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Her Yerde ve Her Zaman 
SOGUGA KARŞI 

TABİİ KANYAK 
Son sayfadaki ilanı okuvunuz. 

Fransaya Verilecek Nota Hazır Hatay Güniinde 
Büyük ·şefin 
ihtisasları 

[ ~atay işindeki Gayri Dostane Siyaset 
ve Garip Hareket Tarzı Hakkında · 1 

Fransadan Resmen MalUmat istiyoruz . 
"Başka türlü olamazdı ve bundan sonra da 

olamaz. Buna Türkiye Cümhuriyetinin ve Türk 

milletinin olduğu kadar, bu meselede soz YA TAM 
DOST. 

YA AÇIK 
O OSMAN 

' --0-

1 lükumetimizden 
Şunları Diliyoruz: 
C enup hududumuzda tam 

bir istikrar kurmak için 
Hatay meselesi üzerinde e
hemmiyetle ve katiyetle clu-: 
ralım. Muallakta hiçbiT pürüz 
halmasına razı olmıyalım.4 

Memleket, kalkınma pro· 
gramının yen; ve mühim bir 
sat ha~ına girmiye • hazırlam-
yor .Programa, bütün hızımızla 
ve bütün kuvvetimizle sard
mamız için dışarıda zihnimizi 
meşgul edecek hiçbir fey kal
mama&ı lazımdır. Bütün kom
şularımızla emniyet ve cloatluk 
üzerine münasebetler kurduk. 
Onlar da rahat ve memnun
dur, biz de ..• 

Fransa ile olan clostluğu
muz da, fU veya bu Fransız 
müstemleke memurunun kev
line kalmamalıdır. Fransa, Ce
nevre anlapncuının ve bize o
lan dostluğunun lalr.ına ve 
ruhuna aykırı hiçbir harekete 
tahammül etmiyeceğini ve bu 
anllJfmayı samimiyetle tatbik 
karannda olcluğunu Yakın 

.Şarktaki bütün adamlarına 
bildirmelidir. 

B anu yapmıyacaksa, iki 
yüzlü hareketlere ve 

' entrikalara müsamaha ecl ecek
•e, Cenevre anlaşmasını bir 
kağıt parçası halinde bıraka
caksa biz ele bunu en açık ıe
kilde bilmeliyiz. 

O zaman hakkımızın miida
laa.,ı için ne lazımsa yapma· 
lıyız. Franıanın bir taahhüdü 
nasıl karşıladığını, bütün in
sanlara duyurmalıyız. iki yüz

lülükten bir şey anlamaclığı
mız için Franıra ile dostluk mu
kavelemize nihayet vermeliyiz. 
Fransız dilini mekteplerimiz· 
de okutmQktan vazgeçmek, 
Fransız mekteplerini kapat
mak gibi misli ile mukabele 
tedbirlerine başvurmalı, sözle
rini tutmyanlara karşı ne gibi 
hisler duyduğumuzu böylece 
Fransızlara en canlı bir f ehil
de göstermeliyiz. 

Ahmet Emin -Y~lm~n 

Miting için öğleden ~onra saat 14 te 
ı 

Beyazıt meydanında top~anılacak l j vermiş olan Fransız hükumetinin ve mHletinin 

de şeref ve haysiyeti müsait değildir ... 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -

Çok mevsuk bir membadan elde etti 
ğim malumata göre, Cümhuriyet hu 
kumeti, Fransanın Hatay işind~ ta -
kip et:ıji gayri dostane siyaset ve 
garip har2-ket tarzı hakkında resmrn 
malflmat istemiye karar vetmi-,tir. 

Bu hı:sueta Fransaya \ erHecck no 
·tarun ~sas!arı hazırlarımıstır Zanne 
diirliğıne göre, notanın Fransa büyük 
el~iligine tevdii bir gün meselesidir. 

Büyük prot.e11to mitingi 
Hatayda yeni rejim h~bik mevki 

ine girrlfği halde idare s~stemindc 

henUz bir dLğişiklik yaprl11aınıf.\ ol -
ması ve Hataylı kardeşlerimizin ma· 
halli memurlar tarafından yeniden 
zulum ve işkenceye maruz bırakıl -
maları memleketin her köşesinde 

(Arkası 8 incide) 

Dün Beyazıtta toplanan genç'er, mitingin 
tehiri üzerine dağılıyorlaT 

Yeni Hatay rejiminin meriyete girmesi münasebetile, Hatay ve 
Türkiy•min her tarafından, Cümhurreisimiz Atatürke sayısız minnet 
vtı şükran telgraftan gelmektedir. Büyük Şef, bu husustaki ihtisasla
nnın Falih Rıfkı Atay tarafından "Ulus" ta nakledilmesine müsaade 
buyurmuşlardır . 

.Milletler Cemiyeti Konseyinin kararma göre 29 Sonteşrin 937 günü 
Hataycla yeni rejimin merıyete girdiği ilan edilecekti. AtatUrk, bu 
mevzuda: 

"- Evet, bu olmuttur !,, 
l:Suyurmuşıardtr. 

"Ulus" başmuharririnin, ılan keyfiyeti, bir program altında, Suriye 
j 1 fe~_ka~ade kom~~e~i tara~mdan yapxlacağı'. b_~ _münas.~betle H~tay yeni 

reJımınin teessusunde Turk - Fransız el bırlıgı tezahur edecegı, Hatay
lıların bugünü serbestçe tesidine imkan verileceği ve Hataydaki Fran
sız delegesinin, Hataylıların Milletler· Cemiyetinde kazanmış olduğu 
hakların mühessilliği vazifesini yapacağı beklenirken, bunların olma-

! 
dığı haberlerini arzetmesi üzerine A.tatiirk demi~~;r ki: 

''- Bunlara dair henüz teferruatlı malumat almadım. Eğer 

Hat.ayda İskence Devam 
1 , ~ 

Ediyor 
Suriye fevkalade komiseri Bay dö Martel Sancağa gelerek, 

Hataylıların müstakil rejime kavuştuklarını bizzat ilan etme
di ise ve bu münasebetle Hataylıların bayramlarına 9eref ver-

1 m ;fd~ft ken!ln~af~ıffSFMft lfificeği'm yokfur. Hatay'
da Fransız delegesi, Hataylılann, çOk tevk ve heyecanla bay
ram yapmaları tabii olan bir günde, eğer Hatay Türklerini 

serbestçe bugünü kutlamaktan menedecek tedbirler almıf ise, 
buna yazık, demekle iktifa ederim. Çünkü böyle bir zihniyet 
devletler arasında yüksek dostluk münasebetlerinin hal ve 
istikbali için, müshet yolda yürümek lüzumunun, henüz anla

tılmamıt olmasından ileri gelir. Maamafih her feye rağmen, 
Türkiye Cümburiyeti HükUı:neti ile Fransa Cümhuriyeti Hüku-

·Çarşı ve Mektepler Kapalı, ı 
,Muhaberata Sansür Kondu1 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) 
- r··gün Iskenderundan gelen ha
berlere göre, Hatayda sükün kısmen 
avdet etmiştir. Bayram bitmiş ve 
herkes işile gücile meşgul olnuya baş 
lamıştır. Hataylılar, Fransız manda 
memurlarının Cenevrenin kararla
rına nihayet hürmete avdetini bekle
mektedirler. 

Hatayda yeni rejim ilan edilmiş, 
fakat yeni rejimin ilan edildiği henüz 
gözle görülür bir şekil almamıştır. 
Hataydaki idare sisteminde yine de
ğişikl:k yoktur. 

Nümayiş yapmak ist_ediler 
Geçen gün Antakyada .ur çok ay

kırı emirler verdikten sonra Reyha
niyeye giden ve bayramda ~ulunmak 
istemiyen delege RoJe, Ga • 
ro te?:rar Antakya.ya dön • 
müştür. Garo'nun gelişin -
den cüret alan bazı Türk düşmanları 
nümayiş yapmıya teşebbüs etmişler- De Martel 

.se de sonra Türklerin vakur bir su- meti arasında Cenevrede imza olunan vesikaların tayin ettiği 
rette evlerine çek;ldiklerini görmüş- rejimin birinci safhası, Hatay Türklüğünün yüksek azim ve 
ler ve nümayişten vazgeçmişlerdir. enerjisi ile, başlamı,tır. Başka türlü olamazdı ve hundan son-

Zuliim ve tazyik ra da olamaz. Buna Türkiye Cümhuriyetinin ve Türk milleti-
Anta.kyada hadıseler olmamasına nin olduğu kadar, bu meselede söz vermi• olan Fransız hüku-

ve sükunun nisbeten avdet etmesine metinin ve milletinin de feref ve haysiyeti müsait değildir.,, 
rağmen çarşı hala kapalıdır. Zapt!ye ~~~~~iiiiiiiiil!!ii!i!!!!!i!!i!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!iii~ii,ii!iiiiiiiiiii!!!!!!!~~~~~!!!!!-
ıerin eski zulmü devam etmekte ve • ---~---
mahalli memurlar gene eski tazyi-:tle 
rini yapmaktadırlar. Antakya telg-raf 
hanesi Fransız memurlarının kontro 
Iü altındadır. Bütün muhabereler sa·:ı 
siire tabidir. Tiirkive ile muhabere 
yapanlar sıkı bir surette takip edil 
nıektedir. 

Mektenler de heniiz ac•lmıımıştır. 

Vatanilerin Şamdaki 
toplantıları 

Fırtına ve Yağmurun Tahribatı 

Beş ev çöktü, bir vapu 
karaya oturdu 

Biga Çaya Ta§arak Bütün Ovayı Su Kaplc:d~ 

Birçok Küçük Köprüleri Seller Götürdü 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
Sııriyeden alınan haberlere göre bt~
gün Şanıda hükUmet binası önünde 
toplantılar olmuştur. Bu kalabalığı 
bilhassa vatanilerin demir gömlek1l _...:..__. _____________ ..:._ __________ ler teşkilatı ve bunların akrabab.·1 

Kabul Edilen La"'uı'halar teşkil etmekte idi. Bunlar tezah;ir 
l z DHn 

Mecliste birçok müh:m 
layihalar görüşüldü 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden)
MecPs, bugün saat 15 te Tevfik Fik· 
ret Sılaym re;sliğinde toplanmıştır. 
Ruznamenin ilk maddesi olan Gıııı 
antep mebusu Numan Menemencıoğ 

(unun mebusluktan istifa ettiğine da
ir takriri okunmuştur. Bundan snn
ra, Aydın mebusu Nazmi Topçuo*· 
lunun kazanç vergisi kanununun ba 
zı maddelerinin değiştirilmesi haklan 
daki kanun teklifinin geri verilmesi
ne dair olan takriri okunarak kabul 

edilmiştir. Daha sonra da 1937 ma
li Yılı muvazenei umumiye kanununa 
dair bazı daire bütçelerinde deği· 
şiklik yapılması hakkındaki kanun 
layihası görüşülmüştür. Bu •ayihı;ı 
mucibince 1937 senesı Milli Müdafaa 
vekaleti kara kısmı ve düyunu umu 
miye bütçelerinde 150 bin liralık, Bu 
yük Mıllet Medisi bütçesinin <ı7.:'I tah 
sisatı maddesine 18.002 lira ve mu
vakkat tazminat maddesine 2700 it-

( Arkası 8 incide) 

yapmak isternisler ve ''bizi milli h 's 
lerimiz!n sevkettiği yola bırakın,, 
diye haykırmışlardır. AnlaŞJlan bun· 
tar, güya Hatay idaresine ani bir su
rette el koymayı kasdetmektedirler. 

Delege Garonun savurduğu 
yeni hezeyanlar 

Halep, 1 (Tan muhabirinden) 
Fransız delegesi Garonun müdaha
leleri ve Türkler aleyhine aldığı va
ziyet her gün ortaya yeni yeni mi 
saller veriyor. Garo, bir içtimada 
şu sözleri söylemiştir: 

"- Türkl~rin ittifakına karşı gay 
ri Türkler ve bizimle beraber olan
lar daima bir iWfak haıinde bulunu
yorlar. Binaenaleyh her ihtimale kar 
şı dalına müteyakkız olmak ıazı:mdır. 

Fransızlar, sizler için ne kadar ça 
lışmıştır. Bunu elbette takdir etmiş· 

(Arkası 8 incide) 

Taşan Kağıthane el eresinin su altında bıraktığı yerler 

Birkaç gündenberi devam eden fır 
tmalı ve yağmurlu hava, dün, yılrltz 
poyraza çevirerek açmış ve şchh· 

dört gündür hasret kaldığı güneı;e 
kavuşmuştur. Hava acmakla bera • 

ber şiddetli bir ayaz devam ediyt')r. 
Karadcnizdeki fırtına şiddetini kay. 
betmişt;r. Denizlerin ser t iı?ine 

rağmen birkaç gündenberi BüyUkde 

( Arkaın 8 lwıeide) 



2================================:::================== TAN ı - 12 • HJ7 ===~ 

Yazan: 

'Ali Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur.) 

M·+hat P asanın Evinde 
• 1 

Bir Öldurme T esebbiisu! 
-12-

M ithat Paşn kendini ikaz e
den dostlarına hep şu ce

vabı vermişti: 

- Abdülh.,amide: "Korktıu, kaç 
tr,, demek fırsatını verecek bir 
harekette bulunmam. Fakat ha -
yatıma karşı kastcdileceği zaman 
kaçmak lüzumunu kabul ederim. 

AbdUlhamidin fena niyetlerini 
bildiği için konağın arka tarafın
da gizli bir küçük kapı açtırmış
tı. 

Muhtelif yerlerden aldığı haber
leri, Hilmi Paşanın oteline gön -
derdiği musevi de teyit edince ar
tık bu kapıdan kaçmak kararını 
verdi. • 

Gece yansına geliyordu. Harem 
tarafına geçti. Annemi, beni ve 
hemşiremi kaldırttı. Acıklı bir stı
rette bize veda etti. Yanında ka -
tibi ve bir uşak olduğu halde ar
ka kapıdan çıktı. 

Bu sırada Uç top atıldı. lzınirde 
yangın çıktığı zaman böyle üç top 
atmak adetti Bundan maksat eve 
girmek için bir fırsat hazırlamak 
ve eve atılacak silahlann etraft::ı. 

merak ve telaş uyandırmasına ma 
ni olmaktı. O sırada bir yangın 
<;ıktığı zaman Izmirde tabanca at
mak ta fıdetti. Bunun için silar 
sesleri dikkati celbetmiyecekti. , 

S onı':ldan anlaşıldığına göre 
at1lan yangın topları, Ab • 

dülhamidin kurduğu irtica oyunu
nun son ve kanlı perdesinin başla
dığına işaretti. Hilmi Paşaya veri
len va~.fe babamı tevkif değil, he· 
plınizl bir den imha etmekti. Evin 
içinde Nezir isminde bir harema
ğası elde etmfaleroı. Bu haremağa 
sı asker üzerine ateş edecek ve bu 
nu takip eoocek kargaşalıkta ço -
luğu ve çocuguyla beraber Mithat 
Paşanın işi bitirilecekti. 

Babanı evden çıktıktan biraz 
sonra Hilmi Paşa ve •averler bü
yük kapıva geldiler. Mabeyin ka
p•sı çalındı. ''Kim o?,, sualine Hil· 
mi Paşa şu cevabı verdi: 

- Paşaya haber veriniz. Yangın 
var. Emirlerini nlmak isteriz:. 

Hizmetçi şu mukabelede bulun 
du: 

- Paşa dışan çıktı. Haremde 
yoktur. 

Bu Eözler g<'lcnleri şaşırttı. 

Planlarının kolaylıkla yü
rlimiyeceğini anladılar. Hilmi Pa
ça tavrını değiştirerek ısrarla şu 

emri "erdi: 
- Paşa içeridedir. Haber veri

niz. Kendisini mutlaka görmek is 
teriz. 

Hı7.metd anneme haber verdi. 
O da dedi ki: 

- Mademki inanmıyorlar. J{a -
pıyı açınız. Jçeri girsinler, baksın
lar. 

Kapı açılınca önde Hilmi Pa~1, 
arkasında iki mabeyin yaveri, da-

1 

, • 

Muhmut Celôlettin Paşa 

taktan kalkınış ve mlirebbiyenıi • 
zin yanına sokulmuştuk. Titriye -
rek bekliyorduk. Annem·n muka -
vemeti üzerine Hilmi Paşa tehdit 
tavrı tak~dı, zorla girmek istedi. 
Annem hftlfı. mukavemet arzusu 
gösterince Hilmi Pasa kılıcını çek 
ti. Annemin şu feryatları kulnkla
nmıza geldi: 

- Paşa.' çocuklarıma bi.r şey O· 

lursa senden davacıyım. 
Hilmi Paşa hiddetle içeri girdi. 

Karyolaları iterek altlarına baktı. 

Bu sırada harC'mağası Ne.zir al. 
dığı vazifeyi yapmak zama -

nı geldiğine h\ikmetti. RUvelveri
ni çıkardı ve bir yatağı siper ala
rak asker üzerine ateş etmiye ha
zırlandı. Ruhsar isminde bir hala· 
yık Nezirin hareketlerini şUpheli 

bulmuştu Kendisini dikkatle göz· 
lüvordu. RUvelveri görünce üre -
rine atıldı. Şiddetli bir uğraşma -
dan sonra silühı haremağasmın e
linden aldı. Fakat bu heyecan ve 
\bu uğr3şma kendisini o kadar sars 
mıştı ki, kalbi durdu ve düşüp öl
dü. 

Babam bulunmayınca ve aske -
rin üzerine ateş etmek vesilesi de 
hazrrlanmaymca bizi kitale u~rat 
mak hakkındaki plim tatbik edil -
medi. Yalnız babam bulunmadığı 
için Hilmi Paşanın ve adamları -
nın hiddeti ve şiddeti o kadar art 
mıstı ki. iki ayltk bir cocuğun be
şic;.;ni '8ramıya bite kalkıştılar Ço 
cuğu sarstılar ve ağlattılar. Bu • 
nun üzerine annem, pencereye yak 
laşarnk. asker derhal çıkmaısa 

imdat dive bağıracağını söyledi. 
Hilmi Pn."'a, ir-i halka duyurma • 
mak için sıkı Pmir almıştı. Askeri 
ç•kartnrak yalnız birkaç adamla. 
lx>raber konakta kaldı. 

Birkaç saat onra bir h~ber gel 
di: Babamın Fransız baskonsolos· 
hınes;ne iltica ettiği duyulmuştu. 
Hilmi Pasa C'Vı:len ayrılarak bir ta 
bur askerle konsoloshaneyi kuşat· 
tı. 

(Arkası var) 

ha arkada o zaman denizli redif 1 
kumandanı olan miralay Rıza Bey, 1 
arkadan da birçok zafı!tler, niha

u Yd 35 .Bin 
yet bir tabur asker içeri doldu. As 
kerlerin süngüleri avizelere takıla. 
rak korkunç bir gUrültU kopan -
yordu. 

Hepimiz dehşet içinde yatakla· 
nmızdan fırladık. İngiliz mürebbi
ye Mis Smith korkudan acı acı fer 
yat ediyordu. 

H llmi Paşa ile adamlan ba· 
bamın yatak odasına girdi 

ter. Babamın yatağını sıcak buldu 
lar. Bunun için mutlaka civarda 
olduğuna hükmederek ıaraştırma
lara kuvvet verdiler. 

Merdiven başlanna nöbetçiler 
dikildi. Evin muhtelif kat ve oda
ları arasında ihtilat kesildi. Yalnız 
annem ortalıkta gezebiliyordu. 

Hilmi Paşa. babamın odasından 
çıkıp karşıda bulunan bizim oda • 
ya girmek isteyince annem derhal 
önüne geçti. Kendisini içeri sok
mak istemedi. Ben ve hemşirem ya 

, 

Fidan Dağıtllacak 
Vilayetin BüyUkdercdeki meyvalı 

fidanlar müdürlüğü, bu sene de hal
ka aşılı 35 bin fidan dağıtmıya ka -
rar vermiş ve işe başlamıştır. Dağltı 
lacak fidanlar arasında elma: armut, 
şeftali, kayısı, kiraz,. vişne, erik ve 
ayva, frenk UzUmü, ahudutu, adi dut, 
ceviz vardır. Bunlara fidanlann yaş 
lanna göre Uç çeşit kıymet konmu.~-
tur. ~ 

Sıvas • lstanbul Telefonu 
lstanbul - Sivas telefon hattı dün 

umuma açılmıştır. Her üç dakikalık 
mükaleme Ucreti 150 kuruştur. Sivas 
Adana, Sivns - Ankara görüşmeleri 
için 100, Sivas - Niğde, Sivas _ Kay
seri mUkil.lemeleri için de 75 kuruş 
Ucret alınmaktadır. Bu hntt6 da sa
at 21 den sonra yüzde 25 tenziltit 
yapılacaktır. 

Beden Terbiyesi 
Dersleri İçin 

Yeni Program 
Maarif V ekfı.leti ilk ve orta okul

larla liselerde beden terbiyesi ders· 
terine daha ziyade ehemmiyet ver
'miye karar vermiştir. Bu maksadı 
it.emin için bir proje hazırlanmakta
klır. Bu projeye göre, ilk ve orta o
'kullarla liselerdeki beden terbiyesi 
müfredat programları genişletilecek, 
her sınıf için ayrı bir kitap yapılacak 
tır. Gelecek tedris yılı tatbik edile
cek olan )'eni sistem sayesinde mek 
teplerimizde beden terbiyesi dersle-
! lri ve beden hareketleri en ileri mem 
l ieketlerdekiler derecesine çıkartıla
·caktır. 

1 

Bundan başka gelecek seneden iti· 
t>aren mekteplerde izcilik te bir ders 
haline getirilerek haftada iki saat 
olmak tizere programlara ilave edi· 
1ecektir. Bu derse ait müfredat uro· 
·gramı da hazırlanmaktadır. 

Fazla Yolcu Alan 

kay Vapurunda 
Hadiseler Oldu 

1 Dün sabah Haydarpaşadan do~u~ 
da kalkan bir Akay vapurunda isti· 
ap haddinden fazla yolcu alınması 

yüzUnden bazı hadiseler olmuştur. 
Sabahlan Haydarpaşadan sekizi 

on geçe lrnlkan vapura yolcu getiren 
19 sefer numaralı banliyö treni diin 
sabah rötarla ve ancak dokuza çey· 
rek kalarak Haydarpaşaya gelmiş · 
tir. Vapur, muayyen saatte trenin 
gelmed:ğ'ini göı:llnce hareket etmiş
tir. Geç kalan trenin yolcuları Kadı
köyden dokuzda kalkan vapura alın· 
mışlardrr. ,Fakat, bu vapur, daha Ka 
dıköyünde iken dolduğu için tren yol 
culan da binince bu izqiham artmış· 
tır. Fakat, iş bu kadarla kalmamış, 
taı;n bu sırada Ankara.dan gele'll sa· 
bah postasının yolcuları da bu va· 
pura dolmuşlardır. Birçok kimseler 
vapurun bu şekilde hareket etmeme
si lazım geldiğ:ııi ileri r-ürmü~ler, bu 
arada bağırıp, çağıranlar. ezilen ve 
Çiğnenenler olmuştur. Polisler ve a
lakadar memurlar bir kısım y.:>lcttla· 
n vapurdan çıkarmak istemişler, bu· 
na muvaffak olamamışlardır. Yahıu 
zabıtlar tutulmuş ve vapur bu gU
rüıtü. patırdı halinde ve tehlikeli bir 
kalabalık içinde Köprüye hnreket et 
ımiştir. 

Bir fnciayn sebebivet vermesi pek 
ımlimkün olan bu hadise dolayısile, 

~stinp hRddin.dC'n fr.?Jn volcu alınma· 
sına sebep olanlıı~'r hakkında tahkika 
ta başlanmıştır. 

-~-o-

Eminönü eydanı Proiesi 
.Eıninönii meydanının miistakbel 

projesi hazırlanmış, tasdik için Na -
fıa V kfı.Ietine gönderilmiştir. 

:Projede meydanın genişliği. çiçek 
ve ağ-aç dikilecek kısımlan. nakil va 
sıtalarının duracağı yerlerle bu mey
dana baknn binn1arın alacakları şe -
killer· taınamile gösterilmiştir. 

-O---
Ardıfılanda Heykel 

Ardahan (TAN) -- Burada Ata • 
türkün bir heykeli d:kilecektir. Hey
keli sanatkar Kazım yapacaktır. 

Sanat Mekteb·rıdeki 

y ra ama adiseşi 

snnat mektebindeki yanılaına ha 
disesi etraf rnda maarif müdürlüğü 
de tahkikata başlamıştır. Hadisenin 
idarl bir mesele dolayısile yapılan 
münakasa sırasında ta 1 -benin tehev 
vüre kapılınnsından ileri geldiği tes
pit edilmiştir. Tahkikat süratle biti 
rilerek rapor vekalete gönderilecek· 

tir. 
Bir talebe hocasını ölümle 

tehdit etti 
Ceyhan, 30 (TAN) - Burada bir 

taJebe, muallimini ölümle tehdit et· 
tiği için hakkında takibata başlanıl· 

mıştır. 
Doruk köyil mektebinden naklen 

Cümhuriyet ilkmektebi 5 inci sınıfı
na gelen Hacı ismindeki çocuk, ken· 
disine nasihatler veren hocası Mah 
mut Çamurdanı teneffüs sırasında ta 
banea göstererek ölümle tehdit et -
miş. bu yilz.dcn mektepten çıkarıl -
mrştır. 

Birkaç gün sonra Mahmut Çamur 
dan hakkında fena niyetleri bulun -
duğu ihbar edildiği için zabıtaca ya. 
kalnnmıştır. Hacmin üzerinde US 
santim uzunluğunda bir sustalı çakı 
bulunmuştur. 

Yolcu ve Eşya Nakliyatı için 

Tenzilatlı 
Usu Ü Kabu 

• 
1 

e 
t 

Yolcu ve eşya nakliyatı işlerini çok 
kolaylaştıracak bazı yeni karar ve 
tedbirlerin alınmak üzere olduğu ha 
ber verilmektedir. 

0&"rendiğimize göre, memlekette 
kara ve deniz nakliyatında gerek yol 
cu, ger~kse eşya için tenzilatlı bikt • 
ihdas olunacaktır. 

Bu biletle bir yolcu gideceği hat Ü· 

zerinde hem tren, hem de denizyol· 
ları vapurlarından istifade edebile • 
cektir. Bu suretle yolcularm ayn ay 
rı biletler almaları zorluğu ortadnn 
kalkacağı gibi müşterek biletler, şirn 
dikilerden daha ucuı olduğundan bu 
noktadan da istifade temin edilecek· 
tir. 
Eşya nakliyatında daha genış ko· 

!aylıklar gösterilmiş olacaktır. M.ese
la, 'Gaziantepten Izmire mal sevke· 
decek tüccar malını "mahalli demir· 
yollan idaresine bir beyanname ile 
teslim edecektir. Demiryolları bu 
malı kendi vesaiti ile Haydarpaşaya 
kadar taşıyacak, burada mal deniz.. 
yollan acentesine teslim edilecek ve 
lzmire kadar nakledilerek bir senet 
alınacakt1r. 

Bu suretle, tüccar ve mal sahiple
ri bulundukları yerden fazla bir mas 
raf ve kUlfete katlanmadan memle· 
ketin her tarafına mal sevkedebile· 
ceklerdir. 

llerde müşterek b;letle ve garan
tili eşya sevkiyatı memleket haricı 
yerlere de teşmil edilecektir. 

Bundanna ka önümüzdeki sene i· 
çinde Sirkeci ve Haydarpaşa banliyö 
trenlerile Akay ve Şirketi Havrivr 
vapurları arasında dn milşterek bilet 
usuHinUn kabulü muhtemeldir. 

Limanda vesait buhranı 
şiddetli bir hal aldı 

Vesait azlığından dolayı limanda· 
ki sıkıntı son günlerde büsbütün art 
mrştır. Dün Karadeniz ve lzmir hat· 

Denizyolları vapurlarında 
tından gelmiş olan üç büyük vapur 
yüklerini boşaltacak mavna bulama 
nıışlardır. Bu vapurlardan bir tanesi 
de bugün postaya kalkacaktır. Eğer 
bugün de mavna bulunamazsa vapu· 
run getirdiği yüklerle sefere kalk • 
ması icap edecektir. 

Seyrüsefer pl'ogrammr aksatma -
mak için bazı vapurlar yüklerini ta
mnmen boşaltmadan Tıareket etmek 
tedir. Limannnıza mal getiren veya 
buradan ihracat malı yükliyeJ) ecne
bi vapurlar da ayni sıkıntıya düşmüş 
lerdir. 

Bu vaziyete çare bulıruya çalışan 
liman işletme idaresi civar limanlar
dan da birçok mavna kiralamıştır. 
Fakat, bu tedbir kafi gelmediği için 
Piredeki vas1talarm süratle getiril· 
mesi temin edilecektir. 

BirKadınYanaral< Tr 
Öl ü, ö e i de 

gır Yarah 
Yıldız. Beşiktaş - Maçkn - Tak.sim 

or 
Dün sabah biri Usküdarda, öteki arasında diln sabahtan itibaren oto 

Galatada iki yangın başlangıcı ol - büs işlcUlmiye başlanmıştır. 
muştur. Her iki hiıdisenin ik~ ~aralı Şişli _ Fatih otobUslerini~ işletil· 
sı vardır. Yalnız bunlardan bırı has· mesine ait muameleler bitm1ş, mun· 
taned~. ölmtiştiir: _ .. 1 yenelerine geçilmiştir. Bu )ıatta ~Y1; 

Usküdarda Uncular sokagında mu. lan otobüsler de bayramın ilk gunu 
hendis Cevadın 58 numaralı evinde sabahın.dan itibaren işhyecektir. 
oturan Nefise isminde 60 yaşlannda Otobüs hatlarının coğaltıınıası ve 
bir kadın, eteği takılarak mangalı bilhassa Yıldız hattının açııması ve 
devirmiş, bu yüzden ~!lin:_ıer tut.uş- Şişli _ J4""atih hattına resmi .ınüs~ade 
muştur. Kadın. ateşi ,sondurm:k ıs - verilmesi tramvay şirketinı yenıden 
terken muhtelif yerlerinden agır ya- harekete geçirmişf r. Bugüne kadar 
ralanmıştır. N;fise. nil~.un:. h~stane şebekenin fenni mukavemeti olmadı· 
sine ~n~dırtldıgı sırada olmuştU:.. . ğını iddia ederek bütün hatl~ı:da az 

Ikincı vaka da, Galatada kuçUlc araba işleten şirket, dünden ıtibaren 
Hendek sokağında geçmistir. Bu so- Maçka, Kurtu,uş ve Şişli hattındaki 
kakta 7 numaralı apnrtımanda otu- arabalarını onda bir nısbetinde Yeni· 
ran 45 yaşlarında Ester, soba üstün- den çoğaltmıştır. Bundan başka şir 
de boya kaynatırken yangın çıkmış· ket yeni sistem arnbnia.rından m\i
tır. Ester, ateşi söndürmek isterkc.:n him bir kısmını Maçka - Beyazıt 
muhtelif yerlerinden at:'ll' yaralan - ve Şişli _ Beyazıt hatlarına vererek 
mış, tedavi altına alınmıştır. bu civar lıalkııun otobüs ihtiyacına 

Balatta terzi Basrinin ve Fenerde lüzum hissetmemesini ve rahat galip 
Reçinanın oturduklan evden de yan gelmesini temine çalışmışt1r. 
ğln çıkmış, fakat, derhal söndürül- Bu sayede dün Maçka, Ş.işli ve Kur 
mUştür. tutuştan her iki, ile dakikada bir 

tramvay kaldırılmıştır. 

Topkapıdaki Hafriyat 
Devam Edecek 

Sultanahmet camii civan ile Top
kapı sarayında yapılan hafriyatın 
durdunılduğu hakkındaki haberlar 
doğru değildir. Müzeler miidiirU Aziz 
Tarih Kurumu namına Topkapı sa
rayının ikinci avlmıunda ve silah ınü 
zesinin karşısındaki boşlukta yapılan 
hafriyatın tam bir muvaffakiyetıe 

devam etf~ini, fakat yağmurlar do 
layısile çalışmalara fasıla verildiğini 

söy)emiştir. Yo1rna, saray ve ·cami i
c:in tehlike teskil ettiğinden rafriya -
tın meneıdildiği haberi doğru değildir. 

Diğer taraftan şi:ket dünden iti
baren Taksim - Fatih arasın.da kır
mızı - Yeşil tabela ve 18 rakamile 
yeni bir servis açmıştır. 

Makineye Çarparak 
Yaralandı 

Eyüptc Bahariyede iplik fabrika
sında çalışan Şükrü isminde bir aıo.e 
le makineye çarpılarak yaralanımş· 

YURTTA HAVA VAZiYETi 

Üç Ayhkların 
Tevzii Gece 21 e 

Kadar Sürdü 
Malmüdürlükleri, dul, yetim ve 

mütekaitlerin üç aylıklarını vermive 
başlamışlardır. Tevziat üç gUn içinde 
bitirileceği için malmüdilrlükleri 
muhteJif tevzi kişelcri açmışlardır. 

Bu arada Eminönü malmüdUrJUğü i· 
kisi Sanasaryan hanının zemin katın 
da, ikisi de kaymakamlık dairesinde 
olmak Uzere dört tevzi kişesi kurmuş 
tur. Dört kişe birden çalıştığı halde 
herbirin·n önünde dUn mühim bir ka 
labalık göze çarpmıştır. Maaş sahip
leri, sabahleyin ye.diden it;baren mal 
müdürlüklerinin kapısına birikmişler 
dir. Tevziat akşam üstü mutat olan 
saatinde kesilmemiş ve dün $ece sa 
at dokuza kadar devam etmiştir. E· 
minönü malmüdürlü,rli, dün, maaş 

sahiplerinden ancak üçte birine maa~ 
lannı verebilmiştir. 

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy gibi 
.mühim malmüdürltikleıinde de tevzi 
kişelcri coğaltılmıştır. Buna rağmen 
tevzintın Uç gün iç.inde yetistirilcmi
yeceği anlaşılmaktadır. Bilhassa bu 
gün kişelerin çok kalabalık olacağı 
muhakkaktır. 

Maaşlannı 7.amanında alamıyanl:ı
ra bayramertesi tevziat yapılacaktır. 

Deniz Vasıtaları Umumi 
Kontrolden Geçirildi 

Motörlü ve motörsüz deniz vasıta 
ları, bir haftadanberi altıncı şube 

memurlan tarafından kontrolden ge 
çirilmiştir. Karaköy köprüsünün g().. 

zünden geçen bUtün vasıtaların nu • 
maraları ve işletenJerin ehliyetname 
leri memurlar tarafından tetkik edil

miŞtir. Numarasızlann çıkmasına ve 
sıhhat şehadetnamesi olnuyanalrm 
da çahşmalanna müsaade edilmemiş 
tir. Tarama şeklinde devam ederi bu 

kontrol bitmiştir. Limanda numara

sız hiçbir nakil vasıtası kalmamış· 

tır. 

---oı---

Tevkif Edildiler 
Esrar satarken yakalanan altı kl· 

giJilı: hi"---.N.ır.. nün .~mrfUtt.e_ki a.a
liye beşinci ceza ,mahk~pıesı mucıdeı· 
umumiliğine verilmiştir. Bunlardan 
Hüseyin Turan. Mehmet oğlu Hüse
vin ve Haşim tevkif edilmişlerdir. 
Süleyman müşahede altına alınmış, 
Vasille Osman da serbest bırak1lmı!J 
ıardır. 

, .... "'"'"""',,,...., "'"""" .... ~ 

;"~~::~s~2~:~,J 
V ilayet hıf:ıcssıhha mec.lısi, bayram

dan sonra toplanacak, birikmi§ İl
lere bakacaktır, Bu arada Valdehanının bo 
şaltılması meselesi de görilşulecektir, 

• G azi köprüsiıniın dubalardan ba:ik& 
çelik kısımları dun Alınanyadan 

yola çıkıırılmıştır, Köprünün montajına 
martta başlanabilecektir, 

• 
Y e§ilköyden hava meydanına giden 

yolun asfalta çcvrilmr.si isine bu U 

içinde başlanacaktır, 

• 
Ş İ:ilide kurulacak yeni telefon santr~ 

binasının alt katında posta !iubeaı 

açılacaktır, 

• B ayram miınasebetile bütün mektep • 
ler cuma günü akşamı tatil edile

cek, salı sabahı açılııcaktır, 

• 
Dolmabııhçc sarayındaki Türk Tar~ 

Sergisi son bır ay zarfında 17 bın 
kişi tarafından ziyaret edil mis tir. Bunla
r m 5,500 ü talebedir, 

• Belediye, 938 biitçcsile çocuk bakım 
evlerinin sayısını çoğııltmaya ve 

mevcutlarını genişletmiye karar vermiştir, 

• 
Ş oförlerin on kuruş mukabilinde şeh 

rin her tarafına mı.İ!;terı taşımaları 
h~kkmdaki istekleri mevcut talimatlara ay
kırı goriıldiığunden reddedilmiştir, 

··----... 

Topkapı sarayında senenin muhte 
lif aylarında araştırmalara devam c· 
dilecek ve bu i~ birkaç ıııene sürecek 
tir. Sultanahmetteki hafriyat ta ilkba 
harda başlıyacaktır. 

"Güzel 
Gazetesi 

Bafra .. 
Kapatıldı 

Yurdumuzun Ege mmtakasilc şarki A-1 
nadoluda hava kısmen bulutlu geçiyor, 
Yurdun di~er tarafları tamamen kapalı 
ve yer yer yaiışlıdır, Ankara ve Eskişe· 
hirde kar yatmıştır, Rüzgirlar ş:mali A
nadoluda garbi l tikametten kuvvetli, Ege 
ve cenubi Anadoluda şimali istikametten 
orta kuvvette esmektedir, 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 25 
Arabi: 1356 Ram{. 1353 
Ramazan: 28 lkinciteırin: 19 
Güneı: 7,05 - Oğle: 12,0I 
ikindi: 14,28 - Akşam: 16,41 
Yatsı: ıs,ıg - Imsll.k: 5,20 

Saat 14 te barometre 765,3 milimetre 

Bafra (TAN) - Htikümete verdi
ği bcyannnmeye aykırı hareket etti
ği için "G'lizel Bafra,, gazetesi kapa· 
trlm1ştır. 

Şehrimbde Hıwa 
Dün hava lstanbulda öğleye kadar ka • 

palt geçmilj, oğlcdcn sonra açılmıştır, Rilı: 

g5r şimali garbiden saniyede 3 ile 4 met
ı rcı hızla esmiştir, 

id l Hararet en çok 6,9 ve en az 3,2 santi
ı;rat olarak kayd<jdilmiştir, 

24 saat zarfında diışen yağmurun şeh-
rimizde metre murabbaına bıraktığı &il 

miktarı 2 kilogramdır, 



2 • 12 • 937 TAN 

Nankin'in Cenubundaki 
Çin Mevzileri Japon 

Çinli 

Kadm 

Polisler 

Londra Görüşmelerinin Akisleri 

lngiltere Dört~er 
Misakı Aktine 

. 

Taarruzu Altında Vazifede 

General 
Hamilton'un 
Bir ihtarı 

1 araftar Degil 
Londra, 1 (TAN) - İngiliz kabinesi bugün haftalık toplantı

aını yapmıf ve Bqvekil M:ster Chamberlain ile Hariciye Nazın 
Mister Eden arkada.tlarna Fransız nazırlarile yapmıt oldukları 
müzakereler hakkında etraflı maltimat vermittir. M. Chautempı 
bugün Parise saat 16 da dönmüt ve Reisicümhur tarafından ka
bul olunarak Londra görütmeleri hakkında malilmat vermittir. 

Nevyork, (TAN) _Son Japon tebliğ'ne gö. Siya.si mahafil, İngiliz - Fransız konutmaları netice!inde netro-
lunan resmi teb~iği mevzuu bahsederek Avrupaya ait bütün me-

re, Japon kuvvetleri mukavemet görmeden selelerin halli mukab'.linde Almanyaya müıtemleke bakımından 
Nanldn istikametinde yıldırım ıüratile ilerli- fedakarlık gösterileceğini anlatmaktadırlar. Bu fedaki.rhğm 
yor. Şimal mıntakasmda K!angin'i itgal etmi• masrafı ali.kadar bütün devletler araamda takaim edilecektir. 

olan Japon kıtaları ileri hareketlerine devam İngiltere diğer herhangi devletin ı-
sevkülceyiş vaziyetini tehlikeye soka Q L R 

ederek dün Sitekkiu tehrine girmiflerdir. cak, veya herhangi devlete zarar ve e Q 0que 
Bu kıtalar Ya.ngtze nehrinin sağ sahilinden ilerle- recek surette Almanyaya müstemle-

meğe devam ediyor. Şanghay - Na.nkin hattı Uze- ke vermiye razı değildir. Almanyayı 

Davasında rindeki Suçeu şehri geride bırakılarak Tanyaus'a müstemleke bakımından tatm~n mu-
doğru ileri hareketler vuku bulmaktadır. kabilinde Avrupa meselelerinin nasıl 

Cenup mmtakasında Tabu gölünün garbindeki tesviye edileceği hakkında malumat 
İhing işgal edilmiş ve buradaki Japon kuvvetleri almamamaktadı:r. Fakat, lngiJtere - y • S fh 
Na.nkinin 110 kilometre cenubu şarkisindeki Çin mev nin bir dörtler misakı aktine taraftar en 1 a a 
zilerine taarruza başla.mışlar ve Kwangteh §ehrini Çin fehiı terinde fÜpheli kimselerin üzer· olmadığı temin olunuyor. Bundan 
zaptetmişlerdir. [erinde başka Ingilterenin Fransa - Sovyet 

Japon kuvvetlerinden bir kmnı .... ----·-------=------- misakını tadil lehinde tekliflerde bu 
Paris, 1 (A.A.) - De la Rok d9.va 

sının dünkü celsesi, De la Rok tara
fından Choc mecmuasının müdürii 
Miralay Guillaume ve bu meet::ıuada 
çıkan makalenin muharriri Duc Poz 
zo di Borgo aleyhinde açılan haka
ret davasına tahsis edilmiştir. Bu 
makalede De la Rokun dahiliye neza 

Nankinden 75, bir kısmı 55 kilomet- !•••••••••••••••••••••·--··ı Befl!İkada lunmamış olduğu temin ve Almarıya 
re mesafededir. Çinliler, Japon iler- F• ı • +• d i 3 ile komşuları arasında serbest konuş 
lemesini yavaşlatmak için köprüleri 1 1 s 1 n e i • malar lüzumu ilave ediliyor. 
berhava etmişler ve yollara dinamit ! Yenı Kabinenin Almanyanm Milletler Cemiyetine 

S 1 h 
; avdet ümidi çok zayıftır. 

koymuşlardır. ·, a"" 1 ı s•ıyaset• Uzak Şarka karşı herhangi hare -
Yeni Japon kuvvetleri 1 ket pek mahdut mahiyette kalacak- retinin tahsisatı merturesinden pa 

ra aldığı iddia edilmekte idi. Hongkongda.n haber verildiğine · 

göre, Japon harp gemilerinin Çikkai' 
ye mühim miktarda kuvvetler çıkar
dıkları göriilmüştür. Maksadın bu -
rada bir üssülhareke tesisi olduğu 
....... ı ......... - o.. ~- --· . .:a "1-z---

tayya.releri Kantona hücum edecek-
ler, belki karadan bazı hareketler 
yapacaklardır. 

Yine Hongkongdan bildirildiğine 
göre Eagle tayyare zırhlısına men
sup bir tayyare tecriibe uçuşlan ya
parken meçhul bir harp gemisinin 
taarruzuna maruz kalmıştır. 

Dün zaptedilen Amerikan deniz 
motörü iade edildiği gibi Italyan ro
mörkörü de iade edilmiştir. JaponJar 
her iki devlet mümessilinden özür 
dilem!şlerdir. 

Romadaki Çin elçisi, MançukonuTJ. 
Itaıya tarafından tanınmasını pro
testo etmişt~r. 

General Hamilton'un aözleri 
Londra, 1 (A.A.) - Çanakkale 

muharebesine iştirak etmiş olan Ge
neral Hamilton, Iskoçya korporas • 
yonu tarafından verilen bir ziyafet
te bir nutuk söyUyerek Japon em -
peryalizmi karşısmdsı. A vn.ıpa mfilet 
lerine ciddi bir ihtar teşkil edecek 
maliiyette bazı beyanatta bulunmuş-
tur. 

Hatip demi§tir ki: 

"1937 senesinde Avrupa milletle
rinin yalnız Ingiliz ve Fro.nsız erka
ıııharbiyeleri arasında değil. bütün 
Avrupa milletleri arasında as kert mil 
zakere!ere girişmeleri lazım gelmek
te olduğu bir sırada Ispanya işi için 
vahşicesine dövüşmekten ıba;ret olan 
hattı hareketleri müstakbel nesle ne 
kadar menfur görünecektir. · Jap:m • 
yanm takip etmek istediği yol açık
c;a tayin edilmiştir. Hankov, Hong -
kong, Singapur, Hindistan.,, 

Jozefin Beaker 
Pariste Evlendi 

Paris, 1 (TAN) - Maruf dansöz 
Jozefin Beaker Paris civarında bir 
fabrika sah"bi olan Ryon adında biri 
le evlenmiştir. 

l<ISA HABERLER 
• Yuroıılavya Başvekili B, Stoyadinovi~ 

•u aym beıinde Romaya varm11 olacaktU', 
• MilH ittihat bayramı dün büyijk me

nıimJe bUl'il." Yuroılavyada }nıtlanmııtır, 
• Bayramdan sonra Sehir Tiyatrosunun 

Dram inamı Ankaraya riderek 10 temıit 
•erecektir. 

· Çarpışma 
Kudüs, 1 (A.A.) - 40 kişilik 

mttseUAh blr. cefie Havfa aiva... 
nnda S polis mem...,..._ rastgeJ 
m.işUr. Vukua gelen ~ışma 
esnasında polislerden ikisi ölmüş 
üçüncüsü de kaçımya muvaffak 
olmuştur. 

A.s·keri müfrtt.eJeı1e polis 
!kuvvetleri tayyarelerin hima.ye
ni.nde olarak çete efradrru ele ge 
ı,;irmek için f aaliyet.e geçmiş.ler
ldir. 

Çekoslovayadaki Almanlar 
Prag, 1 (A.A.) - Mebusan mec

lisinde 1938 bütçesinin müzakeresi 
sırasında Alman ekalliyetlerine men 
sup mebus Rosche, kürsüye gelerek, 
bugün Çekoslovakyada Almanlara 
yapılan gayri insani muameleyi A
vusturya - Macaristan imparator
luğunun as'a vaktile Çeklere tatbik 
etmemiş olduğunu ve Almanların ye 
gane istedikleri şeyin Çekoslovakya 
devleti içinde yaşı:.mak hakkı oldu

Brüksel, 1 (A.A.) - Janson hU- tır. Çekoslovakyadaki Alm&.nlar~ ba 
kumeti parlamentoya gidip beyanna zı hürriyetlerin verilmesi mukabilin
mesini okumuştur. de Almanyanm Çekoslovakya bütün 

Bu beyanameye göre, hükumetin lüğünü tanımak hakkında teminat 
başlıca işi Van Zooland si.yasetine de vermesi ihtimali i1eri süriilrn~~ted•r. 
vam ~~ek olacaktır. Bttnlarm b&;. Akdeniz meselesine gelince Ingil . 
ş~da ıçtımai ıslahat vardır. Hari~ terenin her ~yden evvel lngiltere v~ 
sıyasette hiç bir değişiklik olnııya - Fraıısa aleyh;ndeki Ttalyan neşrivatr 
caktır. Bu siyaset kurucu bir sulhta nm durmasma taraftar oldu~ gnla
teşriki mesaiye ve Milletler Cemiyeti şılıyor. tnı:dltere ile Fransa bu husus 
paktına sadık bulunan Belçikanın Av ta mutabık kalmışlardır. 
rukadaki vaziyetine uygun olan tam Resmi Belçika mahafili, BelçikaY11 
bir bitaraflığa istinat ed~ektir. ait olatt KonS?orl-tn Almanvava nar!"~ 

Hükumet Flamanlar ile Valonlar avnfaca!Tina dair oJıın haberleri tek 
arasındaki ihtilafı haUederek Belçi - zio etmekte ve bu haberlerin doktor 
kanın birliğini muhafaza edeceğini Göbe1s tal'tlflndan a~ avıar~a mukıtd 
vaadeylemektedir. dem "saçma,, sayıldığını anlatmakta 

dır, 

Dünkü celsede Duc P.ozzo di Bor-
go, General Pallo'nun zevcesinin ken 
disine Madam Chautemps'm, Mira -
!ay De la Rok tarafmdan zevcine 
C. S. A. R. meselesi dolayısile tev
kif edilmesi lazım gelen kimselerin 
ı;stesini getirmiş oldı.1ğunu söyledi
ğini bildirmiştir. 

Madam Chautemps, mahkemeye 
gönderdiği b;r mektupla bu iddiayı 
tekzip eylemiştir. Başvekilin zevcesi 
mektubunda şöyle yazmıştır: 

"Bu meseleden haberim yoktur. 
Kocam bana bu işten hiç bahsetme
di. Bana atfedilen sözleri kimseye 
söylemediğimi temin ederim. 

B. Menemencloğlu Romada füphe Esasen General Pallo'nun zevcesi 
Hariciye Umumf Katibi Roma mahafili Ingiliz _ Fransız ile geçen mayıstanberi görüşmedim.,, 

konuşmalanna ait resmi tebligı~· şUp Diğer taraftan mebus Ybarnega-
Ankara, 1 (Tan muhab;rinden) - k ı he ile arsı arnakta1.hr. Bertin maha ray 1932 senesi intihabatı için . Tar-

Numan Menemencioğlu, evvelce bu- th 
l fili daha tiyatlı davranmakta ve dieu'den para aldığı hakkındaki id-
unduğu birinci derece ile büyu"k elçı·. ı lhU ı umum su temin için sulh ile a- d alan reddetmiştir. Mebus şöyle de-
liğe, ve Hariciye Vekaleti umumi ka h la kadar_ er meseleyi ayrı ayrı hallet miştir: 
tipl"ğine, umumi katiplik vazifes=nı k ı-
'f me azımıreldiğ:ni sövlemektedir. "Tardieu'nün dogru- so··yıemedigı-·ni 
ı a etmekte olan ikinci s:nıf elçi Ne- 1 ı Be 
bil Batı da birinci sınıf elçiJ=ğe terfi An aşı an .... rlin mahafill, Ingiliz - bir kere daha müşahade etmek mec 
tt. .1 k Fransız goruşrnelerinden sonra yeni bur:yetindeyı·m. Benını· kend·sın· e kar e ırı ere umumi katip muav'nliğine b' t bb"' te 

ta . d'l . 1 d' ır eşe u.s bulunacaktır. ÇUn- 111' hi,.b;r borcum yoktur ve kendisı'n yın e ı mış er ır. Tayinler ,yüksek kU t bbü ~· ... 
ğunu söylemiştir. tasd=kten çıkmıştır. eşe s, lngiltere ve Fransa ta. den nefret ettiğimi söylemek hakkı---:----:-------------==:.::=. ______ :_:_:raf=ın:d:a:n:._:be:k~l~en~m~ek~t~ed~ir:_. -----nı~~d~a~h~a~iz~b~ul~u~nmaktayım.,, 

.L4vruj:Janın 
A vrupa m~lelerl müzmin -

leştikçe müzminleşiyor. 
Çünkü hiçbir taraf ta bu mesele
leri halletmek cesaretini kendin
de bulama.maktadır. 1'1eseleler, ha
li geni§ tetktıdere değer mahiyet
te görülüyor -ve bumun için yeni 
~onfernnslar toplanması beldeni • 
yor. Bu meseleler üzerinde bir t.a

lam gruplar arasmda fikir muta.
bakati vardır, yahut fikir mutaba
katı bulunduğu iddia ediliyor. Fa.
kat bu fikir mutaıbakati hiçbir me 
seleyi halletmemekte ,.e hiçbir me 
selenin hal!edHemlyeceğini göster

mekt.efu. Daha başka meseleler ti
zer!nde, daha bıl.5ka bl:r grup ara
smda ayni fikir mutabakati görü
lüyor. iki taraf arasmdaki fa.rk, bi
rinin uysıailığı, sa.bırblığı, es
ki usule bıağhlrğl, her nıe-
1eleyl hukuki usule ve şimdi
ye kadar saygı gören maıkamla tet 
kik etmlye temayWü, buna muka.
bi! diğer taratın atılganlığı, usul 
ve teamWe karşı saygısızlığı, ve e
melini rer<ıekJeştirmek lcin her n-

Müzmin Meseleleri 
r·········································· ••••••••••••• 

• ..... :~:~~: .. ~~E~ .. ~~::. .. ~OGRUL i 
•••••••••••••••••• 

~yı meşm görmesi ve onu kul- hattı hareketi takip etmedL Al _ 
a.ıunasıdır. manyaııım dl-" Dd kad . . ~ ar ~~ B ugtiın btlhassa il~ devlet bu farkı onla.rm yalnız prestij diişün-

Y?lo tutmakla göze ça.rpı- c.elerile hareket etmeleri mukabi
Yor. Bu üç devlet ltalya, Japonya linde, Almaııyanın hem resti b 
ve A~aınyadır. Bu üç devlet, iiçtl ll'ki birlik düşünceslle ~t ~ 
de, dtinyamıı en büyük devletleri- mesidlr e 
ni, dünyayı iııJıjsar altına aJımş sa- • 

YIYor ve bunlara. en büyük araziyi 
zapteden mütegallibe muamelesi 
yapmak istiyor. Bu Uç devlete gö 
re bu en bUyUk arazi sahipleri Jn
giJtere, Rusya, Fransa, Amerika 
ve ÇindI:r. Bu devletlerin eliıııde.n 
bir miktar arazi alarak bir muva
zene VÜcude getirmek gerektir. 
Bu devletleri biribirine bağbyan en 
esasb düşünce de budo:r. Yoksa p 
veya bu memJeketl komttıılstlfkten 
kurta.nna.k endişesi değildir. 

lt&lya Ue Japooya Johcr çekerek 
ma.ksatıanına doğru yürümtl§ bu -
hınuvorlar. Almanya, ;,enuz ayni 

S on gttnıenıe Avusturya. ve 
Çekoslovakya meseleleri -

nln pek sıkı konuşulmalannııı ea 
belU başb sebebi budur. Almanya., 
A vustu.rya meseleshıi halletmek 
~in bu memleketin üzerine ~
madığı gibi, Çekoslova.kyadan da 
Almanlarla meskôn illkeyl bir ham 
lede koparıp aJpuya da cesaret et
miyor. Çön.ktl bugtin A vrupada btl 

yük bf:r harbin kop111M1 işine gel
memektedir. Ra.rp, bugün Alman

yarun işine gelmiyebllir. Fakat bu 
da ooun şimdilik sulh metod1e da
vasmı fterletm~ine mini değildir. 

Almanya da bu hattı hareketi ta
kip etmekte ve işini yoluna koy • 
mıya bakmaktadır. Bugünkü ·görü 
nüşe göre, lngUtere Almanyayı Or
ta Avropada serbest bırakmıyor, 
fakat bu uğurda harbe gireceğini 
de söylemlyo:r. Buna mukabil In
gUtere, Amerika Ue mtinasebette
rinl düzeltmlye çalı~.kta ve bu
nunla ha.rlei siyasettııl sağJamlama 
yı gözeUemektedlr. iki taraf ara
smda mtlzakeresine başlanılan ti
caret müzakeresi, yeni bi:r umumi 
hıa.rbin iktisadi buhrandıllı çıkacağı 
endişesine dayanıyor. Gerek Al -
maı:ıyayı, gerek başka bir devleti 
Devmidane bir harp kumarına sti· 
rükliyecek en kuvvetli &mil, lktı
sadi bnhrandı:r. Bu da Inglltere -
Amerika mün.asebetlerinJ A vropa 
ltlert ve meselelerlle bağlamakta 
ve Avrupa.ya karşı lngllterenin va
ziyetlnl kuvvetlendirmektedlr. 

Bununla ' beraber Avrupa me
sele1e:rl miimıJnleşlyor, çdcmazm i
çinden bir çıkar yol bulunamıyor, 
\"e bu yüzden yakın ati karanlık
laştıkça kara.nlıklaşryor. 

3 - ----

Terazinin Parasd-
Havagazı şirketinde de)iniz, Elel:

trik şirketmde deyiniz! Hatta isterse
niz Terkossuyu ve yeni ismile Jstan. 
bul belediyesi Sular ldares:mde de
yiniz. işte buralarda çahşam taıudık
larmıdao birDe evvelki gün Ba.lrkpa
zarmda bir mana.va gittik. Armuda 
baktık; elmayı elledik; portakalı sor
duk, mandalinayı kokladık ve niha
yet alacağımızı aldrk. Para.mızı ver
dlk. Ayrılırken ben manava sordum: 

- Terazi kirası almayı unuttuı:ı! 
Adamcağız şaşırdı amma benim bu 

gibi IAtifeler yaptığnnı bilir birisi ol
duğu i~in güldü ve hemen: 

- Gerçek, yüzer para vereceksiniz, 
dedi 

işte o adını bulmayı size havale et
tiğim müesseselerden birinde çalış

makta olan arkadaş ta güldü: 
- Daha neler! dedi. Dükkan kira

smı da istese daha iyi olur. 
Ben de bu ce\."8.bı bekliyordum. Re 

men ağzımı eo güzel zaviyesinde aça
rak başladım dökmiye: 

- Bre insafsız! Şu üç buçuk 'im- . 
ruşluk esnafm terazi kirasmı unut
tuğunu latife olarak söyleyişime ta
hammül edemiyorsun da senenin on 
iki aynıda, ayın dört hastasında ve 
hafta.mn altı gününde oınar saat ça
lıştığın müessesenin bütün müşteri
lerinden her ay aldığı 10, 15, 20, 25, 
batt.i 45 kuruşa kadar olan saat ki
ralarını neden görmüyorsun. O da 
sizin bize sattığınız maim terazisi de
ğ& mi! Sizi görüp te Telefon şirke
tine, otomatik sayı makinesinin kira 
smı istemediğinden dolayı mtlteşek
kir mi, mütehayyir mi kalmak 1i.znn 
geldiğini bilmiyoruz. Bu ne biçim it
tir ... Falan, filan ... 

Diye li:kırdmm hm Ue bağmmya 
başlamışım, Baktım, etrafıma birta
kım adamlar toplanmışlar güliimstl
yorl&ı'. Arkada."' t .. o'l'tatarda yok! 
'Reın de halime güldüm ve yürilılt>-•. 
işliye dursun saatle:r ve saatlerin ki. 
ra1an. Sana ne ~hP-V hımbıl, diye bir 
ses kulağıma çalındı. 

B. Fl!LF.TC 

ispanyanın 
Gönüllüler 

işinde Notası 
Londra, 1 (TAN) -lspanya Cüm 

huriyetinin gönüllüler meselesi üze
rindeki cevabi notası bugün de neşre> 
lunmamıştı:r. Anlaşılan lspa.nya hük6. 
meti projeyi esas itibarile kabul et
mekte, bazı ihtirazi kayıt~ar ileri sür 
mekte ve bazı noktalar hakkında ia 
hat istemektedir. Franco hük\ımeti
nin Japonya tarafından tanınmasına 
saik olan sebeplerden birinin Kom .. 
mintern aleyhindeki itilaf olduğu an 
laşılıyor. Japon hariciyesine mensup 
yüksek bir memur bu noktayı izah 
etmiştir. Alman mahafili Borgos hll 
kfıınetinin Japonya tarafından tanın 
masuu memnuniyetle karşılamıştır. 

Bu mahafile göre bu hükftmeti hü • 
kukan veya filen tanıyanların sayısı 
ona varmıştır. 
MançukoJıUkftmeti de yarın Bur• 

gos hükmetini tanıyacaktır. 

En Güzel 
Bayram 

Hediyesi 
Çocuğunuza veyahııt akraba ve 

dostlarınızm da çocuklan
na iyi bir bayram hediyesi 
almak istiyor musunuz? 
Tavsiye ederiz, 

Çocuk Ansiklopedisi 
alınız. Bu eser tamam ol· 
mu.tur. iki ciltten ibarettir 
ve her evde bulunmaaı li
zım ge' en en kıymetli kü· 
tüp hanedir. 

Bu hediye çocuğunuzun bütün 
hayatında ehemmiyetini 
kaybetmiyecek, bilakis o

nun hayah üzerinde müe•· 
ıir olacaktır. 

Tam takımm fiyatı 7 liradır. 
Tafsilat için 10 uncu sayfa
ya bakınız. 
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Aldatılan ·Kızın Macerası Bandırmaya 

Do!andırıcı~ık Suçlusu K ~ ~:c ~u 
Kadın Tevkif Edildi. Şi§lide Me3rutiyct mahallesinde O· 

turan bir ailenin 12 yaşında Muzaf-
• fer adlı bir kızı bir aydanberi orta • 

Balrkesirli Adile isminde bir genç kızı ve aileıini dolandırdıiı dan kaybolduğu için polis tahkikat 
için yakalanan Somalı Hatiçe dün polis taraf ııidan Müddeiumu. yapıyordu. Muzaffer, Bandırmada bu 

miliğe verilmiştir. Su tanahmet Su!h Birinci Ceza hakimi kadının lunmuş ve ailesine teslim edilmek 
üzere de dün müddeiumumiliğe gön· 

sorgusunu yaparak tevkif etmiştir. Hatice, hakimin suallerine fU derilmi.ştir. Muzafferle beraber gelen 

cevapları vermiştir: tahkik dosyasına göre, hd.dise şöyle 
-, - Ben elli yaşındayım. Kocam iki olmuştur: 

T b I • t sene evvel öldU. Üç çocuğum var; Bruıd·rmalı Ahmet isminde bir e 1 CjG rençperlik .ederiz. Oğlumun birisi Es genç bir gUn Muzafferi bulmuş. ona: 

Yani ş mı 

Yapa mış? 
As~iye liçüncU ceza mahltemesiı1de 

kar şık bir sahtekarlık davaJJına b~ 
lanmı§tır. Suçlu yerinde Hatice adlı 
bir kadınla kantar memurlar.ndan 
Ahmet bulunmuşla.rd:r. Iddia eudur: 

Suçlu Hatice daha evvelce mahko· 
meye müracaat ederek kocası a 1eyhi 
ne bir nafaka davası açmıştır. Koca· 
aile ayni evde oturdukları için mü • 
bqirin koca.ama. yapması lazım gel· 
diği tebligatı kızı diye yine kendisi 
almış, koca.sının hiç te haberi olma.· 
dan böylece mahkemenin verdi~i hti· 
küm katiyet kespetmif!t1r. Hatice de 
icra vasıtR.si1e kocasından nn:faka pa 
ralarmı aJmıst•r. 

Kantarcı Ahmet, hfı.diseve H tice 
~ehlnc ynJan yere oahndetten 
ııuçlu.dur. Ha.tice, mahkemede eunla· 
n ııöylemlştir: 

- Tebliğ ilmilhaberlni hen alma· 
dım. Onu mübaşlr hizmetci Fatınaya 
tebli~ etmiştir. Halbuki Fatma akli 
muvazenesi eağlam olmıya.n bir Ja%. 
dır. 

Mahkeme bundan sonra teb1i"11.tr 
~apan mübaşir Mehmcdi. Cemdiye
tyi şahit olarak dinlemiştir. 

kişehirdedır. Kocam bana Fethiye ''Ben seni babana götürecefrim.,, 
derdi. Sebebi de onun Fethiye adlı demiş ve Bandırmaya götilrmüştilr. 
bir k·z kardeşi varmış, ölmüş. Onun 1 Muzaffer, annesi babasından ayrıldı· 
ismini yaşatmak iç·n bana böyle aJ ftı il";" Ahmt'1in !Öz,erine kanmış ve 
taktı. ~ğlum Alaattin, geçenlerde Ba,., '- nya gitmiRtir. 
Ba'.ıkesırde bir knç gün kalmış ve ll<i ~n evvel Bn.nd•rmada Ahme -
parkta Adile i1e konuşmuş. Oğlum din evinden istimrht -:es'eri irtitilmi~. 
kızı ~eğenmiş o da kendine gönlünU no,is i<'eri \'e gird~i zaman Ahmea;n 
vermış. Adilenin yengesi bann mek- tu7affere tecaviiz etmek istedis1ini 
tup yazdı. Kızı gördüm. Ben de be· tesnit etrn·~~·r. B-ın1·r1'1a miidieiu • 
ğendim. Koynuma Uç yüz lira k'1' - munıi'irri t hl ikata Pl knvmuı; ve kı· 
dum, kızı, nblas ru, yen~esini ve dil· "1 da lq'"ıı"h1ı1., "'li"'lr' ''MTl; +;r M·;~(I,,. 
ğünde bulu:1acak e.:ı!erini dostlnrmı iumumiHk rtiin 1'117ıırf""i tph:h;r.:ın • 
toplad.m, 1stanbula getirdim. Onlan lere muıwenP etti"ilikten sonra aile· 
istirah:ıt için bir otele yerleştirdim. sine teslim etmiştir. 
K z oda takımını da beraber getir· 
miştl. Bunlan dn kendi eşyamla be· • •

1 raber l\:adıköy vapur iske:esindeki i 'eni 
emanetçiye bıraktım. • 

Bu, geçen cumartesi gilnü oldu. Bu T 1 r 
sırada oğ'um bana telefon etti: Adliye .Vekaleti dün Istanbul müd 
"- Şuradan, buradan mektplar -ieitımumilif;ne beş kiqjlik veni ~ir 

aldım. Sözümden vaz geçtim. Kızı ı hv'n ve tP"'fi emri teb'i~ etıni0+ır 
almıyacağım.,, dedi, t.,tanbul mUrlJ iumurni mt•ııv·nle"in· 

Beynimden vurulmufla döndüm. d n Pl'rhııt lstnnlıul n"'!l'r4'1> na. Uşa~ 
Ne yapacağunı §aş·rdım. Oğlum da mUdd ... Iumu:nt r:uavin~ Peth: ~~~a· 
E ki§ehire gitti. Tuttuğumuz ev boş tstanhul mUddr>mmum1 muwın ·~ • 
kaldı. Şimdi ked nlar bana muğbe 'le, e"'ki aoreu hti.kim1erin1C'n Mc>h· 
oldular. Benden vapur paı ıılar.n.ı ·s~ met Orhan Bn1dın sorgu nfı kimli.ıTi. 
tiyorlar. 

1 
ne, An1•f\ra h~klm na"'1.7etlerinden 

Ben Z. aat B 1 d 1 d Ahmet Orhnn Istnnbul h!ikim nanı· , ır :ın raııını o an ırmış 
değilim. Firuzeden de 55 lira alma· zeU:ğinc. Silivri sorP,'U Mk'm vet ili 

Silivri snrgu hfı.ltimli~ine tayin ve ter dıın.,, 

Hakim, Hatfoeoin mtidnf aalarıru 
kabule şayan görmediği için tevltif 
karan vermiş, ve kağıt'annı müdde
iumumileğe göndermiştir. Müddeiu -
mumilik Haticeyi, Somaya gönde.re· 
cekUr. 

fi eı.miaJercür. Milddeiumumi1ik dUn 
kendilerine tebliğat yapmıf;tır. 

-----<>---

Tavukları ÇQ arken 

Y altcdanan 1 ad.n 

Şt ER B YRAfıU Y R~N 
lfn En bUyük 

SergUzeştler 

En heyecanlı 
Maceralar 1 r EK En müthiş 

iin~masında Hakikatlerle dolu 

\'e bugüne kadar TURKÇEYE ÇEV· 
RlLEN FILMLERIN EN GUZELI 

l~i GE~ E UH 
~~N EMRi 
Türkçe Sözlü 

Başı öllerde : 

Matinelerden başlryarak 

GARY COOPER. MADELEINE CA ROL - AKll1 TAMlROF 1 
AYRICA: ANKARADA TURK !ZÇILERININ AND IÇME MERASiM 

Karamürsele 
Beş Gündür 

1 Bayram için ~n fevkalade film 

Cennet Per s 
P sta Gitmiyor 
Ayın 26 ıncı günUndenberi !~tan • 

but postalan Knrnmürsele gidemi • ı 
yor. Bunun sebebi, Mudanya hattın 
da çalışan denizyollnn vapurunun 
bozulmuş olması ve Karamilrscl~ 1 
i71iyen gem'rı.\n Mudanya.ya verllmcsı 1 
dir. Karamürsel, tstanbula doğrudan 
doğruya dört saatlik bir mesnf ede -
dir. Denizyolları idaresi, bu hatta ev 
velce haftada dört giln ~!er yapar 
ken sonradan Uçe indirmiş, nihayet 
beş gilndiir" de bUsbUtün kaldırmış
tır. 

K~ramlirsele posta nakliyatı Yn· j 
!ova yolile yapılır. Yalova • Kara • 
mü.,.srl arasmdr..ki yolun 30 kilomc>t· 
resi l{oca 1i v'liı.v ti t:flrafırrlan im 
edilmi tir Geri k l~n 6 kiloM ~trı:k 

J··sım lstanbul vilfıyetinrı o.ittir, tes-1 
vyesi yanılarnk t şhrı hazırlan'3•ğ1 

haMe henUz döc::enmemiş VC' siJin~fr 
~<'"irl\memiatir Bu vUzd:.n otomo · 
billerin işlemesi imkimsızdır. 

Hillasa. tstanl.lulun vamlıaşmd••ki 

1 bu kn,. · ı her 11,.t vrl'fl"" d~ irtibat 
ısı., kalm•F:br Al.knd'"rl'lr•n bu mrJo 
l<'vi tetl<'k etmelerini ve postn naıdi 
vn'ınm lnti?•Hnmr ttı,.,in Niccek tep 
birleri atmalnnnı bekleriz. 

-- -f' 

Merhum B. Fehmi 
Ailesinin Tcşel ftürü 

TU!tKÇE SOZLU ' 

~~ 

~ 

DOLORES DEL RIO -
JOEMACCROE 

Bu kadar güzel aşk ;- macera • ih
tir s fi mi yapılmamıştır. 
Cumarte · mntinelerdcıı itiba'ren 

, .. R Sinemasında 

Dünya muharrirlerinden 
terçüme' er serisi 14 · 

Alexanare Dumas fı'T s _ _ ,..., 

a mO a 
Mustafa Nihat 
· Fi. 50 Kr. 

Remzi Kitapevi dllillllf.l 

Hu~Uıll.iJ ıırog-ram: 

Ankara Rad~ os11 

OGLE NEŞRIY ATI: . . 
Saat· 12,30-1250 MuhteliE p!=k ne1ri 

yatı, 12,50-13,15 Pl~l:: Tilrk musikisi 
ve halk ~rkıları, 13,15-13,30 D hJi ve 
harici haberler, 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18 30-ı9,--00 Muhtelıf ptak ne,. 
riyatı ı9,00-19,SO Turl: musikisı ve halk 
ıarlul:ırı, (Makbule Çakar ve arkadaşları 
3arkıları, (Makbule Çaknr ve arkadaşla· 
n), 19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça 
neşriyat, 19,4S-20,15 Turk Musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza Scsgör ve 
arkadaşları), 20,lS-20,30 KAzrm Narni 
Duru: Terbiye, 20,30-;2ı,oo Prnkla dans 
musikisi, 21,00-21,15 Ajans haberleri, 
21,ıS-21.55 Studyo ııalon orkestrasr 

ı - Popy: Caravane Hindoue, 
2 - Saine • Saens: Samaon el Dalila, 
3 - Strauss: Fcsche Daiter, 
4 - Codard: Sur le ine, 
5 - Lchör: intermezzo. 
Saat 21,55-22,00 Yarınki proı:ram ve 

Istikln.t marşı, 

• 
OGLE NEŞRiYATI: 

'saat 12,30 Plakla Türk muslkial, 12,50 
Havadis, ı3,05 Plakla Turk musikisi, 
13,30 Muhtelif pllk neşriyatı, 14,00 Son, 

AKŞAM NESRIYATI: 
Saat 18.30 Plakla danş musikisi, 19,00 

Şan: Bayan inci tarafından, pıyano ve 
kemal refakatile, ı9,30 Spor milııahabe 
leri: Eşref Şefik tarafından, 19,55 Boru 
haberleri, 20,00 Cemal Kamil ve arkada1 
lan tarafından Tilrk musikisi, ve halk 
ıarkdarı, 20,SO Hava raporu, 20,33 O 
mcr Rıza tarafmdan arapı;a söylev, 
20,45 !<'asıl saz heyeti; okuyucular, lb 
rahim, Küçük Safiye, Ali: Keman Cev 
det, kanun Muaınmer, klarinet Hamdi. 
tanbur Salahattin, ut Cevdet Kozan (sa 
at ayarı), 21,15 Orkastra: 

l - Bach: Hamlet uvertür, 
2 - Gounod: Faust, 
3 - Vollstcd: Frcrcs ·Joyeux, valse, 
4 - Grieg: Huldicungsmarsch, • 
S - Ellcnberg: Petit bal aux Jardins, 
Snat 22,15 ajans habcrleii. 22,30 Pillı:. 

la sololar, opera ve operet parçaları:. 
22,50 Son ha~rler ve ertesi ~ilmin pro• 
rarnı, 23,00 Son, 

5 F\!rde 
-:o

KISMI 
AYNAROZ KADI..:' 

6 Tablo 
Yazan: 

Celal UUsahip ğlu 

------ ~----=- -
Mahkeme, Fatmayı Tıbbıadli mU • 

essesesine de muayene ettirmiştir. 
Milessese ranonında Fııtmada ::ecru 
eh1iveti kaldrrar.ak derece~e ve ana· 
dıuı drı~a be1tı.'1at b111undu<Yum; hl1· 
dl!"'T'llıcı~tr. nurusma. F:ıt-M:ı. l'e JY'llllıa 
§ir 'Mı:-h .... "r'f:rı vtı~1nştlrilmeleri için 

F.lmine isminde sabıkalı bir kadın Olen babamızın ruhunu ebediyen 
MevlUt 

~ uğru! Sadi rck 
L'IYATROSU 

ba.~ka gtlne kalm·ştır. 

-- ·"'- -
Hırsızlık Mal Almıı 

Su1t.,nnhmct sulh birinci cezn M· 
kimi Bav Re~ıt, A 1n1of isminde bir 
tilccard:ın c.altnan dBrt top kamı.' i<:e 
yi satın alnn Hflsevin isminde blr ta
clr hakkmda 10 lira para cezası ver
miştir. 

PaH·o Hırsızı Genç diin eabah crken:'.len KaragUmrü~e taziz edc<'ck şekilde mukaddes bir 
ge'miş ve yere ip geçirilmiş m·srr'ar a'aka göstcı'en Galatasaray lisesi sa-

Mahftüm Oldu atarak Gl1ata poı;tancsi bckçini Ah· yrn direktörü Bay Behcete ve gerl''k 
Aziz ismin:fe temiz giyinnıin bir med:n tavuklarını çalarken cUrmU mektep namına \'e g •rek Ş'lhsen med 

ge;ıç, tedavi edilmek bahanesile Gu· me"'"Iı•ıt ha
1
in'1e ynk"hnmıntrr. Sut· fenine kudır gelmek ve yazı ile taz;.. 

reha hastanesine girerek üç taıebc· tan ahmPt sulh i\Mincii ~zı hakmıi, yetlerini bildirmt'k surctilP büyük a
nin palto,nnnı çalmak suçu ile adli· emi""eve bir av be>~ f?l;n hııpıs ce·ms· cımıza ortak olan asıl ruhlu Galnta-

~adıköy SVREYYA 
~emasında Pazarte 

.:ıi nk .. amı NUR BABA 
Vodvil 3 perde 

MEVLOT 

MU!ga Ayan Meclisi azasından Ma 

nastırlı Isma:il Hakkr merhumun lU· 

hWla ithaf edilmek üzere irtihalinin 

yirmi beşinci yıldönümU olan 5 Bi
rincikanun 1937 Paza.r günü oğleden 
sonra Fatih camıs'nde ailesi tarafın Bugün öğle namazını müteakip 

yeye verilmişti. I<'atlh sulh ceza ha- vermiş Vf! derh3.l ti'vkif etmi~tir. saraylılara ve aile dJstlanmıza min-
kimi dUn, Azizin muhakemesini bi- =- " net ve şükraoJarmııznı ıbUı.ğına de-

. şelızadeba,ı Turan Tiyııtro5u bu gece ı · · · · · 
Çemberlitaşta Köprülü eamiinde Ha

dan mcvlıH okutturulacaktır. Kendi- fız Fahri Bey tnra.iındıı.n me.rhum 
sini tanmuş ve sevmiş olan dostları Debreli Aziz Beyin ruhuna mevlfıt 
ve talebeslle diğer yurddaşlarm hn- ı okunacağından arzu edenlerin gel-

tirmiş, suçunu sabit gördüğü için bir 
20 30 d:ı snnatklr .. , t .. d 

1 
lu.letınızı nca eyler z. . , na,, ve ar.-.a aş arı ses w • • • • 

sene yedı ay hapse mahkflm etıniş· ı kraliçesi Hamiyet Yucescs konseri, Mi~cl J Beyoglu ıklncl sulh ceza h§.kımı 
tir. varyetes , Foyası Bozuk vodvıl 3 perde, 1 Emin Ultay zır bulunmnları rica olunur. meleri rica olunur .. 

E22 
Köşkün bahçesine girdiğimiz zaman ikindi Uzer! 

idi. Yüksek ağaçlar arasında. görünen beyaz yapıya 
yakla.,ırken içimde garip bir heyecan, korkuya, ce
saretsizliğe benzer bir üzüntü hissediyordum. Muhip 
Azmi Bey aralrk duran büyük knpıdmı içeri girdi. Baı
vullan getiren arabacıyı savdıktan sonra beni yine 
elimden tutarak Ust kata çıkardı. Meydanda kimse
ler görtinmUyordu. Sofanın ortasında asılı kafesto 
öten sarı bir kuşun cıvıltısından başka ~it bile yok· 
tu • 

Babalığını sessiz adımlarla çifte kanatlı bir kapıya 
yaklaştı. Bcnlm elimi bırakarak kanadı itti. Burası 
geniış bir oda idi. Köşede, yüksek bir minderin üze
rinde, ihtiyar bir hanım oturmuş yün örüyor, kar· 
e!Smda daha gene; birisi uyukluyordu. Muhip Azmi 
Bcvi görür gönnez ikisi de "A !A ! ,, diye bağırıştıla:r. 

Genç kadın hemen yerinden fırlamıştı. lhtiyarı: 
- Evladım, oğulm, nereden çıktın? Ne zaman 

geldin? diye ona kollarını uzatıyordu. 
Ben arkada kalmıştan. Muhip Azmi Bey annesilo 

kucaklaştıktan sonra beni göstererek: 
- Bak anne, dedi, §imdiye kadar Nalan isimli bir 

kızım vardı; bundan sonra Kenan isimli bir de oğ· 
lum olacak ... 

\'e an esinin cevabını beklemeden iliive etti: 
- s-nra he~eyi anlat:nm .. Naltı.n nerede!. 
- E~hçcde olacak .. Şuradan Ve~ime :ııeslensin! •• 
l5minin ves:me o"duğunu aıı"adığım gıınç k~dın 

de ha.: dışuı çı'ttı. Çok geçmeden merdivenlerde bir 
g Ul.ü o'eu. ''Nerede? Nerede?" diye bağıran ine~ 
b.r SC':ı! iş t.yordum. Birdenbire, kapının iki kanadı 
b.rde ı şiddetle aç larak arkaya dayandı. K·ea bir ön 
lUk giyinmiş, san saçları çam dikenlerile dolu bir kıı 
çocuğu odanın ortasına kadar fırladı. Ben bir kena
ra büıülmü~tUm. Şa§kın, bu garip manza.raya bakı· 
yordum. Büyük hanım gözlerini açarak ellerini kal· 

dırdr: 
- Nalan! Bu nasıl geliş kızım? .. 

-9-
O bu söze hiç s.ldırış etmiyerek doğru babasına. 

koştu. ç plak zayıf kollarile onu sarmıya çalışarak 
boynuna tırmandı. 

- Babacığım! Seni öyle göreceğim geldi ki.. di
ye yanaklarını dudakla:rını öpüyordu. Bir aralık ba. 
şmı çevirdi, beni gördü. Çok tuhaf birşeyle kargtla§· 
mış gibi alay<:ı bir §aşkmhkla babasrna: 

- Bu da kim? .. diye sordu. 
- Kardegln! .. 
- Yaa!.. 
Dikatle beni süzmiye başlamışt•. Bu bakıc::lar altın· 

da fena halde sıkılıyordum. Ağlamamak içi ı dişleri· 
mi b!n'birine kilitlemiştim. Muhip Azmi Bey hafif ses 
le onun kulağına birşeyler fısıldıyordu. Nihayet yük 
eek sesle: 

- Haydi Nal!n, dedi. l{enıını al da beraber b:ıh· 
çeyc l 1ln .. Ben de baba.mm yrı.nına çıkayını •. 

Na"fı.n yan·ma geldi. Uzun saçlannm çözU!en kor
deM.s .nı bağlamakla uğraşır görünerek bir an kıı.r
eımda durdu. Sonra kapıya doğru yürüyerek orta· 
ya eöyler gibi: 

- Haydi, ben gidiyorum, dedi. 
O uman Muhip Azmi Beyin sesini duydum: 
- Kenan, haydi oğlum .. Bak Nalan seni bekli· 

yor •. 
Yerimden kalktım. Nalanın peşi sıra giderek oda

dan çıktım. 

Bahçede yUrUdüğümUz müddetçe konuşmuyor
duk. Uzaktan uzağa kulağıma haykırışmalar, inceli 
kalınlı bir takım sesler geldiği zaman Nalan bana 
döndil. Beni çok zamandanmeri tanıyo~uş gibi 11· 
übali bir tavırla: 

- Şimdi seni arkadaşlanınm yanma götüreceğim. 
dedi. Orada bir büyük salıncak var .. Binmeye korı 
kar mısın? .. 
Yarım bir se3le: 
- Bilmem! dedim. 
- Benimle beraber binersin; ben seni tutnrmı .... 
Iri bir çam ağacının altında be§ altı kız vardı. Ka 

lm ve yüksek bir dala kurulmuş bir snlnıcakta kız· 
lardan ikisi haykınşarak uçuyorlardı. Bizim geldiği· 
mizi görünce sos kesi'cli. Içlerinden siyah saçlı, U• 

zunca boylu birisi Nalft.na yakla§arak: 
- Ne vaımıg? diye rordu. 
- Ot.ekiler bana bakarak .il!ve ettiler' 
- Kim bu?. 
Nııltı.n parmağını dudaklarına götürerek "sus!" 

~areti verdikten sonra : 
- Babam gelmio, dedi. Haydi §imdi kimin sırası?, 
- Şüküfe ile Ha.mranın .. 
- Benim sıram ne oldu? 
- Geçti .. 

· - A! hiç öyle ı;;ey olur mu:. 
Kısa bir münakaşadan sonra iki kız salıncağa bin· 

diler. Bıraz evvel menler avuçlarınm ıçıre üfıiycrek 
Nala~!'. sokulmuşhırdı. 

- Soylesene bu çocuk kim?. 
- Vallahi ben de pek iyi bilmiyorum .. Gııliba kar· 

deşimmis... . 

-A! o da ne demek? Senin kardeşin var mıydı yal 
- Yoktu amma artık , ar ... 
Kızlar gülüşmeye b~ladılar. Naiaıun etegine tu· 

tunmuştuın. Yüzılınü saklı,>acak yer arı)'Oıdum. O 
:ıaman Nalan bileklerimden yakaladı. Yere çömele
rek ylızUnU yüzüme yaklaştırdı. 

- Sen onlara bakma, dedi. Geı beraber salıncağa 
binelim ... 

Gözlerimi yere indirerek: 
- Ben korkarım, dedim. 
- Korkma! Seni sımsıkı tutarım. Hiç bırakmam .. 
- Iatemem!.. 
- Amma da yaptın ha! Sen erkeksin .. Erkekler. ce 

saretli olur. 

BütUn ısrar!arımn rağmen Nalan beni salıncağa 
bindirdi. Kendisi ayakta kolan vuruyordu Biraz h.z· 
1anıuca bağırmayn başlnd:m: 

- DUşeceğim .. inelim .. 
- Düşmezsin .. lplere sıkı tutun .. 
- Korkuyorum .• 
Nalan. birdenbire haykırdı. 

. - Durdurun şu u.'ıncağı .. KUçUi<" beyi k1 1 .. tt,;."lU· 

za almadı:m olmıynl"ak .. 
S:ılmcak duruncp beni yere indirdi. Kendi!ı otur

du ve beni kucağına ald;. ipleri tutan ellerimi sımsıkı 
kavraını~tı. Kızlar gülüşerek bizi sn1lıyorlardı. 

Bu tehlikesiz snl!anış hoşuma gitmedi desem ya
lan olur ... Nal!n ötekiler gibi gtilmUyor, benimle 
candan meşgul oluyordu. Demek iyi yürekli bir kız
dı. Bu kanaat bana emniyet verdi. Bir an içimde tu· 
haf bir sevinç duydum. Artık o i§kenceli bayat bir 
daha geri dönmiyecekti. 

(Arkası var) 
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A 
G ·· ndelik Gazete 

--0--

T AN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, karıin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

--0-

- ABO~'E BEDELi --
Turkıyc: 

1400 Kr. l Sen~ 
750 :a 6 Ay 

Ecnebi 
2800 Kr. 
1500 , 

400 :rı 3 Ay 800 :a 
150 :a 1 Ay 300 :a 

'Mılletlerarası posta ittihadma dahil olmı
yan memleketler ıçıo 30-16-9-3.5 liradır. 

Abone bedeli peşindir. Adres değ:ştirmek 
25 kuruştur, Cevap ıçin mektuplara 10 
kuruşluk pul ilavesi lazımdır. 

!cnNON M.:sE.:ELE~ 
Fransanın 

Anladığı Lisan 
Fransızlar Hataylılara. istiklal bay 

r.unı yapbnnadrlar. 
Bu hareketleri Cenevrede Türldye 

ile yaptıkları a.nlaşmıya uygun de
ğildir ve bir nevi, ba_,ka milletlere 
atfettikleri ahde riayet etmemektir. 

Fransa, nedense Hatay işinde bir 
türlü hakkı ve hakfüati görmeık ve 
anlamak istemiyor. 

Franıı;aya karşı biz sulh ve anlaş
ma. yolu ile bir neticeye varma.k si
yMetini takip ettiğimiz için Ha.tayda, 
kendi de taahhüt ettiği halde, istik
lal ilan edilmesine razı olmamakta. ıs
rar eillyor. 

Fran~anın anladığı: lisanı Almanya 
keşfetmiştir. 

Fra.nsa Versailles muahedesi mu
cibince kabul edilen ve Almanlara a
ğır gelc.n bazı şartların tadiline bir 
türlü yanaşmıyordu. 

Almanya eirvela Versallles muahe
desile vermiye mecbur olduğu taz • 
mlnıah vernıiyeceğinl ilan etti. B_:u 
bir emrivaki idi ve Fransa boyun eg
mekten lJaşka çare bulamadı. 

Versailles muahedesi mucibince 
Almanva. 100 binden fazla asker bu-
lundur~a.z ,.e si1fıhlanamazdı. . 

Aimanvn, Versauıes muahedesinin 
rıu rıuKmimu ırnouı etıneOigmı 1maır-

di, ve derhal ordusunu arbmuya ve 
komşuları nlo;;betinde sllfıhlannuya 

teşebbüs etti Bu da bir emrivaki idi 
ve Fransa susmaktan b~ka. bir §ey 
yapamadı. 

Versailles muahedesi mucibince 
Alman:\"3. Fransa hududunda tahki
mat y~p;mazdı. Almanya bu madde
yi de tamma.dığmı bildirdi. Derhal 
P..en ha.vzasım işgal etti ve Fraınsız 
hududunda tahkim&t vücude getir
miye ba..5Iadı. }'mnsa. kıvrandı, söy
lendi, fakat emiiva.kii kabule mecbur 
oldu. 

Ve bu hikaye böylece devam etti 
gitti. Ortada Versailles muahedesi
ııi.n bir p~vra kadar hükmü kal -
madı. Almanya, Verı;ailles muahede
sinin görmek iste(liği Almanya ol
maktan çıkh. Bugün demokrasilere 
kafa tut~k hale geldi. 

tı;;te Fransanm a.nladığı lisan bu
dur. 

Alman~"3.llm tuttu~ yol doğru ve 
sulhe götüren bir yol değildi. Mua
hedeleri ,.e taahhütleri bir taraflı o
larak bozuyor, cihan sullıünün da
yandığı temelleri yıkıyordu. 

Başta Fransa olmak Uzere blitün 
demokra.<;iler bu usuliin sakat ve 
t~hlikeli olduğu':lu Ufın ettiler. 

Biz, Hat.ay meself>-Sinde hakkm ta.
maması için bu tehlil<eJi yola başvur
mak istemedil<. Karşılıklı anlaşma 

:voluno tercih ettik. Cenevrede kar.,ı 
karşıva geçtfü ve Hataym istiklali 
hakkında. muayyen bir anlaşmıya 
vardık.· · 

Şimdi bu defa Fransa, bizzat Al
ma.."lyanın takip ettiği bir t:ırafh mu
ahede bozma si~·asetini tatbike teşeb 
büs etti. Hataylıların istiklallerini i
Jaı11 etmelerine mani olmak istedi. 

Bu ~·ol, tehlikeli bir yoldur ve sul
he değil, harbe giden yoldur. 

Bu ta!!.hhUde glreolerden bin de 
Till'klyedlr ve Tllr:klye ıııöıünde dur
nı.a8mı. em verenleri de 8Öı.lerJınl tui
mrya mecbur etmesini blılir. 

At.atilfldhı i~et buyurduktan ·gi
bi: 

''Hatay rejiminin birin~i safhası, 

Da.tav Tiirklü@nün yüksek azim ve 
ePerfisile başladı. Başka t~rlü ola -
aıazdr, bundan sonra ıla. olamaz.,, 

M. Zekeriya 

TAN 

A. 

L 

KOMi T AJE 1. 
işbu ilfııı herhangi bir miıeıı.aeseıun 

gazetelerde çıknıı şutafath i13ınıdır: 
(l\lüesseseıniz bir mütercim ara

maktadır. Şartlarmıız şunlardır: Ya
şı yirmidrn büyük, otuzdaın kiiçük, 
kırktan çok, elliden az, altmışı ge~
kin, yetmi~e ergin olmıyacak. 

Türk~eyi su gibi, fronsızcayı c;ay 
gibi, a.lmnıııcayı dere gibi, ingifü:ce;}i 
ırmak gibi, italyancayı nehir gibi, 
ruscayı sel gibi, japoncayı derya gibi, 
isvi~receyi um11UW gibi, amerikanca
)", Okyanus gibi, yahudiceyi Pasif:~ 
gibi bilecek. 

Bu dilleri biribirkıe veya. üçünü 
birden ikisine, yahut bir tanesini bir
den sekizine ateş gibi tercüme e<!e
cek. 

Göstercliğimlz istikamette dediği. 

miz memlekete gidecek.Asla ve kat'a 
hasta değil ya, nezle bile olmıyacaJc. 

L ozan muahedesinin 
1923 yılının 24 Tem

muz günü imzalanmaaı Türk
leri harıta kavuşturmuş ve 
Türk liderlerinin, aşağı yuka
rı on sene fasılasız süren mu
harebelerden sonra memle
ketlerinin vaziyetini düıtünme
leri için fırsat vermişti. Ter· 
biye ve meslek bakrmından 
asker olan hu liderler harici 
siyaseti, herşeyden evvel ve 
herşeyden fazla milli müda
faanın bir dairesi sayıyorlardı. 

Veni Türkiye 
Çarığa çizme.jküliha melon, si

nirli pastırma)'& jambon, imansız 
peyınire gra.vya:r, piç zeytine karo. 
havyar, ta\"şan ölclüreıue fırancalat 

sa.la~pura ceket, cekete kürklü palto 
diyecek. 

Miiessesenin salaş barakasında ki
m ile ~·atacak, kooperatifinden a.1ış

veriş e.decek, ay soomıda aylığından 
kesilerek para. artarsa eline verlle· 
cek. Kendisine aylık olarak ~,lda o-

Şarki Akdenizdeki siyasi, aske
ri vaziyete nisbetıe, ekonomi ile 
siyasi ideolojiler, bunları pek az a
la.kadar ediyordu. 19 uncu asrın en 
sakin sıralarında dahi Türklerin 
ananesi bu mahiyette idi. Fakat bir 
sürü felaketler Türk mirasının el
de kalan kısmını kurtarmak lüzu
munu doğurdu. 

Türkiye 'liderlerinin karşılaştık
ları vaziyet hala tehlikeli idi. A
rap vilayetleri kaybolmuştu. Ger
çi Türklerin Gazi Mustafa Kemal 
~trsıfrnrl~ hirl<>ıı~aıa .. ; 'T'i\1-lr ~-ur 

dunun Anadoludak.i gövdesile, Av-
rupadaki parçasını kurtarmıştı, fa
kat harp, salgın hastalıklar ve kı
taller, Anadoluyu yoksul ve nü
fussuz bırakmıştı. 

Türk şefler!ne göre, Boğaz
ların gayri askeri bir hale 

getirilmesi Şarki Trakya ile Ana
dolu arasındaki muvasalayı daima 
tehdit ediyor ve Anaqoluya giden 
kolay menfezlerin birini açık bı • 
rakıyordu. 

Türk sancağı ile meskun Isken
derun sancağının Suriye mandateri 
sıfatile Fransaya devri, Ana.dolu
nun en iyi buğday yetiştiren ülke-

. !erinden olan Adanayı tehlikeye dü 
şürebilirdi. lngilizlerin Musulu iş
ga etmeleri, Şark vilayetlerini ka
nştırdı. Ingiltere, Türkiyenin en 
büyük düşmanı sıfatile Çarlık Rus 
yasının mevkiini almıştı. Komünist, 

Anahtar 
B. , ı·r 1 ) 

Rusya, Türkiyenin biricik kuvvet
li dostu idi. Türk - Yunan müna
sebetleri fena idi ve 1928 yılına ka 
dar fena kaldı. Italyanlarm cenu
bi Anadoludan bir kısmına dair id
diaları, faşist hükfımetine şüphe ile 
bakılmasına sebep oluyordu. Al -
manya ile Macaristanın sempatile-
ri platonik mahiyette idi. Roman

Dev 
rilz ettiriyordu. Yeni Rus kültürü, 
Türkleri alak:adar etmiyor, fakat 
müşterek menfaatler ve müşterek 
korkular Ruslarla, Türkleri yanya
na. bulundurmakta devam edlyor -
du. Türk husumeti, Rusyanm en 
kolay tecavüze uğrıyabilecek Kaf
kas petrollerini, Don havzasının kö 
mür madenlerini, Ukraynanm buğ

ya ile Balkanın 

ls'av devletleri, 
Türkiyeye karşı 

daha çok dost o-
. labilirlerdi. Fakat 

Türkiyenin dostu 
olan, ve çok geç
meden hamisi 

Round 
Tabi 

Dergisinden 

day sahasını, garp 
ten gelecek ha
va taarruzlarına 

açık bil'akxr. Rus 
di.işmanhğı\ ise, 
Türkiyenin Şark 

vilayetlerinde dai
mi bir tehlike ve 

olması muhtemel bumnan Sovyet 
Rusyadan çekinmeleri buna mani 
oluyordu. 

H albuki, Türk - Rus müna
sebetleri faydalı iş bera -

berliği safhasından hiç ileri git • 
medi. Türkiye ile Rusyayı yanya
na getiren amil, ittifak devletleri
nin tazyiki idi. Yunanlılara karşı . 
kazanılan zafer, munhasıran Rus 
yardımma güvenmelerine son ver
di. Bundan başka, Lozan konfe -
ransmda yalnız Karadeniz devlet
lerine ait haıı:ı gemilerinin Çanak
kale Boğazından girmeleri hakkın
daki Rus tekl.:finin Türkler tara -
fından reddolunması, Türk - Rus 
siyaseti arasındaki ayrılığı teba • 

entrika kapısı açar ve bu da Türk
leri daha ağır askeri yükler taşmıı
ya mecbur eder. 

L ozandan sonra Türkiye ile 
Jngiltere arasında Musul 

nizaı başladı. Milletler cemiyeti kon 
seyi, bu meseleyi, lngiltere lehinde 
halledince, Türk matbuatı, Mil
letler cemiyetini, Ingiliz emperya
lizminin aleti olarak gösteriyor ve 
cemiyeti takbih ediyordu. Sovyet 
hükfımeti, fırsattan istifade ede -
rek, Türkiye ile, bir muahede im
zaladı ve bu muahede ile iki tara
fın her biri, diğer bir devletle a.
rasında askeri veya siyasi ihtilaf
lar çıktığı takdirde dostane bita
raflık siyaseti takibini kabul etti 
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Harplerde Dehşet Salmak Usulü! 

J a.pon tayyareleri, Çin halkı
nın arasına dehşet salmak 

için şehirleri bomba.rdunan ediyor 
ve sivil halkı bomba sa.ğnağma. tu
"tuyorlar. Halkın içine dehşet sa-
laraJ{ muvaffak olmıya uğraşmak 
adeti bir hayli eskidir. 

Galiba bu yolda ilk muvaffak 
olanlar, Hunla.rdı. Muasır tarihte 
bu usulü, askeri taktik olarak. fle
ri süren zat Heinrich von lrei
tockke a.dlilll ta.5ıyan Al.mail tarih
çisi ve askeri muharrirld.ir. 

1834 - l896 seneleri arasında 
yaşıyan bu Alm8.ll muharriri kuv-

vetle göz yıldırmak, dehşet sal • 
malt taraftan idi. Bu siyuette i-

leri gldeoier ansmda Betbmım 
HoUl'eg, diplomesi 1ohı ile, Laden
dorf ukerl yolu ile, JepHn hava yo 
lu De, Tirpitz deniz yolu Ue göz yıl 
dırmak ve dehşet salm.a.k tarafta
rı idiler. 

Rü)iik harpten 19onra ttalya Ha
beşistanda. Ge«ıeral Fraaı<'o ispan
yada, Japonya, Çlnde ayni siyase-

ti ve ayni usulü t&tbfü: ettiler ve 
ediyorlar. 

Daranyi 

kimdir? 

• 

A L.'lla.nya.ya müllim bir res
mi ziyaret yapan Me.oar 

Başvekili Daranyi, memleketinin 
Roma - Bertin mihveri ile alaka
sı tizerlnde konuşmalara girişmi§ 
bulUıOuyor. Kendisi 51 ya~mdadır 
Ve mühim bir siyasi şöhret sahi -
bidir. Fırkalar arasındaki aynlık
ları bertaraf etmekteki hüneri, ken 
dislne büyük bir mevki temin et
miştl:r. 1928 dc.n 1985 yılına kadar 
BaşvekaJetin parlAmeniıo müste -
şuk~ı yapsuı Danmyl, daha. ıon-
ra rlra..<t.i na.zırbğına getlıiJd~ 
ve e5kl B~vekil Gömbö -
şiln hastalığı sırasında Başvekil 
vekaletini yaptı ve Gömbö~ün ölü
mü üzerine de onun yerine geçti. 

Macaristandaki nazilertn kalkt -
narak hlr hükOrnet darbesi yapa -
caklarma dair oldııb haberler üze-

rine Macaristandaki nazi matbua
tının hepsi.ni toplattırması alaka i
le göze çarpDllştır. Macar Başve
kilinin en çok önem verdiği noikta 
memleketindeki azhklardır. Anla
tışına göre bu azlıklar bUtün hak
larından istifa.de etmektedirler. 

• Çinin yeni 

hükumet merkezi: 

C in hükumeti N 8ıl!.kinden ~e
ki'lmiye karar verdikten 

sonra Chung-King şehrini hükô -
met merkezi olarak ilan etti, ve hü 
kômet dııirelt:rinl buraya nakletti. 
Bu ~ehir, Yangtsze nehriıııfn ağzın
da yo.nm bir ada te.5kil edeın ka
yalık bir mevkidir. Szechnen vill
yeünhı nıe:rke"&I olaın bu şehir, gar
bi Çtne lthaJA.t ttca.retlntn merkezi 
olmakla tanmımıştır. Fa.kat yö.kıııek 
kayalarla çevrilmiş, dokuz kapısı 
vardır. Fakat bir f'Ok hakunJardan 
modenı bir şehirdir. Güzel cadde
leri, hlnaları ve müesseseleri çok
tur. Elektrikle aydınlanır, nüfusu 
700 bindir. 

tuz iid lira, yirmi sekiz kuruş, on ye
di para ''erilecek. Eğer liyaluıtini ar
tırırsa yi.izde iki sammolunacak. Ka
zanç, murunele, beledi~·e, yol vergi
leri bu aylıktan indirilecek. 

tsteklilerln Kızkulesi posta. mer-

' 

kezinde 893745 numaralı kutuya baş 
vunnalan.) e Dnnınuz! Birdenbire ne gfilüntiz, 

• O • :ne de dişl~rini:r.i gıcırdatınız. Hele şu 

1 

ilam da bır okuyunuz: 

Fakat, muahedenin Rus dostluğun· (l\lüessesemizebbir d .. 0 
.. 1:!01~ .. ~ . · · "Ya<= ve aş ....-~ _.. .,-· dan beklenen neticelerı vermemesı, nız. -ı • 

Türklerin bu muahededen hoşnut ka.ndaklnin ayn1dır.:,. . 
.. tç ha.stahklann bırınci sınıf müt.e. 

olmamalarına sebep oldu. Türk -
1 

k 1 hında dış hastalık· 
k • anl 1 ç kka hass1sı o aca . ca Rus as erı aşma arı, ana - l teda · edecek O 

· · • · larmı da "\'an ıssız \'1 • • lenin müdafaası ıçın askerı leva- • ~ tı Lüzumu 
. d d d. d peratör de olmıısı esas r. 

zrm ve teknık yar ım va e ıyor u. i . . d de bakterı-..·oloğ 
p . anında b rmcı erece J 

Sovyet Rusyanın Londra ve arıs- . .. k K 1 k burun bo-
te para aramak ıztırarında kalma- ~azife~.1 gorece · u ~a,ka.nlı b:ısur 
sı bu taahhütleri ifa etmek iste - g~, ı;:oz,ddi'lş,kkubnı vek~ h"'"'talı,., __ : 

. · t' böbrek a Ilı , ar~n ~ H.LiL-1 ....... memesine sebebıyet verrruş ır. .. ' K k kık . sarmaı-

Mllletler cemiyetinin karnrı 

Türk - Ingiliz müzakerelerinde 
bir dönüm noktası teşkil etmekte 
idi. 

M ister BaldV.nin Milletler Ce
miyeti Konseyinin kararın

dan sonra, Türk sefiri Bay Ferit 
ile görüşmesi, !stanbulda Sir R~
nald Lindsay ile Doktor Tevfık 
Rüştü Aras arasında konuşmala -
rın baslamasına saik olmuş ve bu 
konuş~alar 1926 senesinin 6 Ha
ziran günü imzalanan Ingiliz -
Türk muahedesile neticelennıi~ -
tir. Muahede Türk - Irak hududu-
mı, Milletler Cemiyetinin kararx 
dahilinde tespit etmiş fakat Tür-

. kiyeye Irak petrollerinin varida -
tından yüzde on temin etmişti. 
Türk · Irak münasebetlerinin git
tikçe iyileşmesi, hudut hadiseleri
ne son verilmesi, efkarı umu.miyo 
ye muahedenin kıymetini öğretmi 
ye k8..fi geldi İngiliz - Türk müna
sebetleri düzelmekte devam edi -
yordu. 1929 Birincitcşrininde In
gilterenin Akdeniz donanmasm -
dan bir kısmının Istanbulu ziyaret 
etmesi aradaki soğukluğu kaldır
mış, 1930 da imzalanan Türk - Yu 
nan antantı İngiliz siyasi muhar
rirlerini, "ileri,, Yunanlıyı "geri,, 
Türke karşı müdafaa kaydinden 
kurtarmış, 1932 de Türkiyenin Mil 
Jetler Cemiyetine, İngiltere ve Do
minyonlarının samimi müzahereti 
ile iltihak etmesi, arayx biraz da
ha düzeltmiye yardım etmişti. 

Fakatbütün bunlar Ingiliz-Türk 
münasebetlerinin ink:şafında 

ancak ufak tefek am.illerdi. Asıl 

mesele Türklerle IngUizlerin şarki 
Akdenizde, yakın ve orta Şarkta 
alacakları rollere bağlı idi. 1918 
ile 1923 seneleri arasında geçen 
tecrübelerden sonra Türkler, In -
gilterenin, Loyt Corç tarafından 

takip olunan siyasetinin mağl\lp 
olduğunu kabul edip etmediğini 

soruyorlardı. Ingiltere büyük harp 
te Türklerin en yaman düşmanı i
di. İngilizler, Arapları TUrklere 
ka.r~ı kışkırt.mı~ Osml'lnlı tmpara
torluğunun cenup vilA.yetlerini a
yırmış, kürt istiklali için ue-raş

mrş, Anadoluyu tahrip için Yunan 
ltlan teşvik etmiş, Türkiyedeki bü 
tün hainleri Türk milliyetini tah
rip için kullannıışlardı. İngilizler, 

Türklerin !ne-iliz ve Hintli haro 

1 

sagaıta.ca.k. ırı ~ sarıp 

Jıyacak. llmi kimya, ilmi simya Ue 
kanşık eczacı'lık bilecek. Ra.d· 
yo terapi, idro terapi, sen • 
foni terapi, mantaroterapl ile 
rontgen kullanmakta. mahir olacak. 
"Aylık, pancoiyon, ia..-,e şartları yuka
ndakiınin aşnidir . ., isteklilerin Hayır 
sıza.da. posta merıkezinde sıfır numaı
rab kutuya ba.5,·urmalan.) 

Şimdi ister güJ'i. üz, ister ağlayı • 
nız, is1 er ff ı;; ı?ıeırdatmız, o, sizin bi
leceğiniz ~ey<lir. 

Aka Günclüz 

esirlerine, hristiyan ekalliyetlere 
fena muamele yaptıklannı ileri sü 
rüyor, Türkiyenin dizginlerini Rus 
yanın eline verdiğini söylüyor ve 
onun bolşevikliği Balkanda ve şar 
ki Akdenize yaymak için vasıta 

teşkil ettiğini, icabında Türkiye • 
nin lnğiliz imparatorluk menfaat 
leri aleyhinde Rusya tarafından 
ilan ol~nacak ta:.:ırruzi bir harpte 
Rusya ile müttefik olarak ortaya 
çıkacağım anlatıyorlardı. ı 

• ki tarafın iddiası da doğru 
1 değildi. lngilizler daha az 

muztarip oldukları için, yanlış

larım daha cobuk anladılar. Onla 
ra göre Türk m:lliyetçil:ği. hila • 
feti ve islam ittihadı idealini brra.1' 
maltla, Hindistan ve Arap alemine 
karsı Abdülhamit ve lttihat ve Te 
rakkinin kullandığı izaç vasrtasr
nı kaldırmış oldu. Sonra yeni Türk 
lerin, Rusya ile iyi münasebetler 
idamesini istemekle beraber mil
li menfaatlerinde ona boyun ey
mek fikrinde olmadıklan anlaştl
dr. Diğer taraftan Türkler de Mil
letler Cemiyetine girişlerinin Rus 
va tarafından nekadar soğuk, ve 
lngiltere tarafmdan nekadar ha • 
raretle karşılandığını mıikavec::e 

ettiler. Türklerin. Tn,giltf'rl?n;n frplı 
ta tatbik ptt;!f c.ıj,.., ""PHE'tı ai'·fı.,ct 

!eri voku ~o..,ra Yıırırın1 •1 :ırla ve 
sair devletl 0 rle anl<>c::nı?.k c::iva.,0 ti 
takin olmıduö-u icin Tnc:ıt 0re :1e 

de dostluk mHr<>C'"'°' tlerini yemle
mek !ll"':'IS· g-ı-lmic:ıti. 

1925 te Mic:ter BıJdvinin '"ınfı. 
ğr müdahaleden bahsetmistil< ~ n 
karadaki Ingiliz elçisi Sir Lindsay 
m müzakereleri iyi idare etmesi, 
yeni TürkiyC'nin liderleri Uzerin
dc çok iyi bir intiba bırakmıştı. 

<Arlm"ı 8 ıınridt-) 
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İngilizler 
Çekleri 
Yendiler 
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1 1940 Olimpiyadı 
için Japonlar 

TecrübelereBaşladı 
Japon ordularının Çin tehirlerine daldığı bu sıralarda Tokyo

da yapılmasına karar verilen 1940 olimpiyadının tehlikeye diif· 
tüğünü zannedenler Japonyadan ge!en son haberler üzerine ha

(Londra radyosundan:) • 
1 

: Dün okşam lngilterede Çe· il 

kiki vaziyeti öğrenmitlerdir. 
Japon olimpiyat komitesi, hazırlık 

larına devam etmektedir. Yalnız o· 
limp!yat stadyomu için evvelce ha
zırlanan muazzam plan tadil edilmiş 
ve yeni b!r stadyom yapmaktan vaz. 
geç:lerek Meiji stadmm plana göre 
düzeltilmesine karar verilmiştir. 

Meiji stadının olimpik stat için 
ıyaptırılan plana göre, tadili ile pis
tin tam 400 metreye çıkarılması 
mümkUn olacaktır. 
Koşu p'stinin genişliği 10 metre 

olacaktrr. Bu genişliğe bir metre yir 
mi beş santimetrelik sekiz kulvar çi-
zilecektir. 

Sürat koşulan için düz kulvarin 
genişliğl de çok elverişlidir. Burada 
sekiz sUrat koşucusunun birden ya· 
nşması kabildir. Yalnrz altı kişilik 
tasfiyeler yapılacağından iki kulvar 
boş kalacaktır. 

Stadyom 130 bin kişi alabileceğ;n· 
den bu kadar seyircinin her gün Tok 
yodan vesair yerlerden stada gelip 
girebilmeleri hesaplanarak yeni nak· 
liye vasıtaları ve elektrikli, ha vat 
hatlı küçük benler ilAve edilmiştir. 
Yapılan tecrübelerde 140 bin k:şinin 

pek rahatça gidip gelebileceği anla· 
şılmıştır. 

Tokyo ile stadyomun arasındaki 
mesafe yirmi kilometre kadardır. Ye 
ni vasıtalar bu mesafeyi azamı on 
dakl"ka.da alacaklardır. 

1910 olimpiyadı reklam afişleri mU 
11.bakasma 1992 kroki gönderilmiş· 
tir. Dünyanın her tarafından iştirak 
edilen bu müsabakayı Tokyonun genç 
ressamlarından Kori Kuroda kazan
mıştrr. Bu Japon ressamının yaptığı 
tki resimden bir çok numune yakın· 
da A vrupaya gönderilecektir. 

Olimpiyat Ftadı organ;zasyonu bu 
hazırlıklara devam ederken, diğer 

taraftan atletlerin tecrübe müsaba
kalarma şimdiden başladıklan bil· 
dirilmektedir. 

Kıı, olimpiyat merasimine yirmi 
beş ay kalmıştır. Bu müddet; boş 

geçirmek istemiyen Japon federas· 
yontan tecrübeli kayakçılannı ve at
!etlerini, muhtel;f antrenörlerin 
nezareti altında gençlerle beraber 
denemlye başlamışlardır. 

Olimp!yat komitesi, her federas· 
yonun müsabaka başlangıç tarihle· 
rine göre on ay evvel;nden temsili 
kadrolarını ihtiyatlarile beraber bil
d.irmeııini esas kurmuştur. Seçilmiş 

olan atletlerin ve §ampiyonlarm on 
ay zarfında derecelerinin yükseltil • 
mesine daha itinalı bir tarzda çalışı· 
labilecektir. 

Eğer federasyon tarafından seçi· 
len ve nezaret altında aynca çalış· 
tıııımıya başlanan şampiyonlardan 
maada, hariçten yeni yeni istidatlar 
belirir ve ehliyetlerini tecrübe dere. 
celerile isbat ederlerse seçilen kad· 
roya alınacaklardır. 

TAN: 

Japonlarm kendi memleketlerln
ee, iklim ve sair şartların da kendi 
lehlerine olarak tertip edecekleri 940 
olimpiyadı için muhtemel temsili kad 
ronun on ay evvelinden tesbit ed;J. 
mesine karar verdikleri yukardaki 
malfımattan anlaşılıyor. 

Bu karar hazırlanacak şampiyon
ların tahdidi ile murakabe ve üzer
!erinde çalışma imkanının daha ziya
de olabilmesi Jç;n verilmiştir. On ay 
evvelki tecrübelerde temsili kad 
r., ıa girecek dereceleri yap • 
mamış olan istidatların da açıkta 
kalmamaları için tedbir alınmış. 
trr. Kendi kendilerine çalışarak on 
ay kala veya daha o:mra derecele· 
ır "ni yükseltmiş olanlarm ehliyetlerini 
isbat şartile olimpiyat kadrosuna a. 
lmacakları da bildirilm;ştir. 

Daha otuz ay evvelinden böyle ma 
kul kararlar veren ve pek ciddt pro· 
gramlarla. şimdiden hamlanma teş. 
v:klerine başlıyanların esasen birçok 
A vnıpalılardan yükse~ derec~~~e 
etduklannı dUşünerek ıbret alabilınz. 

Los Ancelos olimpiyadında 

ıırıkla atlama dünya ikincili· 

ğini kazanan Japonyalı 

Niwhida 

Her defa son aylarda çizmiye ba§ 
ladığımız olimpiyat hazırlığı progra
mımızdan her def asında bir şey çık
madığına hayret etmemeliyiz. 

Hazırlıkta geç kalındığı zamanlar 
f ederasyonlann mazeret olarak ileri 
sürdükleri [}eyler arasında tahsisat· 
sızlık ekseri başta gelir. Memleketin 
ve iştirakleri muhtemel şampiyonla· 
rm şartlarını gözönünde tutarak ha 
zırlanacak seçme ve çalışma ve kamp 
tarihlerini programlaştırmak ta tah
sisata muhtaç blr şey midir? 

Olimpiyat işlerinde Amer:kalılar 

kadar vukuflu ve şuurlu görünen Ja· 
ponların beynelmilel spor sahasına 
ne kadar geç gird:klerini anlatmak 
Uzere olimpiyatlara gönderilen Ja. 
pon takımlarının adedini söylemek 
kifayet eder. 

Jap:>nlar, 1912 Stokholm olimp:ya .. 

dma topu topu iki atlet gönderebil· 
mişlerdi. 

1920 Anvers olimpiyadına gelen Ja 
pon kaflesinin adedi ise on beşi geç· 
mi yordu. 

1924 teki Paris olimpiyadına ancak 
17 kişi ile iştirak eden Japonların 

Berlin oiınpilyadından evvelki 1932 
Los Ancelos olimpiyadına 135 atlet· 
le girdikleri görüldü. Gönderilen ka-

1 koslovak milli takımı ile ln-
1' giliz milli takımı arcuında · ! 
yapılan temsili maçı /ngi-

1 ı: lizler 5 • 4 kazanmtflardır. il 
l 11 Maçın birinci devresi 3 - 2 

lngilizler lehine neticelen
miştir. ikinci devresinde 

ı ı Çekler iki, lngilizler de iki 
gol çıkarmıf'ardır. Maçın 

1 
1 

nihayetinde /ngiliz takmı 1 

/ ilk devrede elde ettiği bir 1 

gol /arkını kaybetmeden : 
il 5 . 4 galip gelmiftir. 

il lngiliz takımının sol açı
ğa seçilen apandisitten a· 11 

1 i l l. l . , me ıyat o an oyuncu yerıne 
1 

A ı· B · •· • "h 
11 

i rsena ın astın ı ıntı ap 
olunmuşsa da o da sakatlan· 

1 
dılrından son dakikada baş· 

i'. ka bir sol açık konmak mec· 

ı . 1

' buriye~i hasıl olmuştur. ·- _ 
- - · - - ---- ·- - - - -

Fenerbabçe - Beşiktaş 
Bayramda Oynıyorlar 

önümüzdeki şeker bayramının 
spor bakımından boş geçmemesini te
min için Fenerbahçe ve Beş:ktaş klüp 
lerinin idarecileri aralarında bir an· 
laşma yaptıklarını ve bayramın Ü· 

çüncü günü bir maç yapmak için mu 
tabık kaldıklarını haber aldık. Husu· 
si bir şekilde yapılacak bu karşılaş· 
ma, bayramın üçüncü gününe tesa • 
düf eden pazartesi günü yapılacak • 
tır. Maçın Kadıköy veya Şeref stadın 
da olması hakkında henüz bir karar 
verilmi§ değildir. Stat meselesi ayrı· 
ca ilan edilecektir. 

Vg maçlarının bidayetinde çetin 
bir maçtan oJnra l~l berabere ka
lan takımların bu ik~nci karşılaşma. 
smm futbol meraklılarını pek fazla 
alakadar edeceği tabiidir. 

Trikolor Takımı Dün 
Şehrimize Geldi 

Galatasaray, Şışli ve Pera klüpleri 
tarafından üç maç yapmak üzere şeb 
rimize davet edilen Romen federas
yJnuna. mensup Trikolar takımı 15 
futbolcu, 2 idareci olmak üzere on 
yedi kiş'lik bir kafile halinde dün Ro 
manya vapurile şehrimize gelmiştir. 

Romen takımında sol haf Lakatoç, 
sol iç Koçiç, sol açık Moskov mütead· 
dit defalar beynelmilel olmuş oyun· 
culardır. 

Bayram münasebetile davet edilen 
bu takım bayramrn birinci gUnU şış
li ile, ikinci günü Pera ile, üçüncü 
günü Galatasarayla karşılaşacaktrr. 
Maçlar Taksim stadında olacaktır. 
$f!L ~ - ~ - - . .,,_ ----

hat maksadile katılan insanlardan i· 
baret olmadığını Amerikalılar ve bü· 
tün dünya o zaman göruıUşlerdi. Bi· 
dayette iki atletle işe başlıyan Ja· 
ponlar. Amerikalıları bilhassa yüz -
melerde yegane tehdit eden millet ol
muştular. 

filenin bo~ bir kalabalıktan ve seya- Eırel Şefik 
==============~=== 

Kadıköy - Güresçileri Burs ada 

Kadıköy ıpor klübü gürqç:!eri 
Gayri federe klüplerin en kuvvetlilerinden bulunan Kadıköyspor gil· 

reşçileri Bursa Acar lclıruuı klübünün daveti üzerine bayramda bir maç 
yapmak Uzere 5 kişilik bir gUreş ekibi ile Bursaya gideceklerdir. Karşı· 
lasına ba}Tamrn ikinci pazar günü olacaktır. 

H i 
LJ onsompiero bUyük dükası· 
D nm allavi kallavi eski sara· 

yı, d·şındnn azamete gükreyip mağ 
rurlanıyorsa da, içinden adama \ıılı 

köhnemişti. Bina çoktandır satılık 
tı. Fakat alan kim? Bundan dolayı 
ilk katta oturan Garaççi kadın onu 
oda oda kiralıyordu. 

İlk katta mlişterisi krtçana bir 
terzi dükkanı, bir şapkacı, bir de 
berber oturuyordu. Berber dükka· 
nında bol bol sinek avlıyor, güneş 
te kurusunlar diye a vlıya serpili 
şapkalarsa alış verişin pek tıkırın 
da olmadığını gösteriyordu. Pansi· 
yonun daha içerlek bir sürü odala 
rını ise ufak tefek, memur, avukat, 
tüccar, satıcı gibi külüstür şeyler iş 
gal ediyorlardı. 

İzbe bir geçidin tii dibindeki oda 
ya bizim "nazari felsefe profesörü" 
rnüz postunu sermişti. Ona her uğ 
radıkça kapısını yarı açık bulur. Ve 
kapıyı vurmak su 
retile bilmüsaade 
içeri girince de, o
danın ne hizmetçi 
ne de kiralayıcı-

lar tarafından der 
lenip toplanmamrş 
olduğunu gözüm
le görür ve bur. 
numıa koklar • 

PANSiYON 
GA.RAÇÇI 

dun. Masalar, iskemleler, hatta kar 
yola bile cilt cilt kitap ve tomar 
tomar kağıtıann yükü altında bel 
kemikleri kırılasıya esnerler ve ela 
man diye haykırırlardı. 

H ocamdı. Acırdım. Odaya bir 
çeki düzen vermeyi teklif 

ederdim. lşi vurdum duymazlığa 
vuran Garaççi dududan kitaplar 
için bir dolap i:ıJteme~ini aöyler
diın. Kira parasım tıkır tıkır sa· 
yanın başı dinç ve rahatı yerinde 
olması gerektir, öyle değil mi ya! 

- Buna daha ne lazım. Işte bura 
cıkta geçinip gidiyorum. Koy ki bBJ 
ka yere taşındım. Ya yağmurdan 

Yazan: 

Luigi Capuana 
Çeviren: 

C. Kabaağaçll 
: ....... , ................ ! 
sefe seni tutmamış. Pratik felsefe 
mi hah! hah! hen gülerim ona! Fel· 
sefe felsefeden l.ıaşka nedir? Bunun 
pratiği nuratiği mi olur? Birşey ken 
di olursa, pratiklerin en pratiğidir 
vesselam. Bunu kulağına küpe et! 

kaçarken doluya yakalanmış olur· B ir gün yine profesörü ziyate 
sam. Yer fena amma komşular iyi. te vardım. Kapıyı çaldım. I 
Sağımda bir gümrük muhasibi var. çerden bir yabancı seslendi. Profe 
Gece bir horultudur tutturur amma sörün başka odaya göçtüğünü söy-
gündüz herifin çıtı bile yok. Zaten ledi. Aradım, . buldum. En iyi oda 
kendi yok ki gürliltüsü olsun. Sa dokuz numaralı. odaydı. Profesör o-
ğımdaki avukat uyanınca bulaşık~daudr r.n7.lPriTno ;nı:ı ,. .. nınn ım 

yıkıyormuş gibi çanak çömlek gü- doğrusu. Şaşaladığımı görünce, ba 
rülfüsü y1pıyor, ve tenor sesile bir •na izahat vermiye koyuldu: · 
kaç fasıl okuyor. Fakat saat sekizi - Dul Garaççi ve kızları böyle 
çalrnca, kapağı da dışnnya atıyor. istediıer. Bu oda boşalır boşaınıaz 
Karşıdaki odnsma döner dönmez zıplaya, hoplaya, güle güle geldiler. 
burnunu bir iki defa kontrbas gibi Varımı yoğumu, kitap, pipo, topu 
zır'atır. lyi amma ben bun1ann nu da buraya taşıdılar. Aman za.· 
cümlesine de alıştım. Mesela bu man dedim amma kulak asan olma 
run sUmkürmelerinin adedini sayı· dı . Odamı, üstümü başımı kız ken 
yorum. Uç ayda bin sekiz yüz alt di eliyle temizleyip, fırçaladı. Insa· 
mış dört oluyor. Ve altmış beş ol· nm kendi pisliği kc.ndine pek hoş 
muyor. Al sana felsefi b:r mesele. ge'ir. Bu yekten türeyen temizlik· 
tnsana ait hiç birşey yoktur ki fel tca ilköncelcri yadırgadım. Bende 
sefi bir ara.ştırmava layik olmasın? değişene intıbak kudreti var galiba. 
Metotla sümkürülen bu sümkürüş Evvelki izbemde kendimle başba-
ler. insan ruhunda peydah'anan gö- şaydım. Burdaysa Garaççi kızlar 
renekler hakkında bir hakikat öğ la burun burunayız. Sabahtan akşa 
retti. Şimdi onunla meş~ıllim. Ese ma kadar civcivler gibi cıvıl.dayıp 
rin iki"ri faslına kadar geldim. duruyoruz. lşe güce pek baka.bildi 

- iYi hnr-am amma va bu kitap ğ"m yok amma neyse!'' 
yığınları? Bir hizmetçi kız var a. Ben boyuna profesörü ziyarete· 

rlerdim. Fakat onu yalnız bulmanın 
imkanı yoktu. Odada ya dul kadın, 
ya kızı, yahut ikisine de birden 
rastlardım. Kız bo§ durmaz. Muc. 
lak ya prof esörUn terliklerini yerli 
yerlerine kor, ya kB.ğıdının, kitabı 
nın t .>zunu alır, velhasıl birşeyler 
yapar dururdu. Profesöre "g-özıınj 
zü açınız kaleye düşman girdi!" di 
ve şaka ederdim. 

S unturlu bir cevap : 
• - Yo! Yo! Yooo! Ben öy· 

P "ofesöriln ye~i ~s~mış t>ldu 
ğu odanrn hıkavesıni sonra 

Iarı öğrendim . Dul Garaççi kadının 
kızı bir iki değil birçokmuş. Bekti· 

rın biri pansiyona damlayınca do 
kuz numaraya götürülür, oturtu· 
lur, tuzak kurulur, oyun edilir, oy· 
nak edilir, ve kızın biri kafese gi· 
ren bekara yamanırmış. 

\ 

Ben dolabın nasıl döndüğünü du 
yunca, t!oluğu profesörde aldım. 

Kapı ardına kadar fora açıktı. Oia. 
nın içi dışı polisle, memurla dopdo 
luydu. Profesör şaşalamış, ne ede· 
ceğini bilemez bir halde köşenin bi· 
1·in<' pusmuştu. Dul Garaççi saçı yo 
lunmuş, altüst olmuş, sırtına .ıle· 

iade bir örtü çekmiş profesörün kaı 
şısında dikiliyordu. YUztinU iki eliY. 
le örtmüş olan kız, bir köşeye bü
zülmüş, tiril tiril titrerken usul u· 
sul ağlıyordu! Facia efendim! Tam 
bu sırada resmi kıyafetlinin biri pro 
fesöre bir kağıt sundu. Profesör o
kumadan imzasını atıverince, a• 
dam oradakilere dönerek davudi 
sesle: 

"-Hiç gUrültu ve skandala mey 
dan verilmiyerek bu işin halledili· 
verildiğine memnunum. Zaten bir 
centilmenle karşılaşmış olduğumu. 

biliyordum." dedi. Ve dul kad,f'la 
kızına işaret ederek, onlarla ber-.ıı. 
ber odadan çıktı. 

B en profesöre koştum. "A· 
... ,.," ilato ,:ı,,.., " o nlı'ln ?" d iv• 

sor.dum. 
- Olacağı mı var? Dul Garaççl 

Dudu kaynanam oldu!'' 
-Aman deme kaynananız mı! 
- Evet, çünkü kızını ayartr··qım 

Onu baştan çıkartmak için misalır 
perverliklerini suiistimal etrnişim.. 
Bu kadar polisi tepeme toplamak 
için daha kimbilir ne haltlar işlemi 
§imdir. işittin ya! Herif bana (cen· 
tilmen) dedi. Bu ba.şıkopaatca cen• 
tilmenlik dolayısile, anası kızını o
dama gönderdiğini, ve sonra da 
kendi gelip bizi yakalamı:ı.\t kome
d 'sini oynadığını söylemiye dilim 
varmadı." de di. 

"- Protesto etsenire\ 
4
'- Neden? Kazanın be~anm (el• 

sefede yeri yok mudur. Bu sefenıe 
kaza başıma düşen bir tuğla ueğil, 
fakat genç ve güzel bir kızdır. Ben 
den daha gencini bulabilirdi. oa.. 
ahrete kadar boş kalacak değil ya .• 
beni iyiliğim dolayısile seviyormuş. 
Daha yirmisine varmıyan bir kızm 
benim gibi bir rih ti yan sevmesi 
mümkün mU? Neme lazım! oldu o· 
ıa~k. Ne protesto ederim, ne şika· 
yet! A yavrum dedik a . Altmış aitı 
senedir ben felsefeyi anlayıp dur
dum. Bundan sonra da felsefe be
ni anlaya kosun. Bu sözleri söyledik 
ten sonra profesör koltuğa yan ge; 
di Piposunu yakıp, al sana bir! al 
flana iki! al sana iic: ! diyerek pipo 
sundan havaya halkalar ~aldı. 

le i§e sak•., ha mlisaade etmem. Ne 
reye düşmüş, nereye konmuş olur 
sa olsun bir kağıdı bile ellememesi 
ni ona ten bih ettim. Evet! Ma!Um ! 
Odada yok perdeymiş, yok resim· 
miş. gibi şeyler yok. Onlar zaten 
oya1ayıcı şeylerdir. Ben pioomu bir 
savurttum muvdu, dört tarafımı çep 
çevre kendi dumanımla saranın. 

tşe koyulurum. Ağzımdan tellenen 
dumanlar duvarları gizlerler de, ba 
na ucu bucağı olmıyan uzaklıklar 
duygusunu verirler. Ben ş:mdiye 
kadar böyle yaşıyageldim Şaka de 
ğil yaş altmış altı. Dincim, kuvvet 
liyim, ihtiyaçlarım çok şlikür asga 
riye indi. Çubuğumun dumanı gibi 
haffiledim. Ruhi oldum. Esirleştim 
Felsefe temizleyici. süzücü, ayıkla· 
yıcılann en alasıdır. insanın sırtı 
na Amerikan yakısı gibi yapışan 

kad m oradan çeker, siler süpürür. 
götürür. Sen felsefeden ne çakar 
s·n a evlat ? Derslerinin arasında 

fi1vaki felsefe de var . fakat onn bi 
yoloiivi. edehivatı. kn?.moer"fvıı.v• 
bel1cd i<Tin g-ibi sırf d inlomrıva ıılıı!'l 

mak için ezberlivorsun. Hakkın da 
vnr. tş ilkönce dönüp dolaş•p geçi· 
me dayanıyor. Fakat öteki meyzu 
la.r rarasında felsefeyi seçmeklP ~ 
kani is bat ettin! Benim en parlak 
talebemsin. Koltuklarımı kabartı

yorsun, ne var ki sen felsefeyi tut 
mussun tutmussun amma daha fel 

Bafra Takımı Hararetle Karşdar.dı 

Bafra, (Husust) - Bölgeler futbol birinciliğini kazanan Bafraspor ta· 
kımı Bafraya dönlişUnde fevkalade tezahüratla karşılanmıştır. Resimde 
halkın ve kaza erkanının sporcuları karşılamaları görülüyor. 



Avrupa Saraylarmın 

Artldtlk ıtodo!run d'kkat! cel 
beden 6yle gllnlerbıde -

nyma. hatt& oduma her aman 
gtnnek hakla yalım bir ima \Wil· 
inlltlı': Vaktlle ı.tanbulcla Avua
turya aefarettnde bulUJUIWI Kont 
V._.'mn Boiulçlnde doimut 
imi Kontes Vet.era, Arlidilktl her 
gtlD gizli &tyaret edeblld'jl için 
Babeburg araymm yect.ne Jaüa. 
mlan ldlçUk lroateDtlr. 

Si1UI bir iıdlvac yapacalnu um 
tbllu oihmua ldlçt1k lront.ıe ev· 
Jmeoek kadar ~ batltdıp
• haber a1aı1 Françoi8 • Joeeph, 
De ftll&ht arumda bir gQn t1ddetll 
bir sabııe oluyor. 

Saray m•baNI, baba De olu1 
araamdald ıiddetll mtlnakqenm kil 
cttk kontes Vetaera yllzthıden çık
t.Jlmı iddia ediyorlar. 

Aqidtllc Rodolf, anuı kraliçe 
BHabet'tn mrarlarma rapıen, ve
Jlahtltk haldarmdan vupctttfDl 
bir mektupla bablna bJlctirlyor. 
lld san daha vıyanada kllçllk ıma. 
telle Pil gbdl buluttukt&n IGDra 
blr l&bah ldlçllk kollteeln -arar
da ftrilen emirle bir akrabuımD 
V yanldan pek uak ptoauna g&l 
det'tleaıet nJ haber alıyor. 
kdık oda hfmıetçiatııi gece yan
.. yatqmclan kaldıran Artidllt 
Jlodo1f kflc:tlk kont.em de beraber 
aıarü lleyerllDCte gelip geç'ct l8Y 
d lan için lnıllaııdltJ Jdlçtık aar&
ya giriyorlar. 

Orada bir gUa .,. ..... .pat .. 

eut )'8llYU Arw'cllkle ldl ~ 
cllk kontea uraydaıa .ır ver'Jme. 
dlll lcln papum 1ayamadılı ..... 
lu ır.n.u lı:endllerlne ••)Ol'tar .,. 
D Wa Ql8,rak ayni Jl.takta lllr 
san 111r pce qklanmll • .... 
.aatJs.bd Jlll10l'l&r. 

T A 1' 

Büyük Aşkı lst anbulda 
Et Fiyatları 

Ucuzlıyacak 
Et fi1at1armm pahalJlılı haklnnda 

IatanbuJ ticaret odası tarafından ha
zırlanan rapor tızerine, lktıaat Vekl
leti bqmlpvirl l'oDder Porten. bu 
iti tetkike memur edilnıı,tir. 

Et melleleai, tehrln aenelerdenberl 
etlrilp gelen ayılı dertlerinden blri
d•r. Bqmtlpvtrin burada muhtelif 
cephelerden yapacaiı tetkikler, oda
nın raporunda gtiaterilen ee11Jar be 
rinde olacak ve halka ucuz et yedir
mek içia aJı.nmuı Hlzumlu tedbirleri 
ortaya koyacaktır. 

Et ucuslulunun ne gibi p.rtlara 
bağ)J olduiuDU aalllıiyettar bir afm
dan dinlemek için b•r muharrlrimlz 
Kasaplar eemlyetl reflll Ahmet Kara 
ile göıtpıek istemfttlr. Ahmet Ka
ra, ba me181eyi kon1111D&ktan çekin 
mit ve 1ebep olarak ta cemiyetin bu 
itle utrqmadığnu 16ylemlftir. 

Cemiyet reıliııe göre, et meRlelt· 
Din buglln yeniden ortaya çı1rmuı, 
IDIDfl netice nrmek ı.tidadmdadır. 
Yant ~ dtıtmeetnden lllya4e 
ytlbelm-1 mevmbahla olabilir. Ah
met Kanam ba mlltaJeal!Dden, pek 
tabii olarak 111 mlna Çlbr: 

"Eti bagUn M kuruft&n yiyebDi
yonalı: bana tGlmttJDellyia!" 

Dlier taraftan. belediye de buglbı 
et mfJ181Ml De yen;den IDfıHUI olma
yı icap ettırecek bir ~et görml

JOI'· 
Halbuki, ete nakliye '9ln yllklenen 

muratıarm aiırlıiı ve hayvan Abf 
w bllm ffWIDden almaia resimler, 
et tlyatıannm pahah Olqunda bqb
ca •ld llJNpUı". 

Bqmtll&Ylr Fonder ~ llbrl· 
mlsıdeld tetkf)deri mumda ba nok
talar b_.,latıda da ~k belediyeden, 
gerek dfler allkadarlardan mhat a-
lacaktu'· 

Polı Mekteltlncle 

Makyal Dersleri 

lltr!d Potı. llekteWlule tearllatta 
... - tatbik eclllbot ... arada llllk
,.J cSertlne de ehemmt,et ,,_ ll7or. lir 
polia larafet tebcliliaclm nveL 

•• ~ 19111--. ...:ta ~ ... .....,.,.~ .................... 
11111.u ...... 

I' oıpdl ı.taqonon4a Alcdiriii hkli)wl lıö7'iil• 

DO~UDAN NOTLAR : 1 

DemiryoHarımız 
içeri Yurda 

Medeniyet Taşıyo 

B lr memlelrıette demiJ'10hllUm 
ne demek oldutun ,._. 

4im g6rmek için ~ • ı.taa
bul JOlealutu lı:lfl ~ .. 
....... Qf•••• .arta. Anado••t ... trJolnn1l Do
.... ~ --- 11.zımdır. 

Avrupada medeniyet hangi va-
lıta ne nakledilirse edilain, belki 
radyo, belld televizyon.. fakat Tür 
kiyede, medeDlyet demiryolu thre
rinde nıklecUHyor. Etya ve ln8an 
tqır gibi, ı.tanbuldan kalkan, AD. 
karadan geçen katfr)ar, Şarlr:I A· 
nadoluya iDBandan ve euadan da
ha mQhimtnı, yenWli ~ 
lar • 
.... ....... , vermek beyhu-

clecllr. 0D1J .Ml•tptak, g6rWeDi an
latmak Jait ıe '°1aY. ohpqıo_r.. Ytl
ms pıruı var ld: lokomotif dlldtl
iflntln abl adılar uyandJrdıil 
dallar. ayüh naldl vuıtalarmm 
nal cl6JrtQğtl cJai1anlan derh&l a)' 
nlıyor. O kadar a1ftlı10l' ki, belki 
J91eri"1' blle.. 

H ele vill.yetler, blabalar Te 

hele köyler- Bu k6ylerin 
pek çolwıda bl1dijimiz toprak Jol 
,oktur. içlerinde o kadar ba)rnnpg 

blnut. o w.r prlJi teman .. 
denleri var. l'ab.t bir atın bu köy· 
lerde, hattl yakmlarmdan tren geç 
aliye g6rdn: eokaklar, evler de
lllae bHe, ruh hemen delitlyor, 

Tren, ...... tabiat .,. g6rglds 
innnla, mec1enlyetl, llerl hayatı ba 
l'ilbrmıya çalıpn, on1arm arala
rını balan vuıtadır. 

.. lılemlebtt demir alla örmet,, 
"Memleketi gerilikten kurtarmı)'& 
cah:p>•kla., ayni mlnadadJr. 

A nlcaradan, yurdun tir uea

demek - Di,.rbaJma 
blbn hunaıl tnmbl o.tbde A· 
tattlrldln 111 llSdlnl okuyorus: 

"Medeniyetin bagllnktl ~ 
hattl "1ıglnktl ftkrlyatım demlr;o
lu haricinde lnttpr ettlrebfmek 
mutaa.lrdir.,, 

Ayni tren gec;tlli yvlerde yine 
• B8ytlk Şefin 111 •ljc1eainl ele verdi: 

Is Aflllllola 70l'anıtfle 
6ir lolıoınoıil 

J>aim1orlar. Yolcularm DeD4_... 
den aaJJverdilderl p.te 
gllnlerbıde dağıtılmıf bediyeı. 
bl makbule geçiyor. Bu, nuaıl'tftl 
olarak değil ele elle tutulur, 
lfSıUb' bir hakikat olarak 
rl1ir ld, bir "okum& ve ~mlllilll 

anan dolnıuttur· Buralarda 
rlhDı değeri ook gerilerdedir • 
dulu gueteDln tartbine balc1DJ.91rıl 
bile. .. Dlii1 illi ld, onun içinde 
dlalnln bllmedlll, duymadlli 
var •• 

•ı ltuyonlar halkm 1lhW 
tebl haUndedir. Ora4a 

ltlk hayatta temas halinde buhJ .. 
tuanlar var. Daha kolay Ye 

gabak guete tedarik edebilm 
mm1ar var. Bir latu)'Onda, 
)'OD l8ft c;ekmecealnl açtı .,. on 
ltlk bir guete ÇlbrdL Blr ,... 
ele pçiıinelJe kadar onu ll&ldll!'A 
Buf, •• Ele pçhince de eakt8fnt 
ltllere verir, onlan •vlndlrtrm 

Gueteler okuyucu buhuna..:llllııl 
tan, halk .... bulaDMU:~
Çll'pllUp dur01or. dÖTt g6zle 
yorm: Bir t,efldllt kurul• da 
kuma VU'tPile okuyucuyu 
baHDe ,.ur.-

"Tlrldye cllmhuıiyetinJn teebit et
tti' projeler clahmnde manen 
amanlar arfmcla vatanm blltb 
mmtablan oeWı rayJarl& biriblri-
ne •eanacübl'~ ------~~--~----...-.ıE 

Tnn. uindlJlı yer1n tçt1mat n
Jatuu bir muallim, bir mtlrebbi 
~ ~ft'rl,ur. EslddeD. lfmot&'" 
.da kaçan, anu Rkbce vahll ll&Y· 
ftD drmlf tdl>f teraytUI d&lerek 
alabiJcttıtne uzalduıaa tıusan. bu
Jtln ona yaldMmÜ l4la .....,or 
'" eline ne aec:lrlne. IDIBCl1 WY8 
•nb. çıkararak OD1ı ~. 
~b'r MY bulamu'UWL Ct'f"111daT' 
trenf elleri1P ~· Bu, OD· 
larm •vkldlr. 

Y ol ~ ukerce dl
stlmit c;oculdarm gözden 
~ kadar tTene eellm 
dunluklanlll g61'11W1J&. Battl bir 
ootıan daha ileri gidiyorlar: 

- GUete, ıuete yok 1"111? diye 

Çdcannıyacak 



= 
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Dün kabul edilen layihalar 
(Batı 1 incide) 

ra, melbusat maddesine 500 lira, mu 
vakkat memuriyet harcırahı faslına 
500 ve demirbaş faslına 4500 lira i
lave edilmiştır. Yine 1937 mall yılı 

muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçelerden bazılarının muhtelif fa
s 1 ve maddeleri arasında 1.704.008 
liralık münakale yapılmıştır. Güm -
rük ve lnhisarlar Vekaleti bUtçesi
nın memurlar maa,ı faslından 2721, 
:Maarif Veki.leti bütçesinin müfettiş 
ler harcırahı faslından 1204, hasta
nelere yapılacak yardım ve iaşe ma.1 
rafları maddesinden 12,240 lira ki, 
ceman 16,165 lira tenzil edilerek bu 
bütçelerin sonunda yeniden açılan 

fasıllara fevkalade tahsisat olarak 
konulmuştur. 

Münakale kanunundan sonra. Milli 
Müdafaa Vekaleti Hava müsteşarlığı 
hesabına Alml\llyada makine mühen 
d"sliği tahsil nde bulunan teğmen 

Fuat Hakkının 863 sayılı kanunun 
10 inci mad~esinden hariç tutularak 
nasıph teğmenlerle birlikte yüz 
başıhğa terfii hakkındaki kanun la
yihası olrnnmuş ve kabul edilmişt'r. 

Müteakıben, Türkiye - Holanda 
ticaret anlaşması ve merbutlarmın 

tasdiki hakkındaki layihanın ikinci 
g">rüşmesi yapılarak kabul edilmiş
tir. 

Tekaüt kanununun 
değiftirilen maddesi 

Daha sonra btrlnci müzakeresi ya 
ptlacak olan kanun liyihalanna ge
çilmiş ve askerl ve mUlkt tekaüt ka
nununun 18 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Milli Müdafaa ve 
kiletinin hazırladığı proje ve mali
ye ve biltçe encümenleri mazbatala
n okunmuştur. Llyihaya göre mad
de şu şekle konulmuştur: 

"Mütekait. zabit ve ukerf memur
lardan eef er ve hazer vakitlerinde as 
kertik hizmetine ahnmıt olanlara 
lfttbe ve memuriyetleri muhasseaatı 
verilmek Uzeretekailt maaştan mu
vakakatten kesilir. 

Bunlar hazer veya seferdeki hiz
metleri esnasında maıru kaldıkları 
takdırde evvel ve ahir hizmetleri 
mecmuuna ve malftliyet derecelerine 
eazanm yen'den tekaUt maaıpma nail 
olurlar. 

Mütekait zabit ve askeri memur -
lardan yalnız seferberlik zamanına 

munhasır olmak Uz.ere hizmet emıa
emda rtitbe ve sınıfta terfi etmiş 
olanlar evvel ve ahir hizmetleri mec 
muuna ve y~n; rlitbe ve sınıflara gö
re yeniden tekaüt maaşına nail olur 

Milli Müdafaa Vekilinin 
faahati 

Layiha görüşülUrk~n. Refik Şev -
k t ince, kürsüye geldi, bu mesele et 
rafında izahat vererek encümende 
aon fıkraya muhalif kalındığını, an
cak bütçe encümeninin mazbatasında 
yazdığı herhangi bir lüzum ve zaru -
rete müsteniden yapılan bazı muame 
leler dolayısile mağdur düşen vatan 
d9'lann bu mağduriyetlerini telafi.!: 
çin kanuni mevzuat kafi gelmed gı 
takdirde hUkmnet.çe sebepleri izah e
dilerek ayn bir kanun lavihasilc m"l! 
lise müracr.at edilebilrcec;.i tabii gö
rülmekle livihanın M"lli Müdafaa ve 
maliye encümenlerincc yazılan şekil 
de bUtı:e encümenince de kabul edll
mit o1dul'llnu söyledi. 

Mint MUdafa ' 1ekili General Kazım 
O,,;alp te bu mesele üzeri.ne şunla'"I 
eöytedi: 

"- 6-7 ilene evvel çıkRn askeri me 
mur!ar kanununda bir fıkra vardı. 

Tamamen hattnmda değil, fakat me
ali şudur: AskeTf memurluklara şun 
Jar su ,,eratt altında girebilir. Bu me 
yanda askeri mütekaitler de şu ve ~u 
,artıarla girebilirler ve askeri me -
nıur olurlar. deniyordu Aynca, as';:e 
ri memurlann terfilerine dair de m:ı.d 
deler vardı Ancak o zaman da "hn .. >"r 

de terfi etmez .. kaydi var mıydı yr k 
nıuvdu, bilmivorum Yalnız aske'i 
nıemurlann nasıl terfi edecekleri ve 
mütekaitlerin asken memurluğa ge 
çinc.e artık muvaz7.af sayı1İnıvac1\klsı 
n düşUnülmemiş, doğn1dan doğruya 
muvazzafa geçiyor telakki olun -
mu!'! .. , 

Milli Müdflfaa Vekilimizden sonra 
Hakkı Tarık Us mUtaleasmı söyled', 
Milli MUdaf aa encümeni namına ,....~ 

neral Klzım Sevüktekin izahat ver
di. Generalden sonra Ahmet Saffet, 
Adnan Menderes kendi düşüncelerini 
lllSytediler. Refik tnce teknr ııı~ aldı, 
Emin Drama ve Lfttft Müfit Ozd"f 
te bu fıkranın lAyihada kalıp kalma 

ması etrafında bazı mUtalealar ıle&-i 
ıUrdUler. Bunun üzerine bütçe encü
meni mazbata muharriri Raif Kara 
deniz, encümen adına meselenin ta
mamen halledilmi9 olduğunu ve ken
diainden evvel konuşan arkadaşları -
nın bu kanunu bırakarak başka k:ı
nunlar Uzerlnde konuşmak suretile 
mevzudan aynldıklannı ve bUtçe P.n
cUmeninin mazbatasında izah edilen 
9ekil dahilinde layihanın kabul edil 
meıini söyledi. Bu sırada müzakere 
nin kifayeitne dair bir takrir verildi 
ve bazı hatipler de projenin divanı 
muhasebat encümenine havale edil
mesi ve bu meseıe hakkında orada 
bir karar verilmesi yolunda taleplt>r
de bulundular. Reis bu talebi r<!ye 
koydu ve kabul edildi. 

Maden hurdaları için 
Bundan sonra bazı maden hurda

larının harice çıkarılmasının yasak 
edilmesi ve 'Satın alınma!ı hakkında 
iki kanun projcsıle iktisat, Milli Mü
dafaa, adliye ve bütçe encümenleri 
mazbatalan okundu. Söz alan Tah
sin San (Aydın) şunları söyledi: 

" - 15 senedenberı memleket için
de ne kadar hurda demir varsa ha
nı harıl A vrupaya sevkediliyor. Bil
hassa Italyanlar lzmir ve lstanbul -
dan yok pahasına olarak demir taşt
yorlar. Bunları vapur yaparak kul· 
lanıyorlar ve satıyorlar. Hatta bu 
vapurlardan bize de satmışlardır. Bi
zim neden sonra aklımız başımıza 
geldi. Hurd

0

a demir çıkmaemı daha 
yeoi menediyoruz. Bir komisyon ta
yin ediyoruz. Bunun Avrupadan ve 
Iktısat Vekiletinden alacağı fiyat ü
zerinden şu fiyatı verecektir, diyo -
ruz ki buna llizum yoktur.,, · 

Kanunun heyeti uµıumiyesi üze -
rinde daha bazı müt.tilealar ileri ıü -
rüldU, neticede kanun kabul olundu. 

Buna göre demir, bakır, kalay, tut 
ya, alomin}üm, antimuvan ve nikel 
hurdalarile bunlann hurda halinde -
ki halitalannm ve ku.lanılmıyan es
ki hale gelmiş büfımum muhnrrik ve 
müteharrik vasıta1ann memleket dışı 
na çıkarılmasını yasak etmeye icra 
vekilleri heyeti salahiyetli kılınm41 -
tır. li'akat bu maddeler memleket 
içinde serbestçe satılabilecektir. 

Yine bu madenlerle halitalannın 
ve muharrik veya müteharrik vası -
talarm satın alınması için Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü bUtçe· 
sine her sene Ji\711mu kadar aynca 
tahsisat konacaktır. Devlet Demir -
yolları idaresince Askerl Fabrikalar 
idareslnin naklcttireceği hurdalann 
her tonunda kilometre başına bir ku 
ruşu geçmemek ı. -re Ucret alına -
caktır. · 

Muteakiben devlete ait bir kısım 
biıuıJar satı§ uedellcı uc resllll daıre
ıer yapıı?WUiı hakKmdakı kanunun 
birwc1 ma.aacsıne şu !ıkranın eklen
meaıne daır oıan layıha goruşülcrek 

kabul edildi. 
"Bu-mcı maddede yazılı gayrimen 

i<ullenn satış hasıllaı ı 938 senesi varı 
dat bUtçesinde açılacak hususi bir 
fasla irat ve ayni zamanda masraf 
butçesinde aç.ılacak hususi bir fasla 
tahsisat kaydolunur. Bu suretle tah 
sisat. kaydo.unan mebaliğten mali 
sene sonuna kadar sarfedilmiyen 
miktar mutcak.p mali St>11e btitçe -
inde yine hususi bir fasla tahsısat 
ı{ayuo unur.,, 

S.ra na,banthk mektebi kanununa 
gelımşti. Bu 1 ha uzerinde de bir -
.;ok mebuslaı. '1ız soz alarak heyeti 
umumtyesi hakkında mıitalealar söy 
ediler, nctıccdc kanun aynen kabul 

ed4ldi. 

Bu kanuna göre, lüzum görUlea 
mıntakalarda Zıraat Vekaleti tara -
fından nalbant mektepleri açı:acak
tır. Nalbantlık yapabilmek için aa -
keri veya mUlki nalbant mekteple -
rini bitırmiş veya kurs görmüş ol -
mak U'ı.zımdır. Ecnebi memleketler -
de nalbant ık tahsil etmiş olanlar eh 
.ıyet imtihanına tabidırler. Nalbant 
mektebı a~ılnn mmtakaıda yukan -
daki vasıfları haiz olmayanlar kursa 
tabi tutulacaklardır. Kursa çağın -
lanlardan mazeretsiz bir sene içınde 
kursa gitmiyenler o mıntakada sa -
nattan mencdileceklerdir. 

Bundan l!lonra 335 senesinde çıkan 
2702 sayılı kanunda bazı tashihler 
yapılması hakl\ındaki kanun layihası 
müzakereye alınarak kabul edildi. 
Müteakiben arazi ve bina vergilerile 
binalardan alınacak iktrıııadi buhran 
vergi.9inin vilayet hususi idarelerine 
devri hakkmdaki kanuna bir madde 
ilavesi hakkındaki llyiha rörUlfildU 
ve kabul edildi. 

TAN 

Hatayda işkence devam ediyor 
(Başı l incide) 

sinizdir. Sizler ittifakınızı ne kadar 
kuvvetlendırirseniz, Fransızların ya 
pacağ} i§leri o nisbette kolaylaştır
mış olursunuz. Neticeden zerre ka -
dar korkmayınız, tevehhüme kapıl
mayınız, Sancakta hakimiyetimiz de
vam edecektir.,, 

Suriye bayrağı çekilmeci; 
Süveyd ye, ı (1'an muhabiıinden) 

- Şeyh Marufun 29 teşrinisani bay
ramında resmi kabul yaptığını ve ta
raftarlarının tebr klerini kabul etti
ğini gören Usbeci grupundan bazı
ları Suriye bayrağını açmak teşeb
büsünde bulunmuşlardır. Bunu gö
ren Şeyh Maruf, nahiye müdürü SU 
leymana müracaat etmiş ve: 
"- Suriye bayrağını açarsanız, Ankarada Hataylıların toplantı•ında 

biz de Hatay bayrağını çekeriz,, de- rn""rke . d ~ 

1 
" zın en: 

miştir. . . .. n 29 'l'~rinisani 1937 pazartesi gU- B •• b • 
Bunun UzerınP. na~lye müd~rU, A nünden itibaren Hatayda statil ve a- ugun Jf 

takya istihbarat da1res ne mUra~a~t nayasa rner·yete girmiş olduğundan p • • . 
etmiş ve Suriye bayrağınm çektırıl- Tilrkiyede b~luan Hataylılardan yir- ?Otesto mıtıngJ 
mesine mani olmak ~çın teşeb~Usle;- mi ~mı ikmal eden erkek vatan • Y 
d~ bulu~~uşt~ır. Sunye bayragı S - daşlarm intihapta reylerini istimal apılıyor 
kılmemıştır. ·"tm k "b" ·ıu ·~ ı · · yapmak 

l (T h b;rinden) ... e gı ı mı vazbe ennı (Başı l incide) 
Antakya, an mu a. üzere H ta •tm 1 · ·ca olunur 

_ Antakyada rejim kaymakam ~e- a ya gı e en n · o~duğu gibi, şehrmiizde de derin 
kili, kadı tarafından ilin ediJmiştır. f bir teessür uyandırmıştır. Bilhas 

Reyhaniye, 1 (Tan muhablrinden) lftJ03 Ve sa Hatay TUrklerinin istiklal bay. 
_ Reyhanlyede rejimin ilanı Çer - y raml~rıı,ı kutıamııktan n erıcdilmele-
kezler tarafından büyük sevinçle kar ağmurun ri her tarafta şuurlu bir as1biyet do 
şılanmıştır. Bayram, mim oyunlar ve ğurmuı(..ur. 
mili müzik ile kutlanmıştır. c;ece Tahribatı Hataylı kardeşlerimizin uğradığı 
bir fener alayı tertip edilmiş. genç- bu haksızlığa karşı, bugl.l ... şehrimiz 
ler ve münevverler tarafından nu- (Başı 1 incide) de. ~ır proıı sto miting: y·apılacaktır. 
tukler söylenmiştir. Bu nutuklarda re koyunda bekliyen gemiler. diln Ka M:~.~~g, :S~·yazıt meydarı.!Tloda olacak 
Türk ve gayri Türk bütün unsurl11ra radenize çıkmışlardır. ve ?g.lecı .. n EOrıra başlıyacısktı~ .. 
mensup kimselerin AtatUrke minnet Bir vapur oturdu t nıvcrsıt1: talebeleri, c;on hadısele 
ve şükranları bildirilmiştir. Reyha- Fırtına yüzünden Gelibolu önünde ri protesto nıaksadile j'iu geç vakit 
nlyede memurların tazyikine rağ - bir vapur kazası olmuştur. Varna li· ümversıtc nıeydanında )Jir miting ha 
men bıı.yrama Kürt.dağından da iş- manından 4335 ton buğday yükliye zırlama~. ıs• l'mişlerdir. Fakat, sonra 
tirak edenler miihim bir yekun tut- rek Malta adasına gitmekte olan dan bugun daha bilyUk bir miting te 
mmıtur. Halbuki ;stihbarnt reif!i Ke- Fransız bandıralı Brisbane vapuru tib~i kar~laşt~mışlar ve tezahuratı 
ro evvelce aldığı tertibat ile köy - Gelibolu civarında Doğan Aslan mev tehır ctmışlerdır. 
le~den ve civardan kimsenin kasa- kiinde rüzgar ve sularla karaya sü- B ıgUnkü ~itlnge, ba5~:ı. yüksek 
baya gelmemesini temine <;alı~mıştrr. rUklenmi~tir. tahsil gençı gi olduğu halde blitün Is 
Yalnız bayram günü Çerkezleri mil- Vapur. fazla kayalık olan sahile tanbullular i<,t!rak edece'.rtir. Mitin • 
teeuir eden bir hadise olmuştur. o tehlikeli bir surette bindirmiş ve tel- gin saat 14 te başlaması uıulıtemel. 
da hükiımetin Çerkez mahallesi hal sizi ile imdat istemiştir. Ha'liseyi ha dir. 
kının fener alayına fştirıı;kini menet- ber alan ve Çanakkalede bulunan ge-
mis olma!ıdır. mi kurtarma şirketinin Alerıdar tah 

b lisiye gemisi kaza mahalline giderek Payasta Araplar da ayrama 
işe baıdamıştır. Diin de şirketin Hora 

. iftiralı ettiler tahlisiye gemi~i kurtarma ameliyatı 
Payas, l (TAN) - Fransızların na yardım etmek Urere Geliboluya 

yaptığı bütün entrikalara rağmen gönderilmi§tir. Fransız vapuru fena 
29 t.etrinisani bayramı çok güzel ve vazı~e oturmuş bulunduğıu için 
sükunetle geçtiği gibi Kuaeyir A- kurtarma işi biraz uzun RUrecektir. 
raplan da bayrama memnuniyetle 
iştirak etmiflerdir. Birkaç bina çöktü 

Matbuat Umum Müdürü 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden)

Yeni Matbuat umum müdürü Naci 
Kıcıman, bu akşamki ekspresle- ls
tanbu1a har k t etnıi tir.. Yarınki va 
purla Sinoba giderek oradaki arka
daşlarına veda edecek ve ailesini a
lacaktır. Bir haftaya kadar Istanbul 
yolu ile tekrar Ankaraya dönecektir. 
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Yeni Türkiye 
Anahtar 
Bir Devlet! ... 

(Başı 5 incide) 
Lindsaym halefi olan S.r Corı: 
Klark ta vazifesini sabır ve muvaf 
fakiyetle yapmış ve Atatürk :ıe 

bütün Türkiyeyi memnun etmişti. 

Türk siyasetinin tahavvül ün 
de en büyük amil, dahi bir 

asker, rearst bir siyasi olan 11e 
muvaffakıyetle.ri istismar etmeyi 
bilen, emniyet içinde ne derece i& 
tismar edilebileceklerıni anlıyan A
tatürktür. Harp ile harp sonunun 
çok tabü neticesi olan yabancı 

düşmanlığı onun sayesinde zail 
oldu. Tilrk dış siyaseti, Avrupa dip 
ıomasi aleminin sevimli bir siması 
olan Doktor Rüştü Aras tarafın
dan idare olunmaktadır. Doktor 
Aras Türk - Yunan antantına, Hal 
kan Antantına, Şark misakına a
mil olmuş Tilrk'ye ile Rusya ve 
Fransa arasında birçok anlaşma • 
lar imzalamış, lskendenın mesele
sinde, ve Boğazlar konferansında 
memleketinin davasını salB.hiyetle 

mildafaa etmişti. Kendi.si, ~hst 

temaslarm kıymetini tam anla • 
mış bir şahsiyet olduğu gibi iyi 

niyetli, hünerli, tedbirli ve ara bu

lucu bir siyaset tutan bir devlet 

adamıdır. 

1935 sonbaharında Jngilfz " 
Türk dostluğu epey ilerle -

mişti. ltalyanın Habeşe hUcumu vt 
Milletler Cemiyetine karşı gel • 
mesi bu dostluğu kuvvetlendirdi. 
lngilterenin hodperestliğine dair 
ileri sürülen Italyan propagan • 

dalan pek az tesir ediyordu. Tür
kiye, Milletler Cemiyetine karşı 
taahhUtlerine sadık kalarak ikti· 
sadi sanksiyonlan tatbik etmiş ve 
bir tecavüz vuku unda Akdenizde 
mütecavize karşı gelmeyi taah • 
hüt etmişti. Alman hUkflmeti 193e 
martında Lokarno paktını ihlA.l e
derek Ren havzasını ~ga.1 ettiği 
mman Türkiye, lngilterenin an • 
Iaşma siyasetini tasvip etmişti. 

Türk ve lngilia ~ilerinin ay• 
.nlabilcccği en son nokta da er:teai 
yaz mevsiminde hallolundu. 

Bu makalenin son kısmını ea • 
martesl gönü bu sayfada verece-
ils-

Payas, ı (TAN) - Fransızlar ta- Dört gündcnberi devam eden yağ. 
rafından yanlış negriyat yaptığı ha- murlar neticesinde şehrin bazı yerle 
haneaile (Yeni Gün) gazetesi bir haf rinde çökme hadiseleri olmuştur. 

, ..................................... .. 
ta müddetle kapatılmıttır. Çöken yerler şunlardır: 

Nilak •olrmak iatiyenler Beyoğlunda Tarlabaşında Yağha -
ne sokagy ında Hakkı Siretin 16 num.a 

· tel'in edildi ralı evinin arka kısm.ı ile bitişiğinde 

1 K A Ş E 1 

NED ALHINA 
Grip, Bat ve Dit Ağrılan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Payas. 1 (TAN) - lstihbanınıza bulunan Madam Ağlayanın 18 numa 
nazaran bayramda yapılacak ,enlik- ralı evinin arka tarafı çökmüştür. 
lere ait programın delege Garo tara- Bunlara bitişik olan iki ev de bu yüz 
fından tasvibi sırasında gay - den ehemmiyetıice hasara uğramtş
ri Türk ·anuırla meskfın mın- tır. ÇökUntU sırasında insanca zayi-

taka 1 ara mUselllh inzibat kuv• at olmamıştır. Tehlikeli vaziyete gi- ,•••llİIİİl••••••••••••••ı•m••••llllll~ 
vetleri konularak vukuu mel - ren yandaki evler. dUn tahlive edil -
huz hadisenin önüne geçileceği bil.ii miş ve bir kısım duvarlan itfaiye ta 
rildiğ"nden halk Partial böyle bir ha rafından yrktınlmıştır. 
reketin yapdmaat Sancak halkının Bunlardan başka, Karakurum so -
milli emellerine ve statünün hedefi - kağmda evkafa ait 28 odalı büyUk 
ne muhalif bulunduğunu ve bu giui bir b~nanm arka kuımı tamamile yı
tedbirlerle anasır araımda mevcut kılm1ı1t1r. Muhtelif ıı.ilı>lerden mUrek 
tesanüt ve mütekabil itimadı sana- kep kirerılar, iC'erisindcn çrkanlarak 
cak vaziyetin ihdasına sebebiyet ve- bin& miihi!rlenmiştir. · 
rilmek istenildiği 6Öylenerek prot.es-
to edilmiştir Buna rağmen AJevf hı- Biwa çayı laftı 
ristiyan ve TUrk m'lltakalanna 11.15 - Biga, l (TAN) - Uç gündenberi 
ker jandarma ve milis kuvvetleri L1<a devam eden •iddetli ~urlardan 
me edllerek halkın müşterek bay - Biga çayı pek fazla taşmış, bütün Ri 
ram yapmaıuna mlni olmak isten • ga ovası bir göl haline gelmiştir. 
mi4 ise de diğer unsurlarla Sancak Her zaman olduğu gibi bu sene de 
Alevfleri ve Kuaey· .. araplarmın mutı Biga - Çanpa1.arköy şosesi sular al
telif mUmt>SSilleri her tUrlU mlnileri tında. kalmıştır. Çanakkale yolcuları, 
bertaraf ederek Halke·r.ne ve koMo- yolun su ile kapanması yüzünden. 
loshaneve gelip tebrikatta bulunmuş Katrancılcöyü civarında otobüs için
ıar ve bazılan arapça nutuklar söyli de ~ecelemiye mecbur kalmışlardır. 
verek bütlin Sancak halkı ve hilhas- Geceleyin sular otobUsün içine gir 

88 Alevtler namına Ulu önderimiz miş. yolcuları havli telaşa düştirmiiş 
Atatürke ve bUtUn anavatan büyü-.C tür. Yolcular, evvelki gün otobtis .. en 
terine şUkran minnet1erini izhar ede inerek dağlara <:ıkmışlar ve bir mUd
rek kardeş arasına nifak sokmak vi det da~ yolunu takip ettikten sonra 
rtile hareket edenleri telin eylemişler Bigadan imdada gelen kamyonlarla 

kasabamıza girebilmişlrrdir. Sula -dir. 
Milletler Cemiyeti lromiayona 

Cenevreye Jöndü 
Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce -

miyeti Konseyinin Sancak komiıııyo -
nu. lskendenından buraya gelmi§tir. 
Komisyon, timdi, Sancaktaki ilk seç! 
min terası ve mUrakabeet hakkındaki 
tekllnerinl kaleme alacaktır. Millet
ler Cemiyeti Konseyi, komiayonun 
tavsiyeleri tıı.erine klnuırusanı top -
la.ntıımda karannı verecektir. 

Halayda •eçime iftiralı 

nn fazlalığından postalar intizamını 
kavbetmistir. Karabiga sösesinin Gli 
Jeçköy kısmı da sular altında kal -
nns. gelip gitme ke!ilmiştir. 
Kasabamızın önU 80 metr~ kadar 

~eniş bir ~ ıı1ahas1 halini almı~ır 
Fazla olnn akmtr, bUyük bir nehri 
andırmakta ve herkesi korkutmakta 
dır. Kasabadan bağlara giden yollar 
daki ufak köprUcUkler yıkılıp Marma 
ra denizine silrUklenmiştir. G'itttk~e 
artan sularm kenar mahallelerdeki 
evlere girmeelnden korkulmaktadır. 
Büyük köprünün altma·arabalar do.Jecü Hatayldtlll' 

Hatay Erkinlik Cemiyeti genel ıusu moloz yığtlmıştrr. 

NEZLE 
Kınkllk, baı. diı, 

ve adale ağrlları 

en seri ve en kat't 

ıekllde yalnm kaıe 

GRIPiN 
ile cıeçer 

Havaların serinlediği bu
günlerde alacağınız ilk 
tedbir evinizde birkaç 

GRIPIN 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

yormadan bütün ıztırapları dindirir. 
İcabında günde 3 kate alınabilir. 

Taklitlerinden Sakınınız ve her yerde 
ısrarla Gripini isteyiniz. • 
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Nasal dogclu? • NasnM yaşadı? • Nasın battı? 
No. SO Yazan : Ziya Şakir 

Fırka iki Zıt içinde 
Cereyan Çarpışıyor 

Bu !'llyasr klilpler, birer tekke ve 
y ut medrese köşesine benziyor • 
du Her odada, takım takım şeyh
ler, dervişler, hocalar ve softalar 
ıörünüyordu. Sedirlere, hatta koltuk 
ve aandalyalar Uzeri~e bağdaş ku
ran bu garip siyasetçiler lisanında, 
hiç sonu gelmiyen bir nakarat gi
bi mütemadiyen şu sözler dönüp 
dolaşıyordu: 

- Dinsizler .. 
- Klfirler .. 
- AlınNı.n, secdei rahmana gel· 

mi yenler. 

- Farmasonlar .. 
- Imansızlar .. 
- Sarhoşlar. 

- Daha dün, Uç yüz kuruş ay-
tıkb bir posta katibi iken, bugün 
BabıiUde n&Zirlık sandalyesine yarı 
gelen Talltıar.. . 

- Dün, zekatlık keçi gibi açlık 
Jarmdan ölüyorlardı. Bugün, mali 
iKanına malik oldular. Kaşaneler 
de yaşıyorlar. 

- Cemiyeti İttihadiye değil, şiı 
keti inhisarlye. 

Ve saire .• 
Hiç kiınl!e, Trab'usgarp ve Bin

guinin kızgın çöllerinde dökUlen 

Cemiyetin en mutattısıp aza· 
lanndan Vaali Hoca 

bir silah gibi kullanılıyordu. 
Işte, bir (Hürriyet ve itilaf klü

bü) nün iç manzarası .. 

Türk kanlarından bahsetmiyor; T eşekkill ettiği günden itiba-
- Orada Türklüğün şeref ve ren fırkanın ruhunda iki zıt 

namusunu müdafaa edenlere, hiç cereyan hasıl olmuştu, Osmanlı ca 
olmazsa bir selam olsun göndere- miası içinde din, ırk ve milliyet fark 
J:im. lan görmiyen liberal bir program 

Demeyi; · ile, katı bir softalık zihniyeti; gizli 
- Rumeliyi kasıp kavuran çetele bir ~ışmaya hazırlanı~rdu. 

rln sil&hlarile can veren din kar- Ciddi ve münevver Iti18.fçılar, 

de,lerimlzin mtıhtaç ailelerine bir (Liberal) liği kabul ediyorlardı. Za 

-iamet hissediyorlardı. Ve yakında, 
fırkada bir teşettUt ve nifak zuhur 
edeceğine ihti.maJ veriyorlardı. 

Esasen bu, gayet tabii idi. Çün
kü fırka; muhtelif fikirlerin. kar
nfaka.rışrk zihniyetlerin şuurdan 
doğmryan içtihatların, coşkun· ihti 
rasların temeltaşlan üzerine bina 
edilmişti. Mustafa Sabri, Zeynelabi 
din, Hoca Vasfi Efendiler gibi ko 
yu mutaassıplarla, Rıza Tevfik Bey 
gibi dini ist:hfaf edenler yanyana 
oturuyorlardı.. En katı muhafaza. 
karlarla. en milfrit terakkiperver
ler. kolkola geziyordu. BUtUn bu 
z d cereyan lan mUsa vi zihniyetlere 
getirmek. ve bunları ayni mecra da 
bilinde yürütmek. kolay bir iş de 
ği'di. 

Sadık Bey kendis;ne verilen ( i
kinci reis) lik mevkiinden istifade 
etmek için artık konağının harem 

dairesinden çıkmış fırka merkezi 

umumisi ittihaz edilen kısma ge~ 
rek (makam) ma yerleşmişti. Ve 

fırkanın idaresine de (fiilen vaz'ı· 
yet) etmişti. (Has müşavir) i Şa
ban ile, işe girişmişti. 

Fırka erkanından birçoklan, Sa 
dık Beyin bu vaziyetine bile itiraz 
ediyorlar; 

- Biz, her tUrtU tehlikeyi göze 
alarak fırkanın tesisi ile meşgul i
ken Sadrk Bey İttihatçılarla anlaş 
mayı dUşünüyordu. 

Diyorlardı. 

(Arkam var) 

1 E K o N O M i 1 

Zahire 
Satışı 

Dtln piyasamıza OD altı va,. 
goa buğday, 7 vagon arpa, 2 
vagon çavdar gelmiştir. 

• 

Bir Blok mu Kurmuslar? , 

Fındık Fiyatları 

Düşürülmiyecek Piyasa istekli olarak de
vam etmiştir. Yumuşak buğday 
lar 6,16-6,25, sertler 6. Ana • 
dolu arpası 4.07-4,09, m1811 Fındık ihracabmız, fU günlerde can'ı bir devreye girm:ftir. 

1

, 4,27-4,SO, da.n S, yulaf S,80- Hamburg fındık piyuaaı Avrupa piyasalarının en kuvvetli bir 
4, ufak fasulye 6.80--7, koşye- merkezi olduğundan Hollanda, Danimarka, laveç, Norveç, Fin-

. mi 7,20 iç frındık 85.20, ince af. lindiya gibi bu piyasa merkezine yakın memleketler serbest dö-
yon 5,40-580 kuruştan satıl· ı vizle kendilerine lazım olan miktarda fındık almaktadırlar. 

1 mıştır. • Almanyanın bizden ald ğı fındıkla- ı--
1
' ı d ı rın fiyatı~nı tespit. ede~ . ~ca~t Ticaret Odasınd 

Almanya.om P !asamız an ku 

11 

bloka'an oıyatlarm düşmesı ıçm her 
11 ru fasulye alaca...,. aınlaşılrnışhr. S • H 1 v 
il Kuru fasulye tttooarlan şimdi çareye başvurmuşlardır. TUrk fı~dık el! ım azır ICJI 

1 

~ lannm İtalyan fındıklarına tercih e- 3' 
den nümoneler hamiamışlardıJ'. dilmekte olmasma ve ispanyadan fm Bu ayın 27-28 inci günleri ticare 

1 

Almanyanın aradığı evsaf Vf' dık alnamamasına rağmen Alman it- odası umumi heyetinin seçimi yapıl 

~
ı . boydakt fasulyelerin fiyat 9,5- hatit bürolannm propagandası neti- caktır. Seçim için iktisat Vekaletin 

10 kuro!'lltur. 1 ı cesinde f'yatlann düşürülemine çalı den yirmi ve partiden kırk ik 
~=~~~~~~~~~~~!! şıldığı sö~lenmektedir. Bunu önle - mUn~ehip seçileı:e~. oda~ .bildirile 

Alman Firmalarının 

istedikleri Mc ddeler 
Almanya ıle aramızda mevcut ti

caret ve kliring anla.şmae·na göre, 
1937 senesinin dokuz ayı içinde iki 
memleket arasında yapılan ithallt 
ve ihracatın miktan 1936 ve daha 
evvelki senelere nazaran on milyon 
mark kadar artmıştır. Dokuz ayda 
Türkiyeden Atman ithalatı 84,5 mil
yon ve Türkiyeye Alman ihracatı 
66.9 milyon mark tutmuştur. Alman 
firmaları yurdumuzdan zeytlnvağr. 
keten. antimuvan ve krom madeni 
istiyorlar. 

---ıo---

Kahve Telvesinden 
istifade Ediliyor 

Alman kimya sanayiinde kahve 
telvesinden istifade ~in Berlin civa-

rında yem bir fabrika kurulm°'tur. 
Bu fabrikada kahve telvesinden yağ, 
mum, sakız gibi bazı maddeler istih
sal edilecektir. 

mek için fınd k tüccarlanmız da bir cektır. Altmış kışıhk s~çıcıler heye 
blok kurmayı ve zarar görmemek i· ya aralarından, ya harıçten otuz ttl 
çin fiyatıan tutmayı muvafık bııl • ca.r ayır~c~klar~r. Bunlar, ~da um 

1 
·rd mı heye tını teşkil edece klerdır 

muş a ır. . . h 1 ~ "imi t' 
Diğer bazı ihracat maddelerinin ıç :n azır ıga geç· § ır. 

ticaretile uğrasan tüccarlanmızm da n 

bu tarzda lirlikler kurmaları lüzum Fflistine Satılan Buğdayla 
ıu görülmektedir. thracat ve- Filistin tüccar1;ı.n Mersinden yük 
sika.eı almış olan TUrk firmalan, lenmek üzere memleketimizden mU 
dıŞ memleketlerde yapılan bloklar madiyen sert ve yumuşak buğdayı 
ka.rş•smda mUşktu vazivete düşme • lar almaktadırlar. Son çıkan 1 
mek fr.fn birlik meselesini tazelemiye ·a Vekil1eri kararnamesine göre b 
ceklerdir. ian böyle lktısat Veka'etinden mtı 

saade alınm :vl·l~cıı. "Filistine de bul 
v ihracına müsaade edilmiyecektir: 

Borsa Muameleleri 
Dün Pars borsasından Unitürk 

228 frank bildirilmiş olmasından bor 
samızda yine yükselme olmu~tur. 

13,95 liradan a<:ılan Unitürk 14.10 li 
raya cıkmrştır. Sivas Erzurum tahvil 
teri 101,25 Uradır. çimento hisseleri 
9.85 lirada durmuştur. Londrada bir 
sterlin 147.07 frank ve 4.$}887 dolar
dır. Dün altm fivatı 1107-1108 kuruş 
arasında kalmıştır. 

Rusyaya Satılan Yapağda 
Sovyet Rusyaya satılmış olan i 

cat mallarımızın limannnıza gel 
Rus vapıuruna yüklenmesine başlan 
mıştır. Sovyetlerin satın aldıktan 
pağılarm miktarı sekiz bin balya k 
dardır. Bu malların ödenmemiş ola 
bedellerinden iki yüz bin liralık bi 
kısım bedeli dün tuccarla.rımıza -
denmiştir. 

--n---
okka. ekmek gönderelim. ten fırka.ıım pro~, (Parlma.n-

Diye dllşllnmeyi 'kimse aEDidan ta'fiZinJve (:f>emokril.slr' esasına ga-
geçirmiyordu. re tanzim edilmişti. Ve bu progra-

(Şer'i terif) in günah addetmiye mm tanziminde Reşit Bey hakika- LokM AN 
.. 

~·. --···:· 
Ticcarlar itiraz Ediyorlar 

GUnUiik idaresi biiinciki.nunun on 
beşinden itibaren, limanımıza gele -
cek vapurlann çıkaracaklan malla· 
nn bahrl (supalan) muamelelerinin 
Istanbul gilınriiğil salonunda yapıt -
masrna kar&r vermiştir. Bu karar, 
tUccar1an memnun etmemiştir. tdd;a 
ya göre, seeilen yerin daima ak,ntıh 
o}J'!luı ve burava mavnalann eiklUk 
le y&na.şabilmesi işlerin uzamasına 

seben ola~aktrr. Tflccarhtl"Tn fikrine~ 
bu ~i" lhliQ içinde yapılması daha 
muvııfıktll'. 

Rigaya Bir Ticaret 
Heyeti Gidecek 

Türkiye ıle Letonya arasında 
·e edilen klering ve ticaret anlaşma
~ı yakında Rigada imzalanacaktır 
... .,nıııı için Rigava bir bevet 2'İ~P('ek
tir.Letonya.dıııı 'Nirldveye kifi dere 

eeği şekilde ittihatçılara kilftirler ten bir muvaffakıyet göstermişti 
eden .• Burun deliklerine tıkıştırdık Münevver itillfçılar; bütün Os· 
lan tutam tutam enfiyeden sonra ma.nlı unsurlanru ayni haklar ve 
• tıpkı ağızlarından akan salyalı kü şartlarla, ayni idari ve içtimai mu 
fürler gibi· iğrenç sesler çıkararak saadatla bir bayrak altına topla-
burunlarrnm müzahrafatını da si- mak; ve bun lan hüklimete (sadık 
yah enfiye mendillerinin mülevves tebaa) yapmak istiyorlardı. O un-
ka.tlan arasma döken bu hacı, ho- surların, asırıa.rdanberi kalplerin.-
ca, hifız, imam, hatip, ,eyh, der- de ve kafalar"nda besledikleri gizli 
vig efendiler, burada böylec;e kendi emellere, milli hırslara ehemmiyet 
lerine mahsus siyasetler yaparken, vermiyorlar; bu hususta büyük gaf 
kahve ocağının başında onlara (tav let gösteriyorlardı. 
pn kanıl.gibi çay, kulpsuz Buhara Fakat softa zihniyeti taşıyanlar; 
f"mcanlanna (okkalı) cinsind~n (Müslüman ile gavur) un nasıl mü 
kahve haZTrlıyan hakveciier bile: savi olabileceğine henüz akıl erdi-

- Gidi nikihı dalağı fasit mür· remiyorlardı. • 
tedler.. inşallah, şöylece bir tepe Bilhassa Miralay Sadık Bey, 1i· 
taklak gitsinler .. Alimallah n !!ece berallerin programlanna tamamen 
Abah ezanı okununcaya kadar, ih· Jıd bir meslek takip edivordu. Din 
'98.llI kirama cabadan çay, kahve ve ile siyaseti beraber yürütmek i.3ti-
receğim. yordu. 

Diye, "fırkasmm ka1''l. haşin vt Sadık Bey, fırkanın Libeı:a1 prog 
galiz siyasetini güdüyordu. ramını tasdik. kabul ve batta altını 

T 8fr& klUplerinde, hiç kimse 
kJUp binasma ayakkabı ile 

giremiyordu. Kapmm önünde kun· 
duralar çıkanlıyor; Yfl çorapla ve· 
:yahut yalmayak geziliyordu. Onun 
tein klüp binalannm havas'Dı saran 
ter ve sarmısak rayihalannn. 
daima ayak kokulan galip bulunu 
yordu. 

Fırkanın asıl bUyUk siyaseti. e
zan okunduğu zaman tebarüz eder 
di. KlUp binasının en geniş sofası, 
derhal serilen kilimler ve hasırlar
la küçük bir mescit haline girerdi. 

KlUbUn karşısında koskoca bir 
(selatin cami) olsa bile, ihvanı 
kıram) a klüp binasında namaz kıl 
dınlmak, fırkanm gizli programı

n n en esaslı bir maddesi idi. Mak
s.-t• · h~ıı.,,., ~V:lm kr~,..,,nı::ı • 

l 
r 

- C" ......... z 'i a· r f T 

\ 

D d·rmck Bu stır"t'e 

celbi ku'übüne gayreti etmekti. 
Klüp idare heyetleri erklnınm 

ekseri!li ; ya (ittihat - Terakki O!
miyeti matrutlan) ndan veyahut ta 
ittihatçılara en koyu "1Ur saw
ranlardan seçiliyordu. ÇünkU bun· 
lar, ateşti fırkactlardan addedill· 
vor: ve lttihat~ar aleyhine keskin 

da imza etmekle beraber bu prog
rama asla temayül göstermiyor: 
klüp1eri hacılar, hocalar. mütek>ıit 
zabitler. kadro harici kalmış veya
hut açrğa c;ıkanlmış memurlarla 
doldurmaya çalışıyordu. lş bu ka
darla katsa, birşey değildi. Mellmt 
Sadık Bey, ayni zamanda bunlara
rasında dervişlik propagandası da 
yaptınyor: ve hatıl asırlardan!le 
ri biribirine taban tabana zıd olan 
dervişlik Ue softahih ko1kola yU
rUtmeye uğraşıyordu.. Onun için 
hususi mt>clislerinde daima bir ta
rafında Fatih. Beyazıt, SUleymani
ye mPdreselennin hocaıa.rr. die-_er & 

tarafında da; Melamt, Kadirl. RUfa.ı 
şevhlen bulundunıvordu . Ve bunla 
rm arasmda. f1rkA,.11rk namına vap 
tı~ i<ılı>r. "'"'~PC'f' tttihatrılar alev· 
h ;., n •.,., ""1' h11 1( cı ' f·..+ 'H'" lr h ::ı "" lr.e>t 

' f' "' ..,.· ·,.. "r' t""' ;~ .,.,..,. .. '~1~""""'""''' 
C'' .1 1 ..., •'tı '!- , ı,., 1 ,r: "1 "'T'l"''"' 'E'T 

j~: ·r 11r,. c,..,.,., "n' ~ ı-,:o:~ ,. ... ,..,rdu 
ç·ııı 1di ~ .. 1•'· ~,..v:r lı11 ıi 1,.,~"T"!'I" 

w derviı:1a'1e fırkac+ğ nm: hıristi
yan unsurları ürkütmesinden, ve 
programdaki esaslann hiç derecesi 
ne inivermesinden korkuluyordu. 

• lk müessisler; Sadık Beyin 
1 şöhretine kapılarak onu fır 

k~va aldıkları iein simdi acı bir ne 

lstanbulda Soğuk 
Bizim güzel tstanbulumozun hem 

rUtubetll bir iklimdir, hem de eoğ
i'&fya vaziyetine göre fazla. soluk 
ikllmlerden sayılır. Yaz mevsimin
de lsta.nbulun ayni hizada bulunan 
başka yerlere aisbetle serill olma-
81, buraya pek değerli bir üstünlük 
verirse de kışın o yerlerden çok da
ha soğuk olması bizi haylice üşü
tür. 

Uzun seneler içinde tutulan ista
tistiklere ·göre. lstaabulda kıt va
sati hararet derecesi 5.S tür. Fa
kat bu vasati hesabı hiçbir şey Is· 
pat etmez. Burada barai"etin sıfır
dao aşağı lmtğl bir çok defa gö • 
rüldtlğü gibi sdmta.n aşağı 16 
dereceye kadar indiği bile vardır. 
Bir seoenln temmuzunda sıfırdan 
yukan 34, lk!nclkinunda da sıfır
dan aşağı 16 olablld!ğlnl düşünür
seniz Aradaki fark eUI dereceyi bu· 
lur ki. bu da bizim için hiç hop 
gidecek. bir şey değildir. 

Burada denizin bile doamut ol-
duğunu: · 

Uskildara yol oldu, bin otmda 
Akdeniz donda. 

Mısramdan blllrsfıniz. Ondan ön· 
ce de birçok r1pfa1Rr RoJ!"u.lçl 1m
lann111 dondui;unu tarih kltaplan 
Yazarlar. Ancak, okuyuculıarmu kor 
kutnıamak için, hemen söyllyeylm 
ki, Boğazlçflım donması şimdiye 
kadar hep Süveyş kanalmm açr1 • 
ma..ıtından önce olmuştur. O kanıl· 
1111 açıhnnı;omdıanheri Bo~azic;lnin 

dondu~ göriilmemiştir. Sekiz. o.n 
~ne coce görılliğilmil1 glhl, Kara· 
denizden gelen hUyUk ı 01 parça • 
lan Boğa.dçior kadar ~rerlerse de 
bunlar Usküdaı'dan lstanbula ka
dar karadan yol açacak kadar o
lamazlar. SUven kanab açrldrktall 
sonra Bo~çlnin d0111DU1 ihtima
li pek azdır. 
Soğuiun şiddetll olması bir Ddl

me daha dyade aağlamhk verir. 
Nitekim, Boğum kenarlannda in· 

sanlar çoğallNUJan önce, sofuk ve 
sağlam bava &riyan aslaıı.la.r bl!e 
BoğUm hav.sından bo&)ıaaarak 
burada yaşar&annı,. 

Jstanbullulaıın camm sıkacalc 
teY, burada soğuğun şiddetli de • 
ğll, devamb Olnıa.nıuıdır. lstanbul· 
da sörddl mevsim yoktur. Poyraz 
e9lnee 1u, olur. Lodos esince nr 
pllr, dlymlerin hakkı vardır. "ın. 
aaıdara dokunan şey de bavanm 
böyle ıttıraısız olması, çok defa 
birdenbire değişmesidir. 

Onun lçF.n burada nezle, buran 
lltlbabı, boğaz iltihabı, kuabat U
tlhabı butabklan kış lçer!&in· 
de, birdenbire llOiruk çıkınca çok 
görillttr. Devamh soğuk memleket 
lerde •tllnie hutalığnım u o1-

masma bakarak heldmlerden ba
zrlan bu ha8talığm soğukla mUın• 
1ebetl olma.dığııu ve yalnız bulal) • 
ınaktan Dert geldiğini iddia eder -
ler. Fakat lstanbul gibi soğuğa 

devamlı olmıyaa yerlerde bu has
talığın soğuk gönlerde çoğaldığnu 
herkes bUtr. Zaten çok değişen lk

Hmlerin hepsinde öyledir. ZatWcenp 

hastalığında da. çok değişen iklim· 
lerde, &oğoğun tesiri olduğu töpbe
slzdlr. 

Verem hastalığım soğuk getirmez. 
Fakat akciğerlerin bir tarafmda 
durmuş, gizli kalmış bir verem has
talığını bird~oblre çıkan !j()ğuk ar· 

tınr, şiddetlendirir. Pek sağlam 

ve kuvveth görünen adaıntann Si· 

cak bir yerdrn birdenbire soğuğa 
çıkmatan. yahut sırtlarında ıslan· 
mış elbiseye ehAnunlyet vermiye -

. rek değlştlnnemelerinden dolayı, 
birkaç hafta içinde verem hastalı· 
ima kurban glttldeıi bUe vardır. 
Bu sözlerden çıkardacak neticeyi 
elbette kolayca tahmin edlyonu
nuz: Sıcak odalannadan birdenbi
re solak yerlere cıkmapm. 
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BORSA 
1-12--937 

P A R A L A R 
Sterlin 
Dolar 
Frank 
iret 
Belçika Fr. 
Orahmı 
lıviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Çek 

Şilin A vuatW')'a 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley, 
Dinar 
Kron laveç 
Altm 
Banknot 

623.- 628.-
126,-
80.-

100,-
80.-
18.-

126,-
88.-

108,-
84.-
23.-

s10.- sao.-
20.- 23.-
65,-
78.-
21.-
26.-
20.-
21,-
12.-
48.-
30.-

70,-
82.-
23.-
29.50 
22.-
26,-
14.-
52.-
32.-

1106,- 1108.-
269,- 270,-

Ç!Kt l"H 
Açılı, Kapanıı, 

624.-
0.80 

23,57 
15,1955 

Londra 
New·Yorll 
Paria 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 

'mstcrd, 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 

Budapeete 

Bükret 
Belıırat 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

625,-
0.7985 

23.5325 
15,1840 

4,70 
87.44 

3,4566 
64,-

1,4375 

22,72 
4.2240 

13.76 
1,9825 
4.2192 
4,0192 

106.4670 
34,52 

2,7486 
23,62 

3,1040 

4,705 
87.58 

3,46 
64,102 
1,44 

22.7564 
4,23 
U.782tı 

1.985 
4,2260 
4,0256 

106,8910 
34,575 

2,7530 
23,5825 

3,1090 
----~..._ ______________ , 

.. ....,., ithali için de kontenjan v 
ri'miştir. 

Gemiler, Bahk Bekliyor 
Vmanımızda dokuz ltalyan ve rt 

Yunan gemisi balık beklemektedir. 
Havalarm bozulması Uzeı-ine son gf1ıı 
terde balık tutulamamıştı Dün hava 
açtığından bir iki günde epeyce ba
lık yakalanacağı muhakkaktır. ıtaı. 
yanlarla yapılan anlaşma fiyatı UM 
rinden Italyan vapurlarına bhk veri 
lecektir. 

Nakit lıleri Müdürü 
Bir gazete. nakit işleri müdtiı ı.i Ha 

lit Nazminin, altın fiyaUarıru tetkk 
etmek üzere şehrimize geldiğini yaz· 
mıştır. Bu haber. doğru değildir Ha
lit Nazmi. valdesinin ölümü dolayrıw 
s·ıe tstanbula gelmiştir Esasen. al
tın fiyatlarının vlikseliş·nde hiçbir 
'{ayritabiilik yoktur. 

-- -o --

Pamukipliklerine 

Konulan Narh 
Pamuk ip iklerine Iktısat VekA.le

ince konulmuş olan narh fiyatının 
- 12 numaralar arasındaki iplikler 

için hiç bir kar bırakmıyacak kadar 
iUsUk olduğu ileri sürülmektedir. 
Hatti fabrikalara sipariş edilmiş o
lan kil~Uk numaralı bu iplik1erin tes
liminde tüccara wrluk gösteri'met• 
tedir. Ecnebi iplikleri narh fiyatın • 
dan pahalıya satıldığı halde istenil
diği kadar mal bulmak mümkUndUr. 
Yerli ipliklerin narh fiyatına yapıla· 
bilmesi. istihsal masrafüın değişik 
lrlıırr11 ir;n çnk ~ür c:ıatı ıvor. 

Piv"ım<fa 1-ıoı nH'{ bııhı -iu<rundıtn 
.,ir h••hroıır :h~i,...,ı:ıl; \•nlr4 nr 

Dedelerimiz.den mrraııı k 
lan lıtra adetini, memlekete 
laydalı iiç kuruma yaTdım 

ederek en yerinde, en uy-
~ gun fekilde kullanmalıyız. 

l l T. H. K. 



(D 
...

 ~
 

~
~
 

1 
• 

Q
 

~·
 

."
C

 !.
 . 

-·
 

l'-
l·

 -· 

. 



. . 

2 - 12 - 937 ======================== TAN 

KASA: 

•• r ·ye Cümhuriyet Merkez Bankası 
27 - tkinci Teşrin -1937 Vaziyeti 

AK Ti F Lira PAS 1 F Lira 

ALTIN: Safi kilogram 19.623.300 
BANKNOT • • • • • • • ·! 
UFAKLIK • • • • • • • .ı\ 

27.601.742,031 
16.223.385,-

1.004.609,50 

Sermaye • • 
ihtiyat Akçesi 

44.829.736,53 
Adi ve fevkalade 

. .. . . . " 
• • • • • • 

2.105.172.40 
4.516.007 ,'iO, 

15.000.000r-

'--------11 
Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: · 

ALTIN: Safi kilogram 6.482.9091 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . • . • · . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 

780.237,34 

1 

9118.729,56 
1 

1.567,32 
1 

26.773.002,98 bakiyeleri • • • • • • • -!1 ------
1 Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edt. evrakı nakdiye 
karşılığı • • • • • • . • . 
Kanunun 6 ye 8 inci maddelerin<.> 
tevfikan hazine tarafından vfı.ki 
tediyat • • • 1 ı , • • 

Senedat Cüz.danı: 

158. 7 48.563,-

13.577.480,-

780.237,34 

35.893.299.86 

145.171.083,-

HAZlNE BONOLARI 
TİCARi SENEDAT 

1.000000,-
40.317 .438,83 • • • :il ••• 1 ______ , 41.317 .438,83 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

(De ruh de edilen evrakı nak-ı 
'.A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat . 

37.536.516,02 
3.582.050,68 -------a 41.118.566,70 

~vanslar: 

140.048,l 7i 
8.762.349,25 

Altın ve Döviz üzerine • • • ~ 
Tahvilat üzeri.ne • ı • • ı ı • • r 

--------:ı 
8.902.397,42 
4.500.000,-

17.061.827,04 
H isseJ arlar • • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • . .. 

Yehun 339.57 4.586, 72 

avramda Yalnız 

ZILA Y GAZETESi 
Çıkacaktır 

llanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lstanbulda, Postahane kartısında Kı .. 
zılay satı' bürosu. Telefon: 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
birinci katta ilancılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094-95 -

Yüksek musiki heve.skarlarınm arzulan 
ilzerine bu kere Bayramın birinci günfin. 

den iti~aren Bı.MEN ŞEN ri~ase 
Bestekar tın de 

ALATURKA SAZ HEYETiNİ 
Beyoğlunda lstiklal Caddesinde 

BIE:LER OTELİ 
salonunda saat 18.30 dan itibaren her gece dinliyeceksiniz. Düğün, 

Nisan vesair ziyafetler için otelimizin lüks salonlan Alaturka ve Ala~ 
franga musiki taknnları ile beraber kiralanır. 

KASADA 
SAKLAOIÔINIZ 

DAllA 
KURU 
BİR 

C~SM[ 
VA.ZlY ETİNDl:OİQ 

ONU rAiZL~ 
OANKAYA VE~iNjZ 

1-JUSusr S'ARTlADIMIZt 
SO~UNUZ 

• 
Hususi 

T edaviildeki Banknotlar! 
Deruhde edilen evrakı nakdiye ·~ 
Kan un un 6 ve 8 trıci maddelerineı 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • • • 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi • • • • • • • • • 

158.748.563,-

13.577,480,-

1 
145.171.083,-ı 

19.000.000,-

13.000.000,-

Karşılığı tamamen altm olarak~ 
ilaveten tedavüle vazedilen • • • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
va.zd. 

--------ı 

Türk Lirası Mevduah: 
Döviz Taalahüdatı: 

18.886.22 Altma tahvili kabil dövizler • ·~ 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring1 

bakiyeleri ı • • • ı , • .j 30.980.760.661 
·--------;ı 

Muhtelil • • • • • • • • 

6.621.180,10 

177.171.083,-

15.123.004,14 

30.999.646,88 

94.659.672,60 

339.57 4.586,72 Yekun 1 1,------
2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi o/o 5~ Altın üz:erine avans% 4"% 

• • "\ .. : '•• ., • ' : 1 ... : :· -HAKiKi KAŞE 

Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değitmez. 
Nezleye, soğuk algınlığına, Nevralji ve bat, dit ağrılarına ae· 
nelerdenberi tecrübe edilmi, en te~irli ve emsalıiz ilaçtır. 

ALGOPAN her eczanede bulunur, ı 
markasına dikkat. 

·. ·_,: •, .. · . . . "'· . . . 

IHJ~[Q)ÜWl§l6ÖlK< 
Elektrikli 

TRENLER 
SATiE'de 
\Y/~~~~ÖW~ 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin bedeli Ilk teminat 

Miktarı Cinsi Lira K. Lira K. 

18000 kilo Ambalaj çenberi 
30000 adet Ambalaj çemberi tokası 

3420.00 
117.00 

3537.00 2()5.28 
1 - Jandarma ihtiyacı için cin si, miktarı tahmin bedeli ve ilk te

minat miktarı yukarda yazılı iki ka lem ambalaj malzemesi açık eksiltme 
ile satm alınacaktır. 

2 - Eksiltme 13. 12. 937 pazar tesi günU Mat 15 te Gedikpaşadaki 
jandarma satınalma komisyonu bin asında yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümuneleri hergiln adı geQen komisyonda. görü
le bilir. 

4 - tsteklilerin eksiltme gün ve ısaatinde ilk teminat mektup veya 
rnakbuzlan ve 2490 sayılı kanunda ye.zıh vesikalarile birlikte komisyona 
gelmeleri. (8Q35) 

Sahibi: Ahmet Emin YAUIAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SAUl1 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi Ba.sılıiığı yer TAN MHtbaası 

, 
ESANS 

LOSYON 
PUDRA 

SABUN 

efR eA'VA"N ıN AŞK 
VE GÜ~t.~IK RÜ_'!..~SI 

l1 

L.T. PIVER PABIS 
PARFOMDRI L.T. ~iVER fstanbul Şubesl. 

Osman . Bey, Ahmet Bey sokak No. 561STANBUL 

SAÇ BOYALARI 

JUVANTiN 
KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta· 

nmmıt yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUI..! 

---ADEMi IKTIDAR--
ve BELGEYŞEKLIGiNE KARŞI 

HO MOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 

--• (Poıta kutuau) 1255 Hormobin Galata İstanbul ---

EMNiYET MANiASI 
SAVESiNDE 

Vegine emniyet • maniasile mücehhez olan Eversharp 

kalemi, bütün mürekkep leke ':'e bulaşmalarına nihayet 

'Vermiştir. Bu lcalrm artık akamu. 

Oatündeki kapağ-1 vidalayınız. Mürekkep otomatik bir 

11\Jrette kalemin deposunda haps edilmiş olur 

E.versharp kalemlerinde. fazla olarak ayar edilir u~ 

l!e mürekkebin g-örülmesi ve cazip güzelliği vardır, 

EVERSHARP 
HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BiR KURŞUN KALEMi VAROflf 

{ 
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Hasta Olup Sonra Çareler Aramak, ilaçlar Almaktan ise, Hasta lanmazdan Evvel Buncm Mani 
Olabilece~ Tedbirler Almak En Doğrusudur. So9ak Algınlığına Karıı Alınacak En Sıhhi Tedbir 
ise. ıcak B r Fil\ccın Çay içine Bir Kaıık KANYAK Koyup içmektir. Tabii KANYAK Temin 

Ettiği Büyük Faydaya Rağmen Çok Ucuzdur. 

15 SANTiLiTRELiK. BiR ŞiŞE 40 KURUŞTUR. 


