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Yüksek Sıhhat Şurası 
Ankara, 18 (TAN) - Yükaek Sıhhat Şiirası 

B.zalıklarma doktor M\D'&t, doktor Salim Ali, Ziver 

Fuat yeniden tayin edilmitlerdir. 

ışinde oynadığı ro) Kumandanı, Ankara 
Temasından Memnun Bir Haftalı~ 

Tarih 
12 Otobüslük imtiyaz 
için 1 O Bin Lira Ocret 

~met Emin YALMAN 

Birkaç hafta evvel İngilte
re, Lord Halif ax'i Al

bıanyaya göndermek auretile ba
rtf namına bir taarruz açmıfb. 

ve 450 Lira Maaş 
İngiliz nazm Almanyada iyi 

iau-şdandı. Bunun üzerine orta
lıkta ümitli bir hava enniye ba.., 
ladı. 

Otobüs1erin Muayene ve Muamelesi iki Saatte Bitiyor, 
On Beş Gün de Ruhsatiyes~z Çalışıyorlar 

Fransız Başveldli ile Hariciye Na.
tın bum.ın üzerine Loııdra.ya gittiler. 
lngutere ile Fransa arasında, müşte
ltek bir anlaşma siyaseti için görUş 
b'.rliği kuruldu. Fransa Hariciye Na
tı:rmm Avrupanm şark merkezlerin
de ya.ptığı temaslarda eski Fransız 
Giyaeetinin anane haline gelen inatçı 
Cörüşlerile k&rşılaşmadık, yeni bir 
l'Uhun tezahürlerini gördük • 

Jtalyanın oeloeleli 

I ba hareketi 

F akat orta.1.ıktaki nikbinlik çok 
devam etmedi. nkkanunuıı OD 

birinde ltalya hUk~meti, Cenevre1en 
8.YrJldığmı velveleli bir §ekilde ilan 
ettı. Bunun tlzcrine Avrupanm wnu. 
:tnt havası derhal değişti 

ltaıyarun Cenevreden ayrıhlıası 
u.ua :1. "'"J' 4:1. ....., .. ,,. 

lıedenberi MilleUer Cemiyetine karşı 
küskün duruyor ve semtine uğramı
Yor. Yani iki senedenberl cemiyetten 
127.akla.şnuş demektir. Fakat iş bunun 
la kalınıyor. Mareşal De Bonomm 
hattra.ıarmdan anlıyoruz ki, ltaiya 
liabeşistan tecavUzUnU 1932 seneEtin. 
de kararlaştırmıştır. Demek ki, Itaı
)a, Milletler Cemiyetinin ruhundan 
~ sene evvel ayrılmşıtL 

Zaten tahakkuk etmiş olan bir ne
ticenin resmi bir ~ekle girmesi ne • 
elen bu kadar velvele uyandırıyor? 
Uyandınyor, çilnkU Italyanm işe 

bu mahiyeti vermesine muhtelü se
bepter vardır. 

tzmir belediY,esi birkaç gtln evvel 
otobüsler getirtiyor. Kendi namına 
işletmiye başhyor. Vaziyet belediye 
için mükemmel iyi bir gelir olacak. 

Halk için ala: Ankara halkı gibi 
tzmirliler de emin, medeni, temiz, ra 
hat vasıtalarla dolaşacaklar. 

Fakat zarar eden bir taraf var: O 
zamana kadar lzrnirde otobüs işleten 
teşebbUs sahipleri... işsiz kalan oto 
bilslere iş bulmak için düşilnüp du
ruyorlar. 

Rifat ve Ethem isminde iki çalış • 
kan ve mlit~ebbis kardeşle Şahin is
minde bir ortakları lstanbula başvur 
mayı hatıra getiriyorlar. On ikiye va 
ran otobüslerine ancak Istanbulda 
iyi iş bulunabilir diye düşünüyorlar. 

Vç esaslı şart 

-~ J 
''Bu şehirde otobUs rtihs~tnamesi al-
mak için ne yoldan gidilir?,, 

Öğretiyorlar: "Kadri isminde biri 
var. Bunu ancak o başarabilir.,, 

Imıirli otobüs sahibi, Kadriyi bu
luyor. Bu zat Sabur Saminin adamı 
dır. Buluşuyorlar ve uzun pazarlık -
tar ediyorlar. Şartlar şunlardır: 

Otobüs meselesini tahkika me
mur Mülkiye mülettifleri 

Belediyeden çıkıyorlar 

Nüzhetin Ro~ü Recai 
Tamamile Aydınlandı 
Meçhul Kalan Bir Noktayı da 
Recai Kendi İtirafile Doldurmuştur 

Birincisi şudur: Son Londra - Der 
lin temaslarında Italya çok kenarda 
ka.ıınıştı. Londrn be Bertin anlaşmak 
hnktuu bulsalardı Bertin - Roma nıib 
~Cli filen son nefesine varacaktı. J. 
ta1Ya işte bu yalnızlrk dakikalanmn 
aeısını çıkarıyor ve Bertin ile olan 
tePhe birliğini Berlinin en hassaa ol- 1 2 llkkanun cumartesi ıabahı, mefhur Gangster filminin 
duğu bir noktada kuvvetlendirmiye heyecanlı bir kısmı cereyana batlamıftı: Uzun senele • 
Çab§ıyor. denberi gazete okuyucularının pek iyi tanıdıkları Recai Nüz· 

ikinci milhim sebep te Almanya ile 
~talyanm dUnya yüzündeki emelle- bet Baban, telcitla kahve kahve dolatıyordu. Hazırlanan bir 
l'hıe eskidenberi manevt bir engel say tezvir dolabına alet olabilecek düşkün ahl8.klı bir adam bul-
ciıkıan Milletler Cemiyetitıi yıkmak, mak ve.zif esini üzerine a.lmışb. 
lntişterek emniyet esasmı ve büyük Mlitarckedeki Üsküdar merkez memurluğu zaımanmdan tanıdığı bazı 
\te kUçük devletler arasmda müsa - adamlara başvurdu. Talihsizliğine bakınız ki. bunlar hep diliilst, ıı.a.-
\tat UzP-rine devam eden iş birliği muslu vatandaşlar çıkmış, böyle bir müracaatı nefrtle redddetmişlerdi. 
tlrensibini bozmaktır. Recai Nüzhetin adam aramağa devam ettiğine şüphe yoktu. Yalnız 
el lJçUncü bir maksat ta. baz:r küG'fik aradığı nevi adam. me.5hur Diyojenin aradığından çok başka tipte bir'. 
d~VleUeri arkadan çekmek ~"t'i - adamdı. Nihayet aradığını bulmuştur. Bu adam, bir haftadanberi gaze

te slitunlarmı dolduran Avni Dayerdir. 
A.l • b• k Cumartesi sabahı başlıyan ilk neticesiz teşcbbils1ere bakarak şuna manyanın yenı ır aran 

hükmetmek mümkiindü: Hüseyin Avni Bayeri tezvir işine memur eden 
Almanya, ltalyanın bu hareke- adam, hiç şüphesiz Recai Nüzhet Babandır. Şu kadar ki, gangster fil-

llu tini çok sevinçle karşlamıştır. minin bu noktası hakkındaki malflmatımız, dün sabaha kadar tahmin 
~ tUn Almanya bu vesile ile Cenev-.. e:y mahiyetini geçmiyordu. DUn bir okuyucumuz matbaaımıza kadar gel· 
tı e karşı ateş pUskürmüştilr. Söyle- di, bizi bu nokta hakkında tamamile aydınlattı. Çok gariptir ki, eksik .,:n sözıer, eskidenberi duyulan 
<>OzJ kalan bir noktayı da bizzat Recai Nüzhet ikmal etmi!}, işin artık hiç 
,_

1 
erdir. Yalnız bir yeni söz vardır 

11: k bir eksik ve karanlık tarafı kalmamı§tır. 
:y Ço dikkatle karşıln.nmışbr. O da 
tn. at't resmr bir Alman kaynağınm, Al Recai Nüzhet, dünkü Son Posta arkadaşımızda qıkan bir üade-
~ ıı.nvan·n bir daha Cenevreye dcınmi sinde şöyle diyor: 
~~ğİni kati bir surette ilan etmesi- - A\ıni Bayeri Ahmet Emin Yalman aleyhinde harekette buhmmıya 

"· ben teş\'ik etnıişim. Ne müna~bet! Bir gün (yani geçen Pazartesi 
ba Son lntnliz - Alman temaslanndııki günü) n\·ulrnt Yusuf Kenanın yazıhaneıslne gitmiştim. A\-..ıf Bayer or&-
tn. flhca anlaşma şartlar-ndan biri. Al daydr. Ahmet Emine yolladığı protestA>yu hazırlıyordu. İşini bitirmoe 
ne~~aYnın. Cenevreve dömesiydi. Ce- hirli1."te çıktık Altıncı notere doğnı yiiriidiik. Bu kısa mesafe içinde 
ita eye hır dnha dönmemek kar arını birlikte görülmemiz bu Jddianın ortaya atılma.sına sebep olmuş ola-
bş~ ~etrnek. Londranrn kurmıya ça . oo.k. •• ,. 
lnekt

1

~ köprüyü iptidadan k~ek de- Tesadüf neler yapmaz değil mi? Tesadüfün garabeti; öyle bir adamı 
11' .. • 

.Alın · • · /'. ,. .;ı,..~ " ·-~vukat Yusuf Kenanın yazıhanesinde dişçi Avni Bayer ile karşıla.ştı-
taı anya ve Jnpeİı:ı@~~ · J"rı~r ki bu adam, cumartesi günü Ahmet Emin Yalmanın namus ve 

Yanın da Milletler · · · · den h~u\Şiyetine karşı bir tezvir dolabı kurmak için dilşkün bir adam an-
(Ar1t&S , zı~) yan Recai Nüzhet Babanm ta kendisidir. (Arkası 10 uncuda) 

' ~ -""'"'-·" '"'" 
~ . ı 

1 - Sahur Samiye 10,000 
lira pef İn verilecek. 

2 - Sahur Samiye 450 lira 
aylık bağ!anacak. 

3 - Otobüsler Sahur Sami 
namına geçirilecek, fakat 
buna kartı Sahur Sami mül
kiyetin ud sahiplerine ait 
olduğunu gösterir yolda bir 
noter ınuameleai yapacak. 

Bu anlaşma üzerine on iki otobüs 
Izmirden derhnl Istanbula geliyor 
Otobüslerin 29 ilkteşrin bayramında 
işlemiye başlaması isteniyor. Fakat, 
otobüsler lstanbula ancak 28 ilkteş 
rin sabahı gelmişler. Muayene ve 
ruhsat için vakit yok. 

Memleketimizde belediye işlerinin 
yavaşlığından, kırtnsf maumelelerden 
trl pt ni arın: d<> -ıl mi 9 Sa bur ~a 
mi. Istanbul belediyesinde herhalde 
çok hatırlı bir adam olacak Kırtasi
yecilik kimin için varsa var, fakat o
nun için yok. 

Istenirse Istanbul şehrinde neka -
dar süratle muamele cereyan ettiği
nin şu yaman misaline bakınız: 

(Arkası ıo uncuda.) 

.............. , ............ . 

Balkan 
Antantı 
Konseyi 

Ankara, 18 (TAN muha
birinden) - lkincikanunun 
ıon haltaıında Ankara mü· 
hirn siyaai temaslara ıahne 
olacakhr. Balkan paktına 
dahil devletlerin Hariciye 
Nazırları bu tarihte Anka
rada toplanarak, ıon ayla· 
nn çok laal geçen siyasi ha· 
di.elerini, Balkan paktı nok
tai na.zanndan gözden geçi
receklerdir. Bu konıey top
lantısına büyük bir ehem
miyet verilmektedir. 

Bu arada, Fransız Hari
ciye Nazırı Delboı ve Yu
goslavya Ba1vekili ve Hari
ciye Nazırı Dr. Stoyadino
viç'in ıiyaai seyahatleri de 
vardır • ................................ 

" Şarki Akdeniıde 

Sulhün Bekçisi, Türkiye 

ve lngilteredir .. 
Arkada.,omz Omer Rıza Doğrul, 

şehrimfade buluıuuı lngUiz siyasi mu 
harrlri B. Herbert'le mühim bir gö
rü~me yapmı. tır. Bu değerli uıillikat 
00,lncl sayf.amızdadır. 

Halayın bayram gününde yapılan tezahürat 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden)
Şehrimizde bulunan Fransız askeri 
heyeti ile bugün de Büyük Erkanıhar 
biyede müzakerelere devam edilmiş
tir. Misafirler, öğle ve akşam yemek 
!erini Ankarapalasta yemişlerdir. 

Fransız şark orduları yüksek ku -

mandanı general C. Huntziger, Anka 
ra müzakereleri dolayısile beyanat
ta bulunarak demiştir ki: 
"- Ankarada büyiik Türk ordusu 

nun Genelkurmayı ile temasa gelmek 
ve İskenderun sancağındaki Fra.ı\S!.Z4 

(Aması 9 uncuda) 

Ekalliyetler işinde 
Çekoslovakya'nın 
Başllca istekleri 

Prağ, 18 (TAN) - Fransa Harici 
ye Nazın M. Delbos seyahatini ta -
mamlıyarak Parise hareket etmiş ve 
Hariciye Nazın Krofta ile birçok ze 
vat tarafından uğurlanmıştrr. Del

bos gazetecilere beyanatta bulunar4k 
iki memleket siyaseti arasındaki a -
bengin tam olduğunu anlatmış ve e
kalliyetler meselesine dair Çekoslo -
vakyaya bir nota verdiğine, yahut 

bir nota aldığına dair dönen şayiaıa.. 
n tekzip etmiştir. Delbos, iki memle 
ketin de ldilletler Cemiyetine !ti .. 
ınat ettiklerini söylemiş v~ daha son 
ra söz alan B. Krofta ild ta.raf arasın 
daki görüş birliğinden bahsetmiştir.ı 

Bununla beraber Delbosun Çekoalo 
vakyadaki ekalilyetter meselesi üze. 
rinde mühim konuşmalar yaptığı an· 

(Arkası 10 uncuda) 

Avni Bayer, Bulunup 
Adliyeye Getirilemedi 

Gazetecilerin ve Meraklllarm 

istikbal Resmi Boşa 

Hazırladıklan 

Gitti 

Bu Kadar Parlak istikbal, Ancak 
Milyarder insule Müyesser Olmuştu 

DLIY. f 

Adliye önünde biriken gazetecilerden bir grup 

Dün İstanbul adliye binasının önün 
de epeyce kalabalık toplanmıştı: Yir 
mi kadar gazeteci, ga.rete fotoğrafçı . 

lan, meraklılar •.. Bunlarm hepsi diş 
çi Avni Bnyerin ihzaren polis tarafın 
dan müddeiumumiliğe getirilmesini 
bekliyorlardı. İstanbul, bu yolda bir 

manzarayı ancak Amerikalı Milyar -
der lnsuıı Istanbula geldiği zaman 
görmüştü. Bir parasız Avni, hiç ol· 
ma.zsa bir noktada milyarder Insult 
ile hemhal olmuştur. 

Bekleyiş saat bire kadar devam et 
(Arkası 10 uncuda) 
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Üç Kişi Nezaret Altında 

ihtiyar 
için mi 

Onnik'i Para 
öldürdüler 

Limanda 
Boş Antrepo " 

Kalmadı 

Mısır 
Bir Çimento 

,/ 

Fabrikası 

Kapatılacak 

Kralının Düğünü 

Örtu için 

Katillerin, Hadiseden Önce Cinayetin işlendiği 

Evde Rakı içip Eijlendikleri Anlaşdıyor 
Evvelki gece, UskUdarda esraren 

giz bir cinayet oldu, 60 yaşlarında 
Onnik Acemyan isminde bir ermeni 
meçhul katiller tarafından öldürül
dü. 

Mumhane antreposu yıkıldıltan 
sonra, limanımızda antrepo sıkıntısı 
başgöstermiştir. Bu yüzden gelen mal 
tar hazan, günlerce mavnalarda. vn 
dubalarda bekletilmektedir. Sirkeci
de tamir edilmekte olan eski gümrük 
binasının bir an evvel antrepo haline 

f 
getirilmesi için çalışılmaktadır. 

Limanda, son zamanlarda iş hac
minin genişlemesi amele ihtiyacını da 
arttırmıştır. Şimdi, liman idaresi em 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Uskildarda, Yenimahallede Pazar

başı civarında Miroğlu sokağında. 
l 06 numaralı bir ev vardır. Buradn · 
Onnik oturmaktadır. Onnik, evvelce, 
eeyyar eskicilik yapıyordu. Şimdi, 
boştadır ve evinde kaz, ördek besle
mekte vakit geçirir •. 

Onnik, 20 sene evvel, Margarlt is
minde bir kndmla evlenmiştir. Bu 
kadının, şimdi 40 yaşlarında olan 
Şinurik isminde bir de kızı vardır. 

Bu iki yaşlı kadın, senelerdenberl, 
muhtelif evlerde hizmetçilik yapmnk 
tadırlar. Ancak ayda bir defa Uskil-
dardnki eve geliyorlar, bir gUn kalı- Eararlı bir cinayete kurban 
yorlar, Onniğe para bırakıyorlar, evi a'J O "k . Dı en nnı temizliyorlar ve yine hizmet ettikte . 
ri evlere dönUyortar. h ve ölU olarak gôrUyorlar. Sonra-

Zenginlik emareleri dan gelen ndll tabip, cesedi muayene 
Bu Uç kişilik aile, oturdukları evi, ediyor .:V~ morga kaldırılmasına lU -

on beş sene kedar evveli almışlardır. zum goruyor. . . 
Geçen sene de, eVi tamir etmişler, Ceset, morgta muayene edılmış ve 
yanındaki bahçeyi de satın almışlar dün defnedilmek Uzere Usküdar ET
dır. 6 ay evvel de yine yanlarındaki meni kilisesine teslim edilmiştir. On-
bir evi 200 liraya alıyorlar. nik bugiln gömUlecektir. 

Bütün bunlardan başka, Onnik, ba Onniğin boğularak mı, yoksa, at-
şı sıkılan tarudıklarma borç para ve- dığı yaral~rcla~ müteessiren mi öl • 
rir. Birçok kimseler, kendisine borç- düğü tetkık edılmektedir. 
ludur. Borçlular içinde, sözüne sa - Zabıtanı~ .. evde yaptığı araştırma 
dık olmıyanlar da vardır. Ve yine tarda Onnı.gın yatak odasındaki. m~
böyle bir alacak meselesinden dola _ sanın Uzerınde bir. kU~Uk rakı şışeat, 
yı 0 civarda oturan iki kişi ile onni bir baronk yan i<:ılmış su bulunmuş 
ği~ arası nçıktrr. tur. Halbuki Onnlk rakı içmemekte 

Onniğin hal ve hareketine bakan - dir. . .. . 
lar. onun zengin olduğuna kani bu • tık tahmınlere gore, katıller eve 
lunmaktadırlar.Ihtiyar eskisinin para misafir vaziyetinde girmişler, yuknn 
biriktirmekte olduğu, o civarda, her çıkmışlar. rakı içmi.şler, ve bir ara
k<'sin kulaktan kulağa işittiği bir hi- hk. zavallı ihtiyarın Ustüne hücum 
Jı:fıyedir. ederek ağzma mendil tıkamışlardır. 

Birıhafta kadar evvel. şöyle bir ha Bunun üzerine Onnik kaçm1ya teşcb 
dise olmuştur: Onnik. sokakta gider bUs etmiş, mUtecavizler, arkasmdıın 
ken, karşısına meçhul bir şahıs Çık- yetişerek bıçakla. yüzüne. kafasına 
mu;, zavallı adamın göğsüne bir yum rastgele vurmuşlar, Onnik acı ve ız
ruk vurarak yere düşürmüş ve cebin tıraplarla sofada yere düşmüş ve oeş 
deki 9 lirayı almış, kaçmıştır. basamak merdiven.den yuvarlanarak 

P b k orta sahanl•ğa. kadar gelmiştir. erf em e a şamı . . 
Bu perşembe günü ise, akşama ka- Oç kıfı nezaret altında 

dar, Onniğin sokağa çıktığını gören Evde bir de kadın ayak lastiği, 
olmamıştır. Kirkor isminde bir kom bir çift yazlık lftstik ayakkabı bulun 
şulan vardır. Evin bir anahtan da, muştur. Bu eşva da, ev halkından hiç 
Onniğin karısı tarafından Klrkora birine ait değildir. 
verilmiştir. Onnik kalp hastalığına Evden eksik olan eşyalar da şun-
mUptelft. ve yaşlı olduğundan. komşu lardır: 
ları l{irkor, ara sıra evi yoklamakta, Bir battaniye. bir kilo şeker, bir 
tek başına oturan ihtiyar eskicinin kavanoz reçel, bir takım adi kaşık 
hatırını sormaktadır. ve çatal, Onniğin üzerinde bulunan 
Perşembe günii Onniğin hiç dışan 20 lira kadar para, 

çıkmaması. Kirkorun da nauırıdikka Evin içindeki kıymetli halılar, içki 
tini celbetmiştir. Kirkor evin kapısmı içilen masanın gözündeki altın küpe 
çalıyor, ses yok •. Şüpheleniyor. Ce - ve yiizUJder olduğu gibi durmakta.
bindeki anahtan çtkararak kapıyı a- dır. 

c;ıyor, içeri giriyor. Onniğin yattığı, Odada. bir de kanlı bıçak bulun • 
yukarı kattaki odaya gitmek üzere, muştur. Zabıta, meçhul katil!eri ya
merdivenlerl ~ıkmıya başlıyor. Fa • kalamak için sıkı araştırmalar yap • 
kat, dört beş basamak çıkınca, Onni maktadır. Uç kişi nezaret altına alın 
ğin, merdiven sahanlığında kanlar i- mıştrr. Bunlardan biri kadındır. 
çinde yerde yattığını görüyor. Katillerin iki kişi olduğu zannedil 

Kirkor, telaşla geri dönüyor, kom mektedir. Rakı masasının üstünde ka 
fUlarmdan Sergisi alarak doğruca tiller tarafından yazılmış, şöyle bir 
Çinili polis komiserliğine gidiyor ve de mektup bulunmuştur: 
vakayı haber veriyor. "Biz bu adamı, ahlaksızlığı için öl 

Nasıl öldürüldü? dürdük. Kendisi, bundan başka siga-
Gelen memurlar, Onniği, ağzına nı. kaçakçılığı da yapıyordu. 

mendil tıkanmış, başından ve yUzUn tmza.: Galatalr Fnkabasmaz Zeki, 
den olmak Uzcre sekiz yerinden yara Kurbağalı A.,, 

Amerikadan Getirilecek Otobüsler 

rinde 840 tahmil ve tahliye amelesi 
çalışmaktadır. Bunlardan 300 il Ku
ruçeşme kömür depolarında, diğerle
ri de rıhtım ve mavnalarda çalışmak 
tadrrlar. Bilhassa iş çok olduğu gün
lerde, bu miktar kafi gelmemektedir. 

Diğer taraftan vesait buhranı. ge
milerin limanda fazla kalmalarına se
bep olduğundan, kömür ve su ihtiyaç 
!arını diğer limanlardan almak tema 
yülü göstermektedirler. Limandıı on 
beş gemi birden bulunduğu zaman
larda vasıtalar kafi gelmemektedir. ' . 
Eşyaların mavnalarda beklemesi, bıl 
hassa vasıta buhranını arttırmakta
dır. Liman idaresi, bazı müesseseler-
den vasıta ve mavna kiralamıştır. Fa
kat, bir mavna, bir gün ıçin 12,5 lira
ya kiralandığından, bu şekil idarece 
pahalıya mal olmaktadır. Hususi bir 
firmadan kiralanan 200 tonluk bir 
duba için günde 300 lira ödenmekte
dir. 

Pireden satın alınacak mavnalar 
geldikten sonra dahi, antrepole.rın ta 
mamlanmasma kadar, limandaki va
sıta buhranının devam edeceği anla
şılmaktadır. 

Bele dl yeler Bankasının 

Adı Değişiyor 
Belediyeler gelirinden yüzde beş 

nispetinde ayrılan hisseler şimdiye 

kadar Ankarada belediyeler banka • 
sına yatırılıyordu. 938 mali yılı başın 
dan itibaren bu yüzde beşlerden baş
ka hususi idare gelirinin tutarından 
da yUzde beş aynlarnk bu bo.nl<o.ya. 

gönderilecektir. Esasen 938 mali yı
lı başlangıcından sonra yalnız Istan
bul değil. bütün vilayetler hususi fda 
releri gelirlerinden hu kadarını ban
kava göndereceklerdir. 
Bankanın yakmda ismi değiştirile 

cek ve vilftvetler imar bankası adını 
atacaktır. Bu suretle gerek belediye
ler. gerek hususi idarelerden kesile
cek yüzde beşler yeni bankanın ser
mavesine katılacak ve banka yalnız 
şehirlerin plA.nlı imar işleri için bele
diyelere kredi açabilecektir. 

Mısırdan Gelecek 

yolcular Muayeneden 

Geçirilecek 
Mısırda hüküm süren Dang hasta.

lığı dolayısile, Mısırdan gelecek ge • 
miler hakkında, sahil sıhhiye umum 
müdilrlliğü bir tebliğ neşretmiştir. 
Buna göre, Mısır limanlanndan Eğe 
ve Akdcnizdeki Türkiye limanlarına· 
gelecek oaln gemiler, doğruca sahil 
sıhhiye teşkilatı bulunan bir limana 
demirliyccckler ve sıhhi muayeneleri 
ile sivrisinek imhası yapılacaktır. 

Bu gibi gemilerde bulunan ateşli 

ve şüpheli hastalar yollarına devam 
edeceklerse gemide, karaya <:ıkaca.k 
alrsa karada. husıı.ıst bir yerde beş 
gtin tecrit edileceklerdir. lçinde has
ta bulunsun bulunmasın, Mısır liman 
tarından gelecek vapurlardaki sivri· 
sinekler öldilrUlecek ve bu vapurlar
dan memlekete çıkacak yolcular se
kiz gUn tıbbi nezaret altında bulun
durutncaklardır · 

Yelkenli ve motörlü küçük gemi -
ler bu teClhirlerden şimdilik muaf 
tutulmuşlardır. 

Muallimler Arasında 
Beyoğlu ortaokulu yardirektörltik 

terine ayni okul öğretmenlerinden Ce 
vat ve Nevvare, Eylip ortaokulu yar 
direktörlüğüne ayni okul tarih öğret 
meni Şadiye tayin edilmiştir. 

Amerikan Kız Kolleiinde 
Amerikan Kız Kolleji talebesi ev-

. 
Takımları 

• 

Sanatkar kızlanmız, örtüler üzerinde çalıııyorlar 

Birçok . Mısırlı Prensesler 
de Düğünde Giymek Üzere 
Hayli Tuv~~llet lsmarladllar 

Prenses Abbas Hlim tarafından 
Mısır Kralı Samajeste Prens Faru
kun dUğUnUnde kendisine hediye edil 
mek üzere Beyoğlu Kız Akşam Sanat 
Mektebine bir örtU taknm ısmarlan-
mıştır. Bir tek parçası bin küsur lira 
kıymetinde olan bu takım için Kız 

Enstitüsünde en mahir hocaların ne
zaretinde seçilmi.§ 45 talebe iki aydan 

beri uğraşmaktadır. Sofra takımı, 
auu ı.c:ı.waurvıuı~ n:yru-ı:.:; :ı:,wuc

tesllm edilecektir. 

Sofra takımmm bütün işlemeleri 

altın sırmadrr. Hepsi 50 kilsur parça
dan mürekkeptir. Bu işlemelerin mo
tifleri Topkapı müzesinin eski ve qok 
kıymetli kumaş ve işlemelerinden se
çil mii ve kopye edilmiştir. Okulun 
mütedavil sermayesiyle hazırlanan 

bu sofra takımı bilhasa orijinal de
senleri itibariyle eski Şark tezyini 
sanatlarının ihya edilmiş bir nümune 
sidir. 

Mısır Kral hanedanına mensup bir 
çok prensesler de ayrıca evlenme me
rasiminde kiymek üzere uzun etekler 
ısmarlamışlardır. Ayni şartlarla ha
zırlanmakta olan bu tuvaletler de Be
yoğlu .Klz Akşam Enstitüsünün tale
belen tarafından işlenmektedir. 

şe.nrımız ınuar ıımmmae ouu~ 

zevklerinin inceliği ile ve zarif giyin
mekle temayüz etmiş olan Mısır pren 
seslerinin bu siparişleri Beyoğlu Kız 
Akşam Sanat Mçktebine vermiş ol
maları ve sanatkar Ti.irk kızlarının 
bunları muvaffakıyetle başarmalan 
kızlarımız için iftihara değer bir ha
disedir. 

Zeytinburnundaki çimento fabri " 
kasının çıkardığı zehirli dumanların 

civar halkın sıhhatini bozduğu icı&
asile. bu fabrika aleyhine yedi sene 
evvel açılan dava, belediyenin lehine 
neticelenmiştir. 

Birinci hukuk mahkemesi Univer· 
site profesörlerinden mürekkep ehli 
vukufun raporuna uyarak bu du· 
manlann halkın sıhhatini bozduğU 
neticesine varmış ve fabrikanın işteD 
alıkonulmasına karar vermiştir. AY· 
nca bu fabrika civarında bulunan ve 
fabrika idaresi tarafından tahrip e
dilen araziye karşılık belediye pazS: 
ve ziyan olarak 22 bin lira ödemesı 
de karar altına alınmıştır. 

ipekli Kumaş 
Kaçırırlarken 

Gümrük muhafaza memurlan diln 
Romanya bandıralı Recel Karot vapU 
runda bir kaçakçılık cürmUmeşhudU 
yapmı§lardır. Vapur limanımıza ya • 
naştıktan sonrıı mutat muayene yit' 
pılırken memurlar ateşçi Şatanyet 
oğlu Zoltal ile Kurş oğlu Dimitrinin 
vaziyetlerinden şüphe edilmiş ve Uzel' 
teri aranmıştır. Bunların üstünde 
140 gram ağırlığında altı metre uzuıı 
tuğunda iki parça ağır ipekli kumaf 
yakalanını§tır. Suçlular dün saat ıs 
te muhafaza memurları tarafmdali 
mUddeiumumtliğe verilmişlerdir. MU 
hakemelcrine gUmrUk idaresindeld 
asliye beşinci ceza mahkemesinde d~ 
vam edilecektir. 

--<>--

Komisyoncular lçin 

Broşür Çıkardacak 
Bir haftadanberi Ankanı.da bulu• 

nan gilmrilk başmUdUrli Mustafa N"ıl 
ri şehrimize dönmUştUr. .. 

GUmrUk başmUdUrlUğü, komisyoıı 
cular için bir broşUr hazırlamakta ... 
dır. Bu broşürde komisvoncular ic:i!' 
rd.yUlililJllı\..IA ıu:ı.11110.~ dunu-- ' 

başında çıkanlacaktir. • 

Beygir Hırsızları Tutul~u 
Osman, Şeref ve lbrahim isn:ıın~e 

13 yaşlarında Uç çocuk, evvelki ~ 
sebze hali civarında dolaşırken. 

. . de u~ 
mal, Fehmi ve Mustafa ısının f 
tri .. iye ait üç beygiri çalarak kac;nı•. 
.....,, k.. · arıtl lar ve her üçü de Bakır oy cıv 

y ~ , . M •• b k B 'ff • da jandarmalar tarafmd~ ya~al~ v ıtrın usa a ası l l rk adliyeye teslim edilmışlerdır~ 

Tasarruf, Yerli Mah ~~~ 
E yUpte Bahariyede mensucat f~ 

Haftası Kapandı -:::=::~.::: .; p~ 
A dersi muallimine ihtiyaç ıoru.ıaı ,., 

tür. Bu ayın 29 unda Beyoil~ ak~~ 
nat mektebinde bu maksatla bır ı:nulll 
imtihanı yapılacaktır. 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası 
dUn bitmiştir. Hafta içerisinde Anka 
ra ve lstanbulda her akşam lıirer 
kıonf erans verilmiş ve mekt.eplt!rdo 
de yemiş bayramları, güzel yazı mU
sabakalan yapılarak müsamere ter
tip edilmiştir. Dün de Cağaloğlu Kız 
ortaokulunda ve diğer birçok ilk ve 
ortamekteplerle, liselerde toplantilar 
olmuştur. Güzel yazı müsabakasında 
kazanan talebelere yerli mallardaı1 
hediyeler verilecektir. 

. ~ t>aJI .. 
B elediye Cıhan~ırde. b~r çoctık urıııd 

çesi tesis edilmesını kararlaı 
tır. 

Fındıklı - ci!ngir yolunun aer:;. 
yeni baştan yapılması Beyoilll 

makaınlılma bildirilmilitir 

O enir ticaret •müdürlilğfiniln 1_aıı:: 
daki park bltirilmlı, çiçeklerl 

fidanları dikilmiştir, 
Yapılan vitrin müsabakası dün ne

ticelenmiştir. Jüri heyeti, şu mağaza 

lann vitrinlerini beğenmiştir: i•metpa'a ilko!lu binası bahçesi:: 
tstanbul tarafında Hasan Pertev genişletilmesi için yeni istinılak 

birinci, lpekiş ikinci, Hasan Hilseyin amelesine baılanmıştır. 
mahtumları üçilncU, Beyoğlunda Ju- e be' 

l - y 0ndeıt ren mağazası birinci, Yerli Mallar 9e1ollu kaymakam ıgı 1 ı g şl' 
ri sütçüleri kontrol etmefe ~ 1 • ikinci ve Coşkun UçüncU, Kadtköylin- mıştır. CiUkümlerinde halis silt etiketi ;,,c 

de Asador birinci, Ali Müstecabi ikin k b. duğu halde kaymak altı süt ısatanlar• ıtı'ııf 
ci ve Türk kardeş bakkaliye mağa- Dün, kız ortame te ınde 

1 
lanmış, bunlar hakkında Hbıtlar ıutu 

zası. yapılan merasimde tur. 
Bunlardan birincilere altın, ikinci-

lere de gümüş madalye verilecek. di- -
1 

- v· B ~ H ~ ğerlerinde? sek~zinciye ka~ar d~rece IJ'jiA il il Ü. ~ # 
alanlara bırcr dıploma verılecektır. (~ .~ ~ ~ "it: =:= _ 
Yazı müıabakaStnda birinci - -

1 
. . 119 Birincıklmun 1937 

gelen talebe ıçın YURTI A HAVA V AZIYETl PAZAR 
tstanbul kız orta mektebinin 936 _ ......,... 

Yıh mezunlanndan Süheyla Akat, ge Yurdumuzda hava, dün kısmen bulutlu, K ıın' 4:ı 
k · h ft d 12 nci ay Ciiin: 31 as • !13 <:en sene e onomı a asın a yazı ıarkl Anadoluda sisli eeçmiştir. Rüzgar - Arabı: 1356 Rum• ı~ 

6 mUsabakası birinciliğini kazandığı i- lar cenubi Anndoluda şimalden, şimali A.- Sevval: 15 Birincikfi.tıtı~· 1
0 

Şehrimizde çalışa~. bir müess.ese. 

1 t bulda işletilmek uzere Amerıka-s an . . 
dan otobüs getirmiyc teşebbüs iltm_ış: 
tir. Bu otobüsler, yukarda resmını 
gördüğünilz tiptedir. 20 kişilik otu-

racak, 30 kişilik ayakta duracak yeri 
vardır. 

Bu arabalar bir aya Jtadar şehrimi
ze getirilecek, işlebnc için müsaade 
istenecektir. 

velki gün mekt~plerinde kUçUk bir 
opera temsil ctmiıılerdir. Kendi aile
leri önünde oynıyan talebe bUyUk ka
biliyet ve muvaffakıyetler gösterm~. 
cok alkışlanmışlardır. 

çin cemiyet tarafından kendisine he- nadoluda şarktan, garbi Anadoluda eenu- Güneş: 7,21 - Ofle : ı 6'4ı 
diye edilmek üzere Atafürkiln bir fo- bi istikamette hafif kuvvette esmi:;tir, ikindi : 14.SO - Akşam: ı s'.s! 
toğrafı gönderilmiştir. Süheyla, A • Şehrimizde Hava Yatsı : 18,21 - Imsak: ti, 
dana kız lisesinde bulunduğu için bu Istanbulda hava sabahtan akşama ka-

9 2 
..ıı 

fotoğraf diln mektepte valde ve pede dar kapalı ve rUzgl.rsız geçmiştir. Hararet crı çok 16,J ve en az · 
b t 758.3 mı·lı'metre idi grat olarak kaldedilmiştir. rine merasimle verilmiştir. Saat 14 te arome re . 



~ 19-12-937 TAN 3 

1 fi.EK 
Yalan! 

Amerika, Panay 
liadisesi İçin ikinci 

Bir Nota Verdi 

111 Japon 
~ 

' 

imparatoru ~lspanyada 
Cümhuriyetçiler 
llerliyor 

[Yazan: B. FELEK] 
Bizim ba.5muha.rrir Ahmet Em.in 

Ya.lma'1a otobüs müsaadesi teuathğı 

ola.rak bin lira verdiğinJ iddia eden 
hazik diş tabiplerinden sayın Ba.y 
Avni Bayerin protestosunu ok.uyunca 
aklıma gelmı birçok şeyler arasında. 
bi:r de şu fıkra geleli : 

Vaktiyle bir Padişah yalan işitmek 
merakına düsmü.5. Evet, bu merakı 
adamcağızı ~kadar tedirgiıı:ı etmiş ve 
işittiği sözlerin doğru olmak ihtima
linden oka.dar bezmiş ki; nihayet: Japon İmparatoru T arafmdan Teminat Veril- · 

Londra, 18 (TAN) - İspanyadan gelen en son haberlere göre 
cümhwiyetçiler T eruel' de kar fırtınalarına rağmen taarnızlanna 
muvaffakıyetle devam etmektedirler. Tenıel tamamiyle muhasa
ra edilmittir. Şehir mezarlığı cümhuriyetçiler tarafından zapto

lunmuı;tur. Asilerin bütün mukabil taarruzları bota gitmiştir. 

- Bana yalan oldoğmıu tasdik ~ 
debileceğim. bir yalan söyliyebilene 
1000 attın mükafat vereceğim.. diye 
memleketin dört bir köşesine müna
diler çıkartmış. 

medikçe Hadise Kapanmış Addedilmiyor 
Nevyork, 18 (TAN) - Nevyork Taymİ&İn Vaşington muhabi

tine göre B. Roosevelt Amiral Leahyden Amerikan filosunun 
ku'7Vet v~ vaziyeti haıkkmda malfunat almıştır. Gerek bu İstişare 
\>~gerek bunu takiben B. Roosevelt'in reisliğinde aktedilen ve iki 
'a.at süren kabinedeki müzakereler, Japonya tarafından müna
&i}) teminat verilmediği takdirde pasifik filosunun hareketine 
dair olan tayiaları kuvvetlendirmektedir· 

Madritten verilen malfunata göre l 
hükii.met kuvvetleri cephede yeni 1 ·ı t 1 da 
mevzilerini tahkim etmişler, siperler a ya 

O zaman da ya.lan e.matörleri çok 
olacak ki; Padişahını sarayı yalancı

larla dolmu.5. Günde 12 saatini bun
lan dinlemiye hasreden Padişah bu 
yals.nlardan biç birini beğenmemiş. 

kazmışlar, mitralyöz yuvalan tesis 

etmişlerdir. Cephe umumiyet itibarile Bu·. y u· · k B •1 r kuvvetlenmiş bulunuyor. 
Mesela: 

. Amerika tarafından Japonyaya .,.__.,..,.........,, 
ltalyan gemileri 

Barselonadan haber verildiğine gö Feyezan 
re Alicante'de karaya inen bir Fran-

- Efendim! Bizim köyde bir deve 
kanatlanıp uçtu, diyene cevaben: Panay hadisesi dolayısile ikinci bir 

nota verilmiştir. Bu nota dolayısile 
bir deniz nümayişinden bahsolunmak 
tadır. Buna sebep, Panay gemisinde • 
sağ kalanların mitralyöz ateşine tu • 
tuımatarıdır. Bu yüzden gerginlik art 

sız pilotu Coluınbrttes adaları cenu- Roma, 19 (A.A.) - Kral, refaka
bunda birçok ıta.:_yan harp gemil~rile tinde Roma valisi olduğu halde, feye 
karşılaşmış oJdugunu haber verıyor. d Ut . 1 ahalleleri 

-Olabilir, Allah büyük. Ceva.bmı 
vermiş. Bir diğeri: 

- Sultamm, büyük babam dirildi, 

Mikado 
il . il . mil . 1 zan an m eessır o an m ttalyan gem erı as erın ge erıy e . . . 

B irtibatın t di tti-· zıyaret etmıştir. · 
deyince: , 

mıştır. Amerika efkarııımumiyesi ha --------------

disenin bir kaza eseri olmryarak kas j F• ı • +• d 
ten yapıldığına kanaat hasıl etmiştir. 1 1 s 1 n e 
Sureti umumiyede zannolunduğuna 
göre Japon imparatoru Japon ordu A k A 
ve bahriyesinin en yüksek şefi sıfati s e rı 
ıe Mister Roosevelt tarafından talep 

olunan teminatı vermedikçe Amerika H k .A t 
hükumeti tatmin edilmiyecektir. a re a 

Herhalde Amerikan filosunun tam 
bir emniyetle hazır olduğu söylenmek 
tc, ve bu filonun birkaç saat zarfm
da her ihtimale karşı Çin sularına 
gönderileceği bildirilmektedir. 

beraberdi. u . _ema e gı Tiber Nehri 17 metreye kadar çık 
resmen taadhakkdukk.eFtmıştir. "k 1 mıştır. Bu seviye, 1900 deki feyezan 

Sidney 111 a ı ran.sız yu vapu ,.l __ S b" 
ı il · seviyesinin biraz altmdauu. a me 

runun Isp~Y~ h~~ erıne ~ensup ile münakalat tamamiyle kesilmiştir. 
harp gem;ıerının ucumuna ugrama . ta k lk k 

~ . edil ekt d' Bu mil Dün akşamdan her• ,~u. or sr a r 
dıgı tasrih m e ır. . g~ er, ve mukevves bir şekilde inşa edilmiş 
yalnız birkaç şey sormakla ıktifa et- M"l . kö rüsünün büyük 

· ı rdir Sidney vapuru yoluna de- bulunan 1 vıus p . 
mış e : . bir kısmının üstünden geçmektedır. 
vam etmıştır. Floransadan gelen trenler, iki saat, 

° Civitavechia'dan gelen trenler bir s~ . B .. d k .. at teehhürle vasıl olmaktadır. 600 ki 
iş UfQSUn Q l şi, evlerinden çıkanlınıştrr. Sular, bir 

çok eşya taşımaktadır. 

'Japonlar tarafından zaptı Harp cephesinde vaziyet 
Nevyork, 18 (TAN) - Cenubi Çin 

ltrcııında Nankinin harabeye deki Fukien vilayetinin limanı olan A 

Kudüs, 18 (A.A.) - Tülkerim ha
valisinde otuz kadar haydudun dola~ 
tığı bilidirilmiş olduğundan hükO.met 
makamları bunları yakalamak üzere 
askeri krtalarm yardımiyle büyük 
mikyasta harekat yapmıya karar ver 
mişlerdir. Vukubulan bir çarpışına 

neticesinde üç Arap ölmüş ve bir Iıı
giliz askeri hafifçe yaralanmıştır. 

/ta/yan 
Memurları 

İrlandanın Roma 
Elçisi 

dönen yerleri 

4rnerikada 
ltarp 1 lii.nı 

moydaki Çin kaynaklarından verilen 

habere göre Vuşan kaleleri Ue Çin 
--, harp gem.ileri arasında yapılan bir 

topçu düellosu neticesinde bir Japon 

Yafa civarında Hayfa ve Kudüsün 
bir mahallesinde bombalar atılmış· 
tır. Maddi hasarat kaydedilmiştir. 

Cenevre, 18 (A.A) - Italyanm 

Milletler Cemiyetinden ve enternas
yonal iş bürosundan çekilmesi netice 
si olarak, ltalyanın Cenevredeki mü
messili .B. Bovascoppa, dün öğleden 

Dublin. 18 (A.A) - Sanıldığına gö 
re, Irlanda serbest devletirun Roma 
elçisi 1 Şubatta vazifesine başlıyacak 
tır. 

için Reqillm 
~ashington, 18 (A.A) - Reisi
l'ı: . hurun harp ilan etmeden evvel 
~ l'itrnma müracaat etmesini derpiş 
~tı Ve Budlow tarafından hazırlan
'\ otan karar suretini, Rıoosevelt, 
lttetrl.siıt htikii.metin prensipine muha-
~ olaı-ak tavsif eylemektedir. 

~ 1.1 karar sureti Sonkanunda parla-
elll<>da müzakere edilecektir. 

~ ~c.iye Nezareti ile matbuat, ha
'lı.ieı lbeselelerde Reisicümhurun sal8.
~etini zayıflatacak ve Amerikanın 
hı.ı be girmesini çok geciktirecek olan 
~r. ltaraı- .suretine itiraız etmetkedir-

~~ıı kimseler, büyük bir ekseriyet 
ttı lehinde rey verse bile reyiam
~~ lbii:racaat etmek usulünün mem
llia etin birliği:ıe halel getireceğini jd
leti :tlbetkedirler. Bazı demokrat şef 
eı:~1le birçok sulh taraftarı ve dini 
lıı~ l>etler karar suretinin kabulünü 

trl.ekted.irler. " 

. Polis Te§kilôtı 
\>e~kar~, 18 (Tan m~a~irinde~)
lla. Polıs nizamnamesının tatbıkatı 
lti?.ageçihnek üzeredir. Devlet şuraat, 
t'tlrı.ılbtıanıe üzerindeki tetkiklerini bu 
tıı.ıu :l'Qe bitirecektir. Nizamname 
~ suı vazife ve salahiyetlerini 

ellen . 
'itı uıceye tespit ve halkla poli-
~eı~~nasebetıerini tayin etmektedir. 
tl.i\.'e ~:Ye zabıtası olan yerlerde, bele 
~~tn tı.ı? mevcut teşkilatı da bu nizam 
lııaıt~ •le eınniyet teşkilatına bağlan
~erı:ı aclır. Bugünkü belediye zabıtası 
~ai~ llrlarından polis olmak hakkını 

• o) 
~kJ:ı~ anıar, polis kadrosuna alına -

""dır. 

bi:" o " Geceki Kaza 
bun ı..h 

fe~i . a_,,arn saat 8 de Beyoğlunda 
l.Jır k 

l{ aza olmuştur: 
llt'llt~al sokağında 4 numaralı evde 
~~ll:'ı~ kunduracı Bürhanettinin 14 
~irı.cı-ek~ki çırağı, 15 metre yüksekli
l'ııı§ ,, 1 _Pencereden aşaiTr yuvarlan-
!)! ve ol.. o· 

arak ş· ~ derecesinde ağtr yaralı 
l'ııl'ıırşt · ışh Çocuk hastanecine kaldı

rt'. IIayatı tehlikededir. 

muhribi mühim hasara uğratılmış ve F:IU.L:n.:n loıL:~:. 
mUlırıp ussune donmıye mecour Ka:t- ~·---... 

mıştrr. Japonların Amoy'a asker çı- Kudüs, 18 (A.A.) - Havan Ajansı 
karmadıkları tahakkuk etmiştir. Bu- bildiriyor: Arap istiklal partisinin na 

fiz azasının Kahireye giderek parti -
nunla beraber 30 Japon harp gemisi-

nin sürülen reis ve eski yüksek komi 
nin Aınoy dış limanında toplandığı an te azasından Avni Abdüthadiyi ziya-
laştlıyor. Cenupta harbin başlaması ret edecekleri bildirilmektedir. Bun -
ihtimaline ınebni Hongkong hududu dan maksat, Abdülhadi ve fırkasmm 
boyunca müdafaa !ıazırlıkları yapıl- azası ile Suriye milliyetperver lideri 
maktadır. Abdürrahman Şanbandar arasında, 

Şanghaydaki Jap::m umumi karar- Filistin meselesinin taksim projes!ne 
gahmrn neşriyai;ına göre Nankini müracaat edilmeden hallini temin için 
terkeden Çin ordusu 90,000 telefat bir görüşme yapılmasıdır. Bu görüş
vernıiştir. melere eski Irak Başvekili Nuri paşa 

Çinlilerin Pukov şinıaline doğru Said.in iştiraki de mevzuubahistir. 
her ileri harekete karşı şiddetle mu
kavemette bulunacaklan haber veril 
mektedir. 

-<>---

Avrupaya Stai için 12 
~ütehassıs Gönderiyoruz 

Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti Ame
rika, Almanya ve Fransaya 12 müte
hassıs göndermiye karar vermiştir. 
Mütehassıslar bu memleketlerde tet
kikler yapacaklar ve muayyen bir 
staj devresi geçfreceklerdir. 

Amerikanın Yeni 

Deniz Programı 
Nevyork, 18 (A.A.) - Nevyork 

Herald Times gazetesi, Amerika hü 
kumetinin 35,000 ton hacminde !ki 
yeni kruvazör inşasrnı kabul etmiş 
olduğunu bildirmektedir. 1938 deniz 
programı bundan marula 7500 tonluk 
iki kruvazörle, 8 torpido muhribi, 6 
denizaltı gemisi ve 4 muavin gemi 
inşasını derpiş etmektedir. 2 knıva • 
zör inşa edilmekte olduğu malumdur. 

sonra, bu teşekküllerde çalışan Ital
yan memurlarını toplıyarak bu enter 
nasyonal memurlara, Italyanın çeki
liş kararını resmen bildirmiş ve me
murları, hareketlerini hükiımetin ha-
reketine ittıba ettirıniye davet et~ 
tir. 

Bu Italyan memurlardan dördü e-

sasen Milletler Cemiyeti Genel Sek
reterliğine bildirilmiş bulunmaktadır. 
Geri kalan Italyan memurların ade
di 15 dir. Memurlar, kararlarını. ken 
di mesuliyetleri altında vermek saIA· 
hiyetini haiz bU:unmaktadır. Roma 
hükii.metinin şimdiye kadar bu ı:ne

murlara muhaj{kak surette tazın.inen 
iş vermeği taahhüt eteği sanıiınak
tadır. B. Bovascoppa'nm Cenevrede 
bırakılıp bırakılmıyacağı da henüz 
malfun değildir. 

Burdurda Merasim 
Burdur, 18 (TAN Muhabirin-

den) - Burada bulunan topçu alayı
na. Orgeneral Izzettin tarafından ye
ni alay sancağı büyük merasimle bu
giliı verildi. 

Reuter'in salahiyettar bir memba
dan öğrendiğine göre, Romaya bir el
çi gönderilmesi kararı Irlanda ser
best devletinin Milletler Cemiyeti si
yasetine muhalefet edeceği manasını 
ihtiva eylememektedir. lrlanda ser
best devleti hükflmeti, Milletler Ce
miyeti ve kollektif emniyet siyaseti
ne sıkı surette bağlı kalmaktadır. 1-
talya Kralını Habeş;stan Imparatoru 
olarak fillen tanımak, hukukan tanı
mayı tazammun etmemektedir. 

---01----

Yunan Krah Atinaya 

Döndü 
Belgrad, 18 (A.A.) - Iki günden

beri kral naibi prens Potun misafiri 
olarak Belgradda bulunan Elen kra 
lı ikinci Jorj, dün akşam, Atinaya ha 
reket etmiştir. 

Atina, 18 (A.A.) - Yunanistana 
dönmekte olan kral bu sabah saat 
9 da ldomeni hudut istasyonuna ve 
saat 10,35 te de Selaniğe gelmiş ve 
ahali tarafından parlak bir surette 
karşılanmıştır. Kralı getiren trenm 
akşam geç vakit Atinaya muvasaleti 
beklenmektedir. 

ita/yayı Kimler 1 akip Edecekmiş? 
• talyanm l\lilletler Cemiyetin- • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .~ 
1 den çekil~esi üzerine ~a ' i y AZAN: ÖMER RIZA DOGRUL ı ba.~ka. devletlenn de oınu takip e- i · ı 

deceği söylendi ve bu nokta. bir .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .J 
hayli merak uyandırdı. Dü~ gazetesine göre Mtlletler Cemiye- büsleriıı' devam ettiğini österınek 
t.elgraflara göre Milletler Cemıye- tinden çıkmaSı için çahşılacak ilk tedir. · g 
timden çekilmeleri beklenen devlet- devletler A vustu.rya ile M.aca.ris- "' 
lerin başında Lehistııın ile Belçika tandır, daha sonra Lehistan ile Çinde kurulan hükumetler: 
bulunmaktadır. Lehistan gazetele- Yugoslavyad(l". 
rinden birinin Milletler Cemiye~, ltalyan gazeteleri de bu mesele 
cihanşümul mahiyetini kayb~tmiş, ile meşgul olmuşlardır. Tribuna'ya 
hatta bir Avnıpa mües.sesesı sıfa.- göre ttalyanm cemiyetten çekilme-
tı ile de bir rol oynamaktan aciz sini müteakıp vaziyetle\-ini düşün-
göstermiş telakki etmesi, Lehistan mek mecburiyetinde olanlar, bit.a,.. 
efkan umumiyesinin muhassalası raf devletlerdir. Çiiokü bu devlet-
saydm.aktadır. Belçika.da. da buna Ier, da.bni bitaraflık vaziyetleri ile 
hem.er h1s1erin hüküm sürmesi o- cihanşümul mahiyeti kaybederek 
nun ela Milletler Cemiyetinden Qe- yaJwz bir gropu temsil eden dev-
ldlmeyi düşündüğüıne alamet ola.- letlerl ihtiva. eden bir müesseseye 
raık seziliyor. mensup olmaktaki uygunsuzluğu 

Hi.dise, ltalya.n.m MiUetler Ce- nazan dJkkate almak ıztırarmda.-
miyetinden çekilmesi tarihinden dırlar. 

başlryarak birçok tahminlere yol Bütün bunlar MHletler Cemiye-
açmıştır. Pariste çıkan PopuJaire tini sarsmak için \'UJiu bulan teşeb-

J a.pooıta.rın Şimali Çindeki he
defleri burada.ki beş Çin öJ. 

kesinden muhtar bir hükfunet vü
cnde getirmekti. Bu beş ülke Ça-

har, Hopei, Suiyuan, Şan.si, ve 
Şantang'tur. Fakat arada bir l~ 
Mongolistan devletinin vücude ge
tirilmesi düşünülerek kara.rlaştınl
mış ve Suiyuan ile Çahar ülkelerin 
den Mongolist.an hiikiımeti vücode 

getirilmişti. Bu suretJe elde beş öl· 
kenin yalnız üçü kaldı ve bunlar
da.o da Şimali Çinde muvaıkka.t bir 
Cömhuriyet vücude getirildi. Yeni 
muvakkat hükumetin merkezi Pe-

kindir. Yeni hükfunetin beş madde
deaı müteşekkil programına. göre 
bu hükfunet Japonya. ve Mançuri 
iJe teşriki. mesai edecek, komüniz. 
ıne karşı geleek zira.at sahalanru 
can.la.ndrracak, sanayi in:ki.~ab için 
çalışacak ve muhtariyeti ilerlete
cektir. 

Eski Çin ve şimdiki ManQuko 
imparatoru Kang Teh'in yeniden 

Pekine getirilmesi ihtimali bir ara
hk mevzuu babsolmuş ise de Ja- , 

pon ordusunun buna taraftar ol
madığı sonradan anla.şrlmıştı. 

Bununla beraber kurulan hükfi
metin kati mahiyette olmadığı da. 
ileri sürü.im~ ve kati hükfunetin 
yakında teşeld<iil edeceği söylen
mektedir. Anlaşılan bu 1rati biikU
metin mukadderatı bugün Nan.kin 
ile Şimali Çin arasında vuku bu
lan muharebelerin netice.oıine bağ
lıdır. 

- Gözün aydın! Demiş. 1 

Böylece ne kadar inanılmaz lif ~ 
dilirse edilsin, lıi!: birini reddetme
miş, binlerce yalo.ncı nevmit bir hal· 
de geri dönmüşler. Artık Padişah ta 
yakışıldı bir yalana rastgelemediği:n
den dolayı münkesir iken en sona ita. 
ıao fakir birisi omuzo:nda bir küp ile 
huzura gelmiş; Padişah sonnwj: 

- Hayır ola! Ne var? 
- Yalan söylem.iye geldim, Sult.-

nnn! 

- Sö}1e bakn.lım: 
Faldr söze başlamış. 
- Efendimiz! Demiş. Vaktiyle 

merhum babamzla beniın babam pek 
iyi dost imişler. Bundan otuz sene ev
vel hükfunetin bir sıkıntılı za.mamn.. 
da pederi aliniz, benim babamdan, Ş11 
küp dolusu altın istikraz etmiş. Fa
kat borcu eda etmeden vefat eylemiş. 
Şimdi onun varisi ve oğlu sıfa.tiyle 
lruluıııuz huzuru devletinize geldim. 
Baba.mm al.acağmı istiyorum. 
Padişah bu sözden muğber olmuş: 
-Yahn! n<iyle bir~ey olamaz. D~ 

yince, fakir hemen sa.c:a.k öpüp: 
- 1000 lirayı ihsan buyurunuz, ~ 

va.bıru vermiş. 

Bunun gibi bir yalan müsabakası 
da şimdi tedarik edilse herhalde bi
zim ba.5mnharririn otobiis miisaa.desl 
tellaliyesi hikayesi mükfı.faıt kazanan-
lar arasına girer. 

Dün Gece 
Yeniköyde Beş 

Ev Yandı 
Dün akşam saat 20.25 te YenikôY· 

de bir yangın çıkımış, dört ev tama
men bir ev de kısmen yandıktan son 
ra sÖndürülebilmiştir. Yangın, Yeni· 
mahallede, jandarma karakolu kar· 
şısmdaki doktor Rükneddinin evin • 
den çıkmıştır. Bu ev ahşap olduğun
dan, ateş, birdenbire büyümüş, e"\1 
tamamen kül olduktan başka. yanın
daki 90 numaralı Balrkçılar Cemiye
ti katibi Fahriye ait eve de geçmiş-

tir. 
Yangın yerine gelen tstinye deniz 

ve kara itfaiye müfrezeleri, 
ateşi söndürmek ic;in uğraşmıştarsa 
da. biribirine bitişik ve ahşap olan 
evleri kurtarmak .mümkün olama • 
mıştır. Yangın büyüyünce. hadise ma 
halline Beyoğlu itfaiyesi de gelmiş • 
tir. Denizden hortumlarla su alınmış 
ve civar evlerin himayesine çalışıl -
mıştır. Fakat, maalesef ateş saha • 
sını genişletmeğe imkan bulmuş, 86 
numaralı, 92 numaralı evler de ta
mamen yanmtştrr. Ateş diğer yan· 
dakj eve de sirayet etmiş. beşinci e
vin üst katr van c'hktan sonra, van 
gm, saat 11 i geçerken göndürülmüş 
tür. 
Ateşin çrktığı doktor Rükneddinin 

evi üç katlıdır. Ateşin alt kattan çık 
tığı tahmin edilmektedir. Zabıta. yan 
gınm hakiki sebebini meydana koy • 
mak tahkikatına devam etmektedir. 
Yangın çıkan ev, sigortalı değildir. 

Yanan evlerden çok az miktarda 
eşya kurtarılabilmiş, bilhas~a dokto
run evinden hemen hiç bir şey çıka
rılamamıştır. 



TAN 

ve 
BUGUN A N N A B E L L A 
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Parasız Rakı 
Verilmeyince 

eş tiftikç;, esnaf kah-
Sinemasında HENRY FON D A 

TARAFINDAN ŞAHANE BIR SURETI'E YARATILAN 

Baştan aşağı tabii renkli nefis bir AŞK ve GUZELLIK şaheseri olan 

PREN S ES ÇiNGENE 

Kızmış! 
Dün asliye üçüncü ceza mahk 

sinde bir yaralama da vasma b&Şl 
mıştır. Suçlu eski Unkapanı belt 
rinden Ahmettir. Davacılar da a 
semtte meyhanecilik eden A 
ve Gaspar biraderlerdir. Ahmet. 
gün A vramın meyhanesine gide 
rakı istemiştir. Parasız verilmed( 
görüncG de bıçağını çekmiş A 

-

vesinde hiç yüziinden Fransıı.ca sözlü 
Bu filmin heyecanlı bir sahnesi Londranm meşhur Derby at. yanır. 

larında filine alınmıştır. 

bir ·birlerine girmişler Ayrıca: Paraı?nount dlinya haberleri: FRANSA - ITALYA Futbol 
maçı. Seanslar saat 11-2-4,15- 6,30 ve 9 da. Bugün .saat 

~--••••••••••••••11 de tenzilatlı matine. ••••••••••••••••~ ve kardeşi Gaspan yaraladıktan 

Methut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde, ra kaçmıştır. Dün iki şahit dinle 
tir. Muhakeme, gelmiyen şahitl 

esnaf kahvesinde geçen bir kavga ve yaralama muhakemesine s E z A R B o R J 
1
• YA çağırılması için başka güne bıra 

ba.şlanmıttır. Bunların beşi de tiftik tüccarıdır. En ihtiyarları mı§tır. 
Türkistanlı Abdülhay tikayetini töyle anlatmıştır: -o--

1 - Burada davacı olarak yanımda Tu". rkçe sa· "zlu". M Emekli General Ali feri 
Kabahat•ı ı~~~~~~~~iı-------•----~·T•a-r.ih-1••-u•a•z-z.a.m--F-il•m---~-• ~atEffi 

suçlu olarak yanımızda bulunan Yah 
yanın onu dövdüğü anlaşılmış. Ben a Umum Mütekaidini Askeriye 

Üzerine 
Alan Yok 

'.Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
dün, karI§ık bir kan koca davasına 
bakmıştır. Şikayetçi Şişli Halaskar 
gazi caddesi 126 numaralı evde otu
ran Bayan Fatmadır. Davacı şikaye 
tini anlatmıştır: 

- Bay reis, bu adam benim 17 se
nelik kocamdır. Bana yapmadığı kal 
ımadr. Şimdi metresile beraber yaşı
yor. Yedi senedenberi ayrı yaşıyor -
duk. Bir sene evvel barıştık. Fakat 
iki ay kadar bile kavgasız yaşıyama
dık. Her saatimi bana zehir etti ve 
nihayet iki ay evvel beni evde aç bı· 
raktı. Metresinin yanma gitti. Ev ki 
rasmı veremedim. Ev sahibi beni so 
kağa attı. Ben de Şişhanede kız kar
deşimin yanma gittim. Orada sığın
tı vaziyetinde kaldım. Eski kocam
dan olan oğlum bizi yanştıracağım 
söyledi. Dün gece oğlumun evine git 
tim. Akşam o da ge]di. Beraber ye
mek yedik. Evimi7.e gidecektik. Hay
dar beni evine götürmedi. Ben oğ· 
lumun evinde kaldrm. Sabaha yakın 
Haydar kibrit yakarak odaya geldi. 
Açtı ağzım, yumdu gözünü.. Söyle -
mediğini bırakmadı. 

Eğer bir daha kendisile yaşamak 
arzusunu izhar edersem beni öldüre
ceğini de söyledi. Bundan sonra söz 
alan suçlu kendisini müdafaa etmiş: 

- Bay reis bu kadmln on yedi se
nedenberi evliyim. Faknt yedi scne
denbcri de ayrı yaşıyorum. Beş gün 
benim evimde kalırsa, 25 gün şura
ya, buraya knçar. Ben eğer bunu öl· 
dürecek olsaydım, yedi sene evvel 
Siirtte iken tenha bir köşede öldü -
rUrdüm, şrndi değil. .. Zaten insan sev 
mediği ve kıskanmadığı ve her da -
kika aynlmıya razı olduğu bir ka -
dmı öldürmez ki ... Bay hakim. şunu 
da söyliyeyim. Ben bunu yedi sene 
evvel boşamışt.ım. Araya girdiler, 
iki sene evvel nikihlattılar. Ben ken .. 
Clisine hakaret etmedim. 

Muhakeme şahitlerin çağırılma~ı 
için başka bir güne bırakılımıştır. 

yanma gitmiştim. Elimde büyi.ittü - Bugu··n i p ~ k sı·r emasında miyeti Başkanı esb.ak Harbiye N 
ğilm, kendisine sanat öğrettiğim, General Ali Ferit Tekiyi vefat e 
sonra da bana nankörlük yapan şu Müthi§ ve muazzam bir film başladı, baştan aşağı olduğu renklerde tir. 
suçlu Nusret beni ve oğlumu gfıste- K A N D A v A s 1 Cenazesi, bugün KadıköyUnd 
rerck bağmyordu: hanesinden kaldırılarak KadıkôY 

- Koçoyu Abdülhay ile oğlu 'ıs- Baş Rollerde: SILVIA SIDNEY man Ağa camiinde namazı kılI113 
mail vurdular. F S.. 1 .. FRED MAC MURRAY Karacaahmetekl şehitlikte nıetf 

Ben kendisine çıkıştrm: ranSIZCa QZ U HENRY FONDA mahsusuna naklolunacaktır. eeınf 
iza ve mensuplarının cenaze rn 

- Kendine gel, Nusret dedim. Q. Aşk - Kin - ihtiras ve intikam şaheseri minde bulunarak son vazifeyi if• 
nu biz vurmadık. Kürük, büyu"k herkesin görmesi laznn gelen bir film. Bugün sa.at :. meleri rica edilmektedir. 

11 de tenzilath matine. 

Müellim Bir Ziya 
Sen misin bunu söyliyen, heımcn 

kahveden bir iskemle a1clı. Benim oğ • - • • •••••••••••••••••••••••• 

:~:~°ı.:"":"r:~~~.'.:u~~~!'.~ , .. Bugün S .~ray Sinemasında .. ,ı 
kafası da yanldı. Bir ay hastaned<• 2 buyuk fılm bırden, istifade ediniz. 1 
yatton. Iki ay da hastalık çektim. SESSUE HAYAKAWA A Hakikatler filmi .. Gizli ihtiras-

Bu sırada davacı Koço, şunları söy 
leıniştir: 

- Beni tokathyan Yahya idi. Şiın 
di davamdan vazgeçtim. 
Başka şikayetçi olmadığı için mah 

krone, Yahya ile Koçoyu dışanya çı
karmıştır. 

Bu vaziyette, Abdülhay, oğlu Is
mail ve Nusret kalmıştır. Suçlu· Nus 
ret, kendisini şöyle müdafaa etmiş _ Jea.n Gabin ve Mireille Balin 
tir: Güzel ve zengin filminde ~ tarafından büyük film. 

_ Ben Abdülhayı dövmedim. 0 _ Komple seanslar: 11 - 2 - 5 ve : de Bugün saat 11 de tenzilatlı matin 

nun kolunu da kırmadnn. Onun kolu 
daha evvelden kırıtkr. Ben ticaret 
hayatına atılınca beni çekemediler. 
Yine kendilerine çırak yapmak isti
yorlardı. Baııa iftira ettiler. 

Muhakeme şahitlerin çağırılınası 

için başka bir güne kalmıştır. 

SAKARYA Sinemasında 
HENRY BATAILLE'm Meşhur Romanı 

ÇALI KUŞU 
Aşk .. Thtiras... ve vazif c filmini yaratan 

iki Anah Çocul< HUGUETTE DUFLOS - ve JEAN PIERRE AUMONT 

Iki senedenberi muhtelif ceza ve Umumi bir heyecan uyandırmaktadırlar. na.veten PARAMOUNT 
hukuk mahkemelerinde birçok şekil· 1 JURNAL Fransa - Italya futbol maçı 
lere bilrünen iki analı çocuk davası· •--•••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••-•• 
nm bir safhasına dtin asliye altıncı 

Hoş bir vakit geçirmek için 

N OV OT N I' de 
Müntehap bir orkestra refaka
tinde Budapeşte Operet Şantözü 

Tahsilini A vnıpada ikmal e 
memleketimizin yüksek ye mu 

'I mUhendislerinden. merhum Bay 
I oğlu, Adalar kaymakamı Şevket 
Istanbul Tütkofis · raportöril 
Altmalevin kardeşi, Adana - ?4. 
sin - Tarsus sulan mUteahb 
muhtaçlara yüksek yardımiarfle t 
nmmış hUsnU ahlak sahibi ve ırnulı 

RUDOLFFY 
ile sevimli tenor 

Y U l't K A 
nm şa.rkıla.rıru dinleyiniz. 
(Fiyatlarda zam yoktur.) 

...,iiiiiiiiiiiıo-..- Tepeba.şı - Daire ~ # ' 

ÖLÜM 
Iznıir saylavı Hasan Ali Yücelin 

babası mütekait telgraf müfettişle
rinden Ali Rıza, bir mUddettenberi 
tedavi edilmekte olduğu Şişli Etfal 
hastanesinde dün vefat etmiştir. 
Namazı bugün Fatih camünde kI

lmarak, Topkapıdaki aile kabrista
nına defnedilecektir. Merhuma rah
met cruer, w.ı~ınne oeyaw uzıyet 

ederiz. 

~RTUGRUL SADI 
TEK TIYATROSU 
Kadıköy (Süreyya)' 

Sinemasında 

Yarın gece 
BRAVO REJISOR 

lif yerlerde yaptığı eserlerle va 
mızm Umranri:ıa çalışmış olan 
Irfan Altmalev Nişantaşı Sağlı\< 
vind.e operatör Bay M: Kemal 
fından yapılan apandisit ameliyll 
dan kurtulamryarak en faal ve ge 
vasmda rahmeti hakka kavuşrnu~1 

Bıı aynı on dokuzuncu pazar!''; 
öğle vakti cenaze namazı TeŞ'\'11<1 

camisinde kılındıktan sonra YabVf 
fendi dergahında ebediyete tevdi 
lunacaktır. 

-o
OPERET KISMJ 

Saat 20,30 da 
Bilmece. Komedi 3 perde 

hukuk mahkemesinde devam edil - ~--•••••• .. • • • ••••••••••••••, 
miştir. Dava eden Fatma llhandrr. Yarın S et.k E:i. r'-T E:I. Sinema• •• 
Mahkemede müddeialeyh yerinde akşam .,,y sında Bugün T u R K Sinemasında 
de seyyar mahalle bici Ali ve Fatma naın yıldız, sinema kraii çesi ve sehhar artist 
Zehra bulunmu_şlardır. Mahkeme Tıb M A R L E n E D 1 E T R 1 c H • 1 n 2 btlyük film birden: 

bıadli müessesinde Fatma Dhanla ço Unutulmaz (Monte Kristo)yu yaratan ROBERT DONA ile 1 _ ASRI ,. t ADiMi 2 _ BEK.AREfe~; 
cuğun kanlannı muayene ettirmeye beraber çevirdiği Y ... 
lüzum gönnli§ ve kendilerini gönder- Raimu ve Lucien Barrox ve .Muvaffakıyetlerın muvaffaklY 
mi§ti. Dün mahkemeye rapor gehne- K 1 Z 1 L İ Z D İ V A Ç Edwig Feuillere'in en Fnınsıı.ca. Baş rolde~ 
mişti. Raporun getirilmesi için mu· Fransızca şaheseri başlıyor. Yerlerinizi evvelden aldınnız. güzel filmleri LIL DAGOVER-SABINE p 
hakome talik edildi. ••••••mııiılililllııiı Telefon; 41341 ••••••••• .. l.1••••-• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. • 

"Öyle sert yürekler vardır ki, onlarla elması bile kör a.t kazığını beller gibi bir ki§iye ölünciye ka~ 
tapmak divanelikten başka nedir ki? •. Bu zevk yontmak k'abildir! .. ,, 

Nalan kızmadı. Bilakis memnun, kitabı uzatarak: 
- Doğru! dedi. Ya senin gibiler için ne yazılmış? .. 
Verecek cevap bulamadım; kekelemiye başladım. 

O zaman başımı avuçlan ara.sına aldı. Gözlerimin 
iiçinc bakarak: 

- Söyle, dedi; benden nasıl bir teselli istiyorsun 
Kenan? .. 

Gözlerimi yumarak ayni nakaratı tekrarladım: 
-Hiç! .. 
.- Hiç rni ? •. Çocuğum o halde sen ne dediğini bil

mıyorsun ... Haydi artık kalk ta aşağıya inelim ... 
. A.~ınıdan öprü; ve ayağa kalktı. İçimde kork.mç 

ibır ofke vardı. Onunla çetin münakaşalara hazırla
nıyor~. Pakat bütün bunlar neye yanyacaktı? .. 
~gı kata indiğimiz zaman hakikaten yemeğin 

!hazır olduğunu gördük. Hatta Handanla büyük anne 
sofraya bile oturmuşlardı. Hiç iştahını yoktu. Birkaç 
l~kmayı zorla yedim. Yemekten sonra büyük anne· 
~ odasında toplanılmıştı. Ortaya konulan eğıeceli 
bır mevzuu her kafada bir söz katılarak gülüntiyor
du. Bu ~ı::ı~a bahçe kapısının çıngırağı bir yabancı
nın geldıgını haber verdi. Pencereden uzanıp baktım. 
Sınıf arkadaşım Fadıldı. Kendisini doğrudan doğru
ya ben karşılamıya gittim. Elimi sıktı: 

- Seni almıya geldlın, dedi . 
- Beni almıya mı geldin? .. Ne var? .. 
- Hiçbir şey! .. Gezeceğiz! .. 
Tereddüt ettiğimi görünce kulağıma eğildi: 
- Herhalde bu gezintiden memnun kalacaksın ... 

Bir kelepire kondum.. Bundan sen de istifade et. 
- Ne gibi? .. 
- ÜzümUnü ye bağını sorma.. Haydi giyin de 

yUril! ... 
Ve arkasından ilave etti: 
- Hem de evdekilere biraz geç geleceğini söyle .•. 

Merak etmesinler... BüsblltUn merak ~tmistim: 

. : · ;; ,. YAZAN: K ER 1 M E NADIR 
-~ti-

- Fadıl, dedim; beni üzmeden doğruyu söyle!.. 
Nereye gideceğiz? •.. 

Kolumdan tuttu. Yavaş bir sesle: 
- Kaifrköyüne doğru, ~~~·~ t.ki du~ kızkardeş .. Bü-

yüğü ile işi ilerlettim ... KuçugU ıut fılfın da çalıyor ... 
İyi vakit geçireceğiz .. . 
-Nasıl? dedim; randevu filan mı aldın? .. 
- Tabü! Hem de evlerinde .. 
- İlk defa mı? ... 
- Evet. önceleri ötede b~ride görüştük.. Yoğurt· 

çu çayırına geliyorlardı ... Nıhayet dün gönlü oldu ... 
Bir an düşündüm. Arkadaşım ele avuca sığmaz 

çapkmlardandı. Ben ise daha ik defa böyle bir ma
ceraya atılmış olacaktım. Nalfının iri yeşil gözleri 
gözlerimin önüne geldi. Büyük bir kararsızlık içinde 
çırpınıyordum. Fadıl biraz öfkeli: 

- Canım, dedi; neden tereddüt ediyorsun?. Bekar 
bir adamsın .. Çekinecek nen var? .. Haydi bırak şu 
çocukluğu ... Bak kocaman erkeksin artık!.. 

!çimdeki tereddüt birdenbire geçti. Nalana zaten 
hıncım yok muydu? Bu bir intikam olacaktı ... 

- Peki, dedim. Bir dnkikn ~kle ... Şimdi gelirim .. 
Nalanla, odamın kapısından çıkarken karşılaşmış

tık. Beni böyle şık ve özene bezene giyinmiş, eliımde 
eldivenler, ayağımda pırıl pırıl iskarpinlerle görünce 
şaşırarak duraladı: 

- Vay! Böyle nereye kUçUk b<\v? .. 

-Cezmiye efendim! .. 
Alaycı gülümseyişle gözlerinin içine baktnn. O ii

niformama bir göz atarak mırıldandı: 
- Ala ... Yolunuz açık olsun! .. 
Bilmiyorum bana mı öyle geldi, yüzü mermerden 

daha z.iyade renksiz.di. Yürüdüm. Ve tekrar dönerek: 
- Biraz geç gelirsem merak etmeyiniz! diye illi.ve 

etilin .. 
Cevap vermedi; od asma girdi. 
Fadılla Ka.drköyüne doğru yollanmıştık. GUzel bir 

yaz günüydü. Havada ne boğucu bir sıcak, ne de ya· 
kıcı bir rüzgar vardı. Tahminimden çok neşeliydim. 

Arkadaşımla dereden tepeden konuşuyor, gülüşü
yorduk. Bir aralık ona sordı.nn: 

- Fadıl, bu serseri maceralardan, böyle daldan 
dala konmaktan usanmıyor musun? .. Öyle zannedi· 
yorum ki, ciddi bir gönül sergfueşti bundan çok da.
ha zevklidir ... 
Arkada§ım tuhaf bir bakışla beni süzerek güldU: 
- Dünyada uzun sürmiyen herşey tatlıdır Ke

nan! .. Ben buna kanaat değil, adeta iman ettim ..• 
Bir kadını seversin, o da seni sever... Aranızda bir 
macera başgösterir ... Bir müddet sevişirsiniz... Ni-
ha.yet bir gün ... Bütün ateşler söner .. Ayrılmak za-
manı gelmi§tir ... O zaman askerce bir selam vererek 
onunla hesabını kesersin ... Ve bir ba§ka eteğin pe
şinde koşmıva başlarsın .. Bu bir zevktir... Halbuki. 

ğil, işkencedir bence!.. Hayatta eğlenmeli yavruııı-' 
Gününü gün etmeli .. Benim kanaatim bu merk~ 
Çizdiğim plandan bir karış dışarı çıkmam... ze~~ 
rinıi prensibime göre tayin etmişimdir ... O?u hay~ ... -

le dinledi~t~ sonra dedim ki: . ~· f, 
- Pekali! Sen hiç sahiden sevmedin degil ıni 
- Hayır!.. ere' 
- Öyleyse sevmenin bir işkence olduğunu n 

den biliyorsun? .. 
- Bu da sual mi canını? Izanmı yok mu? tJ6 
- O başka mesele! Fakat insan nefsinde tccrU 

etmediği bir şey için fikir yürütemez. 
- Yanılıyorsun dostum!. 
- Zannetmem!. teC" 
- Evet, ya.nılıyonmn! Mesela sen; ncfsind~ f. 

rübe etmediğin halde çapkınlığın usandırıcı bil' şe 
olduğunu nereden biliyorsun? 

- Benimki kanaat değil, tahmin!. .,ı~ 
- Ooo! Kelime oyununa kalktın .. Hem azizi.Jll 

rakalım, artık kuru 18.fları .• 
- Felsefe yapıyoruz! 
- Ben hoşlanmam!., 
- Neden hoşlanırsın? Jc~ 
Arkada.şun yüzüme manalı bir ye.n gözle baktı 

sonra koluma girdi: 1 ıctl' - Artık yaklaştrk!. Şu uzaktaki pembe b<>Ya ~IC 
çUk köşkü görüyor musun? işte orası•. Fakat 0 

kararmadan giremeyiz .. 
.. Ne olacak?,, gibilerde yüzüne baktım. ~ 

- Gezeriz, dedi. Çiftecevizlere kadar gidetlı· 
ten onJara orada rastlarız belki... ttJf• 

Fakat bir hayli yol yürüdüğümüzün farkınd• 
sın? Biraz dinlenmeden kabil değil gidem~... gaso' 

Bir gazinoda bir çeyrek kadar oturduk. Bıret 
içtik. Sonra yavaş yavaş yola revan olduk. ) 

Arkası ,'tir 
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GONUN MESELELERi 

Eminönü Meydanı 
[Yazan: M. Zekeriya] 

1:tıc ~nonü meydanının açılmasa ar
b kararlaşmış, Jstlmüik edilecek 
~~ ahlplerile temasa bile ge
ç~tir. 

l'alruz bu bi.naJa.r yıkıldıktan soo-
1' bu meydn.nuı aJacağı manzara ne 
~laca.ktır? Şehir planını tanzim eden 
~'tur. Bu zatm ihtısas ,.e kabili
l'etine anımız \'ll.Tdır. Meydanın 
~i umumi ehir pldnmda o tespit 
~· Yo.lnız on.un bir sözü vardır. 
ertdislınln ya.lmz şehrln twanproje

:lıtı tanzim Ue ctifa edeceğini, fakat 
~rruat:t.a Türk mimarlarının da ken 
.h .Yle beraber çalıŞill'!lSı lazun gel
'l!&'lni söylemi5tir. 

l'JnıınönU meyclanmm detay proje
~i kim yapmıştır bilmiyoruz. Bu 
"ÜUun güzel veya r.irkin olduğu hak
~da. da bir rıkrlmiz yoktur. Yalnız 

\'esile ile Türk mimarlıı.nnın or
~Ya attıkları bir f.ildr \'Urdır. Bunlar 
~·orıar ki: 
''Emlnönliniin alacağı müstakbel 
~ hakkında kafa yoracak, ih

\•e bUgisinl koy1l<'Al.k yerli 
~k Çok elennnlanmız vardır. lstan
~u Türk mimarları kailar f.}i kimse 
• ıynmaz. Her men1elrnt:te oldu~ 

ı;ıbı, bizde de ~eJıfr pJanmın tafsilat 
~l'ojeJerinde onlardan mutlaka isti-
1 ll<le etmelidir. Enıinöıı:ü meydanı 
~in Türk mimarlan arasmda bir mü
':lhaka açılnuılıcbr. l'apılaca.k olan i5 
.~lııız bir rney,lan sahasmm genişle· 
ib il: - :_ .& "" • -- 'I .... L - ---t.-• !t "I ·-

h, areı; değildir. l\fc •danın ort.a.smda 
ır Tük . el r lıstadınm liır saheseri var-
ır. Oranın iktrnn<li hakımitnn ehem

~Jyeti vardır. Ve nihayet bedii bn
~ llntlan Eminönü sehrin en ohemrni-
t'tli yeri sa.}ılır. Buraya verilecek 

"~kil, şe~rin güzelliği üzerin<le mües-
1: olabilir. Onun için gen~ bir dii
~11.~ ile Eminönü meydanının ta.nzi-

ıçın bir müsabaka açarak Tiirk mi 
tllarıarrnı vııı:ifeye davet etmelidir . ., 
'.tullu fikir bize pek aykırı gelmiyor, 
tı ti( mimar1a.rı yeni yetişiyor, Onla
l hu kabil nıilsaba,mlarlıı. düsilnmi
~ÇnlışmQ·a, yaratıcı olmıya ;evlwt
~ onlamı yetişmesfni ve olgunlnş-

nu kolayın.,tmr. Vücuıle getire
~lerf eser.ter beğ6lll1miyebllir. Fa
fısb <>nlal"Eil bu iş için mhş:mış ve ça
'<ı lllnuş olmalan bile bir kazanç 

l1loo. 

~~ak Şarkta 
'"9iltere ve Amerika 
~':Upada, Habeş \'e ispanya me

ltl· lllde demolcrnsilcr ne mevkide 
1.ı,.1l~er, bugün U7.ak Şark binde de 
l~il~e ''e Amerika ayni zaf ve aciz 

tl dedirler. 
ı(!t llPonlar hndiye kadar, hiçbir mil
"tıı faı-kt gözetmeksizin lngiJlzlere, 
~~l'ikaııtn.ra, Frnn ızlarn tecavüz 
~U er. Bunu, harp ica.bı olarak de
~o~~lilcre diğer devletlerden de 
'''-'kı lıklannı ve onlardan yardnn 
~t eıncnin faydasız oldu~'l.mn giis· 
~~tek onlnn ümltstzliğe sürükle 
larrn lrıak dl;\'le yapıyor ve rnaksat-

da da muvaffak ohıvorlıır. 
flo~Ut~re ve Ameriha ~rotesto ilı.:, 
l>ro~le iktifa ediyorlar. Japonya bu 
ct1l'rtıe toıara. adece tecsbUrilnU bil
"e ide iktifa ediyor, bazım cevap 
llıı~Yor, hele bir daha tc:kerrUr et
llıijl~ğln( temine katiyen Jüzum ~ör-

r. 
111 • 

~ ett gt~tere ve Amerika nazik 'azi-
<l echrıer. Japonlan bu tecnvü:tler
lıuır anca}{ ınulm.bele bilmlsn menede
itı~ Fnkat bö;\ le bir hareket harbi 
llttı d edeblllr. bıglltere ile Anurika
bud a en ziyade çokindiklcrl neti.ce ur. 

l\.\·rıı 
\lanJ P <lnkı mlsalle.rinden cesaret 
{)•-.. aponyn, biltUn dün1·ava meydam 
I(":\ ar 1. • " • ~t.... a" lılldifihı :ra-JJ..ı.n. devam •••ekte<}· . pm•ınu 

~lttb- ır. Ve bu gldiş1e deva.m ede-

arki Akdenizde Sulhün 
ve Muhafızı, Türkiye 

B ir haftaya yakın bir za- 1 • ı d • 
ti~izin ~;!~~·~~ı::~~~~ ngı tere ır 
bır lngılız aıyaaı muharrırı 
Mister Herbert Sidebotham 

ile dün batba•a vererek konut· 

mak ve memleketimizi ziya- ........ ._ Mülakatı 
retten edindiği intıbaları an
lamak için f ıraat bulduk. Hat

ta bu f ırsatta.n istifade ederek 
lngiltere ile Türkiye münue

betlerinden ve beynelmilel 

meselelerden bahaettik. Muh

terem misafirinıiz, aiyui mu

harriri olduğu Sunday Ti
mea' e hazırladığı yazıları bir 

tarafa bırakarak bizimle gö
rütmiye koyuldu. Ve bütün 

suallerimize cevap vermek Jut-

Yapan: 

funda bu:undu. Misafirimize 

ilk sorduğumuz sual memle

ketimiz hakkındaki umumi in
tıbalarma dairdi. Cevap verdi: 

- Türkıyede iki memleket var. 
Biri muhteşem mazisiyle, Istanbul 
da temcssill eder. Fakat Türklüğü 
ta.mamiyle temsil etmez. Çünkü 
daha fazla kozmopolittir. Burası 
Istanbuldur. Fakat Yalnız Istanbu 
lu görmek Tilrkfyeyi ve Türkü 
görmek demek değildir. Yeni Tür
kiyeyi görmek için Anadoluyu, hiç 
olmazsa Ankarayı görmek lazım. 
Tarihte büyük roller oynıya.n, bli
ytik işler başaran, kah muvaffak 
olan, kfıh muvaffakıyetsi?Jiğe uğ
rıyan, sonunda yeni ve kuvvetli bir 
devlet kuran asıl Türk oradadır. 
Ankarada bu Türkü, bu Türkün 
liderini, başka iklime geçmiş, baş

ka bir havaya kavuşmuş, başka 
bir muhite intikal etmiş 

gibi gördüm. Yeni Türk 
mı cuııın HUYUK ~ı, outun 
tarihte eşine ender tesadüf edilir 
yüksek bir şahsiyettir. Tarihte tek 
başlarına imparatorluklar kuran 
k imseler vardır. Atatürk te bunu 
yapabilirdi. Fakat, onun başardığı 
bundan çı:>k ve pek çok büyüktür. 

T ürkiye. harpten sonra Impa
ratorluğunu tamamiyle kay

bederek çıkmıştı. Elinde kalan 
memleket parçalan, onun ancak ilk 
genişleme devrinde kuliandığı par 
çalardı. Bu sırı...da Atatürkten baş
ka bir şc.f, belki kaybolan impa
ratorluğu geri almayı düşünebilir 
ve belki de bu i§.i başara.bilirdi. 
Atatürkün nsıl mümtaziyeti Türk 
vatanını kurtamnak, yüksek bir 
seviyede yaşatmak, bütün kay
naklarını harekete geçirmek ve iş
letmek, hulasa memleketin bütün 
cf orlarını memleket üzerinde te
merküz ettirmektedir. 

AtatUrk bu yolda tükenmez bir 
enerji, sonsuz uzak görtişlillUğU ile 
çalıştı ve muvaffak oldu. 

Ömer Rıza Doğrul 
• 

Sunday Timea gazetesinin siyasi muharriri 
M. Herbert Siclebotham 

xada en sevdiğim manzara gardan 
şehre doğru bakıştJr. Bir tarafta o
vıı mıı:>.inin harsıhi.sinı eösteren es-

ki kale diğer tarafta dağ eteklerinden 
muazzam bir nnfiteatr ihtişamilc 
dalga dalga inen yeni mamuriyet. 
Bu manzarayı unutmıyacağım. Şe
hir iyi bir plan dairesinde inkişaf 
etm;ştir ve çok yüksek bir istikbal 
vadetmektcdir. 

Beni son derece mütehass:s eden 
bir nokta Türk rnektepl~rinin ve 
terbiye mUessesclcrinin güzelliği ve 
hizmetidir. Bilhassa ilkmektepler
den başlıyarak üniversitenin so
nuna kadar tahsil n meccani yapıl 
ması. bütün dünyada eşine t~sadüf 
edilmiyecek bir harekettir. Bu da 
Tilrkiyenin ne kadar mUmkUnse o 
kadar çok münevver yetiştirmek 
için her fadakarlığa katlandığını 
gösteriyor. 

1 ktı•adi vaziyetimiz 

S ıra memleketin iktısadiyatı
na geldi. lngiliz meslektaşı

mızın bu yıvlda ne dilşündUğilnU an 

lamak istiycrek bu yoldn bir sual 
sorduk. Aqlattı: 

- J.·JP.mlpk1>tin "ktısadi vaziyeti 
hakkında fazla söz söyliyebllecek 
derecede tetkiklerimi ilerletcme-

dim. Fakat, memleket nüfusunun 
gittikçe artması ve yakın zaman
da ıki misline varmak istidadını 
göstermesi çok hayırlı bir işaret

tir. 
Eski Türkiye, daha fazla ecnebi 

sermayesine dayanıyor, belki de bu 
yüzden kazanç temin ediyordu, fa
kat, bu kazanç onun hürriyetini ve 
istiklalini kısıyordu. Bugünkü Tür· 
kiye ise, kendi sermayesini çalış· 
tırmaktadır. Onun yakında bütün 
kaynaklarını işletecek ve onu tam 
manasiyle yeni ve satvetli bir dev
let yapacak büyük bir sermayeye 
sahip olacağını görüyorum. 

Şarki Akdeni:zde 

• ngiltere ile Türkiyenin ınU-
1 na.sebetleti mevzuuna geç

mek sırası gelmişti. Muhterem Us-

• 

tat billCır gibi şeffaf bir sarahatle 
anlattı: 

"-Şarki Akclenizcle /ngiliz 
Türk menfaatleri biribirinclen 
ayırcledilmez bir vaziyettedir. 
Türkiye, Şarkta en büyük or
duya maliktir. Bu ordu ayni 
zamanda dünyanın ela en iyi 
orduları arasındadır. Türkiye
nin cukeri kuvveti ile /ngilte
renin deniz kuvveti Şarki Ak-

clenizcle aulhün ve iatikrarın en 
büyük zaminidir. Bu iki kuv
vet aayuinde Şarki Akdeniz
cle sulhün herhangi kanfıklı
ğa uğramasına imkan kalmı-
yacağına inanıyorum. 

ltalya ve Akdeniz 

A rtık göğsümüzü gere gere 
beynelmilel meselelere geçe

bilirdik. llk safta Ispanya ve Ak
deniz meselesi, bu meselelerle ala
kadar devletlerin vaziyeti vardı. 
Bunları meslektaşımıza anlattık. 
O da cevap verdi: 

- lspanyada General Franko
nun kazanacağını znnnnediyorum. 
Fakat Franconun bu muvafakrye
ti bir Italyan muvaffakıyeti ohnı
yacaktır. Çünkü ltalya Akdenizin 
garbi geçidini ele geçlrcmemi§tir. 
Biz gerçi, Italya da dahil olmak ü
zere herkesle dost olmak isteriz. 

l"a.kat, Akdenizde ltalynyı hoş

nut etmek için göze alacağımız ve 
razı olabileceğimiz siyMi ve coğra
fi hiçbir tebeddül yoktur. Habeşis
tanda hasıl olan emrlvaldi tanı
mak bambaşka. bir mesele.dir. Fa..
ka.t, ltalyaya Akdenlzde blrşey ve
rilemez. lf,u devirde JUi Seza.r rolü
ne çıkmak fiili hakikatler namına 

hiçbir §ey temin etmez. lnglltere 
Akdenizdeld vaziyetini muhakkak 
muhafa:za edecektir. Ha\•a kU\'Vet
lerlnln deniz kuvvetlerinden ayırt 
edilmez o1duklarmı da anlamı!} bu
lunuyoruz. 
Şunu da ili.ve edeyim ki, bugUn

kil beynelmilel vaziyet gerek ln
giltereye, gerek Tilrkiyeye uzun 
bir nefes alma devrl temin edecek
tir. 

Uzak Şarkta 
ve Cenevrecle 

A kdenizden Uzak Şarka atla
mak gerçi gUçtU. I<"akat, bir 

anda atladık ve vaziyeti sorduk. 
Cevap verdi: 

-Uzak Şarkta vaziyet çok müş
kUldU.r. Avrupanm müessif hali o
rada istikrarı temine yarar birşe
yin yapılmasına mflni oluyor. Fa
kat vaziyetin bu şekilde devamı da 
mUmkUn değildu!. Japonyanm mey 
dan okuyu3una, muhakkak bir gün 

·~~~~~~ 

Atatürk harpten "Gazi,. olarak 
çıkmıştı. Yani ömrünü askerlik 
içinde geçirmia bulunuyordu. Onun 
muharebe biter bitmez, göz kırp
ma süratiyle yepyeni bir sistemi 
keşfetmesi, bu sistemi tatbik için 
herşeyi ha.zırlaması, insan dehası
nın öyle harikulade bir inkişafıdır 
ki tariht-0 buna eş olacak birşey 
gö~medim. Ben Atatürkü tam ma
nasiylc demokrat, ve tam miina
siyle halkçı sayıyorum ve bir ln
giliz olarak onun radikal demok
rat olduğunu söylüy.'.>rum. I<endisi 
muvafık gördüğü en ameli tedbir
lerle Türk milletini yetiştirmekte
dir. Ve kendisinin bu yolda en sa
lahiyetli §ahsiyet olduğu şüphe gö 
türmez. llave ediyorum: Atatürk 
bu devrin en kudretH şefi ve en ge
niş manasiyle en hür düşünceli a
damıdır. 

TEVFiK FiKRETIN AŞIYANI 

Türk ve yeni Ankara 

M uhterem meslektaşımızın bu 
sözlerini dinledikten sonra 

sözü Ankaraya naklettik ve Anka
ra intibalarını sorduk. Cevap 
verdi: 

"- Ankara Türk ve yeni olmak 
la temayüz eder. Şehrin mimarisi, 
muvaffakıyetli bir eser sayılır. Bu-

Bebekt.e, yeşil ağaçların a.msm
da bir kuş yuvası kadar kiirUk 
}'ikretin fışiyanı, bir zam.'\nlar, 
}"ikretin kfıh insanlık namına, kalı 
millet n:ı.ımıuı, duyd.uğu iztırapla
ra., kfıh Abdlillıaınidin zulmiine. 
kah lttihatçıhınn keyfi idareleri
ne ka~ı beslediği lsyanla.ra. bir 
malu~ti. Cemiyetin i!:inden çekil
miş, bir da~w tepeslnd611 insanla
ra bir !)ahin ~ibt hakap şııir I<'lkre
tln A..'lyanı, Lılr~.ok seneler• pr0ı!ltiş
k!i.rlarmm yUz sUrdükleri bir ma
bet gibi kaldı. Onu sevenler, şiiri
nin kudrotlne, hislerinin ısa.miınJ
yeüne hayran olRıtlar bu yuvayı, 
onun ölüm gününde bir mezar gi
bi ziya.ret ettiler •.• 

• 
Unutmalc, insanın lztırnplnra 

karşı belki bir kuV\'etl, ayni zar 
ma.nda bir zafıdır. Fa.k&t unutul
mak, hele bir miJlotin eıdeblyo.tm-

······················-·················--...... -· 
YAZAN: 

SABiHA ZEKERIY A 
••••u.••l .. •••••IWl•••••-ff•-•Hl••fflN•••l•HMe 
da, ilbn haya.tında, siyasetinde yer 
almış ada.ml&rın unutulrnasr, o in
sanlar ve o cemlyetler nam.ma bir 
zat, ktlf ran dene<'R.k bir töhmet 
olur. Fikretln i..~iyanma yüz sü
renlerin sayısı seneler geçtlk~e. bir 
sonbahar fırtın.asına tutulmuş san 
yapraklar gibi döktildü. Flkretin 
münzevi Aşiyanı, yeşil ağ~lıırm a.
rasnıda.n Boğaza elemJe bakan, yı
kılmıs bir kartal yuva& glbl JMIZ 

ve 8eSSlz kaldı. 

• Bebekteki Amerikan Robert 
Kollej mUdUrUnUn tapu dairesine 
mUracna.tl, bl7.e bu ıssız ve unutul
ma~ ft.5lyarun, mektep idaresi na.-

nıma satm alınıp bir müze haline 
konacağını bildiriyor. Kollej mual
linıi Fikrete, ~ktebinhı gösterdi
ği bu oimetşinaslık, herdkesln ük
rnııta k0J1:ılıy~ğr bir h!i.clisedlr. 
Dme, saııat.e kıymet \'erenlerin. blr 
Türk alrine verdikleri kıymete 

ka.I"ıjı elbette ki iftihar duyarız, fa.
kat bunun belediye na.roma. şehir 
namına bir müze yapılması, zan
nederim, daha. yerinde sarf edilmiş 

bir kıymetşinaslık olurdu. Eğll
meği, esaret zincirinden da.ha ağır 
bir ytik te1fıkki eden, fikri. \icda.
nı, irfanı hür Fikrotin bu a§lyanı, 
yalnız merakhlarm içindekileri 

zedde se)Tedecekleri bir müze de
ğil, esarete, zulme, istibdada, §ah
si tahakküme isyan du:ra.sı biitün 
bir gençliğin mua.yy&ı zamanlarda 
ziya.ret edece~ri bir Abide olacaktır. 
Amerikahlnnn bu kadirsinash!:;'lDa 
ka~ı t ekkür borcıunuzdur. 
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Adliye Memurları içi 

Terfi imkanları 
Bursa Asliye Birinci Ceza Mahk&

mesi zabıt katibi "Bedri Akbulut" 
imzasile aldığımız bir mektupta, Ad
liye memurlannm ve katiplerin de 
dUşünUlmesi temenni edilerek denili
yor ki: 

- Terfi imkanlan çok az olduğu 
için Adliye katipleri, yıllarca 10 lira 

asli ma~ta kalıyorlar. O kadar ki, 
mUddetini bitirerek tekaüde sevkedil
miş bir başkfıtibin son ma~ı bile ek

seriyetle 22 - 25 lirayı geçmiyor. Bu 
vaziyet, Adliye memurları arasında 

istikballerine karşı bir ümitsizlik u

yandınyor. Tecrübe ve ihtisas kazan

mış birçok elemanlar, bu yüzden baş 
ka sahalarda iş bularak mesleğinden 
aynlıyorlar. 

Adli işlerin süratle görülmesinde, 
katiplerin mtihim rolü bulunduğu dü 

şünülürse, onlar için de terfih imkan 
lan hazırlamak cidden isabetli bir ha 
reket olur.,. 

• 
"Çocuklara Masal .. 

Bir okuyucumuz diyor ki: 
"Bir radyom var. Her akşam açart 

dinlerim. Belki farkında değilsiniz. 
dir, çocuklar için gene masallara b~ 
landı. Baş1andı amma, ilkmektebe gi 
den çocuklarım, bana boyuna soru· 
yorlar: 

- Baba, bu masalda "hükümdar" 
diye birşey geçiyor, o ne demektir?' 
"Peri" kimdir?. "Cin" de neci oluyor?, 
C.(>şme yalağında, havuzda, suda in.
san yaşar mı ve insanlara görilnür 
mil? Bunlar neden gaipten haber ve
riyorlar? 

Ve da.ha bu çeşit bir sUrU suaL 
Çocuklarını, kitaplannda böyle şeyle 
re rastlanıadıklan için pek haklı o
larak benden cevap bekliyorlar. Ne 
demeli?" 

TAN: Okuyucumuzu haklı bu'luyo.. 
ruz. Radyoda çocuklar i~in masal an 
latılması üphesiz ~·erinde bir hare.o 
kettir. • , 

Programda bu işe tııh is edilen sa,.. 

atler, zihinlerdoo llnmiye ytiz tutan 
cin ,.e peri masallan ile doldum~ 
malıdır. Bunun yerine milli ve ter
biyevi çoouk mas:ı.llan ıınlatma4\ da,.. 

ha faydalı ve müessir olur, kaınaatin 
deyiz. 

mukabele edilecektir. Yalnız o za
man Çin namma işin işten geçm.ig 
olmaımasmı temenni ederim. 

Tekrar Avrupaya dönerek C&< 
nevreye konduk ve Milletler Cemi· 
yetinin mukadderatı Uzerinde ha.s.ı 
blhal etttk. Ustadın mUtnlenlan şu 
merkezde idi: 

- Milletler Cemiyeti bir müddet 
için büyük bir iş başaramıyacak .. 

tır. Çünkü maddi kuvvetten mah
rumdur. Bununla beraber yaşatıı .. 
ması lazımdır. Çiinkü şerait deği

~ir kuvvetlerin toplanmasile va
ziyeti düzeltmek mümkün olur ve 
bu sayede beynelmilel hayatta ka
n unu hfikim kılmak "mkfını hfısd 

olur. Bu bakımdan Milletler C!mi
yetinin iyi kötü yaşamıı.smdn. fay
da vardır. 

Demokrasi ölçüsü 

E n nihayet rejim meselelerine 
geldik. Altmış beş yaQında 

olduğunu saklamıyan üstadı yor
muş olmaktan endişe ediyorduk. 
Fakat o. rıcamızı isaf ederek cevap 
verdi: 

- D.;mokrasi bence yalnrz şekil 
veya müesseseden ibaret değildir. 
Demokrasi bu §ekillerdcn, şu ve
ya bu dolnyısiyle uzak kalarak ya
şıyabilir. Demokrasi için halkın 
hali, refahı, saadeti, ideallerinı ya
şatması ve gerçekle§tirmesi en iyi 
ölçüdür. Yoksa, mesele yalnız mü
essese meselesi değildir. 

Bu görüşüme göre Türkiye tam 
mfı.nasiyle demokrat ve halkçı bir 
memlekettir. Çünkü demokrasi ru
hu büyük halk kütlesi arasında 
yaşamakta ve herkes müsavi hak
lardan istifade etmektedir.,. 

Soracak sualimiz kalmamıştı. 

Muhterem misnfirimizi yazılarını 
yazmak Uzere yalnız bırakmadan 

evvel kendisine derin derin teşek
kürümüzü sunduktan başka daha 
uzun bir ikamet için memlcketimızi 
çocuklariyle birlikte bir kere daha 
zivaret etmesini rica ettik. 
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G~en •eneki Günq • Galatcuaray maçından bir lotoğral 
ve köfede Raihin kalan 

G. Saray· Güneş Maçı 

Güneş Takımı Bugün 
Daha Kuvvetli 

Bir Şekilde Çıkıyor 
Bugün T akıim ıtadında yapılacak Günet • Galataaaray maçı 

aud olacak? 
Bu suale fÖyle biT cevap verdikten sonra iki talmnın kazanma 

p.mlanm tahlile airelim: Bugünkü maç herhalde iyi ve tatlı ola
cak. Geçen sene herkeü müteeaair eden hırçınlddarm ıpor namı
na da, klüpler heaabına da kötü tesirlerden b&fb bir ,ey bırak. 
madığını anlamıyan kalmamıfbr. "Kıt ortumda oldufumuz hal
de ilkbahar kadar tatlı ve mülayim giden havalar gibi Galataıa
ray • Günetin bu kartılqmaıı güzel ve mülayim olıun !0 temenni
eile müaabakaya geçiyorum: 

Galatasa.ra.y kadrosunda bugtln i-
9n mühim tadillt yapılacağı söyl&
Dlyor. Merkez muavin olarak Noba
rik'in oynatılacağı, aai muavin Efta 
km hücum hattına geçirileceği çıkan 
•yiaların esaslaımdandır. 

Günetlilere gelince; Paristen gelen 
ltasibi hücum hatlarına alacaktan 
muhakkaktır. Takımın diğer hatla • 
rmda umumi kıymeti yüzde yirmi 
bet kadar değiştirebilecek Rasihten 
başka bir değigiklik batıra gelmiyor. 

Geçen maçlarda neticeler 
Evvela bu iki takımm geçen haf. 

talardaki vaziyetlerini gözden geçir
meliyiz. ÇilnkU bundan evvelki oyun. 
lann takımlann esas ayarlarını bul· 
JDJya yardımı çoktur. 

Galatasaray ng maçlarmm başlan 
grcmda iyi idi. Son haftalar bilhassa 
Beykoza karşı bozuk gözüktü. 

Güneşliler ise, li~ maçlannm başm 
da durdurulamıyacağt zannedilen bir 
l&l'Bmtt içinde görüldüler. SonralA.n 
takmım idaresini filin dilzelttirerçk 
itlerini yoluna koyd'lllar ve son maç 
Jannı eemereli ve planlı oynadılar. j B ·· G l t la.. la 
Şu halde,• Güneş takımm'n Rasih ugun a a cuara~. ucum at• 

iliz halinde dahi. son haftalar içinde tıntla oynıyacağı ıoylenen Eflak 
Galatasaraıydan daha formunda oldu aki bir Güneı maçında 
funu kabul etmek icap eder. hücum hattı da vardır ki, uzun tec· 

Maamafih, Galatasaraylrlarm bu- l'ilbesi ve fertler arasmda anlaşma 
rflnkU ma~ en ivi oyunlarmı çıkar sayesinde, fırsatlan kendi hazırlar, 
mıya gayret edeceklerini hesaba ka- golü pişire pişire kotanr. ' 
tarak iki tarafm meydana koymaları Güneş forvetleri ancak A vrupatı • 
muhtemel otan iyi veya fena oyunla· tarda görUJen pişire pişire yapıcılık 
rmı da tartalım. hassasına henüz tamamen vannamıt 

<:";alatasaray en iyi oyununu da çı- olmakla beraber, biziım müdafaa· 
kartsa, arka hattan hücum battiJP ıanmızın her maçta düzünelerce 
denk olacak kadar yükselemez zan • bıraktığı gediklere hemen dalmak ko 
nmdayız. Muavin ve müdafi'eri hafif ıayhğmı itiyat etmiş gibidir. 
ee olan bir takım karşısında ise, GU- Böyle bir hatta Rasih merkeu ge
ne, muhaclmleri vancı ve delici oyun tirilirse, rakip tarafından yakından 
larmm iyisini tuttururlarsa neticeyi kontrol edilmek ve hüC'UDllan mer • 
11igortalıyacak bir farkı elde edebiİir bale merhale hazırlıyamamak güçlük 
ter. terine kalır. 

Acaba Galatasaray hUcum hattt Halbuki Güneşin oynadığı tarzın 
mUcla.faanın mlni olamTVacağı gol· icaplarmdan olan. hazırlayıcılıim iç 
ler kadar saVı çıkarabilir mi? Böv- ıer taraf'Tldan ifa edilmesi, ro1Unil a
Jp hir ı:u'"'" GUm•qfn cıkarabilef'Pğj tırsa süratli ve ateşli gene arkadaş
gol aded·ni evveli. bılımirıden lannıt dnha şuurlu bir yardımda bulu 
so""st crvap ''PrTn"lt ıi"h,_ d~ 01ur. nabilir kanaatindeyim. 

rıHnpcı;n <'Tltnrıthi'f';t'Pf'H gol ade . Esasen frenk1erde merkez milha • 
di vUzde otuz nisnetinde, buıntn cim, iclerin verdiği hazırlop paslara 
talrımda "'"r ala<'ıtk Ra'"h;n ovn1va- ok ~bi atılan oyuncu olarak kabul 
cı:ı ;;.. mevkie ve çıkaracağı oyuna ta. 

ediliyor. 
birlir. Rasihin içte oynamasının. topu ica 
Cüne,in laücum hattı bma göre yere indirmek. arkadaştan 

Güneş hücum hattını muvaffak ol 
duğu maçlarda kendiliğinden veya ra 
kibin hatalarından hbıl olmuş fmıat 
Jardan, !Urati sayesinde, istifade e
cten bir hat olarak gördük. Bir kısmı 

geride kalmışlarsa bekletmek. karşı
nın müdafaa kenf etini dağıtmak gi
bi bilytlk avantajlan da vardır. 

Can., ~ lıaanabilir 
Böyle bir maçta akıldan geçmesi 

I AN 

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

Bugünkü 
Maçlar 

Tak.im •tatlı: 
Saat 13 lıtanbul•por • Sü

leymaniye, .aat 14.45 Gü
nq • GalataaaTay. 
Şeref ıtaJı: 

Saat 13 Beykoz • Eyüp, 
.aat 14.45 Topkapı • Betik
ltıf. 

Fener •taJı: 
Saat 14.45 F enerbala~e • 

Vela. ............................ 

Yugoslav 
Hakemlerin 

Grevi 
Yugoelavyada Uğ maçlannı idare 

eden futbol hakemleri, hafta içinde 
hakem komJteei balarının iştirakile 
btıytlk bir toplantı yapmı,ıar ve Yu
goelav futbolUnde bUyUk bir hercü
merç doğuracak bir karar vermişler 
dir. 

Pazar gUnUnden itı'baren tatbikine 
geçilen karar fUdur. 
"H~met memurlan balkın CO§ • 

kun taahürat yapmasmm önüne ge
çinciye kadar maç idare etmemek., 

Bu kararm ahnmae111& sebep ola • 
rak şunlar ileri allrWmOştUr: 

Maçlarda halk tarafından hakem!e 
re kargı fena vaziyetler ihdas edil • 
mekte, teref ve haysiyetlerine doku 
nacak tekilde bağırılmaktadır. Seyir 
cilerin bu fekilde bağınşlan oyuncu 
lann da asabmı bozmakta ve hakem 
ter maç idaresinde büyUk gUçlUklere 

J maruz kalmaktadırlar. Yugoslav fe 

J 
derasyonu hakemlerin verdiği bu 
IOll 1aaftr- herine ~~uvak 
katen oliun hakemsfs kaı•utasmı 

1 temin ntakaadl\e ko!DfU ... etler 
f den hakem getirtmlye ve maçları on 

1 

larla idare etmiye karar vermiştir. 
Aynca bilk\tmet nezdinde tefebbUsle 
re glrlterek hakemlerin isteklerini 

1 haklı bulduğunu ve 11tadlarda coşkun 
tezahUratın önUne geçilmesi ~in ted 
bir alınmumı istemiştir. 

Halkevl Lig Magları 
ErniniSnU balkevinden: 
Evinıiz• batlı ldüpler arumdald Hı 

nıaçlanna 10-12-937 pazar ıünü bqla· 
nacatkır. Ataiıdaki fiküstürı cöre maçlara 
devam edilecektir. 

Bakırköy Sabası: lsfklll - Deminpor 
13 B hakem: Can. 14,30 A hakem Can. 

oavutpafa aahası: Fatih - Rami 13 B 
hakem: Ahmet Ural, 14,30 A hakem Ahmet 

Ural. 
Karaıümrük aahası: Altıok - Çatlı -

yan 12,30 A hakem: Klmil, 11,20 B ba· 
kem Kimli. 

Boz:kut - Llnca: 14.30 A hakem Bil • 
reyya, 10 B hakem Süreyya. 
Hahcıotlu sahası: Halıcıotlu - Alem

dar 12.50 A hakem Numan, ıo B hakem 
Numan. 

Akmspor - Ydchs 14.20 A hakem Hak· 
kı, ı ı ,20 B hakem Hakkı. 

• 
Bakırköy sahasmcla bu~ maçlar 

l - Bakaköy Rum takmıı ile Şifli Er· 
meni taknnlan arasında futbol maçı. 

2 - Barutcticil (A) Ye (B) takmılan a
rasmda revant maçı, 

3 - Birinci Ye ikinci Yole1bol takımları 
arasmda iddialı maç, 

4 - Atletiam milsababJan Japılacalıctır, 

pek tabii olan bir sUrU fikirleri bura 
ya sıralamak imkiru olmadığından 
terazinin iki gözüne koyduğum ihti 
mallerle çıkarttığım neticeyi hUlls& 
olarak şöyle vereceğim: 

GUneşiıı bugünkü maçı ·kazanma81 
tabii görünüyor. Bu galibiyetin belli 
b&.IJh bir farkla elde edilmesi ise, Ra 
a=hte iki devre devamınca hikiın ola 
cak oyun zihniyetine bağlıdır. 
Eğer Rasih arkadaşlannm kendini 

anlamalannı ister bir zihniyette, Av 
rupada gördüklerini aynen tatb!ke 
kalkarsa. yanındakilerin yadırgama 
lan ve fırsatlardan zamanında isti • 
fade edememeleri ihtimali vardır. 
Eğer Rasih, kendi kabiliyetlerini 

arkadaşlarının imki.nlanna uydura • 
rak onlara göre bir oyun açarsa, kl.
ğit üstünde normal görünen Gilnet 
galibiyeti daha yüksek bir neticeye 
va.rdırabı1ir zaıınmdayım 

H i 

M adridin en nllfuztu şahsiyet 
terinden biri olan mebnı 

Don Joee'nin anasmm kaza merke
zini ziyareti kazayı bir bayram gi· 
bi genlendirmişti. Parkın etrafın· 
da halk birikmiş kadrnJar, çocuk· 
1ar, büyük misafiri görmek için 
hükfı.met avlusunÜn duvarlarma 
tırmanmıştılar. 

Bütün bakışlar, baktr tenli, ka
dife kilotlu ve omuzunda ağır bir 
karabina taşıyan bir adamın ii7.e
rine dikilmişti. 

Bu meşhur haydut Quica Bol • 
son'du. Aşağı yukan otuz yıllık bir 
şekavet tarihi vardı. Şimdiki genç 
leri, beşiklerinde ve kilçüklilkle • 
rinde anneleri: 

- Işte Bolson geliyor! diyerek 
korkuturlardı .. 

Yirmi yaaınday.ken bir &lfk me
seıesı yuzunaen ıxı aaam VUnmJf 
ve karabinasmı omuzuna atarak 
dağa ç•kmıştı. Kırk dava mualli.i< 
ta kalmı• halledilememişti. 

Bolson dağlarda bir keçi gibi 
bayat aUrüyordu. Bilmediği köşe 
burak voktu Havaya atılan bir 
sikkeyi bir sıkıda vuracak kadar 
mahir bir atıcıydı Jandarmaların 
canına tak demiş ve art·k hepsi 
onu takipten vazgeçmiştiler. 

Bolson hırsız değildi. Gunırlu 
idi ve çalmayı nefsine yediremez. 
di. Kövlülerin - ya korkudan ve
ya hürmetten - verdikleri ötebe
ri ite gecinirdi. Şüphelendiği bir 
kimse oldu mu hemen silahını c;e 
ker onu vururdu. Bir kıtlıltnm ta
şile bir inıııRn onca birdi Ktıııkanç 
tık ve r~kabet sıtikllsile daı?;dıtki 
bütnn diV.er havduttan ortadan 
kaldırm·ştı. Ayni zamanda yollar· 
dan !?ecen f'l'IKİ rU\qmanlartnl da bi· 
rer birer öbür dUnyaya yollamrş
tı. 

Artık biç kimsede onu ne taki· 
be ve ne de rahatı:ı•?. etmive cesa
ret ka1mıştı: çilnkU şimdi Bolson 
politikayla uğraşmıya başlamıstı. 
Don Jose'nin intihabatta mııvaffa 
kıyetini ~çteştirecek bütün adam 
lan temizlivordu Bunun için ci • 
vardaki bir köye, kendiıri için iki 
adam vurduğu kanslle ve çocukla 
rile beraber yerleşmişti. Jandar • 
malarla oturuyor sigara idyordu. 
On'll aıııla sıkmıyorlardı. Oyle emir 
almıştılar. 

• şte o gUn kaza merkezin • 
1 de verilen ziyafete çağını 

mıt ve Don Jose'nin yanına otur
tulmuştu. Bu ziyafet sırf onun i· 
c;in verilmişti. Yemekte mtltema
diyen nüfuzlu mebus ona dönüyor 
ve: 

- Buttan btr pa~a dRlıa al Bol 
son! Şarap ııek gUul! Bir kadeh 
daha.. diyordu. 

lntihabattaki hizmeti dolaY'ıile 
bütün cürümlerinin affolunacağı. 
na ve ayrıca taltif edi1ece2ine dair 
vadedilmişti. Botson bu vaitten ra 
batlamış sevinmişti. Fakat birkaç 
sene geçmiş ve verilen sö?. nadece 
bir vait olarak kalmıştı. Bu vazi. 
yet üzerine haydut tehditki.r bir 
hal almış ve sert bir Uslft.ple her 
hafta Madride, Don Jose'ye mek
tuplar yağdırmıya başlamıı,t:ı. NU 
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fuzlu mebusu bu hareket endişe • 
lendirml, korkutlll'Uf old•ığu için 
Cbret .)til'.'iürbslae ;etip bay 
...U'*1Ur~~.a;UMJ ıwu 61.J'l&&-.a& ••au• 

mealnl~ 
Yemek sırasında Bolsonnn kat

lan hep çatık duruyordu. Bir ara
lık Don Joee ona eğilerek: 

- Görüyorsun. ki, IJil'f senin 
için, seni görmek için buraya gel
dim. Fakat neden böyle aıkkm du
ruyorsun ? Kendini iyi hissetml • 
yor musun aziz Bolson! Valiye se
ni tavsiye ettim Jandarm1lar se- • 
ni rahat bırakmıyorlar mı? Bir ,ey 
llzım mı sana ? 

Hiçbir ,ey .. Evet. onu tnkip et
miyorlardı, onu sıkmıyorlardı. 
Doğru. Fakat zaman değişebilir ve 
her şey başka bir ,ekil alabilirdL 
Affedileceğine dair söz veı-itmitti. 
Bolaon bu vi.idi bUtUn etrafa yay 
m?Ş ö~nmüşttl. 

Don Jose: 
- Bugünlerde sana ven1en vait 

yerine getirilecek! deyince Bol8on 
müstehzi bir gUIUşle güldü. O, 
zannedildiği kadar hayvan ve bu
dala değildi. Vali.nsiyada bir avu

kata vaitleri ve ümitlerini anlat
mı, fakat avukat onunla alay e~ 
miş ve müebbet kürekten kurtula 
mıyacağmı ve affin ancak ağır biz 
mef erde yUz sene kaldıktan son
ra gelebileceğini söylemişti. Şey
tan alsm onu! işte kendisile böy
le eğlenmiştiler. Halbuki onunla 
eğlenmek kimin haddineydi! .. 

Bu sözler üzerine Don Jose: 
- Bu avukat cahilin bi· 

ri, dedi. Hükfllnetin elinde imki.n
sız bir gey olur mu? Sana yemin 
ederim, ki, yakmda bu kuruntu. 
lardan tamamile kurtıılacaksm ! 

Nüfuzlu mebus nihayet baydu. 
du gtlul sözlerle teskin etmiş ve 
vlidini yerine getirmek üzere bir 
ay mühlet istemişti Oyle ya Don 
Jose mebustıı. bUvUktU nUfuzluy 
du amma, namlı k&r§JSmda her
kes birdi .. 
- Ziyafetin sonunda Bolson, ya • 
nrnda getirmiş olduğu mUşaviri 
ve arkadaşı kasapla kalktılar. Don 
Jose haydudun elini sıkarak: 
- - Allahaısmarladık aziz Bolson ! 
dedi. Çocuktarma afiyeUer! Kan
na söyle, son defaki misa.6rper • 
verliğini hiçbir va.kit unu1amıya
cafmı! 
. Bolson arkadaşite ve köylerin • 

den Uç kiflle beraber anbaya blO' 
diler. 

Araba portakal ağaçlan ~ 
da yola çıktı. Köy evleri, ~ 
gl1neşlnin tatlı ıtığiyle yıkanıyor • 
tardı. Havada ilkbaharm koku)atl 
dalgalanıyordu. 

Bolson memnundu. Bu ıııeterd 
vait ciddiydi artık .. 

Araba kasabadan henilz ayrd • 
mamıtb ki, yolda iki jandarma ,,. 
rUndü Bolson onlan dostça ,. -
limladı: 

B Iraz daha gittiler. Bir d8 • 
nemeçte yine iki jandartll' 

!!"1,,!:u~!!! l2~~~p,e ..!/ 
dut önce endUJelenmi, fakat aoot9 
sakinleşmi,ti. Herhalde Don Joıl 
için olmalıydı bu öyle ya.. sn:,'! 
bir plısiyet için bu hareket P"'"'" 
tabiiydi. Fakat biraz sonra ~ 
iki jandarma sa kfn sakin ara.bar 
takip ediyorlardı. Bu vaziyeti g(l
ren kasap: 1 

- Pek hayıra allmet değı1 bO 
diye homurdandı. Bolson. inip ıstG 
mak 11.zrm.. HenUz vakit var. 

Arabadakiler de kasabm rıtrfll' 
iştirak ettiler. Bolson onlarm _. 
kusuna gülerek arabacıya: ftfM 

- Haydi sUr! diye bağırdı. ~ 
aldırma!. 

Fakat kırk elli adım ötede bit' 
den on beş yirmi jandarma 111~ 
elana çıktı. Başlarında ihtiyar 
zabit vardı .. Tüfeklerin btıtftn !_~ 
Warı Bolaona dikilmişti. ~ 
arabayı durdurtarak: _ 

- Bolson aşağı in yoksa vutll 
nım ! diye bağırdı. ff' 

Haydut boyun eğerek indi. 
re ayak basmadan sili.hı eltndell r 
lın~ı. Hlll. llicenap hlnl~ 
tatlı &özlerinin tesiri altrnda!.'M 
Mukavemet etmeyi akımdan ";i
miyordu Herhalde yanlT, ~~1' 
m~ bir emir olacaktı bu! .. ~ 
çafırarak gidip Don Joeeye ~ 
vermesini söyledi. .; 
- Arkadqt ~ok gitmeml.ıf ld. 
yafette bulunan nahiye mUdnıl" 
rinden birine n.etladı. 

- Don Jose nerede! ..,1 
Don Jose Vali.nsiyaya harP°' 

etmlftl. 
O zaman kasap hakikati ~ 

rak BolBOnun götUrllldilğtl pO ..J 
kal koruluğuna doğru ko~..-

kuru bir ses duydu. 
Bolson öldUrlllmUştU. 

1 
~ 

Al kanlar içinde bir portalrS fC" 
pcınm dibine yuvarıan.mıştı. ~ 
•P hiddetli ve kederli bir ff • 
saçlarını yolmıya başladı. O; • 
man zabit onun yanına yaJd 
rak: , 

- Hey. acemi haydut. b•._ 
çak lan nasıl öldUrUrler ! dedi- 4fJ' 

Kasap kızarmış yUzUnU ~-f,, 
• dürdü. "acemi haydut.. b&·· fJ' 

gözlerle Vallnsiyaya gideD 
baktı. Bu bakı.Ue: • _ _... 6' 

- Alçalt, ha! Fakat ~...ti • 
lenden daha alçak! demek ,,
yordu.. 
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Fırka 7 Hücum Bölüğünden 
Arnavutluğun Jandarma 

Kumandanhğına •• 
• 20. 

Pasaportumu vize ettirmek 
için Taksim.de TAN apart

manındaki Arnavutluk konsolos
hanesine gittiğim zaman Arnavut
luğa seyahate hiç niyetim yoktu. 

Konsolosu beklerken başkatip ve 
daktilo bana, bu mevsimde Arna
vutluğun güzelliklerini anlatıyor

lardı. Dağlanru, vadilerini, nehir
lerini o suretle tasvir ediyorlardı 
ki, bu sözlerin altında derin bir has
ret vardı. Adeta oraya gideceğim 
için bana: 

- Ne bahtiyar adam! demek is-
ter gıöi idiler. • 

Uzun boyu ve kemikli vücudile 
ara BU'8. söze kanşan kapicı Murat 
Tozun, hassaten Debreibalaya 
karşı duyduğu sevgiyi hatırnlari1e 
üadeye çalıftYordu. Kendi memle
ketinde Balkan Harbinden sonra 
150 adamla nasıl isyanlar yartığmı 
~e düşmanı nasıl bozarak 18 top ve 
700 esir ald·ğını ve sonra pek muaz
za.m bir kuvvetle gelen dilşman 

karşısında çekilmiye nasıl mecbur 
olduğunu anlatıyordu. 

Arnavutluğa gitmek istiyen bir 
yolcu daha ilk adımda söylenen bu 
aözlerle iki şeye işaret edebi1irtii: 

1 - Arnavutluk. dağlan, vadi
leri nehirleri ile güzeldir. 

2 - Bu gUzellik munis ve yumu
lak değil, sert ve haşindir. 

Konsolos Asaf Caculi. tsf A.n· 
bul hukukunun bu eski ta

lebesi, parhyan gözlüklerinin arka
sında miltebessim gözlerile: 

- Size bu seyahatinizdl ne gibi 
ko'aylıklar yapab=lirim? divereK 
beni teşvik ediyordu. 

Bir aralık: 

-" Arnavutluk andaııma Ku
!bandanı Şevki Şatku. bugUnleıde 

lstanbula ge1ecektir. Şemsettin Sa
!bi merhuınun kardeşi Naimin lre

tniklerini Tirana nakledecektir. Si
~ onunla görüştüreyim. Tiranda 
•ize yardımı dokunur,, dedi. 

Şevki Şatku ile lstanbulda gö
?üşemedim. Tirandan ayrılacağım 
ıon gün. otelde Matbuat MürlilrO 
kihal Şerkonun bir kartını bul
dum: 

0 Saat 16 da Matbuat Mildüriye
tine gelerek Matbuat Birinci Ka
tibi Halil Maçi ile birlikte Jandat· 
!ba Kumandanı Ekselans Şevlı i 
§atku'yu ziyaret edebi1eceğimi ve 
kendisinin beni görmekle memnwı 
alacağmı,. bildiriyordu. 

Halil Maçt ile beraber neza
retlerden birine girdik. Bi

thıci katta ince uzun bir koridoru 
tec;tikten sonra nihayetinde birden 
iki jandarma ihtiramla ayağa k&lk
tı ve Jandarma Kumandanmm od:l 
kapısını açtı. Kapının hemen yam
lla konulmuş olan masadan dil> 
ıtın bazit üniforması giyinmiş 
kuvvetli bir adam doğruldu. Elini 

~atarak kalın fakat çok samimJ 
ı.r Besle: 

- Hoş geld"niz, buyurunuz, o
turunuz, dedi. Zile bastı, ne ikram 
edeceğ·ni şaşırdı. 

Benim bir şey söylememe mey
dan vermeden: 

d -:- ~~ de Tilrkiyeden geliyorum, 
b edı Guzeı Türkiye .. Güzel lstan-
uı. Çok ·memnunum. zannediyo • 

~m ~.i. size anlatmakta gUçlUk Qe
ceg m. Bakınız 17 senelik has

~ten sonra Tilrkiyeye gittim. 
a· na herkes çok kqfayiık göster

i, eski aillh arkada.şlanmın elin-
:eıı gilç kurtuldum. O Bili.h arka-
8'ları ki muharebelerde yanyana 

Arnavut'uk ianJarma kuman· 
Janı Albay Şevki Şatku 

kanımızı dökmüştilk. Acı hatırala· 
rı beraber yaşamıştık.,. 

Şevki Şatku, 17 sene evvelki 
Türkiye ile !f mdiki arasın

da o kadar çok fark görmüştü ki, 
lakırdı arasında: 

- Az kaldı tanıyamıyacaktım, 
dedi ve sonra kendisinde kalan ve 
unutulması imkanı o'mıyan hatıra
lanndan şöylece bahsetti: 

••- Harbiye mektebindeki kün
yem (Hüseyin Şevki bin Is.mail, 
Debre 1313) tür. Umumi Harpte 
Filistin cephesinde 7 inci fırka hü
cum bö!Uğil kumandanı idim. Ora
da iki sene kaldım. 7 inci fırka 22 
inci Refet (Paşa) nm kolordusuna 
mensuptu. 19 eylfılde dört yara 
aldım. O vakit 290 kişilik kuvve-
tim vardı . ., . 

Şevki Şatku, harp hatıralarım, 
fırkasını, bölüğünü, arkadaşlarını 

o kadar canlı ve hararetli anlatı
yordu ki, sanki Tilrkiyeden değil. 
harp meydauından geliyormuş gıl:>i 
taze ve heyecan'ı idi. Bilhassa bu 
günkü Tilrkiyenin kudret ve kuv
vetini ve bu kudret ve kuvve
ti yaratan'an anlattık~ vaktile 
bu memleketin hizmetinde bulun
iftihar ediyordu. 

$ evki Şatku, 921 de Arna • 
vutluk himletine girdi. 4 

sene ilk ihtilallerle uğraştı. Ya
ralandı. 926 dan 929 senesine ka
dar istikl8.l mahkemesi reisi oldu. 

Sonra zabitan mektebi mUdürU, 
Görüce alay kumandanı ve nihayet 
altı senedenberi Tiranda Jandarma 
manın verdiği zevkle, haklı olarak 
Kumandanıdır . 
Arnavutluğun bugünkü asayişin

de kuvvetli bir rolü olan Şevki Şat
ku, 3650 jandarma ve küçilk zabit 
ile bu işi görmektedir. Bütün Ar
navutlukta 10 tabur kumandanlığı 
ve bunlara merbut mmtaka kuman
danlıktan, daire kumandanlıkları 
ve karakol kumandanlıkları vardır. 
Kral Birinci Zogonun doğduğu Bu
rel kazasında bir jandarma mekte
bi vardır. Tahsil devresi altı aydır. 
Altı sene evvel si'ah taşımak mü
saadesi almak Uzere çok müracaat
ler oluyordu. Şimdi artık hiç gel
miyorlarmış. 

J "ndarma kumandanı 17 se
.,e sonra kendisini Tilrkiye

ye götüren sebebi de şu suretle an
lattı: 

- Hilknmet. hududumuz bari -
cinde kalan Arnavut vatanperver
lerinin kemiklerini top1ıyarak Ti
randa yapılacak şüheda .mezarlı
ğına gömmiye karar vermişti. Bu 
mezarlık Tiranda yapılacak ve or
tasına bir de abide dikilecektir. Bu 
maksatla Tilrkiyede yaşamış ve öl
müş o'an meşhur ve maruf Şem
settin Saminin kardeşi Naimin ke
miklerinin toplanıp get=rilmesi l~in 

hemşiresinin kızı, Arnavutluk hü
kOımetine müracaat etti. Naim. Ar
navı.ıthı k idealin:n timsali addedil
mektedir. Arnavutluk elifbası, e
debivatı. lisanı hakkında çok hiz
meti oldu. Şiirler yazdı. Hemşire
sin "n bu arzusunu Arnavutluk mat
buatı ve hilkiımeti de terviç etti 
Kral hazretleri bütün masrafı de
ruhte etti ve kemikleri toplayıp gt~
tirmek üzere beni memur etti. Is· 
tanbula g:ttik ve konsolosumuz A· 
saf Caculinin de yardrmi1e bu işi 

gördilk. Naim, bektaşi olduğu için 
Merdivenköyüne gömüLmUştü. O
radan aldık. 

Şemsettin Sa.minin ailesi böyle 
bir arzuya iştirak etmemiş!erdir ... 

$ evki Şatku'nun sözleri dahn 
devam edecekti. Fakat bir 

kaç jandarma zabitile bir iki sivil 
te:i.şla odadan içeri girdiler ve ar
navutça bir şeyler söylediler. JarP' 
darına kumandanı elinde içmekte 
olduğu gazozunu bıraktı. Derhal 
ayağa ka'karak: 

- Affınızı rica ederim. Delvinn 
isyanını bastıran jandarmamız mu· 
zaffer olarak Tirana giriyor. Bun· 
lan karşılamıya çıkacağım,, dedJ. 

Hep kalktık. Etem Toto ve kar- ' 
deşini öldürerek i.aileri tenkil eden 
jandarmayı görmek için Draç ~ 
sine çıktık. Şosenin yanBma ta.dal 
kamyonlarla ge'en jandarma Tir&· 
na, önünde mızıka olduğu halde ya
ya g:riyordu. 

Binbaşı Bili.1 Niviça'nm kuman· 
dası altında müfrez caddeleri geç
ti, sokaklara daldı. Birinden girip. 
ötekinden çıktı. Yanın saat son
ra bala kulaiıma mızıka sesi 2t'

liyordu. 

1 Erzurumda Buğday Bol 
Erzurum, (TAN) - Bu BeDe buğ 

day çok bol yeti'1Jliştir. MUstahl!lil. 
piyasaya hlkim birkaç tilocarm elin· 
de fiyatların dilşmesinden korkarkE'n 
"ıilkfunetin Ziraat Bankaın vurtasilt 
1übayaata başhyacağı haberi sevinç 
ıyandırmıştır. 

Piyasa muayyen hadden aşağT dU
~rBe. banka derhal buğday almıya 
başhyacaktır. 

Antalya Emniyet Müdilrl 
Antalya. (TAN) - Diyarbakır em 

niyet mUdilrlUğilnden bura emniyet 
mUdUrlUğtlne tayin olunan Ibra.him 
Unat gelip vazifeelne bqılamıştn'. 

Parisli Canavar 
Her Joltlfhfı fehirJe yap

hfı cinayetlerin ve hırnz
lıklann haJJi heaabı bulu· 
namıyan katil W eidmann'ın 
hakiki hüviyetini fU 'lfafı· 
Jaki Jört raim korkunç bir 
lilm gibi gözlerimizin önü-
ne ıeriyor: 

•• 

ı - 1930 senesi Weidmann'm on sekiz 
yqmda iken çılı:arılmq bir resmi. Asrm en 
büyüle katili daha bu yasta iken, Almanya
da hırsızlıktan dolayı hapise ıirmit ve fi 
rar ettiii Kanadada soyguncu çetesi reisi 
olarak ınahlı:Cun olmustu. 

2 - 1937 senesi başlangıcı: Bu resim
deki ıUler yüzüne raimen katil Kanada
daki mahktlmiyetinden sonra Almanyaya 
celmit orada bir kuyumcu düklrunı ıoymak 
ve sahiplerini yaralamak yüzünden bq ıe 
ne sekiz ay hapse ıirmiı çıkmıstır, 

••••••••••••••••••••••••• 
GEÇEN YILIN SiLAHLANMA 

MASRA TFLARI 
Fransa 
lnciltere 
Italya 
Almann 

21 Milyar Franlı 

25 .. .. 
25 
78 

.. .. .. .. 
Rusn 89 " " 
Ayni milletlerin bu aenelı:i sarfi

yatı top mermilerinin içinde yazılı-

• dır. 
.,.... ........ ~----------~ 

Harp Hazırhgı için 
Hergün 1 Milyar 

Sarfediliyor 
Cemiyeti Ahunm netrettiii btatiatikte, 1937 eenesmde 

dünyada ıilihlanma için tarfolunan dehtetli rakamlar 
çok açık bir aurette ıöaterilmektedir. Bu aeneki y&nfm timdi
ye kadar miıli görülmemit bir azametle oldufu muhtelif aeae
lerin aarfiyat cetvellerile yapdan mukayeaelerden meydana 
çıkmaktadır. 
1937 senesi sanayiinin bir harp sa- ------------

nayü olduğu ıddia edilebilecek kadar Şa Garip Dünya: 
si.lihlanma yarışı artmıştır. Alınan- -------
yada sanayi amelesinin Uçte ikisinin 
silih fabrikalarında çalıştığı istatis
tiklerle sabittir. 

Avrupa hükfunetlerinin geçen ae
nelere nazaran 1937 eeneainde sillh
lan için sarfettl.kJeri paranın milrtan 
Fransız frangı olarak milyarlarla &· 

aşağıda gösterilmiştir. 

B
eş Avrupa hükfuneti arasında 

bu sene silahlanma bahsinde 
en geri kalan milletin Fransa olduğu 
görülüyor. 

Italyanlarm geçen sene lngilizler
den f a.zla sarfettikleri Ingiliz hUkft
metinin ve efki.rı umumiyesinin d;k
katini çekmi§, bilhassa Akdeniz.deki 

Nisanlısını 
' Tevkif Eden 
Polis 

Portekiz sivil polis memurlanndaa 
Rodrigo Santee, baıyatmın en acı cta.. 
kikalarmı 0\1 llOD günlerde yaŞa.mif • 
tır. Memur, nifanlanmak üzeredir. 
Fakat. bir gün evvel, Elvira Dlaz ı.. 
mindeld müstakbel nişanlısının • 
büyük yankesicilerden biri oldllg1DllJ~ 
öğremi§tir. lşin garip tarafı, bu ka
dın yankesicinin yakalanmasma da., 
kendisi memur edilmı,tlr. 

hakimiyet meselesi ve lngiliz müs
temlekeleri ile imparatorluk yollan
nm eellmeti namma bet senelik bir 
sili.hlanma programı kabul olunmuş-

1 tur. lngilizler sili.hlanma programla
rını tamamlamak Uzere bütçelerine 
330 milyon Ingiliz lirası koymU§lar
dır. 

Hırsız nişanllsile tanışmuı ~ 
olmuştur:. 

Rodrigo, bir müddet evvel, guet.., 
lerde bir illn vererek evlenmek için 
muayyen f&rllan haiz bir kadınla 
evlenmek istediğini bildirmiştir. 

3 - 1937 senesi kanunuevvelinin yedisin 
de: Sinıi ve masum bir suratla çıkan bu 
rcami Fransız P<>l"sleri çekmiperdir. Başı 
tevkifi esnasında iki polisle bopştuiu za
man bir çekiç darbeıile yaralandJiı için 
u.rıhdır, 

4 - Klnunuevvelin 115 ıında: Aırm en 
biiyük atilinin kend:ni beldiyen siyotinin 
dehfetinden titriyen hakild cani gözlerini 
vicdan ~bmı hisıetmiyen korkunç çehre
sini ıördüiümiiz son resimlerinden biri. 

YURTIAŞ; ~ 

Çocuğumm sağlam oe 
laıvoetli olmasını iatiyorsan 
ona bol, bol üzüm, incir, 
lınclılı, fgtık, portakal. el
ma, kayııı yeJir. 

• 
BanlıalarJa birilım para-

lar memlekete if yarahr. Kü
çülı arttırma heaaplan bir 
araya gelince Uluıal Ekono
mimiz için büyük bir kreJi 
kaynafı olur. 

Mussolininin naşiri efkin olan "Po 
polo d'Itaia,, gazetesinde bu müna • 
sebetie çıkan bir yazıda gu manidar 
cümleler görülmektedir: 

"Fakir milletler kanlan ve cma
la.n pah881Da boğulanndaa kese
rek sllihlaıuyorlar. Bu IODU gel
mlyen yanşm miHetler arumda 
hazlrladığı tehlikeU hissin bir gön 
gayrikabili mukavemet ve korkunç 
bir harp lştlhuı doğ1ıı'Mağmdan 
fJlldlşe edenlere hak vermek ~ 
dır. 

Fakir mlDetler her &elle bin me
şa.ldmtle aldıktan slWılarm çabu
cak modası geçip işe yaramu bir 
hale geldiğini blllyorlar. Onun için 
her sene yeni yeni fedak&rlıklara 
katlaıuna.ktansa, bir gün ellermct. 
ki henüz moda81 geçmlyea s~ 
n kullanmıya kaJlmwlan ihtimali 
de vardır.,, 

B eş Avrupa devletinin 1931 ~ 
neaindeki müdafaa bUtçelerile 

ayni devletlerin 1936 senesinde aillh
lanma bütçelerini ne kadar arttırdık
larını gösteren küçük cetveli 1937 se
nesindeki dehşetli 88.l"fiyatla mukaye 
se etmek U7.ere aşağıya alıyoruz: 

Cetvelin tetk;kinden görilleceği veç 
hile milletlerin 1931 senesindeki Bİ· 
li.hlanma masraflariyle 1936 senesi 
maaraflan arasında büyük farklar 
vardır. 1936 dan 1937 ye geçerken 
beş senedeki fark nisbetini aşan bir 
artma olduğunu da yukandaki ra
kamlardan anlamak kabildir. 

Be, milletin mütlalaa 
aarliyatını göateren cetvel: 

1931 eeneal 1936 eeaeet Milletler 
Milyar frank Milyar frank 

143 1S9 rr-
89 189.2 Jnglltere 
M,4 174,2 ltaıya 
49,4 520 AlıMnya 

56,2 - Basya 

$ u adetlerden anlaşılıyor ki, 
1931 senesinde Fransa ile In

giltere sillblanına masrafmda birin
ci ve ikinciliği a.lm.J§ken, 1936 senesin 

Bu illn Ur.erine, muhtelif kadmlaz
dan fotoğraflan havi bir sürümek• 
tuplar almıt. bunların arasmdan kea 
disine kan olarak Elvira Dıazı namm 
da güzel bir bayanı seçmiştir. 

Her iki genç, ilk karşılaşt.ıklan zae 
man bin"birleıini derhal sevmişler ft 
evlenme tarihini tespit etmiş1erdir .ll'a 
kat evlenecekleri akşam. Rodrigo, 
tehlikeli bir yankesici kadım tevkif 
etmek emrini alm.If, ve bu kadmm 
kim olduğunu da sormamıştır. 

Fakat, polis lmirl, hırsız kadmm 
resmini gösterince, Rodrigonun ben

zi, bir ölü gibi o.psan kesilmiftir. 
Çünkü göl!lterilen bu resim, nişa.nhll 
nm ta kendisidir. Fakat, buna ral
men, memur biç llOğukkanhlığmı bas 
mıyarak, doğruca, nipnhaı olan _... 

eliği }radmm, pansiyonuna gitmif ft 
kendisini tevkif etmı,tır. TabU. ba • 
nun üzerine evlenme bikl~ de IQıe 
ya dll§mtıetilr. 

• Bu Wın cıoeaa 
BugUıılerde Berlin mahkemeeln&I 

46 y&flDda Egidiz Şolte namında bk 
adam muhakeme edilmektedir. Şoltm. 
üç sene içerisinde evlenmek bah&D94 
aUe 120 kadım aldatm1f ve bunlar
dan 150,000 mark çekmiştir. Bu ... 
beple muhakemesi için aleyhinde we 
rilen istida.yı, kurbanı olan 80 tada 
imsaJamıştır. Şolta, kadmlan aldü
mak için 20 eenedenberi Berlin Ual
vendtel!line devam edip duruye>nm11. 

de diğer milletler araamda çok a-1' 
kalnuflardJr. Bilhaua, Alman~ 
1936 sarfiyatı ile 1931 sarfiyatı arao 
IIDda pek mtıhim fark vardır. v ... 
say muahedeeiyle aUllılanma ve 
meseleleri hakkında konmuş olan 
didatı d;nlemedlii gllndenberi 
yanın harbiye btıtçesiııde bu göaı 
rtıntır fark hlsd olmuştur. 
Alınanyaya k&rfllık Rusyaıım 

ayni seneler içinde BiWılanmıya 

kadar ehemmiyet vermie olduğu a 
rakamlardan meydana çıkmaktadır. 
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Son Fırtınadan Sonra İncir 
Ti.iti.in ve 
Şarap 

Aydın, (TAN} - Denizil, Isparta., 

Hendekte ve 
Köylerinde 

Elektrik 
Burdur ve Aydın vil!yetlerini içine 

. alan Aydın inhisarlar başmüdüriye 
--......----,--.,---""!"! 't ti mıntakası dahilinde bu yıl 2 m~

yon, yalnız Aydm vilayetinde 700 bın 
' kilo tütun istihsal edilmiştir. Fiyat 

Bir Alman Vapuru 
Daha Kaybolmuş 

lar 50-70 kuruş arasındadır. 
Ayni mmtaka içinde en müzmin 

kaçak yeri olan lspartanın Hatabey 
nahiyesinde kaçakçılıktn eser kalma 
mıştır. Bunun sebebi de, iki yıldanbe 
ri inhisarlar idaresinin o nahiye tü
tünlerini vaktinde ve değer fiyatla 
satın almasıdır. Ayni nahiye tütün
cülerine bu sene de vaktinde avans 

1 
ve kanaviçe dağıtılmıştır ki. bu usul ı 
başka yerde yoktur. 

Aaniaıa vapurunun karaya dü,tükten sonraki vaziyeti 
Antalya, (TAN) - Fırtına yüzün- lan da bitirdiği halde kimseye duyu

den Konyaaltı mevkiinde kumluğa o- ramamıştır. 

turan ve kısmen parçalanan Alman lzmirden vapur acentesinin ve si
Vanderze kumpanyasmm Manissa va gorta §irketinin mildürleri gelmişler, 
purundan tamamen Um.it kesilmiştir. vapurda tetkiklere başlnımışlardır. 
Vapur makinelerinin de bozulduğu Manissanın 23 tayfası karaya çık-
ve baş ambara su dolduğu anlaşıl -

...+.... mışlardır. Bunların iaşclerine devam 
lnl9~· 

Gemi kuma oturduktan sonra per- edilmektedir. Kaptanlan henilz ge-
miyi bırakmamışlardır. Acente ve si
gorta idaresince yapılan tetkiklerden 
sonra vapurdan karaya çıkacaklar -
dır. 

Yaneleri bir müddet açıkta çalışmış, 
kaptan telsizle imdat istemiştir. A
lanyada bulunan Konya vapuru tel
sizi almış, fakat hangi vapurun im
&t istediğini anlayamamıştır. Bu es 
nada da Manissa vapurunun telsizi 
Ye elektriği bozulduğundan imdat 
işareti venmiye devam edememiştir. 
Kaptan, imdat fişekleri yakmış, bun-

Konya Ereq/i
sinde halkevi 

Açılacak 
Konya Ereğlisi, (TAN) - Uzun se 

bank bez fabrikasının kuruluşundan, 

beri iki senedir dcğişmiye başlamış
tır. F'abrika civarında yapılan µıe -

mur evleri Adeta bir mahaıle tt.!şkil 

etmiş ve kasabamrZı güzelleştirmiştir. 
Be:iediye reisi Rasimin çalı§1l1alarl

Jıe ç ... rşı yollarına ve başlıca caddele

t'e paket taşı döşenmiş, evvelce so
kaklara dikilen ağaçlara tamamen a
kasya aşısı vurulmu§tur. Yeni bir 
pazar yeri yapılmış, sergi yerleri be
wndan ın,,a olunmuştur. 

10 binden fazla nüfusu olan ilÇ"· 
1nizde yakında bır halkcvi açılacak
tır. 

Ayni Alman kumpanyasının iki bin 
ton arpa yüklü bulunan Kythera va
purunun akıbeti hakkında da hiç
bir haber alınrumttmıstır. Bunun için 
~ndişe edilmektedir. 

Arapkırde Zen
gın Maden 

Kömürü 
Arapkir, (TAN) - Buradan beş 

saat kadar uzaktaki Şotük nahıye:sin 
le mr.den araana mühendisleri ıara
fınJan yapılan arştırmlar müspet ne
tice vermiş, zengin maden kömürü bu 
lunmuatur. Alınan nümuncıer Anka
ra.ya götUrULmUştUr. 

DiVl ik - Arapkir hududu Uzcrin· 
de bulunan ŞotUkde aynca demir ma 
deni de bulunmuştur. Ayni yerde pet 
rol ve bakır madenlerine de tcsadiif 
edilrnisse de bunların kıymeti haiz 
bir şekil göstermediği anlaşılmıştır. 

Arabkir Jandarma 
Kumandanı Değiıti 

Arapkir, (TAN) - Dçt)Dliz janda:-
ma kumandanı Müştak, Ma\e.tya Jan 
d11.mıa kumandanlığı mülhakı olmuş
tur. 

Yine başmüdürlük mıntakası için
de şarap sarfiyatının arttığı hissedil 
mektedir. 

İnhisar idaresi, bu sene de Aydının 
hurda incirlerinden geçen yıldaki gi
bi iki milyon kilo alacakken; piyasa 
nm durgun olması hasebile iki buGUk 
milyon kilo almış ve mübayeata de
vam karan vernniştir. 

Çankırı Elektrikleri Fena 
Çankın (TAN) - Her gece birkaç 

defa bozulan elektriklerin ıslahı için 
para bulunmasına çalışılıyor. Beledi
ye reisi, bu maksatla belediyeler ban 
kasından 40 bin lira borç istemek için 
Ankaraya gitmiştir. 

--o-
Odun Fiyatları Y.üksek 
Çankırı, (TAN) - Bu hafta paza 

ra kömür gelmiş, kilosu 6 kuruştan, 
bir merkep yükü iki c:uval 300 kuruş 
tan satılmıştır. Eskiden bu yükler 
110 kuruşa kadar satıldığına göre a
rada hayli fark vardır. 

Odun fiyatları alabildiğine yüksek 
tir ve kimsenin buna karşı gelmedi
ği görülmektedir. 

Tunceli MahkOmlarından 
Bir Kısmı lzmir · 
Haf'İSanesinde 

Izmir, (TAN) - Seyit Rıza ı1e be
rabe; Tuncelinde isyan bayraktarlığı 
yapanlardan Haydaran aşire~ reisi 
Kamer ile arkadaşhı.rmdan Keko ve 
dör1. kişi, Ellzizden burıı. hapisanesi
ne getirilmişlerdir. Kamer 100 yaşın
dan bUyilk olduğu için idamdan kur 
tulmuş ve 30 sene ağır hapse mah
küm olmuştur. 
Diğer dört mahkfım da otuz sene 

ı-.apis yemişlerdir ve isinıten ~unlar
<iır: 

Petal oğlu SüleYm.an, Deli Ali oğ
Ju Mustafa, Şimıon oğlu Arslan ve 
Hazer oğlu Ali. 

Idam edilenlerden Kadnnin baba-

Hendeğin elektriği için yapılan 
merkezlerden biri 

Hendek, (TAN) - Kasabamızda 
elektrik işi esaslı bir intizam altına 
alınırnıştır. Tesisat, sudan istifade sa 
yesinde tamamlanmıştır. 
Kasabamız, sokakları beheri kırk 

mumluk lamba ile aydrnlatılrnı§tır. 
Bütiln tesisat ve inşaat, 35 bin lira
ya ımal olmuştur. Bu hususta bele
diye reisinin çok faaliyeti görülmüş
tür. 

tstanbuldan itibaren Kastamonu' -
ya kadar olan havalide, böyle su ile 
elektrik istihsal edilen tesisat yok
tur. Hendekte elektrik, son sistem ma 
kine ve teçhizatla temin edilmiştir. 
Bugünkü maliyet fiyatı, kilovat saat 
başına 3 kuruştur. Sarfiyat arttıkça 
maliyet fiyatı kırk :paraya kadar i
necektir. 

Su kuvveti, Harakh şelalesinden a
bilı!llıştır. Şelale kuvvetinin ancak yüz 
de yirmisinden istifade edilmektedir. 
Bu da Hendeğin önümüzdeki yirmi 
senelik ihtiyacına kafi gelecektir. 

Kasabamıza elektrik 10800 met
re uzunluğunda bir havil hatla 
getiriliyor. Bu hat, Baraklı, Sarıyer, 
Tekerlek. ~evhköyii köylerinden gec:
mektedir. Haraklı köyünde e!ektrik 
tenviratma başlanıLmışbr. Diğ'er köy 
lere de elektrik verilecektlı-. Böylece 
Türkiyede ilk defa olarak ucuz ve s11 
dan istihsal edilen elektrikle köyler 
tr.nvir edilmiş bulunacaktır. 

sr Boskan aşireti reisi Kamer Bolu 
hapisanesine, diğer bir kısmı mah
kılrnlar da Balıkesir, Burdur hapisa· 
nelerine gönderilmişleı'dır. 

Yazan: 
ALl RIZA SEYFi AR DENiZ KAPLANLARI 

Bayram Reisin g6zU önüne aşağıda yaralı yatan Salmanın çannıhtru· 
kancıkça vunılup dUşmesi geldi. Yalm kıhcile kendisine bakan Tilrk kor-
8&nlarma işaret ederek, "İşte Salımanı vuran orada!,, diye haykırdı .. ve 
l()llra: 

- Ne bir kurşun, ne bir gi.ille atılmıyacak! Silahlar doldurulsun, ate
fe hazır durun! Ben şu İspanyol kaptanına iki söz söylemeğe çalışacağım. 

Bayram Reis yoldaşla.rmm pek tehlikeli gönnelerine kulak venniycrek 
kaplan gibi çevik bir sıçrayışla Aksungurun miza.ne direği çarmıhına sıc-
ı'adı ve ispanyolca haykırdı: ' 

- Demin batan kadırganın kaptanı olan kahraman kaptanı istiyorum! 
Kadırganın kaptanı Türk levent kaptanına en az beş metre yüksek

ten bakıyordu. Şövalye, yüz zırhının altından karşılık verdi: 
- Batan kadırganın kaptanı bendim. Şimdi ise yiğintçe vurulup ölen 

bu kalyon kaptaruıım yerine kaptan bulunuyorum. Ya siz kbıısiniz? 
- Ben, dedi, adını unutmamak için birçok sebepler olan bir Türk kap

tanıyım: Bayram Reis! Sizin kim olduğunuzu yüzünüze söyleyim mi? 
Siz geminiz batarken forsalarınm c;özüp mukadderatlarına bırakacakken 
bir ztıvallı forsavı kancıkı:a arkasından ha.bersiz vuran bir kahpesiniz, 

Grip, 
Nevra ip, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrdarı, 

Romatizma 

Başı ağrıd~~ ! \ 

c;atltyacak g~ 
MAFSAL AGRllARI 

NEVROZIN ~ 
En şiddetli baş ve ç k .. th~~, ~ . 

d• v o mu ış an ar geçır-
IŞ agrllarını tir. Fakat bir tek kaşe 

dindirir. GRiPıN almakla, bütün 
• şiddetine rağmen Ro-

N EV R O Z 1 N matizma ağrısım çabu· 

Bütün ağrı, sızı ve 
sanclları keser. 

cak sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertiple yapılan 

GRIPIN kaşeleri en muannit ağnlan 
kısa zamanda geçirir. 

NEVROZIN G R 1P1 N 
N ı . R Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağnla-

ez e, grı p ve o- nnızı, acılarınızı defeder. 
• Icabmda günde 3 kaşe alınabilir. Tak 

matızmaya karşı litlerindensakmmız ve her yerde 
· ısrarla GRIPIN isteyiniz. 

çok müessirdir. ~ .................. .. 
Zührevi ve cilt hastaııklan 

·icabında günde 3 
kate alınabilir. 

•• 

lıim ve markaya dikkat, 
taklitlerinden ıakınınz. 

or Hayri Omeı 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacam 
karşısında No. 133 Telefon :4358 

HaDDD Sezcerr ·--, 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möb e 
MEŞHERi 

Son sistem karyolaJar muhtelif clnst.e çelik somyeler ve ~t>llk madeni 
möblelerimlz teşhir edilmiştir. Tasarruf haftası dolayısile fabrikadaki 
mallarda yüzde on tenzliat. Salkmısöğüt Demirkapı cad.N: 7. Tel.21632 ............................................... 

HAZIMSIZLIK 
Hayatin zevkinden kasa nı mahrmn eder. 

Pertev Karbonat Komprime'eri 
Çok ~ bi - Ka.rbonattaıı ve t.oz ka.rbooat a1moıktaki müşkülii.t göz 

önünde tutularak yapılmıştır. 

•••••••••- Her eczanede satılır. ••••••••• 

Reuamı: No. 53 m MONlF FEHiM 

41.çaksınız! Ne zaman ve nerede olursa olsun, sizi benimle teketek çeJc4t 
meğe çağın yorum! 

İspanyol beyzadesi sinirli bir atılganlıkla irkildi, sonra kendini toplaya-
rak: 

- Gösterdiğiniz sebep bu mudur? Şunu aklında tut ki; o söylediğin 
iki keliıme için seni gemimin direğine a.sacağnn! 

Bayram Reis gürilltUIU bir kahkaha attı: 
- Öyle büyük bir iş sana nasip olursa ipimi ipekten hazırla! 

Arkası ''af) 
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~o. 41 Yazan : Ziya Şakir 

TAN 

Erzincanda 
Bir Cinayet 

İsi endi 
1 

Ttilifçı ar; Son Darbe 
. Jtında ft._ f allamışla rdı 

Erzincan, (TAN) - Taşhan sem
tinde, bir jandanna.nrn ağır surette 
yaralanınasile neticelenen kanlı bir 
vaka olmuştur. Tafsilatı şudur: 

Bir şoför muavini ve arkadaşları, 
bir kadınla oturup eğlenirlerken; zen 
ginlerden Topal naımile maruf Bay 

Hakkı, oğlu ve yaralanan jandarma 
ile diğer bir, iki arkadaşları sarhoş 

olarak gelmişler ve aralarında kav
ga çrkmıştır. Neticede jandarma bı
çakla yaralanmıştır. Hayatı tehlike

dedir. Kendisini vuranın şoför o1du

ğÜıiu söylemiştir. Zabıta, suçluları 
tevkif etmiştir. 

• ttihatçılan kamilen müzake 
1 reye işlliak etmişlerdi. Fa 

Irat lti18.f çılardan, bir tek mebus bi 
le Meclise gelmemişti. 

M:Uzakere, usulen başlamıştı. Fa 
kat riyaset tarafından yapdan yok 
~llıada; (kanunu esasinin tadili 
lÇin icap eden sülüsanı ekseriyet) 
değu, adi ekseriyet bile mevcut ol 
tııadığı an 1 aşılmıştı. 

ltilafçılar, bu sefer de Meclise 
te!ınıemekle müzakereyi bir daha 
teıee uğratacaklarını zannetmişler 
~~: lialbuki bu düşüncesizliklerile 
ı:.~kümetin eline en korkunç bir si 
'<lll. vermişlerdi 

Sa.it Paşa, derhal ortaya atılmış 
tı· 

l :- Kabine ile Meclis arasında ih 
Uu devam ediyor. 

Diye bağırmıştı. 
Şimdi sıra, bu siyasi komedinin 

'<>n perdesine gelmişti.. 
Sahne; yine Fındıklı sarayındaki 

~clis salonu idi... Vakanın geçtiği 
5 

. h; 327 senesi Ikincikanununun 
Ulci günü, saat 2 ... 

ha ldecliste, manalı h!r sükO.t. ttti 

1 
.tçııar, bıyık altından gülüyorlar. 

lıliıfçrlar; muhtemel bir hadisenin 
~dişesi karşısında, telaşlarını pek 
~ç gizliyebiliyorlar. 
d ~eclis Reisi Ahmet Rıza Bey, bir 
enbire müzakereyi kesiyor: 
- Efendimi .. Şimdi tebliğ olu 

~~n (iradei seniye) yi okuyorum. 
1nleyiniz diyor. 
"e, elindeki kağıda bakarak şu 

llatır1arı okuyor : 
e· <Kanunu esasinin yediınci madde 
f 

1 "e Meclisi Ayamn rey ve muva 
baka ti mucibince heyeti hazırai me 
. Usanm feshi ve, tarihi feshinden 
1tibar .. el: • en uç ay zarfında heyeti ce 

l'.leı mebusanm bil intihap, içtima 
~1 irade ederim. 

(Mehmet Reşat)' 
d. ltiIB..fÇılar, bu kahir darbe altın 
~afallamışlardı. Ne yapacakları 
1 \'e ne söyliyeceklerini şaşrrmış 
\>~dr. lttihntçılar ise. derin bir se 
q llıç ve sürur içinde Meclisi terke 
erek dağılmışlardı. 

ll l3öyiece, siyasi komedinin son 
~?"desi de hitama ermişti. Fa 

11 t, bu komediyi; Osmanlr tar~hin 
t e ~der görülımliş olan büyük bir 
acıa takip etmişti. 

1\1 eclisin feshi üzer.ine, artık 
tı bütün kudret tekrar Ittihat 
tı~tın ellerine geçmişti. Çünkü lt 
lı İ.çılan en ziyade bizar eden ci 
lı~t, ltilafçı mebuslann Meclisteki 
tı~cu~ıan idi. Meclls kapanmış; ar 
tt\ hıç bir sıfat ve salahiyeti kal 
~alnı§ olan sabık mebuslar çil yav 
tıı au gibi dağılmış; ortada - kanu 
b~aklara dayanarak hükumetten 
lif it P soracak - muarız ve muha 

lt ~lnıamıştı. 
ttı~1lıhatçılar, geniş bir nefes al 
bitıcı ardı. Sürekli bir meydan har 
<lı. eı:ı. çrkan galiplere benziyodar 

h.,.!:.enbire, ortalığa bir sükfuı ge 
tdi. ışti. Fakat bu sükfın, zahiri 

la~ttihatÇıJar; Meclis haricinde ka 
~ar l'nuhalifleri de mağlup etm.iye 
eaa:r Vermişlerdi. Itilfıfçtlar ise ; 
bil' ~nA bunu bildikleri için büyük 

li" laş içinde idi. 
~iııcı Urr'ıyct ve Itilfıf fırkası merke 
Qjliye, lllütemadiyen içtimalar akte 
~et Ot; Ittihatçılara karşı mukave 
lel'e ~debilrnek ıcın ne gibi tedbir 
iı- S"I aı;vurmak lii.z1mgeıece~ine da 
)orrı nsuz ınüzakereler cereyan edi 
~u. 

)fı~· eınleketın harici ve dahili vazı 
~'l)J

1

::"~i .fc1aket ve fecaati hiitün 
lftr"rl lıgı ıle gören bazı insaflı iti 

,. ıı.r: 

l'i;;,.R:endimizi i<lRrE' f'rlr.menik. De 
ll.i~Çeır batakh~a diiştiik ... Debelen 
~del·' batacağız. Bir müddet sükut 

)) ırn. iYorı I 
:tıafta 

1 
ardı ... Halbuki mücadele ta. 

r n.n: 

Meclisi Mebusan Reisi 
Ahmet Rıza Bey 

- Hayır.. Sükut etmiyelim. E 
ger susarsak, ittihatçılar bütün bü 
tün dalımıza binerler. Bi'akis, fır 
kamızın kudretini gösterelim. 

Diye cevap veriyorlardı. 
Bütün bu hararetli müzakereler 

de, fikrini en açık söyliyen zat; Si 
nop mebusluğundan açıkta kalan 
Dr. Rıza Nur Beydi.. Memleketin 
münevver zümresinin kalbur üzeri 
ne gelenlerinden sayılan bu zat, 
Meclisin feshini bir tür1ü hazmede 
miyar; bu vaziyet karşısında yapı 
lacak hareketlerden bahsederken: 

- Artık; kanuni, aneşru bir çare 
kalmadı. Ancak: zora karşı zor .is 
timaline zaruret hasıl oldu. 

Diyordu. 
(Zora karşı, zor .. ) acaba bu, ne 

olabilirdi?.. , 

Bu ilim adamı, bunu da şöyle 
ce izah ediyordu: 

- Artık .. kanuna, kitaba, nutka, 
makaleye, mımtıka, hakka yer kal 
madı .. Hükfunetle vaziyetimiz, şu 
haldedir: biz, b'r köyden bir köye 
giden insanlarız. HükUm.et, bizim 
önilmüze çı'kan müsellah bir eşkiya 
çetesıdir ... Eşkiya, silahı göğsümü 
ze dayamış.. (soyunun!?) diyor. 
Biz de onlara, kemali saffetle, ve 
beyhude olarak kitabul ilahı, şer'i 
şerifi, kavanini devleti gösteriyo 
ruz ... O, dinlemiyor ... Kanun ve ki 
tap, si18.hı kıramaz. Silah ise, kita 
bı deler .. parçalar .. silaha, ~ilah la 
zımdır. I.ş, buraya dayandı ... 

Aı:rtn, fazıl, tarihşinas, doktor 
Rıza Nur Bey bu sözleri söylerken; 
Çanakkale kapılarının önlerinde, I 
talyan dritnotlarınm ağlr topları 
görülüyor .. Balkan hükCımctlerinin 
gizli seferberlikleri devam ediyor .. 
Memleket, en korkunç felaket teh 
d:tleri karşısında tiril tir11 titriyor 
du. 

Görülüyor ki fırkacılık; en çir 
kin, ve hatta en iğrenç sahalara ka 
dar dökülmüştü. Fırka namına, ha 
reket eden .. ve karşısındaki kuvve 
te galebe etmek istiyen - gerek 
(İtilafçı) ve gerek (İttihatçı) -
birçok çaçaronlar ve çığırtganlar or 
taya atrlmışlardı. b'Tibirleri aleyhi 
ne, ağız dolusu küfürler, tulumba 
er kovuşlarrnda bi1e söylenmesi is 
tikrah uyandrran şiitum ve lanetler 
yai!d•rmıya bııı:ılaımr~ıardr. 

Her iki taraf ta biribirine karşı: 
- Vatan haini... 
Dive havkırrvordu. 
Her iki tarnf ta: 
(Kauun) tepclen:yor •. 

altmda çiğneniyor. 
Ayaklar 

D;ve feryat edivordu. 
Memleket. unutulmuştu. 
Harp, unutulmuştlL 

Trablus, Bingazi, Th:>rne çöl 
!erinde.. kırık tüfeklerle .. 

aç, susuz. yarı çıplak , bir halde .. 

~üz misli faik düşman kuvvetlerile 
pençeleşen.. (mübarek Türklüğün, 
şeref ve namusu) nu ikmal etmek 
için, h;!Ç bir harp tarihinin kaydet 
mediği fedakarlıklar gösteren Türk 
kahramanları, tamamile unutulmuş 
tu. 

Çanakkale istihkamlarınm üzeri 
ne ateş ve ölüm yağdrran düşman 
donanması, unutulmuştu. 

Akdeniz adalarında. düşman bay 
rağı altında diz çökmiye mecbur ka 
lan betbaht vatandaşlar, unutul 
muştu. 

Balkan dev1etlerinin aktettikleri 
(mukaddes ittifak) muahedename 
sinin ihtiva ettiği korkunç tehd=din 
bütün Rumeli ufuklarına yığdrğı 
simsiyah felaket bulutları unutul 
muştu. 

Meşrutiyetin ilan edildiği günden 
beri, anavatanm Türkten başka un 
surlarla meskfın olan yerlerinde, 
vakit vakit başg-österen isyanların, 
ihtilallerin maksat ve manaları bi 
le unutulmuştu. 

Adriyatik sahi1lerinden. Karade 
niz kıyılarına, ve Basra körfezine 
kadar koca Türk ülkesi, bütün bu 
ihtiraslar yüzünden bir banıt fıçıst 
na benziyordu. Ve bu müthiş barut 
frçısr, ateş almak için bir tek kıvıl 
cım bekliyordu. 

Arkası var) 

Erzincan Eğitmenler 
Kursu BHti 

Erzincan, (TAN) - Ziraat oku
lundaki eğitmenler kursu bitmiştir. 
Bu ımünasebetle mezunlar Gazi ilk 
okulunda güzel bir temsil vermişler
dir. 

Tavan Delmiş 
Usküdarda ot•tran tütün amelesin 

den Ahmet, evvelki gece tavanı dele 
rek komşusu Ayşenin evine girmiş ve 

birçok eşyaları çalarak kaçmtştır. 

Ahmet, bir müddet sonra tutulmuş
tur. 

Küçük Yaramazın Marifeti 
Istanbul 19 uncu ilkmektep talebe 

sinden Halil, sokakta yaramazlık e -
derken 17 inci ilkmektebin kapıcısı 
Hüseyin, kendisini bir kenara çekip 
nasihat etmek istemiştir. Fakat, Ha -
lil, buna kızmış ve HUseyini tasla. ba
şından yaralamıştir. 

Madenli Yemekler 
Gıdala.n:mız t.am olmak i~ azot

lu, yağlı ve şekerli maddeler ye
mek Jamn o1duğıımu herkes bilir. 
Halbuki gıdamız bu kadarla ta.ma.m 
obnaız. .Ka.nmırzda. vücudwnuzun 
ba.5ka başka UZUVla.rıında. türlü tür 
lü madenler vardır. Bunla.r kendi 
lerine dü,.<;en l5leri gördükçe eıskirı
ler ve vücudumuzdan çıkarlar. On
larm yerini do1dumuıJk için yeni
den madeaıli gıda yeıııenıiz JAzmı
dır. 

Kimya balmnrndan susta tuz da 
maıdeııi uıa.ddeler demektir. Susuz 
ve tuzsuz hayat kabil değildir. Ye
diğimiz yenıeklenin hepsiınde vasati 
olarak yüzde 75 nisbetinde su bn
hınduğu halde bu kadan yetişmez 
de yine yemelderiınhdeıı başka. az 
çok su i~miye mecbur oluruz. Tuz 
da yerookler..imizin birçoğunda ta.bii 
o'lara.k bu1unduğu halde yine oııbı.
ra yemden tuz kattmya lüzum gö
rürüz. 

Fal<at bize potas ta lazımdır. 
Bunu etleı•lıı hemen türlfuüııde az 
çok, scbzelerdfn plrJınçte, havuçta, 
pı::rasada, pat.at.este, 18.hanada., ıs
panakta, bademde, kestanede, en 
ziya.de zeytinle kırmızı turpta bu
lu.ruz. Elanekteki miktarı da epey 
cedir. 

Kireç da.ınarlanmızda. toplandı
ğı vakit can sı:kaca.k birşey olmak 
la beraber kemilderlmiz ve dişleri
miz için JüzU.ınlu bir maddedir. O
nu da bize sütlü yemekJerimizle 
oohut, oo.kla, kuru fasulye, ba
dem, ceviz ve fındık veri;, içtiğiniz 
sularda da az çok l<ireç bulunduğu 
için onlardan da bize kireç gelir. 

Mnysle karumızm kınnm küre
cikJeriyle ııdalelerlınize ve beyni
mize lüzumlu bir maddedir. Onu 
bize etle balıklar. yumurta ve pey
nirler ve her vaJdt ekmek t.eınin 
eder. 

Demirin kannnıza ve adaJe!erl
mize lüzumunu ba§ka bir ya.zunda
anlatnuş ve bangi yemeklerde bu
hmduğunu söyJemi~tim. Manganez 
madeni de bize demir kadar lazım
dır ve dooıirli yemeklerimbde bu
luııur. 

Bakırdan yemek k:ap1an kalaysız 
olduklan vakit bizi zehirledikleri 
halde bakır madeni hem nesiçleri
mizde hem de onla.rm ara.Iarmdaki 
suJu kısrmJanla ha.yllce miktarda 
bulunur. Oou da bize sığır eti, ek
mek, mercimek fasulyenin hem ta
zesi, hem kurusu verir, 

Vücuıduınu.zda. çinko da vardır. 
Çocuklarm büyümesine ve yemek
lerimizin vücudumuza. ya.yılmasma 
hizmet eder. Bunu yin6 etle sebze
lerden a.Iınz. 

Kurşun, gümüş, ka1ay madenle
rinden de vücudumuzda buJunur. 
Krom madeninden vücudumuzda 
bu1unduğu Şİnıdiye kadar anla.~rla
ınamışsa da yediğimiz nebatlarda. 
bu1unduğuna göre birgün ka.nmuz
da. da keşfolunacağına ihtimal ve
rilebilir. 

Altın, galiba m pahalı J]13.den 
olduğu iç.in, şimdiki halde insanda. 
ve ha.yvanıarıa neba.tlarda bu1una
Jl)8J11UŞtır. Fa.kat ondan da ü.nıit 
kesilmez. 

Fosforla kükürt vücudumuzun 
mülıJm iki unsurudur. ()olan da 
sütte ve ekmekte, pırasada ve do
.ma.teste, Jfilıaaıa. ile bezelyede bulu
ruz. 

Brom, iyot, flüor ve arsenik mut

fak tuzuyla. bil"likte bulunduklanu

da.n tuzlu yemeklerimizde o-nlardıı.n 
da. yeriz, bu kadan yetişmez de 
seb7.elerin bir ~ğunda. yine onları 

bulunız. Nikel ına.deniW de yalnız 

cebiniuleki saatin kapa~'lnda san
mayınız, vücudumuzda ooda.n da 
vardır. Koba.lt madeni bile. 

Görüyorsunuz ki vücudumuz E
tlbankı imrendirecek bir maden o
cağıdır. Bu maden ocağını biç dur
madan işletebilmek için yecllğioiz 
yemeklerde onla.n mutlaka bulına.
lıylz. 

Bu kadar maden ne işimize ya
rar, diye sorarsanız orası ha.yatın 
yeni yeni meydana çıkan sırlarıdır. 
O s1rla.n örten perdelerin hepsi
ni yolmz bir yazıda a.çı:na.k, tabiidir 
ki. mümkün olamaz. 

Askeri görüşme
!er devam ediyor 

(Başı 1 incide) 
Türk teşriki mesaisi icabından ohn 
teknik ımese1eleri tetkik etmek üzere 
hükfunetim tarafından tayin edilmi§ 
olduğumdan bilhassa haz duyuya -
rum. 

Cenevre mukarreratı çerçevesi için 
de bulunan bu temasa gelince emi
nim ki, Fransız - Türk dostluk bağla 
nnx daha ziyade sağlamlaştıracaktır. 

Türk ordusundaki arkadaşlanm ta 
rafından en samimi bir hüsnü kabul 
gördüm. Bu hususta kendilerine çok 
minnettarım.,, 

Garo'nun yeni Jolapları 
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BAŞMAKALEDEN &lABAAT 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı t lnrlde) 
çekilmesi, Milletler Cemiyeti için el
bette bir zaf sebebidir. Bfhassa ki, 
Amerika da bütün sevgi dolu mey.ile 
rine rağmen cemiyetten uzak ·iur • 
maktadır. 

Netice şuraya varıyor ki, insnnhk, 
henüz devletlerden üstün bir mahke. 
me tanıyacak ve silahla menfaat ara 
maktan vazgeçecek bir 01gunluğa 

gelmemiştir. Milletler Cemiyeti el • 
bette yaşıyacaktır. Fakat rolü, ~ 
cephesine bağlı devletler arasındaki 
bir kısım ihtilafları ihtiyari bir ha
kem sıfatile ortadan kaldırmaktan 

ve bir de ilerisi için daha mükemmel 
bir varlığın nüvesi diye kalmakta.o 
ibaret olacaktır. 

Bu bakımdan Italyanın aynlması 
messillerini kabul ederek bir müddet belki de iyi olmuştur. Çünkü Italya-
konmımuş ve şunlan ilave etmiı::tir: nın oynıyacağı rol, iç tarafta bir obs

- Her şeyden evvel. Ermeniler bir troksiyon amili o1maktan başka bir 
kütle haline girmistir Fransa, ernıe şey olamazdı. Hiç olmazsa şimdi Mil 
nilerin hamis!dir. Bundan sonra da 

Iskenderun. 18 (Hususi) Delege 
Garo, intihabatta unsurları biribirle 
rile anlasmaktan menetmek için mü
nasip gördüğü tedbirleri almaktan 
geri kalmamaktadır. 8 Birincikanun 
da muhtelif Ermeni zümreleri mü -

letler Cemiyeti, kendi halini olduğu 
bu himayeyi yapacaktrr. Ben her sa gibi görecek ve hülyalan bir tarafa 
hada sizinle beraberim.,, bırakarak kendine hakikate daha ya 

Antakya. 18 (Hm;usi) - Deleğe krn ve daha uygun bir şekil ve mev 
Gara. Sancakta intikal devresi içın ki hazırlıyacaktır. 
teşkil edilecek yüksek mahkemede 
reisin. müddeiumuminin ve bir aza- Yangtse taarruzlan 
nrn Fransız olacağ'ınr. ikinci azalığa A vrupada müşterek emniyet 

d Isk d ··dd · • · H.k prensipine karşı bir taarruz a. en erun ·mu eıumumısı ı - . . . 
t . t · ~..:ı·ı V• • •• 1 • t' cereyan ederken Çınde tanhın en bü me ın avın or;."Ul ecegmı sov emıs ır. . . 

· • • · yük tecavüz harplerınden bıri, fakat 
Yapılmak ıtsenen. telkın.~er . 'hala adına harp dcnilmiyen bir kasır 
Ant~kya: 1~. <.:ı~susı) - Suve.~dı ga, ortalığı kasıp kavuruyor. Zavallı 

ye nahıyesı muduru baı::ta olmak uze Çinl ·ıer mukavemet için ellerinden 
re, ~ata! nahi.y~ müdürleri aldı~la gele~ yapıyorlar. Ellerindeki imkan 
n dırektif mucıbınce, halka, Frat; rz ıara göre hiç beklenmez mukavemet. 
tarın Sancaktan asla ayrılmı~acagım ter gösteriyorlar. 
telkin etmektedirler. Bu. t:ıkı.nt~rdcn Fakat bu hafta ortalığı asıl velve
maksat, Sancak deteg:s~nın ıntiha - leye veren hadiseler, Japon - Çin çar 
bat hakkındaki emirlennı, halka muh d . keti 

k . pışma.sın an zıya.de Japon as 
telif sekilde korku verere , yenne ge k tl . . y eh . .. · d 
. k . uvve erının angtse n rı uzenn e 
tınne tır. d"rt t ·ı· t · · b b rd • • • • ,., • o ngı ız opçekerını om a ı . 

Cezırenın ıstıkl~ı man etmesi ve seyyar Amerika gefa-
Halep, 18 (Tan muhabırınden) rethanesi halini alan bir Amerikan 

Cezire mmtakasmm Fransa himaye- harp gemisini batırmasıdır. 
sinde istiklali hususunda, yapılan Bu hadiselerden çıkan mana, Ja .. 
Fransız, propagandası gittikçe inki· pon askeri kuvvetlerinin gözleri dön 
şaf ve kesafet peyda etmekted.ir. düğü ve sağ, sol aram1yarak her ta.
Bu maksatla Arappınan Fransız ıs- rafa saldrrdıklandır. 
tihbarat zabiti, bu mmtakada bulu - Bu tecavüz yüzünden dünyanın 
nan bütün aşiret reislerini, bir hafta her tarafında kıyameeer kopmuştur. 
evvel yanma çağırarak kendilerine Japon sularında bir deniz nümayişi 
şunları söylemiştir:. fikri bile ortaya çıkmıştır. Fakat çok 

- Fransa, hep sizin istedikleriniz gariptir ki, bir harp gemisi batmlan 
için çalışıyor. Sizi buraya çağırtma - Amerika hiçbir müşterek teşebbüse 
mm sebebi, eli silah tutan kaç adamı karışmak istememiştir. 
nız varsa. onları öğrenmek içindir. Meyn'i unutma! 
Onların künyelerini ve isimlerini bir b •spa.nya-Amerika harbinin aş. 
haftaya kadar tanzim ederek bana 1 

langıcmda Ispanyollar Meyn is 
gönderin .. Bu sözlerim. kimseye Üia minde bir Amerika gemi.sini batrrmrt 
edilmiyecektir. lardı. Bunun üzerine Amerikalıların 

Bu tebligattan sonra. aşiret reisle-
derhal gözü döndü. "Meyni unutma!,, 

ri eli silah tutanlann listesini hazırla 
feryadı Amerikanın her tarafını tut-

mıya başlamrşlardır. Bu haber Halep tu. Amerikalılar deli gibi ortaya atıl .. 
te halk arasında heyecan uyandır -
nuştır. 

ltalyan gazeteleri 
Rı~ma, 18 (A.A) - Antakya ve Is 

kenderun hiid;selerini mevzuu bahse
den ltalyan gazeteleri, Fransız dele
gesi Garo'nun yolsuz hareketlerini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Journale d'ltalia'nın neşretiği bir 
telgrafta deniliyor ki: Sancaktaki va 
ziyet üzerine Fransız delegesi şiddetll 
tedbirler almıştır. Bütün Türk mahal 
leleri zabıta kuvvetleri tarafından iş
gal olunmuş ve ekalliyetlere ait dük
kanlar açık olduğu halde Türklerin 
dükkanları kapalı kalmıştır. Bazı key 
fi tevkifat yapılarak mevkuflar ls
kenderuna gönderilmektedir. 

Bir Tencere 
Y emekleAdliyeye 
Gelen Şikayetçi 

Polis dün müddeiumumiliğe bir ten 
cere yemekle beraber bir de şikayet 
çi getirmiştir. Taksimde Sünbül a -
partımanmda kapıcı olduğunu söyli
yen Mehmet Ali, şikayetini şöyle an
latmrştır: 

- Dün aksam misafirlerim vardı. 
~afraya oturduk. Yemek yiyecektik. 
Masanın üstüne tencereyi getirdim. 
tçinde yemekle alakası olmryan şüp
heli bazı maddeler gördüm. Alt kat
ta oturan ve beni sevmiycn bir kira 
r.ı kadından şüphelendim. Beni ve ar 
kadaşlanmı öldürmek için tencereye 
zehir attığını zannediyorum. 

Müddeiumumilik, tencereyi tabibi
adil Enver Karana muayene ettirmiş 
tir. Enver Karan yemeğin tıbbıadli 
müessesesinde muayene ettirilmesi -
ne lüzum göstermiştir. Verilecek 
rapora göre tahkikata devam edile
cektir. 

dılar ve döğüştüler. 
Bugünkü Amerika cihan harbin • 

den o kadar yılmıştır ki. hiç sevme
diği Japonya tarafından bir harp ge 
misi batınldığı bir dakikada göze ala. 
bildiği hareket. "tarziye ve bir daha 
yapılmryacağının teminini,, istemek 
ten ibarettir. 

işte bugünkü bütün dünya işleri· 
nin anahtan bu noktada toplanıyor. 
Ortada harpten hudutsuz surette Ur
ken bir taraf. harbi göze almaktan 
veva hiç olmazsa göre ahr gibi gö
rü~mekten hiç korkmryan diğer bir 
taraf var. 

Ahmet Emin YALMAN .. 
Dokuz Kişilik Bir 
Hırsız Şebekesi 

Beyoğlu müddciumumiliği. dün do 
kuz kişilik bir hırsız şebekesi hak· 
kıncfa tevkif karan almış ve hepsm 
de Istanbul müddeiumumiliğine gön· 
derm;ştir. !simleri şunlardır: Nazmi, 
Tevfik, Hasan, Mahmut, Cemal, Ab
dullah, Mehmet, Şükrü. Yakında mu 
hakemelerine başUınacaktır. 

Tehditçiler Adliyede -Bir zahire tüccarını mektupla teh 
dit etmek suretile para sızdırmak is 
tiycn Andriya, Atanaş ve Dimitri is 
mindeki 3 genç, dün akşam adliy~ye 
verilmişlerdir. 

Üniversitelilerin Dün 
Geceki Toplantısı 

Hukuk ve iktısat fakülteleri tara
fından tertip edilen tanrşma toplantı 
sı dün aksam Maksimde ya.pılmıştrr. 
Toplantıda her iki fakültenin profe -
sörleri ve iki bine yakın genç bulun
muştur. Gece saat 21 e kadar neşe 

icinde S?ecmistir. 
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Ekalliyet er Aydında Tasarruf ~aftası 
işinde Çekoslo-
vak yanın jstek eri 

(Ba.~ı ı incide) 
laşıLmaktadır. Çek hükumetinin bu 
yoldaki dilekleri (1) birliğinin ve ha 
kimiyetinin korunması ve federal 
bir hükumetin teşkiline imkan ve!'ıl
memesi (2) Çek hükumetinin kendi 
dahili siyaset çerçevesi dahilinde 
tam istiklal ve hakimiyet dairesinde 
ekalliyetler meselesine dair karalar 
vermesidir. 

Doktor Bcneş ile Dclbos bu mesele 
lerl uzun uzadıya konuşmuş bulunu
yorlar. 

Suikast Şebekesi 
• Budapeşte, 18 (A.A.) - Alakadar 
Fransız memurlarının talebi üzerine 
Budapcşte polisi Dclbosa karşı sui -
kast tertibatı keşfedilmesi üzerine 
bundan birkaç gün evvel Fransamn 
eimalindek teklif edilen Macarm an
nesi dul bayan Kolman Budai'yi ya
kalamışlardır. 

76 yaşmda olan Bayan Budai oğlu 
nun tetbiş faaliyetlerinden haberdar 
olmadığını iddia etmektedir. 

Nurenberg, 18 (A.A.) - Pragdan 
gelen B. Dclbos ve yanındaki zevat 
bura.ya gelmişlerdir. Tren yarın sa.at 
kadar kaldıktan sonra Stutga.rt isti
kametinde youlna devam etmiştir. 

l 

Avni Bayer 

Aydnr, (TAN) - Milli tasarruf ve 
iktısat haftası çok canlı geçmiştir. llk 
gün asken mızıka ve halkevi mızı
kası mekteplere giderek ayn ayrı 
son sınıf talebelerini halkevi meyda
nına getirmiş ve saat 14,5 ta burada 
toplanrlmıştır. Vali ve hükumet, be
lediye erkanile yüzlerce halk biriloniş 
ve ulusal ekonomi kurumu başkanı 
H. Aksu Doğan ve doktor T. Soylu 
ve talebe tarafından nutuklar veril-
miştir. 

Bundan sonra talebe bir resmi ge
~it yapmıştır. Bütün kahvelerde hal
ka yemiş verilmektedir. 

Yukardaki resimde hafta münase-

i)etilc yapılan tezahüratı görüyoruz. 

Gemlikte milli taıarrul 
cemiyeti 

Gemlik, (TAN) - C. H. Partisi 
başkanlığının davetile geceleyin par
ti binasında toplanılmış, içtimaa kay
makam Zeki Işık riyaset etmiştir. Bu 
rada ulusal ekonomi ve artırma ku
rumu teşkiline karar verilerek baş
kanlığa Ziraat Bankası memuru Be-
kir Sancak, katipliğine Sadık Çavdar, 
veznedarlığma Numan Ondor, azalık 
lnrına da Mustafa Atalık. muallim 
Galip Coşkun seçiLmişlerdir. Kurum 
derhal faaliyete başlamıştır. 

Recai Nüzhetin Rolü 
Bulunup Adliye- J ·ı 
ye getirilemedi amamı e Aydınlandı 

(Başı 1 incide)' 
miştir. Ha geldi, ha geliyor, diye me 
rak ve heyecan içinde saatler geç -
miştir. 

Bekliyenler arasında 2783 numara 
h taksi sahibi, Mustafa isminde inat 
Çr bir şoför de vardı. Avniden aylar
dan~ri alamadığı iki lira taksi para 
ıuru almak Umidile bekliyordu. Bu su 
retle dolandırılmak kendisini o ka
üa.r kızdınnıştr ki, işini gücünU bıra 
karak bekliyor, bir taraftan da dert 
yanıyordu. 

Müddeiumumi Hikmet Onat, birl 
geçinciye kadar makam.mda kalmış, 
!A. vni getirilmeyince tatil dolayısile 
ayrrlmıştrr. öğleden sonra Avni bu
lunacak olursa ne muamele cereyan 
edeceğini soran gazetecilere demiş -
tir ki: 

- Bu takdirde polis meseleyi te
minata bağlar. Pazartesi günü de ge 
tlrllmesini temin eder. 

Avni Bayer' e dün gece 
tebligat yapıldı 

Son dakikada öğrendiğimize göre, 
:Avni Bayer, dün gece geç vakit za
bıtaca bulunmuş ve karakola davet 
edilmiştir. Orada kendisine ihzar mü 
zerekke:resi tebliğ olunarak yarın 
Ba.bah mUddeiumumilikte bulunduru 
lacağı bildiriLmitşir. Şu vaziyete gö -
re, Avni Bayerin müddeiumumiliğe 
ihzaren celbi, adliyenin talebi veçhi
le, zabıtaca temin edilmiş oluyor. 

Ankara Hukuk'. 
Fakültesinde 

~nkara, 18 ('I'an .Muhabirinden)-
Iktısat ve Tasarruf Haftası münase
betiyle bugün Hukuk Fakültesinde 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
Kunım Başkanı General Ozalp, profe 
sörler, yüksek mektepler talebesi bu
lunmu§lardır. Fakülte dekanı Baha 
kısa bir hitabe söylemiştir. Profesör 
Yusuf Kemal, talebeden Abdülkadir, 
Sab~hattin ve Hayri de söz söylem~
lerdır. Bundan sonra, General Kazım 
Ozalp, bir nutukla cevap vermiş ve 
haftayı kapatmıştır. 

Memur Zevcef eri 
Ölen Memurlara Maaş 
Askeri ve millki tekaüt kanununda 

bazı dcğ"şiklikler yapılması hakkın
daki kanun layihası Meclise verilm~
tir. 

Bu Ui.yihaya göre, ölen memurların 
zevcelerine nasıl maaş bağlanıyorsa. 
zevcC'leri mC'mur olan kocalara da. 
zevceleri öldükten sonra maaş bağ
lanacaktır. 

Bankalarda biriken para
mız 90 milyona yaklaştı. 

200 milyona varmalıdır. 
Ulusal t;konomJ 

ve 
Artımla Kurumn 

(Başı 1 incide) 
Şimdi Recai Nüzhetin kendi açık ve kati itirafile biliyoruz ki, gangs

ter filminin bu faal aktörü, meşhur bin liralık düzme ihtarname ha.zII"
larurken Avni Baycrle beraber avukatın yazıhanesinde bulunmuştur. 
Birlikte sokağa Çıkmışlardır. Hatta altıncı noterin dairesine kadar be
raber yUrllmllşlerdir. 

R ccai Nüzhetin ifadesine bakılırsa. tesadU.flerin garabeti ancak 
buraya kadar devam etmiştir. Kapının önlinde Recai Nüzhet 

Avni Bayerden ayrılmış ve başka bir istikamete gitmiştir. 
Halbuki bu noktada çok temiz ve güzel bir tesadilf işin içine karış

mıştır. Bir noter dairesi umumi bir yerdir. Tam bu sırada bir okuyu
cumuzun da ayni daireye işi düşmüş bulunuyordu. Bu okuyucumuzun, 
Recai Nüzhet gibi tanırumş ve resimleri srk sık gazetelerde çıkmış bir 
adama göz aşinalığı vardır. Recai Nüzhetin noter dairesinde diğer bir 
adamla beraber bir muaımele ile meşgul olduğu gözüne çarpmıştır. 
Hatta kendi işini bekler vaziyette etrafına bakmmakta olduğu için pa
rayı da iki yoldaştan biı·inin verdiği ve noksan kalan parayı diğeri
nin tamamladığı hatırında kalmıştır. Recai Nilzbetin bu işteki rolü 
hakkında ne.srettiğimiz malftmat üzerine okuyucumuz matbaamıza gcl
miş ve bildiklerini anlatmıştır. 

Demek ki avukat yazıhanesinde tesadiifen karşılaşan iki yoldaş, o
ra.da beraberce bulunmakla kaL.'llamışlardır. Mahut tezvir kağıdı ta
mamlanınca sokağa beraberce çıkmalarile de tesadüf bitmemiş, hatta 
Recai NUzhetin dediği gibi, noter dairesinin kapısmda da tesadüfün 
arkası kesilmemiştir. Noter dairesinin merdiveninden tesadüfen bera
berce çıkmışlar, daireye tesadüfen beraberce girmişler, muameleyi te
sadüfen beraberce yaptırmışlar, parasını da tesadUfen beraberce ver
mişlerdir. 

Gangster filminin bu kısmı artık tamamile berrak bir hale gelmiş
tir. Diğer kısımlarının Cümhuriyet adliyesi ve zabrtası ta.rafından ay
dınlanması ancak bir gün meselesidir. 

Antaiyada 
Ucuzluk 

Antalya, (TAN) - Yaz ve kış 1 
her çeşit sebze bulunan §ehrimizde 
~ayat ucuzdur. Mesela bir tavuk 10 
kuruşa satılıyor. Ayda altı lira mu
kabilinde abone kaydolunan lokanta
larda her öğünde iki porsiyon yemek 
ve haftada iki defa tatlı verilmekte
dir. Geçim masrafının bu kadar ucuz 
olması, her taraftan Antalya lisesi
ne taleb:3 akınına sebep olmuştur. 
\fuhtelit olan lisenin talebesi 1160 ı 
bulmuştur. 

Son zamanlarda kömür ve odun 
her tarafta olduğu gibi burada da 
pahalılaşmış, fakat. vilayetçe alınan 
•oobirler sayesinde mahrukat satış
ları normal bir vaziyete girmiştir. 

----o,---
Erzincanlı Muallimlerden 

Birinin Tablosu 
Erzincan, (TAN) - Buradaki mu 

"'11imlerdrn ressam Şemsi Arel. An
kara Inkılftp sergisine "Gümüş iş" 
smindeki tablosunu göndermiştir. 

izzettin Köyünde 
Bir Cinayet 

Sındırgı ('.J'AN) - Duvartepe na
hiyesine bağlı İzzettin köyünde bir 
cinayet olmuş, Ahmet oğlu Tahir Ak 
can, ayni köyden Stileymanı bir kav 
ga sonunda bıçakla öldtirmüsttir. 

Köylü Sigarası Yakalandı 
Karadeniz vapuru yolculanndan 

Mehmet köylU sigarasr kaçırmaktan 
s~çlu olarak yakalanmıştır. Mehme
dın yanında 14 kilo köylü sigarası bu 
lunmuştur. 

BORSA 
lS-12-937 

PARALAR 

Sterlin 623,- 628.-
Dolar 122,- 126,-
Frank 80.- 88.-
Liret LOO,- 108,-

Belçika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.-
Iııvic;re Fr, 570,- 580,-
Leva 20.- 23.-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78.- 82.-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.-- 22.-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron Isveç 30.- 32.-
Altın 1053,- 1055,-

Banknot 269,- 270,-

Ç EKLER 
Açılıı Kapanış 

Londra 625,50 625,-
Ncvyork 0,7987 0,7992 
Paris 23,5325 23,55 
Milano 15,1925 15,2050 
Brüksel 4,7025 4,7065 
Ati na 87,37 87,44 
Cenevre 3,455 3,457 
Sof ya 63,9488 64,-
Amstcrd, 1,4366 1,4375 
Prag 22,7488 22,7488 
Viyana 4,2254 4,2288 
Madrit 13,7490 12,76 
Berlin 1,9820 1,9836 
Varııova 4,2158 4,2192 
Budapeştc 4,0168 4,02 
Blikrcı 106,635 106,72 
Bclgrat 34,4925 34,52 
Yokohama 2,7464 2,7486 
Moskova 23,6225 23,6025 
Stokholm 3,1013 3,1038 

Sahur Saminin 
Oynadığı Rol 

(Ba~ı 1 incide) 
28 ilkteşrin gUnU öğleden sonra 

daireler tatil .. Bunun için on birle bir 
arasındaki zamanda otobüsler muaye 
ne ediliyor, her muamele yapılıyor, 
plakalar asılıyor. Yalnız ruhsatname 
ye vakit kalmıyor. Fakat Sabur Sami 
nin otobfü~leri için o kadar sıkt ara
mıya lUzum görlllmilyor. OtobUsler 
29 ilkteşrin sabııhı r\ıhsatnamt•siz 

işlemeye başlıyorlar. On beş ~n 
belediyenin mlisamahasile ruhsatna
mesiz olarak işliyorlar. 

Sonra hazan, istim vapur kalktık
tan sonra geldiği gibi, ruhsatname 
arkadan yetişiyor. 
imtiyazlı iş mi, niçin? 

Sorulacak sayısız sualler var: ts
tanbulda birc;ok otobüsler işsiz bek
lerken ve birçok vatandaşlar sürü -
nUp dunırken . Sahur Saminin on iki 
otobüsü hangi esas ve prensipe göre 
imtiyazlı muamele görmüştür? Gün
de otobUs başına elli lira kar getiren 
hatlarda işlemelerine neden bu şekil
de izin verilmiştir. ? Daha evvel mü
racaat eden otobüs sahibi vatandaş
lara nisbetle Sahur Saminin Ustünlü
ğü nerededir? 

Bütün Türk kanunları vatandaşla 
rın mlisavatı e~ası üzerinedir. Mah
dut bir iş için birçok talipler arasın
da bir tercih yapmak lazımgelirae 
halkın ve beledivenin menfaati için 
herhalde bazı ölçüler kullanılması 
icap eder. lstanbul belediyesinin bu 
i.şte · birçok vatandaşların hakkını 
çiğnemek ve bir vatanda.~a imtiyaz 
vermek için kullandığı ölçüler acaba 
ne gibi şc·ylerdir? 

Müfettişlerin Tetkikleri 

Devam Ediyor 
Beledi ı ede çalışan mülkive müfet 

tişlcri Seyfi Türemen ve AbidiQ Ere
ner, yalnız otobüs meselesi hakkında 
tetkikat ve tahkikata memur edilmiş 
lerdir. Bu itibarla kendileri, belediye 
nin diğer .şlerile u:r.:ıktan, yakından 
meşgul olmıyacaklardır. Müfettişler, 

şimdi otobüs meselesinin henüz U>t
kikat devresindcdirler. lşin tahkikat 
safhası, bu kısım bitirildikten sonra 
başlıyacaktrr ki, bu da daha üç beş 
gün kadar sUreccktir. Bay Seyfi Tü
remen ve Abidin Erener meselenin 
birinci kısmını mUmkün olduğu ka
dar çabuk bitirmek için evvelki ak
şam daireler kapandıktan sonra dıı. 

belediyede kalmışlar, saat 19 da ye
meğe çıkıp ya.rnn saat sonra tekrar 
belediyeye dönmUşler ve gece 21,30a 
kadar orada kalmışlardır. 

Dün sa.hah saat sekiıı:de işe başlı
yan mUfettişler bir mUddet muame 
teli evrak üzerinde tetkiklerde bulun 
duktan sonra belediye varidat m\idü 
rU Neşeti çağırmışlar, otobüs işine 
ait muamelelerin nasıl yapıldığı ve 
rUhsativelerin kimlere ve ne şekilde 
verildiği hakkmda uzun uzadıya ma 
ıomat almışlardır. 

Müfettişler saat 13 te beledivede.'l 
ayrılmışlardır. Bundan başka diln ve 
evvelki gUn ba:ı:ı kimseler beledivEıye 
r,ağınlarak bu is h!lkkınrla malumat 
}arma mUraeaat edilmiştir. 

o-----
Oturan Vapurun Tayfaları 

Antalyada karaya oturan Alman 
Manissa vapurunun bir kısım tayfa
ları şchrimWe gelmişlerdir. Antalya 
muhabirimizin verdiği malfımata gö
re, hadise sırasında o civarda bulu
nan Konya vapuru geminin imdadına 
yetişememiştir. Tayfaların iaşesi 

işi ile doğrudan doğruya acente meş
gul olmuştur. 

YENi NEŞRIY AT 

ULKU - Halkevlerinin bu isim 
altında çıkarılan Dergisinin 58 inci 
sayısı intiııar etmiştir. 

YENi ADAM - Bu fikir ve sanat 
mecmuasının 207 inci sayısı çrktı. 

Yeni adam ans:lopedisinin Uçüncü 
sayısı da beraber verilmektedir. 

DENIZ - Türk Ticaret ve Maki
nist cemiyeti tarafından çıkanlan bu 
meslek mecmuasının 30 uncu sayısı 
intişar etmiştir. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Koro Dersleri 

Beyoğlu halkevindcn: 
Ik inci devre koro dersleri başlamıştır. 

Dersler çarpmba ve perıcmbe günleri lıl· 

at 1 7.30 - 19 arasmdadrr. Kayrt muame
lesi kapanmak üzeredir. Arn edenlerin 
acele evimize müracaatları mercudur. 

BULMACA 
Dlinkil bilmecenin halledilmiş $ekli 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 MIAiı . lulL.IKTA!R IA 
2 Tir•lluı s A"fN IAIN 
3 MIAI NIGlıTi• FIA 
4 NIAt z •"AiciA RliliF 
5 A__clE INITIA•1ifFIA 
6 D ~IRIAI• Yi.Al•IR 
1 i •lflFIA .-1 IRIAIT 
8 Mı. 1K" 1 iZ R1A 
9 _lsl_..c\L ılNlCIAKI 

L All{EIŞ •ı ı INIAIT 
BUGUNKU BULMACA 

ı ' a • 5 6 1 b 9 ıo 
1 r-ı--·T--r---

~ ı-T--+-...ı 

~ •• 
6 

1 -._ 
\ 

t 

e SOLDAN SAGA; 

1 - Türklerin ilk yurdu - Dallı 
budaklı 

2 - Bizi doğuran - Köpek - No-
ta. . 

3-Armağan 
4 - Kısa zaman - Cihet 
5 - Sorgu edatı 
6 - Kötü - Dört tarafı su 
7 - Nota - Cihaz 
8 - Doğuran - Bir nevi gölge 

oyunu 
9 - Nota - Nam'IJ.8 

10 - Ayak direme - Siyah 
e YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Evin en Ust katı 
2 - Gıda - Sorgu - Erkek adı 
3 - Yol (farisi) 
4 - Gıda - Emir 
5 - Çnğınnak - Ayakta. olur ve 

acınır. 

6 - Çok tütün içen 
7 - Taaccilp edatı - Süt verir 
8- Masal 
9- Bağışlama - lçinde kan akar 

10 - Ufacık vapur - Fasıla 

Maarif Cemiyetinin 

Piyangosu Çekildi 
Tilrk Maarif Cemiyetinin diln An

karada çekilen eşya piyangosunda 
kazanan bazr numaralar aşağıya. ya
zılmıştır. Elli liradan az kazananlar 
ayrıca ilan edilecektir. Son rak.am
lan 64-58-51 ile biten bütün bi
letler birer lira kazanmışlardır. 

3000 liralık büyük ikramiye Sam
sun saylavı Bay Asıma çıkmıştır. 

No: Lira No: Lira 
1227 200 39274 1000 
340 50 34637 50 

18922 100 31676 200 
282 50 21014 50 

44286 500 46541 100 
5437 100 50374 100 
2055 50 13261 50 

49347 100 49062 50 
4252 50 38430 50 

19583 100 31126 50 
30739 100 13856 100 
14799 50 36208 100 
16658 500 24585 3000 
41431 50 39553 50 
50675 100 4820 50 
51749 50 51506 200 
20010 100 16042 50 

1026 50 50749 100 
58682 100 18412 50 
24892 1000 30863 50 

19 - 12- 937 

T ABii GÜZELLi K 
ve 

Göz boyayıcı reklamlar 

f .. .il 
Taoıı gtlzcl goriınmcğe muvtd 

fak olmak için dilnyanm en bil· 
yük cild güzelleştirme lliıni o
lan P. Dr. E. WINTER'in forrnil 
lü mucibince hazırlanan yağlı, 
yağsız ve acıbadem VENVS 
kremlerini kullnnanlar ömürl.,. 
rinin sonuna kadar VENUS t>' 
bi güzel ve cazibeli kalırlar. ~ 
sa başında uydurma ve halJDıllr 
zı aldatan göz boyayıcı reklAID • 
lara inanmayınız. Terkip, telif 
ve kıymeti itibarile dünya yU • 
zUnde KREM VENUS'den dabt 
üstUn bir KREM mevcud oıınY 
dığmı sayın halkımıza kat'iyetif 
arz ederiz. 

Nureddin Evliyazade MüP.illıelllllll"I 
tstanbul 

Istanbul asliye üçüncü hukuk :,.a. 
kemesinden: Isviçrede, Loza.nda -~ 
lcngiz sokağında mukim sabık ll' 
ciye memurlarından Nafilyan ~ 
nes kansı Elizabet Nafilyan~ v~ 
avukat Ali Galip ve Sıddık sa.ad 
raflarından Beyoğlu, Pangaltı 

kargazi caddesinde 48 numaralı 
de mukim Selma Pekmez ve 
da mukim eski Türk konsol~ 
dan Ohanncs Naiilyan aleyJ:ıll'";-
933 / 197 numara ile ikame ol '
davada: Müvekkilcsinin ta§rıııı)'f-'-' 
lahiycttar olduğu ismi hiçbii' __,,. 
ve salahiyeti haiz olmaksızın k -;1 
sine ve çocuğuna izafe etmek ve.......,. 
disini Na.filyan zevcesi gibi-SO:. 
mek suretile şahsi haklarına .tee9~ 
etmekte olduğundan bu haksız 1'1 
ketlerinin ve tecavüzlerinin il 
davasının gıyaben icra kılman~ 
kemesi neticesinde: Kocası N -._, 
nın aile ismini taşımak hakkJDI ~ 

olduğu derkar o~ Selma Pe~~ 
leyhine mücerret aile ismini ~ 
smdan dolayı .mezbure Elisa-_.
rnUzahama ve muarazada bul~ 
varit görlllmemiş olduğundan~ _..., 
mı kanuniye dairesinde dava ~fi 
sinde muhtar olmak üzere işbU -~ 
nm esbabı mesrudeden dolayı ~ 
ne 28. 5. 937 tarihinde verilen~ 
havi 37-928 sayılı ilan mUd il'_ 
Selma. Pekmezin ikametgahın~~ 
bul olmasına binaen H. U. ?d. ~ 
141 inci maddesine tevfikan -
tebligat icra edilmiş ve Elizabet tJ 
filyan vekili tarafından işbu ~ ~ 
10. 937 tarihinde temyiz.en teıaı-#' 
lep edil~ekle defteri mahsusUJl ıedd! 
100 numarasına kaydedilerek I 
istidasının bir sureti mahkeıoe ti_ 
vanhanesine talik edildiği Se1Jll9 ~ 
meze tebliğ makamına kainl 
ÜT.ere ilan olunur. (3081) ~ 
-=================~ 

43956 ıtlJ 32783 
38938 

1966 
44054 

50 
50 
50 
50 

34140 ~ 
40592 "' 
39782 A 

....................................... .,., 
Her aksam 

f 
P A R K Otelinde 

Tango Kralı 

Eduardo Bianco 
ve meşhur ARJANTİN orkestrası 

Bugün saat 17.5 ta MATiNE 

~~------------------------------------,~ 
TÜRK ANTRASiTi 

.Kadıköyünde Rıhhın caddesinde 36 - 38 numaralı FAZIL zJJlf 
MUR TlCARETHANEslNDE TU RK antrasitinin depoda tesliJJl 

BEHER TONU (24) LiRA"~ 
satılmaktadır. Satın almak arzu edenler Galatnda yolcu salonu ~ 
şısında Tahir hanında TURK Aı.~RASITI SATIŞ MERKEZIN~ ~ 
lefon: 44915) veyahut doğrudan doğruya Kadıköyünde FAZU-ı 
DEPOSUNA (Telefon: 60728) e milracaat edebilirler. 
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MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE &IEYV ALA

RIN USABELERINDEN ISTWSAL 

EDIUDŞ TABU Bffi MEYVA TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edilebil 

mesi mümkün değildir. Hazımsızlığı 

mide yaumalanıu, ekşiliklerinl ve 

muaruıid inlabazlan giderir. Ağız ko 

kusllllu izale eder. Umumi bayatın 

hıtizamsızbkfannı en emin surette 

ıslah ve insana hayat ve ca.nhlrk 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

CAFER MOshf 1 Sek eri 
Tesiri kat'i içimi kolay 

-....._ en iyi müshil şekeridir. 
'-.. Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 --• 

Belediye Sular İdaresinden : 
liayda.rpaşada. D. Demiryollan tarafından açtlan geçidin altından geçen 

'il. borularının yerlerini değiştirmek gerektiğinden 19, 12. 937 pazar günü 
a~anu saat 18 den itibaren sekiz saat Karacaahmetten Bostancıya kadar 
~erlere Elmalı suyu verilemiyeceği sayın halka bildirilir. (8447) 
......_ 

~ İstanbu1 Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

4.1~ - Eskişehirde mazbut vakıflardan AkarbaşI, Defterdar ve Çeribaşı 

8 
1 Bey adlarındaki üç değirmenin mülkiyetleri şartnamesi mucibince 

batılın.ak üzere 26. 11. 937 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
ıtakılmıştır. i - Her üç değirmenin birlikte muhaım.men bedeli (70,000) liradır. 

lıı'h - İhale bedeli dört takSitte alınacaktır. Birinci taksiti hini iıhalede 
ta ayei. bir hafta içinde peşin verilecek ve Cliğer ttç taksiti mütesavi mik
~ t-Iar UZerinden ihale tarihinden itibaren birer sene fasıla ile üç senede 
e h(!r taksit senesi başında nakden ödenecektir. 
~4 .- !halesi 25. 12. 937 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de 
\J kışehır Vakıflar müdürl'iiğü ihale komisyonunca pazarlıkla Vakıflar 
~um MüdürlüğUnün tasdikine talikan yapılacaktır. 

6 
- Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 

tı-ı·· :- Satışa ait şartname Ankarada Vakıflar umUım müdürlüğü emlak 
~·lldurlüğünde, !stan bulda İstanbul vakıflar başmüdürlüğünde ve Eskişe
~de Vakıflar ~m~d~rlüğünde parasız verilir. 

tıt .- Pazarlıga ıştırak edenler şartnamenin bütiln muhteviyatmı kabul 
~aydır. (8242) 

Galatasaray Lisesi Alim Satım Komisyonu 
•aıkanllğından : 

Mikdarr Muhammen 
Fiat K. 

nk teminat 
Lira K. 

~ 
~cı ~aı Malatya çekirdekli 2000 kilo 50 75 
l:ıcı ~al 64 lük 6000 adet 6 
t:ı()~~a.1 80 lik 16500 .. 4,25 
~' '"<l.l{a.1 100 itik 8000 " 3 138 09 

tı.daıma 12000 " 4 25 
~itı.Q~latasaray Lisesinin Mayıs 1938 sonuna kad~r ihtiyacı olan yukarıda 
:lıa.:1 \1e mikdarile ilk teminatı yazılı erzaklardan kayısmrn 27-12-1937 
~ {rtesi günü saat 14 de portakal ve mandalinanın ayni günde saat 15 
~rıa.3tanbu1. Kültür Direktörlüğü binasinda Liseler Muhasebeciliğinde top 

il tı komısyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 
<lda: işe girecekler şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve Ticaret 
~()?tı.1llın yeni sene vesika ve teminat makbuzla~ile belli gün ve saatte 
~na geLmeleri. (8276) 

:--..... Arada büyük fark var 
lit lleı:ev çocuk pudrasr, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak

lel'i :11~memiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt-

b ıçın hazrrlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde J 

lllunnıamasıdır. ' 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 1 

t' Şııınıan vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün il- 1 
b~\ralaı-ında ve ko'tuk altlarının pi şiklerine karşı bundan daha müessir 
ll'll d r u ra henüz keşfedilmemiştir. 

1 

Onu diğer adi (Talk Pudra) !arı i~e karıştırmayınız 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Bir ecnebi Bayan 

• No. 15,16 ve Buna Mümasil OYUNKAGITLARlndan • 
• Yeni stokun hazırlanmıt olduğunu ve istenilen miktarın • 
! i depodan alınabileceğini ilan eder. • 

•ıııı•ını•ıııı•ırn•nıı•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•=•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı ·• 

;'t938 Yilba!;iıı 
HAYA KURUMU B~Y~K PiYANGOSU il 

I; Büyük ikramiyesi ı 
/

1 

500.000 Liradır ı 
Ayrıca: 200.000, 150.0000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000 

1 30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır... j 

Keşide Yılbaşı Gecesi Y apıfacaktır. ! 

Biletler; (2,5), (5) ve (10) Liradır. l 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız ... 

Akay işletmesinden: 
Nefsi Ka.diköy iskelesi için büfe 

Bostapcı i9kelesindeki dükkln. 

Samatya vapur iskele arsası 

Yukarıda yazılı mahaller açık arttırma usulile 1 jKlnunusani/938 ta 

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

pılacaktır. Şartnameleri idare levazım şubesinde görülebilir. lsteklilerir 

mezkür gün ve saatte teklif edecekleri senelik kira bedelinin %7,5 ğu nis 

betinde pey akçeleriyle encümene ge!meleri. (8379) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llanlan 

Lira K. 
154 00 Kamerhatun mahallesinin Mankasar sokağında 48 No. lı dük-

k.Anm tamamı. 
Pangaltı Afet sokağında 35 No, lı a.rsanın tama.mı 
Hüseyinağa mahallesi Vişne sokağında. eski 34, yeni 13 No. lı 

yanın kagir hanenin tamamı. 
Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti peşin para. ile 10. 12. 

937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açrk artınm.ıya çıka.nlmıştır. 
llhalesi 24. 12. 937 cuma günü komisyonda saat 15 te yapıla.cağından ta
liplerin yüzde 7,5 pey paralarile Mahlfilat kalemine mü.raca.at eyle- I 
meleri. (8238) 

Devlet Damlryollar1~va llmİnlarİ1$1etma U. idaresi lliİİlara 

Muhammen bedeli 3850 lira olan 20,000 kilo petrol ve 10,000 Iıilo pis 
gaz 30.Xll.37 Perşembe günü saat 10 1/2 de Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açrk eksiltme usulü ile satm alı.uacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 288 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis.
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8367) 6 . . . ... 

Almanyada T eknikum tahsili yapmak için Devlet DemiryıGJları 
hesabına talebe gönderilnıek üzere nıüsa.baka açılacaktır: 

1 - Müsabaka 3.1.1938 Pazartesi günli saat 9,30 da Ankarada Devlet 
Demiryolları Zat İşleri Dairesinde Haydarpaşada Birinci İşletme Müdfu
lüğünde icra edilecektir. 

2 - Taliplerin en aşağı orta. mektep veya o derecede sanat mektebi me
zunu olmaları, 20 yaşını ımUtecaviz bulunmamaları ve ahval isıhhiyeleri
nin şimendifer hidematıru ifaya müsait olduğunun İdare hekimleri tara.
fmdan tasdik edilmesi şarttır. 

İki sene her hangi bir müessesede bilfiil tesviyecilik, demirdl \k veya 
buna müınasil makine kısmında çahşınış olduğunu isbat edenlere sanat 
mektebi mezunları 24 yaşına kadar müsabakaya kabul edilirler. 

3 - Talipler müracaatnamelerine ailevi vaziyetlerini ve pederlerinin 
tercü.mei halini, polisten tasdikli hüsnühal kağıdını, mektep şahadetname 
sini ve başka yerde çalışmış ise aldığı bonservisleri bağlıyarak Ankarada 
Devlet Demiryolları Zat İşleri Müdürlüğüne ve lstanbulda Haydarpaşada 
İşletme Müdtirlüğtine müracaat edeceklerdir. En son müracaat tarihi 25. 
12.1937 dir. Bu tarhiten sonraki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

4 - Müsavi numara kazananlardan Almanca lisanına vakıf olanlar 
tercih edilir. (4537) (8350) 

Sorulacak sualler: 
1-Umumi malfunat ve Türkçe 
2 - Hesap, Hendese, Cebir 
3 - Fizik, Kiımya 
4 - Almanca bilenler Almancadan. 

• • • 
Muhammen bedeli (13,600) lira olan kilometre 27 de vagon ü~tünde tes 

limi şartiyle (8000) metre mikabI Balast 1-1-1938 cumartesi günü sa

at 10,00 da pazarlık usulile Sirkecide 9 ımcu İşletme mubayaa komisvo

nunda satın alınacaktır. 

Buişe girmek istiyenlerin Nafia ve diğer vesikalariyle beraber ve 

(1020) liralık muvakkat teminatla Komisyona müracaatları. 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

Bir doktorun 
fayanı hayret kefli 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

Cilt, bazı hayati unsurlarını 
kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir, İşte, Viyana Üni
versitesi profesörü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel,. ta.bir ve genç hay
vanların cilt hUceyrelerinin mer
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalan kremi terkibinde mev
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleştirir ve 
buruşuk1uklarnuzı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri kapatır ve birkaç 
giln zarfında en esmer ve sert bir 
"ilni bevazlatıp vumuşa.tTr. 

Kadıköy icra memurluğundan: Bir 
deyinden dolayı mahcuz olup satıl

ması mukarrer büfe, muhtelif duvar 
halısı ve seccade ve konsol ve ayna 
vesair ev ~yası Kadıköy icra daire
since 24. 12. 937 tarihine tesadüf e
den cuma günü saat on üçten on dör
de kadar Kadıköyiinde eski iskele 
caddesinde Koltukçular içerisinde sa 
tılacaktır. Rüsum ve tellaliyesi müş
terisine ait olmak üzere taliplerin 
mahallinde hazır bulunacak memuru
na müracaat ey~emeleri lüzumu ilan 
olunur. 

I
Dr. Suphi Şense~. 
Idrar yollan hastalıkları mütehassıs 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşı · 

- sı Leklorgo Apt. Tel. 43924 .. 

t~~ir Tütün Fabrikasında her ay toplanacak tahminen 10.000 kilo tü- aranıyor 
ll'ıı.ıc·b~u 3. 1. 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da şartnamesi Yalnrz bir erkeğin bütUn ev işle-
"e :a ınce pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin pazarlık için muayyen gün tine ve yemeğine bakacak Fransız 
ıtub atte Ylizde 15 tem:.iıat paralarile birlikte Kabataşta. Levazım ve veya Macar bir bayan aranıyor. lsti
cııllıı aya.at şubesi ımüdürlüğündeki satış komisvonuna ~elmeleri ilan yenlerin Suadiye plaj yolu numara 7 

Fatih sulh üçüncü hukuk hakim
liğinden: Karagümrük Keçeciler Va-

Şartnaımeler parasız olarak Komisyondan ve Ankarada Malzeme daire- tan C. 102 numaralı evde oturan 
sinden verilmektedir. (8392) Mehmet oğlu Komalin hacrile kendi· 

sine kardeşi Mehmet oğlu Ahme<lin 

ıır. (8461) , ye mektupla şartlarını bildirmesi. 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı !dare Eden: S. SALİM 23. 12. 935 tarihinden itibaren vasi 
Gazetecilik ve Nesrivat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası tayin edildiği ilfın olunur. 
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KAZIM ECZACI CAM 1
1 

BAYANLARIN MAHREM SIHHİ TUVALETLERi HAKKINDA BtR SÖYLEVİ: 

Adet zamanı, kadın sağhk devresinin ölçüsüdür. 

Tam sıhhatte ·olanlarda muntazam bir saat gibi işler. 

Evsaf 1 intizam ve mıktar bozukluğu: hastalık alCimetidir 

Savın Bayanlar: 
Cihan hekimlerinin uzun zamandanberi devam eden müc~d ~lelerine rağmen yine ve ha~saten büyük merkezlerden uzak yerlerde bazı ka
dınlarımızın ayhk · tenasül azası tuvaletlerinin eski ve temizlikleri şüpheli bezleri kullanmak ve bunları yıkamak suretile tecdit ettikleri 
veya bazı münevver ve temizliije daha itinakar olanların tenasül Cizalarına t «; d arik ettikleri pamuktan yapdmş bir tıkacı (Tamponu) kul
landıkları görülmektedir. Bu yüzden bir çok kadınlık hastabklarına yol açdmakta ve dolavısile cümlei asabiveleri ve nihayet umumi 
sıhhatlerini bozan hCidiseler zuhur etmektedi,.. Bunların tedavisi, hasd olan vaziyete göre bazan uzun, müşkül ve masrafh safhalar ar· 
zettiğinden her zaman muntazam tedavi edi1memekte ve ailenin mes'ud hayatı sekteye uijramaktadır. Bu arızalardan bir kısmının kısır
bğı mucip olabilmesi nilfus siyasetine ehemmlvet veren memleketimiz için sadece sıhhi bjr tedbir almakla kalmayıp dikkate ahnması 
icap eden milli bir vazife teşkil etmektedir. 
Bu ihtiyacı karşılayabilmek için dört sene evvel hürmetkarı o~duijumuz birçok kadsn hastahkları mütehassısları Profesörler, Doktorıar 
ve Kimyagerler toplanarak geceli gündüzlü çabşmış ve nihayet bunların hiçbir ilim adamına nasip olmıyan qörünüıte basit, fakat ilmi 

bakımdan harikalar kadar kıymetli olan 

EM 1 ve A LARINI 
icad ve bütün sıhhatinin kıymetini bilen münevver cihan Bayanlarının hizmetlerine amcrde kalmıştır. FEMIL, bu dö,.t sene içinde kendisin
den sonra yapdan benzerlerine büyük mikyasda tefevvuk etmiş ve en mütemecCd:n memleketlere Türkivemizden milvonlarca kutu ih· 
racat yapdmaya başlanmıştır. 
FEMiL'in en birinci mümtaziyeti, vücude inti~ak eden beyaz tabakfının sikletinin 16 misli kan ve ifrazatı çekmesi, harice aelen kırm1%1 
tabakanın ise şayanı hayret bir surette bu 16 misli kanı muhafaza edip dışarı sız:dJrmamas~dır. Umum dünya kimyagerleri FEMIL'de te
barüz eden bu inceliği" virai noktasını takdirle karşllamıştır. 

FEMIL'in diğer markalara nazaran üstünlüğü şu sebeplerdendir: 
1 • Vücuda tam bir surette intibakı ve en ince elbiseler altında çıkıntı göstermeyişi. ,vücudün bütün harekatında kolaylık ve rahatı te

min edişi, 
2 • Tenasül azası ifraıatını hemen emdiği ve bunların hararetle tegayyür ve tefessühün e meydan vemediği için cild bulaşmalarına, 

kokular neşretmesine mcini olması, 
l , Cildden ka!dırırdJ.ğı vakit eser ve iz bırakmaması ve üstünde bulunduğu aksamın teravetini muhafaza edip kat'iyen cildi tahriş et• 

• 
memesı, 

4 • Ufak, yumuşak haf lf ve sıcak olup el_.çantalar11rda bile +aşınmas1 kolay ve pratik olmas,, kanı kat1yyen harice sızdırmaması, 
5 • Yıkamak, altüst ed~cek meselesi olmcd ğından ve 120 derecede taakim edi'diqinden hiçbir mikrobun üremesine meydan vermeme
si, 1936 senesinde lsviçrede toplanan Beynelmilel Kadınlar Cemiyetinin birincilikle takdir~ni kazanan <FEMILJ evde, vazifede, sporda 
yazhkta, kışhkta, seya'1atte1 mektepte ve ba~oda seve seve kullanılan ufak, yumuıak muakkam son derece kullanışla, kadınhğı saadete 
kavuşturan bir idealdir. 
Sıhhatinin kıymetini ta~dir eden Bayanların biitün hayatınca ayrdmJyacağı ebedi biricik dostu yalnız lfitMILJ dir. 

Adresini, laboratuvanmıza kartla 

bildirmek IQtfunda bulunan her sayın 
müşterilerimize kıymeti ölçülmez bir 

hedrye takdim edeceğiz. 

Piyasada 6, 8 ve 12 
Umumi deposu : ismet 

emrinize amadedir. 
-Galata, Tal. 49241 J 

lik ambalajları daima 
Eczane ve laboratuvarı, Istanbu 
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