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Flandin Berlinde 

Berlin, 13 (A,A,) - Esiri Fransız Başvekili B, Flandin, Kopcn
hag'dan buraya gdmi§tir: Birkaç gün hususi surette burada -ka
lacaktır: 

llKKANUN 
1 9 s '7 

'------------------·-------" 
BAŞ MU HAR R l R l: AHMET EM 1 N YALMAN .. 

B, Flandin bu sabah Alman propaganda nazırile iki saat kadar 
görüşmüştür: E!il? Fransız Başvekilinin HiUcrle görüşeceği pyi
aları asılsızdır: 

Tezvir Ve If t ir a 
makanizması iş başında! 
Bir Senelik 
Ak 
Hesap 

J\hmet Emin YALMAN 

M illi Tasarruf Haftası güzel 
bir anane kurmuttur. Hü

kUınet bu münasebetle halka bir 
&enelik bir hesap veriyor. Hesap 
da.ha ziyade iktısadi itlere aittir. 
Fakat iktısadi itlerle diğer mem. 
leket itleri arasında sıkı bir ali.
ita. bulunduğu için millet, diğer 
llıeınleket ve dünya itlerinin u
tılunıi manzarası hakkında hü
kumetin neler diitündüğünü de 
bu arada öğreniy~r. 
Başvekil Celal Bayar, milli tasat

?'\ıf haftasını açık ve güzel bir nutuk. 
la açmıştır. CelU Bayar, bu nutukta 
lllücerret iddialarda bulunmuyor. Ra 
kanı.tan söyletiyor. Rakamların orta 
Ya koyduğu hakikatler de ferahlık ve 
:recek, bundan sonra çalışmalar için 
Cesaret uyandıracak yoldadır. 

B ir memleketin gidişi gözle gö-
b" . rtinUr bir şey değildir. Her 

1eu v ARAN: 1rsoN D;Kl~A 
1 

..... ~ "~~:~.Mll<iM lffll~ Tertibat 
mi.il 11.'.1.11 Yaman ve 

in n 101121 937 t r1hl1 l'IU!lbluıı.nda ot?b~ler llalı:klncla 1ntlşnr- • 
eden b ,,., .ı ine cevaben y .ne ynı t.ıı.IMl'tenin 1/12/9'7 "t:ar1.hl1 bt\Ş ıııak -
le tJr. rı. l:.ıtrınt>ul volU1 ve bt ed1v re1<!11nln bir tavM1b ve tek-ibi. • M •• k ı • 
1nti ar e 1ş ve qn; z~ı:ınn(lo bu ili !!f' e hakkın ııln nııfrivat a:rtı~rını!a tsta.,b ı, u emme 
vart ı ıh1tt1n tıstllııdnt tara!.tndsr nıe:ktır rcıı:ttte ııhtırrirle:rioden birine- ••• 
t1-'ylen t bir sı:ı derctd!lıni'}t1r. •,ıııı ve belediye re1a1 Bay MUhtttin t:l -
tilndal'tl tf 1l n b :vaıı.st ııı:rn n şu~ar. b f 
- T!ln rrı • 1. .. s1 tı tı1b1 Ah:ııet f)nin ben tımıfuı~n sor. bu Beş ıee.>:al~ı. ya- Bugün yine U say ada diğer 
Z'llak için it 9 rtı ttldı T d b" • ' 
bunun " vabını hi ltelloe u~ ben \'ı>receıtJ.ııı. Yttliılıit 1000 ıtra. sütunlarımız a ır auretinı yaz-
şim<'11 h<ı ıtı~vt l\hl~tı.yıaııı; ben senele~ent-ert o:ııator sıta\11.• otoıaobl ı >".U~ d • 'ht · b' 
lltınıruı !stanbuHa ııniıteli:f mıotaka arda o't.ob ls ı·-.atltu?.tıın teeuus etı.v1- ığımız ganp 1 amaınenın ır 
rd rurdJ:1 ve l:ıeD de otob s 1şletıııe 1d 1ÇiD ~an ~zetu1 8abib1 Ye otoıno- " h d d"n noter tar f d 
tıil ltışt1!r: t CCRrl Ah:ll"'t Eın.ı.ne ın ıraclat e ,ti.111• otob\lıılerin !rendi YaS1tatJ.le nUI asi a U a ffi an 
yon1 ı•llıııııasııu Vt> bEtle1:ı.y.;den nlınıual< rn:ısat iQtıı de ıuınaısiııe Bin Hra" belediyeye verilmiftir. 
v 1lıııenini şart ~pydu )cklt!iai kabul el:t1m. aın l!l"Cle1n1 peşinen ~E:J1m. 
J;i.lnler }';eqd1 ruh tlt nlıııınadı. Belediye ıııuhııst'>beal vıuıdu • , n' e:nine .,_e,arl l.'t Dün akf8Dl gazeteciler Muhit-
de:fııler sortlwıı. no bı:ır.i<ıı ım:ıuma vtt nede Ahme- emin nı< ırt• bjr iSt'l. 'lt•nın -
v ... rtıaıed,i~n.1 brtrtm(l1 • b\ı Vn:.1yet ~al'Şl,.lM8 ıssı.ıbH ş 1 ... fide mııuvini " tin Ostüiıdağın nezdine çağrıla-
Bav ekremo mUıucfl 't etti::ı. lıai:ltı:r:ırı kapımdıl'HU v& iJ . t eminin her han,1- J 
Ml- 111\iraoA"tırııaıı b.aberdar olınadır;ını alYlıı<lL bum.ın ..ı.erine utı .. tıldı1"1'll1" rak bunun ıuret eri kendilerine 
:ın:(l~:di;;.~· l'itt1ııı ve 00~ nuharririndezı ışim hakkını. r:.a}O;:ı&t atedir.ı. tevdi edilmi• ve Muhittin Üstün-
- bale.set 1ı:lu a aıbdılc takat bunı\tıJd. s ıii9t1iit.A.ı.l<.>r1 teıııu n ısrrenliim. d b "dd · A h 
ş1.lad1 gaEet~de nemvata ııa.~ı~vo:nı.'ll. ve lu neşriyat ue aıa.ıtaaı:ı. teıııtn e•e.- ağ unu mu eıumuınıye ava-
oeıı:1m. l'il.hak1ka neı,ı:i)'at başladı. fakat 1stediltiııı vcrınııı ~et1rlltııedi11'1 ~b1 le ettigıw'ni de haber vennittir. 
te~ir1lf11!1YeO•IU-ne de ke.n.tat hasıl yledlm. 11na.enaleyn şu.b\l't muvaccb~sin~e 
rutınt. aıı:tııtıt.Jc llab&diıe depozitQ olArak ttluıan ve ba " bana ialle 011 .. even Görülüyor ki tertibat yaman 
B1n ııraııı y1rıııi 4~rt ısa&t zsr :f1nda bana leri vertlmed1!1 taJtdirde Ahıııet E:a1 
alevhinfı mııcılki ve ouat takibat yapacarı.aın "' burıun 1ç1n u r.ıi """'il1m - ve mükemmeldir. Çok meraklı 
Yu~u! Kenan .lntel~ aelAhiyet v8ra1giııd ,,.tık işbu intnrnıaıııeden bı~ nush sıru • • • • 
#Jll',:ua oa4dııe1n4~ Tan -.tbd~ n<la mu~hyn Ahmet 'E. ioe meseleden l•lı:ıııt- bır fılmın ılk kısmındayız. 

hasıl etıaes1 iQi• •lllhallh. en bii.VUk 111Ul.Jd ve ıııt:muN sı.tat1le 1 k1no1 n~ hn:unı n 
bt.anb<ıl vali ve belebye rde1 "»s;y ıııuh1'tt1n U:ıtUn~njta •er11ın,.sin1 ~ ..noil -;a. 
1id1kU örıı11r1ni1ıde bt.ııe ver.llc.relı: Dörö uıcu :ıu..t\haıunın ı!aıren1«'c .saıcl4lrtasu. 
68J"'-1ıc:rı•la ~ilcrıııı. 
.AlLRES 

~~~~u..~~ 
{!."... :&,.. o/~ ... 4- ı4 ( 

<J>, ~~ .r.(/~ .~ <e-1 

Belgrat 
Temasının · 

ilk Neticesi 

Dün tamamen Japonlann eline geçen Çinin hükumet merkezi 
Nankinde Milli Mecliı binaıı .. 

Japon T ayy<lreleri 
Amerikan Zırhlılarını 
Bomba ile Batırdılar 

Amerikadan Tokyoya 
Şiddetli Bir Nota Yerildi 
Londra, 13 (TAN) - Uı.ak Şark

ta hadiseler, son yirmi dört saat i
çinde tam manasile beynelmilel bir 
ehenuniyet manzarasına bürünmüş 

oluyor. Japon mermi ve bombaılan
nm, Çin - Japon çarpışmasında bi
taraf bir vaziyet alan Amerikan ve 
lngiliz harp gemilerini bombardıman 

etmesi, beynelmilıel bir vehamete yol 
açmıştır. 

Japon bataryalan, dün Jngiliz gam 
b:>tlarma ateş açmışlar, Ingiliz bah
riyeliler:i arasında ölü ve yaralı tele
fatıria sebebiyet vermişlıerdi. Japon 
tayyareleri de Nan.kin ile Vuhu ara.· 

( \.rkası 9 nncuda) 
1l'Uniz bu gidi§ hakkında pek kolay-

~lJra"1.cı Nll!'.!'nr~t., .. ~ Miloo'hm...; .. 'Dat. -1Iia&n goraugtiıuiU bazı teferrüa-
tnı gözümtizü alması ve umumi man. • 
za.?:8yı ~i?.e fena göstermesi pekala 
~umk~ndür. Umumi surette ferah -m Dahiliye V_ekilimiz 

Çok Mühim ıga dogru gidilirken, muayyen bir O 
sahada nıuvakkat bir zaman için sı-
~tdar çekilmesi de daima ihtimal m 
lçındedir. Böyle bir sıkıntıya uğnyan .,. 
v~tandaşlar, çok tabii olarak her şe
~~-kendi vaziyetlerinin gözlüğüyle gö 
''4rler. 

1 Bütün memleket hesabına hüküm
'ke: vermek için memleketin gidişini 
~~ı haliade ölQinek lazımdır. Bu öl-

de ancak rakamlar olabilir. 
ttı!u geçen seneyi qütün dünya is
lt arsızlık içinde geçirmiştir. Buna 
tJ.~ kendi memleketimiz daima ]s. 
tır ra ve genişliğe doğru yol almış
~ · :kontenjan sisteminin kaldırılma 
11~ ve bazı ham maddelerin hudutsuz 
ta et~e memlekete girmesinin tem.ini 
~es~n~e iş hacmi artmıştır. 1937 
\. esının ilk on ayında memleketin Qar· • bet ıcı: ~ca:eti bir. sene evvelisine nis 

le Yırnıı beş mılyon lira artmıştır. 

_:'-.. • • ~"-~ • • _JI . ~ . . ~ 
Kanunun Çok Ağır Suretle 
Cezalandırdığı Bir Suçu 
ikrar Eden Bir ihtarname! 

Ahmet Emin YALMAN 

B birkaç glin evvel lstanbulun otobüs işini ortaya attığımız zaman hu
susi menfaat sahiplerinin işi örtbas etmek için her tezvire başvuracak 

larmı tabii sayıyor ve bunu bekliyorduk. 10 !lkkanun tarihli sayımızın 
başmakalesinde şu satırlar vardır: 

"Bir gazetenin varlık ,hakkı eski zilınjyet ve itiyatlarm bu gibi 
neticelerini ortaya vurmaktan, umumi hayatın temizliğine ve u
mumi rnenıf aatforin korunmasına sadık bir bekçJ olmaktan ibarettir. 
Bu gaye ile ~ah§an bir gazete, düny~ her yerinde türlü türlü 
rahatsızlıklara maruzdur. 

Çünkü hususi menfaat, kendi kendini korumak için tezvir 
ve yalanın her tekline batvurur.,, 

iLK TEZViR: 

B u tahminim aynile doğru çıktı. Dün bu tezvirlerden birincisile 
karşılaştım. 

Dişçi Avni Bayer isminde. dünyada varlığını yeni duyduğum bir adam, 
bana noter vasrtasile çok dikkate değer bir ihtarname göndermiştir. Bu
nun klişesini neşrettiğimiz gibi kolay okunması için ayrıca hurufatla da 
yazdık. 

Bu ihtarnameden ben şu neticeleri çıkarıyorum: 
1 - Kurnazlığın fazla derecesile akılsızlık arasında hudut vardır. Hid

detle kalkan zararla oturur. 

2 - Otobüs işinde örtülecek noktalar tahminimizden de fazla olmalı ki, 
tezvirin bu derecesine kadar düşmek göze alınmıştır. 

3 - İhtarnameyi gönderen Avni Bayer, dünyada ~ücudünden haberim 
olmıyan bir adamdır. Demek ki, başkalarının aleti olarak hareket ediyor. 
Acaba böyle bir alet kullanmıya ihtiyaç duyan maskeli mahhiklar kim
lerdir? 

(Arkası 2 incide) 

Bir Nutuk Söyledi 

Yugoslavya Kral Naibi 
Prens Paul 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
Ulusal ekonomi \•e artırma haftası 

münasebetile Daniliye Vekili ve C. H. 
Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü Ka 
ya, bu akşam radyoda çok mühim 
bir nutuk verdi. B. Şükrü Kaya, nut
kuna şöyle başladı: 
"- Yurttaşlar, 
Ulusal ekonomi ve artırma kuru

munun. sekiz yıldanberi, memleketi
mizde yaşattığı ve ananelerimiz ara 
sında yer alan taşarruf haftasmm, 

elle tutulur, gözle görülür bir çok fay 
dalan oldu. Bize milli ekonomik ha· 
yatımızın dününü anlamak, bugünü
nü bilmek, yarmmı görmek için mad 
eli, müspet mevzular hazırladı ve 
fırsatlar verdi. 

Cümhuriyetin saltanat de\Tinden 
miras aldığı memleketin halini düşü 
necek olursak ve onu bugünkü duru" 
mumuzla karşılaştıracak olursak, her 
birimizin ütiharla göğsünü kabarta-

( Arkası 9 uncuda) 

[Bu husustaki tafsilat üçüncü 
sayfadadır.] Suriyede Hükumet ve Parti 

~~~---o--------

Delege Garo 
Türk ekseriyetine 
suikast yapıyor 

Vatani Partisinde Çok 
karışık cereyanlar var Iskenderun, 13 (TAN Muhabirin -

den) - Hatayda yeni rejimin ilanı do 
layisile memnuniyet izhar ·eden ve 
Türklerin lehinde olduğunu mütead- • 
dit misallerle göstermiş olan Rum Ka 
tolik camiasının Sa~patı Garonun em 
rile vazifesinden çıkarılmıştır. 

1 
Antakya, 13 (Tan muhabirin - ı 

den) - Antakya kaymakamlığına 1 
Kırıkhan kaymakamı Selahaddin, Kı
rıkhan kaymakamlığına Reyhaniye 
nahiye müdürü Zühtü, Reyhaniye na , 
h!ye .~~d~lüğüne de Hacılar nahiye- ! 
sı mudUru Hüsameddin tayin olun -
muşlardır. Bu yeni tayinler delege 1 
Garonun eınrile yapılmıştır. Bu ta -
yinlerin mahiyeti, Garonun Türkler 
aleyhinde aldığı va1.iyeti biraz daha 
vuzuhla ortaya atmaktadır. 

Çünkü bu memurlar şimdiye kadar 
Türk aleyhtarlığı ile şöhret kazan
mışlar ve bu yüzden mevkilerini mu 
hafaı.a etmişlerdir. Garonun emrile · 
Milletler Cemiyeti murahhasları da 
bu memurlar tarafından iğfal edil -

!Arkası 9 uııcudal 

[ 
" 

Suriye BQfvekili 
B. Cemil Merdem 

Şam, 7 ilkk&.nun, (Hususi) - Su· 
riye hUkfuneti ve bu hükumeti idare 
eden parti hakkında bir fikir sahibi 
olm.ak istiyen adam her şeyden ön
ce umumi nazariyelerin hudutlarnu 
geride bırakmalı ve Suriyenin psiko
lojik şartlarını; sosyal manzarasını 
gözönüne getirmelidir. Suriye Cüm
huriyetini.n ve Suriyenin ekseriyet 
partisi olan Vatani kütlesinin ma
nasını ancak bu suretle kavramak 
mtim.kündür. 

Vatani Partisi ne haldedir? 
Suriye hükumetinin dimağı, Vata

ni partisidir. Gerçi Usbtıtill Ame.iül 
kavmi namı altında müfritlerden mil
rekkep bir te~ekkül de varsa da bu 
teşekkül itibara layik bir şeften mah 
nımdur. Müfrit hareketlerilc ve mil
li menfaatleri hiçe sayması yüzünden 
gitgide kuvvetini kaybetmektedir. 

Partinin geçirdiği istiha!eJer dik 
(Aıtwn R inrirlf'l 



2========================================== TAN 

T Ez ~ 1 R ve 1FT1 R A rviif iK ... "lS''] Tasarruf Haftasında 
Makanızması iş başında!. ·PRQGRAMI B .. kt I d t (~liııclde ugun me ep er e a· 
ıKı NOKTA: y.:İı~:ıp:;.:;...:.:::· lebeye yemı·ş verı·lecek 

5 - Diş doktoru Avniye böyle bir ihtarname ganderten maskeliler iki 
noktada faka basmışlardır: ken, Büyük Şefin nutuklarmda· 

a - İhtarname gönderen adam açıkça bir cUrUm itiraf ediyor ki, o da ki direktiflerden mülhem olarak. 
haksız ve yolsuz bir maksadı tervice ilet olmam için beni bir rüşvet ver- bütün hükfımet idarelerinde ya-
miye vasıta diye kullanmak iddiasıdır. :u::ıere ayrı ayn işaret e-

Demek ki, kendisine gösterilea menfaat, kanunun en ağır cezalarla ce-
zalandırdığı bu suçun akıbetini göze alacak kadar bUytiktUr. Cilmhuriyet Dün, Ba.svekiletüm bütün res 
MUddeiumumiliğinin dikkatini, ikrar edilmiş olan bu suça celbediyorum. mi dairelere "acele,, kaydile ya-
CUrüm tasni ve iftira suçıanndan dolayı da aynca Cilmhufiyet mahke. pılan bir tamimde, her idarenin 
melerine mliracaat ediyorum. programda lsaret edilen ve keo-

b - Bu gibi işlerle uğraştığını iddia eden ihtarname sahibi, birer ruh- dlslne taallftku buLuna.n işleri e-
ent almak için §U veya bu vasıta ile belediyeye müracaat etmek ve para heınmiyetine göre bir sıraya 
yedirmek ihtiyacını duyduğunu ve belediyeden kanuni yollarla ve mü- koymak ve bunların tatbik za-
savi haklara sahip bir vatandaş sıfatile ruhsatname ahnamıyacağma kail 1 mantarını göstermek suretlle 
bulunduğunu itiraf etmiş oluyor. Bu noktaya da Vali ve Belediye Reisi müstakbel mesaisini süratle 
B. Muhiddin üstUndağın dikkatini celbederim. plinla..5tırarak haztrlanaeak ra· 

1

1 
porun acele Başvt'd<ilcte göo.de-

MAS KELER DÜŞECEK: rllmesi emredilmiştir. • i Bun1Hl üzerine bUtUn daire- • 
• ferde hummalı bir faalij'et ba.']· : 
ı lamıstır. Her idare yeni yıl için { 
ı de başaracağı isler hakklnds. Is- J 
İ toollen raporu ha.zırhyara.k en ı 

T ezvire sapanlar, benimle bu işler arasında bir hususi menfaat ra
bıtası bulunabileceğini zannettirebilmek icin bana. "lastik ve oto

anobil tüccan .. unvanını verdiriyorlar. 
Ben gazetecilikten uzak bulunduğum sıralarda diğer birkaç arkadaşla 

beraber bir şirket kurdum. Nikaplı surette değil, resmen ticaretle uğraş
tun. Gazeteciliğe avdet imkanını bulduğum gün ilk işim ticareti bırakmak 
oldu. Şirketin iş bölümünde bana düşen vazife, şirketin Ankaradaki ta
ahhüt işlerile meşgul olmaktı. Kırtasi makinesinin işleyişi hakkındaki ma
lumatımı bu sadeye topladım. 

Ankarada en çok işim de Milli Müdafaa Vekateti ile idi. "Kaynak .. is
minde bir haftalık gazete çıkarnuya karar verdiğim gUn General özalpı 
ziyaret ederek veda ettim ve dedim ki: 

- Ticareti tamamile l,nrakıyo nım. Gazetecilik bir umumi menfaat 
işidir. Ticaret husınıi menfaat arar. Gazeteci, ticaretle me~gul olamaz 

General (Özalp} gazetecilik hakkındaki bu telakkime dair takdirli söz
ıer söyledi ve bana yeni faaliyet sabamda muvaffakıyet diledi. 

Benim h~kkımda yapılmak istenilen tezvll-; bütün gazetecilik haya
tmıda, bütün meslek için reddettiğim ve devamlı bir mücadele mevzuu 
tanıdığım hususi menfaat dolaplarının en şeni şeklidir. 

Cürüm tasnii ve iftira §eklinde çevrilmek istenilen bu dolabı, Cümhu
riyet mahkemelerinin tamamile ortaya çıkaracağına ve arkada sakla
nan asıl mürettiplerin maskesini düşUrmiye muvaffak olacağına şüphem 
lOktur, 

Ahmet Emin YALMAN 

1 NUMARALI TEZVİR~ 
rezvirlerin l numaralısı şeklinde gelen ihtarname şudur: 

lstanbul Altıncı Noterliğine 
Tan gazetesinin 10-12-937 tarihli nlishnsında otobilsler hakkında in

t r den b mak lesın~ cevaben yine nyni ı;cu: tcnın 11 12 037 tıırih· 

li başmakale sütununda İstanbul valisi ve beledıye reisinın bir tavzih ve 
tekzibi inti ar etmiş ve ayni zamanda bu mesele hakkındaki neşriyat arar 
aında İstanbul valisi Muhittin Üstündağ tarafından mezkur gazete mu
harrirlerinden birine söylenmiş bir söz dercedilmiştir. Vali ve belediye 
reisi Bay Muhittin Üstündağa atfedilen beyanat aynen şudur: 

- Tan gazetesi sahibi Ahmet Emin Beye tarafımdan sor. Bu başma
kaleyi yazmak için kaç para aldı? 

Bunun cevabını iki kelime ile ben vereceğim. Yalnız 1000 lira. 
Şimdi hadi eyi anlatayım: Ben senelerdenberi amatör sıfotile tomobil 

ku lanırım. İstanbu'dn muhtelif mıntakalarda otobüs hatlarının teessüs 
ettiğini gördüm ve ben de otobüs iş !etme işi için Tan gazetesi sahibi ve 
ot mobil r stik tüccarı Ahmet Emine müracaat ettim. Otobüslerin ken
di vasrtnsile yeni alınmasını ve belediyeden alınacak ruhsat için de ken
dı ine bın lira \erilmesini şart koydu. teklifini kabul ettim. Bin lirasını 
pe inen verdim. Günler geçti, ruhsat alınmadı. Belediye muhasebesi va
ridat kalemine müteadd"t d falar sordum. Ne benim namıma ve ne de 
Ahmet Emin namına bir istidanın verilmediğini öğrendim. Bu vaziyet karşı 
aında asabile tim. Reis muavini Bay Ekremc müracaat ettim. Hatların 
kapandığını ve Ahmet Eminin herhangi bir müracaatından haberdar ol
madığını s6yledi. Bunun üzerine atlatıldığımı anladım. Tan'a ğittim ve 
başmuharririnden işim hakkında malUmat istedim. Bana dedi ki: 

- Maalesef izin alamadık; fakat bundaki suiistimaller~ tamamen öğ
rendim. Şimdi gazetemde neşriyata başlıyorum, ve bu neşriyat ile mak· 
•adı temin edeceğim. Filhakika neşriyat başladı. Fakat istediğim yerine 
getirilmediği gibi getiri1emiyeceğine de kanaat hasıl eyledim. Binaen
aleyh şuhut muvacehesinde ruhsat alınmak maksadile depozito olarak 
alın n ve hala bana iade ed"lmiyen bin liram yirmi dört saat zarfında ba
na geri verilmedi~i takdirde Ahmet Emin aleyhine hukuki ve cezai tar 
kıh t ynpac ğımm ve bunun için umumi vekilim Yusuf Kenan Antele 
• lahiyet verdnmi natık işbu ihtarnameden bir nllshasını Ankara cad
desinde Tan matbaasında mumaileyh Ahmet Emine meseleden ma!Umat 
hasıl etmesi için mahallin en büyük mülkiye memuru sıfatile ikinci nüs
hasının İstanbul Vali ve belediye reisi Bay Muhittin üstUndağa verilme
sini, lic;UncU tasdikli örneğinin de bana verilerek dördüncü nüshasının cıı
irenizde saklanmasını saygılarımla dilerim. 

Adres: Tepebaşı Bahçe karşısı Pinto apartmanı No: 1 

Bir Kazaya mı 

Kurban Gitti? 

D. Doktoru Avni Bayer 

Kim Öldürdü? 
Izmir, 11 (TAN) - Menemenin A

liağa nahiyesinde bir öllim hadisesi 
otmuş ve mahiyeti anlaşılamamıştır. 
Gazinocu Haydarm 16 yaşındaki kızı 
~fahide evde ya. n z bulunduğu bir sı 
rada göğsünden ağır tı1urette vımılflrı 
mış ve bruıtaneye kaldınlmıpa da 
bir müddet sonra hsvstıı e:fü.lerini kıt 
pamıştır Katil aranmaktadır. 

t 
kısa müddette Ankara.ya gönde- ! 
reeektfr. f ....................... ......., 

Et Fiyatları_nı 
Ucuzlatma 
Komisyonu 
Et fiyatıannın ucuzlatılması etra· 

fmdaki tetkiklere devam edilmek U
zere seçilen komisyon, dün de Hatk 
Partisinde toplanmıştıT. Belediye, e
tin mezbaha resimlerinden ziyade ih 
raç rnmtakasından mezbahaya gelin 
ciye kadar muhtelif taşıma, yükleme 
ve boşaltma ücretlerinin çokluğun • 
dan dolayı pahalıya satıldığı kanaa -
tindedir. Bu hususta hUkUmete de i
nandırıcı izahat vermek için komis
yon çalışmalarını bu bakımdan derin 
leştirmiye başlamıştır. Hatta bu mak 
:SD.tla bu koıniay~o. bolodi:ı-o ;ırHcoat 

müdürü Asım Süreyya, mezbaha mil 
dürlt Nihat, kasaplar şirketi reisi Ah 
metten maada liman müdUrU Raufi 
Manyas ta alınmıştır. 

Komisyon, dünkü toplantısında 
hayvanlar, Şarki Anadoludan ve 
ve Trakyadan itibaren mezbahaya 
gelinc:iye kadar ne miktar masraf ya 
pıldığını ve bu masraflann nekadar 
indirilebileceğini tetkik etmiştir. 

Neticeye mUınkUn olduğu kadar 
çabuk varılacak ve rapor hükfunete 
verilecektir. 

Şafakla Beraber 

Bütün Sular Kesilecek 
Yarın sabah şafakla beraber Halka 

h ve Kırkçeşme su an tamamile kesi 
ıecektir. Belediye, sular idaresi taı-a 
fından seçilen bir fen heyeti dün 
bentlere giderek lizımgelen tedbirle
ri aımıya başlamıştır. llerde herhan 
gi bir zorluk karşısında kalmmamak 
için bentlerin boşaltılması kararlaştı 
nlmıştır. 

Diğer taraftan hamamlara ucuz fi 
yatla terkoS suyu verilmesi hakkın
da hamamcılarla belediye arasınJa 
temaslara başlanmıştır. 

-~-

Yeni Belediye Seçimi 
Şehir meclisi, nisan içtimamdım 

sonra dört yıllık toplantı devresini 
bitirerek dağılacaktır. OnUmüzdeki 
ilkbahara yeni belediye seçimi yapı 
lacaktır. 

Şoför_ S~rho~muı 
Şoför Celalin ıdaresındeki 1932 

numaralı otomobil, Beyoğlunda vat
man Bekirin idaresindeki tramvayı 
geçmek istemiş. fakat çarparak sol 
tarafı parçalanmıştır. Arabayı kulla 
nan şoför Celalin sarhoş olduğu anla 
şılmış, hakkında tahkikata başlan • 
mıştır. 

Birikmiı Plaka Resimleri 

lzmir, 11 (TAN) - Kemalpaşa 
j ndarması bir gece yarısı iki karde 
ein babalarının kaybolduğu ihbarı ü
zerine uzak bir mesafede taharri yata 
baş amış ve nihayet zeytin ikler :ıra 
eında aranan babanın çok feci bir ci 
na.yete kurban gittiğini anlatan cese 
dini bulmuştur. 

Bu ceset 55 yaşlarmda Mehı:r:ede 
'\"e kardeşlerin babasına aittir. Yapı
lan tahkikat ve ceset üzerindeki tct 
kikler hadiseyi henüz aydınlatama 
m tır Ihtıy. r b b nın a\ lanırken bir 
k a ·a kurban gittiği tahmin edil· 
mektedir. Tahkikat, genişletilmekte 

Gellboluda Oturan Vapur Tahsil Ediliyor 
Geliboluda karaya oturan ve kur-- Belediye, fOförlerin birikmiııı pllka 

dir. 

tanlan Brisbome vapurumın mallan resimlerini derhal ve behemehal tah 
tekrar kendisine aktarma edllmiftil". sil etmiye karar vermiştir. Bunun 
Vapur, kuanlannı temizlemektedir. lçin 9oförlere şubat bire kadar mUh
Tekne ve makinede bir hasar olmadı 

1 

ıet verilecektir. Ve bu mUddet zar • 
ğrndan birkaç gtıne kadar Akdenize fuıda borçlarım ödemiyenlerin pıt. • 
rıksırı:ıkhr katarı sökUlecektir. 

Müıabakaya giren mağazalardan birinin vitrini .• 

DUn, tasarruf haftasının ikinci gü ma verecek, birinci ve ikinci gelenle
nü olduğu için bütün mekteplerde ilk re de madalyalar dağıtacaktır. 
dersler tasarruf ve yerli mallar mev Ankarada da bir vitrin müsabaka 
zulan üzerinde konuşmalara ve tale- sı hazxrlanmıştır. Bu müsabaka neti 
be ile müzakerelere tahsis edilmiştir. cesinde kazananlara 100, 50 ve 25 
Dk ve orta mektepler tasarruf ve ver şer ilralık mükafatlarla birer madal 
li mallar mevzularını alakadar eden ya ve diploma verilecektir. 
levhalarla süslenmiştir. Talebenin de Perşembe günü, iktisat fakültesin 
hafta içinde hep bu mevzula alakası de bir toplantı yapılacak ayni gUn ta 
temin edilecektir. sarruf cemiyeti tarafından abiyeye 

Tasarıııt cemiyetinin hazırladığı bir çelenk konulacaktır. 
bez levhalar, caddelere ve Köprüye Bugün, mekteplerin yemiş gUnU
asıltnıştır. Vitrin musaba.kasma de dür. Her mektepte talebelere yerli 

du Yemialerden verı"lecek ve yerlı" mall"'r 
nden itibaren başlanmıştır. Müsa- .,, ... ü:r.erlne musahabeler yapılacaktır •. 

bakaya iştirak eden vitrinlere cemiye Diğer günlerde de okuma yanşı, gU-
tin hazırladığı birer levha asılacak zel yazı müsabakası, geçit resmi, mU 
ve bu levhalarda birer numara bulu sarnere ve kumbara mUsabakalan ya 
nacaktır. Jüri heyeti, haftanın son prlacaktrr. Müsamerelerde oynana -
günü bu vitrinleri görerek bunlan cak piyesler maarif müdürlüğü tara
hazırhyan her mağazaya birer diplo fından mekteplere gönderilmiştir. 

Bölünen 
Atölv~ı~r 

Birleşti 
Kunduracı kalfalan tarafından iş 

dairesine yapılan şikayetler tetkik e
dilmiş ve hakh görUimüştUr. Müva • 
zaa yolu ile atölyelerini küçük kısım 
lara bölüp iş kanunu hükümlerinin 
dışında kalmak istiyenler tespit edil 
miş ve kendilerine ihtarda bulunul
muştıır. Bu gibi müesseseler, bu iş -
ten derhal \razgeçmezlerse haklarm
da takibat yapılacaktır. 

Fakat, iş dairesinin tebliği üzerine 
bunlar, vaziyetlerini kanunun emret
tiği şekle uydurınıya başlamışlardır. 

lş dairesi, iş yerlerinin ha.zırhya -
rak verdikleri mesai cetvellerini ta -
mamile tetkik etmiştir. Çoğu, nizam
nameye uygun gbrüldüğü için kabul 
edilmiştir. 
Diğer taraftan, iş yerlerinde alın • 

ması lazımgelen sıhhat ve emniyet 
tertibatı hakkında hazırlanan nizam 
name yanndan itibaren meriyete gi
recektir. Bu nizamnamenin, lmgUn 
neşri muhtemeldir. 

Limanda Küçük 

Bir Kaza Ordu 
Dün, Galata nhtımında bir vapur 

çarpışması olmuştur: 

Donanmaya mensup "Nusret Ma· 
yin.. gemisi lzmitten gelmiş ve Ga
lata nhtmunm bir numaralı kısmına 
yanaşmak istemiştir. Manevra yapar 
ken suların tesirile rıhtımda bulunan 
Aksu vapurunun üzerine düşmüştUr. 
Müsademe neticesinde Aksu vapuru 
nun baştaraf saçları kopmuştur. 

Bugün Karadeniz postasına kalka 
cak olan Aksu vapuru tamir edilmek 
üzere dün Halice alınmış yerine baş 
ka bir vapur konulmuştur. 

Manisa Valisi, Manisanın 
Tarihini Yazıyor 

I.zmir, (TAN muhabirinden) _ 
Manisa valisi L11tfi Kırdar tarafın· 
dan Manisanın tarihinin yazılmıya 

başlandığı haber alınmaktadır. Bu ta 
rih üç esas üzerine hazırlanmaktadır: 

ı - Manisadaki eski evrak üzerin 
deki etütler, 2 - Bizzat tarihi eser
ler üzerinde tetkikler. 3 - Kitabiyat 
etütleri. 

Hukukta 
nnk+nra 
Sınıfları 

Hukuk FakUltesinde açılan dokto 
ra smıflan, dilnden itibaren tedrisa 
ta başlamışlardır. Bu sınıflara de -
vam eden hukuk mezunlan muvaffak 
oldukları takdirde "hukuk doktoru,, 
adını alacaklardır. Doktora smıflan, 
amme hukuku, hususiye hukuku ve 
iktisat olmak üzere Uç kısımdan mü
rekkeptir. 

T anııma toplantı•• 
Hukuk ve Iktısat Fakülteleri miiş 

tercken bir tanışma toplantısı hazxr 
lamışlardır. Bu toplantı önümüzdeki 
cumartesi günü Maksim salonlarında 
bir danslı cay şeklinde olacaktır. Ça 
ya rektör, her iki fakiiltenin dekan
ları ve prof esörlerile üniversite umu 
mi katibi ve bütün talebeler çağırıl 
mıştır. 

---'O' 

Prensin Refikasına Pasaport 

Vizesi verilmedi 
Prens Seyfeddinln Mısfra nakledi

lecek cenazesi, bugün Romanya vapu 
runa konulacaktır. Vapur, yarın Is
kenderiyeyc hareket edecektir. 

Prensin refikası Prenses Ulviye ve 
kardeşi Semih Mümtaz, cenaze ile be 
raber Mısıra gitmek üzere pasaport . 
larını hazrrlaınışlardır. Oğrendiğimi· 
ze göre, Mısır sefarethanesi bu pasa 
portlar için vize vermemiştir. Bu \•a

ziyete göre, cenaze ile yalnız Mısır 
sefarethanesi namına bir memur gide 
cektir. 

YURTTA HAVA V AZIYETI 

Memleketimizde bava umumiyetle bu
lutlugeçmiıtir, 

Trakya mmtakasmda yer yer hafif ya
fllh olmuttur, Rllzılrlar cenubi Anadolu 
da ıimalden, Karadeniz kıyıları ile Trak· 
ya ve Ege mmtakaıuııda cenubi iıtikamet 
ten orta kuvvette eımiıtir, Yurdun diler 
mmtakalarmda rüzglr sakin b111U1tır, 

Şehrimizde Hava 
lstanbulda kısmen bulutlu gec;mlftir, 

Rüzıllr cenubu garbi istikametinden •ani· 
vede 3-5 metre arasında esmistir. Saat 

14-12. 937 

8 Bıçakla 

Yerinden 
Yaraladı 

Tahtakalede ağır bir yaralama va• 
kası olmuştur: 

Şükrü isminde bir seyyar elbiseci, 
Uzunçarşının göze çarpan bir yerin 
de durarak mallarını orada 
teşhir etmiye başlanu§tır. Bu 
sırada, Ramazan isminde diğer 

bir elbiseci gelmiş ve o yerin kendi• 
sine ait olduğunu söyliyerek mes • 
lektaşı ile çatışmıştır. Kavga büyil .. 
yünce Şükrü bıçağını çekerek Ra • 
mazanı sekiz yerinden ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı, derhal Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmıştır. Suç 
lu, bugiln adliyeye verilecektir. 

Tabanca ile yaralanan 
kadın öldü 

Yabancı bir erkekle beraber gördü 
ğU için karısını tabanca ile yaralıyan 
Rifat, dün Usküdar müddeiumumili
ğince tevkif edilmiştir. 

Yaralı Behice, bütün tedaviye rağ· 
men evvelki gece sabaha karşı Hay· 
darpaşa nUmune hastanesinde ölmüa 
tür. 

Rifatm attığı kurşunlardan birisi 
ile yaralanan Ayten ismindeki kız çc 
cuğu, dUn hastaneden çıkmıştır. 

UskUdar adl:yesi, hadise hakkın ,. 
da tahkikata devam etmektedir. 

lıaretlenecek Caddeler 
Beyoğlu yakasında karşıdan karşı 

ya geçilecek yerlerin tespiti bitmiş, 
tstanbul yakasındaki geçitlerin kr~ 
kileri hazırlanmıya başlamıştır. Bu 
iş bit.er bitmez şehrin her tarafın • 
daki geçit yerleri ayni günde s'Vi • 
lerle işaretlenecektir. 

-0-

Kilik Köyünde 

Kanii Bir Hırsızlık 
Alaşehir, (TAN) -Kazamızın Ki .. 

lik köyünde feci bir hırsızlık vakw 
olmuştur. Tafsilat .§udur: 

••• • ::rı.-n--» -..#. ...ut .. 
ren talebesine hus~si olarak dördiiD 
cü ve beşinci sınıf derslerini verir• 
ken meçhul bir şahıs; muallimin evl 
ne girmi,, ve kansının boynundaki 
beşibirlikleri almak istemiştir. Cesur 
kadın, hırsızın üzerine atılmış, elin" 
den tabancasını alarak uzağa fırlat 
mış ve aralarında dehşetli bir boğul 
ma başlamıştır. Bu arada hırsız bıç• 
ğı çekip kadıncağızı yaralamış ve boY. 
nundan beşibirlikleri koparmıştır• 

Kendini kaybetmiyen kadın, hırsızııı 
kasketini ve ayakkabılarını altına a.
lıp saklamayı unutmamıştır. Gürültil 
ye yetişenler kadını tedavi altına al• 
mışlardır. Kasketle ayakkabı sayesitı 
de hırsız olduğu anlaşılan sabıkalı 09 
man yakalanmıştır. Yaralı kadm M& 
nisa h11stancsine gönderilmiştir. 

~~--, r-BfRKAç SATIRLA ~ 
~~' 

• skin müdürlüiü teıkilltı olnııyad 
1 villytlerde bu iılerin valiler tar•'" 

fmdan ıörülmesi kararla1tırılm11tır: 

• B uıün 20,30 da ballr partisi Fener "' 
Arnavutköy nahiyeleri, yarın ~ 

Kumkapı ve Beyoilu merkez nahiycle 
kongreleri toplanacaktır: 

• • •çid . G ec;en tatilde ilkokul talebelen 1 ol 
ac;ılan altı kampa 450 c;ocuk tab. 

edilmiıken, bu sene on kamp açılarak biıl 
talebe kabulü kararlalimııtır: 

L iman lşletmes~ müdürü Rauft. id .. 
renin Pireden satın alacaiı vas~· 

lara ait mubayaa karar ve projelerini dii' 
Ankaraya ıötUnnüıtür: 

·------------·-----------.....,,_, 12 nci ay Gün: 31 Kaııın: 3
7 

Arabi: 1356 Rwnl: 135
3 

$evvel: '110 Biriııciklnurı: 1 

Güne•· 7 18 - Otle· 12.os ... . . .o 
llrindi: 14,29 - Aqam: 16. 
Yatsı: 18,20 - lmılk: 5)0 

·----------------------.......-~ . sı 14 de bava ta:ıyılri 759,4 milimetre 1~.:..,c 
6 ,.ntı•· calWll en fada 16,7, en u 12, 11ct1 

oiM'liılt bydedilmiıtir, 24 saat :ı• ı 9ıa 
yaillllt metre murabbama bıraktıl' 
mikdan 400 gramdır, 
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Komşularile İyi Geçinecek ! 

IRludUs, 13 (A.A.) - Şi.maıt Filis 
litıde askeri polis ve arap tetbişçil~ri 
llrasrnda kanlı müsademeler vukubul 
?nuş olduğu söylenmektedir. Asker -
den birçok telefat olduğu rivayet e -
dilınektedir. 

liedera yakininde bir çukurda tü -
fek ateşile öldürülmüş bir arabın ce 
Bedi bulru.nmuştur. 

Sovyet Rusyada 
t.1ebus Seçiminin 
~erdiği Netice 
er~"~"""'l .:.~!'l'A'"N') - Dün sabah enden t><L'i'L',.an ilk mebus seçımı 
tece yarılarına kadar intizamla ve 
lezahüııler aııasmda devam etmiştir. 
ı.tüntehiplerm iştirak nisbetlerinin 
Y~de YÜı.e yakın olduğu tahmin e
diliyor. Namzetler üzerlııde de itti.fa
ka Yaknı bir ekseriyet vardır. 

İlk netice Şimal Kutup denizindeki 
:Od.olf adasından almmıştır. Bu a
tada kışı geçirmekte olan 63 kişi lt
lfaltla göster:iılen namzede royleritıl 
\'exnı.işlerdir. 

---0-

Tuncelinde 
r imar işleri . 

~kara, 13 (Tan muhabirinden)
ttı celinde medeni hayatı yerleştir
cı. ·e faaliyetine ehemmiyetle devam e-
111tnektedir. Bir yandan hükumetin 
:)t§at ve telkin kolları cahil halka 
(( it§aına bilgisi öğretirken bir yandan 

1~ ~onar, köprüler, mektepler ve kış 
tın al' Yapılarak bu güzel yurt parçası 
g·· al' edilmektedir. Haber verildiğine 

8~;e, ~unceli hududundaki muhtelif 
l"iJ.rı.a~ uzerinde yeniden 4 büyük köp 
lr lin temeli yakında atrlacaktrr. Bu 
lr~~~ler kış aylarında geçit.sizlik 
ıtı·· Unden Dersimin başka yerlerle 
la~_asaıesini kesen arızalı rruntaka • 

'4<l kurulmaktadır. 

~eclis Encümenlerine 
. Seçimler Yaplldı 

li~~kara, 13 (TAN) - Millet Mf'C 

~ih ın bugünkü toplantısında bazı la 
~o~ar hükumete geri verildikten 
leı-e encümenlerde açık bulunan yer 
ttıu sabık siyasi müsteşarlardan ve 
ltıti~aı ınebusluklara seçilenlerden 
~ay apıar Yapılmıştır. Neticede Faik 
bay 

8~~: Vedit, Abdülmuttalip, Sırn 
J\ii R utçe, Salahaddin, Necip Ali, 
hiliy ıza adliye, General Ali Sait Da 
ıt1.1s e, doktor Hüsameddin, doktor 
'!'ah:~fa Sıhhiye, Necati Maliye ve 
eeçıı:. Coş~an ziraat encümenlerine 
Yat ış~erdır. Bundan sonra da ihti 
l}ıu.rtabıtleri ve ihtiyat askeri me -
tıe ;rı kanununun 3 üncil maddesi 
lan ır fırka ilavesine dair o
t-esin layi?anın birinci müzake
••ask e ~geçılrniştir. Eski

1 
kanundaki 

tab· erı ınUhend.ia ve fen memu-· 
ırıen yU . • ..... 

dis tab· ksek mühendis ve mühen 
.. ırlerine cevrilmektedir. 

~ ~ 

Jngilterede çocuklanına fena mua
mele yapan, onlan döven anneler ve 
babalar hapis cezasına mahktlm ol.ur-
• - C' ... - ·- ,.. ~ • ...... o " -eı: 

dadır. Geçen gün annesinden fena 
halde dayak yemiş, fakat Ingiliz 
mahkemesi bu yavrunun aır.nesiııi 
hapse mahkftm etmiştir. 

---ıo---

Bertin ve Romaya 

Seyahate Çıkanlar 
Roma, 13 (A.A.) - Macaı'istan 

milli müdafaa nazırı General Guill
aume Roder dün akşam Romayn gel
miştir. 

Berlin, 13 (A.A.) - Leh Hava or
dusu kumandanı General Payski, Ge· 
neral Goering'in daveti üzerine bu 
sabah buraya gelmiş ve Harbiye na· 
zırı Mareşal Von Blomberg'i f':ıeııeral 
Goering'i ve Hava Müsteşarı General 
Miilch'i ziyaret etmiştir. 

Romanzn 
• talyamn Milletler Cemiyetin
i den çekildiğine dair "'erdi

ği karar .muhtelif memleketlerde, 
muhtelif şekillerde telakki edilmiş
tir. Almanya, lta.lyanın bu hareke
tini, Milletler cemiyetine bir daha 
dönmeyi düşünmediğini söylemek i. 
çin vesile saymıştır. Berlinde neş
rolmıan resmi bir tebliğ, bu nok
tai nazan anlatmakta ve Milletler 
eemiyetiniu zatından. aczinden, 

siyasi inki5aflar üzerindeld muzır 
ve tehlikeli tesirinden bahsetmek
te ve Almanyanm ltalya ve Japon
ya gibi. MiUetler cemiyetınden çe
kilmesini memmmiyetle karşıla
maktadır. Bütün Alman matbuatı
nın düşüncesi de ayni merkezdedir. 

Ayni mesele hakkında ileri sürü
len diğer resmi bir noktai nazar, 
lspanya hükfunetinin bir mümessi
line aittir. ispanya hükfunetinin 
Müdafaa Nazın, bu kararın ispan
ya asileri tarafından yapılması 
beklenen büyük taa.rnızun arifesin
de verilmesini hayretle karşılamak
ta ve ltalyanlarm 8.si,er safında 
teşkil ettikleıl'i büyük kuvvete işa
ret etme!itedir. 

Resmi mahiyetteki akislerden 
sonra gayri resmi mahiyetteld a
kicıleri kaydedebiliriz. 

ÇelmsıowrtıYa.da askerliie gentş 
daha ilkmekteplerde askeri talim 
sunuz: Çocuklar tahta tüfeklerle 

6tr On.em veriliyor. Çek !;Ocuklan 
ve terbiye alırlar. Resimde görüyor
talim yapıyorlar. 

Romanın Kararz, 
Berlinin 1 ebliği 
Ve Mütalealar 

Berlin, 13 (A.A) - Bu sabahki Alman gazeteleri, İtalyanın 
Milletler Cemiyetinden çekilmesi münasebetiyle Almanya tara
fından ne,rolunan ve artık Almanyanm cemiyete dönmesinin mev 
zuu hahsolamıyacağmı ilan eden tebliğ hakkında uzun mütalealar 
yapıyorlar. 

==-ı Völkischer Beobahter, diyor ki: 
• - ~,~l "Almanyanm 1933 sonbaharında 

maktadır. 

"Petit Parisien,, diyor ki: 

ı, 6 Aylık Var·ıdatımız jı Millet!er cemiyetinden çekilmesi bir 
şeref meselesi ve iptidai bir zaruret 

idi. Alman tebliği bi'l:hassa. Almanya-142 Milyon yı en kötü günlerini yaşadığı Milletler "Mussolininin Yugoslavya Başve -
kilini Delbos nezdinde herhangi bir 
tavassut işiyle tavzif ettiğini zannet 
miyoruz. Esasen Stoyadinoviç, Del -
bosla dün yapt. ,,. konuşmalarda Ro
ma ile Paris arasında tavassutta bu 
lunmak niyetini katiyen izhar etme 
miştir. Stoyadinoviç, Fransayı !tal -
ya ile işlerini doğrudan doğruya dü-

,_ .. _ -~-ı.-.,.,f- h ... o lnn hıına müda 
hale etmemeyi tercih eylemektedir. 

Diğer taraftan Belgradda vukubu
Ian nümayiş hadisesi hakkmda "Re
publique,, diyor ki: 

Ankara, 13 (Tan muhabirin
den) - 937 mali yılının ikinci
teşri.n sonuna kadar olan · ''aı·i
datı yekfın.u 142.252,583 lira3,· 
bulmuştur. Bu niikta.r geçen yı- 1 

hn ayni aylarma nıııo:aran 

12,445,969 lir~ fazlıailır. 
Mali sene-nin orta.smda vanlaıı 

bu neti~t>. içindA bulunduıfomm 
yılm sonunda bütçenin 25 mil -
yon kadar bir f azl~-ıhkJ.a kapanıa.
cağmı göstermektedir. 

142,252,583 liralık gelir şu kay 
na.kla.rdan toplanmışbr: 
Buhran, M•ffazene, 
ha'\.'3 kuvvetlerine 

"Bu nümayişçilerin Yugoslav - I
talyan mukareneti aleyhine müte -
veccih olması pek muhtemeldir. Fa -
kat hükumet makamatı bunlan dahi 
li rejim aleyhinde tefsir etmişe ben- . 1 

ziyor. Biz sadece, Delbos tarafmdan 
yardım 27 ,835,4 71 L. 
Gümrük 23.285,999 L. 
inhisarlar 20,432,798 L. yapılan ziyaretin bu nümayişlere ve 

sile teşkil etmiş olmasma teessüf c-
deriz.,, 

Almanyada işsizler 
Berlin, 13 (A. A.) - 30 Ikin-

citeşrinde işsizlerin rnıikıtarı 5n bin
di. Geçen sene bu tarihte Aimanya
da l:xir milyon işsiz vardı. 

Verdiği 

Muamele 13.683,195 L. 
Kazanç 13,183,104: L. 
Ilayvanla.r 13,344,086 L. 
İstih1ik 10,649,388 L. 
l)a.mga ,.e har~lar 5,961,143 L. 
Buğday ko:ruma 
vergisi 
Sair varidat 

3,821,191 L. 
10,051,208 L. 

Kararın 
........................................... ~····· · · · ····1 

i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 1 ......................................................• 
Ingiltcre parliınentosuncla.ki muha letlerile anlaşarak vaziyetini takVi-

lef et lideri Mister Atlee, Italyanın yeye çalışacak, diğer taraftan Al-
Milletler cemiyetinden ~ekilmesini manya ve Japonya ile ittüakıDI 
memnuniyetle karşılamış ve Rahe- daha fazla sağlamlıya.ca.k ve Av-
şistan.a karşı amaınsız bir tecavüz- rupa. meselelerine ait müzakereler-
de bulunan ve İspanya cümhuri • de daha. derlit-0plu vaziyet alacak-
yeti ile mücadele eden ltaJyanm tır. 
Milletler cemiyeti i~i:n bir kuvvet Daily Herald'in başyazısına gö· 
değil, fakat bir zaf kaynağı teşkil re "Italy:ı bu hattı lıarai<eti takip 
ettiğini söylemiştir. etmekle sulhe, adaJete ve hürriyete 

değil, harbe, tecaviize ve tahakkü· 

I
• ngilteı·enin Liberal gazete- me inandığım göstermb;tir. Ger!;i 

lerinden Nevs Chronicle de bozgWlcular, ıtalya., Almanya "·e 
ayni fikirdedir. Bu gazeteye göre Japonyanm çıkmasından sonra 1\lil 

""«Milletler Cemiyeti toplantılarına Jetler Cemiyetinin bir şey yapamı-
Cemiyetin ülkülerine iştirak etmi- yacağmı söyliyeceklerdir. Fakat ln

yen murahhaslann bulunması, Ce

ıniyeti zafa. uğratmakta idi, Cemi· 

yet bundan sonra temiz ve daha 
kuvvetli olacaktır. lt:alyanın Habe

şistam istila etmesi, Milletler Ce· 
miyeti 8.za.lığma uygun bir hare
ketti.,, 

Daily llerald siyasi mulıarririıııe 
göre ltalya, bu karardan sonra Ak
denizdeki siyasetini şiddetlendire

<'ek. ve ltal:ra Şarl<i Akdeniz dev· 

giltere, Fransa, Sovyet Birliği ile 
50 millet daha vardır. Bir şehir i
çinde, kanuna karşı gelenlerin çok 
olmalan o Şehirdeki zabıta kuVve
tinin orta.dan kaldmlmasmı icap 
etmiyeceği gibi, ltalyanın çekil
mesi de Milletler Cemiyetini kal
fürmayı icap etmez .. , 

Daily Telegraph'm siyasi muhar
riri ise, hadisenin Loudrada merak 
ve)·a heyecan u~·andırmadığrm an· 
!atıyor. Çünkü ıtaı~·a, Habeşista-

cemiyetine tekrar sokmak ümidile 
müzakerelere girişebileceklerini zan
nedenlere hitap eylemektedir. 

Milletler cemiyeti harpten kaza -
nanlann bu kazançlarını istismar et
mek maksadile kurulmuştu. Bugün 
Berlin - Roma - 'Ibkyo müsellesi 
üç milletin yaşamak azmini millet
ler cemiyetine karşı koymaktadır.,, 

Montae- e-azetesi de şöyle vazıyor: 
"Alınan tebliği her türlü kollektif 

emniyetin reddini tazammun eder. 
Artrk IngiJtere ile Fransa Cenevrede 
Sovyetler Birliği ile yalnız kalmışlar-
dır.,, 

Belçika 

Borç 

lngiltereden 

Para Aldı 

Brüksel, 13 (A.A.) - Dem.an, 
Londrada bir lngiliz bankerleri 1~on

sorsiyomu ile yirmi senelik vade ve 

yüzde dört faizle 5 milyon liralık bir 
istikraz akdetmiştir. 

Bu para ile Mendelson istikrazmm 
altm bonolaıu ödenecektir. 

Akisleri 
nm ilhakını, Milletler Cemiyetine 
tıa.mtmış olsa dahi, gayrifaal aza 
vaziyetini muhafaza edecekti. Ha.1-
buki İngiltere, Italyan İmparator
luğunu tammayı İtalya ile yapda
ca.k umumi bir tesviyeye tabi say. 
makta idi. 

O halde ltalya, lngi1tere Ue 
münasebetlerinin iyileşme

mesi, Fransa ile münasebetlerillin 
gittik~ bozulması üzerine Alman. 
ya ve Japonya cephesine büsbütiin 
~atllmak ihtiyacmı hissetmiş ve 

bunun üzerine son kararını vermlş 
tiN, İtalya. hükô.meti, bilhassa ge· 

!'en Ağııstosta Mister Chamber
Jain ile Sinyor Mussolini arasmdaki 
mektuplaşmalardan sonra lngilte
re ile Fransanın Habeşistanı l\lil
letler Cemiyeti listesinden silmek 
için önayak olmalannı bek!emiş, 
fakat bu intizar boşa gitmiş v«> Ital 
ya. maksadına eremiyeceğini anlı· 

Yarak son vaziyeti almıştır. 
Fakat ltaJyarun so.n karan, Ha

beşistanın ilhaknu tanrına), kolay-
la.~tıraeak mahiyette değildir. i\fe-

sele yine Avrupa gaşf'lcrinin umumi 

tesviyesi çerçevesi i<:hıde kalacak 
ve ancak bu tes·\iyenin tahnklmku 
ile hallohınacaktır. 
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flfK 
Gürültü Meselesi 

B. FELEK 
Gürültü meselesi bir şehrin umu

mi sıhhatini yalandan alakadar edeg 
bir ıııeseledir. Modem hayatın sinir
lerimize yaptığı gerici tesir yatakta 
neticelerini verıniye ba.5la.dığı i~io 

uyku.su hafiflerin adedi gitgide art
makta ve alelhusus uyanmadan uya· 
yanların miktarı eksilmektedir. O se
beple gürültülü bir yerde yatanların, 
gece yansı herhangi möıı.a.sebetsb 

bir sesle uyanmalan çok defa sabaha 
kadar uykusuz kabnalarmı mucip o· 
luyor. Tabii ertesi gün sinirler yorgun 
bir halde, ne yaptığmda.n hayır ge
liyor, ne yaıla.ca.ğmdan. 

O sebepledir ki; ben gürültü ile mii 
ca.dele~i şehrin sıhh!lti noktasından 

en lüzumlu bir iş ola.rak kabul ede
rim. 1 

Doğrusunu söylemek 18.zım gelirse 
gürültü ile miicadele hareketi, ~u 

son senelerde Istanbulda. çok ciddi tn 
tulma.ktadır. 

Bazı kaçamak otomobil klaksonla• 
n ve k<>ntrolü gayrib.-abil sarhoş fer· 
yatlarından başka. bi.r şey i5itilme
mekte ise de yine bizi tedirgin eden 
bir takım hareketler vardır ki, polisin 
müdalıaJesindeıı. ziyade artık terbiye 
ve muaşeret 8.dabı btlgisinin ileri git
mesini temenni etmek ve bun.un için 
konferanslar vermek, yazılar yazmaJ' 
gerektir. 

Mesela caddeden ge~en dört gencin 
saat birde kaba kaba ve yüksek ses· 
le gillmeleri, biribirlerile sulu sulu ş.a 
Jaüaşma.ları, gazel okumaları gibi 
~eyler cürüm olmaktan ziyade terbi· 
yesizliktir. imdi böylelerini polise 
vermekten ziyade bu sütunlamnızda 
isim tasrih etmeden böylece t.eşhir e
der ve bunun bir ayıp şey olduğunu. 
dünyanın hiçbir yerinde a.klı başm
da bir medeni adamın bunu yapmıya
cağrnı, alenen bu gibi babayanı adam 
lara hatırlatırız. Lahin bundan ayn 
olarak polisin ihtisası arasına giren 
~eyler var. Birisi: Otomobillerin dur
dokla.n }·erde motör !:alıştırıp bütün 
bir mahaileli zangır zangır titretme
leri. Bir diğeri, kelle götürür gibi ko• 
şan Ve kO'.;'arken adeta mitralyöz yay 
Jon~ s~ crkamn motosikletler. Bir Ü• 
çü.ncüsü de geC'e yanşrndan sonra gök 
gürler gibi patlıyarak kapanan vey l 
erkenden saat altıda ayni seslerle a
~ılan demir dükkan kepenkleri. 

Bu üçünii polis, ilk saymğan ava.
releri de edep ve haya hisleri sustu· 
rursa. cadde iistünlleki evlerde otu
ranlar bir rahat uyku uyuyabilecek
lerdir. 

Eh, bu sa~·dddannı da pek ~ç ta• 
hakkuk edecek şeyler değildir. 

SüveyşKanahnda 
lngil:z ordusunun 

Manevrası .• 
Kahire, 13 (A.A.) - Ingiliz kıta· 

lan, bu sabah, Süveyş kanaln: mınta· 
kasın.da ilk defa olarak mühim ma
nevralar yaprruşlardn-. Bu manevra· 
lann şefi, Süveyş kanalım Mısır ci· 
hetlııden g~len hücumlara karşı mü 
dafaa etmekte idi. Ismailiye 
mmtakasmda manevraların devamı 

müddetince, kanal üzerinde her tti'rltl 
münakale tamamile menedilmiş bu· 
lunuyordu. 

Selim Melhame 

CPaşal Öldü 
San Remo, 13 (A.A.) - &ılim Mel 

hame, 86 yaşında olduğu halde bu
gün burada ölmüştür. 

(Bu za.t Abdiillıamidiın en müthi! 
istibdat ricalindendir Ye Necip Mel· 
haınenin kardeşidir.) 

Bir İtalyan Muhtibi 
Roma, 13 (A.A.) - Livorno'da ye 

ni bir İtalyan destroyeri denize indi 
rilmiştir. 

--o--

KISA HABERLER 
• Bulgaristanda Kriçin - Pcştcra ara

sında yeni kurulan demiryolu dün mera -
simle açılmıştır: 

• Yunan veliahti Prens Paul Büyük Bri
lanya ve lrlanda Prensesi ile 9 kanunusa
nide Atinada evlenecektir: 

• Fas Sultanı hastalanmış, ameliyat ya. 
p1lmak üzere Rnbatta bir hastaneye kaldı 
rrlmışhr: 

• Fransız Mebusan Mecfüinde 1938 büt
çesinin münnka:ıalarına başlanılmıştır: 
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Cancığer Arkadaştık, Bu I . 

Kaybolan Paralar 
Çorabından Çıktı 
Beyoğlu ikinci Sulh Ceza Hakimi Emin Ultay, Niko isminde 

hırsızlık suçlusu bir gence 5 ay hapis cezası vennit ve derhal tev
kif etmiftir. Bu tevkifi icap ettiren hadisenin tafsilatı tudur: 

Niko ve Y orgo isminde iki canciğer arkadat Cumartesi günü 
akpmı Beyoğlunda bir birahanede oturmutlardır. Bir aralık yan
larına. her ıikisinin de tanıdığı bir arkadatları gelmif, beraberce 

.Dil~··Adii~~~;ı 
Bir kutu 
Piıav Getirildi 

Polis, dün Müddeiumumiliğe 
bir müzekkere ile bir kutu pitav 
getirmiştir. iddiaya göre Aksa
rayda. oturan Selim isminde bir 
genç pilav yemiş ve biraz sonra 
da zehirlenme arazı gösterdiği 
l!;in Cerralıpaşa hasta.nesille kal 
dınlrruş \'e teda\'i aJtma alınmış
tır. 

Polis, Selimin yecliği pilavı da 

, 
YARIN GECE ' RENKLl FlLMlN - AŞKIN - GU ZELLlGIN - ZlGAN MUSIKISI-

NlN ve NlHAYEl' Amerikanın Fr.ansadan ayırdığı büy(ik yıldız 

AN NA B ·E· L LA MELEK 
tarafından Fransızca sözlü ve orijin al musikili olarak ŞAHESER bir 

SiNEMASINDA . . .surette yaratılan 

Çingene Prenses 
ŞAHESERLER ŞAHESER! TAKDI M EDILECEKTtR. 

Aynca Paramount dünya haberleri: FRANSA - lTALYA FUTBOL MAÇI - Numaralı bileUerin evvelden 
•••••••••••••••aldırılması. Telefon: 40868 ••••••••••••••• 

, ••••••••••• 2 büyük Fransız komedi yıldızının şaheseri 
Senenin en RAlMU . \'e LUClEN BARROUX \'e Eİ>\\1G 
n~'eli, en 
zarif fi1mi 

;EUlLLERE "'\ 

TÜRK 1 
-------•-Sinemasında - Daveten: EKLER DUNYA HABERLERi 

içmiye koyulmutla.rdır. İ 

\ 

Sonra, oradan kalkıp t>lr eve uğ- f 
ramışlar, buradan çıkarken Yorgo, ı 

Sur Üstunde 
Papaz 

Uçururken 

muayene için Miiddeiumumiliğe Yarın 
göndermiştir. Tabibi adil &\"er ı •••• ~ U M E 8 Sineması ·4 -

1 
cebindeki 33 lira paranın kayboldu- : 
ğunu farketmiştir. Diğer iki arka - : 

Karan, pilavm Adli Tıp işleri ı • akşam 
kimyahanesinde muayene edil- ı . 

Senenin en büyük 
TURKÇE Sözlü ve Şarkılı F1Uül 

Ibrahim, Hüseyin, Nuri adlı üç ma 
nav arkadaş pazar günü hava iyi ol
duğu için kiloluk bir şişe rakı almış
lar, Edinıekapı surlarından birisinin 
üstüne çıkarak kafayı çekmeğe baş 
lamışlar. O sırada tanıdıklarından 
Rıza yoldan geçiyormuş. Hüseyin, 
bağırmış: 

- Her Rıza.. Gel buraya. Biz pa
paz uçuruyd'ruz. Sen de yardım et. 
Bir iki kadeh aı bakalım. Insan dos
tunu böyle çiğner geçer mi? 

Rıza, arkadaşının davetini kabul 
etmiş ve surların üstüne çıkmıştır. 

Kiloluk şişe bittikten sonra yola dil
zülmüşler. Hüseyin yolda Rızayı kas 
tederek 19.f a başlamış ve küfür sa
vurmuştur. Rıza, bu hakaretten son 
ra Hüseyini tokatlamış, daha ileri 
giderek bıçakla kalçasından yarala -
mıştır. Bundan sonra Uç arkadaş bir 
olmuşlar ve yaralı Hüseyinin ceple
rini karıştırarak 8 lirasını almışlar

dır. Polis, yaralıyı hastaneye kaldır
mış, suçluları meşhut suçlar müd
deiumUıniliğine vermiştir. 

Tıbbıadltde Müıahede 
Altına Ahnacak 

Polis dün müddeiumumiliğe Mus
ufa adlı bir genç vermiştir. Talebl! 
olduğunu söyliyen Mustafa, evvelki 
gün Gardenbara gitmiş, rakı içmiş, 
sarhoş olunca da garsonlara çat -
mış. Hadiseye el koyan polislere de 
hakaret etmiştir, . 

Mustafa, dün mUddeiumumilikte 
akli vaziyetinden şüphe edilecek b~ 
r;ı şeyler yaptığı için tabibiadil En -
ver Karan kendisini muayene etmiş 
ve Tıbbıadli müessenesinde müşahe
de altına alınmasına lüzum göster • 
miştir. Genç dün müşahetlehaneye 
gönderilmiştir. 

l daşı kendisine katılarak oturdukla - t 
rı yerleri altüst edip aramışlardır. • 
Bir şey bulamayınca Niko, bir defa 

mesine lüzum göstermiş \'e has- ı 
tayı ha~anede muayene etmiş- ı 
tir. Verilecek raporlara göre • 
tahkikata devam edileceldir. i da içtikleri birahaneye gitmelerini 

tavsiye etmiş ve kendisi orada kal -
mıştır. 

Berikiler, birhaneden de eli boş 

dönmüş'er, bunun üzerine iş polise 
aksetmiştir. Şikayetçi karakolda, pa 
rasmm uğradıkları evde düşmüş o
labileceğini ileri sürm~tür. 

Polis bunların ifadelerini tespit e
derken, üzerlerinde arama yapma -
ğı lüzumlu görmUştür. Neticede, kay 
bolan para bir lirası eksik olarak Ni
konun çorabının içinde bulunmuş -
tur. 

Davacı, mahkemede hadiseyi bu 
şekilde anlatarak: 

- Ben paramı aldım. Nikodan da 
davacı değilim, demiştir. 

Suçlu, bunu yolda bulduğu içın 
sakladığını, arkadaşına ait olabile -
ceğini tahmin etmediğini ileri sür -
müştür. 

Şahit olarak dinlenen diğer arka
daşı da vakayı şöyle anlatmıştır: 

"- Birahanede yaptığımız mas -
rafı Yorgo ödedi. Beraberce çıktık. 
Bir tanıdığın evine uğradık. Oradan 
a~Tılırken arkadaşım parasının kay 
bolduğunu haber verdi. Aradık, bu
lamadık. Niko bize birahaneyi ara,. 
mamızı tavsiye etti ve kendisi ora
da kaldı. Nikodan şüphelenmek i§i
mize gelmiyordu. Merkezde, üzeri -
mizi aradılar. Paralar, Nikonun ço
rabından çıktı.,. 

Hakim Em.in Ultay, diğer şahit -
!eri de dinledikten sonra suçu sabit 
görmüş ve Nikoyu altı ay hapse malı 
kum etmiştir. Yalnız, yaşından do -
layı cezası beş aya indirilmiştir. 

-0--

Ayağı Kırılan Çocuk 
Dimitri isminde bir çocuk, Samat

yada Ayazma merdivenlerinde oynar 
ken yere yuvarlanmış, sol ayağı kml 
mıştır. 

Bu da batkası 
Heybelide oturan Mehmet is

minde biri de komşusu A)·:?eye 
mide ağnsmı geçirmek üze.re 

• nebati bir ili.ç \'ermi~. fakat, ka• dın zehirlenme alametleri göste- i 
rince derlıal hastaneye kaldınl
mıştır. Ayşenin kullandığı ila
cm artığı bir kibrit kut"USile ad ! 
Hyeye getlrilmişflr. Tahkikata 
devam edilmektedir. ............................. 

Bomba 
Balık· 

ile 

Avlamış 
Asliye birinci ceza mahkemesinde 

dün bir bomba ile balık avlama da
vasına devam edilmiştir. Suçlu Us
küdarda oturan balıkçı Yusuftur. ld 
diaya göre, Yusuf, bomba ile balık 
avlamış ve pazara getirmiştir. 

Mahkeme, Balıkhane idaresinin ya 
kala.nan balıklar nakKınaııki rapoı u-

nu okutmuştur. ;Bu rapora göre, Yu
sufun satılmak için Balıkhaneye ge 
tirdiği balıkların pullarının dökülmüş 

olması ve paçavra gibi yumuşak ol
ması nazarı dikkati celbetmiş ve mu 
ayeneden geçirilmiştir. Balıkların ku 
laklarmm toz pembe, hakaları kır

mızı olduğu görülmüştür. Bu gibi 
alametler balıkların bomba ile tu
tulduğuna delalet ediyormuş. 

Suçlu, cebinden bir tutam Balrkha 
ne ilmühaberi çıkararak reise gös
terdi ve: 

- Bay reis, ben otuz senedir ba,. 
lıkçılrk yaparım. Fakat bombanın yü 
zünü bile görmediın. Ben oltacıyım. 
Hem balıkların bomba ile yakalan
dığını anlamak için kanlarının tahlil 

- Canını sen başka yere gittiğini söylersin .• 
-Olur mu ya?. 
- Elbette ol ur? .. 

SEYH 
D 

Ahmet 
§aheserine başlıyor. Baş I"?lde 

RAM .ON 
Novarro 

Aşk, ihtira~ ve macera iJ~ dolu 
mevzuunu, mükemmel bir şark musi 
kisi ve nefis şarkılarla süslenerek 
göz kamaştırıcı dekorlar arasında 
çevrilmiştir. 

••••• Bu film mevsimin en parlak filmi olacaktır. 

·-----------------------------Bütün dünya, gözlerini Japonyaya dikmiş bulunuyor ... Fakat, hakiki 
esrarı ve asıl rqhunu, şayanı hayret Japon artisti · 

Se~$)Ü<e HayakcaVNJa· 
tarafından büyük aşk ve baş döndürücü ihtiras sahnelerile dolu 

Jaoon Gülü 
~ıı ... ..:.-.a"" ~--·-~ ., ...... ,~ ... ,,... v .u.t..U.U.U. UU~'l A. '"'' 9"""'""'~ U..l~"JU."'""'l..&. __ ....,..._. __ 

-s ARA v SDN~MASUNDA 
gösterilecek olan bu filmin Garp ve Şark ruhunu göreceksiniz. ........................................ 

~dıfmesi lazımdır. Boyıeoir şey y;. 
pılmamıştır, dedi. 

:Müddeiumumi, dosyayı tetkik için 
istemiş, muhakeme başka bir güne 
brr.:tkılmıştır. 
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T ASHIH: Gazetemizin 12.12.37 ta
rihli nüshasının 11 nci sahifesinde 
neşredilen Sultanahmet Uçüncü Sulh 

.Hukuk Mahkemesinden serlevhalı ve 
2874 numerolu ilanın 11 İıci satırın
da tahvil numerolarının 22398 den 
sonra (22399) yazılacak iken seh -
ven ve mükerreren 22398 tarzında 
yazılmış ve yine bu ilanın 33 cü satı · 
rında (Kara Ticaret kanununun) 
cümlesindeki (kara) kelimesi sehven 
(karar) şeklinde dizilmiş olduğu gö-. 
rüldüğünden tavzfh ve tashihi keyfi
yet olunur. 

PHILCO RADYO'nuzu 
AYIN 20 sinde 

gelecek olan partiden önceden 
temin ediniz. 

HELIOS ~tJESSESATI 
Galata, Voyvoda cadd. 124/ 6/ 8 
. : Telf .. 44616. Telg. HELIOS 

ISTANBUL 

!stanbul !kinci iflas memurluğun• 
- • -··- -· - ... ·- • .ı. 

fiyeye müteallik malların ilan edilen 
günde satiş'ı ikmal edltemediğinMn 
aç1~ arttırma suretilc · satışins 
20.12.937 pazartesi günü saat 9 dan 
14 de kadar devıı:m edilecektir. O gUn 
satış bitmediği' takdirde 21.12.937 
salı saıbahı 9 dah başlıyarak bitinci
ye kadar dev.anı edilcceğinclen istiyen 
lerin Sultan Haınapıında 1/ 6 No. lıı 
mağazada masa memuruna :rp.Uraca.
at etmeleri ilan olunur. (2~03) ' 

ERTUGRUL SADi 
TEK "'i'lYATROSU 

Bu gece: Bakırköy 

(Miltiyadi) sinema • 
smda DONANMA 

GECESI vodvil 3 perde 

hastayı eve götüreyim .. 
Be§ dakika. sonra N8.lanİ arabaya. yerleştirmiştim. 

Ev sahiplerine birkaç kelime ile özür diledikten son· 
ra arabacıya hareket emrini verdim. Nalan anlaşıl · 
maz bJ acıyla inliyordu. VUcudü bir kucak· teş gibi 
idi. Gözlerini hep kapalı tutuyor ve hiç konuşm11yor
du. · 

Nalan babasmi' kandırdığı gıöi beni de kandırdı. Er 
a!Si akşam Madam Janetin evine beraber gittik. Bu ev 
!köşkten bir buçuk saat 111zakta idi. A·rabaya bindik 
~mma yaya olarak ta gidifobilirdi. N'~an evi olduk
!;& kalbalıktı. Bizden başka Türk olarak Uç .dört kişi 
~aha vardı ki, bunlar ailelerile birlikte geldiklerinden. 
o zamanın alafranga meşrep insanlarından ol.duklan 
fllllaşılıyordu. Ev sahipler] bizimle fransızca konuşu-' 
yorlardı. Madam Janet piyano çalıyor, bir genç erkek 
t..'.ı .ona kemanla uyuyordu. Bir aralık ben de biraz ke 
man çaldım. Misafirlere likörler, şampanyalar ikram 
~diliyordu. Bu arada Nalan da bir hayli şampanya iç
ti. Hatta bir aralık adamakıllı sarhoş olduğunun far 
ıkına vannıştıım. Başından ipek örtüsü kaymış, kıvır
cık sarı saçlan altın tozu halinde şaka1danndaın ta.ş
jlllıştı. O kadar neşeliydi ki bu halin kendisine zarar 
permesinden korkarak yanına sokuldum ve yava~ça: 

... ·. YA:z:AN: ·KE.RIME .NADIR .. · , 
. . . ' ' .. . 

Onun böyle bir çılgınlıkta ·bulunacağım tahmin et 
me~iştim. Evlenmeden önce birtakım delilikler ya· 
pardı. Fakat birkaç senedenberi ben onu büsbütün 
akıllanmış · san~yordum. Nederi zengin damadın bol 
§ampanya ikramlarına bu kadar müsait bir te~lifıHz 
lik göstermiş, neden bu derece sarhoş olacak, kendin 
den geçecek kadar içmişti? .. Nalan! ne olurdu, asıl 
felfi.k~tin başlangıcı olan bu meşUıID gece evi!nizde . 
geçseydi? .. Ne olurdu. Hayatına mai olan bu iğrenç 
eğlentinin zevkine başbaşa geçen gecelerimizin temiz 
ve samimi saatlerini tercih etseydik? .. _ı\rtık. he söy 
lesem boş! .. O zaman bile seni itham edecek :bir keli
me söyliyememiştim. Şimdi bu kadar yıl geçtikten· 
sonra ne diyebilirim? Sen ki şLm9i yoksun!. 

I - NiHi.n, dedim. Artık gidelim, ister misin?. 
ı Dirseğirle banfi iterek başını çevirdi ve cevap ver
gnedi. Bura.da şunu ilav.e edeyim ki, Nalan Handanı 
,dünyaya getirdikten sonra bir türlü sıhhatini düzel
,ıtemedl. Evvelce geçirmiş olduğu za.<tülcenp ciğerleri
ni zayıf bıraktığından kocası kendisine daima iyi 
bakmasını söyler, en ufak bir ihtiyatsızlı
ğın onu yatağa düşürebileceğinden bahsederdi. Gece 
ileriledikçe meclisin neşesi son dereceyi bulmuştu. 
Bazı kimseler dansetmiye başladılar. Biraz eskice o
lan yapı adeta çatırdıyordu. Ben de epey şampanya 
içmiştim. Başım dönüyor, en ufak bir hadiseye uzun 
kahkahalar koparıyordum. Bu sırada bir genç adam 
Nalanın önlinde reverans yaparak onu dansa davet 
etti. Nalan arkadaş arile bazı zamanlar dansederdi. 
Bunu bildiğim için birdenbire öfkelendim. Şüphesiz 
şimdi bu daveti kabul ederek kalkacaktı. Tahmini.m 
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de yanılmamıştım. Nalan bana alaycı bir bakış fır
latarak dansa kalktı ve dönen çiftler arasına karış 
tı. Hırsıcrıdan dudaklarımı kemiriyordum. Ayağa 
kalkarak piyanonun yanındaki palmiyenin arkasına 
gizlenip oturdum. Nalan çok neşeli, iıdeta kendinden 
geçmiş bir halde herifin kollan arasında dönüyordu. 
Hayır, hayı;!. Buna dayanamazdım. Nfılan bu kadar 
alçalamazdı. Benim vaziyetimi gözünden kaçınmamış 
olacak ki, dans biter bitmez yanıma geldi. Çenemi 
okşıyarak: 

- Haydi, bu .defa da seninle! dedi. 
Hırsım bir kat daha artmıştı. Çenemi ok!jıyan par 

maklarını koparırcasına sıkarak onu çekip yanıma o
turttum. 

- Ne kadar münasebetsiz bir şey yaptığının farkın 
da değil misin Nalan? Haydi artık gidelim ... 

Cevap vermeden ağzına uzatılan bir kadeh buzlu 
şampanyayı yuvarladı. Yüzü pembeydi. Saçlarının 
dibinden ince bir ter sızıyordu. 

Bu sırada piyanoda güzel bir tango çalmmıya baş 
lamıştı. Nasıl olduğunu bilmeden Nalanı yine biraz 
evvelki erkeğin kolları arasında b~ldum. Hiddetim
den sarhoşluktan eser kalmamıştı. Fakat benden 
başka bütün davetliler kendilerinden geQiniş, hora. 
tepiyorlardr. 

Gözlerim kararmıştı. Bir an kendimi çok uzaklarda 
hissettim. Sonra biribirine karışan kalabalık ve de-

ğişik birtakım sesler beni kendime getirdi. Hakikaten 
bir fevkaladelik olmuştu. Bazı kimseler öteye beriye 
koşuyorlar, Madam Janet: . 

- Balkona çıkarın, bııaz hava alsın! diye bağırı
yordu. 

Bir sevki tabii ile ayağa kalktım. Gözlerim Naliinı · 
arıyordu. Bu sırada yanıma bir kadın sokuldu. Ko
lumdan çekerek: 

- Geliniz, dedi. Sizin hemşire biraz rahatsızlandı .. 
Onun peşi sıra giderek ileriledim. Balkonda 

bir kaynaşma. vardı. Beni görünce yol açarak ileri 
geçmeme .müsaade ettiler. Nalan geniş bir koltukt~ 
baygın yatıyordu. Başı tamamile açılmış, yüzü ve 
göğsil kolonyalarla ıslatılmıştı. içimden kabaran son 
suz bir kin ve intikam haımlesile haysiyetini dü§ünme 
den bu hale düşen bu bitkin kadını tokatlamak, par 
çalamak istiyordum. Bereket versin ki yanında yal
nız kadınlar vardı. Bu beni biraz kendime getirdi. A 
tılır gibi yanma yaklaşarak kollarını yakaladım ve 
sarstım: 

- Nalan! Nalan!.. 
Gözlerini açtı. Dudakları anlaşılmaz birşeyler mı

rıldanıyordu. Yüzüne doğru eğildim ve : 
- Gidelim mi? diye sordum .• 
Gözlerile "evet" işareti verdi. O zaman arkama dö 

nerek yüksek sesle: 
- Çok rica ederim, ded~m. Bir araba bulunuz da 

' . . . . . . 
Araba ile bir ·hayli yol almıştık. Nalan gözlerini ac 

tı. Pek güç işitilen bir sesle: 
- Kenan, dedi. Daha çok gidecek miyiz 7 

- Bir çeyrek sürm~... -
- Araba beni çok sarsıyor ... 
- Biraz bu sarsıntıya katlanacaksın .• 
- !nelim burada! .• 
- Peki sonra? .. 
- Yürürüz .. 
- Sen mi?. 
- Gayret ederim ... 
Düşünceye daldım. Nalan lıir adnm atacak halde 

değildi. Arabadan iner inm~z o.raya yığılacağınn şilp 
he yoktu. Bu işe . bir çare bulmak 1.fızundı. Hatırııiıa 
birşey geldi. Arabacıya dur, emrini verdikten sonra 
onun arabadan inmesine j:ardım ettiın}. (Arkası \'ııd 
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TAN 
Gündelik Gazete 

l'A.N ın tıedefı : Haberde. fikırde, 
her şeyde temız. dürüst, samimi 

olmak, karıın gazetesı olmıya 
çalışmaktır. 
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- ABONE BEDELi -
Tur iriye Ec:nebı 
1400 Kr ı Scno 2800 Kr 

750 • 6 AJ 1500 • 
400 • 3 AJ 800 t 

ıso • ı A7 soo • 
1.ııUctlcrarası posta ittihadına dahil ohm· 

,._'tan n:ıemJcketler ıçın so. 16-9-3.5 liradır 
a:onc bedeli ı>eıındır. Adres dctııtirmck 
k lturuıtıır. Cevap için mektuplara 10 
~şlulr pul ilivesı llzundır. 

EONUN MESELELERi 1 ! 

jtalya Milletler 

Cemiyetinden Niçin 
Çekiliyor? 

Yazan: M. Zekeriya 
clea ~etler Cemiyeti, Cihan Harbin
ı...._ sonra beynelmilel sulbü idame 
~kurulmuş blr müesse8edir. :&lüş
~k sulh cephesinin eıı zib"'ade isti· 
~_ettiği lnn'Vet bu müessesedir. 
~\llll[Ü milletler a.rasmdakl ihtllafla
tr 8tılJı yolu ile halletmek için kuv
teıu bir merci mevkllndedir. Dünya 
::ıhünü tehdit eden hidiseler burada 

tldk edilerek bir hal §ekline bağla· 
'abUir ve bir harp vuk.uunwı önüne 
g~ileblllr. 
t... ~nıperyalist emeller t.akip eden, 
-..şkatannm topraklannda gözii oJaıı 
"'1lıetıer, emellerinin tahakkuku yo
lttıcıa bu müesseseyi büyük bir engel 
~~ gördüler. Emperyalist siyaset 
-.Oblne başlar b~Jamaz MlDetler 
~yetinden ~ekilmiye karar verdi-

~ llunıann ba.smda Japonya gelir. 
allQoya Mançmili zapta teşebbüs 

elti~ ?.a.maıı Milletler Cemlyetindf'JO 
~kildL 

.ı\llllıuı:va Nazilerin eJlne g~tikten 
~~ '1iİıetıer Cemiyetinde kalamaz- ' 
"'· 
1c ltaıya da yeni bir ımparatorhlk 

ıı • .... llna1' istlyen devletlerden biridir. 

:akat· ~~İstaı~; iş~ıde . kalkıştıı~r 
ttıan:Wılletler Cemiyetinin kendisi-
~ karşı z~ toohlrJer tatbikine lm
d vennesıne ra!;rmen bu müessese· 
~en çekilnıooı. Fithaklka iki ytldan
bı:i Milletler Cemiyetinde b~tınuşu 
lin· gekilden ibaret«. Fakat Musso
\• 

1 bit· ta.raftan jstlla siyasetine de
't a!tı etmekle beraber hu cemiyette:n 
~.tıılll'ak istemedi. Çünl<Ü cemiJ·etiın 
,._ııbeş lizerindeJd iıJdiasmı tasdik e
"l!(' ~ 

eg.ni umuyord.u. 

ba~l'adan bu. kadar zaman g~ti~i 
11, ele Milletler Oemlyeti, H.abeşista
() tı ltaly33-a Uhalanı tasdik etmedi. 
--lıaıde bu cemiyettoo ~mek ve o· 

lll<arşı cephe almak Jlimn geldi 
dlltt llgUn ltalyayı Milletler Cemiyetin 
ti b !:tkilmiye se\·kedm saiklerden bi. 

tıclttr 
ll . 
~ it de lta.ıya, Almanya ve Japon-
bhıt, ile sıkı bir birleşme siyaseti ta.ki· 
•ı~ ka.ra.r verdi. Bu iki devlet te 
(l~ er Cemiyetine düşmandırlar. 
lııı.- Yete hücum için onlarla birlikte 
~ ederse, müessir olabileceğine 

l} getlrdl. 
lııgı~cU bir sebep te ~odur: ltalya 
.ııı.. ~ Ue anl8§8.bileceğhıl umuyor
tle.e 'kat bütün t:ecrübeler menfi ne
'"erdi. Almanya De lngUterenln 
'tılıt,"ffll ~Ulnıa.k teşebbüsü de şimdilik 
til~ aUştu_ Şu halde Akdmizde in· 
'eye ka.r§ı kuvvetlemnlye devam 
~: 1lııındı. Milletler Cemiyetinden 
ltıa~ ikten sonra, ltalya Akdeniz dev 
ltı~ıt den bazrlarlle anıa.,nuya ve 
~·, ~ Akdenizden filen çıkamu
'4t .\Jca Us edecektir. Bir taraftan 
~~ "1iı dooanınasmı kuvvetJen
llJc ı::: !~ln meclisten 200 milyoo lira· 
~ 815at ~ıkaımıştır. 

~ldu ~ıret1e Milletler Cemiyetlnden 
.ıe 'Ye!_~ ~~lyaıun Akdeniz siyasetin
~rr ı.r hareketin ba..~langıcı ola-

• 

• ~b· ........ 
• ••llZın 5·· ·· t usu . 

'b VlınbJ Dıtt 
"'şa,Yl yacınuza, zevldmlze, 
lt\tı -:nuı.a göre sil8Jemek 18tediği· 
~''ksb aıı nıağazalarda, fabrikalann 
!Jty bQJ' srnna,ı. f!Şya..cnndan başka bir 
•etıınfıea.nıa~,z. Bu zaruret, bütün gay 
lbıtiJir ?'a~ evimizin fc:ini çirkln-
g·· • onu lstedt&ı-ı 1 lt).elJeştj "f!>UIUS g b) l!IÜSleyfp 
nll lht• l'rrıernlze mlnl olur. 

•Yacı herkesten e\"\'el ve her 

O ugün bu sütunlarda. 
'ı:> Çinin mü~eleci lide

ıi areşal Chiang-Kai-Shek'
iıı kansı Madam Chiang-Kai
Shek'in bir makalesini oku· 
yorsunuz. Bu kadın "Çinin 
Anası,, adı Ue anıla.n yüksek 
hisli bir Çin vataopen-eridir. · 
Yazısında 400 miJ~·on Çinliye 
milli kurtuluş yolurw göster
mektedir. Madam Chiang -
Kal - Shek'in son bir sözü 
vardır. Diyor ki: "-Kocam
la benim başlarmun getiren
lere Japonlar mükafat vere· 
ceklenniş. Onlar mükafatlan
nı veredurs1mlar. Biz Çinin 
kurtulması i!;ln ölünciye kadar 
dövüşeceğiz.,, 

Şimdi yazıya geçelim: 

• • 

TAN 6 

·HıRrlN 
~ ~kÖ?E.. 

Marka Meselesi 
[Yazan: Aka Gündüz] 

Yerli mallar haftası baı;ladı. Mes
lek icabınca bir şeyler yazmak lfızım. 
Oyle bir şey yazayım ki, eledim. mev
zuumla ilgili olan satıcıların, alıcıla· 
rm, ithalcilerin, ih~calann, se~ irci· 
lerio hep j ml'mnun kal ın ve hiçbiri
si incinmesin. Nasıl ki, Lonc1on mar
ka. kunuı.5larm satıcısı da alıcısı da 
pek meınnmıdur. 

Siz ~ı,J()nclon m3rka kuma.5m ne ol· 
duğunu bilir misiniz? Hunun bir de 
Paris damga pabucu vardır. 

Once London markayı aınlatayım. 
Yerli tezgahlar yerli elbiselik kumaş· 
lar dokunu) a başlamışlar. Satıcılar 

da top top ahı• raflarına dizmişler, a
lıcı gözlemi.re ha.slamışlar. Bir giin 
muhterem bir ziippe gelmiş, demiş 
ki: 

Ç in ahalia-i, makıadı ve 
hedefi halkın siyui 

ihtiraslarını öldürmekten bat
ka bir fey olmıyan imtiyazlı 
bir sınıf tarafından asırla~ 
danberi idare edilmittir. O Mareşal Chang. Kai- Check'in kana, evinde .• 

- Lonclra lmmaşı olmazsa almam. 
Ertesi glin bir muhterem Srıob, 

yani ruhu, fikri keneli malı ohıuyan 
bir zatı şerif gelmi : 

imtiyazlı ıımf 

maksatlarında 
o kadar muvaf 
fak olmuttur 
ki, Cümhuriyet 
ilin olunduğu 

vakit Çin hal. 
kı umumi ha .. 
yata kartı be. 
nimsemeıi icap 
eden meıuliyet 
hislerine vakıf 
olamadığı gibi, 
içinde bulun

40 0 ,MİLYON 
' 

CiNLI ICIN 
HALAS ·YOLU 

duğu vaziyeti de idrak etme
mitti. 

Milleti felaketten kurtarmak i
çin, şehir ve köylerde hükfımet va 
zifelerine tayin edilecek memurlar
da umumi ımenfaat lehine şahsi fe 
dakarlık zihniyetini inkişaf ettir
mek meselesi hemen başgöstermiş
ti. Tabii olarak Çinin eski yüksek 
devirlerinden ve o büyüklüğü .mey
dana getiren metotlardan ilham a
lınmaya başlandı. Böylece şimdiye 

yan o manevi faziletleri tekrar di
riltmek fikri hasıl oldu ve yeni ha
yat hareketi doğmuş oldu. Bu ha
reket, halkta tashihi ahlak eyle
mek ve fena adetler· değiştirmek 
arzusunu uyandırabileck, kütleler
de fert ve cemiyetin ihtiyaçlarına, 
mahalli ve milli menfaatler hakkın 
daki tecessüsü kuvvelendirebilecek 
terakki prensiplerinden ilham al
mıştı. Bunlar boş sözler d~ğil, ha
kikatin ifadesidir. Ferdi temiz bir 
evde y~amak mecburiyetinde oldu 
ğuna inandırabilirsek, eski adetle 
ri terketmenin fikri sahadaki akis
leri, köyde, kasabada ve şehirlerde 
de tesirlerini göstererek yavaş ya
vaş bütün memleket uzun zaman
danberi damga gibi taşıdığı kusur-

Türk tarihinde kültür hayatma 
blr göz a.tıl&cak o1ur&a, hallan il
me her mmaa httnnetki.r olduğu. 
nu görilrtlz. Dim ve trfan dağıtan 
hocaya hürmet bir anane gibi kuv .. 
vetUdlr. Fakat devlet clha.zla.nnuı 
ilme dalma 18.kayt olduğu da blr 
vi.kındır. Bir zamanlar saraylarda 
methiye yazıp Ihsan alan U1m ve 
sanat dal.kavuklaın istisna edllir
se, müstakil ya§ıyuı Wm adamla. 

kesten iyi dU)"ft.n Sali.haddin ~' 
bu defa küçük, fakat zengin bir ser
gi açtı. Burada öyle lnce, öyle zarif, 
öyle gllzel muhtelif tezyinat eşy88ı 

teşhir etti ki, seyrettiğiniz zaman si
zi doyulmaz bir r.evk heyooaııı san· 
yor. Bir evi, bir odayı ktlçtlk bir bib· 

lo, za.rlf bir vuo ile D88ıl zenginlet

tlreblleceğlnizl görüyor ve anJıyor

sunuz. 
Salahaddin Refik, bu sergi He ev

lerimizi güzelleştlrrnenln sırrını ver· 
mlştir. Onu Türk emin zevk mhnan 
olarak tebrik etmt>:k bir borctur. 

lardan kurtulmuş olacaktır. Bu iş
lere sade ve mütevazi bir şekilde 
başladık. Çünkü Çin de muvaffak 
olabilmek için böyle hareket etme 
lidir. Bu nevi değişikliklerde kadın
ı .. '"'" rnlii nek ehemmiyetlidir. Onla 
rın vazifeleri evlerini temiz tutarak 
milletin terakkis1.ne mütemadi su
rette yardım etmektir. 

Y eni hayat hareketinin gaye
si, vatandaşa hayatı olduğu 

gibi almasını öğretmektir. Ve e
meli Çinin dört büyük ananevi fa
ziletini canlandırmaktır. 

"Li", "!", "Hieu" ve "Chili".~ 
ni adabı muaşeret, adalet, hakşi
naslık ve vicdan .. 

Bu meziyetleri en mütevazi saha 
larda dahi tatbik etmek sayesinde, 
ferdin insanlarla v.e hayat faali ye 
ti ile yakıııdan alakadar alınası te
min edilecek ve böylece yükselerek 
başkalarına yardım etmesini öğret 
mesi de kabil olacaktır. Bu dört bü 

!············-······· .. ·····---··· YAZAN: 
1 SABiHA ZEKERIY A 
! 
1-.. . . ................................... .......... . 

nmn, sanat adamlarının hayatla
nru daima fa.krü sefalet i~inde sü· 
riikledlklerinl. pek çok kereler ce
na.zeslnbı mahallenin yardrmUe, üç 
hamal va,,rtasUe kaJdınldığmı gö-

riiriiz. mm ve sanatın devlet taıra· 
fından himayesi Meşrutiyet de\TİD
de pek cılız olarak başla.mı§, fakat. 
ciimhuriyl"t devrinde medetıl mil· 
letıere li.yik bir &ekil almıştır • 

• 
Bunun bir ml8all de geçen gün 

37 sene hiç f&8ilL4Jız lbne hizmet e
desı mühendis mektebi moıalllmle
rlnden :riyaziyeci Bay Salimin, 65 
YBŞma glrmeıd ve t.ekaüde sevke
dllınesl mtiıtMebetlle Mühendis 
mektebinde yapdaıı mera..~imdir. Bu 
ilmin, ilme karşı gösterdiği bir hür 
mettir kf, yeni neıdller" artık ilmin 
padişahlara, devlet adıamlanıa kli-

yük faziletin tatbikı, temiz bir mil 
letin, Çinin milli hayatının büyük 
meselsini halletmiye muktedir, te
mi.z bir hükumeti meydana çıkara 
bileceğini isbat edecektir. 

N~fı:ıin,. hlh·met hissi ferdi kryme 
tin itibarım yarat.caınır. Bu hiıs 
butün memlekete sirayet ederk Çi 
ni kuVYetlendir\?cektir. 

Bu dört büyük faz;letin yardımi 
le, vakti gelince manevi ve maddi 
ihtilali tekamül ettirecek fikir ve 
hislerin ıslahatJ da , tamamlanmış 
olacaktır. 

B u har~ket sade halkın bahti 
yarlrgını ve rahatım temine 

çalışıyor. Ferdin şahsi hayatına, 
meşru arzularına müdahale etmek 
milli hareket prensipleri dahilinde 
değildir. Bu hareketin hedefi, fert 
hürriyetini tahdit değil, milletin 
hürriyetini yükseltmektir. Bu cere 
yan ekalliyeti değil, umu.mu istih
daf eder. Zenginlere lüzumsuz zevk 

ıah çrkaruııara lhıran dağıtan bir 
riya ocağı olmadığını, millete, mem 
lekete ışık verenlere karşı devle
tin, halkın ve Uim adammm duy
duğu mbwet ve şükranı ifade eder. 

Bay Salim memlekette mevcut 
mühen<lislerin yüı.de doksa.nmlll 
moalllmi imiş. Ne güzel şey .. Bir 
~ ki, 87 seme mütemadiyen mey 
va vermiş... Yeni yetiştirdiği kil · 
çtik filizlerle y~lş. fiduı sal· 
mış, büyUmtıı birer ağaç olmuş, 

''e mütemadiyen meyva veriyorlar • 
Bir ilim &Pemm kökünden çıkıp 

bugünkü nesle. yannJrl nesle "* 
veren blr ıua ki, laymetlnl hiç ttiP 

hesiz ki, kendisine tahsisi pa· 
ra değil, yetl§tlrdlğt gençliğin ar
kada.,tarnun ve mWetin gösterdiği 
bu hürmet ödeyebilir. 87 senelik 
bir emek, tamamt'lD ilme veriJml§ te· 
miz bir hayat, blHlun ka.rşısmda 
kendisini sevenlerin g&.ılterdlği hür 
met, yaşamıya deger bir hayatı i
fade eder. Bay Sallmln memleketin 
flim hayatına sarfett!ği emek ve 
saçtı~'l ışık kendisine kuttu olsun. 

lerini azaltmayı, fıkaralara yardımı 
öğretir. Fakirlere de sakim anane 
terden kurtulup rahatlığa kavuşma
yı öğretir. Cenaze ve düğUn merasi 
nindeki acayij> adetlerin terkedilme 
sine sebep olur, ve her nevi perhizi 
emreder. Parasız da beşeriyetin 

bahtiyarlığı için çok şeyler yap
mak mümkün olduğunu isbat eder. 
Velhasıl her Çinlinin rahatını ve 
bahtiyarlığını kollar. 

B öyle bir milli hamlede kadın 
baş rollerden birini oynar. 

Bir devletin bUyUklilğü kadmın ai 
levi ve milli hayattaki vaziyeti ile 
ölçUIUr. Eğer kadınların ekserisi 
terbiye görmüş ve saf bir hayat ge 
çiriyorlarsa bütUn millet medeni 
sayılabilir. Maatteessüf Çinde ka
dınlara terbiye görmek imkanı ve 
rilmemiştir. Ekseriyet hô.la eski a
sırlardaki şartlar içinde yaşar. Yük 
sek sınıflara mensup kadınların 
çoğu terbiye görürler, fakat 
herhangi bir faaliyete iştirak eden 
leri nadirdir. Bu noksandan kah 
cemiyet, kah efkirı umumiye me
sul tutulur. 

Bence ferbiye gonmuş ner sıhhatU 
ve zeki kadın, ltendi iktidarı dahi
lindeki bUtün faaliyet unsurlardu 
inkişaf ettirebilir. ldari ve siyasi 
bayatta en mühim rollerden birini 
alabildiği gibi. Aile hayatında ve 
milli işlerdeki mevkiini ısrarla iste
mek hakkını haizdir. 

Vatandaşlar hükftmetin hataları 
nı tashih edebilirler .. Fakat herşcy 
den evvel kendi hatalannt tashih 
etmelidirler. Ve nefis feragatinin 
hakiki manasını öğrenmelidirler. 

Kadınlar atalet ve cehaletten sil
kinmelidirler. Akıllarını hemcinsle
rine yardnn için kullanmalıdırlar. 
Eğer bu gayeye kendilerini tamami 
le hasredebi!lrlerse memleket pek . 
yakında düzelecek ve hakikaten 
milli bir plan dahilinde inkişaf ede 
cektir. 

Yeni hayat hareketinin biltlin 
memlekette başladığına da 

ir mühim işaretler mevcutur. Ta
lebeler, en uzak köylerde, fen , temiz 
lik ve sıhhat prensiplerini yaymı
ya gayret ediyorlar. 

"Chlna Inland Mission" un sene 
lik raporunda Çin milli hareketi 
hakk:nda gu sözler var: 

"'Yeni bayat, Çinliler başka hiç 
bir cümleyi bu kadar sık tekrar et 
mezler. Bir seyyah Wousoung'a ya
ni Şangtıayı yalayan nehrin ağzına 
varır varmaz, Çin lisanını biliyorsa, 
her tarfta halkı temiz, namuslu ve 
vakarlı olmıya teşvik eden levhala 
rı okur. Eğer yolunu Chin Kiang 
ve Nankin'e kadar devam ettirirse 
bu nasihatleri, telgraf rUrekleri Us
tünde ve bir nevi nakil vasıtaların 
da mütemadi görür. 

Temizlik ve zerafet, mutlaka 
mendil taşımak, elbisenin ve üni
formanın evden çıkarken iliklenmiş 
olması kaU surette meclmr!dir. 
' En yüksek memurların ve gahsi 
yetlerin, halka örnek olmak üzere. 
yolları bizzat temizlediklerine çok 
rastlanır. Ve merkezlerde bir sıh
hiye mUf etişi her hafta evleri tef 
tiş eder ve sokak kapılarmm Ustü
ne büyük harflerle basılmış göyle 
levhalardan birini asar: 

Bu ev temizdir! 
Bu ev oldukça temizdi:-! 
'Bu ev pistir! .. 

- Yerli mal kumaş istemem. na,. 
na Taymis marka paltoluk, London 
marka pantalonluk, Berlin marka 
ceketlik. Danimarka ycleklik olmal,D 
ca almam, demiş. 

iki züppe. üç züppe, dört züppe, beş 
Stıob, alta Snob, yedi Snob, kırk be§ 
ikisi beraber, yetmiş sekiz filan satı
cılara başvurmuş: 

- London marka da London mar· 
ka! 

Satıcı yerli marka kumaşı sat.ama· 
nuya ha.5lanuş. 

Tezgfih yerli kuma.5ını satıcıya sa
tamanuya ba.5lamış. 

Derken muhterem bir satıcı, ze
kasını seferber etmiş, bir tezgilıa 
gitmiş demiş ki: 

- Size bin top lrumns sipariş cdl· 
yorum. ister çiirlik olsun, ister çank, 
ister saı>asağlam. Jrası umurumda 
de~il. Yalınız hana yapacağınız ku
ma.~larm yanlarnıa ve uzunlamasına 
\"e her metre boyuna kırk tane ol· 
m..k üzere (London) markasnu işli· 
yecek iniz. Böyle yaparsanız hem zaı
tıalinizin, hem beınclcmizin, hem müt
terilerimbı, işimiz i . 

Muhterem fezğllh, muhterem satt
cınm ticaret 7.ekasile verdiği siparişi 
memnuniyetle kabul etmek lütfunda 
bulunmuş. 

Şimdi bunu yazarken üstümdeki 
yeşil urbanın bile her tarafı Londoa 
markalarla süslenip bezenmiştir. Oy· 
le ki, Loodra şchrwi bi~tirlp diktire
rek sırtıma ~eçirnıis gibi~im. 

Bunun bir de Pııris marka pabuca 
var, demi tim. Bu iş te bir arkadaşı
mın ayağına geldi. Arkada ım pek 
A\1nıpalı, pek kibar bir zattir. l'erd 
malı hiç kullanmaz. Ne aJırsa ya Lon 
don marka, ya Parls damga ,·eya Bor 
neo firma mal alır. Bir çok ay önce 
biiylik bir mağazadan Paris marka 
bir çift pabuç alını . ikide birde ka
f anu zımbalar dururdu: 

- 1Uon5er! Sen ne dersen de. Bak 
pahuçJanma ! Halis Par!s marka. B1111 
ca ayclır giylyonım da şnnca<'rk de
forme bile olmadı. Pabuç değll, Mer
vey monser l\fen·ey! \'erdiğim on 
yedi lira mamanun sütü gibi hel8.J ol
sun. 

Dün ak am yine eve geldi. Laf yer. 
H mallar haftasmclno açıhr açılmu 

~ine zımbaya ba.51adı: 

- Bak monşer ! Bunca zamıwclır 
tabanlan bile sıynlmadı. Hele içlnl 
görme. 
Canım sıkıldı, dedim ki. 
- Bir o kalmıştı, çıkar da i~lni glS 

relim! 
Muhterem dostum bu hırçm sözlimll 

sahiye almasın mı'?! 
- Peki, gör işte! 
Demesile pabucunun bir tekini ST· 

yınp çıkarması bir oldu. Hızla çıkarT?' 
kerı içincleki Paris markalı astan da 
sıynlrp çıktı. 

- Bak, işte. bakı 

Jstemiyerek hakhm ve göriir gör
me?: bir kahkaha attım. 
Çıkan ru tann altındaki asıl taban

da bir soğuk dam1ta yeri \•ardı ki. su 
YR'll okunm·ordu: ReYkoz F8brikMu! 

On iki Yaıında Bir 
Kızı Ka~ırmıJ 

Balıkesir (TAN) - lrvana köyiin
de oturan Ahmet oğlu 40 yaşında 
Mustafa. ~yni köyden Mehmet ça\'UŞ 
kızı 12 yaşında Emineyi kaçırmış ve 
yakalanmıştır. 
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SPOR 

Şmeling 
Torpile mi 
Çarptı? 

'.Atman döğü~üsü Şimeling'in ci -

• 12 - 12 - 1937, PAZAR, ANKARA 
AnluıraJaki loto muhabirimiz, Ankaranın bu Paz.ar günkü 

hayat ve hareketinin lıua bir /ilmini hazırlamıf bize göntler
miftü. Ankara, evvelki gün çok hareketli itli. HükUmet merke
zimizde muhtelil hayat ve spor hôJueleri oltlu. Bu Paz.ar, Ulu-
sal Arttırma ve Ekonomi Ha/tasının ilk günü itli ve Ba,vekili· 
miz haftayı etraflı bir söylevle açh. Bundan ba,ka, Ankara· 
mıztla o gün muhtelil spor hareketleri yapıldı. l,te fU kısa film- 1 

de bütün bu kalabalık hareketleri kısa bir lilm halinde tlerli
toplu olarak fU sütunda sıra ile görüyoruz: 

!!!!!!!~~~· •• ilan boks şampiyonhığunu kazanmak 
tlzere giriştiği davada başından ge
~enleri okuyucularımız belki hatırlı- • 
yamazlar. O meraklı hikayelerin kı-
aa bir tarihçesini yaptıktan sonra Al • 
manm dün Amerikada yaptığı ve he 
nüz neticesini telgraflarla öğreneme 
diğimiz maçına geçeceğiz: • 

Şimeling bundan iki sene evvel 
Nevyork boks komisyonunca mün - • 
hal addolunan ağır siklet dünya şam 
piyonluğu namzetleri arasına ismini • 
kaydettirmişti. 

- -,...r-~ -.. • • 
• 
• 

1 H -ı 
Oğlan kabaran hindi gıöi ça 

lımlı çalımlı yürüyüp geç
ti. Annesi arkasından "gözünü 
dört aç, gidip çiğnenme" dedi. 

Kadın "Ah afacan yumurcak ! 

Hep gider gider de başını belaya 
sokar. Çocuk mu? Aman aman el-
aman .. Olmamaln olmalarından bin 
kat daha hayırlı. Kamını doyura
caksın, elbise, papuç, yaptıkları 
gürültü de Ustelik caba. Hele ha.
balan. Herifin wnurunda deği1di 

ki, oğlan ne olursa olsun diyip hiç 
aldırmıyordu. 

Efendim, böyle babalık olur mu? 
Çocuğuma yüz veriyor, şımartı

yor, acısını ise o değil ~mma ken
di çekiyprdu.. Çocuk komşuların 
camlanna taş atıyor, gidiyor §U

nun bunun kapısını çalıyor, kapı a
çılmadan kaçıp saklanıyor. Nar 

14-12-937 

1 

Namzetler arasındaki ilk seçimde • 
bugUnkü dünya şampiyonu zenci Coe 
Luvizle karşılaşmıştı. Herkes zenci -
nin muhakkak bir galebesini bekler • 
ken Alman şampiyonu siyah kapla-
m on ikinci devrede yere sererek mağ • 

• ltp etmişti. Almanın bu galebesi o -
na iki hak kazandımiış oluyordu: • 

1 - Dünya şampiyonluğunun ye -
gine namzedL 

Ankara Iİalkevinde halk, Bafuekili dinliyor 

• işte şimdi eğilip 
sokaktan bir taş 

• alıyordu. Acaba 
hangi sokak lam 
basını nişangah 
ittihaz edecek. 
Bir de belediye -
cilerle uğraşmak 
lizım ,ıacak ! 

• 
• 

ANA 
OGUL 

bacaktarının birinde henüz kapan 
mış, iyileşmiş bir yara vardı. Ne 
münasebet, böyle bi.rşeye dikkat et 
miş bulunsun? 

Bacakları artık bitmişti. Ağır 

kunduraları çok ağırlaşmı§lI. Hav& 
da değil, fakat sanki ağır ve ağda 
h bir bulamaç içinde ilerliyordu. 
Bu bulamaç lastik gibi sUnUyor, 
o ileriledikçe, ilerilediği mesafeyi 
kendisinden geri almak için onu ar2 - Hastalığı dolayısile o sırada • 

döğUşemiyen şampiyon Bradok iyi 
olur olmaz, onunla ilk çarpışma hak- • 
kı ... 

Fakat Amerikalılar Almanın bu 
hakkını tanımak istemediler. Zavallı • 
Şimeling yirmi kere Almanyadan A
merikaya seyahat ettiği halde dün - • 
ya pmpiyonu Bradokla döğüşemedi. 

Hatta bir kunturatta imzalamıştı. • 
Fakat Bradok imzaladığı kuturat i-

• K adın bir iç çekişiyle eve dön 
dü. Elhamdülillah ne ba.ba 

• ne oğul. Hiç olmazsa günün böyle 
evde yalnız kaldığı bir iki saati es 
nasında kafasını dinlendirebiliyor-

• du. Ç,ilnkü baba oğul bir geldi!er 
miydi; artık rahatın yeri mi kalır-

8 dı. Bir taraftan şamatalarına da
yanmalı, öte taraftan yemek vere 
rek hizmet etmeli. Canını çıkarıyor-

• lardı. 

• 

:························ 
Yazan: 

John Talland 
Çeviren: 1 

! ... ~:.~~~~~?~!~~ ... ! 

dından geriye doğru çekiyor geriletiJ 
onu yerli yerinde ımıhlamıya çalışı 
yordu. Tabanları yere yapışıyordu. 
Her tarafı işleyemiyeceğiz diye ca 
yır cayır acırken, o dişlerini gıcır 
datıyor, yorgunluğunu paralaya p& 
ralaya koşuyordu. Hele bir yet~ 

Nefesi darlaşıyordu.Fakat gözle- se belki yavrunun hayatını kurla 
rinde yaş yoktu. Acısı, ağnsı göz racaktı. 
lerinin arkasında yüreğinde ve gön Ona acaba ne yapıyorlardı? işte 
Iünde top'anıyordu. Bayağı içer otomobil doktorun kapısı öntln.de 
den göğsünü itiyor, ve bağrını yır duruyordu, acaba içerde ne yapıyor 

çin koyduğu 5,000 dolarlık garanti - • 
den vaz geçerek Almandan evvel si
yah kaplan Coe Luvizle döğUştü. • 

Kadın oda pencere'erini açtı. E
line bir bez alarak taban tahtala
rını oğup silmiye başladı. Ne idi o 
amma? Bütün otomobiller birden 
sirenleri öttürüyorlardı. Bir kaza 
olmuştu mutlak, kiımbilir birisini 
mi çiğnediler. Hem de . klaksonlar 
hep oğlanın geçtiği köşeden ötüyor 
!ardı. Kadının göğsU tıkanır gibi 
oldu, yüreği delice küt küt çarpı 

•trp çıkmak istiyordu. lardı? Otomobilde birisi oturuyor 

Zenci Coe Luviz dünya şampiyonu 
Bradok'ıu sekizinci devrede devirerek • 
dUnya şampiyonluğu Unvanını aldı. 

Alman dövdilğU bir adamın dünya 
pmpiyonluğunu almasınm garip ol- • _ 
duğunu bağırdı ise de, sesini kimse 
ye işittiremedi. Bunun üstüne bir da 
ha Amerikada döğüşmiyeceğine ah - • 
~k vatanına dönınilft\l. 

Sonradan anldJ ki, Almanyada ka • 
bna ihtiyarlayıp gidecektir. Dünya 
f&Jllpiyonkığunun yolunu bir daha • 
tecrübe etmek ancak Amerikada ka
bildir. Tekrar Amerikalı organiza -
törle pazarlığa giri3ti. • " 

Amerikalı, Almanın bir şartla dUn 
ya ,ampiyonu zenci ile bir daha dö- • 
filşebileceğini ııöytedi. O şart ta ev
veli Harry Thomas iımıindeki gençle 
clöğUpııesiydi. • 

Harry Thomas henüz 26 yaşında, 
!Avrupaca pek tanmmamıt bir bok
IKSrdtl. Alman boksörü hemen muka • 
veleyi imzaladı. Fakat aonradan anla 
mlfb ki, Amerikanın genç boksörü • 
samıedidliği gibi boş bir adam değil-
dir. Almanın gözleri açıldı amma iş • 
itten geçmigti. Harry Thomasla dö
ftlf!Dekten vazgeçse dünya şampi -
)'Onluğu ümidini kaybedecekti. • 

Almanla Amerikalının müsabakası 
dtin yapılacaktı. Eğer Alman boksö- • 
rtıntln mağlup olduğunu veya muvaf 
fakiyetaiz bir maç yaptığı haberini 
alırsak Amerikalıların her Avrupalı
ya koyduktan torpillerden birine 
ıprptığmı anlamı, olacağız. 

Cünktl Amerikalrlar dUnya şampi
yonluklannı Avrupalılara kaptırma • 
mak idPn ünvanı taşıyan şampiyon • 
derecesinde kuvvetli olduğunu bil _ 
dikleri, Avrupaca pek tanınmamış • 
bokaörleri çıkarır ve namzedi mağ _ 
16p ettirirler. • Vaktile Fransıztann Krlkileri de 
böyle tanmmamış bir Amerikalının 
&ıtlne sürülerek dünya şampiyonlu- • 
pnu kaybetmiştL 

Kır Koıuları için Yeni • 
Bir Program 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertip • 
dlen kır koşulan programı bazı se
bepler yüzünden değiştirilmiş ve yeni • 
'1r tekilde tespit edilmiştir. 

Yapılan yeni programa göre, bu 
sene eehrtmi.zde dört kır koşusu ya - • 
pıtacaktır. Bu müsabakalar muhte -
Uf yerlerde olacaktır. Birinci müsa- • 
l>aka Şişlide, ikinci müsabaka .KıM!ı
köyde. Uçüncü müsabaka Heybelia -
dada ve dördüncü müsabakannı Ve- • 
Uefendi çayınnda yapılmasma karar 
Yerilmiştir. • 

Çocukları Koruma Kurumunun Ankaratla Paz.ar geceai 
koıtümlü baloaunda güzel bayanlar 

Mulaalızgücünün atlı pazar biniıleri ~ok zeultli oluyor 

Ankara/dar, P«ZaT günkü at kopılannı Hipodromda 
heyecanla takip etli.yarlar 

' ' ' 

Şişlide yapılacak birinci koşu 19 
Blrinciki.nun Pazar gilnU olacaktır. Pazar günkü liw maslannda Mulaalızgücü ve Demirsporlular .. 

• - Ah onu o kadar seven babası du. işte bir kibrit çakıyor, cigara 

• 
• 

eve dönünce ne diyecekti? smı yakıp tellendiriyordu. Yavrusu 
Sevdikler yavrunun, ezilmiş, ve 

öldüğünü söylemiye ağzı varabile ya ölUr veya ölmüşken nasıl olur 
cek miydi ya! Amma hali ümit var da bu duygusuz adam otunıp fe 
dı. Bell·i ölmemişti a canım! Belki rah ferah sigara içebilirdi? Doğru 

yordu. Eliyle göğsüne bastırarak yalnız elf kolu inclnmiştl. Belki ke değiıdi bu! Vah§idi efendim! 

• vüreğini dıii-Cıurmak istedi. 'Rirtlon 
yerinden fırladı. Fakat sanki kur- WJ~~rrioeM~.Waall:f=· + A~!f8&.!lf;~ef~~~~ 1ıı~~ \~ .. !lJ!!l 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

şunlar bağlamış1ardı gibi ayaklan 
ağırdı. Bayağı eli ayağı kesildi. Te
peden tırnağa kadar titriyordu. 
Aman "Çocuk! çoeuk!" diye bağır 
dı, ve bUtün sinirlerini çatırdatan 
bir gayretle irkildi. Olanca kuvveti 
le koşmıya baş' adı. 

· - Ah oğlum Dickie, diye in'iyor 
du. Kapıdan nasıl fırladığını, mer 
divenden nasıl atladığını bilemedi. 
Ah korktuğu felaket mi başına gel 
mişti? Tam o anusibet köşede bir 
çok otomobil kamyon dunmuş, bir 
sürü de kalabalık toplanmıştı. Bes 
belli idi ya. Bir kua olmuştu. tn 
san çiğnenmiş, ezilmişti. 

daha belldf koştuğunu işitti. Fakat döriüp baftt 
Saçları 1uzmm rilııgirile ardına mıya vakit mi vardı? Eğer yüreği 

doğru akıyor, önünde takılı önlüğü ve göğsU pat asaydı da çatlasaydı 
bacaklannı serbest bırakımıyarak da çocuğun yanma yetifmeliydi. Fa 
kogmasına mani dftıyordu. Sokakta kat uzun bir ıslık ve çağıran bir 
ki gelip geçenlerin hepsi bu vahşi ses kogup dururken onu sendeletti, 
deli gözlü kaçkına şaşa kalmış ba omuzunun Ustünden ardına doğru 
kıyorlardı. Sağından solundan, ö bir göz atıverdi. Şaşaladı. Kursun! 
nünden, arkasından otomobiller fanilesile peşinden tınsa çıkmış, u 
sanki birşeycikler o1mamış gibi ge fak gövdeyi tanıdı. 
lip geçiyor. yetişiyor gidiyorlardı. - "Anne! Anne! Böyle nereye 
Hiç aldırdığı yoktu, koşuyordu. 11.b koşuyorsun?" 
bir yetigebilse ! Ama neye? Az kaldı, patadak durduğu yere 

B öylece giderken gözünün ö 
nüne bir köpek geldi. On 

İ çini acın bir çığlık çocuğun 
gitti eyvahlar oisun diye 

diye yırtıyor, buz gibi bir pen
çe yüreğini kavramış, buram bu 
raım burkuyordu. Ezileni kaldın 
mın yanına taşımışlardı. Fakat ka 
labahktan görtUeıniyordu ki .. 1 te 

1 Holivut, Boyuna 
1

1 

Artist Çekiyor 

dügecekti. Soluğunu bulmak için du 
vara dayandı. Çocuk yanaftı. Elle 
rinden tuttu. "Anne sana ne olu 
yor?" diye sordu. Kadın bir daki 
ka kadar duvara dayalı kaldı. Ba 
ıma, omuzlarına. gönlilne, mera
kı ve işkenceyi gideren bir tufan a 
kıyordu. Ve aklı yavaş yavq bap 
na toplanıyordu. Derken "ıırak!" 
bir tokat. "Dur seni gidi cehennem 
filizi yumurcak. Beni böyle korku 
tursun ha! Hele akşam bir baban 
gelsin de sana gösteririm!" diye 
haykırdı. Çocuk işin şelier rengi al 
dığmı görilnce birkaç hızlı adımla 
sırra kadem bastı. 

0 k 0 k" . ufak b. ş 1 1 ışı, ır ÇOCuk gövdesini 
yavaşça .. aşıyor, on,u açık bir oto 
mobile seriyorlardı. Onlara duru , 
d 'd. b n. 

U:Un. ıye ağrnnak istedi. Fakat I 
boğazından bir hıçkınk yerine bir ı 
hmltı çıktı. ! 

~mobil yol verdi, yavaşça ileri 
Jemıye başladı, Sonra hız ald G'" 
1 

. f l ı. oz 
en ır ~ış, saçları allak bullak ı 

"Yavrum. Yavruın? OldU .mU?" di t 
ye bağıra bağıra koşuvordu ''N ~ 
reye götilrUyorsunuz? Yaşıy~r e? t 
N · "ld"?" mu· 1 eresı ez1 ı. dive soruyordu. Ora 
da duran1ardan biri: 

- O~lunuza yoldan geQerken bir 
otomobıl çarptı. Kendisini dokto j 
göttlrilyorlar" diye cevap verdi. ra 1 

- "ôldil mil?" diyebildi. Ve san 
ki yüreği durdu. 

- "Kendinden geçmiş bulunu 
yordu. Fakat belki hiç birşeysi yok 
tur, merak etmeyin!" 

Doktor Abrahamm ıınuayeneha 
nesine götilrillmekte olduğunu anla 
mıştı. Oraya doğru koşmıya başla 
dı. Muayenehane yarım milden bir 
az daha ötedeydi. Aman, yavrusu, 
bebeği Dickie. Olü! Soğuk! ..• Ezil 
mişti. Ah kopasıca dili ile onu azar 
etmişti. Ona hoyrat hoyrat konuş 
muştu . 

- Yavrum! Pamuk gibi yav 
rum ! diye hıçkırıyor ve koşuyordu. 

Dolly Haas 

Amerikan fılm kumpanyaları Fİ'an 
sanm en gözde birkaç artistini topla.. 
dıktan sonra şimdi A vusturyaya el 
attılar. Avusturyanm henüz pek genç 
ve §irin artistlerinden Dolly Haaa te 
yakında Holivuda hareket edecektir. 

Yaılnız Avusturyalı kız ismini de
ğiştirmiye mecbur bırakılmqtır. Çün 
ktl asıl isminin telaffuzu bir hayvan 
ismiyle karıştınlmasınm imkanı var
dır. Amerikalılar düşünmuşler kızm 
ismini Bllly Marlow kıoyınıya karar 
vermişlerdir. 

Türk Parasını Koruma 
Kanununa Aykırı Hareket 

Manol oğlu Polyopos Falemoas is
minde bir genç, Türk parasını koru
ma kanununa aykın hareket ettiil 
için dün asliye birinci oezıa. mahke
mesinde muhakemesine başlanmıştır· 
Müddeiumumt Ihsan, bu gibi davala 
ra bakma salahiyetinin asliye beşin· 
ci ceza mahkemesine verildiğini ileri 
sürerek doeyanın müddeiumumiliğe 
;adesini istemiştir. Mahkeme de bd 
istek dairesinde karar vermiştir. D<>' 
va ~inci ceza mahkemesine gön· 
ıterilecektir. 

YURTTAŞ:~~ 

E•kiJen (hangi malın yer

liai uar?) diye aorartlılı. Şint
dide (hangi malın yerliaİ 
yok) diye •oruyoruz. 

Milli Nnayiimiz ~e,itleni· 
yor. Onunla öğünelim. 
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Yirminıei Asrın E~ 

Canavarı Pariste 
Yakayı Ele Verdi 

G eçen hafta içinde Pariate korkunç bir katil yakalandı. Buna 
yeni Landrü de diyebiliriz. Şimdiye kadar meçhul kalmıt 

Le, cipayetin faili olduğunu da itiraf eden bu dehtetli katilin ha
)atı maceralarla ve cinayetlerle doludur: Telgraf haberi olarak 
luaa.ca bildirdiğimiz bidiaenin tafailitmı dün gelen Paria gazete
lerinden şöyle alıyoruz: 

29 Te§rinisani cinayeti: Komiser 
Jlıiınborgne Mon Playsir villasının 
aıt taşlığına boyhı boyuna uzanmış 
kanıı cesedi muayene için diz çöktü
iu vakit, bir gece evvel öldürüldüğü 
tannolunan maktulün iç cebinde bir 
kartvizit bulunmu§tU. Yarısı kana bu 
lannıış olan kartvizitte Schott ismi 
0 kunuyordu. 

l{omiser, maktulün Raymond Le
•obre isminde büyük dellallık işleri 
Yapan namuslu bir adam olduğunu 
konışulam~a teşhis ettirmişti. Mak· 
tuılin Ustünde çıkan kartviziti etine 
aldı. Duştınmiye başaldı. Senelerden
~ti ördUğU t ecrübelerle katillerin 
cınayeti işledikleri yerlerde kartvizit 
bırakinadıklarmı biliyordu. Polisin 
takibatını güçleştirmek üzere cani 
tarafından bilhassa bırakılmış yanlış 
bir ipucu zannettiği kartı pertevaizle 
!tıuayene edince, kanlı tarafında bir 
adres olduğunu farketti. 

l{anıı kartvizitte okunan o adresle 
)irnıinci asnn en korkunç ve en al
~ak bir katilinin izi üstüne düşülmüş 
Oldu. 

C escdin muayenesinde başka 
bir emareye tesadüf edemi -

)en P<>llslcr kartvizitteki ismi aranu 
~a haşladılar. Kan lekeleri altında o-

Unan adreste Schott'un Niste bulun 
d~ğu anlaşılıyordu. Ora polisine Pa
l'isten telefon ettiler. Nis taharri me 
:~~arı Schott'un Almanyaya dön -
Ugu haberini verdiler. 
Schott'un peşine düşen Fransız po 
~ hafiyeleri onu Strasburgda ele ge 
~ l'tniştiler. Halinden cinayet işliye -
~k adamlardan olmadığı anlaşılan 
~ hott Fransız polislerine şu cevabı 

l'tnişti: 
•• bo - Paristen Almanyaya kadar 

te "1ııa zahmet ettiniz. Telef onla da 
ta \'ap Verirdim sizler. Ben muhtelif ti 
'Pa. ret evlerinin komisyonculuğunu ya 

rını. Kartlanmdan herkese dağıtı
~· Nitekim ge<;ende Pariste bulu -
"'an,,- . Fr r' .. t .J egenim Fritz omme e :, .. .:~ 
t:ne gönderdim. o da dostlarına dağı 

Pp bana yardım etmiş olacaktı.,, 
• 

01isler Almanyadan tekrar Pari
d e koştular. Fritz Frommer'in evin
.; genç Almanın birkaç gündenberi 
ltı eydanda olmadığını öğrendiler. Al· 
ta~nrn annesi polislerin işine yarıya 

.. baıı malumat veriyordu: 
lled- Oğlum Almanyada ayni hapisa 
Sa· e Yattıkları bir Almah dostunun 
~~~t Ctaud'daki evine misafir gide
bi~ı~ı 8Öyliyerek çıktığı gilndenberi 
Atın aha gözükmedi. Fritz Frommer 
k~ an va da si vasi bir cüriimden ma h 
'-d: olarak hapisanede yatmış bir 

tndı.,, 

l ' harri memurları ortadan kay 
bun t boıan Almanın Sainte Cloud 
"ill" enha bir yerinde "La Voulzie,. 
ıa/:na gitti~i.n~ t~hkiJtat!a anlamı~ 
cısı h vln sahıbı ıhtıyar kadında kira 

lh akkında malumat istemişlerdi 
.. tiyar kadın anlatmıya başladı: 

liaı:- 'Kiracım gençce bir Almandır. 
1 çok vakarlı ve terbiyelidir. Evi-

Zavallı Amerikalı ~ızcağız: 
Jean de Koven 

F'ela~etzecieierC:en :,:rlı&n:n ce
.. edi bodrumdan ~ılıarılıyor 

Ve İffe katil! •• 
min kirasını güçlükle veriyor. Fakat 
borcuna sadıktır. ismini bana Kar· 
rer diye tanıttı. Borcuna o kadar sa
dıktır ki. son kalan taksiti ~ecen l!Ün 

TAN 

Haftanın 

·Resimleri 

Müthif katil yakalandıktan 

ıonra (bafı ıarılı) 

Korkunç 
bizzat ayağıma kadar getirdi.,, 

Polis komiseri ihtiyar ev sahibine 
sordu: 

- Geçen gün dediğiniz hangi gün 
dü? 
Kadın biraz düşündükten sonra: 
- 29 Te§rinisani! .. Cevabım ver -

mişti. • 
29 teşrinisani, sözünü işiten komi-

ser bilaihtiyar yerinden fırlamıştı. O 
tarih bir cesedin kanlar içinde bulun 
duğu güne tesadüf ediyordu. 

Muavinine: Haydi oraya! Emrini 
verdi. 

S er taharri Prinborgue'la rnuavi 
ni köşke yaklaştıktan vakit as 

rın en büyük katilini bahçede meşgul 
gördüler. Kapıya doğru yürüdükleri 
sıra başını taharri memurlarına doğ
ru çeviren otuzluk bir adam düzgün 
fakat ecnebi şivesile, ne istediklerini 
sordu. 
Köşkü muayene edeceklerini bildir 

diler. Tavırlarından iyi bir terbiye aı 
dığı zannedilen sinsi katil polislerle 
beraber eve girdi. Ust kata çıktıkları 
zaman taharri memurları etrafı mu
ayeneye başlamışlardı. Tam o srrada 
arkadan iki el silah atılıyordu. Kur
şunun biri taharri komiserinin sol o
muzundan girmiş, yere yuvarlamış -
tı. 

Muavin sağ kaşından yaralandığı 
halde korkunç katille boğuşmıya baş 
tadı. Olümle hayat arasında geçen 
birkaç dakikalık mücadeleden sonra 
taharri memurunun eline çekice ben 
ziyen bir demir geçmişti. Can havli
le katilin kafasına yerleştirdi. 

Korkunç katil ilk kurşunla ağır ya 
raladığı taharri komiserinin yanına 
baygın yığılıp kaldı. 

Cana var, istintağın başlangıcın 
da çılğın gibi bağırıyordu: 

"- Evet evet öldürdüm. Tliccıın 
öldürdüm ve boğdum. Para için cana 
kıyıyordum. Raymond Lesobre'i öl -
dürdüğüm zaman cebinden çıkan pa
ranın bir kısmile evin son taksitini 
ödedim. Hapisane arkadaşım From -
mer'i de parası için öldjirdilm. Geçen 
yaz kaybolan Amerikan kızı Jean de 
Koven'i ben ellerimle boğdum. Çan
tasından çıkan paralarla yemek ye -
dim ve şarap içtim. Roger Lebrendi, Ji111stinde tarıasmı beldiyen sllihlı bir Yahudi gür.eli 
şoför Couf fy'yi hep enselerine yerleş 
tirdiğim birer kurşunla ceplerindeki 
paralan için öldürmüştüm.,, 

lstTntak dairesinde caninin titre -
meden yaptığı bu tistUste itiraflar -
dan çıldırdığına hükmettiklerinden 
cesetleri bulunamıyan Amen"kan kı
zile arkadaşını nereye gömdüğünü 
sormuşlardır. ' 

Katil evinin mahzenine koyduğunu 
söylemiş, beraber gidip kendi elile 
göstermesi emredildiği vakit yüzü 
sapsan kesilmiş: 

- Aman! .. Amerikan kızının ce· 
sedini göremem! diye bağırmıştır. 

P arise eğlenmek ve dans etmek 
üzere gelmiş olan Amerikan 

kızını bir dans salonUDda tanıdığını, 
sevmiye başladığını, onun kendisine 
karşı bir meyil olduğunu hik: ye eder 
ken korkunç katilin ytizö kireç ren
gini alıyor, boğulacak gibi soluk so
luğa nefesleniyor. Kemdlnden inti
kam almak ister gibi şu sözleri mı
nldanıyordu: 

"- Eve girdiğimiz vakit çantasmı 
tneden açıp benim gibi bir herife pa· 
rah olduğunu gösterdi! Dayanama
don. Ellerim boğazına doğı:u gitti, 
pamıakBnınla boynunu sardun. Ok
§lyacağımı zamıediyordu galiba. Sa· 
kin ve gtllerek gözlerime bakıyordu. 

(Arkası 8 incide) 
ispanyada cUımhurlyet.çDerfn ıdpe rlerhıde tetkikat yapan lngllls 

Amele Partisi Lideri Mr. Attlee 

7 -

rmdan Ma.rgaretta Soott 

Fakat bu gür.el yıldız evlenir 

mes llnema bayat.mdan r-ekll 

söylemektedir. 
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Suriyede Hükiimet 
ve Parti 

(Başı 1 incide) 
b.te !!~hususiyetler gösterir. Va
tam pa.rtisinjn inkişaf safhalan Tür
kiyenin kapı bitişik komşusunda.ki 
politika olgunluğunun seyrini ifade 
eder. 

1918 de Tiirkiyeden ayrilmı§ olan 
Suriyede 1934 senesine kadar parti 
denebilecek bir şekil yoktu, denebilir. 
Bu zamana kadar devşirme dene-bile 
cek 1*1:akmı gruplara. mensup insan
lar vardı. Bunlar kendilerine ''Elküt
Jetulva.taniye,, ıadmı veriyorlardı. Bu 
grupun içinde eski "La Merkeziye.,
ciler eski "Elistiklfiliyun", eski "Hiz
bU18.rabi,, eller vardı. Bunlar bir ara
ya toplanıp çalışmıya başladıkları va 
kit müşterek bir programdan mah
rumdular. Müşterek progr'a.mlan va
tan sevgisinden ibaretti. Halbulrl bir 
partinin progrruru yalnız sevgiye is
tinat edemezdi. Bu ancak bir cemiyet 
olabüirdi. 

933 te Fransa -Suriye muahedesi 
projesinin hararetle ve mutlak ekse
riyetle reddi Uzerine kütlecller bir ceş 
kilit vücude getirmeyi lüzumlu bul
duila.r. 1934 de Humus toplantısı bu 
maksatla yaprldı. Bu içtı'ma. Vatani 
kütlesıni daha sıkı bir fiekijde toplan
mıya sevketti ise de snrih bir prog
ram, nizamname ve parti teşkilatı 

vUcude getirilemedi. Yine mistik hü
viyetini muhafaza etti ve vataııper
verlCT bloku halinde programdan u
zak kaldı. 

Parti tanınıyor 
1936 senesinde Suriyede miD.f bir 

kımrldanma vardrr. Bu kmu!danma
ııın rehberi Vatani kütles:dir. Bu kı
mıldanışla. Tacettin hUkfımeti ve 
Fransa epey mücadele etti. Efkln u· 
mumiyeyi temsil edecek kudret göste 
ren Vatani partisi kendisini hissettir
di ve nihayet Fransa Vntantlerle mü
zakereye yanaştı.9 Eylilt 1936 da P..a
riste imzalanan Fransa-Suriye mua 
hedesi Vatanilerin eseri sayılabi'lir. 

Bu muvaffakıyet üzerine parti şu
beler açtı Fakat program ve ana 
prensipler hfı.la mevcut değildi. Vata
niler Paris muahedesinden sonra in
tihabatta muvaffak oldular. (Cezire 
Te Cera.bfüs müstesna). Hala, Suriye 
Vatşpl parti.sinin tam tebellür etmiş 
bir programı yoktur. Bu programsız
lık epey zama.n partinin bocalaması
na sebep olmuştur. 

Bu bocalamıya sebep, programsız
lık yüzünden iç ve dış politikada hu
aule ge!en kanşıklıktır. Part;, sosyal 
temellerini tayin etmediği için tezat
lar içine düşmüştür. Bugün hala Va· 
tani şefleri arasında müfrit, mutedil 
nasyonalistler, iıslıimcılar, Lamerke
ziyeciler ve liberaller yanyana dur
maktadırlar. 

Parti yeni bir hüviyet alıyor 

yaklaştmnaktadır. Bu zaruri sebep 
Vatani erkanmı partilerini tanzim ba 
kınımdan yeni bir safhaya sevketmlş 
tir. Her memleketin siyasi partileri 
programları getirtilmiş, Uç kişilik bir 
tetkik komisyonu teşkil edilmiştir. 

Vatani partıis.ini ~ekidüzen verclir
miye sevkeden bir sebep te milli bir
liği arzu edenlerin şu mUşahedesidir. 
~k eski zamandan kalma mahalli te 
f evvuk hisleri, milleti ikiye bölmek is 
tidadmı sarahatle göstermektedir. 
Çünkü bir pr~gram etrafında toplan
mıyan parti mensupları Şam ve Ha
lep şehirlerinin tezatları önünde bö
lüklere ayrılmaktadır. Şnmltlar Ha
leplileri, Halepliler Şamlılar i~i göz
le görmcmektedirlCr. Halbuki hazır
lanmak istenen program bu ayrılık
ların önUne geçebilecektir Milli bir
lik arzusunwı duyurulması ve onu la 
hakkuk ettirmek yolunda gayretler 
sarfedilmesi Vatani kütlesinin geç 
te olsa teyakkuzuna d~Uılet eder. 

Hükumet ne halde? 
Programdan mahrum partiden balı 

settlk. Onun kurdu~ hUkfımetin 

kuvvetini teşkil eden unsurlan tah
min edebilirsiniz. Mütecanıs ~r hU
k\ımet program·ından bahsetmek a
bes olur. Oyle bir hükfımet karşısm-
dasınız ki, erkanın ı::~ı·aset 

telakkileri biribirinden fark -
lıdır. o ha'de sur:ye'de hü
klimetin değil, htikfımeti teşkil e
den şahısların politıkalannı ve bun
ların hallı: üzerindeki nüfuz ve tesir
lerini' gözönUnde t'Utma.k iktıza eder. 

Hükumet erkaru ;çinde umumiyet
le sevilen, itimat olunan, kendi 
sinde bir hlikfunet adamı vasfı 
sezilen Cemil Merdemdir. Suriye 
Başvekili mutedil nasyonalist, kom
ıwarile hoş geçinmek istiyen rea.fü:.t 
bir devlet adamıdır. Kendisi etrafın
da geniş bir sempati halesi mevcut
tur. Buna mukabil partinin riyaset 
mevkiini işgal etmiş olan Sadullah 
Cab;rl müfrit hareketlerinden ve hal
kı hiçe saymasmda.n, cenuplu vatan
daşlan 'm!nasız bir yığın telakki et
mesinden dolayı halk ve münevver
ler nuarmda bir sempati sahibi dt?
ği!dir. Sadullah Cabirinin halkın E<:V 

glsini kaybetmesine sebep olan hanı
selerden biri de harict ve dahili poli
tikadaki hesapsız1ığı ile beraber par
ti arkadaşlarını da ehemmiyetsiz bi· 
rer mahluk saymak )Stemes:dir. 

Hükfımet erklnı a.ras!lldaki ihtilaf 
lan hesaptarken kabinede iki Halep
li, iki Şamlı vezirin bulunduğunu ve 
bunların biribirlerile anlaşamadıklar 
rmı da söylemek ;ktıza eder. Hu1rusa 
hUkUmet, bugün Başvekilin prestijile 
ayakta durabilmektedir. 

Tiftik ihracı 

BAŞMAKALEDEN MABAA'I' 

Bir Senelik 
Ak Hesap 

(Başı 1 incide) 
Diğer taraftan Atmanyadan ihra

cat mevsiminin iptidasında 44 mil -
yon lira derecesinde alacaklı idik. 
Şimdi alacak hesabımız on sekiz bu
çuk milyona inmiştir. Bundan başka 
Atmanyanın veresiye olarak memle
ketimize sattığı eşyanın bedeli, bu 
alacağa fazlasile karşılık te§kil et -
mektedir. 

Alman takasının muvakkat bir ZB

man yürüyememesinin sebebi şu idi: 
Almanyanm ham madde azlığı ve pa 
halılığı ve kendi silahlanmasına ait 
istihsaller yüzUnden hariçe satış im
kiınlan daralmıştı. Şimdi bu buhran 
geçmiş ve satış kudreti artmıya baş· 
lamıştır. 

B ~vekilin tasarruf haftası ve
silesile verdiği hesaplarda di

ğer ferahlı bir noktada beş yıllık sa
nayi planının ncticclenmiye yüz tut
masıdır. Memleket bunun için 90 mil 
yon lira para sarfetmiştir. Bu para 
başka memleketlerin ölçülerile az o
labilir Bizim için mUhim bir yekün
dur. Mali vaziyetimizi ve döviz poli
tikasını zorlamadan doksan milyon 
liralık bir işi başarmak imkanları 
bulunmuştur. Bu da elbette bir var
lık alametidir. 

Ceıaı Bayarın bu seneki tasarruf 
haftası mUnasebetile millete hediye
si, Uç yıllık maden planıdır. Planın 

tahakkuku sayesinde Uç sene sonra 
memlekete senede 14 milyon lira ak
mıya. başhyacak ve döviz kaynaklan 
mız o nisbette kuvvetlenecektir. 

Maliyemizin altı aylık gelir tahsi
latı da dikkate değer bir manzara 
gösterivor. 1935 senesinin ilk altı a
yında Türk hazinesine 95 milyon Ura 
aktı. 1936 senesindeki gelir ayni müd 
dette 127 milyon liraya çıktJ Bu se
nenin ilk altı ayındaki gelir 147 mil
yon lirava yUkselmiştir. 

Kaynaklar değişmemiştir. Vergi 
nisbetıeri artmamış belki biraz azal
mı~tır. Ayni kaynaklardan bu kadar 
!azla gelir al•nmam. milli gelirin art
tığına bir ölçüdtir. 

Bankalara yatmlan paralar ayni 
müddet zarfında daha fazla bir nis
bette artmıştır. 1935 senesinde ban
kalara yatırılan para l 98 milyon lira 
idi, 1936 da 200 milyon'LJ. 1937 hazi
ranında 277 milyonu buldu. Bundan 
anhyabiliriz ki, millet. bu seneki ver 
gilerinl bir. iki sene evvelkine nisbet 
le daha geniş bir gelirden ödüyor. 
Yani milli gelirle nisbet edilmek şar
tile vergi yUkUnUn ağırlığı gittikçe 
azalıyor deme~tir, 

p unlar normal bir gidiş sav,,sin 
de ele geçen neticelertiir Baş 

vekilin dediği gibi, memleket için 1lsıl 
refah devri. dünya piyasasında re -
kabet kabul eder fiyatlerde istihsal 
imkanları kurulduktan sonra gele -
cektir. 

TAN 

Yirminci asrın en 
korkunç canavarı 

(Başı 7 incide) 
Olanca ktt\'\'etimle ıktrm, sıktmı .... 
Gözleri kaybolnn.cıya, bana bakamı
yacak hale gelinrjye kadar sıktım. 
Gırtlağı.na kadar dayanan iki havlu
yu ağzına fakadım. Paralarını :ıldık· 

ihtira ilanı 
"Geriye tepen kısa namlulu otoma 

tik· silah,, hakkında alınmış otan 
29.12.931 günlü ve 1308 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii f:ile konmak 
üzere ahere devrüfera11 veya icar e
dileceğinden talip olanların Galala
da. lktısat Hanında, .R.obcrt Ferri ıe 
müracaatları ilan olunur. · 

tan s0tıra soğumıya başlıyan cesedi İstanbul İkinci Ticaret mahkeme-
mahıene tndirml5tim. sinden: Davacı Türkiye I.ş Bankasın-

Aııkada.~ıonı kola)'111ı aldığım gibi, dan İstanbul Sirkeci Sanasaryan ha
ensesinden bir kurşunla oldürUp soy- runda mukim Andonyadis aleyhine 
dum. Cebinden topu topu otuz frank 934/ 778 dosya numarasile açılan if • 
çıkmıştı.,, Ias davasında oturduğu yeri belli ol-

. . . . . mıyan müddeialeyh Andonyadise iıa-

K atılın mazısı. 16 yaşında mek- nen yapılan tebliw t w h" 
t r "k b" te · fi "di ga n ragmen ma ı<c 

22 yaş edp 1.k1 • e~ ır çte' ~ın şl'~ 1 
• meye gelmediğinden hakkında 401 in 

o ın a ı ı emaye ıçın a u: sene ci madde mucib' 'k' " dd 'l 
hapsol t J mce ı ı ay mu eı. e 

A unmu~ u. . . • :erilen gıyap kararının ilanen tebli-
snn en korkunç katilı Eugene g:ine karar ver"l · k 

We"d d - d 1 ı mış ve ararname 
ı mann aha çocuklugun a azı ı mahkeme divanlı · 1 şt bir c . 1 • anesıne ası mı ır. 

anı o acagını anlatan. anasını Müddeialeyh A d d' hk 
kah d ··ıd" k 1 kl n onya ıs ma eme 

rm an o urere hırsız ı ar ve için tayin edilen 21. 2. 938 pazartesi 
cinayetler yapmıştır. 

saat 14 de mahkemeye gelmediği ve 
Francford'da yüksek mektep taıe- vekil göndermediği takdirde mahke

besi iken bir hırsız çetesi teşkil et -
meye gıyaben devam edileceği ilan 

miş ve mektepten kaçarak hırsızlık - olunur. (2897) 
lar yaparmış. Poli!) yakaladığı vakit 
Almanvada mUthi11 hir skandal ol -
muş. on altı yaşındaki hırsız çetesi 
reisini mektepten kovmuşlar. Seı-seri Den 1 z y o 11 art 
katil Kanadava gitmiş orada da ma- ı 
oera ve çocuk kaçakçılığı peşinde do- iŞLETMESi 
laşmış. Almanyaya avdetinde kuyum Acentclen: Karaköy Köprübaşı 
cu di.ikkanınt savmak i.i7"re e-lrdi2'i Tel 42362 - Sirkeci MUhürdar 
dükkanda kuyumcuyu ve karısını ka lmmır zade Han Tel 22740 ••I 

KARADENiZ HATTI 
DöRDONCO POSTASI 

14 .12-937 -- -
Istanbul ikinci Jflfıs Memurluğun

dan: Müflis Ayan oğlu Mehmede ait 
olup masa memurluğunca açık artır· 
maya konmasına karar verilen: 

1 - Sultanahmette Nakilbent ma 
hallesinde Çeşme sokağında kain ha
len yangınyerinde sağ 259 harita No. 
lu Hatice solu 175 No. lu Osman ar· 
kası 257 No. hı Mehmedin önü yol ile 
mahdut 13 No. lu ve tamamına 43 li· 
ra 65 kuruş kıymet takdir edilen 43/ 
65 metre murabbamdaki arsa. . 

2 - Beyoğlunda HUscyinnğa ma -
hanesinde BUlbUI sokağında atik 6 
cedit 81 halen 59 No. ıu 112 arşın on 
parmak murabbaı yani 64 50 metre 
mutabbamdaki tamamına 64 buçuk 
lira kıymet takdir edilen arsa. 

3 - Beyoğlunda eski Tatavla ha· 
len Kurtuluşta eski Fotika yeni B:v 
badal sokağında kain ve tamamına 
600 lirn kıymet takdir edilen 7 9 No. 
lu maabahçe hanenin Uç hisse itibari 
le iki hissesi. 

4 - Boğaziçinde Trabyada Tepeba 
şı sokağında atik 14 7 No. lu bir tara 
fı Corcaki fındalığı bazan tepebaşrn
da olan Yol ve kestane ve fıstık ağa· 
cı Balıçcköy yolu ve Panayot uhde • 
sinde olan mahal ile mahdut kısmen 
Nadas yapılmış ve kısmen bayır ve 
fmdalıktan ibaret ve tamamma735 
lira 20 kuruş kıymet taktir edilen 
80 dönUm miktarındaki fındalığın üç 
rubu hissesinin 360 seyim itibarile 
285 sehmi. 

fal.anncı birer rekic vurarak öldür -1 
mlis iYi bir ailMPTI o1mı:ıı:ır savesinde ı 
altı senelik hapiı1le kurtıı.ılmus, hapis ı' 
ten c1k:1r Mkms:ı7 Fnnıcı""~ P'N'PrPk 

yukarıda anlatt•ğımız tüyler ürperti
ci cinayetlerini işlemiştir. 

5 - Kartalda Ardıç mevkiinde Ar 
dıç bumunda kain ve tamamına ~93 
lira 62 kuru13 kıymet konan ve tafsi· 
!atı raporunda izah edilen tarlanın 
sü!Us hissesinin on hisse itibarile 5/ 6 

Istıınbuldan Çarşamba günle- hissesi açık arttırmıya konmuştur. 
ri kalkmakta olan l{aradcniz 

başlayınca bugünkü neticelerden çok 
iyilerini, TUrk milletinin yUksek isti
datlarına daha fazla bir derecede 
llyik olanlarını beklemek hakkımız -
dır. 

Celal Bayann bu nutkunda ifade 
ettiği mUhim bir prensip varüır ıci, 
o da müsavi fırsat prensibidir. Her 
vatanda,, memleketin kendisine ver
diği nimetlerden kudreti, zekası. isti 
dadı nisbetinde istifade edecektir. 
Bu istifadeye mani olacak hiçbir ted 
bir, hiçbir kanun, hiçbir engel yok -
tur ve olmıyacaktır. Türkiyede sınıf 
yoktur. TUrk namı altmda toplannn 
mübarek insanlar vardır .. 

Bütün memlekete ait rasyonallzas 
yon hareketile beraber bu yUksek 
prensibe ait tatbikat, Türk milleti 
için çok ferahlı inkişaf ufuktan vıi -
detmektedir. Hiç şUphemiz yokt:ur 
ki, ilerideki senelerin tasarruf hafta
larında hükumet namına halka he
sap verilirken ortava konulacak ra -
kılm1ıı.rdaki artış nisbeti adi ~ekilde 
değil, hendesi şekilde olacaktır.. 1 

Ahmet Emin YALMAN 

Şartname 25.12 937 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için dairene 

Birincik5.nun 37 den itibaren ya 
hattmrn dördüncü postaları 151 
pılmıyacaktır. (8332) açık bulundurulmuştur. Bu malların 

•••••• .. ••••••.: vergi ve tanzifat ve tenviriyesi ve yir 
mi senelik icarei vakfiyesi ve sair 
rüsumu müşteriye aittir. Gayrimen • 
lrullerin birinci arttırması 14.1.939 
cuma günU saat 14 den 16 ya kadar 
iflas dairesinde milflisin masa memu 
ru tarafından yapılacaktır. 

Arttırmaya iştirak edenler yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey akçesi ve 
yahut Milli banka teminat mektubu 
verecektir. 

Birinci arttırmada takdir edilen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde en son arttıranm taah· 
hildU baki kalmak üzere ikinci arttır 
ması 29.1.938 cumartesi günü saat 
11 ila 13 de yapılacaktır. 

Ve en çok arttırana mezkur gayri 
menkullerin ihaleleri icra edilecek -
tir. Sati§& iştirak etmek istiyenlerle 
izahat almak istiyenlerin 934/ 1 No. 
ile müracaatıari ilan olunur. (2898) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : • 

9,.~. '°~~e~~ ... ~~.?.~:.!'ı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşı · 

SJ Leklergo Apt. Tel. 43924 -

Bu ayrı ayrı temayülleri taşıyan • 
şahsiy~tler artık birbirlerini feda et
mek ve partiyi parçalamak arzusun
da değilcrrler. Beraber mesuliyet ka
bul etmiş olmak onları biribirlerine 

Almanyada kurulmuş olan itha -
\at bUrolan küçUk parti1erde tiftik 
ithali için permi göndermeğe başla
mıştı!'. 

Memlekette rasyonel çalışma ~·olun 
da açılan yeni faaliyet devri, tam e-1 
serlerini ve semerelerini göstermiye 

İdaremiz vapurlarının Raspa ve Sülyenle boyanma ve kazan tuzlarmm kı 
nhna işi açık eksiltme surctile bir müteahhide ihale edilecektir. !hale işi 15 
Birincikanun-1937 Çarşamba günü saat 15,00 de idare merkezinde Şef
ler encümeninde yapılacaktır. 
Şartname her gün işletme Şefliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gi1n 

ve saatte (100) lira pey akçeleriyle Encümene gelmeleri. (8282) 

KAYIP: Edirne erkek lisesi birinci 
sınıftan aldığım (1043) numaralı 

tasdiknameyi kaybettim. Yenisini a· 
lacağımdan hükmü yoktur. 487 nu 
maralı Mehmet oğlu Mesut Ozdu~ 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ KAPLANLAR/ 

Salman güverteye yabnlınca yarasım kendisi aramaga başlamıştı. A-

11'ık, kuvvetli lakin kadın eli imiş gı"bi itinah elıle ınrmalı cepkenin sırtmı ke 
serek omuzunu açınca orada büyük, kesme bir tabanca kW'§ununun aç
tığı yarayı buldu, C'lilc yokladı ve kul"§unun etin içine gömülmüş oldu
ğunu da anladı: 

- Benim kamaradaki rakı şisesini getirin, orada yara bağları da var, 
dedi. 

Yi.' bir iki dakika sonra gelen rakı ı,iscsinden, ipek Trablus kuşağı ara.-

sından çek'tıgı ustura gıbi keskin Araı:ı işi hançerinin üzerine bolca dciıt

tü. Ustaca bir vuru,.la omuzun kaba etini açarak baruttan kapkara ol -
mu, pürüzJU kurşun parçasını çıkardı, Bayram Reis için şimdi iyice a
çılmış olan geniş yarayı bol rakı ile yıkayarak yine rakılı bir bezle ka
patmak ve sarmak iki dakikalık iş olmuştu. 

Yaralı, hançerin verdiği acıdan ziyade, taze eti yakan, sert 
gradolu rakının acısile biraz kendisine geldi. Gözlerini yarım açarak 
Bayram Reisin yüzünü üstUne dikatle eğilmi~ görünce elektrikle işliyor-

- No. 51 m Reaaamı: 

MONIF FEHiM 

muş gibi birden yerinden fırladı: 
- Reis .. Reis ... dedi, Tanrıyarr alabildiniz mi? 
Bayram Reisin demir yüreği, işte ancak o zaman eridi, c:-Akrr gl5zlerin

de bir ıslaklık, bulanıklık duydu; dillerini sıktı ve Salmanın nurrıı elin
den tutup: 

- Tanrıyar, dedi, yoldaşların için senden daha değerli değndir .. f!M 
seni kurtardık ya! Salmanı dört levent yakalayınca aşağı indirip ,.ats 
ğma yatırdılar. (Arkası \'ar) 



14 .12 - 937 lAh 
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No. 37 Yazan : Ziya Şakir 

Gazete erde Hergün f stif a 
ektupları Okunuyordu 

. Ye?i fırka reisinin ne kadar ga- F akat, bu vaziyet memleke- rür görmez, derhal yeni bir dönüş 
tıp fıkirJerle meşbu olduğunu ~un tin siyasi ahlakı itibarile yapmışlar .. Bir anda yine lttihat-
dan anlama.ıdır ki; çok güzel talik bir facia teşkil ediyıordu. Artık fır çılardan yüz çevirerek 
Yazı yazan Sadık Bey, fırkanın kalara karşı beslenen emniyet ve iti - Yaşasın Hürriyet ve ttilaf fır 
:resmi mühürü için de özene beze- mat hislerini tamamile söndürüyor kası. 
lle b' n- k d 1 ır nwuıune yapmış, ar a aş a- du. Diye bağırarak ortaya atı1mış.. 
tına göstermişti. Bunu gören mii- Bugün gezetelerde, (istifanaımele- !ardı. 
tıevver itilafçılar, katıla katıla gül- rini neqre lüzum go"renler) ·, tam o- d o; Bunlar, vatan ve iman uygu-
?rı.Uşlerdi. Çünkü bu mühür nümu- tuz üç sene Abdülhamit devrinin zu 
nesi, tekke duvarlarında asılı lav- liim ve seyyiatını hoş görmüşler .. 
haıarda görünen bir takım dervi- büyük bır riyakarlıkla· 
§ane remizlerden, işaretlerden, - Padişahım çok yaşa! .. 
Yıldızlardan, hatlar ve noktalar- Diye bağırmaktan çekinmemiş-
<lan mürekkepti. Siyasi bir fırka- lerdi. 
tını resmi anUhürü ile bu nümune Yine bu adamlar; Meşrutiyetin 
arasında en küçUk bir münasebet ilanı günlerinde: 
bile mevcut değildi. - Kahrolsun istibdat .. Yaşasın 

Hatta bu mühür meselesi, az t ı k hürriye ... 
alsın fırka erkan ve azalan ara- Diye feryat etmişlerdi. 

6tnda büyük bir cidal husule geti- Jttihat ve Ternkki Cemiyeti va-
recekti. Sadık Beyin dervişi hava- ziyete hakim olur olmaz; 
l'isi ve fırka i"indeki müritleri, bu "' - Yaşasın, lttihat ve Terakki 
llıUhUr ni' ı unesini son derecede 
'takdir ederek fırkanın istikbali için Cemiyeti! b Diye bağırmışlardı. 

ir (falihayır) telakki etmişlerdi. (31 Mart) ta: 
~ilııevvcr zümre ise, fırkayı gü- _Yaşasın şeriat. 
Ünç bir bale koyacak olan böyle b· Diye, Derviş Vahdetiyi alkışla- ' 
ır :rnUhürün ortaya çıkmasına 

~iddetıe itiraz göstermişlerdi. mışlardı. 
(11 Nisan) günü: 

Ekseriyet Sadık Beyin tarafın- _ Yaşasın, kahraman a~kerleri 
da bulunmakla beraber, nasılsa o 
l>artiye galebe edilmiş; düz ve sa
de bir mühiir hakkettirilmi§ti. 

miz. 

lşte, arzettiğimiz misallerden de 
anlaşılıyor ki; fırkanın daha ilk 
t:Şekkül günlerinde bile, fırka er- -
~anı arasında tam bir fikir ittiha.-
1.ı bulunmak şu tarafa dursun; bi
h~kis rnuhte1if sebeplerle araya mü 

Diye, şehre giren (Hareket or
dusu) nu karşılaımışlardı. 

Ondan sonra; tekrar: 
- Yaşasın, halaskar cemiyeti 

muhtereme! 
Diye, ittihatçılara medahlrğa ve 

dalkavukluğa başlamışlardı. 

un bir zıddiyet gırmişti. 

8 öyle ohnakla beraber fırka
! . nn_ı vaziyeti günden güne 
n~şaf ediyordu. Kuvvet, günden 
g\ine artıyordu. Zayıf imanlı ltti
hatçılardan pek çoğu da, yeni fır 
~ya .. geçiyordu. Hergün gazeteler 
"'e, §oyle il8.nlııra tesadüf ediliyor· 
... u · 

(lstifa) 
h Ciier nasılsa intisap ettiğim Itti

at ve Terakki Cemiyeti ile bugü
:e kadar teşriki mesai etmiş isem 

e, bu defa hasıl olan kanaati vic 
daniyeme binaen bugünden itiba
~en cemiyeti mezkilreden istifaya, 
be ~ınleye malum olmak üzere iş
ttı.u ıstifamm. gazetelerle ilanma 

ecburiyet hasıl oldu.) 
. au istifanamelerin altında her 
~reye ait, çeşit çeşit, imzalar bu 

UYordu. 
h. ıtebua, memur, tüccar. esnaf, 
~ltlal, cnımal hüviyet veimzalannı 
lar 1Yan bu istifanamelerin sütun
lt dolduracak derecede çokluğu, 
h. alJun heyccarımı arttırıyor .. ltti· 
~t • Terakki cemiyet ve fırkasın
~ ba§lıyan bu panik, yeni fırka
oıa. artık vaziyete tamamllP hakim 
liı cak bir k•ıdret; kazandığına de 

llddediliyordu. 
'tal ~e kadar ibrete §ayandır ki; taş 
lte~rd~, bazı kaza ve vilayet mer
bird e~de, bütün bir klüp halkı hep 
Qa.1/n tstifa ediyor .. Klüp kapısın 
lev~ kırmw (lttihat • Terakki) 
t-ek ası, bir gece zarfında indiril~
laf) onun yerine, (Hürriyet ve Iti-

\7 Ilı Yeşil levhası ası!ıyordu. 
le aıiyet, vehamete doğru sürUk
tııyord 

~etl u. Memlekeı.e en faydalı hiz 
erg" <!ılık ?rmek için kurulan fırka 

ıre ahlak süfliyetinin en derin de 
ceıe:; 

liyett n~ kad~r indir liyor: Meşru 
iğrene~ b?klenen feyiz ve saadet en 
Çiı-k ç thtiras VE:. dalkavukluğun s:: ÇUkurlanna gömülüyordu. 
l'et·n :e hakiki Ittihatçılar; Cemi 
tak b apııarmı ardr.ıa kadar aça-
8.raıa u ahlaksız ve imansız güruhu 
~k ~na kanştrrdıkları için bü-

ır nedamet hissediyorlar· 
-Ma ' bıiy t anı~fih .. isabet pluyor. Ce 

t'uy~ ' kendi kendine tasfiyeye uğ-
r. 

la.~Yc, teselli bulmıya çalışıyor-

Işte şimdi de; Hürriyet ve ltilfıf 
fırkasının parlamak istidadım gö-

Qstanbul nsliye altıncı hukuk hfı -
kimliğinden: Rauf tarafından Çar:;;t
kapı Demirciler sokak Hüseyinağa 

mahallesi 14 numarada mukim Na
ciye aleyhine açılan boşanma davası 
nrn icra kılınan tahkikatında: tebli-• 
ğata rağmen mahkemeye gelmediğin 
den hakkında muameleli gıyap kara 
rı ittihazile beş gün içinde ve on beş 
gün müddetle ilanen tebliğine ve tah 
kikabn 15 knnunusani 938 oumarte
si saat 11 re bırakılmasına karar ve
rilmiş ve gıyap kararının bir nüsha
sı da mahkeme divanhanesine asıl -
mış bulunduğundan beş gün içinde 
937 /2023 numaralı dosyasına itiraz 
etmediği ve muayyen gün ve saatte 
Istanbul asliye altıncı hukuk daire _ 
sinde bulunmadığı takdirde gıyabın
da yapılan muamelelerin muteber 
tutulacağı tebliğ yerinde olmak üze-
re ilan olunur. (2901) 

Konya Asliye hukuk hakimliğin _ 
den: Konyanrn çifte merdiven ma _ 
hanesinde Şemis sokağında 8 No ev
de Murat kızı ve lbrahim Vafi karısı 
Aslı Mansır vekili avukat Omer Bay
sal arzuhal ile mahkemeye müracaat 
ederek müvekkilesinin kocası Adı ge 
çen mahallenin 121 No. hanesinde 
Mirza oğlu lbrahim Vafi 929 ' sene -
sinden itibaren teğayyüp edip elyevm 
hayat ve mematı ve nerede olduğu 
meçhul olduğundan bahsile gaipliği
ne hüküm verilmesini bilvekale iste
mesi üzerine mumaileyh lbrahim Va 
!inin sekiz senedenberi kaybolup ika. 
metglihrnın meçhul bulunduğu namı
na gönderilen ve tebliğsiz olarak geri 
~evrilen dava arzuhali suretine ilişik 
tebliğ ilmühaberi altındaki mübaşir 
meşruhatından anlaşılmasına mebni. 
kanunu medeninin 32 inci maddesi 
mucibince mumaileyh Ibrahim Vafi
nin sağ veya ölü olduğundan ve nere 
de bulunduğundait malfimatı olanla -
rın ilan tarihinden itibaren bir ay i
çinde bu baptaki bilgilerini mahke -
memire bildirmeleri lüzumu tstanbul 
da çıkan (TAN) gazetesinin 17 ilk 
teşrin 937 tarihli ve 887 numaralı 
nUshasıla neşir ve ilan edildiği halde 
bir semere hasıl olmadığından mez -
ktır madde hilkmüne tevfikan işbu 
ikinci ilan tarihinden itibaren bir m:
ne içinde bu hususta malumatı olan
ların tahriren veya şifahen mahkeme 
yi haberdar etmeleri ıuzumu ikinci 
defa olmak ilzere U!n olunur1 

)arından mahrum olan insanlariı. 
Ve biç şüphesiz ki; yeni fırkanın 
(hüsnü niyet) le yapılmış olan prog 
ramını kağıt üzerinde bırakacak
lar; bu fırkayı da ihtiras, menfaat 
ve mefsedet kaynağı haline soka
caklardı. 

Fırka. esasen (intikam) temeli 
üzerine bina edilmişti. Frrkanm ban 
lıca müessislerinin de itiraf ettiği 
veçhile; maksat, Ittihatçılan devir 
mek ve onların yerine geçmekti. 
Artık böyle maksatlarla kurulaıı 

bir fırka, böyle insanların eline 
geçtikten sonra, ondan memleket 
hesabına ne bayır ve ne menfa·lt 

beklenebilirdi? •. 

N lhayet; acı acı beklenen (mü 
cndelel ilk defa olarak .nıec 

liste başgöstermişti. Ve bu cidal 
derhal barice de sirayet etmişti. 

İttihatçılar; vazyitelerinin son 
derecede nazik olduğunu hissel miş 
lerdi. Hiç şüphesiz ki başlıyaıı bu 
mücadele: iki rakipten birinir. (ta 
mamile ortadan silinmesi) ile neti
celenecek bir (ölüm kavgası) m
dan başka bir§ey değildi. 

(Arkası Va.r) 

Defege Garo 
Suikast yapıyor 

(Başı 1 incide) 
mek istenmiştir. Bazı yerlerde Türk 
lerin Türklükleri inkar edilmiş, bazı 
yerlerde Türklerin dilekleri Heyet 
azasına bu memurların tahrikile ar 
zettirilmemiştir. 

Türkler hakkında bu kadar düş -
manca vaziyet alan memurların iş ba 
şrna getirilmeleri, müstemlekecilerin 
intihabatı istedikleri gibi idare et -
mek için olduğuna şüphe yoktur. Bu 
tayin keyfiyeti halk arasında çok fe
na bir tesir bırakmıştır. 

Şamda heyecan 
Adana, 13 (Tan muhabirinden)

BW'aya gelen en ~ni ve mevsuk ha
berlere göre, Türkiye - Suriye dost· 
Luk muahcıdesinin feshi Şamda heye
can uyandrrm.ıştır. Halk, Vatani par 
tinin elinde oyuncak olan kabinenin 
şuursuz hareketi buna sebep olmuş -
tur, diyor. 

Hatayda, Türklere karşı elan türlü 
tazyikler yapılıyor. Amikli Türlder 
liltistemlekeciler tarafından Kürtda
ğından çıkarılmışlardır. Yeniden yir
mi kişi tevkif edilmiştir. Delege Ga
ro, Sancakta Türk ekseriyetini boz· 
mak gayretile giZli faaliyette bulun
makta devam ediyor. 

Garo, arapça çıkan bir gazeteye, 
Sancağın yeni rejiminden bahsçder
ken gayet garip sözler söylemiştir. 

---ıo---

Fransız Askeri 
Heyeti Bu9ün 

Ankarada .. 
S~yedeki Fransız orduları kuman 

danı General Hutzinger'in riyasetin
de ve General Foger, hava kuman· 
danı ve birkaç erkanıharp subayın
dan mürekkep Fransız askeri heyeti 
bugün Suryieden Ankaraya gelmiş 
bulunacaktır. Fransız heyetine ilti
hak etmek ürere üç erkanıharp zabiti 
de yarın sabahki trenle Paristen 
şehrimize gelecek ve akşam trenile 
Anka.raya gidecektir. Ankaradaki mü 
rakerclere perşE>.mbe gUnü başlana

caktır. 

Japon Tayyarelei Amerika 
Batırdılar Zzrhlılrrın ı 

(Başı 1 incide) 
sında bulunan Panay adındaki Ame
rikan harp gemisini bombardıman e
derek batırdılar. Panay gemisinde 72 
Amerikan bahriyelisi vardı. 

nay hfıdiselesi mesullerinin, mesuli -
yetleri tahakkuk ettiği uı.man, diva -
nrharp tarafından tecziye edilecekle
rini bildirmiştir. Amiral Tadao • Hon 
da, Japon tayyarecilerinin gemilerde
ki Amerikan bayraklarını görmedik
lerini ilave etmiş, fakat standard 
Oilin gemileri ile Panay topçeke -
rinde söylenemiyeceğini de kabul ey
ğını söylenemiyeceğini de kabul ey -
!emiştir. 

Dahirye Vek l -
miz çok müh·m 

b.r nutuk söeledi 

Bunlardan 18 i bulunamamıştır. Pa 
nay Amerikan gazetecilerine tahsis e 
dilmişti. Seyyar radyo haline getiril
miş olan bu gemiden gazeteciler A
merikaya haber göndermekte idiler. 
Yaralılar da dahil olmak üzere sağ 
kalanlar Anhvei eyaletin.de kain Hoh 
sien'de karaya çıkarılmışlardır. Bom 
bardrman Esnas111da Amerika sefa
l"etinin 4 memuru Panay'da bulun
makta idiler. Bunlar, sağ kalanlar 
arasındadır. 

Bee ismindeki lngiliz harp gemi
si. sağ kalanlara yardım ederek, on
ları Vuhu'ya nakletmek üzere sürat
le nehirden aşağı doğru ilerlemekte
dir. 
Bombardıman esnasında 3 petrol 

gemisi de bntırrlmıştır. Bunlar Mei
pi~. Meihsia ve Meian ismindeki 
gemilerdir. Petrol gomilerinden biri
nin kaptanı Amerikalı, ikincisinin 
kaptanı Estonyalı. üçüncüısünün de 
NO'I"Veçli idi. Bu gem'lerdeki facia 
kurbanlarıum adedi, henüz malüm 
değildir. 

Facia kurbanları 
Londra, 13 (A.A.) - Bahriye ma 

kamatmrn bildirdiğine göre Bee tngi 
liz topçekeri. Panay ile diğer üç A -
merikan gemisinde bulunan 150 kişi 
den sağ kalan 54 kişiyi kurtarmış -
tır. 

Süratle fncia mahallinde gitme'ktP. 
olan Bee ismindeki İngiliz harp gemi 
sile Oahu ismindeki Amerikan topçe 
keri, vaka mahalline mütekabilen 
150 ve 300 mil mesa!ede bulunmakta 
dırlar. 

Panay topçekerinin mtitecaviz tay 
yarelere karşı hava müdafaa toplari 
le ateş açtığı söylenmektedir. 
Sağ kalanlar arasında binbaşı Hug 

hes bulunmaktadır. Bu zabitin bir ba 
cağı kırılmıştır. Binbaşı Hughesten 
başka Amerika sefaretinin 4 memu 
ru da dahil olmak üzere 9 Amerikalı 
sağ kalanlar arasında bulunmaktadır 
lar. 

ölüler~ yaralılar 
Vaşington, 13 (A.A.) - Son alı -

nan haoerlere göre Panay topçekeri 
nin mürettebatından 15-20 kişi yara 
lanmıştır. Ölenlerin miktnrı, çoktur. 

Amerika htikfimetinin derhal tah 
kikata başlamasına intizar edilmek 
tedir. Rooscvelt, bu meselenin inkişa 
fmın bütün safhalarından haberdar 
edilmesini, hariciye nezaretinden is

temiştir. 
Hankov. 13 (A.A.) - Amerika se 

firine Panay topçekeri faciasında 
hayatta kalmış olan ve aralarında 
bir de ltalyan bulunan on beş kişinin 
yaralı olduktan ve bunlardan bazıla 
nnrn yaralanrun ağır olduğu bildiril 
miştir. 

Taarruz vukun geldiği sırada ge -
mide üç ltaıyan bulunmakta idi. 

Amerikada 
Nevyork, 13 (TAN) - Çin sula -

rında Japon tayyareleri tarafından 
bir Amerikan harp gemisile birkaç 
ticaret gemisi batırılmıştır. Hadi::ie 
efkanumumiyede fevkaHi.de heycca -
na yol açmıştır. Amerika hariciye 
nazırı B. Hu!! tarafından bugün Ja
pon elçisi B. Saito'ya çok şiddetli bir 
nota verilmiştir. Hadise çok veha -
metli görülüyor. Aıperikanrn bu ha
diseyi münferit bir hadise olarak te
lakki etmiyeceği, bu hususta Ingil • 
tere ile müşterek ve Çok cezri karar 
lar verileceği kuvvetle tahmin edili
yor. 

Teessürler, teessüfler 
Londra, 13 (TAN) - Uzak Şark

tan gelen haberlere göre. Japon ha
riciye nazırı, Amerikanın Tokyo el -
çisini ziyaret etmiş, batırılan gemi -
ler münasebetile teessür ve teessüf
lerini arzetmitşir. Diğer taraftan 
muhtelif Japon makamlan da 18.zım
gelen Amerika mahafili ve makam -
larmı ziyaret ederek teessürlerini bil 
dirmişlerdir. 

Şanghay, 13 (A.A.) - Japon ami
ral Tadao - Honda, gazetecilere, Pa-

ihtira llCinı 
"Müstevi ıskara ile teshin usulü,, 

hakkında alınmış olan 10.1.1936 gün 
lU ve 2055 sayılı ihtira beratı 'blı de
fa mevkii fiile konmak üzere ahere 
devril ferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galata'dn, iktisat Hı 
nmda, Robert Ferri'ye mUracaatıat ı 
ilan olunur. 

Buna rağmen 
Vaşington, 13 (A.A.) - Bahriye 

mahafili, batan bütün Amerikan ge
milerinin Amerikan bayrağını çek -
miş bulunduklarrn• ve ayrıca güverte 
üzerine de Amerikan bayraklanru 
sermiş olduklarını bildirmektedir. 
Japon tayyare1eri. hücum esnamnda, 
Panay topçckerinin üzerindı~ 150 met 
reye kadar inmişlerdir. Bu vaziyette 
Amerikan bayrağım görememiş ol
maları oldukça gayri varittir. 

Vaşington.. 13 (A.A.) - .B. Ro'Jse
v~t, günlük ziyaret programını ta
mamile değiştirmiş ve yalnız Fana
ym bombardımanı meselesi .le n-eş
gul olarak her dakika B. Hull ile te
lefon tema.sı haJinde bulunmuştur. 

Beyaz saray makamları, bu işte 
Amerikan hi,iktımetinin siyasetınde 

esas olarak miili ve vatani menfaat
lerin nazaıı dikkate alınacağını ve 
herhangi bir dahili veya hane. siya 
set düşiinceısi ile hareket edilmiye
ceğini bildirmektedir. Ayni makam
alr, Amerikan birleşik devletler Rei
sinin, millet ve matbuatın alınacak 
kararda kendisine müzahir olacakla 
nlll ümidini izhar eı:viemiş bulundu
ğunu da Hfıve ıet.mektedir. 

B. Hull, beyaz saraya da Pa -
;ıay mese1esi etrnfmda B. RoosE vc~t 
ile uzun müddet görüşmüştür. 

Müşterek hareket 
Londra, 13 {A.A.) - Diplomatik 

maha(ildeki kanaate göre, uzak şark 
ta tek taraflı bir hareket, tarziye ve 
vaitlerden başka bir netice vermiye -
cektir. Bunun içindir ki, bugünkil va 
ı.iyette eğer esaslı bir hareket lüzum 
lu telakki ediliyorsa, böyle bir hare
ket ancak Çinde hayati menfaatleıi 
olan blitün yabancı devletler aras'D
da bir anlQ,Şma neticesinde yapılma
lıdır. 

Mukabil ateş! 
Şanghay, 13 (A.A.) - Ingiliz bar,l 

gemilerine, kendilerine ~aarruz ede
cek olan tayyarelere karşı derhal a
teş açmaları için yeniden emirler ve 
ritm iştir . 

Vç gün mühlet 
Hankov, 13 (A.A.) - Wuhu hnva

lisindeki Japon kıtalarrnın kuman -
danı miralay Hnshimodo, gelecek üç 
gün zarfında Yo.ngtzc'deki gemile -
rin yerlerini terketmeleri lazım gel -
diğini lngliz makamlarına bildirmiş· 
tir. 

Bu emre itaat etmeyen bUtün ge
milere ateş edilecektir. 

l ngiliz el kiırıumumiyesinin 
heyecanı 

Londra, 13 (A.A.) - Gazeteler, 
Nankinde Ingiliz gambotıarının uğra 
mış oldukları taarruz münasebetiyle 
şiddetli yazılar yazmaktadırlar. 

Röyt.er ve Press - Association, Lon 
dra mahafilinde diplomatik bir teşeb 
büs icrasına karar verilmeden evvel 
etraflı matUmata intizar edilmekte ol 
duğunu kaydetmektedirler. 

Daily Telegraph, Ingiliz efkarı u
mumiyesinde hüküm sürmekte olan 
heyecanı kaydetmekte, ancak her nal 
de Tokyo hükumetinin mesut tutula 
mıyacağı bir yalnışlık mevzuu bahsol 
duğunun aşikar bulunduğunu yaz -
maktadır. 

Nevs Chronicle gazetesi, salahiyet 
tar nazırların bugUn Avam kamara 
sında bu mesele ile meşgul olacakla 
nnı yazmaktadır. M. Attlee, hükfı -
metten bu bapta istizahta bulunacak 
tır. 

Bu gazete, şiddetli protestolar ya
pılmasını mıısirranc talep etmekte -
dir. 

Daily E>..-press. Japonya hükume -
tinden acil tedbirler alm'lsmın talep 
edileceğini yazmaktadır. Maamafih 
Ingiltere, Japonyaya bir ültimatom 
verecek değildir. Bununla beraber Ja 
ponyanın vukua gelmi§ olan hasarla 
rı tazmin etmesi lftzımgelecektir. 

Nan kinde 
Tokyo. 13 (A.A.) - Domei ajan

sı bildiriyor: 

(Başı 1 ıncide) 

cak ve atiye emniyetle baktıracak 
neticelere varırız. 

Bu güzel eserin en büyük şerefi, 
hiç şüphe yok kı, büyük milletimızin 
yükı:;ek kabiliyotlerine aittir. Fakat 
bize, bu milli zevki tattıran da, hiç 
şüphesız, ulusal ekonomı ve artırma 
kurumunun faal ve fedakar er kanı
dır. Kendilerine alenen teşekkür et
mek hepimiz için çek zevkli bir vazi· 
fedir.,, 

B. Şükrü Kaya, saltanat devrinde 
bu yurdun ekonomik manivelasının 

kapitülasyonların istismarı altında 
olduğunu etrafilc nıılattıktan sonra 
~öyle devam etti: 
"- Beşer tarihi, Atatürk rejimi 

gibi. mazıden bu kadar malfıl ve mağ 
~uş bir mirasa konmuş ve bu kadar 
~etin bır da\'a karşısında kalmış bir 
ı·ejim henüz kaydetmem;ştir. 

Davıının büyüklüğü ve güçlüğü. 
illet \'e sclJcplerinin l\orkunç zorluğu 
karşısında l ılma.mnk, irlrllmcrnek U. 
ima ileriye atılmak, l·iirUmek \'e mu
\llffdk ohnal< için Atatürk gibi bir 
Türkün ve bir insan harikasının inaa 
dırıcı, yaratıcı ve insa.u kütlelerini 
se\·k, idare e<llci clehası \·e sarsılmaz, 
bükülmez azmi, hiçbir mania önünde 
kınlmıynn enerjL.,i ,·e nihayet müs
pet ilimlere dayanan gooi§ vukuf 
ve nıa.lfımatı \'e hcpsimlen üstün o
farak nıillet için climnğmda \'e kal • 
binde beslediği \'e yaşattığı derin mu 
ha.bbeti \'e soosuz umut ve inanı ıa
zımdı. 

Atatürk, bu yaratıcı yaratılışı, il
mi ve objektif olarak kavrıyabilmek 
için, Türk milletinin son iki asırlık 
tarihini bilmiş, anlamış ve duymU§ 
o feci ve hazin destanı cihan tarihile 
mükayese etmiş olmak gerektir. Biz 
Türkler için bu kadar külfete ihtıyaç 
ta yoktur. Dünii düşilnmck ve bugü 
nü sadece görmek ve hissetmek, hült 
mümUzU vermek ve bizi Ulu Onderi• 
miz Atatilrke bağlamak için kafidir 
ve Atatürke, milletin bağlılığının en 
müessir amili böyle şuurlu bir bük .. 
mün neticesidir. Diğer taraftan an • 
cak bu kadar öUYilk ıztirap tatlnıt. 
bu uc:ı vıç cr.lllo.r içinde lunrrnlmus. 

bu kadar ezici mahrumiyetler altın 
da bunalmış olan bir ana millf'ttir 
ki, böyle kurtancı ve yaratıcı bir in
sana vücut verebilir. Türk milleti ve 
tarihi olmasaydı, Atatürk olmazdı. 
Atatürk olmasaydı Tilrk tarihi kap& 
nrr ve Türk milleti de söner giderdi. 

Yurttaşlarım, Atatürkün Tilı k!ye
si, Türkiye cumhuriyeti hayatın her 
sahasında olduğu gibi ekonomik cüm 
sahasında olduğu gibi eko -
nomik alanda da büyük bir 
inşaat yerini, bir şantiyeyi andı • 
rır bu şantiyeyi kuran da yapan da 
Türktür. Ekonomik cihazımızın yeni 
ve eski manivelaları arbk bu memle 
ketin hakiki ve öz evlatıannın eline 
geçmiş bulunuyor. 

Te,·ekh-W \'e bedbinlik artık 
Türk milletinin tanımadığı. bilıne
diği bir ruh ha!stslığıdır. Her güll 
daima dalıa ileriye, daha güzele, 
daha ku\'\'etll~·e doğnı yükselip gl 
dişi bu milletin kendi öz yarahcıll
ğına olan lıııancını ,.e gil\·enini aıi-
tınnıştır. 

Maddi kazançlarımızın en büyükle
rinden, en karakteristiklerinden ve 
verimliliklerinden biri de şüphesia 
bu mane"i ve ruhi inkılaptır. Son 9.811' 

larda mevcudiyeti ihmal edilen Türk 
devleti beceriksizlikle yeni işlere ve 
yeni hayata kabiliyetsizliği ile itti -
ham edilen Türk milleti. bugün bu in 
krlap ve cümhuriyet sayesinde fabrl 
katar kuruyor, demir yollan döşüyor 
işletiyor, tüneller deliyor, madenler 
buluyor ve çıkarıyor, bankalar açı -
yor, top, tüfek, tayyare yapıyor, k&.
ğıt, cam, kumaş fabrikalan 
kuruyor, kısaca heı medeni ve 
ileri cemiyetin muhtaç olduğu fikir 
ve teknik tezgahlan erkfınrharbiyesi 
ne kumandanlanna ve ordusuna m& 

lik bulunuyor. 
B. Şükrü Kaya, talakatle ifade et

tiği bu mühim söylevinin bundan SClll 

raki kısımlanndn Cümhuriyet yılla
rında Atatürkün başkanlığı altmda 
başarılan geniş ekonomi mucizeleri • 
ınizi cömeıt bir anlatışla hıldirdikten 
sonra nutkunu şu cümlelerle bitirdi: 

"Y urttaşlanm, 

Nankin şehri saat 18 de Japon as 
kerleri tarafından tamamile işgal e
dilmiştir 

Şu kısa müşahade ve mukaye.~eden 
çıkan neticenin verdiği sevinçle ba 
gün çocuklarımıza hazırladığımız da· 
ha şen daha aydın y-arınlarm imam 
ile bayramınızı kutlarım . ., 
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BAHÇE MERAKLILARI 
Her aradığınıZl kaplar içinde bulursunuz. Envaı çamlar, muhte

lif sa.lon yeşillikleri, envaı gül er, yaprağı döken ve dökm.iyP..ı1 süs fi
danları, renkli süs fidanlan, top akasyalar, kırmızı akasyalar, yemiş 
ağaçlan, rrıanolyalar, aşağıya sark an ağaçlar, hurmalar vesaire .. 

• Ortaköy ANKı\RA BAllÇESl.NDE VASIL ·---· 

Devlet Demiryollar1 ve limanlara işletme U. idaresi Hanları 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 3000 metre Kahverengi hareli peğa
moit 23-12-937 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası da
hilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Bu 
işe girmek isteyen erin kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 
7 -5-1936 G. 3297 veya 1-7-1937 G. 3615 No. lu nüshalarında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika ile 562 1/2 li
ralık muvakkat teminatı muhtevi teklif zarfların eksiltme günü saat on 
dörde kadar lfomisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait şartna
meler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8157) 

• • • 
Ankara !stasyonunı'la yapılacak umumi hela ve Revizörlük binası in

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

yolJarının Ankara. Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 198 kuruş bedel 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 27-12-937 tarihinde pazartesi günil saat 15 de An. 
karada Devlet Demiryollan İşletme Umum Mildilrlüğü Yol Dairesi bi
nasında toplanacak Merkez birinci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aı::ağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 21!)0 sayılı kanun ahkam!na uygun 2962.50 liralık muvakkat te
minat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
C - Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası teklif mektupları

nın ihale gUnU saat 14 de kadar Komisyona tevdi edilmiş oLması lll
zımdır. (8245) 

• • • 
D.D./21 No. lu açık arazi ve hangar tarifesinin 15. 12. 937 tarihinden 

itibaren 9 uncu tşıetme mıntakasma da teşmiline başlanacaktır. !<,azla taf 
c;ilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (8254) 

• • • 
İzmir - Afyon hattı üzerinde Turgutlu istasyonunda yapılacak istas

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

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

miryollarımn Ankara; Haydarpaşa, Sirkeci Afyon ve İzmir veznelerinden 
200 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksi1tme 27-12-937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Dev
let Demiryo1lan İşletme Umum Müdürlüğii Yol Dairesi binasında Top
lanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltımeye girebilmek için İsteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Riyasetin~ tevrli Ptmic nt. 
malan lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3000 liralık muvakkat teminat. 
1J - Du kanunun tayin ettiği ve şartnaımede yazılı vesikalar. 
c .._. Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 14 de kadar l{omisyona. tevaı 

edilmiş olması lazımdır. (4482) (8246) 

Hali Tasfiyede Şark Demiryolları 

işletici· Kumpanyası 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

TEVZİAT iLANI 
Şit ketin vaktinden evvel tasfiyesine karar vermiş olan ve 15 lkincika.

nun 1935 te fevkalade olarak içtima eden hissedarlar heyeti umumiyesi 
tarafından kendilerine verilen salahiyete binaen, likidatörler koleji ikinci 
defa olarak hisse başına 12 İsviçre frangı tevzi ve tediyesine karar ver
miştir, 

işbu tevziat aksiyonların 55 Numa aralı kuponuna mukabil 21 birincik&. 
nun 1937 den itibaren yapılacaktır. Bu tevziat !svic;rede 12 İsviçre fran

gı olarak ve diğer memleketlerde tediye mahallinin ve tediye gününün o 
günkü kambiyo kurlarına göre 12 İsviçre frangı mukabili olan para ile 
tediye edilecektir. 

TÜRK1YEDE: 
!stanQulda, Sirkecide, Şirketin dairei mahsusasında. 

FRANSADA: 
' Pariste, Bulvar dezitalyen, 16 numarada Milli Ticaret ve Sanayi Ban-

kası, şube ve acentalarında. 

A VUSTURY ADA: 
Viyanada, Oeste.rreichische Kreditanstalt Wiener Bankverein. 

BELÇİKADA: 

Hrükselde, Namur sokağında, 48 numarada Sosyete Jeneral dö Beljik 
Bankası. • 

HOLANDADA: 
Amsterdamda 'MM. TEIXERA DE MA T'l'OS. 

ı 1SV1ÇREDE: 
Bftlde, Bank Komersyal dö Bal. 
Zürichte, Kredi Süis. 

LlK1DATÖRLER KOLEJ! 
' 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Batkanlığından: 
Eızakın Cinsi Miktan Tahmin F. tık Teminat Eksiltme gün ve saati 

Tereyağı 

Kaymak 

Kilo Kuruş Lira Kr. 
2000 120 180.00 

1200 135 121.50 

21-12-937 Salı günU 
saat 14,30 de.. 

21-12-937 Salı günü 
saat 14 de. 

Galatasaray Lisesinin Mayrs 938 sonuna kadar İhtiyacı olan Yukarı
do cinsi ve miktar, ilk teminatı, eksiltme giln ve saatleri yazılı erzakla... 
rın İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde 
toplanan Komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere Okul idaresine ve Tica
ret odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve sa
atte Komisvona gelmeleri. (8329) 

-
-

-

TAN 

Modeli Amerikanın meşhur kuvumcu· 
fardan biri t:ırafından yapılmış bu fev· 
kalade mahfaza içine konulmuş bir 
Parlcer Vacumatic mürekkebli kalemle 
bir Parker stilomin emsalııız hir he· 
diye dir. 

14-12-937 

-

-

--

Parker Vacumatic mürekkebli kalemlerinin tenlcid olu· == 
nacak hiçbir tarafı yoktur. Parkcr kalemlerini yakından == -

-
tetkik ederseniz inceliğini, zarafetini ve bir mücev?er == 

• kadar ihtişamını gözlenniıle görür ve takdir ederaini:r.. _ 
- Parker kalemlerinin imalinde hiçbir fedakarlık esirgen- == 
::= mcmiştir. Yıllarca çalışmış tecrübeli"ve mahir işçilerin -~· 2_ = == vücuda getiı diği bu 900 kalemler bir harikadır. 
- Parlcer kalemlerinin mürekkep haznesi boylu boyunca 

- vacumatic tertibatla olup °lo 102 daha fazla mürekkep ~ \ ;;:;;;;;;;;;· 
şeffaftır, "mürekkep alması sağlam bir malltaniuna ve. " , 

alır, uçları platinle kaplama halis altın ve tepeleri ~~ ... \.. -== iridyumdan yapılmıştır.~ -
~ :. -

= 'Parler Bl'ACl!MATicD ·•: i 
;;;;;; 

Standar ~=~-b;d:. olan bu ~:ı~;nler 1 5.- ·T. Lı . 

Slender 12.50 T. L. Maxlma 20.- T .. L. == 
umumr Acente ve Satı• Yeri: 

BEdROOLU HAMDI PEKER, KITABIHAMI BAŞMAK J. NIKITİTS ERBEN 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıiiiılınıiiiıiı;nıı;ııınıiınıııliıii~ıilııııııııııııııııımnııİıı~İnıİIDıiiiilıı~İ~İWiııİİiıı~iiiıı;~İıİİıllıııııııır 
lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
Mukaddema Beyoğlunda Sahızağacı Saksı sokak 9 numarada oturmak

ta iken şimdi adresi meçhul ölü Saime mirasçısı Ali Muhittine. 
D. No: 937 62 lkinei icradan verilmiş 26-2-:936 tarih ve 935/2311 No. 

1 

Iu rehin açığı vcsikasiyle Emniyet Sandığına borcunuz olan 156 lira 84 
kuruşun 16-10-935 den itibaren scneVı % 9 faiz % 3 komisyon ve ma
sarifin mecmuu üzerinden % 2,5 muamele vergisi ile tedivesi hakkında 
tanzim edilen ödeme emri ikametgahınız meçhul olmasından dolayı teb
liğ edilemediğinden ilanen yapılmasına karar verilmiştir, Tarihi ilandan 
bir ay içinde bor.cu ödemeniz, Borcun tamamına veya bir kısmına veya
hut alacaklının takibat icrasına dair itirazınız varsa bu müddet içinde 
şifahen veya yazı ile bildirmeniz. borcu tediye veyahut itiraz etmediği
niz halde yine bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız, bulum;nazsa- 1 
nız hapis ile tazyik edileceğiniz ve borcu ödemez veya itiraz etme~eniz 
cebri icraya devam edileceği hilafı hakikat beyanında bulunursanız ha .. 
pis ile cezalandırılncağınız ödeme emri olarak ilanen tebliğ olunur. (83~1) 

Diyarbekir Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - 34230 lira 92 kuruş keşif bedelli Diyarbakır Lise pavyonu inşa-

atıdır. 

2 - Bu iŞe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele Projesi, 
C - Ek. Hus\.fsi ve Ek Fenni şartnamesi, 
D - Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartnameleri, 
E - Bu evrak Nafia dairesinde görülebilir. Ve istenebilir. 
3 - Bu iş 25-12-937 Cumartesi günil saat 11 de kapalı zarf usu

liyle Diyarbakır Nafia Müdürlüğünde yapılabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2567 lira 32 kuruşluk muvakkat te-

minat venmek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek lazımdır. 
A - Nafia Vekaletinden alınmış inşaat müteahhitlik vesikası, 
B - 937 yılına ait Ticaret odası vesikası. 
5 - Taliplerin Cumartesi ihale saatinden bir saat evvel Komisyon re

isliğine makbuz mukabili vermeleri postadaki gecikmeler kabul edil
mez. (8236) 

OSKÜDAR • KADIKÖY ve HAVALISI 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 
Bugünkil bilet ücret tarifleriımize bağlı hususi hükümlerin 6 ncı ma.d

desi mucibince tramvay şebekelerimizde ta.m ücretli yolculara ait bilet Ucret 

tarifesile seyahat etmekte olan resmi elbiseli Subaylar, 15-12-193'1 gü

nünden itibaren, bir ımıntakalık ücretle iki mıntakaya ve iki mıntakalık 

ücretle üçüncü, dördüncU ve beşinci mıtakalara seyahat ede~ileı::eklerdir. 

Ankara Vilayetinden: 
Ankara Vilayeti çiftçilerine dağrtılımak üzere şartnamesi mucibince 

açık eksiltme ile satın alınacağı evvelce ilan edilen ecnebi mamulatı ''75'' 
adet iki tekerlekli (100) adet ikidemirli ve (25) adet üç demirli ve san 
dıkh pullukların satın alınması yirmi beş gün daha uzatılmıştır. İşbu üç 
çeşit pulluğun ihalesi ayrı ayrı olacaktır. Pullukların 20-12-937 pazar 
tesi günü saat on beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. lki tekerlekli pulluk 
!arın .muhammen bedeli (1875}, iki demirlilerin 4500, üç demirlilerin 1500 
liradır. 

Şartnameleri Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinden meccanen 
verilir. İsteklilerin pullukların yüzde yedi buçuk tutarı olan meblağa ait 
banka mektubu veya hususi muhasebe müdürlüğü veznes!ne yatırılmış 
makbuzu ile birlikte eksiltme günü gösterilen saatte Vilayet Daimi Encil 
tilenine l?elmelPri illin olunur. (442ill '8195l 

ÖKSÜRÜK Ş-URUBU 
En · muannit öksürüklerle 

bmofit, astın, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'~ . ilacı. 

dır. Göğüsleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici tesiri ıaya· 

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 

bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lstanbul 

t: 1. 
iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan baaur me• 
melerinin tedavisinde daim2 muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

---ADEM 1 · ı K T I DAR .-.llliııımm-. 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI· 

HORMOBIN 
Tabletleri. . Her eczanede arayınız 

--- (Posta kutuı\i) 1255 Hormobiıi Galata lstanbul --111". 
---------------------------------------------:--~_ 

...,- -·ı 
1 ~e~~~~m~o~~hH Şe~~:rı · en iyi mü~hil ıekeridır. # 
•-• Rihimum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 6 
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PAnAU OLANIN 
YÜZÜ GÜLER 

\ 

12 Birincikclınun'dan 18 Birincikcinuna kadar 
ULUSAL TASARRUF HAFTASIDIR. 

Bu haf ta içinde kumbarası olmıyan her Türk bir kumbara alarak para biriktirmiye bati amalı, 
·Unıbarası olanlar da mümkün olduğu kadar para yatırarak Ulusal tasarrufu arttırmıya çalıtma
ıdrrL 

IClf. 

.) 8u .hafta içinde Bankamızdaki tuarruf hesaplarına en qağı (10) On Lira yatıranlarla (10) 
n lıralık yeniden bir tasarruf hesabı açtıranlar arasında 2 Mart 1938 de kur'a çekilerek kaza
~lardan yüz kitiye muhtelif nisbetlerde (1.000) Bin lira ikramiye dağıtılacaktır. 
Yalnız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yabrılan paradan Şubat 1938 nihayetine kadar en a-

1"'iı (10) On Liralık bir bakiye bırakılması icap eder. 

GAZ 
ve 

BENZiN 
'•fdll 

B 

~ di~~93keniti:nyeni~·i·rrin n 

ı, .. E V i N i Z D E • ' 

Bir Pudra Müsabakası 
TERTİB - EDİNİZ. 

Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

2D a 
HUSUSi KUTU 

PARAS·IZ 
Aşağıki tafsilat dairesinde yapllacak pudra 
müsabakası için meccanen dağıtdacaktır. 

Holivud sinema yıldızları, - yüzünüze adi bir makiyaj fek
lini veren· bütün pudraların bir fihristini yapmıtlardır. Kul
landığınız pudranın rengi ne olursa olsun, belki de size uy
gun gelmiyor. Bazı ıarıtınlar, eamerlere mahıus bir pudra 
kullandıklarında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı 
eamerlere de, sanşmlara mahıuı bir pudra kullandıklarında 
keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin yega
ne çareai, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafın
da batka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anla
maktır. Krema köpüklü T okalon pudrasının, her tene uygun 
orijinal ve şayanı hayret renkleri mevcuttur. Bu pudra hava

SAADETiNiZi MUCiP 
Numeronuz hangisidir? 

landırılmıf, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir olmaz. ~v.....;:;w~~ 
Birçok Amerikalı sporcu ve yüzücü kadınlar, sudan mütees- ı.--.v:.a.· 
air olmıyan bu pudrayı kullanar&.k mutat olimpik oyunların- ----
dan ve yüzmelerinden aonra bile tenlerinin bozulmadığını 
beyan etmitlerdir. 

T okalon pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde istihzar ve 
bu imtiyaz T okalon müessesesi tarafından mühim mali feda
kirhklarla temin edilmittir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife kar,ılık olarak İstanbul 
622 posta kutusu adresine (T. T. 3) rumuzile 12 kurut gön
derdiğinizde hususi modelde bir kutu krema .köpüklü Toka
lon pudraaile muhtelif renklerde nümunelik 4 uf ak paket 
pudra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle yalnız kendi 
başınıza veyahut arkadatlarınızla beraber tecrübe ederek ha
kiki bir pudra müsabakası yapmıf olursunuz. Ayni ::amanda 
(biri gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki 
tüp T okaloiı kremi de göndereceiiz. Bu kremler krema kö
püklü T okalon pudruile beraber kullanılacak yegane krem
dir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini 
de bildirmeyi unutmayınız. 

..._,..., .... 

BU MECCANi 
TECRÜBEYi YAPINIZ 
yOzQnQzQn taze ve 
daha gencteşmış 

olduaunu g O r e -
cıkli,,iı. 
Sol taratt,ııı mur1111ı 
malOmatı okuyunuz. 

Kadınhk aleminde ---.. 
, ikinci inkllap 

Hiç şüphesiz ki (FEl\IİL) dir. FEMlL'in icadından evvel çekti
ğimiz üzüntü ve iğrenç, bıkıtırıcı halleri ve şimdiki FEMlL sa
yesinde kavuştuğumuz rahat, kolaylık ve saadeti düşünüyorum 

da FEM1L mucidine nasıl candan teşekkür edeoeğimi 
bilıriiyorum. 

FElVllL 
ve BAGI 

Evde, vazifede, seyahatte, yazlıkta, kışlıkta, baloda, Mektepte 
seve seve kullanılan ve Beyn.1.milel Kadmlar Cemiyetinin talrdi
r:ini kazanan uf ak, sıcak, yumuşak, karu çekici ve muhafaza e
dici hususi bir pamuktan yapılmış aybaşı bezlerini her eczane
den. pa.rfilmöri ve tuhafiye mağazalarından, kadın berberle
rinden isteyiniz. Piyasaya 6 hk, 8 lik ve 12 lik ambalajları çık- ı 

mıştn'. Umumi deposu: İsmet Eczane ve Laboratuvarı. 
İstanbul, Galata. Tel. 49247 

PETROi. YUM Şti. 
TürkiyeCümhuriyetininheryerineherneviyükıekka- rıııııı' czı·PEK PALAS 
liteli petrol müttakkatı satıtına bqlıyacaktır. Toptan 
ve perakende ucuz terait ve fiatlarla gaz. ve be112in te- - L 11111'111 --
da.rik edebilirsiniz. = OT E L v e L O K A N TA S O 

Adres: 
---,_. -= --

GaOata, PerşembepazarD s ,. z E Sureti mahıuaada otelde çıkartılan 
Arslan han 1 inen kat. halis TEREYACI ile yapılmıt § 

Q A Z _!!!l!"llllrl'<-..JJ'M.ı- G A Z Telgraf adreal: TUrklran • iatanbul En nefis yemekler hazırlamaktadır. LOtfen tecrübe ediniz. 5 
~----;;•1&1De&ı;;;.;;hrtlıa.;.;. _______ ~-~T~e:•eı:0:n=~4:2;:4e::e.1 =Düğün ve Ziyafetler için Büyük Salonları Vardır. § t- P R O F İ L A K S i N -:1 S:~ =~!":"cıa!'.~ ~ Lokanta Umuma A~ıktlr. ~ 

Beis - ki - F .d k Gazetecilik ve8N~?yat Tnrk Llmfte1 illlllllllllllllllllllll'~ •• !··-rk·ec-i,_O_r.ha·n-iy.e ·ca·d-de.si_N_o_ .• 7.T~ı •.• 24~~4 ... 1~11111111111111111111111111 
OCJU UCJU ve n!nCJt en orur. - Sirketi Rns•ı tıfu ver TAN nıathsııı· 
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Grip, nezle, bronşit, 
kırıklık ve 

• • 
rı p ı n ı 

. -~- ........... · 

baş, diş, romatizma, 
tekmil ağrılara karşı 

. : . ' • ' .. • . ü•. ~.~~· .. ·.: 

nevralf, 

terci ediniz 
Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerlemesinin 
•• •• • onune geçmış 
ha~, diş, ve 

olursunuz. Bir tek kaşe "Gri pin,, en muannid 
romatizma ağrılarını, üşütmeden mütevellid sinir 
ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir Seri Sila 
"Gripin.. bu yağmurlu ve soğuk Bir kaşe "Gripin .. çok kısa zamanda sizi 

• havalarda vücudünüzü hastahklardan koruvacak en kuvvetli rah~t ve sıhhate kavuşturur. icabında qünde l adet ala• 

bilirsiniz. ilaçtır. 

Taklitlerinden sakınınız ve 
her yerde ısrarla 

GRiPiN isteyiniz. 
' . .. ' . 
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Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
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DıŞ AGRıLARı 9 NEVRAL'-'ı • 
ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 

AGRILARI DiNDiRiR 

BİZİ JICP DAVET ElfRURDı 
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Bu Ahize Fennin En Son Harikasıdır. 

PHlLlPS 461 A modeli pek mükemmel bir süper olmasına rağmen fiyatı 

YALNIZ 135 LiRADIR 
Bu ahizenin bathca hususi evsafı: 
Bütün dalgalan alır. 

• Sadayı ııl8.h edici tertibat, 
• ikinci bir oparlör ilavesi ve gramofon için duylar. 
• Arka kapakta emniyet tertibatı, 
• Son derece müessir otomatik antif ading tertibatı 
• 110-245 volt arasındaki bütün voltajlarda çalıtır• 
• 9 kilosikl ayırma kabiliyeti, 
• Permenent dinamik oparlör. 

RADYO alırken: 1938 modeli PHILIPS leri dinleme.den 
kararınızı vermeyiniz. 

Ankarada satış yeri: Türk Philips Ltd. Bankalar Cad. 21 
lstanbulda 

satış 

yerleri 

PHlLIPS SALONU Galata, JeneraJ. Han, Voyvoda Oad. 17 ve Acentalar 
OROZDIBAK, Istanbul - BASMACIYAN, Istiklfil Caddesi, Beyoğlu -
EKREM Kadıköy. Muvakkithane Caddesi 49 - AHMET ve HAMlT özgül, 
Pendik ve Başlıca t a.'1ra vilayetleri. 
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