, Viyana, 23,30: Llypslc, 

- No. 49 E 

-
PHILCO RIDYO'nuzu 

AYIN ZOllade 

geleeeıi olan partiden önceden 
temin ediniz. 

BELIOS IRJF.88J!'.8A'D 
Galata, Voyvoda cadd. 124/6/8 

Telf. 44616. Telg. BELIOS 

ISTANBUL 

Repemı 1 

MONIF FEHiM 

yanmda buldu. Eğildi, çocuiuJı ayaklarmı yakaladı. Elindeki afrr c:eJd. 
ci pıranga zincirinin üzerine Uç defa vurdu. Heyecanla, soluk eoluğa h&1.9 
kırdJ: 

- Haydi, durma, atlL. Kadırga batıyor .. Taıınyar inledi: 
- Ya Hasan, ya ötekiler! .• dlYe batırdı .. 

CArkUJ var)" 

• 
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1 EK O N O M 1 1 
.. 

Nasıl c:sogdu?. Nasıl yaşadı?. Nasıl batt:ı? 7ıftık 
Meselesinin 

Jçyüzü 

Ha~anın Piyasası 

Ceviz ve Fındık 
Stoku Çoğahyor 

No.M Yazan : Zi711 Şa1ıir 

Ittihatçılann Yeni Fırkaya 
Karşı ilk Hücumları 

• 

!ittik ......,,.. blrbo ftr. 
maya lınJdur eıtllbd ve pi).._ 
- ba ylbdea lftahAa ve gev Son hJta içinde piyaumzda 4000 kilo iç ceviz kiloau 24 • 28 
1fJk ~· JUllllShk. 1'lftlk karuftan, 22920 kilo iç fmdık 35,5 kmuttan ve 7460 kilo bh ..... 
~· bir heyet, aim fındık 18 - 17 kmuftan aablDllfbr. Piyau•ıza 6991 kilo iJ' 
dlla ......,.,.,. ~ dttlk ce-=• ile 19040 kilo fındık gelmi~r. Tabi'dir ki, bu hayat, hotlarma git 

ınemişti. Rejime, hUkfunete, bil
hassa bu rejimi yaratan ve hilkft· 
ıneti ida.re eden ittihatçılara kar· 
fi, onıann kalplerinde de bir hot· 
llUtaUZhık husule gelmi§ti. 

Sonra.. ittihatçılar, damat pa· 
l&lara bedava aybk vermek iate
ıneım,lerdi. Onların da birer it 
Cörmeterini, aldıklan ma&flan ha 
ketmelerini ileri sllrqıtlşlerdi Sa
l'aylaıda ve yalılarda izzet ve tk· 
baı içinde yan gelip oturmıya alıf 
ıtlıf olan damat pqalara, bu va
liyıet te gllç ge1mift1. 

Daha sonra.. ittihatçılar, gör· 
dtlkleri lüzum Ur.erine, (Hüniyet 
kahramanları) ndan bazılarını (ha 
l1edanı saltanat~ma yerleş· 
tinnek lüzumunu hi111etmişler •. EB 
\'er Bey, Hafız Ismail Hakkı Bey 
llbi birkaç zatin sultanlarla evlen 
lllelerini temin eylemielerdi. 

Bu zatleriıı hanedan arasm.a ka 
l'lfma1ar.r. bul hidiselere sebebi· 
Jet vermifti. lWkm ~ mik
Jaata tevecctlhtlne nail olan bu zat 
.... bndilerini iBtipdat devrinin 
daınat J>8'8l&nndan yWmek göl"' 
lllUtler; lllJ'&Y ve hanedan azası 
&rumda taamW olan usul, teeri
fat ve ll&ireye ehemmiyet verme
~ Batıl, aruaa toplanan 
(lfanedan meclisi) $ de aerbeta 
le hareket etmek, fikirlerini açık 
16Jiemek suretile hop. gitmemif--'ti& it.ray halkmm ve hanedan er-
~-... en eot sinirlerine dokunaa 
~ biri de, bu ....... a.. 
~~~~.A.. larm.llMll ~
aıatbe mt&IUtl'i idi. 
8uıtaıi IM'l.Y1arinln parlak tlnifor 
..... 'llll'eı- iıtmtm olan eski da
.. tlarm .. birer mumya gibi seaaiz 
llilne. 11LYet ölçWtl tabubus ve 
:. hareketıerine mukabil; yeni 
1&rda tJanıı aalonlarda ve koridor 

Dlalunuztannı p.brdata ıa 
blata Yilrlımelerj, dik ve yllkaek 
leale aöz söylemeleri, muhitlerine 
~~~ gelmekte ve ainirlerinl 
-.ıu: etmekte idi. 

itte bunlar, ve daha bmı1ara ben 
llyen muhtelif sebepler, ellkl (da· 
llıat ~) Uzerinde mUhim te
~ _ huauıe getirmlf.. oD1an da 
~aleyhinde muhalefete 

t. 14anat pqalarm içinde muhale 
ttl beni batlı febarüs edenler; 
~t Ferit Plf&, Damat Salih 
~~Damat Şerif Pap gibi, ha
~ ar.aaı içinde münevver ta .. 
---. aeva.t idi. 
~t Ferit Papnm Bilrıiyet ve 
h fırhrnm rei8i lllfatile ort;a .. 
._ ~ glbıe kadar, lttibatçda· 
h -.ı b•ettikleri ~utauzıu-
~den tafırmı1an, ve siya

::-Uzak JaflYUl bu Jl8Vat; Da· 
la l'erit Paeanm muhalif bir fır· 
.:: llıfatile meydana çıktığı 
..... ~-:- ltibuen, '9Ui,etlerini clefif 
I;...~·· Artık onlar da siyuıt ce 
~ kan.p.rak, muhalefet cep 

~~ ar&J. uuuru tefkil et 

li ilrrı,.t ve ltilU fırkunu tet 
'- kl1 edenlerin baemda, mm 
~ ~~e ook mUhlm ba&ı 
~Jda beraber, bunlar 
.._ boy ~k 8\IB&fa 
~ \leimerdi, Nit.ekim., daha ilk 
llilt1erdJ. aca ~ '8&f1annı g&ster. 

h~• )eni fırkava kartı 
!bat iJ1' htleuında: '~ na 
.... ~ 'Pq.-.l ~ "~et fttfhu 
ltaıı.~ Ve ba adamın nablz, 
~ ~ ll)'lljf fikir ve aecift
lla8tıeıı.1L olcluiunu Deri ldlr-

.,. lttaı&tcııar bu lddia1armda bat
~~ Qlhıkl Damat l'erit 
~ ıu:.. Dek "ValmtAir amana 

~ ltın.-~..'.:.~ Cemiyetı. 
-~ kmlmı1 bir 

ıltinci reis kalayım da, Damat Fe- ... .. T-
na L me1elellnln ~tl Ullattılar 9 -kenderiyeye 3090 kilo ceviz ve,-----------rit Paşa birinci relll olsun. uaouusua, _ _.,,..__ ... 

'" 18 lsahafı .-.,.......,.-: Marsilyaya 2500 kilo, lraka 4960 ki- Alf F• af D •• 
bu adamm ip iği puara çıkmı§tır. "Ba 1e11e Basya ve Almgya- lo, Ham'"·- 1500, Polonyaya 4000, 1 lft 1y 1 Uft Artık o, riyuetten ..çekilmeli .. Ben "''"• .. 
de hakkım olan makama geçmen. ,. mal ..- •eak birkaç ftr- kilo kabuklu fmdıkla Nevyorka 6515, 15 K 

_,_ manh,..,. bbıuttır. Bil Cenevreye 1200, Viyanay• ~. Ham UfU§ 
~mifti. flnllalar.wt~: !.!':!' ~ burga 2720, Marailyaya 15040, Kopeıı ı• d D •• t•• 

Sadık Beye, - tırkalarmm lideri 1arma .-... ve a.a - haga 1600, eetoeıo~aya ~ ki- ır en U§ U 
olmaktan ziyade - bir (tarikat pt. maıayaya fl7M teldlllerblde im· lo iç fındık ihrç edilmiştir. Şehrimiz· 
ri) zihniyetile tapanlar; hiç te- hamafbriır· Ellerlndekl mana.. de stok olarak 25 bin kilo iç, 15 bin Son bir ay içinde ytllaıeklik gaete-
reddilt etmeden: i'I atlnDeldf.ll betka dtlttiacelerl kilo kabuklu fındık ile 60 bin kilo iç ren altın fiyatlan, dün dUşmeye bq 

_ Amenna, ve aaddakna .. hattl olmadıp tola plyu&yı rMtp.b ceviz ve 30 bin kilo kabuklu ceviz lamıştır. Yükselmenin arızi aebep!er 
geç bile kaldınız. tutmak melredDe bizim mallan- vardır. Bu miktar gittikçe oağalmıya den ileri geldiği ve bazı sarra.f1arm da 

Diye cevap vermişlerdi. llllD niW ~orlar. Bal b8flamıttır. fiyatların yükselmesine yardım et 
D baki, ...,........ ba hail Dltlatah• z-1.. • f!..-d.,... ,ıex.:--,ı1• tikleri anlaşılmıotır, itte o günden itibaren, ~erit Pa a--..a....a emare yup .... u e-r1•eu olm 

d dn .. n-- a1Un ........ alU ~a t8c- T'l•n- _L-'-'-- buğday. arpa ve -v Altının ihtiklr vasıtası . ..aanaa pyı fırka riyasetin en ....,ouuıek ____ ..._ .uuu oır-IU"u.uu.c - rn--&: leni 
eartanm _.... __ ve köylö- darlardan yalnız birer vagon gelmit için bazı kararlar ve _,..s•

1 
~Y • 

için bir cereyan başl&11111tı. Ferit ntln tlttDı .,.,......... ödeyemlye- tir Türk Ticaret Bank&BJ namına da yor. Bu arada altın aJıtverit. nınaallm 
Pqa, bu cereyana dayanamamıştı. .11&aH-- • ı .. ı... ciddi tedbir 

cek vulyete uuıruaucktedlr. d..... b ğda ~-:1-•..+ı .. Lo- bir telde eokulmam ~ Kısa bir zaman sonra riyaset. un vagon u Y geWA~. ver1lli 
ten istifa etmif.. artık meydanı, tst.IMllclald komlsyoacıaıan. doelardan vagonlar boşaltı'amamıı alınmasına ihtimal yor. 
~:amamile Sadık n .. ye b"'a1r-..... nm, mallanDUD •tltterl bala • ve mevrudatm azlı"-dan piyasa is • Hükftmetin altm itine el koyaeajr 

~ .. ~W. Alma &~ • • L-berleri berine fiyatlar dün Ü• Lütfi ilui Bey ....,,...._. " ya de it ya- tekli olarak devam etmiştir. 1hracat ... Utl5 turuttan 
1100 

kurusa db-
meddahı idi. Ve 'bu da, ıunlarla sa sadık Bey, riyaset makamına paa ftrmalu'a da bizim mallan- için çavdar arandığından satlflar 18- pm 
bitti: geçer geçmez, Adeta yem mm .,.,...,....... blldlrlyortar. tekli geçmiftir. Arpa piyasuı revtek ml§tUr. 

1 - Damat Ferit Pafa, Perapa.- bir program ilin etmişti. BaDdd A)mllayadan uk lllk ta tir. Yum.ueai buldaylar 5,81,5-8,ı2, ---o---
lu otelinde ittihatçıların ileri ge- Bu programa nazaran fırka, IÖY 1epler ~· l'üat, ........ aert1er G,37A c&'fdar 4•29• arpa f ,02. Dünkü Borsa 
lenlerine bir ziyafet tertip etmif.. le hareket edecekti: da yalall dlrt ftnna, ba iti elle- yulaf 3,24-4. ufak tuulye 8,10 iç 

Bu ziyafeti mütealnp. evvelce ya.- 1 - Bükfunet umuruna mtlda- riınd• ~ve p1yua,.. fındık 35,5 kuruetur. Muameleleri 
zıp huırJadığı • uzun bir nutku o hale etmiyecek, ytlJmelt;mellM' için her ~ Zeytinyağı ucraluyor 
kuyarak, ittihat ve Terakki Cemi 2- Kendi adamlarını k&Y11"1DJ . ~~ lllJtlk· Nebati yağların fiyatlarında düşilk Borsada Unitilrk ytlluıelmiye de• 
yeti ile onun taraftarlarmı (mem- yacak. tür. Hu.tabsllbı medeatlnl ko- lük ıt()rUlmektedir. Ay ~çeği yağı • vaan etmi§tir. Pariaten 240 frank bil 
leketin ve milletin halAsklrJarı) di 3 - Fırka erklnmdan hiç khrıae 1_. daha nm kil""'u .. .: .. a. , 

8 
........ yagı· .. a. Ao dirilen Unittlrk boraammda 14,60 U-

ye, 1&&tlerce methü sena eylemi§- nazırlıklara talip olmıyacak. nunak " bııu ok yere ve .... 'Zu--&V o.&-.& -av--so Ura kadar 
ti. 4 - Kanunlar&, son derece ria- ful& sarara aıramurtan lwr . ketenyait f2 5--48 Jruruttur. Yeni radan açdmJf ve H,75 ya 

2 - 825 senesi (10 Temıınm) ge _. edilecek.. keyfi illere meydan tarmalı: ~in hlk6metJmhda ba mah8uJ ~ yatJannda da fiyatlar ytlbelmiftir. 
.,

9

.. 1199 el ko,.._. cJDlyoras.,. • r.e Ergani tahvillerl 96,50, Merkea 
celli, Şehremaneti tarafmdan Yıl- verilmlyecek. dU,mtlştUr. Dlln ~titeahhitler, lıllk\ Bankası 96A SıVBe • Erzurum kupoa 

::Z.,,sarati ~~ınel~tihç·..:~ i!n~bir· ~ l5-Fırkanm nlfiz azalan bu .. ----------- metin kiloeuna altmJt kurut.• . IJ1IZ 95 liradır. Londrada bir isterlia ,....""4• " 3-
111 mal menfaatler peelnde kOfDU1& • 1rrvwoa~ 'lrnvdu&.ı ytr.41 Air, 

Yll"' ~; le••~ ziya caklar .. ittihatçılar gibi. <R'Dti ia tlQdn için, mutlaka 'ehftyet, li1a • men - 3 "'f' ....,.,.~ • 147 09 frank ve • 9962 dolardır. 
># ..... V. ı.- · - - '-... ~mü t.c:nckeleıüc du:IL.-ca dt.et.ra ._.,. ' ' 
~ - _ _, ...... ~ ... ofiiPiiiJ)_.,,r. - .... ...o,.,., ... ~ ...... 
"8. ~ f'Ç~I, ~~Yet 1 _ Btlkflmet memur!~ tin yağlarından ylb bin kiM ... ~ hb 

edilmt,U. •• Bu a&vette, 80traJ.ardan yağım klloeu 36,40 kuruştan satm:ıt· lzmltte Meyva 
~~~~~~-------~~------------~~e~w~ ~~l~~~eMkad• 
1&. ·yine evvelce yazıp hazırladığı· L O k M A N hilkbıete tiloeu 12,25 kurult&n ytlz lzmit (TAN) - Ziraat mücadele 
~ nutuk okuyarak. tam yirmi bet ~ OD bin kilo bulgur aatılımltJl'.. mlldilrlQU meyw. ağaçlarmdaki ~ 
dakika, ittihat ve Terakki ~ ~~.~-~t= l'<i :o.ı • .' ~ M • ~ ı Mı N ~ ,ere ve hutalıklarla mUcadele,e baf 
tinin (sayılması imkln ve ihtimal ~·:. . N • ı; P" lhraf Edilen Maddeler lamıttır. Betllbqlrgellr kaynağı olaa 

:.'f.!!:ek ~=Un ~::un~ e G C!J T ER i--- Dlbı piyaNmmlan bet biD kilo iç =:n:o:':ııı:11=v=ı:! 
miyeti muhtereme) ye kargı (&l"Q fındık, on bin bet yUs kilo kUIYemi, dlr. Bu sebeple bütUn mücadele t..-
lllkran l a davet etmişti flo•• rf bin kilo iç badem, 50 bin bet Jb ki- kllib bir noktada teksü edilerek tam 

3 _ Bunlara rağmen. cemiyet P. lo razmol, OD tıç bin bet yüz kilo no bir randıman aJımnuı istenmektedir. 
k&nma kiti derecede şirin R'Örilııe dlmm ,.._., ~ tola dök· Jıut ihraç edilmiftir. Evvell Sapanca mmtakaaında ite bal 
mediği icin umduklA.nnı bulanuvan •glllPeden hltUııa cllllen ppm -. ..... dl pek tatlı •eUr. Kadm• ba alnlllJfbr. Bu mmtakadakl ağaçlar 
Damat Ferit Paşa. derhal cemiyete ba annduNl tabir bir ~ pek -.- e ' hastalıktan kurtarıldıktan sonra. di-
karıp bir eo1dan dön"" va:o~. Bu _,. olmatk ŞDdl ona elJle. ll&ıleıl,..... dlnl•est '"bbal et C, o R s A ğer sahalrda mücadeleye baf]anacak 
sefer de cem;vet alP '-fhrlP. l);,. 1avi Dlldlil pek• llitllne de, ifa et tlllH mdeoe, belll beUn1a ta'ftr- D tır. 
bıı tertin ederek • mes~bizJiğinJ -* lstıedljl fe1 ........... dalla _., blllallarlle MIW-a _. Meyvacılar mücadele tetJdlltma 
göstermiftl. çok görillör. ~ ou ba sa- dlr. TMdPdnl llÖZle ifadeye kalla • 9-lz-tS7 çok yardım etmektedir. 

..... arkM91hk derler. ..- .,. tıört1tn tadı bCU'· ğa lan da be k it ıttih-•-ıarm '-·'"--an Gladva- p .. 8 .. L .. R tzmit meyva a ç n ne ~ _us_. Ke'lmmln ............. ..ı .... llllla de bd•m '6hretlne halel P- ca ca ,. di i _ ... _ eril L_ ..... _ 
... _ 01-- rr ... : .. ) -9.Atesi, bu ba- .......... ~..1- .. .__ ..... "'--- a•-H- - kurdu ve yoep B MU v en ~ 
loW"U 'UUI ..,._ e-- - - - Wl!i 1- Dro J'löri dlnleerlıdkte mta olma ... ..v.1111 4129,- 6..,,-
riz bakikaUeri parmatma dolaya. yoktur. Allı 4hllacle bir erkeilll bir yular IQllı el leleri iyi bir möda- Dolar ıı2.- 126,- tıklar görUlmUftilr. 

rak yeni ftrkava fiddetle hücuma bdma arane l&ller IÖylemeil de ,.. ...... olar, eöyleallea ...... ~i:-: 1::;: 1::.-
bqla.mlfb. Bu fırkaya riyuet e- k _ ..... .ı.-u, tabii bDlnlnls. Ba dlnt-dyormut gibi el 1..ı ... ..a..e de - ao.- &4.-
den adamm -!-.t meslekelzllfiııi me vnınııe- • ,._... Belçik Fr. 

rPY- 11U ta&ılJlk eclenJer tll ıdJIMle lellÇ ... ederler, yÜa tlllnla ~ bir Drahm 18.- 3 ._. 
bttttln inceliklerile teRrih ederek. deHkanhlNdlr. l'akat 191 ~ )lanketl, yuı kaleml gibi. evet ve- Iniçre Pr, 570,- 580.-
hem fırkanm ve hem de ?eillerinin ve _ bd•..._ •....aa.ta 11119 ,. DJll'--... verir- Leva 20- 23 -

, __ _... a~ Florin 67,50 67,50 
maskelerini parça 4PJU9W• --..... flört,..... .. ook Jllrttlıııa ..... yol -eblt .... Kron ~ 78.- 12.-

JtiWçdar, bu kahir clarbeler al- ._... eılrekler baladıllP glW. aır. l'abt hnt•JM. daftlanma tı0 Silin &..._,. 21- 21-
tmda evveli .,..nrııeJardı. Sonra, ........... enllldea 10Ua ble flört .. da böyle flörttm IOllla ........ Mark 26- 29.50 
kendilerini mttdafaay& baflamlf)ar dl•._.JI sev-. ..,..._ da ur- ••'nnlea Cdlar. Çlaldt _ _.. D- Zloti ıo- zı.-
dı. Pakat bu mtıdafaada. bocala- dır. Alk lllcl*' ...._ .___.. dm Wlvacı.a &lee dhtledlll ftll'· Penco 21.- 25,-

maktan batb hiç birfe'Ye muvaffak &lbl, _... .._ .,...pm gllll ti pqeldea bir ..- IWMI .. ~ !!:: !:.": 
cılaıiıam!f}ardı. BUlki& pterdikle.. IAlllleWrm ftlrt te evllJI beklr • -. eldeeeDUftlr. lhlhıül f1kt -- Kron lnec so.- S2.-
ri aciz ve saat De, münevver zllnı. dMı a~ elll bir.._ ifade eder.~ Altm uo4.- ııos.-
renbı nuarmda mevkilerini fena l'16ri. hemea her ftldt Od tanı· .p ...._ l&ı ~ töyletmeL BanknO' m.- 210-

balde l&l'8llUflardı. - birer belnlh ........ Erblla 8a ....,.. p.,,,._ - .... 
heyM1111111• ifade edea ...... imdi- eıDlder de vardır. Oalar .. alda-

M •ıldn ruhlu bir beyu'ldan 1111a da o lıeyemıaı bbal eftljW _... .,. döktWderl tat.il dile nr-
""•ka biJ'l81 oJmıY&D na.. ..ıatu ...._ .......,... _... "'* --.,.... .......,. .P 

mat ll'erit Pqa, ba hi1cUJDlara U• rln lfadeıllae eQerla HaW de -- .......... tatalmaf ....... 
SUD amazı mubwmet edememlf- WD o1111': Dd el blrllJlrbd.......... ............ deva anmıp pllıular. 
tL Ayni zamanda, flrkaDJD erkim lrea mutMtu düa •ı •bir_.. Aflra deva baldaldarm __.. •• 
arumda da ilk uygunauduk cere dlıt tw ederler, ._ ., 0 ............ aMew•luıdlr. 
,.man baeg&ltermifti. o...tt.. .-Nld.............. . 

Sacbt Bey; tatlp ettiii ~ dllı terblyey~ sin ..... klılJe Nrt, ~ ... ... bir 
ne lliyuet eayelinde, fJrkamD baalt 11 e1a11ı oh• .... Mrf:1 ..._ elu,. lm+bktır. Bu ı...tal* WlwcaP 
fikirli, iptidai ruhlu, llOfta ve der- hele bdm da. ba .........., tüw- ..,... bDe 0 JOI pelE .._ ..,_.,.. 
Vif zlluıiyetli gtlruhunu, derhal ken mtU edene etntWdlert ..._. • ......,.. 1'ae '11 bir 187 dellld'r· 
dl tarafına cesbetmifti. rlr. Benbt vmılın ki, Mrt fJlmeo ......_ fol ...-ıı ftldtte de 

Sadık Beytn etrafına toplanan ve rı,. terblyel ve DMlk IDODdea ele- IMllll ıllJleyad. hem dlnleyad JO-
onu 1UDartan kuvvet, mUıhimdi O Dilen lmhfflerde _..,.. eder. O nr, • ....... bd tarafa da 111 • 
kaclar milhimdi ki; artık onun der wklt oaa .,...hn .....,_ w1e- alrleıtnl ....... . 
vif ınukeei bile, hillettiği gunını ce ~ ..-.ıt ohnlN '* w.. O.. lcla Mrtt.era koranü IA-
gilllyememifti. Bir gtııı en sadık le wtf bir .... _.. olar. mndır. ı.... lrmdlnl iyice llora-
havariaini etrafına toplıyarak: Bele, erkek u ook klKlr .....,. ,.... da l&Jet fllrte tatulan& o-

- Bu fJrka, benim ytl.lftmtın IU• hahmv, ltmel .. '6Jlma hl 111- a Jaemea tedavi ettirmek pnle-
W htlrmetine toDlandı. Ben nicin. Br, blru da ..., ndaha olılil'm b- rlıd Ulllmlıdır. 

ÇEKLER 

Acdıl Kaııuut 

Londra 626,- 628, 
NnJOl'k 0,1980 0,7990 
Parla 23,4975 23,4175 
Kiluo 15,1710 15,1210 
Brtilmel 4,6962 4,6110 
Atbla n.so 17,0225 
Cenevre lr,45 34St5 
Soba 6~,8075 68.6942 
Amatccl, ı,4350 1,4S 
Prac 22.70l5 ıı.u 
Vl7ana 4,2320 UG8S 
Madrit U,7SIO ll,IM2 
Bedin 1,91 U1S'1. 
VU10Va 4,2125 4,1990 
Badaııette 4,0155 4.-
Büret 106.55 ıou1 
Belcrat S4,465 S4,355 
Yokobama 2.7443 2.7356 

llOÜOft 13,6225 25,6975 
Btoldıolm S,10 3,09 

-'-

Yu o lavyaya 

G·decek 

Paketler için 
Yugoslavya idaresi Berne Kalemi 

vasıtasile yazdığı bir tamimde, Ya· 
goaravyaya gönderilecek paketlere .. 
it gUmrUk ihbarnameleri berinde pa 
ketin içindeki e,yanm çıktılı memle
ket admm göaterilmeıd gerektilini ft 
bu kaydm Yup1lavya gilmrUk idare 
since, eşyaya ait meD19 şehadetna • 
mesi yerine tutulacatmı bildirmiftlr. 
Menşe tehadetname'eri ekli bulumm
yan veya gllmrUk ihbarnameleri ts. 
rinde mahre«; memleketi ~&terilme
mil olan mtlraaeli.ta uamJ gümrtlk 
tarifesi tatbik edilecektir. 

HeMl~lc Titll'riu.rlnl• 
Miracaatlan 

Hendek <TAN) - Buradaki lrıM
air ambarlannda evvelden kalma !'IJO 
bin kilo tUtUn buJundq~ w bunlar 
satrlmadtğmdan zUrram mftt'kUJ n
ziyete dtlşt;Uftı lıakkmdakl tlltlyet. 
Ier netice venm.ıtr. Bu ttıttııılerlll 
mUbayaası i~in emir geımı,. fakat 
kilo bqıııa ancalı '1-15 1nmlt araam
da fiyat verllmiftlr. Pek çok arkıtdr 
vaziyette bulunanlar, bu flvattan mal 
lannı satmışlardır. 



10 :;::.:.;.=:;;:;:;:;;:;:;=:;:;:::;;;;;;;;;:=::;;:;;:;:;:;:::::===============:=.~:::=:::::==~===============- T A N 
10 .12 - 937 

Tasarruf 
Haftasına 

BULMACA ,,~ - -- ' l" 
SiHiRLi GÖZ ı l K 

A E 

Giriyoruz 
Sekizinci yerli mallar ve tasarruf 

haftası önümüzdeki cumartesi günü 
başlıyacaktır. Milll iktısat ve tasar
ruf cemiyetınin, hafta için hazırladı
ğı program son şeklini almıştır. Rad
yoda hafta devam ettiği müddetçe 
her akşam bir konferans verilecek. 
bir çok magazalar tenzilatlı satış ya
pacaklar ve bir de vitrin müsabakası 
tertip edilecektir. 

Başvekil Celal Bayar, cumartesi 
günü saat 14 te Ankarada vereceği 
bir nutukla haftayı açacaktır. Bu nu 
tuk, Ankara ve Tutanbul radyoları 
tarafından neşredilecektir. Hafta -
nın diğer günlerinde her akşam saat 
20 de Ankara radyosunda konferans 
lar verilecektir. 

Istanbul radyosundaki konferans

lar da tesbit edilmiştir. llk akşam, 
hukuk fakültesi dekanı profesör Ali 

Fuat Başgil, ikinci akşam Iş Limitet 
§irketi müdürü Bedri Nedim Göknil, 

''Ticaret bakımından tasarrufun e

hemmiyeti"; üçüncü akşam pI"ofesör 

Muhlis Ete "Sermaye ve para bakı
mından tasarrufun rolü"; dördüncü 
akşam doçent doktor Muzaffer Şevki 
"Srhht bakımdan yerli ürünler ve ta
sarruf"; beşinci akşam Kız Sanat 
mektebi müdürü Ayşe "Kadının ta
sarruf bakımından devletin iktisadi 
bünyesindeki rolü"; altıncı akşam ti
caret odası umumi katibi Cevat Ni
zami "Sanayi bakımından tasarrufun 
devlet bünyesi üzerindeki rolü"; ye
dinci akşam Selami Gatsedes "Tasar
ruf cemiyetinin esas prensipleri ve 
davası,, mevzuları üzerinde konfe -
ranslar vereceklerdir. Bu konferans

lar akşamlan saat 18 de verilecektir. 
Bundan başka, geçen sene kurulıyı 

Iktısat fakültesi de, bu ayın on altın

cı gününü fakülte günü olarak seç
miştir. O gün, fakültede merasim ya 
pılacaktır. Universite konferans salo
nundaki bu toplantıyı fakülte dekanı 
Omer Celal Sarih "lktısat ve tasar
ruf., mevzulu bir hitabe ile aGacak-
tır. Bundan sonra, profesör Ibrahim 
Fazıl Pelin "Ferdi ve içtimai tasar
ruf,, mevzulu bir konferans verecek
tir. Daha sonra da, profesör Kessler 
•'Tasarruf hareketinde tasarrUf san-

dıklarının rolü" nü anlatacaktır. 

Tasarruf Cemiyetinin yapacağı vit 
rin müsabakası için hazırlıklar biti
rilmiştir. Müsabaka beyoğlu, Kadı

köy ve Istanbulda yapılacaktır. Ce
miyet, haftanın ilk günü cümhuıiyet 
abidesine bir çelenk koyacaktır. Bun
dan başka şehrin birçok yerlerine ta
sarruf ve yerli mallarım propaganda 
eden 50 kadar bez levha asrlacakbr. 
Bu levhalar, geceleri de donatılacak
tır. 

·TÜRK
ANTftlSiTi 
Kadıköyünde Rıhtım caddesin 

de 36-38 numaralı F'AZIL ZAThI 
KOMUR T1CARETHANESIN -
DE Türk Antrasitinin Depod3 
teslim beher tonu (24) liraya sa 
tılmaktadır. 

Satın almak arzu edenler: Ga- · 
lata'da Yolcu salonu karş•sınja 
Tahir Hanında TURK ANTRA
SlTI SATIŞ MERKEZINDE (Te 
lefon 44915) veyahut doğrudan 
doğruya Kartrköyi.inde F'AZIL 
ZAiM DEPOSUNDA (Telefon 
60728) e müracaat edebilirler • 

Enelki günkii bilmecenin haffi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sif S .K f M-.M1A 
2 A L E T • IK E Kit K 
3 Kl•ı s ıovlADI Il•ı• 
4 'A•l• IK lE : Z ıAI L I t IK 
5 T IA P IA INl•IRI 1 lZIA 
6 .FIAIT l l lH.IBl•R 
7 Killiii ICIA ICI 1 iKi• 
B A IL o•IA vıu KAT 
9 Dl l lL.MU'M.IF A 

le, ı•'A•l f l ZAHAIT 
BUGU:sKU BULMACA 

1 ?. ~ 4 5 6 7 8 9 
10 1 - •l1•ı 1 l 

2 1 1 1 •• 3 •• 1 

4 • 1 1 • ~ 
1 • a • 

6 •ı • i • 8 .1 
9 

h. • 
• SOLDAN SAGA; 

ı - Erkek adı - Sayı 

2 - Zor değil - Eski bir lakap 

3 - Vilayet - Yakar 
4 - Bir ağaç - İstifham işareti 

5 - llave - Madeni ip 
6-.- Ufak 
7 - Fiyaka - Halk 
8 - Yemiş - Büyük rüzgar 
9 - Avuç içi - Güneş (farisi) 

10 - Gerçek - Nota 

e YUKARDAN AŞAGI: 

10 - Erkek adı - Doğru gitmiyen 
1 _ Netice - Enin 
2 - Sağın zıddı - Uyurken göcü 

lür. 
3 - Renk - Bir nevi Ru.~ askeri 
4 _ Nota _ Bellisiz yırtık ya-

malı yan 
5 - G'ıda - Sopa 
6 - Keyif veren madde-Nota 
7 - Arıların yaptığı - Pi.s böcek 
8 - Kafa - KUc;ük kayıtlar 
9 - Hizmet - Cihet 

yol. 

TOPLANTILAR 1 
e DAVETLER e -Kabataş Lisesi Mezunları 

Birliijinde 
Kabataş Li'leııi mezunlar Birliğinden: 
Birliğimiz nizamnamesi mucibince se -

nelik kongremiz 25-12-1937 saat 14 de 
Erninonü Halkevınde aktedilecetinden sa
yın üyelerin bu toplanuda bulunmaları ri
ca olunur, 

• 
Çocuk Esirgeme Kunımunun 

Müsameresi 
Çocuk Esir&eme Kurumu Eminönü il

çesinden: 
Çocuk Esirgeme kurumu çocuk kütiip 

hanesi zaruri ihtıyac;ları ic;in Vali ve bele
diye reisi Muhıttin Ustündağın himaye ve 
riyasetlerinde olmak üzere 4--Kanunusani 
-938 sah günü akşamı Beyoğlunda Fran 
sız tiyatrosunda geçen sene olduğu gibi 
bu sene de daha zengin ve daha mükem -
111el bir programla bir müsamere yapıla
caktır: 

Hem• iyi vak·t gecirmek ve hem de kü 
tüphaneye yardun etmeleri için bu çok gü 
zel müsamereye iştirak etmelerini sayın 

halkımızdan rica ederiz: 

-o-
Tiyatro SanatkCirları 
Birliği işe BaJhyor 

Bir Türk Tiyatro Sanatkarları 

Birliği kurulmuştur. Bu birlik bütün 
tiyatro sanatkarlarını içine alarak 
önü.müzdeki ay başından itibaren ça
lışmaya başlryacaktır. Bir1ik, azaları
na ihtiyaçları zamanmda yardım e
rlecek ve azalarının. haklarını koru-
! yacaktır. 

~----·İLAN 4----... 
SOMER BANK 

UMUMİ MODORLOGONDEN: 
15 11 / 1934 tarihindenberi Bankamız tarafından satın alı

narak bedelleri başabat ödenmekte olan mefsuh 

UŞAK TERAKKll ZiRAAT TORK ANONiM ŞiRKETi 
hisse l'!enetlerinin satın alınmasına 31/1/1938 tarihine kadar 
devam o'unacaktır. 

Heniiz hisselerini Bankamıza satmamıt ve bedelini alma
mış bulunan hiaaedarlarm mezkilr tarihten evvel müracaat et
meleri ilan olunur. 

. ' Pudra renkle- M E a 
rinde inkllab . \ Grip, Bat ve Dit l\ğrılan, Nevralji, l\rtritizm, Romatizma 

yaptı ._...._ ________ ~ 

Oeılel Demlryollar1 .,,,, limınları işletme u. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 15010 lira olan dingil değiştirme verenleri 17-1-1938 
Pazartesi günü saat 15,15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada ldare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu yeni ve 

sihraniiz 

renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz 

Bu işe girmek istiyenlerin 1J25,75 liralık muvakkat teminat .ile ~a~un~ 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklıflennı aynı 

ı 1 gün saat 14,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. . 

1

1 Şartnameler para.sız Qlarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da Tesellüm ve sevk şef:iğinden dağıtılmakta.dır. ·(8119) 

\ 

1 • • • 

Yolcu vagonlan Elektrik' t~nvirab işlerinde yetiştirilmek üzere San'at 

j 
\ Okulu Elektrik Şubesinden mezun 15 Elektrikçi imtih~~ ~lı~acaktır • 

Taliplerin mektep şehadetname aslını veya tasdikli su_rctını ıstıdalarına 
bağlıyarak Ankarada D. D. Yollan cer Dairesi Reisliğine müracaat et· 
meleri. ( 4428) ( 8133) 

On kadında dokuzu, 

tenlerine uymıyan bir 

renkte pudra kullanır-

lar ve yüzleri 
, .. 

sun ı 

-"-''""~~""" 
~ Arlık; sizi yaşımzda~ fazla ihti- ~ 
- :ra.rla.mış gösteren ve yüzünüzde 

i
. "pta.kalar,, halinde yapışan adi ~ 

pudra.lan bU'akıruz ve bir güzel
lik nıütehassısmın dediklerini o- ~ 
kuyunuz. . . ~ 

"makyaj görmüş,, bir· ~,.._~,~ 

şekil aldıkları gibi ya,ların· yüzünüzde plakalar halin-
dan fazla ihtiyarlamış gö- de yapışan adi pudralara 

rünürler. Yeni icat edilen nihayet veriniz ve bugün-
,ayanı hayret "Chromo- den T okalon pudrasının sih-
scope,, makinesi, pudra ramiz renklerini tecrübe edi- ı 

renklerinde bir inkılap yap- niz. Yüzünüzün bir tarafına 1 

tığı gibi sihirli bir göz, mev- bir renk ve diğer taraf~na ' ı 
cudiyetinden bile şüphe e- da başka renk bir pudra sü-
deceğiniz nisbette pudra 
re~eri arasndaki ahengi 

ifşa etmiştir. ki hu. Toka
l lon müessesesi kimyagerle

rine birçok tabii renkleri e
saılı bir tarzda mezcetmek 
imkanını vermiştir. Artrk 

rünüz ve cildinize hangisi 
daha uygun geldiğini görü
nüz. Bu yeni pudrayı kulla-

narak cazip, sehhar ve ade

ta tabii bir güzellik temin 1 

ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarif e kartılık olarak İs
tanbul 622 posta kutusu adresine (T .. T. 7) nımuzile 
12 kurut gönderdiğinizde size hususi modelde bir ku
tu pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 4 ufak pa

ket p\ldra gönderilecektir. Mektubunuzda her va.löl 
kullandıgınz pudranın rengim de bİICfirmeğl unut-

Trabzonda Yapllacak AT ATURK Anıdı 
Müsabaka Şartları, 

Trabzon llbaylığından: 
1 - Trabzonda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. . 
2 - A ·ut Projesi 1 Birinciteşrin 937 tarihinden 1 Mayıs 938 ayl sonu 

na kada: müsabakaya konulmuştur. 
3 - Talipler bu hususta Kültür Bakanlığı Yüksek öğretmen Genel 

)ırektör!Uğü ile Tutanbul Güzel Sa.na tlar Akademisinden mufassal malU 
mat alabilirler. 

4 - Trabzonda yapılacak olan Atatürk anıtı bir portre heykeli olma 
yıp Trabzon un milli mücadeledeki ro Jünü ve Atat ürkün Trabwnu muhte
lif zamanlarda teşriflerinde halkın heyecanlarını ifade eder mahiyette 
bir abide olacaktır. 

5 - Bu abide iÇin azami 140.00Ô lira kadar sarfedilecektir. 

6 - Müsabakaya en az Istanbul Güzel Sanatlar Akademisini bitirmiş 
olan Türk heykeltraşlan girebilirler. , 

7 - 31 Mayıs 1938 gUnil akşamına. kadar maket ve projeler tsta.nbul 
da Güzel Sanatlar Akademisi Direk törJiiğüne teslim edilmiş bulunmah 
dır. 

8 - :Maketler en az 1150 büyüklü ğürıde olaca~tır. 
9 _ Projeler anrdm nihai şekil hak kında tam bır fikir verecek vuzuhta 

olmalıdır. 
10 - Anıt ka ·desinin blok halinde mer~1erden ve heykel ile kabartmala 

rm bronzdan olması şayanı arzu i.se de bu cihet heykeltraşlann takdiri 
ne bırakılmıştır. · 

11 - Proje ve maketler Güzel Sanatlar Akademisinde Türk ve yaban 
cı sanatkarlardan teşkU olunacak jüri heyetince tetkik edilerek birinciye 
ı 000 ve ikinciye 500 lira mükafat verilecektir· 

12 - Anıt yapılacak mahal tam bir müstevi şekilde kabuf olunmuştur. 
Anıt mahallinin fotograflan ile mevzua esas olacak yazılar KütUr· Bakan 
lığı Yüksek Oğretim Genel Direktör ıu.ğündert ve Güzel Sanatlar Akade 
misi Direktorlüğünden parasız alma bilir. (7457) 

•• • • 
Muhammen bedeli 208000 lira olan 8 0000 adet normal hat çam traversi 
24-12-1937 cuma günü saat 15,45 de kapalı zarf' usulü ile Ankarada 
idare binasında satın.\ alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 116ŞO liralık muvakkat teminat ~le ~~un~ 
tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklıflerını aynı 
gün saat 14:,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri liı.zımd1r. 

Şartnameler 1040 kuruşa Ankara, Eskişehir, lzmir ve Haydarpaşa veı 
nelerinde satılmaktadır. (8198) 

' * * • D.D./21 No. · ıu aÇık arazi ve hangar tarifesinin 15. 12. 937 tarihinden 
itibaren 9 uncu İşletme mıntakasına da teşmiline başlanacaktır. Fazla taf 
silat için istasyonlara müracaat edilebilir. (8254) 

* * * 
. lzmir - Afyon hattı üzerinde Turgutlu istasyonunda yapılacak istas

yon binası ile Alimantasyon binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 40,000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakını Devlet De

miryollarının Ankara; Haydarpaşa, Si~keci Afyon ve lzmir veznelerindeJJ 
200 kuruş bedel .mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 27-12-937 tarihinde Pazartesi günil saat 15 de Dev
let Demiryolları İşletme Umum Mü~ürlüğü Yol Dairesi binasında Top
lanacak Merkez Bi~inci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye· girebilmek için İsteklilerin aşağıda yazdı teminat ve 
vesaiki ayni giin saat 14 de kadar Komisyon Riyasetine tevdi et:miş ol
malan lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 Jirahk muvakkat teminat. 
b - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnaımede yazılı vesikalar 
c - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 -Teklif mektuplarının ihale günü saat 14 de kadar Komisyona tevdi 

eaıımış olması lazımdır. (-1482) (821~)) 

* ... * 
Ankara İstasyonunda yapılacak umumi hela ve Revizörlük binası in,. 

şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur: · 
1 - Bu işin keşif bedeli cem'an 39.500 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demir

yolla~ınm Ankar.a, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 198 kuruş bedel 
mukabilinde alabilirler .. 

· 3 - Eksiltıme 27~12-937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An· 
karada Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi bi.
nasında toplanacak Merkez birinci' Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin asağıda yazılı teminat v~ 
vesaiki ayni gtin saat 14 de kadar Romisyon Reisliğine tevdi etmiş olma· 
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2962.50 liralık ımuvakkat te
minat, 

B - Bu kanunun tavin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
C _;_ Nafia Vekaletinden musaddak. ehliyet vesikası teklif mektupıan

nın ihale günü saat 14 de kadar Komisyona tevdi epilmiş olımasx l!
zımdır. (8245) 

Açık . eksiltme ilCinı. 

Bat~a '_B~lediye Reisliğinden ! 
1 - Eksiltmeye konulan ·iş: Bafra kasabasının tahminen (150) hektar 

meskfuı ve qo0> hektar gayrimesk t'ln ki cem'an (250) hektarlık yeri
nin halihazır haritasının tanzim ve tersimi işidir. 
. 2 - Muhammen bedel meskU.n yerlerin bir hektan (25) gayrin:ıesküıı 

yerlerin bir hektarı (12) liradan cern'an ( 4950) liradır. 
3 ·- Bu işe ait evrak şunlardır· 

· A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele ~rojesi 
C. -;- Şehir ve kasabaların. halihazır haritalannln almmasma ait Na. 

fia Vekaletinin umumi r~e fenni şartnameleri. · 
4 - Istekİiler bu evrakı rlafra Belediye Reisliğinde görebilirler. 
5 - Eksiltme 21 Birincikanun 1937 Sah günü saat 14 de Bafra Bele

diye Encümeninde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin (371) lira (25) kuruş muvakkat teıminat 

akçesi vermeleri ve aşağıda yazılı şartlan haiz bulunmaları lazımdır. Fen· 
ni ehliyet ve ihtisasları Nafia Vekaletince kabul ve tasdik edilmiş olan 
mühendisler ve topoğraflar veya bu kabil mühendis ve topoğraflar bu 

_ işe ortaklık yapacak Noterlikten musaddak müteahhitler girebilirler. 
1 _ 34230 lira 92 kuruş keşif bedelli Diyarbakır Lise pavyonu inşa- 'J - 2190 s~yıh kanun~ hükümlerine göre eksiltmeye iştirak etmek 

Diyarbekir N~fıa Müdürlüğünden: 

atıdır. . , isteyen talip'erın yukarıda yazılt gün ve sa.ntten önCE" Belediyc>ye rnüra· 
2 _ Bu işe ait evrak şunlardır: caatla muvakkat teı:rıinırtı· y:ıtırmış oLması 18.zımdır. (8189) • 
A - Eksiltme şartnamesi, . 
B _ Mukavele Projesi, İstanbul Birinci. Iflas Memµrluğun 1 Istanbul !kinci Iflas Memurluğun· 
c - Ek. Hususi ve Ek Fenni şartnamesi, dan: Müflis Veli oğlu Mustafa Faik dan: Müflis I.stefan Milyanın istib • 
D _ Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fennt şartnameleri, masasına redd~ilen alacak!~ sıfatile kak iddia edilen zaruri eşyadan ~e 
E - Bu ·eyrak Nafia dairesinde görülebilir. Ve istenebilir. · ve kesbi katiyet etmiş hükme istina meskene kafi ev hissesinden başka 
3 - Bu iş 25-12-937 Cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usu- den gelen Memiş oğlu Abdurrahma - malı olmadığından tasfiyenin tatilirıa 

Hyle Diyarbakır Nafia Müdürlüğünde yapılabilir. nm mahkumbih alacağının mümta - karar verilmiştir. tcra ve iflas kanıl 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2567 lira 32 kuruşluk muvakkat te- zen ve masarifi muhakeme ile ücreti nunun 217 nci maddesi mucibince ala 

minat veıımek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek rn.zımdır. vekaletin adiyen ve bu sırada gelen caklılardan birinin 30 gün zarfında 
A - Nafia Vekaletinden alınmış· inşaat müteahhitlik vesikası, hazinenin muamele vergisi alacağı - daireye· müracaatla iflasa müteallilt 
B - 937 yılına ait Ticaret odası vesikası. , nın mümtazen ve bir kısım alacağı - muamelelerin tatbikini istemediği "6 

5 - Taliplerın Cumartesi ihale saatinden bir saat evvel Komisyon re- nın adiyen kayd. ve kabulüne kara:- masrafı da peşin vermediği takdirde 
isliğine makbuz mukabili ,vermeleri postadaki gecikmeler kabul edil- verilmekle alicakhlar sıra defterinin iflasın k

0

apatılacağı biJinmek ur.ere 
ıınez. (8236) · düzeltildiği ilan· olunur. (2807) ilan nhınnr f?R04.' 
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1. 
iç ve dıt baaur memelerinde, hum memelebün her tirli 

iltihaplarında, cerahatlenmif fiatüllerde, kanaJU basur me
aıelerinin tedaviıinde dalına maftffalaJetle tifa11 temin eder • 

..................................... 
Soğuk algınllğl • Nezleye kC1111 

PASTİL ANTiSEPTiK 

Tenefflla 1ollarile aeçea 

hutalıldara kartı korUJucu, 

tesiri katı putillerclir. Na-

le, broatit, ll'İP Ye bops ra

hataaJıldannda, 1e1 lankJı. 

tında pek faydalıdır. 8ütiiD 

eczanelerde bulunur. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU, ISTANBUL 

1938 Yılbaşı'\ 
HAYA KURUMU BOYOK PiYANGOSU 
Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradıi 
3{) AYrlca: 200.000, 150.0000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000 

·OOo, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 
lOO.OOQ) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

keıide Yılbaıı Gecesi Yapdacaktır. 
• Biletler; (2,5), (5) ve (10) LiroJır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız ••• 

ara Vilciyetinden: 
lf;ı ~ VilAyeti çiftçilerine datıtıJmak üzere ,art.namesi mucibince 
~ ekautme ile aatın almacafı evvelce illn edilen ecnebi mamulA.tı ''7~" 
dılcJı iki tekerlekli (100) adet ikidemirli ve (25) adet Uç demirli ve san 
~ Plıll~arın Atm almmaaı yirmi bet gt1n daha uatılIDJltlr. İfbu Uç 
~ Pullugun ihalesi ayn ayn olacaktır. Pulluklann 20-12-937 pazar 

~ llhltt saat on bette açrk eksiltmeei yapılacaktır. lki tekerlekli Pulluk 
liradız, GlUhaınmen bedeli (1875), iki demirlilerin 4MO, Uç demirlilerin 15()() . 
~~anteleri Ankara ve lstanbul Ziraat Müdürlüklerinden mec~en 
1'aııta · 1•tekJUerin pullukların yüzde yedi buçuk tutarı olan mebliğa ait 
~~ektubu veya hususi muhasebe mUdürlUfU veznesine yatırılmış 
trt hıe ile birlikte eksiltme gUnU gösterilen saatte ViJAyet Daimi Enctı 

gelrneleıi ilin olunur. ( 4423} (8195) 

SÜMER BANK 
~lhumı Müdürlü§Onden: 
~zc~ mütercimlik hakkındaki ilanlarımız üzerine Ban
İa"tilaan mıadında müracaatla veaaikini tevdi eylemİf olanWm 
(9) ..._'-ları 13 Birincikinun 1937 Pazartesi siinü ..uh aaal 
~da icra edilecektir. 
~ b rada bulunanların Umumi Mildürlüiümüzde, latan
•tt. h ulunanların da lıtanbul Şuhemizde mezkar fÜD ve aa-

8.Zır bulunmalan. 1 

latanbul Vakıflar Direktörlüğü "il&nlan 

~ M d n Muhammen bedeli. Dk teminat 
~ve) Kaleuı Lira KUl'Uf Lira K~ tlıale gtıntı 
l.ta rne) 87 928 6S 69 tm 13-12-937 Pazar· 
Q~ h . teei saat 15 de. 

~ ~u 0~eaındeki Tıp Fakültesi Dahiliye aeririyatı llboratuvarı
llı.~.,_ konuıı:'1kanda cine ve mikdan yazdı ecza ve malzeme açık ek· 
Jı.~IUğQ, .,:tur. !lalesi Yllkanda ya.zıh gUn ve aaatte Vakıflar 

Levaaan ~da toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnaaneıi 
Q&lenıinde srörtııebillr. f8017l 

Yeni bir 

Pudra Bulunmuştur 

Bu yeni pudra terkibine 
.ataaknmi ....... ft'8 .. 

at lavalaadlnlmll VBN118 ..... 
l'Uldır. 

Fevkallde ince ve hafif bu 
VENUS pudruUe tuvalet g6ren 
bir cild dilnyanm en tara'tetll 
gl1r.e1Uğinl ifade ecıer. Okr, jon 
okr, RapJ. bej, Bosıe, pembe ve 
beyul'enklel' l&l'lflD, kumral ve 
esmerlere tanmJD111.C&k gUzeı
llk ve culbe verir. BtltUn tık ve 
kibar famllyalar pdi Venüs 
J>udrumı tercihan kullarurlar. 

Umumi clepoBD: Nureddin Ev. 
Uya Zade ecayı kimyeviye alltı 
tıbbiye ve ıtriyat deposu, Istan
bul. 

MODIRE ARANIYOR 
Yaşlıca bir Atın evini ft 00-

cuklannı idare etmek Uzere or
ta yqb bir Bayana ihtiyaç 
va.rdır. Arzu edenler terctlmei
hallerile latiyeceklerl ücreti 
(müdire) rumuzu ile 1100 poa
ta kutulUD& bildirmeleri. 

Haflfllk • Rahathk 

llT ...... ..... 
Tlııel _,... 12 ...... . 

....._-:.::r.•~1 MI ... ...,. ................. .. .,.._..~ .......... 

Osram 11 llmbuuıı kn118nınız. 
'Ucuz bir ıeık temin eder. 

İyi ışık 
SGglam iŞ, 

Df;kalümen lambası asgari bir istihlik temin eder .. · 

Okılre•l•re ve 
göğlı nulelerlne KATRAN HAKKI EKREM 

DZiPEK PALAS 
OTEL ve LOKANTASI 

S 1 Z E Sureti mabauaada otelde çıkartılan 
laalla TEREYACI ile :t&Pıhmt 

ili .... ~ llcmrl~ .... .,., ....... ...,... ...... 

Düğün ve ziyafetler için büyük salon'an vardır. Lokanta umuma açıktır 
-·ı Siıbci, Orbuıiye caddeai No. 7 Tel. 243IN 1'4wtUU111111111UDH 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
3 - 12 - 1937 Vaziyeti 

AK T 1 F 
Uüı 

ALTIN:Safl kilosranı 19,623,641 

BANKNO'l' 
UFAKLIX 

Dahlldekl •allablrler: 
Türk llrut 
~ llaMblrler: 

ALTIN: Safi ldloaraaı 6.412.90 
Altma ~ lrabil Berbeat 
dhialer 
Dit• ........ .. BocGla idi_....,.... 

e-+e l'allvlllerl: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
lrattıhtı 
Kır!l!lllll 6 ve 8 inci maddele-
riae teriikan hazine tarafmdım 
vaki ıediyat 

.... Oladaaı: 
~1' BONOLARI 
TICAJU SENEDAT 

IWr'" ft Tala~ aa.tw 
Cl>erahde edilm eft'ala aalıı 

A- (diyenin karııhtı Eabam ve 
(Talrriılt(itlbarl )Q)ometle) 

B - Serbest eabanı ve tahvillt ......... : 
Altlll ve Dövia fberino 
TabYillt berine ............. , 

Muhtelif:: 

27,I02,2SO,IO 

u,MS.571,-
171,860,ll 

. 
721,445.79 

t.111.729,56 

11,162,11 

ıt,oM,JIS,64 

US,741,)03,-

1s,oo.aae.-
-

4,I00,000.-
40,129.117 ,ti 

Sl,911,236,02 

5,482,527.32 

152,620,22 
1,590,964,30 

Yeldbl 

Lira 

40,560,461,91 

728,445,79 

35,231,375,sl 

145,117,677.-

44,429,117 ,96 

44,46S,71S,M 

1.743,514,51 

4.500,000.-

17,105,559,54 

340.880,692,44 

PAS 1 F 

' 

2,105,172,40 
_ 4,S16,007,7G 

J>erallde edilea eft'ala nakdiye 151,748,563,-
K•naaan 11 •• 1 IDci maddeleri· 
ae t.mJraa 11uine tarafmdan -- .......... ~ Denallcle ... ..,. ~ 
bül"91 145,117,1177,.... 

lCarllblı tamam• altın olarak 
illveten ~rile vuedilea 11,000,000,-1 

ıs,ooo.~ 

6,621,llUt 

Reeüont mubbUi ilbeteıı ted, --- 1 
vud, ıs.ooo.uw.-ı 177,117,677.-

Tllrk Llruı Mevduatı: 
Dövls •ehhödatı: 

Altma talavDI lıalıil dhizler 
Dllw dtivisler " aJacüb ldi
rlas ~ ..... , 

• 

16,587,979,41 

2,0SS,45 

29,45S,553,251 29,455,IOI.,. 

M,OCU41.U 

Y~kftn 340,880,692,44 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi '1 &~ Albn iberine avam % 4~ 

ISTANIUL GARSONLAR CEMiYETiNDEN: 
., .. _______ _ 

Ztllırevf ve ctlt b&BtalüJan 

Birinci Calqma Jllmı bitiren idare heyetimizin nıatmı tebdil için 10-
12-987 Cuma gthıtt seçim yapılacaktır. Omıiyet memuplanlull leçim 
lflDU saat ondan on altıya kadar TUrbe Babıali caddeeinde on numaralı 
Emaf Cemiyetleri blrletlk idare merkezine htıvtyet clllcknlarlle blrllkte 
gelerek reylerini kullaımıalan rica olunur. 

o, Hayri ömeı 
oıw.n 80Dl'a Beyotlu AP:am 
ka."'181Dda No. 133 Telefon :43.'lR! 
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12 Ay Veresiye H NiN S i Beyoğ'u istilcUU 
caddesi No. 302 ve Acentalarında 

Ankara - Adana - Adavaza.n - Antalva - Anten - Balıkesir - B andmna - Bursa - Dtyarbekir - Edlnıe - Eiiziz - Ereğli - Esldşehlr - Isparta - lzmir - Kayseri - Kooıya - Lüleburgaz -
Malatya - Mersin - SaIDS11n - Sivas -Trabzon - Van - ~dak 

1 i NftCi 

KANUN 
AYI 'EŞiTLER\/'\1I 

PAL'tOLAR 
19 liradan itibaren 

YON FANI LELER 
2,so liradan itibaren 

YÜN KAŞKOLLER 
1,25 liradan itibaren 

60 kuruştan itibaren 

YEALi HALLAR 
PAZAR LAR.1 

Kulağınıza Köpe Olsun ! 

EN MÜOHi$ 
\STiRAPTAH 
~ONRA ·•· 

Kullanmakla Kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle dü
türür. Bat, dit, ıinir, mafsal, adale ağrrlan ancak NEV

ROZIN almak ıuretile çarçabuk defedilebilir. 

=----- Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe altnabilir. 

l•im ve markaya dikkat. Taklitlerinden aakmmıx. 

Konya Belediye Reisliğinden : 
Yeni ta.mir edilip 29-11-1937 Pazartesi gtinil iki buçuk senelik ican ka 

palı zarf usulile ihale edileceği evvelce ilan edilıniş olan Alieddin tepe
sindeki Belediye SİNEMA BİNASI için ihale günü getirilen zarflar 2490 
numaralı arttırma, eksiltıne kanununun bu baptaki tarifatxna uygun gö
rülmediğinden mezkür binanm 15 Kaunuevvel 1937 tarihinden 31 Mayıs 
1940 tarihine kadar iki sene beş buçuk aylık ican 14 Birincik!nun 1937 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Salı gilnü saat 14,30 da ihale edilmek üzere yine kapalı zarf usulile tek=- - - rar arttırmaya çıkarılmıştır. Bir senelik icar için muhammen bedel 4,000 
Sa.tubı: A.Jımet Em.in J:'ALMA.N. Umum.i Neşrıyat:ı idare Eden: s. SAi.iM liradır. Talip olanların ve şartnameyi görerek fazla. malfunat almak istiyen 
Gazetecilik ve Nesriyat Türk Limitet Sirketi. Basıldıib yer TAN Matbaası lein Konya Belediye Riya.9etine müracaatları ilan olunur. (8170) 

Nez'e 
Bütün göğüs hastalık· 
larına yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GHIPIN 

Baş, dif, adale ağrılarile diğer ağrılan en kısa zamanda ve en 
kat'i tekilde dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve em .. 

sali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe abnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRIP1N,, isteyini 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

ikramiye 15,400 lira 

Çekiliş: 18/ 12/ 1937 Cumartesi günü Bir Bilet 1 Lira 

Biletler: Cemiyet M' rkez ve Şubelerile Yeni Postane 
karşxsmda Erzurum hanında tıan İşleri Bürosunda ve 
bilfunum Piyango Bayilerinde satılır. (7780) 


