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lV~ahsus Ası'zadeleri Varpır 

l AHMET EMiN YALMAN 1 • 

Fertler gibi içtimai bünyelerin de hutalıklan vardır. Bun
lar da çetit çeıtit mikrı>plarm tahribine maruzdur. Arada

~'ba,hca fark, içtimai hutalık mikroplannı görmek için mikro._ 
-upa ihtiyaç olmama.aından ibarettir. 

içtimai bünyelere muaallat olan haatalıklar, dünyanın her ye
linde biribirine pek benzer. Ayni sebeplerden batgöaterirler. A
liınetleri her yerde birdir. Ayni .eyrİ takip ederler. Ayni yolda 

beticeler verirler. 
ı.r.'l'ufeyli mikropların her yerde gözlerine en ?°k kestirdikleri içtima.t 
u1111yeler, belediyelerdir. Bu muhitin prt ve jmki.nlan ba.rmınuya, yetişmiye 
lt?ı salmıya çok müsaittir. Belediye hayatı bakımmda.n dünyanm her ye 
l'iııde çok sıkı bir benzerlik olduğu için belediye hastalıklannm muhtelif 
~e?11eketlerdeki manzarası, diğer içtimat hastalıklardan çok ziyade biri 
birine yakındır. Adeta diyebiliriz ki meseli bir kızamık mikrobunun muh 
~lif memleketlerde nasıl müşterek bir hüviyeti varsa Belediye hastalık.la 
rı da tıpio öyledir. 

Ş ebrin umumi hayatında kılla, kestirme, kolay yollardan el uzatıla 
cak menfaat kaynaklan hudutauz gibidir. Dünyanın her yerindeki 

~belere göre bu kayna.klann ~ıcalarını şöyle hiliisa edebiliriz: 
ı - Umumi hizrnetJeria Belediye tarafından görtımJesinde (yanıl 

halka aa, elektrik, gaz. aakllye friıinlan veealre sa.t:ıpada) olan bu
ausi menfaat imki.nlan-

Bu gibi hizmetler Belediymla eDnde obnlyan tehirlerde, intifa yolu 
biraz ba§kadır. Ummıi lıbımet §lrketlertnin halbı menfaa.tme ay
km yollarda ytlı'&iM'*lne ve tuhhötlerlııi tvtmamMma göz yumul
mak suretile dolap çevı:llııuek lmk'nle.n vardır. · 

Z - Befı fl7e; bülmı ._ vı•cıe iyi ekmek, t.em1ı1, bDesb ve lb-
.. - - • • • • ... • .. • • _...._ ·---- '-- '-'·-· ..19'1r 

._ ve alnıalıi tiwatdlk ft ltB glti1 6lclller lwiljgonHJiııD mu-
~ Piftl&f& ao · trrh': fanta l!;:Sla alr.lpntjuo lnlrill111tar. Ba .mm
IU'a aykırı olan banllet.lere karii gös ymnm•hr, dönyanm birçok 
§ehirlerinde eatdır bir nevi matahtır. Aylan oJnuymı vaziyetlerde 
bile cera ve ba§a it ~ tehdidi De ayni gayeye 'ftU"ID8k yolu tutu
labltr. 

3 - Yapı nhwntuma aygan olan ve olmıyan hareketler hakkında 
hökttmler vermek ..wüyetl, deıeee derece aWmdıt.rlar lıçla diğer bir 
haraç kaynağıdır. 

4 - Seyrtisefer illeri de renç1ı bir kaynaktır. 
5 - Belediyeain her törltl rabl&tlye işlerinde hn8osJ menfaat, 
~ roller oymyabllr. 

6 - Glzti kumarhanelenlea bafhyarak her türlü eğlence yerleri, 
hele 8§Bğl nevi tufeytl mlkoplar için bir cevelia sahasıdır. 

7 - Bir fe)ırlD ,ereflenecek yerlerini iptSdaul•n bilerek ucuz fi
yatta arazi almak ve civar eereflendlkten sanra sailnak gibi dolap
lara da dttnyuıoı ~ belediyelerinde t;esadtif edDlr. 

8 - Möna.lal8a l5lerfaclekl dolaplar, bir işte torluk icat ederek 
lollra kolaylık ve sürat satmak gibi dala-vereler de; çok rastgeUnlr 
bir husmi lllıf.llfaat kaynağıdır. 

En küçük bir mnrakabesizlik ve bekçisizlik; bu kadar kolay ve zen 
gin fırsat ve iımkanlar arasında tufeyliler yaratmaz da ne yapar? 

lıttlra.kabesizliğe rağmen buna mukavemet edebilmek için çok büyUk bir 
~ist, çok yüksek ablak prensiplerine bağlı bir adam olmak lazımdır. 
ı.. .. ~ f_ert bu kadar seciyeli ve feragatli olamaz. Dünyanın her şehrinde 
~ık tanınmıştır. Buna karşı mücadeleler devam etmektedir. Her ta 
~ tesadüf edilen en büyük milşkilli.t, hastalığın teşhisindedir. Çünkü 

l'din açığa vurulmaması da hastalığın seyrine ait tabii hallerden biridir. 
~~Yeti olanlar, ummniyetle ses çıkarmamayı tercih ederler. "Ekme 
::"~ olurum.", "canımı yakarlar", ·~ba§ıma i1JI aça.run", "üzerime bir 
~ir lekesi sürerler" gı"'bi şekillerde düşünürler, korkarlar, _ve susarlar. 
~ u §artlar karşısmda hastalığın ilerlediğini ve azgm gekiller aldığını 

l anlıyacağız? 
Cok tükür ki bunun şqmaz bir alimeti vardır. Yine dUnyanın her bUyUk 

~~de bulanık suda yaşıyaıı birtakım mahlflklar eksik olmaz. Hatta bun 
deı ıçınde bulanrk su i.leminin kendine mahsus birtakım tanmmış asilza 

eri de yetişir. 
Bu uılzadeler suyun aathmda görünmek cüretini bul

nuya bqlayınca lefhiate tereddüt etmeyiniz: Belediye 

haıtabğı ileri ve azgm tekline varmıfbr. 

S C>D zamanlarda latanbulda belediye hutalığmın 
itte bu seyri görülmüttür: Aaılzadeler suyun aat-

l:t b'!1'1 kadar çıkımtlardır. 
l'er·~hgm ilk muayenesi için iki mülkiye müfettişi geldi. Kendilerine 
'tlş; en "&.züenin hududunu bilmiyorum. Bu vazife yalnız dosya ve ki.ğıt ka 
l'~rtnaktan ve sonra bir rapor yazmaktan ibaretse maksat hisıl olını 
lı nı ktır. İstanbuldaki Belediye hastalığı, hilkfunet ve fırka kanalile esas 
ltıet:Y~eler yapılmasını icap ettirecek kadar ilerilem.iştir. Halk, hükti 
Cafn:ı n hunaye göreceğine, ekmeğinden olmıyacağma, başına iş açılmıya 

la a dair tatmin edilmeli, sonra derdi dinlenmelidir. 
tecru tanbuı,_ memleketin en ileri ve uyanık bir yeridir. Mütareke denilen 
inkıta.be Ye ı~k~ce mektebinden.aiplomalıdır. AtatUrkün eserine bağlılıkta, 
ı.t! sevgısınde hiç bir yerden~kalmaz. 

ııın cu!:1d~ki Belediye ~~ lcQkUnden tedavisi ve lstanbul halkı 
l'alnu; ıın:yet ve in' ~ ~t. ve feyizlerine kavuşturulması; 

liaetaıık ~uı heısa~ · bütün :dkmıeket hesabına bir kazançtır. 
>ece~ - bır defa Uıthia muayene ve tedavinin gecikml 

Kllı• Gail' -~ 

BAS MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

lngiltere Krall Bir Kaza Geçirdi 

Londra, 17 (A.A.) -Tiyatrodan dönmekte olan 

Kral ftl Kraliçeyi lıimil otomobil dijer bir ar-1>a 
ile ça.rplfllllfbr. Yaralı ,oktur. 

Müddeiumumilik Bu Adamın 
Zorla Getirilmesi için 

ihzar Müzekkeresi Kesti 

1 Hatay Seçimi 

Hariciyede 
Görusme , 
Yapıldr 

Bize Bin Lira Verdiğini Söylediği Günlerde Pek 
Küç~_k ~ir __ B_orcunu Vermekte Aciz Göstermişti 
~bul Cümhunyet. mu~_d:ıuınu- bir alettir. Hem de gaflet ,.e şaşkm-

--o-
Milletler Cemiyetindeki 

Dalmt Murahhasımız 
Talimat Alarak Gidiyor. 

misı ~· Hikmet Ona~, dün but~ ga.. lik yüzünden çok acele, çok fena se-
zetecılerle beraber bır muharrırımır.e çilmiş bir alettir. Herhalde ilk tah • 
şunlan söylemiştir: kikat, hakikat yolunu adım .ldmı ay· 

"- Vilayet tarafından bize dınlatacak ve böyle bir alet kullan -
tevdi edilen Avni Bayerin pro- mak ihtiyacını duyanlar da mutlaka 
b~•tosu üzerine kendisini dün hesap vereceklerdir. 

Karşımıza çıkanlan Avni Bayerin 
polis vuıtuile davet ettik. hayatı o kadar karmakanşık hadise 
Gelmedi. lhzaren getirilmesi ve macera ile doludur ki, kendi faa.. 
için bugün polise müzekkere liyet sahası bakımmdan cidden hay· 
yazdık. yarın getirtilecektir.,, retten parmak ısırmamak nümkUn 
MUddeiumumniğin verdiği buma. olmuyor. 

!il.mattan anlaşıldığına göre, Cümbu- Hergün bir macera 
reyet adaleti faal bir §ekilde hareke- OlçilsUz bir sefahat dil§künıtiğU • 
te gelmiştir. Namus ve ha?rsiyete kar nUn 11,Y&ndırdığt devamh bir para ih· 
şı hazırlanan şekavetten mesul olan. tiyacı var. Bunu karşılamak için her 
!ardan hesa.p aranması için ilk adım gün bir şantaj, bir anaforculuk dü-
atılmış demektir. şünüyor. Polis karakollarının devam

Acele •eçilen bir ôlet 
Bugün müddeiumumiliğiıı karşısı • 

na çıkacak olan Avni Bayer, ancak 

Maskui ilk aüfenleraen 
Recai Nüzhet Baban 

. 

lı bir müşterisidir. 
Bir gün adının benzerliklerinden 

istifadeye kalkitıyor. Diğer bir gün 
(Arkası 9 uncuda) 

Htaiciye V ekilimd 
8. Rüıtü Ara 

:Ankara, 17 (A.A.) - Hariclye Ve. Bir Otobüs istidasının f ".""S:ri;;"".1111 
U d 

i Bat:'l•ekili i :=nZ>~:::;Zii;:ı~ju;~~ 
ğ ğ Ak b t = V ..,,. . = miyetlnde TUrkiye dainıf muraldl .. 

r a 1 1 1 e 1 G J i Necmeddin Sadak bugün Hatay Jntl-
§ etıyor § haba.tı hakkında Milletler Cemiyeti ! A 1 tarafmdan Hataya gönderilen komi&. 

Tavsiye Etmişler: 
''Ad = .. nhrcr, 11 (T~ mııAa- : yonun hazırladığı rap:>r etrafmda G 1 birinden) - Pm.te balım- 1 görlllmil§lerdir. 

: malrta olem Sııri7e Bapelıili § HUkfunetimlrJn bu husustaki not.. 

Hani d K d • B G•+ı ! B. Cemil llertlamın, Anh-1 tal nazarı hakkında talimat alan da~ n a a rı eye 1 •il 1 raya welmelr ıoe baTaJa bcı- : imt murahhasum-,. Bay Necmeddin Sa 
: .zı temalar ~ mer. ! dak Milletler ~miyeti konseymde ha 

l,letmiye ,ılımak i,in hazırlanan otobüJertlen 
(l'afsila.t 9 uncu Sayfunmla) 

Tramvay - Otobüı davasında: 

•\ 

' ... \ 
~ ( ............ __ 

F;.ı.,i vatman - Tan, tan tGn, aavulan Yoldan, Beliyor Yalman! •• 
... _ _:,_ tür" 'd 
-~a en-

i dün p, • 1 lwawlret ettifi- = zır bulunmak uzere pazartesi gllııi = . .. .. ~.en 1 Cenevreye gidecektir. 
= nı ogr~un. : Ankara 17 (A.A.) -Şehrimize gel ! PaTU, 11 ( A.A.) - Sııri- 1 mi§ olan Fransız askeri heyeti ile mU-
1 ye BtıfVekili Cemil Merdam j zakerelere bugün Genelkurmay~ 
i 6a aabala Parüten luueiet = kanlığmda başlanmıştır. 
:: etmiftİr. Cemil Madam An- 1 Misafirler öğle ve akşam yemekle-
j karaya gitmelıtetlir. I rini Ankarapalasta yemişlerdir. 
;ı •ıııı•ım•mı•ıııı•ım•mı•r. (Arkası 9 urıcuda l 

Üniversite Rektörü 
Şehrimize Dönüyor 

Gaziantep 
Saylavlığı için 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden)- Ankara. 17 (A.A.) - Gaziantep 
Bir haftadır şehrimizde bulunan Is eaylavı Numan Menemencioğlunun i9 
tanbuı üniversitesi rektörü Cemil Bil tifası ii7.erine boşalan Gaziantep say
sel, yarın sabah Istanbula hareket e- lavlığma Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
decelrtir. Rektör, Bqvekll Celil Ba- azasmdan Doktor Mehmet Ali Ata· 
Yar tarafından kabul edilmiş. 7.taarif kay Parti Genkurumunca Parti nam 
VekAıleti iil.e de temas etmiştir. aedi olarak onaylanmı§tJr. 

Ahmet Emin - Oatündai münakafll.lmda bombardıman! 

Ahmet Emin • Oatündai münakqumda bombardıman! 
At mcrrtini dağlar inlain!... - Karikatür'den -
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Yazan: 

~li Haydar Mithat 
[Terclime ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

Basvekil Gladstone 'un 
1 

izahatını Parlamento 
Kafi Görüypr 

-24-
•ıngiUz parlamentosunda baba 
mı bu kadar hararetle müda 

faa eden B. M. Coan'ı tanımak fır
satına nail olmadım. Fakat çok dü 
rüst ve ateşli ruhlu bir insan oldu 
iünü her taraftan duydum. 

Parlamentonun Mithat Paşa 

hakkındaki hararetli münakaşası -
na ondan sonra iştirak edenler a
rasında Sir H. Drummond Volf vat 
dır. O da demiştir ki: "Başvekil 

hakkaniyetli ve şerefli bir centil -
mendir. Mithat Paşanın idamı hak
kında müdahalede bulunmasını ken 
disinden dilemiye bile lüzum gör
müyor.um. Yalnız hatırlatmak iste
rim ki lngiltere, Türkiyede haksız 
yere idama mahkum edilen adam
ların hayatını defalarla kurtarmı· 
ya muvaffak olmuştur. Umit ede
rim ki, lngiltere hükfımeti, bUtün 
nüfuzile Babıaliyi tazyik edecek ve 
Mithat Paşa hakkındaki idam hUk 
münUn hiç olmazsa hafifletilme
ilini temine muvaffak olacaktır. 

Mithat Paşa, çok liberal ruhlu 
bir devlet adamıdır. BütUn vazife
lerini dikkate değer bir dürtlstlük
le ve büyük bir akıl ve aıeka ile ba· 
ıarmıştır. Mücadele ettiği bU~ün 
mil§küllerin hakkınd~n gelmi§tir. 
Fellkete uğrıyan bu devlet ada -
mmın imdadına koşmak bir insan
lık vazifesidir. Umit ederün ki Baş 
vekil büyük nüfuzunu bu maksat 
için kullanacaktır .• , 

A bdülhamidi biraz müdafaaya 
yeltenen bır adam da par-

lamento kürsüsüne çıkarak söz söy 
lemi§tir. Bu adam Abdülhamidin 
her zaman dost tanıdığı ve iltifat 
ve hediyelere boğduğu Ash."Ded 
BartJ~t'ti. Abdülhamidin doatu şöy
le demi.~tir: 

- Muhterem arkadaşnnm Türk 
paşalarına bu kadar sıkı bir alaka 
bağlaması çok hayret edilecek bir 
ıeydir. Şimdiye kadar her kürsüye 
çıktıkça Türk paşalarına atıp tut
maktan ba§ka bir şey yapmamış
tır. Yıldız muhakemesi zannedildi
ği kadar haksız değildi;-. Mahkum
lardan bir kısmına karşı kuvvetli 
deliller gösterilmiştir. 

Bununla beraber bUtUn dünyanın 
aevgisi, Mithat Paşanın tarafında-. 
dır. Mithat Pa§a, büyük bir devlet 
adamı ve halis bir vatanperverdir. 
Bu muhakeme neticesinde ölmesi 
Q.:>k acı bir şey olur. Fakat şimdiki 
aultan iyi kalpli bir adamdır. !da
ma kadar gideceğine ihtimal _.cr
miyorum. Bununla beraber Babıali 
:q,_ezdinde teşebbüste bulunmak fay
dalı olabilir. Bunun şeklini hükfi· 
mete bırakalım, fakat parlamento 
namma bir karar vermiyelim. 

Başvekil Gladstone - Bu müna
kaşayı uzatmakta fayda var mı, 
bunu bilmiyorum. Muhterem arka· 
daşlarıma şu basit izahatı vere -

yim: ünümüzdeki hareket sahası 
çok dardır. Bu saha içinde müm • 
kün olanı yapmakta hiç kusurumuz 
yoktur. 

Takriri veren geref1i centilmenin 
muhakemeyi idare edenler hakkın
da kullandığı sert lisandan dolayı 
teessür duydum. Belki söylediği 

sözlerden kendisi emindir. Fakat bu 
adamlann halini hakkaniyet iilçü
lerile ölçmek imkanı bizde yotCtur. 
Muhakeme fona olmuşsa bile bu 
nokta hakkında dünya efkarmı ln
giliz parlamentosu kUrsüsUnden ay 
dmlatmak ve kararın nakzını iate
mek gibi bir hareket pek çok iti -
razlar uyandırabilir. 

A sıl mesele şudur: Bu yolda 
bir i§e müdahaleye hak~ı

ıruz var mı? Elbette hayır... Fa
kat burada (müdahale hakkı) ke
limesini kullanıyorum. Yoksa ada
let prensipleri ve siya&:!t bakımın
dan hususi muamelelere resmi ve
ya gayri resmi şekilde karışılma
sının teamülleri eksik değildir. 

lstanbulda takip edilen muha -
keme usulü hakkında kati bir hü
küm verecek vaziyette değiliz. Fa
kat A vrupadaki düşünce ve kana 
atlerin umumi manzarası bize şu ü
mitte bulunmak hakkını veriyor ki, 
Sultan, bu işin geniş ve insanca dil 
şünmenin kendi menfaati icabı ol
duğunu kavrıyacakbr. 

Kendi hesabımıza elden gelen 
her t e;?ebbüste bulunduk. 2 tem
muz tarihinde sefirimiz Lord Duf
fcrıne, taıımat veraıK. Arzu ettigı-
miz maksada varmak için en mii
nasip, en mahrem, en kati ve en 
tesirli vasıtalara müracaat ~tme -
sini kendisinden rica ettik. Bir 
adamda bu gibi maksatlar iç.Uı ne 
kadar tedbir ve dirayet bulunması 
beklenirse Lord Dufferin'de bunun 
en yüksek derecesi vardı. Elbette 
elden geleni yapacaktır. 

Şurasına eminim ki, itidal ve ted 
birlerle dolu olan bu teşebbüsümüz 
bütün A vrupadaki münevver in -
sanlar tarafından hoş görülecek 
ve bizzat Türkiyenin menfaatlerini 
ve rahatını korumıya hizmet ede -
cektir. Bu bahsi çok uzattık. Gö
rüyorsunuz ki, vazifemizi sonuna 
kadar yapmış bulunuyoruz.,, 

J . Coven - Başvekilin izaha
tı bizi tatmin edecek yolda

dır. Umit ederim ki, muhterem tak 
rir sahibi takririni geri alacaktır. 
Mithat Paşayı ben de tanıyorum. 
Memleketinin kendisine verdiği bü 
tün vazüeleri şerefle ve dirayetle 
başarmış müstesna bir devlet ada
mıdır. Fakat bir yabancı memle -
ketin mahkeme usullerine müda
hale etmek. istiklaline ~ uzatmak 
demektir. Belki de sultan buna kI 
zar. iyilik yerine fenalık yaparız. 

Arkası \-ar) 

izmirde Mevsimin İlk Balosu 

Yağ iskelesi 
Acinacak 

Bir Halde 
lUeyvahoşun ba..5mdaki Yağ 

iskelesi, Jstanbul Iiman.ırun baş· 
ı bca işlek ihracat iskelelerinden 
$ biridir. Muhtelif Jiınanla.ra yük 
İ götüren irili ufaklı bir çok ge -
ı miler, mallannı buradan alırlar. t GUnUıı her sa.atinde kalabalık bir 
t faaliyet merkezidir. 
• Fakat, buranın l'&Zlyeti son 
ı gUnlerde pek acınacak bir hale 
$ gelmi~tir. Sahil boyu, bakmısız-

Jık yüzünden her gün biraz da
lla çökmekte, ve gittikçe tehlikeli 
bir )ıal almaktadır. Havalar iyi 
gittiği halde, bu saha, diz boyu 
denecek kadar çamur içindedir. 
Evnlki gün de bu yüzdeıı bir a
raba atları ne beraber denize kay 
mı~, sürücüsü güçlükle kurtula-

! bilmiştir. 
• Yağ iskelesi ci\'annda i~ gö
J ren tüccarlar, dün bize ~yle 
• dert yandılar: 
: · "- Bu işlek ihraç iskelesinin 
$ yolu, çamur deryası hali1ıde mi 

1 
kalmalıdır! iskelenin önüne hiç 
değUse beş on ta., koyarak yolu 
geçUebilir hale getirmek pek ml 

1 
külfetli bir i~tir! 

Temmuzun on beşinde bile bu 
balçık burada eksik olmaz. Yıl· 

• l&rdanberi çamur içinde yüzen 
J \'atandaşlann derdine aJi.ka gös 

ı..t:::~ .:~:.!:~:~d-~~: .... 
İnhisarlar 

idaresi için 
Teskilat 

1 
Yeni kabinenin ynpacağı bir çok 

yeni ve mühim işler arasında !nhisar 
!ar idaresinin tamamen ticari bir teş 
kilat haline konulacağı anlaşılmakta 
ıi"' Rıı inıır&>nln daha ras'-:nnP.l .esas
lar dahilinde çalışması temm edueceK 
tir. Bu arada halkın itiyat ve ihtiyacı 
gözönüne alınarak inhisarlar mamu
latı gerek keyfiyet, gerekse maliyet 
noktasından yeni baştan tesbit edi
lecektir. 

lnhisar maddelerinin umumiyetle 
ucuzlatılması kararlaşmıştır. 

Bir taraftan maliyet indirilirken, 
diğer taraftan satı§ imkanları 

ve varidat artırılacaktır. Bu işler 

arasında ehemmiyet verilen nokta -
tardan biri de en mühim ihraç mad
delerimizden olan tUtün astihsaUitrmı 
zı yeni esaalare. bağlamak ve tütiln 
ihracatımızı çoğaltmaktır. 

Hükumetin senede vasati olarak 
40 milyon lira varidat temin eden in
hisarlar müessesesi Uzerinde alacağı 
bu mUh;m karar ve tedbirlere baş -
ıangıç olmak Uzere şimdiden tetkik
lere başlanmıştır. 

Ceza Hukuku Kongresine 
Gidecek Heyetimiz 

Kanunusaninin on ikinci günü Ka
hirede toplanacak olan birinci ceza 
hukukunun tevhidi kongresine hüku 
metimiz de davet edilmiştir: 

Kongrede ·hükmetimfai Universite 
ceza hukuku Ordinaryüs profesörü 
Tahir Tanerin riyasetinde bir heyet 
temsil edecektir. lstanbuldan müdde
iumumi muavinlerinden Sadrettin ılc 

1 bu heyette ha. ol~r:ık bu~unacaktrr. 
Adliye Vekalctı dun kendısine tebli
ğat yapmıştır. Heyet, ay sonuna doğ 
ru hareket edecektir. 

iki Otomobil Kazası: Yağ işinde 

Bir Kadın Öldü, Bir Sıkıl~ontrol. 
G t O. ·ı·· azım en ç e um. Mahl\it yağ imalathanelerinin gaY· 

ri sıhhf aartıar altında çalıştıkları i
çin kapattlmalan, yıı.ğ i§ini günün 

Dereces·ınde Yaralı ba§lıca meselesi olarak ortaya koy-
muştur. Anlaşılıyor ki, mnhllıt yağ 

Son yirmi dört saat içinde şehri -
mizde iki otomobil kazası olmuştur. 
Bir kadının ölUm{\ ve bir kahve ocak 
çısmın ağır yaralanmasile neticele 
nen bu iki hadisenin tafsilatı şudur: 

Kazalardan biri dün sabah saat 11 
de Çarşrkapıda geçmiştir. Şark ktra 
atanesinde ocakçılık yapan Kerim is 
minde bir genç, kahvesinden çıkarak 
karşı kaldırıma geçmek istemiştir. 
Fakat, bir tramvayın geldiğini göre
rek geri dönmüş, bu sırada şoför Ah 
medin idaresindeki otomobille karşı 
karşıya kalmıştır. Araba süratle gel 
diği için, şoförün otomobili durdur -
mak yolundaki bütün gayreti boşa 
çıkmıştır. Kerim, arabanın altına yu
varlanarak on metre kadar sürüklen 
miş ve başından çok ağır yara alm.rş 
tır. O sırada vaka yerinden geçen bir 
cankurtaran arabasile derhal hasta
neye kaldınlan Kerimin sıhhi vaziye
ti ağırdır ve Umltsizdir. Şoför Ah -
met, zabıtaca yakalanarak hakkın 
da tahkikata başlanmıştır. 

Şi,lideki facia 
ikinci vaka da, evvelki gece Şiş1ide 

olmuı;tur: Şoför Arifin idaresinde o
larak Şişliden HarbLyeye doğru son 
sUratıe gelen 1795 numaralı otomo
bil, 55 yaşlannda Halime isminde bir 
kadmr çiğnemiştir. Bu kadın, Şişli 
çocuk hastanesinin önUndeki tram -
vay durakyerinden caddenin öbilr ta 
rafına geçmek isterken bu kazaya 
uğramış ve derhal ölmüştUr. 

Misafir Gazeteci 
Şerefine Ziyafet 

--o--

B. Herbert, Atatürkten 
Hayranhkla Bahsetti 

Uc rln evvel sehrlP}ize 2'.elerek An 
KlilılYc' -gıacn ;::,unaay nme·s gauı~-ın 
siyasi muharriri B. Herbert Sudebot 
ham dün Ankaradan dönmüş ve gece 
Tokatlıyan otelinde Belediye tarafın 

{:arııkapıdaki kazada otomo
bilin folörü Ahmet 

Halime, Osmanbeyde Güzelbahçe 
sokağında l numaralı evde oturan 
terzi Fahriyenin annesidir. 

Şoför Arif, dün adliyeye verilmiş 
ve yedinci sorgu hakimi tarafından 
tevkif edilmiştir. Görülen lüzum üze 
rine Halimenlıı cesedi morga kaldırıl 
mıştır. 

Tasarruf 
Haftasının 
Son Günü 

Milli Ekonomi ve Tasarruf haftası 
bu ak§am bitecektir. Hafta münase-
..,,...,_tıof --- .... v '"""'"""""ı~·--- ... _._.., ...... "' ... "' 
ler verilmiştir. Erenköy kız lisesinde 
bir toplantı olmu§, tasarruf mevzuu 
etrafında konuşulmuştur. 

Bundan başka, Kadıköy 4 1 inci ilk dan bir ziyafet verilmiştir. 
Misafir gazeteci Ankarada ancak mektebinde dün bir yemiş ba~amı 

bir gUn kalmış, fakat fevkalade mü yapılmış ve talebeye bol bol yer~ı .ye~ 
sait intibalarla ayrılmıştır. Dönüşte mişler dağıtılmıştır. Kadıköy bırın~ 
gazetesine Türkiye - İngiltere müna ı ve üçüncü orta okullarında da yerli 
sebatı hakkında ve memleketimizdeki mallar bayramları yapılmıştır. . 
mtişahedeleri etra.fmda yazılar, yaza Bugün de birçok mekteplerde mli-
caktır. samereler verilecektir. Müsamereler-

Dün akşamki ziyafette yemekten de oynanacak piyesler evvelden. h.a
sonra söylediği kısa nutukta, Tilrki zırlanarak m~kteplere gönderilmış~r. 
Y.ede pek kısa bir müddet kalmış ol Vitrin müsabakasına giren maga
~asına ·-ağmen gördilğü terakkiye zalardan derece kazanacakları seçe
hayran olduğunu, Atatürkün bütün cek olan heyet, dün akşam toplan~l§ 
dUnya için bir nilmune olacak icraatı ve müsabakaya iştirak eden ~aga
nı cihana bildirmeyi bir vazife bildiği zaları dola§arak her birl için bır nu
ni söylemiş ve ezcUmle, Türkiye ile mara vermiştir. 
Ingiltere arasındaki münasebetlerin Numaralar bugün tasnif edilecek 
bir dostluktan ziyade bir ittifak ma ve derece kazananlara madalyalar ve 
hiyetinde telakki edilebileceğini söyle rilecektir. 
miştir. 

Türkiye seyahatinde Uzerinde en 
bilyük tesir yapan hadiselerden biri 
nin de Atatürkün hakiki bir demok 
rat 01.iması, memleketini terakkiye l?Ö 

tUrmek için bütün kuvvetlerini sefer 
ber etmesidir. Misafir gazeteci, Tür 
kiye hakkında bu kısa müddet zarfın 
da edindiği intibaları genişletmek için 
tekrar Türkiyeyi ziyaret arzusunda 
olduğunu söyledikten ve Belediye re 
isinin bu nazikane davetine teşekkür 
den sonra. Meclistekileri Atatürk şe 
refine kadeh kaldırmıya davet etmiş 
tir. 

!n'{iliZ gazetecisinin memleketimiz 
ve Şef Atat\irk hakkındaki bu sami 

Beş Zavalll 

Yanarak Öldüler 
Balıkesirden bildirildiğine göre, 

Dursunbeyin Çatalçam köyünde bir 
yangın faciası olmuştur. Yangında 3 
ev yanmış, ve bu evlerden birinin aa 
bibi olan Ali, kansı Zeliha, i.ki çocu
ğu ve Alinin annesi yanarak ölmüş
lerdir. Bir çocukla Alinin annes!nin 
cesedi bulunamamıştır. 

Gemi Kurtarma Şirketinde 

imalatını Q.'.>k sıkı bir kontrol altına 
almıya ihtiyaç vardır. Halkt sıhhate 
mum- yağlardan kurtarmak için gizli 
,ekillerde yapılan imalitı önlemek ll 
zımdır. 

Bundan başka, dükkanlarrla satı
lan bu gibi yağların üze..riı..:ı mahiye
tini açıkça gösterir ~irer etiket ko
nulmalı ve etikete uygunsuz yağ sa· 
tanların çok şiddetli ... eza görmeleri 
için, eğer yoksa, beiediye zabıtası ni· 
zamnamesine yeni nıadd~ler ilave e· 
dilmelidir. 

Dün görü§t:UğlimUz bır yağ ti~aret
hanesi sahibi, bize bu me.:Jele l'trafm
da dikkate değer nıalumat H:rmiş ve 
şunları aöylentiştir: 

11
- Mahlut yağ bir ihtiyaçtır ve 

yapılmasının önUne de geçilemez. Fa 
kat, bunu sıkı kontrol altma atmak 
ve bir formüı tayin etmek lizımdır. 
Belediye mahlut yağ yapılmasına mü 
saade etmeli, fakat bu yağın Uzerine 
etiket koydurmalı ve bu etiketin Uze• 
rine mahlutu teşkil eden yağ madd&o 
lerini yazmak mecburiyetini kabul et 
melidir. Meseli, etiketin üstünde "bu 
yağ yUzde 30 vejetalin, yüzde 30 su• 
sam yağı ve yüzde 40 tereyağından 
müteşekkildir,, diye bir ibare bulun· 
malıdır. Böylece belediye kimyagerli
ği ve sıhhat heyeti tarafından hazır .. 
!anacak formUllere fiyat farkı da kon 
malıdır. Gerçi bu vaziyet. yağcıların 
aleyhinedir. Fakat gizli yerlerde ç,... 
ltıjarak sıhhate muzır pis yağ yapan• 
!ardan memleketi kurtarmanın ça.• 
resi budur. DUnyanm her taraf mda 
Margarin denilen mahHit yağ vardır. 
Fa.kat kontrol altmda bulunduğu için 
hiçbir zarar getirmez. Şimdiki yağ· 
larm piyasada çok daha ucuz satıl • 
ması da bu suretle mümkün olabilir. 
Halkın en fazla zarar gördüğü, no~t& 
uft~~ .... n ... -1 ... .4() t•rkı"l auvn lr•..-' 
bıal!'lıatr. 

ABil mücadele edilecek nokta ya.ğ· 
!ardaki saf yağ miktarının fiyata uy 
gun olup olmadığı ve yağın içine mu• 
Zil' madde karışıp kanşmadığıdır. 

Kendimizi. aldatmıya!ım ve halla 
bile bile zarara sokmıyalım. Doktor• 
lar, belediyeciıler, kimyagerler ve yıtğ 
cılardan mürekkep bir heyet toptan• 
malı ve bu yağ meselesine a.r:-ık bit 
aon vermelidir.,, 

r'BiRKAçSATiRlA-! 
'"""""' ""'" ~ 

'

nhiaarlar idaresinin haıırladıtı tirY• 
ki ılıaralan, aybaımdaıı itibaren && 

tııa çıkarılacak ve 16 kurup aatılacaktıt 

• Aıkerlitini yapmam11 olan lise ve yii.k 
aek mektep mezunlarmnı hüldbnd 

hirmetine aluımaması hakkuıdaki kararnr 
me meriyet mevkiinden kaldırılmııtır 

• ı•met Pap Kız EnstitüııU " idaretl 
muallim kısmı ic;ln talebe almaeak• 

tır lııteyenler bu huıuııta bqün öileye ~ 
dar Maarif Madürlütüne müracaat edebil' 
celıtlerdir 

• 
T ramvay Şirketinin mukavelenaınetl 

müıait olmadıtmdan Karaköy kÖSI 
rüıünün Galata cihetinde açılan yeni dura. 
iın Kıraköy ıutaııı 11yılamıyacaiı ıı:ılal 
mııtır 

• d 1 ~ .. ünl!dl 
B elediye, meydanm ır ıır yuz iıd 

Eminönündeki otobüs durak yer 
kaldrrmr1tır 

• •b' " Motosikletlere de, otomobiller 1 1 1• 

riiltü çrkarmıyan lletler konacaktrt 

••••••••••••••• mt tevccciihüne eUkranla mukabele e 
1 den davetli'er kadehlerini kaldırmış 

Denizbanka devredilecek olan gemi 
kurtarma şirketine ait 150 bin lira!ık 
hisse senedinin de btikmetçe satın a
lınması için bir kanun layihası hazır 
lanmıf ve meclise verilmiştir. Layiha, 
bütçe encümeninde görüşülmektedir. 

oevlet Dcnizyo!rı idareleri umumi 
heyeti bugünlerde Ankarada toP11 

nacak ve bu idarelerin 936 yılma ait biliJJ 
çolannı tasdik edecektir 

tzmir, (TAN Muhabirinden) - C. 

H . P. Birinci Karantina Ocağı, Pa -

zar günü 1zmirpalasta Izmir balosu 
ismi altında mevsimin ilk büyük ba

losunu vermiştir. 

Müessif Bir Ziya 
Tıp Fakültesi esbak Teşrih ve 

Dahiliye muallim muavini ve seneler 
denberi Suadiye ve civarında bayırse 

verliği ve hazakatile tanınmıg etibba 

mızdan: 

Doktor Vamık lsvan 
dün hasta yattığı Teşvikiye Sağlık 

lzmirpalas salonunu dolduran Izmi Evinde vefat etmiştir. :Merhumun ce 
rin yüksek ailelerile sabaha. kadar nazesi bugün saat 11 de Teşvikiye ca 
COfkun bir neşe içinde ve nezih bir miinden kaldırılarak UskUdardaki 
topluluk halinde eğlenmişlerdir. Yıu· aile kabristanına defnolunacaktır. 
kariki resim, balodan bir intibaı tes-
pit ediyor. 

tardır. 
tngiliz muhl!-rrirl Pazar gUnU §ehri 

mizi terkedecektir. 

Liman lıletmesinln Yeni 
Kadrosu Hazırlandı 

Birkaç gündenberi Ankerada bu • 
tunan liman ~tetmeıııi müdürü Raufi 
dUn şehrimize dönmüştür. Raufi, li
mandaki mavna s~kıntrsrnı karşıta • 
mak için Pireden alınacak 21 vasıta 
hakkmda vekalette temaslarda bulun 
muş ve icap eden müsaadeyi atmış -
tır.Liman işletme idaresinin yeni sene 
kadrolan yılbaşından itibaren tatbik 
edilecektir. iktisat Vekaleti, kadrola 
n yakında tasdik edecektir. 

\TAl(Vil!\B~HAVA.J 
YURTI A. HAVA V AZIYETl rrılirinc~~~;~R~ik 

Yurdumuzun Sark ve Cenubu Şarki mm
takalarmda hava açık, Şarki Anac!olunun 
Erzurum havalisi ıiıli, yurdun diter yerte" 
rinde k11men bulutlu ıeçmiıtir Riizglrlar 
Karadeniz kryılarile Garbi Anadoludı Ce 
nuptan hafif esmiı, diler yerlerde sakin kal 
mııtrr 

ŞPhrtmlzde Hava 
Dün btanbulda hava öf leye kadar kapalı, 

öileden ıonra kısmen bulutlu ve rüzı1nız 

-~ 
12 nci ay Gün: 31 Kasım: ,41 
Arabi: 1356 Rumi: 1353 
Sevval: 14 Birinciklnurı: S 
Gilneı: 7,21 - Oile : ız.ıO 
lklndi : 14,30 - Aksam: 16,4Z 
Yatsı : 111.21 - lmslk : 5,!3 

''------- ------;--mili 
ıeçmiıtir Saat 14 te barometre 757, 

az 9,S 
metre idi Hararet en çok 18,9 ve en 
11ntlırat olarak kaydedilmiıtir 
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Çin, Elli Fırkahk Yeni 
Bir Ordu Hazı~hyor 

1 

Mühim 
Bir 
Keşif 

Daha 

TAN 3 

fi.EK 
Kirahk Erkekler 

1 L h• t B 1 •k d [Yazan: B. FELEK] 

e ıs an ve e çı a ~ dir~=::· :ud~l~~s~·=ş~irer~ 

M • ı ı t 1 c • +• d aslana. yele, horoza ibik takmış, in-i e e r e m 1 ye 1 iı e n sana sakal, bıyık \'ermiştir. Biz eğer 
sakal, bıyığımızı tını§ ediyorsak, bu-

ç k • ı k ,. +• 1 nu hani kadınlara. karşı tabiat bakı-e 1 m e s 1 yor ar m 1 ş mmdan da bir üstünlük iddia etmb-

1. •ı• ı d H K d · Belgrat, 17 (A.A.) - Avala ajansı bildiriyor: m:e~~ yapmaktayız. n 91 iZ 9 r 9 0 n g• 0 n 9 a Gazeteler, Lehistan ve Belçikanın Milletler Cemiyetinden çe- ·- ~n canım! U~81117.&t 
kilmeleri ihtimali hakkındaki haberleri hususi bir dikkatle takip Bir kıl refevvulm mu güvendiğiııia 

Japon Taarruzuna Karşı etmektedirler. §ey? Keçide de var, diyebilirsiniz. 
Bu münasebetle ecnebi matbuab· ı Gerçi ilk bakımda öyle gibi gelir a-

Mu•• da fa a Tedb.ır·ı Alıyor ::nt~~ii~~:j;o~o~~~:~ ~~:U:~ lk+tsat Haftası ~U:~:~ı;ı~~~:ru.!::: 
Milletler cemiyetinin yalnız cihanşü· • mız işler, erkeklere, pek büyük te 

ll!in Merasim 01nıasa bır üstünlük vermektedir. 
Nevyork, 17 (TAN) - Çin milli lideri Mareşal Çang-Kay-Şek mullük mefkuresin.:!"n uzaklaşmakla 3' 

J k lk ı kalmayıp bir Avrupa müessesesi sı- Vaktile lngiıtcrede kadınlara siya.-
a.ponJann Cenubi Çini i&tilaya a ıtma arı ihtimaline karfı, Ankara 17 CTAN muhabirinden)- sı· lıaldar, ,.anı· tnebus .,,.,..., .. ır ve se--

,.. fatile hakim bir rol oynamaktan da f h "' ~~ 
<qerkezi Kanton olan Kuwontung eyaletine harbe hazırlık için k d Iktısat ve Tnsarnı aftası münasebe ,,.,;lınek haklan verilsin di'-•e mücad&-

iı.ciz kaldığı hak ın aki tefsirleri ik· ya "' 

~ir vermittir. l tıbas etmektedirler. tile bugün Ankara Dil, Tarih ve Coğ le etmiş ""e o zaman Safracet diye 
---, Cenubi Çinde ask~ri ha.rekat vu- Diğer cihetten Brükselden gelen rafya Fakültesinde merasim yapılmış isim \•erilmiş olan kad.m.lardan biri Prag Temasında 1 Jmu ihtimali lngilizleri Hung Kon- haberleri tefsir etmekte olan Vreme tır. Profesör Hasan Reşit Tankut bir Londrada (Haydpaik) ta. kadınlarla 

gosunda tedbir alınıya sevketmiş- ga.2JCtesi, Italyanm Milletler cemiye- konferans vermiştir. Birçok talebeler erkeklerin müsavah hakkında. imla-
• tir. Hung Kong bir ada ohnakla tinden çekilmesinin Belçikanm hüku- de söz söylemişlerdir. Yarın da, Hu balık bir kütleye karşı nutuk söyler• 

F•ık•ır s·ırı·ıg'""•ı beraber karrula da toprakları var- met merkezinde kuvvetli bir tesir kuk Fakültesinde, ayni maksatla bir ken bir sürü delil getirdikten soora 
dır ve lngilizler hu kara JımlutJan Londna, 17 (TAN) - Aynştaynin bıraktığını ve burada Cenevrenin 1- toplantı daha yapılacaktır. Merkez sözünü şöyle bağlamak istcnıis: 
üzerindel<i mühim nokhlarcla beş miihim bir keşifte bulunduğu, fakat taıyaya karşı büyük ve sayısı kusur Bankası direktörU B. Salahattin Çam - Esasen erkeklerle kadınlar a;. 

Ha"sıl Q)dU tarassut mevkii vüomle getirmiş- bunu ~.ok mektum tutt.uj:;rıı haber ve- larda bulunduğu söylendiğini yazmak da bu akşam radyoda bir nutuk söyle r~ında küçücük bir fark var<ıır ki bu 
lerdir. lııgilizlerin buruda Hintli - nu da ihmal edebiliriz. Bu sözü Jşi-riJiyor. ta.dır miştir. 

) İlrağ, 17 (TAN) - Fransa Harici
~ "Nazın B. Delbos bugün öğle yeme 
~ i B. Beneşle beraber yemiş, aon~a 
O ~ekili görmüş ve Hariciye Nazırı 
'tt.ı.e do uzunca konuşmuştur. Bu g5riı.~ 
ıl;~~l'in fikir beraberliği ile neticelen 
~· SUlh, emniyet ve Milletler Cemi 
a~ti .. işlerinde iki devletin müşterek 
hı..~~ söyleniyor. Bugün neşredil .. n 
,.U~ tebliğde iki taraf arasmdrt gö
!.:. ~ Uıen her meselede tam mutaba:Cat 
~l olduğu tebarüz ettirilmek~. 

li'ransız gazeteleri, Çelfoslovakya
~ ~lman ekalliyetıeri i~in bir muh 
~'3. hazn-ladığmı, bu seyede Almo.n-

k gerginliğinin ortadan kalkacağı 
:;leniyor. B~2'.ı Paris gazetelerine 
l ~. 9ekoslovakya, muhtemel b!r Al 
~~tecavüzüne karşı kendisini knv 
etli .. 

gormektedir. 

"41~~Jr llCi~ardan StihlCik Kesmi 
. Kalkıyor mu? 

lti ~kara, 17 (Tan muhabirinı:1Pn)
'1ıt let Meclisinin bugünkü toplani:ı
l·~ da maden hurdalannın ihracın,n 
l\İll ilk edilmesine ve Yalova nr;ız;si 
la11i bedava dagıtılmasına dair karıııo 
llıld haıarınm ikinci müzakereleri ya 
"e ~ ": kabul edildi. Ayrıca isti!ı.za ri 
ltı.i hbı müstahzerlerden istihliik res 
QıCt aıtnnıasr hakkındaki kanunun 16 
ltttıtı tn~ddesinin değiştirilmesi hak _ 
detı.· l\~ı layiha görlişülürken bu m&.d 
lir- 1l1 ılga edilmesi baklanda bir tak· 
lty~eriJnıiş ve takrir kabul olunaral~ 

a encJmene gönderilmiştir. 

~ tansa Hava Nazırı 

londrada Görüşüyor 
l..oııdra, 17 (A.A.) - Fransa hava 
~ :a. PietTc Cot, dün sabahtanbe 
l!U11 .~d.rada bulunmaktadır. Kendisi 
ttl't L!leden sonra lngiliz hava na -
bit .. rd Svinton ile oldukça uzun 

l) g?rtişmc yapmıştır. 
~ g~ıı~ Telegraph, iki nazır arasında 
~ert 0liişnıenin mevzuunu bilhassa as 
I~ te ta~areciliğe mtiteallik mesele
~ şkıı etmiş olduğunu yazmakta -. . 

• -o-
• 1' atarescu Paris 

:.e Berline Gidiyor 
biı~~~:~· 17 (A.A.) - Gazetelerin 
~u ~uıe göre, Başvekil B. Tata • 
t~cu k.anunu esasi-ınföypmföyp ın 
~va linunusani ayı zarfında, Var
~ltı~olu ile Parise gidecek ve ayni 
CUıı k dla Yolda Berlinde de bir iki 

a acaktır. 

--0-

1\.tık 'f eni Layihalar 
\tuıet :a ı_7. (TAN muhabirinden)
~etli k Cclısıne hükumetten ehemmi 
'rada, ~un layihalan gelmiştir. Bu 
~a kan rk Parasmm kıymetini koru 
ltıUııtı te~u~a ek layiha, askeri ve 
~~ini d :':Ut. kanununun 48 inci mad 
~ti vaı~giştıren layiha, Ziraat Veka 
lal'iha J e ve teşkilat kanununa ek 
~ tic~ aponıa.rıa Uç ay evvel aktedi 
~ <>lan ~t .anl~masmm ll1sdikma 1a 

ayıba vardır. 

terden mUk"Şekkil kuvveleri var- · tenler arasm.daıı bir erkek: 
dır ve icabında bu kunet müda- -Yaşasın kü~ücük fark! diye ba-

laaya geçecektir. · D •• G f ef • • ğnmı.,. 
tunaan sonra harp Kasu ve Anvei'de fa bıra.kıyorwn. Hatta kadınlarl& mil 

Çin tebliğine göre, Nan kinin suku-ı un' a az e e, 1n1 n 1 Ben bugün bütüıi bu.nla.rı bir ta.ra-

devam ediyor. Japonlar §imale doğru sı·rı·ncı· saufa ffaberlerı· sa,ratı bir nimet sayacak hale geli-
ilerlemektedir. Şimalde muhtelif nok J • yorum. 
talardn harp oluyor. Japonlar Hang- "------------- 1 y A • ------------- - Neden mi! diyeceksiniz. 
§OY üzerine bir taarruz yapmıya ha- İTAL y A SPAN • FiLiSTiN Gazetelerdoo birinde okudum kit 
zırlanmaktadırlar. General Çang Kay Avnıpada kiralık erkekler içE bk 

Şek kar~gahınm bu sırada burada Macar Nazırı Akde n·ızd e A 1 klüp mü, bir lokal mi, lwlisa bir Jon-
bulundugu anla§ılıyor. Nablus rap arı ca ~ılacakmış. Çünkü bir yere yal-

. Nankinin c:nup gar~inde büyük Tetkikler yapıyor B Andı· ~+·ııer DIZ gitmek, bir barda yalnız oturmak Çın kuvvetlerı bulundugu haber ve- . .. -1 Ye n ·, •• r 3' istem.iyen kadınlar, Oksford veya 
rilmektcdir. Çin tebliğine görı~. Bu - Roma, 17 <A:~:l ::-- Dun. og.ed.::n Kudüs, 17 (A.A.) - Nablus Arap Kembri~ten mezun. ter:biyell, mitte• 
şing _ Kaşing arasındaki Çin kuv- sonra Macar .Millı Mu~afaa .Nazırı :e belediye reisinin katlini protesto için nasip vücutlü 1,80 boyunda 21 ile 28 
vetleri dolayısile Japonlar buralara neral Ror.uer, beraben·ld;, :I:ı~a mus Te c av u·. z Nablus belediye bahçesinde büyük ya.5 arasında kiralık gençler anyor-
takviye göndermişlerdir. teşarı ~n<1tal Va.Be,. 'f..ıac~rıs~anm bir miting aktcdilm.i.ştir. Uç binden lannış. 

Burada üç Çin fırkasının ağır zayi Ro"?1a ~e~i.:-i ve maıyetı .01~ugu alde Londra, 17 (TAı'V) - Sidney is- fazla nümayişçirJn iştirak ettiği bu Bu kadar düştük mü yahuf 
at verdikten sonra Japon hatlarını Guıdonıa yı 71yaret e.tıuı~tıl". minde bir }'ra.nsız vapuru Cebelut- mitingde söz alan Arap hatipleri, ka- Ben satılık maldan iğrenmem; Jd.. 
yararak Koongeheye ilerlediği bildi- General, son av~ı, .:teşıf ve ~ombar tank civarında Franco'cu bir harp tillerin ellerini kcsmiye ant içmişler- ralık §eyden iğrenirim. Ve oınun i~in-
·u . dıman tayyarelerı nur,.unelerıne kar ıs· in teca .. .. ~ dir. dir ki, satılmış bir adamı, yani köleyi 

rı ~· . . , __ _ ,,_ ,....._ '···-~ .. ~.. §1 biiytik hir alfl.ka gö.st~rmiş ve hava ~~li:a.na sı~=ı:.. ;= .= Bn tnnlnnhdan sonra Aran ~a.fı. ldrallk bir a.damdan üstün tutanın. 
G' 1 Y h k .. i 1 • \.Q.Ji.J.llJC.U.ı.ı.l na. ıt. Lj '<aı.111.u •ı...1 "'""'"""'" U\ılıo._. ... , vw: ,!ıı __ nı enera ang u as erı em r.crı lunmu tur. JngiliZ torpit-0&'UDun yarw.nunı ıs- hükümete müracaat ederek nefisleri Zira satılmışın sahibi bir klşidiJ'; ki 

tatbik yolunda muvaffakıyetsizlik SU BASKINI temiştlr. ni mildafaa için silah tn§ımak tale· ra.hğm herkes. 
gösterdiği için kurşuna dizilmiştir Harp cephesind&ki "arpı~malar· binde bulunmuc:lardır. Bu ha,·-..ıisi okuduktan sonra. el'* Roma, 17 (A.A.) - Tibet nehri su ~ - -s uu 

Şanside Japonlar birçok noktnlar da ise cünılıuriyetçiler Temel oop- keklif"..riıı bir basamak daha &§ağı m. 
d k. . b lannm seviyesi bu akşam da yükse o 

an çe ılmıye mec ur kalmışlardır. besinde Franco•euıarın 60 bine 'l.ra- .... ;~ old .. inlno görmekle müteessirim~ 
P k. IP.rek 17 L1.~treyi bul"T.uş~ur. Bütün M S ...... ~ "'o-

Çinliler e ın • Hankov demiryı>lu km tahmiıı olunan bir k"'·"·etini 1 1 R 
k k hu :\ferkezi Italyada yağnıurl!lr ha.a de 

na karşı sı sı cumlarda bulun- tecride mu\'affak olnnL-slar \ 'e bun- ----vam etm~ı.ttedir. -
makta ve bu hücumlar Pekinin otuz lan ~iddetıi t.op~;m ateı:ine tutmuş-
kilometre cenubuna kadar uzanmak tardır. Hiikfımet:n eline 200 asi us-

tadır. FRANSA keri esir dü:,müştiir. 
Çin umumi karargiıhının ikincl se ARNAVUTLUK 

Kral ve Hükumet 
Arasında İhtilaf 

ferberlig"Yi ilin etmesi Çine elli fır~ 1 1938 eu··ıçes·ı Kahire, 17 (TAN) - Kral Faruk 
lık yeni bir ordu temin edecek ve bu it I T f d ile hükumet arasında hasıl olan ıhti 
ordu ilkbaharda hazır oalcaktır. 54 Milyar Frank a ya ara ın an lafı hal için iki tarafın da lngilterc 

Reuter muhabiri bildiriyor: 4'}(} bin y 1 y d scl'.iri Sir Miles Lampson'un tasavvu 
Çinli işçi, dört nydanberi gece gün Pari~, 17 . ~A.A.) - Parlamento Gpl an ar im tunu istedikleri haber veriliyor. Ilıti -
düz mükınadi sı;rette ç~lışarak Kiu 1938 butçesının heyeti umumiyesini Tirana, 17 (A.A.) - Italyan hUkfi 18.f, Kralın, hükumet tarafından inha 
kiangda Yangtse ilzerinde muazzam ~5 reye. karşır.:547 reyle kabul etmiş· meti, Anıavutlukta son zamanlarda olunmaksızın ~li Mahir Paşayı husu 
bir barajın inşattt •m bitirmişlerdir. tır. V~ndat 54,600,332,000 franga, vukua gelen feyezanlar dolayısiyle si kabine reisliğine tayin etmesinden 
D ılia ileride başk·ı barajlar da yapıl ~wasanfat 45,599,~18.000 franga ba- ziyana uğnyanlara yardım olmak ü- çıkmıştır. Sir Lampson iki tarafa da 
:mıttır. Bunlann hcJefi Japon gemile l ı~ ol~aktadır. B~tçenin heyeti umu zere 1500.000 liret vermiştir . .Ama- anlaşmayı tavsiye etmiştir. 
rv.in Yangtse boyunca i!el'iu..'neleıiııe mıyesı hakkındakı müzakereler, dün vut gazeteleri, ltalyanm bu alicenap lki taraf arnsmda müzakereler 
\'e Hankeuyu boml-ıar<iıman ctıneleri akşam başlamış ve bütün gece de- hareketini derin teşekkürle karşıla - başlamış bulunuyor. Anlaşmaların 
ne mani olmaktır. vam etmiştir. maktadır. • iyi netice vermesi beklenmektedir. 

1 arziye, ]azminat ve 
Uzak Şarktan gelen son ha.

herler arasında mühim bir 
medri tutan bir nokta, Japonya 
hariciyasinin birlbirl ardınca ver
diği tarziyele.r, dilediği özürler ve 
bu münasebetle kabul ettiği tazmi
nat ve mevzuubahis olan hiidl-.ele
rin tekerrür etmemesi için ileri sür 
düğii teminattır. Yalnız lngiliz zırh 
lısı Ladybrid•in bombardıman e
dilmesi ve Amerikan topçekeri Pa-

nay'm batırılması dolayısile Japon
ya dokuz kere tarziye venniş ve 
daha sonra hu tanjyelerin arkası 
kesilmemi5tir. Japon hariciyesi, 
berri ve bahri makamatı, Japon se
firleri ve konsoloslan hu tarziyeleri 
vesair teminatı vermlye iştirak et
miş birtakım rniihim hadiselerin 
önUıne geçilmesi istenmiştir. Da
ha önce de vukul>.ulan birtakım ha 
di.~1.-r dolayısile verilen tarziyeler 

gözönüne getirilirse. Japonyanm bir 

tarziye rekoru kırdığını söylemek, 

galiba yanlııi olmaz. 
Japon hükiı.metinin bir ta.raftan 

bu tarziyelerl vermekle me~gul ol

duğu bu sırada Umk Şarktaki mu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 
····································~··················· 

harebe bütün şiddetile devam et -
mekte ve Na.nkinden Uerliyen üç 
Japon kolu, Şimali Çinde Sa.n ne
hir üzerinde bulunan Japon kuvvet· 
leriJe birle~mek üzere llerlemelrte 
ve Çinlilerle ,Japonlar arasında §id 

detll muharebeler vuku bulmakta -

dır. Bu suretle Şanghay, Naokin ve 
Şimali Çin arasında irtibat temin 
edilmiş olacak \'e Japonya kov • 
vetleri Çin sahillerinden, Çin hodu 
duna kadar dayanan büyük bir ül· 
keyi işgal edecektir. . 

• 

Japon kuvvetlerinin bu geniş 
sahaları işgal etmesine rağ 

men Çinin işgal haricinde kalan sa 
haları kat kat hiiyük olduğu için 
hu işgaJin Çini yere sermesi bekle
nemez. Nitekim Çin milli lideri 
Mareşal Şn.ng Kay Şek te dün söy 
lediği nutukta bu nOktaya işaret 

etmiş ve Çinin her t.a.rafmda ve her 
köyünde mukavemetin devam ede
ceğini, Çinin Japoo askeri kuvvet-

lerini YJpratıncıya ve ezinciye ka
dar harbe katlanacağnu söyleınlş
tir. 

Japooya harp yüzünden yalnız 
tarziye rekoru kırmamış, tecavüz 
bakımından en dehşet verici reiio· 
nı da kınnışa benziyor. 

Mııırda buhran: 

M ısırdao gelen haberlere göre 
Mısır ~rayı ile hü.kOmet a

rasında hisıl ola.o thtilif iki taraf 
arasmda komışulmaJ<tadır. Arada· 
ki ihtllifm sebebi, Mısır kralJnm. 
Ali Mahir Pa.,a)', hususi kabine şef 
llğine, hükumetin inhMI olma
dan tal-in etmesidir. Anla.<iılaıı Mı
sır hükfimeti, §lmdiki hükümet par 
tisinin müzahirlerindoo birinin bu 
makama tayini lt"Jıinde idi. Kral, bü 
kfımetin bu arzusunu nazarı dik • 
kate almıyarak Ali Mahir Pa.53yı 
tayin ehniş olduğu için hiikumetle 
sarayın arası bozulmuş ise de son 
günlerde saray namına Ali Mahir 

liarp 
Pa§a, hükfünet namına Makram 
Pa..5a ihtilafı kaldınna.k için müza... 
kereye ba§lamışlardır . 

Diğer t.arafta.n .Mısırdaki ma"i 
gömJek1ileri dağıtmak için de ted· 
birler aJmdığı anlaşılıyor. Ma.'\i 
gömlekliler V eft partisinin hücum 
krt.a.ıarı sayılıyor. Bunların son za 
mantarda silah ta§ıdıkla.n ,.e bir· 
ta.knn !,;arpL5malara sebep olduğu 
görülınliş, ve anlasılan • saray, bu 
gömleklilerin dağıt1lması 18.zmı gel 
diğioe 1. aret etmL,, 

Veft lideri, huna moka.bil, mal-i 
gömleklilerin silihtan tecridi lazun 

geldiğine inanarak mavi gömleklilerin 
kumandanına bu yolda talimat ''er 
mi5, o da bu talimatı tatbik için 
bir beyanname neşrederek bu teş
kilatın STrf sporcu ve uhl3.kçı teş
kilat olduğunu, herhangi bir kimse
nin silô.h taşımasının yasak olduğu
nu tamim etmiştir. 

Mavi gömlektnerin silahlardan 
tecrit edilmeleri, çarpışmalardan a
lıkonolmalan ve sırf spor teskilatı 
olarak yaşamalan 1rnndi ~iizlerin
den ihtilaf çılnnasma kar§ı gele
bilir. 

OrmanMıntakalarında 

Yapllan işler için 

Bir Talimatname 
Ankara ı 7 (TAN muhabirinden):.. 

Yeni orman kanunu mucibince teşek 
kül eden devlet orman işletmesi idare 
sinin vazife ve salahiyetlerini göste 
ren talimatname Vekiller Heyeti ta 
rafından tasdik edilmiştir. 

Talimatnameye göre, yapılan plan 
lar mucibince, orman iş1etme mmta 
kalan dahilinde katiyat, nakliyat, a 
hm satım yapmak, fidanlık tesis et 
mek, ağaçlandırmak, bastahklada. 
mücadele etmek, her nevi ameliyat, 
tesisat, inşaat yapmak devlet orman 
işletmesi idaresine aittir. 

Bu suretle, devlet tarafından işle 

tilecek ole.n ormanlar, mmtaka ve ik 
tısadi vaziyetleri göze.nünde tu~ula 
rak, Ziraat v~klletinc". 'ayin ve tee 
bit olunmuş bulunmaktadır. 

Namık Kemal ihtifali 
Balıkesir (TAN) - Necati Bey 

öğretmen okulu talebesi, Namık Ke
malin ölüm yıldönümü münasebetile 
bir ihtifal tertip etmişlerdir. 

Okulun salonunda yapılan ihtifal· 
de talebeden Ncjat, Fahri ve Omer, 
Namık Kemalin hayatı hakkında iza
hat vermişler, yardirektör Ziya da 
Namık Kemalin vatanperverliğini 

anlatmıştır. 

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

KISA HABERLER 
• Dahiliye Vekaleti, seferberlik müdürlB 

ğünün merkez: ve taşra teşkilatı için bir ka 
nun layihası haz:rrlanıyor 

• Gaziantebin 16 mcı kurtuluş yıldönümü 
Antep, Ankara ve Istanbul halkevlerinde 
coşkunlukla kutlanacaktır 

• Lchistanda müstakil Yahudi sosyalist
leri lideri ile üç arkadaşı • • tevkif edilmiştir 

• Yunan Kralı evvelki gün Belgrada mu 
vasalat etmiştir Gazeteler bu münasebetle 
hararetli neşriyat yapıyorlar 

• Mussolininin oğlu Romadan Ccnabi 
Am•ikaya tayyare ile bir uçuş yapacaktır 



TAN 

~ ı'isT ANBUL BELEDİYESİ ŞEHlR TİYATROLAR~ 
a 

a n i • r 
a rı v s 

Sahte vesikalarla muhtelif müesseseler hesabın lnhiaarlar 
İdaresinden 8 bin kilo İspirto alanların muhakemesine dün Ağır
ceza mahkemesinde baflanmıştır. Davanın beş suçlusu vardır. 
Bunlardan İnhisarlar İdaresi ambar satıf memuru AbdulJah, ko
lonyacı Dimitri, kestaneci Ahmet inan mevkuf, klişeci Yako ile 
kardeşi Rupen de gayrim~vkuf olarak mahkemede bulun
muşlardır. 

•• • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • .~ Evvelft. zabıt katibi iddianameyi 0 • 

Bir Mübaşir 
Ortadan 
Kayboldu 

MüddefmnwnUik dün, suli ti
mal ettiği ve zhnmetine para ge 
!;lrerek üç gündenberi ortadan 1 
kaybolduğu iddia edilen Fatih 

kumuştur. Mevkuf suçlular beş kısım 
halinde inhisar idaresinden sahte as
kerlik satmalma komisyonu ve GUl _ 
hane hastanesi başdoktorluğu başlck 
ıı kağıtlarla 8 bin kilo ispirto almış 
lardır. lddiaya göre, bu sahtekarlık 
ta §Öyle olmuştur: 

eoeb şında 
IC>ır m D<osmo T RA DOT 

Bir masal 5 perde 

istiklal Ca ddesinde 
Kom cın lkosmı 

IE5lg11 n 
~16 ECE 

Her Yer 50 Kuruş 

.A rı rı El. .B ~ ı ı El. 

ve IFfl 1 IF O N D A 
?ARAFINDAN ŞAHANE BlR SURETTE YARATILAN: Baştan aşa 
gı tabü renkli NEFIS Bffi AŞK ve GUZELL!K ŞAHESER! OLAN 

Cingene Prenses 
Fransızca sözlü 

Bu filmin heyecanlı bir sahnesi Londranın meşhur Derby at yal1§lann 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri: FRANSA-lTALYA futbol maçı 
Seanslar saat 2 - 4.15 - 6,30 ve 9 da 

OYUKLU 
TAAŞ lÇA 1 

daha sertdir 
dııha sanıamdır 
daha keskindir 
daha dayamkhd1r 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha • 
kimliğinden: Istanbul liman işletın8 

müdürlüğünün Galatada Kara Must.8 
fapaşa caddesinde 87 N. da benzinci 
Talip Nuri aleyhine açtığı alacak da 
vasmdan dolayı müddeialeyh namına 
gönderilen davetiyenin ikametgahı • 
nm meçhul bulunduğu şerhile milb8 
şiri tarafından bilatebliğ iade kılın· 
ması üzerine bittalep usulün 141 ve 
müteakip maddeleri mucibince yirnıi 
gün müddetle ilanen tebliğat icrası· 
na mahkemece karar verilmi§ oldU· 
ğundan muhakeme günü olan 5.1.938 
çarşamba günU saat 10,30 da mUdde 
ialeyhin bizzat veya bilvekô.let mah • 
kemede bulunması lüzumu tebliğ Jl\8 

kamına kaim olmak üzere ilan olu .. 
nur. (3035) 

ahkamı şah iye n icra dııirde
rinde !;ııhşan mtiba ir Kadri hak İ 
kında tahkikat )"Rı,mrya haşin - J 

: ~tır. 

1 
iddiaya göre, ayni zamanda 

pul satı,.ı yapan Kadri bir sene
denber~ muameleden kaldınhm 

Kolonyacı Dimitri ile satış memu
ru Abdulah idareden ispirto almak i
çin çare düşünmüşler. Bunun için 
idareden fazla ispirto alan müessese
lerden yukarıda ismi geçen iki mUes 
sesenin başlıklı kağıtlarını taklit et
miye karar vermişler ve kestaneci 
Ahmet !nanı bulmuşlar. Ahmet !nan, 
kendisine verilen iki başlık müsved
desini kılişeci ve mühürcü Yakoya 
götürmüş. Yo.ko da bunlardan yüzer 
tane basmış, bir de mühür yapmış. 
Bu kağıtlar doldurularak sahte mU -
hürle mühürlenmiş ve inhisar idare
sinden ispirto alınmıştır. Ispirtoyu 
idareden Ahmet !nan almış ve teneke 
tere koyarak kolonyacı Dimitrinin 
dtikkanına getirmiş ve burada içine 
bergamat atmak suretile satılığa çı
karmışlardır. 

da filme alınmıştır. · 

1 --.....u..~~~~- • .... 11m .. .__. ... m .................. ~ 

Ölümle Tehdit Edilmiş 
Hikmet isminde bir zat, dün mUd· 

deiumumiliğe müracaat ederek karde 
şi Osman tarafından ölümle tehdit 
edildiğini ileri sürmüş ve bir dava nÇ• 

mıştır. MUddciumumilik, dün Osmaııt 
getirtmiştir. Osman gözelrlnden hl!!! 
ta.dır. Şuurunda bir mtivazenesizli1C 
olup olmadığını tespit için kendfSf 
tabibiaqillere muayene ettirilmiştir• 
Doktorlar Osmanın tam şuurlu oldU' 
ğu hakkında rapor vermişlerdir. 

dosyalara yaphştmlan yüksek 
ktymetli pulları sökmüş ''e tek
rar kullanmıştır. Ge~enlerde es 
ki bir do yasmı lsti~·en bir iş 

sahibi, dos~·adan iki tane yüz ku 
ruşluk pulun sökUldtiğUnU ~ör -
müş ve mliracanti üzerine tahki
kata lüzum gö terllıni. tir. Ala
kadar amir, diğer dosyalar tize- i 
ruıde tetkilder yaınnca bir çok 1 
pulların söktildiiğünü anlamı -
tır. Suiistimalin miktan henüz 
tcsbit edllemenıitttir. ı 
!lüb~ir Kac.Jrl de iiç gündeııı- ı 

lddianame okunduktan sonra suç . 
lular sorguya çekilmişlerdir. t 

Abdullah kendisini şöyle müdafaa. 
etmiştir. 

S enenin en güze l, en hDssi fi mi 

BC V lUJ IK 
ICL AR K 

AŞK 
Mi R NA LOY G ABlE -

Bütün lstanbul halkı 

S Ü M E R Sinemasına 
Vedat Uşaklıgilin 

Cenaze Merasimi. 
1 

Halil Vedat Uşaklıgilin T.irandan 

koşmakta ve senenin en büyük Türkçe sözlU ve §arkılı filmi olan 

.. MAkS/M'de~"-

ff Aff ffY lE ING 
ve RevUsU ile 

lın~asa~ör ~az'ın 
son günleri 

Her akşam saat 10 dn süvare 
YARIN saat 17,30 dn MATINE 
nOEL REVEYONUnDA beri ortadan kaybolmuştur. f 

. . . .......... . ................. 

- Ben bu işle alakadar değilim. 
'J ez kereler bana değil idareye gelir. 
tiareden bana ayrıca bir tezkere ile 
ita emri verilir. Bu ispirtolar da bu 
şekilde verilmiştir. Benim vesikalar 
lan haberim voktur. 

nakledilen cenazesi Bakırköy Çarşriçi 
camiine götürülmüştür. Yarınki pa
zar gilnü Bakırköy mezarlığına nakle 
dilerek defnolunacaktır. Toplantı sa
at birde camide olacaktrr. Şehirden iyi 'dansetmek, iyi eğle:nım~Jt ve 

M ·-şa ede Altına Kolonyacılık yapan Dimitri de şun -"' ---- ·.:.·- ---
Alınacak 

Usküdar adliyesini yaktığı idtliasi 
le tevkif edilen Reşit oğlu Nureddin 
Geçenlerde ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilirken kendisinde akıl 
hastalığı bulunduğunu iddia etmiş ve 
adli tıp müessesesinde muayene edil 
mesini istemişti. Mahkeme suçlunun 
müşahede altına alınıp alınmamasına 
bir karar verebilmek için ehlivukufa 
muavene ettirilmesine karar vermiş
ti. Ehlivukuf seçilen tabibiadil En -
ver Karan dün Nureddini ağır ceza 
snlonunda muayene etmiş ve adli tıp 
işlerinde müşahede altına alınmasına 
lüzum göstermiştir. suçtu kendisinde 
sara bulunduğunu da iddia etmi§tir. 

hrı söylemiştir: 

- Bir gün bana ambar memuru Ah 
clullah geldi. Memurlar namına veri
len ispirtolar dairemizde toplandı 

bunları satacağız, dedi, ben de kilo· 
su 160 kuruşa satın aldım. Ben sah 
te vesika yapmadım. 

RAMON NOVARRO 
ciden saat 12,10 da ve Yeşilköyden 

gelecek olanlar için saat 12,45 te tren 
vardır. 

MA'l<::Sl1Vl'i 
• intihap ve tercih ediniz 41 
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Bunlar poliste vaziyeti olduğu gibi 
itiraf ettikleri için reisin bu hususta 
ki sualini şöyle karşılamışlardır: 

Aşk ve macera dolu mevzuu, nefis Şark musikisi ile VEDIA RIZA, 
CEVDET KOZA.~. NtHAT, ŞEREF vesaire gibi memleketin en bil 
yUk sanatkarlarımızın alaturka şarkıları ile dinleyenlere hoş vakit 
geçirtmcktedir. 
Hamiş: Kala balığa maruz kalmamak için lfıtfen tam seans saatlerin 
de teşrif edilmesi. Saat 1, 2,30 - 4,30 - 6,30 da. Yann saat 11 de 

Bugu··n .- p E K SlNEMASINDA MUDlllŞ ve MUAZZA?J 
BlR FILM BAŞLADI, BAŞTAN AŞAGl 

OLDUGU RENKLERDE 

- Bizi poliste tazyik ettiler. Onun 
için yalan söyelmek mecburiyetinde 
kaldık. 

ıia•••••••-• tenzilatlı matine. ••••••••• .. 

Balıkesirde Futbol ERTUGRUL SADI 

TEK TlYATROSU 
Kadıköy (Süreyya) 

Sinemasında 

Kan Dava ı · 
Balıkesir ldmanyurdu ile ldman

birUği arasın'da 13 Kanunuevvel Pa
zar gUnU General Ali Hikmet Stadın
da yapılan müsabakada ldmaııyurdu 
rakibini 4 - 1 yenmiye muvnf fak ol
muştur. 

BAŞ ROLLERDE: s n I!. v n A s ~ [Q) lN1 ~ " 
I 

Frans}Zca sözlU 
Bundan sonra kestaneci Ahmet 

Inan, Yako ve Rupen sorguya çekil
mişlerdir. Şahitlerin dinlenmesine 
vakit kalmş.dığı için muhakeme ta -
lik edilmiştir. 

FRED MAC MURRAY HENRY FOND.6: 
AŞK-KlN-IHTlRAs ve INTIKAM ŞAHESERi 

Şarkı biter bitmez başımı çevirdim. Nalan arkam 
da, .-.cy_akta duruyordu. Gözgöze gelince gülümsedi: 

- Ne güzel çalıyordun Kenan!.. Bu şarkıyı çok 
tandır dinlememiştim .. O kadar hoşuma gitti ki! .. 
Karşıma oturdu. Sordum: 
- Sen ne zamandan beri arkamda duruyordun? .• 
- Pek çok olmadı .. Ne olur §U şarkıyı tekrarla da 

başından dinliyeyim ... 
- Peki, dedim ... Fakat dikkat ediyor musun bu 

şarkıda nekada.r isabet var? .. Sanki şair benim için 
yazrnı§, bestekar benim için bestelemiş! .. 

Ba.şını salladı: 
-Evet! .. 
Arzusunu yerine getirdim. Sonra rica ettim: 
- Ne olur sen de birşey çal! .. AQ'la.rdanberi buna 

.nasrctim ... 
Tunburu nldı. Bayati arabandan ufak bir dola.g."Ila 

yaptı. Sonra ayni şarkıyı okumıya başaldı. Gözleri
mizi biribirinden ayırmıyorduk; ikimiz de güiümsü
yorduk ... 

Ben birdenbire kaıılarımı çattım. Korkunç bir ke
derle içim burkuldu: 

- Bu. şarkıyı bir daha çalmıyahm Nalan, olmaz 
mı? Dedım. 

-Evet! .. Hatta. notasını bile göz önünden kaldır .. 
Bu sırada Vesime yanında Handan, salondan içeri 

girmi.5ti. Handan elindeki kır çiçeklerini Nalana u
zatarak: 

- Anneciğim bak, sana çiçek topladım ... Diyor ve 
boyununa tırmanmıya çabalıyordu. Biraz sonra Han
danı kucağıma almıştım. Onunla pek iyi geçinirdik. 
Yanaklarını, saçlarını öperek sordum: 

_ Çiçeği yalnız annene mi topladın yaramaz? .. 
Hani bana? .. 

Başını göğsi.ime saklıyor: 
- Vallahi sana da tophyncağım ağabey! (Han

dan bana ağabey derdi) Bj kadar buldum da .. Di
yordu. 

• Pazartesi günü akşamı 

BRAVO REJISOR 
KUÇUK, BUYUK HERKESlN GORMESI LAZIMGELEN bir F.IIJJ 

lilı••••••• Bugün saat 1 de talebe matiiıesi ••ı;mıa1••_,. 
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Nalan bize dalgın gözlerle bakıyordu. Bu hakıs

Jarın manasını ben sonra anladım. 

• • 
• • • 1 w 

Sandalımız derenin üzerine sarkan söğüt dallorı
nın arasından geçiyor, du.rgun, berrak suyun üstün
de ince bir iz bırakarak kayıyordu .... 

Nalan beyaz maşlahınm ve ipek baş örtüsünün 
içinde bir peri kadar güzeldi!.. Hayran bakışlarım, 
akşamın renklerine boyanmış olan bu güzel yüzden 
hiç ayrılmıyor ve soruyorum: 

- Nalan! Seni seyretmenin bile insana ne kadar 
büyük bir saadet verdiğini tahmin eder misin?. 

Başını sallıyor ve gülUyor ... 
- Ve bu saadeti hisseden seni bir çılgın gibi se

verse!.. Yeşil gözleri dalıyor... Bu gözler, derenin 
güneş pınlWarile aydınlanını§ yosunlu dipleri kadar 
derin! .. 

-Bak,· diyorum; rUzgar yok ... Kuşlar ötüyor ... 
Seninle böylece gidelim .. Çok uzaklara gidelim, is
ter misin? .. 

Uzun kirpikleri kırpışıyor ... Bir şimşek gibi çakan 
beyaz dişleri arasından fısıldıyor: 

- Gidelim ... Ve bir daha dönmiyelim! .. 
Kürekleri bırakıp yanına gidiyorum ... Başımı göğ 

süne koyup tekrarlıyorum: 
- Gidelim .. Ve bir daha dönınLyclim! ... 

Uzaklarda bir keman çalınıyor ... Ve bu ses gittik· 
çe yaklaşmakta! .. 

- Dinle, diye mırıldanıyorum ... Bu ses bizim sev-
gimizdir ... Onu biz besteledik ... 

Gözlerini kapıyor ... O da tekrar ediyor: 
- Onu biz besteledik ... 
Keman sesi o kadar yakınımızda ki... Çalanı gör-

mek için doğruluyorum. 
- Nerede o? Diyorum; nerede onu çalan eller? .• 
Ellerini gösteriyor: 
- İşte burada! .. 
-Ya keman?. 
- O da sende! .. 
Bakıyorum; kucağımda bir keman vcı.r ... Tetlcri 

kopmuş ... Elline alıp kokluyorum: 
- Bak, leylak kokuyor! .. Fakat niçin telleri kop-

muş? .. 
Parmağını dudaklarına götürerek: 
- Sus! .. diyor ... Bak dinle! .. 
Keman sesi devam ediyor ... Kulaklarımızı, ruhla· 

nmızı dolduruyor .... 
Gözlerimi açtım. Bu bir rüya imiş!. Fakat keman 

sesi devam ediyordu. Döndüm; Nalan karyolamın 

başuC'Unda keman çalıyordu .. Uyandığımı görünce 
gUlümscdi: 

- Öğle oldu .. Bu ne uykusu küçük bey?.: 
Hemen doğruldum .. Bileklerinden yakaladmi: 

- O kadar oldu mu? .• 
- Tabii! Nerede ise yemeğe çağıracaklar.... • 
Karyolamın kenarına . oturmuştu. A vuçlarJJlld& 

tuttuğum bu güzel elleri ve bu sanatkar pa.rımaklatl 
tekrar tekrar öpü,yordum .•. 

- Güzel bir rüya görüyordum, dedim. 
Sordu: 
- Nasıl rüya? .. Anlat bakalım ... 
Rüyamı anlattım. GUlmiye başladı. 
-- Hayırdır inşallah!.. · 
- Bunu nasıl tabir edersin? .. 
- Bu rüya tabir olunmaz. .. Buna hayal8.t denir ... 
- Seni temin ederim ki haya!at değıl, rüya idi .• 
rkuda iken gördüm ... . 
- Olsun yavrum! ... MuhaY')'ilen ·daima böyle şeY" 

!erle meşgul. .. Bunu biliyorum ... Her gece buna beil
zer bir sürü rüya görürsUn.. Hiç birinin manası 
yok .. 

Nal.ana· hazan fepa halde kızıyordum. Bir çok iyi
liklerini, merhamet ve §efk~t hamlelerini görme:niŞ 
olsam, onun bUsbütün kalbsiz pir kadın olduğuıl& 
kanaat getirecektim .• 

- Sana verdiğim bütün sevgiye karşılık niçiJl 
benden ufak bir tesellini bıle esirgiyecek kadar kaJb 
siz davranıyorsun? diye sordum. Yüzüme hayı ctlO 
bakarak: 

-Ne gibi? dedi. 
- Mademki ne demek istediğimi .anlamak ıste" 

miyorsun .. Ben de cevap vermem .. 
Kahkş.ha ile gUlmiye başladı. 
- Ay öfken de var öyle mi? İşte buna bayııırııtl·: 

~ Baş. ucumdaki komodinin üzerinde, gece okud!J., 
gum bır Fransızca kitap açık duruyordu. Onu el1Jl1 
alarak birkaç yaprak <;evirdim: . ıJ 

- Bak akşam şurada bir cümle okudum ... 1şte b 
s nln gibi insanlar için yazılmıştır.. . fİ 

Elimden kitabı aldı. Parmağımla gösterdiğiın ye 
{Üksek sesle okudu: Ark ı ,.:ır) 
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TAN 
Gündelik Gazete 
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'I'A.N•ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olınak, karıin gazetesi olm1ya 
çalışmaktır. 

-<>-
- ABOt\"E BEDELi -
'l'urkiye Ecnebi 
1400 Kr. ı Sene 2800 K.t. 
?so , 6 Ay ısoo a 
400 t ! Ay 800 t 
ıso , 1 A1 300 , 

l.1iıtetleraraal poıta ittihadına datııl olrD
l'an ınemleketleı ıçın 30.16·9·3.5 liradır. 

Abone bedeh peoındir, Adrea deii,tlrmek 
~s ır ku uruştur, Cevap ıçlo mektupları ıo 

ruşluk pal illveıı llzımdır 
~ . 

~-u~u~ MESELELER;ı 
....................... ,_.,, ..... 

Sofra inciri 
[Yazan: M. Zekeriya] 

Geı;en gtln Izmlrdeın, Kuru Uziim 
~IUıununun yaı>tırdığl üzüm ve iaı
~lerdeın bize bir kutu gönderdiler. 
l\tnhaıaj güzel, incirler ince kağıtlar 
ra \'e gümüş varaklara sanlmış. Ter
tenıiı ve pamuk gibl yu.muşaık. Adeta 
tar.e incir yiyor gLbislniz. 

nu incir ve üzümleri gördükten 
8Gnra, sofralarımızı neden bu kıymet
li ~·enıişıe sü.slemoJıiğinıize hayret et
tik. 

Finlandiya, dünyamn en soğuk 
lrlenıJeketler.inden biridir. Orada mey 
''~ yok g:bidir, Fakat Flnhındiyalılar 
kışııı sühunetin sıfır altında 35 de
teoe bulunduğu zamanJarda. bile sof
l'alarını dünyanın dört köııesinden 
getirttikleri yaş meyvalarla süslerler. 

.8iı kendi mahsullerimizi en az yi
l'erı ve onlara en az rağbet gösteren 
llıiUetiz. Bence Tasarruf ve Yerli 
~allar haftMı~a halka en ziyade 
tavsiye edilecek ıteY· onlan bol mey
"a ve yem:Ş yenıiye teşvik olmalıdır. 

lhıü.m ve inclrlertmlze hariçte mtiş 
1~Ji ~oktur. Fa.kat bunlann dahilde 
'1e lstlhlakiııi artırmanın ve halkta 
h\JQ\lan sa.rf etmek itlyaclını tests et-" 
'llleıtin :rohmu aramalıdır. Bu suretle 
~lhlak artar. Uzü.m ve iflclr istih
\a~tını artırmak zlll'UJ'eti hlsıl olur. 

"·~ 

~ tizlbn ~·e kum incir bulmak gayet 
gnçtfu!. Uzüm Kurumunun bu sene 
)'aphrdığı güzel incir \•e üzümler he
ltijz dahllde satılığa. çlkarıhnamıştır. 
ltariç piyasayı kollamakla beraber 
dahilde de istihlaki a.rbnruya ~ahş· 
llıalıdır. Ve zaını11ederim ki hu üzüm 
Ve incirler satılığa çckanhrsa sofra,. 
11lrını bu meyvalarla süs1emek isti -
l'erııer de çok olacaktır. 

l>akikada 

40 Bin Lira 

• 

nu Sıatırla.n okuına.k için sarfede
~~iz bir dakika içinde milletlerin si 
i;ll8Q.m.ıya sa.rfettikleri para 40 bin 

adı:r. 

))akikada kırk bin lira. Bu rakam 
'aa.tıe, günle zarbediniz. Bulacağınız 
3't)(~ korkunç bir rakrunı göster&
~ktı.r. 

8 
Cihan harbi arifesinde, ya.ni 1914 

d eo.eslnde milletlerin müsellih bulun
~arı bir devirde bu sarfiyat bugü
~ _ancak onda biri nisbetinde idi. 
~ ~ milletlerin silalılaaıma.k için 
~ ~~ para, artık Jıavsalanm al
:~ bir yekôn.a varmıştır. 
~a.ranm imar ve hayır işlerine, 
dl) •. eve sosyal hizmetlee tahsise
l<u dilini düşününüz, insanlık bugün
<la tefaJunm bwa.ç misline az za.ma.n
lığı e.t'ebiUr. Fakat silahlanma hasta 
() . da, nıilletlerln deliliğinin bir ifa.-
':tıdt>tı ba.5ka bir şey değildir. 

•ta aJtııt bu müthiş hazırlığın &Sil fe
teı.:arafr, milletler silahlandıkça harp 
lt\ilJ ikest~in çoğalmasıdrr. Silahlatuıın 
latt etıernı sesleri yi.ikseUyor, ~ iştah
llll' artıyor, istila hırslan kuvvetl&-
11}' or Ve dünyada huzursuzluk çoğa.
Ç~ or. llabeşistan harbi, l\lançuko ve 
,.~ ~ILrpleri, Almanyanın Çekoslo
~)1 tehdit etmesi, hep silahlan
~ ve k11vvetıenmenin doğurdu • 

tıeticelerd·ll' 
~· 

Lise imtihanlarına 
l!a . ~irec:ekler 

na _rıçten lıse bitirme imtihanları· 
Ük gır:ceklerin ayni zamanda asker 
ğıdxk!f ıdı göstermeleri, böyle bir k! 
'\>aıife ~~Ya.~ıarın talirrJ krtalarmda 
ll'ıeler· gordukten sonra imtihana. gir-

1 kararlaştınlmıstır . . 

TAN 

~ilah Fabrikaları 

•ı talya hükumet reisinin komü-
nizm aleyhinde gürül gürül gür

lediği bu aırada Livomo'dak.i İtalyan 
itçileri Sovyet hükumeti namına bir ha
fif kruvazör ıntıaiıe mefgul olmakta· 
dır. Diğer taraftan Almanların Hein
kel tayyarelerinin kopyaları da Rus ha
va kuvvetleri tarafından kullanılıyor. 
lngil' zlerin Rolls Royce motörleri, Al· 
man tayyarelerinin bir kısmında i•ledi
ği halde İngiltere hükUnıet ile Mister 
Churchill, Alman hava kuvvetinin Lon
dra için bir tehlike teşkil ettiğini söy
lemektedir. 

Bütün bu mantıksızlıkların esası, silahlan 
ma yarışıdır. Siliı.h satıcıları hudut veya tah 
ki!llat, mi1li menfaat ayrılığı, siyasi akideler 
çarpışmasını tammıyarak sırf kazanç endişe 
sile hareket etmekte ve dünyayi kaplıyan 
harp korkusundan faydalanmaktadır. lspan 
ya dahili harbi ve Japonyanın tecavüzleri tize 
rine mühimmat yaprc•ları 37 milimetrelik 
tank toplarından başhyarak her çeşit silahı 
yapmıya koyulmuşlar ve bu ölüm ta.cirleri 
mallarını dünyanın bütün piyasalarına dök 
müşlerdir. Almanyanın infilak! maddeleri, ve 
mühimmat ihracatı 1935 te 6645 ton olduğu 
halde 1936 da 10,161 tona <;ıkmış, İngiltere 
nin en belli başlı silah fabrikalarının verimi 
geçen şubatta 128,000 isterline yükselmiş ve 
!ngilterenin 400 milyonluk silah programını 
ilan etmesi buna yardım etmişti. Silah fabri 
kalarını refah kaplamış ve bunların çoğu gü 
nün yirmi dört saatinde de çalışmıya başla 
ım1ştrr. Anlaş1Jan 1937 de silah tacirlerinin işi 
büsbütün açılmış ve ilerlemiştir. !şte silah 
fabrikalarının bu çalışma hıziyle dakikada 
harcadıkları para, tamam 40000 liradır. (Türk ........... ..., ... , 

Bununla beraber vaziyet değişmekte ve 
eski usul, mevkiini yeni usule bırak 

maktadır. Rusyada silah fabrikaları devletin 
malıdır. Ayni fabrikalar Fransada da devlet 
leştirilmiştir. lta lyada birçok fabrikalara ay 
ni hattı hareketi tatbik etmektedir. Çekoslo
vakyada hükumetin en büyük fabrikalarda bü 
yük hisseleri bulunmakta, !ngiltere, Amerika 
ve Almanyada da buna benzer tedbirler alın 
maktadır. Bu suretle birçok ımemleketlerde 
mesuliyet, kumpanya, korporasyon veya fert 
Ierden hükumete geçmektedir. Maksat, ser 
best silah ticaretinin suiistimallerine karşı 
gelmektir. Fakat bu değişiklik te beslenen 
ümitleri gerçekleştirmedi. Belki bu yüzden 
milletler, "ölüm tacirlerini" kullanmakta ve 
hükfunetler mühimmat ticareti işine karış 
maktadır. 

Son senelerle son ayların hadiseleri bunu 
meydana çıkarmış bulunuyor. Mesela Fransız 

Dakika lcinde • 
ır 

Lira 
''t"'"~""""""~ 
-, Yazan: Hanson Batdwin ~ 
~ ·~ 
~ (Nevyork Taymisin Avrupa muhabiri) t 
<.,-.., ~---_..._,.~"'""'-ıır....l~~r-..1 ~ 

mühimmat ve tayyare fabrikaları hükumete 
geçmiş olduğu halde Fransız silahları ve tay 
yareleri Avrupamn her tarafında satılmakta 
ve Fransız hükumeti, Schneider - Creusot 
yo!iyle Çekoslovakyanm en büyük silah fabri 
kası olan Ekodo'yu kontrol etmektedir. 

İngiliz silah imalatçıları 1936 da silah ihra 
catmm yüzde yirmisini yapmış ve her satış 
İngiliz hükfımetinin ruhsatnamesi ile yapıl 
mıştı. !ngiliz diplcımatıan Cenevrede İtalyanın 
Habeş istilasına karşı gelmek istemişlerse de 
İtalya, Habeş harbine hazırlandığı ve başla 
dığı sene de silahlarının ve toplarının çoğunu, 
her yerden fazla, 1ngiltereden satın almıştı. 

H ükumet kontrolünün artması ve bazı 
memleket1erde silah ticaretinin devlet 

leştirilmesi vaziyetin belki de şeklini değiştir 
miye yardım etmiş, fakat vaziyetin mahiyetini 
değiştirmemiştir. Bu yüzden metotlar, vesait 
ler değ~ımiş, fakat netice ayni kalmıştır. 

Gerçi silah ticareti bir sırdır. Fakat silah 
satıcıları arasında hiç bir sır bulunmadığı söy 
Ienebilir. Mesela Amerika hükumeti <'n son 
yant•ih mııhrinler;n nlanlarını Brezilyaya ver 
miştir. Halbuki Nohan sınıfına mensup bu 
muhriplerin planlan. gayet gizli bir sır sayı 
lıyordu. Sonra Amerikanm birçok aletleri ve 
teçhizatı Brezilya zırhlıların!\ tatbik edilmiş 
tir. Şimdi de Rus zırhhla.nnı Amerikada yap 
mak için konuşmalar oluyor ve mütekait Ame 
rikan zabit1eri de Rusya.da fen mütehassısı 
olarak çalışıyorlar. 

R1ma ·mukabil Amerika da birçok memleket 
!CJ. ucu \.V}I Y"' u.a.·u.:ı .. :.a1.•u..a""L ....,...,t,.,.u g.1.u..t...ı9 Uu.lun.u. 

yor. Alman si'8.h fabrikalarından Rhine
Mettalborsig Amerikaya ve Cenubi Amerika 
ya silah satmak için satıcı göndermişti. 

Hakikatte hükumet kullandrkları askeri a 
taşeler vaşıtasile harp gemileri, teçhizat, top 
lar ve mühimmat hakkında mufassal maltl 
ımat mübadele etmektedirler. Bu sayede yal 
nız dostlar arasında Cieğil, bilkuvve düşman 
olanlar arasında da, halk için gizli kalan, bir 
sürü işler dönüp dolaşmaktadır. 

H ülasa bugünün silah satıcısı, ister hu 
susi bir müessesenin ajanı, ister bir 

hükumetin mümessili olsun, eskisinden fark
lı değildir. Çünkü eskiden de silah tacirleri, 
hükmetlerin muvafakati ile i~ görürlerdi. Bu 
bakımdan bütün silah fabrikatörleri, Zaha
roftan farksızdrrlar ve hepsi de onun gibi 
esrarengiz adamlardır. Çünkü hepsi için mil 
Jetlerin mukadderatı bir oyuncaktan ibaret
tir. 

harcıyor 

Bununla beraber gizlilik, ölilm ticaretinin 
eh belli başlı vasıflarından biridir. Onun için 
İtalyan işçilerinin Kızıl Rusya hesabına bir 
kruvazör yapmalarının Faşist gaı.etelerinde 
yer bulmasına imkan verilmez. Fakat De • 
mokrasilerde de aşağı yukarı vaziyet ayni 
merkezdedir. 

Silah ticareti ıyapanların çoğu memleketle 
rinin konsolosları, siyasf mUmessilleri vası· 
tasile iş görürler. Gerçi bu resmi memurlar 
ihtiyatlı davranırlar, fakat herşeyi bilirler. 
Bu ticarette en mühim nokta, asıl iş görebi· 
lecek adamı bulmak ve onunla temas etmek
tir. Sonra bu adamı kandırmaktır. Fakat ara 
sıra bu çeşit konuşmalara beynelmilel siya
set meseleleri ile şahsi amiller karışır. Niha
yet hükfunet ile hükumet, yahut bir kumpan 
ya ile hükumet arasında konuşma ve anlaş
malar son bulduktan sonra iş para koparma 
ya kalır, Fakat bu da kolay değildir. Çünkü 
ara sıra bu alışverişin ortaya çıkması bir 
tehlike doğurabilir yahut birtakım husumet 
lere sebebiyet verir. Fakat ortada hiçbir teh 
like bulunmasa dahi satıcı ile alıcı ihtiyatlı 
ve gizli kapaklı davranır, silahlar gizli ka -
paklı bir surette "piyano,. veya "mobilye,, 
namı altında gönderilir. Fakat bununla bera
ber silah kaçakçılarının faaliyetini de unut -
mamak icap eder. Bunlardan son zamanlarda 
İrlanda. Fransa, İsviçre ve FinlAndiyada. bir 
çok çeteler bulunmuştu, 

Ame:1kadan 2,000,000 dol_ar d~ğerinde 
silah satın alarak Amerıka bıtaraflık 

kanununun neşrinden bir iki saat önce Bruk 
lenden hareket eden İspanyanın Markanta
briko vapuru yola çıktıktan sonra boyasını 
ve adı~ değiştirmiş, fakat yolda İspanya asi 
leri tarafından tevkif olunmuştu. Çünkü asi 
ler her şeyi haber almış bulunuyorlardı. 

Buna benzer hadiseler sık sık vukubulur. 
Ve en ço!{ vuırubulduğu sıra, bu sıradır, . 

Amerika.da mühimmat dairesi yaptığı ih
racat ve ithalatı ka.ydeder ve ihraç olunan 
silahları tarif te eder. Bununla beraber en son 
istatistiğe göre 1936 senesının sonuna 
kadar 4205 rUlısatiye istenmiş ve 26 milyon 
dolar kıymetinde silah ihraç edilmiştir. 

Fakat bütün dünyanın silah ticaretine ait 
rakamları bulmak çok güçtür. G'ayrimeşr.ı 

silah ticareti, ancak kaçakçıların yakalanma
sı üzerine anlaşıl.maktadır. 

Meşru, .gayrimeşru mühimmat ticareti, 
dünya ticaretinin, şüphesiz, bir kısmını teş
kil eder. Fakat bu ticaret te iptidai maddeler 

mücadelesine sebebiyet vermektedir. Bu yüz 
den birÇok memleketler, ölüm vasıta.lan mu
kabilinde, bunların imalini temin eden iptidai 
maddeleri almaktadır. Fakat kutlanılan usul 
yüzünden, ölüm tacirleri, sattıkları maıtann 
bedelinden çok fazla bir nüfuzu haiz bulunu
yorlar. 

~'-"'Vr""'"'vtrV/#'""' ..,. ..,.~~ """-""""''~ """'"""' ~~ Köstencede Bekliyen 

Hi•rıNf 
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KADININ FENDi, 
PAPAZI YENDi. 

(Yazan: Aka Gündil:z] 

Bir kadın, ild kadın, birkaç kadın, 
veya. birçok kadın bir papaza saldıra
bilir mi? Saldırabilir. Eğer papazın 

seksapeli monsenyörlüğünden üstün 

ise. 
Bunda papazın ne günalu \'ardıl', 

ne de suçu. Ve bundan, ı.a~ka p<!paz
Iara ve papazlığa ne leke konar, ne 
ayıp sıçrar. Her sakallı keçi kendi 
b~'imda.n ~,ldığı ~ibi, her papaz 
da BDcak kendi hareketinden me:;uJ. 

dür. 
Bir papaz, iki papaz, birkaç papaz. 

veya birı;ok papaz bir kadına "hamle 
et ya zümmi!,, kavlince ha.role edebi· 
1ir mi? Eder zahir. Niçin hamle et
mesin? Eğer hatunun seksapeli tas• 
lak iffetinde."1 üstiin ise. 

Bunda kadının oe giinahı vardır, 
ne de suçu. Ve bundan, ba.~ka kadın
lara \'e kadmhğa .ne zifos sıçrar, ue 
şin gelir. Her keklikle bıldırcın ~a.
gaswclan asıldığı gibi her kadın da 
ancak ı;engeJe kaphrdığı kendi bur
noodan me uldür. 

Cennetin yobaz \'e mürteci kafalı 
kapıcısından Adem beybnba.-;ı ile 
Havva hanınuuınesinin intikamını al
mıyan insan, insan bile olsa sinirsiz, 
beyecasız, gayretsiı; bir lsandır. 

Fakat bmıun cemiyetteki filui ,.e 
manevi kıınunlannca bir ~ekil, niza.· 
mı ,usulü vardır. Ilunu.n eaı mübiııı 

maddesini gökten inen her kitap ay
ni cümle ile şöyle söyler: "Günah ta 
gizli, sevap ta.., 

Şöyle fenni ve ilini bir surette tah· 
lil edelim: Papazla kndm ilmek \'eya 
fiyonga oluşlarını .nf7,a.mnanıenin o 
maddesine uydumılL5lar mı, uydur • 
ma.mışlar ~? Uydurmu,ıar. Lodo
sun, karasineğin bile girmediği bir 
yerde gfüınh çıl<amnı:ılar. Objektif <r 

Jarak tetkik edersek görürüz ki me
sele bir noktada yanlı~tır: Ortada 
günah almak, günaha girmek gibi 
bir şey yoktur. Bilakis gi.inab çıkar· 
mak gibi bir temizlik kaygusu \'3.l'dir. 

Oyleyse nedoo ceza gördüler? Pa
pa.z efendi, papaz olduğu için ceza 
görmedi. Biz laik bir rejimiz. Bizde 
her elin ve her mabet nı.uteber ve 
muhteremdir. De\"let işlerine karış

mamak ~artiJe ..• Bu işin kilise ile hi9 
bir alak~"'ı yoktur. Bunu Metapolitef
sis gazetesi de ~ole hakli ve yerinde 
olarak söyleınektecllr. Laik rejim 
karşısında papaz efendinin günahı 

yoktur, suçu vardır. Ve bundan ö
türü cebri istirahate sevkedilml~tir. 
Bizim Medeni KamınumAl~ da dünya. 
medooi kanunları gibidir. Der kl, bil' 
adam e\·li bir kadım ayartıp seltsapel 
olursa. ceza görür. Eğer o adam da 
evli ise cezası ~iddetlenir. Amma iki
sinde de şırt, kanunca şikayete bağ
lıdır. Burada muamele telrnmmül et
mi~ ve neti('e almnn~hr. Artık ct>zaSI 
verilen bu ciirmü yalnız yapanlamı il 
zerimle bırakmak aldm, mantığın 
emri il.-tizasındanclır. 

L"--~~da Türk Sanatı ı Son Göçmen Kafilesi Anınıa denilecek ki: Bu maddede 
biraz mantıksızlık var. Mademki on 
sekizini bitirmil'leri, aklı başında sa
J-,P evlenmelerine izin \·eriyor, kırkı· 
na basmı~Jar da. kaşarlarumş akıllı 
sayılamaz mı? Elbette sayılır ve sa
yılmalıdır. O halde evli kadım ayart
mak faslı ma<ldede biraz gayritabii 
görünmez mi'! V csaire ... 

G üı.el Sanatlar Akademisinin 
Türk tezyinatı şubesinde ça 

lışan ak sakallı muhterem listadla 
nn hayat ve eserlerini tanıtacak bir 
iki kitap neşretmek arzusu, birkaç 
zamandır hissolunuyordu. Ortaya 
çıkarılacak bu eserlere sanatkar'a 
rımızm yaşça en kıdemlisi olan üs 
tad Kamilden başlamak münasip 
görülmüştü. üstadın hayatı hak 
kında malumat edilımek nisbeten 
kolaydı. Fakat eserlerinin fotoğraf 
larmı elde etmek? Hemen anlaşıldı 
ki işin bu ciheti başarılması hayli 
güç bir va1.ifeydi. Zira Ustad KB.mi 
le sorulduğu zaman eserlerinin en 
mühim kısmını Mısırda Mehmet Ali 
Paşaya yapmış olduğunu söy!emiş 
ti. 

!şte bugün btiytik bir memnuni 
yette söyliyebiliriz ki bu mfüşkUl 
nokta f'P'k k()Jııvltkla halledilebil 
miştit'. ÇlinkU Prens AbdUlmüımin 
nbik delA.leti ve Mehmet Ali Paşa 
mn lCltfile, üst.ad KAmilin. btiyiik 
değerdeki eşsiz eserlerile do1u bir 
dosya şimdi mevcut bulunuyor. Şu 
itibarla yakında basım alemine çı 
karılmıısı ıırzu edilen bu kitap tez 
yini harfler bakımından da kıyme 

ti pek yüksek bir vesika olarak e 
Umize girecektir. Bu vesile ile TUrk 
sanat alemi için ehemmiyeti büyük 
olan bir hususu öğrenmiş oldum: 

Prens Mehmet Ali Paşa, Mısırda 
bir cami ve bir saray yaptırmış. 
Bu sarayla camiin tezyinatıru mün 
hasıran Tilrk üst.adlarının sanatkar 
ellerine bırakmış. Tezyini yazıları 
(Reisülhattatin Mehmet Kamil E 
fendi) ye yazdırmışlar. Kurulan .mi 
ma.ri eserin çini kıernılarmı da kl 
milen KUta.hyaya sipariş etmişler. 

Prens Mehmet Ali sa.na.ti hem se 
ver, hem anlar, bir sanat muhibbi 
olduğu için vUcude getirilen her 
çeeit tezyinf eMrlerin heJ)sile ken 
disinin bizıı:at meşgul olduğunu ken 
dilerini tanıyanlardan öğrenmiş bu 
lunuyoruz. 

VUcude getirilen netlseler hak 
kında eldeki resimler - kifayetsiz 
bile olsa - insana hayli fikir ve 

alAka veriyor. Yine büyiik memnu 
niyetle şunu öğrendim: Prens, 
oturduğu sarayı da bir müze hali 
ne getirerek ımillete vakfetmiştir. 
Ve bunu, mili! :eserlerimizin her 
nevi nümunelerini ihtiva eden bir 
Türk sanati meşheri haline koyma 
yı düşünüyorlar. Doğrusu pek ne 
cip bir himmet! Şu itibarla kendi 
!erine, Türk sanatine gösterdikleri 
alakadan dolayı hem derin derin te 
şekkUr eder, hem de o sanat nanıı 
na duyduğumuz sonsuz iftiharı iz 
har etmekten zevk duvarız. Zira ge 
nişliği, tenevvüü, ve. beşer tarihi 

içindeki fevkalade rolü bakımların 
dan başlı ba.şma bir !lem olan Türk 
sanati mevzuunun günden güne 
münevver insanlığı nasıl alakadar 
etnniye başladığını a.rtr'k görmiyen 
kalmamıştır. Ve kendi hul!IUSİ araş 
tırmalanmız bizi ,u kanaate bağla 
mıttır ki bu incelemelere devam edil 

dikçe gerek milli ktiltürllıni1.z ve ge 
rek bUtUn cihan tarihi yepyeni ışık 
larla aydınlanacaktır. Sözlerime ni 
hayet vermeden evvel büyük bir va 
zifemizl tekrar hatırlara getirmek 
lüzumunu hissettim, MemlekeUmiz 

Kış geldiği için Roman~a ve Bul • 
garistandan göçmen nakliyatına ya

kında nihayet verilecektir. 
Son olarak Köstencede 1500 göç

men birikmiştir. Bunları almak üze 
re Nazım vapuru hareket etmiştir. 

Bu son kısımla bu sene memleketimi 
ze gelmiş olan göçmenlerin miktarı 
onbeş bini geçecektir. iskan umum 
müdürlüğü, gelecek sene yapılacak 

nakilyat için şimdiden geniş hazırlık 
larda bulunmakta.dır. Gelecek sene 
nakledilecek miktar yirmi binden faz 
ladır. Bunun için nakliyata Mayıs a 

yı içinde başlanacak ve Ikinciteşrin 

ayr sonuna kadar devam edecektir. 
Bu sene nakliyat yalnız Hisar ve Sa
zım isminde iki vapurla yapılmıştır. 
Gelecek yıl, göçmenlerin kış basma
dan evvel bitirilmesi ve ırktaşlannıı 
zm V arna ve Köstencede günlerce 
beklememesi için hiç olmazsa dört 
vapur tutulmaeı düşünülmektedir. 

de bu hususta yani milli varlığımı 
zm her nevi sanat ve bilhassa be 
dii inkişaflarını hem bize daha iyi 
tanıtacak, hem de yarın daha ve 
rimli kılacak olan mesaiye devam 
ve itina vazifesi. 

Eh artık, ilerisine gitmiyelim. Eğer 
bütün dünyadıı.1<i knnunlan böyle ,.e 
saireli bir ince elekten g~lrecek o
lursak beşerin f'linde bir madde dPğil 
ya, yarım fıkra bile kalmaz. Cümle 
cihaıı ne dt•miş? l{amın ka.uundu:r. 
PekaUi. Madama. gitti, madde geldi, 
kapı kilitlemll, mesele de bitti. 

Bu işler yahıız geçen gün Balatta 
mı oldu da ortalığı yaygaraya ,·eri
yoruz? 

Safo, Saba Melike--;i Belkis, Haz
reti Süleymaaı, Kloopatra, Afrodit, 
Venüs, Papıa.borjiyalar, Kardinal Riş
llyö, Popgapon, Rasputin, Cinci Ho-

ca, Ankarada Deli imam, Selanil..1:e 
Haham Le\i, Ahdiilhamidin şeyhi E-
hlilhüda, davulcu, zurnacı ve gayri 
hüın. •. ne lcliler sıınkl? 

Balahn seksapel şampiyommdan 
da.ha az mı rekor kırdılar teli? 

Buna kimsenlın miiteessir olmama
sı lazımdır. Verilt><'ek ehemmiyet an
cak böJ-·le bir yazı kadardır. ('ok hile. 
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Şampiyonu.Herkesi 1 

Haftanın 

Lig Maçları 

MaglUp Ediyor 
Bugün saat 15 t.e Taksbn sta

dmda Güneş - Vefa B takım· 
lan karşrlaşacakla.rdır. Ayni sa
atte, Şeref stadında da Beşik
taş - Galatasaray B takımlan f londradan Hususi Muhabirimiz Yazıyor J 

Dünya f8.1Dpiyon1uğunu geçen sene Amerikalı Montana' dan 
alan lngiliz, Avrupa ve dünya horoz aiklet tampiyonluklarma aa
hip olan lakoçyalı Beny Lynch Fransız horoz siklet fAD1pİyonu 
Georger Bataille ile bir maç yaptı. Müsabaka on devre üzerine 
tertip edilmişti. Hakem Londralı Mr. Jack Hart idi. 

1 ~ışaca.klardır. 

Ma~ın yapıldığı Leicester şehrine 

bu münasebetle başka yerlerden de 
meraklılar toplanmı§lardı. 

Garip bir vaka, maçın birkaç da
kika. gecikmesine sebep oldu. Dünya 
9ampiyonu Benny Lynch'in müsaba· 
ka.da giyeceği pantalon kaybolmuştu. 
Otelinde unutulduğuna ihtimal veri
lerek oraya kadar gidildL Bulunama 
dığı için dünya şampiyonu başka bir 
pantalonla çıkmıya mecbur kaldı. 

Dk devrede Ingiliz boksörü, Fran-
11ızm vücudüne bir sol yumruk yer: 
leştirdi. Fransız hemen mukabil bir 
&:>lla, dünya şampiyonunu kısa bir 
müdafaa ve ricate mecbur etti. Bu 
devrede iki boksör, müsavi bir şe -
kilde dövüştUier. Fakat Ingilizin da
Jıa temkinli ve şampiyon hali göze 
çarpıyordu. 

ikinci devrede Ingilizin Fransızı 

haklıyacak şiddetli yumruğu yerine 
isabet ettirmek için çalıştığı hissolu
nuyordu. Devrenin sonlarına doğru 

Lynch açığı buldu ve şiddetli bir sol 
la Fransızı yere serdi. Hakem dörde 
kadar saydığı sırada ikinci devrenin 
nihayetini bildiren çan çalındı. 

UçUncU devreye başlarlarken In· 
gilizin rakibini tamamlıyacağı zanno
lunuyordu. Çünkü Fransız esasen ye 
re dü§tüğil yumruğun tesiri altında 
ldi. Fakat beklenen şey olmadı. Fran 
aız kendini sıkı bir müdafaa ile iyi 
kul.1anıyor, fırsat buldukça sağ sving 

terle mukabil hücumlar da yapıyor
eu. Lynch'in Fransızm işini bitirmek 
üzere yaptığı şiddetli hücumlara rağ 
men, Fransız dövüşçüsü altıncı dev
reye kadar düzgün dövil§miye mu
Yaffak oldu. 

Bµ hal, Ingiliziiı tam idman kıva
mmda olmadığı za~ veriyordu. 

Yedinci devrenin başlangıcında 
Fransız, yerinden yaydan fırlar gibi 
fırlıyor. Lynch'i halatlara kadar sü-
rerek sıkı bir yumruk yağmuruna tu 
tuyor. lngiliz tehlikeyi müdafaasile 
aUatıyosa da sekizinci devreye Fran 
•ızm daha Ustün başlamasına mani 
olamıyor. 

Fakat sekizinci devrenin ortaları
na doğru lngiliz kendini epeyce topar 
layıp Fransız şampiyonunun çenesi
ne üç yumruk isabet ettiriyor. Fran 
aızı yedi sa.niye yere yuvarlıyan bu 
yumruklardan sonra Bataille, cesa
retle kalkıp tekrar hücuma geçmek 
istiyorsa da bir dördüncü yumrukla 
yine ~seriliyor. Hakem ikiye ka
dar saydıktan sonra. Fransızın aya
ğa kalksa da maça devam edcmiye
cek kadar bitkin olduğuna kanaat ge 
tirdiği için lngilizi galip ilan ediyor. 

Lynch, halkın hararetli alkıglan 
arasında ringten inerken, Fransız da 
kanlar içinde cesaretli bir şampiyo
nun llyik olduğu tezahüratla müsa
baka yerini terkediyor. 

Faruk Akçer 
lngiliz Ne Yapacak? 

Bugün AınerikalI!arm ağır siklet 
pmpiyonlaıımı tehdit. eden iılci Avru
palı bokııör mevcuıttur. Alman Şiın~ 
ling'in dünya ağır siklet şampiyonlu
ğmıa giden yol üstüne dikilen son ma 
niayı attığını dün ve evvelki günkü 

nUsba.mızda haber vermişt.lk. Harry 
Thomas'ı sekizinci devrede mağlup 
eden Alman boksörü gel.ecek yaz dün 
ya şampiyonu zenci Coe Luviz'!e ya
paoa.ğı maçı artık rahatça bekliyebi
lir. 

.Ainerikalılan tehdit eden ikinci Av. 
rupa dövUşçUsU lngilterenin genç ü
midi Tommy Farr'dır. Bu boksör he
nüz yirmi Uç yaşmda bulunuyor. Yum 
ru.kla.ra pek mukavim olduğunu ve 
boksu iyi bild;ğini burulan dört ay ev
ve:ı ıımci Coe Luviz'le yaptığı mtisa.
baka ile ispat eden Ingiliz yakında sa.
bık cihan şampiyonu Amerikalı Bra
dok'la bir ~ yapacaktrr. Bra.dok ge 
çen yaz oihan şampiyonluğunu zenci 

--

' Yann da Taksim stadmda 
Süleymanlye De l~taobulspor A 
takımJan saat ıs te. Galaıas. 
rayla Güneş A takmılan saat I 
14,45 te oynıyacaklardır. 

Şeref stadında Galata genç -
ler - Sumer 9,30 da, Kasnnpa
şa - Karagümrük 11,15 te, 
Beykoz - Eyüp ıs te. Beşiktaş 
- Topkapı 14,45 te ~rpışacak
lardır. 

Fenerbahçe stadında Davut
pa.,a ile Sümer saat 18 te Fe
nerbahçe - Vefa saat 14,45 te ] 
ka~rla..ucakl11rdrr. 

lzmitte 65,000 Lirahk 
Stadyom 

lzmitte 65 bin lira sarfile b;r stad
yom inşası takarrur ettiğini haber aJ
dık Yıllardanberi Istanbul sporcuJa 

' rınm bekledikleri bir hüsnü talihe ka
vuşmuş olan Izmit sporcularına un
renmemek ve gıpta etmemek kabil 

1 
değildir. 

Böyle bir himayeye mazhar olmuş 
olan lzmit gençliğinin de kendilerine 

Tommy Farr 

Coe Luviz'e sekinzici devrede nakavt 
olarak kaybetmi§ tecrübeli bir bok-

sördür. 

Eğer Ingiliz zenciden daha iyi bir 
netrce alabı.lırse, o da Alman gibi dün 
ya §ampiyonluğu na.n:ı.ıetleri arasına 

ciddi bir surette karışmış bulunur. 
Herhalde bu maç birinin gençliği 

diğerinin tecrübesi itibariyle tam 
denk ve zevkli bir karşılaşma ol.a
caktıır. 

karşı gösterilen maddi ve müspet a
lakayı layık olduğu gibi takdir ede
rek samimiyetle çalışacaklarına ve 
Jzmjtte sporculuğu hem vücude. hem 
de karakter ve ahlak bakımından ~

leri götüreceklerinden emin bulun -
maktayız. 

lstanbul sporcuları da yakmd:ı 
komşu vilii.yettek; genç arkadaşları
nın talihlerine mazhar olacaklırmı 

ummaktadırlar. 

Sovyet Rusya Beynelmilel 
liALl••acva11n t:.:•ar.alr 

Sovyet Rusya sporcularının beyne! 
milel sahada tanınması için ancak 
beynel.nıilel federasyona dahil olına
sile kabil olabileceğini düşünen spor 
idarecileri beynelmi1el federasyona 
'{abul edilmeleri için müracaat etmiş 
terdir. 

l 

Tekerlekli patinajda Almanya birincisi olan Schmitz 

İngilterede Buz Üstünde 
Patinai Şampiyonası 

Londra, (hususi) - Dün aktam Londrada W eaıbley' de İngil
tere amatör buzüatü patinaj f&IDpİyonuı yapılmıtbr. 

On yedi yaşında olan Cecilia Colledge dördüncü defa olarak 
kadınlaranuı amatör f&Dlpİyonluğunu kazandı. 

Megan Taylor ikinciliği. elde ede-ı----k--1--f---.---bildi. Dan o o Yıne 
Uçünclilüğü hak eden ve henüz on 1 C ampiy 

Uç yaşında bulunan Daphue Volker ~ 0ft 
herkesin takdir ve hayretini celbet- Avrupa şampiyonu unvanile Pa-
ti. Bu küçüğün yakın bir isb'"kbalde riste güreşmekte olan Bulgar pehli-

vanı Dankolof, Fransız Deglan De 
fevkalade bir şampiyon olacağı tah- . 

Avrupa şampıyonluğu için çarpışmış 
min olunmaktadır . 

Bu müsabakayı 10 bin kişi seyret
miştir. 

Erkekler arası müsabakasında es
ki şampiyon H. Graham Sharp bi-

rinciliği kazandı. 

Tekerlekli artistik patinajda Al

manya şampiyonu olan Hans Schmitz 

in buz patinajına başlıyacağ: haberl 
her tarafta alika uvandınrustır. 

tır. 

Yarımşar saatlik Uç devre Uzerine 
yapılan güre§.İll ilk devresinde Fran 
sırı Bulgara bir göğüs çaprazı ile gi
rerek yenmiştir. Fakat diğer iki dev
renin ikisinde de Bulgar, Fransızm 

sırtını yere getirerek nihai galibiye
ti temin etmiş ve böylece organiza
törün kendiliğinden takmış olduğu 
Avrupa şampiyonluğunu muhafaza 
etmiştir. 

1-iki·rnı;;iiik -HlkAY-~-ı ımınzı ıs nm ıı ~-.-wum J 
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G enç kız sağ eli ile tutmakta 
olduğu kapının tokmağını 

bıraktı ve hafifçe öne doğnı eğildL 
Bu arada sol eliyle de dayanacak 
bir yer aradı. Düşmek üzere idi. 
Rudolf, ani bir hareketle kızı kav
radı. Orada duvarın dibinde dur
makta olan eskice bir ka.napeye 
yatırdı ve kapıyı kapadı. Sonra 
süratle odaya bir göz attı. Oda, 
soluk bir gaz 18.mbasiyle hafifçe 
aydınlanıyordu. Döşemeler temiz 
fakat fakirane idi. Odanın delik an 
Iıya söylediği şeyler ancak bunlar 
dı. 

Genç kız, adeta baygın gibi, ha 
la yatmakta devam ediyor

du. Delikanlı etrafma bakındı. Bir 
şeyler aradı. Fakat aradığını bu
lamamış olacak ki şapkasiyle 

genç kızı gellemiye başladı. Bunun 
müspet bir tesiri oldu. Delikanlı 
nın şapkasının ucu genç kızın bur
nuna dokununca, kızcağız gözleri
ni açtı .. Delikanlı bu gözleri görür 
görmez. nice zamandır hayal etti
ği genç kız tipinin bilhassa bu tip 
olduğunu derhal anladı. Bu kurşu
ni E?Ö7.1Pr hııfifre vukan doJ?ru krv 
nk, bu küçük burun, bu kIVIrcık le 
piska saçlar onun sergüze.9t arıyan 
ruhuna. ~ö!'lterr1iıi!i ce!larPtten ötürü 
Bdı>ta bir taltif. bir mükafattı .. 

Fakat gene kt7.m h11 hı:ırilrnlade 
yij?.U çok zavrf ve çok solgundu. 

Genç ktz süktinetle delikanlıya 

baktr ve E?iiliimı:ıerı: . Hafif bir ses1e: 
- Bavıldım mı?. dive sordu. Bu 

herkPsin hasma ~elebilen birşey
d:r. Uç giln hichir şev vemeviniz, 
bakm si?. de havılmaz mrsmız? 

Rudn1f. verinden fırlıvarak: 
- Alhıhımı . dive havkırdı! Bek

levini,. hen ~imdi ~elir:m .. 
Delikanlı vegil kımıdan cıktı ve 

mPrrtivPnlP.rdı>n ıısağy koı:~mrva haş

lar'lt. Yirmi dakika gonra geri dön
dii~i zamarı kanrVı ava!!ı ile it
mek zorunda kaldı . Ciinkii elleri, 
lokant.Ritan ve bakka1 diikkanmrlan 
sattn ıı Mriry hir VJWn vivecekle dop 
dolu =di. Riitiin tretirdik)Prini -ya
ğı. ekmeiH sövüşü. ~rekleri. f>as
talan, bp.lıkları. kızarmrs nilfoi. 'Qir 
sişe ~üfiı. qmak çayı- masanın u-
zerine koydu. 

R •tdof) bu işi bitimikten sonra 
~ene kıza dönerek: 

- Bu yaptı~mız hareket katiy
ven doğnı d('i'Fil, dedi. Tnsan hie a~ 
durur mu? .. Bu. ~ımlerden evvel 
bizde her vakit yapıldu:h üzere, tu 
tuşulmue bir lfınf's ;qe dPrhal oru
cunuzu bozunuz! .. Yemeğiniz ha
zır. 

J)e-1iknnlı gene k•?:m kannpe<len 
kalkmasına varörm etti: onu .masa
nın bıt.<1tna oturttu ve ~rdu: 

- Sizde <'..av bardaih var mı?. 
- Pencerenin yanmdaki rafta .. 
R11do1f "av bardağını ahp ta ~e

ri döndüğü zaman genç krzın bü
yük bir sevinç ici11de yemeğe baş
lamış olrluğunu gördil. Elindeki hı
yan aldı ve ona bir bardak süt 
verdi. 

- Evvela sUtU içiniz, dedi, son
ra da çay içersiniz. BUtiin bunlar
dan sonra sebze biraz piliç kızart
ması veririm. Uslu oturacak olur
sanız yarın da size daha başka yi
yecekler veririm .. Şimdi bana sizin 
misafiriniz olmama ve sizinle bera 
ber yemek yememe müsaade edi
niz!, 

O elikanlı ikinci bir sandalye 
aldı. Çayı içtikten sonra kı

zın gözleri parlMnıya, yanakla
rında hafif biır kırmızılık peyda ol
mıya başladı. Genç kız, adeta uzun 
müddet aç kalmış vahşi bir hay
van hırsiyla yemek yiyordu. De
likanhnm burada bulunuşunu, yar
dımını adeta tabii bir hadise imiş 
gibi te18kki ediyordu. Biraz kuv
veti yerine geldikten sonra deli
kanlıya. kendi hikayesini anlatm1-
ya başladı. Bu, dinliyenlerde es 
neme hi88i uyandıran ve büyük 
şehirlerde daiına eşine rast1a.nan 
biribirine benziyen o binlerce hi
kayeden birisi idi. Bu, çok cUz'i bir 
para mukabilinde bir mahzada ça 
lışan, ve bu aldığı cüz'i paranın da 
büyük bir kısmı ceza şeklinde ke
silen bir işÇi kızın hikayesi idi .. 
Bu. bir hast.ahk, ve bunun tabii ne 
ticesi olan bir işsizlik hikayesi idi. 
Bu, kendisine sergüzeşt arıyan bir 
delikanlının yeşil kapıyı çalın.asiy

le. sona eren bir açlık hikayesi idi. 

YESIL KAPI 
J Yazan: 

f O Hanri 

1 Çeviren: 

!.,,., .. ,~:.~~~, ....... : 
Fakat bu hikaye Rudolfa "llya 

da kadar cazip göründü. Genç kıza 
bakarak: 

- BütUn bu anlattıklarımzm ba 
şmızdan geçtiğini düşünmek bile 
insana dehıset veriyor, dedi. 

- Evet, hakikaten bu çok müt
hiş bir şeydi. 

- Bu koca şehirde sizin herha.n 
gi bir akrabanız veyahut bir arka
daşınız yok mu idi? .. 

- Halyır, kimsem yoktu .. 

R udolf, uzun bir fasıladan son
ra: 

- Bu dünyada ben de yapyal
nıznn, dedi. 

Genç kız süratle cevap verdi: 
- Yalnız oluşunuza. çok sevin· 

nim 
Delikanlının yalnız oluşuna genç 

kızın sevinmesi Rudolf'un, herne
dense, hoşuna gitti. 

Genç kızın, yavaş yavaş göz ka
paklan kapandı; içini çekerek: 

- Kend"mi o kadar iyi hissedi
yor, ve o kadar uyumak .istiyorum 
ki .... 

Rudolf ayağa kalktı ve şapkası 
ni aldı:. 

- Şu halde geceniz hayır olsun!. 
dedi. Güzel bir uyku çekmeniz çok 
iyi ve f aydah olacak .. 

D elikanh genç kıza elini uzat
tı. Genç kız da ona "gece

niz hayır olsun!,, dedi. Fakat bunu 
söylerken gözlerinde, söylemiye ce 
saret edemediği, bir sual okunu
yordu. Derkanlı bunu anladı: 

- Tamamen iyileşip iyileşmedi
ğinizi anlamak içi.ı tabii yarın yine 
geleceğim.. Elimden kolay kolay 
kurtulamazsınız! . 

Rudolf kapıdan çıkmak üzere 
iken genç kız ona sordu: 

- Nasıl oldu da siz ben.im kapı
.,... . çaldınız?. 

Delikanlı genç kıza baktı. Rek
lam kartını hatırhyarak birdenbi
re bir kıskançlık duydu. Ya bu rek 
lam kartı, kendisi iiti sergüzeşt 
a.nyan bir başkasının eline geçsey
di? .. Delikanlı Sırrını genç kıza hiç 
bir vakit söylememiye karar ver
di., 

- Burada bir terzi anyordtını. 
Yanhş'ıkla onun diye sizin kapını
zı çaldım .. 

Yeşil kapı kapanmadan evvel 
delikanlının son gördüğü şey genç 
kızın gülümseyişi idi. 

D elikanlı merdiven başına ge
lince hayretle etrafına ba

kındı. Sonra, merdiveni innıetken 
vazgeçerek bütün koridoru. boy
dan boya dolaşh. Geri döndükten 
sonra diğer kata çıktı ve hayreti 
gittikçe arttı. Evin bütUn oda ka
pılan yeşile boyalı idi. 

Bu muaımmayı düştlne düşüne so
kağa çıktı. Esrarengiz zenci hala 
eski yerinde idi. Rudolf, elinde ma
hut reklam kartı olduğu halde zen 
ciye yaklaştı ve sordu: 

-Bu kartı bana neye verdiğini
zi ve bunun neye delalet ettiğini 
liıtfen bana sövler misiniz?. 

Zenci babacan bir tavırla güldü; 
bir dişçi için ba§lı başına. bir rek· 
lam olabilecek olan bütün bey&S 
dişleri göıiindU.. Parmağı ile cad
denin ilerisini göstererek: 

- Bakın, dedi. Fakat galiba ges 
kaldınız! .. 

R udolf, zencinin gösterdiği ~ 
tika.mete baktı. Orada, bir t1 

yatronun kapısında, yeni bir oyunu 
gösteren elektrikle yazılmış "Yetil 
kapı,. keliınelerini okudu. 

Zenci ilave etti: 
- Fevkalade güz.el bir oyun o~ 

duğunu söylüyorlar.. TiyatronUll 
sahibi, dişçinin reklimlarmı dağıtır 
ken onun da birkaç kartını dağltıo 
mam için bana bir doJar verdi. Dif 
doktorunun reklamlarından bir ta· 
ne ister misiniz, Ser? .. 

Rudolf, oturduğu sokağm başını 
gelince bir sigara satm almak ve 
bir bira içmek ere durakladı. Ağ 
zmda ya.nımı§ sigara c~ükkandaıı 

çıkınca paltosunun düğmelerini 
ilikledi; şapkasını yana eğdi ve ö
nünde durmakta olan sokak feneri
ne hitap ederek: 

KrZa 1~rrw1~· 
dedi. 

BORSA 
17-lı-1937 

PARALAR 
Sterlin 628,50 628,50 

Dolar 122,- 126,--

Frank 80.- sa.-
Liret ıoo.- 108.-

Belçika Fr. 80.- 84.-

Drahmi 18.- 2S.-

Isviçre Fr, 570,- 580.-

Leva 20.- 2S.-

Florin 65.- 70.-

Kron Çek 78.- 82.-

Şilin Avusturya 21,- 23.-
29.50 Mark 26.-

Zloti 20.- 22.-

Penco 21,- 2s.-

Ley 12.- 14.-

Dinar 48.- 52.-

Kron lıveç 30.- 3ı,-

Altın 1055,- 1057,--

Banknoı 269,- 210.-

ÇEKLER 
Açdıı Kapaoıl 

Londra 625,- 625,-
Nevyork 0,7995 0,7997 

Pariı SS'EZ sts'sz 
Millno 15,2ı92 15,2192 

Brüksel 4,7050 4,70S8 

Atina 87,44 87,44 
enevre 3,4575 3,457.S 

fya 64,- 64,-
Amsterdam ı,4375 -1,4375 
Prag 22,7488 22,7488 
Viyana 4,2288 4,2218 
Madrid 13,76 ıs,76 

Berlin 1,9825 1,9832 
Varıova 4,2192 4,2192 
Budapeıte 4,02 4,02 
Biıkreı 106,72 106,72 
Belgrad 34,52 34,52 

Yokohama 2,7486 2,7486 

Moskova 23,6025 23,6025 

:itokholm 3,1038 3,1038 

YURTTAŞ: ~!!!!!!!tz!'!i!!!!!'~j\ 

Türk arttıncılannın .a11· 
•ı yıldan yıla çoğalıyor. Sdl 
de onlara katıl. Bankada 
bir arttırma he.ahı açtır· 

~ Ekonoaıl 
ve 

Artırma Ku111111"1 
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Çocullara Masallar: 

Köstebek kard~ derse gidiyor ! 

B.ir gün tavşanla porsuk dere kena
mıda saklambaç oynuyorlardı. Kös
tebeğin hiç bir yana durup bakmadan 
hızlı hızlı geçtiğini gördüler. Hava 
gilzeldi. Dere §ınltılarla akıyordu. 

Çayırlar çiçekten .mis gibi kokuyor
du. Acaba köstebek bu kadar güzel 
eeylere bir göz bile atmadan böyle 

1 
nereye gidiyordu. 

KöSTEBEGiN GiZLEDiGi SEY 

iki arkadaş birden seslendiler: 
- Hey, köstebek kardeş, bize selam 
'8.bah yok mu? 

!..... Günaydın çocuklar. Biraz işim 
.,ar da ... Köstebek bu cevabı verir 
vermez arkadaşlarını bıraktı, koşmı
ya başladı. 
Tavşan - Bugünlerde köstebek 

'<nrdeştc bir hal var. Dedi. 
Porsok - Evet ben de farkında

yım. Geçen gün yolda rastla.dı;m. Gel 
~alık tutalım dedim. "Olmaz, ben der 
ıe gidiyorum.,, diye beni başından 

,avdı. 
- Derse mi? Ne dersine böyle? 
- Bilmem; Oyle aceleciliği üstün-

de idi ki daha fazla konuşamadl!Jl. 
- Tuhaf şey ... Böyle sık sık. bizi 

'!:ıırakıp nereye gidiyor acaba? Senin
•e bana söylemedikten sonra kime 
' öyler? 

Köstebek kardet otomobilci! 

Tavşanın evinde balkonda porsukla 
t.avşan yine yalnız oturuyorlardı. Ka
~ınlarını doyurmuşlar, biraz geveze-
1ik edip, biraz da dinlenmek için bal
l!ona çıkmışlardı. Birdenbire uzaktan 
'lir gürültil duydular. Çok geomeden 
'>ahçe kapısı açıldı. Köstebek içeri 
~irdi, onlara doğru koşmıya başladı. 

- Hey bizim köstebek kardeş ne~ 
;elcrdesin yine kaç gündür? 

- Bu kıyafet ne, köstebek? 
Köstebek gülerek cevap verdi: 
- Şey ... Bunlar benim şoför ... Es· 

7apJanm ... . 
üstünde mavi bir iş tulumu var 

dı. Ellerine kalın, yün eldivenler, ba
~ma da bir miğfer giyinmişti. 
Tavşanla porsuk ikisi birden -

Şoför ~lbisen mi? diye bağırdılar. 
Gfü·Jeri faltaşı gibi açılmıştı. 
- Peki bu sıcakta ne diye yün eldi

ven giyiyorsun. 
- Ben· de bilmem niçin? M.ağaza.

,.fan bu elbiseleri alırken bu eld;venle
ri giymeden şoföı-lük edilmez dediler. 
:Ben de aldım . 

-§oförlük mil? demek sen kaç va 
'ı~tir şoförlük öğrenmiye gidiyordun 
:Svle mi? 

Bu ne güzel otomobildi böyle! 
- Evet ... Sizi birdenbire ş~ırtmak 

Amcanın köşesi: 

___.,.._. 

iste<ıim. trt?tin otomobilim şuracıkta .. 
Bir görUn. 

Porsuk tavşandan çok şaşırdı: -
Otomobil de mi aldın? 

- Aldım ya... Hem de ne güzel 
görsen ... 
Tavşanla porsuğu merak aldı. Balı· 

çeye indiler. Oradan da yola çıktılar. 
Bu, ne güzel bir otomobildi. Şaş

kınlıkla nndan az kalsın küçük dilleri 
ni yutuyorlardı. Yeşil boyalı, pırıl pı 
nl bir otomobil. Tekerlekleri, basa
makları bile pırıldıyordu. 

Porsuk sordu: - Ş!mdi sen bu oto 
mobili kullanabiliyor musun? 

- Çok iyi kullanamıyorum ammn 
yürütmeyi, durdurmayı biliyorum. 

- Bu da biç aklımdan geçmemişti. 
Sen otomobil kullanasın ... Tavşlln a· 
rabaya daha çok yanaştı. Uzanıp bir 
(pedal - ayak yeri) ni gösterdi: 

- Bu ne işe yarıyor köstebekci 
ğim. 

- Oraya ayağını bastın mı otomo
bil hızlanır. 

- Sen QOk hızlı sürebl' ir anisin? 
- Süremiyorum amma sizi bir 

gezdirebilirim, G<?lin haydi binin. 
Porsuk biraz ürktü: 
- Bir tehlike olmadığından emin 

m:sin? . 
Tavşanın aklına birşey geldi: 
- l{östebekciğim, sen yalnız başı-

na bin. Şu yolun aşağısına kadar git. 
Eğer iyi sürebiliyorsan biz de bine
riz. Küçük .§Oför razı oldu. Hemen o
tomobiline atladı. Birşeyi çekti. A
yağı ile bir yere bastı. Otomobil bir
den bire yollandı. Arkasında bir toz 
bulutu yükseldi. Dümdüz gidemedi 
a.mma şöyle böyle yolun sonuna va
rabildi. Orada da birçok ileri geri git
tikten sonra arabayı gerisi geri dön
dürdü. Nerede ise tavşanın evinin ö
nüne, arkadaşlarının yanına döne
cekti. 

Büyük bir "kaza atlattılar 

Fakat tam eve yaklaştığı sırada 

bir aksilik oldu. Tavşanın küçücük 
oğlu bahçede oynuyordu. Otomobilin 
sesini duydu. Her geçen otomobile 
bakmak hoşuna giderdi. Hemen bah· 
çeden dışarı fırladı. Tavşanla porsuk 
bunu göriincc birdenbire deli gibi ba· 
ğınştılar. Köstebeğin de korkudan 
nkh başından gitti. Gözlerini yumdu. 
Gücü yettlği kadar hızla tekerlekleri 
!!ola döndUrdli. Yol kenarında büyük 
hir taş yığını vardı. Birdenbire so1a 
sapan otomobil bu taşlara çarpb. 

Tnvş.ın çocuk kurtulmuştu amma 
zavallı köstebek taşlara çarpınca o
turduğu yeroen fırladı, yandaki ba
taklığa yuvarlandı. 

Porsukla tavşan koşup onu çamur
dan çıkardılar. Zavallı bayılmış gibi 

idi. Tavşan hemen eve koşup ona su 

Yllbaşı Hazırllkları Bitme'k Üzeredir. 
getirdi. Liımonatn yaptı. 

1 Porsuk bir yandan ağlıyor, bir yan
. dan: 

Sevgili yavrulanm; 
Yılbaşı geliyor .. Şurada ne kaldı 

ki .. 
Yılbaşı yaklaştıkça, sizin sevinc.i -

niz de artıyor tabii .. Çünkii evvela, 
bir ynşınıza daha gireceksiniz. Son
ra mecmuamızın hazırladığı eğlence -
lere kavuşacaksınız. 

Sevgili çocuklar; 
Bu cğlencıeler, çok zengin, çok ne -

şeli olacaktır. Siz o gün ömrünüz.de 
kabil değil. unutnmıyacağuıız sant -

ler yaşıyncaksınız.. • . . .. .. 
Bı'zı'm ı zı ı \l b"tm k .. - Köstebek, cıcı kostebek soyle 

ın r ıK arıınrz ı c uzere .. , w. • ., • , 

dir. Mccmuamız bu yolda hiçbir feda olmcdaı degıl mı. dı~ordu. 
kiirlıktan çekinmiyor. Sizde hazırla- Köstebek onu ağlatmamak için yat 
nın, ve gün gelince derhal lüzumu tığı yerden zorla doğruldu. Otların 
eden şeyi yaparak bu kıymetli eğlen- iistüne oturmıyn çalıştı. üstünden 
celerden mahrum kalmayın emi ço- başından çamurlar akıyordu. Yüzü 
cuklar.. yaralanmıştı: 
Eğlencelerin şartlan, gün ve sa - - ölmedim porsuğum dedi. Sağım. 

allerini gelecek sayımızda sırasile Yalnız başım biraz dönüyor. Çocuğa 
yazacağız.. Sabırsızlıkla bekleyiniz birşey oJmndı ya ... Bilsen çiğniyece-

bcninı miniminiciklerim... ğim diye nasıl korktum. 

' 

- Uzillmc sen . Yuımurcak kurtul
du. Sen kenidni t ehlikeye atmasaY,
dın zor kurtulurdu ya .... Afacan. 

Bu ara, küçük tavşanın annesi de 
kazayı duymuştu. Elinde b~r tepsi ile 

geldi. Yavrusunu çiğnememek için 
kendini tehlikeye atan iyi yürekli kös 

1 

tebeğe teşekkürler etti, ona bisküvi, 
çay getirmişti. Hep birlikte zavallıyı 

kucakladılar. Evin serin taşlığına ge· 
tirdiler. O zaman işler değişti. Serin 
hava köstebeği iyileştirdi. Hepsin'.n 
yüzü güldü. 

KÜÇÜK : !---·.········--: HiKAYE f 
r+- --

Ton - Too onkördür 
Ton - Ton bir .işi için şehre 

gitmek istiyordu. Fakat tenbel
liğinden canı b::r türlü yürümek 
istemiyordu. 

"Fin - F'in,, e ''Eğer beni 
~ehre giden şu tepeye bisikle 
timle çıkarırsan sana güzel bir t 
kemik \'eririm,, dedi. • 

· lyi b:ır kemik yemek fırsatını ı 
$ hiç bir zaman kaçırmak ister.ıi- $ 

yen "Fin - Fin,, bu planı peki 
hoş buldu. Fakat hava çok sı

caktı. "Ton - Ton,. un bisikleti-
ni şehre kadar çekmek zor bir : 

işti. 1 
Ne ise, bin gi.içlükle, gid~'p dön 

dü1er. 
Fin - Fin dudaklannı yalıya t 

$ yalıya .,bani bcniın1 kemiğim ... ., J 
• Diye sordu. Ton - Ton "Ne. Bir • 

f 

de kemik mi? t 
Herkese bütün istediğini ver- • 

mezler. Nankör olma. Sana güzel ! 
• bir gezinti yaptırdım ya... Daha J 
• fazla ne bekliyorsun?,, • 1 Oğüt: Kötülerden iyilik bekli- J 1 yenler yaya kalırlar. • 
................................ _ı 

'T Altın Çocu\l \\ives\ 

. 
if.TE: -BUNU 
BİLMİYORDUM ! 

UçakNasdTakla Atar. 

Havada ilk Takla Atan 

Uçman Kimdir 1 

Bir uçak havada nasıl takla atar 
bilir misiniz?.. Once yer e iner gibi 
alçalrr, alçalır. Ve hızı artar. Istediği 
kadar hız!anınca burnunu havaya di
ker. Tam biır yuvarlak çizip düz yürü
miye başlar. Geliniz birlik te A işaret 
li resme bakalım. Gördünüz mü işte 
uçak iniyor. Hızlandı. Burnu havada 
yükseliyor. Sonra bir daire çizip sola 
doğru düz yürüyor. 

,- -~~---------------~ 

K' 

~v 
Bu, .söylenişte kolay, fakat yap

ması oldukça zor bir iş. Uçak yukarı 

doğru düm düz çıkmaz. Yukarı tır

manırken pilot pervaneyi kullanarak 
uçağı biraz sağa, biraz sola döndürür. 
Burnunu hep dos doğru yukarıya tut 
mrya çalışır. Az iş .mi bu. Hem hızla 
yükselmek, hem de bunları düşünüp 
yapmak, kolay mı? 

En tepeye çıktı mı birdenbire dü
şer gibi inmiye başlar. O zaman hem 
uçağın burnunun dosdoğru durması, 

lunınnsı lazımdır. Bunları da yine uç
man düşünüp, tam vaktinde yapacak. 

Sonra dUşilnün bir kere t epeye ~k
tığı vakit uçak tamamiyle tersine 
döner . Yani tekerlekleri yukarıda, a
damın başı aşağıda. Birçok insanlar 
uçağa seve seve bindikleri halde böy
le t ers yUs olmıya cesaret edemezler . . 
Oturdukları yerden düşüp param par 
ça olacaklarını 8alllTlar. Halbuki hem 
pilot, hem de yolcular uçak daha yer
den kalkmadan önce oturdukları yen• 
sıkı sıkı bağlanırlar. Düşmelerine ih
t imal yoktur . Amma ne de olsa havn· 
da baş aşağı bir kaç saniye durmak 
her babayiğitin karı değil. 

Uçakla takla atan {yani havada 

(-r 

\___ 
~--<:> 

daire çizen) ilk ada.m, Pegu adında 

bir Fransı%dı. 1912 yılında bu mari
fetini birçok insanlann önünde göster 
eli. 

Ondan sonrakj yıllarda yalnız gözü 
pek pilotlar onu taklit edebildi. Şim· 
di h avada takla atmak zor bir 1ş sa
yılmıyor. Uçman olacak herkes onu 
öğreniyor. Hatta Pegunun attığı tak
ladan daha başkalan da icat edildi. 
(2, 3, 4) numaralı resimler türlü tür 
lü taklalan gösteriyor. 

~--P 
' 

hem de kanat'arm ufka muvazi bu- -----------------' 

RENKLi TABLO 

Af rikadan mektuplar: 

Güneş Memleketinin Çocukları 

Ben bir küçük Afrikalıyım . Benım 

memleketim (Kakao) yurdudur. Ren
gim siyah. Elimdeki sapanı kuş vur
mak için ben yaptım. Benim yurdum 
da bunu yapmayı her çocuk bilir . 
Adım Kofi. Cuma günü'doğdum dl 

ye ·bana bu ismi takm"2lar. Zaten 
bimn :neınlelrette öyle her çocuğun 

başka adı yoktur. Hepimizi yedi isim
den biriyle çağırırlar. Hangi gün do
ğarsak o günün admı t akarlar. Mese 
a ben Cuma günü doğdum diye bu 
adı koymuşlar. 

i çimizde mektebe giden çok azdır • 
Ben ve benim gibiler evde hep kakao 
kurutmıya yardım ederiz. Siz kakao

~ 

yu kahve rengi sanırsınız .Halbuki serip kuruturuz. Kızgın güneşimiz on 
beyazdır. Biz onun tanelerini güneşe lan kavurur, kahve rengi yapar .. 

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

Kahkaha 
•••••••••••••••• 

1938 ModeD 

Otomobil 
Şişman müş

teri- Girmek ne 
ise.. Kolayı bu· 
lunur .. Fakat çık 
mak için bir kon· 
serve kutusu a· 
nahları lazım .. 

Satıcı - l l 1.. .... 

Kosesi 
' 

Yemesine Baydırmış J~~,,_,._, ......... , 
Zenci hizmetçi : 1 ~Çocuk fiİrleri: ' 
- Getirdiğin tavsiyeler çok iyi.. ~ ' 

Amma acaba çocukları seviyor mu- t ATA TÜRK ' 
wn? t 1 

- Hiç sevmez olur muyum. Babam t 
0 

ım· tim 
kilçilk iken getirirdi de yeme0 :-0 ba- ~ ç ya.şı~a -~e lmış. .' 

1 
1 d v{' t Dal gıbı yukse ıştim. yı ır ım. , ... ' 

•• • / . j ~ ~ Bilme~sı~. k~a.~ı. 
1 

~ 
~~P, · . t Dedl1er ~i vatanı \ 

Hunerh Avct (il 1.. (Her turk~n .. s~~udur o. ~ 
.. ~ Ulusun go~dur O!. .. ., ' 

~::-( ~ Kimdir dedım, bu Bilyuk .. ' 
1 ' · ·?· c~ t Dediler ki ATATÜRK... ' 

- Tavşan avına av kopegı yennc ~ . z V Altürk. ' 
şimdi de bu koyun yüzlü köpekle mi ~ Adapazarı· · · ' 

.d. ? • -gı ıyorsun . ,..._ ,,.1'/,,,....·~"'--~~ 
- Ne yapayım. Bakbm ki, zorla 

bir şey avlanmıyor. Biraz dn yumn-1 - · ·- - • 
şak davranayım dedim. .. , :ı. Mükafatlı Bilmecemıı 

il.'.. ·• Bu resme dik-
Budala Kim? ,~ ~. k~.ue .. _ .. ~kınız. ~--~~-

~-.Jır c.- ı Gordugunuz şey ~~. 
lerin ilk harfleri- '· \ vocuK - Sokak ortasında durmuş . . 

1 
•• 

k d k d. .. 1 . b nı bır eştırınce se en i en ıne ne soy enıyorsun u-
, nenin dört mevdaln? 

• . 1 siminden b:ri çı-

T - - I / kacaktır. Doğru ;.:= A N __ blanlardan (50) 

• • • . / kişiye kıymetli birer hediye verece· 
ÇOCUK KLUBU ğiz. Cevaplar azami bir hafta içind< 

lSIM: 
Mt~ fEP ve Noı 

MEMLEKET: 
ADRES: 

"TAN Çocuk Mecmuası,, adresin' 

göndcr.ilmclidir. 

• 
58 numaralı meemuamızdaki "?\h' 

tsı:ı ltuponu doldurup bize FOlla· 
Balık avlıyarak yn.51ynn şu kuşlan kim daha gilzcl boyayıp yollarsa t'll ı vmız M. ukabilındc ı;ondcrcccğımız 

güzel hediyeyi alacaktır. Birinciden başka sıra ile (3) kiş·ye de birer he ha kartını alır alnuu Tan Coculı 
,:ıı,, ·ı kt" 1 .a .. 1ıa .. r."rı" ~r"~' "'n~nu'" 

kafath Bulmaca., da gizli hediyeler 
den bulunması 19.zımgClen en az üc 
tanesi şunlardı: 

Bir asker bebek. bir ördek ve bi 

1 oyuncak ev. ......,e verı ece ır. -. 
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Avni Bayer Adliyeye Hatay ~!;!~~.1 
Geımı·yor f Yeni tevkifler 

• Antakya,'17 (Hususi) - Hatayda 
k • . (Başı ı tocide) ir müddeiumumilikten aşağıdaki tez yeni rejimin ilanı dolayısile, köylerde 
dt!~<lı~ınj bir devlet adamımızın ka.r- kc:rryi aldık. Aynen neşrediyoruz. bayrama iştirak eden Türkler grup 
f Şı dıye satmıya cüret ediyor. Uçün Müddeiumumilik makamının mesele- grup tevkif edilmişlerdir. Bir köyden 
~ bir gUn: "Filan ve falan polis ami yi tetkikte gösterdiği sürat ve has - Mehmet ile Bekir ve Reyhaniyenin 

0 dayıındır,, diyor. Cam indirmiye, sasiyeti takdir ve teşekküre değer Göllük köyünden Ziya, Omerağa ka
\ ıtatığı kırmıya ve dökmi.ye her da- bu1ı.ıruz: rakoluna, Haydar oğlu Omer de na
k~ka hazır olan ağzı kalabalık bir ''Gazetenizin 17.12.37 tarihli ve biye karakoluna sevkedilınişler, Fran 
~lhanbeyinin bu sözleri, muvakkat 94fl No.lu sayısının birinci sayfasının sızların emrile hapsedilmişlerdir. 
, ~anlar için tesir gösteriyor. Ser _ 4, ~ve 6 cı sütunlarında (Avni Bayer 

8
. 

~erı genç gününe gün katıyor. Son kirııdir?) başlığı altında başlayıp, 7 ır yurt kafağının 
~ ~ğl~nce yerlerinin canı yanmış sa- ci sayfasının 5 ve 6 cı sütunlarında firkin hareketleri 
lıı fi e:rınin gözü açılıyor, zabıtaya, dıı vam eden yazının (mahkemede) Antakya, 17 (Hususi) - Delege 
k ahkenıeye başvuruyorlar. Ve mah- rJ·.ye aynlan frkrasında Avni Baye - Garo'nun Sancakta, tahrikatınm bir 

1 l!l'tıelerde bu yüzden başlamış dava- Yin sevk ve idare ettiği otomobilin iki cephesi de bilhassa Türklerle Arap-
arın sayısı büyüktür. amelPye çarparak yaralanmasından Jann arasını, küçük ihtilaflar vesile-
C mütevellit d,avadan bahsedilirken sile bozmak, Türkleri Araplar aley-~ttlı bir vesika • 11 ·ı · · · f · d ~ (~.ava ı ı {J ışçı akirliklenn en ve hine çevirmektir. Bu maksatla, yurt 
d lşin çok eğlenceli bir tarafı var - avukat tutamadıklarından dolayı da- kaçaklarından Hoca Celal vasıtasile1 
0lr: Ortada "Ahmet Emine söyle. vala:nm takip edememişlerdir, bu Türklerle Arapların arasını açmak is 
liı~akaleyi yazmak için kaç para al- yüzden dava '1 senedenbcn muallak-• tiyenler. Suriye bayrağını, ihtilaf 
~ · şeklinde sorulan bir sual duru ta duruyor.) denildiği memuriyetimi mevzuu olarak ortaya atmışlardır. 
fi.Ot: ki, bütün meselenin mihveri bu zin dikkat nazarını celbettiğinden ha Hoca Celal Araplar arasında, Suriye 
~aldedir. Avni Bayer sualin cevabı- dise incelenmiş, ve aşağıdaki netice- bayrağım ~ekmek için uğraşmakta • 
•. 13.!:ok yüksekten atarak vermiştir: ye vanlmıştır: d 

ın liradır ve ben verdim.,, Filhakika Avni Bayerin sevk ve ida ır. 
~ A"'lrıi Bayerin bin lirayı senetsiz, r<: ettiği otonun lsmail ve Neşet is - Garo'nun mariletlerinden 
~ ~:~iz. teminatsız verdiğini iddia minde iki ameleye çarparak yaralan Iskenderun 17 (Hususi) - Delege 
l'attigı günlerden az evvel on altı li- malarına sebebiyet verildiğinden do Garo'nun hirı:ayesi altmda "!skende
tl lık bir bonosu protesto edilmişti. layı açılan amme davasının duruş. - run Araplarını Koruma Cemiyeti,, 
fiu bono, dişçi malzemesi satan bir masonun.da; davacııa.rdan ~eşctın namı altında bir teşekktil vücude ge
t l'lnaya kendisi tarafından verilmiış- duruşmaya gelmemesı sebebıle amıı t' .1 k istenmektedir. Bu cemiyetin 

ı. ,\ k d d" . 1s .1. ırı me ı.. Vni, on altı Jir~yı b.irde.n öd.em. e açtıgı- avanm uşmesıne ve maı ın - H C bbo .. eru·n ba 
"ll~ _ b b' . _. başkanlıgına asan e ..... -
I annıı bulamadıgı içın bırer, ıkışer yaralanmasına se e ıyet vcr~ıgı an- bası Tahir Cebbarewn getirilmesi 
~§eklinde ödenmesi iki taraf ara- laşıldığından suçlunun mahkumiye - hah' 

1 
ktadrr Hasan C' 

~•ııq . . mevzuu ıs o ma · 
dı' ~i kararla..şmıştır. Avni Bayer, tine karar venlmış ve mezkur karar b . f al d ml ından ve Fran-

ıı.-1 d f d t · ed'l . .. arenın a a a ar lıı..., ınalzemesi satın almıya evam suçlu tara ın an emyız ı mesı uze uh' 
1 

. d b" at te evini bu 
~c~iyetinde olduğu için bu borcu rine bazı nokdtalarda:ı nakzedilmiş v~ ::~%.e~~ ::u:: ta~s~ etmiştir. :'A-
1ıı ıstisnai olarak ödemiye uğraş - yapılan son uruşm a da; nakız daı ltmd alı 
tı '§tır. Bize protesto gönderdiği gü- resinde nilı;sanlar ikınal edilerek i'?in rapları Koruma,, namı a a ç -· -

0~.!{adar bu paranın on üç lirasını son safhasına geldiği ve hükmün şan bu cemiy~t, Ar8:p ::v~sı= ~· 
.ı 1Yebilınişti. Halen üç lira borcµ var derdesti tefhim bulunduğu anlaşıl - doğrudan dogruya ın 1 a a . -
41

l'. sa muhiınlerini kazandırmak gayesı-rn ıştır. 'J:' 

&· Binaenaleyh: yazıldığı veçhile mağ le teşekkül etmiştir. Nitekim bu yol-
~ciz hikayesf. durlann avukat bulamaması ve işi t:ı da çalışanlar, şimdiden Fransız taraf 
ıı ~eni ticari teşebbüsleri için rühsat kip edememesi yüzünden dava mual- tarlarından mürekkep bir cephe bir
k all'ıe almak üzere bin lira parayı bol lakta kalmış ve mağdurların şa..1si Iiği vücude getirmek için propaganda 
eaed ı· · ti ı ~ en veren adamın ma ı vazıye - hııkuku da tesadüfe bırakılmış dt:ği: yapmaktadır ar. 
e dair ikinci bir vesika: dir. Bilakis amme hukukunun muha. J 

ı.:·l.fltrı· ı·~mı'nde bı'r vatand'""• Hu··se Hep propagan a ~ı "' ~ fızı olan ımemuriyetimizce kanun, hü 
Q3tı A.vı:u Bayere dördüncü icranrn küm ve icaplarrna göre iş takip edil Humus, 17 (Hususi) - Birincika-
aı 11!5927 numara.sile 270 ilralık bir mektedir. Keyfiyetin ilk çıkacak nüs nunun altıncı günü Hum usta Suriye 
,, aca.c;.ı ı'çın· ·0ı·r o"deme emri gönderi- · "t · t izciileri namına "Ortmdoks Kardeşlik 
J <> hamzm aynı su ununa ve aynı pıın o 
h~t: lilı-takım itirazlardan sonra iş harflerle matbuat kanununun 48 ci Rabıtası Cemiyeti,, klübünde bir mü 
taklz ı:Jafhasına varıyor. Evinde oda maddesi mucibince tavzihan dercini samere verilmiştir. Bu müsamerenin 
~. 1.n-ırııdan ba.~ka haciz edilecek bir dilerım· 17 12 "7 mevzuu Büyük Harp ve Cemal Paşa-
:~v b r . . .u u ~~--~ 
~ Ulunınuyor. Haciz yapılıyor. Fa- Jstanbul C. Müddeiumu.mlsi nm Suriye harekatı miinasebetile 
~ t satışa mani olmak için Avni Ba- R Onat Türkler aleyhinde propaganda yap-
~er bir istihkak davası çıkarıyor.. Recai Nüıheti Mahkemeye 
atış olmuyor. 
/\.1 Çağıracağız 

b~ acaklr inatçı bir adam ... Avninin Dün 'Uzun uzadıya anlattık: 
İtrka.bir yatak odası takımı aldığını Avni Bayer hakkında karar veril· 
na eniyor. Kasırnpaşadaki Trayko a.. mezden evvel tezvir dolab: için ~ör 
bu 111l'nanında haczi yaptırıyor. Avni bir alet aranmıştı. Böyle bir adam a
~a(defa kayın biraderi Fehmiye istih ramak faaliyetine de cumartesi sayı
lta davası açtınyor. Fehmi davaıyr mrzdaki nesriyattan bir, iki saat son 
ltc:ıy~diyor. Apartrman sahibi Tray- ra başlanm;ştı. Münasip bir alet bul-
~edi emin oluyor. . mak için faal rol oynıyan kimse, işte 

de b§Ya satılmrya gidildiği zaman bır tekrar ediyoruz, Ricai Nüzhet Baban 
~" akıııyor ki, ortada ne eşya va!", d 
"/\.v k ır. 

'l'e ni, ne de yedi emin Tray ·o... Bunu, bize bir hustiınet yüzünden 
~~b~rndaki yehi apartımana bakı- yapmış olmasına ihtimal yoktur. De 
ll · şyalar orada da yok. mek ki, başkalannm aletidir. Bu se 

~k llnUn üzerine gerek Trayko ve ge beple hareketinin hesabmx vermek 
l'ııtı A."ni aleyhinde cezai takibş.t ya. üzere kendisini Cümhuriyet mahke 
Qal0

r. Takibat müddeiumumlliğin meleri huzuruna çağıracağız. Oraıia 
93/8197 numara.sile başlamıştır. kendini istediği gibi müdafaa edebi _ 
t,./215 numara ile dördüncü istin-
' v ~ ~·· erilmiştir. Bizim yaz.dıklanmTza dün bir ce -
•ttıa Uııtantik son tahkikatın açılma· vap göndermiştir. Bunu yazmamızı 
~al karar veriyor ve işi birinci ceza matbuat kanununun verdiği bir hak 
~a~"di ediyor. Birinci cezadaki nu· diye istivor. Fakat bize cevap diye 
~a.10 937 /573 tür. Son muhakeme gÖnderdiği tezkere, yine o kanunun 
ttı1't ·l937 tarihinde saat onda yanıl- hükmüne göre bir kere de ınüdd•3İU
~~ır. Suçlu Avni gelmemiş, polis mum.iliğin tetkikine arzedilmek lazım 
&· feti1e ihzarına karar verilmiştir. geliyor. Bu selıeple o tezkereyi müd-
~~ deiumumilik makamına arzettik. 

'1eııu U. Yazdıklarımız, A vninin macera 
lb<ı:t llayatına dair birkaç misalden 
dis1:~~~· Yoksa bu hayat içindeki ha 

1... ın Ucu, buçağı yoktur. 
f gfaı ediı · · eıaıt nıış, e~lerınden kovulmuş, 

Tehdit Suçile 
Üç Kişi 

Yakalandı 

maktır. 

Hariciye 
Tayinleri 

An.kara 17 (TAN muhabirinden)
Hariciye Vekaleti merkez ve taşra 
memurlan arasında yeniden şu tnyin 
ler ve nakiller yapılmıştır: 

Basri Rıza Varşova büyük elçiliği 
müsteşarlığına, tnvi Rıza Brüksel el 
çiliği müsteşarlığına, Muzaffer KB.mil 
Tiran başkatipliğine, Sadullah Gören 
maslahatgüzarlık işlerini görmek ü 
zere Cidde başkatipliğine, Şakir F.min 
Moskova katipliğine, Şemsettin Bel 
grat katipliğine, Salih Behçet Nev 
york başkonsolosluğu muavinliğine; 
Nejat Marsi1ya başkonsolosluğu kan 
çilarhğına. Kazmı, Selanik Kançilat' 
hğma, tskenderun konsolosu Necati 
Menemencioğ-lu Şaım konsolooluğuna, 
Şamdan Fethi lskenderuna ·.skende 
run kançilan Haydar Şama, Şam 
konsolosluğu kançiları Cemal lsken 
derun kancilarlığma, Ciid.~ "llM1aha.t 
gti.zarr Varşovaya, Belgrat ~lçHiği 

katibi tsmail Tiran başkonsolosluğu 
konsolos muavinliğine, Cen('ve konso 
losluğu kançilan Arif dereceleri ile 
merkeze nakil ve tayin edilmişlerdir. lıl!ıı. a~~e YUvarıanmış kızların, çiğne. 

l~tın 1 
e namuslarının, soyulan kadın 

~~kil ~aceraları başlıbaşma bir bap 
lıtı:ıd der. Eroin kaçakçıları dosya-

Andriya, Atanaş, Dimitri, isimlerin YURTTAŞ 
de üç kişi şehrimizin maruf zenginle ' ~ ; """-"' ' 
rinden birisine bir tehdit mektubu ' ~ be a da adı vardır. • 

"~ h:e~ ki, bu a.dam yalnız namus 
~larakYstyet dUşmanlığmrn bir aleti 
~l'r\iy ortaya çıkmakla kalmamıştır. 
ltıYllıe:t ~ayatında nekadar ahlaki 
ql!\>arni nı.zam, kanun varsa hepsile 
ltıi'>tir 1 bı:r harp halinde ömür geçir 
~ . 

~ lasker 
~ ~Çtikı1 ~damların tezvir aleti di-
~ • eri adam, işte bu adamd5r. 

... :klen iki Vatandaşın 
b" ları Yerine Geliyor 

\- Utıkü 
ltrı Old ~saYTmzzda Avni Bayerin 

~ı.:ll bu 1.lguna dair malfımat verir _ 
Qııs;.. b· naınus düşmanının saı·hos ol 
)! <>1.4 ırak . 

~zdj~· şaın otomobille iki amele 
gınden b:ıhsetmiştik. Buna da-

~ Pehlivanlar zeytinyağını ~ göndererek 1500 lira istemişler, ver ~ , 
mediği takdirde bütün aile efra niçin severler? En iyi kuv- ~ 
dıru mahvedeceklerini bildirmişler ~ vet şurubudur da ondan! ~ 
dir. ~ • ( 

Tehdide uğnyan zat derhal polise F • · • • ' 
• lıtı aız getırmıyen.para, ış-! müracaat etmiş ve arama nctıcesin ' 

de üçü de bu gece yakalanmışlardır. ~ lemiyen madene benzer! Pa-
Zabıta tahkikata devam etmeıite ~ ranı bankaya yatır ki, işle-

dir. ~ sin ve üresin! 

Karabiga Belediye Reisliği ~ • • i 
Karabiga (TAN) _ Belediye rei- ~ Kanı bor.ak olan ınsanın 

si Mehmet lstanbulun istifası üzeri ~ kalası da iyi işlemez. Kala· 
ne yerine komisyoncu Salih geçiril- .· nın iyi işlemesini istiyorsan 
miş, fakat, vilayet bunu tasdik etpJe ~ kanını temizle. Kanın saba-
mıştir. Yeniden yapılan seçim somm • p t kaldır 

. S'" I 'ttif k nu. ora . da tacır uleyman stanbul l a , _ /"_,._,, ... 
la belediye reisliğine seçilmiştir. 

·::R .. : .. 3~'2 •. :;.<.:::~,a~~: .. '.· : .. :·'.·~~?~; .. ~~;.:a:}\~:.~ 
..: . ·: --. :- .-:·.. . . :. . . 

' . . 

. . ,<_.·.· .. -Y ...... < ?, .~-.·-<.;·. :: 
Bugünkü program: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRIYATI: 

12,30: Plakla Turk musikisi, 12,50: Ra 
vadis, 13,05: Plakla Türk musikisi, 14 : 

Katil Weidmann 
Biçare Kurbanlarını 

Masll Öldürmüş? 
Oturduğu evin mahzenlerini, balı 

çesini öldürdüğü insanların kabrista 
nı haline koyan katil Weidmann bir 
cinayeti daha itiraf etti. Bu vahşinin 
kurbanlarından Madam Keller'in ce 

Son 1 
( AKŞAM NEŞRiYATI : 

sedi katilin tarif ettiği orımandan çı 
karıldı. • 

Parisin canavarı, zavallı Keller hak 
kmda müstantiğe itirafta bulunacağı 
nı avukatına yazmıştı. Gardiyanlar 
canavarı koğuşundan çıkarmışlar, 
müstantiğin dairesine doğru itiyorlar 
dı. 

Bir hafta evvel pek genç ve hare 
ketlerin:de canlı görünen Weidmann 
yirmi sene daha ihtiyarlamış çehresi 
ni önüne eğmiş sabit gözlerini yere 
diloniş, yürüyemez bir hale gelmişti. 
Ayakları inmeli gibi yerde sürünüyor 
du. Vicdan azabından ziyade yedi ce 
sedin korkusunu çektiği hissedilen 
ı{atil idam hükmünün yaklaştrbnı iyi 
ce anlamış bir adaımm perişanlığı i 
"inde görünüyor. 

Naal öldürmüş? 
Müstantiğin karşısına diki1~n katn 

sorulan şeyleri anlamıyor gibi, hay 
van gözlerile mütemadi önüne bakı 
vordu. itiraf edeceğini söylediği cina 
yeti anlatanııyordu. 

Weidmann yarı uYJtuda gibi derin 
bir iç çekmesinden sonra feci hika 
yesine başladı: 
''- Biz Millionla beraber Madam 

'{elleri beraber ge~iye gitmiye kan 
-lrrmıştık. !{adını eve gönderecektik. 
'i"akat niyetimiz onu öldürmekten zi 

vade soymaktı. 
Otomobiliımizi Fontenbleau ormanı 

ıını hir kPna.rrrırtı:ı brr::ı ktrk Ttf'iimil:ı: 

yayan birkaç admı ilerlemek ilıere i 
-1ilc. Birdenbire kadını öldürmek ihti 
vacı beni sardt. Millionla kadm ben 
1,..n biraz ileride vanvana vürüyorlar 
'· 'rııhanr.amr crkardrm. Nıtml11<ılmı 1 

ensesine dayayıp ateş ettiım. O da, 
"itekiler gibi cansız yıkıldı!' 

Canavar adam, kadtnın üzerinde 
.,eler bulıriuş .. Bunu da şöyle anlab 
vor: 

"-Madam Kelleri ö1dilrdü'kfp.
c:ıonra cenlt"rini aradık. Parmağrndak; 
·'iizüiHi Millionun metre~ine verrli'k 
.... .,binde az bir para çıktı. Bir de 7500 
.. "'lnkhk noma havaleı:ıi... 

'Poma. havalesini M;llion'un metrP 
~;ne tahSİS etımek füı;ere Veroik. 0>!'lP 

•• .-ln """"11'"'1'1 c:ı<>.:Y hırııfrnr!.,Ar: ,.;;.,.,. 

lık içinde çakıllı bir yere gömdük ve 
.... -liik. 
OMH ... ~iiöiimüz adamfardan ikisin; 

"vvel~ }..f!lJirm h::ıkl::ımtVa teqPbhü!'! ,,~ 
""liştir. FR kat gördül'YI ki tabancas?!lt 
.... ..., r.:ın rııımnnııa o:ıvaVln :ıtpq p(ll" 

Katilin tevkilanede alımnı, 

yeni bir resmi 

İnediğinden yaralananlar can çekişi 
yorla.rdı. Ben ikmal ettim. Sonra da 
Milliona nereye ateş etmek icap etti 
ğini öğrettim. 

Bir ceset daha 
Paris canavarı her gün yeni birci 

nayetini itiraf ettiği bugünlerde Di 
jon civarındaki bir ormanın çok kuy 
tu bir yerinde A1man felsefe prof e 
sörlerinden Hellmund'un olduğu anla 
'iılan kokmuş bir ceset bulunmuştur. 

Alınan profesörünün Ha.mburgta 
bulunduktan sonra Parise geçtiği an 
laşıldığı için adamcağızın da kanma 
ayni canavarın girdiğinden şüphe o 
lunmaktadır. 

Baska cinayetler 
' 

Katilin evinde tekrar kazılan ve a 
ranan mahzenlerden iki markalı bir 
seyahat çantası meydana çıka.rılıruş 

til'. 
Çantaların üstündeki markalar öl 

dürilldükleri şimdiye kadar itiraf edi 
lenlerin isimlerine uymadığından ea 
navar tekrar sorguya çekilecek ve 
başka cinayetlerini de itiraf etme.si i 
çin zorlanılacaktır. 

Müstantik katile son sual olarak 
şunu sormuştur: 

"- Oturduğun evdeki mezarların 
:ı.dedi şimdiye kadar meydana. çıkan 
1arla tamam oldu mu? 

Canavar bu suale : 
"- Evet!" cevabım vermiştir. 

Bir Otobiis istidasının 
Uğradığı Akıbet 

Otobüs meselesini tetkike memur 
edilen mülkiye müfettişleri Seyfi Tü
remen ve Abidin Erener, dün beledi
yede meşgul olmuşlardır. Müfettişle
re belediyede şehir meclisi salonunun 
yanındaki meclis encümenlerine mah 
sus olan oda verilmiştir. 

Müfettişler, dün bir müddet bu o
dada dosyalar üzerinde tetkikat yap 
ınışlar, sonra vali B. Ustündağ iıle bir 
müddet görüşmüşlerdir. 

Bu esnada belediye varidat müdü
rü Neşette çağmlmış ve müfettişlere 
otobüslere ruhsatiye vermenin usulü 
ve şimdi işliyen otobüslere ne şe 
kilde ruhsatiye verildiğini uzun uza
dıya anlatmıştır. 

Bu tahkikata yardım etmiş olmak 
için aşağıda bir misalden bahsedece
ğiz. Tutulan yolları aydınlatması ba
knnından çok dikkate değer tarafı 
vardır: 

tsmi ve adresi bizde mahfuz bir o
tobüsçü şunları anlattı: 

"- Kırklareli 26 plakalı otobüsün 
şehir içinde herhangi bir hatta işle
tilmesi için belediyeye müracaat et
tim. lstidam 13053 numara ile mua
mele gördü ve 9-10-937 de fen iş
lerine geldi. 21-10-937 de makine 
şubesi tarafından makama havale e
dildi. 25-10-937 de hesap işlerine 
ı!'eldi. 27- 10-937 tarihile varidat 

müdürlüğüne geldi, fakat orada ta
kıldı kaldı, Hala bekliyor. Kaç defa 
gittim, sordum. Bir türlü olmuyordu. 

Bir gün seyrüsefer idaresine git
miştim. Orada. koridorda dolaşan bi
risi bana: "Ada hanında Kadri Beye 
git ... Bu işleri o yapıyor.,, dedi. Ada 
hanına gittim. Vasıta .:>lan adam ba
na para vermemi ve ancak bu saye
de ~in olabileceğini söyledi. Benim 
param yoktu. 300 liradan bahsediyor 
lardı. Hulasa benim iş olmadı. Benim 
le beraber ayni günde istida veren A 
rap Mesut ve ortağı Piran 3400 No. 
ile ruhsatiye aldılar. Onlar istidayı 
benden bir gün sonra vermişlerdi. A
rabalarını daKırklarelinden Istanbula 
getirdiler. Bundan başka benim mü
racaatimi müteakrp daha iki otobüs 
ruhsatiye aldı. Hatta, seyrüsefer ta
limatnamesine uygun olmadığını tah 
min ettiğim eski araba içiL de ruhsa
tiye verildi., 

Kemal Berktan müstakillen 
çalışmıf 

Maçka hattı açıldığı vakit, ilk a
lman otobüs ruhsatiyesi 11 arabaya 
aittir. Bu 11 otobüsün ruhsatiyelerl 
alınması için de Kemal Barktan uğraş 
rruştır. 

Kemal Barktan, bu iş için müstakil 
len çalıştığını. Kara Eftimoğlu ile be 
raber olmadığım söylemiştir. 

18,30: Sekizinci Tasarruf ve Yerli Ma 
Iı Haftası konferans: Akşam gazetesin 
den Selami izzet 19,00: Safiye: Piyano ve 
keman refakatile, 19,30: Konferans, 19,55 
Borsa haberleri, 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Tiirk musikisi ve halk ;aarkı 
lan, 20,30: Hava raporu. 20,33: • Omer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: Se 
mahat Ozdenses ve arkadaşları tarafın

dan Türk musikisi ve halk şarkıları Sa 
at ayarı, 21,15: ORKESTRA: 1 - Bet 
hoven: Gwiolan uvertür, 2 - Rimiski 
Korsakoff: Şeherazate, 3 - Çaykovsk:i : 
Şan Doton, 4 - Kalman: Dasvarn noh 
zaytin, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plak 
la sololar, Opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün pror; 
ramı, 23,00: Son 

Ankara Radyosu: 
OGLE NEŞRIYATI: 

13,30-13,50: Muhtelif pllk ne~riyatJ. 
13,50-14,15: Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkxları, 14,15-14,30: Dahili ve harici 
haberler, 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

18,20-18,35: Pl1k nesriyatı, 18.3S
l9,10: Çocuklara Karagöz (Küçük Ali) 
19,10-19,25: Türk musikisi ve halk §at 
ktları (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşla 
rı) 19,35-19,50: Saat ayarı ve arap~ a.q 
riyat, 19,50-20,15: Türk musikisi ve halle 
§arkıları (Servet Adnan ve arkada§lan) 
20,lS-20,30: Plikla dans musikisi, 20,3G-
21,00: Türk musikisi ve halle p.rkdatı 
(Salahaddin ve arkadaşları) 21,0G-21. 
15: Ajans haberleri, 21,15-21,55: Stüdyo 
salon orkestrası: 1 - Suppe: Die Schöııo 
Galathe, 2 - E, Kalınan: Die Herzogi.ıt 
Von Chicago, 3 - Paul Lincke: Le Che 
min du coeur, 4 - Leopold: Ulaanischea 
Echo, 21,55-22,00: Yarınki program ve 
istiklal .marsı, .ı 

•• 
GilnUn Pro~m OzU 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Plak konseri, 7,11> 

Berliıı kısa dalgası: Hafta ıona koııacri 
(8,15: Devamı), 9,20 Parls Kolonyal ' 
Plak musikisi, 9,30 Berlin kısa dal~ 
Hafif musiki. lQ,30 Paris Kolonyal ı 
Plak, 11,50: Keza, 12 Berlin kısa dalga 
sı: Askeri bando, 13 Bertin kısa dalgası: 
Hafif musiki (14,15: Devamı) 13,30 Bük 
rell: Enstrümantal plik konseri. 14,15 ı 

Filin musikisi, 15,lS Berlin kısa dalgası: 
Köylü şarkı!an ve dansları, 18,02 Bük• 
reı:ı: Askeri bando, ıe,u ıserun Jtı:ııa a:aı 

gası: Ateı:ı p.rkı: ve dansları, 18,50 Berliıa 
kısa dalgası: Ateı:ı prkı ve dansları, 
18,50 Bertin krsa dalgası: Eğlenceli mu 
siki 19,30 Peşte: Çigan orkestrası, 20 
Berlin kısa dalgası: Eğlcınceli karliı:ık 
program, 20,10 Laypzig: Halk konaerl. 
20,20 Prai . ..-Jno: .a.usikili rövü 21 Var 
sova: Adolf Sonnenfıld'in eserlerinden or 
kestra, 21,<40 Peste: Orkestra komeri 
(Sikloş, Movaki, Çaykovsk:i) 23,30 Prası 
Orkestra, 

OPERALAR.OPERETLER 
16,30 Bertin kısa dalgası: Tanmmıı:ı o. 

peretlerin hitam sahnelerinden, 20,50 VI 
yana: Affenbach'm (Paris hayatı) opera 
sı. 21 Laypzig: (Büyük yıldız) isimli opo 
ret, 

19,45 Berlin kısa dalgası: Org musiki 
si, 19,45 Laypzig: Solist konseri, (Man 
dolin, piyano) 

DANS MUSiKiSi 
10,15: Berlin kısa dalagst: 18,30 Pe,.. 

te, 21,15: Bükreş: 21,30 Berlin kısa dal 
gası: ZZ,45: Bükre:ı. 23: Varşova, 23,25: 
Peşte. Viyana, 23.30: Laypzig, 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 

Şubeye davet 
Usküdar Askerlik Şubesinden: 

• 
Usküdarm Beylerbey Küplüce caddesinde 

20 No, ikametŞ ettiği kaydından anlaşılan 
ve Nafia Vekfileti şoseler fen heyeti mühen 
disliğinde mlıstahdcm iken 19-5-19a7 gü
nünde bir ay mczWliyet alarak §İmdiye ka 
dar avdet etmediği anlaşılan ve adresinde 
de bulunamıyan muhabere yedek asteyme 
ni 325 Do, Hüseyin Tevfik oğ Mustafa 
Enverin burada ise bir haftaya kadar he 
men müracaat eylemesi ve taşrada ise bir 
ay zarfında bulunduğu yer ve memuriyetini 
açık olarak bildirmesi ehemmiyetle bildiri 
lir 

Bugünkü Nahiye 
Kongreleri 

Halk Part1si Samatya ve Beyazıt 
Nahiye kongreleri dün toplanmıştır. 
Bugün Pendik, Kısıklı, Beylerbeyi 
ve yann da Rami, Kasımpaşa, Sarı
yerin Kumköy Usküdar merkez, Bey 
koz merkez ve Yalovanın Çınarcık 
nahiye kongreleri toplanacaktır. 

Son Bir Hafta içinde 
126 Ka§akçı Tutuldu 

Ankara, l 7 (A.A.) - Geçen bir 
hafta i~jnde gümrük muhafaza teş
kilatı, ikisi ölü, biri yaralı yüz yirmi 
altı kacakçT ve binlerce k'lo kaçak eş
ya tutmuştur. 
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BULMACA 
DiinkU bilmecenin halledı!miş şekli 

123456789 10 
1 KIAIV\AlKILIAfQ 1 
2 ı;lvlE LIA•v. Şlu 
3 b!... 111 •TRillAı nl i iL 
4 E ı 8 MIAIN Z U MIE 
6 LajruA K A •IA 1 
6 ~l•IY~E DllJll llP 
7 K. M OD t 1 sl.I.!_JtlA 
8 • t IBllll'i!J DIA • •IR 
9 P'ı':ı.E llllETilMiAlS 
ıt E zl i l•IElı SIA 

BUGUNKU BULMACA 

" l ?. 3 4 5 6 1 8 9 ll 

e SOLDAN SAGA; 

l - Sakat - Siyah Istanbul As'iye 3 Uncü Hukuk 
2 - Köpek - Bıkan Mahkemesinden: Pangaltıda Hamam 
3 - Paranın Bektaşice ismi -

Nota. caddesinde 49 No. da mukim Kamilo 

4 - Cilve - Gözü pek. 
5 - Fabrika vekili - Nota 
6 - Kabm ağırlığı 
7 - Icra - Gelir 
8 - Nota - Çift doğan - Rakı

nın yarısı 

9 - lple asılı ve sallanan şey 
10 - Nota - Çift - Israr 

e YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Sual edatı - Nedamet geti -
ren 

2 - Yırtıcı bir kuş - Bir peygam 
ber adı. I 

3 - Azerbaycanlı 

4 - Boş yere yapılan iş 
5 - Bir lisandaki kelimeler -

Cereyan ediş 
6 - Soğuk olmıyan - Dağ ko -

vut;ru 
7 - Siyah - Skovt 
8 - Kısa zaman - Namus - Za

man 
9 - Yüksekte eşya konan yer -

Delkonte tarafından Kurtuluşca U 
sulcu oğlu apartımanında muk~m 

Jorj Adkins kızı Milli Mari aleyhine 
mahkememizin 937-928 No. lu dos 
ya.sile açılan boşanma davasında: 

Müddeialeyhin ikametgahı meç:hul ol 
ması ha.sebile dava arzuhali ilanen 
tebliğ edildiği ha'de cevap vermemiş 
ve tahkikat gününün ilanına rağmen 
de mahkemeye gelmemiş olduğundan 
hakkında gıyap karan bilittihaz tah 
kikatın 11-1-938 saat 10 a talikina 
karar veriLmiştir. Mumaileyh Milli 
Marinin mezkur gün ve saatte mahke 
meye gelmesi veya bir vekili kanuni 
göndermesi ve aksi takdirde gıyabın 
da tahkikata devam olunarak bir da 
ha celseye alınmıyacağı tebliğ maka 
mma kaim olmak üzere ilan olunur. 

Art 
10 - Gelibolu yarımadasında ma -

nıf bir köy. 

TANGO KRALI 
EDUARDO BİANCO 

Je meşhur Arjantin Orkestrası: bu akşam 

Parl< Otelinde 
icrayi terennüm edecektir. Yarın saat 17,30 da MATINE 

Farelere ölüm 

Bu muzir mahluklar, evinizde 
bilytik zararlara ve batta tehli -
keli hastalıkların sirayetine bais 
olabilirler. Isnışları akabinde 
% 10 ölüm vak'alarına tesadüf 
edilmiştir. Sizin ve çocuklannız 
için ve hatta evinizde bais olaca
ğı zararlann önünü atmak için 
fareleri öldürünüz. Bunun en 
müessir çaresi Fransız milstah
zaratmdan · 
STElNER PASTA~I 'dır. 

Birkaç gün zarfında. sizi bu 
müz'iç ve muzir mahluklardan 
kurtara.en ktır. 

- Bütün eczanelerde satılır. 

Satıhk Ev 
Nişantaşı Ihlamur caddesi Gülis -

tan sokak No. 31 Yedi oda, iki sofa, 
çam ve meyva. ağaçlarile genişçe bir 
bahçesi olan ahşap ev satılrktır. Gün 
düzleri saat ondan on yediye kadar 
içindekilere müracaat. 

Her banyodan sonra saçınız 

BU ŞEKLE GiRERSE 

BRIY ANTIN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha -
kimliğinden: Istanbul Liman işleri 
mUdUı'lUğünUn Galatada Mumhane 
caddesinde Kısmet apartımanı 1 N. 
da nhçr Osman aleyhine açtığı alacak 
davasından dolayı mUddcialeyh nanu 
na gönderilen davetiyenin ikametga
hının mcçhuliyetine) mebni mübaşi

ri taraf mdan bila tebliğ iade kılınma 
sı Uzer.ine bittalep usulün 141 ve m 
teakip maddeleri mucibince yinn 
gün müddetle ilanen tebliğat icrası
na mahkemece karar verilmiş oldu -
ğundan muhakeme gilnü olan 5.1.938 
çarşamba gUnU saat 10,30 da müdcle
ialeyhin bizzat veya bilvekale mahke 
mcde bulunmasr lüzumu tebliğ maka 
mma kaim olmak Uzere ilan olunıır. 

(3036) 

ihtira ilanı 
''Vesaiti nakliye frenlerine mahsus 

otomatik ayar tertibatı" hakkında a 
ıınınış olan 1-1-1934 günlU ve 1720 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii fi 

ile konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar cdileceğjnden talip olanla 
rın Galata.da, lktısat Hanında. Robert 
F'erri'ye müracaatları ilan olunur. 

lstnnbul Asliye 3 neti hukuk 
mahkemesinden: Hiristo kızı A

leksandra tarafından kocası Be
yoğlunda Istik18.l . caddesinde Si-
tede siri de 12 numarada ika
met eden Pazıayot Gunaropulo a
leyhine mahkememizin 937/ 874 nu -

1 maralı dosyasile açılan ihtar davası
nın yevmü muhakemesi olan 13.12.37 
tarihi için ikametg~hı meçhul olan 
milddeialeyhe ilanen Davetiye tebliğ 
.edildiği halde ispatı vticut etmemiş 
olduğundan hakkında ittihaz olunan 
kııyap karnrmda ilanen tebliğine ka
rar verilmiş ve muhakeme 17.1.933 
sant 14 talik edilmiş olduğundan 
müddeialeyh Panayotun mezkur gün 
\'C saatte mahkemede bulanması ve 

• ya bir vekil göndermesi aksi halde 
gıyabrnda muhakeme icra edilerek 
bir daha mahkemeye almmıyacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILARI, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM, ROMATiZMA 

I 

ilan olunur. (3033) 

ihtira ilanı 
"Kabili tebdil fren tabanı ile bera 

ber tevkif takozu" hakkında 26 _ 
12-1935 de tescil edilen 2066 sayılı 

ihtira beratı bu defa mevkii fiile kon 
mak üzere ahere devrüferağ veya i 
car edileceğinden talip olanların Ga 
ıatada, Iktısat Hanında, Robert Ferri 
ye müracaatlan ilan olunur. 

, 

iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahl\tlenmit fiıtüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daime muvaffakıyetle tifay1 temiiı eder. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağTdannızı derhal keıer. 

SON MODA 
RENKLERDE 

Yeni Venüs Ruilarl 

ORANJ, M.ANpARIN, Rt1 
Bl, KAPSIN, PURPUR ve 
KIR:MlZI renklerde her sirn3 

ya yaraşan ve yakışan ~ 
NUS Rujları rekliı.m fiatına 
satışa çıkarılmıştır. Çok sabit 
ve cazibeli ve şayanı tavsiye 
bu yeni VENUS Rujlarını :ınu 
hakkak tecrübe ediniz. 

Nureddin :E1vliya Zade 
Müessesesi, İstanbul icabında günde 3 kaıe alrnabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRIPIN,. iateviniz. ••••••••••---~ ~ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;___,,~--· 
-1-st-a-nb_u_l _D-eft_e_r_d-ar_h_ğ-ın-da_n_:________ SAÇ BAKIM} 

Kıymeti Güzelliğin en bı..ınci - ... ~,dır· 
Lira K. . . 

Hasköy Kiremitçi Ahmet Çelebi mahalesiııin Çakırgöz ookağmchı 
e.ski 11, 13 yeni 11 sayılı hanenin 40 da 18 hissesi: 200 00 
Beyoğlu Kurtuluş Dirnkdbaşı sokağında eski 36, 38 yeni 36 sa-
yılı hanenin 128 de 2.'5 hisft>si: 180 00 
Mercan Dayahatun mahrule1üniıl Küçük Yenihan dördüncü katta 
5 sayılı odanın 32 de beş hissesi: 13 2!3 
Mercan Dayahntun mahallesinin Küçük Yenihan dördüncü katta 
6 sayılı odanın 32 de be~ hissesi: 17 25 
Mercan Dayahatun mahallesinin Büyük Yenihan ikinci kat~da. 
4 sayılı odanın 32 de hcş hissesi: 45 00 
Ortaköy eskiGtircUoğlu yeni Sümbtil sokağında eski 27,29, yeni 
3 ve 5 sayılı ev ve arsanm 18 de beş hissesi: 62 00 
ArnavutköyU yeni Set sokağında eski 13 Yeni 8 sayılı hanenin 
48 de 9 hissesi: 1125 00 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesinin Karnovola sokağında kain es-
ki 41 yeni 5!) saytlı dükkanın 120 de 30 hissesi: 144 00 

Yukarda ya?.ılr mallann mülkiyet.il 28. 12. 937 salı günü saat on· dört
te satılacaktır. Satış bedeline İstikrazı Dahili ve yüzde beş faizli hazine 
tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yil?..de yedi buçuk pey akçelerini vakti 
muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak müdürlüğiinde 

mliteşekli:il satış koın:syonuna müracaatları. (F.) (8327) 

Adana Belediye Riyasetinden : 
l - Divanyoluaun '8.Bfalt dört yol ağmndan - Yadık sinema önün 

kadar olan kısmının parkeye tahvil inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi (7745,56) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (580,54) liradır. 
4 - İhalesi 1938 senesi şubatının 3 üncü perşemebe günü saat 15 te 

Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Proje ve şartnameler Fen mtidtirlüğündedir. !stiyenler oradan 

dört kuuş mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale saatinden bir hafta evveline kadar Belediye en

cümenine müracaatle bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası alma-
ları lazımdır. · 

7 - Teklif mektuplarının 3. 2. 1938 perşembe günil saat 12 ye kadar 
kabul olunacağı ilan olunur. (8431) 

Devlet Demlryollıra ve limanlar1 l$1ıtma U. idaresi ilanları 
Muhammen bedelı 535~ lil"a olan 36 kalem evrakı matbua tabettirile

ceğinden bunun eksiltmesi 5.1.938 ça rşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare b.inasında. yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 401,40 liralık muvakkat teminat ile kanunun . 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikasını ve tekliflerini 
ayni giln saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve Hay
darpaıJada Mağaza şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Evrakı matbua örnekleri de ayni yerlerde görülebilir. (8449) 

Açık Eksiltme ilanı 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremizin bir yıllık kırtasiye malzemesi ihtiyacı açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. . 
1 - Bu husus için tanzim edilen şartname ile kırtasiye malzeme cetveli 

parasız olarak levazım servisinden almnbiılir ve nümuncleri görülebilir. 
2 - Açık eksiltme şartname hükürhlerine göre 22 ilkk8.nun 937 çar

şamba günü saat on beşte Taksimde idare binasında müteşekkil komis-
yonda yapılacaktır. (8420) · 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Kurumumuz Ankarada Keçiörendeki Anakucağı müessesesine ilaveten 
yüz yataklı bir çocuk pavyonu inşasına karar vermiş ve paviyonun pro
jesini müsabakaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerden birinci ve 
ikinciye ceman 500 lira mükafat verilecektir. MUsabakaya girmek Ü!İti
yenler Kurumun muhasebe direktörlüğünden izahat istiyebilirler. ( 4818) 

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

Kanunuevvelin 20 nci günUne kadar ellerindeki vesikalarının mezkur 've
sikaları aldıktan sonra yaptıkları işleri ihale bedellerile zikretmek ve a
lacakları Referansları da dilekçelerine bağlamak suretiyle tebdili husu
sunda Vilayete müracaat etmeleri, aksi takdirde ellerinde yalnız 1937 se
nesi için verilmiş olan vesikalarla yeni sene taahhütlerine iştirak edemi
vecekleri ilan olunur. (8377) 

4 
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ıı~-=:rıi 
PETROL NiZA~ 
Kepekleri ve saç dökülmesini # 

vJ eden tesiri mücerreb bir iJaçdJ~ 

~--------------------:::" 
ihtira ilanı . Jf 

"Bira imalinde genç buketleri' dJ 
nlması için usul ve alet,, hakJ<l11385 
alınmış olan 23.6.1932 gUnlU ve j"• 
sayılı ihtira beratı bu defa ?1~ 
fiile konmak üzere ahere devrUf ~ 
veya icar edileceğinden ta~ip ol ~' 
nn Galatada, lktisat Hanında. ~· 
bert Ferrı'ye muracaalları ııan 
nur. 

Or. Ihsan Samı '11/111 
IST AFlLOKOK AŞISI r

lstafilokoklardnn mütevellit (e 
çı· genlik, kan çıbanı, koltuk a.Jtl 

hanı, arpncık) ve bUtlin cilt b~ 
talıklanna karşı pek tesirli b 

~ 111 aşıdır. Divnnyolu No. 1~ 

_l_A_Y-DA_B __ içfi 
. ıoıı1' 

Oğrenmek ve müsaddn.k d~P pi1'i; 
almak istiyenler Beşiktaş Biçltı d0ııııı 
Yurdu~a Yılbaşından evvel ıcaY l<~t 
malıdırlar. Adres : Beşiktaş, ~ 
!er 87 No. 
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s i:I. El. el. ~ t: ; 
SIHHATLE ÖLÇÜLÜR 

Yirminci a.srm Bayanları ne kadar .iıftihar etseler azdır. Çünkü; 

FEMiL ve BAGLARI 
Sayesinde kıymeti ölçülmez saadet ve rahata kavuştu1ar. Evde, :işte, vazi ... 
fede, mektepte, seyahatte, sporda, yazlıkta, kışlıkta, baloda hiçbir rahat- . 
srzlık görmeden, hiçbir üzüntü çekmeden ve en jırıce elbiseler altında bfü 
katiyen belli olmadan kullanilan (FEM:l.l..) ufak, sıcak, yumuşak, gaye 
Sıhhi adet bezleridir. Kadınlık alem ini ihya eden (FEMIL)umwn cihanın 
takdirile karşılanmıştır. Altı, sekiz ve 12 lik ambalajları piyasada hizme 
tinize amadediır. Her eczanede. tuhafiye, parfümöri mağazalarında ve .- . 
kadın berberlerinde bulunur. Umum deposu İsmet eczanesi ve laboatuvar · 
İstanbul - Galata, Telefon: 4924 7. 

Adresini bir kartla lfitfeden sayın müşterilerimize pek kıymetli bir hr 
diye takdim edeceğiz. 

hüceyratı B İ O C E L • • • Cild 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yaşb kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması ıçın onu 
besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

25 ya..~andan soınra. 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet · 
miye başlar. Eğer 
liemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solal' ve ih· 
tiyarlar. • 

dinizinkinin ayni 
dir. Adeta beşere
nizin lamnı gayri 
müfarikldir. Cilcli
nizi açlıktan öldür 
meyiniz. Onu Bi
ocel ile besleyiniz 
ve ya..5laındığmız 

zamanlarda bile 
cildinizin daiına 
taze ve cazip gö
r00meslni teınin 

tesirini gösterdi 

~ 

50 yaşlarında mil
yonlarca kadınların 

karakterleri genç o-
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gö- , 
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok-
tur. Son zamanlar· ediniz 
da büyük bir Alim, 
Viyana Tıp Fakültesinin profesö
ı.Tü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan • 
la.rda gizlenmiş cild hüceyratı me~ 
kezinden istihsal edilmiş saf Biocel 
vardır. Bu cevher, pembe rengin· 
deki TÖkaloo kreminde cildinizi 
beslemek ve gençleştirmek için 
matlup nisbet dairesinde mevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul-

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik ola.o 50 yaşla.nnda. 
bir kadın 80 ve 80 ya§la
rmda. bir kadın 24 yqın
da görünebilir. Genç kız. 
lar da hiçbir va.kit göre· 
miyeceıkleri şayam hayret 
bir tene malik olurla.r. 

lamnız. Beyaz rengindeki (yağsız) 

TokaJon kremini sabahlan kullo.

nnıız. Terkibinde "Beyaz Oksijen,. 

bulunduğundan birkaç gUn zarfın
da birbirinden daha beyaz Uç le

vin üzerine cildinizi gayanı hayret 

bir surette beyazlatır. Siz de_ hemen 
bu iki kremi kulla.nmıya başlaymız. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız v~ her sabah 

daha genç garününü~. 

Binlerce T oka.lon müş teriainden müe&&esemize mektub ya

zanların mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(Tokalon Kreminizden bihakkın istifade ettim. Yü
zümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu .•. ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(Tokalon kreminin benim cildimin ne.cine çok uygun 

• geldiğini itiral etmeyi bir vazile bilirim. Cildim esmer 
olduğu ha.lele Tokafon riirdükten ıonra beyazlanmakta t1e 
ulak kabarctklar tamamile zail olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. Eti.. Tü. Konya 
Mektupların asılları dosyalarımızda sakhdır. 

!elediye Sular idaresinden : 
Eltı baYdarpaşada D. Demiryolları tarafından açılan geçidin altnıdan geçen 
akşaoruıarrnın yerlerini değiştirmek gerektiğinden 19, 12. 937 pazar günü 
Olan nıı saat 18 den itibr·ren sekiz saat Karacaahmetten Bostancıya kadar 

Yerlere Elmalı suyu verilem.iyeceği sayın halka bildirilir. (8447) 

Kelepir Fiyatına 
Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 

büyük bir bahçeyi havi ve arka soka 
ğa da nazır bir bina kelepir fiyatına 
satılıktır. İstanbul 176 No. Posta ku 
tusu (D.S.) müracaat. 

• 

• 

11 

T.C 

PA~AU OLANIN 
YÜZÜ GÜLER .. 

l \ . 
~ . / . 

\ 

12 Birincikcinun'dan 18 Birincikcinuna kadar. 

ULUSAL TASARRUF HAFTASIDIR. 

Bu hafta içinde kumbanuı olmıyan her Türk bir kumbara alarak para biriktirmiye batlamalı, 
1<umbaraaı olanlar da mümkün olduğu kadar para yatırarak Ulusal tasarrufu arttırmıya ça.hıma
' ıdırlar. 

Bu hafta içinde Bankamızdaki tasarruf hesaplarına en a~ağı (10) On Lira yatıranlarla '(10) 
)n Liralık yeniden bir tasarruf hesabı açtıranlar araımda 2 Mart İ938 de kur'a çekilerek kaza-
ıanlardan yüz kitiye muhtelif nisbetlerde (1.000) Bin lira ikramiye dağıtılacaktır. · 
Yalnız, bu kur' aya iştirak edebilmek için yabrılan paradan Şubat 1938 nih,ayetine kadar en a

~ağı (10) 0'11 Liralık bir bakiye bırakılması icap eder. 

ARTIK BAŞKA 
DOLMA KALEM 
ARAMAVINIZ 

COnki en son 
tekemmOlatla macehhez 

MOMT 
BlA 
kalemleri 
garantilidir 

o 
Kat'lyyen akmaı 

ve hazınesi fazla 
mOrekkep alır. 

Aynı cinsten MONT BLANC 

otomatik kurşun kalemleri de 
vardır 

S•tıs ~eri ı CITURtS BiRADERLER 
Beyot.rıu, istlkltll Cad. 331 
Oaıata. Mertebanl Sokak 9ılı 

,ll~ll•11r1•1111•11rı•1111•1111•1111•rııllllllll•lll!Bllll•llll•' 
~ Sız de bu kremden şaşmayınız m 
• 
• 
• -• = • -• -
ii -
ii -• --• 

BALSAMiN KREMi 

-• 
• • -
• 

Bütün ciha.rıda elli senedir daiına • 
üstün ve eşsiz kalmıştır • 

KREM BALSAMIN • 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec- g 

be malısulü olara.k vücude ge- • 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. = 
KREM BALSAMIN • 

ll· Şöhretini söz ve şarlatanlıkla • 
~ -
"\ . değil, sıhhi evsa.fmm Londra, = 

ii 3\ Pa.ris, Berlin, Nev-York Güzellik • 
_ .lllıMWiiiii......_......_......_-li!L ....... -aı.lı...;a· fi Enstltillerioden yüzlerce krem • 

• lllllSmda birincilik mükafatını = = DiKKA T: kazaıDmış olmakla isbat etmiştir .• 

__ ,_ ------------ ·-KREM BALSAMIN Gündüz için yağsız, gece için yağlı= 
ve halis acıbadem kremleri olarak. 

PHILCO RADYO nuzu 
A Y1N 20 sinde 

gelecek olan partiden önceden 
temin ediniz. 

BELIOS MUESSESATI 

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

ISTANBUL 

.dört nev'i vardır. -

_KREM BALSAMIN Otedenberi t~n-~ış hususi vazola-· 
• nnda satıldıgı gıbı son defa suret1 

=:mahsusa.da ime.l ettirdiğimiz gayet ~tk ve beraber taşımağa elveriş- = 
iİ li huaus.t tüpler derunü.nde dahi satıl makta.dır . .Fiatça daha ehven ol- m 
=duğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

ij KREM BALSAMIN tüple:i biltün ne~erile t:nmm1ş, ec-a 
= za rtnyat ve tuhafıye magazalarında = 
ll_bulunur. B 

ING1LIZ KANZUK ECZANESi -
ii BEYOGLU - !STANBUL l'J 
••ıııı•ıııı•ıırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı111 11ı•ıııı11111·19 

Sahibi: Ahmet Emin VALMAN. Umumi Neşriyatı idare gden: S. SALIM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaast 



88 X·• Modeli 
5 l•mbeh 

J. 1..105 

91rlncllere tunll deriz 1 

a T ... Mocl.U 
5 l•mb81ı 

1. L. 121 

RCA •nın 9Qzel hattan, hem zevJcd MIP 

me hem •kustilc lcepltmne u,.,. Su 
nokte musiki n..,.,.._ hususund• ne 
dereoe mOhlm oldulu derOlrd" 
Cihezl•n dinlerken Adeta ortce.tre kar 

ı•ınd• bulunduOunuz hl•ılnf veren 
tebmık. RC A •nın tekni•r•nleri tar•fln• 
dan her gCln VOCufe getirilen tekemml>! 

iM netlce8idlr. 
Stadyonun mlkrofonunda, •8-unmun 
OINlrl&Clne ... , h• ..,. ....... ._, 

eden RCA rad,o ..._....nda _, bGrQk ........... ,. .. m•••. or•ıunu .. bq 
ltlbllfle, iMi .... de en bU,Ok fecrGl:le 
•hlll olclutunu uaubna,...1&. 
Rad,.e.nn herikullde cetitine .. llnoi 

RCA kendi zevkini dDtOndlll lcadar 
mQfterllerlnin zevkini t • t m 1 n etalek 

fl•nnı be8fer. 

aa,ok man mehbalarl .,.. ...... takip 
İnerkelann ekserisi gibi lllfltterllerine 

r•lnız 2 111 3 model detll. herkesin 
pvklne ve k ..... ne gir .. muhteli' 
ptftler pı,...,. arz edebllmfftir. 
ısu çefltten burada ,.,... 5 a d'e d 1 n 

teslmlerl ghterilmlftir. 
Gelip raclyolan g&anaz, ltltlnlZ ve'Ten.
•lheJetlnden evv .. behemeh .. Ati" bitf 

flCA"n~hlbl. ol•u.kıınız. 

• T .... Modeli ......... 
T. L 170 

8 011rl• B lı•deııeı 
ıSTANBUl ANı..<A~A 12.MıR ve S!.! 

RCA markası tataflftdatt 
müşterilere arzedllen 
muhtelif ahizeleri seyre

derken bazllan: ne kadarı 
güzeldir diye dOşOnQrler. 
Radyoları işitmiş oıan. 

dlQer kimseler.ahengi 
harikuladedir. seşı çol( 
tabiidir, de rı er. Ba•kaları 
da. ne dehşetli bir çeşit 
en küçOQOnden en bOyQ.,, 

Qüne kadar bir tekammoı 
eseridir. derler. BOtarı 
bunıar radyodan anlayor 

ve dedikleri do6rudur. 

8'T·4Moctelf ... 

110 T·• Mocten 
10 a.mblılı 

T. 1,, llCI 


