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Simdi, Resmi T ahkikatm , 
Neticelerini Bekliyeceğiz 

I AHMET EMiN YALMAN J 

T am on bet gündenberi Belediye işleri hakkında toplu ve 
devamlı neşriyatta bulunduk. Davamızın bütün teferrua· 

bnı ortaya koyduğumuza kaniiz. Böyle bir davada bir gazetenin 
hissesine düten tısife tamamile görü!müştür. Yazılarımız hükU
metimizin diklti(tini celbebnittir. iki mülkiye müfettişi işleri tah
kik vazifesile aeHıal lstanbula gönderilmiştir. 

Tahkiko.tm daha stlratle yürümesi için heyet, bizzat dahiliye teftiş he 
yeti reisinin iştirakj .ile kuvvetlendirilmiştir. Otobüs yolsuzluklarına dair 
~ika.yeti olan her )W.:andaş, müfettişler tarafmdan dinlenecektir. Meydana 
gelecek rap<>n!b, son derecede itinalı ve bitarafanc olacağı temin edilmek 
tedir. Bundan başka İstanbulun istimlak işleri ve Ermeni mezarlığı işinde 
Snbur Sami tarafmda.n alman ücretin ınıahiY.cti gibi noktalar da aynca 
tahkiklerden geçecektir. 

Yukarıda dediğimiz gıöl, davamrztn her kısmını ortaya koymuş bu 
lunuyoruz. Bundan sonra toplu bir mucaaeleye devam etseydik, 

(.VaZacaklarımrz ya tekrardan, yahut evvelce birtakım misallerle anlattığı 
mız yolsuzluklar hakkında yeni misaller göstermekten ibaret olacaktı. 
Bu vaziyet karşısmda tahkikatm neticesini beklemeyi ve o vakte kadar 
mücadele §eklinde toplu neşriyata fasıla vermeyi doğru ve maksada uy 
gun buluyoruz. Şurasını söyliyelim ki. bizim bütün bu yazılardan gayemiz. 
İstanbul Belediyesinin işlerinde inkılap idaresinin yüksek ölçUlerine uygun 
bir vaziyete varılm8.8mdan ibarettir. Heyecan uyandırmak, orta.lığı velve 
leye vermek. temizlik mücadelesine, gazete satışma ait bir yol ve vasıta 
göziyle bakmak gibi dUşUnceler bizden çok uzaktır. Mülkiye müfettişleri 
nin tahkikleri ve mahkemelerin faaliyetleri esas gayeye doğru en kestir 
me ve en verimli bir yol haline gelince, işlerin bu safhasında. toplu ve de 
vamlı bir gazete milcadele8ine sebep kalma.mI§tır. 

1 

B u bahislere ait bUtnn ya.zılanmızcla ıuılattığmıtz gibi. biz memleket 
te inkılAp idaresinin ilk kurulU§Ullu, en esaslı bir temizlik mUcade 

~ uw CI sayıyoruz.. 

~ aaı~~ 11nı~1e C~a.8ız Dır su.rette devam etmiştir. tımıet tn 
ö~~ hükfuııetinin degışmes~ı . v~ yerine Cel!l Bayar hükiimetinin gelme 
mm, umwni hayatnnır.da bır istıka.met değişikliği diye karşılamıyoruz 
'\'e ~iç bU: zaman karşılamadık. ~ bu yolda bir düşünce atfedenlere te 
sadilf ettık. Zanları çok yanlıştır. Bunun tamamiyle aksine olarak biz da:i 
~a. şunu ~rar ettik~ İnkılip idaresinin en kuvvetli tarafı. hakiki, milıt 
ihti~açlarm ıcabma gore Yllrümes:I ve bu gidişin şahıslarla değişecek bir 
nıahıyette ~ımaması~ :.~ten. ileriye gidiş, milli' rehber sıfatile, AtatUrk 
tarafından ıdare edildıgıne ve dünkU hUk&netle bugünkü hükQmetin he 
men bUtün unsurları mil§terek olduğuna göre, böyle bir değişiklik hatıra 
bile gelemez. 

(Arkası 2 nclde) 

BAS MU HAR R 1R1: AHMET EM f N YA l M AN 

Kızıla.y 60 Yaşında 
"Kmtay., bugi,in altmış yaşına bastı. Bugün mem

lekette ve İstanbutda büyük kutlama törenleri ynpılnca.k, 
halkevlerinde müsamereler, kooferaııslar verilecektir. 
Lfıtfen ~inci savfamı:r:r ~rı. 

''Sadıkzade,, ve '' ole,, 

Bir Yunan Vapuru Battı 
11 Hisar11 Tayfalarından Birisi Sag 

Bulundu, Adliye, Faciayı Tahkik Ediyor 
Rüzgar, dündenberi poyraza çev • 

rilmiş ve hava kısmen açmıştır. Fa.· 
kat, soğuk devam etmektedir. 
İstanbul bava m.mtakasında, yeni • 
den bir fırtınanın kopacağı hakkında. 
ki haberler doğru değildir. Y eşilköy 
hava rasat istasyonunun dUn yaptığı 
araştırmalar böyle bir ihtimalin va· 
rit olmadığını göstermiştir. Karade
nizde fıbna devam etmekle beraber 
Boğaz elvan nlsbeten sakindir. Gemi 
ler Boğazdan girip çıkmaktadrr. 

-- . 

dir. Dalgalarla mücadeleden çok yo.. 
nılmuş, hayli su yutmuş, Uç gUn aç 
ve susuz kalmıştır. Temel Ismail der 
hal tahlisiye hastanesine kaldınlarak 
tedavisine başlanmıştır. Kazazedenin 
bütün f elfıkete katlanarak sağ kalm3 
sı hayretle karşılanmıştır. Ve bu fa
cianın sağ kalan canlı unsurları bu 
suretle ikileşmiş oulyor. 

Şimdiki halde, "Hisar,, vapurun
da boğulanların süvari Giritli lbra.
him Şakir. ikinci kaptan Mehmet Fer 
hat, kaptan Hasan Kalkavan, birinci 
çarhçı Kadri, ikinci çarh~ı Süleyman, 
lostromo Kaşif Osman. serdümen 
Sabri Hasan, Serdümen Cemal lama 
il, serdümen Nejat Mehmet, tostromCI 
Halil Ibrahim, yağcı Recep Ali. yağcı 

"Hisar,, vapuru faciasının tahkika 
tına devam edilmektedir, "Hisar,, va 
puru kazasında boğulduğu zannedi -
tenlerden serdilmen Temel Ismail, 
dUn. geminin çarpuğı kayalıka.da ci
varında sağ olarak bulunmuştur. re
mel baygın, bitap, perişan bir hak1e Haber alınamıyan vapur!ardan: Sadıkr.cule (Arkası 6 mcıda) 

Denizbank ıa ihasının 
Millet Meclisinde 

miinakaşasına başlandı 
Yeni Bankanın Sermayesi, Merkezi ve 1 

ismi Hakkında Mütalealar Söylendi, 

lktısat Vekili B. Kesebir Cevaplar Verdi 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden)

Millet Meclisinin bugilnkü toplantı. 
smda Denizbank kanun 18.yihasmm 
mil.zakeresine başlandı Bu münase. 
betle birçok mebuslar söz rudılar, lfı.. 
yihanm muhtelif hükümlen hakkın. 

Mücadelemizin 
Bir Bilançosu 

lstanbul Belediyesinin işleri 
Hakkındaki Yazllarımızın 

Geçirdiği Safhalar 
B afmakale sütunumuzda da anlatbk: Belediye itleri haJC. 

kında açtığımız mücadeleye ait ilk safhayı tamam olmut 
sayıyoruz. Bugünkü aafha, resmi heyetler ve mahkemeler tara· 
fından tahkik ve tetkik auretile hakikatin her kötesini resmen ay
dınlatmaktır. Ve hakikatin icap ettirdiği müsbet tedbirler, pek 
tabii olarak ancak böyle resmi tahkiklerden doğabilecektir. 

1
. lk safha kapanırken, genye ~ 

doğru bakmayı ve hadiseler: 1 .. M ı 
yeklln etmeyi doğru buluyoruz: e mu r ar 1 n 

Mareşal Şang-Kay-Şek 
Japonyaya Şiddetle 
Mukavemet Edecek! 

• da fikirlerini söylediler. 
Bundan tam on beş gün evvel Is.. 

lanbulun otobüs i§i hakkında ılk ya. y 

Japonyada Solcular Arasında 
Başhyan Tevkifler Devam Ediyor 

Nevyork. 24 (TAN) - En son Ja 
P<>n tebliğine göre. aponlar Ya.ııgt.ze 
nehrinin sol sahili üzerinde ilerilenı.i 
ye devam ediyorlar. Çinkiang civarın 
da nehri geçen Japonlar 21 Kanunu 
evvelde Nankinin 90 kilometre şarkın 
da.ki Şaopuçin şehrini işgal etmişler 
dir. Pukov - Tsinan demiryolu Uze 
tinde faaliyette bulunan mUf reze ise 
Çangpoling şehrini işgal etmiştir. Ja 
Ponlar Nankinin sukutundan sonra 
Uç kol üzerinden harekete geçmiş, kol 
larm biri 22 Birincikanunda HengQO 
vı.ın şimalindeki Lingping'i. ikinci kol 
'l'ehs·n~ ve Vukongu işgal etmistir Bu 
llti kol Çinlileri takip ederek Hnnkov 
liı~erine vUrUmektedir. UçtlncU kCll 
R:vangteh'de-n hııreket etmis ve av·n 
2~ Uncll eiinü YuhanC"'m önüne e-el 
~il'1 f e şehre karşı taarruza geçmiş 
tir. 

-· •\ Japonya Baıvekı1i 
Pren• Konoye 

Dk söz alanlardan B. Berç TUrker. 
bankanın kurulu§ gayel~ri hakk1 ... -l:ı.. 
ki mütalealannı bildirdi, sonra ser 
maye meseıesıne temas etti ve hüku 
metin bu İ§e kafi miktarda sermaye 
yatırıp yatırmadığını sordu. .._..,ha 
sonra hilk\ımetin blitiln deniz işlerini 
&De alması Uzerlne. bu i§ler!e uğ. 
raşan va.tandaşlarm zarar görmeleri 
ihtimalinden korktuğunu ilav~ etti 
ve nihayet bütün deniz müesseseleri 
IstAnbu!da olduğu halde, b!'--1ca mer 
kez·nin Ankarada bulunmaSTm garip 
gördü. Fuzuli masraflara ve fuzuli 
harcırahlara yol açabilecek olan bu 
vaziyetin neden ihtiyar edildiğini d 

du ve dedi ki: B. Şakir Kuebir 
"- Biz zaten bol bol harcırah ver. ,_ __________ _ 

miye alıştık.,, 1 
ihracatımız 

117 Milyon Lira 
Hatip bu sözlerden sonra hükfıme. I 

(Arkası 6 ncıda~ 

Tarsus HCikimleri 
Vekalet Emrine 

Ahnddar 
Adana. 24 CTan muhabirinden) -

Tarsus adliyesinde iki hakim, bir müd 
deiumumi ve bir müstantik vekalet 
emrine alınmıştır. Başkatibe de işten 
el çektirilmiştir. 

Haklannda va.zif eyi suiistimal et· 

f mek noktasında tahkikat yapılmak 
tadlır. 

Ankara, 24 (A.A.) - lst.atistlii 
Umum Müdürlübrii il aylık hariri 
ticaret lstatlstiklerinJ tamamlamış 
tır. Alman neticelere nazaraıJ ikin. 
citeşrin sonuna kadar ithalat kıy. 
metf 101 ,,_, ihracat kıym~tf 

11 '7 milyon linı~·a baJiğ olmuş. 
tur. Bu miktarlar 1936 senesinin 
ayni aylarma nazaran ithalatta 17 
milyon ve Uırncatta 16 milyon Um 
arbş gö tennektedir. ithalata na. 
z:ara.n ihramt fw.1- 16 mllyon ll. 
radır. 

ı:ımız çıkmıştı. Yaptığı i§ler hakkın. a Sayı S 
da halka hesap vermeyi bir zevk sa. r ı 

yan bir belediye reisinin bunu mem. v • t ı • 
nuniyetle karşılaması 18.zmıdı. Halk azıye e rı 
arasında bu i.5ler ve bilhassa "mtlar 
da Sabur Samilerin, Kara Ef timlerı.n 
oynadığı roller hakkında çirkin ha. 
berler dolaşıyordu. Bu habP.rler hak. 
kında doğl3.ıyu anlatmak için bu yoL 
da bir tenkitten iyi bir fırsat olamaz 
dı. Bilhassa ki, tenkit yazısmm, en 
temiz bır umumi menfaat endişesile 
yazıldığı aşikardı. 

Muhittin UstUndağ bu temkinli. 
ciddi yolu tutacak yerde, ten. 

kide karşı her 'akitki tahammUlsüz. 
lüğiinil gösterdi. Ahmet Emin Y nı. 
manm şahsına, meslek namusuna \'e 
haysiyetine karşı esassız. ha!:sız, yer 
siz bir tecavüzde bulundu. 

Bu ağır tecavU7. karşısında çok ta. 
bü bir teessür duyduk. lstanbul Vh

liliği ve belediye reisliği gibi ağ't~ ve> 
mesuliyetli memleket vazifeleritl' P. 

manet alan bir vatandaşın resmi va 
zifes;ne taallfı.k eden bir mUspet ten 
kıde şahsa tecavüzle mukar'"'~ ede 
cek bir istidat ve zihnivette olmnsma 
memleket hesabına acıdık. 

Muhittin Usttlndağdan izahat ıF 
tedik ve bunu vermezse Cüm. 

huriyet mahkemeleri önlinde hesnr 
istiyeoeğtmizi söyledik. Bu b:ahııtı 

vermedi. Fakat, ilk snrllnii HÜki"ıtü 1. 
(Arkası 2 ncidel 

--o-
Verilen Cevaplar Mahrem 
Dosyalarda Saklanacali, 
Memurların Şahsf Malla· 
rına Müessir Olmıyacak 

istatistik Umum Müclürü 
B. Celiıl Aybar 

(Yazısı 6 ıncı savfada ) 
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MOCADELEMIZIN 
iLK SAFHASI 
HEDEFE VARDI 
Şimdi, Resmi T ahkikatm 
Neticelerini Bekliyeceğii 

(Başı 1 incide) 

Yalnız şurası vardır ki inkılap idaresinin ımuvaffakıyctlerinin diğer 
bir sırTı da hedefleri sıraya koyması ve kuvvetleri dağıtmıyarak 

81ra.Sma göre muayyen bir rhedef üzerinde bütün kuvvetleri toplamasıdır. 
AtatürkUn son nutkunda ve Celal Bayar hükümetinin programrnda inkı 

•bunızm bugünkü merhalesi için seçilen en bariz hedef, devlet makinesinin 
işleyişini daha çabuk, daha verimli, umumi menfaat ölçülerine daha uy 
gun bir hale koymaktır. Bugün Ankarada birçok ihtisas heyetleri bu he 
defe ait hazırlıklarla meşgul bulunmaktadırlar. Temizlik mücadeleleri de 
umumi menfaat, emniyet, verimli çalışma gibi yüksek hedeflerin en tabii 
bir yol arllıadaşıdır. İstanbul belediyesinin işlerinde, umumi menfaat pren 
siplerine uygun olmıyan birtakım hallerle karşılllftık. Bunlara karşı sıkı 
bir mücadele açmayı bir gazetecilik vazifesi bildik ve on beş gün fasılasız 
aurette yolsuzluklarla çarpı§tık. 

Neticeden şu ümit verici vaziyctlle karşılaşmış bulunuyoruz : Aydın 
lananasına ihtiyaç olan meseleler hakkmda Ankarada büyük bir 

alaka ve hassasiyet vardır. Mülkiye teftiş heyeti kuvvetlendirilmiştir. Bu 
heyet esaslı ve bitaraf raporlar hazırlıyacaktır. Diğer taraftan hakikati 
boğmak ümidiyle tezvircilcr tarafından hazırlanan · dolap tamamile aydın 
lanmıştır. Ortadaki hadise benim şahsıma ait bir tecavüzden ibaret değil 
dir. Namus ve haysiyet masuniyetine karşı bu yolda bir tecavüz ve tez 
•irin hatıra gelebilmesi bile, naımus sahiplerini ürkütecek bir harekettir. 
Cümhuriyet mahkemelerinin hadiseye bu bakundan bakacaklarına.. namus 
ve haysiyet emniyetini korumak noktasında çok hassas davranacaklarına 
filphe etmiyoruz. 

'

• şte bu ümitler içinde hadiselerin inkişafmı bekliy,eoeğiz. Bununla 
beraber toplu ve devamlı şekildeki mücadeleye fasıla vermek, ana 

hedefin tahakkukuna taalHiku olan hadiseleri çok yakından takip etmemi 
se elbette engel değildir. Hakikatin Herilemesine hizmet edecek yolda ça 
lııpnıya bütün kuvvetimizle devam edeceğiz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Mücadelemizin Bir Bilançosu 
(Ba§I l incide) satmışlardır. Bundan ba§ka bilhassa 

le teyit etmekle de kalmadı. Bizım L tek otobüsü olan vatandaşlar, türlü 
&a.hat istememizden bir iki saat son. türlü zorluklara ve haksızhklara uğ 
:ra Recai Nüzhet gibi çok tanınmış rarken, imtiyazlıların otobüsleri bir 
bir adam, Muhittin Usttindağm ağ. saat içinde muayenesiz kabul edilmi~. 
smdan çıkan sözü haklı gösterecek bir buçuk ay ruhsatiyesiz iş görmele 
bil: tezvir dolabı 4azı.rlamıya koyul. rine göz yumulmuştur. Diğer vatan 
clu. Recai Nüzhet, bu tezvire i.let ol. daşlarm otobüslerinde talimatname 
mayı birkaç kişiye teklif ettikten ve ölçilsil ile kılı krrk yarmak adet iken, 
fakat ret c.'.!vabı aldıktan 150nra Avni bunların talimatna.meden çok aykırı 
Bayer isminde birini bulabildi. Alet vasıflan göze ilişmemiştir. Otobüsle 
çok fena seçilmişti. Tezvirin bütün ri keyfi surette bazan senelerce işten 
~~u~18;,1'1 b~kaç gün iç~de güneş gi-1menetmek suretile vatandaşların hak 
bı aşıkar bır hale geldı. lanna ve menfaatlerine ağır tecavliz 

A~ !3~ycr, gün ~eçtikç.~ ~iri- !erde bulunutmuş\ur. Cansızlara kar 
~ır~nı tutm~ sözler so~liY~- şı yapılan bu müsavatsızca ceza, ka 

rek kendim ele verdı ve fena setilmış nun olçUsU ile derinden deripe ince 
b.ı.r ilet olduğunu ortaya koydu. Yal. ıenmiye layiktir. 
nız ruhsat ~çin bin lira v.erdiğini söy. Q ' obüs işindeki yolsuzluklan in 
l ven. 0 ohüs nlm~k v P celerken istimlak yolsuzlukla 
aynca binlerce lirası olmam li~ge. rı ile karşılaştık. Asıl sahiplerinden 
Jen bu adam ayni gUnle~de. 16 liralık az bir para mukabilinde kapatılan, 
bir bonosunu ödeyememı§tir. Turan Belediyeye yUksek fiyatlarla satılan 
bardaki 330 kuruşluk yemek borcu. asrl mezarlık gibi yerler yüzünden 
na karşı saatfu.i rehin bırakmıya mec birkaç mutavamııt belediye gişesinden 
bur kalmıştı. binlerce. yUzbinlerce Jiı.e kaza.ndınl 

Bu yolda adamlar tarafından na mıştır. Halin istimlaki de bu bakım 
111us ve haysiyete karşı bir tezvir do. dan tetkike değer bir meseledir. Dk 
labı kurmıya cüret edilmesi umumi istimlakte asıl ihtiyaç olan bütün sa 
bir nefret uyandırdı. ha istimlak edilmemiştir. Yalnız, bir 

S onra tezvir maksadile yazılan kısmı alınmıştır. nende, diğer kısım 
protestonamenin bir curetL lar için istimlak yapılacaktır. Acaba 

Din hiç münasebeti olmadan vilayet civar yerler kimlerin eline geçnıtıtir. 
ınakanıına gönderilmesine ve orada Bu nokta hakkındaki şayialar da sıkı 
görülmemiş bir sliratle muamelcler. bir tetkikten geçirilm.iye herhalde de 
den geçerek bir taraftan müddeiumu ğeI". 

Suçlu Cüce 
Simon Dun 

Tevkif Edildi 
'Beyoğlunda Nane sokağında 7 nu· ı 

JYıaralı evde oturan Cüce Simon, dün 
akşam geç vakit birinci sorgu haki· 
mi tarafından tevkif edilmiştir. Tev 
kifi icap ettiren hadise şudur: 

ŞiJe orman memuru bir hafta ev· 
vel Beyoğluna geçmiş, hayli dolaş · 
mış ve sonra da otel arama bahane· 
sile içinde birçok kiracılarla beraber 
Sim.onun oturduğu evin açık kapısın· 
dan içeriye girmiştir. Bunu hırsız sa 
nan Simon da ateş etmiş ve boğazın· 
dan yaralamışhr. Simon dün kendi· 
sini müdafaa ederken şöyle demiştir: 

- Ben çelimsiz, minimini bir ada 
mım. Paramı cebimd& taşırım. Ban · 
kaya koymak adetim değildir. 9 ya· 
şındaki bir çocuk bile beni döver ve 
gırtlağımı sıkarak paramı alabilir. 
Onun için cebimde daima minimini 
bir tabanca taşırım. O gece evin kori 
dorunda hiç tanımadığım bir adam 
gördüm. Bana doğru geldi. Ben ona 
seslendim: 

- Ne arıyorsun burada ! ? 
O beni şöyle bir tarafa itiverdi. Ben 
kendisini hırsız sandım. Hemen ı:e -
bimdeki tabancamı çıkardım. Göz1e
rimi kapadım, korkutmak için hava· 
ya ateş etmiye başladım. Boyum Jcü· 
çUk ve Hayrinin boyu da çok uzun 
olduğu için tavana sıkılan kurşunun 
birisi ona rastla1J1ış. Hiç haberim 
yok. Bu adam biç tanunadığı eve ni 
çin giriyor? Herhalde beni soyacaktı. 
HaYrınin ilk günlerde yarası h'a· 

fif görUnmUş, son zamanlarda va · 
bamet kesbetmiştir. Hastanenin ra • 
poruna göre, sorgu hakimi kendisini 
tevkif etmiştir. Yakında muhakeıne 
sine başlanacaktır. · 

lulgaristandan Getirilecek 
Mangal Kömürleri . 

Hükümetçe Bulgaristandan ithalı-
ne müsaade edilen mangal kömürle
rinden bir kısmı civar vilayetlere t:ak 
sim edilecektir. Belediye, getirtile -
cek olan bu kömürlerin Istanbulda 
kömür fiyatlanru düşUrecek derece 
de olmıyacağt kanaatindedir._ 

Y ılbaıı PiyanCJOSU 
Yılbaşı piyangosu 31 Ki.nu 

nucvvel gunu akşamı saat yir 
mide Asrl sinema binasında 

çekilecek ve birbuçuk saat sürecek -
tir. Numaralar çekilirken radyo ile 
de neşredilmesi temin edilmiştir. Pi
yangonun neticelerini gösteren liste 
ter gece yarısına kadar çıkarılmış o
lacaktır. ikramiyeler de o ğece veril 
miye başlanacaktır. 

Bilet satışları son günlerde hayli 
hararetıenıniştir. Taşra bayileri, ge 
çen seneden fazla satış yaptıklarım 
bildirerek yeniden bilet istemişler -
dir. 

-0.-

Ölçü ve Tart. Aletleri 
için Beyanname 

Ellerinde her çeşit ölçU ve tartı a
leti bulunanlar ikinciklnunun birin -
den sonuna kadar bağlı olduktan be 
tediye şubelerine müracaat ederek 
birer beyanname vereceklerdir. VaK· 
tinde beyanname almıyantar muaye 
ne zamanlannda ölçülerini ayarlat 
mak ve muayene ettirmek hakkını 
kaybedeceklerdir. 

Altı Ay içinde 

Binalarda Sığınak 
Yerleri Yaptırılacak 

latenilen şartlara uygun bir sığınak yeri 

Şchrimfulcki binalarda sığmak ter edilmiye başlanmıştır. Bu tetkikler 
tibatı bulundurulması için yapılan bittikten sonra bu gibi bina sahiple 
tetkikler sona ermiştir. Bu tetkikler rine muayyen birr mühlet verilerek 
neticesind<; Istanbuldaki binalar üçe hazırlanmakta olan projelere göre bi 
aynlmıştır, bunlardan bir kısmı son rer sığmakyeri yaptırt1lacaktır. 
zamanlarda yapılanlarla bundan son Buna ait hazırlıklar nihayet ikinci 
ra yapılacak olanlardır. Bu gibilerin kanun sonuna tmdar bitirilecek ve bi 
projelerinde sığmakyeri bulunmazsa na ee.hiplerine de altı.'}ar aylık bir 
esasen kendilerine ruhsatiye verilme mühlet Verilecektir. Ancak yeni yapı 
mektedir. lan binalardaki sığmakyerlerinin son 

!kinci kısım, sığmak yapılması bak ra da bina sahipleri tarafından bozul 
kmda mecburiyet konulmadan önce duğu anlaşıldığından binaların bu ba 
yapılan, fakat altkatlannda ufak ta- kımdan icabında kontrol edilebilme
dilatla beraber sığmakyeri inşa etti leri için de ayrı bir talimatname ha 
rllmesi mümkün olan binalardır. zırlanacaktır. 

Ve üçUncU kısım da hiçbir zaman Umumi sığınakyerlerine gelince, 
ve hiçbir şekilde böyle bir yer yapıl bunun için yalnız Istan bul cihetinde 
ması mUrnkün bulunınıyan binalar - bulunan mahzen ve sarnıçlardan isti 
dır. · fade olunabilecektir. Bu gibi yerlerin 

Uzerinde en fazla durulan ikinci kı faydalı bir şekle sokulması için yapı 
snn binalar olmuş. bunlarda ne şe lacak değişiklikler için de bir proje 
kilde, ne zaman ve hangi müeyYedele yapıl'maktadır. Bu işler için vilayet 
re dayanılarak birer sığmakyeri yap ve belediyenin 938 bütçesine tahsi • 
tırılması mümkün olabileceği tetkik sat konulacaktır. 

Gaziantebin 
Kurtulus 

Yddönümü 
BugUn Gaziantebin kurtuluşunun 

16 ıncı yıldönümüdür. Bu münasebet 
le şehrimizde Antepliler, saat 16.30 
da Eminönü Halkevinde bir toplantı 
yapacaklar, Gazi yurdun kahraman 
tık menkıbelerini ve tarihini anlata· 
caklardtr. 

Bu toplantıda Demir Dai ta,rafın
dan Gaziantep savaşı anlatılacak, di 
ğer .·iki hatip tc söz alacaklardır. 

Daha sonra, bir konser verilecek • 

tir. 
Bu gece de saat 21 de başlıyarak 

sabaha kadar devam etmek üzere 
Dağcılık klübünde Antepliler gecesi 
yapılacaktır. 

Ankara Tiyatrosu 
Ankarada yeni bir tiyatro kunıl -

mak üzere olduğu haber veriliyor. 
Bu t;akdirde Şehir tiyatrosu artistle 
rinden Hüseyin Kemal, Şaziye, Ya -
şar ve A vninin Ankara ya gitmeleri 
ihtimal dahilindedir. Ankara tiyatl"O 
sunu kurmak Ur.ere sanatkar Sadi 
Rıza ve Şadi teşebbüslere girişmişler 
dir. 

Yüksek Tedrisat 
Umum Müdürü 
Şehrimize Geldi 

Maarif Vekaleti yüksek tedrisat 
müdürü Cevat ile vekalet neşriyat 
müdürü Faik Reşit dün sabah Anka 
radan şehrimize gelmişlerdir. Cevat. 
şehrimizde bir hafta kadar kal~k 
ve Universite ile yüksek mektepleı:m 
938 bütçeleri ve yeni inşaat işl~e 
meşgul olacaktır. Kendisi dün bır 
müddet güzel sanatıer akademisine 
giderek akademideki yeni yapılar 
işini gözden geçirmiştir. w 

Neşriyat müdürü Faik Reşitte dog 
ruca Devlet matbaasına gitmiş ve bi 
tirilmek üzere olan mektep kitapları 
i.~ile uğraşmıştır. 

Cereyana Kapddı ve Öldü 
KadıköyUnde Rızapa.şad11. oturan 

Cemal isminde bir genç, radyosunun 
tellerini tamir etmek üzere balkona 
çıkmış. elektrik cereyanına kapılarak 
bayılmıştır. Cemal, hastanede tedavi 
altına alınmasına rağmen biraZ sonra 

ölmüştür. 

o -

Fakultenin 
Muhuru 

Taklit Edilmis , 
Müddeiumumilik dün geç vakit bir 

sahtekarlık tahkikatına elkoymuş -
tur. lddiaya göre, Gabriyel, Hikmet 
ve Şevket adlı üç genç Universite Hu 
kuk Fakültesinin mührünü taklit e· 
derek tramvay şirketine ve daha baş 
ka nakil vasıtalarına müracaat etmi!lf 
ler ve paso almak istemişlerdir. 

Bu teşebbüste kısmen de muvaf • 
fak olmuşlardır. Polis mUddeiumu • 
miliğe suçlularla beraber sahte vesi 
katarı ve ta'k ilt mühürü de vermiş • 
tir. 

Sultana.rmet sulh üçüncü ceza bil 
kimi, dün geç vakit suçluların sorgu 
sunu yapmıştır. Kararını bugün vere 
cektir. Br.nlardan ikisinin üniversite 
ile alakal arı olmadığı anlaşılmakta • 
dır. 

Erzurumda 
Kin Yüzünden 
Bir Cinayet 
Erzurum, (TAN) - Hasankaleniıı 

Giresun köyU civarında feci bir cina. 
yet olmuştur. Bu köy muhtarmm 
kardeşi olan Tacettinle ayni köyden 
Kasımın arasında dört sene evvel geç 
miş bir kadın meselesi varml§. Son 
muhtar seçimi de aralannı açmış. 
Kasımın akrabasından Mecit, buna 
müteessir olmuş, intikam almıya ka.. 
rar vermiştir. Tacettinin öteberi sat.. 
mak üzere buraya geldiğini duyunca 
kendisi de Erzuruma gelmiştir. O 
zamana kadar tanJŞmıyan Mecit ve 
Tacettin, şehrimizde ahbap olmuşlar 
ve köye beraber dönmiye karar ver. 
mişlerdir. 

Geceleyin Çiftlik istasyonuna va.. 
ran Meclt ve Tacettin, Çiftlik köyil
ne gitmek Uzere yola çıkmJŞlar, bu 
esnada Mecit, hiçbir şeyden haberi 
olmıyan Tacettini kurşunla kafasını 
par~yarak öldUrmüştUr. 

M ... ,..,~ "Neetunifi eıı:ı JU4'>•= 

tabancasını alrinJJ btınlan ~1.Ja.sı 
olan KalenderköyU muhtarma teslim 
etmiştir. Suçlu, sonradan yakalanın~ 
tır. 

Zile Kaymakamı 
Beraet Etti 

Zile (TAN) - Birkaç ay evvel 
mUlki~e müfettişleri tarafından i§te!l 
menolunan kaymakam Kerim TU
may, muhakemesi 9.:ınunda beraet et. 
miş ve yeniden vazifesine başl&mll-' 
tır. 

muştur 

• 
Ş illide oturan Ali ~nde bi~ yedili 

peynirden zehirlenmıı. tedavı altm& 

almmqtır 

• 
Vatman Nlzımm idaresindeki tramva~ 

la aoförr Mehmedin kullandıiı ka: 
700 Sehzadebqrnda çarpJIZDlllardır Her 
si do hasara ujramııtır 

• aılliğe sevkedilmesine, diğer taraftan Evvelce yazdıklannfrzm hefl8ini 
gazete mümessilleri partiye çağınla.. burada tekrar edecek değiliz. 
rak muhteviyatının tebliğ edilrr.esine Duyduklannuz ve tetkik ettiklerimiz, 
acımakla karışık bir hayret duyduk. bize netice olarak şu kanaati vermiş 

Kayseride Köy Gezileri 
Çat'ta Beş Kişi 

Enkaz Altında Öldü 
Erzurum, (TAN) _ Çat nahiyesin 

de gUndUzUn bir ev çökmüştür. Mah. 
mut Çavuş, 0 esnada dışarda olduğu 

S ofya isminde bir kadm Amavat1dS 
yünde bir hamamda yıkanırken kalP 

sektesinden düıüP ölmilıtür 

• 
Tıp FakUltesi Histoloji doçent veki~ 

B Utün bu manevra. otobUs iş. tir ki Istanbul Belediyesinin işleri 

terinde imtiyazlı muamelcler ciddi bir ankete mevzu olmıya değer. 
g6renler tarafından tertip edilmişti. Hükumetimiz otobüs işinden tetkikle 
)(aksat, tam hakikatin meydana çık re başlamıştır. Öyle zannediyoruz ki 

111asma engel ôlmaktı. l:ıu tetkiklerin vereceği neticeler, dJ 
Tezvirlerinin namus sahiplerini Ur ~er sahalar hakkında da tetkike de 

kUtüp susturacağını, diğer gazetele vaoım faydalr olacağını gösterecektir. 
rin de rekabet gayretile bize saldıra. 
eaklarmı Umit etmişlerdi. Fena bir ha 
reketin izini kaybettirmek için yangın 
~karan bir l!luçlu zihnlyetile hakika 
ti boğmıya c;alışmı§lar ve ellerinden 
geleni yapmışlardı. 

Manevraları tamamile boşa gitti 
Bize her ta.raftan malfıtnat yağdı. 
OtobUs işinin içyUzU hakkında tam 
malfunat sahibi olduk. Tetkikten son 

ra neşrettik. 

O
rtaya çıkan netice fUdur ki ts 
tanbul belediyesi. imtiyazlı 

11aydığı bir kaç kişiye- k!rlı 
bir takım hatları peşkeş çek 
miş, onlar da bu hakkı ~ 
tDbüs sahiplerine bol para mukabih 

Otobüs Tahkikatı 
Şehrimizdeki MUlkiye müfettişleri, 

dün de otobüsçüleri dinlemiye devam 
etmişlerdir. Şimdiye kadar ifade ve 
ren otobUsçUlerln sayısı yirmiyi geç 
miştir. Dahiliye Vekaleti. buradaki 
t.ahkikata llyik olduğu ehemmiyeti 
vennekjedir. Vekalet teftiş heyeti re 
isi Bay Tevfik Tallt dUn Ankaradan 
cıehrimize gelımlş, tahkikat yapan mü 
"ettişlerle görüşmüştUr. Başmüfettiş 
burada işlere ne7.aret edecek ve bir 
"nüddet şehrimizde kalacaktır. Bay 
Tevfik Tallt. dUn Villyete gelerek 
vali muavini ve mnlki~ müfett.i§leri 
le de görüşmUştUr. 

Son köy gezi.inde bulunanlar 
Kayseri, (TAN) -·Pazar ~nleri yapılmakta olan Yayaköy gezi ve tet 

kikleri devam ediyor. Geçen pazar da on kilometre uzaktaki Ambar ve Oy
ma ~aç köylerine gidilmiştir. 

için kurtulmuş, fak at dört çoeuğu 
ve kansı enkaz altında kalarak öl. 

müşlerdir. 

YURTI A HAVA V AZIYETI 

Hava )"Urdumuzun cenap ve Eıe mmta 
lı:alarmda u bulutlu, diler yerlerde fazla 
bulutlu ve yer yel\ yaiııh ıeçmiıtir Yatış 
tar, Trabzon. Diyarbelı:ir, Kocaeli, Eılı:iıe 

1 

bir, Kayseri, Sivas, Malatya ve Çorluda lı::ar 
ıeklinde olmuıtur Rlizdrlar. Trakya, Eıe. 
Orta ve Cenubi Anadoluda ıımalden, Şarki 
Anadolııda Cenuptan, Orta kuvvette. Kara 
deniz lı:ıyılarmda Garpten kuvvetli eamitti!' 

Şr,hrtml'ld~ Hava 
Dün Iatanbulda hava kısmen bulutlu reç 

mistir Rüzgir.' şimali ıarbiden saniyede 5 

tine Dr Bayan Pakize tayin edilmil 

tiı: 

• 
Y eıila7 kurumunun ıenelilı: lı:oncretl 

buıün saat 14 te Eminönli HalkO 
vindo toplanacalı:ter 

' 

25 ırıncık nun 1937 
CUMARTESi 

12 ncı ay Gün: 31 Kasım: 47 
Arabi: 1356 Rumı: 1353 
Şevval: 21 Birincikinun: 12 
Güncı: 7,24 - Oile: 12,14 
ikindi: 14,33 - Ak~am: 16,45 
Yatıı : 18,24 - Imıik: 5,36 

ile 6 metre hızla esmiıtir Saat 14 de baro 
metre 767 ,3 milimetre idi, Hararet en çolt 
3,4, en u sıfırın .altmda 0,6 santlcrat olaralS 
lı:aydedilmittir Yailıım metre mıırabb&.
bualı:triı ıa mikdan bir lı::iloırramdır 
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fifK 
Vücuttaki Madenler 

[Yazan: 8. FELEK] uriye Başvekilinin ı-1 DünJ1a Gazetelerinin I 

A k D.. .. .. d _ Birinci SaJ1la Haberleri .. r~~":"m!:;.·g~ 
n ara onuşun e YAKIN ŞARK ALEMiNDE: --------- ~:~::~~~fu"1:::D ~:,: 

Ha epte İlk Sözleri Nahas Paşa ltı·mat Kazandı ~ !~1:::::.-u;ın:::ı~:::. 
dar gözfune ilişen, karakterleri, dlk-
katbni ~en muhtelif tiplerin meyil 

B. Mardam 

istiklalimize 

Dedi ki: "Fransa ve Türkiye 

Müzaharet Etmiye Hazırdır" 
Y · d N ı o ı ? 1 ve istidatlarmdnki deği ikliğin derin emen· e e er uyor. Ü.millerini btr türlü keşfedemiyor. 

ı dum. O m:ılmte~i olrudu!dmı S0111'8ı 

Halep, 24 (A.A.) - Ankara yolu ile Paristen dönmekte olan 
Suriye Başvekili Cemil Mardanı Bey dün akşam buraya varmıştır. 

Irak ve F1·11·stinde ;an::::oe"':,nık kaleminde mrumy 
1 yit olarak kalıp paslanmış olan aşı. 

Cemil Mardanı Bey, "Fransa ve Türkiye, vazifemi büyük mik
Yasta kolaylaştırmı~tır. iki mem1eket te istiklalimizi tanımıya ve 1 Kahire, 24 (TAN) - Saray ile kabine arumdaki ihtilaf mü

nuebetile Bat vekil Mustafa Nah as Pa~ dün Vef t partisinin Par
lamento grupunu toplamıt ve üç muhalif reye karşı ittifak ile iti-

istiklalimize müzaharet etmiye hazırdır,, demittir. j 

I Hatayda neler oluyor? i 
~~~ Antakya, 24 (Hususi) - Kisip na. 

~ Otto Schmidt J hiyesinde ~ ay ~üddctle .ikam~te 
~ memur edılen Zekinin affedilmesı L 
ı>.1 lı 4 r ;in bazı Arap mahfellcri ile Aleviler I 

~afından mtiracaaUar yapılmıştır. 

mat reyi almıftll'. Verilen kararda, Nahas Pata.ya milletin ve 
Metruti hükfunetin lideri sıfatile itimat beyan olunduktan bafka 

Ba,vekilin hareket tarzlan tasvip olunmut ve parti azaımdan, 

batka bir kabineye gidenlerin partiden çıkarılmalan kabul edil
miftir. 

Simal Kutbundaki 
ilim Heyeti 

Ne Vaziyette? 
Moskova, 24 (TAN) - Şimal kut 

bunda.ki Sovyet ilim heyeti hakkında 
alman son haberlere göre, heyetin 
Uzerine yerleşmiş olduğu buz adası 
21 mayıstanberi Groenland adnsına 
doğru 1500 kilometre kadar kaymış
tır. Buz adası çok sağlamdır, parçaia 
llacak gibi değildir ve bu sebeple he
Yetin vnziyet,inde hiçbir tehlike yok
tur. Heyet kutup mmtakast hakkın 
da bundan kırk sene evveline naza • 
!'an çok yeni bilgiler meydana çıkar 
ıntştır. 

KAşiflerle insanla mesktın ilk nokta 
arasında henüz 500 kılometre ınesa 
fe vardır. Bu nokta Spit?.berg'te kain 
l:la.rentzbergdir. Ve bu noktada bir 
tadyo ista.syouu vardır. 

Sovyet büldımeti, 150 tonluk Mur 
:ıtıanetz adında.ki Hidrografik gemiyi 
Groenıiınd sularına göw.lermek içın 
ha.zırbklarda bulunmaktadır. Bu ge 
!tıi, buzlann vaziyetini tetkik edecek, 
llankizle irtibat tem.in eyliyecek ve 
icabında heyeti SPfcriyeye Yardım 
edecek olan ve Rotlolphe adasında 
bulunan tayyareler için bir tayYare 
meydanı ha.zırlıyara.ktır. 

Hava şartları müsai!. olduğu tak· 
tirde nisan sonunda kaşiflerden Pa • 
Panine'i Yermak buzkıranı a:acak ve 
icabında bir tayyareye bindirecektir. 

-<>---

Aziz KubilCiyı 
T ebe il Ettik 

i\nkara, 24 (TAN) - lnkılaJl 
şehidi aziz Kubiliiym hatırası, bu. 
gÜl1 şehadetinin yıldönlimU mllııa. 
sebetı1e bir kere daha bütün mem .. 
lekette tehd1 edilmiş, memlekcttn 
her tarnfmda Kubilay iç1n tören 
ler yapılmıştır. Menemende Kuhl 
lav abT<leslne, mera.'Oimle ~P.lenkter 
konulmuş, heyecanlı nutuklar söy 
lenmt5tir. 

-o
Ankara • lstanbul 

bkara, 24 (Tan muhabirinden)
ı.nkara - lstanbul yolunun 135 -
164 kilometreleri nrasındaki 1822 
'1etrelik ~se bitmiştir. Bu yol 15 bin 
liraya çıkmıştır. 

Hep manevra! 
Halep, 24 (Hususi) - Elooyll ve 

Türkmen köylerindeki Türk1erı Arap 
laştırmak hususunda faaliyetler sar. 
folunmaktadı . Başvurulan tedbirler. 
den biri de, bunların tabi oldukları 
cerablus kazasından alakalarını ke. 
serek Bap kazasına raptetmek iste . 
meleridir. Bunun için sante mazbata 
yapılmış ve sahte imzal:ırla arizalar 
hazırlanmıştır. 

Kendi namına. sahte imza atılan El 
beyli Türk aşireti reisi Ahmet Him. 
met. kendi arzusu hilil.f:ıa yapılan bıı 

· muameleden dolayı devlet ve manda 
ter hükfımet JPnkamları nezdinde prt 
testoda bulunmuştur. 

iSPANYA: 

Teruel Asilerden 
Mep Temızıendl 
Londra. 24 (TAN) - Ispanyadan 

gelen en son haberlere göre, hüku. 
met Teruel'i kamilen zaptetmiştir. 
Asiler, şehrin ;)imal kısımlarında mu 
kavemete devam edlyor1ardı. Fakat, 
buradaki muka,,emetleri kırılmış ve 
şehir asilerden temizlenmiştir. Hükiı. 
met Teruel'i zaptetmeklc bu adı ta
§ıyan vilayetin dörtte üçünü de ele 
geçirnıiş bulunuyor. Alınan arazi brİı 
k:Jometre murabbaı genişliğindedir 

Ahalisinin sayısı 40 bindir ve bunla. 
nn 20 bini Teruel'dedir. Anlaşılan 8... 
siler kar ve sis ~iizUnden Teruel'e im 
dat kuvvetleri yetiştiremPmişlerd 1r. 

ispanya hükflmeti, sahillerinin ab. 
luka edilmesine dair bir nota neşret. 
miştir. Notada maynleri toplamak ı. 
çin vücude getiri1en teşkilatın mun. 
ta.zam bir surette çalışmakta ve ge. 
mileri asilerin faaliyetine knrsı hima 
ye etmekte olduğunu b!Jdiriyor. 

Bu karar Saraya kar:fı harpi18.nı mahiyetinde telakki olun
maktadır. Pa.rt!nin kararı Ahmet Mahir Patanın yeni bir ka-

bine tekil etmesi aleyhindedir vetoplantı sonunda Ahmet Mahir 
Kral Faruk Paşaya hücumlar yapılmıttır. Nahas Paşa 

ALMANYA: Bağdat, 24 (Tan muhabirinden)- AMERiKA l Yemende isyan mı? ı 

Burada, İtalyanlar lehine <'.asusluk 

Çekoslovakya ile 
Görüşmeler Oluyor 
Bertin, 24 (A.A.) - Çekoslovakya 

ile Alman hükumeti arasında müza
kereler oluyor. Iyi haber alan Dan • 
ziger Vorposten gazetesi., Sudetler 
meselesinin halline bağlı bulunan 
Almanya - Çekoslovakya n1Unasebet 
lerinin islihr prensibile alakadar ol 
mıyan birtakım komşuluk meseleleri 
hakkında görüşUtnüğünU bildirmekte 
dir. Bu gazeteye göre. bu müzakere
lerden maksat, yalnız iki memleket 
arasındaki matbuat münasebetlerini 
ı!!lai'l eı:me;n;erı ıu•ı t:ılUl . 

,~-KISA 

HABERLER 
• Son bir hafta içinde memlekette 

SS kaçakçı ve birçok kaçak eşya ya 
1 

kalanmıştir 

• Romanyada Tatarcsko kabinesi 
gelecek aym 17 sinde yeni mebusan 
meclısınin huzuruna çıkacaktır 1 

• Yugoslavya Ba§vekilı Bay Stoya 
dinoviç gelecek aym on b~inde Ber 
line gidecektir 

• ltalyada yapılan Sovyet Klrof 
kruvazoriınün tecrübesi esnasmda Rus 
lar tarafından tevkif edilen Italyan 
fen milşaviri tahliye edilmiştir 

• Paris beynelmilel sergisinin yeni 
den açılmasına Fransız: mebusan mec 
tisi ekseriyetle karar vermiştir 

• Pariste nakliyat şirketlerinrln nak 
llyatını yapan kamyonlarm müstah 
demleri grev yaptıkları için şehirde ia 
şe zorluğu baş göstermiştir 

yapan dört yerli Jtrap yakalanmıştır. ------ • 

Tevkif .ed.ilen casuslar divanıharb~ Harp Gemilerini 
sevkcdıldıler. Bu mefele etrafmdakı 
tahkikata ehemı;niyetle devam edil - Çogv allıyor 
melde. daha derın araştırmalar yapıl . 

aktadır. Vaşıngton, 24 (A.A.) - Amiral 
m Yemenden buraya gelen haberlere Leahy'nin Rooscvelti ziyaretini müte 
göre. Yemende son zamnnlarda bazı akip 1938 senesinde Amerikan donan 
kanşıklıklar olmuı;ınır. imam Yahya masınm büyük mikyasta kuvvetlendi 
aleyhine y1;1.pılacak cir ihtilalden bah· rilmesine karar verilmiştir. Bu husus 
s1..'C.ilmekt.edir. taki program, scnebaşmda resmen 

İrak Parlamentosunda 
Bağdat, 24 (A.A.) - Mevli\t Pa 

şa Muhlis, mebusan mecHsi reisliğine 
intihap edilmiştir. Seyit Mehmet. 
1929 senesindenberi !şgnt ebnC!kte ot 
duen ayşn reisilği.ne yeniden intihap 
edilmiştir. 

Kral Gazi, Parlamentonun açıl!;; 

nutkunda Irak ile komşu hükumetler 
arasın<lak~ iyi münasebetlerden ve In 
giltere ile mevcut olan dostluktan do 
layı memnuniyet ~yan etmiş, Yakın 
Şark devletleri arası:ı.daid ittifakrn 
iyi tesirlerini hattrlatmışhr. Kral, 
Suriye ile olan rabıtalan kuvvetlendir 
miye çalışacağını dn söylemiştir. 

Filistinde 
Kudüs. 24 < A.A.) - Taberiye civa 

nnda Maverayi şerin kuvvetlerile 
tethiş~iler arasındakj çarpışmalara 

mahalli kuvvetler de iştirak etmek
tedirler. Haydutlar, şarka doğru çe
kilmektedirler. 

Filistinln muhtelif yerlerin.de Su.i • 
kastJPr kavdedilm:ıktedir 

Kudüs. 24 (A.A.} - Muntaza.m kı 
taatla asiler arasında Filistin şimalin 
de cereyan eden çarpışmalar hakiki 
bir muharebe şeklini almaktadır. 

ilan edilecektir. Bu karann Panay 
hadisesinden evvel verilmiş olmasına 
rağmen hidise dolayısile tacil edilece 
ğine şüphe yoktıır. Yeni program 
şimdi parlamento enctimenlerinde 
tetkik edimelktedir. 

Dört tayyare gemisi olan Japonya 
iki gemi daba .inşp. etmektedir. Ame 
:ikanm altı tayyare gemisi vardır. 
lki gemi daha yapacaktır. Amerika 
bu gemilerle beraber kruvazörlerinın 
adedini de Çoğaltmıya karar venni~ 
tir. Şimdi mevcut olan 37 kruvazör 
50 ye iblağ edilecektir. 

Japonlar, 46.000 tonluk zırhlılar 

inşa ettikleri için Amerikalılar da 
zırhlılann adedini çoğaltacaklardır. 

. 
Papanın Bir Nutku 

Vatikan, 24 (A.A.) - Papa, bu sa 
bah bütün dünyaya hitaben söylediği 
nutukta, Almanyada bugün Katolik 
lere yapılan muameleyi GOk şiddetli 

kelimelerle protesto etmi$tir. 

Saat 14 de 22 asinin öldüğü bildiril 
mekte idi. Selahiyetli memurlar Su 
riye - Filistin hududunun kapatılma 
sına karar vermişlerdir. 

lngiltere ile ltalya A rasznda 
S OD günlerde lngUte.re ne L 

taıya arasında en çok mü. 
naka.,aya sebebiyet veren bir me. 
sele: Propagandadır. lngilterenin 
en saIWıiyetll a~rızlanna öre. lta.1 
yanm yaptığı propnga.m~ bilhası;a 
Ara.plan 1ngilt6re aley ind" tahrik 
etmekte ve FiJl..tlndeki kanlı hL 
disclere sebebiyet vcnnt"k1oolr. in. 
gilizlerin en çok sıka.yet ettikleri 
propaganda Bari istasyonunun yap 
tığı arapça. neşriyattır. nu .neşriyat 
lnglllzlerl o dereçe rahatsız etmiş. 
tir ki, ona mukabele ihtiyacım his 
setmışler ve gelecek ydbaşmdan l. 
tibareo radyolaı ilP arnJY,A neşriyat 
yapnuyn. karar vemıişlerdir. 

ltalyanlann yaphklan arapça. 
neşriyatı ötedc'lherf takip etmek. 
te '\'e d'ınlemeb.-teyim. Bu ayın ba.. 
şındanberi bu ne.<:ri~·at takviye e. 
dilmiş ve ytnnJ dakit<adan ibaret i
ken kırk dn.kikaya çıkanlnuştır. 
Bu kırk dakiki- içinde Bari radyo. 
su Ue Romanm kısa dalgalı istas. 
yonu birçok işler yapmaktadır. He 
men bütUn Araptan ve lUü lüman. 
lan alakadar eden bir konferans 
bu faaliyetin en bellibaşh temel • 
ferinden biridir. Ru konferııncı. 
lan dinlerken insan kendini. ''ati. 
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ka.ru, ya.nJ luristiyanlığın, katolik.. fat ve saJ.ihiyetUe cehlin bu mer • 
lik mt.rkezinl değil, fakat yeni bir tebesl k~ısmda tüylerim iirperi. 
hilafet makamını dinlediğini sanar. yor. Fa.kat mühtedi veya mürtet 
Çünkü bu konferanslar r- koyu, Vatikan da olsa olsa bu mürekkep 
hatta lrnlayhkJa mutaassıp sa),Ja.. cehli istihdam edebilir. 
ca.k i lam ıihni~'etl ile verilmekte
dir. ıueseli'i Romadan, iki şehadet 
kelimesinin il<tniadi kıymeti Uze. 

rinde ancak en geri ve hurafeye ta. 

par !Uüslümanın itikadına uygun 
sözler işitirsiniz. Ben bu koof erans 
lan dinJiyonun. Çünkü anlamak is. 
tcdiğim noktalar var. Bu noktala. 
rın en birincisi, Vatlkan merkezinin 
bu sahte ihtidadan neler umduğu. 
nu keşfetmektir. Bu yolda anladı. 
ğnn bir şey varsa Vatfkaıı merlce.. 
zinin tam Vatik.anca bir siyaset tu.. 
tarak MüslümanJar ve Araplar a.. 
rıısmda taa.~suba ve geriliğe h8.m.l gö 
rünmek Lç;tcdiğf wı nu himaye Ue 
taassup ve geriliği hrzlandırmıya 

uğra.5hğrdır. Romanın bu is iç.in 
kullandığı adamlar da cahil mi, ca 
hi1 ! Ben i~lAmi tetkikJf'.r füerinde 
u:rnın bir ~mftr ttlkett>n bir adam ~-

Bu mürekkep ee.h1in lngtlb 
menfaat'erini bozup bozma.. 

dığı noktası, beni ala.kadar etmez. 
O, lngiJterenin bileceği iştir. fakat 
ltaJya.nın lslıim hlmiliğindeki haki.. 
ki mahiyetini anlamak isti;\·enırr 
bu hima1·eoln nere1·e müteveccih ol 
doğunu ~e neyi f tlhdaf ettiğini ~
halet veı ta.assuhun he:r.eya.nlannı 
dlnllyerek fdrak ediyorlar. 

!\levnmno anlattTbrn konlel'ftns. 
fardan ha..45ka yapılan bir f • Arap 
musikisi ve Araplık dünyasının ha.. 
berleridir. 

lngiltf'.reyl en çok sinJrloodlrm 
de bu haber n~rlyatıdır. Bu neşri. 
yatın hedefi. Arap ô.lemindeki ı:a.

Jeyanlan körüklemek olduğu npa.. 
şik&rdır. Arap alemı.nde. m~MI e. 
melfer. haldki hedefler peşinde ko 

şa.o ve bunlar uğnmda c:.alışan, mü 
cadele eden müspet kuvvetler \"ar. 
dır. Bu lmvvctlerln çalışmalan, -,üp 
he yok ki, müspet Ueri adımlar o.. 
ta.ca.k ve bir gayeye varacaktır. 

Fakat Arap fılemimle menfi km 
vetler de \'ardır ve bu menfi km·. 
\·etleri istismar etmek çok kolay. 
dır. Bunlara namazdan. niyazdan 
bahsetmek, halis l\lü,.Jüman mas • 
kesi ile görünmek kafidir. Bari 'e 
&ma radyosunun işine ya.rayat"..a!• 
olanlar da bo unsurlardır. Çünhii 
münevver ku'\'\'etler, hür ve "'ne: • 
takil hayat için Qalı an unsurlar. 
hu neşriyata muhatap olama.7.lar. 
Bu menfi kuvvetlerin tahrikinin 
lngllterenin işine gelmemesinin se. 
bebl, ln~liz emperyalizminin rı 

ha.~~ bu kör ve zavallı kuvvP.t1e1 
ti.zerinde haiz olduğu aıtane\•İ t.esi. 
rin sal'!'r1mrunnr1an knrlmuı,,.ır1ır 

Dd taraf arıısmdakl mücadele 
haUs emperyalistik mahiyett~dit 

Hür ve mfüdakil yaşamak a.zır1.,_ 
de olan mil1etler, bu mücadele kar. 
şı~unda gözlerini açmak ve ted:lirli 
dav:ranmnk, uzağı ~örerek ve onıı 
göre \'aziyet alarak <;ah!jmak \ a. 
zifes: karşı mclnchrlar. 
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tırunız falan zati.n bu hnli vUcudUnde 
fazla miktarda demir bulur"ll3Smdan 
ve riitubetli yerde ikamet etmesi se. 
bebile demirin paslarunasmda.n ileri 
gelmektedir. 

Bunun gibi lıer önüne gelene, her 
fırsatta bir sürü küfreden Onnik re.. 
isin de bu hali )ine üstadrmız Lok
man hekimin işaret ettibri veçhile vtL 
cudündeki madenlerden kalayın nis.. 
beti fazla OllL5mıdandır. 

Buna mukabil, her rastgeldiğinden 
zılgıt liyen, her adrm başında birin

i den küfür i iten ve hayati mUtemadi 
bir kalaylamadan ibaret olan me~ha.. 
ne garsonunun hu mazhariyeti l'Üca. 

dündeki madenlerden bakır nlsbethıln 
fazlalığı sebebUe kalaylannuya karşı 
hususi bir istidadı oluşundandır. 

Onüne gelen süprüiıtUyü cebine a. 
tan. işe yarasın, yaramasın her eline 
geçeni toplayıp eskici un,-anmı alan 
dostumuz f alanm da bu halini ancak 
\iicudündeld tenekelik hf!.Sletinln zL 
\•adeliğine \'e bu sPbeple çöp teneke. 
liğfne doğru hususi meJ line atfede. 
biliriz. 

- Yahu! Evin yanıyor, dedikleri 
zamaıı bile yerinden ağlr ağır kalkao 
donuk kanlı, bir türlü reaksiyon gös. 
teremiyen ve adetleri pek te az olnu. 
. an amelimanda., ağır ldmselerin bu 
İıallerini. Ustadm verdiği malfuna.ta 
bakarak, hücrelerlnde ku.rşoo made. 
ninin fazfahğına. yilldcmek lil.znn ~el. 
mekt.ctlir. Ele avuca sığmaz, muttasıl 
harekette; bfrteviye gider gelir; söy 
ter; yazar, giiler, yorulmak bilmez fa 
lancanm bu hasletlerini de ;)ine viicu. 
-tündeki madenlerden cn'8.!1m çokla. 
ğu doğurma.ktadrr, dersem. Lokman 
hekimin şehadeti önünde bl9biriııı. 
aJ:;rrz aça.ma.7.c>tmz. 

Ustat, vücudümiizdekl madenleri 
anlata.o o makalesinde şimdiye kadar 

vilcudii be!, erde her turlU maden bu. 

londuğtı haJde altına tesadüf edilme. 
dlı;rlni yazmaktadır. 

Fen de bir tekirnlil kanununa ti. 
bidir: Sahur olalun; o da bulunur. 

Kırşehirde 
Atatürk Günü 
Kırşehir, 24 (Tan muhabirinden) 

Ulu Onderimizin Sıvastan An.karaya 
giderken Kırşehire ilk ayak bastık. 
ları günün on sekizinci yı:ldönilmU. bu 
gün çok canlı tezahilratla kutlandı, 
Atatürk anıtına çelenkler kondu, nu 
tuklar söylendi ve şehir baştan başa 
donatıldı. 

Türk Jandarmasının 

Yeni Bir Tarifi 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden)

J andarma teşkilat ve vazife nizam. 

namesi Vekiller Heyetinden çıkm11-
tır. Nizamname jandarmayı şöyle ta. 

rif ediyor: 

"Türkiye cümhuriyeti jandarma.m 
umumi em.niyet ve asayişi korumıya, 
kanun, nizamname Vc3 talimatname • 
ler hükümlerinin icrasını temine ve 
bunlara müstenit hükumet emirl"'ri. 
nı üaya ve en büyük idare me,... 1 ırla 

nmn idaı:i vazife dolavısile verdıkleri 
emirleri tatbika memur mUseUB.h ve 
askeri bir inzıöat kuvvetidir . ., 

lsvic;renin Ankarava 
Gönderdiqi Yeni Elçi 

Berne. 24 (A.A.) - Isviçre hUkt\ 
meti Şanghaydaki maslahatgUzarı 

Lardy';i Türkiye ve Bulgaristan ort• 
elciliı?ine tayin etmiştir. 
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Kocasından Davacı 
Bir Kadın Suçlu 

Vaziyetine Düştü 
. Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mahkemesi, dün bir yaralama 
<Iavasma bakmıştır. Davanın suçlusu eski ıabıkalılardan Vehbi
dir. Başka bir suçtan mahkfun olduğu için kendisini jandarma 
getirmiştir. Davacı yerinde de karısı Deapina bulunmuştur. 

1 

İddiaya göre, bunlar üç ay evvel 

M a ize m e kavga etmişler, Vehbi ekmek bıçaği
le kansının çenesini ve yüzünü yara 
lamış ve çehresinde daimi iz bırak -

Kaçakçı l ı ğ 1 'Tu:;- hlkim Salfıhnddin sözU dava-
cıya vermiş ve: 

Da Va S 1 
- Anlat bakalım, demiştir. Kocan 

seni nasıl yaraladı? 

Dün gümrükteki beşinci asliye ce
za mahkemesinde tramvay, elektrik 
ve havagazi şirketleri aleyhine açı 
lan yeni bir davaya devam edilmiştir. 
lddianın mevzuu şudur: 

Bu şirketler, Anadolu tarafında 
!kullanılmak Uzere gümrük resmin
den muaf olarak getirtilen bazı mal
zemeyi de hurdalar arasında satmak 
suretile gümrük kaçakçılığı yapnuş
lardır. Muhakemenin ilk duruşması a 
ym sekizinde yapılmış ve suçlu ola
rak mahkemeye yalnız tramvay şir 
keti levazım müdürü Sami Golostayn 
ça.ğırılmıştı. Bu suçlu ifadesinde sa
tılan malieme.den elektrik şirketi mil 
hendisi Giler, tramvay şirketi mühen 
dislerinden Kindirof'a temas eden 
şeyler söylediği için :mahkeme bunla 
r:ın da suçlu olarak dinlenmesine ka
rar vermiştir. 

Dün, duruşmaya başlanınıştrr. M-ah 
kemede yalnız tramvay levazım mu 
dürü Sami Golostayn ile avukatı ve 
et1mrlik avukatı bulunmuşlardır. Di 
ğer suçlulara tebljğat yapılmad:ğı 
anlaşıldığı için muhakeme suçlulal'a 
yeniden tebliğat .YaJ?ılmast için ikinci 
kanunun 12 sine bırakılmıştır. 

Fişekle Oynarken 

Yaralanan Çocuk 
Fatihte bir çocuk tabanca fişeği ile 

yaralanmıştır. Hil.disenin tafsiliı.tI 
şudur: 

Salmatomrukta Sultanhrumamı 
caddesinde oturan Remzinin 7 yaşın 
daki oğlu Ertuğrul dün sokakta oy
narken bir tabanca fişeği bulmuş ve 
oynarnıya başlamıştır. Çocuk, biraz 
sonra fişekle beraber evine gelmiş 

ve odada mangıı.Iın üstüne fırlatmış 
tır. Fişek biraz sonra patlamış ve Er 
tuğrul muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıştır. 

Davacı Despina, şunları söylemiş
tir: 

- Bay hakim, beni kocam yarala 
ma.dı. Kocama kızdım. Ekmek bıça -
ğını elime aldım. Yüzümü kendim ya 
raladım. Bıçağı çöp tenekesine attım. 
Kocamdan intikam almak için de po
lise müracaat ettim. 

Hakim, bu rücu karşısında Vehbi· 
yi beraet ettirmiş, Despina hakkında 
da ütiracı sıfatile takibat yapılması 

na karar vererek kendisini müddcıu 
mutrliliğe göndermiştir. 

Deniz Ticaret Müdürü 
Bu9ün Bükreşe Gidiyor 
Deniz ticaet müdürü Müfit Nec -

det bugün Romanya vapurile Roman 
yaya gidecektir. Deniz ticaret mü
dürü, Bükreşte Romanya hükmeti 
ile ticari müzakerelerde bulunmakta 
olan iktisat müsteşarı Faik Kurdoğ 
lunun reisliğindeki heyete katılacak 
ve yeni yapılacak anlaşmanın ·deniz 
ticaret ve nakliyatmı alakadar eden 
kısımlan üzerinde çalışacaktır. 

Senette Tah~ifat Y apmıılar 
Ağır ceza mahkemesi dün, bir sah 

tekarlık davasına başlamıştır. Dava 
cı Kosti, suçlular da Niko ve Yorgi 
kardeşlerdir. Iddi.ıaya göre, Niko ile 
Yorgi ihtilaf halinde imişler, kavga 
etmişler, Niko Yorgiye iki bin liralık 
bir senet vermi§. Kosti de bu sene
din altına alelfı.de kefil sıfatile imza 
koymuştur. Yorgi son zamanlarda 
senedi kansı Katinaya temlik et -
miş, Katina da Kostiden borçlu ve 
müteselsil kefil sıfatile paraları iste 
miştir. Kosti senetteki imzaSının üs
tilne sonradan borçlu ve müteselsil 
cümlelerinin ilavesi sııretile sahte -
karlık yapıl.dığtnı iddia etmiştir. Mu
hakeme şahitlerin çağırilınası için 
kalmıştır. 

- Haydi ben hain olayım. Ben ki, bütün hainliği 
sana eheım.mlyetsiz bir korku vermekten ba§ka bir§eY, 
olınıyan bir insanım ... Ya sana ne diyelim?. Sen ki, 
bana dünyanın en dayanılmaz acıl'arını, işkencelerini, 
buhranlarını yüklüyorsun ... 

Genç ve 
Guzel Bir 

senenin en büyük TORKÇE SöZLO VE ŞARKILI muazzam ve muhteşem Şark filmi 

RAMON NOVARRO'nun temsili 

SEYH AHMED 
Şark musiki ve şarkılarile dolu mükemmel şaheserini 

görmüttür. Bugün mutlaka bu filmi gidip görünüz. 1 Kız Suçlu 
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Dün ağır ceza mahkemesi, bir ---:-----------------------------------------------=----=======::=::=::=::=::=:::::::::::----
Türklüğü tahkir davasına başlwmış , 
tır. Jandarmalann getirdiği suçlu, 
Marika a<llı genç ve gürel bir kızdı. 
Salonu da kalabalık bir dinleyici ıta
filesi doldurmuştu. Dinleyicinin çok 
Iuğundan polis mahkeme kapısında 
beklemiye mecbur olmuş ve fazla ka 
labalığm salona girmesine mani ol -
muştur. • 

lyi giyinen suçluyu mahkemede il<i 
dç avukat müdafaa ediyordu. 

Reis ilk sualini sordu. Genç kız, 
şaşkınlıkla reisin yilzüne bakıyordu. 
Sağır olduğu anlaşıldığı için müba -
şir, yanma kadar sokuldu ve reisin 
sorduklarını kulağına bağırdı, cevap 
lnrmı aldı. 

Suçlu Gedikpaşada Külhanbeyler 
sokağında 9 numaralı evde oturan 
Vasilin kızıdır. Kendisine isnat edi -
len suç ta şudur: ?tfarika bir gün Re
cep isminde birisile kavga etmiş, eli 
ne geçirdiği bir bıçakla üstüne saldır 
mış ve bu sırada da Türklüğe sövmüş 
tUr. 

Suçlu sabıkası sorulduğu zaman 
da: 

- Evet, Kadıköy cürmümeşhut 
mahkemesi böyle bir hakaretten do 
layı bana hapis cezası verdi. Fakat 
henüz temyiz.den gelmedi. demiş ve 
bu defa da Türklüğe katiyen haka -
ret etmediğini ilave etmiştir. 

Bundan sonra kunduracı Tahsirtle, 1 
di.~ doktoru Ubeyit şahit olarak din
lenmişlcrdir. Muhakeme gelmiyen şa 
hitlenn çağırılnıası için talik edilmiş 
tir. 

-n---

lki Esrar Kaçakçısı 
Gümrük muhafaza memurlan Ka

ramürselli Abdullah ile Bürhaneddi 
nin esrar kaçakçılığı yaptığını haber 
almı lar, hCT ildoini dQ -ys>-ha.1c-n9lu• 

dır. Kaçakçıların elinde birkaç kjlo 
esrar bulunmuş, kendilerl mahkeme 
ye verilmiştir. 

Musiki Dersleri 
Eminönü Halkevinden: 
1 - lkincikfınun 938 başmdan iti 

ba:ren eviımizde (Parasız Halk Musiki 
dersleri) ne başlanacaktır. 

2 - Bu dersler: Solfaj, Koro. Ke 
man, Piyano, Viyolonsel, Alto ve Bas 

derslerinden ibarettir. 
3 - Bu derslerden her hangi birine 

devam etmek arzu edenler Cağaloğ 
lunda Merkez binamıza gelerek büro 
da kayıtlarını yaptırıp bu husustaki 
şartlarımızı öğrenebilirler. 

GöRECEGINIZ EN GOZEL FiLM : 

Biiyiik: 
Fransızca sözlü 

... 
Baş rollerde 

MELEK KLA~K 

Sinemasında: Seanslar 2 - 4, 15 - 6,30 - 9 MV~NA 

Bcthoven'in en nefis müziği - Tolstoy'un en gilzel eseri ı ı 

KREUTZER ~ONATI 
- Yakında 1DAK Sinemasında ~ 

SEZAR 
BORJIYA 
Floransanın debdebe ve ihtişa -
mı - 10 binlerce f igüran - Müt 
hiş ve muazzam mizansen. 
SEZAR BORJlYA'nın zehiri -
LUKRES BORJlYA'run ateşli 
ihtirası. 

Halkla birleşen bir kahramanın 
zulme karşı isyanı. 

AŞK - ÖLÜM - MAC ER A ve TAR 1 H 
Bugün saat 1 de talebe matinesi 4-----•d 

YENi NEŞRIY AT 1 DIŞ TABIBI Ti IH:UKI \:PUK:>or 1 
Ses: Sabahattin Alinin bu isimdeki iitimm'MllKadıköy: Altıyol ••• 

hikayeler kitabı çıktı. Sabahattinin 
en güzel ve en son hikayelerini ihtiva 
eden bu kitabını tavsiye ederiz. 

· Bay Ohannes 

Gevrekyanın Ve,atı 
Maruf kereste tüccarı Bay Ohan. 

nes Gevrckyan dün vefat etmiş oldu. 

ğundan cenaze merasimi 26, 12, 37 
yarınki pazar gUnü. saat 12,15 te Be
yoğlu Balıkpazarı Ermeni kilisesinde 
icra olunarak, Şişli, Ermeni kabrista 
nına nakil ve defnedilecektir. Keder. 
dide ailesine taziyet beyan ederiz. 

'•";RTUGRUL SADl 
rEK TIYATHOSU 
KADIKOY 

(Süreyya) sinemasın 
da Pazartesi akşamı 

HAMLET 

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

E~lm~ saat 20,30 da 

~!~~~:~ 1~ ~~ 
OP~ll~ET KelSMJ ~1~~ 

Saat 20.30 da •ı mıllml 
Bilmece. Komedi 3 perde 11111111~ 

. . 

Rady·o 
' . ~ 

Bugünkü progra.m: 
ISTANBUL RADYOSU 

OGLE NESRIYATI : 

12,30: Pllkla Türk musikisi, 12,60: Ha 
vadis, 13,05: Plakla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plik ne~riyatı, 14,00: Son 

AKSAM NESRIYATI : 
18,30: Plikla danı musikisi, 19,00: Sa 

fiye : Piyano ve keman refakatile, 19,30: 
Konferans: Profesör Salih Murat tarafın 
dan (Radyo Aleminde yenilikler), 19,55 : 
Borsa haberleri, 20,00: Sadi ve arkadaş1-
rı tarafmdan Türk musikisi ve halk pt 
kılan, 20,30: Hava raporu, 20.33: Omet' 
Rıza tarafından arapça söylev, 20.45 : 
S~mahat Ozdensea ve arkadaşları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk ıarkıları, (S,A) 
21,15: ORKESTRA: 1 - Biset: L'Arle 
sienne, Süvite, 2 - Krome: .Valse lente, 
3 - Rubinstein: Lichtertanz, 4 - Sche 
bek: Serenade, 5 - Manfred Baby-para 
de, 22,15: Ajanı haberleri, 22,30: Plakla 
sololar, opera ve operet parçal,arı, 22,50 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23,00: Son 

• 
A1'"KARA RADYOSU 

OGLE NESRIY ATI : 

13,30-13,50: Muhtel f plak neı;riyatı, 
.s.o,co .a t,ıG. X't4.bı ....... ... •• • • 

şarkıları, 14,l::tı-itt .ol!J. .u.ııuu l'• ,ı.... • ..ı 
haberler, 15,30 dan itıbaren muzık öğret 
men mektcbındn naklen, Ciımhurbaşkanlı 
ğı -filarmonik orkstra beytinin ko.nseri 
Şef Praetorius, 
AKŞAM NEŞRiYATI : 

18,30-18,35: Plik neıırıyatı, 18,3S

Pllk neşriyatı, 18.35-19,10: Çocuklar• 
karagöz (Küçük Ali) 19,10-19,35: Türlı: 
musikisi ve halk ııarkıları (Hikmet Rı 
za ve arkadaşları) 19.35-19,50: Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (Belma ve ar 
kadaşları, 20,15-20,30 Hukuki konuşma 
Hukuk ilmini yayma kurumu iıyeleri ta 
rafından, 20,30-21,00: Türk musikisi ve 
halk garkıları (Sallhattin ve arkadaşla 
rı 21,00 - 21,15: Ajans haberleri 
21,15-21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1-
Kclebela: Dedicace de Tample, 2 - Vaid 
teufel: Retour du tuıtemps, 3 - ı, ıva 

nov: Suite Cacaienne, 21,55-22,00: Ya 
rmki program ve IstikUll marıı, 

anlatır mısın? Mühim bir işin filan mı var? ... 

Nalan gülmüyordu. Sinirli hareketlerle elindeki 
~ dikenlerini kopararak önüne bakıyor ve düşünü 
yordu. Yüzli o kadar soluk, bakışları o kadar ıstı
raplıydı ki, onu büyük bir ağrının altında eziliyor sa 
nıyordum. 

._ -~.-~- Y A Z A N: K E R 1 M E NA D I R ·. . 
Elindekileri bir tarafa fırlattı. Kolumu sıkıca tu

tarak başını başıma yaklaştırdı: 

-_,H-

- Hayır~ dedim. Mademki samimi olmağa söz 
verdim.. dogruyu olduğu gibi itiraf edeceğim: Seni 
fazla rahatsız etmekten çekindim. Daha doğrusu, ken 
dime "terkedi1miş bir sevgili'. süsü verdiğimden ve 
sana son derece huıcım olduğundan evine ayak bas 
ınamıya, bassam bile bu ziyaretlerin pek seyrek ve 
pek kısa olmasına dikkat etmiye karar vermiştim ..• 
Şimdi anladın mı? .. Fakat, mademki artık aramızda 
bUtün anlaşmamazlıkların bitmesini istiyoruz ... Sa 
dece kalbimin kıskançlıklarile çizdiğim bu plıinı 
bırakıy~ru~... İstediğin kadar Adada kalacağım. .• 

- Yemin et, dedi; bu deliliği yapmıyacağma ye
min eti .. 

Içimdeki kin öyle sonsuzdu ki, bu anda Na
lanı en kahredici işkencelerle inletmek bile bana zevk 
verecekti. 

Fakat sevgimin çokluğu beni bundan vazgeçirdi. 
Yalnız onu biraz Uzmck için acı bir gülümseme ile 
söze başlıyarak : 

- Ncıden bu kadar telaş ediyorsun? Dedim; benim 
yokluğum senin saadetini azaltacak değil ki!.. Ölü
mümle ne sen dul, ne de kızın yetim kalacak!.. Ben 
senin için, hatta bir akraba bile değilim ... Arkam
dan gözya.~ı dö1rcrsen ancak merhametinden dökmüş 
olacaksın... Evet Nalan, biz biribirimizc yabancı 
iki insanız ... Talih bizi bir yanlışlıkla birleştirdi ... 
Allah bana gadretmek için, giinlüme senin sevgini 
verdi.. Ben bunlardan şikayet etmedim .. ümidim var 
dr ... Bir gün mesut olacağımı umuyordum ... Fakat 
aldanmışım... S<'ni kaybettim... Saadetim çalındı ... 
Göz yaşlarım kalbime akarken yüzUmü güler gös
termiye uğraştım ... Bu hayattan yine şikiiyet etme
dim .. Kendi kendimi elimden geldiği kadar teselliye 
calıstım ... Halbuki, kalbimi kemiren dayanılmaz 
;şkın acılarile sana bir adım yaklaşdıkça, seni bir 
ndıın benden uzakla.qmış buluyordum ... Söyle Nalan! 
BC>n de insan değil miydim? .. Benim de mesut olma-

ğa hakkım yok muydu? .. Bu hakkı sen çiğneyip geç
tin... Bu saadeti ba.şkalarına, benden daha az bu 
hakka layık olan yabancılara \erdin ... Mcsuttun ..• 
Saadetini çekinmeden itiraf. ediyordun ... Bu beni ku 
durttu ... Senden nefret etmiye ba.şlndrm., Fakat, 
nefretim benim aşkımın bir iptila haline girmesinden 
başka bir şeye yaramadı... Nihayet bundan ge 
risini biliyorsun ... Her ne ise!... Şimdi öğrenmek 
istediğin şeye gelelim.ölmek istiyen kararını bir baş 
kasına açmaz ... Ben intihar edecek değilim ... Bunu 
seni denemek için söyledim .. Ve anladım ki bütün 
uzaklıklara rağmen içinde bana karşı kUçilk bir 
sevgi, bir merhamet vanmış. 

Nalan beni büyük bir alaka ile dinlemişti. Yüzüm
den bir saniye bile ayırmadığı ~reşil gözlerinde acı 
bir bulut dolaşıyordu. Sözlerim onu yormuş gibi 
mecalsiz mmldandı ! 

- Aldanıyorsun Kenan! .. Beni haksız yere itham 
ediyorsun .... 

Seninle biltün bunları evvelce konuşmuştuk, 
zannederim ... 

- Evet! .. 
- Öyle ise neden tekrar ediyo'!'Sun ? .. 
-Ay bu hikayenin tekrarı canını mı sıkıyor?. Bu-

nu uydurulmuş bir masal mı sanıyorsun?.. Böl'}e 
bir masalı bir kaç defa dinledikten sonra usanabi
lirsin... :t:"akat bir aşkın şikayetlerini bu kadar 

sıkıcı bulman ne acı değil mi Nalan! .. 
Ellerimi avuçlanmn arasına aldL Gözlerini gök-

yüzüne kaldınp başını sallıyarak: 
- Ne yazık! Dedi. Anlaşmamız kabil değil!. 
- Niçin Niçin? Diye sordt. m. 
- Çünkü ikimiz de biribirine di.,cı biliyen iki dUş-

ınan gibi ha'raket ediyoruz... Aramızdaki küçük sa 
mimiyet te son günlerde kayboldu .. Elbet sen de bu 
nun farkındasın ... Kavgadan bitkin düşüyoruz ... Bir 
birimizin zayıf tarafını yakalayıp ezmek, üste ç~k 
mak için yoruluyoruz... Bunlar şu kısacık zaman 
için ne kadar boş, ne kadar lüzumsuz şeyler ... 

- Peki Nalan söyle ... Ne istersen onu yapacağım .. 
- Sözünde durmuyorsun ... 
- Yemin ederim ... 
- Pekiliı. öyle ise!.. Senden istediğim biricik 

şey hırçınlığı bırakman... Bu ikim.izi de harap edi 
yo1 .. : 

- Hırçınlığı bırakacağım ... 
- Sakin ve sa.mimi olacak mısın? .. · 
- Evet! .. 
- Öyle ise anlaştık! ... Haydi artık dönelim ... 
Handanı önümüze kattık. Konuşarak dönmeğe 

başladık. Ben gündüz bir aralık NalAna, bir geceden 
fazla Adada kalamıyacağunı söylemiştim. Bu bahse 
tekrar dönerek dedi ki: 

- Yarın gideceğıni söylemiştin ... Sebebini açıkça 

Bu sozlenm onu sevindirmişti. İlk defa bir ne~e 
Işıltısıyla parlıyan gözlerini yüzüme kaldırarak; 

- Kenan, dedi; hazan o kadar iyi o kadar sevilmc
ğe şayan bir insan oluyorsun ki düşünüyorum da, 
diinyada sana layık bir tek kndm göremiyorum ... 
Ben yine sabredemiyerek: 

- Böyle bir kadın vardı, fakat öldü! .. Dedim. An
ladı, cevap verdi: 

- Yaşasa bile yine sana layık değildi ... dedi. 
O zaman gözlerimi uzaklara çevirdim: 
- Hayır, ben ona layık değildim! Diye mınldan

dun ... 
Adada on gün kadar kaldım. İlhami Bey 1stanbula 

iniyor, geç vakit Adaya dönüyordu. Nalfın onun 
dişarda bulunmasından daha memnun oluyordu Çün 
kü evde boyuna Nalanın hareketlerini gözetliyor, ev 
işlerine karışıyor: "Şunu şöyle yap! Bunu böyle 
yap!" Gibi bir sürü emir vermekten vazgeçmiyordu. 
Hele istediği bir şey yapılmazsa titizleniyor, türlü 
huysuzluklarla gürültü çıkarıyordu. Nalanın haya 
tını son zamanlarda dayanılmaz buluyordum. O da 
bunu benden gizlemiye lüzum görmüyor: 

- İlhami çok huysuz oldu .. Evvelden de biraz titiz 
liği vardı, fakat günden güne ziyadeleşiyor... :o; 
yordu. • 

(Arkası var) 
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Gündelil< Gazete 

"rAN•m hedefi: Haberde, fikirde, 
lıer şeyde temiz, dilrüst, samimt 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çabşmaktrr. 

- ABO.NE BEDELi -
Türkiye Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene ZSOO Kr. 

?50 • 6 Ay 1500 > 
400 :t S Ay 800 • 
150 :t l Ay SOO :t 

Milletleraruı posta lttihadma dahıl olmı
Yao memleketler ıı;ıo 30-16-9-S 5 liradır. 

Abone bedcJı pcşındır. Adrea değıştımıek 
2ii kuru:ıtur. Cevnp ıı;ın mekt12plara ıo 
~uruşluk pul ılivesı llizımdır. 

[GUNUN MESELELERi! 

Japon Mallarına 

Boykotai 

[Yazan: M. Zekeriya] 
lngiltere ve Amerlknda Japon mal. 

rarııın k~ı boykotaj çereynm llcrli
)•or. 

Siynsi ve askeri yoldan netioo aJ. 
bıa.k mümkün olmadıb'l knıuıati kuv. 
\'etlcndik~ iktısa'li silllha ba..5vur
lnak '\'C Japonyayı arkadan vurmali 
)'oluna gidiliyor. 

Boykotaj asr:m en büyük silahıdır. 
~lilletıer ı:ı.rasındaki iktısadi müna. 
sebetıer o lmda.r girift blr hale gel. 
nılştir kl, bir mllloti iktısnden hudut. 
lan içine hapsetmek, onu boğmak 
demektir. Genlş arazisi, ve her türlli 
Jnettibala.n ol.an Sovyet Rusya bile, 
hariç dünyanın kendisme karşı açtı. 
ğı iktisadi harptoo dolayı senelerce 
kendisini toplayam:ımıştrr. llaJbuki 
ilaponya bütün ham mnddelcrlni ha.. 
l"içten temine mecbur olan ve harice 
sattığı ronlla ynşıyan bir memlcl,et
tlr. Böyle bir memlekete karşı açı. 

ln.cak lktısa.di harp da.hu. . eri ve daha 
müspet neticeler \ 'erebilir. 

lloykotajın Japonyayıı. yapabile(·e
ği zarnrln.n a.nlamn't i~in u mallı. 
ına.t.a göz atmak kafidir: Jaılonyn 
8.Slierlerini cephelere Amerikan lm.m 
Yonlnrile e\'llrntmelrtedir. 

Japon nskerlerinin attığı lmrşun. 

lar, Amerlkadan it~l edilen kurşun 
•- :-r•1 .-nn.h't' <ı ,.. .ıarnn t•p 

~ ~ l.....-1 ~ .. u .. 11n.1• • V aav•ıu.snıntUlil Qj. 

dıklan ı>etrolle i11lemektedir. 
J ponyanm harı> snnayiine liizım 

olan pamuk Hindista.ndaıı ,.e Amcrl. 
kadıuı gider. 

NikeJ Non•cçten ve lngUtereden 
t.emln edilir. 

Japonya. on senelerde ucuz mnl. 
larlle büyük pazarlan lstUU.yn ba.~Ia. 
nuştı. F..n büyük miişterlsi Amerika, 
lngiltere ''c Ingiliz dominyonlan idi. 
ltJıaJU.t ve ihracatının dörtte iiçtinü 
hu memleketlerle y:apnr. 

Bu sebeple Amerika '\'c lngllterede 
başlı~ a.n \'e günden gilne Dcrllyen boy 
kotaj resmi bir şekil alırsa, JaPonya 
İktısnden kendi huduttan içine hap. 
le<li1erek ooı;rulablllr. 

Şimdilik Amerika ve lngUterenbı 
kUUruıabUeccği en müessir silah bu. 
dur. 

• 
l=elaketten 

Abnacak Ders 
Bir felfı.ket, bw nasihatten yektir, 

derler. 
Bu defa. bUyük fırtınanın doğurdu 
~ feliket, gemlcUiğlmiz hakkında a.. 
lınnıas1 ıtızıın gelen tedbirleri gös. 
teren 611 ku\'·\'etli ders olsa gerektir. 

Bu feltıket , esı•esile öğreniyoruz 
ki, snhillerlınize lşliyon ~emller için. 
de bir de ahşap gemi \'n.nnı . llnttfı. 
bu g mi Romnn~adan getirilen mu. 
baclrlerl nakil L;inde de kullaıulmı . 

.lln.Ibukl başka memleketler, CihMı 
barbl esnasmdıı. eşya ve malzeme 
tlakJetmek için kullıı.mnak Uzere ~·ap. 
t•rdıklnrı ah ap gemileri harpten on 
ta derhal enişten ~ılın.muş ve nt. 
tlııslarclır. Hele fırtınalı zamanlarda 
bunınrm Jmlhınılnınsı hUyü!< hntn<11J'. 
Diğer gemilerlmlz i~inde fırtmnla.. 

~ mukavemet edemiye<',ek ıne kndnr 
~eıtıimlz b1ılmıd1ığunu biJmiyoruz. F'u 
ltat bu felfıketten ders alarak işliyen 

ernuer"mi:ci ıkı bir t.etkiktcn ~eçlr. 
ltıeli, ve kadere dcbril, fenne güven. 
tlıeliyiz. 

Plakaları Ahnan Otobüsler 
BUyUkdere ile Taksim arasında iş 

liyen 22 otobtisten 10 ta esınin pla
~alan geri alrnnuştı. DUn, bun1ardan 
clôrdünUn plakalan geri verilmiştir. 

Kızılay 
60 ıncı 
yaşında 
Kızılay, eski adı ile "Hilô.liahmer" cemi 

yeti, bugün altmışıncı yıldönUımüne 

ermiş bulunuyor. Bu çok değerli hayir mUes 
sesesinin eski ve şerefli bir mazisi vardır. 

Harplerde yaralanan askerlerin tedavısile 
uğraşan sıhhat memurlarının bitaraf ka~ma 
larmı temin edecek bir teşekklil kurmak fikri 
ilk defa 1861 de ortaya atılmıştır .. 1864 yılm 
da da Cenevre mukavelesile bu çok mUhım 
tasavvur. tatbik sahasına konulmuştur. Yeni 
kurulan teşekküle bUtün Avrupa devletleri 
aza olmuşlardır. 

Türkiye Kızılay oo.miyeti ilk defa olarak 
1868 senesinde "Kızılhaçlıla.r" komitesi adın 
daki bu beynelmilel teşekküle resmen aza ol 
muştur. Memleketimizde "Osmanlı Hi aliah 
mer Cemiyeti" ismi altında kurulan bu cemi 
yetin ilk müteşebbisi ihtida ederek Abdullah 
ismini alan Dr. Miralay Hammerschmit'tir. 
Bu zat, Tıbbiye mektebinde de ilmi tabakat 
muallimliği yapmıştır. 

K ızılay Cemiyeti. buna benzer birçok ec 
nebi cemiyetler gibi, - ki sayıları 63 ti 

bulmuştur - çalışmalarını yalnız harp za 
manlanna tahsis etmiş, mccruhlann ve asker 

TAN 

esirlerin elim vaziyetleri ile yakından alaka ,F~~~.._.-......., .... --.~""'!"!"~--~---""l'-..-~--..~~""""'~.,;;o.~~~~Miiiiiii-.-;;;;;;;----~iiiiôiii~ 
dar olmuştur. 

Nitekim, 1877 Rus harbinde, daha sonra IR3 ~ ~ n~ o ~ o o c§l \\O o m UD 
Yunan harbinde Trablus Garp, Balkan harp U · U ~ ~ Yf 
!erinde, Büyük Harpte ve lstik}al harbinde 
çok büyük hizmetleri görülmüştür. 

Fakat, ımemlekctte sultanlar ve istibdat re 
jiminin şiddetle hüküm sürdüğü zamanlarda 
Abdülhamit tarafından umumiyetle "Cemi 
yet" kelimesine karşı gösterilen korku ve en 
dişe Hilfıliahmer Cemiyeti için de tehlikeli va 
ziyetlere yol açmıştır. Hatta, bir iki defo 18.ğ 
vı için bile uğraşılmır;ıtır. 

E sa.. ..... n o 2:ımenuu·, ou ~yeun taıuı 
yeti için sulhta hiç kimse ortaya atıl 

mıya cesaret edemezdi. O kadar ki, bu çeşit 
cemiyetlerin işbirliği için Avrupa şehirlerinde 
sık sık top'anan kongre ve konferanslara 
"Osmanlı Hilfı.liahmer Cemiyeti" iştirak et 
mez olmur;ıtu. 

Istibdat rejiminin bu comiyeti bUsbütUn or 
tadan kaldırmak için yaptığı te~ebbilslerden 
birisi de 1905 senesinde olmuştur. Yıldızdan 
sadaret ma,kamma verilen bir emirde Hilali 
ahmerin bütün sermayesinin ve servetinin is 
tirdat edilmesi bildirilmiştir. Bu kaba hareke 
tin önüne güçlükle geçilebilmiş, 10,000 altın 
lira tutan co~yet mevcudunu kurtarmak 
için bazı hilelere bile mUracaat olunmuştur. 
Sırf insanlığa hizmet gayesile kurulmuş olan 
bu hayir cemiyetinin o zamanki idare tarafın 

Beşerin rlklmt ve 1}t•flmfnden doğdum. 

Vnzlfem: l~Hik, yuınu aklık ve merhamet. 
ton te.rekl<üp eder. Bc.:;;c.ri) ctl derth·rden, 
felfıkctlerden lmruyqn bir vnrlığrm. insan. 
lar arasında uık, milliyet '\'c mezhep furlu 
görmem ve gözetmem, diğerkfımhğın kıy. 

motJi ninıetlcrinl, fazllctlf'ıini her tanı.fa 

serperim. insanlığı yül< eJtruek gn) cmc.Jlr. 
Himayem altına aldığnn hastı:ılaruı, dulla.. 
nıı, )etbuıenn, ı<~cst:ı.; '\e meskensiz bed. 
bahtlann, hulasa. ıstTrn.p çeken hlltiin in. 
sanlnnn ştilcranln:ıile müteh::ıs ı im. in. 
snnhğın ıstırn.plnnm dindirmek için (lur. 
madan ve yonılmndan uğra ır, çn.lısmm. 

Kara.nhklardıı.n korknından. büt.ün engelle. 
re '\'e müşkUllore karşı dudak l>ül•erek ı~ıft. 
lnr saçarak ytirUrüm. 

Harbin teJıllkelerlni hiçe sayarım. muha.. 
rlpJerln elemlerini dimlirirlm, onlnnı kuvvet 

ve cesaret veririm. l\lccnıhlıı.n kaldırır, ya. 
ralanm saranın \'C ıstıraplarını dindirmiyc 

~lışırım. Şehitleri be.n kefenler, burılaruı 

muba.rek memrlamu ben bclderlm. Jlc.r 

eşikten geçerim. Hİısta.nelerde görüniirüm. 

7..englnin sa.adet dolu ovi, fnıkirin hüzün do. 

in kulübesi bana hep açılrtır, llnstalık teh
lil<esl benim )'olumu kapayamaz. 

Ç.ol'ukluğun müşfik bir bekçlı 1, gm~iğin 
miirşidi, ihtiyarlığın da ku\'\'et lmynağı. 

y1m. Hastalan ziyaret, sn.katlara yardım 

ederim. l\lnhzun gönüllere teselli serperim, 
liörlere mır ve ziya yolunu gösterlrlın. 

Harp malullerine uni uzuvla.r lmllan. 
nuısuu öğreten benim. Bul· ık hast.alıkln.rla 

ben nıüeıillclo ederim. Kuniklıl<, 'krtlik, u 
baskım, yangın gwl mu lbetler ka.'r"Şı ındıı. 

derhal yardın~ tmşanm. SefaJete, hasta.. 
lığa ve feliikotc ilıarşı göı;rüs gererim. Yurt. 
suzlarn. ~ erslzlcre yu\'a bulurum. Açlan 
doyurur, fakirleri giydirir, dullan ve ye.. 
timleri hiına 'e ederim. 

Bütün milletlerbı dostuyum. Dünyanın 

dört J«)şes!ııdekI harp felii.ketzedelerine, 
musib~tlerin yere erdiği insanlara yardı. 
ma koşarım. l\lulıabbet ve şefkntim son uz. 
dur. Hail< l>ünl her zaman tebcU oder. Şef. 
katimin bnyrıı~'l altında her türlü fedakar. 
lıı,'.;111 katlnıuıuya haz.ır milyonlD.rca insan 
vnrdrr. • 

trısanlığın hcl<çis;)im. 
Ben Kızıta.yım ?. 

dMmaruzknld~ bumuam~~cid~n çok ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j 
acıdır. 

H i~aliahmer ~m~yeti, Meşrutiyet refımi ıl-0 beraber ınkişaf ve terakkiye başla 
mış, resmen meydana çıkarak çalışmasını yo 
luna koymak imkanını bulmuştur. Fakat, bir 
çok güıiiltülü ihtilfıl hareketleri sırn.smda 
cemiyet, gene istenilen tekamüle tam manasi 
le kavuşamamış, çok defa bünyesini sarsacak 
siyasi taarruzlara bile uğramıştır. 

liği" vazifesini de çok geniş mikyasta Uzeri 
ne alımıştır. 

Kızılay Cemiyeti, bugün, bütün dUnyadaki 
benzeri cemiyetlerin en eski ve kudretlilerin 
den biri olarak tanınmı§tır. Bu yüksek şere 
fi, Cümhuriyet rejimine ve onun büyük yapı 
cısı Atatürke ve diğer inkılap ricaline borçlu 
dur. 

H ilaliahmer, 1925 senesinde tstanbulda 
bir Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 

açmıştır. Bu mekteple, memleketin seneler 
denberi yokluğunu pek acı bir şekilde duydu 
ğu tahsil görmüş hastabakıcı hemşireler sı 

nıfım ortaya çıkarmıştır. Umumi harp malze 
mesi depolannı evvela Ankaraya nisbetlc da 

Hilaliahmer Cemiyetinin asıl inkişafı Cüım 
huriyet rejimi ile başlar. 1926 da merkezi An 
karaya nakledilen bu cemiyet, Büyük Harp 
ten sonra bUtUn medeni ilemde doğan yeni 
ve çok insani fikirlere uymuş. hayirpervcr ça 
lışmalannı genişleterek 'Sulh Hilaliahmerci 

Cümhuriyet Y lllarında 1 

60 mcı yılını idrak etti 
ğlmiz Kızılay Cemiyetinin 
1923 senesinden itibaren 
on yıl içerisinde muhtelif 
şekillerde yaptığı yardım -
lann yekQnu 633,707 lira
yı bulmaktadır. Bunun 127 
bin 448 lir8.3ı 1923 te; 75 
bin 880 lirası 924 te; 70 
bin 684 lirası 925 te; 75 
bin 575 i 926 da; 63,205 

lirası 927 de; 41,561 lirnsı 
928 de 54,972 lirası 929 da.; 
44,478 lirası 930 da; 42 bin 
897 lirası 931 de ve 37,0ffl 
lirası da 932 de yapılmış
tır. 

Cemiyetin bundan baş -
ka esirlerin celbi için yap-

tığı masrafların yekfinu 

da 932 senesi sonuna ka -
dar 50,799 lirayı bulmak· 

tadır ki, bunun 18,619 h· 
rası 923 te 14,364 lirası d:ıı. 

926 da sarfedilmiştir. 

Düşmandan kurtarılan 

memleketler için 923 te 
432,119 ve 924 te de 24 bin 

804 lira ve mübadele için 
de 923 te 126,941, 924 te 
435,491 ; 925 te 62,403 li· 
ra 8arfolunmuştur. 

Maişet darlığında kalan 
ahaliye .cemiyetin yapbğı 
yardım on sene içinde 802 
bin" 487 lirayı bulmuştur. 

Cemiyet seylap:r..edelcr için 
930 senesinde 132,546 li
ra, zelzeleye düçar olanla
ra da 78.000 lira yardım -
da bulunmuştur. Bunlar -
dan başlm Sıtma Mücacle
lesi için 924 te 22,100; 925 
te 32.589: 931 de 23,282 
932 de 8694 lira, trahom 
mücadelesi için de 93/ de 
34,337 lira sarfolunmus 
ve hastanelere de 923 te 
10,477, 924 te 16.648 ; 932 
de de 10,706 lira yardımda 
bulunmu3tur. 

Yine son on yıl içerisin· 
de cemiyetin gıdasız ta.kir 
çocuklar için yaptığı yar -
dım 18,969 liradır. 

hn merkezi bir yer sayılan Eskişehire ve son 
ra da Ankara clvannda Etirnesut köyüne nak 
!etmiştir. 

Kızılay, yurdun muhtelif yerlerinde ve 
hatta yurt i§İ.nde arasıra görülen semavi ve 
tabü fı.f etıer karşısında felaketzedelere şefa 
kat elini uzatmaktan bir an bile geri dunma 
mışt.ır. 

Bir sarswtı, yangın, su baskını, kuraklık, 
müstevli hastalıklar, muhaceretler ve buna 
benzer .. umumi felaketleri karşılamak için 
her sene bütçesine 100 - 150 bin lira gibi 
m~him bir para .koymuştur. Senelik bütçesin 
de gelir kısmm 750 bin ~ 1 milyon liraya ka 
dar çıkaıımıştır. Btı gelirler, Cümhurlyet hü 
kfımetinin devamlı yardımları ve vatanada.ş 
tarın cemiyete iane ve teberrti şeklindeki mu 
avcnctleri ile temin edilmiştir. 

Kızılayın en bellibaşlı vazıfcsi harp hizmet 
leridir. Herhangi bir ihtimal karşısında bütün 
tcçhizatne hazır bulunan cemiyet bütUn mal 
zemesini Etimesutta asri bir şekilde inşa et 
tirdi.ği yeni depolara nakletmiştir. 

K IZilay, 1933 tc A vrupa.daki benzerleri 
ne tnmamiyle uygun olarak gençlik 

Kızılay teşkıliitrnı da kurmuştut. Bundan 
gaye, Türk yavrularını genç yaşta şefakat ve 
insaniyet duygulanna alıştırarak yeni aza ye 
tiştirmektir. Bu suretle cemiyete giren genç 
lik nzasınm mikdan 50,000 kişiyi bulmuştur. 

Cemiyet, 1935 scnesindenberi Bulgaristan 
ve Romanyadan yurda gelen Türk muhacirle 
rinin ilk ihtiyaçlarını karşılamak üzere esaslı 
yardımlara giri§llliştir. Bunun için, birçok aş 
haneler, hastahaneler açmıştır. 

Bütün bunlar, 60 yıllık şerefli bir mazisi bu 
lunan Kızılayın en mesut ve verimli senetle 
rini Cümhuriyct devrinde yaşadığmın açık ve 
rıınlı misallerdir. 
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Eski Devirlerin 

Vecize Hastalığı. 
[Yazan: Aka Gündüz] 

Bugünkü n il o dm rl bilmez. 
mı- truihtc hem \'eclze imal et. 

mek merakına tutulmuştu. Gazetele. 
re makale ynzanlnr \ ecizeden baslık. 
l.ar koyarlar \'e yn.zıln.n111 'eclze ile 
bitirirlonli Konfc.rnns verenler ne. 
kadar bol vecize vururlarsa o ka. 
cla.r çok aJJaşlıı.nırlardı. 

Mulıı.f'ık partiden olan ittihat ,.e 
Terakkiciler muhaliflerine kabadayı. 
c.n \'ecizelerle karşı dunırla.r \ 'c Hür. 
riyet ve ltiJfıfçı muhalifler de muva.. 
Cıklara snnkh, sUindirli, şal\nrh, 

smokinli \'t.>elzelerle saldırırln.rclı. 
Bil~lnlerin dalıi kendilerine mnh. 

sus ağır başlı, ağdalı, '\ e bilhns a an.. 
la§ılnıaz vecizeleri \'ardı. 

Benim gibi tontura!dı cahillerin 
bUe vecizelerinden mahalle knhvele. 
rbıde oturulmaz olmuştu. 

l"a.yton a.rnha.cılıı.rmm bile luı.mç.ılı 
vecizeleri işitilirdi. 

Yeni neslin somuya hakkı vardır: 
Vecize ne demektir'? 

Vecize mi ne demektir? Vecize: 
Bi.rtakmı natürel lın.kilıntleri nafü. 

relliğinde bırakmamak demektir. Bu 
hakikatlere ucu tilld kuyruklu pal. 
yaço kUIUln giydirmek demektir. lbL , 
ği püskilllü kınruzı fes, veya tepesi 
çıngıraklı, kooarl.an boncuklu tin. 
net çocuğu ta.kk i geçirmek demek. 
tir. Nafürel hakikate lb taklası at. 
tırmı\k demektir. (Not: Yeni nesil ı. 
hişi de bilmez, bastın \'akit anlatı. 

nm.) Vecize dem , Fransız edip -
filozofu Po..sknl'm çatık kaşlı. jaket 
Atayh pnskallıklan demektir. (Not: 
P knl, Osma.nb türkçesinde palyaço, 
komiit nnlnmmda kullanılırdı.) Vccl. 
ze demek... l\lnntar mı? Kıtır mı'? 
llerzo mi? Hezeyan nu? Aı';;'1z imin.. 
bı:ılıb'1llln lmmpr:imcl m i mi'? Yok. 

ıı. gerQO]rten bir sey mi? Ne bileyim. 
Vecize, ne)se. işte o demektir. 

Yukn.rda bir takım, vecizeye tutul
muşlan öylemi tim. Onların her bi. 
tinden birknçar örnek gö tereyim. 
Vecizenin ne olduf.'Ullu artık. iz lıeı_. 
fed" iz. 

ittihatçı \•ecizeJerlndrn: 
§ Muhaliflik öyle bir haini w:tnn. 

1.ıktır ki, ondan kurtulmn.k için mut. 
lnıkıı. bizim partiye yazılnınhdır. Yok. 

~~l vapur dumanıdır ha! 
§ lttlhattan kuvvet doğar. 0l1e bir 

ku\'\'et doğar ld, kin e karşı lml o
nınz ! En sndık \"e masum evliıc1mı bi. 
le dört sene iki ay, on iki gün sürgün 
eder! ... 

§ Bir lrursuıtlmlcmi kınlır. On lmr 
şwı kalemi kınbnnz. ittihat budur. 
Biz onar onnnz. khnse bileğimizi bü. 
k\ip kafamızı kıramaz! 

§ Nafıa ·azın HnlJnçyan'uı bu V(',.. 

cizesi pek meşhurdu: ittihat, ittihat. 
tır, terakki tle t{'..rnldd. ÇünkU ben 
iUihndnn (ittihatçı değil) \'e !;ilnkıi 

hen terokkiyiın ! 
ltlfüfçılamı vecizelerinden: 
§ ı..ondra Baş\'eldli ve halis Os. 

ınnnh dostu Glad ton, (Not: lliltleri. 
ne kMlar Türk diı mruu idi.) Bizim 
konıyueumuıdur. 

§ Pn.rayı veren düdüğü çalar; 
t.erlingi veren boru) u ve boınbortu 

çalar. 
§ Osmanlrlnr nrnsrnda do tlu.k ol. 

rna.hdır; l\lo kof Çan Hıızrotlerile bi. 
zlın Padişahımız arnsmda olduJ1u gi. 
hL (Not: Bu ,.ecıze aikasiledir ki, 
reisleri, l\loskof çarmcla.n lstanbulu 
almasını bir telgrnfhı. rica etmişti.) 

l\lnlınlecilerle gnzctecilerln \'ecizc. 
lerlnden: 

§ l\le rutil et rejimi. rejimleıin 1. 
clcaliclir. Jn.n Jıık nusso bile Moşnıti
)'et u~runda knn mdan akşam sahalı 
birer fasıl dnynk l erdi . 

§ Hürriyet, mli nvnt, adalet öyle 
bir şeydir ki, birincisi yalnız bize, i.. 
kincisi klms izlere, Uçiincllsü licizle. 
re rMh u u tur. 

§ Adliyede abıknsı, zul)Jtuda par. 
mak izi, hııı,lsanede liı..ydi ohnıyruı 

kibar yapılı hırsı:ılarm münasip mik
tnrda pay , ·ermeleri bir vnzüooir. 

§ Dnlkavukluk fnık gibi. mokin 
~lbl, cüppe gibi, bonjur g"bi, knvul< 
gibi, silindir gibi ha.tın sa~,ımnsı IU.. 
zmıgelon bir üniformadır. Ter.ds", n
çık~öz oğlu zelcBdır. 

Bilgtnlerin vecizelerlrden: 
§ Beşeri tıotemlerin ohjrktif knli. 

tesi, mii..c;eıi \icdruı biçiminden en ko. 
rnolit cd ir. 

§ Ruhfyatm muhiyyat üzerindeki 
(J.fıtfen sav:fn\'1 c4'virini7.\ 
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Denizbank Layihasının MiHet 
ı\'lecl.sinde Münakaşasına Başlandı 

(Başı 1 incide içerisinde 10 milyonun, siparis v~ 
ti tebrik ederek kürsüden indi. Bu. rilmiş ve yakın zamanda memlekute 
nun üzerine Iktısat Vekili B. Şaınr gelmelerini beklemekte o!duğU 
Kesebir, kürsüye gelerek cevap ver. muz yeni gemilerin de dahil olduğunu 
di, ezcümle dedi ki: tasrihe lilzum görüyorum. Bu genıi· 
"- Teşkili mevzuubahis olan De. ler birer birer ticaret filomuza iltih8 

ıizbankm hiçbir parası olmaksızm ka başlayınca yenı bir gemiye bin· 
eski, işe yaramaz, bazı dubalarla ve mek zevkine de nail olacaklannr şi[!]. 
vapurlarla işe başhyacağmı işaret et diden kendilerine tehşir et.ınek isti • 
miş oluyorlar. Hakikat böyle değil yonun . ., 

Bankanın İsmi 
Bu arada B. Ziya Ge\'her de ba1' 

miltalealarda bulundu ve sonra Sad 
ri Maksudi kilrsUye gelerek dedi ki: 

Mete vapurunun muhakkak bir ölümden kurtulan tayfalarından birkaç ıirr 

dir. Denizbanka arzetmiş o'duğumuz 
50 milyon lira sermaye tahsisini ihti 
va ediyor. Bu sermayenin 27 mi'yon 
lirası bugün bu yeni bankanın bilnye 
sinde toplanacak olan muhtehf deniz 
müesseseleririn getireceği ekseriyetle 
ayni bir mikdar da nakitten teşekkül 
ediyor. Bu mikdann haricinde daha 
23 milvon liralık sermaye farln kal 
maktad•r ki, bunu da yine kanunun 
maddesinde göreceğimiz gibi müesse 
se tedricen kô.r ndan ilave edece<Yi pa 
ralarla ve bütçenin yardımlarile te 
min edecektir. Bu itibarla müea~e!:e 
rlnha clQğarken merhamete şayan bir 
va7.ivette imis gibi arkada'!ımr?'.m bu 
rada bir ımHna?' para istemiye kalkış 

- Ben bankadan bahsctmiyece • 
ğim. Benim dikkatimi celbeden tarnf 
bu bankanın ismidir. Bi~irsiniz }:i, 
Türkdili çoktan tebellür etmiş, zen· 
gin gramer kaidelerine maliktir Fa· 
kat. Türk lisan:nda hiçbır vakit de
nizbank. SUmerbank gibi bir terkip 
olamaz. Deniz h:;nkası. Sümer banka 
sı olabilir. Denizbank şeklinde bir ke 
time Türk lisanında yer bulamaz. E • 
ğer bu doğru oJı:ıaydı Tş banknsrns 
lşbank. merkez bankasına da Mer • 
kezbank demek 18.7.ımgctirdi. Sümet 
bank, Etibank ve denizbank gibi tet 
kipler. hiçbir lisana uynuyan garibe 
lerdendir. Onun için ben bu ismin de 
niz bankası şeklinne dc~iştirilmesini 
istiyorum ve bir de takrir veriyO 

.,, s d k d ,, ş .. a ı za e,, ve u_e,, 
vapurlarından haber yok 

K.taadeniz.cle azgın dalgalar ara.ınJa stıatlerce uğra1tıktan sonra 
leci bir akıbetten bin güçlükle kurtulan Mete vapuru 

l Bası ı ııı • ,. ı boğulduğu yerde saatlerce ağlamı,-
:Ahmet Şevket, yağcı Maksut Cemal, tardır. Sular üzerinde, faciadan b\r 
yağcı Ahmet Mustafa, kömürcü Akıf iz olarak, küçük bir tahta parçası bi 
Ali, kömilrcU Ali Seyit. ateşçi Meb- le yoktur. Deniz, sakinleşmiş. 20 kişi
met Hasan. ateşçi Muhsin. ateşçi yi boğmamı§ gibi masum bir hal a~-
Jılustafa olduklan tespit edilmiştir. mrştır. 

Dün, "Hisar,, faciası Jrurbanlarn- F . b l • 
... __ birin' edi b 1 t F j acıanın ae ep erı 
'UAU ın ces u unmuş ur. a- -- -
kat, cesedin kime ait olduğu teşhis hakkındaki iddUılar: 
ecHJemem~tir. trva tahlisiye ista.c;yo -------"Hisar,. vapuru faciasının sebcp!e 
nu mUrettebatı facia kurbanl:ınnın ri hakkında, a'akadarlar muhtelif id 

dialar ileri sürmüşlerdir: eeeetlerini aramıya devam ediyor. 

Cur6anlann ~klan: 1- Vapur çürüktür Böyle çürilk 

Tahlisiye umum müdürlüğd ve de· ve tahtadan yapılmıf bir vapurun 
nız ticaret mUdUrlUğü ilk tahkikat ne fırtınada Kara denize çıkması doğru 
tleesinl raporla iktisat Vekaletine bil değildir. Fırtınadan bir mUddct ~on· 
dlrmişlerdir. Tahlisiye umum müdilrü ra, vapur altından su alm·ya bn~la· 
Necmettin ve Rumeli fenerı müdüı Ü mıştır. Dalgaların gemiyi yukarıdan 
Osman dün lrvaya giderek hadise 'şgal etmesi varit olamaz. Çünkü, 
-rlnd tetkik t 1 b bu takdirde. ambar kapaklan ierhal 
.,- e a yapmış ar ve u ara . · d lm • · 
..a- kaz d t · s yf r h d" 1 kapanır, suyun ıçerı o asına 11Janı 
ua aze e a eşçı e u a ı ın e- . . 
m itlerdir s l._h. tt 1 if d . 1 olunur. Yenı tamırden ç•kan vapur, . an ıye ar arın a esme . .•. . . 'dd tı· t 
-Are ge · ö il il - k .. U zıftlenmcdıgı ıçın, sular n şı e ı az 
d~ k ~ı, n n gor~eme 

1 
yuz n yiki ile tekne çatlamış, ve siren sular 

aya ara ~~ara p.m;~ an~·.ş· kazan dairesine dolarak ocaktan sön 
tir. Tayfa, tahlısıye yelelJenle bırlık dürmU mak'na ı durdurmuştur. Va 
te deni7.e atlam·şlarsa dıı, azğm dal- şk. 1 J Y 1 dıktan 
_,... 1 f pu.run aya ara yas an sonra 
e-, zavallılan kaya ara rrlatıp at d hal 1 d rUrUl ı··ğU· er parça anması a :ı t u -
1D1f ve bunlar kayalıklarda parçalara Un b' d 1.1.d. n ır e ı ı r. 
ftk ölmtlşlerdir. Dün, boğtılanlar•n 2 K h"t 1 t hl' · . . - azaya şa ı o an a ımye 
fQCUklan, aitelen Kavağa ve oradan . . . 
da k 

1 
k d ·4 • teşkilatı, vazıfesını süratıe ve tama 

yaya. ~tara rvaya_ a ar gı.m·ş men yapamamıştır. Cankurtaran san 
Jer, gemmm parçalandıgı, babalarının d 1 dah 1 h k t 1 · 1 a an a evve are e e ge mış o 

tnetıttrleri. vataa mefhwııwıun pa
tapafadar. 

1 Nige'lalııa bir eaJıll, Bergson'un bir 
f"llPI. ve Loluıat'un veya Kaııt'w 
1* dUll oldupau ancak meşhur iç. 
tlmal lmmBı Natit labat edebWr. 
Anıbaalann ftldaier:adeıı: 
1 Ta rafa binenin eteği bacağaıa 

iolapr; aheete gidenin beygirleri yo. 
............ a.18111'. 

1 Otomomı yaaak edip bize kawk 
.....,._belediye derler. • 

1 Okla arabaaı., Kadıköytlndeki 
I~ arabUmdan; çekçek, fayton. 
... ; faytoa, ~diferdm; çimen. 
8er, ot.omofllden; otomom, tayya. 
...... tayyare radyoda iyi değildir. 

Bellfm gibi 11&)'1111 öıtdltWmekıe blL 
mlJllD tonturaldı «MUJeriıa vecbele. 
ıtadm: 

1 8d el bir ... için clelD; tlmtlr 
taNJr veya feellğen latlyea ba§ka bat 
Jar ?çiadlr. 

1 Korkma! suya aabana dokun. 
Fakat kork! Kibar hırsızla, Mil?ade 
da!avereclye dokunma. 

saydı, faciadan iki gün sonra k:ı.ya
lıkta bulunan gemicinin arkad~a -
rmdan daha birçoğunu kurtarmak 
mümkün olabilirdi. Fakat. havc1. sUk' 
net bU'lllncıya kadar. tahlisiyeciler, 
sahilden taruaut ile iktifa etmişler
dir. 

3 - Vapur kaptan ve mürettebatı 
vazifesini tamamen yapmıştır. Gemi 
süvarisi, fırtına başlar başlamaz, a
çılmayı düşünmüş, fakat, aç•lama -
mıştır. Çünkü. sularm 1!1Unıtl. gemi -
nin sUratinden birkaç defa fazladır. 
Esasen, ocaklan su bastıktan sonra, 
bir hareket yapmak imkanı buluna -
mazdı. Ateşçi Seyfullahrn resmi ifa
desinden anlaşılacağı gibi, süvari 
bUtUn ümidini kaybettiği zaman, mil 
rettebatı davlumbaz üzerine topla -
mış, tahlisiye yeleklerini giydirınit 
ve: 

- Metin olunuz, korkmayınız! .. ., 
demiştir. 

lşte bu sil'tlda, evvell bıu,. sonra 
kıç tarafı aynlan vapur, birdenbire 
kaynayıvermiştir. 

1 Ak akça kara~ içindir derleT. Eıki denizcilere göre: 
• lnaama- Ak akçayı kavanço eden. Facia hakkında, tecrilbeli denizci-
lerin kara günleri olmu. ler de f\llllln l!löylüyor : 

1 Yerin yurdun olmuaı. fakat ye. "-Bu fırtına daha ziyade bir tay 
rinde • .....-mı blL Vesaire... fundu. GörUlmelllİIJ bir eeydi. Bu fa· 

Ey yem nesli! işte biz böyle bon.. cia, teknesi çtlrilk, si1rarti az gemile 
ma,.e cetHll vecbıe clevlrlerl yapdlk. rin, böyle havalarda Karadenize çık 
Aldm• .,.....,. almm, yetiştiğiniz mamalan için bir den olmqtur. Frr 
tema kJymetinl bllinlz. tmah havalarda, Karadeniz boğam, 

dünyanın en tehlikeli yeridir. Bura • 
da, şimnl rüzgarlan estiği vakit., deni 
zin sathına temas ederek pUl!I hasıl 
eder. Gözgözü görmez. Bütün a.kıntı 
}ar da bu noktada toplanır. Bu tehlike 
1i mıntakada eskiden bir duba vardı. 
Gemiciler. onu bulunca. selamete er
diklerini nnlarlnrdı. Fakat. sonradan 
bu duba kaldırılarak. yerine kUçUic 
bir şamandıra kondu. Avrupa !4Shil· 
lerinin tehlikeli yerlerinde, böyle da
halar vardır.,, 

.,,ııcımr Yerinde bulam•vonım. 
Diğer maddelere ait olan mi.italea 

\ara gelince buntan maddelerinde tek 
rar görUsebiliriz. 

Banka merkezi 
B Ş rum.,, 

ay akir Kesebir, Banka merkezi 
nin. devlet merkezi olan Ankarada bu Müteakiben Sadri Maksudinin ŞU 

takriri okundu: 
lunmasını icap ettiren tabii icaplan 

' ve faydaları da anlatarak şöyle dedi: 
Denizbank yerine Deniz BankaSI 

denilmesini teklif ederim.,, 

Adliye tahkikatı: 
"Hisar,, vapuru faciası hakktnda 

tstanbuı mliddeiumumniği de tah:d
kata başlamıştır. MUddeiumumf Hik 
met Onat dün bir muharrir'mize: 
"- Kaza etrafmda adliye tahkik& 

ta başalm•ştır. Temel adında bir ka
zazedenin daha bulunduğunu haber 
aldık .. demiştir. 

Son fırtma. bir kurban daha ver
miştir. Adala.rdenizinde e'ddetli bir 
fırtınaya tutularak, evvelki gün li·
manımıza gelen Sovyet bandıralı 

Svanitia vapurunda dört tayfa, gü -
vertede. dalgalann ve sallantının te 
siri ile yaralanmış, Amerikan hasta
nesine lralclır-1mqtıJa.raWardan bi
ri, dün hastanede feci ızttraplar ~çln · 
de ölmUştUr. Olen gemici. fn1:"na es 
nasında gUvertede vazife görllyorcln. 
Dalgalar. birdenbire kendil!lini yere 
dev'rmi~. ve yere dUşUnce. boğaz-na 
sivri bir demir parçası batmtştır. Di
*er S!emicne.nıen birinin de yarast a
ğlrdrr. Macera ge~iren Sovvet gemi
si. dUn ~ ge<; vak"t. ölen gemici
nin cesedini hAmil~n (")desava hare -
ket etmi~tir Gemi. dl\n. bRvr,.P..ııt, 
mııt,.,.,, Rllmeti olarak yarıya kadar 
çekmiştir· 

Nazım Ja lnırtulda: 
Köstence yolunda bulun11n ve dU

ne kadar i.kibetinden endişe edilen 
Kalkavanlann Nazım vapuru. fırt·na 
do1ayısile. yoldan gerj dönmilş ve dün 
limantmıza gFılmiı:ıtir. "Nazım .. vapu 
nınun sUvarisi Salahaddin. atlattık
lan tehf kevi bir muharririmize şöy
le anlatmıştrr: 

41 ete' nin i ~ind 'ıaptanı 
8. Rüftü 

Vapurun tay/ J.uın:lan 

"- Buradan kalkttktan sonra. ~O 
mil açıldık. Sabaha karşı saat Uçte 
fırtına b8"1adı. Bir saat kadar B':!Y • 
rettik. Rfür~&.r. geminin başını bat·ya 
dUşürüyordu. Baktım ki, bu gidi!J.le. 
Bul~r·stan sahillerine düşeceği,; ve bir sandalmı alıp götUrmli§, gil -
Makine. 11 mil Dzerinden ça1~trğt vertedeki manikalan koparmıştır •• 
h~lde geminin bqmı dUzeltemiyol'. "Mete .. süvarisi Rami Seferoğlu da 
hep rnzgA.ra tlbi oluyorduk. Kar ti· diln şuntan söyleml§tir: 
pisinden göz~özil gönnUyordu. Ar - - Ş",mdiye kadar. böyle azgın bir 
tık açık denize vurmaktan başka ça fırtınaya rastlamadım. Fırtınaya, Şile 
re~iz kalmanuştr. Tam on iki saat ye 10 mil mesafede tutulduk. Bunun 
dağ gibi dalgalarla mücadele ettik. üzerine denizleri provaya aldık. De
Dışsaç denizden çıkıyor, makine ha 1 nizlerin dinmesini açıkta traverse ya 
va almıyor, donkl kınlıyor, dışsaç parak bf>kledik. Deniz, güvertede ne 
bonısu çatlıyordu. Fellket başgös • var. ne yok, hepsini aldı, gCStilrdü .. , 
termişti. Kırılan şeyleri mUmkUn mer "~azı?1,, ve "Mete,, vapurlarının 
tebe bağlatıyorduk. Bu sırada telsiz tamırlenne başlanmıştır . 
antenleri parçalandı. Sallar, uskur 
'8-ftJ yerinden koptu, ambara düştü. 
Bütiln ista.Syonlar, bu arada bir 
Rus istasyonu. "Vatan., ve ''Doğan,, 
vapurlan telslzlerile: 

_ Nazmı, Nazım, diye, bizi anyor 

tardı. 
Bu işaretleri dinliyor. fakat cevap 

vereınivoronk N"hAvPt lııı,.,,_ vat·st.ı. 

R11 tıaho h Boğazı bulduk. Geri d5n
dUk, geldik.,, 

Mete vapaTU: 
Karadenizdeki f.Irtmadan kurtularak 
limanımıza gelen "Mete,. vapuru, dün 
hamulesi olan 5500 ton kömürtl Hay 
darpapya çıkarınıya bafJamı,tır. 
Dalgalar, ba vapurun da iskelelerini, 

Yanan vapuru geldi: 

Uç gündenberi, Marmara.da bocalı 
yan Yunan bandıralı "Arkadia., va
punı. dün 12.30 da limanımıza ~I -
miştir. Vapur, Karadenize hareket 
etmiştir Dün Izmitten "Kocaeli,. Ka 
rabigadan "Seyyar,, vapurlan gel -

mlştlr. "Seyyar .. vapunı dUn tekrar 
Karab"gaya. "lnönU., vapuru Mersi
ne. "Bursa,. vapuru da Mudanyaya 
kalkmıştır. 

Bugün "Saadet., Bandırmadan, ••A 
nafarta., Mudanyadan, "Dumlupı • 
nar,. da Mersinden gelecektir. 

••Saadet,, tekrar Bandırmaya, •'Bar 
tm,, Ayvalığa ve "Mersin,, de BartJJia 
kalkacaktr:r. 

"- Merkezin Ankarada 'bulunma 
sı lilzunıuz harcirah verilmesine ve 
bugUnUn ieini yarına bıralmuılr gibi 
alışılmıı olan bazı fena hal' erin deva 
mma sebep olur tarzındaki bir işaret 
!erini teesatırle kartıladım Hiç bir işi 
"llizde ne fazla harcırah vermek ne de 
ıJugilnUn iılni yarma bırakmak gibf 

Reis Vekili B. Tevf'ık Fikret bu t8' 
rirf reye koydu. Ve takrir ittifaklı 
kabul edilerek bUtUn maddelerdeki 
isimlerin o surette değistirilmesi içil 
layiha encümene iade edildi 

'-,ir itiyat yoktur." 
• Vekilden sonra söz alan B Refik 
Şevket, Denir.bankm karş•ladığı ihti 
yaçlan saydı. sözlerini, deniz vuıta 
lannm eksikliğine ve eskiliğine inti
kal ettirerek haftalarca Karadeniz
de dalgalarla çarp•f&Dlarm çek 
ti~i müslrlilltı ve ui?radrir zarar ve 
ziyanı anlattı: "- Fakat bu idarenin 
fena iı,temesinden değil. vesaitin nok 
,sanhbm!andrr Bu_oksan!arm tamam 
tanmasmı rica ederıın • ., decu. 

Sermaye meselesi 
Refik lnceden sonra Ahmet Ihsan 

Tokgöz bilhaua sermaye üzerinde 
durarak bunun azlığından bahsetti 
ve vekilden izahat istedl Iktis&t Ve 
kili de bilhaua dedi ki: 

••- Ahmet thıan arkadqımız l'er 
maye hakk•nda biraz daha izahat 
vermemi arzu ettiler. Arzettlğim gibi 
bankaya 50 milyon lira sermaye tah 
sil edilmiştir. ltibarf otan bu sermaye 
ihtiyaca göre - maddelerinde görece 
ğiz ki - umumi heyet kararla ve hü 
kfımetin tasvibi ile blr misli kadkr 
tezyit olunabilir. Yine ltlzUJllU halin 
de tediye edilmft sermaye mkitarm
da obllguyon da çıkarmak için .bu 
mUe11Beseye sallhiyet vermelrteyu:. 
Şu halde 125 milyon liraya kadar 
kendiliğinden genişlemesi mevzuuba 
bil olan bir sermaye temini imklnı 
kaJ'9181Dda bulunuyoruz. sugUnktl ih 
tiyaç mevzuubahis olurken 27 milyon 
diye arzetmif olduğum ayniyatın 

llıi oapardan haber yok: 
DUn gece, muhtelif unıan ve •ehir 

terdeki muhabirlerimmdeD ald ğımız 
tetıvaflar 8'aftdadtr: 

Zonguldak. 23 (Tan muhabirin -
den) - Dün akşam denize açılan Şu 
le ve Sad•kzade vapurlannm akibe 
tinden haber yoktUr. BirÇok vapu,... 
tar Ereğli ve Amasra limanlarına sı 
ğmmışlardır. Kömür yilkleme te 
sisatından bir ımmı hasara uğramış 
trr. Telgraf ve telefon hatlannda bo 
zukluk vardır. Fırtınadan dolayı vu 
lrua gelen zayiat ve hasarat henüz 
kati olarak belll değildir. 

Sinop, 24 (A.A.) - iki gtln&nbe 
ri şiddetle devam eden fırtına hafif 
lemiye b8flanıttttr. GüneY'l!IU, lnal. 
Tan. Yılmaz. Samsun. Tzmir, l'tlrk 
val)urlarlle tn~l:z band11'8lı Ereğli 
ve bir YunRn ~nebi limanımızda htıva 
beldemPktedirler. Buradaki pmfle -
rin aldıkları· telsizlere ~öre Siva.sto
nol a~ıklannda Yovalı •mnındc bir 
Yn"an vanuru bRtmıştır. 

Trabzon. 24<Tan muh,.birlndenl
Şiddetli bir fırtına hUkUm atirilyor. 
Sahil ve kara lasmmdan hetıUz esas 
it bir haber almamamalrtada. Tele -
fon ve teıgrat batlan bozulmuştur. 
Şiddetli BOiutJar hUktım llftrnyor. 
Hava yalıftıdır. 

Mecll 'Pazartesi günü topıanaca) 
tır. 

Memurların 

Yaşayış 

Vaziyetleri 
.Aal.a.!'"-1_ D4. (T..u ... _._-....._......... • 

Devlet daırelerinde Çal!§makta ojall 

bUtUn memur ve mUstahdemlere bi. 
rer ferdt sual varakam dağıtılmiltJJ'• 
Bu sual varakalan, bu ayın 31 mel 
gUnU bizzat sahip:eri tarafmdan dol
durulmuş oldukları halde, daire amit 
leri vaaıtasile Ankarada istatistik " 
mum müdürlüğüne gönderilecektir. 

Anketin mevzuu ve gayesı etrafııl
da kendisinden izahat rica ettiğim sa 
lihiyetii bir zat bana ıunlan söyledi: 
"- Bu anket için memurların V1 

mUstahdemlerin dolduracaklan fit 
ler, gerek §&hıslarma ve gerek -' 
cillerine müessir o!acak değildir, G.,. 
ye, memleketteki. memur smıfma ~ 
bil kimaelerin umum.f kazanç ve ya
eama gartlannı tetkik etmektir. Nf.. 
tekim, ferdi sual varakalannda sorti 
lan sualler de bunu teyit eder. 

Anketin tasnifi neticesinde medl
leketin muhtelif mmtaka!armda me
murların ne kadannm ev ki•a.sı ve
rip ne kadannm vermediği, kiralardS 
miktarı, memurlarla aile efradı ıni).o 
tarlan ve ellerine geç~ maaf veY' 
Ucret hakkmda istatistik tablolaJ'S 
vUcude getirilecektir. Bu m~ 
devletin memurlar hakkında ittibll 
edeceği herhangi blr tedbiri tenvire
derek isabetli kararların almmasıo' 
yardım edecektir. Bu itibarla sual 'ff 
rakalannı dolduracak kimselerın t"' 
mamile hakikati ifade etmeleri beO' 
ferdi. hem de umumi menfaat ilıtdf 
smdandır. 

Ferdi sual varakalan muhtevtyt!S 
esasen ist&t.istik umum mUdürlUğilSl
ce daiına mahrem tutu:.duğundan biG 
bir kimsenin verdiği malfımatm keO' 
di aleyhine kullanılmam ihtimali 1"" 
tiyen varit değildir. 
Şunu da ilAve etırk icap eder .ı. 

bu anket halen devletin herhangi bit 
kanun projesi ile a!ikadar delfidit' 
Gaye 88.dece memurların miktar. ~ 
sıf ve vaziyetleri etrafmda bir ~ 
tistik vUcude getirmekt•r. Bu matıl
yette bir anket 1931 senesinde de Y" 
pılmıştı. Ayni anketir. 5 sene sonr' 
bir daha yapılması da tasavvur d,_ 
hiJlndedir ... 

Vilayetlerden cevaplar gecikti~ 
meden gönderildiği takdirde ta•ll 
neticesinin uzun sUrmiyeceği ve ~ 
suretle kısa zamanda TUrkiyedeııv 
memur ve mtlstabdemler hakkD1~ 
en dotnı malbıat elde edilebil_.
tahmln edilmektec:tir. 
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FAYDAU BiLGiLER: 
59 Numaralı Bulmacamızdan 

58nuınara1ı~=1ı~~~~~~~=1016 Enverır.!k Bahk\ar Ses . Duyar 
ldılatıı bulmaca .. yı doğru halleden- Erkaman.. Vize askerlik daireel MUl m D ' 
lerden 100 kari mize hediye verecek- hakmın kız1 Aysel OlmeztUrk. lstan ı, UYJ'r'-='~ m 1 e 
tik. Gelen yüzlerce mektuba rağm~n bul 64 ilncfl ilkokul 580 Meral SU • - -· doğru halledenler ancak 85 ki.şl.:lir. mer, Göztepe beşinci ilkokul 247 Ay ~yada h~~ar . üzerinde 
Bunlann hepsine hediye veriyonız. dın Ilker . . tetti.kler yapsa bir üniversıte prote
Liste şudur: BtREıi BUYUK OYUNCAK KA· sörü bur ciııa bahkl&rm insanlar ka· 

BIRER BUYUK SULU BOYA ZAN.im.AR· dar iyi ses aldıklarını aöylüyor. 
KAZANANLAR: "Suadiye ık,dat caddesi 385 numa Profesör Friç kendi bahçesindeki 

Yılan balığı, Hani balığı ıkinci cins
dendir. Bunun için ancak pek hafit 
sesleri duyarlar. Yüksek seeleri ala.
~ar. Otekllerse bizim gibi kulakla.
riy'e duyar ve bizim işittiğimiz her 
sesi i,itlrler. 

Balıklar lıonfJfflf' ma? 

tstanbul Sult:aııahmet ishak Pa.şa ra'.da Balftk ve Selçuk kardeşler, Bur bUyilk havuzlarda. birçok ufak ba
mahallesi Terbıyık sokak 15 numara sa bölge sanat okulunda 360 Sabahat bklar beslemektedir. Bu b~.lıklar' pek 
Zekiye Kaymak. Vize Kurtuluş ilk o- tin Ekmekçloğlu, lstanbul 44 unc\l lli. .aes ~u~ktadırla.r. ÇünkU~ Pro
kulu 5 inci sın·f Türkan Bilgin, Is • ilkokul 272, Edirne Karma ortaokul 1 f~r bir tilrlü ıslık çalarw çalmaz hep 
parta Iskender mahallesi ince sokak smıf 2 A. dan 229 Osman Başaran. ! g~ suyun ytiztlne çıkar, agı~~an açık 
başa 4 mımaralı hane, Tekirdağ Na- tstanbul Sevim G'lller, 46, Kavseri u. ı yıyecek beklerler. Profeaor başka 
mık Kemal ilkokulunda 182 Doğan, sesi 856 MUzeyyen Gökhan. Şişli lise 1 tilrıtı bir ıslık çalınca balıklar suyun 
Dllzce Namık Kemal okulunda 748, ıinde 663 Semiİı Sirmen, Ellzık orta 1 içinden. değil drşan .çı_kmak, gizlene
Rtı.ştil Dinçer. Bakırköy ortamektep okul 719 Mehmet Kolman. cek delak araştırır gıl:n oraya buraya 
2 inci sınıf Revnak Oğuz, Hamidiye BiRER KUÇUK OYUNC"Tu KA. kaçışmıya başlarlar. ÇUnkU: ''Friç,, 
gemisinde Beykozlu lsmail, Kabata9 ZANANLAR: her ıslık sesinde.su yüzüne çıkına
erkek liseei 651 Faruk Ozyılmu. An· Istenbul Nişantqı yokuşu Levhacı sınlar diye tllrlU tilrlU ıslıklar çıahuş. 
kara Dtekin mektebi 498 M.aclt Yo- sokak 28 numarada Hikmet Konva suyun \lstUDe çrkan balıkların başına nılmaz, Nazilli Noterinin oğlu Nimet EreğUsl lsmet P88 ilkokulu:.. 001 değnekle vurmtı.flur. Bu dayağı yiye Buna hemen herkes hiç dtlşUnane• 
Uaberk. Sevinç Erel, BevoğN ortaokul 764 yine bakklar artık yemek mlığmı btl- den ''Hayır,, der. Halbuki son za.. 

BiRER KUCUK SULU BOYA T\lmrla Samanoğlu, lstanbul Sehu· ttm öteki n1ık1ardan farketmiye baş- mantarda bir ... bilgin balıkların ·biriblr 
KAZANANLAR: debaşı eğa yokufu 6 numarad!l Al • lamqlardır. teriyle pek yavaş sesler çıkararak an· 

Istanbul Okmeydam yatı okulun· tan Uru, Vefa erkek 118e81 393 Ze-1 Balıklar iki tUr!U ses , alırlar. Bir Jaştıklannı meydana çıkarmıştır. Bu 
da 3 Süleyman, Konyıa Ereğlisinde Is ki Olçay, tstanbul Feriköv Cobtlnoğ kısmı kulaklariyle, bir kısmı da bU- sesler o kadar hafiftir ki insanlarm 
met Paşa ilkokuluııda 414 Zehra Yal lu sokak 61 numarada Gö,.,m Sevil, tun vOcutlanm kaplıyan derilerivte. kulağı onlan duymaz. 

dız, M. Kemalpaşa ilçesi Lala Şahin Konya lisesi orta kısım 359 Mu9tıııh -
ilkokul~a 18 Ayten Yılmaz. Kgy- Guter, Diyarbekir Faik~ M. R.- MOKAFATLl_BULMACAMIZ:' Elektriğin Doiutu 
seri lstıklll ilkokulu 4 llncU ımıfta vrklı M. Pasa soka~ 44 numarada A aba N d -
Mükerrem Gökhan. Erclyaş eczane- Mevlftt, Mahmutpaşa kftrUk yıldız C ere en 
sinde nyas. Uleli tayyare apartıma- çrkmazmda numara 15 Yıldız. ı•ıcfi 7 
nı 1-23 Yllkset. Ankara Poyracı M. BtRER ALBUM KAZANANLAR: 1 1 
ffuırcı sokak 31 numarada Ali Ra.a 
Gtındnz. Kayseri tisest 373 Rahmi Yıl 
ıiıs, Niğde ortaokul 18 Ekrem Kazan 
cı, Istanbul Sirkeci Rumeli otelinde 
ı\rif Yayalar. 

BffiER BUYUK KUTU KALEM 
BOY ASI KAZANANLAR: 

Eli.zık doktor Faik k·zı inci Doğ· 
ru, lstanbul Şehremini 55 numarada 
Nuri Çetin, Konya erkek ortaokulun 
da 763 SUleyman. Diyarbakır Failt 
Paşa mahallesi J3ıyıklı Mehmet Paşa 
sokak Çeyrekte bakkal Aziz, Gazi
antep Karagöz camii yanmda fanil!
cı Mustafa vasrtasile Ahmet, Glllata 
sa.ray Hsesl talebesinden Aydm Bay· 
sal, Kayseri liaeei 57 Celal Doğan, 
Istenbul Beyaztt Kimyager Derviş 
Paşa caddesi 30 numarada Tahir 
Şenkal, Yozgat ortaokul 165 Vefik 
Erdemir, lstanbul · Kumkapı ııı.anca
smda 77 numarada A. Akpınar. 

BiRER KUÇUK KUl'U KALEM 
BOYASI KAZANANLAR: 

Samsun Ortaokul 130 Sabahattin 
Erol, tzmlr PUaryeri Ali reuı mahal 
leal birinci Taa~e 10bğı 85 nu
maralı ev, lnebolu Dal'Ml okulu 81 
Fatma Solmaz. Klltahya birinci :~k
okul 27 Doğan Ttimay, Yarmıca tıstu 
yonunda kahveci çırağı Mehmet Ali, 
Konya EreğliBI tsmet Pqa ilkokulun 
da 201 Ahmet Sllkan. Galatasaray 

Slvaa erkek Bğrettnen okulu direk 
tör\l oğlu Gtlngör Eğen. Beyoğlu 9 
uncu ilkokul 402 Zeki Akyar, Kara
man ortaokulunda 10 Salinı Nazlı, 
Bursa ortamektep 408 Mehmet Şen 
yıldız, Beyoğlu Ağahama.m caddesi 
.3 UDcU Vakıf apartıman- 9 numarada 
Nevin, Edime Garp hudut Tu~ayı 
muhabere gedikli başçavusu oğlu Er 
doğan.- tstanbul Aksaray 97 numara 
da Mualla, lstanbul Bevaz-t Demi~ 
a.partnnan 13 numarada sam;ve, E
yUp Arif Başer eczanesinde MUnev-

ver. 
BiRER MUREKKEPLI KALEM 

KAZANANLAR: 
Niljantaşı Rumeli caddesi 4 numa

rada Genç Aycan, lstanbul kız orta 
okul 202 Semahat, Yeninesil okulu 
79 Jale. UskUdar Z7 inci il~okul Ni
hat. 44 tlncU ilkokul 2 A. 43 Y a.şa.r, 
Beşiktaş Te.şviklye ca.ddesi 19 numa 
rada Yıldınm Nural, birinci ilkokul 
581 Belma, Kınal•ada Nersesyan J • 

kulunda Silva Hallaçyan, Gelenbevf 
ortaokulunda 57 Bt1rban Aköz, Stlley 
maniye Şamdancı sokak 14 numara 
da Fahrünnisa. 

- Renlıli tablo ma.abalıaa 
59 numarah mecmuamır.daki 

''Renkli tablo,, milsabakamnda ka -
zanan Uç kariimls ve alacaktan he-

Havada bunaltıcı bir sıcak vardı. 

Gazino tıkhm tıklım adam dolu ... içe
riye yeni bir mllşteri girdi. Ağır ağrr 
vOrüdU. Ve yeglne boş masaya otur
du. 

Cok beklemeden garson geldi ve 
sordu~ 

- Ne içersiniz bayım... Bira, ga
zöz. çay .... 

Yeni müşteri, garsonun yilzUne bi
le bakmadan cevap verdi: 

- Bir buzlu bira ... Büy\ik bardak
ta o\ıun .• 

Garson eğilerek hafifçe onu sellm
ladr ve: -

....... Başüstilne Bay polis! .. 
Acaba p.rson gemi mUQterisinin Dk defa elektriği kim buldu diy~ 

poHs o1du~nu nereden bild; '! bi9 dUşUndUnUz mil acaba?. Eğer bu· 
Do;?nı cevap verenlerden C50l k181- gllne kadar duymaınışsanız ben söy• 

ve muhtefif ve güzel hed;veler verile- liyeyim. Biz elektriği Humphry Davy· 
celctir. C",evaplar en çok blr hafb irin ye borçluyuz. Humphry önceleri bir 
•de (TAN - Cocukl adresine e-Hnde- köy kimyagerinin yanında çalqıyor· 
rHme'idir. Gec kalanlar mUsabakaya du. Bir gtın bir elektrik bataryası U. 
istlrak edemezler. denemeler yaparken birşey gözüne 

diyeler: 
1 - Altınoluk ilkokulu 4 llncU sı

nıf 132 BUlent VUl'81, bir sulu boya 
taknm. 2 - Tekirdağ polis mlldtırU 
Mehmet Aslan kızı Ruziye Aslan, 
Bir kuru boya takımı. S - Usklldar 
pap. Umanı 6 numarada JWida Maz.. 
har, bir ·~ boya takımı. 

çarptı: Bataryaya iki tel takıp ve 
bunl&rm uçlannı birle,tirince hiçbir 
teY olmuyordu. Fakat bu uçlan azt• 
cık biriblrinden. ayınnca aralarında 
bir ışık çaktığını gördü. Bu ne za. 
mandı biliyor musunuz! Aşağı yuka,. 
n 1800 yılında. yanı tamam 136 yıt 
evvel ... 
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2. TANın Çocuk llavesl 

Çocuklara Masallar: 

Yarı .. -- .. Kaıa~-- C>yl..ırı 
Porsuğun ziyafeti 

Porsuğun evinde bir telaştır gidi
yor. Mutfakta tatlılar, yemekler pişi
yor. Yemek odasında büyük bir sofra 
kurulmuş. Porsuk en güzel esvabını 

giyinmiş, kulağı kapıda. Ha şimdi zil 
çalacak, ha şimdi çalmdı. Misafirler 
nerede ise sökün edecek. 

Misafirler kim bilir misiniz? Tav
şan kardeş, susamuru, köstebek, sin 
ca_p, ta.rlafarcsi. Yanlarında da eş • 
leri. Elbette porsuğun misafiri başka 
kim olabilir ki? 

Davetlilerin hepsi gelince sofraya 
oturdular. Yemek sırası tatlıya geldi. 
Yavru tarlafaresi sevincinden yerin- j. r"'ı 
de duramaz oldu. Sahi az kalsın söy- - · 

~.;;.: .. . ;_. . 
~-~~ 

lemeyi unutuyordum. O gün misafir"- j lara hiçbir şey haber verilmiyecekti. 
!erden hiçbiri çocuklarını beraber ge- Yılbaşı gecesi anneleri, babaları, on
tirmemişlerdi. Yalnız tarla faresi ne- lan tavşanın evine götürecekler, ken
dense çocuğu ile birlikte gelmişti. Ya dilerine önceden hazırlanan hediyele
raımaz kUçlik fare "evde kalmam., di- ri verecekler, oyunlar, eğlence1er, ya 
ye mi ağlamıştı, kim bilir neden? pacaklar, sabaha kadar hoş vakit ge-

Boyu masaya ulaşmıyor diye onu : çireceklerdi. 
üç ayaklı yUksek bir iskemleye oturt Hediyeleri toplamak işi köstebeğe 
muşlardı. Kalkıp kalkıp tatlıyı kaşık düştü. Hemen erlesi gün erkenden 
lıyordu. Bir defasında o kadar eği'di bizim köstebek kardeş kapı kapı do
ki tabağın içine düşüverdi. laşmıya başladı. Tabii yalnız arka-

Annesi babası bundan çok utandı- da.şlannın evlerini. Elinde bir defter, 
lar. Hemen onu çekip tatlıdan çıkar- kulağının arkasında bir kalem her ev 
dılar. Susarnuru, tatlı bozuldu diye den soruyordu: 
pek sinirlendi. Az kalsrn küçük tarla - Yılbaşına ne hediye hazırlıya-
faresini kolundan tutup kapı dışarı caksmız? 

edecekti. Araya ev sahibi porımkla Porsuk, rayların Ustünde yürüyen 
tavşan girdi. Fareciği temi7.lediler. beş vagonlu bir oyuncak tren almıya 
Zavallı hem ağlıyor, hem de: söz verdi. Tavşan kurulunca zıp-

''Anneciım, bahacım, ben bilerek lıya zıplıya yürüyen bir beyaz 
yapmadım.,. diyordu. Halini görseniz ~edi alacaktı. Tarlafaresi yü -
acırdınız. Bereket yanm saat geçme- rüycn, uyuyan, mama diye ağ -
den herşey unutuldu. Hf:'rı birlikte ı:;o lıyan bir kocaman bebek, öbürleri de 
banl'l" ';aşına gectiler. Gi.iliip söylevip bir. kutu kurşun asker, vidası bükü
~lt.'llmiye ba~lacHar. O kadar eğlen- lür bükülmez öten kafesli bir kuş, ka 
diler ki nyrrılırken tavşan: pağı açılınca fırlayıp ayağa kalkan 

- Arkııdı~lı:ır dedi. bı1Piin bi:r. hu bir hokkabaz alacaklardı. Daha nebile 
kadar keyfettik. Ya çocukalnmız. Ge yim neler .. Fenerleri yana yana yüıii 
K" b k k k yen bir otomobil, hatta şoförii de şap 

oste e apı apı kasını çıkarıp selam verecek, küçii-

dol d cük bir kutuya sığacak kadar ufak 
aşıyor u ti d' ·ı· tü bir a ı karınca, ynnyann ızı ınce r 

lecek hafta yılbaşı. Onlara bir eğlen- 1li türlü tablo olan altı köşe3i _kutular .. 
ce hazırlasak fena mı olur?,, Kut'll kutu çikolatalar ... Bonbonlar ... 

Bu ·sözler herkesin hoşuna gitti. Oracla olup ta bu eğlenceyi seyrebne
Peki diye bağrıştılar. Iş yalnız eğlen- liydiniz. 
cenin kimin evinde yapılacağına ka- Gece biraz faila soğuktu. Kar yağı
lıyordu. Tavşan bunu da Ustüne al- yordu amma kim aldırır? Çocukl:ı.r 
dı. Zaten içlerinde en güzel ve büyük sevinç içinde. Hele küçük tavşan da
evi olan o idi. Bu toplantrdan çocuk- ha sabahtanbeıi hazırlanımış. Bayram 

Amcanın köşesi: 

Hazırhklanmız Bitti ! 
Eğlencemiz 2 Sonkanun Pazar Güniidür. 

Sevgili !,\ocuklnrun: 1938 ımzar giinU snat lkidedir. 
Yılba.sı hnzırlrklnnmız bitıuiştir. 2 - l~ğlr.ıucenılz, l~mlııönii halkevl 

\Tan - Çoc.u1c) küçiik olnıyuculnn. salonunda \'erilecektir. 
mı eşsiz \'e ~ok güzel bir yılba.~ı ya.. 3 - J~ğlencemizde, Şelıir Tiyatro. 
şatnroktır. su artl<;t.lerinden Hfwm lı:aragöz oy. 

l~ğleırne gibıünU \'e bu günde neler natacak ve sizi gü1mc!den katrlt..'t. 
olacağını yn7..ıyoruz: calctır. 

Anuna, o kn<lnr snhırsız olmayın 4 - Dahn, neler de neler ... 
hele •• l\fera.k ec.llyorsunuz değil mlf Nnsıl, benim minbn!niciklerim be. 
Oyle ise dinleyin, bak: ğendfnlz mi? 

1 - Eğlencemiz; 2 ]{fınnnlLsaui O giinU, sa!.ursızlıkla bc.kleyinizl 

lık kırmızılı beyazlı esvaplarını giy
miş. Gelecek misafir arkadaşlarını 

bekliyor. Ev renkli kağıt şeritlerle, 
kağıt fen'Crlerle süslenmiş. Sokak ka 
pısının üstiinde kocaman bir levha: 
üstünde (hoş geldiniz) yazılı. 

Anneler, babalar çocuklarının elle
rinden tut.muş birer birer geldiler. Ye 
mekler yendi. Çocuklar doya doya 
tatlı atıştırdılar. Onlara ayrı sofra 
kurulmuştu. Bir eğlence. bir eğlence 
ki görmeyin. 

Susamuru hokkabaz 

Susamuruna o gece mühim bir iş 
veriLmişti. Gürel hokkabazlık bildiği 

için türlü türlU oyunlar yapıp herkesi 
eğlendfrecekti. Yemekten sonra he
men bir küçük masanın başına geçti. 
Ortaya bir şapka koydu. Hokkabaz
lığa başladı. 

1 

' "Hnp, bup, yut!,, 

1 

Diyor, ellerini oynatıyor oynabyor. 
! sonra gidip kBstebeğin kulağından 
, bir avuç para çıkarıyor. 

Yine "Hap, hup, yut!,, 
Bu sefer de sincabın kuyruğunun 

altından bir demet gül çıkartıyor. 

Herkes gtilmekten kınlıyordu. Olur 
şey değil bu su samuru doğrusu? • 

Bir aralık yavru tavşan araların
dan sıyrılıverdi. Etrafındakiler hok
kaba?Jığa o kadar dalmışlardı ki o
nun farkında bile oLmadılar. Susa 
munı onlara: 

- Anneler, babalar, yavrular! de
di. Şimdiye kadar gördükleriniz hiç
bir şey değil. Şimdi size öyle bir bok 
kabazlık yapacağım ki ağzınız bir ka 
nş açık kalacak .• , Masanın üstündeki 
kutuhı.rı, iskaı~biJ. kfığrtlannı yere 
attı. Herkes kulak kesilmişti. Ne ola
caktı acaba? 

Tam bu sırada ocağın içinden bir 
güriiltü duyuldu. Büyilk kurum par
calan ateşin üstüne püşüp onu sön
dürdü. Susamurunun söylediği oyun 
başlamıştı amma sonu ne idi acaba? 
Birdenbire ocağın içinden dışarıya 

doğru irl, siyah top gibi bir.şey fırla
dı. Hnlırun Ustüne yuvarlandı. Oncc 
herkes şaşırdı. Bu simsiyah şey de nf:' 
idi? A ne de"' uzun kulakları var, kı
mıldıyor da. J{apkarn bir tavşan mı 

ne? Hem de bağmyor? 
Tavşan kardeş ok gibi yerinden 

fırladı. Ocaktan yuvarlan:ı.n bu simsi 
yah şeye kostu. Onu yerden kaldırıp 
ı;öı7crflne bastı .. ÇilnkU o keneli yavru
su idi. 

.. 

Çoluk çocuk bir ağızdan: 

- Yaşa Susamuru, ne hoş bir c 
yun? 

- Kimin aklına gelir böyle bir e~· 
lence! Diye bağırrşıyorlardı. 

Susamurunun ağzı bir karış 

açık kalmıştı! 

Halbuki Susamuru hepsinden da. 
ha çok şaşırmıştı: 

- Bo§una beni alkışlamayın. Bu 
oyunu yapan ben değilim. Ben başka 
birşey yapaca.ktun. Diye bağırıyordu. 

- Peki yavru tavşanı kim ocaktan 
yuvarladı? 

Tavşancık ağlıya ağlıya cevap ver
di: 

- Ben kendjpı yuvarlandım. Size 
bir oyun edeyim de hepiniz gülünüz 
dedim. Damıı çıkttnı. Bacadan aşağı 
inip koynumdaki şu ufak hediyeleri 

·• arkadaşlanma dağıtacaktım. Bunları 

kuşlar yolladı diyecetkim. Amma ol
madı. Annecim baksana burnwn na
sıl çizilmiş. 

- A ... Eli de kanıyor zavallının. 

- Vah yavrucak vah!. 
Ne ise tavşan anne ile tavşan baba 

ya bUtiln davetliler yardını ettiler. 
KUÇük tavşanın eli SJyrılmıştı. Onu 
bağladılar, burnunun çizilen yerini te 
miz1ediler. Ustünü başını çıkardılar. 
Getirdiği hediyeleri görelim diye cep 
lerini araştırdılar . . Zavallm•n cebinde 
neler bulundu bilir misiniz?? Sabah· 
tanberi kendine verilen çiko!'atalarla, 

şekerlemeler ... Küçük tavşan bunları 
yememiş, saklamış, gece herkesi eğ-

lendirmek istemişti amma daha aklı 
pek iyi enmcdiği ic:in ocaktan kolay 
inilcmiyeceğini düşilnememişti. Hele 
yanan ateşi hiç hesaba katmamıştı. 

Bereket bastığı yerlerden düşen ku
rumlar bu ateşi küllemişti de bu yiiz

den yanmaktan kurtulmuştu. Yoksa 
ovun yapayım derken hali yaman ola 
caktı. • 

Burnunun, eHnln Sl\T'ğı derin de. 
;;;ıdi. Cn bucak geçti. Herkesin de nc
§esi arttı. 
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if.TE· BUNU 
BİLMİVO~ DUM ·/ 

TAYYAREDEN .ALAiMiSEMA 

NASIL GôRULUR? 

Atfı.imi Sema tayyared'en bakılınca 
tam bir daire gibidir. Tayyarenin göl 
,gesi de tam bu dairenin merkezine 
düşer.. • 

J\CAYIP BiR 

NEBAT 

Bu .nebat Af
rikada yetişmek 

te~ir. Boru çiçeği 

gibi öteye beriye 

sanlan bir ottur. 
Altında gördü

ğünüz kocaman 

yuvarlak kendi so. 
ğanıdır. Nebat bu 

soğanın ortasında 

ki delikten çıkar. 

Soğan ona su hui 
neliği eqer. 

-----<>--

MERHAMETLi \f~ ..... ~tı 
KEDi_. 1 f~~':\~ . U .7L.a.ı. 

72 Krala 

Akraba 
"Konet,, Dil-

kU Arthur, 
Büyük Britan • 

Büyük Britan
ya Kraliçesi (Vik 
torya) nın oğlu, 

Almanya Krali
çesi (Viktorya) 
nın ve .Ingiltere 
Kralı Yedinci &l 
vardın kardeşi, Bü 
yük Britanya im. 
paratoru V inci 
Jorjun, Norveç 
Kraliçesi, lspanya ::
~raliçesi "Viktor. j 
ya,, ve Alman ya l 
imparatoru ikinci • 
"Giyyom,,un dayı. 
sı, VIIl inci Edvar 
dm ve VI ıncı, Jor 
jun babalarmm da 
yısıdır. (1850) de doğmu§tur. 

(LABERT SIMNEL) 

Irlandanm son kralı bulaşık yıkı

yarak öldU. Bir fare ile dost Ola:u uu nt:Uİ,, fa

re ölünce onun yavrularını beslemiş- Irlandanm bu son kralı; Kral Ye
dinci Hanri tarafından esir edilmişti. 
Hayatmm son günlerini Kral Hanri

• 'nin mutfakte.rmda bulaşık V1kAmn1da 

tir. Ne kadar merhaımetli kedi değil 
mi? __ ,__ 

geçirdi. 
GARiP BiR KôPRO 

200 SENE EVVE 

Kahkaha Kesesi 
•••••••••••••••• 
Borazanın Başına 

Gelenler 
Bir borazan borusunu öttUre öttü

re .bir caddeden geçiyordu. Bu sırada 
birisi de uzun bir hortumla sokak su
luyordu. Tesadüf bu ya, hortumunu, 
tam borunun ağzına çevirivermesin 

mi, dü§linün hali bir .... Ben düşün

dükçe hala gUlüyorum. Za vnllı bora-

zan. ... 

Hem Suçlu, Hem 

Güçlü Dilenci 

~.,;1, 1!!/f'{. •li~~_,, İ'f!'ı'V-.------y--' 1, ,, 1w~ıı1~of . ~ r 
. : ; lıt, i,·J.~·· .... /-.( ( '1 

1 

Karnının Aç Olacağı 

Akllna Bile Gelmemiş 

t ~ .,:;s11 _ • ~- • .... bır şemsıye al. 
' 1 • -- • o; --============ . - '?- -

= ~ -, ) ı-·:~i~:~····ı 
~~ , ....... NONOŞ HER SôZE ~ 

) 
{İ KULAK ASAR 

~~ ~{ ) ~ 
1
. Bir gün Nonoş, bisikleti yanın-

~~ 1 \ ı / .'t da. bir tepeye tırmanıyordu. O-

~ 
: ~· ı/ i radan geçen bir yolcu ''Niçin bl-

0 Ç ~·- . ' .\ 1tj -~ ı siklete binmiyorsun?,, dedi. 
.___ __ :::____ __ ~: . Nonoş "sahi ... Binsem fena ol-

- Ne yine mi?... I maz.,, diye bisikeltine atladı. Fa 
- Miskin kadın. Dört gündür hep knt tam tepeden inerken başka 

bir yolcu: "Böyle dik bir tepeden 
ayni çöreği yapıyor. 

Böylesi Tanınmaz mı? 
~1#~] 

bisikletle inilir mi, canını bu ka
dar tehlik.eye koymak ne budala- i 
hk!,, ı 

Diye bağırdı. 4 
Nonoş bunu da dinledi, hemen ~ 

bisikletinden indi. Az sonra bir 1 
başkası ona "benim böyle güzel · i bir bisikletim olsa tozlanmasın 

l 
die hep sırtımda taşırdım,, de-

Bu sefer de Nonoş bu öğüde 
kapıldı, bisikletini omuzladı. Fa 
kat o kadar ağır idi ki sendele
yip, düştü. Tekerleklerin telleri 
kınldı • 

"YaZ!k!,, dedi Nonoş, "her sö
ze kulak astım, bisikletim mah
vold~. Rastgeleni memnun etm_ t- ~ 
ve ugraşmanm bu sonuncusu o};. 1 

KAHVE VE ÇAJ Tek kolld koca burunlu kambur: l ,sun. 1 
Bundan 20.0 sene , _· .·. - . Ooo! ... Onu mu sö_'ylüyo.rsunuz. . o_ rot: Herkesin hoşuna gftmi- ~ 

C"'-c. cıfi•c C 1 Ben• ;ıp...,. .. .,,.. ~ çay romatizma ve verem hastalık} _ .. 1 on sene evvel bir kere görmüş- ve u~, ~ kimseyi memnun ede- c 

nnm ilôcı olarak kullan•lmlı_ n 1 tu. Bu defa görür. görmez hemen ta- mez. 1 • • nıdı. ' ___ .............. _..J 

_TAN_;;. 
RENKLi 

:,··.,:...:.~·· ..... ·:.·~··.;:.··········\~ . 
TABLO i 

vunyada türlü türlü köprüler va:ı; 
dır. Işte onlardan tuhaf bir örnek. 
Suyun bir kenarından öbürüne uzatı-

Ç,OCUK KLUBO 
iSiM: 
MgKTEP ve No: 

-·· ... -- -- ......... . 
MEMLEKRT: 
ADRES: 

lan bir demir tel üzerinden kayarak d 
11 , 1 lju tupono dol urop tıııe vo a 

geçen bu garip köprlide_n insruı yüzü vmız Mukabılindr gbndereceğtmiı 
. .. lı:ı kartını alır almaz Tan Coculı 

koyun yatarak geçmektcdır. Bu kop- .,,,,.,H .. rı,., r,7, .. ., -.ınr•rı""' 

rü Asyadadır. J •---------

MÜSABAKAMIZ 
'r 

Istediğiniz renklere boyayıp bize 
yollayınız. Iyi boy:yn.nlardan Uç kişi
ye birer güzel hediye vereceğiz. Tnce 
bir mukavvaya yapıştınrsanız daha 
iyi görünür. ~ 

Adrrsinizi yazmayı unutmazsmız. 

Cevaplar iki hafta içinde (TAN-Ço-
! cuk adresine gelmi~ olımalrdır. ; 
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Şang-Kay-Şek 
Japonya ya 

ukavemet 
E ecek! 

(Başı ı incide) 
lınd ğı haber verilmektedir. Bır bapon 
kolu şehre hfıkinı olan tepeleri işgal 
etmiştir. Diğer kuvvetler, Çinlilerin 
ric.at hattını kesmek için çnlışmakta 
d.r. Bunlar Hangçovun şima ' i garbi 
G!Jıd ki I•,uyangı işgal etmişlerdir. 

15 Japon tayyaresi lngilterenin 
Hong Kong müstemlekesine tabi Lan 
tas adası üzerinde 45 dakika uçmuış 
tu:. 

En son Çin tebliğine göre, Çinliler 
Y nctzc nehri üzerindeki hatlarını ve 
niden tnnzim ve takviye etmektedirler 
Jnr•onlann Hangçov üzerine yürüyüş 
teri mukabil taarruzla durdurulmuş 
tur. Ç'nliler Tnming şehrini istirdat 
etmişlnd'r. 20 Japon tayyaresi Nan 
§:ıng üzerinde bir t'lnrruz yapmışlar, 
şiddetli bir muharebe neticesinde Ja 
pon tayyar<>'erinin ikisi düşmüı:;tür. 

F.cn~bi müsabitler Japon kıtalarmın 
Nankin sehrirni baştan bac:a yağma 
ettiklerini ve halka tecavüz ettikleri 
ni bildiriyorlar. 

Siyasi cephe 
Japonya Hariciyesi, Amerikanın Pa 

nay hadisesi münasebetile gönderdiği 
notny.ı ct-vnp vel'miştir. Notada hadi 
senin esefe değer bir yanlışlık eseri 
olduğu kabul olunmakta ve tarziye 
ve tazminat verileceği tekit edilmek 
te, bundan başka M.dlselerin tekrar 
etmemesi iç.in donanmaya kati emir 
ler verildiği bildirilmektedir. Notada 
hava kumandanının geri çağınlmasın 
daki ehemmiyet tebarüz ettirilmekte 
ve bunun fevkalade ımUhim bir inzi 
bat tedbiri olduğu gösterilmektedir. 

Bu cevabın Amerikayı tatmin ctmi 
yeccği anlaşılıyor. 

Çin lideri diyor ki: 
Mareşal Çang Kay Şek Alman A 

jansı muhabirine beyanatta bulun 
muş, Çinin Japnn salgınına azami şid 
detle mukabele edeceğini, Çinin mü 
him znyinta uğramakla beraber yeni 
ordular çıkaracağını ve harbin uza 
mnsı nisbetinde Çinin mukavemetinin 
artacağını, cephelerdeki harp 
ton bıuıh~ çete .luı.rblııiu dt: luı.ı:ırhuıa 
ca 'aıı söylemiştir. 

Japonyada tevkilleT 
Japonyada solcu unsurlar arasın. 

da yapılan tevlcifat devam ediyor. 
Fakat geçen günler nisbetinde değil. 
dir. Tokyo valisi azledilmiş ve emni. 
yet müdürü yerine geçirilmiştir. 

Japon parlamentosu ayın 26 smda 
toplanacaktır. Son tevkifattan sonra 
hükumetin Çin siyasetinde hiçbir mu 
hnlefeUe karşılnnınıyacnğı anlaşılı. 
yor. 

AVUSTURYA 

Başvekil Diyor ki: 

Fikrimizden Dönmeyiz 
Viyana, 24 (A.A.) - Başvekil 

Şuşnig, bir moomuada Noel münase 
betiyle yazdığı bir maka1ede, sıyasi 
meselelerde Avusturya hükumetinin 
hiçbir veçhile nokati nazarını değiş 
tirmiyeceğini ve Enternasyonal snhn 
da da taahhUtıerinden hiçbirini ih -
mal etmedığini ehemmiyetle ıtavdet 
mektedir. • 

• sa Kız 
•• •• usu 

1 
Manisa, (TAN) - 100 bin lira 

sarfJe yapılan kız cnstitUsU birka 
gUndcnberi faaliye~ geçmiş bulunu<; 
yor. Ankara kiz enstitUsü muallim: 
l<'rınden Baynn Ney!1re d'rektörlüğe 
tayın cd lC'T k geln: ış, muallimler de 
g m ye başlamışlardrr. EnstıtU bına 
mın noksanları hcnUz hmamlnn. 
ınadrm ıçin dersler şimdilık Gazi 0~ 
kulund verılmektedlr. 

E n titli beş sınıflrdrr ve dikiş, na. 
kı . biçki, şapkacılrk , modelcılik, ev 
idaresi ve çiçekçilik kısımlanndan 
mürekkeptir. 

Enstitü gördüğü rağbet üzerine, 
pek yakında umuma mahsus &:1rbest 
akşnm dersleri açmıya karar ver. 
rniştir. 

TOPLANTILAR 

• DAVETLER • 
Kızılaym yılclönümü i~ bugünkü 

merasim 
Kızılay yıldönümü münasebctile bugün 

Horhor semt ocafı tarafından Sofular cad 
desindeki Kızılay binasında bir çaylı toplan 
tr hazırlanmıştır Toplantı, Kenan Alrtczin 
söylevi ıle ac;ılacak, bundan sonra ıeçılen 

musikişinaslar rtarnfmdan klasik Türk mu 
sikisinden parçalar çalınacaktır Bu arada 
Dr Ibrahim Erdeniz tarafında!} bir konfe 
ranı verilecektir 

• " U küdar iskele meydanmcla 
Uskudarda ilk ve orta okullar rtalebeleri 

Esnaf Cem yeOeri ve halk bugün saat 13 
te iskele meydanında toplanacaklardır On 
de Hnlkevi bandosu olduğu halde Halkevi 
ne g idilecek, Kızılay ıı;;n hazırlanan kon 
ferans ve şiirler dinlcnditken sonra Kısıklı 
ve Beylerbeyi şubelerine gidilerek orada da 
merasim yapılacaktır Gece de Kızılay ıçın 
musamcrelcrr verilecektir 

• Beyoğlu suhesinclc 
Beyoğlu Kızılay şubesi, bugünkü mera 

sim ic;in bir program hazrrlnmıştır Bu prog 

rama gore, bugün Beyazıtta balşhyarak 
Taksimde nihayet bulacak ol:ın merasime, 
Beyoğlu Kızılay ıubesi mümessilleri de iş 
t'rak edeceklerdir 

Gece. Şişli, Galata, Kasımpaşa ve Hasköy 
nahiye şubeleri ile Venisehlr semtr ocağı 
binalannda saat 20 den itibaren müsamere 
ter vcrilc-uk. Kızılnym kurulus ve yardım 
ları etrafında konuşmalar yapılacaktır 

Ayrıca bu akşam biri Beyoğlu Halkcvin 
de, diğeri Sişli Halkevinde iki toplantı h:ı 
ıırlamışlardır 

• Uskiidar Halkevi Göstcritkolu tarafmdan 
Halkevl salonunda 25,26-12-937 cumarte 
si ve p:ızar gilnlcri saat 20,30 da Reşat Nu 
rinin Hülleci piyesi temsil edilecektir 

Davetiyelerr Halkevinden verilmektdir 

• 
Parasız mu!dkl dersleri 

Eminönü Halkcvinden: 
1 - lkindkinun 938 başından itibaren 

evimizde (Fransız Halk musiki dersleri) 
ne başlanacaktır 

2 - Bu derııler: Solfo.J, koro, kema.n, 
piyano. vtyo1onscl, alto ve bas derslerin 
den ibarettir 

3 - Bu derslerden herhangi birine de 
vam etmek arzu edenler Cağaloğlunda 
Merkez binamıza gelerek büroda kayıtla 
rmı yaptırıp bu husustaki şartlarımızı oğ 
rene bilirler 

• Glilhane lUü ameresi 
Gülhane Askeri tababet tatbikat mektep 

ve klinifinin 39 uncu tıbbi müsameresi 
röntgen profesör.il SilkrO Cangör'ün reisli 
ğindc toplanmı;ıtIT: Bu müsamerede; Prof, 
Sani Yaver tarafından Veridi vidaci hali 
cinde tromboz vakası: Prof. Abdülkadir 
Noyan tarafından Rie Pnömotoraksmda 
münassıf fıtık vnkası, Prof, Nüzhet Şakir 
tarafından llltraviyo1e ile tedavi edilmiş bir 
sipina vantoza vaknsı, Asabiye Aı. Dr, Sa 
mi tarafmdan elektroküsyonu müteakip te 
essüs etmiı bir tasallübü levhavi vaka11, 
dahiliyeye müdavim röntgen asistanı Dr, 
Hal's tarafından diyabetli bir hastanın. 
post pinömonik bir rie apsesinin yalnız ln 
ıülin ile tedavisi vakası gösterilmiş, mil 
nakaşaya Prof, Abdillkad·r, Prof, Murat 
Cankat, Prof, Nbım Şakir, Prof, Liltfi Ak 
su. Prof, Nüzhet Şakir ve Prof, Burhan iıı 
tirak etmlşitr: 

BORSA 
24-12-937 

PARALAR 
Sterlin 628,- 628 
Dolar 122,50 122,50 
Frenk 80.- 88-
Liret 08,50 98,50 
Belc:ıka Fr. 80- 84.-
Drahmi 18,- 23,-
lsvıçre Fr, 570,- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kron Cek 78.- 82.-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 26.- 29.50 
Zlotı 20.- 22.-
Pengo 21,- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dınar 48.- s2.~ 
Kron lıveç 30.- 32.-
Altın 1055,- 1057.-
Banknoı 269,- 270,

Ç ER L P.: n 

Lontfra 

Nevyork 

Paris 

Milano 

Brukıcl 

Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vıy na 
M..ıd t 

Beri in 
Varıova 
Budapeştcı 

Bükreı 
Belgrad 
Vokohama 
Moskova 
Stokholm 

"-

Acılı~ 

625,75 

0,79875 

23,5225 

15,1825 

4,7080 
87,335 
3,4538 

63.9225 
l ,4367 

22,7425 
4,2238 

13,7435 
1,9821 
4,2141 
4.2315 

106,7525 
34,4386 

2,7454 
23,63 

3.10 

lf.apanı$ 

625,75 

0,79975 

23,5225 

lS,1825 

4,7085 
87,335 
3.4538 

63,9225 
1,4367 

22,7425 
4,2238 

13,7435 
1,9816 
4,2141 
4,2315 

106,7525 
!4,4386 

2,7454 
23,63 

3,10 

J 
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rafından Beyoğlunda SıraservilerdL 
Somuncu sokak Polisls apartmanın. 
da Yorgi Polisis aleyhine açılan da- ı 

vada faturaların kendisine tebliğ e. 
dilmediğine ve mUkfı.leme bedelinden 
33 lira 75 kuruş borcu bulunmadığı 
na ve ma.kinenin iadesi hakkında ih 
tarat yapılmadığına ve iadeden 
imtina etmediğine dair teklif 
edilen yeminin icrası için davet olu 
nan anilddeaaleyh gelmemiş ve gel 
memesinin makul bir sebebe müs 
tenit olduğunu bildirmemiş olduğun. 
dan mahkemece yeminden kaçılmış 

10 
ve yemin edeceği vakıaların sabit ol-

"' g muş sayılmasına karar verilmiştir. 
,......,~,..--'l'"w::;;ı--ı"-ı H. U. M:. kanununun muaddel 337 in 

Ci madesinin son fıkraları mucibince 
i§bu kararın tebliği gününden itiba. 
ren 8 gün içinde arzuhal ile yemin e. 
deceğini beyan ve muhakemenin mu
allak buluru:luğu 7, 2, 938 pazartesi 
günü saat 14 te mahkemeye gelerek 
yemini yapabileceğ.ini ve aksi takdir 
de mezkür kararın katileşerek ona 
göre esas hakkında hüküm verilece. 

ı 
iç ve dıt basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daim~ muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

......................................... --. 
Grip, Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrıları, 

Roma izma 
ı . 

ğini natık tebliğ varakası milddeaa. 
leyh~~mfü~i~me~A~~lliolmL•••••••••••••••••••~m~~-•m•~ 
dığmdan mahkeme divanhanesine a. -

Nevralii1 

• 801..DAN SAGA; 

l - Büyüklerin emri - Dağ kovu 
ğu 

2 - Şef - G'öze görünmez· 
3 - Avrupa payitahtlarından bi 

ri - Boynun arkası 
4 - Sarkık - Şeref 
5-lp 
6-Göz rengi 

sılmıştır. 

Tebliğ yerine geçmek üzere keyfi. 
yet ilan olunur. (3254) 

Türkiye Turing ve Otomobil Klü
bünden: 

Sayın azamıza yeni yılı kutlular ve 
937 senesi aidatını vermiş olan azamı 
zın 938 yılma mahsus olarak yaptır. 
dığrrnız mücellet cep takvimlerini 

7 - J<:;ski bir Türk vilayeti - E
tin iplik iplik nesçi 

· meccani olarak klüpten aldırmalarını 
dileriz. 

8 - Adet - Meşhur Türk şairi 
9 - Göz rengi - Erbap 

10 - Güç olmıyan - Rabıt edatı 
e \'lJKAIU>AN AŞAGI: 

1 - Su üstünde yol - Zamir 
2 :- lşaret edatı (kaba lisan) -

Arzu 
3 - Anlayıe - Erkek hizmetçi 
4 - Başknn - Emir - işaret 

5 - Beynelmilel 
6 - Hükümdar 
7 - Kraliçe - Kamış çalgı 
8 - Bir şeyin olması için yapılan 

temenni (arapça) 
9 - Adam - Horozda vardır. 

10 - Genişlik - Cakalı. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan : 
1-Birlikler ihtiyacı için mrunfll ola ra'k otuz bin takllT1 (Ceket. pantalon, 

toz1uk ve kasketten müteşekkil) erat kışlık elbise ve on beş bin kaput aşa. 
ğıda yazılı tarihte kapalı zarf usulile satm alınaçaktır. 

2 - Otuz bin elbiseye Uç yüz bin lira ve on beş .bin .kaputa yüz kırk beş 
bin lira bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Elbise şartnamesi on beş lira ve kaput şartnamesi yedi yüz yirmi 
beş kuruş karşılığında komisyondan alınabilir, 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin aşağıda yazılı ilk teminat makbuz 
veyn banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup 
larını belli gün ve saatten en geç 1 saat evvel komisyona verm~ olmalan. 

5 - (A) Komple elbisenin ilk teminatı 15.750 lira eksiltmesi 12. 1. 938 
çarşamba günU saat 10. 

B - Kaputların ilk teminatı 8500 lira ve eksiltmesi 13. 1. 938 perşembe 
günü saat 10. (·!653) (8561) 

Ticaret Odasında intihabat: 
intihap Heyetinden: 

1937 senesi nihayetinde müddeti biteceK oıan ıstanouı "l'ıcaret ve Sana_ 
yi odası meclisi azasını yenıden seçmek için aynlması lazım gelen kırk i. 
kinci seçicinin intihabı 27 ve 28 birincikanun pazartesi ve salı günleri saat 
14 ten 17 ye kadar yapılacaktır. 

A - Türk olan ve en aşağı bir seneden beri lstanbulda ticarethane sahibi 
bulunan ve yine en aşağı dördüncü sınıfta kayıtlı olanların; 

B - Ayni evsafı haiz kollektif ve komandit ve limited şirketlerin mu. 
kavelcnamelerile salahiyettar bir şeri kinin ve kooperatif ve Anonim şirket 
ler ile resmi mUesscselcrin meclisi idarelerince tayin edilen murahhas aza 
ve müdürlerin; 

C - Azasının adedi elliden aşağı olmıyan cemiyet ve birliklerden odaya 
kayıtlı olanların salahiyettar murabhaslarınm. 

Odaya geJe._rek 1937 senesine mahsus oda hüviyet varakasını intihap he. 
yetine göstenp reylerini ~ullanmalan lüzumu ilan olunur. (8581) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Muayene ve tedavi evleri için satın alınacak olan 4000 ki]o yerli koton 
hidrofil kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü bi. 
nasında kurulu komisyonda 5.1.938 çarşamba günü sa.at 15 te yapılacaktır 

2 - Muhammen fiyat: Beher kilosu 135 kuruştur. 
3 _ Muvakkat garanti: 405 liradır. 
4 - lst<'..'kliler şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun. 
da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte tcltlifi havi zarflarını ihnle saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (8491) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 

~ksil me ~(omisyonuRdan : 
Arttırma ve 

Muayene ve tedaVi evlerine lazım olan 20.000 metre gaz idrofil açık ek. 
siltmeye konulmuştur, 

1 - Eksiltme CağaJoğlunda Sıhhat ve tçtima:t Muavenet MüdürlUği.i 
binasında kurulu komisyonda 5, 1, 938 çarşamba gUnil saat 14,30 da ya. 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1995 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 149 lira 63 kuru§tur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikaslle 2490 sayılı kanun .. 

dn yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka, 
mPlctııhıı flp hirliktP hP.lli Piin VP "ıuıttP lmmhıvnnjl vPlm-"lPri f~4QO\ 
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Baş, diş, nezle, grip, rom • 
ızma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlannızı derhal ke~r. 

icabında qünde 3 kaşe ahnabilir .. 
stanbul 

Satın alma 

•• v 

Kız Ogretmen 
Komisyonundan: 

Erzakın cinsi 

Dağlıç Eti 

Sığır Eti 

Kuzu Eti 

Toz şeker 

Kesme 
" 

Kuru Soğan 
Patates 

Silivri Yoğurdu 

Odun Gürgen 
Odun Meşe 

Mangal kömürü 

Tavuk Eti 
Hindi Eti 

Tere yağ 

Çama.5ırlık bez 

Beher kilo ve 11 k teminatı 
miktarı metronun muhı:ı.m

men Bedeli 

Eksiltme şekli 
gün ve saati· 

~500 48 
850 38 

3000 50 

2900 27 

2900 30 

2700 4,5 
2800 7,5 

2700 20 

15~ Çeki 390 

270 " 
400 

5200 kilo 6 

800 57 

680 45 

250 ·ııo 

3300 .metre 37 

31-12-937 Cuma gnnU 

262,72 su.at 10 da 

Açık Eksiltme 

31.-12-937 Cuma günU 

123,97 saat 10,15 de 
Aı;ık "Ekaift.ın& 

31·12-937 Cuma günU 

24,86 saat 10,30 da 
Açık E:ksiltıne 

31-12-937 Cuma gUnU 

40, saat 10,45 de 
Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma gUnU 

148,27 saat 11 de 
Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günil 
57,15 saat 11,15 de 

Açık Eksıltme 

31-12-937 Cuma güllil 

20,62 saat 11,30 da 
Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma gnnU 
91,57 s ıat 14',45 rle 

Açık Eksiltme 

1 - İstanbul Kız öğretmen Okulunun Muallim kısmile pansiyon kıs
mının yukarıda miktar ve muha.mmen bedellerile ilk teminat ve eksiltın6 

şekli gün ve saatleri hizalannda yazılı yiyecek, yakacalt ile talebe i~in 
çamaşırlık be'Z eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme lsta.nbuJ Kültür DirektoörlüğU binasında Liseler muhıı.
sebeciliğinde toplannn komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartname
lerde yazılr kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni yıl vesikası 
ve ilk teminatlarını belli gün ve saatte veya bir gün evvel Liseler Mu
hasebeciliği veznesine yatırmaları. 

Giyeceğe dair bez n~munesini ve şartnameleri görmek ve öğremnelt 
üzere Okul İdaresine müracaatları ilfın olunur. (8383) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

lzmir TütUn Fa.brlkasmda her ay toplanacak tahminen 10.000 kilo til~ 
tün tozu 3. 1. 938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 10 da şart.namcS1 

mucibince pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin pazarlık için muayyen gU" 
ve saatte yüzde 15 teminat paralarile birlikte Knbataşta Levazım ,ıe 
Mubayaat şubesi müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilaP 
1lunur. (8461) 

istanbul C. MüddeiumumiHğin en : 
lstanbul ceza ve tevkif evleri için mübayaa cdliecek 1500 kilo Tosya pi 

rinci ile 800 kilo kuru fnsulya ve 400 kilo nohut ve 275 kilo Urfa yağı ayrı 
ayrı açık eksiltmiye konmuetur. Pirine.in muhammen bedeli beher kiloS11 

20 kuru~tan 300 lira olup muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. Fasıtl. 
yanrn muhammen bedeli 120 lira olup muvakkat teminatı 9 liradır. Nohtl• 
dun muhammen bedeli 40 lira olup muvakkat teminatı 3 Liradır. Urfa ys~ 
ğının muhammen bedeli 289 lira olup muvakknt teminatı 22 liradır. Nii· 
mune ve şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden manda her giiıl 
Sirkecide Aşi.refendi sokak No. 13 te Adliye levazım dairesinde görebilir· 
ler. Eksiltme 10. 1. 938 pazartesi ~nü saat 15 tc Adliye levazım daıtC· 
sinde ynpılncaktır. Eksiltmiye gireceklerin yukarda yazılı yer gün ve sn· 
attP tonlanncak ~atmRlmn komisvonıına miirsırıuı.tlsın ilan olunur (~"lq7I 
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Bir Pudra Müsabakası 
'I"' e r t: 1 p E el 1 :o l z; 

Tokalon pudrasından 

Aıağıki tafsilat dairesinde yapılacak pudra 
müsabakası için meccanen dağıtllacaktır. 

_____________ .... _________ __ 
Holivud ıinema yıldızlan, - yüzünüze adi bir makiyaj tek 

lini -veren - bütün pudralann bir fihristini yapmıtlardır. Kul 
landığmız pudranın rengi ne oluraa olsun, belki de ıize uy· 
gun ıelmiyor. Bazı aan91nlar, esmerlere mahsuı bir pudrı 
kullandıklarında kendilerine daha uygun geldiği gibi baı 
esmerlere de, ıantınlara mahsus bir pudra kullandıklarındı 
keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegi 
ne çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafın· 
da ba,ka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anla 
maktır. Krema köpüklü T okalon pudrasının, her tene uygur 
orijinal ve ,ayanı hayret renkleri mevcuttur. Bu pudra bava 
landmlmıf, gayri mer'i ve kat'iyyen ıudan müteessir olmaz 
Birçok Amerikalı ıporcu ve yüzücü kadınlar, ıudan müteea· 
sir olmıyan bu pudrayı kullanarak mutat olimpik oyunların· 
dan ve yüzmelerinden aonra bile tenlerin:n bozulmadığını 
~yan etmitlerdir. 

SAADETiNiZi MUCiP 
Numeronuz hangisidir? 

T okalon pudruı, imtiyazlı bir usul dairesinde istihzar ve 
hu imtiyaz T okalon müessesesi tarafından mühim mali feda-• 
tirlıklarla temin edilmittir. 
Poıta, ambalaj ve aair masarife kartılık olarak lstarıbul 

322 posta kutusu adresine (T. T. 3) rumuzile 12 kurut gön
derdiğinizde hususi modelde bir kutu krema köpüklü Toka

lon pudruile muhtelif renklerde nümunelik 4 uf ak paket 
1udra adreıinize inal edilecektir. Bu suretle yalnız kendj 
atınıza veyahut arkadaşlarınızla beraber tecrübe ederek ha
~iki bir pudra müaabakaıı yapmıf olursunuz. Ayni ::amanda 
(biri gündüz ve diğeri gece için) hakiki dld unsuru olan iki 
üp T okalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema kö
.üklü T okalon pudrasile beraber kullanı,acak yegane krem
lir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini 
'e bHd"rmeyi unutmayınız. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Giresun Vilayet Merkezinde yeniden yapılacak Hastane binasının 

)'alnız Kargir ve betonarme aksa.mı vahit fiatlar üzerinden eksiltmeye 
konulmuştur. Bu inşaatın muhammen bedeli 48835 lira ise de 937 sene
ainde yapılacak miktarı 250()() liraya tekabül eden kısımlardır. 

2 _ Bu işe ait evrak şunlardır: 
A _ Eksiltme Şartnamesi. 
B _ Mukavele projesi. 
c _ Bayındırlık işleri genel ıartnamesi. 
D _ Hususi Şartname, 
F _ Vahit fiat cetveli. 
G _ Proje ve plln. 
İsteyenler bu evratsı 240 kuruş bedel mukabilinde Nafia MüdUrlüğiln

den alabilirler. 
3 - Eksiltme 13-1--938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 de 

\ritiyet Hususi muhasebe binası içinde toplanacak olan Vilayet Encilme
llince yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kap~lı ~rf uauliyle yapılacaktır. 
~ - Eksiltmeye gırebı~ek için isteklerinin 3662 lira 61 kuruşluk 

tnuvakka~ teminat vermesı, bundan bqka aoağıdakl vesika.lan da haiz 
olup göetermesi ıA.zundır. 

A - Nafia Vek&letinden alınmış 937 ve 938 seneleri için cari k aşa
ğı 25000 liralık müteahhitlik vesikası. 

B - Mahalli Ticaret odasında 937 senesinde kayıtlı olduğuna dair 
'7esika. 

6 - Mukavelenaımenin akdını müteakip bir ay zarfında inşaatın mu
kavemet ve betonarme hesaplannı diplomalı bir mühendis veya mimara 
Yaptırdıktan sonra Nafia Müd~rlüğUne tasdik ettirmeye müteahhit mec
bur tutulacak ve ondan sonra ıhale kat'iyet kesp edecektir. 

7 - Teklif mektuplan yukanda 3 cU maddede yazılı saatten bir aaat 
evveline kadar Vila):et En~ümenine. getirilerek Encümen Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektır. Posta ı le gönderilecek mektuplann niha 
)>et 3 cü maddede yazılı saate kadar gelmif olması ve dif zarfm mühür 
Jnuınu ile iyice kapatılmış olması llznndır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. ( 8524) 

··--~------------............... .. 
BİR DOIUMA USTASI ARAllYOff 

BU MECCANl 
TECRÜBEYi YAPINIZ 
yOzOnGzQn taze ve 

daha gençleşmlf 

o4duGunu g O r e -
cektiniı. 

otııurunuz. 

SAÇ BAKiMi 

• • 
BALSAMiN KREMi 1 

Btttlbı elhulda elll leDflCllr dalma il 
Usttln ve eşsiz kalmıştır. = 

KREM BALSAMIN • 
BttyUk bir bilgi ve uzun bir tec- • 
rübe mahsulü olarak vUcude ge- • 
tirilmlt yegine &dıhi kremlerdir. = 
KREM BALSAMIN • 

11 

Ta.oıI güzel görUnmeğe muvaf 
fak olmak için dünyanın en bü
yük cild güzelleştirme ilimi o
lan P. Dr. E. WINTER'in fonnii 
lü mucibince hazırlanan yağlı, 
yağsız ve acıbadem VENUS 
kremlerini kullananlar ömürle
rinin sonuna kadar VENUS gi
bi güzel ve cazibeli kalırlar. Ma
sa başmda uydurma ve halkımı
zı aldatan göz boyayıcı reklam -
lara inanmayınız. Terkip, tesir 
ve kıymet· itibarile dünya yü -
zUnde KRl!."'M VENUS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olma
dığını sayın halkımıza kat'iyetle 
arzederiz. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN N ECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 
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a.n.d.a. ... 
• • • BEGENDililNIZ 

• • MUSiKi ••• 

f fte yUl<ıek teknik iiirl e,ılz zarafette bir radyogramofon. 
Bununla dlledlğlnlz anda sevdiğiniz musiki veya ••rkıyı dmllyeblldlOlnlz gibi radyo ne,rlyatındı sanki 
odada konufulur gibi takip edeblllrslnlz. 
R. C. A. nın bu eseri ayni zamanda zarif modern bir mobllyad1r ve hem radyo, hem de gramofon teknlOlnln 
yarattığı bir ••heser dlr. Plak musikisi çahndıOı vakit, 15 lambah otan cihazdaki daha hafif, daha k11a 
armatUrlU mUtekAmll bir plk-up (elektrlkll kol) otomatik ahenk ayarı, dinamik ampllfakatör, 30 santlmllk 
11<uvvetll oparlör ve bflhassa yayıcı hususr bir alet sayesinde, aesler tabii bir ahenk ile nearolunurlar •. 

1
0tomatlk plak çevirme tertibatının hususiyeti ve temin ettlOI kolayhk •I· 
'ZI hayrette bırakacaktır. O sayede yar1m saat fa11la11z, rahat. rahat mu~ 
ıl.l!_ dlnllyei!lecekılnlz. 

,_ _____ , 
Ydbaıında vereceğiniz 

Fiyat ve ,.,.it herkes için ur 
gundur. 
Hekikf bir RCA radyosunu 12 •r 
tekaitle &denmek Ozere 105 li· 
,reden alabilirsiniz. 

lstar.bul Deniz ncareti Müdürlüğünden: ihtira ilanı 

' 

"Kabili tebdil fren tabanı ile bera 

SoğJt algmlıtlan har türlü hastalıklara 
yol aça~iıir. f atat ~ir tLşe 

Muhtemel rahabızlıklarm hep

aini önlediii gibi nezle, grip, 

brontiti de laa bir zamanda i

zale eder. Harareti sür'atle dü

türür. Gripin ainlann amamız 

dütmanıdır. Dit, Bq, Sinir, ada

le, Romatizma, Mafsal evcamda 

kat'iyetle tesir ıöaterir ve gün-

de üç taneye kadar emniyetle 

alma bilir. 

iCABINDA GVNDE 3 KAŞE ALINABILIR. 

Taklitlerinden ..tanınız ve her yerde urarla GRIPIN iateyiniz. 

ID 

GRiP, BAŞ ·ve DIŞ AGRILARI 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMATiZMA 

ve bütün ağnlannı dindirir. 

~------------------~ F b .k l a Muamelen ham madde defterleri 25, 50, 100, 
3 fi 3 ar 2CO yapraklı. Sahı mer~ıi: Yenipostane kar-

oısında Meydancık hanında (Anadolu Tllrk Kitab Deposu.) en güzel hediye Fenerbahçe yarım adasının §imal cihetindeki kilçilk limanın temizlen. 
m,.~; ve bu l inıınım tPkrRr t'lolmamRsı için batı cihet=nde eskiden mevcut 

1 
sedde ile §ark cihetinde yeniden bir d inıeğin inşası kapalı zarf usullle 
munakasaya konmuş.ur. 'l'ahmln bedel.ı 9950 Jıradır. Yüzde 7,5 teminatı 
muvakkate 746 lira 25 kuruştur. Münakasa 4. 1. 938 sah gUnU saat 15.30 
dadır. Bu işle iştigal ettiklerine dair, vesaik, teklif mektuplan ve teminatın 
Defterdarlık muhasebe müdürlüğilneyatırıldığına dair makbuz veya banka 
mektup1armı havi zarflan saat 14.30da Galatada Deniz Ticareti mildürIUğü 
eatmalına komisyonuna tevdi etmeleri ve şartname ve izahat almak iatiyen 
lerin müdiriyet idare §Ubesine müra caatlan ilin olunur. (8477) 

ber tevkif takozu" hakkında 26 - __.,,,,,, 

BEN UR 
r raş makineleridir 

ner yerde arayıntZ. 

KAYIP - 1929 senesinde Beşiktaş 
21 inci ilkokuldan aldığım şeh ~det.. 
umeyt kaybettim. Yecisini alacağım 
lan bUkmü yoktur. - Beşiktaş Ab. 
lıuaia Boşbahçe sokağı No. 10 Fethi 

DıYlıl Demlryollır1 '' llmıılan ı,ıaıme U. idaresi Diıları 

ldarcmızın Haydarpaşa Limanına bir sene zarfında gelecek olan lah· 
minen 126615 ton maden kömürü ile '197 ton kok kömürünün deniz merd 
kib;nden su palana ve supalandan \'&~o ara tahmil edilmesi işi 27·12- rn~7 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat t J de Haydarpaşa Gar binası dahi· 
tinde Birinci işletme Komisyonu tarqfmdan kapalı zarf usulile ihale edi 
lecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil ve tahliyesi ıçin 
12389 lirl 53 kuruş muhammen bedel ko11ıI11uştur. 929 lira 21 kuruı, mu· 
vakakt teminat ile kanunun tayin ettiği ve resmi gazetenin 7-5-1936 tarih 
ve 3297 numaralı veya 1-7-937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında inti· 
§8.r etmi3 olan talimatna.me dıiresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gUn saat ona kadar Komisyon Reisliğine vermelqi llzımdır. 

Bu i,e ait prtameler Haydarpaea Birinci t,Jetme Komisyonu tarafın. 
dan naram olarak verilir. (8288) 

12-1935 de tescil edilen 2066 sayılı 
ıhtira beratı bu defa mevkii fiile kon 

mak üzere Ahere devrUferağ veya ı N E v R o z • N 
car edileceğinden talip olanların Ga 1 
<ıtada. Iktısat Hanında. Robert Feni 
ye müracaatlan ilin olunur. 

KAYIP_ Reamt sened.imle müh. Bat, dit, nezle, sriP, romatizma ve bütün ainlarmın derhal 
keser. lcabmcla ıünde üç kate alınabilir. 

rümü ve Şehremininde Ereğli mahal. 

lesinde Lalapaşa sokağında 26 numa 

ralı namıma tapulu t'vin tapu senedi. 

ni zayi ettim. Kim&?ye bu mühürle , ____ ...,.ı• Her alfşam ·-----"""'• 
borcum olmadığı gibi evin ferağı için PARK OTEL-NDE 
de kimseyi tevkıl etmemiş olduğumu l 
ve 7.1\yi ettiğ .rn mühürle ilerde bir 

muamele meydana çıkarsa hUkUmsüz 

olduğunu ilan eder.im. - Sirkecide 

Yalova otelinde 3 numaralı odada Ka 

raköse Ağır Ce7.a mahkemesi ua 

mWAzlmliğinden mütekait Mehmet 
oğlu Hasan Can bey 

Tango kralı 

EDUARDO BiANCO 
ve meşhur A R J A N T i N orkestrası 

•eucUN eaat 171/, da MATiNE ____ ., 


