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10 ti• B. ll-1ininiıe ~· toplanacalı Ha

t:imlr'f938 6itrai projesini ıetlıilı etleceldir. 
BAS MU HAR R 1R1: AH ret ET EM t N YALMAN 

Açık_ Mektup 
Belediye 
işleri için 
Anket 

Türkiye Cümhuriyeti Baıvekili 
ve Cümhuriyet Halk Partisi 
Genel Baıkan Vekili Çok Sayın 
Bay Celil Bayara Açık ~riza 

1 H azırlachğuuz yüksek ve geniş rasyonalizasyon programmm tam 

ht• muvaffaluyeti, çok tabii olarak umumi hayatta temiztiık ve ber-• ıya C 1 rak1ık httkttm atlrmeaine ve hallan emniyet ve hoşnutluk ~uymasına bağ-
-o-- bdır. lstanbulda bazı belediye io}erinden dolayı hOfllutauzluk uyandJ.. 

ran sebepler vardır. Bunlara karşı gueteci sıfa.tile mücadeleyi vazife bil· 
~hmef Emin YALMAN diın. Bu hareketim, eaer'inizin muvaffa.luyeti için bir nefer gibi Çahşmak 

•ki, üç ıündenberi ortaya demektir. 
1 atbjnnız otobüı iti, la- lstanbW. Belediye Reisi, bu mücadele k&nJISillda asabiyete ~apı&ıw,g~ 
~ tehrinin idaresindeki ih- na: "Bu yazdan yarmak için kaç para aldı?., diye haber ~~ 
.,._.. "====':-•-- ____ ,_ Bunun berine kend181nden izahat istedinL Verememe eumııunyet 

1 -.uere ve mu1111DU111aaara ~ . 
Lir ölçüdür. Nereye bakıak ayni kemelennde hak anyacağlDıı IÖyWim. 

•linaızhia, ayni müsamahaya, 5 una cevap dünyada vücudtlnden haberim obmY~ . bir 
-J'lli karıtıklığa, balkın menfa- adamdan: "Bin Ura aldın ve ben verdim" yollu dU-e bir ıddia 
-Uerine ve duyeuJuma kartı ay· gelJDittir. Bundan anlıyorum ki eski ter'iye mahkemelerinde yalancı 1&· 
lb Jllikuızhia teaaclüf ederiz. bitlerle yapda.n tezvirleri, Atatürk Tlirkiye&inde, milm.ktlA sanneclmı baa 

Şehrin bu hali, latanbul halkı· gafiller vardır. da bmı 
b1ft b"yiik b' la · · devamlı Haysiyetime ve serefime uzatılmak iatenilen eller kartJllD tah· 
L. u ır aım dıç:an 

8 
sen CUmhuriYet mahkemelerine ba§vurdum. Haklmm U"l)'Ol'UJD· 

9 11' ıztırap meYZU11 ur. una 
için otobüı ifincleki iç manzara- f akat ortadaki mesele, yalnız ,.Uama ait delilclk"· Ortada öyle bir 
11 ortaya koymamız, okuyucul• rejim meaeleai vardır ki, emniyet mefhum.._ 11.yik olcluiu kıyme-
l'lıluzı çok h09nut etmiftir. ti veren bir hilk6metin buna seyirci kalamıyacalı col tabitclir. Demek ki 

l'akat tamdı)a1ıardaıı töyte bir t&rU eehir hayatma ait birtakım itleri. hususi çiftlik ..... iuanlar var. ~ 
duyuyonız: 1ar keyfi aurette it görürken rahatsız edilmek ilt8llyoriar. Temizlik nıi-

-lbmaJ!«ie ve husuıd menfaatler. cadeleai karpamda, Yalancı phitlerle öyle tezvir dolapları huırlamıya 
le Ç&rp)lm&k size mi kaidı! Ne diye dlret edenler çıkıyor ki memleketin mlnevl aayili bu yüzden tehdit al
~ balmııyOl"9UllUS da bapn• tında kalıyor ve namUBlu lnsanlarm emniyet ve iltikrar duygumu 8&rlıb
it IÇJyoreunuz! yor. Bu zihniyet, bu cUret bugün beni kurban diye '6zUne keetirılıiltir. 

Bu sözler, vatudalm rolü b&kkm· Fakat yann her Türk vatandafı ayni nevi nikapb gekavetia taamllmıa 
-. köhne Şark IİhDi)'IJtbı1 ifade e- w tıemriDe ın&ıııHur. 
~. lnkıli.p Tilrkt)elinde böyle '* 
-. .. nıhuna ,_ yotur. Bir..., f:isdeıl kendim IQiD dilfjlm. mara11 bldığpn tecaYUstbı na..,U t. 
...... ._ ... ..._"~-· ... ~":~" ~:':;·.;;~Eft~;;;~~~~"'&';w::~ 
:: fllıllit bdtı- v'ı • .,.. mecbur- Bir ..... , Ye guetecl Slfatile de dilelfm, İltnbal tehri halkmm ,,. 
. • 'll.eie bir gamete, eski Şark llb.· ~ 4lnlelmıeel 'fe yol8uS fflerl QdmlatmU ü.ere hWdmıet ve 
ili~ tlbi olank gördQğ1l, 1ıildiğJ parti kanaliyle ı.tanlıaıda esuh bir anket yapılmuıdır. . 
YoialuJukla.r kaı'lrmıda. aeyircl kaJlr. Umumi bayatta temizlik ve berraklık hUllusundaki ezeli aevgiı1de güve. 
la. meeleğin kudstyetiul yılamt, gue- nerek en derin 1aygılarmu ıuııanm çok AJID BqvekU. 

!:;il~ği ~ kiğıt ve .mürekkep tttc- Tan laımulıarrfrl 
lığı haline iDlllırmİI oıur. ~lımet Emin Y olman 

B 1r hflldUnetm, guetelerin yaz. 

~:..=:.: Belgrattan Sonra Prag'a .. 

~----· 

ş..ıtwq.• Nanlıin öniintlelıi Aınerüan donanmtıaUIUI Amiral wemüi: Aaıuta 

UZAK SARKTA SON HADiSELER 
Hükilmeti, .Amerika 

tereye T ·ye Verdi 
M ddi Zarcirı da Odeyecek 
Amerika Cümhurreisi 8. Roosevelt Japon lmpara
t Teessüflerini Bildiren Bir Mesaj Gönderdi 

Nevyork, 14 (TAN) - AmertD m411•• taniJıe1eriDi bilıdlrmil ve J .. 
htMm~ "Tobo blyllt elglld, J• ,.,, ldlk6piet'1tla tqminat veradJe 

M -.m .. ılllllllJılll._.....ilU-.Y tıopgekeri ..._ ıWJ ili~-

.... helrJenmez. Bu yolda bir meyi, 

-...ıeıkette pek kolay df ve ~- B D lb B J 
~-E-:-§ . e os e gratta üç: 
~:_; anlaşma imzaladı 

ile Uç Amerlba tiC&Nt pmleiıtin lla ....-ırt. ı'oiı:Ja a&i de ı.p 
tınlmasmı şiddet.le proteato eden ve Jlz plidJerlntn bomhardmn tıdltme. 
kati tamla yadan notayı vermiftir. si dol&yliile Bay Birotayı ziyaret et· 
Notada Amerika efki.n umumiyeat- mit, daha llOD1'& Birota da. lngiliz 88-

nin heyecanı ve alikuı anlabldıkt:an ıirinl liyaret ederek, Japon hilkfllne. 
s:>nr& Japon kuvvetlerinin bir gok tfnin .derJn teeaUrlerbıi bildirmiftir. 
defa Amerika hukukunu çiğnediğini Loııdradald Japon aefirl bugi1n lngll 
kaydedilmekte ve Japonya hilldmıethı tere Bariclye Namı 1ıOBter FAeDi ~ 
elen ka.U tarziye. tam tamtkıat ve ya.ret etmit ve Ingiltere topçekerlert
Çinde Amerika menfaatlerinin. mal- Din bombardmıam ytlzUndm taniJe 
lannm ve vatandaolarmm Japon kuv vermfft,ir. )(ister Eden, bugttn avam 
vetleri tarafmclaıı hUcmna ll1&1'UI kam&raamda bu hU8\18ta mufaaul 
kalm.ıyacağma, yahut her tUrlti Ja· beyan.atta bulunmaktan çelrinmlı ve 
pon makam ve kuvve~ gayrika yarın eöz eöyliyeceğini bil~. 
nuni ve gayrimeşru müdahalelerine Japonya hilkiUneti Jngilteteye cevabi 
uğramıyacağma dair teminat isten- bir nota ile teeılOrlerlni bildirmif ve 
mektedir. t•pninat vermtye bam' olduğunu &11 

~ belmnmden kıy:meti. ancak ar
_,., llh11ien yoJııaıztu1dan tetldke yol 

::::::"n ve fn&t vermeainden l· 

ltt.e biz de yent hüktlmıetimbclm r::: bunu diliyoruz. tstanldun be
h..:~ ldareel çok eeu1ı bir tetlrikhm 
~dir. Bu tetkik, ~bir mOl· 
~ llltlfettipntn mUQYm bir meee-

lllahclut ..wıtyeUe gÖIC1ell geçir-
~ teklinde lraJmama:lJdr. Iater 
~ • l8ter fırka bmlle eAllb 
ı..,."'ltılnet yapdmalı, her teYdm evvel 
~ tiklyetlerl dWenıne1iclir. 

~ye ReWııtn, biç fÖphelliz me. 

~.~~;=.; 
~ IUzeı bazı eeerier de koymqtur. 
;.,~ _on iki senelik memuriyeti •· 
~ devamh ve umumi bir 

Boa mahrum bırakmııftır. 
'1, on iki aene içinde mkdlp Tltr-
'-':.~_.bir Alem kwm1*tm'. Yal· 
~--.VW, yerinde Aymlltrr. Ja.. 
haı bir relen ve Ankara.ya uğramı-

Bir Paris Gazetesi, ltalya ile Yugoslavyanın 

T unaya Karıı Bir Alman Tecavüzüne Mukave
m.ete Karar Vermiı Olduklarını Bildiriyor 

'eıılll!I_,_ ~ ~~ \ıılkilp 
k..... ~-ıncıe ~ k\nnndan de-
~-ı.anı '!&.. ;= ı.ıe ~ a.ı..-w w/lriiniif: Vnioenite bi-.. 
de -:--ıut. emeller. l Belgrat, H (TAN) - Franm Ha tenjan itillfıdır. imza. merasiminden 

Japonya Hariciye Namı Birota, latmJlbr. 
Amerika sefirini siyaret ederek, Pa- AlmaD hilkftmeü Vhanpoo ......... 
nay hldıaesl dolayıde Japon hükO- (AlllMI 8 IMllle) 

-----------------------------------------
fa::=;:~'::,. Halayda Mebus Seçimi 

Japon Btlf Amirali 

.. Y-ek ... ile_r_H-ey-et .. i Komisyon gelecek ayın 
Dün ~andı ISindeHatayadönecek 
MarelGI Çakmak ta 

~·!~~~........ Delege Garo, Türk Düımanlannı 
~~:.::: Hakimliklere Tayin Ediyor 
~ Gmelkarmay Jltlka
..... Jıfanı.-1 Fevd Ça.,..,. 
da ltUraklle llRllea atb9 bir 
topludı ,.......ar. 

AJlbra. 14 (AA.) - PU1l 
~ 10111a len Veldl· 
1er1 lae)'etl bactba Blpeldl Cıedl 
Bayana nllllll alfwla toplalla· 
rtk maldellf ..... lwtnde p. 
rlpı elerde ............. ve iMi lıt-
len dair ......... ftl'llllPlr. Bu 
to...-..ıa lltnpl Fenl Çak· 
mü ta ....... balmunaıttur. ~lrtız , Mwvetler ciye Nazın B. Delboe ile Yugoslav- IOlll'a B. Delbos'un eerefine bir ziya· 

~ ,.,._ , ya ticaret namı B. Urboni, bugtln fet verilm;ftir, Misafir 1l'ranm.I N~ llm--.111!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!1!1!!!!!!!B!!!!!!!ıl!!!!!!!!ll 
'af Ve • k İneJlyeti mı. T1caret nearetinde Fransa - Yu- zın, birçok Y11go8lav ricaline nıipn· 
""beler hakkazıt '. Gec;trqep ~ "11. ticaret muahedellini imzala lar vermiştir. Fransa Hariciye Nuı· lmellaı &allp 
~ ve · p ~ Dd taraf a.ramıda Uç iktı· n, Belgrat radyosunda bir nutuk N6Yy01'k, H CA.A.) - Alman bok 
.... Çok irrıklD • 6rvulanm11 buJunuyor. eöylemif ve gördnğil çok l)'i kab~ 11&118nM"ng, 8 lnct ravuııdda nakavt 
~'levt tarihli ticaret mua- aon dereee müteheyyiç olcfUtumı " et.met IUnde H&rry Tbomu'ı mal· 

Yeet alan bir muahede YUIOliavYanm her uJu•mnda ~ 1tp ~· 
91113'9ler anlqmuı ve kon- (Arbal 8 IDCMe) (TatlDltı spor kmmındadır.) 

Hat1171n 7CJIİ reiim• lıtıoaftııla .Wen aedılı 6ir ,,...,..,.., 
Ma.t.nılelıet:i -6ıta llNniarlo.n ~ ~ 
Uti7*tlm tlafıtı7f)rl11r.. [Y uuı 8 incide] 
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Yazan: 
lAli Haydar ·Mithat 

[Terclimc ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,) 

Yıldızdaki Divanda Büyük 
Curet Gösterenler Oldu 

- 21-

T emyiz mahkemesi, herkesin 
tabii olarak beklediği gibi, 

'Yıldız mahkemesinin idam hükmü 
nü aynen tasdik etmişti. Buna rağ 
men AbdWhamit tereddütten kur
tulamıyordu. Bunun bir sebebi, 
hükmün hariçte ve dahilde uyandı
racağı tesirdi. Diğer sebep te Ab
dülhamidin idam hükümlerini ken
di eliyle tasdikten ürkmesi idi. Za
manında her türlü zulilın ve fena
lık yapan bu müstebit padişahın 
bu noktada bir z!fı vardı. En ka
nuni ve haklı idam hükUmlerini bi
le tasdika eli varmaz, bunları geri 
bırakmıya sebep arardı. Mesela 
1881 senesinde babasını öldüren ve 
idamı tamamile hak eden bir ada 
mm hükımünU tasdik edecek yerde 
adamı tamamile affetınek've kendi 
hizmetine almak gibi bir garabet 
göstermiştir. 

Mithat Paşa ve arkadaşları hak 
kındaki idaım hükmünü hem kendi 
eliyle tasdik etmemek, hem de me
suliyeti dağıtarak halkın gözünde 
fena bir mevkide kalmamak için bil 
yük bir divan toplanııya karar ver 
di. Vazifede olsunlar, o1ımasınlar, 
memleketin bütün belli başlı adam 
lan divan için seçildi. YekCin yirmi 
yediye varmıştı. Bu arada beş es
ki Sadrazam, 14 vezir ve Ulemadan 
sekiz kişi vardı. 

Times gazetesinin Istanbul mu
habiri, bu divanın müzakereleri 
hakkında 18 Temmuz 1881 tarihli 
bir telgrafında şu malfünatı veri
yor: 

''Divan toplantısı sarayda olmu§ 
ve Uç gün sürmüştür. Fikirler da
ğımu§tı. Neticede mühim bir ekat
liyet büyük bir cesaret göstermiş 
ve idam hükmUnün, bilhassa itiraz 
da bulunmıyan ve aleyhlerinde mils 
bet delil olmıyan mahklımlar hak
kında infazına ımuhalef et etmiştir. 
Söylendiğine göre divanın en mii
him azaları bu ekalliyete dahildir. 
Dört eski Sadrazam, şimdiki Baş
vekil, kabine azasından üç kişi, en 
mühim ve nüfuzlu Ulemadan biri ve 
bir eski vekil bu aradadır. Ekseri
yet hükmün tasdikı ve işin padişa
hın merhametine bırakılması yolun 
da rey vermiştir. Btigün işbaşında 
bulunan ve hepsi Mithat Paşaya 
düşman olan on vekil ve Ulemadan 
yedisi bu aradadır. 
Padişah ekalliyetin reyine tabi ol 

mayı tercih etmiştir. Böyle bir ha 
reket tarzını beklemiyenler vardı. 

AbdUlhamidin bir divan kurmak
tan maksadı, hiç şüphesiz hükmü 
tasdik ettirmek ve idamın mesuliya 
tini dağıtmaktı. Çünkü memleketin 
bel1ibaşlı adamlan buna resmen iş
tirak etmiyecek olsalardı bütün me 
11uliyet Padişahın üzerinde toplana 
caktı. 

A bdülhamidin idam hükümle-
rini tasdika karşı olan ür

kekliği de herkesçe malumdur. Tah 
ta geçclidcnberi bu yolda hükümle 
rin hiç birine imzasını koyıınamış 
tır. Mahkumları uzak bir yere ebe
di isurette nefyetmek suretile hem 
kendisine zarar vermelerinin önüne 
geçecek, hem de idam hUlamtinU tas. 
dikten kurtulmuş olacaktır. 

Bu n~tice, herşeyden evvel kendi 
hükumetimizin oynadığı şiddetli 
rol sayesinde elde edilmiştir. Sefir 
Lord Dufferin zaten gelir gelmez 
rnühim bir mevki kazanmıştı. Bu 
meseledeki teşebbüsleri say~inde 
gerek Türk halkının ve gerek ecne 
bile.rin sevgisini toplamıştır. 

Mabkiimlar arasında bulunan 
paşalardan, hele bir tanesinin he.Ik 
tarafından ne kadar sevildiği göz. 
önüne getirilirse lngilterenin onun 
hayatını kurtarmak sayesinde ne 
kadar teveccUh kazandığı meydana 
çıkar. Bu hareket, lngilterc aleyhin 
de mevcut birçok fikirleri ortadan 
kaldırmıştır. Çok garipti?' ki yarı 
resmi gazetelerden biri bile halk a-

...........:: 
Ahmet Velik Paşa 

rasmdaki bu sevgi hislerinin tesiri 
altında kalmış ve Ingiliz - Türk itti 
fakının lüzumu hakkında bir maka 
le neşretmiştir. Ayni gazcte~in bir 
kaç ay evvel neşrettiği bir makale
de lngiliz dostluğunun Türkiye için 
muzır olduğu ve lngiltere ile baş
başa kalmaktansa herhangi bir ya 
bancı devletle yakınlık peyda etme 
nin daha doğru olacağı ileri sUrül
müştti." 

T·mes muhabiri 1 AğustoR ta
rihli bir telgrafında da şu 

tafsilatı veriyor : 

"Yıldız mahkemesinin verdiği ne 
ticeler Abdülhaıuidi yeise düşürmü§ 

tilr. Hem hariçin, he!n de dahilin 

gözünü boyayacağını ümit ederken 

beklediğinin tamamile aksi çıkmış

tır. Türkiyedeki umuıni duygular 
da, haricin hisleri de tamrumile aley 
hindedir. Reylerine müracaat edi
len Ulema kaçamaklı cevaplar ver
mişlerdir. Evvelce anlattığım gibi, 
büyük divanın reyleri ikiye ayrıl
mış, bir kısmı idaımın tasdikmn, di 
ğeri infaz edilmemesine taraftar 
olmuştur. Gerek Ulemanın toplanı
şında ve gerek büyük divanda çok 
garip müzakereler olmuştur. Bun
dan şu anlaı?ılıyor : Bugün Tilrki
yede hüküm süren tethiş rejiminde 
bile öyle adamlar çıkıyor ki Padi
şaha çirkin görüneceği iptidadan 
malUm olan bir fikri cesaretle müda 
faadan ürkmüyorlar. Mesela kelli 
ferlt Şeyhislam kanunsuzluğu şr.ıi 
hilelerle örtmiye uğraştığı halde 
Fetva emini Nuri Efendi tarnamile 
zıd bir mütaleada bulunmuştur. Bu 
ihtiyar sakin ve vakur bir sesle şu 
sözleri söylemiştir: ''Bugün ömrüm 
de bile bile hiç bir haksız hükilın 
vermedim. Şimdi bir ayağım çukur 
dadır. Adalet yo1undan ayrılmıya 

razı değilim. Mahkfımlı'.lr öyle bir 
sivil mahkeme tarafından muhake 
me edilı.."llişlcrdir ki bunların ka
n unları ve usulleri hakkında bizim 
malfımatımız yoktur. Eğer bizim 
bir hüküm vermemiz liı.zımgeliyor 
sa dava ta başından bizim usulleri 
mize göre yeniden görülmelidir. 
Bugünkü şartlar altında bana soru 
lan sualin yeri yoktur. Ben bunun 
hakkında hiç bir fetva veremem." 

Azadan diğer bazılan da ayni 
casareti göstermişlerdir. 

Bunlar arasında hele Hayrettin Pa 
şanın adını anmak lazımdır Bu Pa 
şa, her vakitki acık sözlillüğü ve 
dlirüstlüğti ile Yıldız mahkemesi
nin çalışma usullerini basından so 
nuna kadar tenkit etmiştir. Eski 
Sadrazam Suphi ile Kadri avni fi
kirde bulunmuşlar. falcat daha ih
tivath bir lisan kullanmıslardTr. 

Gazi Osman Paşa. Mahmut NPdim 
ve Adlive Navn Cevdet Paşa idam 
hUkmüne taraftar olmuşlardır,,. 

Padişah iki kain biraderinin idam 
hUkmUnü refederken ayrıca bir se 
l>E-p göstermiş ve yUksek yerden ge 
len emirlere tabi olarak hareket et 
tiklerini ileri sürmilştUr. Bu suret
le Abdülhamit bir taşla iki kuş vur 

Deniz isleri· 
1 

Miistesarı , 
Se.Yahatte 

iktisat Vekft.leti deniz işleri mU&
teşarı Sadullah Güney, bugün, An
karadan şehrimize gelecek ve bura 
dan Alma.nyaya gidecektir. Deniz i~
leri müsteşarı Almanyada muhtelif 
yerlerde yapılmakta olan posta ge-

7 eoebaşında Çöken Ev 

Enkaz Altında 3 
Amele Kaldı, Biri 
Hafif Yaralandı 

milerimizin inşaatı etrafında tetkik Dün a~am U7..eri Tepebaşmda bir 
ter yapacaktır. ev çökmüştür. Burada çall§an üç a.-

Deniz idareleri heyeti mele de ankaz altında kalmışlardır. 
Devlet deniz idareleri umumt he- Hadisenin tafsilatı şudur: 

Hat Boyunda 
Bir Park· 

ve Fidanlık 
.Ahırkapı ile Kumkapı arasında de

miryolunun iki tarafına düşen çirkin 
manzaralı evlerin istimlakine ait pro 
je Vilayet Nafia MUdürlüğUne gönde 
rilmi.~tir. Tesbit edilen son §ekle gö
re, hat boyundaki eski ve harap bina 
ıarıa, Gülhane parkının yanından baş 
1ıyan bostanlar ve diğer boş ;rsalar 
')evlet Demiryolları tarafından istim 
lak olunacaktır. Istimlak edilen yer
lerde bir fidanlık ve park kurulacak· 
' ır. Park için harcanacak parayı Na
"ia Vekaleti verecektir. 

tstimlak işi üç ayda bitirilecektir. 

yeti, önümlizdeki hafta içinde Anka- Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 
rada Millet Meclisi binasında top- Kallavi sokağında 36 numaralı ahşap 
!anacaktır. Heyet, bu toplantıda o- bir ev vardır. Burası, bir möbilye ima 
18.kadar idarelerin 936 yılı bilanço - 1ithanesi iken iki sene evvel çıkan 
lannı tetkik edecek, ikramiye ve yangmda kı!.'lmen vanmıştır. Bina sa
tekatidiye işleri hakkında da. bazı bibi Cevat, 0 vakittenberi metruk bir 
kararlar verecektir. halde duran bu evi yıktırmıya karar 

Ilkbaharda parkın 'kurulmasına baş
ıanaca ktır. Gelecek senelerde de, hatr 

1 
tın diğer kısımlan açılacaktır. 

Deniz Bank kurulduktan eonra u- •W ••• 

mumi heyete ait olan kontrol ve tet ve~dıgi için Ali. Ramazan ve Alı ısım 
kik işlerine banka meclisi idaresi lerınde üç ameleyi tutarak işe baş
tarafmdan bakılacağından, heyetin Jatmıştrr. Dün öğleden sonra, amel&
bu ston toplantısı olacaktır. ler binada çalışırken ankaz birdenbi-

Deniz idareleri müdürleri birk~ç re bUyük gürültü ile çökmü1?tür. lşçi
gtine kadar Ankaraya gideceklerdır. ler, yıkılan kısımların altında kalmış 
Akay idaresi muhasebecisi ~kayın lard B 1 d 1 AI" .. ··n 

• t. •• • d a.k be ır. un ar an ya nız ı, yuzu -
son bılı:ı.nçosu uzerın e mur a den w d haf.f 1 1a 

h ·t · h k .. Anka ve ayaglll an ı yara anm ~· 
eyetı ne ı7.a at verme uzere Bev wı U h t h · k l ·t · tir . og u n mune as a anesıne n -

raya gı ~ · • • dmlarak tedavi altına alınmıştır. Di 
Y enı cankurtaran gemuı ğer iki aımele kurtulmuşlardır. 

Tahlisiye umum müdürlilğü tara- . .. · ' 
fından Avrupada yaptırılmakta olan Cöküntü Uzcrine ltfaiveye haber 

Ha.taneye kaldırılan yaralı Ali 
!ısı yoktur. Hadise hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

1 

motörlü can kurtaran gemisi önü- verilmiş ve anka.z altında araştırma
milzdeki mayıs ayı içinde limanımı· lıır :vanılmrşbr. Kazanm bal'lka yara
za gelecektir. Yakında bir gemi mti- =============================== 
tehassısı Avrupa~a giderek yeni can Sekiz Lokanta y alovada 
kurtaran gemisinin tecrübelerinde 
hazır bulunacaktır. Küçük bir deniz ve Dükk6n yeni Kaphca 
altı gemisini andıran yeni gemi 26 

'bin liraya mal olacaktır. Dün Kapatlldı Tesisatı 
Kazazede gemilerde yolcu ve müret 

tebatı kurtarmıya mahsus olan bu Sağlık prtlarına ve temizliğe ria.. Avrupadaki su şehirlerinde tet-
gemi azgın denizlere bile mukavemet yet etnılyen Bekiz lokanta ve Jükkin, kiklerde bulunan Yalova kaplıcaları 
edebilecek bir halde inşa edilmek- Emin5nU kaymakamlığı tarafından mtidürU, edindiği neticeleri bir ra-
tedir. dün sabah muvakkaten kapatılmış- porla alakadarlara bildirmiştir. Bu-

Modada kotra limanı tır. Bu gibi dUkkD.nlann üzerine niçin na göre kaplıcalarda yeni bazı tıbbi 
ve kaç gUn kapatıldıklarını gösteren ve fenni tesisat vüoude getirilecek· 

Bu sene Fenerbahccde yapılacak o tir .. 
birer resmi kağıt ta asılmıştır. Bu a-

lan btiyUk mendireğin projeleri ha- d Ba . d Kapl~calar idaresı·, halkın bura-
zrrlanmış ve Vekalete gönderilmiş - ra a hçekapıdaki Huda at lokan-

tası kaplannı akar su ile yıkama- dan daha geniş mikyasta istifadesi-
tir. dığı gibi bulqık suyunu daima değiş ni temin için önUmUzdeki mevsim 

Bostancı mendireği biter bit.'lleZ lfffe.·,.ı mu"~ h8.ftr:lıklar "8.P.makta-tirmediğinden ve tabakla:rı~it:, karıs ..,.. -'w Fenerbnhçe mendireğinin inşaou-.- vağ bağlamış su i1e yıkactı6.nuan do . u a aaa ıuK l\;WJ l:u~ J cu~ 
başlanacaktır. Deniz ticaret müdür lsı.yı üç gUn müddetle kapatılmıştır. pavyonlar hazırlanacak ve tahsisat 
Iüğü bu işe ait hazırlıklarını bitir- Bundan başka Ankara caadesinde temin edilebilirse, ucuz bir hamam 
miştir. Bundan başka Modada De- Yeni Merkez lokantaı:u, dükkanında daha vilcude getirilecektir. 
niz KlübU önünde de kilçilk bir kot- d - Bliyük ve lüks olan 150 yataKlı 

adaım yatrrdıeı. mutbağı pis ol Ul!U, 
ra limanı vUcude getirilecektir. Bu- - otel de önümüzdeki mayıs ayında a-komposto icinde sinek bulundugu, 
nun için koyun lodosa maruz olan çılacaktır. Bu otelin gecikmesi, son 

Manastır lokantası ekşimiş yemek 
kısmına bir duvar çekilmesi karar- sistem su tesisatının yetiştirilme • 

sattığı, yeni BMçı ve işketr!bl'ci dük-
taştrnlmıştır. ki.nı da temizliğe riayet etmediği için miş olmasından ileri gelmiştir. Bu te 

Diğer taraftan Fenerbahçede de- sisat için lüzumlu malzeme ve a -
kanatılmrştır. 

nizc doğru ilerliyen kayalık sahiller eltler Avrupaya ısmarlanmıştır. Bun 
Yine diln sabah Uzunçartu bıı.sında 

Anadolu yakası ve Kalamış postala- lar yakında gelecek ve bahardan 
köfteci Kamil, di\kkinmd:ı Terkos 

nnı ,yapan vapurlar için bilhassa ge- önce yerlerine konulacaktır. 
celeri ciddi bir tehlike teşkil etmek- suvu buhındurnıad•ih. ycmekl1>rini a-
tedır. Bu kayalık kısma da kırmızı <:ık camekanda teşhir eWği, zahireci
renkli bir kaya feneri konulacaktır. lerde kahveci Mehmet. dükkanının ö-

nUne sandalye koydu~. Balıkpaza.-

Beiedi1Je 
imar Resmi 

istiyor 
tstanbulun iman için hazırlanmak

ta olan müstakbel programın tatbik 
edilebilmesi rnaksadile lüzumu olan 
varidatın temin şekilleri hakkında be 
lediyece bir proje hazırlanmaktadır. 
~akında Dahiliye Vekaletine veril~ 
cek olan bu proje ile Belediye, hava
gazı sarfiyatınm beher metre mikl
bına ve elektriğin beher kilovatına bi 
rer kuruş zam edilmesini bütUn nakil 
vasıtaları Ucret1erine "imar resmi" a
dile kırkar para ilave edilmesini ve 
bu zamların imar planı tamamen tat
bik edilinreve kadar tahsil edilmesini 
istemektedir. 

nnda Balıkhane soka~da kahveci 
Habip yolu kapattığı, Köpril altında 
manav Mazlllm halkın ge1ip 2e<;mesi
ne rnani olıı.cak ~vler yaphJ?'~ icin U
çer gUn anüddetl~ kapatılmı13!ardır. 

Vitrin Müsabakasına 

40 Mağaza Girdi 
Yerli malı ve tasarruf haftası ınü 

nasebetile, dün mekteplerde "yemiş,, 
gUnU yapılmış ve talebeye elma, por 
takal, incir gibi yerli yemişlerimiz
den verilmiştir. 

Hazırlanan vitrin müsabakasına 
40 kadar mağaza iştirak etmiştir. 

Bugün mekteplerde bir okuma 
yarışı yapılacak ve kazanan talebe
ye yemişlerden mUk8.fatıar verile -
cektir. 

Denizde Ceset 

Prensin Cenazesi Nihayet 
Bucıün Naklediliyor 

Prens Seyfottinin cenazesi dün ak
şam Uzeri limaniımızdaki Romanya 
vapuruna konulmuştur. Vapur, bu 
sabah saat 9 da Iskenderiyeye gide

cek tir. Prensin refikası Prenses Ulvi 
ye ve biraderi Semih Mümtaz, cena-

zelle beraber Mısıra gitmek Uzere 
hazırlandıklan halde, Mısır sefareti
nin pasaport vizesi vermemesi üzeri
ne hareketlerini geri bırakrna.k mec
buriyetinde kalmışlardır. Mısır sefa
rethanesi, vaziyeti telgrafla Mısıra 
bildirmiştir. Vapurun hareekt saati
ne kadar cevap geldiği takdirde bu 
seyahat ımümkün olabilecektir. 

Kırlccesme Suları 
Bucıün Kesilmiyor 

Kırkçeşme ve halkalı sularının şe
hir dışından kesilmesi kararı, geri 
kalmıştır. Buna sebep, birçok semt,. 
lerde yapılmasına başlanan Terkos 
çeşmelerinin yetiştirilememiş olması
dır. 

Tanınmıı Bir 
lngiliz Gazetecisi 
Şehrimize Geldi 

1ngilterenin maruf gazetelerin • 
den birinin siyasi muharriri dUn 
şehrimize gelmiştir. 

Bütün dünyaca tanmmrş olan ve 
gazetesinde "Scrutator'' takma adile 
yazı yazan B. Herbert Sidebotham is 
tasyonda Basın Birliği mümessilleri, 
ve Matbuat Umum Müdilrlüğli lstan 
bul mümessili tarafından karşılan· 

mıştır. 
1ngiliz meslektaşımız, diln müzele

ri gezmiş ve bir aralık sefarethaneye 
uğramıştır. B. Herbert Sidebotham 
memleketimiz hak}\mda tetkiklerde 
bulunarak gazetesinde bir makale se 
risi neşredecektir. Bu akşam Ankara 
ya giderek bir müddet kalacaktır._ 

Kendisi, yeni Türkiyeye gelmeyi u .. 
zun zamandanberl arzu ettiğini ve 
veni Türkiyeyi muhakkak görmek ıt1 
zumuna kani olduğunu söylemekte
iir. Bugün şerefine, Park otelde bir 
)ğle ziyafeti verilec~tir. 

Rumelihisarındaki Su 
Dolu Mahzen 

Rumelihişarmda .surlar arasmda. 

ya gidip gelenler için bir tehlike tcŞ· 
kil ettiği görUlmilş, buranın kapattı: 
ması için müzeler idaresine müraca
at edilmiştir. Müzeler idaresi, bu mah 
zenin etrafının açılarak bir havuz ha. 
!ine sokulmasını ileri sürmüştür. Be 
lediye, bir iki güne kadar bu mahze
ni meydana çıkartarak etrafını lltizel 

terektir. 

~ "BıRKAÇ~SAfiRLA': 
"'', ,._..,.,, ~~-

F ehmi ve Veli iımlnde ikl kliçuk ço-
çuk, Kadirgadaki Talebe yurduna 

girerek kurıun boru çalmqlar, kaçarken ta 
tulmuslardır. 

• 
Liselerin son sınıfında kimya dersin• 

ait mlifredat prognmmın t.amamil•. 
tatbilu ve ıeçen ıene okutulmıyan ıaytı 
uzvi kimyanın bu sene 10 ncu aınıf. talebe 
lerine okutulması vekfi.letten bildirilmiştir. 

• • lkmektep muallimlerinin bilıilerinl 
1 arturmak için tertip edilen meal~ 

konferanslara bugün ba:ılanacaktır, 

• D ahiliye Vekaletinin daveti üzerin• 
Belediye reis muavini Ekrem bu ak 

şam Ankarayı gidecektir. 

• 
Kaymakamlar buglin Villyette topla-

narak zehirli ıu: kurslarından atı 
nan neticeleri tetkik edeceklerdir. lkind 
devre kuralar da bitmi:ıtir. Uçüncü devre
ye yarından sonra ba:ılanacaktır. 

• İnhisarlar Umum Müdürlüfü tuz it-
leri muamel&.t ıubcııi mlidürU Sadi 

Atıkkan Sivas Baı;müdürlüiüne, lstanbal 
Ba$müdür miıavhıi Bedri Şakir Yalter de 
Balıkesir müdürlüfıine tayin edilmi:ıtir. 

• 
Şisli ile Fatih arasındaki otobüs se-

ferine dünden itibaren baılanmır 
tır. Bu hafta 20 otobüs çalışmaktadır. 

~ 

Bundan başka belediye, daha bir 
çok yeni rı>simlpr konulmasını ve mev 
.. + he,~diye reı:ıimlerine muavven biı· 

mikdar zam yapılmasını istemektf}. 

dir. 
--ö--- -

Avaklar•ndan Yaralandı 
Vatımım Sadettinin idaresindeki 

tramvay arabası, Şişlide Hüsevine 
çarpmıştır. Hüseyin, ayaklarından 

ağır surette yaralanmış, hasta.haneye 
kaldırılmıştır. 

Dün akşam geç vakit Kadıköy is
kelesi önlerinde denizde bir ceset gö
ıiilmüştür. Biraz sonra ceset deniz
den çıkarılınıŞ, tahkik neticesinde bu 
nun Hasan adında birisine ait olduğu 
aniaşıJınıştır. Ha.sanın bir kazaya mı, 
yoksa bir cinayete mi kurban gittiği 
tahkik ediliyor. 

rrAJM~ll~HAVAJ 

!& 

mak istemiştir. lma ettiği "yükaek 
yer" Murattır. Eski Padişahın h!-
1! pek çok taraftarlan olduğu söy
leniyor. Abdülhamit bu hareketPe, 
Muradı, Abdülaziz katlinin asıl !la 

iki olmakla itham etmiş oluyor." 
( Arkası var ) 

Yeni El Arabaları 25 
Liraya Malolacak 

K.a.bul edilen tek el arabası tipi, 
belediye atölyelerinde tecrübe edil
mektedir. Bu arabalar 25 liraya mal 
olacak, bir metre uzunluğunda, 65 
santim genişliğinde, 30 kilo ağırlığın 
da bulunacaktır. Arabalara 50 kilo
dan fazla ve 70 santimden daha yük 
sek eşya vesaire konulamıyacaktır. 

YURTI A HAVA V AZIYETI 

Yurdumazun ıark ve cenubu ıarkt mın
takaları kısmen, difer yerler tamamen ka 
palı ıeçmi5, Trakya ve Kocaeli mmtakala
rmda hafif yafls olmustur. Rlizılrlar ıi 
mali Anadoluda cenuptan, diler yerlerde 
prkl istikametten orta kuvvette eımiştlr. 

Şehrimiıde Han 
Istanbulda hava tamamen kapah ve sıkm

tıb geçmistir. Rüzgir Cenubu ıarki istika 
metten 2 - 3 metre hızla esmiıtir. Saat 14 
te barometre 756,l milimetre idi. Hararet 

12 ııei ay Glin: 31 Katun: 38 
Arabi: 1356 Rumi: 13S3 
Sevval: 11 Birinciklnan: Z 
Güneı: 7,19 - Otle: 12;08 
lkindi: 14,29 - Akı;am: 16,41 
Yatıı: 18,ZO - ?mslk: S,31 

'----------~..,,_,,_ _________ __ 
ı r•" en çok 1!5,9 ve en az 11,7 santiırat o• ııı 

kaydedilmlıtir. 24 saat zarfında yd:OO 
metre murabbaına lııraktıiı mikdar 
ıtramc!U'. 



15·12. 937 TAN 

Cenevre için 
Berlinin Sesini 
L,ondra BeCJenmedi 

Parti Grupunda 
Kültür lıleri 
Görüıüldü 

-0--

Maarif Vekilinin Verdiği 
izahat Tasvip Edildi 

Ankara, 14 (A.A.) - Cümhuri -
yet Halk Partisi grupu bugün (14-
12-1937) Trabwn mebusu Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

Filistinde 
Sona mı 

Mucadele 
Eriyor? 

Londra, 14 (TAN) - lngiltere laülmmeti, Fili.atin muelai
ni muvalılr bir fekilde latilletmelı maluadiyle bazı lıararlar ver
melr üzerecllr. Oyle acınılıyor lıi, bu yeni lıararla Fili.atindelri 
kanlı mücaıleleleri nihayete erdirecektir. Fili.atindeki yeni ln
gilu lnımandanına bu larmata bcuı talimat verilmiftir. Diğer 
tara/tan gelen haberlere göre Arap çeteleri, aon 24 saatte ye
niden lxuı taarnızlar yapmıflar, Yahudiler aranntla telJata 

londra, 14 (TAN) - ltalyanm Milletler Cemiyetinden çekil
llıea'nin aki•leri devam ediyor. Alman gazeteleri dün akpmdan
Leri, talimat ahmt gibi "Milletler Cemiyeti,. tabirini kullanmaz 
0\nı~ ve Milletler Cemiyeti yerine "Venayı ebedilettirmek için 
lcuııı1an Cenevre ~üeaeeseai., demiye batlamı'fbr. Volkiter Beo
hahter gazetesine göre Milletler Cemiyeti ölmüttür. Almanya Ver 
l&Jın kurduğu bu tefekkül haricinde •ulhü aağlamlamanın yolla· 
tnıı aramıt ve buhnuttur. 

Diğer Alınan gazeteleri de bu yol J 
da neşriyat yapmakta ve kimi Mil· 
letter Cemiyetini göz boyayan bir 
tetekkül saymakta, kimi bütün mil· 
leUert Cenevrenin boğucu havasın • 
'1an aynlmağa teşvik etmektedir
au gazetelere göre, Alınanyanm bir 
daha Milletler CeıniıYetine iltihalt et· 
ı.aenıek için verdiği karar katidir. 

K'ültür işleri hakkında Manisa 
mebusu Refik ince tarafmdan geçen 
Parti Grupu toplantısında sorulmU§ 
olan sualler üzerine bugünkü top -
lantıda da söz alan ha tiplerin mü ta- •!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!i!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!i!ii!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~!!!!!!i!~!!!!!!!• 

sebep olmllflardır. 

le~~ah;:~i::m~::ı Arıkan ta· A-s·ı Tayyareler 
rafından verilen cevap ve beyanat 

ln.Utereyc göre 
Fakat Londra mahafili bu karan 

lYJıi mahiyette saymamaktadır. Çün 
kil Herr Hitıer, Lora Halifas'a, Mil 
1etıer Cemiyeti mukavelesinin tadi· 
li takdirinde Cenevre ile teşriki me
'-iyt kabul edeceğini söyleıni,ıi. 

'18.l'IOva mahfelleri, Italyanm Mil
letler Cemiyetinden çekilniesini tees
"hte kargılıyarak buna btiyük bir e
beınzniyet atfetmekte ve Milletler Ce 
llliyeıme cilianştlmul bir ı:ımhiyet ver 
'-k prensipinin hiçbir zaman tabak 
kut etmediğini yazmaktadırlar. 

Ayrılık iatemiyenler 
Norveç Hariciye Nazın Bay Koht 

bir P&eteye wku bulan beyanatmda 
lu llÖzleri aöylemiltir: 

··- Itaıyanm eenevreden ayrılllllf 
aı.n- bizim Uzerimizde hiçıbir tesir 
hPlluyacaktır. Eğer dünya iki ideo-
10Jıt bloka ayrılacak iııe Norveçin 
~blokta. yer alacağı tftphe götür 
at...::L"·'"-~ "'J- _ ....... ,..,.:...e ... -9\,bi1" 
."&lllll ietemıyoruz. !'lorveç, mwıte-

lif lıtk6met tekilleri ile allkadar ol
ltıakiiZizı Milletler arumda sulhtl ve 
ldaleti hlkim kılmak için Milletler 
Cemiyeti çerçevesi ·içinde çalıgacak
tır ." 

lrlanJa • Habe, 
lrlanda hUkfuneti, ltalyanın Habe· 

tietanı ilhakını tammıya karar ver
ltıiatir. Mister de Valera, bu tanıma
b;11 fiil! mahiyette olup hukuki ma-

1.ette olmadığını söylemiştir. 

grup ıumumt heyeti tarafından tas-

Rusya da 
Mebus 

~!::~.narak bu müzakereye nihayet Harekete Geçti. 
i Franeo'eular Hudutları Kapatıyorlar "Ademi 

Seçilenler 
Moskova, 14 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği büyilk So~ meclisi seçim· 
leri hakkındaki muvakkat malflma
ta göre, Moskovada mUntehipler yUz 
de 99,13 nispetinde reylerini kullan· 
mıŞlaııdır. Stalin, Molotov buradan 
seçilmişlerdir. 

Leningrattaki nispet yüzde 96 dır. 
Kalenin, Litvinof da oradan ~il-
mişlerdir. . 

Voroşilof Minskten intihap olun-
muştur. 

BUtiln müntehipler mUşterek blo
kun namzetlerine rey vermişlerdir. 

----o----
Macaristanda 
Seçim Reiimi 

e Karıı 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Kabine 
f evkallde bir toplantı yaparak yeni 
seçim kanumı projesini kabul etmiş
tir. Bu ,Projeye göre, seçim bir de
_ .. 1i ,v,.hh!f't 1')1'1~"° Aıili:v• nst
ZIJ'll -blr uta '1Çınde bunu meclise ıt..,.. _.. .....,,. ,.._ a· 
verecektir • dolphe Menjou yeni bir film ~ -

.,Az Eet" gazeteeiıie göre, erkek· dl. Adı: "100 erkete karşı ı lmdm" 
1er için yaş 26 ve kadınlar için 30 dır. Bu fttm, bayatı yeni bir t.el&kki 
dur. Macar tebaalığmda on sene bu· objeıktlllndea gören bir mevzuu can
lunmak ve ayni mahalde de atb se- landınbğı için lnglltere ve Amerika· 
ne oturmak ve ilk tahsili bitirm.İ§ da çok geait bir rağbet kVMDKftır. 
olmak prttır. Resimde Menjou De flb arkadaşla-

nm göröyona. 

Müdahale .. de Hala Yerinde Saymakta 1.. 
Londra, 14 (TAN) - lapanyada.n gelen en IOD haberlere göre 

a.iler Lalina'da hududu kapamıflar.ve feribot mvıtakalitmı dur
durmutlardır. Aıiler Frama hududunu birkaç aün e-vvel kapamıt
lardı. e.nelonadan haber verildiğine göre bütün f.\in &.ilerin ba
va kuvYetleri Akdeniz sahillerinde tiddetli bir faaliyet gqatennit
lerdir. 

Uçer taıyyarelik gruplarla hareket ------------

ed~ ui ha~a. ru~ıarı bilhassa Hues- Rus • lngiliz 
ka mevzilen U7.ennde uç.ar ak Sagon· 
te ve civannı. Sanuana ve Castellon Maliye leleri 
civarını bolnbardıman etmişler, fakat S 
mühim bir hasara sebehiyP.t vereme- Londra, 14 (A.A.) - Avam ka-
m;şlerdir. Asi tayyareler Valensiya marasında borçlar. ~akkında beya -
ve CasteDon üzerinde u•;ınrya teşeb- natta bulunan harıcıye nazın Eden, 
bUs etmişlerse de. uzakla.-;tırılmışlar Sovyetler Birliğinin, hUk\lmet tah
dır. Asilerin Fransız köpı-ünü ve Casa vilatının vadesi gelen faizlerini In
del Camaro'ya karşı yapmak isted:k· giliz tebaalarına tediyeden imtina. 
teri baskın şiddetle pUskürtiü.müştür. eylediğini ve Ingiliz hükfunetinin 
Bütiln gece bu cephede a1ıe.biyet -hU keyfiyeti protesto için son defa o
ktlm sürmüş, sabaha karşı kıuın yağ larak 1934 ,ubatında teşebbüs yap-
ması üzerine sUkiln a.vdet etmi§tir. mlf olduğunu söylemiş ve şimdiki 

Avam ~da halde bu hususta müza.kelere giriş-
A vam kamarasında muhalefet li - meğe imkin olmadığını ili ve etmiş -

tir. 
deri Atlee, aleyhinde verilen mua
heze takririne karşı kendini müda
faa etmiş ve Mister Chamberlain 
muhalefet liderinin beyanatını tas -
vip etmiştir. Bunun üzerine mesele 
kapanmıştır. 

Ademi Mtidalıale 

Muhafazakar Mellon, lngiliz -

Sovyet ticaret bilançosunun müthiş 
su.rette Sovyetler lehine olduğunu 
ve alacaklı Ingilizler lehine bir kle
ring bürosu tesis edilmeğe çalışıl

masını isemiştir. 

1. Delbos'a Suiliast Londra, 14 CA.A.) _ Bugün saat 

Yapmak lstiyenler Hava Kurumu Baıkanı 16 da topıana.cak olan Ademi Müda· 

Eden, asıl müşküli.tm bu hususi 
meseleyi bir daha mevzuu bahset -
mek fırsatını bulabilmekte olduğu
nu beyan etmi9tir. Paris, 14 CA.A.) - Hariciye Na- Ülserden Hastalandı bale komitesinin içtimaı "'"~ka bir 

zın B. I>elbos'a suikast te-bbüsiie ..ag ~ Ankara, 14 (TAN) - Türk Ha- güne talik edilmiştir. Bu arada göııUl 
Japon Parti Cefl suçlu Budai Kolom.an'm tevkifi ile va Kurumu ba,kanı Bay Fuat Bul. lillerin -Jdlmesi etrafmda "'-- me-

~ alAkadar olarak giriai1-;8 olan faalt. ,,_ uaM --r ~ & ca, ülserden muztariptir. B. F'uat selelerin hususi 8 Uzak-~ - B Edenle ıı·r 
Yamamoto ~ldu·· yete hararetle devam edlbnektedir. · · ~.-.--buld f .. I~-=· 1 ~~ • v ıçm mı.ou an pro esor AıW Muh ne devam o un ikbr. ı 

tstintak hakimi. birçok tevkif mu tar dav~ edilmiştir. • - G ·· .. 
~kyo, 14 (A.A.) - Seyukai par· 2kkereleri kesmUJtir. lşte alakası gö Oruıme 
~tefi Yamamoto beynine kan rUleniıerin çoğu. ecnebi memJeketJer- Karsın Süt MahsuHeri A1t1erlkaclan Fransaya Londra, 14 (A.A.) - Almanyanın 
~ etmi§ olmasından dolayı bu de bulunmaktadır· Londra elçisi B. Von Ribbentrop ha 
•"'il i\ı-.ı, ...... r. Kars. 14 CA.A.) - Kayseri fa.bri- Altın G ti ·ı• · · ~u Pamuk Zlraatlmlz kalan Kars borsa komiserliğinden e n 1 rıcıye nezaretjne giderek B. Eden ile 

) t
w enternasyonal vaziyet hakkında gö-

lğdrr, 14 (A.A. r-- gdır pamuğu yağ, peynir, kqar ve gravyer satın Le Havre, 14 CA.A.) -Normandie rüşmüştür. 
Miirefte Sondaiları bu aene görWınedik nefaset ve mik· almıya karar vere~k piVD-yı sor- vapuru Aınerikadaıı buraya g-1....ıi .. ıuı " - ~ B. Von Ribbentrop, noel tatilleri • 
~ ... •nfl Netice Verdi tardadır. Geçen senen'in bir miali ya- muştur. Kars istihaali.tmm dahi1de ve 53 varil içinde 153 milyon frank· ni Almanyada geçirmek üzere bu 

Ci.CK 
Mobilya! 
Ya.zan: B. FELEK 

Evvelki gece bir gör.el film gö11-
düm; bir iş adammm nuıl slvrlllp 
lıalıklll. saffetinden .nasıl istifade etti· 
ğln1 gösteriyor. Modern de\Tbı mu
vaffak ~I görmek lstlyenlen 
bu filmi ta\·siye ederkıı. 

Fransız artistlerlnln oynadığı ba 
parça bilhassa nükte balammdan çok 
uıogln. o arada ~ benzer bir IDQ• 

havere var: 
Bir tıcarethaneda mttclörl, 

UZUD müddet hizmet etmlf, fakat klr
tasiyeclllkten başka bir işe yarama-
mış olan muhasip He görüş\irken: 

- Bütün mtistalıdemini kapı dıp.n 
edeceğim. diyor. Muhasip te: 

- Ben bu kada.r senedir burada 
çalıştım. Bana yazık değil ml ! tek· 
linde tazall6m ediyor. Müdür sert 
cevap veriyor: 

- Müstahdemin dedim. Mobllp 
demedim. 

Filmdeki artistin söylediği bu sös 

pek hOflllll& gitti. Dikkat edersek ha 
ya.tın bütün safhalarmda böyle mo
bilya kabilinden ne çok adama nat
gellriz! 

Bunlar tıpkı bir masa gibi, bir il
kemle glbl herkese hbmet eder. O. 
nünde oturan, sk, ben, o lmit hiç al• 
din§ etmez. Göztinll çekeraenlz aoı• 
br lter8eDb kapanır. lçlne parada 
tutun ela enfiye mendlllne kadar her 
teY koymbUlnlıniz, saklaınam deaaes. 
Bee~OD namma, müspet ve meatl 
duygu llUDIH nasibi yoktur ve böf• 
leleri töpheslz hoşa gider. UklD .a
sin, benim değil koltukçu een•fmw 

işin cllvell tarafı r;udur ki, böyle 
mobilya nelinden adamların çolakh• 
ğını gördök!;e ben de kendimden tüp. 
be etmiye, ve: 

- Acaba gtintin birinde ben de 
bö)ie mi olacağmı ! diye tasahnım• 
ya baş1a.dnn. 
Eğer nasip bu ise hemen Allah bir 

ehli ırz, muktedir ve sütti temiz a
dam elhıe döşttrstin de ne gör.ttm\is
de mahiyeti şüpheli şey saklBW!, .. 

de ımuıız kalacağı becldQ. ttstömtı. 
sinsia.. 

Flandin Berlinde Dr. 

Şaht He Görüttü 
Berlin. 14 (A.A.) - Eski Fransıa 

Başvekili B. Fli.ndin, B. Schaht'ı ıl
yaret etmiş ve kendisi ile iki saat g6 
rüşmUştilr. 

lzmitte lahkçddi 
Izmit, 14 (A.A.) - Vilayetimizde 

balıkçılığın inkişafına doğru çallf • 
malar başlamıştır. 

Sıhht Muayenesi 
Yapdmamıı Çocuk lıçiler 

Sanayi mUeseselerinde çalışan 12 

il kara, 14 (TAN) - Mürefftede ni üç milyon kilo tahmin edilmektedir si1rilınü artmaktadır. lık altm getirmiştir. hafta sonunda hareket edecektir. 
~ Plb.n petrol sondajlan menfi neti- ------=-:--------------------------.:.. ______ __:. __ ...:.:==:...:::..:=:..:==:::.-

~.::.r:ı::::u~ı=.: Surz'yede Vazz'yetz'n 1 it l eserleri görülmüştür. Tekirda çy Üz Ü 

- 18 yaşındaki işçilerin işe alınma 
dan önce sıhhi bir muayeneden ge
çirilmiş olmaları lizımdır. Kanunun 
neşri sırasında çalışmakta bulunan 
tarın da altı ay içinde hükftmet ve 
belediye doktorluklarmda muayene 
ettirilmeleri icap ediyor. 

Bu müddet, bugün nihayet bula· 
cağı için iş müfettişleriı.ia.nndan 

.t:. ~e Alpulluda sondajlara devam e
"""'cektir. 

8~irmenede Spor 
~iıı . ene, (TAN) - Bayra.mın 
lba-~ •. g\intı Trabzondan gelen Id -
~~~. futbolcUleri Sürmene genç 
ltııa ırtıgı ile voleybol ve futbol te
'l'ra~ yaparak avdet etmişlerdir. 
ltıeıı nluJar çok gü?.el ve centil • 
tç ce oyıuyarak maçı 1 gole karşı 

...,roııe kazanıru,ıardır. 
1er Oleybo1 maçmda da Sürmeneli

lllağlflp olmuşlardır. 

klSA HABERLER 
)~ ~~'? lnsiltereden yaptıiı bet inil 
h~ nciliz l_iralık iıtikrum mukavelesini 
tır. Belçika Maliye Nazırı imzalayacak 

•Pırtı '---
'bıd. C •uun bor1aıı ıelecek 1931 ıene-
lla~lr1111ıartni rilnleri hep kapalı bula· 

• • 
lıııiltered . · 

hıaarak e bır bombardmwı tayyareıi 
tlııııııttır diitmüı, içinde bulanan dört kiti . .,. . 
L.._ .,.rı11rıunda ... aene da fakir talebeye yardım için 

• A.lra.rı ~ ıenlı tedbiri~ alnımqtır. 
~.liri .Z: Çek matbuatı itillfı imzalan 
~ INribi ı eınleket matwatı bundan aon

r erıne hüc:wn etmiyec:ektir 

S urlyeden gelen haberler. ce
nup koJDŞıOJDUZllll bahran -

dan kurtulamadığlllı göstermekte, 
blWds bolı.nnlanD blrlblrlnl takip 
ettljlni, ve bil vaziyetin Swiyede 
bedblillk uyandırdıpu anlal:nıak. 
tadır. VadyeU ,a şekllde buJiaa 
etmek mömkttndtir: 

1 - Lübnan. Surlyedm tefrik e
dilmlş ve Surlyenin bttttlın -.hlllerl 
Lübnan& verllmltj olduğu halde mll
;iye~ SuriyeUJer bu ağır darbenin 
kaı1mmda ses çıkaramalllIŞ• yalnız 
LObnaam bir Arap devleti blaca
Pu ...arak ati ........ •Y1f bir 
ümit bealemlye'° bqla.ml1f)ardı. Çok 
•eÇlllflden hidlseler bu ttmldl bo· 
iacak mahiyet aldı. Ctinkti Ltthnan 
devletfnln btr Aran dP.v1etl olmak
ta.. zfıvıllt.- Aran1'fa tamamllfl ya.. 
buter h1tttı. '""hıtıam hlr mahfvet 
almak lstlıladmda bumduılu ve 
bu fstldadm gtlndflll 9ritne tnklşaf 
ettlif ~~ çarotı. O kadar kf, bu· 
na önkım~ lffttven müdrik Araola
nn MI bem1ıa..,1ı NIW!1'erlndm bfrl 
LUhnan cümhurlyettnln nrtadu 
llaldmlma111 olm1J111tur. Fakat va
banm bir devletin satvet ve ntlfu • 

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

...... ~~-~:.~.~~~-.. ~~~-.?.~:.~~~ ...... J 
..... dayaDMl Ulbnaa devletbdn 
ortadan bldmlmuamı göçltiğU A
raplan yfM dtittlrmüt bulunuyor. 

2 - LttbnM!Jm tefrlldndeıı soma 
geride kalan Suriye ~ ye
ni blrtakım lftlnklara sahne tef)dl 
etmesi. Cezire mmtakumcta, Cebe
lttddürmda ve daha başka yerlerde 
ilttrak cereyuıJannm başgösterlp 

Uerlemfı8I Suriye mUDyetÇllerlne 

lldnt'i bir darbe .tetkll ~. Ulb 
nan Araplıpa-. vadyetladen §tip

heye dtiştttkten llODra asıl Sarlye

nin de parçaJaamak tehllkfJ8lle kar 
pla.ftığau görm Arap mUllyetçllerl 

btlsbtlttbı yese d8'mllt ve bu mllt
kUJ vaziyetin lçlndM çrkmak ve 
Suriye blrllltni lmrtarmak için bir 
yol, bir lflk gönnemtye b&flamıt· 
lardır. 

8-Bununla beraber Surlyeye 19-
tlklAı gölgesi veren muahecleala 
Fransa tarafllldall tudlr edllme
mefli ve bu tudlldn dahi blrtalmn 

tavlzler mukablUnde yaprtusiJnm 
anlaplmaıı Suriye mllllyeqUerlDID 
~tıklan güçlükleri bir kat 
daha artuımştır. 

l!D son haberlere göre, Fraasa 
hWdimet1, Surlyede ikamet eden 
eka!UyetJer namma kiti teminat 
almadıkça mualıedealn tucUk edll
mlyeceğhıı Suriye hüldlmet reWne 
bildirmiştir. EkaUlyetler •DN"llHl 

istenen bu teminat ta Surlyede bö· 

kfimet içinde hiildUnetler kurmak 
fikrin.in takip edUdlğlnl göster
mektedir. 

Sariye mOByet.çiletl, Surlyenin 
bayat ve letlkballnl t.elıllkeye ko
ym bu \'Ulyet karfmmda lltlkW 
muahedesini kurtarmak Umidlle i
çin için ıızlamyor ve Franlla De 
mücadeleye girişmekten saklllıyor 
lar, çtinkti böyle bir mücadelenin 
lııtlldil muahedesini feshe saik ol· 
maAmdan endişe ediyorlar. Fran -
samn Surlyedeld müstemleke me-

modan. mlllyetç.llerin bu korku 
ve endltelertnl 1111adıklarmdaa on 
lan iat.edllderl gibi sevk ve tahrik 
etmekte göçlük çekmiyorlar. Son 
gtinJerde Hatayda yeni rejimin ili· 
Dl dolaymUe vukubukluğu haber 
verilen ntlmaylfler de ancak bu talı 
rlki.t.m netleesl sayılabUlr. Baki· 
katt.e Suriye mlllly~Wğt o kadar 
ezDmlt ve o kadar lal'Sllmıt bir 
halde buhmııyor ki, Arapbğı doğ
nldaa doğruya ve candan alika
dar eden meeeleler karfnmıcla ses 
~ hale gelmlştlr. 

Surlymin mllllyetçlllğbıl bu va
ziyete dÜ!Jllllil görmek llıtemlyen • 

leıin bapnda ylae biz bulunuyoruz, 

çibıkö vadyet Sariye mllliyet.çlle
rl tarafmdaa görtUdtllö derecede 

karanlık dejlldlr. lfeaele, Sarlyede 
mllU tuunm olguabafmuı, meslıe
bl lhtlWlum. cemaat mentaatlerl
nln l&hsl attfuzlann, mlOI şuura 
boyun etmesi ve onan kumandası
na tAbl ~ıdır. Ancak bu tek&
mW sayesinde Suriye varhğmı, bir
Hiiol ve mukadderatını kurtara.hl 
Ur. 

sonra teftişlere başlıyacaklardrr • 
Sıhhi muayenesi yapılmamış çocuk 
işçi çalıştıran müesseseler ceza göre 
ceklerdir. 

En Güzel 
Yllbaıı Hediyesi 
Ç' ocufunuza veyahut akraba nı 

dostlarınızın da çocuklan
na iyi bir yılbatı hediyeli 
almak iıtiyor musunuz?. 
Tavıiye ederiz, 

Çocuk Ansiklopedisi 
almız. Bu eıer tamam ol· 
muttur. iki ciltten ibarettir 
ve her evde bulunmaıı l~ 
zım gelen en kıyınetli kü
tüphanedir. 

Bu hediye çocufunuzun bütün 
hayatında ehemmiyetini 
kaybetmiyecek, bilakiı o

nun hayab üzerintle müea
ıir olacaktır. 

Tam takımın fiyatı 7 liradır. 
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Uuı,ııırıim ıırog-nuıı: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 

12,30: PUlkla Türk mıısikisi, 12,50: Ha 
vadis, 13,05: Pl5.kla Türk musikisi, 13,30: 
Muhtelif plak neşriyatı. 14,00: Son. 
AKSAM NEŞRiYATI: 

··şt rı şaheserini takdim ediyor. Baş rolde: 
17,00: lnkılap derai Universtieden nak 

len Bay Hikmet Bayur, 18,30: Sekizinci 
tasarruf ve .yerli malı haftası hakkında 
konferans: Dr. Muzaffer Şevki 19,00: 

Keşanlı Ali, sabıkalı bir gençtir. Sirkecideki Halep oteline, sık 
ark misafi rolur, bir iki gece kalıp gidermİf. Fakat, otel parasını 
peşin verdiği ve otel odacılarını da memnun ettiği için otelin hür
met gören müşterileri araıma girmİf, Alinin her otelden ayrılışın
da birçok elbiselerin çalındığı görülür, lakiri otel sahibi bu ıağlam 

RAMON NOvARRO Bimen Sen ve arkada&ları tarafmdaıa 
Türk musikisi, 19,30: Radyo foııik kome
di: (Fikir Acenteliği) 19,55: Borsa ha· 
berlcri, 20,00: Mustafa ve arkada&ları ta 
rafından Türk musikisi ve halk prkıları. 
20,30: Hava raporu, 20,33: Omer Ru:a 
tarafından arapça söylev. 20,45: Nezihe ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk prkıları (S,A.) 21,45: Orkestra : 
1 - Çaykovski: Cassa Noisette siivit. 
2 - :Şapöliye: Lcgende Creole, 3 - Mi 
low Viens ıcrenade. 22,15: Ajans haber 
leri, 22,30: Pl5.kla sololar, Opera ve ope
ret parçalan, 22,50: Son haberler ve er 
tesi rünün programı, 23,00: Son. 

Göz kamaştırıcı lüks ve ihtişamı ile güzelliği itibarile ALI BABA fil
mini de geçmektedir. Bu filmde Ba yan VED!A RIZA, Bay Cevdet Ko· 
zan, Bay Nihat, Bay ŞEREF, Bay CEVDET Çağlar, Bay HASAN TAH 
SIN, Bay Hasan ve Baıy MUSTAFA Çağlar gibi Türk artistleri taraf m-

.. . . dan nefis musiki parçalan ve müke mmel ~rkılar dinliyeceksiniz. 
ButUn !stanbul halkı bu müstesn~ ve emsalsiz çöl, aşk, macera ve ihtiras süperfilmini görmeğe koşacak trr. 
•••••••••-" İlaveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri. •••••lllll•llİı•••ıl 

müşterinin üstüne toz kondurmazmış. 

E rarlı 
Gorulen 
Bir ölum 

-r Ali, dün yine otele mıisafir olmuş, 
gece yatmıştır. Sabahleyin otel ha
demesinden Vahide. Alinin dolaptan 
müşteriı.lere ait elbiseleri çıkardığını 
görmüş ve hemen polise haber veril
miştir. Yattığı karyolanın altından 

da başkalanna ·ait üç kat elbise çı

KAN DAVASI' 
karılmıştır. 

Suçlu dün Sulta.nahmet birinci ce
za mahkemesine verilmiş ve suçları. 

Polis ve müddeiumumilik, dün es- m şöyle itiraf etmiştir: 
rarlı bir ölüm tahkikatile meşgul ol- - Ne yapayım bay hlkim, §eyta
muştur. KUçUk Ayasofyada oturan na. uydum. Bu işleri yaptmı. Nasıl 
çinkograf çıraklarından Jdris oğlu yaptığnru söylemek te bir vicdan bor 
Behzat adlı 25 yaşlarında bir genç cu oldu, anlatayım da d;·-::lcyiniz: 
odasında ölü olarak bulunmuştur. . - Ben, parasr.z kaldıkça bu otele 
Hadise şudur: giderim. Yatak parasını peşin veri-

MütlhlDş h~yecan 8 AşkakDıro tt lntDkem şalhleserO 

roı:!~~e= SiLViA SiDNEY Henri Fonda .. Fred Mac Murray 
Pek Ya kında i P E K Sinemasında 

Ankara Radyosu: 
OGLE NESR1YATI: 

12,30-12,50: Muhtelif pllk nqriyatı.. 
123,50-13,15: Pllk: Türk muıikiıi ve 
halk earJuları, 13,15-13,30: Dahili ve ha 
rici haberler. 
AKŞAM NESRIYATI: ,. .......................... .._ ............. ~ 

!
~"' .. YURTTAŞ: "'-"I~ 18.30-19,00: Muhtelif pllilı: neşriyatı. 

10,00-19,30: Türk musikisi ve halk pr 
kılan (M. Karındaı ve arkadaııları) 
19,30-19,45: Saat ayan ve arapça neıri 
yat, 19,45-20,15: Türk musikisi va halk 
earkılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) 
20,15-20.~0: Konfe'rans. 20,30-21,00: Oda komşusu Ibrahim, evvelki rim. Yattığım odada bir dolap var, 

gün öğle iU.eri Bchzadm oda.sına git- bu dolabın menteşeleri eski usulde 
miş, kapısını çalımş, açtlma.ımştJr. yapıldığı içiq. omuzlaymca açılıverl-

Büyük M AR L E N O 1 ET R ı· C H 'in en bU· 
yudız yük fil mi 

Kız;ıl l.zcl.i'7ElÇ 
Pek te .fi KA IE3\VA Si n e. 

- yakında iii2J~ ~ masında 

Malatya'nın altın renkli ~ 
~ ve bal tatlı kayıaısını evin- . ; 
~ den eksik etme/ · ~ 
~ . ~ 
~ Yerli malı, Yerli malı ' lçerd~ iniltiler işitmiş ve derhal Meh yor. Ben gece bu tblabı açar içinde- Üç Ayhk Maaılarda . Teşekkür 

metp~ komiserliğine haber venni.'.i ki elbiseleri karyolamın aitma yer-
tir. Komiser eve gelm."'2, kapıyı kır- leştıirir, gündüzleri de birer, ikişer Yapılan Yolsuzluk Sevgili kardeşim Ahmet Aldıkaç-

-~ ~..... k nu·· - mahk · d B tı'nın ani ölümünden müe"clıı·t son-mış, Behzadı karyolasında baygın b~r ""'9ıyara satarcı:m. Dün de böyle ya n agır ceza emcsın e, a· • 

~ Her Türk onu kullanmalı/~ 
~ . ~ 
~ . . ~ 

Plakla dans musikisi, 21,00-21,15: Ajana 
haberleri, 21,15-21,55: Stüdyo salon or• 
kcstrası, 1 - BaHfe : Bohcmienne Girl. 
2- Verdi: :ı;,a Traviata, 3-Albeni• 
Carte Blanche: 4 - Tschaikowsky: Le 
Chant de L'Louctte, 5 - Leofall: La 
Divorcee, 21,55-22,00: Yarmki program 
ve Istiklil marıı. 

rd a.kal k kö l .. . _ . suz ıztırap ve elemlerimize, gerek halde bulmuştur. Çağml.a.n doktor, pıyo um, Y andım. ır Y ma mudtirlügünde dul, yetım 
cenaze merasiminde bizzat ha.zır bu-

Kavunlarımızın tadını ~ 
' dünya anladı. Sen de kavun ~ 
~ ye ki ağzının tadı gel.ini ~ 
~ . • Behzadın öldüğünü söyleyince hadise Hakim Reşit, bu itiraftan sonra ve mütekaitlerin üç aylıklarından 56 ıunarak ve gerek telgraf, telefon ve 

müddeiumumiliğe bildiıilıni§tir. şahitleti de dinlemiş, Aliye 2 .ay 10 b1n J!İ.ra. ihtiias etmekten ve zimme· mektupla iştirak etmek suretile ke-
Güntln Program OzU 

ODA MUSiKiSi: 

Müddeiumumi muavinlerinden Or- gün hapis cezası vererek derhal tev- tine geçirmekten suçlu Nadir, Ab· derlerimizi tahfife çalrşmak lıitfıun-
hanla, tabi!bia.dil Sa1'ih Haşim eve git kif etmiştir. dülkadir, SaUtı Zeki, Hasan ŞilkrU, da bulunan \ kıymetli akraba, ehib-
mişler ve tahkikata başlamışlar, ta· Ahmet Hamdi. Rahmi, Ali, Ali Ga- b~ ve dostlarımıza ayrı ayrı teşek-
bfüiadil ölümü şüpheli gördüğü için Bir Yaralama Davasında lip, Mustafa, !Wfik ve Sadinin muha kure bUyiik teessürümüz m!ni oldu-
cesedin morga kaldırılmasına lilzum ğundan ailemiz namına derin teşek-

~ Zeytinyağı en besleyici gı· ~ 
~ dadır. Onu yemeklerde çiy ' 
: olarak kullan/ -
, ...,.,...,. ,,""""''~'~~ 

20,25 Viyana: Tautcnhayn kw.rtetf 
(Şen riltm) 22,30 L&pzig: Berlin triyo 
su 

RESITAJ,J.,ER 
11,15: Berlin kısa dalıası: Kıaa prlo

Jas, 13,10 Bükre~: Dilnün ve buglinlin bil 
yük şantörlerinin plikları, 18,30 BcrliJI 
kısa dalgası: Flüt, Braçe ve citar süiti. 
18,30 Peşte: Piyano restiali, 19,30 Berlia 
kısa dalgası: Noel ıınrkıları, 

gösterm.iştir. ' Dün ağır ceza mahkemesinde Çor- kemelerine devnm edilmiştir. Mahke· kilrleriınizin iblağına gazetenizin ta-
Odada, Behzadm tanıdığı ve şim- 1 Iuda yanaşma Mehmetle beraber ba· mede suçluların hepsi bulunmuştur vassutunu rica ederim. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

di hastabakıcı olan bir kmn kama l"bası Mehmetli öldürm.iye teşebbüs e- Yalnız Sadi ile Refi.'k ge1memi§lerdir. • Mustafa Aldıkaçtı 

ile delik deşik edilmiş fotoğraflan den Hasanm muhakemesine devam ·Mahkeme, dosyayı tetkik için muha- . ERTUGRUL SADİ 
görülrnücıtür. ~ edilmiş, çağınlan şahitler gelmediği kemeyi talik etmisti. Dogyanın \M• M\: ı l'l.'A n.;v,:, 

Morgun vereceği .rapor, vaziyeti ay için muhakeme başka bir güne bıra- yüklü oluş~dan d~layı m~keme tet Bu gece Usküdar 

~ınlın~ DRAM KISMI 

~ 1 saat 20,30 da 

1
1111 

ı TURAN DOT 
''lfüJ ~ ----ltllLSa? v1kı tıı;: , 

OPERET ~MI rımım.~ 

DANS IUUSIKISJ 
12: .Berlin kta:ı_ d:Uıta , 20,45 Bctlla 

)erinden, 23,15: Pe:ıte 
~IDIITELIF 

dmlatacaktJr. kikatmı mtirememıış, tetkikata de - (Hale) Sinemasında 
--o- kılmıştır. vam edilmek üzere muhakeme başka Donanma Gecesi 

biı' güne bırakılmıştır. ı Vodvil 3 perde 
Saat 20,30 da l/!llf~Jl///11 

Bilmece. Komedi 3 perde filııuuıl . 
9,30 Bcrlin kısa dalgası: En küçiikİerfn 

1 
anneleri için neıriyat, 18,10 Berlin kısa 
dalgası: Teknik öğütler (5 dakkin) 

Yankesicilik Suçlusu Tevkif Edirdi -------
Polis, dün müddeiumunriliğe Hay

ri ismllıdc bir suçlu vermiştıir. Iddi
aya göre Hayri. tramvayda yanke
sicilik suretile .Muharremin yirmi 
lirasını çalmıştır. Sulta.nahmet Sulh 
birinci ceza hakimi sorgusunu yap· 
nuş, Hayri: 

Evvelki gün Uzunçarşıda Ramazan 
isminde bir elbiseclyi sekiz yerinden 
yaralıyan Şükrü, dün sorgu hakimli· 

ği karan ile tevkif edilmiştir. Rama 
zanrn sıhhi vaziyeti düzelmektedir. 

BU AKŞAM 

MELEK 
RENKL! FlLMlN - AŞKIN • GUZE ~LlG!N ı. ZlGAN MUSlKISL~lN ve 
NIHAYET Amerikanın, Fransadan ayırdığı bUyük ;yıldızı. 

ANNABELLA . 
SİNEMA 51 N DA tarafından Fransızca sözlü ve orijinal musikili olarak ŞAHAl\1E bir 

Cingeiif!an Prenses - Bay hakim, ben kitap muhar
ririyiın. 16 sene evvel yankesicilikten 
bir suçum var. Polis kütüğüne fotoğ 
rafını geçmiş. Davacı parasını çala
nı benim fotoğrafıma benzetmiş, ya
kaladılar. O "benzettim,, ·deyince der 

hal parasının almıvereceğini sanıyor 

du. Ben namuslu adamını. Kitap ya
zar, para kazamrmı.. Hırsızlığa tenez
zül etmem. demiştir. Hakim, muha
kemenin serbest olarak devamına ka 
rar vermiştir. 

ŞAHESERLER ŞAHESERi TA:KDI M EDlLECEKT!R. Aynca Paramo unt dünya haberleri: FRANSA - J. 
TALYA FUTBOL MAÇI - Numaralı biletlerin evvelden aldırılması. Tele fon: 40868 

'" 
Sonra parasını verip savdım. Nalfın düşündüğüm 

gibi ayaklarımın dibine otların üstüne oturmuştu. 
- Şimdi, dedim. Seni hiç sarsmadan ~otlarımın 

ilzerinde köşke kadar taşıyabilirim. Haydi! .. 
İtiraz etmedi. Yalnız güçıükle açtığı göz kapakları 

arasından bana sevgiyle baktığuu gördüm. 
Nalan sahiden de bu kadar hafif miydi ? Y oks:ı. 

ben mi onun ağırlığım duymuyordum? .. Ay ışığı et
rafı bir gündüz gibi aydmlatmaktaydı. Üzerinde yü
rüdüğüm ıssız yol bu bol ışık altında bir şerit gibi u
zanıp gidiyordu. Etraftaki bahçeler, köşkler iyice gö 
rünüyor, uzaklarda ağaçlar birer gölge yığını gibi 
duruyordu. 

Nalan kollanmın arasında hareketsiz yatmakta 
idi. Başı biraz arkaya sarkmış, solgun dudakları ya
rım açılmıştı. Ona bakıyordum. Esen hafif rüzgfırla 
alnındaki iri ter tanel;-ri soğumuştu. Kollarım bu bit 
kin vücudü çelikten bir mengene gibi sıımsıkı zaptedi
yor, adımlanm gittikçe çabuklaşıyordu. Öyle istiyor
dum ki bu yol ve bu gece hiç bitmesin! Na.lam böylece 
götüreyim, götüreyim; hiç sonu gclmiyen,tükenmiyen 
mesafelere götüreyim.. Kalbim büyük bir saadetle 
çarpıyor, vücudümUn her zerresinde anlatılmaz bir 
tadın derin titreyişleri dolaşıyordu. Köşke ynkl~tr
ğım zaı!Ilan nefeslerim sıklaşmıştı. Adımlarımı biraz 
ağır atıyordum. Nihayet bahçeyi bulduk. Mahsus a
çık bırakılan kapıdan köşke girdim. Herkes uykuday 
dı. 

Nalan kucağımda olarak merdivenleri çıktım. So
fada küçük bir idare lambası yanıyordu. Sessiz adım
larla Naliının odasına girdim. Karanlıkta bir yere 
çarpmamak için dikkatle yUrUyerek onu yatağına bı 
raktım; sonra konsolun üzerinde duran büyük liım
ibayı yaktım. 

Nalan kendinde değildi. Vücudü fırın gibi yanıyor, 
kurumuş dudaklarından belirsız sözler dökülüyordu. 

Başını yastığa yerleştirdim. Üzerini usulca örttUm. 
Onu bu halde bırakıp odama çekilmek olmıyacaktı. 
Vesimeyi uyandırmayı dUşUndilm; hatti'ı hemen bir 

-ıı-

doktor çağırmayı tasarladım. Bu sırada Nalan gözle nim uğulduyordu. Nalii.nm hiçbir hastalığı beni bu 
rini açmıştı. Yüzüme hiçbir mana ifade etmiyen dal- kadar sersem etmemişti. 
gm gözlerle baktıktan sonra ismimi söyledi. Yatağı- İlhami Beyin arkadaşı olan doktor Afif Bey ile 
nm kenarına oturarak sordum: döndüğüm zaman Nalanı kesik ve boğucu öksUrUk -

- Böyle ne oldun Nalan? Bir doktor çağırayım lerle sarsılıyor buldum. Doktor önde olduğu halde 
mı?. odanın ortasına doğru ilerledim. O zaman gözlerim, 

Kaşlarını kaldırdı: Nalanın üzerine kapandığı kırantaya ili§ti; evet yan 
- İstemem!.. lış görm!,1yordum: Beyaz keten Uzerinde iri ve taze 
- Peki öyleyse Vesimeyi uyandırayım... kan lekeleri vardı. 
- Uyandır!.. Bundan gerisini hatırlıyamıyorum. Galiba ellerimi 
Beş dakika sonra yalnız Vesime değil, bütün ev yüzüme kapıyarak odama kaçtım ... 

halkı ayağa kalkmıştı. Ben §Üphenin önünü almak ve • • • 
Naliınla ber&ber bulunmadığımı anlatmak için bir Bütün kış Nalan kan tükürdü. Yarabbi nekadar za 
takım sözler söylUyor, geldiğim zaman onun beni yiflamıştı. ! Yüzü süzük, rengi kireç gibiydi.. Dudak-
odasından seslenerek çağırdığını, eve gelinciye kadar ları o kadar renksizdi ki, halsiz halsiz konuşurken 
hiçbir şeyi olmadığı halde geldikten sonra birdenbire susacak ve bir daha hareket etmiyccek sanıyordum. 
hastalandığını • ki, bunu bana gQya kendisi biraz ön Evde olduğum günler bUtün zamanım onun yanında 
ce anlatmış imiş!- Benim bir telaşa düşerek herkesi geçmekteydi. İlhami Bey birkaç kere geldi ve on beş 
uyandırdığımı ve daha bir sürli şey saçmalıyordum. yirmi gün kadar köşkte kaldı. 

Babası büyük bir üzüntü ve helecan içindeydi. Bel- Bahar yaklaşıyordu. Nalanda baharla beraber bir 
ki sözlerimi bile tamam dinlememişti. Başmı iki yana iyilik göze çarpmıya başlamıştı. Bazan ona diyordum 
eallıyarak dilşUnüyor: ki: 

- Vah Nalan! Ne ı:ıldu sana kızım? Aksi gibi 11- - Sen bir bahar çiçeğisin Nalan? .. Görüyorum kl, 
hami de burada değil!. baharla beraber sana da taze hayat geliyor. Yakında 

Di hayıflanıyordu. tamamile iyi olacaksın!.. 
Bizim bu telaşımız esnasında ortalık açılmıya ba§- Nihayet tatil geldi. Önda öksürükler seyrelmişti. 

lamıştı. Ben hemen en yakın bir doktoru çağırmak Sabahları bahçede güneş banyosu yapıyor, sonra bir 
için evden <:ıktım. Şakaklanmdan terler sızıyor, bey- ağaç gölgesinde, geniş bir koltuğa yaslanarak dinle-

niyordu. Ona. böyle zamanlarda ya kitap okuyor, ya- · 
hut ta tuhaf fıkralar anlatıyordum. 

Kendisine gösterdiğim bu al!ka ve bağlılıktan hot 
lanmıyor değildi. Fakat hazan, köşkte kendisi için k& 
palı kaldığımı ve biraz da çıkıp dışarıda gezmem J& • 
zıİngeldiğini ufak tefek sözlerle anlatıyordu. Ben 
mevzuu derinleştinmemek için bunları cevapsız bıra 
kıyor ve gülüp geçiyordum. Halbuki bir sabah, yine 
ayni yerde otururken, elimdeki kitabı çekerek kapa· 
dı. Yüzüme bir tuhaf bakarak: 

- [Kenan, dedi. Sana bütün tatili zehir edecek de• 
ğillm ... Bu güzel günü niçin hasta bir kadının yanın· 
da oturarak ziyan ediyorsun?. Çık biraz .. akninlann 
gibi sen de gez!.. 

Bu samimi sözler bilmem neden benim canımı sık· 
tr. Gözlerimi gözlerinden ayırmıyarak cevap verdim. 

- Ben sana hiçbir şikayette bulundum mu? Eğer 
seni sıkıyorsam giderim •. O başka Nalan!. · 

Saçlarımı çekti: 

- Hayir! .. Beni sıkmadığını peknl! bilirsin .. Ben 
senin için söylüyorum ... 

- Benim için söylüyorsan boşuna üzülme!. Vt. 
şunu iyi bil ki, hiçbir yer bana senin yanında olmak 
kadar saadet veremez ..• 

- İnanayım mı? .. 
-İnan? .. 

Gözlerinden manalr bir tebessüm uçtu. Solgun çP.b 
resini ant bir kızıllık kaplamıştı. Yüzümü daha ya.\ull 
dan görmr!t istiyormuş gibi eğilerek: 

- Bu sevda hat! geçmedi mi Kenan? diye sordu. 
İliklerime kadar örperdiğimi hissettim. Gözleriıııl 

indirerek titriyen bir sesle: 
- Hayır! .. Dedim. 
Bu benim, kendi nefsime bile etmekten çekindiğiJJ1 

ilk itiraftı. 
- 'Peki daha. nekadar sürecek? •. 
- Ebediyete kadar! .. . '(Arka4'I Vıır) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---0-
'AN'rn hedefi: Haberde, fıkirde, 
her şeyde temiz, dUıilst, samimt 

olınak, kariin gazetesi olmıya 
çalı§maktır. 
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-- ABONE BEDELi -
Türld:ye Ecnebi 
1400 Kr. ı Scno 2800 Kr. 
750 a 6 Ay 1500 • 
400 :t 3 AJ 800 :t 

. ıso • ı AJ soo > 
>4ıllct1eraraaı posta ittihadına dahil om. 

A.~an llleınlcketlcr için 30-16-9-3.5 liradır. 
Is one bedeli peıinclir. Adres detiıtirmek 
kıı kuruıtur. Cevap için mektuplara 10 
~ilk pul Ulveıi lbundır. 

ı~NO~-~ESELELERI 1 
[Yazan : M. Zekeriya] 

Sevinmek . 
liakkımızdır 
'-r 8Uıun dUnyanm muhtelif buhraıı

geçlnnesine rağmen Türkiye 
~tazamao ve muttariden refaha 

0iru Derlemekte devam ediyor. Se
~ hakkunu.dır. 
~ si&e Başvekilin tasarruf haftaaı 
~~tile söylediği nutuktan bir· 
~!'&kam: 

''On aylık harici ticaretimizin mu
~~~inl yaptığmuz zaman r;u ra
~ görüyoruz: 

1935 senesinde 143 mllyoo 
1936 senesinde 158 milyon 
1937 senesi on ay i~lnde 188 milyon 
iş~ size diğer bir rakam: 

~etin tasarruf ettiği \'e banka-
lara yatırdığı para şudur: 

1935 senesinde 198 mllyon 

1936 seoesinde 200 mDyon 

1937 yılı ilk on ayı i9inde 27'7 mil-
1011. 

l!j~ size üçüncü bir rakam: 

T'A N 

ispanyadaki dahili harp atağı yukarı bir buçuk seneye yakfaşt.. Orada hala yalnız ls-

panyoflar değif, muhtelif Avrupa milletleri çarpışıyorlar. ispanya harplerini bir asker 

gözif e görmek, bu harplerden alman askeri neticeleri tetkik etmek faydalı olacaktır. 

• • 

ispanya 1-larbinden 
Alınan Askeri Dersler 

•ı ıpanyada muharebe e-
den iki tarafın ordula· 

rı, ne mevcut, ne malzeme ve 
ne de tetkilat itibariyle istik
bal muharebelerinde sahneye 
çıkacak ordularla mukayese 
edilemez. Bu aebeple bu ıibi or· 
duların çarpıtmalarından alı-

nacak netice ve derslerde bu hu
ıuıun gözden kaçırılmaması 
mühimdir. 

ispanya ordusu esasen teşkilat 
itibarile çok zayıftı, Ordu bütçesinin 
büyük kısmını su 

Küçük rütbeli kumandanların, 
erbaşların azlığı her iki ta.rafta 
acı bir surette kendini hissettir -
.miştir. 

Piyadenin, tayyare taarruzları
na karşı himayesi ehemmiyeti ar 
tırmıştır. Italyanların Alcanica'da 
ki mağlubiyetlerini hezimete çevi
ren, tayyare taarruzları olmuştur. 
Keza Majurk adasına çıkan hük\1-
met kuvvetleri sahile yerleşmiş 
iken Franco tayyareleri tarafın -
dan himayesiz yakalanmış ve karni 
len denize silrUlmUştUr. Burada 
tayyare, adeta karada motörlU ve 

zarıhlı kıtaların 

bay maa§ları teş 
kil ederdi. Subay 
adedi, ordu mev
cudile nisbet ka
bul etmiyecek ka 
dar çoktu. ( 70 > 

bin ere mukabil 
15,000 subay.) 
Malzeme eski ve 
kifayetsizdi. Or
dunun tensik ve 

Yazan: 
vazifesini yapmış 
yani düşmanı ez
miş ve atmış, bu-. 
nun arka.~ından 

piyade ilerliyerek 
muvaffakıyetten 

istifade etmiştir. 

8000 .mevcutlu o
lan bu hükumet 
piyadesinin defi 

Seyfi 

Kurtbek 
islahı için yapılan son teşebbüsler 
henüz icraatta ilerlememişti. Is -
van başlayınca iki taraf ta hakim . / 
oldukları mıntakalarda seferber-
lik ilan ettiler ve acele topladıkla 

Topçu 

/ıpanyada harbin değiımiyen manzaralarından .. 
zırhlan yakın mesafelerden iı.di 
makinalı tüf ek ateşlerine mukave 
met edememiştir. 

5 

~Okuyucu ; 

~~~~~~,; 
Radyo idaresinden 

Oç Dilek 
"N. Sezer,, imza.sile bir okuyucu

muz yazıyor: 
Istanbul radyosundan üç istirha, 

mrm var. 
1 - Saat ayarı: lstanbul radyosu

nun saat ayarını hacı bekler gibi 
9,15 e kadar bekliyoruz. Memleket 
içlııde saat ayarının birliğine ~n bü· 
yük yardımı olacak şüphesız radyo
dur. Saat ayarını tanzim eden ma
kam lstan bul radyosuna yirmi dört 
saatte bir ayar verse ve radyo da. 
bunu günde bir defa değil de hemen 
her değişen .balıis ve kısmın baş ve 
sonunda veya her yarım saatte bir 
ve bir gonk ile dakikası dakikasına 
vene saat 9,15 e kadar beklcmiyen 
veya o anı kaçıran radyo dinleyici· 
1eri her zaman saatlerini ayar im• 
kanını bulabilirler. 

2 - Istanbul rady~u her gUn ye
nilikler gösteriyor. Buna teşekkür 

ederiz. Yalnız, programları arasın& 

askeri bandoları da sokarak bize sev 
diğimiz ve hasretini duyduğumuz as 
ken bandolardan muhtelıf marşlar 

ve parçalar dinletirse bu suretle 
milli mn.rşlanmızı da öğrenmiş ve 
onlarla da ünsiyet etmi§ oluruz. Bu 
i.stirhamnn lstanbul radyosu tarafın 
dan salahiyettar askeri makam nez
dinde- rica edilse reddedilmez sanı
rım. 

3 ·-Hava raporu: Hava raporla• 
rı hergün muntazam veriliyor. Fa.
kat geçmiş veya geçmekte olan gü· 
nün raporu. Ertesi gün için havanm 
nasıl olacağı hakkında hiç bahis 
yok. Halbuki ertesi günkü hava hak 
kında az çok malumat verilse çok i· 
yi olur. Bu Uç nokta üzerinde Post& 
Telgraf idaresinin ve radyo mUdür
lUğünün nazarı dikkatini çelmeniz.1 
rica ederim.,, 

da 937 nıali yılının ilk altı aylık varl
g tı 142,252.583 liradır. Bu rakam . 
~ Yıluı a'·nl aylanna na7ara.n 12 

bıU ·' • 

n askerden teşkilat yaptılar. Bu 
yüzden değil midir ki, muharebe 
haberlerinde birlik isimlerinden 

toplan yoktu, pi
yade ve makinalı tüfek ateşler.ile 
tayyare taarruzlanna karsı mües
sir olama.nuş. alçak uçan tayyare
lere karşı makinalı tüfekler ate~ 
etmiye bile muvaffak olamamış -
tardır. 

Motörlü Kıtalar 

H ükfımet kuvvetlerinde. e -
sas Ispanyol ordusuna ait 

topçudan çok az bir kısım, fakat 
çok miktarda 7,6 lık Rus sahra 
topu ve ağır top vardı. Franco t.n.
raf ında 7,5 luk sahra ve dağ top
ları ile 15 lik obils ve şnayder top
lann~ıı.n ibaret olan ordunun be
:nu~u oilf'fın tonouau vardı . .Alman -
yadan 7,7 ve 21 lik toplar gelmiş-

Fiat - Ausaldo markalı ltalyan 
tanktan da ayni akibete uğradılar. 
Bunlar 2,5 ton ağırlıkta olup saat 
te 45 Km. yaparlar. Müdafaasız 
Habeşler karşısında bu tanklar 
çok şöhret almışlardı. Eyi müda -
faa etmesini bilen kıtalar karşısın 
da muvaffakıyetleri çok mahdut 
kalmıştır 

TAN: Okuyucumuzun, ilk iki dl· 
leği hakikaten pyanı dikkattir. Saat 
a:rarını SJk sık tekrarlamak radyo i
daresi için hi9 te ta.ı.la bir külfet ol
maz. Askeri bandolann da programa 
alınması, cidden yerinde bir tekliftir. 
Bunwı kola31ıkla temin edilebilece~· 
ni zannederiz. Yalnız, bir gün sonra
ki bava hakkında kati bir tahm.la 
yapılabileceğini ummuyoruz. Maaına 
fih, okuyucumuzun bu üç dileği üze
rinde ali.ka göstermesini radyo ida-

YOQ beş yüz bin Um failadır.,, 
!'Ol~ rakamla.r TUrkiyenin günden 
rıu~~fnbı1- dn.l-~ ,.itfttMı~ oldui:u
\iıı '"'!JU' euoo a.ıaatmaz ınuJOell!rrur. 

aenaleyh sevinmek hakkrm•ı.dır: 

• • 
Uzak Şarkta 
1! Ciddileşiyor 
lb ~bı genişliği 4,480,992 kilometre 
~dır. 

hı 11"Ponya şimdiye kadar ancak 629 
..._" 142 kilometre murabbaı bir sa.-

itgaı etmlstlr. 

~~ sahayı iıgal etmek l~in 904 -
' llus - Japon harbinde slli.h al
la..~. aldığı 88ıker mlktan ku\'Vet kul
~"& mecbur olmuş ,.e şbndlye 
~ 2 milyar 600 milyon Japon i'I 8arfetmiştir. 
~Yada, lktısadi buhran art
~ · İthalit ve ihracat iı~ ya.
~~thuıelerln ~ğu kapı1annı 
ele SO Itır. KUçUk tiiccarlarm yUz· 

• Q illas etmiştir. 
~ için Japon ordusuna düşen 
~~ e h-.rbi süratle bitil-mek, Japon
' lrıaJ.i lfli8 taJıa.kkuk etmeden bu 
~tal"& nihayet vermektir. 

~Yle olduğu için de Japon ordusu 
"'"'ıta kaidelerine riayet etmek lilzu
~ hissetmemekte, öatine gelen 
~yı pervasızca ~lgneylp geç
~ • Şlindiye kadar bir lngtllı 
'eblı Y&raladdar. Şanghaydıa eo
"ettı~ g\1ınriik lmtiyazlannı llğ
~.. :· lnglllz gemilerine ateş ett lbe' lllhayet iki gön evvt bir A
lı .. g harp gemlsbıl batırdılar. Ge h' entklert yerlerde yeril masum 
lıltr kad.. ve f;OCuklara yaptık· 
b~Öln ve cinayetlerin de haddi 

.r Yok. 

btett~ llogoUstana tecavüz et· 
t~ı Sovyet Rusya ıııeytrcl varJye 
ıı... lntıha.faza etmlye karar vermlt-

1e~ Avrupa meselesini bal
«ltıtı:. ~ ve Amerika . ne anlatma· 
tcsate~Z&k Şarkta kati bir harekete 
~ edenı!yor. 

to Ue lika ll8e tlmdlye kadar pn.tes
~ark~ diploması yollan ile Uzak 
taneı 1 trıenfaatlerini muhafazaya 
~ ediyordu. 

llkat bu ile 1\ 80n h&diseler lngiltere 
h1tı.:rikayı daha :rJya/ıe blrlblrlne 
l'tlcet "cak ve onlan mttşterek ha-

e sevtcedecektlr. 

ziyade (ıclbay filan kolu, General 
falan müfrezesi) gibi tabirlerden 
başka. bir geye raııJaelinmedi. 

l\1uhareoe ba ladıld.in sonre ı i 
tarafa da. yabancı devletlerden kuv 
vet ve malzeme gönderildi. lşte 
İspanya muharebelerinin, askerlik 
bakımından en çok dikkate değer 
ciheti yabancı devletler tarafın -
dan gönderilmiş olan yeni harp 
malzemesinin kullanrhşı ve bunlar
dan alınan neticelerdir. Biz bura
da daha çok bunlardan bahsede -
ceğiz. 

Piyade 

1 spanya muharebeleri, piya
denin asıl sınıf olduğu ve 

zaferin ancak onun süngüsü ile ta 
mamlanacağı hakkındaki değişmi
yen fikri bir daha. takviye etmiştir. 

Sillh ve malzeme kuvvetinden, 
dissiplin ve taliın ve temiyeden 
ba§ka, asrl muharebelerde krtanm 
iman heyecanı ile me,bu olması, 
yani ne için muharebe edildiğini 
iyi bilinesi ve ona ca.ndan inanma· 
sı keyfiyeti ehemmiyetini göster- . 
mişti.r. 

I
• spanya muharebelerinde ka 

m.ilen makinal&ıJmış kıta -
10 .. ıfa. kııllıınrlmıAtır • .Bunlardan 

en mühimmi Guada.lıijarra·da yapı-
lan bir taarruzda Franco cephesi 
için kullanılan bir Italyan makina-
lı tümcnidir. Bu taarruzda tüme -
nin zırhlı otolan ve tanktan ön -
ce muvaffakıyetle ilerlemişler, fa 
kat bunlann arkasından takip et -
mekte olan bindirilmiş piyade kol 
ıarı topçu ve tayyare tarafından 
bliyük zayiata uğratılm19, birlik
ler birbirine kanşmıştır. Mukabil 

taarruz yapan hUkümet tenklanna 
kar§ı, makinalı tümenin topçusu 
hafif olduğundan mliessir olama -
mıştır. Tümende ağır topçu yok -
tu. Bu makinalı tümenin harekat 
mihverleri yollarıydı. Yollar üze
rinde açılma ve yayılma muvaffak 
olmamlf ve btiyUk kan§ıklıklar 
meydana gelmittlr. Hükftmet tay 
yareleri ~u karışıklıklardan istifa 
de ederek mütemadiyen bomba ve 
makinalı tUfek taam.ızlan ile I
talyan mağlubiyetini hezimete çe
virmiflerdir. 

ti::. 
Her iki tarafta da topçu kuvve 

ti kifayetsiz olup cepane azlığı, 
muharebeler a.rumda utun fasıla
lara sebep olmuştur. 

Tanklar 

E kserlyetle çok hafif olan 
Alman tanklarından fena 

netice alıD.Dllftır. Bu muharebeler 
de ilk defa olarak tanklan ate§le
mek suretile tahrip usulü kullanıl 
mıştır. Benzinli paçavralar ateşle-

nerek çok yakından tanklara atıl
dığı vakit bunların yanıcı madde
leri ate§ alarak tankta yangın çı • 
kıyordu. HattA bu maksatla çok 
defa sargı paketleri kundak ola • 
rak kullanılmıştır. 

Almanlann zırhlı tümenlerin • 
den geldiği iddia olunan bu tank • 
lar iki ki§]. taraf mdan idare edilir, 
iki makinalı tüf eğe ve saatte 50 
Km. stirate maliktirler. Bunların 

ULUSAL EKONOMi HAFTASI 
Ekonomi ha.ttaamm en btlyttk 

minası, memleketin IBD&yiletme 
lıareketbıl teelttir. Çoookian, balla 
tuamıfa 1evketmek !çbı yapılan 
faaltyeüerln fevkinde, ınemlellette 
gUndeu göne IJerlfym bir IUL&yi -
letme hareketi, muvaffakıYetJe bit. 

mek üzere olan bir bflt HDellk plin. 
Drtmadf bir safer var ki. bu han. 
her teYdm ful& bu afertn batta
llldır. 

• Memleketin lktm&cU ~ 
bugüne kadar lktJut vekA.Jettntn, 
ba.nkalann. lltaUAtik ~ er· 
kardığı broşürlerden, ldt,a.plardan 

adetle.re istinat ede.rek çıkarmak 
mttmldhı oldup gibi, bunu Ba§ve
kDia büW. lllfMlflleri içine ..... 
bUtUn faaliyet1erln toplu bir bul&-

·····················--·-~·····-----· 1 
YAZAN: 1 

SABiHA ZEKERIY A 1 
• 

·--·----- .. ······"··--··-·-··· .. ı 
88RU veren nutkundan. da çıkar· 
mak mttmktlndllr. 

08ınaıılı 'ultaıı&tmduı devir alı
nan mttflls bir büt.çıeyt. 11e11elerce ya 
nm mUstemleke olarak Y8§&IDlt 

bir devletin bozuk lktmadlyatau 
clttzeltmek, lktısadl lstlklAllnt do
layıslle lllyul JAtMdl.Hni en büyük 
emniyet altın& almak, cllmhurlye
ttn en bttyUk zaferlertndm biridir. 

• 
Başvekl& 800 nutku bu lktısadf 

t.eklmülUn seyrini ve 'netlc.elerbd 
gösterdlği gibi, hayatın uOU%latıl

m1MWM• halkm alım kabWyettnln, 

milli refahın. maişet seviyelerinin 
yükseltllıneskıe karşı açtığı müca
dele de §Ukranla k&rşdaneok ma· 
hiyettedir. Bugiiın bütün · Avnıpa 
devletlerinin, hatta Amerika vesa.
ir kıtaJann milli kalkınma için yap 
tıklan mücadeleler bUyUk sarsıntı
larla y\irii.rken, blzhn ~llrtik bir e-
888 östtine kurulan lktı9Adi)'&tmıI
zm bu kadar muvaffakıyetle ytırll
meel, Urtısadi mekanizmada sağ -
lam bir ılyuetiıı, Uim ve tekniğin 
bl1dm olduğuna. dellkllr. Devle~ 
bu aailam &lyaaetin en bttyttk bıl
Udlr. Bu ltftıa.rla tuarrınt haftuml 
yalnız halkı ta.samda ve yerli mal
ların tetviklne kartı tertip edilmiş 
terbiyevi bir \'88rta olarak değil, 

lmzamlDUt Ddı!MMU bir zaferin te· 
slt haftası ola.rak kabul etmek l&
zr;nı. 

• 

Rus Tankları 

I
• spanya muharebelerinde 

kullanılan tanklar içinde 
Rus tanklan epey iş görmUştür. 
Bunlarda mevcut olduğu söylenen 
birçok teknik hatalann tashihi 
mümkün olmuştur. Rus tankları 

12 ve 18 tonulktur. 12 tonluk olan 
tar saatte 55 kiolmetre hızla gider 
ler, Uç adam taşırlar, birer maki -
nah tüf ek ve birer toplan vardır. 

18 tonluk olanların silratleri sa 
atte 40 Km. dir, beş kişilik olup 
bir top ve üçer makinalı tüfekleri 
vardır. Bu tankların kullanılmala
rında çok hatalar yapılmış, piyade 
ile müşterek hareketleri temin e
dilememiş ve topçu tarafından talı 
rip edilmişlerdir. Ağır tanklar ta
rafından hafif tanklar kolaylıkla 
ezilmişlerdir. Fakat ağır tanklar 
da hareketlerde arazi zorluklarına 
uğramışlardır. Çok defa çamura 
batıp çıkamıyan ağır tanklar ko
layca imha edilmişlerdir. 

Tank defi toplan ve çelik çekir 
dekli makinalı tüf ek mermileri iyi 
neticeler vermiştir. 

Hava Kuvvetleri 
• spanya muharebelerinden en 
1 ziyade ders alan hava. kuv 

vetleri olmuştur. Isyan bqlangı -
cmda Ispanyada iki ıyüze yakın 

tayyare vardı. Bunlar tek kişilik 
Nieuport 52 av tayyareleri ile iki 
ki~ik Breguet 19 tayyarelerinden 
ibaret eski ınaheme idi. Ispanyanm 
b8'ında bunların dörtte tiçü asile
re geçti. General Frenconun hava 
kuvvetleri bunlardan başka !tal -
yan ve Alman tayyarelerile ikmal 
edildi. Bu tayyareler ilk harekatta 
muharebelere mUessir surette işti 
rak ettiler. Esasen hUkfunet kuv
vetleri daha ziyade acele tetkil e
dilivermit milislerden ibaret oldu 
ğundan tayyarelerin bomba ve ma 
kinalı tüfeklerle muharebeye işti
rakt bunların maneviyatını ça.buk 
bozmuıtur. 

Franco tarafı tayyarelerinin Uç
te ikisini Heinkel, Ara.do ve Fiat 
av tayyareleri ve diğer kısmını da 
Savola. - Marchetti, Yunkers tayya 
releri teşkil ediyordu. Eski Fran -
sız malzemesi çabuk saftan çıkmış 
tlr. 

1 resinden biz de rica ederiz. 

Junkers Ju 52 tayyaresi: sivil 
bir tipten bozmadır. Uç motörlU o
lup mlidafaası iyi değildir. Onde 
tureli yoktur. arkadaki iki turel • 
den biri kuyruğa ve iki tarafa a
teş eder, aşaki türel öne doğru a· 
tar. 

S avola - Marchetti S. 81 tay
yaresi: bunların ölü zavi • 

yeteri daha azdır. Yalnız türelleri
nin hareketleri gtiç ve yavaştır. Bt: 
tip bombardıman tayyareleri anca~ 
tek b&ıJlanna uçtukları zaman ve 
birkaç av tarafından taarruza uğ
radıktan zaman dUşürUlmüşlerdir. 

Dornier hafif bombardıman tay 
yareleri (iki kişilik, 600 kilo bom· 
ba) av tayyarelerinin himayesine 
lüzum göstermemişlerdir. 

Diğer Tayyareler 

Alman av tayyareleri, çok 
muvaffakıyetli işler gör • 

mUşlerdir. Bunların süratleri yi.ik
sek ve manevraları kolaydır, maki 
nalı tüfekleri mükemmeldir. Dal • 
ma üçer tayyarelik filolar halinde 
uçmuşlar ve bombardıman ta.yya 
relerine geriden ve aşağıdan ta • 
arruz etmişlerdir. Filoyu teşkil e
den tayyareler ayn ayrı ve biribir
rini müteakip taarruz etmek ve ıfor 
hal filoyu tekrar teşkil etmek su
retile muharebe etmişlerdir. 

Italyan av tayyareleri de iyi ye
tişmişlerdir ve mlinf eriden çok ma 
birdirler. Yalnız bunlar Alman av 
Jarmm tabiyes;ni tatbik etmedikle
rinden haylı zayiata uğramışlar • 
dır. 

İtalyan tayyarelerinden Fiat C. 
R. 32 tipi de iyi ise de benzin depo 
lan geniş ve yerleri muvafık olma 
iığmdan yangın mermilerile çabuk 
ateş almışlardır. 

Heinkel ve Arado tayyareleri • 
nin ateş kudretleri büyük görUl • 
mUştür. 

Şehir bombardımanları toptu o
larak yapılmıştır. 17 Kanunuevvel 

(Arkası 10 uncuda) 
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Profesyonel. 
Müsabakala·rı 
Tek Seçici• er 

Güreş 
ve 
işi 

Buraa Orman mektebinde okuyan okuyucularımızdan birkaçı
ııın imzaaiyle bir mektup aldık. Bunda ba:zı ıpor meseleleri ileri 
aürülerek cevapları isteniyor. Mektuptaki sualleri, her sporcuyu 
alakadar edecek bir kıymet ve mahiyette gördüğümüz için okuyu
cularımızın sorduklarına verdiğimiz afağıdaki cevapları spor sü
tunlarında netretmeyi fay dalı bulduk. 

Pariste muntazaman yapılan pro 
f esyonel serbest güreş müsabakala
nnın şampiyonluk unvanları uydur
madır. Böyle şampiyonluklar senenin 
muhtelif zamanlarında para kazan
mak için organizatörler tarafından 
icat edilir. 

Biz de sizin gibi Mülayimin Pa
risc gittiğini haber aldık. Fakat bu 
nun ne dereceye kadar doğru oldu
ğıunu bilmiyoruz. Çünkü Mülayim Yu 
goslav tabiiyetindedir. Bu sebeple 
Yugoslavyaya gittiği rivayeti de ay 
rıca dolaşmaktadır. Eğer Mülayim 
Parise giderek güreşlere iştirak ~t
miş olsaydı şimdiye kadar muhak
kak bir haber alırdık. 

ği sualine gelince; yuliarıda anlattı
ğımız gibi, evvelce ilan edilen 
dünya serbest güreş müsabakaları 

yapılmıyor. Yapılsa da Türkiyedeki 
başpehlivanlık müsabakalanndan ka 
çrnan bir güreşçinin ta Amerikaya 
gidip cihanın en azılı pehlivanlarile 
kapışacağına hiç ihtimal veremeyiz. 

5 - Tek seçicilerin milli futbol 
takımlarını seçmek ve hazırlamak 
icabında milli temaslar hakkında fe 
derasyona idman için muvafık gelen 
tarihleri dahi kabul ettirmek, sal8.lıi 
yetıeri dahilindedir. 

Velhasıl milli takımın doğrudan 
doğruya başlıca idarecisidir. Seçim 
ve idman hususlannda tek başına ha 
reket eder. Mesuliyetleri de efkan
umumiye nazarında manevidir. Ta
bii, manevi mesuliyet maddi mesu
liyetten daha ağır ve büyük hissedil 
mektedir 

Avrupada şöhretleri yayılmış olan 
tek seçicilerden Italyanın Pozzo'su
nu, Almanyanm Oto Nery'sini, Fran 
sanın Gaston Baro'sunu sayabiliriz. 
Yalnız bunlar içinde Alman tek seçi 
cisi bir tek seçicinin bütün salahi-

2 - Avrupa futbol şampiyonluğu 
maçı ltalya milli takımı ile Macar 
milli ta.kımmm Peştede oynıyacak
lan final maçının neticesinde taay
yün edecektir. Diğer milletler şim
diye kadar yapılan maçlarda tasfi
yeye uğramış vaziyettedirler. 

, ycUcrinl haiz olduğu halde unvanına 
tek seçici denmemektedir. 

3 - Profesyonel serbest güreş 
dünya şampiyonlukları ekseriya A
merikada yapılmaktadır. Bununla 
beraber profesyonel güreş f ederas
yonları muntazam birer teşekkül ha 
linde, beynelmilel temasları ve un-1 

Cim Londo• 

Tek seçicinin milli takınıları da 
ha kuvvetli bir şekilde çıkardığını 

tecrübelere ve vakalara istinaden bu 
haftalar içinde bir iki makale ile spor 
sUtunıarımızda yazmıştık. 

Şampiyonu 
Tehlikeyi Atlattı 

vanlan katiyetle tayin edecek halde ' A 1 
bulunmadıklarından şampiyonluklar m an 
müsabakaları tertip edenlerin arzu-
larına bağlı kalmaktadır. Amerika
lıların yaptrklan gibi, Fransızlar da 
Aınerikada cihan şampiyonu ayarın 
da addolunan bir iki pehlivanı Pa
rise getirtmek şartile dünya şampi
yonlluğumu ilan edebilirler. 

Bunun için, şimdiki vaziyette, Yu 
nanlı Cim Londos dünya şampiyonlu 
ğunu kaybetmiş addedildiğine naza
ran yeni şampiyonun kim olduğunu 
katiyetle tayin etmek müşküldür. 
Yalnız Amerikada Cim Londostan 
münhal kalan dünya şampiyonluğu
nun kendi uhdelerinde olduğunu id
dia eden beş pehlivan mevcuttur. 
Bunların isimleri: Şikat, M:ahomy, 
Jak Şeri, Ali Baba, Istanbullu Jim 
Sarandos'tur. , 

4 - Dinarlı Mehmede son zaman 
larda ~pılan muamele onun ciddi 
güreşlerden mütemadiyen uzak kal
ma gayretinden doğmuştur. Kendi
sinin bu ara nerede olduğunu bilmi
yoruz. Yalnız geçen yaz Bursa ve ci 
varında Bulgaristandan getirttiği 

bir güreş kumpanyası ile muhtelif 
gösterişler yaptığını haber almakta 
idik. 

Dinarlınm dünya serbest güreş mü 
Baba.kalanna iştirak edip etmiyece· 

. Akyeıil Balosu 
Izmıt, (TAN) - Akycşil spor se-

nelik balosunu vermek üzere hazır -
hklarda bulunmaktadır. Şehrimi -

zin en parlak balosunu vermekle ma 
ruf olan bu teşekkülün, ayni gece 
kazandığı mükafatıan, Türkiye bi
rincilik kupa ve madalyalarını dn sa 
hiplerine merasimle vereceği haber 
alınmıştır. Bisiklet federasyonu, Ak
yeşilden bisikletçi Vahdete bir ko~u 
bisikleti hediye etmiştir. Bisiklet 1-
talyadan sureti mahsusada getiril -
miştir. 

r YURTTAŞ;~~~, 

' Bu halta birkaç kavanoz ~ 
~ reçel ve birkaç fffe ıurup ~ 
~ yaptır, kilerine koy. ~ 

~, . i " Yeni içtimai ahlak yerli 
malı kullanmayı emrediyor. 

~ Parlak kara gözleri •eve- ~ 
t riz. Zeytinlerimiz de parlak ~ 
~ ve karadır. Onlan da •eve- ~ 
~ lim! t 
~"'""""' '~"""" 

Her ne pahasına olursa olsun ağır 
siklet dilnya şampiyonluğu için zen
ci Coe Luviz'le çarpışmağa uğraşan 
Alman boksörü Şimcling dün gece 
Amcrikada yaptığı maçı kazanmış
tır. 

Dünkü nüshamızda Alman boksö· 
rünün karşısrna çıkarılan Harry Tho 
mas ismideki genç Amerilialının 
Şimelinge karşı t ertip edilmiş bir 
tuzak olabileceğinden bahsetmiş • 
tik. 

Aınerikadan son günlerde gelen 
haberler Alman boksörUnün idman
larda bozuk bir vaziyet gösterdiği -
ni bildiriyordu. Bu şayialara rağmen 
Alman dövüşçüsü rakibini sekizinci 
devrede teknik nakavt ile yenmiş -
tir. 

TAN - Teknik nakıı.vt bir boksö-
rün ayakta duramıyacak. kendini 
müdafaa edemiyecek perişan bir ha
le geldiği zaman hakem tarafından 
verilen bir mağtlıbiyet kararıdır. 

Bu galibiyete Alman boksörü A -
merikalılarm dünya şampiyonluğu 1 
yohında önüne çıkardıkları son ma
niayı da aşmış bulunuyor. Gelecek 
yaza dünya şampiyonu Coe Luviz'le 
dövüşme hakkını bir daha kazan • 
mış oluyor. 

---0>----

Aydında Futbol 
Aydın, (TAN) - Aydında şeker 

bayramı baştan başa spor hareket
lerile geçti. Bayramdan bir giln ön
ce, Izmir karşıyaka ortaokul izcile
ri Aydına geldiler. Şehir içinde bir· 
çok defa dolaşan izciler Bir örnek 
kıyafetleri ve muntazam yürüyüş!c

rile çok takdir olundular. Sanat o
kulunda misafir edildiler. izcilerin 

futbol takımı, sanat ve ortaokul 
futbolcülerile birer maç yaparak, sa 
nat okuliyle bire bir müsavi kaldı
lar. Aydın ortaokulllannı ise iki • 
sıfır yendiler. 

Yine bayram mlinasebetile Nazil
li Sümer takıniı Aydına gelerek Ay
dın spor klübü oyuncularile maç yap 
tılar. Maçı Sümerli bir hakem idare 
etti. Çok samimi ve sıcak bir hava 
içinde geçen oyunu Aydınlılar 4-1 
kazandı. 

Dünya Şampiyonluğu yolunda 
ıon maniayı atlıyan Şimeling 

Romanya 
Muhtelif ile 
Oynuyoruz 

Futbol Federasyonunun ecnebi te 
masına ehemmiyet vereceğini ve flit 
holün tekasüf ettiği Ankara, Izmir 
ve tstanbula sık sık Avrupanın ta
nınmış takımlannı getirterek maç
lar yaptU"acağını evvelce bildirmiş
tik. 

Federasyon bu maksatla Romen 
federasyonuna, Ankara ve Istanbul
da maçlar yapmak üzere mü
racaat etmişti. Romen federasyonu 
son gönderdiği bir mektupla Ankara 
ve tstanbulda 3 maç yapmağı kabul 
ettiğini bildirmiştir. Romen federas 
yonunun teklif ettiği 25, 26 ve 31 
kanunevvel tarihleri federasyonu
muzca kabul edildiği takdirde Ro
menler ı;ehrimize g:eleceklerdir. 

Federasyon mahafilinde yaptığı
mız tahkikata göre Romenlerin tarih 
üzerindeki son teklifleri kabul edil
miş ve 25, 26 kanunuevvel tarihlerin 
de Ankarada ve 31 kanunuevvel ta 
rihinde tstanbulda Romenlerle karşı 
luacaı?ımız tahakkuk etmiştir. 

1 H -ı 
B. eyaz . evcikler arasmdaki 

köy sokağından, vahşi bir 
gürültü çıkararak acayip bir a • 
lay geçiyordu. 

Koyu bir halk kalabalığı, büyük 
bir dalga gibi, kımıldıyor, ağır a
ğır yürüyordu. Kalabalığın önftn
de, başını kederli bir surette öne 
doğru eğmiş,tüyleri karma kan • 
şık, arabaya koşulu bir at gidiyor 
du. At, ön ayağını kaldırdıkça.. 
tüylü başını, adeta, tozların içine 
sokmak istiyormuş gibi, tuhaf bir 
tarzda sallıyor, arka ayağını ıleri 
doğru attıkça, sağrısı, şimdi yere 
Yikılıverecek gibi bir hal alryordu. 
Arabanın önünde, elinden bir ip 

le arabaya bağlı. tamamen çıplak, 
adeta bir genç kız denecek kadar 
küçük bir kadın yürüyordu .. Genç 
kadın, koyu kestane rengindeki da 
ğı:ruk saçlarla örtülü başını yuka 
n kaldınnış ve biraz arkaya doğı11.1 
eğmişti; tuhaf bir yürüyüşle yan
yan gidiyordu .. Büyümüş gözleri 
manasız ve bulanık bir bakışla, ıle 

TASLAMA 
riye uzaklara doğru bakıyorlardı.. Bu uzun, bu ağır kamçmın, baza.n, 
Bu bakışlarda insanlığa benzer en kadının vücudüne sım sıkı sanldı-
ufak bir pırıltı bile yoktu. Kadı - ğı da oluyordu. O zaman, araba -
nin bütün vücudü, koyu mor ve nın üzerindeki dayak atan Müjik 
erguvani renkte yuvarlak ve uzun kamçıyı şiddetle kendine doğru çe 
ca bir tak(m lekelerle kaplı idi. kiyor, kadın keskin bir çığlık ko -
Dimdik duran ve bir genç krz me- pararak, sırtüstü tozların içine yu 

mesini andıran •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 
varlaruyordu. Bu 

sol memesinde • nu gören kalaba. 
bir yara vardı; ı yazan: Irktan bir kısmı 
bu yaradan kan • G • ise kadına doğru 
sızıyor ve mı kan Maksım orkı t yoşuyor, ona doğ 
sızıntısı, genç ka Ç . ru egıw·ıerek onu 

evıren: ı dının karnı ve ı adeta kapatıyor-
8?1 bacağı uze- B Tok f ıardı .. 
rınde erguvani • Bu vaziyetlerde 
bir iz teşkil edi- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •-... beygir duruyor, 
yordu. Bu iz, sol dizinde, kahve- fakat kısa bir zaman sonra yine 
rengi bir tozla örtülmüştü. yürümiye başlıyordu. Tabii onun 

B u genç kadının vücudünden 
ince ve uzun bir deri yüzmüş 

gibi idiler .. Kocaman bir odıunla 
vurdukları karnı da mosmordu; ve 
müthiş surette şişmişti.. Küçük ve 
biçimli ayakları tozun içinde zor 
lukla kımıldıyor, bütün vUcudü sat 
lanıyordu. Genç kadının - Bütün 
vilcudll .aihi moamnr NAn- bu ıa
yaklann üzerinde nasıl ohıp ta 
tutunabildiğine, na811 olup ta ye
re yuvarlanmadığma ve ellerin • 
den bağlı olduğu arab8J}"a takıla • 
rak tozlann içinde ve sıcak top
rağın U1.Cl'inde sürüklenmediğine 
hayret etmemek kabil değildi. 

Arabanın üzerinde, uzun boylu, 
beyaz gömlekli, siyah kasketli llir 
mujik duruyordu. Müjiğin kaske-
ti altından, alnını ikiye bölen, açık 
kırmızı bir saç parçası sarkıyor • 
du. :Mujiğin bir elinde beygirin 1iz 
ginleri, diğer elinde de bir kamçı 
vardı. O bu kamçı ile kah beygirin 
sırtına. kah insanlığını kaybede -
cek kadar dövülmüş olan kadına 
ha bre vuruyordu.. Kırmızı saçlı 
Mujiğin gözleri adeta kan ç'a.nağı
nı andırıyor, müthiş bir kinle par 
lıyordu. Gözlerini gölgelendiren 
kırmızı saçtan, bu gözlere ye9ilim 
trak bir renk veriyorlardı. 

arkasından kadro da yürüyordu. 

Z avalh beygir: 
- Bak, hayvan olmak ne 

aşağılık bir şey, bizi, en rezil, en 

\-
Çankırı 

Hastanesi 
Genişliyor 

Çankırı, (TAN) - 50 yatağı olan 
memleket hastanemizin genişletilme
si kararlaşmıştır. Hastanenin mevcut 

binalarından biri ilci ı:ıene evvel yap
tırılmıştır. Fakat, diğeri çok eskidir. 
Yatak adedini 100 e çıkı..rmak içlıı 
yeni bir pavyon inşası kararlaştırıl· 
mış ve bu maksatla lazım gelen proje 
hazırlanmıştır. Yakında işe başlana

caktır. 

Geçen yıl hastanemizde 1098 kişi 
takta, beş binden fazlası ayakta te
davi olunmuştur. Bu sene ise yalnız 
on ay içinde binden fazla hasta ya· 
takta, beş yüzden fazlası ayakta te
daVi görmüşlercür. Yatanların çoğu
nu köylüler, ötekileri ise 'ehirliler teş 
kil ediyor. Kalecik ile köylerinden, Is 
kilip.ten ve bilhassa Tosyadan da has 
ta qlmektedir. Buralardan gelenler, 

1 bina• m müsaadesizl.iği yüT.Unden, has 
tanede ücretle yatırılmaktadır. 

namussuz işleri bile yapmıya ic • 
bar ediyorJar, demek ister gibi 
ağır ağır adım atıyor ve tüylü ka· 
fasını hiç durmadan sallıyordu.• 

Cenup memleketlerine has gök
yüzü tertemizdi. En ufak bir bu· 
lut parçası bile yoktu .. Güneş, ya 
kıcı ışıklarını bol bol saçıyordu. 

Benim bu yazdıklarım, hakika· 
ti değiştiren veya tahrif eden bir 
mecaz, bir istiare olmaktan çok U• 

zaktırlar.. Hayır. Maalesd bu sa· 
tırlar ne mecaz, ne de istiare değil 
lerdir. Buna "~lama - Recm" 
derler .. Kocalar, ihanet eden kan 
larıru böyle cezalandırırlar.. . 

Bu, aile hayatına ait bir örf, bir 
adettir. Ben bunu 1891 senesi 15 
temmuzunda Herson vilayetinin 
Kandibof köyünde gözlerimle gör• 
dürn. 

Karaman 
na va ıenı 

Meydanı 
Karaman, (TAN) - Buradan bir 

saat uzakta kurulmasına karar veri 
len Hava Yollan emniyet meydanın 
da taşlann toplattmlması, . toprak 

tesviyesi ve meydanın işaretlen.meal 
gibi işler bitirilmiştir. 
Meydanın Hava Yollan idaresini 

devri için vaziyeti tesbit etmek tize. 
re Karaman kaymakamile belediy• 
reisinden ve diğer zevattan mürek· 
kep bir heyet mahalline gitmiş, me:J. 
danı vücude getiren Ziya Atlet ta• 
rafından verilen izahat dinlenilmi,_ 
tir. Meydandan geçiş yasak edil& 
cek, daimi emniyeti için 18.zımgeıcrı 
tedbirler alınacaktır. Kaymakam bU 

hu.susta emirler vernıiştir. . 
Konyadan gelmesi beklenen silin• 

dir, meydanı tanzim ettikten sonı11 

açılış resmi yapılacaktır. • 
M tljiğin gömleği dirseğine ka 

dar sıvalı idi; kıllı ve kuv 
vetli kolları göriinüyordu. Açık 
duran ağzında inci gibi beyaz ve 
keskin dişleri göze çarpıyordu. Mti 
jik, kısık bir SeBle zaman zaman: 

- Yürü! .. Kaltak .. 
Diye haykırıyordu. 

Yoksul Çocuklara Yardım 

Arabanın ve arabaya bağlı genç 
kadının arkasından <yürümekte o
lan kalabalık ta, köylünün haykırı 
şına, karşılıklı bir haykırma · ile 
tempo tutuyor, bağırıyor, ıslık ça . 
lıyor, gülüyordu. 

Çocuklar koşuyordu. Bunlardan 
bazıları. zaman zaman öne doğru 
fırlıyor, genç kadının yanına ka
dar sokularak: yüzüne karşı edep 
sizce birtakım sözler söylüyorlar 
dı. O zaman, kalabalıktan kopan 
kahkaha, bütün gürültüleri, hatta 
havada ıslık çalarak şaklryan kır 
bacın sesini bile bastınyordu .. 

K adınlar, heyecanlı yüzleri • 
le ve sevinçten pırıl pırıl 

yanan gözelrile yürüyorlardı. 
Erkekler, arabanın üzerinde du

rana kaba küfürler savurarak ihr 
I Jiyorlardı. O, yani arabwanın .~z~ -

rinde duran, onlara dogru donu . 
yor ve ağzını bir karış açarak kah 
kaha ile gülüyordu. 

Bütün bu gürültü arasında kam 
çı, hiç durmadan inip kalkıyordu. 

Şişli Halk evinden: 

Halkevimizin himaye ettiği yolaml 
çocuklardan 49 ve 17 inci okullara 
devam eden 100 erkek çocukla 50 kız 
çocuğa, profesör tbrahim Ali tarafın 

dan birer takım elbi~ hediye ~dil • 
miştir. Bütün Şişli ve civarmdan bir 

' 

sene çalışarak anca~ elde edebil~ 
miz yardımlann yekununa teka 
eden 800 lira tıutarındaki bu y~1:; 
yıllardanberi birçok hayır işterıne 
yatını vakfetmiş olan değerli. profe.; 
söre karşı bizi çok mütehas~ .. etınl~ 
tir. Kendisine alenen te'9kkuru bO 
bil friz. 

• 
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Tiran aolıalılanıwla Arnavut milli lnyaletiyle mektepli kwar •• 

Arnavutlukta 
işleri ı·çin 

Turizm 

~~eler Yapdıyor ? 
; YAZAN: i~ 
~ HALI L LÜTF i 
--------~~~ 

• 19. 

A rnawtlar Tiranı .Bqfelıir 
yaptıktan sonra açtıktan 

taddeıeroen birine Mmısoltnl adı
ıu ••ffJllFlıf7L ca.Ctde de, cif. 
fer birkaç cadde gibi nezantter 
lnahalle ve meydanmdan başlamak 
tadır. Geniş, muntazam, ortası ve 
iki kenarları ağaçlı, !4'mizcedir. 

işte Iskender Fraşeri ile bera· 
ber biz, bu cadde üzerindeki turizm 
dairesini ziyarete gidiyoruz.· isken 
der Fraşeriye iki şey borçluyum: 
lıirisi, ressam ve heykelci kudret
" llanatkir Odise Paskall tanıtma· 
llııı, diğeri de ArnavuUukta hatır 
~e hayalime gelmiyen turizm da
iresini ziyarete fırsat vermesini. 

Tiranda okadar az kaldım ki ta 
haınnıu1 edilmez sıcağa rağmen 
hepsine nasıl yetittiğime şimdi hay 
l'et etmekteyim. 

B ir katlı geniş, ahşap,tariht bo 
yalı bir binaDm önündeyiz.BU 

\aç basamak çıktıktan sonra ka
l>lyı çaldık. içeride yağlı boyalı, 
fakat çıplak denecek derecede boş 
~b- sa.Ionu geçtik, bir iki basamak 
&G. başka bir salona girdik. Burası 
'aınekiıılarla çevrilmişti. Arna
tuuuğa ait turistik resim1ıerin en 
tazip, şayanı dikkat ve en güzelle 
ti bıce bir zevkle bu camekanlara 
)'erle.,tiriJmişti. Bilhassa milıt kı
r'etıt Arnavut kızlarmın resim
Elli. gaYriihiyari insanm elini ken
diıertne çekiyorlardı. 
da ~eri odada da ufak tef ek bir a-

ın, Recai Koturi turizm te,kill
tı llınumt katıöi. Salondaki ayak 
lesleriınize geldi. Ziyaret edildiğin 
den memnun. Yol gösterdi. Masa
•ııını başmda oturduk bir,eyler yaz 
lııa.k, bil'Jeyler hazırlamakla meş= Olduğu anlaşılıyordu. Babası 
d Osınanıı zabitlerinden. Ev,t tilrkc;e konuştukları için kendi-

b. ~ kulak dolg1plluğu ile türkçe 
ıhyor. 

Ze~ Yafında ltaıyaya gitmiş. GU
Franaızca da kODUfUYOrdu. 

O ahil~ye nazın Musa Yuka, 
s ba turtzm teşkilA.tmm reisidir. 

u bacan adam, Dahiliyede ol-
iutu gibi turizm ;.,; ... d d enlllk ler "'i>"' e e Y 
li Yapm11, işin başına da becerik-

&daınıar seçip r,tirmiştir. 
Temeu atılmakta olan bu turizm 

~:atı belki bu eeneler Arnavut 
F çtn 8eyyah getirecek defildir. 
•kat mUteakıp senelerde turist-

lerden haylice istifade edecektir • 
Bir senedenberi faaliyette olan 

turizm bürosu yollar, oteller, ista
syonlar, gümrük kolaybklan iş
lerile uğraşmıp. Arnavutluğa 

seyyah sıfatt!e kfmfn gelip gittiği 
hakktıilta tık 1statiftilf jaJ>mıya 
başlamıştır. Yolcu kafilelerini grup 
halinde çağmnak ve gezdirmek is
ter. Fakat Tiran ve lşkodradan 
başka kasabalar otelsizlik yüzün
den milşkülittadır. 

T urimı dairesinin bUtun A vru 
pa turist ajanlarile temas 

ve muhaberesi vardır. Seyyah ka
file ve gruplarının gelmesi temin 
edilmiştir. Fakat bunların hiçbirin 
den istifadesi yoktur. Az çok fay
dalanan sahil şehirleridir. Seyyah 
ları çeken ltalya ve Yugoslavya 
nm Adriyatik sahilleri yepyeni, 
meraklı, esrarla dolu gibi görünen 
bakir Arnavut kasabalannı da zi
yarete vesile vermektedir. Bu ka
fileler vapurdan çıkarak o sahil 
şehirlerini gezer ve tekrar vapura 
dönerler. Onlan içeri memleket
lere göndermek mümkün değildir. 
Çünkü otel ve konfor yoktur. 

• şte, seyyahın bukadar az 
1 geldiği Arnavutluğa sey

yah kafileleri getirebilmek için 
Arnavutluk turist bürosu bakınız 
neler hazırlamaktadır: 
ı - Otomobfili seyyahlarm giim

rüklerden kolaylıkla gelip geçme
leri için Maliye nezareti ile bir pro 
je b.ımrlamaktadır. 

2 - Turizm karUan hazırlan
maktadır. Bu kartlarla ArnavuUuk 
konsoloshanelerine gidenlerden vi
ze almmıyacalt, bu gibiler memle
kete serbestçe girecek, istediği ye 
ri gezecek, kimse rahatsız etmiye
cektir. 

S - Otellerin sıhhi ve inzıbaU 
vazlyeUeri için bir kanun hazırlan 
maktadır. • 

4 - ArnavuUukta av hayvan
tannm cinsi, nevi ve ı:niktan hak
kında tetkikat yapılmaktadır. Mer 
kezi Pariste olan beyne1milel av
cılar birliği ile muhabere edilmek 
tedir. ArnavuUuğa gelecek olan 
avcılara bir kart verilecektir. Bu 
kartta sili.hı, cephanesinin cinsi 
ve miktarı yazılacaktır. Bu kartla 
gümrüklerden rahatça geçilecek 
ve yeniden müsaade atmıya lüzum 
kalmıyacaktır. 

5 - Oto, otobüs ve araba ile ya:
pılan umumi nakliyatın kolaylık 
ve intiamı için bir kanun yapıla-

Bir Arnavut giiufi 

Şimal halkından tipin 

cak bu sureUe tarife, fiyaUar ve 
inzıbat temin edilmiş olacaktır. 
6- Artistik ve turistik noktai

nazanndan memleketin zengi:nliğini 
göstermek ~re birçok şehirlerde 
belediye reislerinin reisliği altında 
mektep müdür ve muallimleri top 
lanarak birçok şeyler hazırladılar. 
Tiranda bulunan bir komisyon bun· 
lan tetkik etti. Bu arada Arnavut 
luktaki Abidelere hürmeti telkin e
decek bir kanun hazırlandı. 

'7 - Turistlere ait bir i&tat1lltik 
kısmı teşkil edildi. Arnavutlukta 
nereleri geziyorlar, ne kadar otu
ruyorlar? Daha ziyade nelerle fu
la allkalamyorlar ! 

8 - Propaganda kısmmda filim-

Şa •tırip dünya I 

Dört Kilo 
Seker Yedi 

1 • • 

ve Oldu 
Varşovada Jan Prkovski namında 

bir amele, bir eğlencede bir otu
ruşta 4 kilo ıeker yiyeceğine dair 
arkalaşlarile bahse tutuşmuştur. Ar 
kadaşlan da bunun üzerine kendisi
ne 2 bin zloti vereceklerini söylemiş- ! 
lerdir. ı 

Prkovski, tespit edilen günde ya
nm saatte 4 kilo şekeri yemiş ve bu 
esnada da çok fazla su içmiştir. Ne
ticede arkadaşlarının vaadettiği pa
ralan da almıştır. Fakat bili.hare I 
sıhhi vaziyetinin fenalaşması üzeri
ne hastaneye kaldırılmış ve orada 
midesinin temizlenmesine rağmen öl 
müştUr. 

• 
Koca bulucuıar 

Leh zabıtası, V arşovada zengin ve 
yüksek ailelere mensup kadınlan 
e•lendirmek "için bir büro meydana 
çıkarmıştır. Bu bilroya mensup olan 
kibar hırsızlar, yüksek ve zengin ka
dınlan, koca bulmak bahanesile do
landırıyorl&rmı§. Şık ve iyi giyimli 
ve hatti maruf namzet kocalar, ka
dınlarla tamşt.Inhyorlarmış. Fakat 
evlenmeden evvel kadınların, müs-
takbel kocalamµl drahomalarmı pe
şin olarak vermeleri şart koşuluyor
mu,. Neticede drahoma mukabilin
de pa~ almdıktan sonra, koca 
namı.etleri ortadan kayboluyorlar
mış. Böylelikle şimdiye kadar 10 
pr~nses dolandmlrnı§tır. 

• 
im meraklı/an 

amerikada Holivut şehrinde Loa 
ve Luiza Vernon isınleirinde ikiz iki 
kız kardeş, daha çocukken, kendileri 
gibi ikis iki erkek ile evlenmeği ka
rarl8fUrD1Jşlardır. Iki sene evvel bu 
ikiz kız kardeşler, Roy ve Ray Ha
rison isimlerindeki ikiz erkekle ev
lenmitier, fakat pek çok geçmeden 
~yerek bunle.rdan ayrılmış • 
tardır. Fakat gene ilk kararlarmda 
durarak Cems ve Hubert Conson 
isimlerinde l?aşka lJtiz erkekle tek
rar e;M!ıftttercm-. ftlraf bunlarla 

da geçinemeyip aynlmııtardır. 
En nihayet Los ve Luiza, ilk ev· 

lendikleri ikiz erkeklerle daha me
sut ve bahtiyar olduklan kanaatine l vararak. tekrar bunlarla evlenmiş-

rdir. 

ter yapJlacaktır. Italyada L~. Is
viçrede Studio Jı;~ müesseseleri 
fUmler çekeceklerdir. 

9 - DUnyanm her tarafına gil· 
~ bullmtf ArnavuUuk mansa· 
raJa.n göndennek ve mıuhtelif Anı~ 
vut1u't memleketlerine ait renkli 
~ter yaymak. 

A rnavutıuğa karaaan uç yol 
ile gi.ri}ir. Yugoslavyadan; 

Florina tarikile ve Yanya tarikile 
Yunaniırtandan girilmektedir. Yan 
ya yom okadar iyi değildir. Fakat 
diğer Yollardan girince biltiln Ar
navuUuğu dol~mak mtimkUn olur. 

Arnavutlar turizm için bütçe!e
rine senede 60,000 altın frank koy 
muşlardır. (24000 liral. Şimdilik 
merkez teşkili.tında umumt bir ka 
tip, bir mü!ettiş, bir katip, bir de 
daktilo ç~m&ktadır. Her memle
ketin belcliye reisleri ve bazı se
çilinif fahri adamları vardır ki tu 
ristik noktainazanndan orada ya 
pılmam lazım.gelen şeylerle meşgul 
olurlar ve onlara dair malö.mat ve 
rirler. Bu sureUe turizm işini ko· 
laylaştınrlar. Yalnız o memleket
teki ki.tipler ücretlidirler. 

A rnavuUuk turizm idaresi , 
nakliye ve otel işlerile uğraş 

mayı ön pli.na almakla çok isabet
etmiştir. Şimendifer bulunmıyan 

bu memlekette yegi.ne vasıta olan 
otomobil ve otobüs servislerini in 
zıbat ve intizam altına almakla çok 
isabet etınif olacaktır. 

Bilhaaaa otel meselesi, üzerinde 
ısrarla durulacak derecede mühim 
dir. r 

Görllcenm en iyi ot.emde çok bü
ytık hüanUniyetime rağmen iki ge 
ceden fu.la durmak mUmkUn ola
madı. Altındaki lokantada bir tec 
rDbe yemeğinden başka ikinci bir 
defa yemek imki.nmı bulamadım. 
Görüce ki Arnavutluğun ileri şe
hirlerinden ve Yunanistand en ya
kın Arnavut memleketlerinden b! 
ridir. 

7 =====-

Müthİf katilin au~ ortalılannllan Madam Tricol 

Korkunç Katilde 
Kırk isim ve 
Kırk Adres Bulundu 
Dünkü nüshammia i§lediği bet 

<Cinayetin tafsilitmı veniiği

miz kanlı katil Weidmann'm isticva· 
bına Paris adliyesi devam etmekte
dir. Bu korkunç haydudun anlatık· 
lanndan, şimdiye kadar i§\e<liği cina
yetlerde ortaktan tarafından yardım 
gördUğii farkedilmiş, Jea.n Blanc ile 
arkad&fl Roger Milllon ve onun met
resi Tricot poli8 tarafmdan ele geçi
rilmiflerdir. 

Alman Weidmann'm bu şeriklerile 
beraber birçok kirli işlerde çalıştığı 
anlaşılmış, bunların kaçakçılık yüzün 
den Almanyada hapse mahkfim ol
dukları sırada biribirlerini tanıdıkta
n da ifadelerinden belli olmuştur. 

Cuetli naJ .armı,Ia 

A iman canavarmın §eriklerin
den olduğu gizlenemiyecek 

bir surette meydana çıkan Jean 
Bl&Jıc.Jıa.ydudwı aQn boğazladığı bi· Yine IUf ortafı Millioıt 
gare Le Bloud'wt c_eaedini lıep bera- yeyi aynen tseknriamlf ve diğer alna 
ber sanp gizlediklerini ve d()gemede- tl rd haberi olmadıgınıw il.ive et· 
k . k 1 k 1 · · d. w "k ' 1 "1" ye e en ı an e e ennı ıger şen .ı.uu ıon- . t• 

. k dıw - mış ır. un metresi Tricot'nun yı a gmı soy-
lemiştir. Kırlı lıİfİ nnede? 

Millionan sözleri 

M evkuf olan Million sorguya çe 
kildiği vakit evveli. inklr et

ınek istemişse de. arkad8.fIDıD mese
leyi anlattığı söylenince feci vakaya 
nasıl karıştırıldığını şöyle anlatmış
tır : 

- Ben katil Weidmann'la Almanya 
~ Döviz kaçakçılığı yaptığımız sıra.-
1a düştüğüm hapishanede tanışmış· 

tım. Sonra da Pariste buluştuk. Bera 
berce namuslu ticaret yapmak üzere 
sennaye aradk. Le Bloud bir.e serma
yeyi vermek Uzere Almanın Villası
na geldiği akşam metresim ve arka
iaşun Jean Blanc ta vardı. 

Paralı adamla Weidmann yazı oda 
sında konuştuk.Alman bim dışan çık 
mamrzı işaret etti. Bizi daima emir

lerine başeğdiren bir hali vardır. ita 

at ederek odadan çıktığımız sırada 

~ir silah sesi duyduk. Hemen tekrar 
iöndUğiimüz vakit Le Bloud'un kan
, ar içinde yere uzanmq olduğunu deh 
etle gördük. 

P :>lis katilin evrakı arasmda 
<ırk kişinin isimlerini ve bazı 

adreslerin yazılı olduğunu görmtı,ıür 
Pek deh§etli bir cani olan Almanın 
evrakı arasında isimleri bulunan kırk 
'riAidf'n birkaçını daha temizlemiş oı. 
mumdan korkulmaktadır. 

Daha derinleştirilecek tahkikatla 
canavar herifin büyük bir haydut çe
tesi başında olup olmadığı ve isimleri 
yazılı olanlardan daha kaçını öldUr-
1UğU meydana çıkacaktır. 

Anasına welince 

Almanyada naımuslu ve şerefft 
bir familya olarak tanman k& 

tilin babasına telefon edilmiş, oğlu
nun cinayetlerinden babaaının 2 glla 
dür evine gelemediği haber almmıt
tır. 

Katilin anası, matem elbiselerini 
giymi' ve sayıklar gibi mütemadiyen 
oğluna beddua ederek odasında dolat 
mıılrt.sı~tT UstUne titriyerek yetietir
diği Weidmann'ın küçtlklUk resimleri 
ni ,bile bedbaht ana ağlıyarak yakmıf 
tır. 

Gazetecilere : 
q,. .. ...;;., bainma basarak. o kad•P 

R;r valtsi ,Pbi sevimli bir erkek oğlum olduğuna Al 

B u adam, Almanm bir vahşiden -l •ıı:• ,.derek bU~ttUğUm. Weid· 
daha yırtıcı olduğunu da fÖY- mannm bugün ölmesme dua ediyoruıa 

·r d d" O öl"-- kendi de, biz de kurtulmUI a e f ıyor : ~ne, • 

- Alman bir canavar soğukkanlı- olacagız. demiftır. 
·ğiyle, ağzımIZI açtığımız takdirde b; ------------:-
·im de mahvolacağımızı, en doğru Y(' 1 
'un beraberce ölüyü gizlemek ve 'ci

'ayetin izlerini ortadan kaldrmak ol 
•1c"hınu baihrdı Sesinde ve gözlerin· 

de itaat etmediğimiz takdirde bizi de 
haklıyacak bir vahşi edası vardı. Kor 
udan sesimizi çıkaramadık. A.lımaD, 
sedi bUyUk parçalara ayırmak içiT 

alivete girişti. Ben de maktultl p&· 

ket ederek sırtıma alıp 8f&lı kata ta 
indtrdim. Orada bacaklanm tut

maz oldu. Gözlerim karardı. Sırtım
daki ölü ile yere diltfüm. 

Kendime geldiğim vakit metresl
ııin yerdeki kanlan sildiğini gördilm. 
\(illion 'un metresi Tricot da bu hikl 

Kallayın Yddönürni 
Merasimi için 

Kızılaym 60 ncı yıldönUmü 

nasebetile 25 Ki.nunevvel günü 
gecesi şehrimizde yapılacak mera 
sim proğramını tesbit için dUn 
zılay latanbul mUıneesilliğinde 
toplantı olmuştur. Bu toplantıya, 
zılay lstanbul mümessili doktor N 
şet Uaınan reiallk etmiştir. Emin 
nü kaymak&ını, Villyet mektupc 
kolordu, matbuat, maarif, ve Hal 
mUmeuillerl de bu>unmuşl 
ProJr&ID, puarteei gtlntl yapıl 
olan ikinci toplantıda kaU şeklinl 
alcaktır. 
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Halayda Mebus Seçimi Belgra~!,~~'a _W;~ ~-K·e·n·d·i-ni•z•e•a•e•ı•m-ıy_o_r_m_u;:.-n-uz_?_ 

Kom:syon gelecek ayın :;:;.;s:: işleri için • +ek kap 

15• d H d k ğunu .ayıed~n sonra Frama- Ankei NEVROZIN 
ID e. ataya ÖDeCe ===~=·=t .. =:~ lh Alacak yerde bu 

Cenevre, 14 (A.A.) - Hatayda darebe ile nihayet bu1anuştur. MUna· Pr;!ago!~;vyk:tgazee~:~:rl M. Delb<>- tiya C 1 IStıraba katlan • ;yapılacak intihabat esaslarının tan kaplar yüzünden aralan açdanJan 

slııı ve tatbikini kontrol edecek o - barıftumak iti ile Uabecilerin bqı sun ziyareti dol&yıııile hararetli n.,.. (lllılo l - mak fte demek ? 
Jan komisyon Hataydan avdetinden Zeki Arauzi meffU} olmaktadır. riyat yapmakta ve M. Delboluıı iıltik ti depıi kadar ölçecek ve takdire-

ba1i sırasında teuhUr eden doatluk decek bir mevkidedir. Buna rağmen ı IOIU'a burada içtimalar yaparak kon 1' iirlı Dü,manlan 
aey reiaine verilecek olan raporunu hissiyatını tarif etmenin mümkün ola htanhuJ tehri .haJJmıda, Belediye Rei-

Antakya, 14 (TAN muhabirin,.. mıyacagıv nı, Fransayı temsil eden Del Bi Jıa.I=&--"'• umumi bir hOfllutauzluk ikmal etmiştir. Bu rapor Türkiye ve d ) San .... ı. ın 9 ve 12 a.awu. 
en - ~ anayaeaaın bo!Ull bu münasebetle Yugoslav mil· bultın....._ ~- sa· .. 1--1vm.. l'ranaa hllldimetJerine konsey reıai d 1 de tasrih edil · lan ----- oogvıgı-- 3~-

inei mad e erin m1f 
0 

Ietinin dost ve müttefik Fransaya kar Bu h,_· .... --~-k gözle görlllecek, eDe tarafından yollanacaktır. Anlaşıldı- Ufua ;.ı ril - k mere tek hi. --~v 
n ~e e ugraşma şı sarsılmaz sadakatini müşahede e~ tııtulaeak b'zo -1"U.Atı .. , ima göre komisyon intihabat esna- kimli mahkemeler. teşkili hakkmda 1 · ezd. de ~ 

anıda latihdam edilecek ajanlarına- tiğini, onun Fransız mil etı n ın H tı'kdmetin yapacağı esaaJı an· 
ytikaek komiserlik karan ne§red~if bu hislere tercüman olacağım yaz- ı..J. h:1:W.kl htWnutauzluğun dedhıi 20 olarak göstermittir. Ko • ve bu kararnameye göre ihdas edil_en. maktadırlar. ·-""-de::_~ ...... __ ;-....1--- onu misyon önümüzdeki kanunusaninin M h G b ,,~"' uau.weU&&- -.t-" -4..., 
Antakya hakimliğine e met an ı, B-' . • F f ... .1.1. 

inde Hataya dönerek ifine hafla· Kırıkhan hılkim'iğine de Sadık Mar- eıgrat zıyareti 11~ ran.az diğer b.lr vaıifede memlekete &3-

IDif bulunacaktır. dini tayin edi1miştir. Bu iki ut, Türk . ga:zetelen kılabilir. Yukarda llÖylıediğkniz gibi, 
Antakya, 14 (TAN muhabirin- ler aleY.hinde yaptıktan kötü muame Parıs 14 (TAN> - Fransız gazete bazı medyetleri vardır. Belediyecilik-

) - Garo sinsi sinsi mebwı seçimi lelerle Sancakta çok fena bir nam bı- Jeri Delbosun Belgradı ziyareti mU- t.e muvatta.k oımunuı bqka vuife-
azırliklarını idare etmektedir. Bu rakmışlardır. Mehmet Garibi, lsken- nasebet~le bir~k yaz~~ar yazmakta- lerl ~ bir delil aayı:l· 

atla yer yer toplantılar yapıl- derun Framıız istihbarat dairesi Baş- dır. Petat Pansiene gore Yugoslavya m.u 
ve bu top'antılar ekseriya kav kıltipliji vazifeııinl görmüş ve 1933 te Milletler Cemiyetinin ataletinden inld I•nbul hMkJ, Bay ŞUla4lniln ild 

ve gürültü ile nihayet bu~kta- yine Franslz1ar tarafuıdan mebuslu- sara uğramı9tır. Dr. Stoyadino~ç ~u aylık ftk11eti samenmda ilk ihtiyaç-
• Iskenderunda son yapılan toplan ğa aeçtiri'miş ve şimdiye kadar Fran yüzden nutkun~a Milletl~r Cemıyetan 1ar bmincle topüumnt, 1J8U]ltl bir ça-

arm bb'inde Derviş Miçi on tane sa sız menfaatlerine hizmette kusur den bahse[meml§ ve yeoı bir Avrupa ıı.mamn gURl bir örneğini görmill-
adamm adını zikre • göetermemişt.ir. Kırıkhan hl.kimli • nizamının kuruJanası lUzumuna ıtaret tllr. Bay Şükrü, itd. ay içinde tehrin 

b&fkasına ğine tayin edilen Sadık Mar.dlnt ise Kı etmiştir. lngiltere ve Fransa Ba§vekil siın.aııımı değiştirmiştir. Ank:arada ve 
kaf asmı kı:. rıkhanda Türklerin aleyhine çalışmak Jerinin Londrada verdikleri karart~ Izmtrde de an.ya komnut ve ihtiyaç 

Baı ağr111 

Diı ağrısı 

Kırıkhk 

Nezle, Adale 
Ağrılari 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat't 

Seki ide 

NEVROZiN 
ta maharet göstermiştir. bu bakımdan Yugoslavyada çok iyı ve gayelere uygun pllnlı, verimti bir 

Bu Türk dUşmanlan bizzat Garo ta karşılanmıştır. Stoyadinoviç harici si çabşma görüyoruz. lcabmda ıünde 3 kate alınabilir. 
i18<1:ii?IDJZ adamlar memleketin ve va.. rafından ee<:ilmfş ve bu memuriyetle- yasette ihtiyattı ve teminatlı harekt'ti İ8tanbula ~; bugt1ne kadar .. ____ _ 

Kaıelerile geçer. 

tanm değil, ll'ranaızların menfaatini re getirilmiftir. tercih etmektedir. Çünkü bugünkü ka önıettni gördtllUmtlz belediyecilik, 11 ••••------------------1 eri biz P • El • • nşık şerait içinde bu siyaset, Yugo&- yarm hu'l..A___..L --11.-a .. ve um•'--

1 
K d er, memleketi seven ve ona ana ,.ım•• ı· ıuuılDl:l'-IU J.,.._.., -- A Ş E 

:s ,.. lavya menfaatlerine daha uygun ge ı 
et eden mebus iatiyoruz." diye Paris, 14 /A.A.) - Bqvekil Chau- yor. lngiltere ile Fransa Avrupa niza mi hhanet tefldlltmı ldan lftll'elile 

tınakqaya batlamıttır. Münakqa tepms, bu sabah Türkiye sefiri Su- mını tekrar ele aldıklan zaman Yu-~= ~ ~: = N E a· 
,umne, kavga tiddetlenmiı ve mil- at Davazı kabul etmiftir. v.osfavyadan her müzahereti görecek -
~--===-==-================ lerdir. JXIIYOI". 

U k Ş kt HA d• ı Jour gazetesi, Bay • Stoyadi· Eter htıkametçe ı.tanbulda yapı-za ar a a ıse er noviçin Roma seyahatinin ev. ıacat anket. halktaki hOlftUUUZl=- - •. ~liiiiillii--
velce bazı endi,elere yol açtıpu yerinde oJdulunu gölıterine, 

(&tJ 1 incide) &undan sonra Japonların eline geç- haubuki Stoyadinoviç ile Mul!ISOli • bul için daha muvafık ve miltehUllll 1 Grip, Bq Ye Dit Afnlan. Nfm'lllJI, Artritlsm, Romatbma 
lngiliz gemisinin bombudnnan:ı. miftir. Dün gece Nankinde bUyUk yan ni arasmda yapılan görU9melerin bir beledl,e relat annmah&r. Şehir 
Japon maslahatgüzarı "Mdinde gınlar çıktı. Bir kısım Çin askerler~ Fransa.yı memnun edecek mahiyet· her halde taWa imklnsız tekilde bir -

Dl'Otel1:o et.mi§tir. Bombardıman e&- nin şehirde kdmış olmalarından endı te olduğunu söylemekte ve f1d dev· nikllıla bugtlnldl belecltye reWne 
;.ıaa.tNDda Almanyanm Cindeki . dip • şe edilmektedir. Bir Japon gazetesine let adamının Almanyanm Tuna Uze vanme ayda.mas. 

tik mUmeesilleri bu vapurda bu göre, Japonlann Nankine merasimle rine yUrUyUşü ihtlm~ini umum! su yok,~ yapdacak tet· 
hmınakta idiıer. girmeleri ayın yirmisine ·talik edil~iş rette tetkik ederek buna k&l'fl her kik, umumi duygularm yan111 

lıllater Roosevelt'in doğrudan doğ tir. Bir Japon askeri membaı Nankan vastıa ile mukavemet hususunda mu ve haJmm oldufunu ve g&lt8rilen hot
J•iOD tmparato~~,teeastlf me civarındaki Çin kıtalannm kaçmakta tabık kaldıklanııı a,ıılatınaktadır. mit8uztulun yanbf görUI ve ilçiller

"- .. -~--eet Amerika tarihinde olduklarını ve yolda teBaaüf eftikleri Fransız gazetesi bu haberin BOD de- ~.:... ........ -"'tini .._. ei!el'lle tahld-Jı go.11\MO&'" , , .._.: kt ~ ucın e-'""'6 -.t--
~yen bir hadise teşkil et- h~rşeyi !aktık armı hauer.verme e- rece mühim olciuğunu ve onu en mev .kbı.ne&llm UM ectılmeltve b•'riht 

ktedir. Baz: Amerika mahafiline dar. Şebırde kalmıı olu -Cm kıtal.arı· ıuk membalaroan aldığml bttarn. IM}lk bir ~ ı.tanbul halkına an- • at• 
re, bizzat Japonya imparatoru ta• nm ihataya uğramasından korkulu- yor ve Stoyadinoviçin Fransaya kar tatmıwMır. la§, dl§, nezle, grıp, rom IZlnG .l 

dan mueret beyan edilmesi ve YQr. şı bir Alman taanıu:u vukuu takdl- uraas- tekraı- eclerls ki, otıobU8 N -'- 1•1 K ki k 
gibi hidiselerin tekerrUıilDe mey Paramuntun mümessili Nanki:Jı em rinde Delbosa her tUrıtl teminatı ver ı!- Gul köprWl lflndan, beld- 8Yı-G 1 

1 
iri 1 

verilmemek üzere tedbir almıl"" niyet mıntakasında tevkif otunmuş diğini kaydedfYor "ve herhalde Yu-~ tatbika:tmdan -...,... Ye bltGa atrdarmm derhal keler. 
temin edilmesi M"ster Roose- ve aldığı filmler mll.sadere olunmuş goslavya bizim yanımızdadır.,, diye- ye ı.tanbulda tetkike ve aydmla.ı.- I blll 

'i tatmin edebilecektir. Bununla tur. rek sözlerini bitiriyor. :!.., nmJıtaç birçok "1er vard!r. icabında ginde 3 kate G IRG r • -
Ş • ı· ç· J R 11 •-bı:x. _,_ Taklitlerinden l&kmmnr Ye her Jerde mvla .,GRIPIN,, uteylnltr. r, Amerika mahafili bu talep· una ı ın e arnı &C' ,.. Sis tptidadan bU hWdhnler veri]. 

mübalağalı gördüklerini sakla • Japonlar fimall Çinde ıiddetli mu Belgrat, 14 (A.A.) - Delbos - meıll taraftan cJeAili:r,, Yalmz lıttkt· -

ktadırlar. Hüküm süren kana· '1arebeler vukuunu haber veriyorlar. Stoyadinoviç görtljmeleri aonunda . saah bir tetklkle mevcu' vazt. ========-=============:;======~ 
göre, Japon imparatoru, Roose - Pekin .. Hankov demiryolu üı.erinde neşredilen ~eaınt tebliğde, e~e metmn:'ıı.,yet Vel'IDellim diliyoruz. 0-
'in telgrafına karşı teessürünU .,iddetli muharebeler olmuştur. Çinli- görüşmelenn tanı bir ahenk ıc;inde =UJıdeld ça.11'111& devresinde mem-

Udlı"'""'kle iktifa edecektir. 'er hattı kesmiş er ve Liang San'dan ve Fransız - Yugoalıav ananevi doet 11Jerinin her Dmı lçıin berrak .. 
Biitün Jün bu Wi.e 8 mil mesafede bulunan Sanhşanı ~ luğu zihniyeti dahilinde cereyan etti- ıeır.t ~. lltlkran. lhöJaç var-

iJ ya pi · fal etmiflerdir. Japon muva1alaaı bır fi ve iki nazınn, 11111umr euDı elel'l 1- ~ ~ • lbll lllDıf 
99 

nr. 
bllW: ":n;ya matbuatını çok ,..terde bomlm*8J". ~ W. Cin ifbirUiini &JDI ~ ve timat ~ lllOlıll .. flıtanlm1 ti& ...,. 

etmektedir Fraw gazetele kıWll'n lniel'lıemcle lıomlnlatJer hl • lihDiJeti dıhlftncli Wunentn llimn : ba -••d lltls -. lnaıladtı fcla-
kllilleai. aak rl bir badlal a. kbdlr. ve~ tlaeı ... matalıdr Wmll ~ ~ ... YAUIAll lbıııaautkta ~ buDlarm bttOD ı.,,.,.ı.nn '-"• Jeni bulml4uiU bildlıtl41 •'dedir. . · 

devletlerin ltimadmı ..._. Çin lıMlıiinaeti 
ili*lfttte olduğunu yaP!Mlırtadlr Çin C'Umhurlyett muvakkat btlka· 

......-.ıeri Japon tqkmlıklan meti bugün Pekinde ilin oıunmue .. 
..ııtyette görüyor, Japon tar ve Çjn Cllmhurlyetinbı eaki ky-
fiddetle tenkit ediyor ve u raP çekllmiftir. Bayraık bet renkli· y • 11 

ahmnallru iatiyor. De7li dir. Şarki Bopey muvakkat htlkbıe enı 
&Ol'e lqilt.ere kabineli in- te iltihak edecektir. Şaııaf, Honan ve 
~le Ameıikanm Dlu.t.e eenubl Çantung'un yakmda bu hll-

Bir 
ve 

İIMlllMıll· lhtimalleriDi dillllJıdll. hlkbıete lftiraklerl beJdenlyor. Bu· 
N•llltıllbr. Amerika guetele nUDI& beraber bu vasiyet .Almanya • .u.-. ~ lra,I 

-.l)at yapnakta ve bu nm Çug-Kay-Şek btlk6meti ile all Bayburt. (TAN) - X.,.. fw. -. ,~,._ .. , - 4 i ıwı .. e1 .. t.__ 
JııWilelerba ÖDÜDtl almak }lztm UlmJ A.M~ .... .._,_.,,,.• L-1.U _..weri GOk Wbftta•m olu el ........ ,. 'bir &"'Jl llııllrmll 

Öl 
1 me 

Hami 1 rl 
-....,-~-· IUllllU.. -i... tor. T'*- .. UJll. t...a. ben-

16"Jlemekt.edlr)er. Japonya bafvekili Prena Konoye Tra&-n - lnn tl'Ulllt ,... ot.oblıt- .,.; tllld ..._ ...... 1llr din içinde 
IOOiltecl Pıw muhabirine göre beyanatta bulunarak, Çinde yeni bir 1ertnin utralı ve bu "11• .....__ ki • mW ••nıli lloea 'bir aıı 

- tekeriade lalunuı 70 kifi htlküıet tefkil OltmHapH bildir • hmda bulunmıR, Jra ..... IClia t.- De '--fll#(. p Jttf. DJ11, ttfe11D1 
l ~ar. Alman ted.- elikten 80DI'& tlçilncll taraf mensup- rakki v.Uelerint ~. Ol- - · 

taJelinde tab&rrlyat mGabet ne lanndan hayatlan tehlikeye girenler mUpnenJn Adeta bir ••b.W a1ı1a 1mDiUU1li ftldt .,......,. arala-
--.ınüı. Ja))Olllar da Ud Ml7'k tay namına teeallrlerinl anlabmf ve Bayburt, Uçebaymm ft Ollmtlt'ane va rm6a 1* mtleldtle "'ll'mlfbr. Bil· 

ile doktorlar. hutabalaedar. •'Bu devletlerln, JafOD:yanm t1sak u.ı Nlt Nomerbı hlmmetlerae imar na tısmm da kanpıuı &Jl1I btlabtl 
l~k ~erdir. 0111- Şarkta lstiki't.r tMia edebilecek biri· edilmektedir. Ana ca4de IW'llttll • tUıı Jmiln"allf ft Ylnm bkl.np bu 
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Portakal 
Altın 1063 1

• 

1 

1Kuruşa Kadar 1 

İhracat 

İçin Arpa 
Toplandı 

'.No. 88 Y az;an : Ziya Şakir 

Sait Pş. ittihatçı ~ra karşı 
derin Bir kiiı besliyordu 

Gönderdik 
Yurdumuzdan portakal ihracatı 

henüz canlı bir vaziyete girmemiştir 
Yalnız Rize porta]fallarmdan Alman
yaya on vagon gönderilmiştir. Mer
sin ve Dörtyol mıntakalarından Al
man firmalan _hesabına portakal al-

' 1 D .. , .. · ı ı . uş u 
Altın fiya.tla.n düşınekt~ de- 1 

il vem ediyor. Dün piyasada 1063· 
1 106-1 kuruşa kadar satış olnıuş- , 

tur. Fiyat düşüklüğü bir müd · 
det daha devam ederse geçen se- ' 

11 
ne bu aylarda olduğu gibi, az 

1 çok nonnalleşmiş ohlcaktır. 

Dün piyasamlza 34 vagon buğday, 
7 vagon çavdar, 3 vagon arpa gelımş
tir. Yumuşaklar 5.25 - 6,17,5 ku
ruştan 550 ton, sertler Diyarbakır 

m.ıı.llı 90 ton 5,30 kuruştan satılmıştır. 
Buğday mevrudatmm fazlalığı do-

lttihatçılar artık ş~hakikati an 
laınışıarclı ki, eğer rakiplerini öl
diiımıiye muvaffak olamazlarsa, 
kendileri çok feci bir ölümle öle
ceklerdi Karşılarındaki intikamcı 
kuvvet, giriştiği cidalde en küçük 
bir za.f er kazanırsa, cemiyete kar
•ı biç bir mUsamaha göstermiye
tek .. O kadar büyUk fedakarlıklar 
la kurulan ocak, tamamile söndü 
~ekti. 

ltilafçılar; vaktile Ittihatçıların 
hptıklan hareketten ders almışlar 
lılı, lıleşrutiyetin ilk günlerinde, on 
ların yaptığı (taımamile hatalı ha 
9'ket) i taklit ederek, avamı kış 
iıılrtm"aya başlamışlardı. Dokuzuncu dela olarak 

Sadarete gelen Sait PQfa 
l'aptıkları ne§riyatla, halk ara· 

lılııa. soktukları avam propaganda-
lllarUe, ittihatçılan bir (e~kiya çe eden hükflmet memurlarına güve-
~i) mahiyetinde gösteriyorlar... nemiyor; memleketi sarsan buhn. 
lleınıeketi parça parça satmak, nın önüne, hükumet kıuvvetile ge -
~k kimselerin sokak ortaların çemiyeceğini biliyordu. 
-. alenen canlarına kıymakla itti- Itilif çılar, ayni zamanda kendi-
laaan ediyorlardı. sine de husumet gösteriyorlardı. 

lttihatçılar, artık müda.faa vazi Memleketin jçinde ve dışında ka -
htine geçmiye mecbur olmuşlar- zandığı şöhretle temayüz etmiş bir 
dı. Onlar da ayni sili.ha sarılmış- siyaset kahramanı telakki edildiği 
1%. halde; şimdi kendisini Ittihatçılann 

lstanbul ve taşra .. her taraf, i- (adi bir icra vasıtası) gibi telakki 
Çitı. için yanan bir volkan gibi kay ediyorlardı. 
111Yordu. Bitaraflar, göğüslerinde Sait Paşa; şahsi mukadderatının 
ltıernıeket a,kı ve kafalarında akıl lttihatçılann mukadderatına mer 
"~ IUur taşıyanlar müstesna ol- ibut olduğunu hissetmi§ti. Onun i-
ltıak Uzere millet iki partiye ayni- çin; ittihatçılardan atacağı inti-
!l'.ııt; biribirine saldıracak zamanı kamı daha müsait bir zamana hıra 
bekliyordu. karak, her şeyden evvel hem ken-

lttuıatçılar, Meşrutiyetin ilk gü dini ve hem de ittihatçıları kur • 
111lıı~beri kawJWldan ifrat ve tamuya karar ve~ti. 
lafletin cezasını acı acı çekmiye Fakat... Efkan umumiyenin 

l
b ~l&~ardı. Bütün sildetile tızer bu kadar heyecanlı, ve hldiaata 
erıne ytlrUyen te1iliken1n önUne karşı bu kadar bıaeeas bit zamanın 

teçmek için hükfunet kuvvetinden da, muhalifleri mağlup edecek ka-
lnedet bekliyorlardı. nuni bir hile bulmak ta, o kadar 

Halbuki hükClmet te, Ittihatçıla kolay bir gey değildi. Yanlış bir 
ta d t k b' hareketi, çok fena tesirler husule es e olacak kadar kuvvetli ır 
°"aıiyette değildi. Otu.rduklan san- getirir; hem kendisini, ve hem itti 
dalyeleri ellerinden kaçınmak iste- • hatçıları; korkulan ikibete sürük
:ttliyen memurlardan bir kısmı, Hür · liyebilirdi. 
:tiyet ve itilaf fırkası tarafına geç 
ltıişlerdi. Bir kısmı ise, iki taraflı 
•iyaset gütmektelerdi. 
1 .t\ncak bazı idare amirleri, meım 
eketi tehdit eden felaketin önüne 
:eçınek için bütün kuvvetlerini sar 
l ederek, ciddi ve hakiki bitaraflık 
aıını nıuhafaza ediyorlardı. 
b Sadaret mevkiinde Sait Paşa 
lllurıuyordu. Dokuzuncu defa ola 

~k. hilkfunet riyasetine geçen Sa
l l>aşa; bir vergi meselesinden do 
~Yı kendisini tahkir eden lttihat-
1,._ ara karşı kalbinde derin bir kin 
~liYordil. l\\·ı-.~ ı 
blrSait Paşa, Hakki Paşanın feci 
tı Bekilde sukutundan sonra; itti 
id atçııardan intikam almak için Sa 
.::;t anevkiine gelmişti. İttihatçı
~ en antansız bir zamanlannda. 
.. ~re vuracak, böylece de intikam 
~erini tatmin edecekti. Fakat, 
1aıt ~uhaliflerle anlaşmıya hazır
lıa dıgı zaman, birdenbire kaxşısı-
h. ~ ~UyUk rakibi olan Kamil Pa 

dikUive,,,.,.;..+· 
·-"'j' .. ı. 

Q tarihte Mısırda bulunan KA. 
)aa "llil Paşa; açıktan açığa si 
liy etıe nıeşgul olmuyor; hiç bir 
~k.aaı. fırkaya alaka göstermiye
~U. ;•taraflığını muhafaza ediyor 
'"aa akat ötedenberi ittihatçılarla 
lteıı~· aç~k olan bu zatı muhalifler 
tıla ~lerıne mal etmişlerdi. Itilif
lir r' fırkaları iktidar mevkiine ge 
~ale

1

rrnez, derhal Kamil Paşayı 
ltı~k~ret rnevkiine getirmeyi düşün 

e'ercıt 

~~: Paşa itil8.f çıların bu düştin
çııara e .~akıf olur olmaz, Ittihat
Y~ti . d?rt elle sarılmak mecburi 
ran nit ~ıssetnıişti. Vaziyete naza-
8in.' tıhatçıların hezimeti, kendi
bi ~n de sukut ve inhizamma scbe 

et verecekt' s . ı. 

deği~t Paş~, yalnız lttihatçıları 
de .: .~enı!ıni de tehlikeli mevki
hı,. ~oruyordu., Ve bilhassa mühim 

rsrn, artık itilafcılara temavill 

•ı şte Sait Paşa, vaziyete hl 
kim olmak için derin derin 

düşünerek kanuni bir hile aramak 
la meşgul iken, (Talat bey) onun 
imdadına yetişmişti. 

Bir gece Talat Bey Babıaliye 
gelmiş Sait Paşa ile bir saat ka -
dar başbaşa vererek mahrem bir 
mülakat icra etmişti. Bu mülakat 
ta, Sait Paşanın eline kuvvetli 
bir silah vermişti. 

O günlerde, gece yarılarına ka
dar Babıfılide çatışan Sait Paşa; 
geniş bir nefes ,alarak rahat bir 
uyku uyumak için, gece yarısın -
dan iki saat evvel evine gitmişti. 
Ve, ertesi gün Babıaliye gelirgel -
~ez; şu zamanda hiç kimsenin ak 
tından ve hayalinden geçmiyen bir 
meseleyi, kaldınp ortaya atıver .. 
mişti. 

(35 inci maddenin tadili ... ) 
Sait Paşa, Mebusan Meclisi Ri

yasetine bir takrir göndermiş; 
(Son zamanda, pek scele bir su -
rette tadil edilmiş olan Kanunu E
sasinin 35 inci maddesinin, hiçbir 
ilmi kıymet ve hikmeti ihtiva et 
mediğinden) bahsederek, bunun 
tekrar tadlini talep etmişti. 

Sait Paşanın bu takriri meclise 
gelir gelmez; bütün ittihatçı me 
bustar, geniş bir nefes almışlar; 

- Hay Allah, razı olsun, şıt 

adamdan .. hakikaten bir siyascet 
dahisi imis. 

Diye, S;it Paşa hakkında bir
çok dua ve seııada bulunmuşlar -
dı. 
· Filhakika fikir, çok dahiyane 
idi. Fakat fikir, Sait Paşanın köh 
ne dimağından doğmuş değildi. 
Bilakis; bir gece evvel, Babıali 
mülakatında, Talat Bey tarafın -
dan tesadüfen ortaya atılıvermiş .. 
Sait Paşa tarafından da kendisine 
mal edilmişti. 

Fakat ne olursa olsun; bu fikrin 
ortaya atılmasile, ittihatçılara bir 
hals eilneşi doğuvermişti. 

Çünkü; (35 inci madde) nin 
muhteviyatı, şundan ibaretti: 

(Vükela ile heyeti mebusan ara 
smda ihtilaf olunan maddelerden 
birinin kabulünde; vükela tarafın 
<lan ısrar olunupta mebusan cani
binden ekseriyeti ara ile, ve tafsi
len esbabı mucibe beyanile kati -
yen ve mükerreren reddedildiği 

t mak i.stiyen komisyoncular, henüz 

pazarlıklarını bitirmemiştir. Alman -
yaya portakal ihracı için Alman fir. 

maları portakalların Alman hu•Judurı 

da muayenesini istemişlerdir. Tüc -
carlanmızsa, portakalların mahreç 

Dün borsa muameleleri pek 
11 

hararetli olmamıştır. Paristen 
Unltürk 239 frank olarak gel-

il layısile piyasa gevşek ve fiyatlarda 
ıı 2-3 para kadar dilşülQik olmuştur. 

Arpalar ihracatçılar tarafından alm
mıya başlamıştır. Bu sebeple fiyat
lar 2-3 para kadar yUksclmiştir. 

il Dün istekli o'!arak yetmiş beş ton 
4,03-4,07 kuruştan satilmıştır. 

il miştir. Oğleye kadar borsamız· 
da Unitürk üzerine muamele ol
manuş, fakat öğledf'n sonra 14,551 

liradan iş olmu t.ur. Sıvas _ Er- 1
' Çavdlll'lar ihracat için alındığı hal· 

halde vükelanın tebdili, ve yahut 
müceddeden müddeti kanuniyesin
de intihap olunmak üzere heyeti 
mebusanm feshi, münhasıran yedi 
iktidari Hazreti padişahidedir.) 

B u maddeye nazaran Jltihat
çılar, Padişahla ve Sadra -

zam Sait Paşa ile bir oldt~ktan 
sonra: ehemmiyetsiz bir bll.hane i
le meclisi derhal dıı.ğıtabilE'ce!der 
- o tarihte - mecliste kendielrine 
muhalefet yapan tam (yetmiş me-

bus) u: kaldırıp bir tarafa atıve
recekler .. Ve bu defa, -üç buçuk 
senedenberi aldıktan ibret dersin -
den istüa de ederek - kendilerine 
tamamen sadık ittihs.tçılardan mü 
rekkep olmak Ur.ere yeni bir meclis 
vücuda getireceklerdi. 

(35 inci madde) den medet u -
manlar, muvaffak olacaklanna bü 
yUk bir emniyet ve kanaat bcsli -
yorlardr. Çünkü Padişah. o güne ka 
dar hiçbir meselede ittihatçıları 

kırmamış; onların sözlerinden çık
mamıştı. Bahusus bu maddenin 
tekrar yukandaki şekle tadili su
retile, makamına verielcek lmd .. 
ret ve sal8lıiyetten memnun ola • 
caktr. 

(Arkası Var) 

iskelelerinde muayenes~ni ileri 
mUşleıdir. 

Bizden mal istiyenler 

sür- ı 
zorum ta.hvllle.rl kuponsuz ola - • :; de fiyatlarda iki para kadar düşüklük 
rak 95 lira.Aslan çimentosu 9,65 olmuştur. Dün satılan çavdar mikta-
liradır. Bir sterlin 624 · 625 ku- nı 120 tondur. Fiyatı da 4,20 - 4,31 

Romanya, Almanya, Çekoslovak -
1

; ru..,tur. Londrada bir stel".lin ' kuruş arasındadır. Bandırma teslimi 

yadan bazı firmalar muhtelif Türk·l~ ..._ 147,l5 fraıık \'e 4•9992 dolardır. • yüz ton yulaf kilosu 3,32,5 kuru3tan 

mallarından satın almak istedikleri- _ __ = __ - - -- - - ---- satılmıştır. Kuşyemi 6,39, çalı fasul-

ni alakadarlara bildirmişlerdir. A - yeSi 8,20, merclınek 7,20. iç fındık 

ranıl~ mallar arasında, kum mey - Sark Hattı 34 kuruştan muamele görmüştür. 
va, portakal, krom, antimuvan ma-

deni, fındık ve iç fındık vard r. '• 

Pamukipliği,çay için Arazi 
Hind.istandan takas usulile yıırdu 

muza pamuk ipliği ve çay ithal ede- Ta r·ıf e 5 •1 re!c karşılığında kuru meyva. tiftik 

Köylüye Bir 
Milyon Kilo 

Tohum Verildi 
ihraç etmek tuere iki mem1c·ket fir- Devlet Demiryollarmın açık arazi 
majnrı arasında görüşmeler yapıl - tarifesi ayın on ~inden itibaren 9 

maktadır. un"'u ;aıetme idaresinde de tatbik e· 
'"' ~ Ziraat Vekaleti. tohum ci.ns1crini ---<>- dilecektir. Bu tarifeye göre, istas -

F rhlah etmek maksnd:le Yeşilköy, An· iki Sanayi uarı yanlara getirilen ve açık havada bt- kara, Adapazarı ve eskişehirde dört 
Londra ve Birmingam ~ehirlerin • rakılabilecek eşya, istasyonda met - tohuın ıslah istasyonu ile Çiftelerde 

de şubatm 21 inden martın dördün - re murabbaına bir ücret vermek su· ve Lüleburgazda birer örnek üretme 
cü gününe kadar devam etmek üze- retile bir tarafta durabilecektir. çiftliği kUnnuştur. Bu ista.Syonlar, el· 
re büyük iki sanayi fuan açılacaktır. ~ tak de ettikle:rı' yU1--~1. vasıflı tohum.lan Bu tarife, diger işletme mın a- N)CA 

Bu fuarlarda lngillz sa.nayiinin bütün 
1 

bu yıl da: muhte'Lif yerlere dağrtmış-
şubelerindeki tekamülü gösterece~ lannda ötedenberi tatbik edi diği 
tesisat yapılacak ve mamul her nevi halde, Trakya kısmında ilk defa me- lardır. 
sa.nayi eşyası, makineler, kimya mad riyete geçecektir. Aynca 9 uncu ~- Yeşilköy tohum IS1alı istasyonu 
deleri fabrika tesisatına yarıyan a - letme idaresi, Sirkeci istasyonund:L Lüleburgaz örnek ve üretme çiftliği 
letler tefhir olunacakt:Ir. şimdiki sergi yeri denilen köhne ba- ile köylüye 2265 kilo buğday. Adapa-

1 LOkMANIWl12Itl 
tiW~~~ıt~mı~lf:l~~~*~~~~~m~ı~ M I! K ı· M 1 N 
;s:=~::::::~:::=:::=:::::-:=:=:=:=:·:c::: .... =·>======~====:;;. 
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rakalarm yerine hangar yaptırılması zan istasyoınu lsOO:nbul vilayetine 30 
için umum mUdU tlüğe teklifte bulun bin, Kocalci vilayetine 35 bin, Zon

guldak vilayetine 15 bin, Sinop vili
muştur. Bunun etrafında tetkikleı 

yapılmaktadır. 

, 
yet&ne 7 bin, Çorum vilayetine 1000, 

UçUncü wnumi müfettişliğe 8 bin ki· 
-,, lo olmak ürere 96 mn kilo, Ankara 

Korkulu Rüya Görmektense ••• 
Uyanık yatması hayırlıdır, der· 

ler. Fakat bu söz çocuk olmıyanlar 
için doğru olabilir. Çocuk, korkulu 
rüya görünce ba.zan kendi kendine 
uyanamaz bile. Bereket versin ki, 
uyaadınldıktan sonra, yahut ken
di kendine uyanırsa tekrar uyudu
ğu vakit, tekrar korkulu rüya gör
mesi pek nadirdir. Bu hal en çok 
defa bir gooede yalnız bir ıkere o
lur. Ondaıı başka, gündüz uyku -
sunda çocuğa korkulu rüya hiç gel 
mez. 

çocuğ;un korkulu rüya gömüğü 
vakit haline belki tesadüf etmiş -
sinizdir. Akşamdan, her geceki a
deti üzere, gttı.el güzel yatıp bir i
ki saat uyuduktan sonra birden bi· 
re haykırarak uyanır. Yatağnun i
çine oturur, gözlerini bir yere di
ker, ellerini kendine korku veren 
şeyi itiyormuş gibi uzatır. Yahut 
yatağının lçkıde büzülerek blrta -
knn sözler söyllyerek mütemadiyen 

baykım. Bu söderin çoğu, kedi, kö 
pek, kurt gibi bir hayv&A yahut 
kork.ulu olduğunu bildiği bir şey 1-

• fade eder. Gündüz; umacı, Hacı 

Boy l&kınlılanDI ~-Ok~a işitmişse rü

yasına onlar gll'ereık çocuı;rı kor-

kutur. 
Haykırmasını işitince, yaDRla 

koşan, annesini, ~abas1111 tanımaz, 
yine haykırmakta devam eder. Bu 
hal birkaç dakika - pek mUste8 -
na olarak yanın saat bile - de· 
vam ettikten sonra korku yavaş 

yavaş geçer ve çocuk nlhAyet ra
hat uykusuna dalar. Uyandığı va
kit hiçbir şey hatırbyamaz, fakat 
aynı hal ertesi gece, yahut birkaç 
gece aralıkla tekrar gelebilir. 

Geceleri yataklarmı ıslataıı ~
oukla.rm birçoğu bö)·le korkulu rü
ya gören çocuklardır. Çocuğun ya-

tağuu ısla.tmu• çirkin ve can sı· 
kacak bir şey olmakla beraber, kor 
kulu rüyadan o kadar ıstırap ç.e
ken ~uğun bu kabahatini - bil
diğiniz hikayedeki minare ii.stUDde 
minare ve hepsinin üstünde kea· 

dlslnl gören adamın kabahatini ka
nsı affettiği ıtbl - affetmek za
l'Uridir. 

Korkulu rüya gören ~ocuklar si 
nirli aııada.n, babadan doğun sinir· 
il çoouklardır. Babanın alkole düş 
kilo olması ~k df!fa çoeuğ: bu is
tidadı verir, sinirli çocuk zaten viı
cutçe zayıf, midesi bozuk, lnkıba· 
u, yahut ishale mü.1Jtait bulundu -
ğundan borılar da korkulu rüya 
görmesine sebep olurlar. Bazılan 
da diş çıkardıktan zaman korkulu 
rüya görürler. Solucanlarm da kor 
kulu rüyaya sebep oJduJdan var -
dır ..• 

Buna karş\ ~·apılacak ~y. Uldn 
çocuk kendi kendine uyanmusa. 
88rsarak uyandırmaktır. Tatlı SÖZ· 

lerle teskine çalıştıktan sonra tek
rar uyuyunca artık o gece için me 
rak etmiye lüzum kalmaz. 

Ertesi gUn hafif yedirmek, ço
cuğu mümkün olduğu kadar sakin 
tutmak iyi olur. Ondan sonra da 
her gün midesinin, barsııklannm · 
düzgün lşlemesf.ne dikkat etmeyi 
unutmamalıdır. Sabahlan, yalıut 

akşamlan yemekten önce 36 dere· 
ce ılık suda on dakika banyo ve 
arkasından kuru kuruya ovu.,tur
mak, uyuyaeağı zaman bir fincan 
şekerli ıhlamur suyu içerisine bir 
kahve kaşığı çiçek suyu ı,atarak i
çirmek çocuğun sf.nirlerinl teskin e· 
der. 

Korkutacak masallar söylemek
ten sakınmak ve kimseye söylet
memek lüzumunu da şüphe.1Jiz tak· 
dir edersiıniz. 

•· B Q R S A ıslah jstasyonu Ankara çiftliklerine 

13-12-937 

PARALAR 
Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 

Belçika Fr. 
Drahmi 
Iaviçre Fr, 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsveç 
Altm 
Banknot 

623,- 628,-
122,- 126,-

80.- 88.-
100,- 108,-

80.- 84.-
18.- 23.-

570,- 580,-
20.- 23.-
65,-
78.-
21.-
26.-
20.-

70,-
82.-
23,-
29.50 
22.-

21,- 25,-
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

1063,- 1070,-
269,- 270,-

Ç EKLER 
Ac;ılış Kapanış 

Londra 625,- 624,-
Nevyork 0,80 0,80 
Par is 23,545 23.5825 
Milano 15.2050 15.2292 
Brilksel • 4,7025 4,71 

Atina 87,44 87,58 
Cenevre 3,4575 3,4630 
Sof ya 64.- 64,1025 
Amsterdam 1,4372 1,44 
Praı 22,7445 22ıô'8 

Viyana 4,2288 4,2355 
Madrid 13,76 13,78 
Berlin 1,9825 1.9860 
Varşova 4,2192 4,2260 
Budapeıte 4,02 4,0264 
Bıikreı 106,72 106.8910 
Belırad 34,52 34,5725 
Yokohama 2,7488 2,7530 
Moskova 23.6025 23,565 
Stokholm 3,1038 3,1087 

... .,) 

Kızgın Buharla Yandı 
Eyüpte oturan 15 yaşlarında Ne

cip isminde bir çocuk, kerestecilerde 
3063 numaralı otobüse su koymak is
temiş ve radyötörden çıkan kızgın bu 
har zavallının sol gözünü yakmıştır. 

Cocuk. tcdavı altındadır. 

27 ,500, çangnı vilayeti köylülerine 
1000, Çorum vilayeti köylülerine 

1000. Ankara vilayeti köylülerine 

1000 kilo olmak üzere 30,500 kilo, 

Çifteler tohum üretme çiftliği de 

Eski~ir vilayeti köylülerine 620 bin 

kilo buğday töhumu tevzi etmişler
dir. 

Yine bu yıl içinde Yeşilköy tohum 

ıslah istasyonu Lüleburgaz ç.ütliğ'1ıne 
çiftçi için 5500 kilo arpa ve 7800 ki

lo yulaf tohumu, yine Lüleburgaz 

çiftliği civar köylerdeki çiftçilere 
12,800 küo arpa tohumu, Ankara ıs
lah istasyonu Ankara çiftçilerine 
20,500 kil:> arpa, 9,250 kilo çavdar to
humu, Çifteler üretme çiftliği Eski
şehir çiftçisine 30 bin kilo kara arpa, 
35 bin kilo Kenota yulafı, 10 bin ki· 
lo da bozkır yulafı tevzi etmi§tir . 
Bu suretle Bakanlık köylüye 1 mil
yon kilo tohumluk tevzi etmiş bulun· 
maktadır. 

Kadın Çoraplarında 

Çift Taban 
lpe1<Ji kadın çoraplarının stnndar

dı hakkındaki talimatnaml'Y"' göre, 
tabii, sıım veya karışık ipeklerden 
yapılan ~orapların talimatnameye uy 
gun olmaları lazım gclmcktedır. Ço
rap fobrikalanmız kadın çoraplan· 
nm 51 numaralı makine i!e J'zırlan
ması içn bu numaralı mak\nelcrı Av
rupaytı sipariş etmişlerdir. 31 numa 
rah makinelerden şehrimizde ancak 
1-2 müessesede vardır. Talimatna
me mucibince, çoraplarm tal>anla • 
rında ayrıca bir kat daha olması JA.
zımdır. Çift tabanlı çorapların hazır
larunıısı mevcut makinelerle l:n bil o
' amadığı ve istihsal masrafını artJr
d•ğı için bu ikinci tabanın yapılma • 
masına müsaade edilmesi için fnbri
kati5r!er Iktısat Vekaletine miiraca
at ctmislerdir. 



lU 

ispanya Harbin'den 

Ahnan Askeri Dersler 
(Ba§ı 5 incide) 

1935 Madrid bombardımanına 2::; 
adet Junkers iştirak etmiş bunln
n 23 adet Heinkcl himaye etmiş -
.tir. 

Bnlear adalarma hükumet asker 
;ıkardığı zaman ltalyan tayyarele
ri bunlara bomba ve makinalıtüfek 
ateşile taarruz etmiştir. Tayyare
lerin alçaktan piyadelere tanrnızu 
çok defa muvaff akiyetle kullanıl
mıtır. 

Fransız, Rus 

H ükfımet tarafı kuvvetlerin 
tayyareleri Rus ve Fran

sız tayyarelerinden ibaretti. Fran 
sız Breguet ve Neuport tayyare
lerinin hiçbir kıymeti kalmadığı 
görülmüştür. Bu tip tayya.re
leıin eski ıoodelleri kullarulmış 
tı. Potez 54 tayyaresi de diğer dev 
Jetler tayyarelerine nazaran çok 
aşağı görülmüştür. Bunlar yavaş 
ve ağır olup sık sık tamire ihtiyaç 
göstermişlerdir. Bloch 210 tayya
releri iyi muharebe etmişler, fa
kat kamilen düşürülmüşlerdir. 
Dewoitine 371 av tayyareleri de 
az zamanda kamilen imha edilmiş 
!erdir. 

Rus tayyareleri: 
Le 1.15: Dört makinalıtufekli

dir, lrullaruşhdır. 
Le 1.16: Kompresörlüdür. -Ka

natlarında iki m.akinalı tüfe
ği vardır. SUrati 450 Km. clir. 
Bombardıman tayyaresi olarak 

SB tayyareleri kullanılmıştır. Ka
tiouska ismini alan bu tayyareler 
iki motörlUdür ve Uç kişiliktirler. 
Çok kullanışlı olup hareket siaları 
büyüktür, 600 kilo bomba ile be!f 
saat havada kalır. Bunlar av hi
mayesine lüzum göstermemişler
dir. Yüksek süratleri muharebeyi 
kesmek veya düşmanı muharebe
ye icbar etmek için kendilerine ser 
besti vermiştir. 

Paraıüt 

Paraşut çok kullanılmıştır. 
Yalnız paraşütle athyan

lara da tayyareler taarruz ettikle
rinden yere 200 metre kalıncaya 
kadar paraşüt açmamak muvafık 
bir usul olduğu görülmüştür. Pa
raşütle inenlerin dost tayyareler 
tarafından himay edildikleri de 
vaki olmuştur. 

lspanyadaki hava muharebeleri 
üzerinde ıumumi olarak beliren ka 
naatıer şunlardır: 

1 - Av tayyareleri bombardı
man tayyarelerine hakim oluyor
lar. 

2 - Muhtelif maksatlar için bir 
kaç kişilik muharebe tayyareleri 
inşası usulü kıymetini tamamen 
kaybetmiştir. Her maksat için ayrı 
tayyare yapmak lazımdır. 

3 - Sürat. harp tayyarelerinin 
en birinei vasfıdır. 

Defi SilShları 

Tırtıllar üzerinde müteharrik 
seri Aiman tayyare defi silü.h 

lannın yüksek kıymette olduktan 
anlaşılmıştır. Vuruş doğrulukları 

pek mUkemmeldir. Bunların bir 
kısmı çüt namlulu ve seıi at~li 
bir kısmı da 'büyUk çaptadır. 40 
mm. çapında olanlardan altısı bir 
batarya teşkil eder ve herbiri da
kikada 350 mermi atarak müthiş 
bir ateş perdesi teşkil eder 
. Rus defi silahları aşağı yukarı 
Alman sliihlannın taklidi olup, o 
derecede olmasa bile, yine muvaf
fakiyetle iş görmüşlerdir. Defi si 
lahlarının büyük harpten beri çok 
ilerlediğini şu gösterir ki lspanya 
muharebelerinde dUşürülen tayya
relerin dörtte üçü bunlar tarafın
dan düşürUlmüştür. 
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e SOLDAN SAGA; 

1 - Tarakla telleri ayırma 
2 - Kalburdan geçirmek 
3 - Tatlı bir gıda - Atıf edatı -

Bayağı 
4 - Bağışlama - Büyük kılıç -

Eser 
5 - Uzun baston - Mülk 
6 - Çekme - Beraber 
7 - Papanın yarısı - Medet -

!stifham edatı 
8 - Birdenbire - Emir signsı -

Çiftin yarısı 
9 - Bir nevi sigara 

10 - Fena olmak 
e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Nazik olmıyan - Umumi bah 

çe 
• 2 - Yaramaz çocuk 

3 - Madenr ip - Nota - KötU -
nün zıddı 

4 - Renk - Kazanmıya çalıştığı-
mız şey - Hitap 

5 - Layik - Bir nevi türkü 
6 - Sürgün - Zadegandan 
7 - )fezenin yarısı - Duanın so

nunda .söylenir -Nisbet edatı 
8 - Erkek adı - Emir sigası -

Bir tane 
9 - Rica etme 

10 - Beraber doğan - fnandırmak . --------·~ Deniz Yolları 
iŞLETMES i 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

-- zade Han. Tel. 22740--

KARADENiZ HATTI 
DöRDONCO POSTASI 

TAN 

Devlet Demiryollar1 ve limanlar1 işi elma U. f daresi llinlar1 

Aşağıda mevkii, nev'i ve muhammen bedeli yazılı gayri menkuller ay
rı ayn ve birer sene .müddetle 21-12-937 salı günü saat 9,30 da Sirke
cide 9 ncu işletme binasında arttırma eksiltme Komisyonunda pazarlıkla 

kiraya verilecektir. istekliler hangi yeri kiralamağa taliP. iseler ona ait 
muhammen bedelin % 15 nisbetinde kat'i teminat akçesiyle ve kanuni ve
sikalariyle ayni gün ve saatte Komisyona müracaat etmelidirler .. 

Şartnameler parasız olarak Komisyonda.n verilmektedir. (8223) 

Yeri Gayri menkuliln ne olduğu senelik 
muhammen 

bedeli 
kuru§ 

Sirkeci tstasyon dahilinde kitap ve kuru yiyecek satışı için 
2 kUbik kulübe. 

,, Kargir Mağaza 

" 
,, il 

il " " 
" " " 
" " ., 
il " " ,, 

" " 
it il " 
" " 

,, 
il il il 

,. Pencere yeri 
Balıklı Gazino yeri 
Yenimahalle Dükkan yeri 
Bakırköy Köşk ve müştemilitı yeri 

,, Arsa 
,, Köprü üstünde Köşk 

Yeşilköy Köşk ve mU§temilatı yeri 
., Arsa 
,. BUfe ve bahçe 

Küçilk Çekmece Bilfe, Bahçe. otel 

lspartakule Kahvehane ve büfe 
Çatalca Bilfe Barakası 

" 
Gazino yeri 

Sinekli Kömtir Harman yeri 

il " il il 

11 Kahve ve bakkal dUkkanı 

Çerkesköy Büfe ,, Mobilya !da.renin ,, 

Alpullu Baskülycri 
11 Bakkal dükanı yeri 

Uzunköprü Kahvehane Barakası 
Edirne Karaağaç ,, bahçesi 

Çerkeaköy : 
Mandra : Baskül yeri 
Pehlivanköy: 
Kırklareli : 

• • • 

27.000 
44.400 
41.600 
41.600 
83.200 
41.600 
39.420 
41.600 
41.600 
41.600 
41.600 

1.000 
3.800 
3.600 

14.400 
300 

14.400 
8.400 

150 
22.000 

42.000 
4.100 

12.000 

21.600 

1.500 
2.100 
5,100 

20.100 
1.800 
6.o6o 

8.220 
1.800 

5.400 

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

Eksiltme 20-12-937 Pazartesi günU saat 15,5 da Haydarpaşada Gar 
binası içinde; birinci İşletme Komisyonunca ya,pılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu 
ve kanunun tayin ettiği evrak ve veaaikle t.eklif mektuplarını eksiltme 
günü nihayet saat 14,5 a kadar Komi8yon Reisliğine verilmiş olmaları la
zımdır. 

Bu işe ait mukavele Projesi ve Şartname ücretsiz olarak Haydarpa
§ada Yol Başmüfettişliğinden alınabilir. (8156) 

' Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

Ampilifikatör tesisatı 

• • • 

Lira 
1500 

Lira 
112,50 

Muhammen bedeli 208000 lira olan 80000 adet normal hat çam · traversi 

Istanbuldan Çarşamba günle- 24-12-1937 cuma günü saat 15,45 de kapalı zarf" usulU ile Ankarada 
Ii kalkmakta olan Karadenız idare binasında satın. ı alınacaktır. 
hattının dördüncü postalan 15 Bu işe girmek isteyenlerin 11650 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ijirincikanun 37 den itibaren ya 11 tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
pılmıyacaktır. (8332) gün saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

.. ••••••••••••• şartnameler 1040 kuruşa Ankara, E skişehir, lzmir ve Haydarpaşa vez 

KAYIP: Edirne erkek lisesi birin
ci sınıftan aldığım (1043) numaralı 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan hükmti yoktur. 487 nu
rnarah Mehmet oğlu Mesut Ozduğan 

t:ybk kadm ga,..tesi, 48 sahife 1 
arak hazırlandı. Ayrıca bir 

• büyük örnek paftası. 

nelerinde satılmaktadır. (8198) 

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

minen 126615 ton maden kömürü ile 7197 ton kok kömürUnUn deniz mera 
kibinden supalana ve supalandan vago'ara tahmil edilmesi işi 27-12-1937 
tarihine müsadif Pazartesi günU saat 11 de Haydarpaşa Gar binası dahi
linde Birinci İşletme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile ihale edi
lecektir. Bir senelik maden ve kok kömürUnün tahmil ve tahliyesi için 
12389 lira 53 kuruş muhammen bedel konmuştur. 929 lira 21 kuruş mu· 
vakakt teminat ile kanunun tayin ettiği ve resmi gazetenin 7-5-1936 tarih 
ve 3297 numaralı veya 1-7-937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında inti· 
şar etmiş olan talimatnaıme dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gtin saat ona kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartameler Haydarpaşa Birinci İşletme Komisyonu tarafın
dan parasız olarak verilir. (8268) 

• • • 
Muhammen bedeli (22741) lira olan ı No. lı liste ve (12374,09) lira mu

hrummcn bedelli 2 No. lı liste, (1169,35) lira muhammen bedelli 3 No. tı 
liste, (3315,63) lira muhammen bedelli 4 No. lı liste, (3758,61) lira mu
hammen bedelli 5 No. lı liste, (783,27) lira muhammen bedelli 6 No. lı 
list.e ve (3611.69l lira muhammen bedelli 7 No. 1ı liste muhteviyatı An
kara garı umumi kısım mefruşatı 30-12-937 Perşembe günü saat 15 
den itibaren ayrı ayrı Ankarada idare binasında kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 No. 1ı liste muhteviyatı için (1705,57) li
ra, 2 No. Iı liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. it liste muhteviyatı 
için (87,70) lira, 4 No. lı liste muhteviyatı için (248.67) lira, 5 No. h lis
te muhteviyatı için (281,90) lira, 6 No. 1ı liste muhteviyatı için (58,75) 
lira ve 7 No. 1ı liste muhteviyatı için de (270,88) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia mUt.eahhitlik vesikası 

ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
18.zımdır. T 1 

~an çıbanları, el ve ayak parmaklannm arasındaki katmtılar, dola· 
ma, meme iltihabı ve çatıaklan, negmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, 
rgenlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Şartnaımeler paruız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

c;ark ;soencivari llboratuvarı T. A. ş. 

• • • 
Muhammen bedeli 3850 lira olan 20,000 kilo petrol ve 10,000 lı ilo pi~ 

gaz 30.Xll.37 Perşembe gUnü saat 10 1/2 de Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki koonisyon tarafından açık eksiltme usulU ile satın alı.nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 288 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Ha.lkevinde müsamere 

Besiktaıı halkevinden: 

15-12- 937 -
Venü BUr 
Cl LD 

Ulusal artırma ve tasarruf haftası veaı
lesile evimizde lS-12-937 perııernbe ve 
18-12-937 cumartesi günleri aksamları 
birer müsamere verilecektir: Evimiz üye
ıerınden Muzaffer German ve Naşit Ozka 
ya tarafından Ulusal artırma ve tasarruf 
fikirleri etrafında söylevler yapılacak ve 
Ibnirrefik Ahmet Nurettinin (Hiasei Sa- , 
yia) piyesi temsil edilecektir: Sayın halkı
mızın davetiyelerini idare memurluğumuz 
dan almaları lazımdır: -

0 

B~yaz ve 
yumu·şak 

• Eminönü halkevinden: 
Evimiz temsil tubeıi. 14 Birinciklnun sa 

h ve 16 birincikflnun perşembe akiiamlan 
saat 20,30 da Gülhane par.kı içindeki Alay 
köşkünde (Şehirli kız) piyesini oynıyacak 
tır: Davetiyeler Alayköıkilnden alınır: 

• "Nedim., l~ln konferans 
Beyoğlu halkevinden: 
1 - 14-ı2-937 salı rünü saat 18 de 

evimizin Tepebasındalri merkez binasında 
edip ve m"uallim Bay Halit Fahri tarafın
dan (Nedi~) hakkında bir konferans veri
lecektir: 

2 - Konferansa herkes gelebilir: ' 

• Kongreye davet 
C. H. P. Beyazıt Kamunu Baıkanlıim 

dan: Kamunumuzun 938 yılı ko~reıi 18. · 
12.1937 Cumartesi ııünü akşamı saat 19,5 
da Şehzadebaımda Letafet apartnnanmda 
parti kurağmda yapılacğındn üyelerimizin 
tesrifleri rica olunur. 

• YeşHay cemiyetinde 
Kurumumuzun onsekizinci yıllık kongre 

si Birincik&nunun yirmibe&inci Cumartesi 
günü saat on dört~ Cağalof !unda Halkevi 
salonunda toplanacaktır. Bütün azanın içki 
kullanmıyan tanıdıklarını da beraber getir
melerini rica ederiz. 

• Gillhane müsamereleri 
Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Melt

tcp ve Kliniği Baıtabipliğinden: 
Her sene on beıı ııünde bir defa yapılması 

mutat olan tıbbi müsamerelere birincik&nu 
nun 17 inci cuma günü öğleden ıonra saat· 
beş buçukta Gü!hane konferans salonunda 
başla'nacaktır. Arzu buyuran meslekta~ların 
teşrifleri rica olunur. ,. ............... ~ 

Yelek cebi için ufacık 

~fENER 
Oepoa1t : 

Sultan Ha
mam Cam-

1 
etbaşı han 

No. 10 
. Valle 

-~=-=-J.-oıacyan 

BIAINCİ 
GON 

ÜÇÜNCÜ 
GO N 

Açık me
sameler 
ve siyah 

benler 

Ebediy'en kaybolmuştur! 
Çirkin siyah benler, sivilceler, ciJ. 

din sert tabakaları, renk.siz ve sol· 
muş bir ten... Bütün bunlar açrk 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayrisaf yağlı maddele
ri ne SÜ ne de Sabun ile izalesi ka• 
bil değildir. Her açık mesame, cil
din taharrilşUI\e sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cilt gudd~Jerinin taharrilşünil ini· 
yen teskin eder. Mesamatln derin
liklerindeki gayrisaf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi be
yazlatıp yumuşatır. En kurl\ bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
yorgunluk çizgileri ve bumun par
la1c ve yağlı manzarası tamamen za• 
il olur. Beyaz rengindeki bu yeni T~ 
kalon kremi terkibinde taze krema 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi mu 
ka vvi, besleyici ve beyazlatıcı mad
deler mevcut olduğundan 3 giin zar• 
fında cilde yeni bir güzellik verir, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanınız. 

NOT - Yüzüniizde buruşukluklar 
varsa, yUz adeleleriniz zayıflamıf 

ise, cildinizi Biocei ile beslemen~ 
lazımdır. Cildinizdeki Biocel'in aynı 
olan bu kıymetli cethcr, şimdiı«e&~ 
hayvanların cild hüceyrelerinden is· 
tihsale muvaffakıyet hasıl olmuştur. 
Pembe rengindeki Tokalon kremi .ter 
kibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matlup nispet dairesin· 
de karıştınlmış olarak Bio~l cevhe
ri vardır. Akşamlan yatmazdan e'/• 

vel tatbik ediniz. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 
. 

Cinsi Mikdarı Muhammen Dk teminat !hale ırünll 
bedeli 

Lira K. Lira K. 

Rontken filmi 190 - Düzüne filim 1111 92 83 40 (17-12-1931 
(Cuma saat 
15 de 

ve filim 1..arfı 30 - Kutu filim ilacı 
ve füıcı ve filim adedi ve eb' -

adı kadar filim zarfı. 

Gureba hastahanesindeki Tıp FakU!tesi Dahiliye seririyatı Rontken 1&.
boratuvarına lüzumu olan yukarıda cins ve mikdan ya?.ılı film vesaire 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yuk~rıda yazılı .gün ve saatte Vakıf• 
lar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. şa.rtna· 
mesi her gün Levazım kaleminde ğörülebilir. (8130) 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komiilı
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8367) 

• 
Almanyada T eknikum tahsili yapmak için Devlet Demiryollaı-ı 

hesabına talebe gönderilmek üzere müaahaka açılacaktır: 
1 - Müsabaka 3.1.1938 Pazartesi günü saat 9,30 da Ankarada Devlet 

Demiryolları Zat İşleri Dairesinde Haydarpaşada Birinci İşletme ~üdil•· 
lüğünde icra edilecektir. · 

2 - Taliplerin en aşağı orta mektep veya o derecede sanal mektebi me
zunu olmaları, 20 yaşını mütecaviz bulunmamaları ve ahval isıhhiyeler? 
nin şimendifer hidematını ifaya müsait olduğunun İdare hekimleri tııra.• 
fmdan tasdik edilmesi şarttır. 

İki sene her hangi bir müessesede bilfiil tesviyecilik, demirdl\k vo)'I 
buna mümasil makine kısmında çalışmış olduğunu isbat edenler" sanat 
mektebi mezunları 24 yaşına kadar mUsabakaya kabul edilirler. 

3 - Talipler ımüracaatnamelerine ailevi vaziyetlerini ve pederlerinln 
tercümei halini, polisten tasdikli htisnühal kağıdını, mektep şahadetname 
sini ve başka yerde çalışmış ise aldığı bonservisleri bağlıy.arak Ankarada 
Devlet Demiryollan Zat İşleri Müdürlüğüne ve lstanbulda Haydarpaşada 
İşletme MUdUrlüğilne müracaat edeceklerdir. En son müracaat tarihi 25. 
12.1937 dir. Bu tarhiten sonraki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

4 - Müsavi numara kazananlardan Almanca lisanına vlkıf oıanll" 
tercih edilir. (4537) (8350) 

Sorulacak sualler: 
1-Umumi malilmat ve Türkçe 
2 - Hesap, Hendese, Cebir 
3 - Fizik, Kıntya 

4 - Almanca bilenler Almancadan. 
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• T.C 

PAQASf OLANIN 
Yüzü~GOLER 

I 

\ 

12 Birincikanun'dan 18 Birincikanuna kadar • 

ULUSAL TASARRU~ HAFTASID___,,. --- -~ 

a..Qıa içimleiauabaruı olmıyan her Türk &ir kumbara alarak para biriktirmiye batlamalı, 
tlunbaraaı olanlar da mümkün olduiu kadar para yatırarak uıuaaı tuarrufu arttmmya çalıtma
•dırlar. 

Bu hafta içinde Bankamızdaki tasarruf hesaplarına en ..-lı (10) On Lira yatıranlarla (10) 
ln Liralık yeniden bir tuarruf heaabı açtıranlar araaında 2 Mart 1938 de kur'a çekil.- kaza
"ıilardan yüz kitiye muhtelif mabetlerde (1.000) Bin lira ikramiye daiıtılacaktır. 
Yalnız, bu kur'llf• iftirak edebilmek için yabrılan paradan Şubat 1938 nihayetine bclar en a

"lı (10) On Liralık bir bakiye bırakılmuı icap eder. 

--- --

1938 Yılbaşı'\ 
UYA KURUMU BOYOK PiYANGOSU 

Büyük ikramiyesi 
·soo.ooo l.iradir 
""'~"'!e&: 200.000, 150.0000, 100.000, 70.000, 60.000, so.ooo 
ı-uw, 20.000, 1s.ooo Liralık ikramiyelerle (400.000 •e 
00.0Qo) liralık iki adet mükafat Yardır ••• 

Keıide Yılbaıı Gecesi Yapılacaktır. 

Biletler; (2,5), (5) oe (10) Liradır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinbi almız ... 

~~p Kazası idare Heyetinden : 
~ Mahallesi Sokağı Cinsi Meaalıaaı 

ltwp Aptulvedüt Çamur iske- Metrdk 20QO 
lesi ve f a.brikuL fabrika 

Sahibinin lami Kıymeti 

Hududu 

Tapoeu 

gibi 

~, 
5 1 
2 
3 
3/1 

= • • • 

•TÜRK TiCARET BANKASI A. S.: . ~ • • = • 
~ MERKEZi : ANKARA 
ii • -• ,!HER NEVi BANk..A MUAMELATI: 
i -

ıl Her ay falzlerl 
ı• 

• -ödenen:= • ---.i ,_ 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
• 
• ~----ı ii • --• • i ·ş U BEL ER: 1i 

i ! 
! A N K A R A : :::::::· :::::uk ::::•k ISTANBUL : 1 
ii Barbn DUace Safranbolu = 
§§ Telefon: 2316 Bolu E•kltehlr Teklrdal !l'elefon: 22971 • 

~ . 
! Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. • !_ = 

~ ! TELGRAF ADRESi; ii 
~ . 
ii Umu~ MüdilrlOk: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARETi • = = • 
ilıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•nıı•ııııııı•ıııı•ıın•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•ıın•ıııı•ıııı., 

1 
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ı ·oYONKAGITLARI · MONOPOLU 1 
İl Saym miifterilerine, piy~da en ziyade aranmakta olan: i 
.1 No. 15, 16 ve Buna Mümasil OYUNKAGITLARlndan !j! 
i Yeni ıtokun huırlannut olduiunu ve iatenilen miktarın ii 
İİ depodan almabileceğini ilin eder. ' i 
•ıııı•11n•ıı11•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııır•ıı11•ıı11 •ıııı•ıııı•ıııı•ım•ıııı•ııııııııı•ııır•ırıı•ıııı• 

'r Şirketi Hayriyeden: 

EDILlllJ TABU BiR 11EYV A TD· 

ZVDUB. EmsalsJz bir fen lıarlkU• 

oldutwıdan tamamen taldld eııJDebU 
..- mtbnldln dettlcllr. B.._....P 
mlcle Yanmalaımı, ektllilderlnl ve 

lllUMUlld lnlabazlan clderlr. AP ko 

1rıısmıa bale eder. Umumi hayatin 

tatl,..,,..,.klamu ea emin IUl'etf.e 

.wı ve insana hayat ve eauılıbk 

~er. 

INGILIZ KANZUK EO'üNE8I 

BEYOOLU. ISTANBUL 

1 
1 
1 

SATILIK LÜKS MOTÖR 
Motorda gtbel kamaralar ve aynca yatak ve baayo 

da1ıml ve böle vardır. 
Boyu 24 1/2 metro 

• Süratl 11 mD 
Beygir kuvveti 100 
Bir saatteki muot ve yağ masrafı 2 Uradı1'. Mot.or Oalatada 81.r

keti Hayriye bin .. &aündedir. Her zaman görüp psllehltlr. 
Kapalı mektupla satıbp çıka rdmıştır. Almü lettyenlerba teklif 

mektuplarUe beraber maktu olarak 750 Ura teminat ak~ı veya bu 
mikt.ar banka kefalet mektubunu 20 Blrinciki.nuo 937 salı gtinU saat 
10 a kadar Şirketi Ha)Tiye idaresine mübayaat müdüriyetine tevdi ey
lemeleri şarttır. 

1 
Mektuplar, teklif sahipleri bulWile ayni günde saat 10 J /2 de iç

tima edecek meclisi idarece açılacak ve verilen fiyat mll\·afık göriil· 
düğü takdirde kati thalp ıcra kıbnacaktır. ....................................... 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 

Baıkanlığından : 
Mikda.n Muhammen 

Fiat K. 

Kayısı Malatya çekirdekli 2000 kilo M 
Porta.ka.l 64 lUk 6000 a.det 6 
Portakal 80 lik 16500 '' 4,25 
Portakal 100 lUk 8000 " 3 

Dk teminat 
Lira. K. 

75 

138 09 
Sel'fıaı· 
~. ~· Yusuı Ziya vereaeleri: Advi- 12000 
~e ?iı:~e, Nahide, Elmas, Muharrem 

lıtanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Mandalina 12000 " . 4,2t 

Galatasaray LiHıinln Mayıa 1938 IOllUD& kadar ihtiyacı olan yukanda 
cinai ve mtkdarile ilk teminatı yuılı erzaklardan ka.yısmın 27-12-1937 
Pazartesi günü ıaat 14: de portakal ve mandalinanm ayn; günde saat 115 
te htanbul Killtilr DirektörlUfU binuinda Liseler Muhasebeciliğinde top 
lanan komiayonda açık ebiltmelli yapılacaktır. 

-mettbı. 

ıa::UP belediye tahsil şubesi bina ve buhran vergllinclen ve gyfip Ualiye 
ile ı:. lefliğine olan vergi borçlarmdan dolayı ta.ııaillt komiayoınu karan 
İhaıe8.12-l937 tarihinden itibaren (21) gUn mllddEıtle •bfa çıkanlmlltır· 
tiııcse 1 

5-l-1938 Çarşamba günü saat on dörtte Eyüp kazuı idare beye. 
deye .Y~pılacaktır. Şantıa.mesi kaza idare heyetinde görlllebilir. Mtıza~ 
binde:tirak edeceklerin yüzde 10 nisbetinde ihtiyat akçelerinl ihale tari-

evveı Eyüp Mal Sandığına yatırmalan illn olunur. 

Müdüriyet, kılawzluk ve algarma •bitanı ve mürettebatı için 90 takım 
elbise maa kuket yaptınlmuı açık ekailtmeye konmuştur. Taliplerin 

yllzde 7,5 teminatı muvakkatesi olan 90 lira 30 kunıtu l.atanbul Villyeti 
Defterdarlığı Muhasebe MüdUrltlğtlne yatırchklarına dair makbuz veya 
banka mektubu ile ekailtme günü olan 25-12-1937 Cuma günü saat 11 de 

Galatada Deniz Ticareti MüdUrlUiU binumda Satmalma Komisyonuna 
ve prtname ve ntlmuneleri görmek isteyenlerin de idare ıubeeine mtıra. 
caatlan illn olunur. (8304 l 

•u ite girecekler p.rtnameyl görmek üzere Okul ldareeine ve Ticaret 
odumm yeni aene vesika ve teminat makbuZlarile belli gUn ve eaatte 
komisyona gelmeleri. (8276) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neeriyab idare Eden: 8. SAi.iM 
Gazetecilik ve Neşriyat Tllrk Llmitet Sirketl Basıldığı yer TAN Matbaası 

' 
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GENERAL 
yeri: ELECTRI c 

D K RADYOLARIMDA 
BUL UMUR 

lstanbul, Beyoğlu, istiklal Caddesi, No. 28 • Telefon: 43849 • Telgraf: • Dekawe • lstanbul 
Galata Sabt yeri: MiT AKIDIS Biraderler, Galata, Hezaren dca.k No. 2 

ıııııınr 
ELEKTRiK FENE"-.ve PiLLERi 

E ~ 
ç o k 

dayanır ve 
daha fazla ıtıkl 

verir. DUn!fanın an 
iyileri olan Evaraady 

pillarlnLJsrarl• ilteylnllU 

8 O U AL A 8 I a A O E A L E A ve S ıl 

ıSTA.NBUL ANL<Al1A ıZ.MıR 

---· HallH Sezer· -
Karyola ve madeni eşya fabrıkası 

Karyo a ve Çelik Möb.e 
MEŞHERi 

Son sistem karyolalar nıahtellf cinst.e ~ilk somyeler ve ~ilk madem 
ıöblelerimlz t.eŞhlr etıilıqtir. Tasarruf lıaltas dolaymile fabdkM1ald 

mallarda ytiz.de on tenzilat. &nnmsötttt Demirkapı Clld.'N: 7. Tel.21882 

Nezle hastahldarm 

kara habercisidir 

GRiPiN 
Bir kale gibi sizi 

müdafaa eder! 

Gri~ n~eyi ve gıipi geçirir, 
hararetı düşürür. 

Baf ye dit ağrılarına, romatizma 
88.DCılarma, ainir ve adalelerdeki ıs
tıraplara karşı en kuvvetli deva gri- · 
pindir. 

Havaların çok kangık ve tehlikeli 
olduğu gUnlerde sıhhatinizi koru
mak için şUpheeiz gripin kulla.nma.
lısmız. 

Jsinı ve markaya dikkat ve her 
yerde ısrarla GRIPlN isteyiniz. .. 

ZENl1H 
1938 Modeli 

En eski ve bütün Amerika 
da en fazla rağbet bulan rad
yodur. Satıt yeri: Yalnız, 
Beyoğlunda BAKER mağa. 
zazalan. 

Ö
v KAYIP- Sırf maq a1ana.kta kul-

lstanbul KIZ gretmen Okulundan : ıandığım imzamı kaybettim. Yeneaini 
yaptınlacağmdan; mezktr imzamın 

f!tanbul Kız öğretmen Okuluna kadın ve erkek hademe almacakttt. la- hiç bir veçhile hükmü kalmadığı. 
teklilerin Okul ldaresine müracaatları. (8266) Emekli Albay J. Ferahlm Salvuz 

' 

BüTüH iHTiYACIHIZI 
BU HAFTA ZARFIHDA 

PAZARLARI MI Z DAtl 
TEMiN ETMEKLE 

~'; ZIQTASARRUF 
4~,~ • ETMiŞ 

OLURSUNUZ 

...vhYERLi llALLAI 
,,,,,,,~ MZARl.Nll 

'ı 
~· 

.. " ....... 
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