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Vali Muhittin Ostündağın Sarfeffiği 

Bir Sözün izahını Bekliyoruz 
1 YAZAN : AHMET EMiN YALMAN 1 

Dün İstanbul Valiıi ve Belediye Reisi Muhittin Oıtündağ
dan afağıdaki·mektubu aldıın. Aynen netrediyorum: 

AHMET EMiN YALMAN 

"TAN,, GAZETESi SAHiBi 
Gazetenizin bugtlnkil nüshasm da "lstanbul otobüs dedikodusu,, baş 

bğı ile ~ıkan başmakalenize Belediye mutt&U oldu. 

Yazınızın istinat ettiği havadis ve malfbnat, tama.mile asılsız ve hl· 
lifı hakikattir. Bundan birkaç ay evvel Gazi köprüsü inşaatı haldmı
da da ayni mahiyette yazılar yazmıştınız. Matbuatın hakkı ve vazHesl 
ola.o makul ve diirüst tenkit hududunu aşan ve belediyenin şalıslye
tlınl fena zanlar ve töbmetler al tında bırakan bu yazılaruıızın lstih· 
dat ettiği mana ve maksat kanuni takibatı lstUza.nı ettirecek mahi
yette olduğundan ma.kalenizin ma.ırtuası Dahiliye Vekiletlne takdim 
olU11arak mevcut talimatnameye göre tedvir olunan bu otobüs işinin 
derhal Veki.Iet müfettişleri tarafmdan tetkik ve tahkik ettlrilmesi is
tenmiştir. Neticeye göre l&mn gelen muamele taayyün edecektir. 

Bu cevabımı başmakalenlziıı ~ıktığı sütunda neşretmellsinlz. 

Vali ve B. Reui 
Muh. Vatündağ 

Benim dünkü yazımda, otobüı meaeleıi haklmıda yapbğı· 
mız tetkikin neticeleri vardı. Bu tetkikin unıumi hatları 

da bugün diğer bir ıütunumuza yazılmıttır. 
Dünkü yazımda dürüıt ve makul tenkit hududunu qan hiçbir 

nokta yoktur. Sözlerimin hepıi açık ve müıbettir. Ne yapayım ki 
hatır ve gönül aevkile yapılan hareketler ve müsamahalar, ıtık 
kartııına çıkınca çirkin intıbalar uyandırmakt.dff.. Kabaha.t, or-
~u~ ~ ..ı..u. a-~a.l""aı ., ... u•"Kt• .:lc;•ü; )"t;r.pmAk 0 •uu. 

Muhittin tl'stündağ tenkit kar,tlmlda çok asa.btdir. Bu asabiyet yukan
daki mektubundan bellidir. Fakat iş bu kadarla kalmanııştir. İstanbul va
lisi. dün, :muharrirlerimizden Bay Reeat Feyziyi Belediye Fen Heyeti bi
nasının ÖllUnde otomobilinin yanına çağırmış ve eu sözleri söylemiştir: 

- Ahmet Emine benim taTalımtlan aöyle! Bu maka
leyi yazmak için kaç para aldı? 

Bu sözler şu zatlerln önünde söylenmiştir: 

1 - Belediye Beis Muavini Bay Daeoı. 
2 - Bay Vedat Abut. 
3 - Muharrlrlmlz Bay Reşat. 

4 - VaUain polis memuru. 

5 - Valinin §Oförü. 

B u sözleri duyunca ilk hissim, B. Muhittin Ustü~dağ~ acını.ak oldu. 
Bir gazetecinin sırf umumt menfaat düşün~~~. bır hakıkati or

ta.ya koyması gibi bir ihtimal, Muhittin üstündağın duşunce ufk~da h.iç 
lnı ~er bulamıyor? Dünyada insanlan faaliyete sevk~ece~ Yegane. saık 
lrfuhıttin Ustüncfağa göre, para kazanmak hırsı mıdır· Vazıfe, fedakarlık, 
uınunu hayatta temizlik ihtiyacı, vatan ve inkılap sevgisi gibi amiller na
tnnıa fedakarlıklar tasavvur haricinde şeyler midir? 

:E!ğer Muhit:ıin Ustündağ, bu ağır ithamını dUşUnmeden, hiddet sev'ki
le söylemişse yine acınacak bir harekette !:>ulunanuştur. 1s~nbul v~Jiliği 
\'e belediye reisliği gibi mühim bir mesuliyeti üzerine alan bır §ahsıyetin 
Bahsi infiallerine daha. fazla. hakim olabilmesi li.zımdır. 

llen Muhittin üstündağı şeref ve haysiyete kıymet verir ?ir insan ta
n.1.Y0runı. Bunun için, hiddet halinde olsun, şeref ve haysiyet~ ?akkında 
80zier söylemesinin hesabını kendisinden istiyorum. Eğer. ken~ısı ~~kkın
da bu Yolda bU: hissim olmasaydı attığı taşı ancak kendi secıyesını gös
terir bir ö ı çü diye karşı! ar ve geçerdim. 

lduhittin Üstündağm sözUnU açık surette geri almasını ve sözü, hiddet 
lle\'kile, düşünmeden sarfettiğini izah etmesini bekliyorum. Bunu yapma
dığı takdirde söylediği sözün hesabını Cümhuriyet mahkemeleri huzurup.
da isti"eceg· · J ım. 

Otuz senelik gazetecilik baya tnnda bu mesleği dalma umumi men

faat bekçiliği gibi telikld ettim. Para ve diğer berbr.ogi blr menfaat 

dü~UncesUe. bir t.ek satır yuı yazmak ıtöyle dursun, oıemleket ve 

lneslek sevgislle dalma busoai menfaatlerden ve şahsıma alt endi· 

§elerdeo f edak&rbğı göze aldım. Bütün gazeteclllk hayatım bunun 

CUıb bir delildir. Hayatımda açık a1mJa hesabım veremlyeceğlm en 
küçtik bir hareketim yoktur. 

AtattırkUn uzağı görUr rehberliği sayesinde bu mem~e~et .yeni bir 

h. Varlığa kavuşmuı:ır+ur. Büyük Şefimizin ikinci bir mılli mısak ma,.. 
ıyet• d !i~ • kA 

lar 111 e olan son nutkiyle memleketin ufuklannda yeni fırsat ve ım an-
. açılınıştır. Bunlarm tam verim vermesi, memleket hayatının her şube-

f81·ınde Prensiplere aykın düşen hareketlerin a"ık surette münakaşa ve tas. 
Ye edil "' _:ç 'd" k . mesine bağlıdır. Buna bekçi olmak bir gazetenin tabil vaDl-l.esı ır. 

§ae:~ısinden daima güleryUz ve nezaket gördüğüm, hakkında en küçük bir 
r· ~ husumet beslemediğim Muhittin üstündağm hatırını ve kendi key
~rnı ve l'a.hatnnı dü§Unerek otobüs ~!w.~duyduklanmı yazmasay-

a rn, ırnesleğinin mesuliyeti~ -her j. tle'Cl~ bu tabii vazüeyi 
Yaklar alt • · ·• ' ına alını§ o!urduınj • :Jf · 

··~~Alfet Emin YALMAN 

BAŞ MU HAR R 1 R I: . AHMET EM 1 N YALMAN 

Mahmut Raııp Uluğ'un 

1938 SENESi MUHTIRALI 

TAKViMi RAGIP 
Her yerde arayınız. Kanaat Kitapevi 

Uç Senelik 
Maden Programı 

Otobüsçüler Diyorlar -ki: 

T atbika Başlanıyor 1 

Kabine Dün 

Karar Verdi 
Aııkıva, 10 (Tan muhabüin

den) - Memleketteki toprak 
altı servetlerimizi işletmek l~in 

1 hükômetin üç senelik bir pı-og . 

Belediyeden .Otobüs işletme 
Müsaadesi Almak,· Mahdut 
Kimselere ~ inhisar_ Ediyor 

ram hazırladığını bllJyoııu. Ha-

l ber aldığıma göre, hUkfırnet bu 
/ yenJ programı tatb~ mevkUne 
[ koynuya karar vermıştır. Prog-
ı ram §o günlerde tatbik edile· 

cektir. Bu program fiil salı:ısma 
girince, memlekete hariçten ma 
den servetimiz sayesinde Sbnedf' 
:ı.ynca 14 milyon liralık dövh 
girecektir. 

Kabine toplantıda 

. .................. --. ........ ". 
E Diyorlar ki: Bele- I 
i diye fimdi hiç kim-1 

1 b .. ı.._ • t 
aeye oto u• rutUatı- i 

1 yui vermiyor. F a-1 
İ kat •on hal ta içinde ! 
İ yeniden iki kifi TUh-1 
; •atiye almıftır. Bu, i 
! .. ,, 1 1 nıçın. • .• İ 

1 .................................... . 

=------·-···-·········--·--· f Diyorlar ki: Otobüı 
i İfletme mü•aad esi 
i almak için bazı 

kim•elere araba ba
fına dört yüz, beJ 
yüz lira hava parcuı 

vermek lazım 
geliyor. 

·--------················-.. ·· 
Ankara, 10 (A.A.) - icra ' 

Vekilleri heyeti bugün Ba.ş\'ckli 
Celi.I Bayann baŞkanlığmda top
lanarak muhtelif işler üzerinde 
müzakerelerde bulunmuş ve bu 
arada Uç senelik maden işletme 
programına ait esaslan da ka
bul ederek tatbikine karar 
vermiştir. 

l•tanbalJa Maçka ile Beyazıt arcuıncla iıliyen otobü•lerclen biri 

Cenevrede Yeni Rahne •• 

Italyadan Sonra t·azı 
Devletler Dalia 

Istanbuldaki otobüs hatları ve bu 
mesele etrafında çıkan dedikodular 
üzerine, dün alakadarlara uğradık , 

tahkikat yaptık. Şehrin muhtelif 
semtlerinde işliyen otobüslerin sahip 
leri ve müstahdemleri ile konuştuk 

Bize anlatıldığına göre, vazıyet §U· 

dur: 
Istanbulda bugün, 11 hatta olo· 

btts servisi faaliyette bulunuyor. Bu 
hatlarda ifliycn otobii• ınilrtan hu· 
gUn 95 kadardır. Bu miktar daha ev-

vel fazla iken, ruhsatnamelerin alın. 
ması sebebile azalmıştır. Ruhsatna• 
mesi alındığı için bugün garaJ1arda 
bekliyen otobüsler 20 kadardır. 11 
Hattan Kurtuluşa 11, Bakırköyde 
12, Kocamustafapaşada 9, Ramide 3, 
Topkapıda 5, Aksaray - Yıldızda S, 
Eyüp- Kerestecilerde 17, Maçka
Bayazıt hattında 7, Emirgan haf tm· 
da 6, Yenimahallede 21, Taksim -
Yıldızda l. ntobUa islemektedfr. 

(Arkası 9 uncuck)' 

Cenevreden Ayrılacak Yalova Kaphcala~ı 
Layihası Mecliste Londra, 10 (TAN) - ltalyanm, 

1 
Almanya ve Japonya gibi, Milletler 
cemiyetinden çekileceği muhakkak -
trr. Yarın akşam Romada Venedik 
sarayında B. Mussolininin reisliğin· 
de toplanacak olan büyük faşist mec 
li.si bu hususta kararını verecek ve 
bu karar biraz sonra sarayın balko
nuııdan halka B. Mussolini tarafın
dan söylenecek bir nutukla ilin edi· 
lecektir. Faşist meclisi azasından bu
lunan Italyanın Londr.a bUyiik elçi
si Kont Grandi, bu akşam Romaya 
hareket etmiştir. 

Siyasi mahafilin kanaatine göre, 
ltalyanın bu yoldaki hareketi. Millet 
ler cemiyetinin, Ingllterenin ve diğt!r 
bazı devletlerin, Habeşistan istilasını 
tanımamış olması yüzünden değildir. 

ltalya esasen iki senedenberi 
Milletler Cemiyetine bir övey evlat 
gözile bakıyordu. Romada imzalanan 
son antikomünist paktı neticesidir ki, 
Italya Cenevreden ayrılmıya kati' su 
rette karar vermiştir ve bu karar ya· 
nn akşam tahakkuk ve tatbik saha
sına intikal edecektir. 

L::ındra siyasi mahafiline göre, 1-
.. talyanın Cenevreden çekilme hare -

·.'M:,.'··fusill"r'l' • ketine bir nümayiş şekli vermek iste

ltalyanın •on Milletler Cemiyeti 
mümeHili Baron Aloi.i 

mesi, antikomünist paktın diğer men 
suplarına bir cemile yapmış olmak 

(Arkası 9 uncuda) 

ŞimaliAmerikada Fransa· Almanya 
SoğUk Yüzünden Görü~eleri 
O .. lüm ve Kıthk Eski Fransa Baıvekili 

Berline Gidecek 
Nevyork, 10 (A.A.) -Bütün şima 

li Amerikada şiddetli fırtınalar bil -

küm sürmektedir. Her türlU şimendü 
fer ve yol nakliyatı durmuş olduğun 
dan eiınaldeki bazı şehirlerde kıtlık 
çıkması tehlikesi mevcuttur. Birçok 
yerlerde f aıbrikalar durmuştur. Mek
tepler kapalıdır. Soğuktan elli kadar 
lri§inin öldüğü bildirilmektedir. 

Londra, 10 (A.A.) - Evening 
Stander gazetesinin ya'Zdığına göre 
Fransa Başvekili Chautemps Alman 
ve ltaıyan devlet adamlarile temasa 
gelmek üzere eski Başvekil Flandin! 
Bertin ve Romaya göndermek fik· 
rindedir. Chautemps'm kanaatine 
göre. böyle bir vazife için Flandin 
en elverişli devlet adamıdır. 

Münakaşa Edildi 
Ankara, 10 (Tan muhabirinden)

BüyUk M. Meclisinde bugün, YalÔva 
kaplıcalarile, kaplıcalar mınta.kasmın 
idaresi hakkındaki kanun layihasının 
müzakeresi yapıldı ve bazı münaka· 
şalar oldu. Once B. Hakkı Tank söz 
alarak. kaplıcalar mmtakasmm han· 

gi araziyi ihtiva ettiğini ve hususi 
§ahıslara. ait kaynakların da, kanu· 
nun şümulü dahiline alınıp alınma• 
dığmı sordu. Bütçe encUmeni mazba
ta muharriri B. Raif Karadeniz ce
vap vererek dedi ki: 

( \.rkası 9 uncuda) • 

Japon · Ordusu Dün 
Nankini Ele Geçirdi 

• 

Fakat Çinliler, Sonuna. Kadar 
Müdafaa için Hazırhk Yapıyorlar 

Nankin ve etrafının baritaıı [Tafıilit 9 uncu sayfada] 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
[Tercilme ve iktibas 

hakkı mahfıızdur.] 

Alman Gençlik 
Teşkilatı 

Reisi Geldi 

·························································ı 

DOKTORLARIMIZ iÇIN 
TEKAMOLt KURSLARI 

Bir ilf gün evvel Ankaraya gelmiş Dokt.orlanmız için üniversite- birer ay sUrecektl:r. Her ayda en 
olan Alman gençlik teşkilatı ve terbi de "Tekft.mül kurstan,, açdınası e.z 10 gün ders verUecektlr. 
ye dairesi reisi Von Schirach dUn kararlaşmıştır. Bu kurslarda., Kurslar için üniversitedeki 
yanındaki heyetle beraber ve hususi tip &.lemi, nln son yenilikleri, ye- f ı ·· ı· 
bir tayyare ile şehrimize gelmiştir. mor 

0 
OJI ens ıtüsünde yer ay -

ni tedavi ve teııhfs usulleri nam· ' nlacaıktır. Burada. profesör Ne-
Hususi tayyare saat 13,45 te Yeşil ri ve ameli şekilde gösterilecek- şet Omer, Nissen, Ahmet Ke-

köye inmiş ve Alman misafirler, va- tir. Rektörlük, tıp fakült.esi er- mal, Leipmaruı, Akil Muhtar, 
li muavini Bay Hüdai, Emniyet mü- kanı ve alakadar profesörlerle Helman, Şvartz, Frank tarafm-

Trabzon 
Limanı İçin 
2 Milyo8' 

Miidafaa Avukatlarına 
Yaptırılan Soytarılık dürü Salih Kılıç, hava müfrezesi sü- . 

1 

baylap, Alman konsoloshanesi erka gorüşerek bu meseleyi bir esa· dan ders gösterilecektir. 
m, Alınan banlCası müdürü ve Alman sa bağlamış ve karan Maarif Tekfi.mül kurslarına yurdun 
kolonisi tarafından karşılanmıştır. Veka.Ieti.ne bildirmlı_;;tir. her tarafından lstiyen doktorlar 

Tra.bzon limanı için kati inşaat pro 
jesf hazırlanmıştır. Liman işletmesi 
müdüril Rauft, bu projeyi önümüzde 
ki hafta sonunda Ankaraya götüre ~ 
rek bu limanda yapılacak yeni lesi .. 
sat ve inşaat etrafında vekalete iza· 
hat verecektir. Dün liman işletmesin 
de bir toplantı yapılmış ve Trabzon 
limanı projesi üzerinde görüşülmüş 
tür. Bu toplantıda Trabzon.dan ş~hri 
mize gelmiş olan llçüncü umumi mü 
fettişlik muavini Nizamettin de bu • 
lunmuştur. 

-18-

M uhakeme şeklinde tertip edi
len gaddarca oyun, (Tay~ 

mis} gazetesinin dürilst ruhlu mu
habirini o kadar iğrendirmiştir ki 
bunu bµtün dünyaya duyurnıa)~ 
iş edinmiştir. Gizli vasıtalarla f!a
zetesine gönderdiği diğer bir tel- · 
grafta şunları anlatıyor: 

'1.fithat Paşa ilk istintaklar es
nasında çok sakin bir lisan kullan
ımıştr. Bc1ki de maksadı Abdülha
midi gazebc getirmemek ve işi tat 
!ılıkla durdurmıya calt~maktı. 

Bu sükıinet sarayı ümitlere dü
eürmüştü. Maznunlar arasında 
Mithat Paşadan baska adlive usul
lerini bilen ve kendini müdafaa et
me~ine iıml<fı.n olan kimSP voktu O 
da akıbetine rıza gösterdikten ve 
-gfüi.iltü ebnedikten sonra muhake
me bir celsede isin; b"tirPbilP""k ve 

rnfülhıımidin Pn bii'1iik dfr;ıman 

t Jll~ ğı insanları w,t:adan ka'dıra
caktır. 

M ithat !-'aşanın muhakemenin 
ilk gününde aldığı azimli ve 

l}iddetli tavır bu ümidi suya diişiir
dU. Sarayı telfı.ı;ı nldı. Mithat Paşa
yı kati bir §ekilde ezmek 18.zımdr. 
F~fat Efendi isminde biri ileri sürül 
dil. Kendisine şu .;;özler söyletildi: 

- Şamda iken Mithat Paşa bir 
gün bana dedi ki: 

"Sultan Azizi ö'dürtmiye mec
bur o'duk. Çünkü günün birinde 
tekrar tahta çıkması ve kendisini 
baleden adamları idam ettirmesi 
tehlikesi vardı.,, 

Rifatsn ismi şahitlerin listesinde 
yoktu. Usu1en mahlı:emeve iptida
dan haber verilmeden şahit mev
kiine çağr lamhz<lı. Fakat müddei
umumi diğer büyi.'ık usulsüzlükler 
arasında bu küçük usu'süzlüğe de 
müsaımaha etti. Ancak ertesi gün, 
he~ey olup bittikten sonra müda.
faanamesini okurken: "Bu usul
süzlUk yapılmamalı idi,, diye bir 
söz sarfettı. Bu suretle de güya 
hak bakımından mahkemeyi tenkit 
etmiş oldu. 

Mithat Paşa için bu şahidin ifa
desini çürUtmek güç olmadı. Seci
yesi ve şahit sıfatiyle bu sözleri 
&Öylemesine sebep olnn maksatlar 
bakkında neler düşundüğünü aı,;ık
ça ortaya koydu. 

M nznunlaıın gördüğü muame
le hakkında söyliyecek bir

kaç sözüm da.ha vardır: Muhake· 
me usullerine ait kanun mucibince 
bir ma?.nun, ımüdafac:ı. maksadiyle 
bir avukat se er ve onuna serbest 
çe konuşur. Mithat Pru a. Saray ta
rafından kendi i için secilen müda
faa avukatr~ı iki d fa görmüştür. 
Bunlardan birincisinde ithamna
n1enin ancak sekizıie birini bera
berce okuya.bilmişler, sonra avı~kat 
dr§arıya çağ'rılmıstır. tkinc:ı.frıde. 
mabeyinci Ragıp Bev hazır bulun
rnu~. her söylenen sö~ dinleımiş-

tır. 
tş bu kadıırla da kalmamıştır. 

sartlı kurnazlığı ile ayni avukata 
muhtelif maznunların müdafawu 
va2Mesi verilmistir. Bu sıfatla bi
ribirine zıt müdafaalarda bulun-

Misafirler doğruca Perapalas oteli Hazırlanan programa göre, devam edebileceklerdir. Dersler, 

1 

ne ın. "mı"şler ve o"ğle yemegıw·nı· de Par t"'k" ül" k ı konferans tarzında verilecek ., am urs an tıp faıkültesin-
kotelde Yeıru.şlerdı'r. d ve tıbbın her şubesinden belli-

c açılacak ve ikl devre olaca.k-
Yemekten sonra şehirde bir gezin • başlı bahisler bulunacaktır. 

tır. Birinci de\Te mayısta, ikin· Unl it d b 
ti yapan misafirler tarafından saat vers e e u işe ait hazır· 

Yeni projeye göre. Trabzon lima. .. 
nının bütiln rıhtımlar iki sene içinde 
tama.men ve yeniden yapılacaktır. 

Rıhtımlann merkez kısmında ve 
ana caddelerin iltisak noktasında 
modern ve büyük bir yolcu c;alonu ya 
pılacaktır. Bumın için proje iktisat 
Vekatetince .. tasdik olunur olunmaz 
şimdiki yolcu binası yıkılacaktır. 

mak ımevkiine dilşilrülmUş1erdir. 

Mesela avukat Refik Efendi hep 
topal Mustafayı, hem de mabeyin
ci Fahri Beyi mUdaffaa ed~ekti. 
Mustafa suçunu gfıya itiraf etmiş 
ve bunu Fahri Beyin teşvikiyle 
yaptığını söylemişti. Bu suretle 
Refik Efendi Mustafayı müdafaa 
ederken, Abdlilazizin öldllrilldUğU 
esası üzerine yilrümüş ve kabaha
ti cinayeti teşvik eden Fahri Bevin 
üzerine atmıya çalışmıştır. 

B iraz sonra ayni adam, Fahri 
Reyin avukatı sıfatiy1e aya 

ğa kalkmış ve AbdüJB.zizin intihar 
ettiği esasr üzerine gfıya müdafaa 
yapmıştır. Ayni suretle Şükrü E
fendi de bir taraftan Mithat Paşa
nın. eir taraftan da Damat Nuri 
Pasanm avukatı idi. Nuri Pasanm 
avukatı sıfatiyle ovnadrğı rol, su
eu Mithııt PJısanın üzerine atarak 
ve onu itham .eder~ ,Nuri P~ayı 
kurtarmrva ca1ısmaktı. 

Avukatların ımiinaf::ıA~·nr hi'\vlp 

soytar1ca bir şekilde çürüterek mil 
dafaa ettikleri adamların aleyhine 
çevirmek gibi bir kurnazlık ancak 

bir Şarklının aklına gelebilir. Na
muslu olduklarını zan ve iddia e-

den adamların da bu şartlar dai
resinde maznunların müdafaasını 

üzerlerine almaları da ve bundan 
hiç utanmamaları da yine Şarklı
ca bir harekettir. Hiç söylemiye 
lüzum yoktur ki avukatlar şahitle
rin ifadelerindeki tenakuzlara hi<.: 
dikkati celbetmemişler, bütün m~uı 
siizlüklere seyirci kalmışla., dır. 

Müddeiumumi hiçbir delile dayan
madan ithaım1 arda bulunduğu z~ 
man hiçbir kanııni itirazda bulun
mamışlardır. 

M ithat Paşaya yapılan muame 
leden bahsederken hiddet

ten köpürmemiye imkan yoktur. 
Kcı disine karşı en küçük lJit' telil 
bile gösterilememiştir. Boş i idia
la.! a kar§ı kendini müdafaa imka
n ·n,lan tamamiyle mahTUm bırakıl 
mıştır. Eline bir kanun alarak 
madde madde bunları çürUtmtsine 
imkan veri~eydi hakkın kendi ta
rafmda oldul{unu zahmetsizce 5s
pat edebilirdi. Mithat Paşa mah
kum edilirse kimse buna hru\tuki 
bir hüküm diyemiyecektir. Siya.si 
intikam ve şahsi husumet yfü:ün
den sadece bir cinayet i::11 enmiş .o
lacaktır. Diğer mahklımlara ~elin
ce onların suçunu gösteren hiçbir 
delil yoktur. 

Yapılan muhakemenin birkaç 
ga •esi vardır ki birisi Ab<iülhami
d"n kendi şahsi maksatlarına düş
man saydığı adamları ortadan ka.l 
d.ırmnktır. ikincisi de itiraz mey· 
linde o1ıı.nlan sustunnak ve i".ıti
l:ll erin önUne geçmektir. Fakat 
AbrJillhamidin bu yo'daki tesirlet! 
uzun bir müddet için h8.sı1 edebi
leceğine ihtimal vermiyorum, 3a
rayrn hafiyeleri her tarafa sokul
masl!lına rağmen öyle hlsırediyorum 
ki Türkler arasında bi!e kızgınlık 
hiı:si korku duygusunıı şimdiden 

hakim bulunmaktadır.,. 
(Arblll ....... ) 

17 de Taksim abidesine bir çelenk • ci devre eyffılde başhyacak ve h:klara ha.'!lanmrşttr. 
k S h

. • ........................................................ . 
onmuştur. Bundan sonra Von c ı- · · 

rach vilayete gelerek valiyi ziyaret 
etmiş ve vali de 17,30 da. bu ziyareti 
iade etmiştir. 

Gençilk teşkilatı reisi saat 20,30da 
konsoloshanede tertip edilmiş olan 
kabul resmi sırasında Alman koloni 
sini kabul etmiş ve kendilerile görüş 
müştlir. Misafirler bundan sonra Bo
ğazda bir gezinti yapmışlar ve geç 
vakit Perapalas oteline dönmüşler -
dir. 

-0---

Profesö·r Recep 
Peker, ilk 

Dersini Verdi 
Profesör Recep Peker, üniversite 

inkılap kürsüsünde dün, bu yılın ilk 
dersini vermiştir. 

Recep Peker, açış dersinde Türk 
inkılabının ecnebiler için çok kıymet 
1i bir tetkik mevzuu olduğunu, Ti.irk 
ler içinl!le bunun hayati bir ehemmi· 
yeti bulunduğunu söylemiş ve mçm
leketin rejimini, dayandığı akideleri 
saklamıya lüzum olmadığını, bunun 
bilakis zararlı olabileceğini tebarüz 
ettirmiştir. Recep Peker, yabancı po 
litikaların memleketimiz hudutları 
içine kadar girerek propaganda tez
~ hı o. ... ı.-.... ........ nı,.,.,,..uLm<l.,i .olmAk icın 

Türk rejimi ideolojisinin yurttaşlara 
öğretilmesi lU~munu ehemmiyetle 
ortaya koymuştur. Dersin sonunda, 
bugünkü devlet rejimlerine temas e
den. profesör, Türk sisteminin diğer 
yabancı sistemleri ancak kültür yap
mak için mütalea ettiğini, onların 
hiçbirini aynen kabul etmediğini, ve 
bizim kendimize mahsus bir sistemi
miz bulunduğunu söylemiş, gençleıin 
bu sistemi ezberlemek değil. öğrenip 
sevmelerini tavsiye etmiştir. 

---<r-

iki Kalpazan 
Suç Üstünde 
Yakalandı 

Polis memuru, kalpazanlık yap

makl a suçlu iki kafadan iş ilzerinde 

yakalamışlardır. Hadise şudur : 

Taksimde Kocazade sokağında 23 

numaralı evde oturan Zühtü oğlu Ce 

malin, bir arkadaşile birlikte bu ev

de kalp para hazırladıkları öğrenil· 

miş, ve dlin ev ansızın ara.n'nııştır. 

Polisler eve girince Cemal ile arkada 
şıuı iş üzerinde, kalp para basarken 

yakalamışlardır. Cema'in suç ortağı 

Beypaz.arlı Mehmet Niyazi adında bi
ridir. Ikisi de suçlarını itiraf etn1iş
lerdir. Zabıta, bunların şimdiye ka
dar piyasaya kalp para sürüp sürme 
diğini araştırmaktadır. 

Grup Telefon 

Santralları 

Tröst, Suya Diistii 
r 

Vapur Acentaları 
Navlunu indirdiler 

Limanın sol tarafında da sıra ile 
son sistem antrepolar yapılacaktır. 

Iran transit yolunda işliyen kam .. 
yonlar bu antrepolar setlerine yana 
§acaklardır. Bu setlerde bulunan vinç 
ler malları ambarlardan doğrudan 
doğruya kamyonlara veya kamyon .. 
!ardan ambarlara aktarma edecekler 
dir. Bu suretle mal aktarması bir el 
den görUlmUş olacaktır. Trabzon 1i "' 
manının bu ilk inşaat ve tesisatına 2 
milyon lira sarf edilecektir. 

Cenaze Yarın 
Naklediliyor 

Prens Ahmet Seyf eddinin, Mısır 
hükumeti tarafından istenilen cenaze 
si yann, limanımızdan kalkacak olan 
lsveç bandıralı Dimya vapurile lsken 
deriyeye gönderilecektir. Prensin ce 
nazesine annesi Prenses Nevcivan na 
mma bir memurla merhum için Mınr 
dan gönderilmiş olan hususi doktoru 
lsmet refakat edecektir. • ihracat maddelerimizi yabancı limanlara taşıyan fileplerden biri 
"~""""""'~ Ecnebi vapur acenteleri, ihracat şiline taşınmaktadır. Ayrıca yüzde üç 

mevsimi dolayısile harice nakliyatı- te primaj ücreti vardır. ~ BiRKAÇ SATIRLA ~ 
~-~,~~,.j 

Ü "~~~~tl~- temas etmek ü~e~ .. dün Atı• 
karaya ~itmiıtir: 

mızın artmasını fırsat bilerek yUk- · Şimdi Yunan vapurları bu yilı'de 
...,_1 ... !J,.l"" .. :. ..... a..ı- .c.:, .. -~ı--· ... ,..._!~-
indirmişlerdir. 

.:o- _..-!-- ,; 1 1 .. 1..:1 _____ ..1._........ __ lr ... u..~ 

panyalarla Yunan vapurları arasında 
bir rekabet başlamış olacktır. Bütün 
mesele, ihracat mallarımızı en ucuz 

rifelerle t~mıak ve bunları ecnebi 
pazarlara. mümkün olduğu kadar dü 
.şük maliyet1erle vererek beynelımilel 
rekabette muvaffe.k olmalarını temin 
etmektir. Bu bakım.dan, navlunların 
0.üşmesinden birçok faydalar görüle
cektir. 

Ecnebi vapur kumpanyaları tröst 
yapmaktan vazgeçtikleri ve tarifele
rini de indir~ikleri için şiımdiden son 
ra bunlara da mal yüklenecektir. 

---o---

• • stanbulda mangal kömürü fiyatları· 
1 nm 12 kuruşa kadar fırladığı hak 

kmdaki haber doiru deiildir Bu kömürün 
kilosu perakende olarak 6 ile yedi kuru~ 
araımdadır 

• . . ı·x: •çel lıetkiki itiraz komısyonu reıs 15•• 

1 ne 250 Ura aylık ilcretle tayin edlien 
Çatalca eski hukuk hakimi Bay Münir ya• 
kında yeni vazifesi ba:ıma gidecektir 

• 
Klğıthaneden btanbul cihetine geçen 

ana terkos borusunda tamir yapıla
cağından yann saat 10 dan 15 e kadar Is 
tanbul yakasına Terkoı ıu:ru verilmiyecck 

Bu acentelerin tröst yapara:K na'l
lunları sebepsiz yere arttırdıklan ve 
muhtelif tekliflere rağmen bunda ıs· 
rar gösterdikleri hatırlardadır. Bu
nun üzerinedir ki, deniz ticaret müw 
dürlüğtl ımuhtelif ecnebi limanlarına 
postaıa.rı olan Yunan va.purlarile ih
raç mallanmıztn mutedil navlunlarla 
nakli için mukaveleler yapmıştır. Iki 
aydanberidir, iskelelerden Istanbul 
ve tzınir limanına gelen ihracat mal
' arımız buradan Yunan vapurlarile 
nak1edilımektedir. Bunun neticesi ola 
rak tröst yapan kumpanyaların 
vapurları, iki aydanberi limanımız· 
dan hiç bir mal almadan boş hareket 
etmektedir. 

lki Hırsız Ele Geçti 
Emniyet !kinci Şube memurları, tir 

Andavallı Ahmet ve Zeki isminde iki 
sabıkahyı birçok hırsızlıkların suçlu
su olarak yakalamışlardır. Battal, 
Ahmet ve Hüseyin isminde Uç kişi de 
bunlara yataklık ettikleri için tutul
mu.,ıardır. 

• 
öğrendiğimize göre; bu kumpanya 

ıar, hilkiimetin kati hareket ve kararı 
karşısında navlunlarını gayri tabii 
na.dlerde tutmakta daha fazla ısrar 
<>-tmeroişler ve tarifelerini indirmişler 
dir. Deniz Ticaret MüdUrlilğüne ay· 
rı ayn yaptrkları mUracaatlarda. nav 
'unlarını hUkfunetin istediği mikdar. 
ara. indirdiklerini bildirerek harici 
na.atımızın vapurlarile yapılması 
nı istemişlerdir. Ecnebi vapurları ye 
ıi tarifelerinde fındığın tonunu 60 şi 

linden 40 şilebe indirmişlerdir. Acen· 
teler diğer ihracat maddelerimiz için 
de ayni nisbette tenzilat yapmışlar

dır. 

Yunan vapurlarile yapılan mukave 
!eve ?:öre. fındtklarımızm tonu 37,5 

Gümrükte 
Bek/iyen 
Ders Aletleri 

Elini Makineye Kapıll'dı 
Büylikderede kibrit fabrik~;mda 

çalışan 16 y~lannda Aliye isminde 
genç bir kız, kazaen sağ elini maki
neye kaptırarak yara.lanmıştır. 

Kunduracının Verdiği 
ilaç Böyle Olur 

Yeşilköy Uretos caddesinde Ş~m
settinin evinde çalışan Ayşe isminde 
bir kadın, aldığı Uftçtan zehirlenmiş, 
tedavi için hastahaneye kaldırdııuş. 
tır. Ayşenin Beyoğlunda Bekir ismin 
de bir kunduracıdan ilaç aldığı ve 
bundan zehirlendiği anl~ılınış, ta'1ki 
kata başlanmıştır. 

Karaköy meydanının açılma işi Emin-
önü ciheti tamamile bitirildikten 

aonraya bırakılmıştır 

• Milli Emlik Müdürlüğü, yeni Adliye 
saraymm kurulacaiı yerdeki hapis~ 

hane ankazını satılığa çıkannqtll' Yakında 
ihalesi yapılacak ve hemen yxkılm1.1ma ba• 
lanacaktır 

• T raınvay Sirketi yen{ sistem araba• 
tarından beı tane daha yaptırarak 

Şişli ve Maçka hatlarına verecektir: . / 

İ stinye dok ve havuzları ıirkı;ti tt 1 
mumi heyet toplantısı, ekseriyet 

olmad~ından on beş giln sonraya bırakıl• 
mıştır 

• İ ıtanbul Paket ve ihı ·~·· •"'..,,. tif!iı' 
de yapılmakta olan tadilat iıi ilet" 

lcmiştir: Sirkeci yolcu salonundaki güın 
rük sundurmasınm inşaatı da bitmi§tir: 

• A nkarada Yeniıehirde Devlet maha~ 
lesinde yapılan büyük postane bl 

nası bitmiştir: 

Posta, telgraf ve telefon idaresi, 

grup santralları kurmıya başla.rmş • 

tır. Bu santrallar otomatik telefon 
tesisatı bulunan büyük şehirlerde tıir 

semtin bUtün abonelerini tophyacak 
ve ayrı bir grup halinde çalışmasını 
temin edecektir. Böylelikle intizam 

Kültür Bakanlığı, Almanyadan fi. 
zik, kimya ve biyoloji aletleri satın 
almıştır. 30 lise ve muallim mektebi 
ile 60 ortamektebe dağıtıalcak olan 
bu aletler için Kamutaydan 300 bin 
liralık f ev kala.de tahsisat alınını!), 
ilk olarak 20 bin lirası kullanılmrş -
t.Ir. Getirilen aletler üç aydanberi ts
tanbul gümrüğündedir. Bunların bir 
an evvel çıkarılması için teşebbüsle 
re girişilmiştir. Aletler gUmrükten çı 
kınca. listesi hazırlanan mekteplere 
gönderilecek ve bu suretle Istanbulda 
aletsiz lise kalouyacaktır. Bu aletle -
rin kullanma şekillerini göstermek U 
sere birer izahnAme hazırlanmıştır. 

YURTTA HA v A VAZiYETi l""Yi Bırincikinun 1937 L CUMARTESi 

DUn, yurdumuzda hava umumiyet l ____ __.:_....:.__;;;'.:..~~~,,···~,· 
12 net ay Glln: 31 Kaarm: 34 

le az bulutlu geçmiştir, Eskişehir ve Arabi 1356 Rumi: 1353 
Edime hava.tisi sisli olmuştur. Rüz- Sevval: 7 Jkincitetrin: zs 
glrlar cenubi Anadoluda şimalden, Güneş: 7,15 - Oile: ız.o7 

ve surat kazanılmış olacaktır. , 
Kadıköyilndekt grup santratımn 

da 400 kadar abone ve birçok maki
neler ila vesile genişletilmesi karar -
taşmıştır. Bu iş, 6-7 aY8: kadar bitiri 
elcektir. Bundan sonra Şişli grup 
santralı kurulacak ve yeni sene için 
de faaliyete geçilecektir. 

Karadeniz kıyılarile Trakya. Eğe mm ikindi :S 14.ZS - Akşam: 111.40 

takuında cenuptan hafif kuwette es Yatsı : 18,19 - lms!k: 5.26 

miş, diğer yerlerde sakin kalmıştır. -..---.·-·- :-et 
hızla esmıştir. Saat 14 te barou· 

Şebrlrniıde Hava j.6 
tstanbulda hava sabahtan akşama 761,7 milimetre, hararet en çok · 

kadar az bulutlu geçmiştir. Rüzgar ve en az, 12,6 santigrat olarak ıce.. 
cenubu garbiden saniyede 3 metre dedilmiştir. 
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Bükreş Görüşmesi de Fikir 
Mutabakati ile Neticelendi 

8.. Delbos, Sovyet 

Sovfet Rusyada intihabat propagandasından bir görünüş: 

ı ve Çek Sefirlerine 
İzahat Verdi· 

de 

Halk, bir namzedin nutkunu dinliyor 

Sovyet Rusyada 
Mebus Seçimine 
Yarın Başlanıyor 

Moskova, 1 O (TAN) - Bütün Sovyet RUsyada yarın mehus 
~eçimine batlanacaktır. Bu suretle Stalin anayasasının seçime 
dair olan maddesi tatbik mevkiine fiilen girmiş oluyor. Münte
hipler yarın, iki meclise aza seçeceklerdir. Bu meclislerden biri 
:Yüksek Mecliatir ki 300 bin kiti tarafından 1143 mebus .ııeçilecek
tir. Diğeri de Sovyetler Birliğine bağlı memleketlerin mümessil
lerinden mürekkep olacaktır. Bu suretle Sovyet Rusyada amele 
diktatörlüğü sona ermit ve sosyalist devlet kurulmuş olacaktır. 

Moskova, 10 (A.A. Tasa) - Sov -
~etler Birliği Sendikaları Merkezi 
Ronseyi, bütün sendikalar azalarına 
hitaben neşrettiği beyannamede ez -
ti.imle deniyor ki: 

"Profesyonel Sendikalar ile diğer 
teşekküller ve Partiye mensup olmı
Yan Cemiyetler, yüksek Sovyet me -
b':18 namzetleri seçiminde, Sovyetler 
~1rliği Komünist Partisi ile ittifak 
~alinde bir blok teşkil ederek hare -
et etmektedir. Bolşevik Partisiniİı 

Pa~i~izterle vaotıkları . blpku sel~-
.. kadın, erkek butun ameleyı, 

n;ıustahdemleri, mühendisleri, tekni _ 
sıyenleri, muallimleri, ilim, edebiyat 
ve sanat işçilerini, bir tek insan gibi 
reylerini hol .k art· . k .. . tl . ' .o şevı p ı.sıne omu -

l
rus. benn Ve partisizlcrin teskil ettik 
erı lok . • 

ede . namzetıerıne vermiye davet 
rıı.,, 

\'i:eYan.n~ıne, bundan sonra, Bolşe· 
l'ak Pa.rt.ı~ı~e rey v~rmiye sebep ola-

' Stalımn idaresı altında Bolşevik 
~~sinin idaresi ile Sovyetler Bif- Namzet listeleri üzerinde tetkik 
~ınde İ§çi sınıflannın elde ettiği bil '' yapan müntehi.pler 

k zaferleri saymakta, Çarlık Rus· ı 
;asın~aki iş şeraiti ile bugünkü iş Filistinde 
· :raiti arasındaki büyük farkı teba- ı 
liiz ettirmekte ve Sovyetler Birliğin · Hayfa, 10 (A.A.) -:-- Nasırada bir 
de işsizliğin tamamile ortadan kaldı· otobüsün tecavüze ugradığı yer.ie bu 
tıldığnu bildirmektedir. lunan bir Arap. evi İngiliz askerleri 

tarafından tahrıp olunmuştur. 

Bükreş, 10 (TAN) - Fransa Hariciye Nazırı B. Delbos ile Ro- { 
manya delvet adamları arasında yapılan siyasi görütm~ler, iki i 
tarafın anfaşmasile neticelendi. Bu görütmelerde, Romanyanın 
takip ettiği siyaset Fransa - Romanya dostluğuna uygun görüldü
ğü gibi Küçük itilafın kuvvetli durumunu bir defa dahil tebarüz ~-:
ettirmiştir. --

Romanyanın ~e.~ist.~nla olan müna \ 
sebetleri de göruşulmuş ve bu arada B 
Romanya Hariciye Nazın B. Anto- • 
nescu, Romanyanm müstemleke iste 

Delbos'al 
ğinde olmadığını, ancak nüfus f'arla 
lığı dolayısile mühaceret vaziyetinde 
kaldığını tebarüz ettirmiştir. 

Dün akşam, B. Delbos şerefine ve 
rilen ziyafette Romanya hariciye na
zırı B. Antenescu, irad ettiği nutn.ık 
ta, Fransız mümessilini selamlamış, 
kendisinin yüksek mezayasm.ı teba -
rüz ettirmiş ve "tarihin her mesut 
dakikasında bir Fransız jesti ve bir 
Fransız yardımı \mlunan,. Romanya 
nın Fransa ya karşı minnettarh~ı 11 

ımlatmıştır. 

Antonescu'nun nutkuna cevap ve
ren Delbos, bilhassa Fransız siyase 
Linin Milletler cemiyeti ve müşterek 
emniyet prensiplerine istinat ettig 
ıoktasmda ısrar etmiştir. Nazır Chau 
temps ile yaptığı son Londra seya· 
hatinin Fransız - Ingiliz tesanüdü
nü bir kere daha isbat etmiş olduğu 
nu ehemmiyetle kaydetmiştir. 

B. Antonescu, Romanyanm da 
Fransa gibi Milletler cemiyetine bağ 
li olduğunu bildirmiştir. 

Titulescu'nun şikayeti 
B. Delbos'un şerefine Fransr.z elçi 

l :ğinde verilen kabul resmine davet 
1 edilmemiş ~~lunan B. T~tüles~u tel . 
grafla Harıcıye Nezaretı nezdinde şi 
kayette bulunmuştur. 

Fakat bu müsamere, Kralın da da. 
vetli bulunması hasebile, yalnız hü
kumet azalarile sefirler heyE!tine talı 
sis edilmişti. öğleden evvel Fransa 
mümessili, biribiri arkasından Nas· 
yona! · Demokrat partisinin şefi, şim 
di iktidarda bulunan Liberal partisi 
nin şefi. Çekoslovakya ve Sovyetıer 
Birliği sefirleri ile görüşerek kendile 
rine· Romen meslekdaşlarile yaptığı 
görüşmeler hakkında kısaca izahat 
vermiştir. 

Suikast 
Hazırlanmış 

Parg 1 O ( A.A.) - Ceteka bildi· 
riyor: Fransa Hariciye Nazın Del· 
bosun Pragı ziyareti esnasmda ken 
dlsine suikast bazırbğmda bulun
mak cürmü lie Pariste tevkif edi· 
len Macar tedhlş~i Kolmann hak -
kında salahiyettar mahafilden şu 
malôınat verilmektedir: 

Paris polisi Kolınann'ın tevkifin· 
den Pragı haberdar etmiş ve ü · 
zerinde Pragdao gelmiş birtakım 
şüpheU mektllplar bulunduğunu 

bildirmiştir. Bu tebligattan ikJ sa· 
at sonra bu mektupla.J:ı gönde
ren adamr yakalamıştır. 

Bu adam Fransız Lejyoolarmda 
hizmet etmt5 eski bir asker oldu· 
e--'""' l.o:,·o.,. •ylcnıigtiı, Du ~da. 

m:o bir bacağı yoktur. Ve ooda 
Fransız hükumetinden alaeağı hak 
tar bulunduğu bir fikri sabit ha· 
llndedir. ifa.desinde bir suikastin 
mevzuu bahis oJmaihğmı ve hiçbir 
şeriki cürmü de bulunmadığını söy 
lemistlr. Mamun hansAdilmişti.r. 

lptrd ai Maddeler 

için Prensipler 
Cenevre, 10 (A.A..) _Milletler Ce 

miyeti iktısad komitesi. hlik\mı.etle -
rin iptidai maddeler elde edebilmek 
için imkan dairesinde riayet etmeleri 
18.zımgelen prensipleri koyan bir ra • 
poru kabul ettikten sonra mesaisine 
hitam vermiştir. 

.Yerli Mallar 
Haftası 

~arın Başhyor 
Milletler Cemiyeti ve 

lre~kara, 10 (TAN) - Sekizinci 
~ ıınaııar ve artırma haftası yarın, 
tı:§~ekilinıizin bir nutkile başlıyacak 
~ · · Celal Bayann Ankara Halke
bı tlde vereceği bu nutuk radyo ile 
ce~~leketin her taraf mda dinlene -
"ek·:· Hatta içinde Milli Müdafaa 
tad llııniz ve diğer :zevat tarafından 

Yoda konferanslar verilecektir. 

-0-

lehistanda Yahudi 
\'e Leh Kavgaları 

ca;'arşova, 10 (A.A.) _:_ Yüksek ti
leb et mektebinde Leh ile Yahudi ta hu: arasında yeniden arbedeler zu -
l'ett etmiştir. Birçok talebe ağır su -

z e Yaralanmıştır. 
l'lliy:~ıt~, Yahudi talebeye aid bir ce 

bınasmı kapatmıştır. 
-0---

KISA HABERLER 
• F . ransad (K •Uçlu 1 a ukuletelilcr) meselesinde 
. o arak dU 'k" k" . d . lnıştir • n 1 ı ışı aha tevkıf edıl-.. 

AlınanYlld k' . . 
~llhttn b a . 1 va:ııfesınden çekil.en Dr 
lüiiine te~elınılel tediyat bankası müdür· 
tlUYor &)'ln edilecefi naberi tekzip olu 

"Eatonya L 
llaıtık d j etonya ve Litvanya aruındaki 
toplannı ev etleri konferansı dün Revalde 

ıııtır 

• talya~n bugün l\liJietler ce 
1 miyetinden çekilmesini ilan 

etmesi beklenmektedir. Böylece, 
Japonya ve AJnuuıyad8ll sonra 1-
talyada Milletler Cemiyetini yık _ 
mak için elinden geleni yapmış 0 • 

la.caktır. Zaten, bu milletler cemi
yeti de bugünkü dünyaya göre, 
"Kel başa şimşir ta.rak,, kabilinden 
bir. teşekkUJdür. 

Japonya, Mançuriyi. daha sonra 
bütün Çin ülkelerini istediği gibi iş 
gal etmek ve istediği yerleri Uhak 
etmek için Milletler Cemiyetinden 
çıktı ve Milletler cemiyetinden hiç 
bir mukavemet görmedi, görmesine 
de imkan yoktu. 

Daha sonra, Almanya da kendi
sine zorla yüklenen sulh muahede 
ahkammdan istediği ve bildiği gibi 
kurtulmak, lüzum gördüğü derece
de silahlanmak için Milletler cemi
yetinden ayrıldı ve yeni .bir ordu 
kurduktan başka Ren gayri aske
ri havzasını it;ga.1 etti. 

D aha sonra sıra ltalyaya gel· 
dl. O da, MiUetıer cemiyeti 

azası bir devietin topraklarını iş
gal ettikten başka. bu devleti dün
ya haribısmdan silmiş ve Millet· 
ter cemiyetinin bu hareketini tannna 
sını beklemişti. Ger~i Milletler ce • 
miyeti bir aralık ltalyaya karşı zec 

L .... ~~~~: .. ~~.:~.-~1~ ••• ~~:~.~.~ •••••• I 
ri tedbirler tatbikine girişti ve bu· histanuı arasıııı düzelten amil, in· 
nunla. istilanın önünü almayı um - giltere ile Fransa anlaşmasıdır. Yok 
du. Fakat, Milletler cemiyeti için· sa, Fransa De Rusya arasmdaki 
de kalan büyUk devletlerin tered· pakt değildir. 
düdü ve gevşekliği bu hareketi de Lehistan ile Romanya. birlbirlne 
akamete uğrattı. Bu büyük devlet- snnsıkı bağbdır ve Romanya. Çekos 
Ier, tecavi\ıe karşı biraz mukave- lovaıkyanın müttefikidir. Fakat de-
met ve ciddiyet göstermlş olsala.r· min de dediğimh glbi, Lehist.aD Ue 
dı belki de tecavüz siyasetinin önü- Çekoslovakyanm arasını bulnuy8 
nü almış olurlardı. imkan basıl olmuyor. 

Halbuki, e.lınan tedbirler yanın Avnstlll'Ya Ue Maea.rista.n da 
yamalaktı. Ve bu yanın tedbirler MilleNer Cemiyeti azasmdandıl'lar. 
azami gevşeklik içinde tatbik edili Avusturyanm istikbali tehlike 1-
yordu. Neticede, Milletler cemiyeti !:İndedir. Çünkü Ahnanyanm onu 
yenildi ve ltalyanın da tecavüz si- yutnuya, hazırlandığı söyleniyor. 
ya seti mnzaff er oldu. Macaristan ise, sulh mnahedelerl 

F 
akat, tecavüz siye.seti, Mil· neticesinde kaybettiği topra.kla.J'I ge 
letler cemiyetini zifa. uğra-- ri almak ve sullı muahedesinin as· 

tan biricik amil değildir. BugilnkÜ keri tahdidatmdao kurtulmak isti-
AlTupanrn vaziyetine bir na.zar a.t- yor. 
fedilirse. i(.'inden çıkrlmıı.z kanc;ık · Avusturyanm Habshttrg saltana.-
hklar, ıstıraplar görülür. Meselit tını iade etmesine, Ma.ca.ristarun 
Fransa, Lehistan Ue müttefiktir ve deprenmesine karşı gelmek üzere 
Rusya. ile arasında karşılıklı yar- vücude getirilen kilçUk ltiIB.f ikide 
dım paktr ,.ardır. Ayni pakt, Çe- birde buhranlar ge~iriyor. Kah iti· 
koslO\'akya Ue Rusya arasında da 18.f m çözüldüğü, kah itilafın kuv-
mevcottUr. Fakat, Lehistan ile Çe· vetlendiği iddia ediliyor. 
koslova.kyanın ara~n bu pakt ytt- Kısaca, Avrupaınrn vaziyeti kar-
yüzündcn açıktır. Fransa. ile Le- ma kanşıktır l'e Millet!er cemiveti 

Romanya Hariciye N o.zırt 
8. Antonescu 

Yugoslav 
Gazetelerinin 
Mütaleaları 

Belgrat, 10 (A.A.) Avala) - Bu 
ı;ün gazeteler, dün Başvekil B. Stı~

ıadinoviçin Kont Ciano ve [talyan 
propaganda nazırı B. Alfieri ile bir· 
1ikte Milanonun başlıca fabrikalarını 
~iyareti hakkında birçok tafsilat ver
nektedirler. 

Gazeteler, bilhassa Italyada amele 
arafmdan Yugoslavya başvekiline 

;-österilmiş olan iyi kabulden ve ha· 
raretli sempati tezahüratından uzun 
• ızadıya bahsetmektedirler. 

Zagrep'te çıkan Novosti gazetesi 
divor ki: 

"Mütalco.Ia.ı ı:.t:rdi , n•~u ... ~.....ı~ • .A 

;rl btiyük iş. Kont Cianonun Belgradı 
tiyareti esnasında öyle blr şekilde gii 
iilmüştür ki dostluk ve komşulu): 

"llünasebetlerini tanzim eden böyle 
lJir nıisaktan sonra iki memleket arıı 

smda yeni bir itilaf name veya mua 
lıedename akdi asla zaruri değildir 

Mart ayı itilafı Italya ile Yugo~ 
lavyanın samimi ve devamlı mesa 
birliğini sağlam esaslara istinat ettiJ 
'niş olduğu aşikardır.,, 

Havran Nahiye Müdürü 
Kazaen Öldü 

Havran (TAN) - Nahiyemiz r.aü· 
dürü Sedat evinde tabancasını kanı:: 

tn-rrken kazaen çıkan kurşunla öl
müştür. 

ltalya 
bu kanşıklıklann önünü alama · 
makta, sulbü kurtaracak yeni bir 
nizam tesis edememektedir. 

B u şartlar i~inde &lilletler ce 
miyetinden ve bu cemiyetin 

Avrupa hayatında müessir bir roı 
alnıasmdan bahsetmek beyhude i
di. Bununla beraber, lUilletler ce
miyeti yeni bir lhttyacm remzi idi 
Eski diplomasi usulünden, beynel 
mneı hayatta ahlli.ki prensiplere 
saygısızhk gösterilmesinden, blı 

kelime ile zorbalıktan usa.nan mil
letler, MiJletler cemiyeti Ue yeni bil' 
devir açmayı umuyorlardı. Bu te
şekkül, aldatıcı bir ışlk gibi yanıp 
söndü. Fakat bu fecrl kazibi, bir 
feeri sadığın t,akip etmesi yine bek· 
lenir. 

ltaıyanm hareketine gelince, bu, 
zaten beklenmekteydi. Hatta, Mil -
Jetler cemiyetinin ftalyan teca\iİ1 
ve istilasını tanımak zilletine nğ 
ramadan evvel lta.lyanı:n cemiyet 
ten çekilmesi cemiyet hesabına blı 
şeref olarak kaydedilebilir. Belki 
Italya biraz daha sabretmiş olsay 
dı Milletler cemiyeti tecavüz ve is· 
tilayı tanmıak ıstırarmda kalır ve 
bu hareket onu mô.nen de yıkmıya 
kafi gelirdL 

ltalya. Milletler cemiyetni bu rs
tırardan lmrtamn"i oluyor. 

fi.EK 
Köşedeki Pulcuya ! 

8. FELEK 
Nasrettin hocanın maruf bir hik3.

yesi vardır: 
Hoca danunı akta.rıyorkeın birisi ka 

pryı çalmış. Hoca · yukardan bağır· 

nuş: 

- Ne istiyorsun kozum? 
Kapıyı çalan ce,·ap vermiş: 

j 
- Az aşağı gelir misin hocam t 
Hoca aşağı inmiş, kapfl'I a~ını~. C"8 

len adam bir fakir imiş:· 
- Allah rızası için bir sadaka? de

miş. 

Hoca: 
- Az yukan gelir misin? diye a.

ıamı dama çıkardıktan soora: 
- AUa.lı \'ersin 1..-ıızu.m! diye sav· 

ınış. Adam da sormuş: 
- Mübarek aclam ! Mademki. saı

vacaktm ne diye beni daına. çıkar. 

dm? 
Hoc.a haklı olarak: 
- Ya sen ne diye beni sadaka is· 

temek için damdan aşağıya indirdin~ 
Uzaktan istiyeydin ya! demiş. 

Şimdi, bu fıkrayı şöylece hazmet
ukten sonra bir de bunu dinleyin: 

Pul ekseri makbuzlara \"e resmi ev 
raka yapıştın&ak lçin lizım olan 
Jir vergi vesilesidir. 
K~tır başıma geliyor. Resmi dai

relerde bir vezneye herhangi bir pa
ra yatırmak veya pullu bir iş görmek 
icap edmce: 

- Pulunuz var mı? diye soruyor-
lar. 

Eh, pul denilen şey tütün paketi 
~ibi, kibrit gibi çoğumuzun cebinde 
ıuluour bir şey değildir ki: 

- Evet! deyip sunalım. 
- Hayır yok! Siz de bulunmaz mı?. 

Jevabmı ' 'eriyorsunuz. 
- Bizde de yoktur, diyorlar. 
- Nerede bulunur? diye soruyor-

-;unuz .• 
- Köşedeld pulcuya bakmız ! diye 

·n yakm pul bayline gönderiyorlar. 
Siz de Ja.ha,·le çekerek birkaç yüz 

ıet-e yol yürüyüp pul alıyorsunuz. 
Ben bunda. bir sakatlık görüyormn. 

}erçi size pul tedariki. bir gazete ben 
Uni işgal edecek şey değildir gı'bi bir 
rlJJı f;t:'!ll•' u• 3c.a. .tıUIJI ~·-4.a-dn., hı11ııD"'"' li\-

tınlSUZ yere yorulmasını mucip olan 
\>ir zihnivet mevcut olduğu için bunu 
horada i~celemeyi lüı.unılu buldum. 

Bir kere belediye tahsil şubeleri ve 
nal sandıklan veznelerinde pul var
lır. Makbuzlara. yapıştırırlar. Demek 
ki, resmi daireler vemesinde pul bu
unur. Bundan tabii bir şey de ola • 
naz. Zira, pul hazineye verilen bir 
vergidir. Binaenaleyh bizzat hazine 
ılnrurken, onu köşedeki pul bayiine 
ödemekte mana yoktur. Bankalarda 
da pul vardır. Dışardan almıya ihti· 
vaç yoktur. 

Kalı,·or Edcaf ve buna. mttmasll 
esmi ~·emelerin vaziyeti. lc;te benim 

de ilişeceğim bunlar. Buralarda pul 
llulunmasına müsaade ediJ,Jniyormuş. 
Çünkü pul bayileri: 

- Ben zarar ediyorum! diye şiki.
yetçl oluyor, halk ta köşede bayie o
nun için göoderiliyormuş. Eh bu re
va değihlir. Belediye, maliye vezne
;;inde pul olsun da. Evkaf veznesinde 
neden olmasın ve neden halk köşede
ki pul bayii için yürüsün! 

Benzemez mi bu vaziyet hocanın 
'ıtm<lan inin ~ıkma."ma ?! 

En Güzel 
Yllbaşı 

Hediyesi 
Çocuğunuza veyahut akraba ve 

dostlarınızın da çocukları
na iyi bir yılbatJ hediyesi 
almak istiyor musunuz? 
Tavsiye ederiz, ı~ 

Çocuk Ansiklopedisi 
alınız. Bu eser tamam ol
muştur. lki ciltten ibarettir 
ve her evde bulunması la
zım gelen en kıymetli kü
tüphanedir. 

Bu hediye çocuğunuzun bütün 
hayatında ehemmiyetini 
kaybetmiyecek, bilakis o

nun hayatı üzerinde mües· 
sir olacaktır. 

Tam takımın fiyatı 7 liradTT. 

·----~ 
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Dav it Yine Mahkemede! Suçlu Oğlunun 
Yerine Mektupla 

Gelen Kadın Otobüs Karoserinden Sultanahımet Sulh Birinci Ceza mü 
başiri salonda uzun uzun bağırdı ; 

-Ahmet! Ahmet! Bay Ahmet! .. 
Ahmet, Ağustosta radyo beyanna

mesi vermemekten suçlu idi. Ve malı 
kemeye geLmediği anlaşılıyordu. 

Yaptığı Evi 
Yıkıp Yağma Etm·şler 

Bu sırada yaşlı bir kadın, hakime 
doğru sokuldu: 

- Geldi evladım, geldi, diyerek 
suçluların yerine geçti, anlatmıya 

Suçlu ve davacı olarak sık sık ceza mahke~elerinde görünen başladı: 
ah - Bay hakim, oğlumun işi var, o-

Davit Nesim, dün de davacı olarak Asliye Üçüncü Cezam ke- nun yerine ben geldim. Ne istiyorsa-
meaine gelmittir. Şikayeti Nuri isminde bir polis komiserinden- ruz bana söyleyiniz! 
dir. iddiasını, şöyle anlatmıştır: Bundan sonra hakim Reşit ile Ba-

- Ben esıki Voyvoda karakolu civarında otoubüs karoserinc!en yan arasında şöyle konuşmaya de

bir ikametgah yapmıtbm. Bunu 35 liraya aldım. Sokakta yat- vaım edildi; 
·· ·· d k b. kil•t - Bayan suçlu oğlunuzdur. Ya o 

maktan kurtuldum. Kapısının uıtune e ocaman ır ı as-1 1 k h' k·ı· Ce ;<:ı}erin <;e ece , ya ut ta ve ı ı.. za -, 
mıştım. _ B' ,,.... lelim B. . ·kametcr<ı de niyabet caiz değildir. _ 

1 

ır a~m ge . ızıım 1 o~ wl d b . ··z og 
hm yenn e ye er es ıgını o um. w. • U• • sku•• dar . d 11 t·-· . g··rd·· - Bay og um, o a ellilil o -

Bel d. b t ları ben· lum, yabancı degıl kı .. 

Tevkifanesi 

Genişliyor 
UskUdar tevkifhanesi, yapılan ba

zı yeniliklerle modern bir ceza evi ha 
line getirilmiştir. :ijinanm sıva veba
dana gibi bazr ufak tefek noksanları 
taımamlahdıktan başka, yanında da 
bir imalathane ve bir hamam yapıl
mıştır. Şimdiki halde tevkifhanede 
yalnız küçük bir çorap imalathanesi 
vardır. Burada pek az mahkfım çalış
maktadır. Burası açıldıktan sonra di 

ğer birçok şubeler için de faaliyete 
geçilecektir. lmalathane olarak kul
lanılacak kısım, evvelce bina ilk ya
pıldığı zaman dinamo dairesi olarak 
ayrılan parçadır. 

Tevkifhanenin hamamı da tama
men yenileştirilmiş ve duş tertibatı 
konmuştur. Mahkumlar ceza evine 
ilk geldikleri zaman burada temizle
necekler ve ondan sonra içeri alına
ralr1 .. ,..,:h .. lfohtid., .. r'o-.:n o,,; :mHniirii. 

pazartesi günü An.karadan dönecek
tir. 

Bareme Dahil Memurların 
Dolduracakları Cetveller 
Başvekalet istatistik Umum Mü

dürlüğü, memurların istatistiğini ha· 
zırlamak Uzere bareıme dahil bütün 
memurlarla mülhak bütçe ile idare e
dilen müessese memurlarına matıbu 

sual kağıtları dağıtmıştır. Dün bun
lardan ımliddeiumumiliğe gelmiş ve 
bütün memurlara verilmiştir. Memur 
lar ay sonuna kadar bu cetveli doldu 
rarak göndermek •mecburiyetindedir
ler. 

e ıye za ı ası memur ım B k t· k bul e 
evi yıkmışlar, ankazını dereye atmış . - Olsun ayan, a ıyen a -
lar lçinde 45 lira bulunan bir kum- lılmez. • 
ba;amı, pisküvi ve çikolata paketle- - O halde, size mektup vereyım 

de onu okuvunuz. rim, yataklanm vardr. Hepsini çocuk · 
lar yağmalamışlar. Ben, dışarrda kal Bavan, hakime bir zarf uzattı. Ha 
dım. Şimdi iki gaz tenekesinin altın- kim Reşit zarfı açtı ve: 
da geceliyorum. Bir aralık hayattan - Bayan, dedi, mahkeme mektup 
vazgeçtim. Yahudi mezarlığına git- okumaz. Pullu arzuhal kabul eder. 
tDm. Kendime etrafr parmaklıklı bir Ahmedin annesi, bu itirazı da şöy 
mezar yaptırdım. Birkaç gece orada, le karşıladı: · 
mezarımda yattım. Fena olmuyor - Verin evladım. O halde ben o-
amma, biraz uzak. Ben mezarda ya- kuyayım, ~iz dinleyiniz. 
tarken birşeyden de istifade etmek Hakim Reşit, bunu da reddetti. 
istedim. Şu sual meleklerini diri iken Bayan şöyle diyordu: 
bir atlatayım, dedim amma gelip gi- - Evladım, oğlum, Avrupadan ge 
den olmadı. lirken bana hediye olarak bir radyo 

Davit, yaptırdığı parmaklıklı me
zarın başında çıkardığı bir fotoğrafı 
koridordakilere gösteriyordu. !stida
sında kendisinin dövüldüğünü, dişinin 
kırıldığını da ayrıca iddia etmişti. Ay 
ni zamanda memura hakaretten suç
lu bulunuyordu. Mahkeme, iddia etti
ği dosyanın getirilmesi için dW'Uşma
yı talik etmiştir. 

-0---

Ceza Gören Hizmetçi Kız 
Cı;ığAloğlıınoa otnrnn AilLtgonı ıs

minde bir kadının yüzüğünü ve para 
smı çaldığı iddia edilen hizmetçisi 
Aspasya, dün Sultanahmet üçüncü 
sulh mahkemesinde muhakeme edil
miş ve altı ay hapse ımahkfım olmuş
tur. Fakat yaşından dolayı cezası bir 
aya indirilmiş ve tecil edilmiştir, 

iki icra Dairesi 
Birle!tirilecelC 

!stanbul AltıncI ve Yedinci Icra 
dairelerinin senebaşmdan itibaren di 
ğer icralarla birleştirilmesi ihtimali 
bulunduğu için şimdi bu ayın daire
ye Y.eni iş verilmemektedir. Bu daire 
ler eski işlerini tasfiye ile meşgul o
luyorlar. 

getirdi. Gümrük resmi bile vermedik 
Bunun ne cezası olacak? 

Hakim kadına vaziyeti anlattı ve 
'nübruıir kendisini salondan çıkardı. 
Duruşma da, asıl suc:;lu Ahmedin •mt'

. a getirtilmesi için talik edildi. 

Vaktinde Beyanname 
Vermem it 

Yeni radyo kanununa göre Ağus
t~ta. hı>».slTlna;me vernu>diıZi iddia edi 
len Naime isminde bir kadın, dün 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mah
kemesinde 25 lira para cezasına malı 
kum olmuştur. 

lslahhaneye lstanbuldan 
Gönderilecek Çocuk Yok 

Edirnede kurulan yeni çocuk ceza 
ve ıslah evi için yurdun muhtelif ha 
pishane~erinden ıınahkfım çocuklar 
gönderilmektedir. lstanbul Müddei
umumiliği ilamat bürosu bu çeşit 
mahkfım çocukların dosyası üzerinde 
tetkikler yapmış ve Edirne hapisha 
nasine gönderilecek şartları haiz mah 
kiim çocuk bulunınıadığı anlasılmıs· 
tır. 

başım dönüyor, gözlerim kararıyordu. Nalandan bü
tün kalbimle nefret ediyordum. Hareketimin ciddi 
olduğunu farkeder etmez derhal gülmeyi bxrakarak 
yerinden fırladı. Arltamdan koşup kollarımdan tu
tarak: 

- Nereye gidiyorsun Çıldırdın mı Kenan Diye 
haykırdı. 

- Çıldırdtm.. evet, çıldırdım ..• 
- Bırak çocukluğu .. Seni bir yere göndermem .• 
- Istediğiniz kadar eğlenemediniz.. Devam et· 

il iffhf MM 
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ŞEN ve EGLENCElJ Fransızca sözlü komedi 

·KOCAM ON BuJ?;iinJrli pro~ram: 
ISTANBUL· RADYOSU 

D 
a 6Şö ÇOIK QGLE NESRIYA'rl: · 

12,30: Plakla Türk mµsikisi, 12.50: Ha 
vadis, 13,0S: Plakla T.ürk musikisi, 13,30: 

Baş Rollerde : Muhtelif plak neşriyatı, .ı~.oo: Son 

W.LLiAM POWELL MYRNA LOY 
ELiSSA LANDi - James Stewart 

AKŞAM NESRIYATI.: . 1 

16,00; Kadıköy. Halkevinden naklen o.r 
kestra ko·nseri, 18,30: Plik!a dans musı
kisi, 19,00: Safiye: P.iyano. ve keman ~e 
fakat.ile, 19,20: Konferans: Dr Fahrettın 
Kerim (Heyecanlı tipler) l9,SS: Borsa ha 
berleri, 20,00: Sadi ve arkadaşları tara 
fından Türk musikisi ve. halk şarkıları 
Z.0,30: Hava raporu, 20.~~: Om~r Rıza ta 
·rafından arapça söylev, 20,45: Semahat 
Oıı:denses ve arkadaşlai:ı tarafından Türk 
musikisi ve halk ıarkıları, (Saat ayarı) 

Ayrıca: Paramount dünya haberi eri. Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 - 9 da ......................... ~~~ ............... . 
YENi NEŞRlYAT rs•.anhuı Belediyesi Şehir Tiyatroıan 

;11111~1111!~ DRAM KIS M 1 Babalar ve Çocuklar 
Remzi kitap evinin dünya muhar 

rirlerinden tercümeler serisinin on 
üçüncü kitabı olan, meşhur klasik 
Rus muharrirlerinden Turgenief'in 
"babalar ve çocuklar,, kitabı da çık
mıştır. 

Eser, Rusça aslından dilimize Ha 
san Ali Ediz ve Vasıf Onat tarafın
dan büyük bir muvaffakıyetle rev -
rilmiştir. Eser iki cilt 300 sayfadır. 
!ki devir neslinin karakteristik çizgi 
leri eserde üstatça çizilmiştir. 

AVCILIK VE ATICILIK, BALIK· 
ÇILIK - Bu mecmuanın 20 inci sa -
yısı çrkmıştJT. 

• TAŞAN - Merzifon Halkevi tara-
fından neşredilen bu derginin 1 Kamı 
nuevveı tarihli son nüshası çıktı. 

saat 20,30 da 

il ını \!111\ B U Y O K HA L A. 
UUIU~~ 4 perde komedi 

••• 
O P E R E T K I S M I ~~~~~mi~ 

Saat 20,30 da 1 

İNTlKAM MAÇI 1111 

3 perde 2 tablo komedi ~llıuıııı~I 

· 21,lS: Orkestra: 1 · - Boieldien: Der Ka · 
lif Von Bagdat Uvertür, 2 - Morena :. 
Torfaj~da valse, 3 ·- Lehar: Ziıeuner• 
liebe Potporri, 4 - Bizet: Entr'acte de 
Carmen, ~ - Langer: Çirossınütterchen, 
22,lS; Ajans haberleri, ·22,30: Plakla so 
Iolar, Opera ve operet paı:çaları, 22,50: 

ERTUGRUL SADI Son haberler ve ertesi ıtinün proıramı 
TEK TlYATROSlJ . 23,00: Son . 
Kadıköy ·Süreyya si- ı Ankara ~adyo~u: .· . 

asında Pazartesi OGLE NESRlY ATI. . • 
nem . . 1 13,30-13,50: Muhtelıf 'Plak neşnyatt, 

günµ akşamı 13,50-14,15: Plak: Tiırk musikisi ve halk 
DONANMA GECESI şarkıları, 14,15-14,30: Dahili ve barid 

Türkiye it Bank~sı İstanbul .. 
Şubesinden: 

"Mülga Itibarı Milli Bankasının 
ı Hacı lbrahim oğlu Mehmet Fatihe 

haberler 
AK$AM NEŞRiYATI: 

Cok Cocuklu Hakimler ait 333549 ve Ali oğlu Mehmet v_e Nu 
Jtunye ?exaıeti dun, Muacıeıumumı uy~ ıuı. vvvvVV • ., uı.U\..,)'U•au Vb•'-' ........ 

18 30-18,35 : Plak neşriyatı 18,35-
19,l~: Çocuklara Karag~z "(Küçük Ali) 
19,10-1°9,35: Türk musikisi ve halk şar
kıları (Makbul~ ve arkadaşları) 19,35-
19.so; ·saat ayarı ve arapça . neşriyat. 
19,S0-20,15: Tiırk musikisi ve halk şar 
i ı :oo-ii~is: Aja~-ha berlerl :---if.is:· ~ 

liğe çok çocuklu hakimler ve yardım seyine ait 333548 No. 1ı asli hisse s~ 
talimatnamesini göndenmiştir. Müd- netleri zayi edilerek ikinci nüshaları 
deiumumilik, bu talimatname ile bu- verileceğinden asıllarının hükmü ol
na bagwlt olan cetveli doldurulmak ü- madı· ı·aAnl olunur gı .,, 

· 21,55: Stiıdyo salon brke8trasr: 1 - Kal 
man :· Grafin marize, 2 - Luiginİ:· Re. 
vcrie, 3 ~ Bakaleinikov, Zigitu~r romaı: 
ze, 4 - Kalman: Das Boiıandveibchei: 
21,55-22,00: Yarınki.program ve lstiklil 

-..ere bütün hakimlere dağıtmıştır. Bu 
ay sonuna kadar cetveller doldurula 
rak vekalete gönderilecektir. 

ÖLÜM 
Türk Ticaret Bankası A. ş. Genel 

Direktörü Bay Said Başağm pederi 
Askeri Mütekaidlerden Bay Hamid 
vefat etmiştir. Cenazesi 11.12.937 cu 
martesi günü Fatih camünde ikindi 
namazını müteakip Edirnekapı Şe -
hitıiğindeki hususi medfenine defin 
olunacaktır. Tanrıdan rahmet dileriz. 

marşı 

Istanbul Asliye Mahkemesi Birinci GütıiiD Program Oı;U 
Ticaret Dairesinden: lkinci artt:rnma SENFONiLER 

1 

iIAnr mahkemece satılmasına karar 
verilip Kuruçeşme Rrhtmı Antrepo -
sunda bulunan Kari Knusel fabrikası 
mamulatından bir metro eninde ve 
bir aded kolla işler saç ve teneke 
kesmiye mahsus makası almak isti
yenlerin ikinci arttırma için tayin e
dilen 15.12.937 çarşamba saat 14,30 
dan 16,30 kadar mahallinde hazır bu-
lunmalan ilan olunur. '2833) 

21 Prag: Smetana salonunda verilecek 
agla konserlerrini nakil,· · 

,10,45 Berlin ktsa dalgası: Halk ııarkl- · 
tarı, 11 Beethovenin (Valdsfeinıonate) sı 
(Piyano) 17,15 Varşova: Şarkı - piyano, 
19 Viyana kısa dalgası: ·Halk şarkıları: 
19,SS Peşte; Piyano - şarkı, 20,15: Bril · 
no, Prag: Sarkılar, · · 

16,30: Berlin kı~a dalgası. 21,15: Bük 
reş, 21,30 : Berlin kıs\l dalgası, 23,25 : 
Peşte, 23,30; Prag, Brüno, 24: Viyana ' 
vesaire, 1 

- Sizinkiler ne alemde? 
- Hepsi iyiler!., 
- Sen gitmiye kallumşsın öyle ~i i Benden ant 

kaçıyorsun?.. . 
- Estağfurullah, ne demek?1 Biraz ·işim vardı 

da! ..• 
- Oyle şey dinlemem .• Beraber ~emek yeriz . .ı 

Hem de sana:. . 
Nalana bakarak devam etti: . 

mek için değil mi? 
- Vallahi değil.. 

-18-
- Ablanın sakl~dığı şe3i söylerim .. Olmaz mı Na .. 

lan? ( 

- Lüzumu yok .• 
- Hayır! Bırakmam .. Hem sana o demin söyle-

mek istemediğim şeyi söyliye~eğim ..• 
- Beyhude ısrar ediyorsun. Gideceğim Nalan!.. 
- Gitmiycceksin .. 
- Gideceğim., Ve bir daha ge1miyeccğim ... 
- Oyle şey olur mu hiç? 
- Bak görürsün ... 
Kollarından kurtularak ileri doğru fırladım. Lf.· 

Kin hı;o.la başımı kapıya çarpmrştım. Buna da ehem
miyet vermlyerek yürüın1ek· istedim. Bu sefer onun 
adeta enıreden sert söyleJ işi, şaşıran adımlarımı 
büsbütün dolaştırdı: 

- Pekala git .. Artık Nalan senin için ölmüş d~
mektir. 
O'duğum yere mıhlanmıştım. Dizlerim vücudumu 

taşımıyacak gibi titriyor, kesiliyordu. Beynimin boş 
bır kubbe gibi öttüğünü, kulaklarımın oğuldadığmı 
h;ssediyordum. Tutunacak bir yer aradım. Bula
r.1ayınca daha ziyade sendclemeğe başladım. O za
man Nalan çevik bir hareketle ellerimi yakalıyarak 
~ni tekrar olaya doğru sürlikledi. Fazla ileri gi
c~mıyerck halının üzerine yığılmıştım. Ellerimi yü
zumı> kapıyarak hıçkırmağa başladım. Nalan yere 
oturmuş. dizleri üzerine koyduğum başımı okşıyor, 
f:lrısı rrmı acıtacak kadar çekerek söyleniyordu: 

- Divane çocuk! .. Bu yaptığını kim yapar? Beni 
de şaşırttın... On dört değil ya yirmi dört yaşına 
girsen yine boş yere bu gözyaşalrını dökmekten vaz
geçmiyeceksin. ... 

Epey uzun süren bir buhrandan sonra kendime 
geldim. Başım, yüzüm, göğsüm hep kolonya ile ısla
tılmıştı. Nalan hala bileklerimi ve şakakları.mı uğu
yor ve endişe ile yüzüme bakıyordu. Gözlerimi açtı
ğımı görünce güldü. Fakat bu gülüş biraz evvelkine 
benzemiyordu. Islanmış gözlerinde merhamete, acı-
• ~ııya benzer derin bir keder vardı. Başımı kaldıra
rak yüzüne dikkatle baktım: 

- Sen de mi ağladın Nalan?. Neden? Niçin? .• 

-! ... 
- Söyle! Söyle! .. Beni afffet .. Seni üzdlim değil 

mi? 
- Hem de ne kadar!. 
- Bir daha yapmam .. Emin ol seni Uzmiyeceğiım •.• 

Başımı kucağına gümmüştüm. Avuçlarımdan bxrak
madıgtm ellerini usul usul öpüyordum. Bu eller ki, 
şimdi toprak oldu, ne güzel, ne baygın leylak ko
kuyordu. 

Ne kadar zaman geçtı oumıyorum . .oançe xapısr
nın açılıp kapanmasından gelen bir gilttiltU ikimizi 
de yerimizden sıçrattı. Nalan hemen ayağa kalk
mış, benim de kalkmama vardım icin ellerini uzat-

mıştr. Şimdi merdivenlerden gelen ayak seslerin& 
kulak vererek: 

- n~ami, dedi. Oğle yemeğine geldi .• 
- Ogle yemeğine mi?.. Dedim. O kadar oldu 

ımu? •• 
- Evet, saate bak!.. 
Vaktin bu kadar çabuk geçmesine şaşmıştım. Hal· 

buki ben daha sabah zannediyordum. 
- öyleyse ben gideyim Nalan, dedim ... 
- Neden? Dedi. Birlikte yemek yeriz ...• 
- Teşekkür ederim •. Fakat gitsem daha iyi olur .• 
- Hayır, hayır!.. Katiyyen bırakmam .. 
Beni geri geri iterek bir kanapeye oturttu, ve dı-

şarı çıktı. . 
llhami Beyin giir sesi kulaklarıma geliyordu. Bu 

arada Nalanın ufak ufak kahkah.alarmı da işitiyor
dum. Bir dakika sonra bu sesler oda kapismm öniine 
geldi. Nalan: 

- YaJruz değilim .. Kenan burada! Diyordu. 
Dhami Bey; 
- Ali, AlA ! . Ona müjdeyi verdin· mi? Diye soru

yor ve sonra da.ha yavaş sesle bir şeyler ilave edi
yordu. 

Oda kapısı açıldığı zaman ayağa kalktmı. nhaımi 
Bey sevinçli bir yüzle beni süzerek elini uzattı: 

- Hoş geldin delikanlı! .. Nasılsın bakalrm ? .• 
- Teşekkür ederim !yiyim enişte! .. 

Nalan ona dargın baktı: 
- İlhami ... Hayır, hayır!.; . 
- Yooo, bak! Ben sabırstz bir adamım ..• 
- Peki öyle ise!. Yaıziız ·ben odadan çıkayım, o · 

~aman söylı;:... · · 

Nalan gitnıiye hazırlanmışken İlhami Bey onu ko
lundan tutarak durrruya mecbur etti. Ve bana' dö .. 
nerek: · 

- Kel\an, dedi. Altı aya kadar bir yavrumuz ola· 
cak! .. Ne dersin bu işe? .• 
Anlatamıyacağım bir hisle ürperdlm.. Gülmiye ça

lışarak: 

- Ya! dedim .. Nekadar memnun oldum .. : . 
Nalan yerine oturmuş, ellerile yüzlinU kapryaralr 

~üyor: · 

- Vallahi tıhami, çokfena adamsın! diyordu. · 
Öğle yemeğini neşey,le yedik. İlhami . Bey gelecek 

yavrusundan bahsederken: · 

-· - Erkek olursa ismini Peyami· koyacağım, diyor
du. Fakat kız oiursa karışmam; ona da siz bulrJn ! .. 
Yeme~ten sonra yine Nalanla yal~ız kaldık İçimde 

belirsiz bir sızı vardı: Bilmem ned.er.. bana öyie geli· 
yordu ki, bu doğacak çocuk beni Nalanın bayatından 
büsbütlin u"zaklaştıracak, aramrzda hiç, hiçbir bağ 
kalrnıyacak ! . . · 
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TAN 
Gündelik Gazete 

'l'~~·ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimİ 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

-<>-
- ABONE BEDELl -
Tlirtlyc Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

750 • 6 Ay 1500 • 
400 • 3 AJ 800 » 
150 • 1 Ay SOO • 

Millctlcrarası posta ittihadma dahil olmı
Yan memJcketler için 30-16-9-3.S liradır. 

• 

TAN 

Arkadaşımız Sabiha Zekeriya içtimai yardım mevzuunda or

taya bir fikir atıyor: Bu hususta "Evkaf 11 esas olmalıdır. Çün

kü vakıflar, cemiyete hayır için yapılan birer tesistir. O hal

de bunlardan en başta istifade gerektir. Şimdi yazıyı okuyarım: 

• 

Abone bedeli peşindir, Adreı değiştirmek 
25 kuruştur, Cevap için mektuplara 10 
kuruşluk pul ilivesi lizundır, içtimai yardım 
EONUN MESELELER~ 

M. Zekeriya 

Sovyet Rusyada 

ilk intihabat 
Yarın komşumuz Sovyet Rusya.da. 

ilk intihabat yapıliyor. 
1917 den beri Sovyet Rusya.da. a

hlele diktatörlüğü hüküm sürüyor
du. Çarlık devrini kommUnist veya 
Sosyalist bir rejime oJa.~tırmak için 
böyte bir intikal devreslııe ihtiyaç 
hasıı oldu. iş~ ve köylli dışında ka
lan sınıfları tasfiye etmek için prole
ter dlktatörfüğü Uan edildi. Bugüne 
kadar bu rejim devam ettL 

Geçen yirmi sene lç)nde Sovyetler 
llrlstokraslyl ve burjuvaziyi imha et
ti. llemle:kette bliyük sanayii kura
tak işçi miktarım artırdı. Köylüleri 
kollektlvize ederek köylüyü ~l h.all
he getirdi. Artık proleter diktat-OrlU
ğline nihayet vererek memlekette sos 
l'altst rejimJ kurmak za.m.aıu gelmiş· 
ti. 

Bn maksatla ge~en sene Stalln 
konstitüsyonu de.ıııllen yeni Teşkllatı 
~asiye Kan.unu yapıldı. Bu k&llun 
ltıuciblnce devlet sistemi baştan ba
şa değişti. Serbest, gizli, umumi lu
tihap usulü kabul edildi. L5te bu ka
llu.n mucibince 12 llkld\nnnda Sovyct 
ltusyacıa 18 yaşmı aşmış 100 milyon 
Sovyet \'atandaşı yenl bir parlB.meın
to ve Yeni bir hiikfunet seçecektir. 

Sovyet lııtihahatmm esası şudur: 
bu?im~ Sotvvet sle-vı~ttn{l~ Hd mecıUs 

cak ır. Hıri 8uu Dln vatandaş 
tınnuna seçilecek ll48 mebm;tan mU
tekkep bir yüksek meclis. Diğeri Sov· 
~·et Birliği.ne dahil milletleri temsil 
etmok Uzere gönderilecek mümecı.,.il
lcrden ın·· 

1 
ureldrep meclis. 12 kanumı-

evve ele lınlk, bu iki meclis için mil· 
mE>.ssiller· • · ını s~ecelrtir. 

lııt'J ı ıabat serbesttir, gizlldir ve u-
nıunı"d' b:ıt· 1 ır. Deli olmıyan ve kanunen 
ı. •hap hakkından mahrum olmıva.n 
ll!l. l . 
\ıa c ın, er.k('lk, 18 yaşrnı geçrnJş ht'r 

landaş intiha~ iştirak edec~ktlr. 
1(. S~s~·aJist cemiyette bu intihap iık 
hı c.rube olduğu için bil' senedenberi 
l· hhap etrafında bUyü]c hazrrlrklar 
,.aPıhnış, halk tenvir edilmiş, keııdi-
ltıe int'h § k . ı abrn .manası. ehemmiyeti ve 

t~ lı izah edilmiştir. Bu maksatla bil 

1 il fabrikalarda, k1üplerde, mektep· 
t'le, kolhozlarda sık sık toplantılar 
ertip dil . • ti e miş, konferanslar verılmiş-
1', 

n· toı ır taraftan da bıtihapta m0Z11' 

t 0~ııa.ınası muhtemel u.Dsurlar bi
t~~ biter tasfiye edilmistir. intihaba· 
tll tdare etmesi lazım gelen Kommü-

s l>a.rııs· • n ı tazelenmiştır. 

laıtı: suretle halk, hill<iımet ve parti 
ln ııp için luızırlanrnıştır. 

hl~ tihabat bittikten otuz gün sonra 
So, ~ Parlamento diyebilect>ğimiz ilk 
lıl~t Yüksek meclisi i~timaa baş
Si d" ktll'. B.u meclisin içtima devre
l<ııııort ~·alclır. Meclis senede lki defa 
~iıu:rıacaıc ve memleketin hakiki ha
).aın ° ola<'aktır. O toplu bulunmadığı 
tarı a;ıarda devlet idaresi meclis ta.
tir. il aııı secilecek 37 kişiye verilecek 

?ttecı· · 
ttıak 1~1°., vazifesi lıa'f'lunla.r çrkar-
fera' hükUmet nı.alarmı ~eçmek, re
~ llduınıar tertip etmektir 

eclisler s ild"kt • b"kA ftıet ikt· eç ı · en ve yeni u u-
ra c- ldnr rnevkilnc geldikten son-

' •::ıovy t 
tiirıu.~ .. · e Rusyada proleter dikta-
s0 v ~1 soııa erecek ve t:ım m:ir.tasile 
""l<t a ıst devlet id:ıresi baş:amış· ola-

ır. 

11 isarların 
'teni Sigar ve 
Sigaraları 

inhisarı i 
teni bir . nr daresi Til')·akl isminde 
•igar r ksıgara yapmış ve birkaç nevi 

·' arınıya te:şebbüs etml5tlr. 

. 

Bir Lüks •• mu, 
Zaruret mi? 
7 llkkanun TAN gazete

sinde Ahmet Emin 
Yalman'ın "içtimai yardım iş
leri teşkilatçı bir dimağ ister,, 
başlıklı bir yazısı çıktı. Beni a
lakadar eden bir mevzu oldu
ğu için dikkatle okudum. Ah
met Emin Y alınan bu yazıda 
içtimai yardımın zaruri oldu
ğunu yazdıktan sonra, bizde 
birçoklarnın bunun bir para 
işi oduğunu ve daha sırası gel
mediğini söylediklerini, ve 
bunları böyle bir mütaleaya 
aevkeden dütüncenin muhak
kak lüks çalı~maları gözönüne 
getirmelerinden ileri ge)diğini 
yazıyor. 

Bence içtimai yardımın -daha sı
rası gelmediğini söyliyenler, buuu 
bir lüks telakki ettikleri veya lüks 
çalışmaları göz önüne getirdikleri 
için değil, evvela para mesele;,irıi, 
saniyen bu teşkilatı ilmi ve teknik 
esaslar üzerine kuracak ve ytirüte
\:t.:h. um:ıw·ıarın nenuz memteket1-
mizde yetişmediğini göz önüne ge
tirdikleri içindir. Yoksa bazılarının 
lüks çalışmaları, içtimai yardımın 
zaımanı gelmediğine bir delil ola
maz. 

Ahmet Emin Yalmana göre. bu 
işi başarmak için, başa teşkilatcı 
l:ıir dimağ getirmek lazımdır. lçti
rnai· yardırı:n faaliyetlerinin. teşki
latc;ı, enerjik, roilcadeleden yılmaz 
bir başa ihtiyacı şüphesizdir. Fa. 
kat bu adamm muvaffa kryeti i~!n 
lazım olan amilleri de hazt!'lamak 
liizrm. Bunun birincisi teşkilat ise, 
ikincisi para, üçilncUsU de içtimıU 
:ıardrmı bir ilim, teknik ve metot
la takip edecek unsurların yetiş

tirilmesidir, Bu şartlar, içtimai 
yardımı faal bir hale geçirmek is
tiyenleri belki korkutabilir. Belki 
bu üç şartı lüks telakki edenler o
labilir. Fakat bir i§in yapılması bir 
zaruret olarak kabul edilirse, güç
lükten yılmak muvaffakıyetsizli
ğin birinci Amili olur. ImkA.nsızlık, 
bütün akar suları durdurur. 

A caba içtimai yardım teşkill-
tr yapmak, ve bu teşkilatla-

rı içtimat .metotlarla yiirtltmek bi
zim memleketimizde imklnsız mı-

Bizlere de birer kutu göndererek~! 
rek tüttiıalerln harman ve içlml ve 
gerek kutulan hakkında fikir sor
muştur. 

Bir müessesenin yaptığı işi halka 
beğendirmek için etrafın fikir ve ka
naatlerini toplamıya ça.hşınası, mo
denı bir çalışma ta.rZmı gösterdiği i
çin, tebrlke şayandır. 
Sigaralam gelince: Mazruf belki gü

zel, fakat zarf tahammül edlbniyecek 
kadar çirkindir. Zevksizlik ntimune
sı olarnk bundan daha. iyi bir eser 
gösterilemez. hıhisarlar tdareıti kom
şu memleketlerin sigara kutulannı 
tetkik etmiş olsaydı, bu .kötü ntlmu
neyi ortaya atmıya cesaret edemez
di. Müdür l\lithat zevklle meŞhur btr 
dostumuzdur. Onun bu zevksizliğe 
tahammül edemlyeceğine kanaattmlz 
vardır. 

Fakat s1garlar, hem zarf. hem de 
mazruf itibarile umduğumuzun fe\1

• 

klndedir. Bunda cidden muvaffak o
hınmuştur. 

_._.,_,-.,_,~~"""'~"" .,....,....,...._, 

~Y,_azan~~; 

Avrupada içtimai yardım: Zarurette kalan bir dul kadına 
içtitnai yardım te,ehkülü tarafından yardım eclüiyor 

dır? Bence imkansız olan hiçbir kadar ınütenevvidir ki, fertle, cc· 
·şey yoktur. Yalnız zaruretin dere- miyctle alakası olan bütün içtimai 
cesini tayin etmek 18.zlım. Eğer iç- münasebetleri, faaliyetleri içine a-
tima.i yardım bir zaruretse, bir za- hr. 
ruret olarak kabul ediliyorsa, icra Zirai sosyoloji, köy meselesi, zi-
ata geçilir, ilk seneler az randı- rai istihsal, kooperatifler, köyün 
man alınır, fakat programla, plan umranı, kültürü, refah seviyesinin 
le., teknikle, metotla yürUyen hiç- yükseltilmesi, •medenileştirilmesi, 
bir işin neticede fazla randıman memleket nüfusunun artıninıasr, 
vermemesine iımkAn yoktur. çocuk vefiyatiyle mücadele, çocuk 

O halde içtimai yardım bir zaru- büyütme hakkında aileleri tenvir, 
ret midir? çocuk müesseseleri, çocukları dai-

Refah seviyesi ne derece yüksel mi surette teşkiliitm kontrolüne 
miş bir cemiyet olursa olsun, içe- tabi tutmak, hamile kadınları mu-
risinde muhtac;ları. hastalan, de- ayene, muhtaçlarına yardım. mem 
jenereleri, cemiyetin yardıımma __ 
ınuhtaç fertleri ve kütleleri vardır. 
Bugün Ingiltere, Amerika en yük
sek refah seviyesine varmış mem-

leketlerdir. Buralarda dahi bu re
fah seviyesi nisbetinde içtimai bir 
sefalet hükilm sürer. Bu sefaletin 
cemiyet hayatında yarattığı hu
zursuzlukları kısmen olsun izale 
cdebi'mek için içtimai yardımı bir 
devlet işi olarak kabul etmi~lerdir. 
Bunun ~ \ •nda hususi teşkilatlar 
da vardrr ki, hükQmetle elele yü
rürler. lctimai yardım.n zaruret 
oLmxyacağı hiç bir yer yoktur. 

1 çtimai yardımın mahiyeti: 
Içtimai yardım diyince, 

birçoklarının aklına yalnız fıkara
lara para, yiyecek, giyecek veren 
hayır teşkilatları geliyor. Halbuki 
içtimai' yardım, bu şefkat işini içi
ne alan cemiyeti teşkilAtlandıran 

bir killdUr, hayrr faaliyetleri bu
nun ancak bir cUz'üdür. Içtiımal 
yardım demek, cemiyetin işliyen 

mekanizmasında açxk kalan gedik 
leri ilmi metotlarla, içtimat yar
d:nmlatja ka.pamıya çalışan teşkl· 
latlar demektir. Bu teşkilA.tlar o 

imla Kaidelerinde 

Birliği Temin lç?n 
Mekteplerirnizdekı yazrlarda oazt 

imla kaidelerinde oirlik tem•n edil -
mesı için bir bro5ür hazırlanmıştır. 
\'ekfiletçe son defa tetkike baışıaııar; 
bı.ı broşür yakında mekteplere d<ı6ııtı
hımıkhr. Ru suretle imla ve ya?.ılar· 
daki kaide kartşıklrklannm önüne 
geçilmiş olacaktır. 

El Yazması Kitaplar 

Biraraya Toplanıyor 
Maarif idaresi, tstanbuldaki medre 

se binalarındaki değişiklikler yapa -
rak bunları asri birer mektep haline 
sokmxya karar vermiştir. Işe ilk ola· 
rak Fatihteki tetimmeler medresşısin 
den başlanacaktır. 

Bundan ba~ka yine Fatihteki Top 
hane medresesinin de kütphane hali
ne çevrilmesine karar verilmiştir. Is 
tanbul klitüphanelerindeki bütün el 
yazması kitaplar buraya konulacak
tır. 

leketin içtima! hıfzıssıhhası, halkı 
tenvir usulleri, işsizlere iş bulmak, 
işçilerin çalı§ma şartlannı, sıhhi 
vaziyetlerini, çalıştıkları müesse
selerle münasebetlerini kontrol, 
yardıma muhtaç olanların himaye
sini temin, hastalara, kazazedele
re, ihtiyarlığa karşı içtimai sigor
ta, hastanelerde ziyaretçi hemşi

reler kulle.narak hastalan girmez
den evvel ve çıktıktan sonra takip 
etmek, köy, kasaba. ve şehirlerde 

mahalle teşkilltları, halkevleri, 
muhtelif eğlence faaliyetleri kur
mak, hapisaneler, dejenerelerin il
mi tedavisi gibi daha birçok içti
ınat faaliyetleri lçine alan sistemli 
teşkilft.tlar demektir. 

B unların bir kuımı bizim için 
lüks olabilir. Fakat ehemmi 

nıUhime tercih etmek, içtimai yar
dım vekaletinin takdirine kalır. 

Fakat memleketin sıhhiye işlerini 
üzerine alan Sıhhiye Vekaletinin 
bir adının da Içtimai Muavenet 
Vekaleti oLmasr, bizde bu işin bir 
zaruret olarak kabul edildiğine de 
lildir. Bu veka1etin bu sahada da
ha geniş çalışabilmesi hic; şüphe
siz ki para işidir. Parasız da ya
pılacak işler vardır amma. bu fa
aliyetler cemiyet hayatında esaslı 
bir değisiklik yapmaz. !çtimai yar 
dmı faaliyetlerini ilerletmek için, 
bu işe lazıım olan paraYJ hnlmak 
mümkündür zannederim. Buluna
cak ~are1erin b~ında EVKAF ~e
lir. Çünkü, bizde mevcut vakrflar, 
cetlerimizin ic;timai yardım maksa
divle cemiyete, umumi hizmetlere 
tahsis ettikleri hedivPlerdir. Vakfın 
içtimai mft.nası, ferdin kendi arzu 
siyle malik olduğu birşeyi cemiye
te, cemiyetin hayırına vakfetmesi 
dir. Esas. cemiyetin haym olunca. 
bunu tayin de içtimai işleri Uzeri
ne alan ımesul makamın hakkr n: 
mahdrr. Mahnı hayır icin vakfe
den bir adam, bunun zamanına gö
re camilere, medreselere, sebille
re verilmesini tayin edebilir. Fakat 
memleketin her tarafına terkoR 
teşkilatı yapılır da. sebillere ihti
yaç kaLmazsa, o zaman vakfının 

manası ve gayesi de değişir. Bu
nun için cemiyet namına, umumi 
hizmetler namına hediye edilen bu 
varidatı bu işle doğrudan doğruya 
meşgı.tl bir .makama tevdi etmek. 
yani vakıf idaresile içtimai Yardım 
Vekaletini birleştirmek. Cemiyetin 
bugünkü inkişaf seyrine göre daha 
rasyonel bir iş vapmak olur müta
leasındayım. Bu suretle biziım 

memleketimizde de içtimai yardı
mı genişletmek için lazrm olan 
para meselesi halledilebilir. 

Cümhuriyet devrinin en büyük 
vasıflarından biri de, körkörüne 
maziden kalan kaidelere, umdele
re bağlı kalmamış olmasıdır. Ha
yatın icaplarına göre tedbir alan, 

yürüyüşünü Peri cemiyet telakki
sine uyduran bir htikUımetin, cemi
yetin haytrıne. olan her meselede 
radikal tedbirler almak hakkıdır. 
Evkafın dUnkü cemiyete göre içti~ 
mai gayeleri başka., bugünkü ce
miyete göre başkadır. Evkafın fa 
aliyet sahasını değiştirmek, mana
sını değiştirmez. Hayır kasdile vak 
fedileni, daha müstehikine, daha sis 
temli bir şekilde dağıtmak olur. 

• 

Evkafın Içtimai Yardım Veka-
letiyle birleştirilmesi bir

çok itirazları mucip o1abilir. Bu bir 
fikirdir, Uzerinde münakaşa edile· 
bilir. Eğer evkafın Içtimai Yardım 
Vekaletiyle birleştirilmesinde mah 
zur görUJmezse, o zaıman yalnız 

içtimai yardımı ilmi metotlarla, tek· 
nikle yürütecek unsurlann yetişti
rilmesi kalır ki bu da az bir zaman 
içinde temin edilebilir. Bir taraf
tan bu hususta ameli faaliyeti O· 

lanlann tecrübelerinden istifade e
ıiild=ği gibi. bir taraftan da Avru
pada, Aımerikada son bu iş için a· 
çılan ınekteplere talebe, gönderilir 
Bu Yeni yetişen genc:;lerin nazari· 
yesiyle, memlekette ı:ıenelerileTlhPr: 
bu sahada çahı:ıanlarm tecrUbesi 
bir' eşirse, imkansız veya lüks:· te
lft.kki edilen içtimai yardımın. her 
medeni memlekette tatbik edildiği 
gibi iLmi hir .::ekPde bizde de tat
hiki mümklin olur, 

Tc:;timai yardım i~inin bu şekilde 
organize edilmesi slipbesiz ki bir 
zaman işidir. Fakat ne k~dar gP.<: 
başlanırsa, zaman o kadar U7.ar. 
Bir işe velevlti küçük bir şekilde 
başlamak onu başarmak için atrl 
mı§ bir temel olur. Yeter ki, içti
mai yardımı bir zaruret olarak ka
bul edelim. 
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Nı•rı• 
~kÖ$E.. 
Metapolitesis 

Gazetesine Cevap. 
- ilk ve aon -

Bu adı uzun gazete, büyük puıı folu 
başlıklarla. ve alıı sütun üzerine ı tzil .. 
miş satırlarla bana çatıyor. Ya1nız 

bana değil, ba.5ka meslektaşlara da.. 
Ben b:endl pallma düşen cevabı Uk \'6 

son olarak veriyorum. Çatı~ınm ve 
gfıya sigaya ~.ekişinin sebebi şudur: 

Geçende bizim meşin topç.ularla 
dost misafirler bir maç golü mü, haf· 
tayım şütü mü ne yaptılar. iplik ağın 
önünde duran ıırkadnşnruz ayaklanan 
siniriyle ba.s edemedi, kendi de iste
mediği halde bir dost misafirimize a
ğır bir muamele yaptı. Gol konfede
ras;rocu ile beraber biz de, yapan <la. 
müteessir olduk. Fakat, bu, nihayet 
dostlar arasında olan bir kaza idi. Tri 
bünlerde bulunan bazı çapkın ywnur. 
caklar fena bi.a· yaygara kopardılar 

ki bizim dilde ona "yuha çekti,, deni· 
lir. Herkes gibi ben de bu işe kızıp 

söylenmek hakkım kendimde geni~ 
geniş buldum. Ağır birşey yazdım. 

Kimler için yazdım? Yuha çeken o 
Cineviz - Bizans - sokak \'e pasa
port artıklamım malısulü olan ve her 
tarihte adlarına vat.ansız ve bayrak
sız levt1ınten Jenilen ywnurc:ı.klar i~in 
yazllıın. 

Bu tip insan her büyilk limanda 
bul~mur: 

htanbulda, lskendei'iyede, TriyeS4 
tede, !Uarsilyada, Hamburgt.a, Nev .. 
yorl<ta vesaire... Onlar muhtelif \'e 

yolcu unsurların tesalüp ve tesadü· 
münden nasi dan dünyaya gelirler~ 
Ceplerinde birkaç çeşit pasaport b.u
Junmakla beraber k14ndilerini hiçbir 
milletten saymazlar. Hiçbir \-atanla 
Ugileri yoktur. Mukaddes heyecan 
denilen bi~ey bilmezler. BuJunduklıı· 
n meınleketw sırtında tifüs böceği 
gibi yaşaı·lar. Havayı, günü bekler· 
ler. O günün Jıa,·ası nasıl eserse ona. 
yelken açarlar. Her dilden konuşur-
lar. 

Bu tip, ttı Bizans devrinde bile var• 
dt. O zaman Galata.da Cincvizliler o .. 
tmurlardı. }"akat hakikaten Cioeviz .. 
U değildiler. Her memleket gemileri· 
nin uğrak yeri olan Galat.ada kalan 
ç~itli in~anlar hiçbir i~timai ''e milli 
kaideye nyımıclnn, geli~i gii.7.el yavru• 
lar1ardı. Bunun içindi ki Biza:nsa Ro· 
mayı, Arap serdan Halic.le, Scl~uku, 
Fatih l\lehınet Sultana Biı.ansı, Şıır
kı Garba, Garbı Şimale, Şimali her· 
kese ve herkesi herkese casuslartar .. 
dı. . 

Bu gibi büyük limanların polisi ve 
politikası asırlardnnberj o tiplerle 
uğraşa.gelmektedir. 

l';ite her ,·atanda5a tnm bir hürri .. 
yet, ferah ,.e hak ,·eren lm vatanda. 
o tipin artıldan terbiyesizlik ettiler. 
Biz de sadece !:•kıt1tık ve bir daha yap 
roıyacaklarını ümit edere}{ at'fettık. 

Bundan o adı uzun gazeteye ne O• 

hıyor Bana sualler soruyor. O acr 
yazımı acaba herhangi bir unsura kar 
ı:ıı mı yazmışım? 

Biribirimizle çok iyi tanıştığnnız, 
hatta seviştiğimiz, hatta S<>tı eserimi 
gazttesinde ııc~retmckte olan Bay l'a 
padopulo-J<i pek yaman 1.Jir mücade 
fecidir- bunları bana somıa.malıydı • 
Ben \·atanpcrver, milliyetpener bir 
inkılii~ıynn. V:ıta.Ddnşlığuı \'e m
tandnş hukukunun ne olduğunu bili
rim. Kentli !llilletine en ufnk bir te. 
ca\·üze tahanunill etmiyen bir adam 
ba,'jka miJlctlerin şeref ve haysiyetle
rine de lıiirmot etmesin! bilir. Hakiki 
bir iakJlaı.çı, inkı15p ic.aıılarını sa.da.
katle güden bir neferdir. Ben buywn 
işte. 

Yalnız ~u noktada bu gazeteye ve 
sahibi olan dostuma te~ekkiir ederim 
ki ba.jkaları gibi rıla.nca hareket et
medi. Açık ,.e mert l..R\T'amh. lliılbn· 

ti bu hadise dolayısiyle bana frenkçe 
yazılmış imzasız bir mektup bile gel
di. O ya71y1 kimin içitı mi yazdım? Ne 
!?ll'llllD için ()e bunun için, kemli dilin
den bıı.şka bir dil iJe(im ... asız)mektup 
yazan o soysuz için ~·azdım. Tek ve 
S!rf onun için. l\letnpolitefsis \·e sahi· 
bi bu ce\'abnnı kil fj görürse bir defa 
daha memnwı 'blacn•"tım. 

Aka Gündüz 

Üç El Ateş Etti 
Sirkecide Meserret otelinde oturan 

Hurşit isminde biri, evvelki akş:ı.nı 

geç vakit sarhoş olarak oteline gel· 
mi17, karşsnna çıkatı otel sahibi Aliye 
üç el ateş etmiştir. Kurşunlar rast· 
Jamamış, Hurşit yakalanarak tahki· 
kata başlanmı~trr 



Q TAN 11- ll- 937 

1 ·H -ı 1 
1 Lig M·açıarı 

1 

S ulu. bir kar saçakları yalı- . 
yor ve kaldırımlarda, evle

rine kO§anların yanak!arma ıslnk 

ve dondurucu bir kamç'ı gibi çurpı
yordu. 

Heyecanlı akiıleri hala \Ievam eclen Franıa - lt,.lya 
beraberlik ma~ınclan kuvvetli bir enıtantane daha ••• 

iki Büyük Maçtan 
Alabileceğimiz 
tiühim Dersler 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK } 
Biri lngilterede, diğeri Londrada yapılan iki beynelmilel ma

çın akialeııi hala devam ediyor. Bizim için, İngiltere - Çekoslovak
ya kar,ılatmaımın taf silatından ziyade iki milletin o karfılat
mayı nasıl kabul ettiklerini tetkik etmek daha ehemmiyetlidir. 

Pariste İtalyan takımile berabere 1 
kalan Fransız muu oyuncu' armm ve Trikolor Takımına 
idarecilerinin neler söyled:kleri de 
çor fikriyatı bakımından hisse kap
mamıza yardım edeceğinden bu ya
smıda onlardan bahse&ceğim. 

Okuyuoulanmız Çeklerin Londra
da lngiliz milli takımına 5-4 gibi u
fak bir farkla yeruldiklerlni ve tngi
liz gazetelerinin Çekleri çok methet
tiklerini bilirler. Galibiyeti temin e
den son lngiliz golünün sa.hayı kap
lıyan sis tabakaları sayesinde kaza 
nıldığını da birçok münakkitler yaz 
dılar. Bu vaziyette Çek futbolclilerl
nin ve gazetecilerinin böbürlenmele
ri. ileri geri atıp tutmaları icap et -
aez miydi? 

Şöyle bir iddiayada mı sapamaz -
dılar: · 

"- Son golü tngilizler attığı vaıdt 
kalecimiz sisten topu göremiyordu. 
Onlar öyle havalara alışıktı, biz o 
kadar kesif sis hiç görmemiştik. Ma
çın son dakikalarında da Çek takımı 
hikim oynuyordu. Demek ki, lngiliz 
takımı ile kendi s~hRmızda oynasay 
drk mağrur kikiriki behemehal ye
nerdik ... ,, 

Çeklerin ıöz.leri 
Çeklerin o şerefli maçl!lrınr nasıl 

tahlil ettiklerini gösteren bir iki ma 
kalenin bazı parçalannı tercüme et
tirdim. Aşağıya alıyorum. Kariler hli 
kUmlerini versinler: 

"lngilizleri son dakikada sıkıştır -
malda iki futboliln hakiki kıymetini 
teknik ve bitaraf bir şekilde bildirmiş 
olamayız lngiliz futbolile Çek futbo
UlnUn hakkii farkı oyunun ilk yirmi 
dakikasında gözükmüştür. Ondı:ın 
aonra lngiliz oyunculannın fazla em 
niyetten ve gururdan başladıkları 

hlloum tabiyesinin boşluklumdan 
istüade edebildiğimiz içindir ki, bu 
iyi neticeyi aldık. 
Şunu hatırlıyahm ki. !ngiliz takı

mı heyeti mecmuasile kalemizin ağ
zına kadar çullanmak gibi fantazile 
re kaçacak ve mlkhfileri on sekiz 
pas çizgisi içinde kalecim:zıe karşıla 
p.cak şekilde oynamıya başladılat'. 

Tabii biz o VR7.ivette uzun bir pasla 
ı5nllnde müdafileri bile bulunmıyan 

lngiliz kalesine mukabil akınlar yap 
tık. Vakıa o maçın bu gibi icaplarını 
kavnyarak hareket eden oyuncuları 
mız tebrike layiktirler Fakat bunun 
la lıı~izlerrl,.n vü~~ek bir futbol oy 
nadığımız manası çıkanmama1ıdır. 

lngilizler hava ovununda, ferdi ka 
bitiyette üstat olduklaniıı her zamfn 
ispat ettiler Takım oyununun, b:r 
klUp takımı dcrel'esinde gözlikrnesi 
fu• lnP';li:P: milli tı\k·m n•n her defa 
dP"işen kMlrosıınrh VP ,.lt~o,.;vq v.,n 
Y""" ovmı.m11m1s ovunculann bir gün 
de bir ı:ırava toplanmMmdadır. 

F ranıızlara gelince .• 

Ceza Verilecek . 
Romanyadan şehrimize gelerek 

bayram günleri Şişli, Pera ve Galata 
saray klüplerile üç maç yapan Tri • 
kolor takımı hakkında federasyonca 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bu tahkikata sebep olarak. federe 
bir klüp olan Romen takımının ~hri 
mizde federe olmıyan Şişli ve Pera 
klüplerile mlisabaka yapması göste -
rilmektedir. 

Romen federasyonu. Trikolar takı 
mınm şehrimizde yaptığı maçlarda 
oynadığı klUplerin federe olup olma
dığını futbol fedcrMyonumuzdan sor 
muştur. 

Bizim futbol fed p· •. ·onunun vere 
ceği cevaba göre Trikolor takımının 
Romen federasvonu tarafrndıın ceza 
landınlmak ihtimali kuvvetlidir. 

G. Barreau'nun yazdığı bir makale -
den de bazı parçalar alıyorum: 

Fransız milli takımının bilhassa 
hüoum elemanlannı gençleştirmek la 
zımdır. İtalyanlara karşı kazanılan 

muvaffakıyet müdafaanındır. 
Halbuki bir milli takımın esas kıy

meti hücum kabiliyetindedir. lta!ya 
ya karşı yUkselttiğimiz müdafaa du
varının gediklerini rakipelrimiz bu 
sefer talihsizlikle bulamadılar. Ya -
nn ayni p.psta olacağımızı kimse te
min edemez. 

Dünya kupası maçtan mevzuuba -
his olduğu bu sıralarda FransLZ milli 
takımının hücum elemanlarını yenile 
.mek ve genç'eştirmek ·meselesi orta~ 

ya çıkmış bulunuyor. 
Futbolciiterlmizin en bü~rük hnta 

lan klüp idmanlarında beden tertıl
yesl harf'kctlerine antrenörlPrinio 
bütün ısrarlanna rağmen eh~nunl 
yet \"ermemiş olmalandır. Bi7lnıki
ler her idmanda yalnız topa \'Ur • 
mal< ve yalnız futbol oynamak b6-
tiyorlar. Asri bir futholcihıün t-0p 
ekzersizleri kadar beden ekursl:ı-
leri yapmrya mecbur oldufunn an· 
la.mış olanlar aruanda eleklemf! 
yapacağız.,, 

Ve çıkacak netice •• 
lşte Fransız ahalisince, ltalyan ta 

kımı gibi bir takımla beraber kalma 
şerefinin yansı kendine verilen bır 
tek seçicinin canla başla çalışmış 

milli oyuncuları hakkında gazetelere 
verdiği açık tenkitlerin hülasası ... 

Şimdi dUsünüyorum, bizden çok 
kuvvetli addolunan ve beraberliği -
miz akıldan geçmiyen bir takımla be 
rabere kaldığ-ımız, yahut ufak bir 
farkla yenildiğimiz zaman olsa da, 
bu tenkitlerin yansını biz yazsak ne 
olurduk? .. 

Frı.osızla.r senelerdenberı kavuşıı

m ,dıkları bir net icevi. Italyan mılli 
takımı ile berabere kalmak neticesı
ni ... •~e ettlJer. 

Frans-z milli takımı için hakild bır 

Zannederim ki. en hafif mukabele 
olarak. hivanetlmiz ve milli hislerden 
uzak oluşumuzdan başlanır ve it
hamlar kiriı.bilir nerelere kadar vardı 
rılırdı ! ... 

muvaffakıyet sayılan o maçtan son
ra Fransız milli takımı tek seçicisi 

Galiba futbo!UmUzün bir türlU '>D
lannkine benzememesinin sebeplerin 
den başlıcası bu farktır. 

Bu Hafta 1 

Yapılacak 
T. S. K. lstanbul bölgesi fut

bol ajanlığından: 
12. 12. 1987 pazar günü yapı

lacak resmi lig maçJan: 
Taksim stadı: Saha komiseri 

Feridun Kdıç. 
Güneş - Topkapı: Saat 13. 

Hakem Ahmet Adem. Yan ha · 
kemleri Ahmet ve Dinçer. 

Galatasaray - Beykoz: Saat 
14,45. Hakem Feridun Kdıç. Yan 
hakemleri Şevki ve Faik. 

Şeref stadı: Saha komiseri • Şazi Tezcan. 
Hilil - Feneryılmaz: Saat 11. 

Hakem Btirhan Atak. 
Vefa - lstanbul,,por: Saat 18. 

Hakem Cafer. Yan ha.kemleri Ha 
llt ve Salahaddin. 

1 

Beşiktaş - Süleyma.niye: ~ , 
at 14,45. Hakem Şazi Te:zcan. j 

Fenerbahçe Stadı: Saha ~oml-
seri Adnan Akın. ı 

Beylerbeyi - Altınordu: Sa· 
at ıs. Hakem Halit Galip. 

Fenerbahçe - E)1ip: Sa.at 
14,45. Hakem Adnan Akın. 

Japonlar Tokyo olimpiyallı için ha

raretle hazırlanıyorlar ve Japon at · 

ıetıerl durmadan çalışıyorlar. Bura,la 
Japon atletlerlınden 200 metreci Ha
muro'yu görüyoruz. 

Tayyare Kupası 

Maçları Yapılacak mı? 

tki sene evvel futbol Ajanlığmm 

teŞviktle hasılatı Hava Kurumu men· 
faatine olmak Uzere lstanbul klüple
ri arasında maçlar tertip edilmiş ve 
bu maçlann bir kısmı da yapılmıştı. 

Blitiln lstanbul klUplerinin işth·ak 
ettiği bu turnuvaya o tarihlerde Tür 
kiye birinciliği final mlisabakalan do 
layısile yalnız Fenerbahçe gireme -
mişti. Yapılan maçlarda rakiplerini 

yenerek GUneş, Beşiktaş, Galatasa -
ray finale kalmışlardı. Kuraya göre 
Güneş - Beşiktaş karşılaşacaklar ve 
bunun galibi ile Galat.asa.ray şampi -
yonluk maçını yapacaktı. 

Futbol Ajanlığının gönderdiği teb

liğten bu yanda kalan maçlann ta -
mamlanacağı ve hasılatının Hava Ku 
rumuna verileceği anlaşılmaktadır. 

Buğulu camlarr sokıığa bakan b?r 
odanın içinde, kadın erkek. genç 
yaşlı, beş on kişi sobanın ett afına 
dizilmiştiler. Yaşlılar yemek arkası 
kahvelerini içiyorlar ve gençler ko 
nuşaıcak bir mevzu arıyorlardı. 

içlerinde hukuku bitirmiş veya 
bitirecek birkaç de\ikarılı cezaya ait 
bir münakaşa tutttn"dular. Oda on 
lann gür sesile doluyor ve dışarda
ki fırtına duyulmaz oluyordu. 

Cezanın güçlüğü, hakimin ta kcJj
ri ve dah,a buna benzer davalar hak 
kındaki fikirlerini uzun uzun teşrih 
etmiye kalkışıyorlardı. 

Yarım saattenberi delikanlıların 
münakaşalarını dinliyen ailenin es· 
ki dostlarından birisi zayıf viicu -
dünU, gömdüğü koltuktan doğrula 
rak: 

- Delikanlılar, dedi. müsaade 
ederseniz size bir şey sorayım. 

Çocuklar sustu 
lar ve onun yüzü 
ne baktılar. Bu o
tuz yaşlarmda ıe 
ki bakışlı, çektiği 
ıstıraplann ağır

lığiyle olacak ba 
şı biraz önüne e
ğik bir adamdı. 
Yavaş ses'e sor-

CEZASIZ 
CUROMLER 

duğu suale evin oğlu . 
- Söyleyin bakalım! diye cevap 

verdi. 
Adam bir acı duyuyormuş gibi .,. 

lini göğsüne getirdi ve yumuşak bir 
sesle: 

- Vazii kanunların. kalın kitap
larına ithal etmedikleri birçok cü
rümler ve cezalar yok mudur? 

Bu yumuşak suali yine oğlu kar 
şıladı: 

- Zannetmiyorum ki. ceza ka
nunlarına sokulmamış cürümler bu
lunsun .. Vazii kanunların ne gö -
zünden ve ne de vicdanından hiç -
bir suç kaçmış değildir .. 

- Ben sizin düşündliğUnUz gibi 
düslinmiivorum rı:vP. muzt.arin tuı. 
kışlı adAm devam etti. size şahit ol 
duğum bir vakayı anlatayım, ba
kın: 

B unıl:tn erıev zaman evveldi. 
Hala tahribatını vücudüm

de taşıdığım tedavisi uzun bir has
talığa tutulmuştum. Sırf bu hasta
lığın tedavisine mahsus bir hasta
neye yatmıştım. Benim gibi ~ırk, el 
li kadar da hasta vardı, Bunların 
çoğu fakir tabakaya mensup ame
le. arabacı. kunduracı kalfası ilah ... 

Biz adeta bUyük bir evin çocuk-

' Yazan: ! 
Faik Berçmen 
"~~ 

lan gibi Yaşıyorduk.Istirahat ve ye
m ~ saatleri haricinde odalarda top 
lanır, oyun oynar, konuşur dertle
ı;ıirdik. Böyle yerlerde bilirsiniz ki, 
müşterek ıstıraplar insanları biri
birlerine kolayca ve çabucak yak
laştırır .. Şahsi sıkıntılar paylaşılır 
ve yekdiğerimizin derdine deva ol
mıya çalışılırdı. 

Bir sabah yataktan henüz kalk
tığım bir sırada köy muallimliinn
den, hastalıgı dolayısile çıkanıınış 
olan bir arkadaş yanıma sokula • 
rak: 

- Biliyor musun bu gece ne ·ol
muş dedi. 

Ben yUzümÜ kurulamıya uğraşa-
rak: 

- Hayır. dedim. 
- Hani iltimaslı bir hasta gel • 

mişti ya. o dün gece nöbetçi hem
şireye .. 

Arkadaşımın sözünU kestim: 
- Adam, sana ne .. 
- Mesele o değil.. 1ş sertabibe 

Avru:>a, Amerika Ylldız Rekabeti/ 

aksediyor. Çünkli vaziyeti şu ~enin 
ahbabın olan arabacı görmüş ve 
başhemşireye söylemiş. 

B u vaka beni fazla alakadar 
etmedi. Oğleye doğru ara

bacının şahadeti üzerine iltimaslı 
hastayı sertabip taburcu yapmış.: 
iş bu kadarla kalsa iyidi. 

Bizim o sertabip, dışından melek 
fakat içinden ifrit bir adamdı. Mur 
dar kalpli, vicdansız ve arkadan 
vuran takımındandı. Ayni zaman
da mutaassıp, mafevk ve Allah kOJ 
kusundan başka hiçbir çekingen
liği yoktu. 

Kendi hastanesinde böyle gayri 
ahlaki vakalann vukuundan müt. 
hiş sinirlenirdi. Onun sinirlendiği 
şey, vakalann vukuundan ziyade 
§Üyuu idi. 

Bu itibarla arabacıya mim koy
du. Onun şahadeti sertabibi ken • 
disine karşı kindar ve zalim kılı
ğına soktu. 

Bu hadise üzerinden bir hafta 
geçti. Sertabip bir bahane bularak ·- ·- -·· .... . . .. . 
derek arabacıyı gfıya hastane disip 
!inini ihlal etti diye kapı dışarı etti. 
Fıkaracık hastaydı henüz ken

disine tedavi yapılıyordu. iyileşip 
kurtulmak ihtimali yüzde doksan· 
dı. 4 

Bu vaka öbüründen r.iyade bende 
ı:esir uyandırdı. Aklım hep o zaval• 
lıcıkta idi. Biliyordum ki, arabacı 
dışarı çıkınca açtır. Çalışamazdı. 
Ciğerleri, onun yUz adım yürüme
sine bile müsaadekiı.r davranamu
lardı. 

Aradan bir ay geçti. Arabacı 
ne yapıp yapıp tekrar haa

tanefe geldi. Fakat onun bu se • 
ferki gelişi sondu. Etleri birılrlrine 
yapışmış ve gözleri derin bir uçu • 
rum halini almıştı. O akşam hemell 
yanına gittim. 

Dışarda açlık sırtına yapışınca çı 

lışmış, çalışamıyacak hale gelince 
de dilenmiş .. Dilenmesi ve aç kal• 
ması mesele değildi. 

Her ne halse .. Mütehassıs mua• 
yenesi neticesinde arabacıya hiçbir 
tedavi yapılamıyacağı anlaşıldı. 
Çünkü bu bir ay zarfında hastalık 
o kadar ileri gitmişti ki, artık ona 
imamdan başka kimse çare bula -
mazdı. Ve nitekim bizim zavafürık 
on beş gün sonra açlığın. işsiıliğin, 
haksı7 .. hğın ve kinın olmadığı bir 
diyara göçtü, gitti. 

Bu basit sade bir vakadır de
likanlı .. Bunun gibi bınıer· 

cesi var. Bazan bizim kalp ve kirU 
vicdanlarımız öyle tüyler Urpertıci 
cinayetler işlerler ki.. Bu cinayet• 
\er. sicilli katillerin cinayetleri ya• 
nında pek hafif kalır. Bazan eli • 
mızde bir insanı kurtarmak imkiol 
varken bunu yapmayız: ve kanuD 
bundan bizi mesut tutmaz. 

Şimdi sana soruyorum.. aeıtd 
f 

sen de yarın vazii kanun olursun· 
Şu anlattığım vakada sertabip bi~ 
cani, hunhar bir katil değil midir'., 

Yalnız o zaman Türkiye birincilik 
leri dola yısile bu turnuvaya ithal edi 
elmiyen Fenerbahçenin de finale ka
lan bu Uç klübiln arasına alınarak 
final mUsa.bakalarının dört klüp a
rasında yapılmsı Hava Kurumuna ha 
sıfat noktasından mühim bir yardım 
temin edeceği gözönünde tutulmalı -
dır. 

Bu maçlar liğ milsa:bakalarınm ni 
hayetıeneceği Kanunusani ayında ya 
pılacaktır. 

Amerika sinemacılığı bütün reka- beti kızgın bir safhaya gtrmtştlr AV· 

betleri haşmetlu dolar hazretlerınin rupa stüdyoları, bu rekabette muvaf 
nüfuzile yıkmak hususunda hilA. mu- fak olabilmek için erk~k yıldız yetiş· 
vaffakıyet gösteriyor. Fakat Avrupa tirmek hususuna önem vermişlerdir. 
sinemacılığı da buna karşı yeni ted· Burada Avrupa sütdyolarının başlıca 
birler almıya bqlamıştır. Bu sebeple şöhretlermden Mathias Vieman'ı gö
Avrupa ve Amerikanın yıldız reka- rüyoruı . 

Hukukçu delikanlı cevap vernıe
di. Dalgın dalgın pencereden bak• 

tı. 
Odaya derin bir süki'ıt dolınuf'" 

tu. Dışarda kar, kim bilir kaç ıd
şinin ölUsünU örtmek için sabıı_h• 
kadar kaç kefen daha serpecektı .. 
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MÜKA!FAT!.B tJULMACAMIZ 
Bir marangoz çalışıyor . .t<.Jlinde ren

desi var. Duvarda kerpeteni asılı. Fa

kat marangoza bu iki alet yetişmez. 
,,. Oteki aletleri ressam; ressa.mın umul 

d~ mıyan yerlerine saklamış. Araştın
JL_ __fi mz. Bunlardan kim en çok bu ur, res 

· !" ı '~ min üzerine bulduklarını işaretleyip 
:; ~ ~ yollarsa en güzel hed;yey; alacaklır. 
·;· '. . Sıra ile (100) kişiye de birer güzel 

1 
.....:.. ~ hediye vereceğiz . .... -

mı --..: .;,_~"":._ Cevaplar bir haftadan sonra gelir-
~~! se müsabaka va giremez. 

[I -.. n 1 -- ' ;w. "i - ~-, Acele edin emi çocuklarım. 

57 Numarah 
Hediye 

Bulmacamızdan 
Kazananlar 

57 numaran mecmuamızdaki 

'Mükafatlı Bulmaca,, mızı kazanan
ar ve alacakları hediyeler: 

BlRER BUYUK SULU BOYA 
J{AZANANLAR: 

radiye istasyon şefi Ihsan kızı Le - 1 

man, Kumkapı ortaokulunda 53 ibra 
hlm Osman, Adana asliye ceza haki
mi Mustafa Arım oğJu Turhan Arun. 

BffiER ALBUM KAZANANLAR: 
Ayvalık gümrük muhafaza başça- İstanbul 12 inci ilkokul 264 Kemal 

uşu Turgut Korkmaz, Elaziz doktor Çakar, Ankara Yenişehir Karanfil 
'ailı: kızı lnci Doğru, Mersin Nazım sokak 39 Yüksel Türel, Bandırma ga 
· kavide Mahmut Ali Dural, Istan- .rında T. C. D. D. hareket müfottişi 

1ul Kumkapı ortaokiııunda 824 Ah- kızı Hürrem Evecen, Kayseri lisesin 
et Biçer, Kadıköy birinci orta okul de 57 Celal Doğan, Bursa Kuruç~ -

28 Ilhan. Yantra. 

1 

me 37 numarada Albert Sinem. 

BlRER KUÇUK SULU BOYA BlRER MUREKKEPLl KALEM 
ANLAR: 1 KAZANANLAR: 

Istanbul Taksim Abdülhak Hamit 
caddesi Gürsoy apartımanı Nezihe 
Mazlfun,Erbil, 44 üncü ilkokul 140 

FAYDALI BiLGiLER: 

iLK OTOMOBiLLER 

NE BiÇiMDi? 

TANrn Çocuk Jl~vPsİ 

• 

-- ~- 7&<,UL)J:?~ 

\ 

Şu resimdeki şeye sokakta rastla-
KOZA LAKT AN NELER sanız bir otomobil olduğuna inanır 

y APILIR? ' · jmıydınız? Ne kadar faytona benzi-
yor değil mi? Halbuki hakikatte bu 

bir otomobildir. Dk otomobillerden 

Düzce Namık Kemal okulu 748 
.üştü DinÇer, tst~nbul Beşiktaş Teş 
"kiye caddesi 19 numarada Yıldınm 
urrı.l, Yozgat . Sıhhiye Müdürü oğlu 
an Geçer, Konya Şükraniye mahal 

. esi 41 inci sokak 4 numarada Nihat, 
'ekirdağ Türk Ticaret Bankası mü

M. Emin Göksu, Kadıköy Cevizlik Sa \ " 

fa sokağı 8 numarada. Tevfik kızı Oz ~,.~·~··;;,~~~~~ı~:;~L 
nur Tunçok, Şişli Terakki lisesinde ;, :; 

- • .. -

biri. Arabadan farklı olan yerleri yok 

değil. Mesela ön tekerleği iki değil 
bir. Ortasında da dönen bir &let var. 
Körüğün alt yam sandık gibi arka.· 

ya doğru çıkı~. Buraya makineyi iş

leten benzin konulurdu. Döner alet 

te otomobili idare etmiye yarardı . 

Bu modeli 1888 yılında yani bun-
ürü oğlu Güngör Uras. 

BlRER KUÇUK KUTU KALEM 
OYASI KAZANANLAR: 
Mudanya ismet Paşa ilkokulunda 

:34 HaHik Güneyli, İstanbul Kaba -
Bağ odaları sokak 9 numarada 

eman Ozkan, Bursa cami karşısında 
capalas kıraatanesinde İsmail 

urder, Bolu Tabaklar mahallesi 77 
umarada ortaokuldan 129 Ihsan 
ztop, Gemerek ilkokulunda 9 Tur.
t Erdem. 

BlRER BUYUK OYUNCAK KA
'ANLAR: 

Vize tütün levazım müdürü Remzi 
ızı Şefkat, Kütahya lisesi 658 Se

ami Aslan Apa, lz.mir karşıyaka So 
~ kkuyu tramvay caddesi 68 numara 
a Suzar,ı, Yozgat Gazi Paşa ilkoku
unda 14 Müjgan Yıldırım, Balıkesir 

lay tahsildan oğlu Cemalettin 
anzer. 
BlRER KUÇUK OYUNCAK KA -

ANANLAR: 
Kmalıada Nersesyan mektebi tale

besinden Silva Hallaçoğlu, Kayseri 
1

lisesi 665 Kenan Güney, Manisa Mu-

663 Semih Sirmen, Erenköy Kozyata 
ğı Şakacı sokak 9 numara.da Hamide 
Acu.iıer. · 

BffiER KART KAZANANLAR: 
Adana Gazi Paşa okulu 681 Sacit 

Akman, Konya Müskürat santralı 

sahibi Tevfik, Bolu Feyzi Cümhuri
yet ilkokulunda 279 ·Faik Uluğ, Ine
göl Gazi Paşa okulu 4 üncü sınıfta 
lnci Yaltuş, Tavşancıl ilkmektep 5 in 
ci sınıf 185 Va.hap Coşkun, Yozgat 
ortaokulunda 165 Vefik Erdemir, An 
kara Cebeci iltek.in okulunda 498 Ma 
cit Yorulmaz, İstanbul Paşa bahçe in 
cirköy Sadi oğlu Ercüment Akbaş, 

Kayseri lisesinde 448 Remzi Demir, 
İstanbul Cerrahpaşa hastanesi 2-2 
kadınlar koğuşunda Nimet Dokur. 

57 Numaralı mecmuamızdaki 

"renkli tablo,, yu en iyi boyıyan üç 
karümiz ve alacaklan hediyeler: 

1 - Bolu Gazipaşa ilkokulunda 
fotoğrafçı oğlu Ziya, bir suluboya ta 
kımı. 2 - İstanbul Selim.iye iskele 
caddesi 39 numarada Necati, bir ıru: 
ruboya takımı. 3 - Konya Ereğlisi 
lsmet Paşa ilkokulu 287 Suavi, bir 
kuruboya takımı. 

dan kırk dokuz sene önce Kari Benz 
Çaım kozalaklarını gördüğünüz/ adında bir mühendis yapmıştı. Maki-

yerde t.opiaymız. Bunlardan masa· nesi iki beygir kuvvetinde idi. Saatte 

nızın üst~~ s_ü~Iiyec~k ne güze.J bir beş, nihayet on mil yapabiliyord~. .. 
süs yapabılırsınız: Bır demet çıçek. Gözünüzün önüne bir de bugunku 

Bunun için çok para harcamıya da· ı otomobilleri getirin. Siemalarda el- . 
lüzum yok. Biraz boya, bir parça da bette notomobil yarışları seyretmişsi-
sarı veya beyaz yaldız. Sansı da}?-a nizdir. Onlarla bunu ölçün. O zaman 

güzel görüılür. buna bir otomobil değil (Araba boz-
Topladığınız kozalakları önce ao- ması) demek daha doğru olmaz mı?, 

banın mangalın filan yanına koyup Fakat ne de ·olsa at yerine makine ile 
iyice kur~tunuz. Kozalak kurudukça işlemesi büyük, ~ok büyük bir ilerle
açılır, açılır. Resimde gördüğünüz me sayılır. Bugünkü şık, güzel, rahat 

hali alır. Çiçeğe benzemek için böy- otomobiller, işte bu araba bozmasın-
le yaprak yaprak açılmalıdır. dan doğdu. 

Açılan kozalakların içini bir renge 1 ============== 
boyarsınız. Dümdüz bir renge. Yağ- rine yerleştirdiniz mi iş oldu bitti 

demektir. lı boya ile boyanırsa tabii daha iyi 

olur. Üstlerini de yaldızlarsınız. Yal' Vazonuz yoksa. resimdeki gibi bü· 
dızı her yerde bulabilirai.niz. Pahalı yük, kulplu bir bardağa koyabilirsi· 

değil~. Sürmesi de kolay ve çok niz. Başka Çiçekler gibi üç günde 
eğlencelidir. Şimdi bu altın sansı ko solmak tehlikesi, hergün sulamak 
zalak - çiçeklere birer sap lazım. zahmeti de yok. Ne güzel demet bu, 
Kalınca birer parça demir teli diple- değil mi çocuklar. 

SiMSiY AHLA BEMBEYAZIN AFACANLIKLARI 

::. 

BlR CÜCb 
V~RMtS. , 
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Sürekli HikCiye: 14 1····················1 
Wilri Fare, Sevgili okuyuculanna 

BUBUL iLE BiBi 
1 Hikaye 1 ...... --
Miki Daveti Nasal 

Kaçırdı? 
• 

.savap •ona ermİf, böcekler 
--- -- -··--
sinekleri lepelemiflerdil 

General Bibi bütün gemileri batır
mıştı. Geriye yalnız bir Amiral Gemi
si kamuştı. Sinek Kralı da bu gemide 
idi. Uğradığı bozgunluğu düşündük
çe kederinden oturup ağlıyacağı ge
liyordu. Artık bütün umutlan kırıl
nıştı. Hemen gemideki adamlarına 
iireğe beyaz bayrak çekmelerini söy 
edi. Yani teslim oluyordu. 

Denİ%altı, esirlerle beraber 
•uyun yü~nde •• 

Böylece savaş sona ermişti. Böcek 
er, sinekleri iyice tepelemişlerdi. Ge 
ıeral kaplumbağanın üstündeki cam 
>ardağın içinde sevincinden ne yapa
:ağını bilemiyordu. Daha kimse, ge
nileri batıranın kim olduğunu öğre
ıememişti. Ne sinekler, ne de böcek-\ 
er. Çünkü: General'in denizaltısı 
18.li denizin içinde do~aşıyordu. 

Gemilerin battığını, son gemiye de 

1 
ren böcekler kıyıya toplanmış sevmç
ten bağrışıyorlardı .. işte General Bibi 
bu kala.balığın önünde birdenbire de
nizaltısı ile suyun yüzüne çıktı. Son 
kalan gemiyi de arkasına takıp kıyı
ya yanaştı. Once General arkasından 
da esir ettiği Sinek Kralı ile maiyeti 
indiler. Bibinin sevincini, Kralın kede 
rini görmeliydiniz. 

Bibi'nin aJı dilden Jile 

JolGf1.yordu 

Hemen bir bölük asker geldi. E
sirleri alıp hapisaneye götUrdU .. Ço
luk çocuk kahraman (Kamutan) ı 

görmek için yollara döklllmUşlerdi. 

Alkış, "Yaşa, var ol.,, seslerinden yer 
gök sarsılıyordu sanki. Bibi karaya 
ayak basar basmaz ilk te-Qrlke kO§an 
Zizi'nin babası ilbay oldu. ihtiyar a
drumm sevinçten gözleri yaşarmıştı: 

"Evladım, benim sevgili evlidım. 

YUzümU ağarttın. Sen tam bir kah
ramansın.,, diye Bibinin ellerine sa-

:>eyaz teslim bayrağı çekildiğini gö-1 Al kılıcım •enin ol .. ın Bibi! 

Amcanın köıeai: 

Y llbaşı - için Neler Hazırlıyoruz ? ·' 
Sevgili çocuklarım, 1 çoklan da birer hüner gösteret."e.k 
Sizinle epeydir konuşamadım. O- meseli: iyi mnnzunie okuyanlar marı 

kullarmızda güzel güzel çalışıyorsu- zuıne okuyacaklar. iyi çalgı bilenleı 
nuzdur herhalde. Boş vakitlerinizde ~lgı çalacaklar. Piyese girip rol ala 
de meomuanızı okuyup eğleniyorsu- bil~kler göstereceğim.iz bir oyunda 
nuz değil mi? bir rol alacaklar. Bunların günlerin · 

Size bir müjdem var. Yılbaşı geli- sıra ile (bu ay içinde yazacağız.) 
yor~ Bu yılbaşı için küçiik okuyucu- 4 - O gUn güzel resim yapanhı 
tara çok güzel eğlenceler, mükafat- rm da resimleri gösterilecektir. (Ya 
tar, hediyeler hazırladık. Bunları §im ni kendi e'leriyle yaptıkl4n en güzel 
::liJen haber vereyi mde sevinin c mi? bir resim.) Yalnız bu resmi '!izin yap 

1 - lkincikinunda yeni bir yıla tığmızı okulunu~aki öğretmenleri

siriyoruz. Bu yeni yılı kutlamak için nizden biri imzasını atarak tasdik te
çinizden bu ayda doğmuş olanlara melidir. imzasız resimler eğlence gü
~üzel birer hediye vereceğiz. lkincr- nü yapılacak müsabakaya giremez
camında doğdunuzsa hiç durmayınız. Jer. Bu müsabakada kazanımlara çok 
) ay gelir gelmez, nüfus tezkerenizi güzel birer hediye vereceğiz. 
ıhp matbaamıza geliniz. (Tan - Ço- 5 - Eğlencemize geliniz, eğleni
•uk} diye sorunuz. Hediyenizi alınız. niz, hediyelerinizi de alınız. O gün 

2 - Sakın lkincikanunda doğma.- ömrünüzda en fazla eğ1endiğiniz gün 
hm diye U...'iilmcyiniz. Bundan sonra olacak. Çüİıkii: Bu eğlence tamamile 
ler ayda doğanlara o ay içinde birer bir "Çocuk eğlencesi., dir. 
tediye vereceğiz. Yalnız nüfus tez- 6 - (TAN - ÇOCUK) bütün ilk 
<eresini. bir de mecmuanızın o ayda ve orta oknllardaki küçiik okuyucu
:ıkan dört veya beş tanesini getir- larını bu eğlenceye şimdiden davet e
nek r;nrtiyle. lkincikanun için yalnız diyor. 
ıi.ifus tezkeresi yeter. 7 - Istnnbuldan baska yerlerdeki 

3 - Hangi ayda doğmuş olursa- kUçük olmyucuları.rrıızın mahzun ol
nız olunuz küçi.ik okuyucularnnız, Ri· maması için de yılbaşında ayrıca gü
z.in hepinize bir yılbaşı eğlencesi ha- zcl bir (Yılbaçı Çocuk Mecmuası) ı:ı-
ı:ır1avoruz. karncağrz 

Bu eğlence gününde içinizden bir- Nasıl çocuklanm hoş değil mi? 

lailıbaini talıdim eder. Bir gece Minoş Mi kiye sordu: 

rıldı. Kızı da orada idi. Sevincinden "Hila hazırlanmadın mı? G'it-
ne söyliyeceğini §8.Şirnllftı: "Bizi, he mek zamanı geldi.,, 
pimi.si, bütün yurdumuzu sen kurtar- :Minoş bunu tuhaf buldu, am-
dm Bibi.,, diyip duruyordu. ma, bin,ey demedi, davete baş-

Onlann ardından daha birçoklan kalartyle giW. Mikiyi evde bı-
gelip Bibiye teşekkUrk• ettiler. Kala raktr. 
balıktan ayrılır ayrılmaz Bibi doğni Onlar gider gitmez Miki baş-
yazrhanesine koştu. Dbay da oraya ka bir davete gitmek için acele 
geldi. Sinek Kralını da getirttiler. hazırlandı. Bu toplantıya yalnız 
Sulh imzalanacaktı. Sinek Kralı pek bi~ .kişi davetliydi. Bunun için 
fena yenildiği .için ne isteseler .razı Mılci yalnıs gitmek istemişti. 
olacaktı, tabii. Fakat Bibi yüksek Faka' .oray;a varmca davet gü- f 
kalbli bir adamdı. Düşmanına karşı nünde yanıldığınr anladı. Top-
bile iyi davranmayı istedi. ' lantr. çoktan omp bitmişti. 

"Sinek Kralı, dedi, sen bizim göz- Miki bu yüzden öteki eğlence-
bebeğimiz Yurdumuzu elimizden al.mı ye de geç kalmıştı. Eve dön- ı 
ya geldin. Llyık olduğun dersi sana maten başka bdr çare kalma-
verdim. Bu kadan yeter. Seni mahve mıştı. 
deceli şey!er istemiyeceğim. Bütün _"Kabahat benim,, diye söylen 
istediğim şey zavallı yurdumuzu şen- eli. '"'Muhakkak elime geçeceği-
lendirmektir. Başımıza çıkardığın bu ni \{ıld!ğim eğlenceye ~trneliy- ı 
haksız savaş yüzünden çok zararlara dim.,, 1 
~rdik. Bunlan sen para vererek ödi- · OğUt: Gölge ardında kosan 
yeceksin. işte bütün istediğim bu ... ,, sahiciyi kaybeder. 

Kral bu kadarcıkla kurtulduğuna •• • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
deli gr'l>i sevindi. Hemen belindeki Bibi: "Biliyorsunuz ya, dedi, ben 
kıbcmı çıkanp General Bibiye uzattı: anneciğimle babacığımı bırakmış, 
"Sen, dedi, benim dilşmanımsm fakat dünyaya ün salmak için yollara düş
bir kahramansın. OnUnde saygı ile e- mUştUm. Yurdunuzda aradığmı ıeyle 
ğiliyorum. Dediklerinin hepsini he- ri buldum. Fazla olarak sizin gfbi bir 
men ödemiye bazının.,, · babam Zizi gibi de bir nu,anlım oldu. 

O gece bUtün böcek yurdunda s,en- Fakat annemle babamı, bele anneci
likler, fener alayları yapıldı. Ertesi <timi çok özledim. Kimbilir onlar d9 
gün bütun memleketin savaştan gör beni nasıl özlemişlerdir: 
düğü zararlar hesaplandı. Sinek Kra Ilbaym da, kızının da gözleri dol • 

1 lı ancak bunları ödedikten sonra ser- du. "Ya biz, ya böcek yurdu .. Hepir-------------- -..,izi bırakıyor musun Bibi? Halbuki 
;7; hepimiz seni ne Jradar seviyoruz. 
'ensiz buralar ne hale girer. Biz na
d senin yokluğuna dayanırız.,, 

'ı Bibi ikisinin de e11erini tuttu: "Ağ-
'amaym dedi. Bütiln bütün gitmiyo
-um. Yine dönece,?im. Gelip sizin bu

rum. Y'me döneceğim. Anneımi ba
J,amı da getireceğim. 

Oraya annemle babamın 
yanına gideceğim 

best bırakıldı. Bu para ile yurdun 
her yanı yeniden şenleti!ımiye başlan
dı. Herkesin yüzü yeniden güldü. Ge 
neral Bibinin adı bütün böcek yurdun 
da dilden dile dolaştı. 

Bibi'nin arkandan 

herkes ağfıyordu! 
Bu ·IS.Irada Bibide yeni bir hazırlık 

ve teliiş vardı. Bu seferki hazırlığı 

artık böcekler için değil yalnız kendi
si içindi. Bibi yolculuğa hazırlanıyor 
du. Ustünden General elbiselerini çı
karmıştı. Yine eski, küçük Bibi gibi 
giyinmişti. 

O gün öğleden sonra Çm Çın da o 

Yine geleceğim üzülmeyin! .• 
zamana kadar görülmemiş bir resmi 
geçit hazırlandı. Bütün yollara halı
lar, çiçekler serilmi§ti. Mektepli yav
rular Generalin geçeceği yo!Jarda sı
ralanmışlardı. Bibi arabasiyle onların 
arasından geçti. Hepsini gülerek se
lamladı. Ve şehirden çıkıp uzun bir 
yolculuğa çıktı. 

Arkasından herkes hem ağlıyor, 
hem biribirlerine: "Gelecek, yakın.b 
gelecek.,, diye teıw.lli veri~ordu. 

SON Bir sabah ilbayın evine gitti. Onu 
yol esvapları içinde gören ilbay ŞBJJır 
dı: "Ne o, Bibiciğim. Nereye böyleı., [Gelecek •ayımızdan itibaren 

Zizi de koşup geldi: "Nereye Bi- çok eğlenceli yeni bir roman: 
bi?,, Köatebeğin gizlediği ıey .•• ] 

T ANın Çocuk hlvesl 
..L.. 

LfTI; BUNU, 
~,::-~:-:--... _ -~-_BiLMiYOR DUM • 

Sinemada Bir Artistle 1 Balon Ağacı 

Bir Yahıi Hayvanın 

DöviiJtüğü Nasıl 

Gösten1ir? 

Kaliforniyada 
ıneyva yerine ba 
lon veren bir cins 
f"Jdan vardır. Ta
bif bu balon si
zin sokaktan sa-

@ . 1 

·~ 

«:-~~:= 

'3 

ı······ .............. ~·····~·· ............................ . 
ı Kahkaha Kösesi 
!................ ' ............. . 
Tembelliği Sevmezmiı! Yine Doktor KCirlı ! 

Kadın - Boo
jur doktor, 

Ne yuık oldu 
dün akşam ziya· 
fete gelmediniz. 
Neler kaybetti -
niz bir bilseniz. • " ~ 0 'L 

Bazan sinema
da bir artistin 
canını difine alıp 
bir vahşi hay
vanla mesela as
lanla boğuştu

ğunu görürsü · 

Lhll:·.~ 
~~ 

tm aldığınız ba-
lonun tıpkw değildir. Fakat onun gi
bi uçar. 

Balon fidanmm yumurtadan biraz 
büyük portakal renginde meyvası o
lur. Bunların içi su doludur. Meyva 
olgunlaştıkça bu .su havadan daha ha 
fif bir gaz ha1ine geçer. Bilirsiniz ki 
balonlann da uçsun diye içleri hava
dan daha hafif gazla doldurulmuır 

tur. Sapı .kuruyup kopunca meyva 
yere düşeceği yerde tıpkı bir balon 
gibi havalanmıya başlar. 30 metreye 
kadar yükselir. Sônra bir yere diişer 
kalır. Orada yeniden bir balon fida-

Doktor - Hiçbir şey kaybetme 
dim. Ziyaf etinizde bulunanlardan fi. 
çünU bu sabah tedavi ettim. • 

nüz. Insan bunu seyrederken artistin 
pek yürekliliğine şapr kalır. Para 
için canını bu kadar tehlikeye atan 
var mı sanırsınız. Gördüğünüz o o
yunlar bir sinema hilesidir. Bu hile 
§Öyle yapılır. 

nı sürer. Sinemacı o sahneyi çekmeden önce 
filmin yansını ka~atır. Bu kapanan 
yere artık dışarıdan hiç bir ışık gir

mez. Filmin orasına da resim çekil- 1"' 

Zelzelenin iyiliği 
mez. 

Ortaya önce aslanı getirirler. Ta-

bii yanında mürebbisi de beraber ge-

- Saat yediyi geçiyor. Herkes git 
ti. Uyanır mısınız artık?. 

- Tembelliği sevmem. On dakika 
evvel uyandınnalıydınız. 

\.\· ( ç .... .... . OCUCJUn ·~~ 
f-. . : j '\ Kurnazlıg ... ı İ 
~ .. ere; 

Anne - Oğlum ne için bu kadar 
küçük yazıyorsun. Biraz daha bü
yük yusana. 

Çocuk - Yan11flan az görün.sün 
diye anne. 

RENKLi TABLO 

Parayı "• Yapmış? 

Kadın - Hani sen palto almıya 
gitmiştin. Sarhoş dönüyorsun. 

Erkek - Yolda giderken caydım. 
Palto yerine bir mendil aldım. • 

TUHAF ŞEYLER: 

Yeni Zeland'm yakınlarında altı 
yrl önce bir yer oynaması olmuştu. 

Deniz lcıyısmda bazı yerler yüksel
miş, denizin üstüne çıkmıştı. Bir çift

lir. Bu adam elinde kamçı ile hayva. lik aahibi bu arazinin otuz altı dönU MOSABAKAMIZ Çinde Acayip 
Adetler Vardar! 

aı korkutarak ona filmd• görülecek m\bıü ektirip mçtirmiye başlamıştı. 
,eyleri yaptınr. Ayağa kaldınr. Ba· Bir kımm topraİ'I da çayır haline 
fırttırtr. Bir yere atılıyormuş gı1ri koymll§tu. Dikkat etmif !!u çayırda 

othyan sığır, koyun gibi hayvanların 
l ·en cılızı bile çok geçmeden semizli-

1 • Çinin Cenu-Gıplattırır. Kendisi resme giren yerin 
ııep drtmda durur. Zaten aslanın lfu 
oyunlan yaptığı yerde bir çizgi ile 

gösterüıniştir. Hayvan bu çizginin 
dışansma çıkarılmaz. Aslanın yapa. 
cakları bitince filmi çeken, f"ılıni tek
rar sarar makinesine ·takar bu sefer 
resim çekilen tarafı kapatır boş ka
lan tarafı (eskiden kapadığı taraf1 

açar.) Bu sefer artistin filmini çek
miye başlar. O da tıpkı aslan gibi lra-

zan atılır. Bazatı geriler, sanki bir 
hayvanla boğuşuyoıımuş gibi hare-

ketler yapar. Filmin iki tarafı da agı
lıp ta hep birden perde de gösteri

lince sanki artist aslanla boğuş~yor 
görünür. Bu işin güç tarafı şudur. 

Artistle aslanm hareketlerini biribi
rine uydurmak. Bunun için çok de!R 
ayni sahne tekrar tekrar çekilir ta 
iki taraf biribirine tamamry1e uyun
cıya kadar. ., 

TA'N-
ÇOCUK KLOBO 

iSİM: 
MEK fEP ve No: 

MEMl.EI< ET: 
ADRES: 

Ha lruponu dolc!urup bize 1olla0 

ymıa. Mukabilinde cöndueceiimiz 
lza kanını alır almaz Tan Coctılı 
ltHll>finfi" !\,.".' ,.,1ı,~un117 

• 

yorlar, kuvvetıeı:ıiyorlar. Ekilen şey. 
ler de her yerden daha iyi mahsul ve 
riyor. Hele kavun, havuç, §al~ gi· 
bi şeyler çok güzel oluyormıuş. Sebe-
bi şu ..... Uzun zamanlar deniz altında 
kalan bu toprakta, hem hayvanlar& 
hem de sebzelere yanyan madeni gı. 
dalar var. 

bundaki köylWer 
ırum helerini ya • 
parken önce bi
nanın iske!esini im 
rarlar. Sonra 
da.m bqlar. A,a
ğıya doğru inerek bitirir, en sonra da 
temeli atarlarmq. Biz de olduğunun 
tamamiyle zıddı. 

Bunun için şimdi zelzelenin deniz- • • 
den kazandırdığı topraklar çok kıy
met kazanmış bulunuyor. Buralarda 
bir kanş boş yer bırakmadan her ta
raf ekilecek. ~ ....:. 

• Ç'ınliler, basta olduklan ve bas
ta yattıklan günlerin paralanm dok
torlarına 18.ğlam olduklan aman ö
derler, hasta1andılar mı parayı te. 
serler. Doktorlar kendilerine parasız 
bakarlarmış . 

Bu Hayvanı 

Tanır mısınız ? 

• iyi terbiye görmilf bir Çinli ar 
kadaşma da~tli olduğu zaman yemE 
~ni yerken ağzını alabildiğine p.pır· 
datırmış. 

.;;u vazodaki çiçekleri uygun renk 
tere boyayıp bize yollayınız. En gü
zel boyıyanlardan tiç kişiye birer 
·boya takımı vereceğiz, fot.oğraflan
nı da mecmuamızda basacağız. 

• Mekteplerde, dersanede çalışan 

Omrünün en çoğunu suda geçirir. talebe. öfipetmenlerine çalıştıkların 
Bunun için bütün suda fazla vakit göstermek içiıı hep yüksek sesle okur 
geçiren hayvanlar gibi ayak parmak larmış. 
lannın arası zarlıdır. Kaz1ar1a, ör- • Knc'l•n'ar pantalon giyerler, er· 

• d.eklerin ayaklarına dikkat. etrnişsi- kekler de entari. 
nizdir tabii. lşte onlar gibi. • Yeni doğan bir Çinli çocuk dof· 

Su samuru en çok balığı sever. O- . duğu gUn bir yaşında sayılrr. Dotdn· 
ııu bulamaz.qa tavuk, horoz gibi kU- ~ tnrih ne otursa olsun <,Iojum gtinC 
mes hnyvanlariylc, tavşanlan a'•lnr "ılın ilk r_rfinMtfiir. Doğum gtintl şen. 
Kurbağa ve daha bıışka küçük hay- llğini vrl hnş·nda yaparlar. 
vanlarla kalmaz. Bunlan da bub- • f' .,lil<'r· borc;Jarmı eenede iki de· 
mazsa tilki gibi deniz kenarına gidip fö ödPrlı>r m,.; vılbaşında biri d~ yı. 

Annelerinizin . ablalnrınızın man- 1 yeııgC'.'c tutar. lın b(>şinci ayında ay göründüğü za. 
t.olarında gördüğünliz Lutr denen ı Tnvsanlan yakalıyor diye onu bü- man 
parlnk yumuşak tüylü kürk bu hay- yük hi~~v AAnmavınız. lri bir kerli 

1 
• (";nrle öi\~manından intikam ala. 

vanın postudur. Adı: Lutr yahut su 

1
. hüviiklii,;;.ündro.ir. Ava g('celeri ı:•ka ...... rak achnı eiılPr kendi kendini düşma 

srunurudur. Adından da anlaşılıyor. Bl.lnun için gilndil?.;leri ancak trno:ı 1 nınm evinin k:ınıst önünde öldürmüş 
Su samuru hep ırmak veya göl kt'-1 Vf' çok S('qgiz yerlerde arasıra ~öril- ı Hundan ma.kAAt düsmanının fenalığı· 
narlanndf!. yaşar. Çünkü başlıca yi- nür. Sndan kayar ı?ibi W-'Ssiz Sl"sı:ıiz '. m hPr'kC'&> nnlntmnk imiş. En nilıa· 
yeceği bal!ktır. eıluır. Ftnıfını knl(lpr. 'Rir dfümı:ın ~ V('t ~inli ctı>r:.tılt:1nu>k istedi mi. cok 81• 

' (Su samuru - Lutr) güzel yüzer. sezdi mi yırtıcı olur. Düşmanı az.·:hr. l 0ak bir şey içermiş. • 
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Otobüsçüler DiyorJ.<!-r. ki: . 
(Başı ı incide) Maçka otobus.erı ıçın, yukarda ıs· 

Cenevrede 
'ı eni Rahne .. Beşiktaş _ Taksim arasında da mi geçen za~ tarafından ruhsatiyeler 

tramvay sirketi ayrıca 4 otobüs iş - alınırken, nısbeten kazançlı olan bu 
(Baı;ı 1 incide) letmekted~r. hatta, şehrın diğer taz:arıaz:ndaki ~-

içindir. Esasen Almanya ve Japonya Bakırköy hattında evvelce 28 oto· tobüscülcr de girmc~_.ıste~~ş, hatta, 
gib1 Italya da çoktanberi Milletıer ce büs işlerken, bir kısmının ruhsatna- otobüscülcrin söylc~.ıgı~e gore .. o za· 
llliyetinin tamamile aleyhinde bir cep meleri almdığ'ı için şin.diki 12 adede man, Eyüp otobüsçulcrınden bırkaç1, 
he almıştı. Bununla beraber, ltalya· inmiştir. Ramide 9 otobüs işlerken, belediyeye hususi ~cktt~p ~a~rak, 
nrn bu kararı ilerda yapılacak olan üçe inmiştir. Ramilileı·, otobüs arlı- Maçkada çalışmak ıstedıklerını, f~ -
lngiliz - ltalyan görüşmelerine tesir ğmdan çok sikayetçidirler. Eyüp _ kat ruhsatiy~ 1çın. parala.rı ol~~dr~ın 
edecek değildir. Kerestecilerde evvelce 36 otobüs var· dan, bu servıse gıremedıklennı bil -

ltalyadan sonra... dı Bugün 17 araba var. Halk az oto· dirmişlerdir. 
Roma, 10 tA.A.) - Meuusan mec· büs olması dolayısile sıkıntı çekmek- Şimdi ise, belediye, biç. ruhsatiye 

lisı kor.dorlarında dönen şayialara tedir. Bayazrttan Mac:kaya 12 otobüs vermemektedır. Bundan bır ay evvel 
göre, diğer birtakım devletler de I- işlerken mühim bir kısmının ruhsat· ruhsatiye almak için müracaat eden 
talyanı:d hareketıne imtisal ederek nameleri almmıs. şimcliki 7 araba kal bazı kimseler, bu arzulanna muvaf
Milletler cemiytini terkedeceklrdir. mıştır. Emirganda evvelce 10, Yeni- fak olamamışlar, hatların dolduğu ce 
Ancak bu devletlerin hangi devletler mR h ~ ıı~ve ~O otohiic:; şliV'ordu. Yakın vabını almışlarken, son hafta içinde 
olduğu tasrih edilmemektdJr. da Şişli - Fatih hattı da işlemiye 2çı ~eniden iki kişi ruhsatiye almıştır. 

Londra, 10 (A.A.) - Parlamento- Jacaktır. Bu hatta 20 otobüs çalışa· Otobüscüler, bu arada bir mesele-
nun sol cenah mahfelleri ttalyanm caktır. den daha bahsetmektedirler. Anlat-
Milletler cemiyetini terketmek busu Şimdi bu otohüslerin kimlere ait tıklarma göre, Istanbulda işliyen o
Sundaki kararının Cenevreye sadakat olduğuna gel.::ılim: tobüslerin hepsi 928, 929. 930, 931 
leri sarsılmış olan bazı küçük dev - Mevcut yüze yakın otobüs muhte· modeli olan eski arabalardır. Bunlar 
letıerin tarzı hareketlerine tesir ede- lif kimseıE'r elindedir. Ekseriya. bir çok hurda vaziyete girnuşler, eslu · 
bileceğini beyan etmektedirler. iki otobüsün bir şahsa ait olduğ-u e-ö· mışlerdir. Bu mesele halkın hayatı i-

1 talyanın Milletler rülür. Fazla miktarda otobüse sahip le alaka.dardır. Fakat, belediye yeni 
Cemiyetine borcu?.. bulunan iki zat vardır. Biri Bay Sa· araba getirilmesine müsaade etme • 

Cenevre, 10 (A.A. - Havas ) bur Sami adına iş gören Urlalı Bay mektedir. Hal böyle iken. son defa, 
Milletler cemiyeti umumi katipliği Rifat ve diğer iki arkadaşıdır. Baya- Kurtulus hattı için getirtilen araba

Pazar veya pazartesi günü mukav~- zrttan Kurtuluşa işliycn otobüsler, !arın he~si 936, 937 modeli Yeni a
lenamenin birinci maddesinin üçüncü bunların nammadır. rabalardır. Fakat, bu müsaade, yal
f1krası mucibince Italyarun çekildiği· Otobüsçülerin söylediklerine göre. ruz bu hatta ışliyen otobüslerin sa
ni bildiren Romanın bir notasına in- işliyen otobüs ruhsatiye1erini almıya hip

1

lerine verilmiştir. Diğer otobüsçü 
lizar etmektedir. Kadri isminde bir zat delalet etmek- lere yeni araba getirtmek müsaade~n 

Italyanm son iki sene zarfındaki tedir. yoktur. Eski arabaların tamir masar 
aidatını vermiye davet edileceği ha- Fazla otohfüıe sahip olanlardan di· fi ise fazladır. 
tırıatılmaktadır. Bu aidat 3,600,000 ğ-eri de Kara Eftöm o~ludur. Muhte- Diğer taraftan birkaç sene evvel, 
altın franga baliğ olmaktadır. lif hatlarda isliyen birçok otobüsü otobüs sah·pJcrine imza ettirilen ta-

ltalya, Milletler cemiyetini kuran vardır. Sişli - Fatih hattında işliver.ek ahhütnamelerin, artık değiştirilmesi, 
devletler arasında bulunmakta idi. 20 otobüs te Kara Eftim oğluna ait- hükümsüz kalması istenmektedir. 
Cemiyete, mukavelenamenin tatbiki tir. Çünkü, b~ taahhütnameye göre. o
tarihi olan 10 haziran 1920 de girmiş Belediyeden otobüs işletmek üzere tobüs sahiplerinin, şoförlerin, bilet
idi. M:ayıs 1936 danberi meclisin iş· ruhsatiye almak gayet müşküldür. çilerin yaptıkları en küçük bir kaba 
!erine iştirak etmemekte idi. Ayni se Otobüscülerin iddiasına göre, bazı ze 1ate mukabil, hemen ruhsatiye geri 
llenin eylfılünde Habeş murahhas he vattan başka kimse, işletme imtiyazı alınmaktadır. Bu ise, çok ağır bir ce
:Yetinin müzakerelere iştirak etmesi- 'alamamakta ve bu yüzden her araba· ~a telakki edilmektedir. Otobüsçüler. 
ne karar verilmesi üzerine asambleyi nm ruhsatiyesi için hava parası diye 

0 
zaman, bu taahhütnameyi zorla im 

terketmişti. 400 - 500 lira vermek mecburiyeti z.aladıklannı, imzalamadıkları takdir-
Mayıs 1936 dan itibaren muhtelif hasıl olmktadır. B\r otobüs işler hal- de, ekmeksiz kalmak vaziyeti ile kar 

teknik komitelere mümessil tayin et de iken 2000 - 2500 liraya müşteri şılaşacaklarını ileri sürmektedirler. 
lnenıiştir. bulabilmektedir. Fakat, ruhsatiyesi Otobüscüler, muhtelif kabahat ve 

Dünya gazeteleri alınmış, plakası .. sök~lmüş bir otıo~ü- kusurlara göre ayrı ayrr cezalar ter-
Londra, 10 (A.A.) - Ingiliz mat se 500 lira~.a .~uşte~ı çıkmıyor .. Çü~- tip edilmesini istemektedirler. Ev -

buatı, ltalyanm Cenevre müessesesin kü bu otobusun yemden ruhsatiyesı· velce 10, 20, 50 lira gibi para ceza.la
den Çekilmesi hakkındaki haberleri ni almak, işletmek çok zor~~· rını çok ağır bulurken, şimdi. buna 
tefsir etmektedir. Ruhsatiyesi alman otobus_ 2 - 3 çoktan l'azı olduklarını bildiriyorlar. 

N Ch . .. . sene garajda kalmaktadır. Bırkaç ay . . al mı mu 
.. ~vsb . rtaonıcle. ş~~le YMil~lYQtrl . C kaldıktan sonra mUsaade edilen ara- Ruhsatiyenın gerı mmas -

a eşıs nın ısWası e er e . .. . 1 . cip olan suçun çok defa iyi tahkik e-
tniyeti azahgv ·ı k bT t lif degı~·ıdir. ba çok azdır. lki, n? sene ış emıyen dilmedig-i iddia edilmektedir. Eyüp -
l r ı e a ı ı e b' ba da artık ışe yaramıyacak 
talya kendi arzusile Cenevreyi terk ır ara . Keresteciler otobüsçüleri buna bir 

ediyor. Kiınse onu alıkoyımya teşeb- hale gelmektedır. misal olarak, şunu anlatıyorlar: 
büs etnıiyecektir.,, 2 • --- _ Bundan yirmi gün evvel bir o-

Daily Mail gazetesi, Mussolininin -Hata' y 1 ç·ı n toblisün ruhsatiyesi alındı. Sebebi §U 

beyannanıesine ltalyanın ispanyada- idi: Yolda ani bir bilet kontrolü ya.-
ki nıUstakbel tarzı hareketi hakkın- b pildı. Arabada 18 yolcu vardı. Herke 
da bazı izak.t ilave edeceğini ve bir ,. nt•ı ha at sin bileti vardır. Uyuklıyan bir yol-
sulh planı teklif edeceğini tahmin et cuya. bilet sorulduğu vakit birden, 
lnektedir. Bu gazete şöyle yazmakta 1 v yok, cevabını verdi. Hemen bir za~ıt 
dır: Hazır ı g ı tutuldu. Otobüs işlemekten menedil-

"Büyük bir devletin daha Milletler di. 

Cellliyetinden çekilmesi Cemiyeti da --o- Halbuki bileti olmadığını söyliyıın 
ha zayif bir hale getirmiş ve bakası 1 k •ı · 

Fakat Mu••stem e eCI er bu yolcuya da bilet verilmişti. Biletı§a.nsla.rını muammalı bir şekle sok -

Ya'ova Kaplıca
ları Layihası 

(Başı 1 incide) 
"- Bu mıııtakanın bir haritası ya 

pılmıştır ve hudutlar bu haritada gös 
terilmişt:r. Haritadaki arsalar tama· 
mile devletin malı olan arsalardır. Fa 
kat her ihtimale karşt kanuna ''bu 
mmtakadaki devlete ait arazi,, kay
di de ilave edilmiştir. Bundan mak· 
sat hususi şahısların haklarını koru· 
maktır.,, 

lktısat Vekilinin sözleri 
Sonra lktısat Vekilı B. Şakir Ke

sebir de şunları söyledi: 
"- Arkadaşlarımızın göstermiş ·ol

duğu endişeleri esasta varit görme
dik. Bugün Yalovada istifade edilen 
yatak miktarı iki yüzd~n ibarettir. 
Takdir buyuruluı ki.. iki yüz yataklı 
bir su şehri, oradan beklediğimiz fay 
dayı tamamile yerine getirecek mik· 
tarda değildir. 
Eğer hususi teşebbüsler. bu iki yüz 

vatak miktarını . kanunda kendileri
ne gösterilen kolaylıklardan istifade 
ederek birkaç misli artıracak olursa 
bunda ancak fayda görülür, o mües
sese için bir zarar olacağı endişesiru 
varit görmüyorum.,. 

Bu arada daha bazı münakaşalar
dan sonra, Yalovanm idaresini Akay 
idaresine veren lavihanm, bazr tadil 
lerle birinci müzakere-si tamamlandı. 

Şükrü Kaya kürsüde 
Bu münas'ebetle Dahiliye Vekili ve 

Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya da \ Öz alıp. Yalova kaplıcalarım 
cümhurıyet hükumetinin çok harap 
bir şekild~ teslim aldığını, burasının 
mükemmel bir su ve seyyah beldes' 
olmak vaziyetinde bulunduğunu ve 
bu işi 0aşarmak lazım geldiğini teba 
rüz ettirdikten sonra, kaplıcalar ida· 
resinin Akay idaresine verilmesinde
ki sebepleri anlattı ve dedi ki : 
"- Avrupanm bilmediğimiz vazi

yetlerini planlarınd~ w ~~endi~~ 
veya görenlerden işittigımız bu gıbı 
su şehirleri de Yalova için düşündü
ğümtlz şekilde imar edilın.i§lerdir. Ya 
ni evvela belediyenin ve devletin yap 
tırdığı şeyler onun etrafından da 
halkın istifade edebileceği yerler, on
dan sonra villiı.lar, pansiyonlar, evler 
kurulur. 

Bunlar halkındır. Halk burada bir, 
iki beş olarak bir muhit temin eder 
ve' oraya giderlermiş. Bizde de öyle 
olmak lazımdır. Su şehri ya'nız has
ta için değildir. Halk hastasrm yalnız 
bırakmamak için ora.ya gidebilmeli· 
dir. Karı ise. erkeği, erkek ise karısı, 
çocukları, akrabaları kendisini takip 
ederler. Fakat onların mütemadiyen 
hastanın başında olması, hem hasta
yı taciz etmektir, hern de onları h~s
ta yapmaktır. Binaenaleyh hasta .ıle 
beraber gelenler k~ndi vaziyetlerıne 
göre bir istirahat ve zevk temin et
me' idirler Hastanın valnız pansivonu 
'l(afi deı!ildir. Ve bilhassa. hususi ev 
ve pansiyonları olma11dır. 

~ ni nereye koyduğunu bilmiyordu. 
""'uştur T h •kt Yaln:rJ: arsa sahibi olmak. demin 

bauy.,Telegraph gazetesi, ltalyanm Hata a rı en Bu yolcunun deli ve iki defa da ti- bir arkadaşın ded:ği l?'tbi. a+.ın bir na-

Arıa meselesi 

1.;ekilnıesile dünyanın tahminen dört marhaneye girmiş, çıkmış olduğunu, lma sahip olmaktır. Gerid·~ 3 nal ve 
!: Üçü Cenevrede temsil edilmiyece - Vazgeçmiyorlar anormal bir insan olarak herkes ta- at vardır. Bir arsa verilmesi derhal 
~ıni kaydetmekte ve şu sözleri ilave Cenevre, 10 (A.A.) - Havas Ajan rafından tanındığını isbat ettik. ~ine orada bina yanıımas1 demfK dei!ildir. 
ettnektdir: aldıran olmadı. 3352 numaralı 0 0 

- nunu Yalovanrn zevklerinnen istifa-sı muhabirinden: ~ . . ·da.d B arabanın ° 

Harp, Devam Edecek 

Japon Ordusu Dün 
Nankini ·Ele Geçirdi 

Londra, 10 (TAN) - Nihayet 
Nankın şehri de Jap .. mlarm elıne geçı 
yor. Şehir halil ale,:ler içltıdedir. Nan 
kinin kale kapılar:ııJa.n birkaçmı Ja
ponlar ele geçirnıi:;:erılir. Bununla 
beraber Çin askerlerinin muannida -
ne mukavemetleri iki tarafın haddin 
den fazla zayiat vermesine sebep ol 
muştur. 

Japonlar, pe~ çok sert olan Çin mü 
daafasını, ağır toplar ve şiddetli ha 
va bombardımanları sayesinde kıra -
bilmişlordir. 

Bu gece saat 11 buçuğa kadar alı
nan haberlere göre, Nankinin cenup 
kapısı olan Taipmg ve diğer kapılar 
la Cbingchan, Kouanghava, Suchsi. 
Tungchi, Chupan kapılan Japonların 
eline geçmiştir. 

Nankin muharebesinin son 24 saat 
lik tafsilatına gelince; Nankin mü -
dafaa kuvvetleri kumandanı, Japon 
baş kumandanı tarafından yapılan 

teslim teklifine muayyen mühlet b•t
tiği halde cevap vermediği için şehri 
zaptetmek n~aksadile öğleden itiba -
ren umumi Japon taarruzu başlamış 
tır. Harp çok şiddetli oluyor. Japon 
lar şehrin dış kalesinin kapılarından 
birçoğunu almışlar, içeriye gırmişler, 
bıunun neticesi olarak şiddetli bir so 
kak muharebesi başlamıştır. Fakat 
Japonlar bu kapılan ele geçirinciye 
kadar müthiş zayiat vermişlerdir. 

Nankindeki Çin garnizonu hara
retle yeni siperler vücude getirmeğe 
çalışmaktadır. Sokaklarda barikatlar 
vücude getirilmiş ve şehrin surları ha 
ricindeki mahalleler dinamitle harap 
edilmiş veya yakılmıştır. 

Sonuna kadar harbe devatn 
için yemin! •• 

Şanghay, 10 (A.A. Reuter) -
Şanghayda büyük menfaatleri bulu· 
nan mühim bir Çin grupu tarafından 
neşredilen ve Reuter Ajansı muhabi
rinin eline geçen birbeyannamede şöy 
le denilmektedir: 

"Şerefimizi muhafaza edeceğimize 
yemin ederiz. Düşmanla teşrikı mesaı 
etmeyi ve mal' arını almayı kabul et
miyoruz. Uç milyon Şanghaylı Çinliyi 
temsil ediyoruz. Düşman tarafından 
vücude getirilecek teşkilatları tanımı 
yacaıhmrzı kati surette beyan ederiz. 

b -
\lerkezi hükumete sadık kalacagnnı-
za ve Tchiang - Kai. Chek'e müzahe 
ret edeceğimize yemin ediyoruz." 

Bir şart 
Tokyo, 10 (A.A.) - Asabi gazete

si, Japon hükumetinin sulh müzakere 
leri için ilk şart olarak Mareşal Şan
Kay-Şek'in istifasrnı ileri sürmekte ol 
•luihınu yazmaktadır. 

Hochi gazetesi. General Sugiayanın 
Prens Kono'va Japon askeri rüesa
c:ınırn Nankinin zantmt nihai gave te 
18.kki etmemekte oldukları ve harbin 
Çin tarafından mukavemet gösterme 
iik~e devam etmesi lazrmgeleceği fik 
ride bulırrıduklanıı• hiltiir:mistir. 

J apon krıhines:n:n 

verdiği kararlar 

Prens Konoye ile Harbiye, Hariciye, 
3ahriye ve Maliye Nazırları Çinin Ü· 

üncü deYlctler vasıtasile yaptığı 

ulh tekliflerini kabul etmcmiye ka
rar vermişlerdir. Nankinin sukutun-
ian sonra Çinin hattı hareketini is
ıh etmek üzere de mücadeleye de
·am etmiye ayni suretle karar ver
ınişlerdir. 

Çin de öyle .• 
Vaşmgton, 10 (A.A.) - Kadm ~a

·eteciler klübünde nutuk söyliyen Ma 
·eşal Çan-Kay-CPkin hususi müşavi 

R Rıı<'ih ezcümle demiştir ki: 
"- Nımkin ne olursa olsun. iki üç 

·ene mücade1e dahi lazmı gelse, Çin 
ll.rbe dı>vam Pıforektir." 

Yeni bir protesto 
Şanghay. 10 (A.A.) - Ingifü G~ 

neral konsolosu. dün Meidah'da bir 
lngiliz şalopesinin Japon bahriye ~
tahendazlan tarafından müsadere e .. 
dilerek lngiliz bayrağı yerine Japon 
bayrağı çekilmiş olmasını Japon g.one 
ral konsolosu nez<linde protesto et • 
miştir. 

Müdafaa hazırlıkları 
Şanghay 10 (A.A.) - Hankovdan 

Çin membalarmdan bildiri1diğine gö 
re, bütün şimaligarbi viIB.yetleri faa .. 
liyetle müdafaaya hazırlanmaktadır. 
Kukunarda seferberliğe başlanmıştır, 
Suiyuandaki Mogollar Çin hükfuneti 
ne yardım etmeyi resmen taahhüt eY. 
!emişlerdir. 

Diğer taraftan Ningşay valisi de 
istilaya karşı koymıya katiyen azmet 
miş olduğunu bildirmiştir. 

Son dakika 
Tokyo, 10 (A.A.) - Gazeteler hu 

susi nüshalar çıkararak Nankinin 
işgalini itan etmişlerdir. Şehir baştan 
başa donatılmrştır. Halk şenlikler 
yapmaktadır. Gazeteler Çin - Japon .. 
ya ile beraber ~al1şmayı kabul edin 
ciye kadar harbe devam edileceğini 
yazıyorlar. 

Klirin9. 
Hesapları 

Bakiyeleri 
Ankara, 10 (A.A.) - Iktısat Ve• 

kaletinden alınan malfımata ve Tür
kiye Cümhuriyet Merkeı. Bankası he 
sap hulasalarınm 3. 12. 1937 tarihin
deki gösterişine göre, kiliring hesap 
tarı bakiyeleri şunlardr': 

CETVEL:l 
Türkiye Cümhuriyet. 1forkez .tsan· 

kasındaki bl;kajlar: 
Memleket, 

Avusturya 
... 

M ktan T.L. 
2,33~.500 

11~1.800 

:''l'enısil şimdi nihayet buldu. Perde Iskenderun sancagı dah~nde Y~~ı- büs şimdi garaJ ır. u 
01 1 

de etmek istivenler, bazı şirketler. 
l'ı kapa.maktan baska yapılacak şey lacak olan ilk intihabatv aıt teşkila- sahibi şimdi sıkıntı içindedir. ur o lıe'Jd vırn~~l'lklard•r. Amml' bunu ver artması demektir. Bunlar biribirine' 
~ktur . t .. d getirmeiye ve kontrole me- maz sebeplerle ruhsatiyeler alınıyor. mekle derhal yapılllWi olm-yacaklar-

le :ari~: io (A.A.) - Fransız ~az~t~ ~;~~a= komisyon, mesaisinin ilk Bir daha verilmiyor. Bu hatta şimdi dır. ra~~~~a;:~vanın bu suretle iman, 
t ti, ltalyanm Milletler Cemıyetını kısmını bitirmiştir. otobüs a:ııaldı. Halk ta sıkınt~d~, bi~ Onu düşünen vazn kanun -i:ıha bir yann Bursanın da bu suretle tanzi -

'rokvo. 10 ( A.A.) Rıı~vE>kil 

Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Finland·ya · ~ ,. 
Fransa " 

100 
2,319.400 
1.027,100 
•1.138,800 
1.156,600 
f.,048100 

aelarke~~.si ihtimali hakkında mütale- K . n intihap nizamnamesi - de .. Yeniden ruhsatiye almak ıçm mu çok muafiyetler bahşetmiştir lci, on- mini icap ettirecektir ve ettirmekte-
r Ytirutmektedirler. nin ~:~~~l: intihabat için tespit edi racaat edince vermiyorlar. Başkalan tan kabul etmiş bulunuvorsunu.,, Ya dir. Bu, ihmal olunmamalıdır. Cüm 
~ Republique, diyor ki: lecek tarih ve icap eden mem~rların alıyorlar. Bu nasıl ~tir, anlıyama - lova ve Bursa rakip iki müessese o;ı.y- huriyet bu işlere daha ilk zamanın -

bir du, Milletler Cemiyeti için SE>rt tayinine müteallik oı:u:ak Mıllctl:r drk." rr iki ver değildir. Buras• tarihi ai.';· da başlamış bulunuyor. Şimdi en fa 
1
•• arbedir. Roma da, Berlin ve To· r• . t· konseyi reısıne yapacagı deleri ihtiva etmes; ve bilhassa suh al devrindedir. Hükumetin pro~a -~1onu ..,;em.ıye 1 ·t t · t' k f. t· 

-Q n gittiği yola gitmektedir. Bun- teklifleri tanzim ve tespı e mı..ş ır. I f nnın tenevvüU. yeşilliği, manzarasr· mrnda şehirlerimizin imarı ey ıye ı 
l" a~ böyle dört büyük devlet. Cenev· Komisyonun, sancağız: ana~asası. - İzmir Te e onu nın e:üz~lliği. b~vasmm ceVVit1iği U: vardır. 
le ıçtiınalanna iştirak etmivecektir. nın derpiş etmekte oldugu ~~ntahıp ludaıhn bulunuı:ıu. itibarile elbette kı Bu, düşünUldüğü vakit şirketlerin 
~onara, pek ziyade ı;ıasrrnııştır. Ve lere talimat ve sancak mecl~sı:ne nıe Satın Allnıyor yalnız bizim değil· cihanın en gtlzel elinde bulunan vesaiti nakliyenin da 

~n:nuniyetsizlik içindedir. bus intihabı için zaruri olanı~~ d~~~ lzmı·r, (TAN) - Şehrimiz telefon verlerinden biridir. tstanbula gelen hi şehirlere tevdii düşünülmüştiir. 
il ıgaro diyor ki: ceı·ı ı·ntı·hap gı'bi intihabata.. mu ea 1 

..+ w bir yer Bu, partun· ız· de de mu·· zakere edilmiş. · lt 00 000 l. satmalın her ecnebinin derhal ko~ ... ugu . "~k aıya ' MiJ1etler Cemiyetinden hususatı kontrol etmek uzere gele - şirketinin 1.2 ' . ıraay - dı'r. Yalova, lstanbul, Marmara dcnı· tir. 
ı.<: ildı·~ · ·1· t·ı v d tekrar sanca k 1 ı::t r Kati mukavele •111 ~·nı ı an etmek sure ı e, ersa cek sene bas.alngıcın a ması arar aşmıy ı · zı·, Bog~azı·ç·ı, lzr · ıo"rfezı·, Trakya, 

es v • ·ı t' d ·mza "" lleride Akayın, şirketi hayriyenin, l b. lnuahedesi ahkamından elde ka· gwa gı·tmesı· muhtemeldir. bugun·· !erde Nafıa e.ta. e ın e 1 h 1· dedir Ve d 
a 1 Flory\ bunlaı L' kül a ın · .. tramvayın dahi belediyeye devri er tenı l'iliş olanlarla her türlü tesanüt- Suriye bayrağı mı? olunacaktır. Satış bedeli olan mr bunlan bövlece bir kül halinde '['lluta piş olunabilir ve bu, müzakere olun-
r· Vazge"mektedir. Bu grupun hede Antakya, 10 (Tan muha~irinden) milyon 200 .bin lira 20 se;ıed~ .ödene- lea etmek .lazımdır. Bunlar biribirini makta bulunan bir keyfiyettir. Bına 
~~t~ifi;~ devletler kin mıknat1si bir - Hatayda Suriye bayragınm çe- cek, telefonu Nafıa Vekfiletı ışlete - tamam eder tstanbula gelen buraya enaleyh bugün yaptrğımız bir kanu-
a!\ "~..,,. ahl.ine aeımek ve avni zıınıba_n kilmiveceg-i maltımdur. Fakat bazı cektir. eiclı>cektir. Buraya gelen Yalovaya nu altı ay sonra xapacağımız bir ka-
t • •r M;ppfler Cemiyetinin ır ,, üf •t grupı·~rm ---O'---- · t t 
ru;' .. · b m rı .... gı·dece:Ktı·r nunla tad·ıı etmı·s olmamak iç·n 5 an a~ olm::ıkttr." Usbecıler ve azı . 
o k s · bayrağını çekmek e ·ır " Ölü ,, A k c1 · kt·r bul mebusların~ teklif ettiği macl -

h. Pııv,.,, P''\7"•"c:ıi r'E'TIPVl'PrlP bii~ri;k birleşcre urıye ~ B .. 1 tatür ün ıre ı ı d . 
be · ·· ı ktedir oy ~ 1 • b dei kanuniyenin kabulünil ben enız .. 

11
• il.hinlik hiildim ~lh·mekte "1 nıı · istiyeceklerı soy enme d il Nakledildiği -s ın Biz, Anadolulular, Türkler unu 

J!ıınıı ,, bı·r hıı dise:nin vukuuna mey an ver yapmakta old••gwumuz gibı· hariçten de rica edeceğim. Hükflmet te buna !\'7"Yl"'·t.,ri·r r,,,,.;ıt ... rp v<> 1"ran ;:ı. G (T'AN) Reşadiye ma ,... t 
ııı:ı Ha · · mı'yccegı-· ümit olunmaktadır. ölpazarı n.. - l bil d 00· 1 yapmakta - iştirak etmektedir. Hükume progta 
1. r1rn1~ Ne?.RrPtleri. hihriik bir a- wl Hasan A ge en ecne er e ye t a·ı 

R ı l k ·· kler hallesinden Süleyman og u · - 1 k mnu yaptıg-1 vakit altı ay sonra a ı '"<1t-,ı.1~ İ7hl1r pfml'""tl" n1r!,,1rl<1rr hııl Güç Ü gosterece . . . dxrlar. Zaten Istanbuldan baş ıyara 
de ,.,, ..... · d 10 (Tan muhabırm - dapazannda ölmüş ve cesedi ailesı d ·1 Atatürk için huzurunuza gelmiyerek Akayı 0 ~ıus.~oHnlnin karan. B. Motta· laken erun, .. şehirerilmizin imarı enı en 

Holanda 
Ingiltere 
Ispanya 
Isvcç 
tsviçre 

. 
' 

ltalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yuı?os1 flVYa 

Yunanistan ' 

Y<>kun 

CETVEL:2 

4.09 300 
l.673 800 

826 300 
1~92600 

799.900 
497,300 

1,963.WO 
134. )00 
!\3·1 rn:ıo 

12,goo 

27 ,f.Sl ,f-00 

Muhtelif memleketlerin Merker 
Bankalarm<la ki blokajlar: 

Reichsbank - BerHndeki blol aj 
yekunu: 

A hesabı TL. 
B hesabı T .L. 

ll 562300 
3 014 f-00 

3,857,700 C hesahı TL. 
Almanyarlrı ki umumi b10-

ka i ycku.nu T.L. 18,4.61.f300 
Estonyadnki blokaj ye-

A TL 16,200 kunu .. 
Lehist:ındaki blokaj yc-

klınu T.L. 28.500 ~:n <Isviçrp 0.iimhn,.r.~c:ıi) valnnrrıdıı- den) _ Nüfusa kaydedil~e~. uze:.e tarafından köyüne naklolunmuştur. nutku ve hükfunetin programı bunu olduğu gibi Yalovayı olduğu gibi Bur 
r;;ıler arasında hak·ık"ı bı·r panı'k tevlit müracaat eden Türklere guçluk gos Bu nakil keyfiyeti hıfzıssıhha kamı - ıs· tihdaf etmektedir. Dediğim gibi b1ın sayı belediyeye devretmek salahiye 
""t-· t ı rı tarafın k ınr·b· · tı·nı· alacaktır Maruzatımm sebebi bu Umumi blokaj yckfıııu " ... ış ir." terilmesi Fransız memur a J_nngunn.unıın.unıın.J3~0l.Ju!!nllC:!:UL]m~a!!:!d~d~e!!!s~in~e~a~y~m~Jla.r....YJ::Jik;gdjjrt!e~r:!ıint!i.Lıil'tnm~all:m!lJe~d~e:rr.:..· ~~1;2!!1r:!:1-:..L!:.!!!!..!~::.!!.!:~...!::~.:.::.:.:.::.:.:::..:..:....:...:... _ _ı_ ________ ......,.__-..c..ıı:An.A.tı...__..., ~ ln••- -~ • .. -· • - • • 1.-1' •• _...._ ,_..,i~· 
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i ı e 61dUrDnUz 
Macun ve buğday ıeklinde olup büyük ve 

küçük her nevi fareleri, sıçanları derhal öldü· 
• 

rür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olan· 

larını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya 

sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymall· 
dır. Kutusu 10, dört misli 25, iki büyük nevi bir 

arada 30 kuruıtur. 

belediye Sular ıdaresınden: 
Kiğıthaneden tstanbul yakasına giden ana su borusunda ya~ılması ge

re-'ren bir rakorduman aımeliyesinden dolayı 12-12-937 Pazar gilnü saat 
- . üçe kadar Istanbul cihetine Terkoe suyu verilemiyeoeği sayın halka 
bildirilir. (t~292) 

ZIYAA UGBn'AN 
Lopion amp. O.Ol Gr. Rıuhsatname No. 11/ 98 

Lumina.l Kompr. 0.1 Gr. Ruhsatname No. 7/ 49 
Plasmochine Simp. Kompr. 0.02 Gr. Ruhsatname No. 8/ 83 
Triphal ampul 0.001 Gr. Ruhsatname No. 7 /100 
müstahzarlara ait nıhsatnartıelerin yenileri çıkanlacağından eskileri-

nin hükmü kalmamıetır. Wldmann ve Şeriki 
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BULMACA SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en b;..:nc; -- .... ,dır. 

NiZAM 
BUGUNKU BULMACA Kepekleri ve saç dökillmesini teda· 

vf eden tesiri mUcerreb bir iliiçdır. 
1 ?. 3 4: 5 6 7 8 9 10 

ı rı--~.~ı--:-• 
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ı, • -----• SOLDAN SAGA: 

ı - Marifet - Duman 
2 - Çalgı - Kir temizler 
3 - Yok olmak - Topraktan çıka 

rılır. 

4 - Çırak - Erkek adı 
f>- Su kenarındaki taşlarda biten 

ot .. 
6 - Bır nevi makine yağı - Nota 

Beyoğlu Uçtincü Sulh Hukuk Ha -
kimliğinden: 
Şakir ve Cemal ve Hasan Tosun 

vekilleri avukat Sadi Rıza tarafından 
lııtanbuld{L Yemi§te Meyva hali karşı 
sında aşçı dükkanında Halil Ozdemir 
aleyhine açılan kiradan mütevellit 
144 lira alacak davasından uol:ıyı 

dava edilene gönderieln davetiyede 
dükkanı bir ay evvel tahliye ettiği ve 
halen ikametgahı meçhul bulunduğu 
mübaşiri tarafından verilen şerhten 
anlaşılmış olmakla davacı vekilinin 
isteğine ve 20 gün fasıla ile Hanen 
tebliğat icrasına karar verilmiş ve 
muhakeme 12 1.938 saat 9.30 a talik 
kılınmış olduğundan şu giln ve saatte 
mahkemeye gelmediği ve bir vekil 
göndrrmedlği takdirde gı~abında mu 
hakemeye devam olunacağı davetiye 
yi teb?iğ makamına kaim olmak tize 
re illn olunur. (2831) 

7 _ Nota - Renk -Çalgı ------'!!!!"'!'~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!' 
8 - Bilgiler 
9 _ Suyu bol yer - işaretle gös-

terme. 
10 - Ezılmiş - Çabuk kavga eden 
e YUKARDAN AŞAGI: 
ı - Llif etmek 
2 - Henüz - Domina sayısı 
3 _ Yemiş - Sıcak memleket 

meyvası 

4 - Zamiri kabartan teY 
5 - Emir sigası -Serviağacının 

yemişi 

6 - Boyun eyi9 - Nefes 
7 - Patlayıcı madde 
8 - Afrlkada bir memleket -

Erkek adı 
9 - Nüzul eden-Kadın adı 

11) - ibadet - Beyaz. 

İstanbul Altıncı tcra Memurluğun
dan: Müteveffa Sukiyas karısı ve ve
risi Madam Maryam Sukiyasyanm 
temliken alacaklı Kalust ve Edvartta 
(3000) üç bin lira borçtan dolayı mab 
cuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen ve tamamına üç yeminli 
ehlivukuf tarafından iki evin ta
mamına (2875) iki binsekiz yilz yet
miş beş lira kıymet konan Beyoğtun 
da eski Tatavla yeni Kurtuluş eski 
Rus yeni Değirmen sokağında eski 
75 mükerrer yeni 84 84/l kapu No. 
ıu iki evin borçluya ait 3/4 hissesi 
açık artırmaya konulmuştur. 

Evsafı umumiyesi: 84 No. lu evin 
zemin katı zemini kırmızı çini döşeli 
antre, bir basamakla camlı k9Jlıdan 
girilen bir sofa üzerine sağda sabit ı 
dıvar dolaplı bir oda . zemini kırmızı 
çinili maltız ocaklı sabit tezgah ve 
bahçeye kapusu olan sarn.içli mutfak 
bahçede mUşterek bir kuyu ve on 
iki kadar rneyva ağacı vardır, zemin 
kat sofasında merdiven altı bir heli 
olup odanın altında antreden kapusu 
olan kömürlük vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde sofi\ 
camekanla merdivenba.şı kapalıdır, 'ı 
iki oda vardır, el~ktrik tesisatı olup 

1 
içinde borçlu oturmaktadır. Pencere
leri demir parmaklıklıdır. Bina ah -
şap ve iki kattır. Kayden 84/ 1 ve ha 
lihazır 86 No. lu kargir evin e,·,ı.fı: 

Zemin kat: Demir kapıdan zemini 
renkli karosimen antreye girilir sağ
da bir odası vardır, bir sofa ve mer- ı 
diven altı ve arkada diğer bir oda o
lup buradan arka tarafa bir kapu 1 
vardır, bundan hariç bahçede bir kat 
1ı ahşap zemini karosimen döşeli mal 
tız ocaklı ve helası olan mutfak ve 
yan tarafı bir kapu ve ittis•inde ah
şap baraka tarzında kömUrlilk ve mut 
fağın kapısı önünde gömü1U iki küp 
ve bahçede dört meyva ağacı vardır, 
yan tarafı kısmen saç ile muhattır. 

Birinci kat: Bir sofa Uzerinde kar 
şılıkb iki odadır sofada sabit yük ve 
dolap vardır, elektrik, terkos tesisatı 
olup içinde ayda on altı lira ile ki· 
racı vardır, binanın beden duvarla
n ki.rgir dahili ahşaptır, yan tarafı 
kısmen tahta ve kısmen saç kaplama 
lıdır. On cephede birinci katta bir 
çıkma olup zemin kıt pencereleri de 
mir parmaklıklıdır, birinci katta ar -
kadaki odanın pencereleri ahşap ke
penkli ve sofada tavandan kilçUk ay
dınlığı vardır. 

Huduau: Bir tarilfı Mihal bir tara
fı sahibi meçhul arsa arkası Kostaki 
ve madam Ebruk ev ve bahçeleri 5nU 
Değirmen sokağıdır, her iki evin umu 
mi sahası (213) metre murabba olup 
bundan (50) M. ahşap bina ve (68) 
metre bahçesi ve ( 40) metre ki.rgir 
ve 15 metre bir katlı ahşap mutvak 
ve ( 40) metre bahçesidir. 

Satış: Bilinci artırma 13.1.938 tarı 
hine müsadif Perşembe günU saat 14 
den 16 ya kadar, dairede yap~lacak, 
ve verilecek bedel her iki gayri men 
kulün tamamma taktir edieln (2875) 
iki bin sekiz yüz yetmiş beş liranm 
mahcuz ve satılması mukarrer borç 
luya ait 3-4 hisseye isabet eden kıy
meti muhammenenin % 75 bulduğu 
taktirde mUşterisine ihale edilecek 
ve aksi taktirde en çok pey sahibinin 
teahhtidü baki kalmak şartile artır -
ma on beş giln temdit olunarak 
28-1-938 tarihine müsadif cuma gt1 
nU saat 14 den 16 ya kadar temdiden 
müzayedeye devam olunacak. Bu ar
tırmaya verilecek bedel taktir olunan 
mezkftr hisseye ait kıymeti muham
menenin % 75 ni bulmadığı taktirde 
2280 No. lu kanun hUkUmlerine tabi 

B 1 O C E L • • • Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş c~ld ., 

yeni ve kıymetli .bir cevher: . 
28 gün ~arfında yaşll kadınları · 

• • 
ıçın 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması için onu 

besleyiniz. Artık buruıukluklar kalmadı• 

25 yaşından SOllr&. 

cildiniz, kJYmetU 
Blocellnl kaybet -
mtye ba§lar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edDmeue bu
ruşup solar ve Uı
tiyarlar. 

B 1 O C -E L 
·. 

.· 

B 1 o c e 1 bu yeni 
cUt Uıll8UMmda cll
dinizinkinin ayni 
dlr. Adeta beşere
İılzln llzmu gayri 
müfarlkldlr. Cildi· 
nlzl açlıktan öldür 
meyiniz. Onu Bl
ocel Ue besleyiniz 
ve yaşlandığınız 

zamanlarda bile 
cildinizin dalma 
taze ve cazip gö
rönmeslnl temin 
ediniz. 

tesirini . gösterdi 
50 y&J}lannda mil

yonlarca kadınların 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti· 
yarlamış gibi gö· 
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir ilim, 
Viyana Tıp Fakültesinin prof esö
rrü taraf mdan keşfedilen bu · yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan -
larda gizlenmiş cild hüceyratı me~ 
kezinden istihsal edilmio saf Biocel 
vardır. Bu cevher, pembe renğin
deki Tokaloo kreminde cildinizt 
beslemek ve gençleŞônnek lçiiı 
matltlp nisbet dairesinde mevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul-

Tecrübe edebiliriz. 
Blocel'I zengin bir cİld~ 

malik ~lan 50 yaşlannda 
bir kadın 80 ve SO ya.sla
nnda bir kadın ~ yaŞm~ . 
da görilneblllr. Genç kız

lar '\a hiçbir vakit göre- · 
mlyecekleri şayanı hayret 
bir telle ıiıallk olurlar~ 

iantnız. Beyaz rengindeki (yağ.sız) 
Tokalon kremini sabahlan ·kulla

nınız. Terkibinde "Beyaz Oksijen,, 

bulunduğundan birkaç ~n zarfın

da birbirinden daha bey~z UÇ le
vin Uzerine cildinizi şayanı·ha~ 

bir surette beyazlatır. Siz de h~en 

bu iki kremi kullanmıya bql&)ıp111 
Memnuniyetbahş. neticesinden· son 
derece memnun kalaca~mız. · 

Biocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz_. 

Binlerce Tokalon mütteriıinden müesaeıemize m·ektub ya
zanların müf&hedeleri kendiliiinden ıelen en kıymetli delil
lerdir. 

(T okalon Kreminiden bihaklıın . iatilade ettim. Yü
Zümdelıi ~irkin kabarcıklar zail oldu ... ) 

. Z .. B. H. o.: Fatsa 
(ToluJon kreminin benim cildimin neacine çok· amn· 

geldifini itiraf etmeyi ·bir vtuile bilirim. Cildim umer 
oldufu halde Tolıalon sürdükten ıonra beytulanmakta ve 
ulak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) · 

8. Şehir 1. B. M. Eti.. Tü. Konya 
Mektupların asllları dosyalarımı.zda sakhdır. 

olacaktır, Artırma peşin para iledir, ihtira ilanı 
artırmaya iştirak edeceklerin gayri "Bira imalinde genç buketlerin ay 
menkule taktir olunan yüzde yedibu nlması için Ul!Jlll ve alet,. hakkında 
çuk nisbetinde pey akçesi veya miltt alınmış olan 23.6.1932 günlü ve 1385 
bir bankanın mektubunu vermiye sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
mecburdurlar. işbu gayrimenkulün fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
ihale tarihine kadar tahakkuk edecek veya icar edileceğinden talip olanla
bina tanzifat tenviriye ve vakıf lcare nn Galatada, iktisat Hanında, Ro -
sile rüsumu tetlAliye ve resmi tahsil bert Ferri'ye müracaatları ilan olıı
borçluya ait olup müzayede bedelin nur. 
den tenzil edilecektir. Yalnız yirmi ------.... ı-t_A __ N_____ B d. 1 • . ı· mO 
Seneıı.k icaresile tapu ha'Ntıarı mUşte k k d Ad GC, IC, nez e,. CJrlp, rom~ iZ ·" Şen er umpanyası tarafın an S S 
rive aittir 2004 No. lu icra iflas ka- riyatika Seyrisefaln kumpanyasının · ve bütün ağrılannızı d~rlial keıer~ 
nununun 126 ci maddesine tevfikan (RODl) vapurunun 20 inci seferlnd.e icabında günde 3 ~aıe ahnabili.r r~ 
baklan tapu sicillerile sabit olmıyan M 1937 rihil Nik O t d GRIPIN • -'il .,,. 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadar tas ve Yani Kefalas namlarına tah -21 ayıs ta e 0 rye - Taklitlerin en ıakmmız ve"her yerde tırarla" . ,. ııte~ 

lann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu mil kılınmıı olan (0. K.) markalı . ~ 
haklann ve ~ususf ile faiz ve maııari 7897 /7901 numaralı (5) sandık gayri ------------------------:-. • 
fe dair olan iddialarını illn tarihin - safi 300 kilo emtiai ticariyeye ait ko " 
den itibar~n 20 gUn zartmda evnt- noşimento, zayiinden dolayı hUkUnı 1 K A Ş E 
kı mUsbiteleri ile birlikte dairemize kalmamı9 bulunmakla bu konoşimen . 
bildimıeleri llzımdır. Aksi taktirde üze · d h h bi h k idd. · · 

F~~·~::~~r~ı;~::1i~:~= F;;!~i~:.:::~1~ N [~! a ı· -ILMrı· ı 
herkes tarafından görUlmek üzere ilan olunur. • 
20.1.938 tarihinden itibaren divanha 
neye asılacaktır daha fazla maUlmat debilirler. Artırmıya iştirak edecekte · · · - ' ~ 
ıılmak tstiyenlerin dairemize gele:-ek rin iıbu gayri menkule ait bUtUn ma Grip. Bat ve Dit Afrılan, Nevralji, Altritizm,·. Roma 
36/ 2557 No. tu dosyasindaki vaziyet l<llnatı öğrenmiş addolunacaklan L-~---••••••11!1••••••~---.......-
ve takdiri kıvmet raoorunu tetkik e- ilin olunur. (2825l .. 
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NEOKALMiNA 

Oıwlıt D1111lryollarr ve limanlar1 lşf elme U. idaresi ilanlara 

Devlet Demiryollan ve Limanları birinci işletme Müdürlüğü tarafın
dan Haydarpaşa garında yaptınlacak aşağıda Muhammen bedel ve mu
vakkat teminatı yazılı ampilifikatör tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

Eksiltme 20-12-937 Pazartesi gUnU saat 15,5 da Haydarpaşada Gar 
binası içinde birinci İşletme Komisyonun<!a yapılacaktır. 

3RıP e BAŞ ve 
ARTRıTiZM e 

BÜTÜN 

DıŞ AGRtLARı 9 NEVRALJı • 
ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
AGRILARI DiNOiRiR 

İsteklilerin eksiltme şart.namesinde yazılı muvakkat teminat mektubu 
ve kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle teklif mektuplannı eksiltme 
gUnU nihayet saat 14,5 a kadar Komisyon Reisliğine verilmiş olmaları la
zımdır. 

Bu işe ait mukavele Projesi ve Şartname ücretsiz olarak Haydarpa-
3ada Yol BaşmUfettisliğinden almabj}ir. (8156) 

ii"~ SOBA MI 
~ ... ·.· :·:. ALACAKSl"IZ? 

:J ':~ Hiç düşünmeyin, bir 

~ fFJ K~EFT sobası aiınız 
Soba değil bir harikadır. 

24 saatte bir dolduruf, mahrukattan 

yüzde 50 tasarruf 

Alrna.nyanın en aon ıiıtem aobaardır. 
Sat ş )eri: OHA W..S PAPAZVAN 

lstanbul, Yeni Po~iane caddesi, No. 20 

Şirketi Hayriyeden: 
SATtLIK LÜKS MOTÖR 

Motorda güzel kamaralar ve aynca yatak ve banyo 

dairesi ve büfe vardır. 
Boyu 24 1/2 metro 
Süratı 11 mil 
Beygir kuwett 100 
Bir saatteki mazot ve yağ masrafı 2 liradır. Motor GnlataJa Şir· 

keti Hayriye binası önündedir. Her zaman görüp gezlleblUr. 
Kapalı mektupla satılığa çıkanlmıştır. Almak ıstiyenlerin teklif 

ltleJrtııplarile beraber maktu olarak 750 lira teminat &ktssı veya bu 
ltliktar banka kefalet mektubunu 20 Birinclkônuıı 987 sah gıinU saat :o a kadar Şirketi Hnl rlye idaresine mübayaat miidUriyetlne tevdi ey-

i 
eıneıert şarttır. 

Mektuplar, teklif sahipleri hıumrlle ayni günde saat 10 l /2 d.~ !ç
l:itna edecek me<>lisl idarece a(ıla cak ve verilen fiyat muvafık gortil· 
clUğ-ü 

..,, takdirde kati ı::;.i111cr•a-ln•h•n•ac•a11k•h•r ... ••••••••.ı 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

eQ~S, 30 İkinciteşıin 1937 ve 8, 13 Birincikauun 1937 tarihlerinde ili.n 
le den (56532.51) lira keşif bedelli Vefada eski talebe yurdunda inşa edi
lt:ek Yüksek muallim mektebi yapısının İstanbul Nafia MUdUrlUğUnde 
~~alı ıarf eksiltmesi 22-12-1937 çarşamba günü saat 15 de yapılacağı 
gö~~a~k iken sehven par.artesi gUnü saat 15 de yapılcağmın yazıldığı 

• "lı::nUştUr. 
lı:ıt~u İain kapalı znrf eksiltmesinin 22-12-1937 Çarşamba günü saat 15 de 
~l Nafia MUdllrlUğUnde yapılacağı ta.shihan ilin olunur. (8275) 

Galatasaray Lisesi Allm Satım Komisyonu 
başkanhğından : 

Mikdan 

l{a~ıs 
l>ortaıkMaJatya çekirdekli 2000 kilo 
!>orta al 64 lük 6000 adet 
~o~ l.aı 80 lik 
'1 akaı 100 lük 

16500 ., 
8000 it 

Muhammen 
Fiat K. 

50 
6 
4,25 
3 ~aı· 

ına · 12000 " 4,25 

Dk teminat 
Lira K. 

75 

138 09 

la t• R• 
q'!J~· ray Lisesinin Mayıs 1938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda 

ve "k fla? rt .. rnı darile ilk teminatı yazılı erzaklardan kayısının 27-12-1937 
<'Sı g"' {" te lsta b un ı saat 14 de portakal ve mandalinanın ayni günde saat 15 

ları1111 ~ Ul. Kültür DirektörlüğU binatıinda Liseler Muhasebeciliğinde top 
o:rnrnyond k . . Bu i e . a açı eksııtmesı yapılacaktır. 

Odasrnr~ gır~cekler şal"tnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve Ticaret 
kotnisy Yen, sene vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte 
~ ~na gc~meleri. (8276) 
ahıbı· ="".'~~~==~~~=============== C · Ahnwı t' · 1 
a~etecilik .. rnın Y .ı\LMAN. Umumi Neorıyau idare Eden: 8. SAlJ.M 

ve Nesrıvat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

• BALSAMiN KREMi 
! -
~ 

• 
• -
• -
• 
• tLJ..LJ,..;;i.Jmll--~·----~ 

• DiKKAT: 
J• KREM BALSAMIN 

Bütibı cUıaııda elli senedir daima• 
üstün ve eşsiz kal11U§tır. -

KREM BALSAMIN • 
BtiyUk bir bllgl ve uzua bir tee- • 
rübe mahsulü olarak vtlcude ge- • 
tirllmlş yegane sıhhi kremlerdir. = 
KREM BALSAMIN • 

Şöhretini süz ve prlatanhkla • 
değU, sıh?ıi evsafının Loodra, = 
Paris, Berlin, Nev-l:'ork Güzellik• 
Enstitülerinden yüzlerce krem • 
arasmda birincilik mükafatmı _ 
kaza.mwıt olmakla lsbat etmiştir .• 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı= 

ve halis acıbadem kremleri olarak • 
.dört nev'i vardır. _ 

KREM BALSAM iN Otedenberi tanm.~ış hususi vazola-. 
• rmda satıldığı gıbı son defa suretı:;: 
=mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşınıağa elveriş· ==: 
• li hususi tüpler derunünde dah·i satılmaktadır. Fiatça daha ehven ol- ii 
=duğu kadar pek ~ullanışh ve zarif olan ==: 
• KREM BALSAMIN tüpleri biltün nevil.erile tanmmı§, ec-· 
- za ıtriyat ve tuhafıye nıağazalarında := 
.bulunur. INGll.IZ KA?\"ZUK ECZA1'"ESI ~ 
• BEYOOLU - tSTANBUL ii 
••ıııı•ıt11•11111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı1111ıııı•ııııı1111•1111•1111• 

' 

p A r 1 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

Ampilifikatör tesisatı 

• • • 

Lira 
1500 

Lira 
112,50 

Muhammen bedeli 3816 lira olan 1000 kilo dana derisi 500 kilo yağlı kö 
sele, 100 kilo keçi derisi 23-12-937 perşembe günü saat 10 buçukta Hay 
darpaşada gar binası dahilindeki satın alma komisyonu tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin knunun tayin ettiği vesaik ve 286 lira 20 ku 
ruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gllnil saatine kadar komis 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şart.nameler Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafındn parasız olarak daihtı1maktadır. (8203) · 

• • • 
Aşağıda mevkii, nev'i ve muhammen bedeli yazılı gayri menkuller ay. 

rı ayn ve birer sene anüddetle 21-12-937 sah gUnU saat 9,30 da Sirke· 
cide 9 ncu işletme binasında arttırma eksiltme Komisyonunda pazarlıkla 
kiraya verilecektir. tstekliler hangi yeri kiralamağa talip iseler ona ait 
muhammen bedelin % 15 nisbetinde kat'i teminat akçesiyle ve kanuni ve
sikalariyle ayni gün ve saatte Komisyona müracaat etmelidirler. 

Şart.nameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (8223)' 

Yeri GaY.ri menkulün ne olduğu senelik 
muhammen 

bedeli 
kuru3 

Sirkeci Istasyon dahilinde kitap ve kuru yiyecek sab§ı için 
2 kübik kulübe. 27.000 

44.400 
41.600 
41.600 
83.200 
41.600 
39.420 
41.600 
41.600 
41.600 
41.600 

,, Kargir Mağaza 
,, ,, 

" 
" 

,, 
" ,, ,, 
" 

" 
,, .. 

,, ,, ,, 

" " 
,, 

,, n ,, 
il ,. ,, 

" " " 
,, Pencere yeri 

Balıklı Gazino yeri 
Yenimahalle Dükkan yeri 
BakırköY. Köşk ve milştemilAtı yeri 

,, Arsa 

., 
Yeşilköy 

" 

KöprU Ustllnde KÖ§k 
Köşk ve müştemilatı yeri 
Arsa 

it Büfe ve bahçe 

Küçük ~kmece Büfe, Bahçe, otel 

Ispartakule Kahvehane ve büfe 

Çatalca Büfe Barakası 

" 
Gazino yeri 

Sinekli KömUr Hannan yeri 

,, 
" 

,, 
,, Kahve ve bakkal dllkkaru 

Çerkesköy BUfe ,, Mobilya idarenin ,, 

Alpullu Baskülyeri 

,, Bakkal dUkfuu yeri 

UzunköprU Kahvehane Barakası 
Edirne Karaağaç bahcesi 

Çerkeşköy : 

Mandra : Basküı yeri 

Pehlivanköy: 
Kırklareli : 

• • • 

1.000 

3.800 
3.600 

14.400 
300 

14.400 
8.400 

150 
22.000 

42.000 
4.100 

12.000 
21.600 
1.500 

2.100 
5,100 

20.100 

1.800 

6.000 
8.220 
1.800 

5.400 

Hergün Haydarpaşa.dan saat 15,15 de hareket eden Diyarbakır ve Sam· 
sun treninin fazla izdihamlı olması hasebile bu trenden sonra saat 15,30 
da hareket eden 2006 No. lu !kinci bir muhtelit yolcu treni 12-12-1937 
tarihinden itibaren Haydarpaşa • Eskişehir arasında seyrisefere konul
muştur. Bu tren Tütün çiftlikten maada bilümum istasyonlarda tevakkuf 
edeceği aayın halka ilan olunur. (8267) 

••• 
İdaremizin Haydarpaşa Limanına bir sene zarfında gelecek olan tah· 

minen 126615 ton maden kömlirü ile 7197 ton kok kömürUnUn deniz mera 
kibinden supalana ve supalandan vago1ara tahmil edilmesi işi 27-12-1937 
tarihine müsadif Pazartesi gUnü saat 11 de Haydarpaşa Gar binası dahi· 
!inde Birinci İ3letme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile ihnle edi
lecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil ve tahliyesi için 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola- 12389 lira 53 kuruş muhammen bedel korumuştur. 929 lira 21 kuruş mu-
ma, meme iltihabı ve çatlakları, flegınonlar, yanıklar, tıraş yaralan, vakakt teminat ile kanunun tayin ettiği ve resmi gnzetenin 7-5-1936 tarih 

!rgenlikler, koltuk altı çıbanları. ve 8297 numaralı veya 1-7-937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında inti-
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. gar etmiş olan talimat.name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 

Sa k · · · l&boratu T A Ş giln saat ona kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lfızımdır. r rspenc;ıyarı a Varı • • • Bu işe ait şartamcler Haydarpaşa Birinci İşletme Komisyonu tarafın· .. ----•-••ı• İ L. A N 
4
------••ll _d_a_n_p_a_r_as_ız_o1_a_ra_k_verı_·1_ir_. _<8_2_s_s> _____________ _ 

•• · 30 Ton Aleminyom 

S U M E R B A N K Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
UMUMi MQDORLOGONDEN: 

15/11/1934 tarihindenberi Bankamız tarafından ıabn alı
narak bedelleri bapbaf ödenmekte olan mef ıuh 
UŞAK TERAKKll ZiRAAT TORK ANONiM ŞiRKETi 
hiaae ıenetlerinin ıatrn alınmasına 31/1/1938 tarihine kadar 

devam olunacaktır. 

Fabrikalar ihtiyacı için yukarrda mikdar ve cinsi yazılı malzeme 10 
tkincikanun 1938 Pazartesi günü saat 14 de satın alınacaktır. Isteklilerin 
ayni gün ve saatte yUzde 15 teminatlarile beraber gelmeleri .. 

Şartameyi görmek istiyenler: Ankarada Ticaret kaleminden, tstanbul
da ·Fındıklıda Yollama MüdUrlüğünde her gün saat 13,5 dan 15,5 kadar 
görebilirler. (4491) (8291) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulundan : Henüz hiaaelerini Bankamıza aatmamıt ve bedelini alma

mıt bulunan hiııedarların mezk6r tarihten evvel müracaat et-
meleri ilan olunur. İstanbul Kız Öğretmen Okuluna kadın ve erkek hademe a.lınacnktrr. ts-___ ...,.._ ___________________ ...11' teklilerin Okul İdaresine miiracaatlan. (8266) 
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vaını• RCA, «endi cthaalarınm 08tOnlO· 
~aaı..a 91119~1ldlm11l't ft' Hhecle .,ttlrtn9'Cle l .... t ed•· zaratata,ranClemanı,tablt 

~tr.tem•VO• ed•n 1 mod.ttl CA r.actv.et•ranı dtnıemtte1en. 
l*Nk :Mıaat1t.u t»lr • ., ... hakkın r~lktr ıa. ' 
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