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Arjantin• T-..cah Mebuslar 
Laplata.. ıe <A.Ao>' - Ar;lantm puilmento koridorla

rmda kanlı bir kavga almut ft radikal meba8 B•aae 
hilkbıet partisi mebmlumduı Oıiapua'yı tabana. De 

bet ~ sıkarak 6ldtlrmtlftllr. 

Maskelerden biri düştü: Arkasından 
. 

Recai Nüzhet Baban zuhur -etti 
Şef A. tatürke 

Minnet ve $ükran 
lir Millet için En Kıymeti Yari* Olan 
Münakaıa Hürriyeti ele Onun t1411ete 
Temin Ettiği Büyük NhnetlerchK, llrlclr. 

( AHMET EMiN YALMAN ) 

M Gfkü1 tartlara kartı aa " Ml'l mücadeleleri icap ettiren 
içtimai deTrelerde milletler bua" çok bü,;J.k bir kurban 

.._mek mecburiyetine dliferler: Bu kurban ~ •e müna· 

.... hiirriyeticlir. 
Hadiaelerin tabii siclifi ile Tüık milleti bu .. Dimıetten mala

._ difebilinli. Fakat cliifmedi. 
Milletin daha ~- nrbk1ara c1otra olan llliJGk miicadelMi-

ai idare eden ........... ha ......,. daima liper oldu " f1I 
..... pe derin hir .... atle wbk kaldı: 
~ hürri,Wnln denll metbmt hürri7elidir.,, 
tn.uı her,_- llJl&DCllr. I>an.Janm aeıeılril ohua ol81m, mil
~ ve bekçim lra1aD Wlaelerde clerbal h--' menfaat bataklıktan 
,_,. olur. Bunlar meftil 9bualard1r. l'abt Bıtilltlarla bitin bUD,e
>l tehdit edebilirler. ıımetıerbı ba bat•khldanD öntıne ~ımek için en 
llllıuk lliıpeıieri c1e mtuıabp. htırriJ.etidlr. 

BugUD cl8DJa JUdnde, mublc1erat1are1 kirli w fena latidatlaıa 
1rarp korumak IPn mtlnaka,. ~u gibi bir lliWıa malik olan 
~ parmakla ~t bcJuı' ud1r. Tllrk mtlletl bmılarm ara· 
-.... ıenfl1 bir yw ...,,lıntechr. l4;Hmat lSICll de • umalmM ..,t1ar kal'
~. 'DlrJr •2' 'he a ah# ..... 9't..... doları 1'DıUl ltfe 
-... ım.m ;.~ • tetft ~ -:':'· &&_... Jiif*ı. 11ınsr s 
laaJatm &bengi. mtlftmlMI Wlllll8Jlll 4llltl: ÖUllA P 99tlD ~ 
ı.ılr bal1111&n jnlnJlp kuYNtlerial blaet.......,.. .ala utıstbk. 
GbJeı. old1I ki buna tmB Mt••metlıen ........... mtlnah .. h~ 

ll:vetı llinıetindm memleteU Mtlfade ettinmedlt. BeDd de ara ma kale
~ dıoan akm b&rebtleri ,apaa .-eteler ~ BltlD cephe berinde 

llpet, verimll bir tulQet g&illemec1L 

Fakat mnn+11 ldlrriJ91:1 arWa ~ Saf ftbuı w meslek 
ideaDeriJe 1Nlm mtl--*I ve mllplt bir llU'ette mem•eketiD 

(Arı.. 1 nclde) 

DatlardaİI Ostün 
Bir Bizans 

imparatoru!~ 
Bir Mebusumuz Verdiği Bir Takrirde lstanbulWI, 
Cümhuriyet Repminin Bütün Nimetlerinden lıte 
8a Yüzden istifade Edemediğini ileri Sürmüıtür. 

ı 
111

Müi:iii~;;"·l Avni Bayer kimdir? 
1 7 ahkikata ! , . 
i i ~ 

i !:.ş!:f:/':... i Namusa Karşı Hazırlananl 
1 "" Dalaili~ v elılleti tarcı- 1 T . . K h . 
ı ~""'"" '*'!""'"" ineellen ı ecavuz a ramanının = 111Ce7• ta1a1ıiJıata memar e- = 

1 dilen lliillrq. mlilettiıierin-I H t M ki B• H•k A de i ;;.:;;. s: ::=.-:! i aya ı era ı ır ı aye ır 
S rniflerılir. lfilellifler önce E ~ gUn eYYei abe, bir gangster 
1 Vali .,. BJedqe Reüi B. 1 fllmıntn ilk Jnmnmdan balısetm.iltik. = V•tiindtıfı siyaret etmifler, E Film devam ediyw. Bugün ikinci, u
ll 6ir tnlidtlel Vilfi7ette lınl· ! çüncll kJlml1ardaıı ba1ısedeceğiz. Din . = leyin.Is: 
E rm,lanlu. B. Sqlı oe Ahi- 1 FUmln lk lmmmda; sahnede ga-
1 din öfled• .anra "" ,.,.. = rlp bir akt6r peydah obnqtu. Beledi i leriıN "'1fltınaflanlır. ! ye Rei8l: "Ahmet Emine söyle. bu = H""- .Ulfunua s6H .. = makaleyi ~ 1ç1ıı taç para ali rnlilettlfl•, ı.tlıiMerini İm· ! dı!" cltye bir~ ıönderdlkten IJd 
= L~ -~-... ~~ -1...L L.!.a.L_ -1- gUn llOD1'& bu adam, en velveleli bir = ...,. ,......,... "Uualll UIU1"e- _ tanda ortaya çıktı ve bata*= 
! eelıler H tlerW raporlanm E - Bin lira aldı Ye )a parayı 
: ba.rll7'JICG/ı/117tlU'. 1 L- ---1• 1 1 uma ..-uıın. 
:ı•11n•ım•ım•1111•mı•ını•r. lfr laltraman ld ! .. 

Fransız Heyeti 
Dün Ankarada 

Kafsdril 

B&diııenin o dakikada bizim için 
~ul olan lr&hramam, difçl Avni 
Bayer iamJııc1e blriydl. Bqmuharri
rJmbl ~ Omrtlııde görme
mil&L-lf n ın ı il ' ı H tekilde bir teca· 
............... ..W b;wm.U 
~ l)en..ar w blrtıl --... '* &ı.ti .,. lluUet ecll· 
,...._ KtlrettfJp olduğu çok eeffaf 
bir fllldlcle gerbm bu namua l&ka· 
vetlni bUll'byuı UJI nilrlplılar kim· 
lerdi! 

Maılı•r Aıaf ı l 
Dlll ........... blrlFlin maelrell 

... ..... .......... arkMn"'M 

.......... iıblr ........ . 
mit*: BmAJ NUZBET M· 
B&M-

........, ......... polill ... 
diri ~ ....,... (J ....... _... ............... ,...,. .. 
mi Nlldaet... Envw Pllpana _.. 
........... mit llllHareb lllliiilOflla' 

- blıraa..u Remi NtlAre& il 
Cumarteai sabahı, belediye reı.inDı 

ç1rldn dil tecavtıdııe ait yuıiarmmlD 
intiprmdan bir iki l&&t 8()111'&, Recai 
Nllzhet. btıytlk bir teıAt içinde oltaya 
atılm11; kahve kahve dolaplll. mü
rettep bir tezvtr dolabına ilet olacak 
• namuau kıt bir adam 8r.ınııtır. 

Birer birer bqvurduğu bul na· 
mualu V&tandqlara 1U teklif]erde bu
lUlllll'Ultur: 

Amh ,,...w.n ,_. 
,....., •• lıintlenlir1 

-

- lllddeiliw1•'"ilıe bir ..... ................ ._ ... ,.....; 
rmsal'9W.llra~• 
.., ......,_ Ba lııdiaa11 
ftlWM lllr J'fJl'8 cidecejiL 
... ., ,.. Ura verlleoekllr. 
........... ........... Dirt ... .. 
............... Her Wlllr ... .. 
tır.IWnnet• ·wı1e11r. lllt 
blo bir ............. ilmi ... ~ .... 

Ret Cevaplan 
Vatandaelar bu 9&llerf nefreUe 

detmieler Ye para aanmak için 
kumm namuaum tecavtlz gibi 
denDlji tberleriDe al&ntuy1ıı.Jdı .... 
anlatnn•'•rdlr. 

Bmma a.rtne Recai Ntllhet 1llr 
.... ier vataad.. balarak 1U aull 

llQlltU:': 
- Para bmmü lltıer' mtm 
-Dıii?1 2 .. 
Bunun 0-ble Recai N111bı1t. 

teldtfte bulUDmUI· fakat telill 
jl ft mutlaka Cumartesi öğleden 
'ftll bir aetlce'9 varmak iBtedlil 
f1IDD Ulft etmittlr: 

- l'aala olarak belediyede de 
Ura matllı bir memuriyet var. 

Bu vatandq ta f&llt&j ft 
eak&veti tekltflni fiddetle reddlllll 
tir. • 
Ma••t l•taraa•• I 



(Tercüme ve ilıdlııaı 

.. kkı mahfuz6aır,] 

"Böyte Bir Kararla Bir 
AsılamaL .. K?pek Bile -·-•• ngiltere parllmentosundaki • 

müzakereler esnasmda M. 
Olan dün mlaltığmı sözleri söy-

. 90918.A!aa~ 

~dız •hamllinia lllLrvı llak
Mndald ftkı1ni ortaya koymasma 
dair riyasete bir takrir verdi. 

Bundan sonra cereyan eden m1i 
Jıim müzakereler, DMJnleketimizde 

........... llll)tiı. --.... 

...... liyMI llawsı mkJM'ald 
maldınatunız da azdır. Oyle zanne 
diyorum ki Avam Kamarasında 
Mithat Paşaya dair e.,,.a ec1ea 
mtlııakqalarm tafııilltt allka. ne 
okUDDllya layıktır. Bilhassa o sırada 
.ıwm-wıı Bafvekili Türk 4Ufma 
Dl il.fit.ile MltAl• ... ,.. bql .. 
daima dtlşman gkiyle bakan me§ 
Jaur Gllıdstoae idi. 

Takriri veren M. Coaıı ilk be)'a-
•tıD• "'.l&leri de ilive etmiftir: 

- Kitbat Ploa terefli bir siyasi 
... idari bapt ıecirciikt• 90DI'& 

BuJgariltaD ft1iei olmgttur. Vili· 
fllÜ fen bir baıde 'blJ.muftu,r. ea
Dwıt bsr tarafı tuta"ltu. BM; bir 
wrgi tab8il ~ Biı'bç 
., iclDde pkavetl °"8dlll kaldsr
dl. Vergi tahsilatı bqladı. Kit.hat 
Papnııı idaresi altında, Bulgan. 
tan vilayeti Türkiyenin en Tefahh 
.ul,yetJeıinden biri oldu. BnJld•n 
iolayı da Rusya aefiri Mit.hat P& 
l&Ja tiddetli bir garaz bağlaırııf
Cı. MitJıat Pap. Avrupada Türkiye 
hakkında emniyet uyandırmak için 
~etle çallflnıfhr. Bu ne 
tice BulyaDJD makl&tlarma uymu
~·""loo Buuun için M.e~ l~\t 

Jılitbat Pataam '°~bir dili 
mam kesilmiştir Vf! aleyhi.De çqit 

- eatıikalar J&IJIDlfbr. 

.. yimı td eelecll aikkstJe auaye 
ne etmiştir 'te neticede açık ve katt 
surette tntthar kararma varmı,ıır. 
Bu tlzme muhakeme ne demek o
luycr?. En'eiee iatihar hakkında 
rapor vermif olan ıı..ne> Pata ve 
Olatıo neden birdenbire cinayet dl 
ye yeni bir rapor hazır'amqlardır? 
Böyle bir rapM, t&m Yddm mahke 
.ıne,abıe veilmiye ıayik bir rapordur. 

B ir sualim tir.erine Hariciye 
müsteşarı teyit eylemiştir 

ki azadan Kriltofoıides Efendi es 
1ddlll sa1llta lli..,.inde bulunan 
llazadlklanle taınmNf bir adam
dır. Adliye hizmetine geçtikten son 
ra da aJlli işlere devam ettiğine da 
ir eUırıde delliler vardır. Bu adam, 
Osmanlı devletinin hizmetindeki en 
~ ükimleıiDden biridir. Mit 
W .._,. ..,,,bnM eden diğer 
llD:fmw ...... ~111c1an on 
illa faltJı ......... Hiç biJ. A'V· 
rapa de9'etl blfle bir malıkemenhı 
Yenliit ar,ıta '*" WS,.k bile .. 
.,. ,... olma. 

JngilteN lılkfteetınla ntml te-
telt.,u.lri' .... , ••• ., •• ,.... bili 

rtm. ........ Jllablleceii teJ, 
.... ..ıtr t'ntllOe P.Jl'l ,.. 
mi ve bOvuıt& teı""'1111erdıe bQ. 

tuamaktır ki bwiJuıtaa blrteJ çık 
..... Halbuki IJllllten ,.ıtmento 
111 bir karara •ancak o'ana diln· 
yada hiç bir hareket, AbdfllbamJt 
tlzerinde bunun kadar tesirli ola 
ıuz.ÇUnkü avam kamaruıbm vara 
atı karar bütün tııgWz milletbıin 
tılflt8nceJerin teman edecek ft hfl 
•• sa faaliyete mecbur HuıllttP. 
~Ye dlr.Dle bir~aetinlbı 
... mabkOm olmq, ...... Y6 fftef 
11,.. devlet adamı 1"k...,.ftrdi. 
11m takrir, flmit eclertlli ld; Anm 
x....... tarafmdan 1ıahu1 oluna.. 
caktır.,. 

(Arbaı var) 

Aladan Novdepde - Utul 
bf.Jammdan bir IÖZÜm Yaı': 

lerefli ve mUııevver dostu· 
... takriri Parli.mentoyı. 
mtıeWI bir mevıJde koyacaktır. 
'1laki1 air.amnaıntıniz bu yolda bir 
...ıe hakkmda fiJıir bıhar etme
mbe mUsaade etmez. 

Reis - ParlAmentonun Avam 
binarasma dft,en vazife, bir tak
lirlll mftalrerelini katıul vep red 

fZina S119MHlan 
Mahkum Olan 
Papazın DavCISI 

K: Oeaa - Mzilme 4eftlll .. 
• Mitbat Pqa, IODradaa Bal 

tiillll oldu. Butlan fakir ow.ı 
1ff namuıuna f(lphe bulunma 
Nylerter. Bqlr:ale.n da sen 

olclutunu ve bu haline nazaran 
_.. menfaatle an!!Uf bulundu 

zannederler. Çok teessüfle 
116J11lYoriun ki bizim pek yüksek 

p.hsiyetfmlz, yani bugttnkii Baş 
"Wkt1 Ma. Gladatone tarafmdan ya
llJan bir makalede bu son fikir ileri 
~. Halbuki herkes bilir 
ti l4are ettifi villyetlerin gelirleri 
X•tW l'aflUU1l elinden pçmeaioe 
nime gltttif vt'l)'etlerden daima 
... -i!Bnerdt, Basan kendisinin 
•e aileli hallrmm Yol masrafını kar 
11ıayacat pa,.. rottu. Bazı .. 
manlartta dlll184akl blittın mevm 
411 bee yGs 11n.,. PÇmezdi. 

Sonradan Saclrlu.m oldu. lİuır 
ladığı meflıur kanunu. esasi La"be
ral polltikaçdaruı tekcUıini topladı. 
ZiM' bu lwum Tlrkiyenbı haknd 
ua kanunu haline llhnemiele ka 
llüat lılithat Pqada delildir. Jd&.. 
re makinesini ıalü .. k ve rBt 
v.ı dolu bir ilttbdadı f1i bir h"Jlt 
illet şekline c;evlrmek ~ 

emekleri akam«'• net:teel•"'lttlr. 
eoııraıan Suriye n bmJrde de 
,_1,tlgaristanda ıoldulu yolda ldut 
miahat başarmlfbr'. 

Abdüliziziıf hal'inde lltiraki var 
aır. Fakat ölUmU intihVdall ~ 
bir tekilde omıueaa bile 'baada 4Q 
!i yoktur. lngiltere Harlclye Mu.te 
lll'JIU'I da teyit ettlll tlzere doJdor 
ıarm raporu intihar )anaatinJ ifaJ 
de etmektedir. Ingiltere sefanlt Jae 
timi doktor Dikson bn kanaate iı}
tirak ediyor. Bizzat kendisinc.!erı 

A)'GYanl ......,,,,,.ur malalnim 
papazı,,,,.,.,. 

'IDnelkl gön zina auçu ile tevkif 
edilen ve mahklm Ayayam mnae
tın papq Dpeiteoa tantından ic
ra hukuk mercllnde açılaa bir dava· 
p dün IUt 10,30 da büdm'tftn'. Bıı 
davada, papa. Domlüol davur vui· 
yetbıdedir. K•nutam 'bitlflllndek.l 
bir 4UW.nda oturan HalDdan dttkkl 
m bopltma11111 iat8mekted!r. 

X.blremede awbtı Ahmet Nuri 
'balunmuttur. !Bkim. Hdlin .aorıu· 

Bir Kamyon 
Devrildi 

DUn akşam saat 21 sularında BU • 
yUkçekmece yolundaki Çobançeşıne
de feci bir kamyon kaza.at olmuştur. 

Edirne plakalı ve şoför Ethe111in 
i<\aresindeki bir kamyon e,ya ykıtı 
olduğu halde Edirneden gelirken, 
ÇobaJıÇetJDle ya~larmda Mithata 
ait bir )dik ara.basına olanca hızile 
carpmlf. netice4e kamyon, ufaltm 
yanındaki çukura yuvarlanarak par 

caıa.naı,.tır · 
ioför Ethem dt kamyonıun altında 

Jralmıf, llOl kolu lnnhmttır· Araba 
beygtrlerinden ~ de kamYoDun al· 
tında .Uenk &lmllttUr. ~ ha.· 
ıauy. kaldırdmıftır· Ara~ bir 
py otmamlfUr. 

aunu Japnue, kontratolan teıkik et. _____ !!!!9 ____ _ 

tlktma aoara Jrarar vmnelr bere mu da bulunan Deliollunun mu kaçır 
bkaeyt bugllne talik etmift,ir. dıtı yolunda bir iddfadaıı bahsedil-

• 1Dilth'· Dftn, K. Delloflu imzaaile aldı 
_.,. nMurnlda sina cOrmtımet ğmıız bir mektupta, bu hldiaede ken 

l*41l kNf11ll alllwbetlMf maaıas - disinin hiçbir allkası ve münasebeti 
brdald el)'a1an ıı.cizden ~ak olmadığı, kiliseye ait eşyalardan da 
fstfyell aughı l*PUID, 1Jantan o clftr haberi bulunmadı~ bUditilmektedir. 

· Uıtullllı Mler6erlilı 
Profes8İo Ome1t Cetil4en aonra. kt1r 

sttye gelen Ordfnarytıa profeeör Fa· 
zil Pelin, fertU ve tçttma.t tasarruf 
mevzular! berinde eok gU.zel bir kon 
teruıs vermif ve bllhUB& 4emi1tir 
ld: 

- CUmhUriYetin kımıhıeuntlan .. 
rt memleket bGyllk bir lktiaadl lef• 
bertik ifhldedtr clenebiHr. Dftne b . 
dar ya1D!I drat bir manara g&lte
Nll TUrıdyeyl ~ bir Ulke haline 
yttıaıettm~ ~· Bu ıee, en ziya 
ti• ı.aanbf flkrtnl halk ta'ba.katanna 
Jr&dar ,aymak. tuarrutu memleket 
ı• bir ttitttadt terbiye hatme getir
mekle mOmkün olabilecek blr eeydir. 
QOn1dl btıttın bu u.nayli kuracak o
la.il 1ermaye bfr taraftan hallmı dl • 
fer taraftan devletin, devlet mallye
llhdn tuamıf ve ihtiyatı 11.ye1iııde 
dcude gelecektir. 

YURTrA HAVA VAZIYm 

Din, prbt ....... ile orta Aıafokmlln 
prp taraflar.• ve J<aı.._.. Jardaııı eot 
1"alutla, Koc.eli· ınmtakıı bulada, ve ,.af: 
marhl ıecmiftlr· 

Yvdaa diitr llUllltalraJat 
ladar, Riizılrlar oarkl 
blnul. ılmatt Anaclotuda ı 
"1'1tnh cenabt lltiklmett• 
Tette amittir: 

~rhnbde Hava 
lstanbutcla ban u baluda seemfttfr: 

lbi_., ._....,. nrlıl lltibmttindea n • 

12 aci ay Gön: 31 KllllD: 40 
Arabi: 13511 Runıf: ısts 

lenal: 18 • BiriQOlldn!llH 4 

Glneı: 7.20 - Oile: 12,09 
Diiadl: 14,20 - Aırtam: 11.4' 
Yatuı 18,11 - llmllr: ı• 

metre ıiiratle emm.tk•:;: 
tajJUd 760,I ftlillınetre. 
17,1, en u 11,1 eantlldl ..,,. 

rü bJdedilmlltlr: 
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EifK 
Çinliler, Nihai 
Zafere Kadar 
Harbedecekler 

Utangaç Çocuk ! il Dünıa Gazetelerinin I Pekte!!ı~:~!du~~~~,:. 
Birinci, Saıla ~aber __ f_e_r_i _____ ~em~=~ed~~~~!L~=l~ 

_ _ mı ziya.ret edemiyoruduın. iki gece 

Fakat Japonlar da Şanghay' a Y eıni
den Binlerce Asker İhraç Ettiler 

Neyyork, 16 (TAN) - Amerika Hariciye Nazırı Mister Cor
deU Hull bugün beyanatta bulunarak Panay hi.diıeıi hak.kında 
)'Pılan resmi tahkikatın ortaya daha ağır mahiyette hakikatler 
~rka.rdığını ıöy]emittir. Mister Hull'e göre Japon tayyareleri, 
4ır:ıerikan topçekerini bombardıman ettikten ıonra Ameri
k..n gemisine ve gemiden kaçarak hayatlarım kurtarmak istiyen 
L..hnyelilere kartı ~itralyöz kullanmıtlar ve Y angtae nehrindeki 
J,Pon motörleri de bu alete ittirak etmitlerdir. 

li'akat Japonlar, Panay haılisesinin 
~kuu sırasında Yangtse nehrinde 
JaP<>n zırhlıları bulunmadığını idaia 
~Yorlar. 

liidisenin mesulü sayılaıı. ve J a -
l>onıann hava harel!etıerini idare e
~n Amiral Toize Mıtsuna Yazif e ba
•llı.dan geri çağmlmış ve anla.şdJ.n 
t,ıL...ı:. • ..... 
~mıil~ır. 

I ngüiz cevabı 
Ingilterenin Tokyo sefiri, Ingilte -

l'entn Japon tarziyesine mukabil ce
~abrnı Japon hariciyesine vermiştir. 

Uzak Şark harbinin 
yeni manzaralarından 

Ota.da, son hadiseler mesullerinin 
lnutıaka cezaya çarpmalan istenmek 
~ '\Te ancak bu şekilde hadiselerin 
0~üne geçilebileceği, Japcn tarziye -
11~n harp gemilerine münha.~ır. kal
~gı, halbuki lngiliz ticaret gemileri 
21111 de tecavüzden masun kalmadığı 
ili.ye olunmaktadır. Japım Hariciye 
~&.ı!rı Ingiltere hükumetine yeniden 
tarıiye vermiş ve hadiselerin teker -

~ne karşı gelmek için her tedbi- MahluAI Yerlerde 
l'in alınacağını temin et.Jniştir. 

B. lıirota Panay hadisesi esnasın- H• S h•b• 
~Ölen ltaıyan gazeteciııi Sandri hak ISSe G 1 1 
ıtı-;;~ıı;~ti~ kab~ı euiğıni ve la~~ge- Olanlar için 
len tazminatı vermiye hazır olduğu- Ankara, 16 (Tan muhabirinden)-

11\!>il~nniştir. . Vakfa ait hisseli mahlul yerlerin his 
de ~gun .. Osa~ada Ingiltere aley~ın- sedarlarma ne suretle satılacağına 
l'e ~ır numayış yapılmış ve Ingılte- dair olan layiha mecliste görüşülmek 
h· nın Çin işlerine müdahalesini tak üzeredir. 

ilı eden kararlar verilmiştir. Layihanın aldığı son şekle göre:, 
li .\ınerika Hariciye Nazırı Mister mesken ve mütemmimleri ile mesken 
iti uıı Uzak Şarkta müşterek bahri nü 1 arsaİarında evkafa ait mahlfıl hisse 

1 a~iş icrasının düşünülmediğini söy ler şu §artlar dairesinde hissedarla
ta~~ir. Mister Edenin de avni nok- rma tenzilatla tafviz olunacaktır: 
~:aıarı ln~~~tere kabin~sinde m~v- H:Ssedarta~, kendilerine yapılacak 

hahsettigı haber verılmelrtedır. tebligat üzerıne mahlfıl hiss~yi taf-

Harp haberleri vize talip olduklannı üç ay içinde ya 
llu .. . zı ile bildirmekle beraber, muamele 

~ gun Japonlar Şan1~haya hınler- yi de üç ay içinde yaptıracsıklardır. 
l.• lSker çıkarmışlardır. Bunların ya Ak . h ld uf'a haklarını k bed 
·~anki h • sı a e ş ay er 

ti1ıe n mı.ntakası~a, ya _ut CE'nubı ter. Mahlul hisse, bütün hissedarlar 
)or- sevkedileceklen tahmın olunu - talip oldukları taktirde bunların hep 

c~ . . . . . sine müştereken ve aksi halde yalnız 
" ınılli Iıderı Şang-Kay-Şek bır · t kl" 1 1 ra tafviz olunur A k 
"Utıuk •. . . t" h. ıs e ı o an a . nca 
tder Söylemiş ve Çin mılle ıne tlap mahlul hissenin tamamına hissedar -
tıernek Çin. ordusunun harp başla~ lar ayrı ayn talip oldukları takdirde 
lt "eda~~er: 300,000 den fa~la zayı- yalnız hissedarlar arasınd_a ve ila:ı -
~ rdigmı, fakat memleketm muka sız artırma yapılır. Mahlul hissenin 
~~-ete devam ~eceğini, ~e katiye~ kıymeti, mahl~lün ~ahi.yetine göre, 
~tn olmıyacagını ve nıhai zaferı bina veya arazı vergılcrı kanunların 
leırn· nıneıya kadar harp edeceğini söy daki hükümlere göre tayin olunur. 

FRANSA 
.. .ITALYA evvel nasılsa §eytanm ayağını kınp 

dostlarımdan -Sadık diyelim- is-

Yeni 
Depoları 

Paris, 16 (A.A.) - Zabıta, bugün 
öğleden sonra de Coucelles bulvarın 
da mühim bir Melinit ve Humbara 
deposu keşfetmiştir. Ev sahibi, Led. 
rasse, halihazırda sayfiyededir. Fa -
kat emniyet memurları kapıcı Jean 
Foutre'yi tevkif etmiştir. Kukulete
Jilere mensup olduğu zannoluna.n bu 
adam, bu depoda bulunan şeylerı ken 
disinin depo etmiş olduğunu itiraf et 
m "ştir. Bu arada Düryö isminde bir 
adam daha yakalanmıştır. 

ROMANYA 

100 Faşist 
Tevkif Edildi 

Bükreş, 16 (A.A.) - .. Havas Ajan 
sı muhabirinden: 

20 Birincikanunda yapılacak olan 
intihabat için şimdiden girişilmiş bu 
lunan mücadele, son derece şiddetli
dir. Ve her gün kanlı vakalar zuhur 
etmektedir. 

"Demir muhafız,, Lejiyonerlel'in · 

den, yani fH..\iistıerden 100 kişi tevkif 
edilmiştir. Dahiliye Nazırı, bütün va. 
lilere asayişin mu haf azasına a\d ted 
birlerin takviyesini emretmiştir 

B. Krolta 

8. Delbos'un 
Prag'daki 
Temasları 

Prağ, 16 (TAN) - Çekoslovııky'l 
Cümhurreisi doktor Beneş, Fransa 
Hariciye Nazırı Delbosun şer~fine 
bir öğle ziyafeti vermiş, ziyafette bir 
çok kimseler hazır bulunmuştur. Oğ· 
leden sonra Çekoslovakya Hariciye 
Nazırı Krofta Fransız sefaretinde 

AMERiKA Delbosla bir müddet görüşmüştür. 
M. Delbos akşama doğru Başvekil 

Nevyorkta Kanii Hodza tarafından kabul edilmiş ve 
konuşma bir saatten fazla devam et-' 

• mlı?tir. Sabahleyin Delbos, Kroftayi 

minde birinin zlynretine gittim. Orta 

R C• halli bir ailenin başmda bulunan bu om.a ıvarını çocuk ne 00\'\'a.l bir zekium, ne .de 

S B t parlak bir ta:ıiin sahibidir. Sadece 
U aS 1 mert ve dürüst bir adamdır. Geçine-

Roma, 16 (A.A.) - Tibr nehrinin 
sulan, 14 metreye yükselmiştir. Bu 
derece yükseliş şimdiye kadar görill 
memiştir. Vatikan kapılarında şose 
çökmüş ve Vatikan radyosu civarın 
dairi evlerde oturanlar, muhtemel 
çökmeler korkusu ile evlerini tahliye 
ye başlamışlardır. 

Roma civarındaki arazide birçok 
yerler de su altında bulunmaktadır. 
Birçok yollarda ve Milvius köprüsü 
üzerinde her tUriü münakalat dur -
muştur. 

ALMANYA 

Harp Gemileri 
inşaatı 

Ha.mburg, 16 (A.A.) -1938 sene 
sine ait harp salnamesine göre, Al -
manyanın bahri inşaatı jrojeleri 937 
senesinde 335,297 tona baliğ olmuş
tur. Bu inşaat, 1936 da 290,000 ve 
1935 te 107,000 ton idi. 

1937 senesi inşaat jrojeleri 125,000 
ton hattı harp gemisini, 38.~ t.on 
tayyare gemisini, 35,000 ton ağır kru 
vazörleri, 36,866 ton torpito muhrip 
lerini, 25.531 ton tahtelbahirleri ihti 
va etmektedir. 

Hatti harp gemileri arasında 38 lik 
8 ve 15 llk 12 topla müsellah iki ge
mi Hamburg tezgahlanndadır. 
Diğer inşaata da faaliyetle devam 

edilmektedir. 

IRLANDA 

cek kadar kazandığı para ile bahailNI 
kalma uf ak bir evde kansı, anası \'e 
çocuğu ile birlikle otunır. Severim, 
çünkü külfetsiz, gılbgi.,sizdir. 

Mekt.eptenberi ta.n.ıştığımız halde 
i.sleıiınİ%İn ve semtleıinılzin blribirine 
aykın düşmesi yüzünden pek seyrek 
görü mekteyiz. O galiba Zincirllkuyu 
taraflannda bir yerde ~şıyor, Yere
bata.nda da oturuyordu. 

Ziyaretimden pek memnun oldu. 
Birlikte gençlik, hatti çocukluk batı· 
raJanmızı :\'adettik.. Bu geçmişi der
hatır etmek benim de hoşuma gitti. 
insan çocukluğunu andıkça biraz ço

cuk gibi oluyor. 
Her birimiz ne ile uğraştığımız hak 

kında ki.h mebzul, k8.h mücmel ma
lfımat ,·erdikten sonra Sadık 18.kırdı· 
yı keodl çocuğu i.i%erine getirdi \'e §U 

kaygılı söilerl söyledi. 
_ YoksuJJuk ve güçlük içinde doğ· 

Bır Kav9a ziyaret etmiş daha sonra Fransa ve 
. Çek ordulan arasındaki dostluğu te- --------

Nevyork, 16 (A.A.) - Tımes Ske .barüz ettirmek üzere milli müdafaa R S f • 

du. Wç. mıutmam, bir kış gecesiydi 
seher ,'aküne doğru, dünya.ya geleli. 
o zamaır maişeümiz de pek dar idi. 
Fakat !;Ok sevindik. Neyse, esercllk 
beserdik. Allahın inayetiyle meycıaı
çlka.rdık. Çah. kan, zeki bir çocuk ol· 
du. Şimdi on dört ya.şmdadır. Likln 
bir hali var ki beni Ur:kütüyor.Mlsaflr 
yanına, ta.nıınadığı kimselerin yamna 
çıkamıyor. Aramızda o kadar ser· 
best o kadar rahat otunıp göriişen, 
tanıdtklannın yanında hiç çekinmi
yen oğlum ya.hane.dar huzurunda oka.
dar sıkılıyor ki; ideta hasta oluyor. 
Bu yüzden kbnseye görünmez oldu. 
Çok endişe ediyorum. Ben oğlumu da
va vekili yapmak i.5tiyordmn. Halbuki 
bu hali) ıe da.iıflerde, kalemlerdeki 
islerle nasıl alikalanacak! Onun lç.ia 
,·azgeçtbn. Kendisine daha ziya4e 
halkla temas eden, halk arasında ge
~n ve sıkılmadan tatbik edilen bir 
meslek a.ra.,tmmya karar ,·erdim. 

l'C"Uu. 'Vt\1ıuanıı: ı.ıır IOKaıı~cı-ııııı ouuıı Lc3"von Dönör nişanı \'ermic:ı omaya e ır 
d b 1 

.
1 

.. • . ~zınna .J 'lt 
e za ıta memur arı ı e, muşter.lerı t• I 

lokantaya girmekten menetmek isti- ırParis, 16 <TAN) - Fransız gaze y Ol UYOf 
yen grevcilerin nöbetçileri arasında telerine göre, B. Delbosun Bük.re§ 
kanlı arbedeler olmuştur. ve Belgrad ziyaretleri iyi neticeler 

lki polis memuru yaralanmıştır. vermiştir. Prag ziyareti de müspet 
50 grevci tevkif edilmiştir. . neticelerle bitecektir. 

Roma, 16 (A.A.) - Irlanda hüku 
metinin Romada bir siyasi mümessil 
füc ihdası hakkındaki karan Italyada 
hararetle karşılanmıştır. Çünkü Irlan 
da, Büyük Britanya imparatorluğu Times Skere'un etrafında bir saat 

ten fazla bir müddet münakalat inkı 
taa uğramıştır. 

ltalya, Beynelmilel lı 
Bürosundan da Çekildi 
Cenevre, 16 (A.A.) - Enternasyo 

nal iş bürosu. bugün öğleden sonra, 
B. Cianodan, Italyanm bu müessese 
den çekildiğini bildiren bir telgraf 
almıştır. 

Van Zeeland'ın Amerikada 
Yaptı9ı Tetkikler • 

Brüksel, 16 (A.A.) - Fransa ve 
lngiltere hükumetleri tarafından ik
tısacli bir anket icrasına memur edil 
miş olan B. Van Zeeland'ın raporu Ci
nümüzdeki hafta içinde Parise ve 
Londraya gönderilecek ve ihtimal i
kincikanun bidayetinde neşroluna -
caktır. 

KISA 4 imii;!!iiiii!iİİİİİİiiôiİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ll na mensup ilk devlettir ki, İtalyanın 
Habeşistan üzerindeki rakimiyetini 

-~~., HABERLER tanımak üzere bulunuyor. 

• 

• Yeni Belçika istikrazmın kayıt 
muamelesi dıin başlamıştır: 

• Edirnede Trakya valilerinin umu
mi mufettiş reisliğindeki toplantıları 
dun nlhayetlenmiştir: 

• Orta Avrupada sulh için görüş· 
meler yapan lngiliz amele partisi eski 
lideri B, Lansbury Varşovada temas
lar yapmaktadır: 

• ltalyanm 937 - 938 bütçesi 25 
milyar 35 milyon masraf, 25 milyar 
72 milyon varidat olarak tespit edil
miştir: 

• Fransada Nant limanında Yugos· 
lavya hesabma yapılan yeni bir torpi 
to yakında denize indirilecektir: 

• Fransada yüzde beş faizli istikra 
zın kayıt müddeti pek muhtemel ola 
rak önlimüzdeki hafta kapatılacaktır: 

Filistin Kavgaları 
Londra, 16 (A.A.) -Röyter AJan 

sının Hayf adan öğrendiğine göre, 
Akkida iki Arap öldürülmüştür. Bun 
lardan birisi Akki belediye reisidir. 

Katil, henüz meydana çıkarılma . 
mıştır. 

Yeni Maarif Tayinleri 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Sivas sanatıer evi memuru İsmail 
Sivas lisesi katipliğine, Kastamonu 
lisesi idare memuru Faik ayni lise he 
sap memurluğuna, Vefa lise:ıi kütüpe 
ne memuru Fahri ayni lise ders aletle 

• ri memurluğuna tayin edilmişlerdir . 

_ Gazeteci yap! 
- Düşünmedbn değil! Likiıı onun 

da halkla t.ema8 eden tarafı az değil 
mi! Ba.kalonı AUah ne kısmet eder! 

Dedi. Biraz daha görüştükt.en son· 
ra gitmek üzere ayağa ~ _ 

_ Dur çağırayım da oglumu gorl 

dedi ,.e içeriye: 
_Hakikat! Oğlum! Gel! Amcaılln 

elini öp! dl~ e bağırdı! 
- Adı Hakikat mi! •. Diye sordum. 
- E\·et! Anası, "Vefalı olsun,, di-

ye bu ismi koymada ısrar etmişti. 
Bak! Yıne orbya ~adı. Göreli.in 
mü? Ne yapat'.ağnn bilmem bu çocu
ğun utangaçlığı ile! diye hayınamr
ken elini sıktım \'e &} nldım. 

Evleri Yanan Köylülere 
Yardım Yapılıyor 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden)-

fa)(!'· daha sonra "Müstakbel muvaf 
l'll 1Yetimiz İGin mücadele ve mukave 
lı ~. bUyük şahirlerde, Çinin 

Ca~ taratmda ve köylerinJe yapıla -
ttl'l.' bu ıııuretıe Japon askeri kuvve
Ca~tı tamamile ezilmesine çalışıla -
~e bunun üzerine Çin zaferi baş-

ltalya Uzerinde 1 esir Eden Amiller 

Kastamonu vilayetinin Kızamık kö
yünde ev, ahır ve samanlıkları yanan 
15 çiftçi ailesine Vekiller Heyeti k.a 
rarile 600 metremikabi parasız ağa~ 
dağıtılacak ve maddi yardır.ıda bulu 
nulacaktır. 

En Güzel 
ktı.,, demiştir. 

Francoqa 
Suikast 
Hazırlanmış 

te~ndra, 16 (TAN) - lspanyadan 
ltıe~n en son haberlere göre, hüku -
ıiy tkuwetıeri Teruel cephesinde va 
ile ;•erini ıslah etmişler, Saragosı:ıa 
Olrn erue1 arasındaki yollara hlkim 
lsit U~lar ve bu suretle Terueldeld 
tir. erın etrafı ile allkaları kesilmiş-

la~bondan verilen bir habere gö!'e, 
dtır:e 13.u~~sta General Francoyu öl 
heıt . Yi ıstihdaf eden tir suikast ~e
dud:U keşfetmişler ve bunun için hu
ta 

8 
.. kapamışlardır. Fakat Salaman 

<lir. Uıkast haberini tekzip etmekte _ 

•• ta.lyanın Milletler Cemiyetin-
den çekilmesinin hakiki se 

hepleri üzerinde bir~.ok söz söylen
miştir. Anlaşılan bu yohla r.öyleoen 
en dürüst söz, hadisenin hnrici te· 
sirlerle değil, f aka.t dahili mülaha
zalarla \'Uku bulduğunu an~tandır. 
Bu kanaati besllyen sİ)'1\Sİ ~nahfel
lere göre lta1ya.n si)·aseti SıC'n 7.a

ınanlarda birkaç istikamette, ümit 
kıraıa cilvelerle karşılaşmıştır. 

Bunların birincisi lla,beş ın~le
sidil'. Habeşisuuun hali. l~·hı için 
kaynadığı ve bu memlekette solhü 
sağlamlamal< için yıllarca r.'tlrşmak 
gerekleştiği anlaşılıyor. Bu 111emle
ketl siikiHıet.e kavuşturmak ve ka
rapçlı bir surete istismar etmek 
için yıllarca uğraşmak ve bu uğur 
da blrç.ok fedaki.rbklara katlan
mak icap etmektedir. Bu fedt'lkii.r
lıklann en mühimmi, mali mahi
yete olanıdır. Bi~ok n~riyattan 
anlaşıldığına göre Amerika n Lon 
dra piyMalannda Habeşistana ıııar 

üzere arana.o istikrazlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 
.....................•............. , ......... -......... . 
bulunamanuş ve bu da Ita.lya hü· Jan ve kısa bir zaman sürmesi bek 
kfunetini rahatsız etmi§tir. lenen Yardımlar, sonu ne zaman 

F akat Italyayı sıkan mes&le, geleceği belli olnuyan bir zamana 
yalnız Habeşistan değildir. kadar devam edip gidecek ve bu da 

ikinci bir mesele ispanyadır. ltal- lta.lya hesabına 'ağır bir yük tejjkil 
ya.nm, ispanya asilerine yardon edecektir. 
ettiği \'e bunların muvaffaluyeti şeraitin bu şeklıde devam ııdip 
için uğraştığı ma.lôındur. lta.lya. bu gitmesiyle beraber ft.alyanm 
maksadı gerçekleştirmek için J.y komşusu olaıı Fruısa Ue münase-
panya 88Uerine silih ve 88ker ye- betle~.in bozuk gitmesi, ve lngil-
tlştirmiş ve bu yardımın kati bir t.ere ile esaslı bir anlaşma ya.pıla-
zaferi ra!>uklaştırnı&şuıı beklemiş- maması da vaziyetin karışmasına 
tir. Halbuki bu hesap ta yıuıhş çıJr,. yardun etmiştir. 
nuş ve lspaııya asiJeri kati bir za- Bu vaziyet lca;r§rsmda Jtalya.n 
fer kazanamadıJdan başka ispanya halkına yeniden heyecan verecek ve 
dahili harbinin uzun bir müddet dA oou yeni fedakarlıklara hazırb-
ha sürüklenip gideceği, muharebe- yacak bir hi.diseye ihtiyaç his.'iO-
nin ikinci },hm da tekmllledikten lunmuş \'e l\lilletler Cemiyeti tara· 
sonra i>f.lki de üçüncü ~,la kavuşa- fmdan ltalyaya karşı yeni bir r,ep 
cağı açıkça aııia.sılmıştır. he almma<lığı hu rnrada ltalya.nm 

Bu ,·a.ziyet kal'Şfsmda ltalya ta- )!illetler Cemiyetimleın c:ekllmesi 
rafından Is nya asilerine y.ıpı· büyük bir tarihi hadise şeklinde 

gösterilmiştir. 
Bu hidisenin tarihi değeri hmiiz 

anlaşılmamış bulunuyor. Fakat ga 
liba bu hidisenin bütün tarihi kıy 
meü, devletleri Milletler Cemiye
tine taraftar ve aleyhtar gibi 
iki kısma ayırmasıdır. 

Bu ayrılma yüzünden Milletler 
Cemiyeti dahilinde büyük mesele· 
leri halletmek imki.nı zail olmuş
tUI'. Bunduı sonm ali.kadar devtot 
ler arasmda doğrtJdan doğruya mü 
la.kere kapdanmn aç.ılması icap e· 
diyor. Bunun da kolay olacağı talı 
mln edllmiy(\r. 

Her ne hal ise muhakkak •ylJım 
bir nokta. ttalyan hükômettnin lfaJ 
yan b.allmıdan yeni fedakarlıklar 
ist.emek üzere olduğudur. Bu fefla· 
karlddardan maksat. Habeşistaıu 
teskin ve istismar i~in 18.zım elan 
parayı temin etmek ve booun ka
bahati:ni demokrasilere yiiklenıek· 
tir. Çünkü demokrasUerin aldığı 
vaziyet )iizünden Ualya hu m,ıclnı 
riyeti yüklenmiş oluyor! 

Y llbaşı Hediyesi 
Çocuğunuza veyahut akraba ve 

dostlarınızın da çocuklan· 
na iyi bir yılbaşı hediyesi 
almak istiyor musunuz? 
Tavıiye ederiz, 

Çocuk Ansiklopedisi 
alınız. Bu eser tamam ol· 
muttur. iki ciltten ibarettir 
ve her evde bulunması ll
zım gelen en kıymetli kü
tüphanedir. 

Bu hediye çocuğunuzun bütün 
hayatında ehemmiyetini 
kaybetmiyecek, bilakis 0a 

nun hayatı üzerinr.le mües
sir olacaktır. 

Tam takımın fiyah 7 liradır. 

Tafsil at için onuncu 
aayfaya bakınız. 



4 TA N -
~ahkemelerde İkınci Bir 

Cinayet JJ.aha 
Genç Bir Bar Artisti ikinci 

Defa Tevkif 
/şı~di 

Sahte Nüfus 
Kdgıdı Kullanmış 

Kilis, (TAN) _:. Birkaç ay eVV9I. 
evinde misafir olan Tibil gttmrllk nııı 
ayene memuru Antakyalı Ali Rıs&Y' 
kıskançlık yüzünden öldüren ve o 11 

mandanbe,ri kih Surlyede, k'h b~ 
larda gtirUiüp t~tulamıyan Ispaköyll 

. : arzuhıı.lci Mustafa Duru yeni bir ci
nayet işlemiştir. 

lir Tav•k Hırsızı 
Mersi oğlu Ali Rıza isminde bir 

genç, çoktanberi Btlyilkçekmece ve 
eivarmdaki köylerden tavuk, bindi 
ve ördek hrrsızlığı yaptığı iddiasile 
yakalanmıştır. Ali ,Rıza, en son ola
rak dün de 3 tavuk çaımı,, lstanbula 
getirirken Jandarma tarafından ya -
kalanmıştır. Sultanahmet sulh birin 
ei ceza hl.kimi sorgusunu yaparak 
kendini tevkif etmişlerdir. 

- Evet, niçin?.. O zaman daha evli değildin.. O 
laman daha serbeBttin .. - '~ . . .. 

- SOyle, söyle Nalan! Niçin susuyorsun?. Kaba.
hat benim mi?. H&ksızlık benim mi?. 

- Sen inkar ettin .. Ben de yanıl~ sandım. 
- Kendini hakaızlıktan kurtarmak için bu silahı 

kullanıYonun ... Fakat artık haklı veya haksız olsan 
da ne kıymeti var! .. 

- Öyleyse bu lüzumBUZ münakqayı bırakalım ... 
Şimdi yalnız benim sual erime cevap ver: Beni 1ev
mekte devam edecek miaiıı ! .. 

- Ayni fiddetıe ! .. 
- Hiç azalmıyacak mı!. 
- Belki artacak! .. 

- İşte bu o\madı .. Benden nasıl soğuyabili.rsin? 
- Buna çare aramak teşebbi1aünde bulunmak bi-

le gUIUnç ve pek botuna olur Nalan! .. Oyle sanıyo
rum ki sen benim sevgimin çeşidini anlıyamadın .• 

- Canım dünyada tesirini kaybetmiyen ne var 
ki? .. Bugün sevilen insandan yann nefret edilir ... 

- Belki!., Fakat bu sözUn "Nalan" ismindeki ka 
dmı seven "Kenan" için minam yoktur. 

_ Beni iyi dinle yavrum: Ben seni kilçük yqm
danberi bir kardeş sevgisinden Ustun bir muhabbet 
Je sevdim ve severim... Senin, benim yUsilmden ıstı
rap çekmeni hiç bir zaman istemem ... Seni acı içinde 
gördükçe nasıl büyük bir azapla ezildiğimi tahmin e
d mezsin ... Söyle: Benden ne bekliyorsun! •• 

Ytlzüne bakmı)arak cevap Verdim: 
- Hiç! Hiç birşey!.. 
_Bütün ıaadetine bu .. hiç!" klfi ini! .. 
- Evet!! ... 
Başımda, alnımda dolaşan elleri buz gibiydi. Sesi

nin titremesinden onun da atladığını hiaecliYordum. 
Kısa bll' sessizlikten sonra devam etti: 

Yazık Kenan! kendini harap ediyorsun. .. 
Ve ilft.ve etti: 

Teruil veren gençler biraraJa 
Hendek (TAN) - Gençler yurdu, Namusu"isimli piyes halkm takdirini 

Battan Kamil Yaramanın ve musiki kazanmıştır. 
muallimi Salibin gayretlerile iyi ne-
ticeler eldet etmiye başlamıştır. 12 ki Kaymakantmıız Şakir Balcının teş-
tiden mürekkep olan orkestranın 6 ay vikiyle gençler ayni piyesi, merked. 
lık çalı~madan sonra verdiği konser vaziyette olan köylerde bedava terD. 
ve temsil kolunun oynadığı "Köyün sile karar verm,lerdir. · #'1--·· BUGUN MATiNELERDEN m BAREN •-...--· 

S A R A Y S i N· E M A S.I 
lki bUyUk film birden gösteriyor, 

SESSUE HAYAKAWA'nm ı· Umumi taılep üzerine . . 

Katil, ~sı Maksude ile ba.ldJll 
Makbule~ ilk ifadelerini deği§tirm• 
lerini Söylemiş,. onlar bu teklifi . te
reddütle karşılamışlar,dır. Birkaç gi1D 
sonra tekrar .relen Mustafa, biden 
bire· tabancasile ateş ederek kansını 
öldürmtlf, Makbule hafif bir yara Ue 
ktirtulmu,tur. Mustafa Duru, gen~ 
kaçmış: henüz ele geçirilememiştir. . 
lımir ·a~lediye Reisinin 

Ankar•daki 'r etkiklerl 

J 
ı1EAN GABiN ve HOtmJ.g 

a. non· !:t: ~ .. or.·. :.. ibi dik- . Bigada Pirinç Ekimi ,., 
Biga, (TAN) - Burada müteşeb- CEZAYiR 

Izmir, li (TAN) -:- Belediye Re
isi Behçet Uz, .Apkarada 'Bafvekil B. 
Celil Bayar tarafından kabul edilınil 

1 tir. Behçet Uz,~ arada 938
1 

fuan 

1 için batı direktifler almıttır. Izmtr 
belediyesi diğer. vekileµerle tema81 
nı bitirdikten sonra buraya dön,ecek"' 
tir. . . ~~ 1*:h~:!.t=:i~:n i:i~i:n:~~~ GD' l(J' . . 

mekte ve iyi mahıuı almmaktadır. P.i Istaıibul Belediyesi Şehir Tiyatro8& 
rinç tarlalanna iki sene içinde 14000 D R A M K 1 S M l 

yalnız bu sene 150 ton "Pembe gö- ealsiz ve naıhteşem tim tekrar taraz.~ bir ıhı 

bek" cinsinde çeltik alınmıştır. ------• Komple.8e811slar: 2-5-8de •ı•----••• . :Maaaı 5 ~e 

O PERET'~~l ·ı 
Saat 20,30 da ... .-. ROBERT TAYLOR~un ·~ 

BARB A RA STAftWYCK ile çeVirdifi en büyük.film 

Türkiye Tıp Enciimenl 
Seçimi 

Türkiye Tıb Encümeni 15.XII.1937 
Çartamba akşamı saat 18,30 da Etib 
ba odM1Dda ve Profesör General Dr. 
Kadri Rqit Andaym baş'kanlığı altın 1 
da senelik umumi toplantısını yap - · 

KDSKANÇLlk 
Biıineoe. Komedi 3 perde 

ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 
Kadıköy . (Süreyyai 

Shıemiamda 
Pazartelli ~tl &kf"IJll 

BltA VO RicJtsoR 
mış, yeni idare heyeti birinci reisliği • 
ne; Ordinaryüs profesör Dr. Neşet 

(Fransızca sözlü) . 

Pek Yakında SARAY S.inemasında 
Ömer lfdelp, ikinci reisliğe: Profe - -=-----·---....:_ ___ ;__ _____________________ ...._ ---
sör Abdülkadir Noyan, Genel sekre. ~--•••••••• Sehhar, eulp ve ıa. ......._ yilc1aı. • , • •••,•. ••••••• .. 

UnumwraeMt a-......,.... 1lqıumnctan lıaa>araı en .,.. .,., en DM.,....... ...,.._ . 

terliğe: Dr: NY,l'.eddin Onur. v~e- a. .4 .:::::a r 1 .ııııııc:::3llı rı ~ D l .:::. ... r 1 ~ ..... 
darlığa: l>rofesör Dr: Niyazi Ismet ııl:WA ._. ..._, ........,. ~ L ~ ı .& 
Gözeli, Bıbliotekerliğe: Pröfeeör Dr. 
Salahaddin Mehmet, Celse sekreter
liğine: Profesör Dr: Osman . Cevdet 
seçilmitlerdir. 

1e ·1zıı · iZDi V ·A C 
....__• Muhte§em filmi ile S A K A R Y A Sineoıum$1a bütün ~korlan kıracak br . .. .,,, 

l P E K · Sinerriasında 

. . 
mUn her p..rçasmda... Sen benim bUtttn varliğmıda 
ya.pyorsun.- Bunu bilctitln halde beni en imkt.n.,. 
tesellilerle avutmzya kalklfİyonnnl ... Yeter, yeter ar-
tık!. ' . . 

Nalin omua:larmıı aantı. :Ve ölgün. bir aeele tekrar 
eW: 

- Evet, yeter! .. Yeter Kenan1 

YAZAN: K ER 1 M E NADIR ·Saate bir. söz attım. Sabt.h yaklafıyorclu. Onu fl.9o 
I.a uykusuz bırakmak doğru·~ O, benilD 
lrendisi için dil§ündilklerimi bana tekrar eW: 

-24-
-Beni de ... 
Birdenbire bapnı kaldırdım: Kollannı biru yu

kandan sıkıca tuttum; perişan ba'kı§lanmı gözlerine 
mtlılandnn. Vahgileşen bir sesle: 

- Seni de mi?. dedim. Seni de mi? Hayır, hayır! 
Benim yUzilmden harap olmana dayanamam. 

- Seni bu hale getiren ben değil miyim! .. 
-Sensin. 
- Istırabına eebep olduğum bir adamm ka~da 

• inlediğini gönnek ha,uma mı gidiyor sanıyorsun?. 
- Biliyonım.. Anlıyorum... Fakat. •• 
- Dinle Kenan! Ben hastayım... Ve öleeegim .•. 

Evet, öleceğim ... Bunu çok iyi.biliyorum ... Sen y&§ı
yacalmm.. I" eeut olacaksın. letiYorum ki eenin mtı 
rabmı da yükleneyim. .. Giderken arkamda hiç bir tt
sllnttl baakmıyayım ... Daha gençsin .. GU.llin ... Me 
sut olmıya l&yıksın... Olfbntln kapmmda duran. bir 
huta kadınla, hayata yeni atılacak bir delikanlmm 
arasmda uçurumlar vardır .. Itiru etmeden dinle!.. 
Bana acmıalrtan ziyade kendine acıman llzmıpldl
ğini hiç dtt.filnmUyor musun?!.. Söyle.. Söyle Ke 
nan! .. 

Gözlerimi kapayarak mırıldandım-
- Seni 1eviyorum... Başka hiç bi11ey dilştlnmek 

te istemiyorum .. 
Gemim leyllk kokuliyle dolarak uyuşmuştu. Ne

fesim, ciğerlerimden dudaldanma doğru bir alev par 
cam ın'bi idmi yakarak c:ıkıyordu. 

Nalan bii'denbire doğnılarak om~anihı tuttu: 
- Bir kurtulq cıareei var, dedi. Evet, bunu fİllldi· · 

ye kadar hatırıma getirmemiştim ... 
- Nedir?. Nedir?, diye sordum. 
- Sen iyi olmak için unutmalısın ... Unutmak için 

de benden uzakta bulunmalısın ... ,. - .... .. 
- Evet Kenan! .. Ve bu çare kendiliğinden olacak .. 
- Ne demek istediğini anlıyamadun ! .. 
- Bunda anlıyamıyacak ne var?. Gelecek sene 

mektebi bitirecek değil miaiıı ! 
- Allah nasip edense... · 
- O zaman tabii kura.ya tabi olarak htanb'dldan 

ayniac&bm- . 
- Kimbilir ... YUzc:le bir ümitle Iatanbulda kalmak 

ihtimali de var.. · · . 
- Bu ihtimali timdi bir ~a bırak!. Bu aynhk 

seDİD için yeglne kurtu1111 yoludur. 
- Ha)'tJ', hayır Nalln! .. Kurtulut değil, öWm ,o

lu.. 
- Böyle fena ~yler dtltilnmeı .. Bilmez ınllıin bir 

ata aözU vardır: "Gözden irak olan, gönillden de irak 
olur!" derler ... 

- Eveti Fakat bu benim için değil! .. 
- Neden senin için değil ... Dünyada imklnsız ne 

vardır!. . . . 
- Nalan! Seni J>en öyle sade bir aşkla sevmiyo

"('Um.. Senin sevgin yalnız ~nlUmde deiil. vUcudU . . 

- Nerede ise sabah olacak! .. Artık git yat X... 
nan!. Soma hastalanac&kam!.. · 

ElleriDi öpllyoı:«fum. O alııunı, saçlarımı okguyor. 
- Divane çocuk! .. Akılsız çocuk!.. diy~ sö~leııi

Vordu. 
· Nihayet ayağa kalktım. Sendeliyerek kapıya doJ-

ru yUrtldUm. · 
Ertesi sabalr öfleye doğrÜ uyanmıştım. BaşıJJlda 

şiddetli bir ağn vardı. Nalln daha '8}km•mı§tı. 
Kahyaltı ettikten sonra salona girdim. PiyanontlD 

kapağı açık duruyordu. Parmaklarımı tuşlar nzen. 
. de dolaetırarak ezberimde olan bir Ud eey çaldlJD. 
Sonra gözftm tanbura' ilişti. Onu alarak pencerenin 6 
ntlne gittim~·bir kaıiape~ oturdum; Nalbla birlik 

. te meşketmif Olduğumuz 1ıılır (Beyatt araban) p.rJO 
• 4 

vardı. Harıl BeBle onu okumıya bqlachm : 
"Nimeti vualun için en sanca leh" 
"Terki ·d.n otmek te bit teY mi aceb" 
''lftlrab olmMa ey malı •beb" 
''Terkt' cln etmek te bir teY fi! aceb" 
"Olmet o l\lhu peri encı.m için" 
"Batka devlettir dili nak&m için". 
"Raht qkmda t>ekayi nam için'• 
"Terki cb· etmek te bir eey mt aceb" 
'Bir gGrQfte ey rWU. balı ede" 
"Çareeiz Ken&IU ettin milptell" 
-söyle kalırM bellyi iptnl" 
'!!'erki cln etD)ek te bir teY mi aeeb• 

ArkMI ftl') 
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Gündelik Gazete 
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'.l'J\N•ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

-<>--
- ABONE BEDELi -
Türkiye Ecnebi 
1400 Kr. ı Scno 2800 Kr. 
750 » ı 6 Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 800 > 
ıso • ı Ay 300 • 

1'1ı1Jet1eraraaı posta ittihadına dahil olmı-
1-..hn OletnleketJer ıçın 30-16-9-3.5 liradD'. 
~ 00ne bedeli peşindir. Adres değiştirmek 
k 
5 k-ıuııştur. Cevap için mektuplara 10 

EN CHü 
üR DAV 
PETROL 

ı· t 1 ) 
• a 
a 

Uruıluk pul ilivcsl lizımdır 
~ . 

l§"NQN MESELELER;ı 
Öteki Kaymakamlar 

Neredesiniz 1 
[Yazan : M. Zekeriya] 

b t.w:nönü kaymakamlığı, bütün şe-
lr halkmm minnet ve şüknu:ıını ka
~ icro.a.ta girişmiş bulunuyor. 
bıu-ılla.ıı.kpam.n lstanbultuı zahire am
\ı dır, Bu ambarda bulunan erzak 
e gıda maddeleri tetkik edilbıce bun· 
~ ~ğunmı boztlk olduğu, yağlara 
latıllı<ır maddeler karışhııw fabrika,.. 

il mevcut olduğu anlaşılmış, fı· 
~ pis ve ölçüsü noksan ekmek-
l' S&tddığı tesp't edilmiş. 
~~eğer ne bozuk, ne pis, ne muzır 
~deler yiyormuşuz! 
le tnıinönU kayma.kammm bu hayulı 
ı_ l'aata diğer kay:maka.mJa.n da hare
~ete getirmelidir. ü.nkü Balıkpaza-
ll<lakı fabrika ve ticarethanelerde 

~t11aıı ma1Ja.r şehrin her taratma da.· 

~· Perakende satıcılar ve bakkaJ
lllallaıuıı.ı buradan alırlar. Bina· 

~aleyh Emiınönünde keşfedilen bu 
~1hha.te muzır maddeler mahalle bak-
aıılU'ına kadar şehrin her ta.rafmda. 

Serbest surette satılır. Kolay kolay 
~\·letiınıze girer. Eminönünde fahri· 

1 alatın kapaıunası, perakende satıcı
arltı. bu malları satmasma mi.ni ola· 
hı~. 

l'aa ~önü kaymakamının da bu ic-
~r bir miktar dabf ş,üınullendlr· 

~ini dileriz. YaJnız sade yağlar de-
4• ~J tuı.rıı.!;mrı <.aa ıruımuttur. vıger 

p etrol, dünyanın en bü-
yük kuvvetlerinden bi

ridir. Modern cemiyet, modem 
teılihat ondan müstağni kala
maz. Bu yüzden her memleket 
harici bir siyaset sahibi oldu
ğu gibit lft:r petrol siyaseti de 
takip etmek mecburiyetinde
dir. Bu siyaseti kararlathrmak 
için petrolün cemiyete yaptığı 
hizmetleri, petrolün nereden 
tedarik edilebileceğini tesbit 
etmek ve bu amilleri memle
ketin müdafaa vaziyeti ile uy. 
gunlaştırmak gerektir. 

Ingilterede imparatorluk naımı
na bu işle tavzif edilen hir heyet, 
altı aydanberi tetkikler yapmakta 
dır. Başka memleketlerin de bu çe
şit tetkiklerle meşgul oldukları 
şüphe götürmez. 

Ingiltere dünyanın en çok pet 
rol sarleden memleketlerinden bi 
ridir. Belki bu sarfiyat her me
deni cemiyetin petrole ne derece 
muhtaç olduğunu göst.ermek yo -
lunda bir ölçü te~kil eder. Ingiıte • 
re 1936 da nakliye vasıtaları için 
1335 milyon galon, tayyareler için 
15 milyon galon petrol sarfetmiş, 
boya sanayii ise 20 milyon galona 
ihtiyaç göstermiştir. Ziraat aletle 
ri 10 milyon galon parafin, donan 
ma hariç olmak üzere gemi müna 

. kalatı 340 milyon galon petrol, sa 
nayi müesseseleri 255 ve ticaret 
münakalatı 55 milyon galon pet
rol istihtak etmiştir. Çeşit çeşit 

makinelerin istihlak ettiği petrol 
ise 125 milyon galona varmrş bu • 

,,..J __ 

~ıda maddeleri de muzır maddelerle 
~§tarılma.ktadır. Bbıaenaleylı şeb· p etrolün ehemmiyeti, petrol kay 
~ her tnratmda halkın sıhhati ile naklarınrn öteye beriye da-
k~_hayatı ile alakadar olan bu mesele ğrlmrş olmasındadır. Her memle
~~ıswda bütün kaymakam ve bele- ket kendine kifayet edecek petro 

1l'e şubeleri harekete geçmelidirler. le malik bulunsaydı, ortaya bir 

1 
l{ayınakam ,.6 belediyelerin bun- petrol meselesi çıkmaz ve mesele 

barcıa.n ıruıada milca.dele açnuya mee- ortalığı allak bunak etmezdi. 
«ltllt Olduktan b~ok meseleler var· Bugün petrol kaynaklannm te 
F?ıt" ~ bu işlerin ba§mda gelir. min ettiği senelik Verim 240 mil
la l'){ee.t lokantalarında. görülen kusur- yon tondur. Bunun yüzde 65 ini A
l'ı l' ~öy ve Beyoğlu lokantala· merika istihsal ediyor. Gerisini is 
>ı~da daha kuvvetle .mevcuttur. Şeh- tihsal edenler Rıusya, Venezuela, 
).~ Sıhhatini ,.e hayatını korumak Romanya, lran, Meksika, Şarki 
~lu:nundan sırf birıaz faaliyet, biraz Hint adalan, Irak, Kolumbiya, Ar 
talcıp ve biraz chldiyet istiyen oka.dar jantin, Peru, Trinidad, Hindistan 
ı: Behtr meseleleri '\'afdır ki, bUıD· ve Birmanyadır. 
~ rı bir an eTI'el ele alınarak şiddet- Amerika ile Rusya istisna edil
~ve ısrarla takip edilmeleri bir za.- diği taktirde petrole muhtaç olan. 
~t ett~r ve belediyenin en iptidai va- hemen biltün devletlerin bu kıy _ 
eı~den biridir. metli maddeden mahrum oldukla 

bı~Ynıakamla.r, Eminönü kaymakııı
• ... ,lllı rı görUIUr. Britanya Imparatorlu-
htt faaliyetini, örnek tutarak der· ğu da bu hayati kaynağa layıkile 

icraata geçmelidirler. 
sahip değildir. 1936 da Trinldaıi," 

ltıı • Hindistan ve Binnanya, Ingiliz Bor "l'Q H •• 
hSIZ arıcıye neosu,Bahreyn ve Kanadarun bütün 

f~a~;R;b;t'B;;;n .. 
~ (/NGILTERE PETROL MVTEHASSISLARINDAN) 
~~~~~ . 

Petrol: En mühim f;f; müdafaa meselesi 

nunla beraber harp sıralarında pet 
rol tevzi işi teşevvüşe uğrıyabilir. 

Onun için her hükumet, perolt 

kaqnaklarında hisse sahibi olmıya 
çalışmakta.dır. Nitekim lngiltere 
hüktlmeti 1914 ten başlıyarak bu 
siyaseti takip etmiş ve Ingiltere 
Iran petrol kumpanyasmm yarı 
hisselerini almıştır. 

Bu usul harpten sonra Fransa 
hükumeti tarafından da takip olun 
muş, Fransa hUkfuneti de Irak 

petrol kumpanyasının yüzde 22, 75 
hisselerini almıştır. İngiltere hil
kfuneti de bu kumpanyada hisse 
sahibidir. 

Diğer bir çareyi ablukadan 
korkan veya döviz bulmak 

tan endişe eden memleketler dü -
şünmüşlerdir. Bu çare, petrol it • 
halini tamamile yasak etmiye isti 
nat ediyor. Fakat bu çareye başvu 
rulduğu takdirde varılacak netice 
bu memleketlerin harpten sakına· 
mıyacak hale gelmeleridir. 

Petrol ithalattnı azaltmanın iki 
çaresi vardır. Birincisi: Kömür -
den ve ona benzer maddelerden 
suni petrol çıkarmak, ikincisi: Pet 
rol yerine başka bir madde kul -

lanmaktır. Sunt petrol yapmak ı
çin mühim tesisat vücuda getir 

OKU·YUCU 

mek lazımdır Fakat petrol yeriae 
kullanılacak• maddelerin ehemmi
yeti elde bulunan bütün petrolü, 
mü.dafaa işlerine tahsise yardım 

etmesindedir. Bu maddeler, teker
lekli vasıtalar için faydalıdır ki, 
bunlardan biri de alkoldür. Alkol 
ile karıştınlmış petrol. çiftçilerin 
işine yaramaktadır. Diğerleri, gaz 
~klindedir. 

Petrolsüz kalmamak için ih 
tiyat petrol bulundurmak 

meselesi de vardrr. Petrol kum -
panyalan umumiyetle her piyasa 
da Uç aylık ihtiyat petrol bulun -
durmaktadırlar. Japonya, Çin ile 
harbe başladığı sırada bir kanun 
neşrederek bu kumpanyalan altı 

aylık ihtiyat petrol bulundurmrya 
mecbur etmiştir. 

Petrol sahalarının hava taarruz 
larına açık sayrlması da bir mese 
le teşkil etmektedir. Fakat bu, teh 

·tikenin tahmin edildiği derecede 
büyük olmadığı anlaşılıyor. Çünkü 
petrol sahalarında vukuhulan her 
yangın kolaylıkla tecrit edilmekte 
ve bu suretle z~yiat tahdit olun -
maktadır. 

tngiltere hükumeti petrol komis 
yonunun tavsiyeleri dairesinde ha 
reket ederek harp esnasında pet -
rol yoksulluğuna karşı gelecek -
tir. 

K ömür .. Taş kömürü... Bugün 
dünya yüzünde Ingiltere, 

maden kömürü, yani "Beyaz El
mas., dediğimiz işletici maddeye en 
90k sahip olan bir memlekettir. 
Fakat lngiliz kömür mütehassısla
rı uzun tetkikler yaparak şu neti
ceye varmışlardır: Ingilteredeki 
kömür damarlarının ömrü otuz se 
ne sonra tükenecek, nihayete ere· 
cektir. Ve bugün hep kömürle işli
yen lngiliz donanması otuz sene 
sonra kömürden mahrum kalacak, 

Acaba o zaman, Ingili.z donanma. 
smm makineleri duracak, pervane
leri işlemiyecek rni? 

işte.. Ingilterenin petrole azanıl 
eheın.miyet vermesinin sebebi, otuz 
sene sonraki istikbali gimdiden göz 
önilne getirmesidir. 

Büyük Britanya imparatorluğu 
nu bugün idare edenler, hep bu o
tuz seneyi düşünüyorlar. Ve bunun 
içindi.r ki kömürün yerini tutacak 
olan petrole iza.mi ehemmiyeti ve-

riyorlar. 

MEKTUPLARI 
Şekersiz Geçen Şeker Bayramı ~Q + verimi 4,5 milyon tondan ibaret • 

Zırının Or a ti. Halbuki lngiltere sulh zaınan • Hüseyin Alp imzasile aldığımız bir vimli bir semti oldu. Fakat, nedense, CEV APLARMIZ: 
4~rupa Seyahati larmda bile senede 10 Jnilyon ton mektupta deniliyor ki: Belediye Cihangirin yollannı yaptır- Adanadan ''1 H.,, imzasile mektup 

Çerkezköyünde 

petrol kullanmaktadır. "Şeker bayramını geçirmek Uzere mamaktadır. Hele bu kış günlerinde gönderen zate: 
ta İı'ransız Hariciye Nazın Delbos Or- Çerkezköyüne gıitmiştim. Fakat, ga- diz boyu çamur içinde gidip gelın~k 
k ""rupadaki seyahatini bitirmek Hiçbir memleket kendini pet rip bir tesadüfle bütün kazada yarım bu ımahallenin sakinleri için hakiki 'Qer ... ı· · 
~ ""11". V~o,·a ve Bükrcşten son· rolsüz müdafaa edemiye • dirhem bile şekere rastıamadtm. Çer bir azap oluyor. Bu yetmiyormuş gı 

"Şikayetinizi vilayet makamına ve 
ya. diğer alakadarlar11: bildiriniz. Bu 
iddialar doğru ise, meselenin tetkik 
e~ileceğine şüphe yoktur.,, 

'1e ~!grada gitmiştir. Oradaki i~ini ceği ve harp zamanrnda ithalatın ıkezköyüııde 15 bakkal var. Bunlar· bi şimdi bir de kanalizasyon ameliye 
lell itlıınek üzere<llr. Seyahntten bek teşevvüşe uğraması melhuz oldu dan yalnız birisi Alpulludan şeker ge si başladı. Bu iş muntazam yapılıp 
ttıış~~ neticenin dörtte tiçü tem!,n edil· ğu için her hükumetin en belli baş .tirtiyormuş. Fakat, bayramdan çok bitirilse müteşekkir kalırız. Fakat, çu 

llo~· lı jşJerinden biri, lüzumu zamanın- ,evvel, onda da şeker tUkenrrtiş. Hu- kurlar açıldı, kazıklar kakıldı. Ve iş Kastamonu Çamspor klübü idare 
bıe\'c onyada, ilci hükumet arasmcla. da kafi derecede petrol bulmaktır. Jasa, orada bulunduğum dokuz gUn te bu k~darla kaldı. Biz şimdi yoldan memuru N. Akbuluta: 

• 
tq11 h ?t anıaı. }8.mnmazlık sebepleri kıs· Bunu temin etmenin en birinci i". inde bütün kazanın şekersiz kaldı- vazgeçtık, şu kanalizasyon çukurları 

........... ı " k - Bahsettiğiniz resim, iki sene ev ~ı.ı,,. .. ..._.e e<lilml~. Fra.nsanın mevkii çaresi, petrolün ihtiyaç hissolun • .5-mı go"rdüm. k··a·p· ansa d.a gece evler~mize g
11

ider en 
• vetı ıo 1 hl vel yapılan Galatasaray • Fenerbah 

la (ll<J ~iş, Almanyanıo oynamak· duğu her yere sevki için petrol sa Bu vaziyetin hissedilir bir sıkmtıy:ı 0 um te ıkeleri geçirmesek. çe maçlarının birincisinde çekilmiştir. 
İl" ugu rol zayıflatılmıştır. nayiini hususi bir iş saymaktır. Bu e 

liıı,ı likre~te, faşizme kaçması ihtima- l!!!!!!!!!--~~!'!!'!!!"'!'!!!!!'"'""""!!~"""'!""""!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!!!ı yol açtığına şüphe. yoktur. Şeker şir Bakımsız Bir Sokak Ve Galatasaray oyunculannı toplu 
b .. teıt korkulan Roma.D'"'a hilkllıncti LE! • -· iht: ketinin, yahut bu ışle. alikalanması n,. .. J.ktuta oturan hır' ""kuyucumuz bir halde gösterir. Koleksiyonumuz -

.., aın b" " gratta i;,.i btt kabul görmiyecegı - "'"""9 -..r v da ·mevcut olan bu resmi.size göndere 
l>'<>ıtı tr an.Ia.c;ma husule gelmiş, mallerine yol açmıştı. Fakat Belgra.t lazım gelenlerin koca bir mıntak&.nm yazıyor: 

5 

HiR~IN 
~kÖŞE. 

Hakhyı Haksızı Ayırt 

Edecek Ben mi Kaldım? 
[Ya::an: Aka Gündüz] 

Böyle giderse şu günJerde tnım.· 
vaym ön sa.haınhğma. binmekten 
vazgeçeceğim. Bununla kimbllir kaç 
defa oldu, hak çıkarma şalıitliğine ya· 
zı:yorlar. Sebebi de son zamanlarda 
her nedense bazı bay şoförlere bir si· 
nirlilik geldi. Bana kalırsa hr.ı ~ 
bk bazı hususi otomobil sahiplerin· 
den geçmiş olacak. O clmd.allı ~lebi
ler de pek sinirli, pek titiz, pek du· 
manı bumunda tüten zatler oluyor
lar; direksiywı.lanna fesliğen, radya-
törlerine şim..~ir tarak taktıkları içtn · 
mJ ne! .. 

Bu gibi şoför -kimbllir neden
seruyor ki tramvay karga veya tay
yaredir de havada... sandal ,·e~·a ka· 
nodur da. denizde .. Haymana beygiri
dlr de ovada istediği gibi dolaşıp ma· 
nevra ~ııpe,bilir. 

Tramvay ancak uzunlamasına o
yun demir çuboklann üzerinde ve an
cak bir noktadan öbür noktaya gide
bilen bir sıkmtılr nakliyat nsıtasıdır. 
Manevrası a.ncalt frenlerin mekaniz
m.a.-.ııruı dayanır. 

Fakat sinirli ı;;oför bunn dinler mi'? 
Sa.ğdan gelip sola \'erevliyor, soldan 
!:dup sağa kamalıyor, ar·kadan lıızla
wp önde z1J1ldıyor. Vatmanın da ne 
dangırdısı para ediyor, ne oeş.itli fren 
teri. Geçende Sirkeciden sa.at 17,15 te 
geçen 544 numaralı arabanm ön sa
hanlığında. idim. Araba köpriiyti geç .. 
ti. Nasıl geçti? Na.sil geçtiğini bir Al· 
lah bilir bir de tramvaydakiler. Köp· 
rünün Kar.ıköyle bitiştiği faslnnüşte
rekten sonra iki metre kadar diıııdik 
bir yer vardır. Tam oraya gelip fren 
yaptığı ve bütün çanlarına. gU.rtiltti et· 
tirdiği nkit sağclı&n bir otomobil ge
lip sola doğru racooJaınasm mı! Ne 
vatmanda can kaldı ne bizde. Zavallı 
vatmanın bütiin tedbirlerine rağmen 
otomobilin arka. sol ~amurluğunun ar· 
ka ucu biraz çizUdi. Ortadan ikiye bö
lü.niip çüti taksi olınadığıııa. şülüir et· 
miyen ba~· şoför büsbütün sinirlendi. 
Bereket versin bu gibi hadiselerde po
üs dakika sektinnetlen yeti~iyor. 

Mesele: Suç kimde? 
Bir sonı: Kim haklı? 
Su~un kimde olduğunu gördüm. bl· 

liyorum amma, haklının kim olduğu
nu doğrusu kestiremiyorum. Malfım s 
dünya kuruldu lrurulalı hakl.ıırun hak· 
sızın kim olduğu pek ayırt edUegele
memekt.edir. Kaldı ki blr köıırü biti· 
m.inde bir !;Oförle bir vatmanın işleri 
a~,rt edilecek. 

Monte:;kiyönün ayırt edemediğini 

ben mi edebileceğim, Amma soran o
lursa suçlunun bay şoför biraderimiz 
olduğunu söylerim. 
Çarşamba akşamı 20,SO da dahi 

böyle oldu. Galatasaraydan bindim. 
Parmakkapıya gelirken soldan bir O• 

tomobil fırladı, .sağa kırdı boynu kı· 
rdmıya.sıca, Vatman ya Settar! deyip 
frenlerin hepsine birden yapıştı, ara· 
ha ile beraber yiireği de durakladı 
bir titremedir aldı. Araba az kaldı A· 
da turanda eşek sırtına biner gibi o· 
tonuıı ısırtma binecekti. Bereket arka 
tamponunun köşe.sine hafif~e tosla
malda kurtuldu. Polis yine saniye ge· 
çinneden yetişti. Yine biz haklnn hu· ~ 
kukun izhar şahidi ı 

Bir de şeyde oldu, Tophanenin 
Dörtyol ağzında. Bunda. da su~ Bo· 
ğazkesenden mızrak gibi çıkagelende 
idi, amma ha.k kimde idi! O seferkini 
de bilmem. 

Siairlilik ya benim glbl bMt& olan
lann iı;ldir, ra sonradan görüp kibar 
olmuşların. Yoksa sinirlilik ekmek 
paras11>a <:alışan zu·alb ~oförle ayni 
tempoda zavallı \"atmanın işi, harcı 

değildir. Ben ne bay şoförü tenkit e· 
diyorum ne hay \·atmanı müdafaa. 
Sadece diyorum ki §U fani geçim dün
:rasında biribirimizi ürkütmeden gii· 

~ümiizi.i giin etmek yolunu bulsak fe-
na olıruyacak. ' 

• 
Bir Cevap: • 

t .. alan yanın Fransada." silah ve pa- nı:ı.ı. tı y K" u.1. iti 1 k "Be :ı.+.... . • meyiz. Fakat, o resimdeki oyuncula-.. 1l'ıaJc m -a., ugoslavya.nm UÇUA • ihtiyacmı karşı &ma üzere Çerkez· §1.A"G.9 Şenlikdede mahaJlesırun rm isimlerini verelim: --------
lcararıa suretiyle ,yardım görmesi 13.fa bağlı olduğunu göstermiye bir köyünde şube açması, ve tevzi işini Hattat Tahsin sokağı çok bakımsız Bay T oma Panakiı' e 
<hıstı şnıış ve ikl devlet arasındaki vesile olmuştur. Bu da Orta Avrupa.- yoluna koyması temenni edıilecek bir bir halded:ia-. Uzun seneler bu yol ta· Lütfi, Avni, Adnan, Danyal, Süa- Galatada Mumhane caddesinde 123 
~illa; tı1< bağı hayli km'Vetleınmiştir. da sulhün deva.mı baJmn:nıdAn miihim harekettir.,, mir yüzü görmemiştir. Kaç defa maz- vi, Fa.zıt. numaralı Kısmet apartmıanmda 22 
ll, l\ii ~~·a rneselesiınin bu suretle hal· bir tNttinattır. • bata yapıldı, müracaa.t edildi. Hayrr İkinci maçta., bu §ekilde bir resim numaralı dairede eski Arnavutköy 
ll'ıeı<ti~ük ltllô.fm kunetlenmesi de- Binaenaleyh şimdiye kadar Fransız eıtmedi. Bu yol ryni zamanda karan- çıkanlmamıştır. klUbü eski atletlerinden koşucu. 
\·a.rr k kl, Delbos'un en bü1·ük mu· Hariciye Nazırının Orta Avnıpa se· Yarım Kalan lı ! ırktır. Duyduk ki, Be~ktaş ve civa- • Sayın Vatandaşım, 
b~~·~tıerinden biri sarrİahilir. yaha.ti, dliMya sulhü bakımından fay- Cihangirde oturan bir okuyucu· rına yeniden 300 lamba konacakmış.. Tarlabaşmda Keresteci sokağrnda 1.12.1937 tarihli ve iyi hisler, doğ-

llaırııyaca ?'1 Belgratta hiçbir şey ya- dalı neticeler vermiş. Hitler - Hali· muz yazıyor : Acaba, bir lamba da b:rıim yola isabet 36 numarada Davit Davityana: ru fikirlerle dolu mektubunuzu an • 
11ovı~in h J.."I .~an.neuiliyordu. St-0yadi· faks mülakatmdıın sonra belirmiş gi- "Cihangirde Bakraç sokağında o- eder .mi?. Bu hususta alakadar ma Şikayet mektubunuz, alakadar ma cak bugün (dün) okuyabildim. Yiiz
tı'tası. F'ra:~bz 1R-01~a:ıan dönmüş oJ- bi g-örünen tehlikeler kısmen zail ol· turuyorum. Bu mahalle yeni aparlı- kamların nazarı dikkatini celbetmeni ı kama verilmiştir. Bu hususta laznn lercc mektup arasında her nasıisa 

ız larıcırn ~azmnın Bel· mm;tur. manlari!e lstanbulun en yeni ve se- zi rica ederim.,, gelen tahkikat yapılacaktır. (Lutfen sa~·fa~, ~e\irinb) 
• 
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lki Futbol 
Sisteminin 
Esas Farkları 

CY AZAN: EŞREF ŞEFiK> 
Çek milli takımının, birincisi Londrada İn

giliz miIJi takımına, ikincisi Glukov'da.lskoç.
ya milli takımına kartı oynadığı maçlar dola
yııile A vnıpa ve İngiliz futbolünün farkları 
yeniden futbol meraklılarını meJgul etmiye 
batladı. 

İngiliz münekkitlerintn ve idarecilerinin bir spor 
karşılaşmasını tclakki tarzlarını hesaba almıyan bazı 
A vrapnlılar, Çekler hakkında İngiliz gazetelerinde çı
kan yazrlardan kuvvet almışlardı. Avrupa futbolü ta
raftarları, fngilizlerin b,:le beraberliği hak eden bir 
oyun §eklinde yazdıkları Çekoslovakya - İngiltere 
maçından kendi kanaatlerine uygun hükümler çıkart
mak iddiasına knpıldılarcu. Hele nuıçm İngiliz saha
fSında oynanması o gibilere ihyalık bir misal teşkil e-
diyordu. .,,.~, """"' 1 nı limon ve gfil ağacından oyulmuş 

Bir cins Avrupa futbo1ünün muh- lngıltere kupasını geçen sene ' çekmeceler benzetirim. Zavallı Çinli 
tel I kombine~:mlar halinde saha or; k~zamnrş olan Sun:ıder~d tala- 1 oturur ömrünün ya.nsmı o çekmeeeyı 
taıar~da Mevlevilik etmesine hay- mı taraftarlanrun ~~tı ara· - oymakla geçirir. Çekmece meydana 
ranlıkla seyredenler için lng'Jiz fut- smda Kral locasından ınıyor. Alt- t geldiği vakit artık onun çekmecali.k 
bolü, sanat ve meharetle alBkasmı ~ ta: Kral takmu ayrı ayn tebrik ' vaziyeti tamamen ortadan kalkmış
kesm.iş, sertlik ve şUtçülükle işini ba· .~ediyor. Daha altta: Çek - ~· - tır. Senelerce emekle oyulmuş olan o 
p.ran bir ayak topu halini almıştı. ~ gUtere ~'lll!lda lngUlz m~a~- ~ çekmeceyi kullanmak şöyle dursun, 
"Eğer son Ingiliz golü girdJği vakit ~~~ golle ne~ooen?° mütbış ~ kırılmaması için ayn bir çekmece 

sahayı sis kaplamamış olsaydı, Çek şutundekl atletik vazıyet.. - yaptırıp onun içine kıoymak lüzumu 
· · - _._, "" ,...,. """"-""" hasA ıl olur kalecısı onu da tutup berabere kala- - - ' · 

ktı te · · h lirnled b. tek dıkları ve tem.sili maçlardan daha Oyma Çin çekmeceler-\ gibi f.azla in-ca , ra.nesını er c e ır · 
1 b 1 dı çok haşin ve sert olan altmıştan fazla celmiş Avrupa futbolünü de başka bir rar amıya aş amışlar . ..

1 
ett.kl . . t v 

Bereket versin Iskoçyalılar Çekle- maça nasıl tahammu 1 • er~. .~ • futbolün saglam çekmecesi içina ko· 
' raf1 d.. ·· k meselem kokun· ak abalara karmak bun'ye re karşı açtıkları oymıda lngilizler gi ıca uşunme · . n yar s çı mec -

b. fanteziye ve fazla emniyete kaçma den halli için kati gelir zannındayım: ti vardır. 
. . . T" A k ymetierini yalnız kendı / k ·· dılar. Fırsat geldikçe sayı adedını ço- ıcan 1 • • Bir ı oça gore 

ğa}tarak 5 - O galibiyeti temin et- maçlarmd8:11. ~an. Ingiliz oyuncula~, Bu fikirleri güzel bir veoiu halin-
b1er. zihniyetlen ıtibarıyle ~vru~alılar ~: de söyliyen lskoçyalının sözlerile §U 

bi ehemmiyet vermedikten temsili . . -· 
lıkıoç takımı maçlarda kendilerini sarf etmelerini ya.zrını nihayetlendırecegun. . 
Şunu da söylemeyi unutmıyalım ki, nasıl istiyebiliriz? Çek - ls~~ç maçından so~a bır 

Jakoçya bu sefer dör büyük Britanya Haftalıklarının, mai.!'letlerinin ve is-

1 

Çek gazetecısı, fubo\den de~n anlı
m.illi takımları arasında her sene ya- tikballerinin bağlı olduğu kendi lik yan lskoÇyaJı mütehassısın yanma so 
pılan müsabakalarda parlak bir var- ve kupa maçları haricindeki oyun1a- kulmuş ve sormuş: 
hk gösterememişti. nn sakatlanma ihtmallerini de hiçe - Dostum .. Bizimkilerin çok hoş 

BUyük Britanyanın dört milli takı· sayıp neden canlarını dişlerine taka· ve güzel kombinezonlan da oldu. Ne-
mı arasındaki son vaziyeti lngilizler- rak oynamaları isteniyor. den bu kadar mühim farkla yenildik? 
4.en da.ha yüksek olmıyan Jskoçlarm lngiliz telakkiai lskı~ cevap veriyor: 
beş gol farkıyla Çekleri k.azanması· - Evet azizim, Avrupalılar futbo-Hem bir lngilizin beynelmilel te- .. 
na, Avrupa futbolü taraftarları şöy- maslan telakki ta~ Avrupalıdan ıu pek hoş ve guzel oynuyorlar. Fa· 
le bir mazeret bulmak istediler: kaıt. tngiliz ve Is koçlarda çok hoş ve 

A vnıpa takımları bir hafta !arkla 
iki lngiliz maçı oynıyacak atletik ev· 
aafa henilz gelmemiŞl.erdir. 

lngiliz ve lskoç temsili takımlan
am dahilde ve hariçte yaP.tıkları maç 
1a.rın bazan gayrimüsa.iıt görünen ne· 
t;celerini bu tevilden çıkarabiliriz. 
Çekler gibi Avrupaıım en iri vücutlu 
ve en sağlam takımını çıkaran mille
tin bile bir hafta farkla iki lngiliz sar 
emtısına tahanunül edem{yeceği iddia 
ediliy~r. 

M eıelenin esası 

millerce farklıdır. Onlar tnrılli temas-
ları bir muharebe manevrası şeklinde güzel gol atmayı biliyorlar. Si.2.de 

futbol telakkisi okada.r çrtkınldımlı
görmüyorlar. lngilterenin atletizm ğa gitmiştir ki, yakında kaleleri kal-
mUsabaka.ları her millete açıktır. Çok dırıp puvan hesabiyle galibiyet usu
defa, bir ltalyanm. bir Polonyalının lü keşfedeceksiniz sanırım. 
ve bir Macarın !:ngiliz şa.mıiyonu ol-

A L L O 1..-==--=-
ı 

duğunu görürüz. lngiliz milleti ken
dinden olmıyan yabancı şampiyonla
ra kendi Unvanını vermekte bir mah· 
mır görmüyor. Böyle bir kavmm yu -
kanda anlattığnn şekildeki oyun şart 
tarı içinden çıkıp, turşu halinde seya
hate başladığı veyahut kendi oyunları 
dururken kaybettiği takdirde şeref
sizlik bulmadığı karşılaşmalarda u

Jngliz takımlarının her sene oyna. çan bh· müsabaka yapması elbette 

Mısır ve Romen Futbol Fede· 
rasyonlan arasında devam eden 
uzmı görüşmelerden sonra Ro
men ve Mısır Milli Takımları a
rasmda ilk milli temas bugün 
KaJJrede yapılacaktır. Revanş 
maçı da Bükreşte gelecek sene 
17 Nisanda icra edlleeektir. 

kanşıp gecikmiş, geÇcevap verişımı 
thmaJciliğime ve kayıtsızlığıma ham-
letmemenizi rica ederim. v 

Spor hadisesi hakkında yazdıgım 
yazıdan sonra 11 Birincikô.nun 937 
Cumartesi günkU (TAN) da Metapo. 
Jitefsis gazetesine bir cevap vermiş
tim. Bu cevapta aradıklannızı bula
cak ve iyi hislerinizi tatmin edccek
einiz. Onun için bir. defa daha ~~ 
bahse dönmemeyi sızde muvafık go
rUrsilnUz sanırım. Açık ve sami?1i ~fa 
denizin hayranı olduğumu sevgılenm 
le beraber bildiririm. A. C. 

beklenemez. 
11ir sual ve cevabı 

Denebilir ki: "Oyle ise lngiliz oyun 
culan milli takıma seçildiklerine mem 
nun olmamalıdırlar. 

Esasen şahsi §C>hratleri pek fazla 
olan oyuncular için seçilmekle seçil
memi şolmak arasında, sa.mimi telak 
ki bakımından büyük bir fark yok· 
tur. Yalnız milli takıma seçilme ade
dinin manevi zevkini ve kasketlerin· 
de süslü işaretlerim taşımak gibi bir 
ayrılığı vardır. 

Bu maçlarda gallp gelen ta.kını 

1 

dünya kupasının Fraıısada yapı· il 
~ finaline iştirak edee.ektir. 

Onun için Ronumyalılar bu işe 
~k ehemmiyet venneıld:e ve Mı- 1 

sırlılara karşı çok kuvvetli bir 
1 takım hazırla.maktadırlar. Ro· 
men ekibi Venüs, Ripensia., Ra
pid n Amef a k1Upleri oyuncula
nndan teşkil edllecetdtr. 

Ben, Avrupa futbolünün bir kısmı- ı_~iiiıoii~i!iii-i!iııiıiiİİ!!iii!iıııiii!!'i~~~~~~ 

·~~~~'-~~~~~~~~'WJ.lffıJJTıTZiWD~AM':C'lltll#«V##~~~~~~~ 

~ iki Gilrililk HikAy~ ~ 
~~ ~~~~~~~~a•ll&n~~~~~~..v..w-..v~~~I •• 

O ğle yemeğinden sonra Brod-
vey'de gezindiğinizi farzedi 

niz! .. Emrinizde, bir sigara içecek 
kadar, yani on dakikalık bir vakti
niz var. Hem dolaşıyor, hem düşü
nüyorsunuz: Gönlümü eğlendirmek 
için bir facia mı seçmeliyim, yok
sa ciddice bir vodvii üzerinde mi 
durnnalryım?. Bu esnada birdenbi
re bilmediğiniz bir elin omuzunuza 
dokunduğunu hissediyorsunuz! .. 
Başınızı çevirdiğiniz zaman size dik 
katle bakan bir çift harikulade gü
zel kadın gözile karşılaşıyorsunuz! 
Kadının sırtında samur bir kiirk 
vardır; pırlantalar içindedir. Siz 
ona şaşkın şaşkın bakarken o. eli
nize tereyağlı sıcak bir çörek tu
tuşturuyor, çantasından mini mini 
bir makas çıkararak paltonuzun 
yukarından gelen ikinci düğmenizi 
kesiyor ve gayet manalı bir tarzda 
( parallelogram) kelimesiııi telaf
fuz ederek ve korkak bakış1arla et 
rafına bakınarak sokağtn içinde 
gö .. den kayboluyor. 

Bu kelime, tam manasile şu ser
gUzeşt denilen şeyin ta kendisidir. 
Siz bu sergiizeştin peşinden gider 
misiniz?. Fakat herhalde siz bunun 
ehli değilsiniz!. Böyle bir vaziyetle 
karşılaşır karşılaşmaz utancınız
dan elin;zdeki çöreği yere düşürür, 
biraz ileri doğru yürür, can sıkmtı
sile kopan palto düğımesinizin yeıi 
ni yoklarsınız!. Siz, ruhunda ser
gUzeşt peıfınde koşmak ateşleri ya
nan o mahdut birkaç kişiden biri 
değilseniz böyle hareket edersiniz!. 

U mumiyetle hayatta hakiki 
sergüzeştçiler daima çok az 

dır. Sergüzeşt namı altında mat
buata akseden vakalarm çoğu da 
sergüzeşt değildir. Bunların sahip.. 
lerinin sergUzeştçilikle en ufak bir 
alakalan bile yoktur. Bunlar. şan, 
şöhret, kadın, altın ve para peşin
de koşan iş adamlarrdrr. 

Halbuki hakiki sergüzeştçiterin ö
nünde hic bir hedef yoktur. Bu gi 
biler hiç bir menfaat beklemeden 
mukadderatın onlara hazırladığı 

herşeyi kabule liazırdrrlar .. 
Fakat, vukanda da söylediğimiz 

gıbi a1elade sergti~cııere her va 
kit rastlıyabilirsiniz!. Tarih. haçlı 
seferlerinden başlıyarak bugüne ka 
dar vüzlerce sergüzeştçi kaydeder. 
Bunlardan her biri muayyen bir 
maksat gütmüş, maksadrna her
kesten evvel erişmek arzularını ta
şımıştır. Bunun icindir ki bu e:ibi
lerini hakiki sergüzeştçiler fasilesi. 
ne koyamayız?. 

B üyük şehirlerde romantizm 
ve sergti7.eşt her vakit mev 

cuttur. Bunlar, kendilerini bulup 
ımeydana çıkaracak hakiki kahra
manların ortaya çıkışma kadar ör
tillil ve kapalı bir halde dururlar. 
Biz. hedefsiz olarak sokaklarda do 
Iaşırken romantizm ve sergüzeşt 
denilen bu nesneler, bin bir kılığa 
bürünerek bizim karşımıza çıkar
lar .. Peşimizden yürürler .. Meseli, 
biç farkma varmadan, hatta sebe
bini bile bilmeden birdenbire başını 
zı yukan kaldirrr bilmem ~a~ katlı 
bir evin üst p~ncerelEnitıdtn biı;ine 
bakarsınız! Orada. adeta yıllar(lan 
beri hayalinizde yaşıyan bir' yüzle, 
bir kadın yüzile karşılaşırısınızl 
Biraz daha yürür, tenha sokaklar
dan birine saparsınız!. Birdenbire 
korkunç ve imdat istiyen bir fer
yat duyarsınız! .. Biraz daha yürü 
dükten sonra yorulduğunuz için 
bir arabaya biner8iniz!.. Arabacıya 
sarih olarak evinizin adresini verir 
siniz!. Ara bacı sizi evinize götüre
cek yerde hiç bilmediğiniz bir ka
pıya getirip bırakır; bu esnada bu 
kapı açılır ve tanımadığınız birisi, 
yüzünde geniş bir gülümseme ile 
içeri giıımenizi rica eder. Yine ~ 
karsmız ki mukadderatın açık pen 
ceresinden yazılı bir kağıt parçası 
havada helezonlar resmederek ti 
ayağınızın dibine kadar dilşer. 

Velhasıl adım başında gizli bir
takım eller, size işaret yapar, arka 
smdan gitmenizi isterler .. Adım ba 
şmda davetkar birtakım gözlerle 
karşılaşırsınız!.. Her dakika binler 
ce sergüzeşt ipi size doğru uzanır; 
ayaklarınıza dolaşır .. Fakat içimiz
de pek az kimseler bu iplerden hiç 
olmazsa bir tanesini yakalamayı 
becerirler .. Fakat bütün bu roman 
tizmlerln eninde sonunda, alelade 
bir eV'Tenme hadisesine müncer ol
ou kları çok vakidir. 

YESIL KAPI 
ı························ı 

Yazan: J 
O Hanri j 

Ceviren: ı 
r ı 

........ ~:.~~-~ ........ ! 
R udolf Şteyner, hakiki bir ser 

güzeşt arayıcısı idi. Hemen 
her akşam bir serglizeşt bulmak 
Umidiie odasından çıkardı. Hemen 
daima, §Uracıkta, köşe başında hiç 
beklemediği, hiç ummadığı bir ha 
dise ile karşılaşacağını zannederdi. 
Rudolf'ün bahtım denemek arzula
n onu birkaç defa tuhaf vaziyetler 
karşısında bırakmıştı. lki defa po
lis karakolunda geoelemek mecbu
riyetinde kaldı. Romantik dalgınlı
ğından ötUrü birkaç defa paltosu
nu, saatini aşırdılar .. Fakat o, biç 
bıkmadan, hiç usanmadan sergü
zeşt peşinde yUrUmekte devam et
ti. 

Bir akşam Rudolf, şehrin eski 
'Ve canb caddelerinden birinde do-o 
lasıvnrnn l(o,.aıhlch olarak tretu• 
varların üzerinden bir insan seli a· 
kıyordu. 

Bizim gen~ ser~izeştcimiz yakı
<ıtkh bir adamdı. Şık giyiniyordu. 
Hareketlerinde katlıvet vardı. Bir 
piyano mağazasında tezgihtardr. 

• şte bu bizim genç Rudo~f 
1 bir akşam gezinirken, bır 

vitrinde elektrik ışıklan halinde 
parlıyan sönen bir qift çene kemi
ği gördü. o, evvela, bunların he
men oracıkta bulunan bir ıokanta 
ile alakadar olduklarını zannetti. 
Fakat biraz daha dikkat edince bu 
nun, bir dişçi reklamı olduğunu an 
ladı. Ayni yerde sarı pantalonlu, 
kırlllızı şeritli, başında bir asker 
şapkası bulunan kocaman bir zen.
cinin gelene geçene birtakım kar:
lar· dağıtmakta olduğunu farkettı. 
Di§çilerin ekseriya tatbik ettikler~. 
bu reklam usulü Rudolfün meçhulu 
değildi. O, bu gibi şeraitte bu gibi 
k\rtlara elini uzatmaksızın reklam 
cının yanından geçerdi. Fakat bu 
defa zenci onun eline reklam kar
tını öyle bir kurnazlıkla tutuştur
muştu ki Rudolf gülmekten kendi
ni ala:aıadı .. 

Rudolf, bir]ıaç adım attıktan son 
ra reklam kartına şöylece bir göz 
attı. Fakat onun arka tarafını çevi 
rince hayret etmekten kendini ala
madı. Reklam kartının bir tarafı 
boştu; diğer tarafında ise mürek
keple yazılmış iki kelime vardı: 
"Yeşil kapı". Rudolfün ilerisinde 
bir başka yolcu elindeki bu rek-
lam kartlanndan bir tane-
sını yere attı. Rudolf bu 
kartı yerden aldı. Bu kartın ü
zerinde dişçinin adresi, "ağrısız diş 
çıkardığı" ilah .. gibi beylik şeyler 
yazıyordu .. 

R udolf f'..addenin köşesinde 

durdu ve dUşUnmiye başla
dı. Bir müddet sonra bir mikdar 
daha yürUdü. Ve tekrar geri dön
dü. Zencinin yanına gelinte g\ıya 
ona hiç rikkat etmiyormuş gibi 
yaparak elini uzattı ve bir kart da
ha aldı. tki adım yUrUdUkten sonra 
karta bir göz attı. Yine ayni yazı 
ile yazılmış ''Yeşil kapı" kelimele
rini okudu. Yolculardan dört beş 
kişi ellerindeki kartları yere atmış 
tılaf" Rudolf bunların hepsini yer-

den aldı. Bunların hepsinde de mat 
bu bir şekilde dişçinin reklamı var 
dı. Bir sergüzeşt ruhunun insan& 
böyle sinyal vermesi nadirdi. Ru
dolf süratle geri döndü. Zenci yine 
eski yerinde duruyor reklam kart 
ları dağıtıyordu. Rudolf bir kart 
daha alırım ümidiyle zencinin y~ 
nından geçti. Fakat zenci, bu defa 
ona kart vermedi. Kıyafetinin aca• 
ipliğine rağmen, zenci, kendine 
mahsus bir takdir hissiyle yolcu .. 
lardan bazılarına kart veriyor, ba .. 
zılarına vermiyordu.. Rudolf, du .. 
daklannda acaip ~ şarkı mınltr 
sile birkaç defa daha zencinin önüıı 
den geçtiyse de zenci kart vermek 
şöyle dursun, batta istihfafkar bir. 
bakışla onu süzdü. 

B u bakış delikanlınm canını · 

sıktı. Bu bakışta, adeta, Vll 

ku bulan davete icabet etmediği ı .. 
çin b1r itap okudu. Kartın üstünde 
yazılı olan esrarengiz kelimeler ne 
olursa olsun, zenci bu kadar kişi i4 
çinde kendisini seçmiş ve bu kart,.. 
lan ona vermi§ti. Şimdi de, deli 
kanlmm korkaklığiyle, aptalhğiyl• 
alsav PniW\r Pihi idi.. Delikanlı J>fl' 
az ıtenara çekildi. Ve t.alıDiiDleriD• 
göre muammanın bulunduğu ev• 
bakmıya baeladr .. Bu, en alt katın• 
da bir lokanta bwunan beş katlııi 
bir evdi.. ' 

Vitrine nazaran, birinci katmdllf 
şu dakikada kapalı olması 18.zmı• 
gelen bir kürkçü mağazası vardi. 

lkinc\ katta ise, şu mahut di~iniD 
elektrikli, rekl8.mlan görUnUy~ 

du. Uçüncü katta ise, bir sürü afir 
lere göre, terziler, muzikacılar btı 
lunuyordu. Bunun üstündeki perd• 
Ieri kapalr kat, her hali ile bir e« 
hissini veriyordu .. i ~ 

Rudolf, bu kısa tetkikten sonr' 
evin cümle kapısından girerek dilıC 
merdivenlerinden tırınanmıya b8Ş-
ladı .. lki kat çıktıktan sonra mer 
diven başında durakladı .. Koridor. 
az ışık veren iki gaz lambasile ayto 

dınlanmıştı.. Bu lambalardan biri 
çok ileride, bir tanesi de nisbetell 
daha yakında idi. Delikanlı yakill 

lambanın istikametine baktı ve haı 
retler içinde, hayal meyal farkec:li
len, yeşil bir kapı gördü .. Bir daki4 
ka iı:.in durakladı.. Tereddüt ettL 
Fakat .amcinin istihf afkar güJUşii• 
nU hatırlayınca kapıya yaklaştı ve 
kapıyı çaldı .• 

H akiki bir sergüzeşt arayıcı• 
nın cesaret ve erkekliğini 

kündü. ı 

deneyeceği an bu andı!. Bu yeşil 
kapının arkasında acaba onu ne 
bekliyordu?. Burası bir kumarha
ne miydi?. Yoksa bu gibi usullerle 

kurbanlar'tlı ta ayaklarına kadaf 
getiren müthiş haydutların toplan.· 
dığı bir batakhane miydi?. Bu bel 

ki de cesarete hayran bir ~~ k! 
dınm daveti idi? .. Tehlike?. ölu'dl. 

G .. 1 .. ,. ol• 
Aşk?. Hayal sukutu?. u un~ 
mak?. Onun bu pervasız kapı ~a}ışl 
na bu saydıklarımızdan herhangi 
b• '• . . kAjA milrtl 
ırmın cevap vermesı pe ı.. ~~. ·!d-
Yavaşça silrgu··nün çekildıgı 1~ s:ar· tildt. Kapı da yavaşça açıtdı. . . 

.. yır'dll4' 
§ısına görünüşe göre, henuz iı1İ• 
sine ayak basma.mış. soluk ben Jctı. 
zayıf, nahif bir kız çı ) 

(Sonu yarın 
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Şef A tatürke 
Minnet ve $ükran 

Bafrada Köy işleri 
İçin Bµyük Toplantı 

Avni Bayer Kimdir ? 

Bir Millet için En Kıymetli Varbk Olan 
~ 

Münakaşa Hürriyeti de Onun Millete 
Temin Ettiği Büyük Nimetlerden Biridir. 

( AHMET EMiN YALMAN ) 
(Batı 1 incide) 

hayrı ig1n temizliği için, yükselişi için kullanacak gazetecilerin karşısın
da hiç bir engel yoktu. Nitekim yalnız bir köşedeki münaka.~a hürriyeti 
~aynağından iyi ve temiz bir inkılip sevgismin devamlı surette fışkırdı
gmı gördük. Bu köşe de Falih Rıfkı Atayın Ulus'ta fıkra yazdığı köşe idi. 
Gittikçe olgunlaşan bir fikri ve edebi şahsiyetin, bir millet için çok yük
llek olan ahlaki, içtimai ve medeni kıymetleri, bu köşede cesaretle mü
dafaa ettiğini gördük ve hayret duyduk. Çünkü dünyanın her tarafında 
fıt"ka gazetelerinin tabii rolü, ortalığı canlandırmak değil, uyuşturunak
tır. Fakat Falih Rıfkı Atay, Atatürk gibi bir ilham kaynağına daima ya
kın kaldığı için münakaşa hürriyetine karşı olan ateşi ve bağlılığı hiç bir 

laman -gevşememiştir. 

B en kendim uzun seneler hadiselerin sevkile mesleğiımden uzak 
düştUm. 1936 senesinin ilk günlerinde bir akşam iyi talihim beni 

~ta türkün karşısına çıkardı. Büyük Şef, mesleğime karşı duyduğum has-
2'eti ve sevgiyi gördü. Çalışına yerimin kendi mesleğime ait cephede ol

duğunu bana hatırlattı. 
, Ben AtatUrkten aldığnn ilhamı kendiımce şöyle anladım: 

.... -
(Ba§J 1 incide 

Salı sabahki gazetelerde Avni Ba
yerin ihtarnamesi çıkınca, işi iptida· 
dan bilen vatıandaşlar, namusa teca
vüz cinayetinin işlenmiş olduğunu 

görmüşler ve tanıdıkları gazeteci ar
kadaşlarnnız vasrtasiyle bize müret
tep dolabın içyüzünü anlatmışlardır. 

Şimdi memle'ketin manevi asayiş 

ve emniyeti bakımından soruyoruz: 
Recai Nüzhetin arkasındaki nikap
lılar kimJer9ir? Çünkü Reca.i Nüzhe
tin de bizimle bir alıp vereceği ola
maz. Mutlaka başkalaruım aleti ola
rak faaliyete atılmıştır. 

Bu Adam Kim? 

Naliiye müdürü iie muhtar ve katipler içtimadan aonra 

Mürettep dolabın faili oıaraK ileri 
sürUlen Avni Bayer kimdir? Bunu 

, ilk gün bilmiyorduk. Böyle bir isim 
işitmemiştik. Böyle bir adam görme
miştik. Fakat aşağı yukarı bütün ıs. 

köylerde yeniden yaptırılacak veya tanbul halkı gazetemizin fahri istih
genişletilecek mektep binalarile ya- bar heyeti vazifesini gördü. Bu çok 
tılı ve gündüz köy mektepleri hak- meraklı hikayeyi başından sonuna 

Bafra (TAN) - Köylerde kalkın 
ma faaliyeti devam ediyor. Kayma 
kam Nedim Akerin riyaseti altmda, 
nahiye müdürlerinin, alakalı daire 
ler reislerinin ve köy katiplerinin 
iştirakile bir toplantı olmuştur. 

Bu içtimada, kazamızın beş yıllık 
programına girmiş olan köy işleri, 
Maarif Vekaletinin gönderdiği for 
müle göre tanzim edilen köy maarif 
işleri için köy bütçelerine tahsisat 
konulması, bölge merkezi sayılan 

kında kararlar verilmiştir. kadar diııledik. 
Köy sağlık korucuları ımmtakala Avni Bayerin ihtarnamesini neş-

rmm tesbiti v~ isteklilerin kursa rettiğimiz gün kendi vardığımız hü
gönderilmesi işı tatbik sahasına ko kUmleri birer birer anlatmıştık. Bun
nulmuş, köy sandıkları namına ekilen · lann birincisi şu idi: 
t~tün. sah~mm gelec_e~ senelerde ge "Kunıazhğm fazla derecesiyle a-
nışletilmesı ve bu gıbı varidat men kılsızlık ara..~mda hudut vardır. 
balarının çoğaltılması kararlaştırıl Hiddetle kalkan zararla otunır.,, 
mıştır. Avnf Bayerin bu rol için seçilmesi, 

Milli yükselme cephesinin kendi mesleğime ait kısmında vatani vazi
femi göreceğim. Atatürkün, millet için hassasiyetle kurduğu münakaşa 
hUr.riyeti nimetinden okuyuculanmı müspet surette istifade ettirmeğe ça
L§a.eağmı. İnkılabın temeli olan umumi menfaat ve emniyet prensipleri 
~e her türlü ahlaki kıymetler için kendi küçük köşemde bir karakol ne
ferliği yapacağım ... 

========================== hilkmümüzü teyit ediyor. Bütün la-

Jnh ·sa il Aem u 1 E G .. , .. dı tanbulun ve hele Beyoğlu bar &.lemi-
1 r ı Yl ~ r- ce o un e nin pek iyi tanıdığı bu adama, Ahmet 

Gueteciliğe dönünce her şeyden evvel inkılabın nimetlerini anlatmak, 
lanrtma'k ve sevgi ve birlik uyandırmak için yazı yazmayı vıu:if e bildim. 
~u gibi yaztlann muhitte garip bir mukavemetle karşılaştığını gördüm. 
Sağdan, soldan: "Hulftsklrlıkta çok ileri gidiyorsun.,. gibi sözler duy
dUrn. Her gören gözün gördüğünü, mUspet ve mukayeseli bir dille anlat
ll'ıak, neden dünle bugUnlin farkını tanrması lizmı gelen bir nıuhitte "hu.
lfuıkarlık'' diye tefsir edilsin? Neden ortada elle tutulur bir hoşnutsuz
luk var? 

) h J Emin Yalmanı dolandıncılıkla itham 

ıarı ir yaruım 7 utulan gibi bir rol verilmesi oldukça gülünç-
tür. Çok fazla kurnazların zannettik-

Cem iqe{İ kurdu Balıklar ~;.kadar kurnaz olmadığını gösteri-

il endimce buna sebep aradım. Eski kırtasiyecilik itiya.Uarı yüzün.
" den halkın işi günü gününe görülmediğini, bundan dolayı ıztı

~p duyulduğunu, aynca da İstanbulda menfaatleri Zedelenenler, menfi 
dllşünceler vehariçten gelen menfi propagandalara kapılanlar eksik olma
dıt>- d"" .. d"" o•ıu uşun um. 
~Uhittin .üstündağa karşı da şiddetli bir hoşnutsuzluğa tesadüf edi
d du. Bunu da anlamıyordum. Nazik, terbiyeli, güleryüzlü bir adama' tlbette hüsnüniyeti vardı. Plansız ve neticesi:z de olsa çalışıyordu. 

O§n\ltsuzluk neden bu kadar şiddetli ve umumi şekiller olıyordu? 

1 
Birk~ç gün evvel sağdan, soldan otobüs dedikodularını duydwn ve bun

b~ra daır yazı yazdım. Tenkit yollu bir, iki yazı çıkar çıkmaz gördüm ki 
ın ah dinlemek için fağfur kaseye bir defa dokunmak kafi gelmiştir. 

1 
S~kfıt perdesi altında gizlenen, görmediğim, bilmediğim bir ls~nbul

b~ bırdenbire karşılaştım. Bu lstanbulun şurasında, burasında Bızansın 
~r takım ananeleri hiliı. yaşıyor. Halkı himaye için kurulan bazı bele-

Ye kanu•ları, birtakım gayrimesuller tarafından halkı haraca bağlatmak, 
~eşru vergiler haricinde gizli ve şahsi vergiler çekmek için faaliyet ha
b7e getirilmektedir. Dünyanın en güzel şehrinin u~ranı iç~n ku~lanıla

lecek paralar, §Unun bunun kesesine akıyor ve şehrin zengın gelır kay
lı.aklan küçük bahşişlere feda edilmek yüzünden heder oluyor. 

Bu nasıl mUmkün olabiliyor? Bunu araştırdım. Vardığım netice 
şudur: Bizansm uzun asırlık hayat kalıplan or1ada duruyor. Ha

ht, atalet kanununun sevkile bu kalıplara akıp gitmi~tir. Halk şikaye·.:
lel'ini duyurmak imkinmı bulamamıştır. Şikayet yüzünden karşısındaki 
ltiiçUk memurun, daha fazla gazabına maruz kalmak iht~mallııden dola
)1 herkes sükUt içinde derin ıztıraplar çekmeği ehven gönnüştilr. 

1 
~aziyeti geniş ve cömert bir ölçü ile görmeğe mecburuz. Zif gösteren\tin hepsi, ancak Bizans ananelerinin kurbanı sayılmalıd_ır. ÜstUndağm 

lbahati ve mesuli:yeti, atalet kanununa karşı durac.ık bır kuvvette ol
'asmdan ibarettir. Yoksa bile bile lstanbul halkının fenalığını iste-
2nek1e kimseyi itham etmiyoruz. 

1 
~iıanstan kalan içtimai muhit, bataklıklar yaratnııştır. Bu bataklık· 

ı'r içinde çok tabü olarak tufeyli mahlftklar yetf..ş~~ş~r. ~akat bu_ mah
fi.klar muhit!n zavallı kurbanlarrdır. Her Türkte durustlük ve dogruluk 
~eri galiptir. Halka doğrudan doğruya ceza verm·~k imk~nı yüzünden 
~ bul halkmm ıztırap çekmesine sebep olan bir kıSun kil~ilk derece
t .. _ alakadarlar vardır ki başka muhit şartları altında faydalı Türk va
"""ldaşlan olabilirlerdi. 

Inhisarlar idaresinde ölen memur
l~rın geride bıraktıkları çocuklarına 
ve ailelerine yardım etmek ve onları 
herhangi bir f elik etten kurtarmak 
nıaksadile (ölen memur ailelerine 
yardım cemiyeti) ismi altında bir~ 
ntiyet kurulmu§tur. Bu işe ait resmi 
muamele bitirilmek üzeredir. 

İnhisarlar idaresindeki tekaüt san 
d ·ğı, memur:lann ailelerine bir istik 
bal temin etmekle beraber, bazı ka
m mi kayıtlar, felakete uğnyanlara 

derhal yardıma bnkan vermiyordu. 
lşte yeni cemiyet bu sebeple kurul -
maktadır. 

Hazırlanan nizamname hükümle -
rine göre, memurlar bidayette iki 1i 
ra ve her ölüm vakasında da 25 ku 
ruş vereceklerdir. 

idarede yapılan birkaç senelik is
tatistiklere göre, senede 40-5<' me -
mur vefat etmektedir. Bu vaziyete 
göre, her memurun cemiyete senede 
vereceği para 10 lira kadardır. 

Bütün inhisar rnemurlannın dahil 
olacağı bu cemiyetin ölen memur ai 
lesine ödiyeceği para 1300-1500 lira 
arasında bulunacaktır. Bilhassa kü
çük memur ve müstahdemlerin aile· 
leri için bu kadar bir para, onlan her 
türlü yoksulluktan kurtaracak ve ye 

tişecek çocuklarını tam emniyetle ha 
yata atabilecektir. 

Bir Yük Arabası · 

Hayvanlarılleleraber 

Denize Yuvarlandı 
Dün öğleye doğru yağ iskelesinde 

bir araba denize yuvarlanmış, hay -

1( arşnnızdaki mesele şahsi mesele defJdir; Bizans muh~tini tama- vanlan boğulmuştur. Hadise şöyle 
~l mile temizlemek, tstanbulda hakiki manasile CUmhunyet ve in- olmuştur: :p muhitini kurmak, Atatürk prensiplerini haytm içine sokmaktır. Fatihte Testereciler sokağında o-
) ?le bu ihtiyacı, Atatilrkün temm ettiği ve kurduğu münakaşa hilrri- turan Hasana ait yük arabasını sUril .:u ~ayesinde serbestçe milnakaş~ .edebiliyoruz. Böyle bi~ mUna~aşa cU lsmail kullanmaktadır. Ismaıl, 
tl~ınde berraklanan her vaziyetın ıcabınm derhal yapıldıgını daıma dün sabah Fatihten arabasına motoz 
"1.~~Uk: Bunun için lstanbulun Atatürk rejiminin bütün niımetlerine ka- yüklemiş ve denize dökmek üzere yağ 
""'Meagı günlerin uzak oLmadığına eminiz. iskelesine getirmiştir. Moloz, kürek 

Ahmet Emin y ALMAN terle denize doğru boşaltılırken, hay 

~:::::=========================== vanlarm ayakları kaymış ve araba 

l<ira Öd • S lk•ı Gu··ndu··r birdenbire denize yuvarlanmıştır. YI emlf1 Onra Etraftakilerin bütün gayretlerine 
rağmen, hayvanları kurtarmak müm 

Zorla Allp Gitmiı Az Zahire kün olamamıştır. Sürücü Ismail, bu 
manzarayı görUnce, korkmuş, orta -

n·· G ı· t r7-01ı:n un Kurtuluşta garip bir hadise e ıyor dan kaybolmuş ur. ueibıta, tahkikata 
Uştur: başlamUJtır. 

\ras·l . Şehrimiz piyasasına gelen mallar 
!'a 1 ısminde biri, ayni yerde otu- Ud gUndenberi azalmaktadır. DUn on 
" n e\Tsahibi Mihalin dairesnie çıkmış beş vagon buğday Uç vagon arpa, iki lt: kira borcu otan 20 lira.yı vererek vagon çavdar Uç vagon mıınr ve bir 

ntratı . vagon yulaf gehni.ştir. Yumuşak buğ 
trat • - ırnz.ataınıştır. Kiracı, kon - daylar 6,7,ı>--6,16. yemlik arpalar 

ao kagtdını cebine yerleştirdikten tıra Mih 4,15, Anadolu arpaları 4,06-4,07, 
"e birka. alin üzerine hftcum etmiş, çavdar 4,27,5-4,30, beyaz mısır 4,06 
~b· ç Ylllnnık savurduktan sonra kuruştan satılmıştır. lç fındık 34 ku 
gi:e~ 20 ilrayı zorl1 almış, çıkıp ruştur. Ince afyon 510-530, kaba 

ştir. 
'Mihalin "k• . . afyon 455-463,5, Kastamonu tiftiği 

kaı şı ayeti Uzerlne Vasil ya- 132,20, keçi kıh tabaklık 32, Anadolu 
anmış ve adliyeye verilmiştir. yapağısı 53-55, Izmit yapağısı 65 

Borsa Muameleleri 
Dün borsamızda fazla muamele ol 

mamıştır. Unitürk 14,50 liradan açıl
mış ve ayni fiyatla kapanmıştır. Ku 
ponsuz olarak Sivas - Erzurum tah 
villeri doksan beş lira Uzerinden mu 
amele görmüştür. Bir sterlin 624--

kuruştan satılmıştır. Piyasamızdan 
beş bin kilo fmdrlr ile l~ bin kilo su 
sam ihraç olunmuştur. 

Biga, (TAN) - Yeni çiftlik köylü 
terine ait Ece gölünün sulan kurutul 
mak için açılan kanallar vasıta.sile 
denize akıtılırken 10,000 kilo kadar 
yılan balığı tutulmuş ve geçen haf ta 
satılmak üzere sevkolunmuştur. 

Bu balıklardan, en fazla yağlı ol
dukları şu mevsiımde elli altmış bin 
kilo kadar tutulacağı tahmin edilmek 
tedir. Çok güzel salamurası olan Ece 
~ölü yılan balıklan, izkara yapılırken 
ateşi söndürecek kadar yağ <:ıkar

maktadtr. Bunların vağından sanayi 
fo istifade edilmektedir. 

• • 
lzmıtte . 
Sıtma 

Savaşı 
Izmit, (TAN) - Bilhassa Akyazı, 

Karasu, Gölcük, Adapazarı, Hendek 
ve Pamukova mıntakalannda batak· 
lık kurutma faaliyeti devam ediyor. 
Geçen marttan Teşrinievvele kadar 
vuku bulan faaliyetin hülisası şu

dur: J?oktorlar ayaklanna kadar gi 
derek 97427 hastayı muayene etmiş-

tlerdir. Bunlar arasında yeniden has
talığa tutulmuş olan yoktur. Eskiden 
ka!ımış 10474 dalaklı ve 23796 sıtma 
lının tedavisine devam olunmuştur. 
Bunlara bedava 366 kilo kinin, 817 
kinin ampulü, 3840 şişe kuvvet ilacı. 
çocuklara 23969 tatlı kinin dağıtılmış 
tır. 38687 hastanın kanı muayene e
dilmiştir. 

Sokak, mahalle aralan ve evlerde 
ki kUçük su birikinti1erine 4446 kilo 
mazot ve 135 kilo Paris yeşili dökül
müştür. 

Ayni müddet içinde pek çok batak 
lık kurutulmuş, 69123 metre kanal 
açılmıştır. 

Bu faaliyet sayesinde, 9 sene evvel 
yüzde 27 sıtmalı ve senede 50 dalaklı 
görülürken şimdi sıtmalılar yüzde 6 
ya, dalakhlar da yüzde 9 a inmiştir. 

A.,,dında ·Parti 
'" 
Kon~releri 

Aydın, (TAN) - Vilayetimizde c. 
H. Partisi Kamun kongreleri başla
mış, Germencik kamunu kongresi va 
linin de huzurile toplanmıştır. Yeni 
idare heyetine doktor Sabri Akın, 
Tevfik Pazarçeviren, Nuri Zincirci, 
Reşat Zincirci ve Ahmet Germen se
çilmişlerdir. , 

Umurlu kamuıu kongresi de avu
kat Ahmet Nesibin başkanlığında 
toplanmış, yeni idare heyeti Mehmet 
Dirik, Ihsan Çörüş, Halit Çayırlı, Os 
man Bozkurt, Necmi Ayaydmdan 
mürekkep olarak kurulmuştur. 

ICasımpaıada 
Avni Bayer kimdir? 
Dişçi Avni Bayer Düzcelidir. Baba

sı Yunan işgali zamanında Yunanlı
lara hizmet etmiş ve onlarla beraber 
Gümülcineye kaçmıştır. Avni 321 do
ğumludur. 1929 senesinde dişçi mek
tebinden çıkmış, Gümüşsuyu hastane 
sinde altı ay askerlik yapmıştır. Mek
tebinde ve askerlikte ifrat derecede 
kavgacılıkla tanınmıştı. 

1932 de Kasım.paşada yerleşmiş ve 
Kasımpaşalı Ayni diye tanmmı§tı. Çi
viciler içinde çifte fırın Uzerinde Tray 
ko apartımanında bir muayenehanesi 
vardı. 1935 senesine kadar burada 
kalmıştır. 

Başlıca merakı bir otomobil sahibi 
olmax ve geceli gündüzlü dol9.§tığı 
Beyoğlu eğlence ilemlerinde caka sat 
maktı. Bir aralık muayenehanesinde
ki eşyasını, Marouççularda Boton ha
nında eski bir sigorta şirketine sigor 
ta etmiştir. Bir müddet sonra muaye
nehanede yangın çıkmıştır. Tahkikat 
yapılmış, fakat netice vermemi§tir. 
Avni sigortadan a.ltı yüz lirayı almış, 
buna dayısından kopardığı iki yüz li
rayı da ilave ederek bir otomobil sa
tın almıştır. 

Mahkemede 
7-11-934 tarihinde tam gece ya

nsı, sarhoş b\r halde bardan kaldırdı
~ bir kadınla beraber otomobille -Hürriyeti Ebediye tepesinden döner-
ken, Pangaltı civarında bir apartnna
na havagazi borusu vermek için çu
kur kazan amele ile ka,reı~tır. 
Ortada kırmızı ~ner buhınmasma 

rağmen ameleye çarpmış §irket ame
lesinden Neşet ve Ismaili taralaml§
tır. Uçüncü ceza mehkemesinde 934-
362 numara ile mabken;ıesine başlan 
mış ve 6 ay hapse, 1500 lira para ceza 
sına mahkum olmuştur. Davanın yeni 
numarası 936-1423 tür. Zavallı iki 

işçi fakirliklerinden ve avukat tuta 
madıklanndan dolayı davalarını ta
kip edememişlerdir. Bu yüzden dava 
dört senedenberi muallakta duruyor. 

Avni Bayer bir aralık pek muhte
rem bir Türk ailesinin, tanınmış bir 
Türk musiki sanatkarı olan kızıyla ev 
lenmiştir. Kız, Avni ile beraber yaşa
mıya tahammül etmemiş, üç aylık ge
lin iken aynlmıştır. 

Fehim Paıa Rolü 
Bıından sonra Avni Beyoğlunda 

küçük bir Fehim Paşa rolünü takm
Illl§tır. Gece barlara gidiyor, yiyor. 
iç.;yor, para vermiyor. Para istiyenle
ri tehdit ediyordu. Kendisine bazan 
devlet adamlarından birinin kardeşi, 
hazan eski bir polis şube &mirinin ye
ğeni süsünü veriyordu. Bir akşam 
Roznuvar barında bir arkadaşiyle be
raber bu yolda bir rezalet çıkarırken 
zorla Beyoğlu merkezine götürülmüş, 
ifadesi alındıktan 9.'.>nra müdüriyete 
sevkolunarak orada parmak izi alın

mıştır. 

A vninin Beyoğh.:nda barJarda oyna 
dığı kfilhanbeyi rollerinden ve para 
vermemek iddialarından dolayı muh
telü mahkemelerde davaları vardır. 

Son Rezaleti 
Geç~n akşa.m da Londra lokanta

sında bir rezalet çıkarmıştır. Bar sa
hibi Bay Bekirof, bu adamın hariçten 
getirdiği koynak §i§esinden içki içme
sine itiraz edince ve müessesenin ver
gisi ve masrafı olduğunu nezaketle an 
latınca Avni kendisini şiddetle tahkir 
ve tehdit etmiştir. Biraz sonra mer
keze uğnyarak Bekirof un Türklüğü 
tahkir ettiği hakkında bir ihbarda bu 
lunmuştur. Bir taraftan da Bekirof 
tahkir suçundan dolayı bir cUrmü 
meşhut tespit ettirmiştir. Bunun ha
zırlık tahkikatı devam etmektedir. 

Bize karşı bir namus tecavüzü için 
seçilen namus kahramanı ( !) işte bu 
adamdır. Anlatılacak maceraları çok
tur ve neşriyatımıza devam edece-
ğiz. 

Yine Tezvir 
Bir numaralı tezvir dolabı bu neti

celeri verirken bir taraftan da evvel
ki akşam Beyazıt kahvelerinde iki nu 
maralı tezvir dolabmm hazırlıldan 
devam etmi§tir. Bay Sabur Saminin 
adamlarından Bay Kadri ile Bay Ka
ra Eftimin memurlarından Kemal, 
ruhsatiye içın,>ara verdikleri hakkın 
da isimlerini yazıdığmuz vatandaşlar
dan birer birer imza toplamak istemi9 
!erdir.Kimi korku yüzünden 'bu imza 
lan venni§, kimi vermemek cüretini 
göstermiştir. 

Otobüsçüler arasında söylendiğine 
göre, bu suretle ~oplanan imzalar, ev- • 
velki akşam.ki trenle Ankaraya gön
derilmi§tir. Bu tarzda tezvir yoluyla 
hazırlanan bu vesika, güya bizim 
yazdıklanmızm hakikate yugun olma 
dığına bir delil diye ibraz edilecektir. 

Fakat bütün otobüs piyasası bu tez 
vir dolabının nasıl hazırlandığını gör
müştür. Mesele otobUsçiiler mehafi
linde günün dedikodu mevzuudur. 

Istanbula tahkikat için gelen mül. 
kiye müfettişleri, otobüsçüler arası :ı
da araştırmalara başlaymca elbette 
bu iki numaralı tezvir hakkında da 
malUm.at alacaklardır. 

Henüz maskeleri dUşmiyenletin 
kimler olduklannı bllm1yoruı:. Fakat 
dönen işler o kadar bayağı, o kadar 
hasis ve küçüktür ki, onlar hesabı
na iğrenmekten kendimizi atmıyoruz. 

Fransız askeri 
Heyeti Ankarada 

(~ 11nclde 

zi Çakmağı Milli Müdafaa. ve Haric~ 
ye Vekillerini ziyaret etmış ve bu zı 
yaretıer iade edilmi§tir. ~kşam da 
Mareşal Çakmak taraf ıncm'iı misafir 
heyet şerefine bir ziyafet verilmiştir .. 

Hataydaki hôdueler 
Antakya, 16(Tan muhabirinden)

Fransız delegesi G'aro. tskenderunda 
polis amiri vazifesini gören Aı1:in 
Mahyanı hususi surette kabul etnuş
tir. Yarını saatten fazla süren bu lio 
nuşmada, Garonun, Ermenilerle Arap 
larm birleşmeleri ve intihabata bu şe 
kilde hazırlanmaları hakkında bazı 
gizli direktifler verdiği anlaşılmak .. 
tadır. ' 

latiklal için çalıf(lnlar 
hala hapute 

Antakya, 16 (Hususi) - Hatayd& 
yeni rejimin başlaması dolayisile U• 

mumi af ilan edileceği bildirilmişti. 
Af f in ilin edildiğini, nihayet gazete 
ler yamı. Fakat, ilin edilen af, sade
oe kabahat ve cinayet mahkfunlanna 
şamildir. Halbuki Hata.y istiklili için 
cezalandrrılmış olanlara. bura mahke 
meleri btiyilk cezalar hükmetmişler -
di.Bu zavallılar, hnpisanelerde bekle 
mektedir. Siyasi mUcrimler aften istl 
fade edememişlerdir. 

Mazar ,ayialar çıkanp 
tahrikat yapıyorlar 

lakenderun, 16 (Hususi) - laken• 
derunda öldürülmüş olan bir Ermeni 
nin cenazesi merasimle kaldınlmıştrr. 
Bu cenaze merasimi yapıldığı esnada. 
Türklerde. sırf insani bir duygu ile 
dUkklnlarmı kapamlflar. ve merasi. 
me iştirak etmişlerdir. Fakat, ne acı 
drr ki, yapılan bu insani vazife, bura 
daki istihbarat zabiti tarafından bat 
ka türlil tefsir edilmek istenmiş , •• 
'"l'Urkler Ermenilere hücum edecek
ler,. şeklinde şayia.tar çıkartılmıştır. 
TUrklerle Ermenilerin arasını açmak 
üzere, gayretkeş memurlar, hiç dur • 
madan çalışmaktadırlar. 
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SENFOl\"lLER 
ı2,15 Bukreş: Matinal Senfonik 'kon

ser, 20,50 Varşova: Senfonik orkestra ve 
koro (Torun'un idarsinde), 21,05 Prag: 
Gala konser, 

JIAF1F KONSERLER 
6,,.5 Parir; Kolonyal: Plik musikisi, 7, 

10 Berlın kısa dalgası: Paıı:ar "konseri, 
(S,ı5 Devamı), 9,20 Paris Kolonyal: Pllk 
musikisi, 9,40: Keza, 10 Berlin kısa dal 
cıı.sı: Alman marılan, 10,45 Berlin kJA 
dalguı: Yeni aeçilmiı p!ik musikisi, ll, 
45 Berlin kıı;a dalgası: Orkestra konscn, 
U Parhı Kolonyal: Plik konseri, 13 Ber 
110 kısa dalgası: Hafı[ musiki (14.15: De 
vamı) 14,15 Paris Kolonyal: Konser nak 
lı, 15: Keza, 15,30 Berl 11 kısa dalgası : 
Ateş uzerinc lbeıte!eııcn dans ve şarkılar, 
17,45 Berlin kısa dalgası: lian! musıki, 
18 Bükreıı: Koro konseri, 18,50 Bcrlin kı 
n dalgası: Eğlenceli musiki, ı 9 Mosko
va: Konser, 19 Peşte: Radyo orke:ı.trası 
19,0S Viyana: Eski ve yeni Viyana nıusl 
kisi, 2ı,30 Peşte: Eordögh, Bizct. Mozar 
tm eserlerinden, 22,15 Moskova: Konser, 
22,ı5 Tokyo kısa dalgası: Plakla milli Ja 
pon musıkisi, 23,30 Liiypzig: Gcc.e mu 
ıikisi, 23,30 Viyana: Kısa dalgalı deniz 
aşırı merkezlerden nakilerl 

OPERALAR,OPERElLR 
20,3S Bükrcş: Operada vcrilcccıı: tem

silin nakli, 20,40 Vıyana: Opera havalan 
2ı,10 Lli.ypz.ig: ltalyan operalarından (Sop 
ran, tenor, Bariton seslerle) 

RF151TALLER 
9,15 Bertin kısa dalgası: Eski Alman 

prkıları, ı0,30 Berlin kısa dalgası: Org 
konseri, 1 l Berlin kısa dafgnsı: Eduard 
Gricg'in ~ark1larmö:ın lb,15 Dedin :kısa 
c!algası: Kıı aktamı prkıları, ı 7: Koro 
havaları 1,30 Berlin kısa dalgası: Richard 
Strauss'un piyano bestelerinden (Burles 
ke')2ı,4S Berlin kısa dalgası: Şarkılar 
(Edı.ıard Grieg) 23 Varşova~ Şark\ resi 
tali, 

•DANS l\IUSIKISt 
19,lS: Biıkrc~ (Plikla) 23,'l.O: Pcıte 

Z3.3S: Prag, 

1 Pazartesi, 20. 12. 1931 -SE.NJ<"'ONILER 
23 Varşova: Senfonik 'iaheserleri (Mo 

zart, Becthoven) 

HAFiF KONSEULER 
6 45 Paris Kolonyal: Plak konseri, 7,10 

Berlin kısa dalgası: Hafif musiki konseri 
(8,IS: Devamı) 9,.20 Paris J<olomal: 
J>lak, 10 Berlin k'Ml dalgası: Orkestra 
konseri, 10,45 Pari11 Kolonyal: !l lik, 11.SO 
Keza Bcrlin kısa dıılpsı: Haıif musiki, 
13Parıs 'Kolonyal: Plilı: konseri, ı3 Ber 
lin kısa dalgası: Hafü musikı (14,15: Ke 
n) ıs,ıo Bukreş: Opera sabnelc:rinde 
s~ daoılar (Plakh) 14.15 Paris Ko
lonyal: Konser nakli, 15: Keza, 14,15 
'Bıikrei: Hafif musiki ve şar.lu, 16,30 Pa 
rıs Kolonya: Hafif musiki, bariton, sop 
ran, 17 ,45 Berlin kısa dalgası: E~lcncclı 
muaıki, ıs.ıs Varşova: Bulgar koro5U, 
18,17 Bükrq: Hafif musiki, 18,!iO: Berlin 
kısa dalgası: Eğlenceli musıki, 19,15 Bük 
reı: Kız mektebi korosu, 19,30 Peşte : 
Çigan orkestrası, 20 Moskova: KonsC"r 
nakli, 20 Bukreş: Val ve rnarpar. Z0,15 
Brauslava, Prag: (Prcscs Jacinthe) isim 
lı balet, O Berlin kısa dalgası: Vals 
ve martla , 2ı Varşova: Eı;ki ,·e yeni Vi 
yana muııkisi, 21,30 Bükre1: Romen bes 
teleri (Piyano ve dans süitleri) 21,55 
PragN: Orkestra konseri, 22 Viyana: 
Gluck'tan Vagnere kndar :;-ışı)"an be5te
lıcirlar, 22,4S Bukrcş: Hııfü musiki nakli 

OPERALAR, OPnRETLR 
l!ıl,30 Bcrlin kısa dalgası: Uvert5rler 

2,210 Peşte: Opera orkestrası (Mou.n. 
Vilt1:1, Trapp) 

ODA 1'1USIK1SI 
ıı,ıs Berfin kısa dalgaSI: Küçük oda 

ml15ikisi konseri, ı7,ı5 Varı;ova: Salon 
triyosu (19,lOı: Pllikla düo ve triyolar) 
20,10 Lliypzig: Genzel kuarteti (Sopran, 
bariton, piyano'), 

RESITAJ.I.ER 
18,30 Peşte: Piyano kons;n. 18.30 Ber 

lin kısa dalgası: Çocuk şarkılan, 18,40 
Bratsliava: Piyano rcsiuli. 20,15 Berlm 
kısa dalgası: Franz Liszt'ten virtüoz pi 
yano musikisi, 20,25 Viyana, Graz, Aşk 
5arkılnn, 21 Peşte: Şarla konseri. 21.30 
Berlin kısa da1gası: Solist konseri (Bari 
ton Nisscn), 

DANS Ml' iKiSi 
23,25: Pe,te (Plli.l:la), 23,30: Li;ı.pzig, 

23,45: Viyana. 

ı __ s_aı_,, 21. 12. 1_93_1 _ _.I 
SE1''FONILER 

21 ,15 Bukreş: Senfonik radyo orkestra 
sı (Massini, Mozart) 22,15 Varuova: Sen 
fonik konser (Lcmberg'den .nakil?, 

IIAFIF KONSl~RLER 
6,4S Paris kısa dalgası: Plak konseri, 

.Bertin kısa dalgası : Eğlenceli popuri 
(8,15: Devamı 9,20 Paris Kolonyal: Plak 
musıkisi, 10,45 : Keza. 11,30: Keu. 13: 
Keza, 13 Bcrlin kısa dalgası: liafıf mu 
'Siki (14,IS Devamı) 13,10 Bükrcş: Matoi 
orkestrası (14,30: Devamı), ı-4,15 Paris 
Kolonyal: Konser nakli, 14,45: Plak, ıs: 
Konser nakli,' 16,30 Berlin kısa dalgası 
Eğlenceli musiki, 18,50 Berlin kısa dalia 
sı: Eftlenccli musiki, 19,10 Prag: Vagnc
rin eserlerinden koro adaptasyonu, 19.30 
Moskova: Konser nakli, 19,390 Peı;te: 
Kilise konseri, 20,ıO: L5.ypzig: Orkestra, 
bas (kanşık musiki) 20,25 Brüno, Prag: 
Musiki rövüsü, 20,30 Vıırşova: Koro ha 
vaları. 20.40 Viyana: Orkestra, tenor, sop 
ran, 2ı Holanda kısa dalgası (P C J) l:a 
rıkşık eğlenceli neşriyat, 2ı Varşova: Sar 
kılı küçiık orkestra, 22,45 Blikre., : Ha
fif musıki nakli, 23,lS Varşova: Plllkla 
harıI musiki, 

OPERALAU, OPERETI.R 
10,lS Berlin kısa dalgası: Uvertürler, 

21 Peşte: Eisemann'm (Katzenmus ık) i
simli opereti, 

ODA MUSIKlSt 
18, Varşova: Kuartet kbnseri (Seha: 

mann, Dvorak) 18,30 Prag: Yayli liletler 
kuarteti, 12.15 Bükrcş: Theodorcslı:o ku
arteti (Beethovcn), 20,35 Bükreş: , Ycnı 

taganni. kuarteti, 
RESITALLEU 

10 Bertin kısa dalgaşı: Virtüoı: piyano 
musik'si (Franz Liszt), 11 Berlin kısa dal 
gası: Bariton solo, 17,lS Berlin kısa dal 
cası: Eduard Grics'in ıarkılarmdaı::., lS,15 
Bcrlin kısa dalgası: Noel gadcıları. Z0,30 
Berlin kısa d;ılgası: Hayd'm dört mev 
sim oratoryumu, 21,10 Bükreş : Kllis1k: 
flfit musikisi, 21,40 Viyana: Şarkılar 

DANS MUSIKlSt 
18,30 : Peşte, 23,SO: Llypzig (Hafif 

musiltı ve dans musikisi) 

MUllT:EU!i' 
16.30 Pariı Kolonyal: Tiyatro n~riya

u: (L'hoııune Mystcrieux) isimli üç per 
delik piyes. 
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16,30 Paris Kolonyal: Oban Perring 
in idaresinde senfonik kon5er (Montever 

deu, Mozart, Vagner, Tomasi), 21 Prag: 
Çek filharmoniıinin konserini nakil, 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Pariı Ko'°nyal: Pllk muıftt~ıi, 

7.ıo Bertin kısa dalapı: Küçük musiki 
parçalan (8,15: Devamı) 9,20 Pariı kolon 
yal: Pllk. 10,SO Berlto kısa dalcası: Vala 
ve martlar, 10,45 Pariı Kolonyal': Pllk, 
11,30: Keza, 12 Berlin luu datı"ası: Ha
fif musiki, 13 Pariı Kolonyal: Plik, 13: 
Berlin kın dalcası: Eilcnocli konset 
(14,15: Devamı), 13,10 Bükreş: Plik kon 
seri (Verdi, Vaıner) 14,lS: Hafif pllk 
lar, 14,lS Paris Kolonyal: Konser nakli 
lS: Keza. ıs Hoıanda kısa datı'ası (P. 
C J): Karqık tecrübe neşriyatı, 17 Ber· 
lin lı:ısa dalgası: Haydn'in (Dört mevsim) 
isimli oratoryumu, 17,15 Vartova: Man· 
dolin halk orkestrası, 17,45 Berlin kısa 
dalgası: Hafif musiki, 18,02 Bükrcı: Ro 
men musikisi, 18,SO Peşte: Plak konseri, 
18,SO Bertin kısa dalgası: EilenceH musi 
ki, 19.10 Varşova: Plakla Çin musikisi 
motifleri, 19,SO Pc:ıte: Ci&an orkestrası, 
20 Moııkova: Konser, 21,10 Liypzig: Pi 
yano ı;arkı ve sözlü prog~am, 21 Var:ıo
va: Fılmlerden parçalar (Plikla), 22 Liyp 
zig: Geçit resmi marGları, 22,45 Bükreş: 
Hafif musiki nakli, 23 Vaqova: Orkestra 
(Vagner, Vebcr, Saint • Saintı Verde) 
23,30 Viyana, Graz: Fa.kirler mcnfaatioe 
radyo konseri, 23.25 Ostrova, Prag: Ka 
dın korosu (Brahms) 

OPERALAR, OP.ERETI.R 
20,30 Peşte: Operadan verilecek piyeıt 

nakil, 21,45 Berlin kısa dalgası: Soldntt 
in operetinden havalar, 

ODA l\JUSlKISI 
ı 1 Berlin kısa dalgası: Enstrümantal 

Kentet (Moıı:art), 21,55 Bükreş: Düo 
flüt fantezileri (Piyano rcfakatile), 

IU}SlTALl...ER 
ıs.ıs Berlin kısa dalgası: Solist (Bari 

ton), 15,45 Berlin kısa da!gım: Lisrt'in 
eserlerinden virtüoz piyano musikisi, ıs, 
ıs Varşova: Vioylonael rcfakatile qrlu 
konseri, 18,30 Berlin ktsa dalgası: Sap
ran tarafmdan şarkılar, 19,05 Prag: Piya 
no rom:ınslan, 20,55 DükrC$: Romen pr 
kılan, 21.30 Biikreş: Piyano • keman so 
natlan (Bcethoven) 22 Va~: Chopiıı 
in eserlerinden piyano resitali, 

llANS MGS1KIS1 
23,30: Laypzig, 

MUllTl."'LlF 
9,30 Bertin kısa dalgası: Musikili ço 

cuk marşları, 

1 Perşembe, 23.12.1937 

HAFiF KONSERLER 

1 
6,45 Paris Kolonyal: Plak musikisi, 7, 

10 Berlin kısa da}zası: Karışık musiki 
(8,15: Devamı) 9,20 ~aris Kolonyal : 
Plak, 10,30 : Keza, 11,SO: Keza, 13 Keza 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (ı4,15 

Deva.mı) ı3,10 Bukreş: Karışık plaklar 
( ı4,30: Hafif plaklar), 14,15 Paris Kolon 
yal: Konser nakli, ıs: Keza 17,45 Berlin 
kısa dalgası: Eilenccli kar1111c musiki 
18,30 Peşte: Çigan orkestrası, 18,50 Ber 
!in kısa dalgası: Karışık musiki, 19,30 : 
Peşte: Seyrüsefer heyeti orkCJıtrası, 19.~S 
Berlin kısa dalgası: Bando munb, 20,10 
Liypzig: Otto Fricke orkestrası ve erkek 
korosu. 20,15 Prq: Asker mu.ıilr:ası, zo, 
40 Varşova: De Faila'nm balet süiti, 21, 
ı5 Bükreş: Eski Noel halk ı;arktları, 21, 
d:ılgası: Karışık radyo orkestrası, 22,45 
55 Brüno: Orkestra, 22,15 Tokyo ktsa • 
Bükreş: Hafif musiki nakli, 23,30 Stutt 
agrt, L!ypzi~: Hafif musiki, 

OPERALAR.OPERETLR 
15,25 Berlin kısa dı?psı: Uvertürler, 

16,30: Operet muıikiı;i, 18,30 Moskova: 
Bir opera piyesinin nakli, ı9,5S Viyana: 

Ric:hard Strauss'un (Arabella) operası, 

21 Varşova: Strauss'ün 3 perdelik Viener 
valzer opereti, 

ODA MUSiKiSi 
ı6,30 Paris Kolonyal: Oda kuarteti 

(Mozart, Schwnaıın, Rabo) lS, Prag: 
Kentet konseri (Çek eserlerinden) 23 
Varıova: Kuartet konseri (Beethoven, 
Schumann) 

RESiTALLER 
16 Holanda kın dalcaaı (16 metre): 

Viyolonıel konseri, ıs.ıs Var)Ova : 
Schumann ve Liut'in eserlerinden piya 
no resitali, ıS,30 Berlin kısa dalıaaı : 
Pinno (Haydn'in Es-dur sonatı, 19 Vi 
:rana. Graz: Noel ıarkdan, Hl,10 Peşte: 
MiiltUat kazanan kanaryalar mikrofon ö 
nünde 20,05 Bültreı: Keman resitali, 20,40 
Biiltrq: Romen prlcıları, 22,55 Peşte : 
Bela Bartolı: lı:endi cşerlerinden çalıyor 

DANS MUSOOSI 
18,02: Bültrcı: 23,25 Pqte: Macar ıar 

lı:ıları ve danı musikili (Plilı:la) 23,45 : 
Vinna, Graı:, 

MUllTELlF 
12 Berlin kısa dalgası: Musikili çocuk 

marıları 

[ Cuma, 24. 12. =:J 
SENFONiLER 

19,SO Vaqova: Fitelberg'in idaresinde 
Orkestra ve koro 

llAFlF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Plik musikisi, 

7,10 Bertin kısa dalgası: Neşeli parçalar 
(8,lS: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: PJlk 
mtısikiırl, 9,30 Bertin kısa dalgası: Noel 
programı, 10,4S: Paris Kolonyal: Plik, 
11,30: Keza, 13 Keza, 13 Berlin kısa dal 
ıası; Hafif musiki (14,ıS: Devamı) ı4,15 
Paıiı Kolonyal: Konser nakli, 15: Keza 
17,4S Berlin kısa dalgası: Etlem:eli lca· 
rışık konser, 18,30 Moskova: Konser, 
11,30 Pqte: Kanıık şartdı konser, 19 
Bertin krsa dalpsı: Karııik musiki, ı9 
Prag: Abuva ve orkestra, 19,30 Mosko
va: KonlCt', 19,35 Peşte: Plik konseri, 
19,45 Bertin kısa dalgası: Büyük ve kü· 
çiiklere Noel programı, 20 1'oskova : 
Konser, Liypzic: OrkCJıtra. harpa, zinl
bal 21 Pe~te: Radyo orkestrası, 21 Viya 
na.: Viyanada Noel, 2ı,15 Prag: Radyo 
orkestrası, 21,20 Liypı:ig: Noel mus\kisi 
22 Peıte: Noel programı, 22,15 Prag : 
Fok orkestrası, 22,lS Varıova: Küçük or 
kcstra 23 Berlin, Liyp.ıiı: Eilenceli ııe
ce musikiıi, 23,25 Oıtrova, Praı: Karıljık 
program 

OPERALAR, OPERETLR 
16,30 Paris Kolonya!: D'Audran'ın eser 

!erinden (La Cicat et la Fourmi) isimli 
çocuk opereti, 

ODA MUSIK1Sl 
20,35 V i7&n&t Graa: Viyana oda orlces 

tra heyeti, 23, Laypzig: Kentet musiki.Ei 
ve orltestn (Berlindcn nakil) 

RESiTALLER 
JO,SO Berlin kısa dalgası: Noel şarkı 

lan, ıS,45 Bertin krsa dalgası: Sopran ta 
rafından ıarkılar, 16 Holanda kısa dal
&'••ı: Noel ıarlaları, 16,ıS Bertin kısa 
dalıası: Esld Noel tarkıları, 18,30 Varıo 
va: Piyano ile Noel musikisi, 19,15 Prag: 
Or&' resitali, 20 Bükreş: Noel şarkıları 
(koro), 20,30 Peşte: Orc konseri, 20,35 
Bükreş: Noel ıarkılan, 22 Bertin kısa 
datcaıı: Bach'm eserlernidcn Noel kon
ıed, 23,45 Peıtc: Liszt'in eserlerinden 
plak koraeri, 

MUHTELiF 
18,SO Berlin ktsa clalcası: Aile arasın

da Noel 

Cumartesi, 25. 12. 1937 1 -HAF iF KONSJj:tJ~ER 
6,45 Paris Kolpnyal: Plak konseri, 7,ıo 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi AK.DENiZ KAPLANLARI 

Birden Ba~am ile Kaptan Reis pe k yakmdan bir haykırış duydular. 
İkisi de arkalarına baktıkları vakit Amiral Drake'in kendilerine aborde 
olur gibi yaklaşmış olduğunu gördüler. Ateşli lngiliz neşeli ftiziyle şap 
kasını Bayram Reise sallıyor ve : . 

- Kaptan Bayram, diyordu, şurada tam sana yakışır bir iş var, git 
oradaki mandanın kalın derisini del! . 

Amiral Drakc'in gösterdiği yanda gerçekten TUrk leventleri için i~ 
"ardı: Bugünkil sa\•aşın en ağır davağmf Dük Oquenda ile Aımiral Re-

calde fırkaları yemekte idiler, bu iki İspanyol .kumandanı bin bela ile 

• Calais (Kale) sığlıklarına düşmekten kurtulmuşlan!a da, İngiliz gemile 
finden kurtulamaışlardı. Ingiliz kap tantanndan Seymour ile Amilral 

Cointcr kocaman San Filip kalyonunu topla döve döve bir yıkıntı )(ılığı

na koymuşlardı, teknenin bütün direkleri, serenleri denize devrilmiş, dö 

ktllmUştU. İspanyanın San Mettbev kalyonundaki Amiral Pimentelli, ar 
kadaşınm yardımına koşmuştu. Türk kaptanı güzel bir manevra ile Ami 

l{ - l~ - lfö( -

Ölen Sovyet Denizcisi için 

Cenaze için vapura çelenk götürülüyo 
Geçenlerde meçhul denizaltı gemi 

si tarafından batırılan Rus gemisinde 
bir tayfa boğulmuş ve cenazesi Yu -
nan topraklarına gömUlmüştü. Bu 
Sovyet denizcisinin cenazesini, menı 
leketine götUrmek Uzere Yunanistr.m 
dan alan Frans Mernig isimli Sovyet 
vapuru dUn limanımıza gelmiş ve Ga 
lata nhtnnma. yanaşmıştll'. Olen de
nizcinin cenazesi bir Sovyet bayrağı 

na sarılı olduğu 'halde vapurun güver 
tesinde bulunuyordu. 

Dün saat birde, lstanbuJ Sovyet 
konsolosu, konsolosane erkanı, şehri 
mizde bulunan Sovyet kolonisi vapu· 
ra gelerek cenazeye merasimle bir 
çelenk koymuşlar ve vazife başında 
ölen gemiciyi selamlamışlardır. 

Frans Merniğ vapu~.ı. dün akşam 
ge~ vakit Odesaya hareket etmiştir. 

~ ' 
-"E.D Altıi.l.NA 

Grip, 
Nevra ip, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrlları, 

Romatizma 

Baş, diş, nezle, CJrip, romatizma 
ve bütün ağnlarmaı derhal keaer. 

icabında CJÜnde 3 kaıe alınabilir · 
Taklitlerinden sakınmız ve her yerde ısrarla "GRIPIN,, isteyiniz. 

Berlin kısa dalgası: Musikili program 
es.ıs: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: Plak 

9,30 Berlin kısa dalcası: Bando mazi.ita, 
10,45 Paris Kolonyal: Plik, 10,45 Bcrlin 

kısa dalgası: Konser, 13 Paris Kolonyal: 
Plik ıs Berlio kısa 'datıası: Hafif musi 
ki (14,lS: Devamı), 13,05 Bükre~: Romen 

musikisi, 14,15 Paris Kolonyal: Komer 
nakli, ıs: Keza, 16,30 Berlin kıı;a dalga-
11: Küçük musiki parçaalrı, 17A5 Bedin 

kısa dalgası: Eğlenceli musiki, 18,02 Bük 
rcş: Hafif orkestra, 18,50 Berlin kısa 
dalgası: Eflenceli musiki, 19: Moskova: 

Konser. ı9,ıS Blikreı;: Tandin orkestrası 
20 Viyana: oel konseri, 20,40 Bükres: Eğ 
lenceli plik musikisi, 21 Berlin kısa dal 
gsaı: Küçük konser, 21 Varşova: Karışalı: 
orkestra, 2ı~ Viyana: Orlccstra, tuar
tet ve p.rkdı kan:ıık program. 22,15 Mos 
kova: Konser, 22,30 Berlin kısa dalgası: 
Halk musikisi, 23 Peııte: Orkestra, 23,30: 
Viyana: 'Eğlenceli konser, 23,35: Bükrelj: 
Romen musikisi, 

- No. 52 m 

-OPERALAR,OPER~B 
19 45 Berlin kısa dalgası: Humperdick 

in H~enscl und Bretel isimli çocuk orıcr• 
sı 20,10 Laypziı: Va&nerin (Tannbauser) 
operası 

ODA llUSIKlSl 
20 Prag: Kuartet musikisi (Noel için Vı 

tikan radyosundan nakil) 23,15 Varıova: 
Triyo konseri, 

RESiTALLER 
12,30 Biikre:ı: Noel prkı;ları. 15,45 Bel 

lin kısa dalgası: Piyano (Haydn) ı6,45 
Paris Kolonyal: Bayan Andre Marga1' 
prkı söylüyor, 19 Bükrcş: Sesli filrnlcı' 
den havalar, 20,15 Bükreıı: Romen ııarkı 
tarı 

DA..~S lITTJSIKlSl 
16,30 Peljte, 18,30 Varşova, 21,15: BillE 

reıı, 21,30 Bertin kısa dalgası (Bir saat 
vals) 23,30: Prag 
MUHD~LIF 

16,30 Pariı Kolonya: (Sen Noel) isilllll 
slı:eç 

Reuamı: 
MONIF FEHiM 

ral Drake ile Amiral Winterin arasından geçti, Winterin başından kaf!P 
biltün toplarını San Matthew gemisinin U.merine boşalttı. Bayram Reis to.P 
lanı doldurunca tekrar gemisini çevirmek kumandasını vermek Uzete 

iken Kaptan Reis koluna dokundu. Makine gibi ardına dönen levent kaP. 
taru, yoldaşının parmağının gösterdiği yere bakınca bir tabanca ınenzı· 
1i UUlkta dağ gibi duran bir Ispan yol kalyonunu gördü ki: bu Sant

3 

Katarina idi! (Arkası \'ur) 
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No. 40 Yazan : Ziya Şakir 

Sait Paşa Ye~i Kabineyi 
Teşki e 
Itiliüçılann heyeti; suya sabuna 

dolnınmıyan, te kendilerinde müs 
bet veya menfi bir tesir uyandır
:ınıyan bu lastikli cevabı alıp ta sa 
:raydan çıkar çıkmaz, Sultan Reşat 
<lerhal Mebusan Meclisi rfisi Ah
tnet Rıza Beyi saraya celbetmiş .. 
Sir hayli izzet ve ikramdan sonra: 

- Bugün, Hürriyet ve ltiliü Cır 
!tasından bazı zevat geldiler. (35 in 
<!i madde) nin tadiline taraftar oı.. 
dukJarım söylediler. Ve, dünkü is
tiııkaflannın sebebini de bildirdi
!er ... Ifadelerinden anlaşılıyor ki, 
bunıar de ittihat ve Terakki fırka 
~ile hemfikirdirler. Şu halde, .mad 
denin tadili ımeselesi kolaylaşıyor .. 
Siz; müstakil mebuslara da tara
f undan söyleyiniz. Bu meselede. on 
lar da fırkalarla birleşsinler .. Şuna 
elnin olsunlar ki; Mebusan Meclisi 
"'azifesini hüsnü ifa ettikçe, sal
tanat makamı da kendi hakkını su 
lstinıal etmiyeooktir. Ve .. meclisin 
feshi tarafına gidilmiyecektir. 

Demişti. 
Sultan Reşadın bu sözleri, A.h

lllet Rıza. beyin hoşuna gitmişti. 
~kü henüz ittihatcılardan ay
l'ılııuyan Ahmet Rıza bey de bü,.. 
Wk bir tehlike içinde idi. Buna 
binaen, büyUk bir memnuniyetle 
huıUrdan çıkar çıkmaz; - O ta
l'ihte mustakbel mebusların en ba.
~1llda bulunan (Varteksi) ve (Pas.. 
dırınacıyan J efendileri sürat le sa
~Ya çağırtarak padişahın iradesi.-

tebliğ ettiği gibi; ertesi gün de 
:cliate, diğer mustakbel mebus-. 

ı toplamış, aynı iradeyi kendi.-
erine bildirmişt' • *111 . ı. 1 
Saıt paşanın sadaret mevkiine 

Cetirilmesini isteyenler, yalnız iti-
18:f çılardan ibaret değildi. Başta i.
ıtınci veliaht Vahdettin efendi ol
d ~ 

ugu halde bazı şehzadelerle ayan 

Memur 
eder etmez; tekrar Meclisin kllr§ı 
sına dikilmiş: 

- Hadi bakalım .. 35 inci mad
denin tadilini isterim. 

Diye, mahut planın tatbikıru dc
vaıma girişmişti. 

lttihatçılar. bliyUk bir sevinç i1;in 
delerdi ... ltilfı.fçılar ise, birdenbire 
o kadar ş~ırmışlardı ki; adeta mü 
vazenelerirni kaybetmişlerdi ... Der 
hal fırka merkezi umumisinde bir 
içtima aktederek madden·Jl miiza~ 
keresine devam edelim ani, etmi
yelim mi? .. 

Mevzuu üzerinde şiddetli müna.
kaşalar geçinmişlerdi. 

Müzakereye iştirak edecek olsalar, 
maddenin tadili kabul edilecek, 
Meclis derhal - dağılrverecekti. .. 
Yine istinkafta devam etseler, Mec 
lisin feshine sebebiyet verecekler
di. Bu iki şıkkın ortasını bularak 
vaziyeti idame etmek, mümkün de~ 
ğildi. Onun için fırkanın ileri gelen 
ve akıllı geçinenleri; 

- Bari, yiğitliği kirletmiyelim. 
Müzakereye iştirak etmemek sure
tile, başladığımız işte devam ede
lim. 

Fikrini ileri silrmüşler, arkadaş.. 
larına da bu fikri kabul ettirmiş
lerdi. 

Hiç şüphesiz ki bu, büyük bir a
ciz eseri idi. Ve ittihatçılarla mü,.. 
nakaşadan ka9mak suretile bu a
cizlerini bizzat göstermişlerdi. 
Artık fırsat, tamamile Ittihatçr 

larm ellerine geçmişti. 1stediK1eri 
anda, padişahtan Meclisin feshi 
iradesini alrr, ve Sait Paşaya da 
tatbik ettirebilirlerdi. 

Ediliyor 
hakkında müzakereye girişe!im. 

Diye haber yollamışlardı. Ayni 
zamanda, emin oldukları birkaç 
mebusu da, ltilfifçıların aralarına 
sokmuşlardı. 

Bu mebuslar, çok işe yaramışlar 
dı. Kendilerini tttihat ve Terakki· 
fırkasından istifa etmiş gibi göste
rerek, ltilaf fırkasına girmişler .. 
Birkaç gün zarfında da itilafçıların 
itimatlarını kazanarak bülün sırla 
rını. kuvvetlerini, planlarını <;arça 
buk öğrenmiye muvaffak o1ımu§lar 
dr. 

ittihatçılar, ltilafçıların bütün iç 
yüzünü böylece anladıktan sonra, 
artık pervasızca ileri atılmıya ka
rar vermişler .. (35 inci maddı') nin 
evrakını enci.imenden cıkararak mü 
zakereye ı:ıevketmişlerdi. 

Müzakere günü kıırarlaşmıştı. 
Itiliifçılar da inat ederek müzake
reye iştirak etmemeyi • bir daha -
kararlaştırmışlardı. Artık anlaşılt
yordu ki. birkaç gün zarfında bir 
kızılca kıyamet kopacaktı. 

Nihayet, .müzakere günü gelmiş 
ti. O gün, Ista.ııbul efkarı umumi 
yesinin en buhranlı ve en heyecanlı 
bir günü idi... Daha iki gün evvel: 

- Sadık Beyin fedaileri, müza
kere günü Meclisi basacakla.t'. Mec 
lis salonlarını al kanlara boyaya,.. 
caklar. 

Diye birtakım dedikodular baş. 
gösterdiği için Meclis binası etra
fında fevkalade inzibat tedbirleri
ne müracaat edilmişti. 

(Arkası Var) 

j ___ E _K_O_N.__._O_M_i 1 

Almanyaya Dış Ticaretimizdeki 

i~:l~İ;i inkişaflara Ait 
Alm•nyanm Türkiye içi~ ·~rd•ğ< En Son Rakamlclr 

zahire kontenjanındaki arpa miktarı 
mn 'bitmek üzere olduğu haber verili 
yor. Almanya çavdarlarımıza konten 
jan vermiyerek çavdar ithalatını ser 
best ve hudutsuz bırakmıştır. Son 
günlerde çavdar piyasasının canlan. 
mış olması çavdar ihracatçılarını fa 
aileycte ve fazla miktarda mal almı 
ya sevketmiştir. Hükumetin buğday 
ihracı için lktisat Vekaletinden mü 
saade alınmasına karar vermesi pi
yasada iyi karşılanmrş ve fiyatların 
kendini lusmep muhafaza etmesine 
yardımı olmuştur. Ziraat Bankası -
nın bazİ ınıntaknlardan buğday sa
tın alınmasına nihayet vermesi de si 
lolarm dolmuş olmasındandır. Fakat, 
bundan buğday fiyatları nıüteessir 
olmamıştır. 

lstanbul piyasasına gelen buğday 
ların fiyatları geçen senenin ayni ~y 
larına nazaran müvazi bir nisbette 
bulunmaktadır. Bazı gi.inler mevru 
datın azlığı fiyatların 3-5 para ka· 
dar yükselmesine sebep· olmaktadrr. 
Bu senenin ihracat fiyatları geçen se 

neki ihracat fiyatlarına göre 10 para 
kadar yükshktir. 

Dün geç vakit haber almcliğına gö 
re Almanya ithalat bürolan Roman 
yadan buğday, arpa, çavdar ve saire 
ğini Romen ihracatçılanna bildirmiş
ği Romen ihracatçılanna bildirilmiş 
tir. Bu tedbire sebep, Romanya fiyıı.t 
tarının yükselmiş olmasıdır. Piyasa -
mızda, zahire fiyatları normal vazt 
yette kaldığı takdirde Almanyanın 
Türkiyedcn daha fazla mal kaldır • 
mak istzyeceğine ihtimal verilebilir. 

Son hazırlanan istatistiklere göre, bu senenin llkteşrin ayında 
ithalatımız 10,954,000 lira, ihracatımız ise 15,819,000 liradır. İlk
teşrinde ticaret muvazenesi 4,865,000 lira ile lehimize kapan
mıftır. 

· Senebaşmdan llkteşrin sonuna ka 
dar olan devrede ithalatum.z. 
90.222.000 liradır. 19~5 ve 1936 sene 
!erinin on aylık müddetleri sonunda 
takriben 75 milyon lira etrafında top 
lanan iki senelik ithalata nisbetıe % 
19.23 fazladır. 

ihracatımız ise, 92.931.000 liraya 
varmış, ve 1936 nın ayni devresine 
nazaran % 12.18, 1935 e nazaran 
% 36 ve 1934 e nazaran da % 42 nis 
betinde bir f azlahk göstermiştir. 

On aylık dış ticaret kıymetine 

gelince, geçen senelerin ayni devre-
1937 

leri nazarı itibare alındığı takdirde, 
1936 senesine nazaran % 15.5, 1935e 
nazaran <'b 27.6, 1934 e nazaran )c 
33.2 ve 1933 e nazaran da % 39.1, nis 
betinde bir artışla son altı senenin 
en yilksek rakamı olmak üzere 
183.153.000 liraya varmıştır. 

llkteşrin sonunda ticaret muvaze
nesi 2.709.000 liralık bir ihracat faz 

lasile lehimizde kapanmıştır. 
10 aylık ithalat ve ihracntıınımı 

başlıca ülkeler itibarile geçen sene 
ile mukayeseli miktarı §udur: 

1936 1937 1936 

Ulkeler lhracat ltiıalat 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Fransa 
lngiltere 
lsviçre 
!talya 
Rusya 
Yunanistnn 
Hollanda 
Amerika 
Isveç 
Norveç 
Romanya 
Japonya 
Suriye 
Mısır 

Brezilya 
D.M. 

Yekun 

29.225 
1.872 
5.714 
5.209 
4.351 
7.399 
].758 
5.300 
4.771 
1 .648 
1.313' 

11.749 
1.226 

278 
606 
604 

1.550 
1.021 

332 
7.002 

92.931 

BORSA 

Sterlin 

16-12-937 

PARALAR 
629,- 629,-

41.516 
1.048 

986 
3.471 
3.045 
5.130 

810 
2.448 
3.058 
1.554 
1.047 
8.262 
1.312 

290 
379 

1.267 
855 
841 
356 

5.165 

82.840 

36.735 
1.604 

926 
2.285 

934 
5.508 

656 
5.634 
5.601 

445 
1.071 

13.864 
1.747 

567 
1.505 
793 
720 

1.9~5 
1.618 
6.044 

90.222 

34.564 
2.195 

:ı84 
3.032 
2.082 
4.957 
1.827 

785 
4.374 

477 
856 

7.496 
1.745 

536 
1.126 
1.141 

455 
831 

1.374 
5.685 

75.668 

KlirinCJ 
Hesapları 

~eclisi azasından bir kısmı da ay
llı fikirde idiler. NitekL mo akşam 
~an mecüsl reisi gazi Ahmet 

Uhtar Paşa saraya gelip huzura 
Çıkarak Sait Paşa hakkında - ay
ben ve harfiyen - : 

Fakat lttihatçılar, dürüst hare
ket etmişlerdi. Bazı bitaraf mebus 
ların tavassutuna müracaat ede

rek itilafçılarla bir uzlaşma yap
mak istemişlerdi. 

Fakat ne hayrete şayan bir gaflet 
eseridir ki, itilafçılar ancak şu şart 
lar dahilinde uzlaşabileeeklerini or 
taya sünnUşlerdi: 

iktısat Haftası İçinde: •• 
Dolar 
Frank 
Liret 

122,-
so.-

loo.-

126,-
88.-

108,-

Ankara, 16 (A.A.) - lktısat Ve
kaletinden alman malO.mata göre, 
11-12-937 tarihindeki kliring he
saplarımızın durumu şöyledir: 

- Memleketi bunca vartaya 
8e\okeden bu adama, sadaret tek
:tar tevcih buyurulmamalıdır. 
lt biye söze başlamış .. Osmanlı hü 
fıınetinin (siyasi dahisi) ünvanr 

\'erilen (Sait Paşa aleyhinde deh
ŞeUi beyanatta bulunarak) (1) o
tıun iler tutar yerini bırakmamıştı. 
lt lttihatçılar, - padişahın pek ya.-
1!'1llında bulunan taraftarları vasıta
~le - Sait Paşa hakkında Sultan 
lı etsada yapılan telkinleri derhal 
lt aber almışlardı. Hemen saraya 
a OŞınuşlar; şayet Sait Paşa tekrar 
t~daret mevkiine gelmezse, vaziye 
~n ne vahim bir şekil alacağını an 
eebnışlar.. Zaten, hadisatın tabü 
~ reyanını boznuya cesareti olını
ltt an Suttan Reşadı kolaylıyla iknaa 

'lt\1affak olmuşlardı. 

le ll::rtesi sabah intişar eden gazete 
r~ ~eç vakit aldıktan bir Cteb!iği 
liğ;1ı) yi neşretmişleı:di. Bu teb
~e ; kısaca; padişah tarafmd~n 
:tıı nı kabinenin teşkil ine Sait Paşa 
lb n :memur edildiği; meşihat maka 
lb~na da Mısırf kadısı Abdi.irrah
<İiri~ ~esip Efendinin getirildiği bil • 

l'lekte idi. 

la~~ kısa havadis, Hilrriyct ve lti 
bir rrkası binasının çatısı üzerinde 
hııq ~ldın."?l taraknsı kadar dehşet 
lar,..11

1 
e getirmişti. Birçok akllı !ti-

' ıır: , 

ll::Yvah? .. Bu baziçede bizlPr vine 

13. yandık. 

ilnıem ki; ziyan ortada. bizler 
n· ne kazandık. 
ıye ac . 

~kinci '. 1 acı feryat etmışler .. 
tizeri b~r yıldırımın, tam başlan 
hiss ne ıneceğini biltUn feeaati ile 

eylemişlerdi. 

Ş intdi sıra, bu siyasi komedi 
S . nin orta perdesine gelmişti. 
aıt Pa~a, yeni kabinesini teşkii 

1 - ldarei örfiyenin ilgası. 
2 - ittihatçılarla Iti18.f çılardan 

mürekkep olmak üzere müşterek 

bir kabinenin teşkili. 

3 - Ve bu kabinenin riyasetine, 
Kamil Paşanın getiriLmesi. 

4 - Hükumet mcmurlarmm, ce 
miyct ve fırkalarla alakalarının ke 
silmesi. 

•• tilaf çılar, bu tekliflerde . bu-
lunmakla, ne kadar basit dü 

şünceii olduklarını göstermişlerdi. 

Çünkü bu §artlan kabul etmek 
için ittihatçıların pek saf .. hem de, 
pek çok saf olmalan 18.znngelirdi. 
Halbuki lttihatçılar, böyle basit 
ve amiyane pusulara düşecek k~ 

dar gafil ve cahil değillerdi. Bahu
sus, üç buçuk senedenberi muhalif 
lerle pençeleşmek, onlar!" artık si
yaset hilelerinin bütün inceliklerini 
öğretmişti. 

Eğer bu teklifler, Jttihatçıların 

pek zebun bir zamanında vuku bul 
muş olsaydı, b~lki azçok bir tadil 
ile kabul ederlerdi. Halbuki gerek 
lttihatçılar, ve gerek mukadderatı
nı - şimdilik - onlara bağlamış o 
lan Sait Paşa, tllerine müthiş bir 
(kanuni hile) geçirmiş olmakla, es 
kisinden daha kuvvetli bir bale gel 
m"şlerdi. Dayandıkları avam kuv 
vetinden cüret alan lti iüçılar, da
da bunun farkında değillerdi. 

Maamafih, lttihatçılar, büyilk 
bir kurnazlık yapmışlardı. Artık 
( üyilk düşman) telakki ettikleri 
ltı • f çıları t3'."llamile gafil avlı ya
rak admakıllı yere sermek için der
hal: 

- Pekiı.la .. Teklif edilen şartlar 

Taze olsmı, kC1111 olsun yemiş ye 
mek her va.kit ho~a gitti;b"ri ıiçi.n, 
bu ürt;lsat haftasc i~e yurdun 
bu prnfis ımahsuııe.rrmden bir.az da 
ha fazl11 yeme~·i tav.siye elkmJ.er'.ın 
~z.1e1tın'i seve seve yerüne getirdi
ğinize lıiç §Ü}teh etmiyomun. O tav 
siyeye .riayet etmıekle iki ili i5i 
bi.rdeın güıımü~ ol uyon;unuz: Biııi 
sağlJ~tnıza hmnet, ötekil memlclie 
tin ekonoııtisilne yardım. 

Bu oncvsimde ancak kuruları· 
nı yjyebeillğıimiz yaz yem.i~lerinin, 
kıı? mevıJimiıı.iıu taze yem'hlerü el
muyla portakalın hassall.ımıı, fa
zi&'etleıuni ayrı ay.rı ve u..ıun uz.a.. 
dıya yazım}tnn. Bugün onl:a.n kısa 
ca hatırlatmak istiyorum. 
Fmdığm tazesi.le .kurusu ara

sında beSleme Jr.ıkınunda.n, zaten 
pek az farl< vardır. Tazesindeki 
yüzde 8,5 nsbctande su kunısunda 
buhuımadığmdoo azotıu ve '-"a"lı 

• J o 
ma.ddruerin ıusbetJ braaz a.rtar. nu 
maddeler fındıkta. CC\".İzle bade.m
dekin.den da.ha fazla olduğund:ın 
kuru f ın<Wi en iyi be.slcyict yemiş 
tir. Bundan ba~ka. bir iyitiği de 
kolay hazmedilme i \'e içıindeki 

yağla acınuya daha az stidadı ol· 
ımısıdı:r. 

Kurnı cevizin içinde de su ,hiç 
kalmanıakla beraber azotlu ve yağ 
lı m::uhleleri lmlıktakinden daha az 
oldu,'11 i9in besleme •kudreti de o
nunldndcn azdır. Fakat insaııı pey 
nir kadar besler. Ooun için peynir 
)iyemiyeoler ekmekle kunı ceviz 
yeme); severler. 

Kum bademdeki azotlu ve yağlı 
maddeler cevizdekinden de daha az 
dır. Bununlaberaber birçok kimse 
ler, lezzet bakımından bademi fın
dıkla cevbe tercih ederler. Bademi 
sadece yemi~ yerine koyarak ye
mek sonunda ~'nhut eğlence gibi 
yenileceği ~·erde ondan yemek ya· 
pılıp ıkışın lrunı ·sebzeleri arasında. 
yer tutmıya Jayık olduğunu iddia 

etlenler bile vardır. Kum bademin 
tuz.'ruz ,·eya tu.zıa kavnılar.a.k yeni 
lebilmesi <le ayrıca bir meziyettir. 

Bu üç kufllı ye.mi in bir tek ku· 
suııtan içerter:ınde hiç şekerli mad· 
deleri bulunmamasıdır. insanı ne 
lia<lar besleseler tam gıda sa),la· 
mazlar. Onun için bu kuru yemiş· 
Jeri kunı Uzümle yahut daba iyisi 
kuru incirle tamamlamak liizmulır. 

Uzüm kunuluğu vakit taze üzüm 
gibi, anne sütiime pek yakm. canlı 
bir gıda olarak kalnıaısa. tla. ı:e
kerll ma.<Idelcrioin !;Oktuğu.ndan 
dolayı ku~ yemi~lerdelC. ~eker ek· 
sildiğini tamamlar fakat ne de olsa 
lruru üzüm kuru incirin yerini tu
t:ıımız. incir kuruduğu vakit, için· 
deki azotlu ve yağlı maddeleri bir 
kaç kat fazla oldul..1'.an ba.§kıı ~e

kerli madtlcleri tazesindeldnin on 
mislindf.'11 daha ziyade olur. Bun· 
dan dolal, kışın ~·esıilecek en nefis 
yeml5, i~erlsi bademle yahut fm
dıkla, fakat en i~·isi, cevizle doldu· 
mlmuş kuru incir olur. 

Kayısının kunısu daha zira.de 
ho~fa, kompostoya yakı,ır. Sade 
yemek i~in taze ka),St elbette daha 
zevkli ohır. }"'nkat bazı mideler ta· 
ze kayISıdan rahatsız olurlar da 
kurusunu kolayca hazmederler. On· 
lann kayı ı kokusundan \'6 le:be
tindcn zevk alabilmeleri için, ka~,. 
smrn kurw u h·i bir fırsattır. 

Kuru yemişl~r lıöylc !;Ok tatlı 
yemişlerle birlikte yenince, şüphe
siz, az çok hararet basar. Buna 
karşı da güzel kokulu. nefis lezzet· 
U, az şekerli biraz da ekşice elma 
bire bir gelir. 

Susuzluğunuzu yalnız eloıa Ue 
geçiremeı.sen.iz. bir de portakal 
yersiniz. O vakit hem susuzluk ge
!:Cr, hem de güzelliğinize hizmet 
edecek gib.el kokulu nefis bir mey· 
va )'Cmiı. olursunuz. Portakal ye
menin insana giizellik \'erdiği, ~üp 
lıesiz, hat ırımzcla Jrnlınıst ır. 

Belçika Fr. so.- 84.-

Drahmi ıs.- 23.-

lsviçre Fr, 570,- 580,-

Leva 20.- 23.-

Florin 65.- 70.-

Kron Çek 78.- 82.-

Silin Avusturya 21,- 23,-

M&rk 26- 29.50 

Zloti 20- 22.-

Pengo 21,- 25,-
Ley 12.- 14.-

Dinar 48.- 52.-

Kron Iavcc 30.- 32.-

Altm 1058,- 1060,-

Banknot 269,- 270,-

ÇEKLEU 
Açılq Kapanış 

Londra 625,- 627,-

Nevyork 0,7997 0,7995 

Paris 23,5675 23,,925 

Milano 15,21 15,1754 

Briıksel 4,7045 4,69 
Atina 87,44 87,1610 
Cenevre 3,4570 3,4468 
Sof ya 64,- 63,7958 
Amsterd, 1,4375 1,4344 
Prag 22,7488 22.6762 
Viyana 4,2288 4,2150 
Madrit 13,76 13.7160 
Berlin 1,9832 1,9768 
Varşova 4.2192 4,2057 
Budapeşte 4,02 4,0072 
Bu kreş 106.72 106,38 
Belgrat 34,52 34,41 
Yokohama 2,7486 2,74 
Moı;kova ı3 .6025 23,6775 
Stokholm 3,1038 3,0938 

Adapazarında Posta 
Memuru Az 

Adapazarı (TAN) - Otuz binden 
fazla nüfusu ve o nisbette de muha
bere işi bulunan kasaba.mızın posta 
memurlarının azhğ-ı' halkın gişe ön
erinde uzun znman beklemesinden 

de anlaşılmaktadır. Bir memur daha 
ilavesi suretile bu halin önüne geçmi· 
ve imkan vardır. Burada dahili tele
fon tesisatına da ihtiyaç hissedilmek 
le ve Nafia Vekaletinin yakında tele 
fon işini halledeceği umulmaktadır. 

DIŞ TiCARET 
Kliring hesapları bakiyeleri ve kre 

dileri ve kredili mUbayaalara ait t~ 
ahhütler: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasından alınan hesap hülasalarına 
göre, 11-12-1937 tarihindeki kli
rlng hesaplan bakiyeleri ve kredili 
mübayaata ait taahhütler yekunları: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 

kasında ki bloknjlar: 
Memleket 

Avusturya 
Bc1çika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Ho!anda 
lngiltere 
tspanya 

Miktar T. L. 
2.261.300 

lsveç 
!sviçre 
Italya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Yekun 
Cl."T\TEI .. : 

87.400 
1.300 

2.427.800 
1.003.200 
4.140.700 
1.157.800 
8.175.500 

409.800 
1.726.200 

874.900 
1.921.700 

800.200 
501.900 

1.923.100 
18.400 

274.400 
74.000 

27.782.600 
2 

Muhtelif memleketlerin merkeı 

banknlarındaki blokajlar: 
Reischbank • Berlindelti blokaj ye. 

kunu: 
a Hesabı T.L. 
b Hesabı T.L. 
c Hesabı T.L. 
Almanyadaki Umumi 

blokaj yckOnu T.L. 
Estonyadaki 

blokaj yekimu T.L. 

10 537 800 
3.171.700 
3.917.900 

17.627.40f 

16.200 

20.600 
Lehistan da ki 

blokaj yekunu T.T~. 
Umumi blokaj yekfınu 

T.L. 17.661.200 



ıu 

• 
llugıı im pro·~rııııı: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 
12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha 

vadis, 13,05 : Plakla Turk musikisi, 13,30 
Muhtelif plf.k ııeıriyatı 14: Son 

AKSAM NEŞRIYATI: 
17: inkılap dersi Universiteden na~len 

Hikmet Bayur tarafından 18,30: Sekizin 
ci Tasarruf ve Yerli Mnh haftası konf~ 
rans: Ticaret ve Sanayi Odası Umumı 
Kitibi Cevat Nizami Düzenli 19,00: Halk 
ıarkıları: Osman Pehlıvan t~rnf~dan, 
19,30: Radyo fonik dram: (Fecıh bır te~ 
riıbe) 19,55 Borsa haberleri, 20: N~~ 
ve arkadaşları tarafından Turk musıkısı 
ve halk şarkıları, 20,30 Hava raporu, 20, 
33' Omer Rıza tarnfmdan arapça söylev, 
20,45: Bayan Muzaffer ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk prkı 
Jarı, (Saat ayarı) 21,15: Orkestra : 1 -
Veber: Obeı'on uvertür, 2 - Lehar: Lus 
tige vıttve potpuri, 3 - Chopin: Pieljde 
4 - Çaykovıki: DomiUschen valse, S -
Padu: Paraphras, 6 Aylenberg: Le mou 
lin, 22,15: Ajans haberleri, 22,30 : Pl5.kla 
ıololar, Opera ve operet parçaları, 22,50 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: Son 

Ankara Radyosu: 
OGLE NESRlYATI: 
12,30-12,50: Muhtelif plak nesriyatı, 

12,50-13,15: Plik: Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 13,15-13,30$: Dahili ve 
harici haberler, 

AKSAM NESRIYATI: 
18,30-18,35 Plik nesriyatı, 18,35-

19,00: lngilizce ders: Azime lpek, 19,00-
19.30: Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Hikmet Rıza ve arkaadşları) 19,30-
19,45: Saat ayarı ve arapça neşriyat, 19,45 
20,15: Türk musikisi ve halk fiarkıları 
(HaJQk Recai ve arkadaşları) 20,15-
20,30: Konfenıns: 20,30-21,00: Saksofon 
solo : Nihat Esengin, 21,00-21,15: Ajana 
haberleri, 21,15-21,55: Stüdyo salon or 
kestrası. 1 Tschaikovsky: En Trainenu, 
Miniature, Marche, Danse de la Fee-Dra 
gee, Danse Russe Trepak, Danse Arabe, 
Danse Chineise, Danse des Mirlitons, Val 
ıe '1es Fl~rs, 21,55-22,00: Yarınki prog 
zam ve Istiklll markşı, 

• 
Gilnlln Proırram OzU 

HAFiF KONSERLER . 
6,45 Paris Kolonyal: Plak, 7,10 Berlın 

kısa dalgası: Karışık musiki (8,15: De 
vamı), 9,20 Paris Kolonyal: Plak, 9,45 
Berlin kısa dalgası: Askeri bando, 10,SO 
Paris Kolonyal: Plak, 11,50 Keza, 13 
Berlin ~ dalgası: Eğlenceli musiki 14, 
15: Devamı, 13,10 Bukreş: Plikla Ital
yan musikisi, 14,15 Pafıs Koio.nyal : Or
k~tra konseri. 15: Keza, 16,30 Bcrlin 
kısa dalgası: Küçüle musiki konİeri, 16, 
45 Bertin kısa a~tgıtsı: Alman Romantik 
konseri, 1 7 ,45 Berlii\ kısa dalgası: Eğlen 
celi muıiki;1s Pefite: Radyo orkestrası, 
18,02 Bükreıı: Sandu Marku orkestrası, 
(1!1,15: Devamı) 18,50 Bertin kısa dalga 
eı: Eğlenceli musiki, 19,10 Prag: Halk mu 
ıikisi (Vals, polka vesaire) 

Zl Laypzig: (Her şeyin iyisi bulunur) 
isimli musikili ıüiı, 21 Finlandyıda veri 
lecek Avrupa konseri (Bu konser birçok 
'A vrapa radyo istasyonları nakledecekler 
dir) 22 Berlin kısa dalgası: Köylü dans 
lan ve musikisi, 22,25: Peııte: Çigan or 
kestrası, 22,45 Bükreıı: Georgyia orkestra 
ıı, 23,20 Viyana: Radyo orkestrası, 

~ERALAR.OPF~ETLER 
12 Berlin kısa dalgası: Tanınmış ope

retlerin hitam sahnelerinden parçalar, 
(19,45 te ayni operet musikisi tekrar neş 
redilecektir) 20,25 Viyana, Graz: Ope
ret musikisi konseri, 20,90 Prag, Briıno: 
Operalardan parçaalr, 

IDA l\IUSIKJSI 
17,45 Prag, Brüno: Yayli filetler kaar 

tetl, 22 Bilkreş: Triyo (Mozart), 22,30 
Liypzig: Yayli kuartet konseri (Çay
kovski) 

RESITAJ .. J .. ER 
11,15 Berlin kısa dalgası: Film şarkı

ları, ıs.ıs Varııova: Ispanyol earkılan 
18•15 Berlin kısa d:ı•::ası koro havalar; 
(Ba~h), ı9,20 Peşte: Piyano konseri, 21 
Berlın kısa dıılgası: Piyano (R, Strauss) 
22,15 Tokyo kısa dalgası: Solo Japon 
ı~rkıları. 22•25 Peşte: Lucienne Boyer ve 
Tınop~ossi'nin plaklarmdan 23.20 Varşo 
vbart: ıLy~no)resitali (Batb, Clemcnti, Seha 

e , ıszt , 

DANS .ıuusııusı • 
20,10 Liypzig: Musikili kabare neşriya 

tı, 23,35: Laypzig, 

--
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BULMACA 

BUGUNKU BULMACA 
l ~ 8 4 5 6 1 8 9 10 

7 1 

:ı·-= 
l~ ı.....ı~~L..-~---....-

• SOLDAN SAGAi 
1 - Boğaziçinde iki köy 
2 - llkönce - Göstermek için söy 

lenir. 
3 - Cemi edatı - Erkek adı 
4 - Genişlik - Kafiyeli şür 
5- Derme çatma küçük ev- Ye 

mek. 
6 _ lliı.ve - Sayı - Bağlar 
7 - Kadrn terzi 
8 - Seslenme 
9 -Vilayet - Kıymetli aş 
e YUKARDAN ASAGI: 

10 - Urba diken - Masanın yarısı 

ı - Ufak kanatlı böcek - Köpek 
2 - Aptal - Beraber 
3 _ Emir sigası 
4 - Renk - Yumurta ile yapılan 

bir nevi salça 
5 _ llti dargın kimsenin arasından 

geçer 
6 - Görülmemiş . 
7 - Feryat - Akıtmak 
8- Niyaz 
9 - Bir nevi sert ağaç 

10 - Işrk - Seyircilerden toplanan 
para 

TOPLANTIU%R 

e DAVETLER e 
Kadıköy Halkevlnden: 

Kadıköy Halkevinden: 
17 Birincikinun 937 Cuma günü akııamı 

saat 21 de evimiz salonunda Dr, Etem Ba 
bacan tarafmdan (Sari hastalıklardan n&• 

&ıl korunmalı?) mevzulu bir konferans 
verilecektir, 

Bu konferansa biltün yurttaıılar gclebi-
lır; 

• 
Yeşilay kongresi 

Yeşilay Kurumu Genel Sekreterliiinden: 
Kurumumuzun yıllik kongresi 25-12-

937 Cumartesi günü saat 14 te Eminönü 
Halkevi salonunda yapılacaktır: Bütün Ye 
!iilaylılarm gelmeleri rica olunur: 

• 
Malüller Birliğinin Daveti 

' Ordu mnlüller birliği Usküdar ıubeıin-
den: 
Şubemize kayıtlı malül subay arkadaı· 

!arın kayıtlarım yenilemek ve kendilerine 
merkezi umumiden gelen yeni hüviyet cüz 
danlarını vermek ve bu meyanda Anadolu 
cihetinde mukim arkadaşların kayıtlarını 

da yapmak iııere dorder fotoğrafla pa
zartesi v~ perşembe ıünleri öğleden son
ra saat 14 ten itibaren Usküdar Doğancı· 
lar Halk Parti merkezindeki şubemize mü 
racaat etmeleri rica olunur: 

• 
Fı.karaperver cemiyet.inde 

Ortaköy Fıkaraperver cemiyetinden: 
Cemiyetimizin senelik kongresi 19-12 

-1937 pazar ciınü saat 10,30 da, cemiyeti 
mizin merkezi olan C, H, P, Ortaköy o
cak binasında aktedileceğinden saym üye 
lerin tesrifleri rica olunur: 

• 
1833 sen.-si tıbbiye mezoolan 

davet ediliyor 
1333 senesinde Tıbbiyeden 01czun olan -

!ar, yirminci yılı kutlamak için toplanma· 
ğa karar vermi15lerdir: Istanbulda bulunan 
1333 senesi askeri ve mülki mezunlarının 
adreslerini aşağıdaki ıki zata bildirmeleri 
rica ediliyor: 

Kadıköyünde Mısırhoilunda doktor 0-
ıner Seyfettin Yalkin ve Beyoğlunda Istik 
ili cadeıinde Panayia apartnnanmdı mual 
hm üroloı Bahattin Varnah: 

Kaynar Su ite Haılandı 
Fatihte oturan Mesih isminde 16 

yaşlannda bir genç, sobanın üzeıin
de kaynıyan suyu devirmis ve muhte 
lif yerlerinden yanmıştır. ;iesih, has 

1 
taneye kaldınlarak tedavi altına alm 
mıştır. 

TAN 

Ye-Iıİ 

Çocuk 
Bu çocuk ansikloped~ıi, .ille Cl~fa. lngiltereae al 

insanların yirmi asırda toplıyab1ldıkleri malu

mab çocukların dahi anlıyabileceği bir hale 1 j 

koymak fikrile vücude. getirilmi9 bir eserdir. 

Bu eser daha ne9redildiği zaman her taraftan 1 

takdir edilmiş ve derhal diğer meınleketlerde 

. . 
viicude getirilmittir. Çocuk kendi kendinin 1 

hocasıdır. Eğer çoe:uk etrafında iyi b.~r muhit 1 

bulursa kendi kendini daha iyi terbiye eder. ! 1 

itte Çocuk Anıiklopediıi ona. bu muhiti hazu. 
lıyan bir eserdir. ı 

·Bu .Suallerin 
Cevciplar.ını 

Bilir misiniz? 
Kola ktÜnaşı niçin . sertteştiriP'l 
Yürtirkoo kQllanotW ııi~In sal-

la.nz 
Sünger kiğtdı mürekkebi ni~ln Çocuk bu kitapta . muhtaç olduğu her feyi , 

de tercüme veya taklidine tetebbüs edilmittir. · emer! . . 
bulacaktır. · Mektepte okuy~İı ÇQCukİar .için An- · Tos buıu nt~ln eiitirf 

Bugün lngilterede, Amerikada, ltalyada, 
ıiklopedi bir malumat hazinesidir. Öğretmen- Baraaı nJ~n . dllimizl ya.ka.rf 

Franaada, ayn ayn iaimler albnda bu eser Kal ........ a .. ,,.,_ ~..._ 
ler, mürebbiler ve ana, baba için ise kıymetli jı lik e~ularcu:~ oın.nm ~ u ...... 

nefrolunmuftur. Çocuk Ansiklopedisi, bütün · ~ yapar ' 
bir rehber vaı:ifesi~i görecektir. Niçin diıima büyümeylz? 

dünya terbiye mütehaasıslarınca çocuklara ve- . . . . . .. · ı- Balık donmuş ha•flızda nasıl ya 

rilebilecek en mükemmel eser olarak tanın. Çpcuk Anııklopedıı1, uınumi malumab .nok- ~r? .. . 
mıştır. Bu kıymetli eseri tertip ederken yazıcı- aan olan .büyükler için de istifade edilebilecek 1 Kutuplarda buluruuı ' insanlar 

ı b. l ak' t • l d · ı· ·ı d l d H 1... b k' topa~ gibi dönerler mi? · ı ar muayyen ter ıye uaul eri t ıp e mıt er ir. ~ zengın ma umat ı e o u ur: u aı~ u ltap- . · Bir dağın fın<sekJiğinJ nuıl öl- . 
Çocuğun kafasına vakti gelmeden bir çok ku-

1 1 
ta büyük, küçük herkes ~er feyi bulabilecek!ir. ( çeriif . 

ru malumat doldurmak fikrile değ~l, fakat on- 1 ·Fakat bilhaaaa çocuklarına iyi, temiz ve. nezih l Otomatik telefon nasıl .çahşır? 
lara ders haricinde inkitaflarını temin edecek bir fikri ve ahlaki terbiye vermek istiyen ba- · Tavuk byulllmurt1:ıaıından plll~ 

· çıka.cağını r m • . 
bir memba tedarik etmek enditesile bu kitap y balar için bu ·~ser bulunmaz·bir hazinedir. Taksi nasıl lşle:r? 

D~nlZde nekadar 4'o vardrr? 

iki Cildi de Çıkmıştır 
iğne taşa sUrtülünce neden a-

nır? j 

Kablolarda bomla.o yerı nasıl bu 
ıurlar? . 

Hayvanlar dzş, bizim gibi rü)"S 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi iki ciltlik bir eserdir. Son çıkan 30 uncu cü.zile eser 
tamam olmuıtur. Şimdiye kadar bu kıymetli eseri almamıı olanla.r iki cildini 
birden fdarehanemiıden tedarik edebilirler. Tam eserin müceİıet .fiyata 100 ~u
ruştur. Ellmfzde mahdut miktarda takım vardır. Bir evin en büyük ~üsü ·ve kü· .. 

görürler mi f · 
Giln nerede ba.5larf'. 
Bulutlar n;lSıl güneş!n geçmesine 

mini oltir! . · 
• • 1 

· Neşeli olduğm.nuz zaman gözü- j 
müz niçin .parlar! . 

Yeni Çocuk Ansiklopedisinde çô 
1 

cuğun sotahll~~ğl bütlin suallerin tüphanesi olacak olan bu esere sahip olmak istiyenler acele etmelidirler~ 

TAN 
YENi NEŞRIY AT · 

Adliye Vt"kli.Jetı tarafından bastm
lan eserler - Devlet Şiirası Tanzimat 
Dairesi Reisi Hakkı Göreli tarafından 
verilen "Bizde Şürayı DeV'let ve ida
renin kazai mürakabeei,, Unvanlı kon 
ferans, Adliye Vek8.Ieti tarafından 
baitırılmL~tır. Ayni Vekaletin kitap 
şekline soktuğu konferanslar ve bun
ları verenler aşağıda Ya.zrlınıştu: 

Evrensel Amme hukuku - Necip 
Ali Kilçilka. Hukuki baknnda.n büt-

çe - Cezmi Erçin. Medeni hukukta 

ahlak kaidesinin rolU - A . .Esa.t Ax· 
sebUk. lngiliz hukuku ve k~ntinenta.ı 
hukuk - Univerlste profesörlerinden 
A. B. Scbwarz. Içtimai hukuk fikrine 
a}t bazı miltalealar - Temyiz mah
kemesi icra dairesi reisi F. Hulusi De 

mirelli. Es~ ve yeni telakkiler~ göre 
hükmi şahsiyet - Cahit Oğuzoğlu. 

!mtiyazla işliyen nafia 8.mıne hizmet
leri - lbrahiın Ali Erberk. 

Ankara hukuk fakültesi profesör
lerinden Mazhar Nedim ve Göknil'in 
"Hava ve deniz hukuklarının seyrine 

bir nazar,, ve Merkez Bankası hukuk 
müşaviri O. Nuri Oman'm "Fransız 
medeni hukukunda Bonapartın tesir-

leri ve hukukta serbest inceleme ve 
araştırma usulü: Bu usulün Türk me 
deni hukukundaki mevkii., isimli eser 
leri ... 

• 
UçUncU mmtal•a etibha oda"ı gau

tesi - Edirne, Krrklareli ve Tekirda
ğmı da ihtiva ,eden Istanbul 3 üncü 
mmta.ka etibba odasınm Uç ayda bir 
intişar eden bu mesleki gazetesinin 
l:S inci sayısı çıktı. 

Evi 

lstanbul Defterdarhğından : 
Şubesi Adresi 

Hocapaşa Hubyar Vakıf han cad
desi 4 No. 

" 

,, 

" 
,, 

" ,, 

" 

il 

" 
" 
" 

,, 

" 

" 

Hubyar Orhanbey han 
1/6 No. 

Hubyar Hamidiye cad
desi 47 No. 

" Katırcıoğlu han 
4/10 No. .. 

" Muhzırpaşa 7 No. 

" Hamidiye 47. No, 

Hocapaşa Ebussuut 88 
No. 

" Nöbethane cadde
si 8 No . 

" Ar.ıka.ra. caddesi 
72-1 No. 

Hocapa~a 29 No. 

Hocapaşa Muradiye 8 No. 

Hocapaııa Istasyon da
hili. 

Hocapaşa 59 No. 

fiocapaşa Alemda.t' 
37 No. 

Hoca pafa Vezircıunii ç~ 
muı 3 No. 

5 No. 

·lsmi Sanatı 

Hasan Silahçı 

Mehmet 

Halil Terzi 

Kamil. 

Orhan Elektrik 

Ozıiıan. tam~rcisi 

Taşçızade Komisyoncu 

Mehmet Ali. 

Ha88.Il ,Oğ. Berber 
Saöri. 

Nikola Eftim SUtçU 

Necmettin. Kunduracı 

Mustafa Kahvehane 

Mehmet Manav 

Saffet Kahveci 

lbrabim ve Muhittin. Terzi 

Hasan Tütüncü ve 

ıucu. 

Ali Rıza · Llatikçi · 

Sadi Makina 
tamircisi 

Mena.hem . 'Kahvehane 

,Adato 

" " 

·ı ce\.·aplan vardır. Bu cev~plar . lza.. 
hatlı resimlerle verUmiştir. Her ·bl· 
risinde çocuk ~dığı sqalln ceva
bını '>olabilir. 

senesi Vergisi : 
c.v. L. K: L . n.. 

936 4/65 270,00·K. 54.,00 & 

" 10/ 5 214.65 K." 24,93 s. 

" ll/85 57,9q K. 11,58 s. • 
,, 4/ 16 49,88 K. 9,98 s. 

" 9/78 27,57 K. 5,51 s. 

.. 3/16 46/28 K. . .9,26 s. 

" . 11/6 ,7,!2 K. 1,74 s. 

" 2/51 7,12 K. 1,42 s. 
.. 

,, 11137 19,25 K. 3,85 s. 

il 11/47 24.ao K. 4 86 s. ' . 
" 5/ 14 22,00 K. 4,40 s. 

" 2/31 10.00 K. 2,00 }3.· 

,, 3/10 11,70 K. 2,34 s. 

" 3/ 17 24,60 K. ... 4 92 s. 
! 

" 5/ 22 362,25 K. ·72,45 s. 

,, 5/23 78,79 K 1575 s. . , 

Yukarıda adı İ!'ii ve eski adresi.yazılı Hocapaşa maliye şubesi mükelleflerinden yeni adreslerini bildirıtd.,.. , 
. . rı 

miş ve yapılan araştırmada da bulunama.nuş olduklanndan hizalarında gösterilen yıla ait kazanç ve buhrS 

vergileri ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mUmkUn olamamıştkr. Hukuk usulil_.muhakemelcri kanunu hÜ

kUmlcrine göre tebliğ yerine ~ecmek üzere keyfiY'et ilan olunw-. (8407) · 
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HAVA·KURUMU BOYOK PiYANGOSU : OYU~~!~i~!p~~~ziya~9mak~~~OLU : 
- ' 

Büyük ikramiyesi : No. 15.16v~:ie·=: .. ~~::s~ıdu~~~ıe~i~~~~ARlndan : 

500. 000 Lir adi r ı j lıı11•1111•1111•1111•1111•1111•ıı~~ıı~~nı:;:u;ı~~~tı~~ı111•1111•1111•1111•1111•1111•11ri 
Ayrıca: 200.000, 150.0000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000 

30.000, 20~000, 15.000 Liraİık ikramiyelerle ( 400.000 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

Keşide Yılbaşı Gecesi Y apılacaktlr. 
Biletler; (2,5), (5) ve (10) Liradır. 

V ak
1

it kaybetmeden hemen biletinizi alınız ... 

Oiwlet Demlryollıra '' Hmınları~ 1$1atme u. idaresi Uinları 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 3000 metre Kahverengi hareli peğa
moit 23-12-937 perşembe gUnU saat 15 de Haydarpaşada gar binası da
hilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. Bu 

• 

işe girmek isteyenlerin kanunun tayin etliği vesaik ve resmI gaz~tenin 
7-5-1936 G. 3297 veya 1-7-19;}7 G. 3645 No. Ju nüshalarında intişar ı 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika ile 562 1/ 2 li
ralık muvakkat teminatı muhtevi teklif zarflann eksiltme gilnü saat on lll 
dörde kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait ıartna
meler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8157) 

PAOAU OLANIN 
YÜZÜ GÜLER 

• 

• • • 
~ Muhammen becle\i (22741) lira olan 1No.1ı liste ve (12374,09) lira. mu
haımmen bedelli 2 No. h liste, (1169.35) lira muhammen bedelli 3 No. h 
liste, (3315,63). lira muhammen bedelli 4 No. lı liste, (3758.61). lira mu- ı 
hammen bedellı 5 No. lı liste, (783.27) lira muhammen bedellı 6 No. lı 
liste ve (3611,69) lira muhammen bedelli 7 No. lı liste muhteviyatı An
kara gan umumi kısım mefruşatı 30-12-937 Perşembe gUnü saat 15 
den itibaren ayrı ayrı Ankarada idare binasında kapalı zarf usulile satın ' 
alınacaktır. · 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 No. lı liste muhteviyatı için (1705,57) li- 1 
ra, 2 No. Jı liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. lı liste muhteviyatı 
için (87,70) lira, 4 No. lı liste .muhteviyatı için (248,67) lira, 5 No. lı lis
te muhteviyatı için (281.90) lira, 6 No. lı liste muhteviyatı için (58,75) 
lira ve 7 No. Jı liste muhteviyatı için de (270,88) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşa.da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

• • • 
Muhammen bedeli (13.600) lira olan kilometre 27 de vagon Ustünde tes 

. limi şartiyle (8000) metre mikabı Balast 1-1-1938 cumartesi günU sa
at 10,00 da pazarlık usulilc Sirkecide 9 uncu İşletme mubayaa komisyo
nunda satın alınacaktır. 

Buişe girmek istiyenlerin Nafıa ve diğer vesikalariyle beraber ve 
(1020) liralık muvakkat teminatla Komisyona müracaatları. 

Şartnaımeler parası..z olarak Komisyondan ve Ankarada Malzeme daire- ! 
sinden verilmektedir. (8392) 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 
Bereket han numara 10 adres göstererek gUınrUk işlerile iştigal ettiğine 

tlair kart bastırmış olan Jak Halio namındaki şahsın 1093 sayılı kanuna 

uygun olarak gümrüklerde iş takibine salahiyettar kılınmış kmıselerden 
olmadığı görülen lüzum üzerine ilan olunur. (8371) 

Akay işletmesinde~: 
Nefsi Kadtköy iskelesi icin büfe 

Bostancı iskelesindeki dükkan 

Samatya vapur iskele arsası 

Yukarıda yazılı mahaller açık arttırma usulile l /Kinun~sani/938 ta

rihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. Arttırma 23-12-
1937 perşembe gUnU saat 15 te idare merkezinde Şefler encümeninde ya

prlacakhr. Şartnameleri idare levazım şubesinde görülebilir. İsteklilerin 
mezkftr gl1n ve !aatte teklif edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nia 
betinde pey akçeleriyle encümene ge1ımeleri. (8379) 

Kolaylık-Şıklık 
H•• •••• ..,..., •eıert+ ··r•" epo• -..ı.ı. .. e.re•le~, ..... 

için r•P•t...t •••• il• ..... ~ 
lotıan ı•v• ... ••ıııı ııl• t...ı• ... 
ınlf olurl••· H•tı.tu lıoceltlP \'I• 
cudu" t•nHIM•I ıılheltli " " 
t•dld lı•re••lteM• ı.ııe ut,~ 
karmu. 

,...,..., 7 ııa lllM•• 11111.,.., ..... ,.. "'"'· ... 

KATRAN HAKKI EKREM 

/ 

~ 

• 

\ 

12 Birincikanun'dan 18 Birincikcinuna kadar 
ULUSAL TASARRUF HAFTASIDIR. 

Bu hafta içinde kumbaralı olmıyan her Türk bir kumbara alarak para biriktirmiye batlamah, 
tumbaruı olanlar da mümkün olduğu kadar para yabrarak Uluaal tuarrufu artbrmıya çahflD&-
ıdırlar. . 

Bu hafta içinde Bankamızdaki tasarruf hesaplarına en a,ağı (10) On Lira yatıranlarla (10) 
)n Liralık Yeniden bir tasarruf hesabı açtıranlar araamda 2 Mart 1938 de kur'a çekilerek kaza. 
;ıanlardan yüz kitiye muhtelif nisbetlerde (1.000) Bin lira ikramiye dağıtılacaktır. 
Yalnız, bu kur'aya ittirak edebilmek için yatırılan paradan Şubat 1938 nihayetine kadar en a

lağı (10) On Liralık bir bakiye bırakılması icap eder. 

KAYIP: 936 da Yeni Liseden me -
ıun olup erkek lisesinde olgunluk im 
tihanını verdiğime dair şahadetname 
:ınl zayi eyledim. Yenisini aıcağım -
dan eskisinin hUkmU yoktur. 

Yeni Şark kıraa.tanesinde Muh
lis vasrtal5ile Suphi Matımut 

UskUdar icra memurmğund&n: 
Mahcuz ve satılmasma karar verilen 
kıymettar ve antika müteaddit hah; 
çini vu.o takımlariyle antika ta.bak 
gUmUş takınılan, büfe, yuihane kol 
tuk kanape ve sa.iır eşya 21.12.937 ta 
rihine !flilsadif salı gUnU saat 13 den 
16 ya kadar ErenköyUnde Sultan so 
kağında 118 No. ıu hane derununda 
bilmUzayede satıla.cağından ta.tip olan 
tarın mahallinde hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

Fatih ıulh 3 Unctı hukuk hlkim • 
litJ.nden: Ekremin evvelce bopdıft 
kansı Miiberra aleyhine açtığı mu -
kaddema kadınm yanında bulunan 
JdlçUk Nerimana ballanan nafaka -
nm kat! davumm yaj>tlan muhake
mesinde Nerimanrn ıinnirütte vlsıl 
olduğu ve ikametgihmın malum ol -
madığı anlaşıldığından muhakeme 
günü olan 26.1.938 saat 10 da Fatih 
sulh 3 üncü hukuk mahkemesinde bu 
lunmadığı taktirde gıyabında muha
kemeye devam olunacağı ilan otu -
nur. ( 2990) 

Cünktı!ASPİRİN:seneTerdenberl 
llerı: türlü soaÜkalaınlıklarına ye aa;, 
rılara karsı tesiri sasmaz bir uaç, 

olduöunu:isbat .. etmistir. 
~ . ..... . \ 

AS P 1 R 1 N intleSfrfndenYemifi)o~a~çfn • 
lütf~ EB markasınaı.dikkıtlediniz, 
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' Çaresi varken ıstırap 
çekmek.. ne acınacak hal ! 

• GRIPiN 

Otütmekten mütevellid bü
tün ııtırabları, adale, bel, 

ıinir ağrılarını 

dindirir 

. 
En tiddetli bat ve dit ağrı-
larını, romatizma ıancı ve 

aızılarıJ\T 

keser 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe allnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRIPIN,. isteyiniz ........................ 

~SELCUK PAZARI-, 
istiklal caddesi, Sakarya sineması yanında 

SELÇUK PAZARI {Eski SamatyaJ 
15 gün için fevkalade tenzilatlı satıp 

başladığını •ayın müşterilerine Üan eder. , ....... ____________________ _ 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannm arasındaki kaşıntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, 

•rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Sark 'spenc;ivari laboratuvarı T. A. $. 

.......................................... 
Soğuk algınhğı • Nezleye karşı 

PASTİL ANTİSEPTİK 

,,~·~ 

l~...:l,f ... · r 
Teneffüs yollarile geçen 

hastalıklara kartı koruyucu; 

tesiri kat'i pastillerdir. Nez-

le, brontit, grip ve boğaz ra-

hataızlıklarında, ıeı kıııkh-

ğında pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

lNGlLIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU, IST ANBUL 

ıh il mr • 
Gazetecılık ve Neşrıyat l'Urk Ltmıtet Şırketi Basıldığı yer TAN Matbaası 
Sahıb• "hmf>t t~mlrı VAl.MAN LJmur1'! Neşrtvııtı frfare Eden: S. SAi.iM 

• 
Kulağınıza Küpe Olsun ! . 

EVRoz·N 
Kullanmakla Kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gripf geçirir. Harareti sür'atle dü
fiirür. &!, dif, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEV

ROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir . 

._ ___ Kat'i Tesir ___ __ 
icabında günde 3 kaşe allnabilir. 

lıim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutardığı 

lstanbul Satınalma Komsiyonundan : 
1 - Gümrük Muhafaza Örgildil için 330 ili 367 tane eğer takımının 

3-1-938 Pazartesi gUnü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Bir eger takınıma 63 lira bedel tahmin eclilmi§tir. Ve ilk teminatı 

1735 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını Galatada eski İthnlat GümrUğU binasindaki komisyona 
vemneleri. (8232) 

Nafıa Vekaletinden : 
1937 Takvim senesi için muteber olmak üzere vesika alanlar nihayet 

Kanunuevvelin 20 nci gününe ka~ar ellerindeki vesikalarının mezk\tr ve
sikaları aldıktan sonra yaptıkları i§leri ihale bedellerile zikretmek ve a
lacakları Ref eranslan da dilekçelerine bağlamak suretiyle tebdili husu
sunda Vilayete müracaat etmeleri, aksi takdirde ellerinde yalnız 1937 se
nesi için verilmiş olan vesikalarla yeni sene taahhütlerine i§tirak edemi

yecekleri ilan olunur. (8377) 

lı-~~~~~~~=~~~~ 
1 SiHi.RLi GÖZ 

Bu yeni ve 

sihramiz 
renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz 

Pudra renk e
rinde inkllab 

yaptı 

On kadında dokuzu, ''""""~""""-~~ 
: Artık; sizi ya.5mızdan fazla ihtt-

• • yarJamıs gösteren ve yüzünüzde tenlerine uymıyan bir l!';. 
"plakalar,, halinde yapışaıı adi 

renkte pudra kullanır· ~ ~udraJan bırakınız ,.e .bir ~el-
lar ve yüzleri ıun'i - lik mütehassısmm dediklerini o· 
" aky • .. .. b. ~ kuyunuz. 

m aJ gormuf,, ır ""iV~~"""' 

tekil aldıkları gibi yatların- yüzünüzde plakalar halin-
dan fazla ihtiyarlamıf gö- de yapıpn adi pudralara 
rünürler. Yeni icat edilen nihayet veriniz ve bugün-
fayanı hayret "Chromo- den T okalon pudrasının aih· 
acope,, makinesi, pudra ri.miz renklerini tecrübe edi-
renklerinde bir inkılap yap- niz. Yüzünüzün bir tarafına 
tığı gibi sihirli bir göz, mev• bir renk ve diğer taraf ma 
cudiyetinden bile füphe e- da bqka renk bir pudra ıü-

1 deceğiniz niıbette pudr~ rünüz ve cildinize hangisi 

1 , renkleri araaındaki ahengı daha uygun geldiğini görü· 
ifta etmittir. ki bu, Toka· nüz. Bu yeni pudrayı kulla-
lon müeaıeaeıi kimyagerle-
rine birçok tabii renkleri e· 
ıaalı bir tarzda mezcetmek 
imkanım vernıittir. Artrk 

narak cazip, ıehhar ve ide· 

ta tabii bir güzellik temiP 
ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarif e kartılık olarak lı
tanbul 622 posta kutusu adresine (T. T. 7) rumuzile 
12 kurut gönderdiğinizde ıize huıuıi modelde bir ku- ..,.., 
tu pudra ile muhtelif renklerde nümunelik 4 ufak pa-
ket pudra gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit 
kullandığınz pudranın rengini de bildirmeği unut· 
mavınız. 

30 Ton Aleminyom 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden : 
Fabrikalar ihtiyacı için yukarıda mikdar ve cinsi yazılı malzeıne ~O 

İkincikanun 1938 Pazartesi gUnil saat 14 de satın alınacaktır. lstekliletıJl 
ayni gün ve saatte yüzde 15 teminatlarile beraber gelmeleri .. 

Şartameyi görmek istiyenler: Ankarada Ticaret kaleminden, lstanbtıl'" 
da - Fındıklıda Yollama MUdürlüğünde her giln saat 13,5 dan 15,5 kn.dst' 
görebilirler. (4491) <8291) 

, ................. im!'! ............................................................................... _ ................................... .. 
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