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Onbeş seneden beri Avrupada eşi görülmemiş bir muharebe 

Teruelde iki taraftan 180 bin -kiş · 
~ harp ediyor 

TeruPlde Cumhuriyet askerleri ' 

~---- _-

... Vergiler. naş~l 
indirilecek ·? 

Buhran ve · muvazene ver~iler.ioln , 
i nd€ril rn•!slnden 

Maaşı yüz liraya kadar olan 
.\tne•1ıurlar fayöa gör~cekler 

ltJttkara, 10 (Hususi muhalülınizdcn, kcllefiyctinin hafifletilmesi mevzuu ü-
Pro °'11&) -:- Başbakan Celal Bayarın zerinde tetkikler yapan komisyonun 
"tr g~ilnunın ana i,;lı:rinden biri 9lan çalrşmalan ilerlemiştir. 
~rin azaltılmnsr ve vatnndaş mü· · ~ l>c\·:ıını 4 üncüde 

Iktısat Vekilinin 
ş J)ünkü tetkikleri 
~liir Keseblr deniz müesseseleri miidürle
~!le görüştü, fabrika ve havuzları gezdi 

bah ltsat Vekili Şakir Kescbir dün sa- ma. şirketini ve kaptanlar cemiyeil· 
<hı.ki~aat 10,30 da Liman işletmesin- nl ziyaret etmiştir. 
t1sat ~akaruına gelerek, burada Ik- Şakir Keseblr saat onbir bucuk
lli~ ın .ekıııetınc merbut bulunan de- ta DentzyolJarı idaresini ziyaret et
~tlllişt\ilcısseseıeri mUdUrlerini kabul miş ve bundan 'sonra da Deniz tica-

:n r. ret mektebi ile fabrika ~e havuzlar 
l'.U lt~~?Plo.ntıda Deniz ticaret müdü- idaresini gezmiştir. 
1'11 Sad ıt Necdet, Donizyolları müdü· lkttsat vekilinin deniz müesses~le· 
ll.aurı etun, Liman işletmesi mUdllrU rini bu ziyaretinde kcndısine Deniz 
tıl~<lclı' 'I'ahtislye umum müdürü Nec- ticaret müdürü Mtifit Necdet refakat 
til c<!·n, fabrika ve havuzlar mtidü· fıtmfş ve kap eden izahatı vermiş· 
llıildür~ıı bulunmuşlardır. MUessese tir. 
t~lerıı:ı~ı·ı bu toplantıda kendi dai- lktisat vekili öğleden sonra saat 
taı;tığ, 

1
n teşkiHl.tr, memur adedi, uğ on beşte Tilrkofiste vekt\let makamın 

\·eıuı0 kŞlet' ve ihtiyaçları Uzerinde da bulunncaktır, vekiJ bura.da da. 
!l.
1 
aıı ao ısa 17.flhat vermişlerdir. Bun ofis. Sümer Bank. sanayi müdürle-
htt\'a nra her müdlir si f'nhi izahatı rile ölçUler müfettişini ve tlC'aret 
lttıe ta~dden tahriri. rap~rları da ve- mektebi müdUr vekilini, ticaret oda-

'Veıcıı im etmişlerdir. sr Ye zahire borsası umumi krttiple-

SS bin iş· 

maktul düştü 
Kati netice henüz alınmış 
·değilse de cumhuriyetçiler 

zaferden ı 
emindir 
Paris, 10 (Hususi) ~ Barsclonadan 

gelen haberlere göre. Tcruel şehİi asi
lerden tamamiyle kurtarılmıştır. Şimdi 
Teruel mıntakasrnda. fakat şehrin dr· 
şrnda büyük bir muharebe olmaktadır. 
Bu muharebe İspanya isyanının baş· 
langıcmdanberi cereyan etmiş muha· 
rebelerin en büyüğüdür ve iki taraf· 
tan harbe iştirak eden asltcrlerin ye
kilnu 180.000 kişidir. Bu kadar büyük 
mikyasta kuvvetler·n iştira<c ettiği bir 
muharebe, Avrupada on beş senedcn-

ücri cereyan etmemi i. 
Asilerin mak~dı. cumhuriyetçileri 

iki cenahtan sık1ştmlarak çevirme hare-

ketine girişmektir. Bu muharebenin ne· 
tJ..:esi hakkında şimdiden bir hükt:im ve
rilemezse de, silabJarniın üstünlüğüne 

rağmen, son mağlubiyet dolayısile 

maneviyatları çok bozuk olan asilerin 
aleyhine biteceği tahmin edilebilir. 

Teruclde 22 ilkkanunda birkaç bina
ya iltica etmiş olan astlerin bu kadar 

~ Devamı 8 incide 

Buda peşte 
konferansı 

ltulyanın emellerln
d e · muvaffak olmı
yacağı s6ylenlyor 
Prag 10, (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 
İyi malumat almakta olan rnahafile 

göre, Budapcşte konferansının başlıca 
neticesi asi Franco hükumetinin huku
kan tanınması olacaktır. Diğer bütün 
tekliflerin reddedilmesi muhtemeldir. 
İtalya hükumetinin geçenlerde Vi
yana ve Budapeşteye konferansın ne
tayicini evvelden tescile mahsus tebliğ 

.... Devamı 8 f.Dclde 
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~ AyDBk müsabakaımo~ 

lir.'alk 

1 ikincisini bugün veriyoruz 
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Ayhk müsabakamız ümit ettiğimizden daha büyük bir alaka ile kar
şılandı. Geçen ayın on birinde ne§rettiğimiz "İzler" bulmacasına cevap yol
lıyan okuyucularımızın sayısı pek çoktur. Bütün bu cevaplan tetkik ve tas
fiyeye memur ettiğimiz arkadaşlanmız, gördüler ki okuyucularınmız ara
ımda 12 izi tamamile doğı-u olarak tesbite kimse muvaffak olamamıştır. 
Geçen bulmacamızın hal şeklini ve kazananların isimierini onuncu sayfa-
mızda okuyunuz. · 

Yılbatı gecesi ikinci tab'nnızın son sayfasında verdiğimiz 30 kupona te· 
kabül eden kuponumuzu hamil olanlar, .ellerindeki o 1rnponla bu müsaba
kamıza tj§tirak edebilirler. 

?ııe lda saat on buçukta J.:.lman işlet rini, fmd1k kurnmu müdUrUnU kabul 

'ilan ta;~sini Ye ayni .katta bulu- ederek.tir. Burada umumY bir görüş- ------~--1111---· l 1 
iye ldare•Ue gemi kurtar- ııır Devam> 8 '"''"' 

Slanbul için hususi 
bir idare ta·rzı 

.. 
11 

kurulacak 
kO.tııet şimdiki şeklin işlerde insicamı 

bozacak vaziyetler ihdas ettiği . 
kanaatindedir 

Vali Muhiddin Üstündağ 
Ankaraya . gitti 

Casus 
123x18 
Tefrikası bugün 
11 inci sayfada 

başladı 

Uçan 
otomobil 

Miki'nin resimli yeni r~manı 

Çar~amba gDotl 
HABER'de başlıyor -·-

Biı inciye 15, ikinciye 10, üçüncüye 6 l!e 
müsabakayı kısmen doğru halleden 46 
okuyucumuza biı eı buçuk liıa oeriyoruz 

Yukarıda, bu ayın miisabakasınr verdik. Tekrar edelim ki, • her ay ya
pılacak müııabakamızın hediyesi yüzer liradır. Bu müaaöakaya ister bir ay
da, ister üç veya dört ayda 30 kupon toplamış olan okuyucu1anmı:z: iş.tirak 
edebilir ve kendilerine bu kuponlara mukabil bir daimi kart verilir. 100 
lira, her ay, birinciye 15, ikinciye 10, üçüncüye 6 lira ve geri kalan 69 lira 
da birer buçuk lira heaabile 46 okuyucumuza nakden ödenecektir. 

Aylık müsabakamıza iştirak edebilmek için gazetemizin başlığı yanın
da bulunan kuponlardan (bağıran adam resimlerinden) otuz tane gönder
mek ve nihayet şubatın beşine kadar (Haber Müsabaka Memurluğuna) 

müracaat etmek lazımdır. Toplryaca§'ınız kuponların size senel:k müsaba
kamıza işura.k iıakkmı verdiğini cie unutmayınız. Müsabaka daimi kartla· 
nnı bastırmakla meşgulüz. Bi.ter bihnez, adresleri bizde m.ııhfu;ı bulunan 
okuyuculanmıza yollıyacağız. 



lfi~·I H~BER 
Gündelik akf81Il gazetesi 

idare evi: 
lstanbul Ankara C8ddeıi 

Posta kutuı:u: htanbcl 214 
Telgraf Adreıi: htanbul, Haber 

r.ııınııuuııınıııuıuıııııııııu:ttııııuıuııııuttı!Uuuıııı11 

lJış Siqasa 
Amern~aın 

lQ) lk!rtt~ es n 
Yazan : ~ekit, Giindüz 

Ş 1.:-..ı.A.ı .. t Amerika Birleşik de\"l~t 
l~r1nde, önüıniızdeki temmuzun 

ilk günü başhyat!ak olan yeni mali 
yıl için hazırlanan bütçe, Cünıhurre
isi Ruzvelt'in, artı}c, boş lflflarla 
vakit gec;:irmelc niyetinde olmadığı. 
nı ihsas etmektedir. Büyük Amerl
Jrnn devletinin )'eni bütçesi, sllAhlnn
ma işlerine ne derece ehemmiyet 
verildlğiııi ve milli müdafaa kndro
larmı kuvvetlendirmek hususundaki 
azmini açıkça göze vurmaktadır. 

Büyük Amerikan devleti, bUtçcnln 
muhtelif fasıllarında mümkün olan 
her tasa:rru fu yapmış ve bu tasarruf 
neticesinde elde ettiği parayı, uzeri
ne bir miktar daha katarak milli 
müdnfna kuvvetleri emrine vermiş
tir. 

1937 -1938 bütçesi bu memlekette 
tam bir milyar 88 milyon \·e kUsur 
dolarlık bir açılc vermektedir. Yeni 
yapılan bü{çedekl açık miktarı ise 
şöyle tahmin ediliyor: 

949 milyon GOG bin dolar. 
1937 - 1938 bütçesinde Amerika 

Birleşil( devletleri, muht~lif tçtlmal 
yardımlar için (bilhassa işsizlere 
bakmak için) 842 milyon dolar ayır
Jl!IŞ bulunuyordu. Ruzvelt bu faslı 
yeni bütçede tamamiyle kaldırmış
tır. Amerikan gazetelerinin neşrlya. 
tınn bakılırsa bu hal, harb snnayiin
de başhyacak olan yeni ve humma
lı faaliyetin Amerlkaclakt tşslzll~e 
tamamiyle nihayet vereceğini tah
min etmesinden nerl gelmektedir. 

Yeni bUtçudc deniz harb Jru'VVetle
rlne baiHnnan tahsisat 570 mtlyon 
dolar tutmaktadır. Orduya bağlanan 
tahsisatın miktarı da şudur: 

4 ı 8 milyon 796 bin dolar. 
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Bir tayyare 
kazası 

7 kişi 61dtl 

Nazını 
- Bilmem ki Pedro, rahatsız etmez 

miyim?. 
Antoniyonun bu su!lline kimse cevap 

veremedi. Çünkü dışardan Nine bağır
mağa başlamıştı: 

- Açın kapıyı. Ben geldim çocuk
lar •. 

Don Pavlo Alvares kapıyı .:.çmağa 

g:tti. 

Antoniyo sc rdu: 
- Kim bu geleni 
Kon:!ta: " 
- Babamın yeni ahbabı dedt İsmi

ni bilmiyoruz. N;ne diyor herıkes, 

İhtiyar tuhaf bir kadın • 

Pedro: 
- Tu!ır.f filan d('ğil, s.:ıdece zar:::rsız 

bir deli. dedi. Astoryah... 1934 de iki 
oğlunu birden öldürmüşler. Oğulların
dan biri arkadaşımdı. Hatta demin be
ğendiğin tabanca onun yadigarıdır An
toniyo. 

N:neyle Don Pavlo odaya girdiler. 
Nine kısacık boyluydu. Buruşuk şirin 
yüı.(i çenesinin altmdan bağladığı kır
mm ha§ örtüsUnün çerçevesi jçinde 
hayretle dünyaya 'bakıyordu. 

Nineyi yemek &0frasına oturtmak 
için altma yeş~l !koltuğu çektiler. Nine 
çorbayı içerken birdenbire dehşetli bir 
§ey hatırlanuş gibi Konçitaya . dönüp 
sordu: 

- Sen daha doğurmadm mı? 
Konçita daha doğunnadığıru söyle

yince Nine: 

- Doğurma kızım, dedi.Sakın doğur
ma .. Doğurma. Emi doğurma. 

- Peki doğurmam nine., 
Montcvideo, 10 (A.A.) - Bir aske- Kcmçitanın gebeliğini duydu duyalı 

ri Arjantin tayyaresi Gomon!oro yaki- Nine onu her görüşlinde bu tavsiyede 
ninde yere a:işmüştür. İçindeki yedi ki- bulunurdu. Hatta bir gi\n Konçitaya: 
§i tel:d olmuıtvn; .... :ıBuruar:o:ı a~uındll • - Stn sö.zlimU dinl~yecckıin •. 4c;r 
Reisicümlmruıı bilu Edouarc} ju~to da ~uracaksın, demişti. Sonra ben çok .ü-
bulunmaktadır. zillcceğim .. Ama ,sok, sok üzülc.ceğim.., 

Hikmet 
ben Don Karlosla konuşuyorum. Anto
niyo da kardeşiyle meşgul.. Sen anlat ... 

- Ben anlatıyorum.. Büyük, büyük, 
büyük bir bahçe, Don Pavlo .. Bahçede 
kırmızı, kırmızı çiçekler. Ama nasıl 

kırmızı, kıpkırmızı; ama nasıl koca
man, koskocaman. Koskocnman, kıp

kırmızı çiçekler .. Ağaçlar var, siyah, 
siyah, siyah .. Yüksek, upuzun, simsi

yah ağaçlar .• Bir rüzgar esiyor, Don 
Pavlo, bir rüzgar, sanki köpekler ulu
yormuş, ateş ateş gözlü kara kediler 

miyavlıyormuş, çok çok papaslar dua 
ediyormuş gibi .. Anlıyor musun Don 
Pavlo?. 

- Anlıyorum Nine .. Sonra?. 
- Sonra, çiçeklerden biri, o kırmızı 

koskocaman çiçeklerden bir tanesi bir

denbire incecik, küçücük, sapırldan 

koptu. Yuvarlandı kırmızı çiçek.. Yu
varlandı. Yuvarlandı .• Benim de ayak

larım çıplak .. Ustümde bcyu bir enta
ri var. Etekleri çıplak ayaklarıma do
kunuyor .. Saçlarım uzun, uzun. Omuz-

larıma dökülmüş. Anlıyor musun Don 
Pavlo? Saçlarım böyle değil, san, altın 
gibi, anlıyor musun?. 

- Anlıyorum Nine .• 

- Sapından kopan çiçek, hani o kır
mızı çiçeklerden biri, hani o yuvarla

nan çiçek, geldi, geldi kucağıma düşü
verdi.. Baktım. Yedi yaprağı var.. Ye-

disinden de kan sızıyor. Ama nasıl kan. 
Sıcak, sıcak. Öyle tuhaf, öyle acı bir 

kokusu var. Kan .. Ellerim, yilzüm, gö
züm, beyaz entarim, sıplak ayaklarım 
kan içinde kaldı. Uzun altın s;.çlarımın 
dibine kadar kan bulaştı .. Soma .... 

Antoniyo, dayanamadı sorldu: 
- Sonra? . 

Nine birdenbire. uyanmış' gibi Anto
niyoya bak'tı ve ·Yeşil ltoltuğun içine 
bUsbütün bözükrek· · . . . 

- Sonra, hiç, dedi .. İşte hepsi bu ... 

Ycnl deniz harb bütçesiyle geten 
yılclal;:i bütc;c arasında: :36 mily~n ao
larlık'hir :ta;rk gllıüllüQıo~. ;Bu par~ 
Ye muhLelltJJantl}:,tılçre. açılmış olnn 
krediler, bu ;yıl, Amerika deniz ı;f. 
lAhlnnmaşmda oüyUk • bir. faaliyete 
ım.lıit olncağırnıta. delll adôedl1mek-
tedir. .. 1fl 4C:~ r;-ı Tıp encUmen!nln toplantısı 

1nelllz efkdrı umumlyest "yeni 
Aruı'riltan bütçesinin ordu. donanma 
Ye haYn lrnYvet1'3rine g6stercllğl dik
kati., büyük bir memnunfy~tle kar
şılamıştır. lngiliz gazetelerinde ş6y 
le satırlara raslnnıyor: 

Üzille.ceğim. Beni wm~ek istersen 

akıllı kadın kediler gibi yap. Akıllı di
şi kediler gibi .. Erkek kediler 6Cnin 
çocuğunu yemeden sen 'kendi çcJ.:uğu
nu ye. Erkek kediler diıi kedilerin ço
cuklarını yer. Biliyor musun? Erkek 
kediler mademki dişi kedilerin yavru

larını yiyorlar, dişi kediler ya doğur

mamalı ya kendi cc.•.;uklarım kendileri 

Uykudan uyanınca gözlerimi sıkı sı

kı kapaıdım .• Sıkı sıkı .. Rüya kaybolma-

"Ruzvclt'in milli müdafaaya 198 
milyon lngiliz llrası tahsis etmesi, 
_\merlkanm demokrasiyi müdafaa 
otmck lrnrnrmn. ne derece sarıldığı. 
nr ~östcrınolttedir.,, 

Yeni bütçeye gBre bu yıl '.Amerika 
harp filosuna 18 yeni gemi katıla
caktır. Bunların içinde ikf s\iper 
dretnot, iki bUyUlc uçak ~emisi ve se
kiz harb kruyazörti var. Fakat Cum
hurrclsl Ruzvolt bunu ktıfi gHrme
mektcdlr. Vaşlngtonda cumhurreis
Jiği s~rayımla Amerika deniz erkA
nıharblyeslnin bnıı mUhtm şahslyet
Ierilc başa:nlrnl I.-enby'nln iştirak 
ettiği 'lılr mllh1m harb meclisinde 
Ruzrelt şu sl}zlerl söylemtştır: 

"1.D 3 8 - l 9 ag l>Utçeslnue knrşı.hl;ı 
konulan deniz inşaat programı uznk 
şarlttnld htl.dlselerln bu günkü inki
şafı göstermesinden evel hazırlan
mıştı. Bu program, dilnyn sıyasnsın- , 
da, istediğimiz tnrzda çalışmak Im
kdn larmı bize veremez.,, 

Amerika sl:rast mahfillerinden tn
gtıtrreye nkseden haberlere bakılır
sa. Ruz\·eıt meclisten bu yıl içinde 
deniz inşaatı için ayrıca fevkalllde 
tahsisat arıyncaktır. Bu takdirde A
merika deniz kuvvetlerine bu yıl 
18 gemi yerine -36 gemi katılal>lle
ce/;inl söylemek müuıJtün our. Yeni 
bUtçcdo·haYa kuvvetlerin~ alt tahsi
sat geÇen yıla nkzaran 20 mflyon 
dolarlık bir fark göstermektedir. 
Bu Cntk. tamnmiyle hazırlanmış bu
l umı.n· 4 7 4 büylik harb tayyaresinin 
bedeli ola<'ıık vı:ı derhal fabrikalara 
dnğıtılncaktır. 

Bazı lngUJz siyası. muharrirleri, 
.Amerlkaqaki bu canlanmayı Fran
saya bir örpek olarak göstererek di
yorlar ki: 

"E ';'er Fransa, hakikaten demok
rasi karşısında uhdesine dilşcn va
zifeyi bnşnrmalc nfyetinı'!cyse Ame
rikan bütçesindeki f?sıllarr, parltı
mentosunun ve scnalôsutiun bütçe 
encümenlerinde dikkatle gözden ge. 
ı;;irtmolfdlr.,, . .. * • 

Amerlluı Fillpln adalarında 40 
bin ·erli ve A,000 Am<!'rlkalıdan mü
rck.Jrep iki fırkahk hir orduya ma
nevr.n. .ya.ptırmaktadm. FUipini'le ay--

Türkiye Tıp Encümeni 12 - 1 - 1938 
?J'§amba akşamı saat 18,30 da, Etibba 
Odası salonunda toplanara':ı: muhtelif 
tebliğleri müzakere edecektir. 
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5,58 12;23 14,47 1i00 lS 36 5,40 

rıca askeri talim \'e terbiyeye dikkat 
edilmekte ve bu iki fırkanın en az
dan 200 bin kişilik büyük ve mo
d?rn bir orduya çekirdek vazifesi 
görmekte olduğunu bildirmektedir: 

Bu hnl, Amerikanın uzak fjarktn 
llelobeıl eli kolu bağlı kalmak niye
tinde olmadığını gösteren deliller
den biridir. 

Amerikadnki bu canlanma etra
fında tam bir fikir Yermek için şu
nu da kaydecleJiın: 

Uzak şa·rktaki hl\cllseler yüzünden, 
AmcrJlca dış Ucaretl son dört a ·da 
378 milyon dolarlık bir zarara )uğ
ramıştır. 

Amerllrn. ya Japonya gibi "h 
-siHl.h kullanabilir bir. devlet eri an 
.,_.a ·vnl t c1 i " o ını
J ' .J lll ış t can•tfnln en tnUhim 
hlr sahasını tcırkPtmeye me~b 1 
Amerikan bütçes"ı:ılluzvelt!n b urt hur. 
• t l t ~ n sa n-

J ı. er rn meınobe karar vereli~! i 
gözo vuruyor. t> n 

Şekip GUNDUZ 

yemeli. , ~ 

Antoniyo yavaşça Pcldroya sordu: 
- Nine frengiden filan nu çıldır

mı§?. 

- Hayır, veremden .• Yani verem ze
mini hazırlamış ve demin söylediğim 

hadise, Astorya grevfode iki oğlunun 
birden öldürülmesi ve11ile olmuş .• 

Yemek sofrası toplandıktan sonra 
Konçita yatağının yanına gelen karde
şine: 

- Şimdi göreceksin Antoniyo, dddi. 
Nine rüyasını. anlatacak .• 

· Filhakika, kuma~ı yamalı yeşil kol
tuğun içine kırmızı baı örtüsiyle • gö-

mülen Nine buruşuk şirin yüzünde-gö.;
lerini koca koca açarak anlatmağa baş
lamıştı: 

- Bir rüya gördüm çocuklar. Ne 
tuhaf, ne tuhaf bir rüya. Yalnız sana 
söylerim Don Pavlo. Başka hiç kimse 

dinlemesin. Olur mu? Başka hiç kimse 
dinlemesin .• 

Pedro: 

- Dinlemiyoruz Nine, dedi. Bak 

--------------'"--""- ......___ 

Tonton 
amca 
DltlıeDtoda 

sın diye .. Koştum geldim buraya .• an
latmak için ... Koştum geldim ki bu kız 
doğurmasın .. Sen hfüa doğurmadın de
ğil mi?. 

Konçita adeta üzülerek cevab verdi: 
- Doğurmadım Nine ... 
- Doğurma.. Sakın doğurma.. Do-

ğurma emi .... 

Pedro: 
- Saatine baksana Antoniyo, dddi.. 
Ar.toniyo şaşırdı: 

- Saatime mi bakayım?. 
- Evet . . Saatine bak .. Saat kaç An-

ton1yo ?. 

- On ikiyi geçiyor .. 

Pedro ayağa kalktı: 
- Eh, öyleyse bana 

di .•• 
müsaade, de-

Antoniyo da birdenbire ayağa kalktı 
ve sonra bu ani hareketini belli etme
meğe çalışıyormuş gibi alakasız bir 
sesle sordu: 

- Nereye gidiyorsun Pedro?. 
Pedro henüz cevap vermedi. Anto

niyonun uzun kirpikleri arasından göz
lerini görmeğe çalı~arak: 

- Nereye gittiğimi merak mı ediyor
sun Antoniyo? dedi.. 

Ekmek uzatmak, şarab koymak sure
tiyle Pedronun ,Antoniyoya karşı gös-

terdiği dostça alakadan sonra içi rahat 
ctmeğe başlıyan Don Karlosun gene 
birden bire canı sıkıldı. Pedronun An

toniyoya: "Nereye gittiğimi merak mı 
ediyorsun,, deyişinde acayip bir etda 
vardr. 

(Devamı var) 
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!J,ad/ı di'IOC fd: 
---.-----------------------------' 'Ş 0 rayı aske• 

rT,, ~e d6vüşe,, 
paşaoaır ı 

Y ı;~ıı~~DE, San'ada ne zaJJl"° 
halk ayaklan!'ll, kar~aşaltıd•' 

çıksa, lıemen, sefalet içinde inli1~! 
talisiz Anadolu yan·uları askere(" 
rıhr, ,·aımrlaı· dolusu delikanlı, ıaÇ 
"c çıplnk ic;ynnı bastırmıığa göııde" 
riJlrcll. 

Jlnştn. pn<lfşnb olmak ttzere bot· 
met crkunı dn, saray mensupları ~' 
binlerce Türk cdılclını yurtlar.uıd.., 
uzaklaştırmakla, binlerce ailenin ~ 
kalacağım düşünmezlordl.tsyanı ~· 
kcri tetlhlrlcrden ziyade, idari ted• 
hlrlcrlc bastırmak., halkı meınııoJI 
etmek suretile kargaşalığın ()nillle 
gcc;mck hatırlarına bllo gelmezdi· ti 

Esasen Anadolu bir yangın 7e 
gibiydi. Ilinlerce masum halk, y-1ı1' 
ayak, Ust ba, yırtık. perişan sttrtlJlll• 
yordu. 

Ilahası ölmero gönderilen c;ıtsllfl 
yanularm talJslz anaları, yarddll .. 
cısız, kimsesiz kaldıkları yetişıniJ'0' 
muş gibi bir de kulübelerinin 1'~:: 
larına Azrail dikildiğini görttrlCJ"P' 

Tahsildar? 
Bunlar vergi almak için J'AP~ 

dık fenalık bırakmazlardı. LIJ'l11e 
llymc olmuş yatakları, ~aıanIJllf 
yorganları, tohum1uklan, yemek pl• 
şirecck bir tek tencereyi, tarlaff sil• 
rccek yegdne öküzü mUc;adere etıne~ 
ten utanmazlar, Ticdanlan ve sura 
)arı kızarmazdı. 

· Yoksul analar, yetim kızlar, Uıd• 
yar nineler, vergi diye zorla aıııı.O 
mallarını g~ri istemek, hakJarıJIJ 
mUclafaa etmek için, başlarını.,,.
c;ıwrnlnrla örterek, yalın ayak, ıtöt• 
lerden ka~abnlara inerler, nahlf

0 

müıllil"lerinc, kaymakamlara baş 1'~; 
rurlnr, toprak bellemekten şcldlw 
knybotmiş nasırlı cllerilet lstt<lal•r 
uzat.arak, hırsız ve zalim meınut
lnrdan merlıamct ve hak isterlerdi· 

Ilunlnrı kimse dinlemezdi. J.ıAfJ•• 
rına kulak &'lan olmazdı. tstld•fS 
yırtarlar, sahibini tersliyerek, ko1'•t 
lar. pcnlo çavuşlarına kapı dJş•rı 
attırırlarclı. 

1005 yılında do. Arabistan taratt•• 
ı·ınc1a bir i!'lyan çıkmış Aı·ap kahlle
Jerl nynklnnmı~lıırdı. Aı-iler, ııudcf' 
denin şarkındaki Snn'n.yı sarnu~ıar• 
<11: ~luhasara cı.cy ~ürdü. Nihayet bir 
ı;lln 1stnnhul<ln. bir rh·ayet çıktı: J\S• 
korlcr, asilere karşı uzun zaman ıuıı 
kavemet göc;tctinlşler, fakat,:nıha)"et 
tec;Um olma~a mecbur kalmışlard1• 

nu rivayet ikinci AbdUlhaınidirt 
kuln~mo. kadar gitti. Padişah telM• 
düştü. Hemen emir verdi: 

- Anadoludan asker toplansın• 
San'aya giinderilsin! .. 

Pn<Il~ah bu emri Tcrdikten sonr9t 
Arnhistan<la çıkan isynn hakkınd• 
knt'i tedhlrler alınmak üzere, Yıl• 
dızda bir (Şliray,ı Alii Askeri) kurnl• 
ınnsını m\inaslp ~ör<lü. Bu husııst• 
Sernskcr Uıza. paşaya bir h'adci sC" 
niye gfül<lercll. 

Yüksek nskcri komisyon 20 111arfi 
100:> do l'rlclrzdn. toplandı. KoınisfO" 
nıı "l'n\'eranı llnzreti ŞehrlyaridCJI•• 
gcnc,:, ihtiyar birçok pa!jtılar, Topb•• 
ne müşiri, Yıldız muhafızı, SeJ'aıııkCt 
Jhzn pa<;-a <:A~rılmışb. İçtima& sad· 
razam Ferit paşa riya.set cdiyordd· 

nu pac;:a kalabalığı arasında setre 
sinin önü ilikli, nar çlçc~ renginde
ki feslle yalnız bir slvll adaın gö_. 
tarpıyor<ln: 

İkinci klltlp İzzet pa!'a? .. 
Jzzet pac:a, ikinci Abllülhanıtdlıl 

muhabbet ·,·e itimadım kazanmış ııı1-ı;;nn ların en başında 11:elenlerdcnd' 
I·~n müsklil zıımanlnrma, en uıtıbiııt 
hl\dlscl~rcle onunla müsaverc c<Jef• 
Hnlnfill He tenıacıa, ~azırlarla gô
rüşme~o onu yollardı. 

Yiiksck acıkeri komisyona da oıı11 
giin<lcrcll. Toplantıda. Arap isyan•" 
nın önUno gec,:mek için herkes ak11

• 

nl\ geleni ~öyledl; tedbirler teklif 
etti. ntrihirinc uymayan fikirler or
taya atıldı." 

• • Toplantı çok hararetli oldu. h Jlltl 
naluı<oa~·a karlar vardı. İleri ge 
sözler söyleneli. İzzet paşa, iki <le bit 
salonclan c,:ıkıp, müzakere Rafahatl#1 
.\bclülhamhle blldlri)·or, tekrar ~O" 
na <fönüyordu. 

Müzake..enin hararetli bir ,.,ııoı"' 
nıncla, dışıırda bulunan İzzet pli~ 
sıılona girdi. Siiz söyliyen pıışaııat 
dan birinin cıözüntt kesti, salonııtl 
ha,·asmdakl karara muhalif bir te1'• 
lifte bulundu. 

nu <lamclan düşer ~ihl blr tc1'll~ 
Serasker Rıza paşa sinirlendi, ttJ 

bir sesle tekdir etti: 
- Bu mık<'r lşi<lir, ~zln aklıtl~ 

ermez? Ken<linizo taaUüku oınıat• 
işlere knrışmayınız. . 

İzzet pa~a asabiyetle ce\"ap 1'crdf; 
- PekAUl aklım erer. Sizin f"rdf~ 
Tnrtlı 2 RyJnt cmf öWJfv-

sankl ne oldu. G<.>rdük.. 
Rız" paşa köpürdü: 
- Snna cel"ap "Vermek bir teneı:ıtıl 

·oevaım karıda ,.yf•~)ı 
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?.laf}ata daic 
f..lektrik av1zesi 
ŞımnJl\IIZIX kibarlar muhiti 

fla ,
1 

ile temasm1 yoktur; ne ya
bıı1 ar? no ederler? ne düşünürler? 

nıem. l"nlih Hıfkı Atay•ın • Ro
l'lıan• llıt h lltda Şişlili lınmmın mektubu-
! atırltu·smız; bclJd tanunadığmı 
~lııcı· le ır, o muhitte hcıl o hanrmınkl-
taro benzer cn<llşclcre, yalnız onln. 
la choınıyct veren lnsnnlıır bulmak-

n korkarım. 
S" bı 0 Yledlklcr:lnc göre oralarda yeni 

""r lllodn bcllrml~; bu buhran zn. 
'"il • 
l'cr~•n<ln hep. i o modanın icablıınnı 
ntc ne scth-iyor:muş nmn hep"l onun 
l'a ~l ile kı\'ı·nnıyorlnrmış: eski c~
~l nodn.sı. Fakat tnmamilc e ki dc-
trıi c l~i llo ~·cnhıln knrışığt. Elck
<lll c tşıô-ına alışmış gözler yağ kaıı-
ırc~ ile, mumla iktifa edebilir mi? 
!'(! 

0 rnunıun \'O yağ knnclilinln tit-
lıa~c ~.! Onlnrrn dn\'arn çb:dibrf or-
anı Solgclcr, hclld bir müddet in-

lı • 0 dn roııınrıtlk bir şnir zc\'kt e·u lltıı ren hısnnlnrı • cğlendlrelıilir 
l·ı n, do:>-~n n. f,;Rhuk bcz<liriı'. Jla. 
ı:,:· J'ağ knnılill do, mum •la olınnz. 
Ş " hnllcdilmft.·ecek nıüc:kül mü? 
~~] ~ ~ 
llht t unlnrıu l~lnc hir elektrjk tcU, 

lltıl c rnunıun üstiino kilçUk çir ıım-
. lle..,. .. 1 b e kı ~· g01: er ozulııınz, hem de 

,, :ı:e\'ki t.cınhı cdllmls olur. 
))ij • 

tıaıı nyarJa en (;irkin şey nedir?., 
ce'" ne: "Elektrik n,·ızelcrl !:• diye 
oı~~h \·eren ııdam hiç de ynnılmış 
gilzet~ A\•ize, mum, knmlil adzesi 
lıJ·nrnk:lr şey olnblllr: pırıl J>ırıl par. 
tö~ı 1ıcın ı, ıı:~ artıran, hem do 
sa10el'lnıizt cğlemllron ınizckr. Dir• 

nn ·· 't\f\k oyto Uç beş mumla aydınlat-
leı-cc knhn olmndı"'mı görUp ele yüz
l'ettc :uınu, knııdlli ahenkli bir sn
hıuürdlr arnya gctfrmcği, bunun için 
ll\·f~e 1nn da istlfn<lc3i clüşUnmüş ,.0 

a~nllı~ lbcJn etmiş olan adam • l"cya 
ltatnı nr • şüphesiz lıU)"Uk bir snnnt
lcabı~ş. Amn o, mumun ,.o kıınclllin 
lş!~clı tına gfirc hnl"eket ctm!ş; onu, 
"e"~cf1 lptidni mnddcnln roblatl 
~ <l .. rnış. l\Jumn, yağ kandlllııe gö
llel'ıl~l,11· clP.ktr!k ışı~na gUrc dllşiln
lıı g ~' fz,. ınuhnkknk ki akbnıı hl
'ıı.ı-~1 1 ~~<li FcnHon'un bir sözü 
htı- l ş (hc-n J'!.eın • do Gom:mont'un 
h t\f l !1 -ı:,.;~ >mcln ol:vtlnm): "l\tfmnr hiç 
~ sndc<'o stls olsun diye rap. 
flw .ln.J· • ,., lı-t bnt h<'r şeyi o surc.tlo rcrlcş-
~ll'ı~ a iz onu bir sUs ~nnırız .• , Dö. 
1~1ıı ttı 0 bir rnJmnrl eseri olda~u 
tııulieıl.nınrJıJ:;;nı bn knnunıı uyma{ıa 
tf ll'tU 
l ' ttıC\hı . r. Elektrik ışıJ';ınm tnhla-
~h~. CU ~et~, arlzcyo !Uzum göstcr
~ 1tıtı }\,,•ıhu bir tek lnmhnyıı istcdJ. 
(1

1lıı.ıı1ı1 "'eti \"Crcb1Urslnlz. Dclld 
Ctcc~.~ snıoımn her rorafmdıı bir 

fırtı "c ··ı ,1 t terı1 j go ~c fz bir ışık huhınmn-
'> •t, ll1111 n Jçın ışığı hmmck Hizım. 
fiı~ hn

81 
•tn lc;iııclk ki uımnnmıızın ı-

l\fl"t tsıındn c .. l i ..., uı '• l·flı·ur n ı;uzc cnuı, en 
ll11 • ~iz ıo cscıi • nl'h:cniıı z1<1dı 
lfnııı 1i lilmbnlnı"tlır. 

'"~ı nl'(\mı lrı • il ,.0 1. şnlrkr ııusr:ılnrmn, 
... 1 ıtt ıu~.. ntıso znrnretl ile b!rtn. 
" c1- ··•llls > littııt Uz l•cllmelcr kntarlnr 
n~ n~ı 1 ı . l{ı ''1~ııı, 1 <'!'ı ştc onlar knllar ıu. 
ıı hırs! ~'111 c>k ki onlnr knı'lnr çir

·"~ c lr, 

() Nurullah ATAC 

enı h llliid·· z ank umum 
z·UrlUğüne Yusuf 
'Yanın tayini 

b "ararlaş·ll 
ı enız ll 
§ 13,.h,_ ank Umum M'"d '" l" ~-· \> -ı<tas t u ur ugune, 
tısur z· r stanbul Şubesi M,üdürü 

lleh· 1Yanın ta • . 
t ı• 1Yatrn do~ yını hakkında yapılan 
ı:ı~r. Ancak gru olduğu rınlnşılmak· 
d lındedir. ;u ~a!in işi henüz 'karar 
e }'apılacak ayının tasdiki bugünler-
J\nı ·hr. 

t,. •tarada b 
ı. il §Chrirrı· ulunan Yusuf Ziya bu-
ıra~ ıze 1 l'os.ilc ge ccck ve Lankanın 
. t, :e ,ıncşguJ olacaktır. 

lij~·· <lnıtası t t iiu ,.. s anb~l şube . üd" •• 
t:ır 'lırtıdikı· hal sı m ur-
• ,.. · de ·· •·· ·•cıan ~ muc.ı.ır muavini ta-

b Vekaleten ·a 
cı:r.ıiıııı •. 1 are edil.•.:ektir. 

• ıın n:iııı:'n • 
oı ... I'. ) • • ıı1111ııı.:mı:ı;uııınıınııııııı111111ııııımnıım 
11~tınt l\...">ılncnı-

be!cl~ını:tıı·. ,. ŞCJ nncnk knfanı 
tı~ı ' Ve otllr l x. 
'lll iı!?;lbı, ~\ı•n •ı ıı..,11 snıalnlycy:i knp· 

1) ldlr<lt. P 7.zet ım~nmıı kafası· 
lt n':lnıı 1 ll1ı1 n hn~ııııl 
l l'"i dtıı·ılı nıı knnlnr hoc:andı 
l~ • t •l'nıaı- ı 1 · · 

il'· lln n ....... " ç n, snclrnznm 
4'fl• • ••ıCn(}iffl 

·ıı.. • '-nıı hl 0 ynı•n,, ildi 
'''ıl·eı r tU •l" " • 1 •1·1 1 (\okto 1 

ll dnrınuyorcln 
ı%i1();\ıı11n teu:~Znınbnko) paşa çnri 

llJ • sile knn <lurdnru-
"i ı· tcı. 

rı \\nu 1 l'tlfı hlnl 
l<ı:tr .. n ncıl' kıı·ıı erce masum nsilc-
ıtu.,u',1 nh~, hn 11·1•cn, lliğer tnraftn, 
~ U·~'ll' Ca C Olıtn hı•ntnk için tellbil'ler 
l'll.ı1 ... 1t Ş6ı·•rı finltnn:ıt C'lc\·rtnln 

•ın asl{ • 
Mrlyorcl crı 1 işte hf>yle hl-

li U c ı~ Acı ,.c gülüne;:! 
~ n RU-;;tU Tu'Pan 

HABER ..:_ :4li$am po~: 

Başvekilin verdı~i emirle yapılan 
tetkikler üzerine 

• 

insan nasıl 
besıenmeoı ? 

Vedi~lmiz yemek
lerin ehemmiyeti 

'Limanda vesait 
buhranı var Et fiyatlarının 15-201 Bu yUzden vapur 

seferleri teahhUre 

kuruş ucuzlaya
bileceği 
anlaşıldı 
Başvekil Celcil Bayar, geçen sefer 

İstanbula gelişinde, et fiyatlannm u· 

cuzlatılmasmı alakadarlara emretmiş.

ti. Filhakika yapılan tetkikat, İstan-

bul.da etin asgari yirmi kuruş daha u
cuzlatılabileceğini göstermiştir. Fiyat· 

!ardaki bugünkü yüksekliğin kola;•.;a 
bertaraf edilmemesi bazı sun 'i amiller 

yüzündendir. Bunlar ortadan kaldın • 
lınca İstanbul halkı bu en mlhim gı-

da maddesini yarı yarıya ucuza istih· 
lak edebilece~. 

Başvekilin bu emir ve talimatı üze• 
re et fiyatlannı ucuzlatmak üzere be-

lediyede bir iki toplantı yapılnuı ve ba· 
zı kararlar alınmıştır. ş:mdi bu karar· 

ların tatbiki isin hükumetin müsaade
si alınııcaktır. 

Edindiğimiz malumata gi.>re, etin 
pahalılığında en büyük amil mütcvas-

sıtlardır. Çünkü. Ana.dolu veya Trak· 
yadan şehrimize gönderilen kasaplık 

hayvanlar, mezbahaya gelinciye kadar 
üç dört el değiştirmektedir. Bu m:.ite

vaSSitlann komisyonlarmrn fiyat Uze· 
~indeki tesir nisbeti yüzde 12 dir. Bun· 

dan başka, nakliyat tarifeleri, iskele ve 
liman resimleri de fiyat üzerinde ~ok 
müessir olmaktadır. 

Binaenaleyh, belediye bir taraftan 
§ehrin et ihti~.:~nı bir elden temin ted

birleri alınırken, diğer taraftan deniz 
yolları navlun tarifesile liman işletmesi 

tarifesinin kasaplık hayvan ücretlerine 
ait kısımlan tadil edilecektir. Aynca, 

mezbaha resminin de indirilmesi için, 
bu mfü:ssede mühim tasarruf yapılma

sı kararla§tmlnuştır. Ancak bunlar ya
pıldıktan sonradır ki et fiyatlannı mil· 
him ve devamlı bir surette ucuzlatmak 
kabil olacaktır. 

7 ayhk varidat 
164.350.960 lirayı 

buldu 
Bu miktar geçen seneden 15 

milyon fazladır 

Birincikanun ayının sonuna kadar 
7 ayltk devlet varidatı 164.350.960 li
rayı bulmuştur. 

Bunun 154.094.127 lirası haliyeden, 
10.256.838 lirası da sabıkaclandır 
Ge~en mali yılın ayni ayla...,na ait 

rakam ise bu miktardan 15.697 .987 li
ra noksandır. ----

Kanalizasyon işi 
Biiliin binalar umnmi mecraya 

raptcditccek 

Belediye fen heyeti, umumi kanali
zasyon mecrasına bağlanacak evler 
hakkmei.a daimi cnC:mene bir teklif 
yapmıştır. 

Teldife gşre, bu iı bir müteahhide 
verilecek ve inşaat tamamlandıktan 
sonra parası halktan taksitle alınacak
tır. 

htanbuldııki hususi ve um~mi bütün 
lıinalıır muayyen bir müddet zarfında 

tağımlarını ana mecraya öağlamak 

mecburiyetinde olacaklarıdr. 
Bu hususta hazırlanan tıılimatr.a:ne 

ya'.<ın.::la daimi enc:ttmenden çıkacaktır. 

Bu ~ün tayyare 
plynn c osu çekii~iyor 

Türk Hava Kururr.~ taryare piyan· 
ı;osunun üçüı:•.::i ke§idesi ?:ıugün saat 
l 3 te çekilmeğe blşlan-acaktır. 

Çekilen numaraların tamamını ya
rınki sayımızda okuyunuz. 

ı ............................................................ : 

i ıstanbu; ı : ı . . 
j konuşuyor ~ . . . . 
i '°Balhlçellhan,. i . . 
i Tam bır sefalet i 
İ kaynaQıdır i 
i 5 inci sayrada butacaksmız \ . ...................................................... . 

Cumhur reisliği 
için bir yat satın 

ah nacak 
Reisicümhur için, Alma,1yada bu

lunan büyük ve fevkalade modern bir 

yatın satınahnması mevzuuba.istir. 

lktısat Vekilcti Dcnizi1leri M üste· 

şan Sadullah Güney ile Deniz İnşa.iye 

Mühendisi Naci ve eski Seyriscfain 

İşletme Müdürü Bürhaneddin Alman

yada bu yatı muayene ve tetkik etmiş

lerdir. 

Yat, bir Amerikalı milyonel' tarafın· 

dan 3 milyon dolara yaptırılmııtı. Tek

ne en mUtelclmil usullerle in~ edil • 

miıtir. içinde fevkali.de lün salonlan, 

müteaddit kamaraları vardrr. Yatın, 

yalnız, me!rup.tınm laymeti bir buçuk 

milyon liradan fazla tahmin edilmek· 

tedir . 
Yat. milyoner Amerikalının ze .. •.:e&i 

tarafrndan geçenlerde Almanya.da 600 

bin dolara satılmıJtı.r. Şimdi muayene 

iyi netice verdiği ve pazarlık uyduğu 

takdirde memleketimiz için alınacak
tır. 

Meclis 
müzakereleri 
An.kara 10, (A.A.) - Büyük Mil

let Mecliıi bugün Hilmi Uran'ın reiae 

liğinde toplan.mı,, 20 • İkindtctrin • 
1334 tarihli Pasaport Kanununa bir 

f rkra eklenmesi hakkındaki kanun la
yihasırun geri verilmesine dair Baıve· 

kalet tezkeresi okunmuş: klüp, kah· 

vehane ve gazinolarla kır bahçelerinde 

ve emsali eğlence mahallerinde bulu

nan beher bilardodan senevi beş lira 

ve tavla, dama, satranç tahtalarının 

beherinden senevi üç lira oyun aletleri 

resmi alınması hakkındaki kanun layi
hası ile Ziraat Vekaleti vazife ve teş· 

kilat kanununun 17 inci maddesine 

bağlt cetveldeki ''hukuk müşavir mu

avini" Unvanının hukuk müıaviri şek

linde değiştirilmesine ve Muhasebei 

Umumiye Kanununa müzeyycl kanun 
layihalarının birir.•.:i rr.o:izakereleri ya· 

pılmış ve çar§amba günü toplanmak 
üzere içt,maa son verilm:ştir. 

t\ hırı, a pı ve Yenlka· 
pıdakl teneke 

nı ·•ha ilesi 
Dvlet Dem'ryolları Dokuzuncu İş

letme Müdürlüğü, Ahırkapı ile Yeni-

kapı arasındaki teneke mahallenin gö
ze vurduğu çirkin manzarayı ortadan 
kaldırmak için b~ranın istimlcikini ka· 
rralaştın:nıı ve belediyeden krokisini 
istemişti. 

İşletme mlidürlüğü, belediyeye yeni
den milracaat ederek bu mıntakanın 

imar planm<l;ı a!acağı ıekli c!e sormuş· 
tur. 

uğruyor 
İstanbul limanın.da son ay~r içinde 

iş hacmi birdenbire artmış ve bu hal 
bir vesait buhranı doğurmuştur. Tüc
•.:ar mahnr boşaltacak veya ecnebi va· 
puruna aktarm.a edecek vesait bulama
d1ğr gibi, bilhassa Karadeniz limanla
rile Mersin hattından yüklü gelen De
nizyolları vapurları mallannr boşalta· 
madıkları için limanda lüzumundan faz. 
Ja kalmakta, hatta ekseriya müteakıp 
seferlerini yapamamakta.dırlar. Bu hal 
binnetice kabotaj hatlarmuzdaki sefer
lerin intizamını da ihlal etmektedir. 

Liman İşletme İdaresi bu hale bir 
çare bulmak üzere kendi vesaitine ila
veten birçok mavnalar kiralamıştır. 

Fakat bunlar da ihtiyaca kafi gelme • 
m'ştir. Müessese evvelce sipariş ettiği 
ağaç mavnalardan 24 tanesini müteah
hitten teslim alarak hunları ~a servise 
koymuştur. 

Diğer taraftan bu fazla ihtiyacı kar· 
şılamak Uzere Pireden de 30 tane saç 
mavna ve dubı satın alıaacaktı.r. Bu 
vasrtalart görmek ve pazarlığını yap
mak ı'jzere Yunanistana J?;İtmiş olan Li
man İşletmesi Müdür Muavini Hamit 
Saracoğlu yarın şehrimize dönecek ve 
neticeyi bildiren bir rapor veruektir. 

Bu rapor tktrsad Vekaleti tarafından 
tasvip edndiği takdirde orada seçilen 
otuz vasıta, derhal limanımıza gönde· 
rilecektir. Bunlar, İstanbul limanında 
teslim alınacaktır. 

Faka-..:ş, mavna miktarını arttırmak· 
la haliolunamıyacaktır. Vesait azlığı ya
nında bir de antrepo buhranı vardrr. 
Er.ki antrepolardan birçoğu, yerine ye· 
ni ve nu::dern binalar yapılmak üzere 
yıkılmıştır. Eldeki ambarların azalma.
ıına mukabil, yeni ithalat rejiminin 
verdiği müsaade Ü%erine gümrüklerde 
ithalat birdenbire artmı§tır. Şimdi bun
ları koyacak ambar ve antrepo buluna· 
mamaktadır. 

Liman İşletme İdaresi buna karşı da 
Haliçte Camialtında yaptırdığı atelye 
bina ve hangarlarını muvakkat antrepo
lar haline koymağa karar vermiştir. 

Bu binalardaki tadilat pek ya.kında 
bitecek ve antrepo olarak i~tetmeğe a· 
çıbcaktır. 

TUrkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında 

Mllşterek bir ttıtno 
ofisi kurulacak 

Ayın on yedisinde İstanbul Tl:aret 
Odasında toplanacak olan Balkan mem· 
leketleri tütüncüKik kongresi isin ha· 

. hazırlıklar yapılmaktadır. 
Kongreye yalnız memleketimizle 

Yunanistan ve Bulgarista niştirak ede· 
ceidir. Kongrede memleketimizi tem· 
sil edecek murahhaslar, inhisarlar U· 

mum müdürü, inhisarlar tütün i~leri 
m:idürü, Türkofis müdürü, ticaret ve 
sanayi odası reisi ile maruf tütüncüler· 
den iki kişidir. 

Bu kongrede konuşulacak meselele
rin en mühimmi üç memleket arasında 
müşterek bir tütiln ofisi teşkil etmek
tir. Üç memleket arasındaki rekabet~. 
çok defa al;t.;ılann fiyat spekülasyon· 
lan yapmalarına fırsat vermelcte idi. 
Şimdi Balkan tütün ofis", istihsalatın 
tahdidi, fiyatların istikrarı ~e tütün 
cinslerinin tcsbiti i~lerile me~gul ola
caktır. 

Balkan t:.itüncülük kongresi ilk top- . 
lantısmı 932 senesinde gene §chrimiz· 
de yapmış. o zaman ıene bu mevzula
ra tema seden bazı kararlar vermiştir. 
Bu seferki topiantıda evvelce vedrniş 
olan kararların tatbiki mevzuu1'as ola
caktır. 

932 yılında toplanan kongrede üç 

Bilmem 5iz de i~ittiniz mi? Birkaç 
hafta evvel gazeteler ''çok yemekten ö
len .. insanlardan bahsediyordu. İnsan 
çok yemekten ölür mü? İ§te, hep!mi
zin merakla öğrenmek istediği bir ko
nu. İnsan nasıl yemek yemeli? Az mı, 
çok mu? Vücutta gıdaların önemi ne· 
dir? ... Bunları size bir doktorun ağ
zından öğreteceğiz. Bay do)ttor bu ko
nu üzerinde diyor ki: 

- 1'ürkler çok yemek yiyen uluslar 
'arasında sayılıyor. Halbuki bizi orta 
Avrupa memleketleri olan J\lmanya, 
Romanya, Yugoslavya ve diğer bazı u
luslarla kar§ıla§tıracak olursanız bit, 
bunlardan daha az yemek yeriz. Bu iş
te yalnız iliniçeri&irıde yaşıyan insanla· 
n gözönünde tutmak kifi değildir. Köy 
lerdeki yurddaşları da dikkate almak 
gerektir. Bunun için bir araıtırma ya
par ve araştırmalarımızın sonunda bir 
ortalama yapacak olursak bizim ulusu
muzun çok yemek yiyen uluslar ara
ımda olmadığını kolayca öğreniriz:. 

Hem çok fazla, hem de çok az yemek 
nrarlıdır. Bunlann her ilciai de insana 
hastalık getirebilir. O halde, insanın vü 
cuduna yaıına ve kilosuna göre gıda 
alması gerektir. 
Şişmanlarımmn çok olduğunu gören 

·ler bizim çok yemek yediğimizi sanı
yorlar. Bizim şi§man olu§umuz: çok 
yailı ve unlu yclllCkler yediğimiz i~in
dir. Hamur tatlılar bizlın mutfağımı
.zın ba§lıca yemeklerindendir. 

Sebzeli yemekler yağ deryası biçimin
dedir. tıte• bütün bu gıdalar insanı 
tipnanlatmak için kafi gıdalardandır. 

Benim size öğüdüm şu; u yemeli, 
fakat sık yemelidir. Sabah ve ikindi ye
mekleri hafif, öğle ve ak}ClM yemekleri 
de kuvvetli olmalıdır. 

Yemeklerden sonra, alınan gıdalann 
hem v&.:uda yaraması, ve hem de haz
mın kolay .olması için uyumadan arka 
·Ustü yatmak lazımdır. 

Yediğimiz gıdalara gelince; bunları 
da iki veya Uç kısma ayırmalıdır. Bi
rincisi' onarmaya yanyan gıdalar, ikin
cisi enerji veren gıdalar, üçüncüsü de 
i~ görmemize yanyan gıdalardır. 

İnsan kendis!ne iyi bakabilmesi için 
ba üç gıdadan da alması ve yemeklerin
de her Usünü de bulundurması lamn
dır ... 
Onancı gıdalar hepimizin bildiği 

yumurta, et gıöi gıdalardır. Bunların 

vücutta yaptıktan faydalan hiçbir şey 
yapamaz. 

Et almıyan pir adam fiıman olabilir, 
fakat enerjik olamaz. • 

Yetmiı kiloluk bir adama gt:inde en 
az 300-350 gram tekerli gıda, 300-350 
gram et, 100 gram yağ lazımdır. Çalı
şan bir adamın günde kilosu ba~ına en 
az 30 kalori alması lazımdır. Yine ytt
miı kiloluk bir adam günde 2100 kalo
ri almalıdır. 

Siz, 2100 kaloriyi yetmişe taksim 
ede:-seniz, kilo baJın~ insanın kaç ka
lori alması lar:ımgeldiğini öğrenirsi-

niz. 
Yemeklerin piıme işinin de önemi 

vardır. Bu durum da sağlam ve hasta 
insanlara göre değ~şir. Sağlam insan 
istediği kadar piJirerek yer, fakat hu
ta adamlar böyle değildir. Bunlar ye
meklerini, viicutlannın ve midelerinin 
alab!leceği tekilde değiştirmek zorun· 
dadırlar.,, 

===-.:=::.:ı..-a-....-... --=::.·--: 
memleket ihracatının Yunanistan 50, 
Türkiye 30, Bulgaristan 20 milyon ki-
lo olduğu anlaşılmıştır. Şimdi Avrupa Odal 1 kDalr 
ve Amerika fabrikaları harmanlannda VE 
§Uk tütünlerine daha faz ta yer verildi- Kah ram an kız 
ği düşünülerek bu mikdarın cem'an 
130 milyon kiloyu bulacağı söyl~niyor. Te.frikalanınız, yazı çokluğundan 

· ucün neıredilememİftİr. Okuyucula-
Buna nazaran üç memleket istihsaUtı-

nımzdan özür dileriz. 
nın 130 milyon kiloyu geçmemesine ça- ••:=ı::ıııaı:z:gn:••••••••R• ı• mu ı ıra• .. 
lı1dc1.:aktır. 



4 
HABER - ~ t'>08ta8r . 11 lKlNCIKANuN -1938 ~ -=================-.:=!=;""=======:==~~~~~~~===~;;;;;~~.;;::~~~;;..~!!lllim--1!!9111m19!!!~~!!9R~==~========~~====~~~~ 

lstanbulun Bulunan Vergiler nasıl 
· d k ı · cesetler 
1 are şe 1 a ceset daha indirilecek 

Anlrn.ra 10 (Hususi muhabirimiz- eyd&n8 l'Jk&rıJdJ 
den telefonla) - Hükfımct vJUıyetler fl"ERDl· .. ~: m · ~ 
idaresi kanununun bnıı maddelerini "' Beş gUn evel Hahcıoğlu vapur is-

... lJ:ıştarafı 1 incide 

<leğiştlrmck ve tarihi epey eski olnn • l, ı;uncu liencl ıoureui~ Tahsin Uıcr kelosl önünde denizden çıkarılan ce-
b u kanunun yerine bugünkü ihtiyaç Jun ı\nkura)u ı;ıtnıiştir. Ankanıda Jvrt sedin hUviyeti henüz anlaşılamamış-
lnn li:arşılıyacak yeni hükllmleı· !:\oy ~uıı 1-alacnk, Lıu nıüc.ldet .ıarCınıla mıntaka lir. Morgda. bulunan ~csedl birçok 

fnclirilmesi etrafında tetkikler yapıl
makta olan il;c vergiler, buhran ve mü
vaıene vergileridir. Haber aldığımıza 
göre, ilk olarak buhran ver&isinin a:ral

tthnaar veya tamamen kaldmlması, son
ra da müvaıene vergisinin indirilmesi 
esasları üzerinde tetkikler yapılmakta -
dır. 

fan bu tasavvur kat'ileıecek olur&aı ısır 
mur' maa1larrnda bilhassa 100 tir•Y' 
kaı:iar maaşı olan kü~ük memurlar~· 
de dokuz bir tasarruf elde edecekterdit' 

ınnl< için tetkildere başlamıştır. :ııııa aıt IJazı ı~lcı• lıııkkında alaknılıırla kimı:;eler görmüş. fakat hiçbiri teşhis 
Kanuna yeniden konacak madde- Lerrı :ıı.l;ıı · yupacaı.ıır. edememiştir. Bu adamın bir cinaye• 

ı erle vllO.yetlorJn1izin idaresinde nU- • Bcyoaıu halkevioin 70 :kişilik orl.:cı.- te kurban gittiği ihtimali de kuv-
fus, coğrafi mevki, ticari l'C iktisadi f'ası Snrn~ sincııı:ı.sııııhı ~·n~anıha gilnü \'etli görtilmemektedlr. ÇtlnkU morg-
' a zlyct göıönüne alınacaktır. Büyük lıir konser \'crccektır. ela yapılan muayenede bu ndarnrn 
ve küçük 'fllliyetıerlmlzlıı ayni for- • lstinyc • l\iıcı;-burnu )olunda lıır tıt:· surla boğulmo.k suretile öldUğU an-
müllerle fdnreslnln bir takım zorluk .)elan ı~bit cdilml~tlr. MuhLcm~ı bir kuıa !aşılmıştır. Zaten boynunda bulunan 
lar mcydnoa çıkardığı görülmekte- .>ı önlemek lııerc bir set yapılm:ı uıo ka- ip de sağ omuzundan sol koltuğunun 
dlr. ı ıır \'crılmlşlir. altına. doğrudur. Bu da ip\n kendisi 

Bu arada bilhassa !stanbul vilA- "' UQyük l\lfllct MccJısl, a)·ın on dördun· tarafından da boynuna geçirilebile-
y(1tl fçin vlJAyct ve belediye hizmet- de yapııc~ı toplantıdan sonra kış ıatlline cef;lnl göstermektedir. Bununla be· 
lerlni ev\ellt. tamamlle tevhit ve bir kurur verccelnır. O 1:1llne kudar elde mev· rabcr 7:tbıta tnhkika.ta devanı et-
kili halfnde mUtalea ettikten sonra, cuı ı.aııuıılıırı cıknrmış bulunacaklır. mektedl r. 
hunların lılrcok kısımlara ayırarak " htan!ıul ıirnat dlrcktörtügünOn ı.ut· Bundan başka dün CI balt vaııu r 
hor birinin ayrı ve mlistakH bir ılıığu o#ac ridnnlığıntla ycliştiıilen çam iskelesi ilnUnde <le lıir kaurıı c:e"edJ 
ldnrc haline getirilmesi fhtlma.JI var fldnnlarının hııJk;\ snlılma:mıa tıaşlnnmış- bulunmuştur. Ynşlr bir kadına att 
drr. tır. Almak t5liyenler, <llrektiirlillte ınürıı- olduğu anlnşılnn bu cesedin IıUvlye-

Hükümot. İstanbul iı;:in böyle hu- ca:ıt cdeı·cklerılir. ti kıı;n hir ı:amanda ııntaşılmtştrr. 
l'IUSi bir idare tarzr kurulmasına bir • f lnnhul külliir ı11rektilrlüğıı yeni yıl Şefika ismind'}l\f bu kadının · ıfnir 
kaç balumdan lUzum görmektedir. tıütı;eslni hn1!ırlııınnya ha~lamıştır. Yeni a· hastalrğma mUhteJA. olduğu ve va-
Nüfusu yUzblnte iki Yüz bin arasında c;ılacıık okullnrla, alınacak ders levuımı pura binmek lizere deniz kenartn-
olan vllA.yctlerde belediye ve "\'lld- ırin hOl"C'-'e tnhsl~t konulmuştur. Bun· d k 
yet hizmetlerinin tek elden idaresi .. .. <T an geçer eu muvazenesini kaybc-

dan hn•ka to~uk bahçeleri \·e lrnm,..l:ır dip dUşt:UM~ za.nnedlln1ektedJr çok iyi neticeler vermlatir. Jzmlr ., ,. t>" ~ • 
v için de p:ara o~rılmıştır. DU B k k,. ·· d M "dl clf ' e Ankara buna misal olarak gHste. n n ır uyun e ecı ye ,, t-

r ilmcktcdlr. Fakat nüfusu yedi yUz • KOIJOr h:ıknnlıgı, köy kız.Jarıno n:ı· Jlğ"i civarında su dolu bir çukurda 
küsur bin ol:.ın 1stanbu~da. vlUl.yet kış, biçki, dikiş Te ev idaresi llğrelmek da bir erkek cesedi bulunmuştur. 
'o belediye hlzmctıerJnln tek elden için bir ıccıilhe nınhlyctlnde olmak fir.e· Jandarmalar tarafından sudan 
idaresi, ayni prensip f'evkalddellğl- re Bu~a koyJerlndc <ıeyyar bir kurs •ç- çrkarrlan cesedin yanrnda bulunan 
nf temin etmekle beraber, işlerin mı lır. Alınac:ık neticelere gore. muhte· bir lcblebfcl heybesi bir kalbur bı1-
lnslcamınr bozacak vaziyetler ihdas lif nııntoknlorıla yeni kurr;lar nı,:ılat'aktrr. lunmuş. bundan da ölenin bir Jeb-
Ptmletır. IJu itibarla 1stanbuldaki • GOmrOkJer ve fnbfsnrlar "ekUeti, güm Jeblci olduğu anla"ılmıştır. 
hnlk hizmetleri: iktisadi lşlert, hn- rü~ kanunıınun Jhllyac ve ~rıtara göre Bundan başka Merkezerendt ~h:ı-
Ynt ucuzluğunu temin, nakil vasıta- ,Jı f;i tlrllnıcslnc karar -rermlşllr. rrncla kUçUk bir evde oturar. i>O ya. 
Jarı, turizm, yollar ve bnym"dırlık • lzmfr tUıün işçileri blrllAi. tülilnün ~unda Zeynep isminde bir kadrn dıı 
işleri, idnrl munıncleler: gene aynl mcmlt'kt-ttco lşlenmt":clt'n çıknrılmosının odurnda. ölü bulunmuştur. Cesedi 
Vt-ı.JI ve b lediye reisinin idaresinde ya:ı::tı <'dltmeslnl hOkôınetıen io;lr.m<'Ae morg-a kaldrrılmıştrr. 
olmakla. beraber. daha geniş saHlhl- knnır ,~rmfştlr. 
;\·etıl ve mesut ellere taksim edilecek • Emln6n0 meydanında yapılacak istim 
Ur. Y eni tcşklUı.t. esas 1Ubo.rllc gene l(tke alt knnun rır0Je3i tamamlanmıştır. 
f s t a n bul vali ''e belediye re!slnln Yakında Nafia ''ekAJelfnden Mttllse ıtlSn-
tam bir kontrolü altında bulunacak; derilecekUr. 
fakat fktnci derecede olan direktOr-
ler ve r.efler; kendi dairelerinde da· • Sehrimlzdcki tulJaeılar Hava kurumu 
ha geniş snlA.biyetlo calışacaklar, na mürncuat ederek, satışlarından yüzde, 
çolt mUhlm meseleler hariç olarak, 2·• nü kuruma terlcetme~i teklif etmtş
işln uzamasına imkft.n bırakmıyacak ferdir. 
lar ve böylelikle halk hizmotlertntn • icra işlerini her bakımdan tekAmtil 
daha dUzsUn ve yerinde bir seyir n.1- ettirmek kaygusiJe. adliye vekAJetlnln Js-
masr t('mtn cdlloıiş olncnktır. ''İtr~den celbine karar Terdilf mDtehas· 

lstnnbulun yent plA.nmı & krsa sı5 ny sonıır.da hurada bulunacalrtır. 
hlr zamanda tatbik, MaTmara mmta- • ı:'ırıncılar ihı amele arastnda acre.t 
knsmdn. btiyUk turizm tesisleri yapıl meselesinden ,,, ı , rıkan ihtllAf haUedU-
m nsr, Jstnnbul Jfmanmm ıslnhr, dev mlştlr. Amelenin ,ı.ıınffefiği UO kuruş ola· 
Je t dnirelerlnfn eski ve mUte!errtk rak lcshlt ~dilmiş vto eski füteJer fbtal o-
lılnnlnrdan kurtarılarak Mıkara.da hınmu~tur. 
olduğu s fbf bir devlet mahallesi ku 

• Eminönü lıolke\"inin orkestrası ilk kon nıl masrnıo düşUnüldUğtl bu sıralar- erini bugün 80111 l"irmlde vereeeı.tlr. 
<ln 1 tnnbulun idaresinde yeni ted-
hirloı c knt' I bir ihtiyaç görülmekte
di r. 

Vali bıı nkşum Ankaraya 
g ılİ\1)1' 

\' ,ı fi ' e belediye reisi Muhiddin 
e t,l •ıdn ğ bu nkşamkl trenle Anka
r ayn g idecektir. Ankarada dört beş 
gü ıı lrn lncnlt olan Muhiddin UstUn
d n nnı;;vekU Celal Bayar ve Dabl
Jl ye ,·eklll Şükrü Kaya He lstanbula. 
n t muhtelif meseleler etrafında gö
rıi~ecek, kendilerine tznhnt verecek
tir. 

\~ali, şehrin plft.n meselesi ile et 
fiyatnrmın ucuzlatılması ve beledi
yenin 938 senesi blltçesl etrafında 
Yllksek makamlara '·ereceği izahatı 
mütonklp dönecek, belediye encüme.. 
ni taratmdan tetkik edilmekte olan 
yeni bütçe ile meşgul olacaktır. 

Et tlyaUarmm ucuzlatılması etrn 
fında !stanbuldn bir müddet evvel 
vnllnln riynsetindc belediye ikUsat 
i şleri mUtlilrU Asım Süreyya, liman 
i şletmesi mUdUrU Raufi, mezbaha 
miıclürü ve Ju:ısaplar şlrketinclen Ah
met Kara toplanmış, mezbaha Ucret
le ri ile nak11yc fiyatlarını gözden 
geçirmişlerdi. 

Bu incelemeler esnasında et fiyat 
Jnrınrn ucuzlamasınrn nakliye ücret
l erinin indlrllmeslle kabil olacağı 
nnlaşılnnştı . Denizyollnrrnın aldığı 
ıı '• li~·<ı tit' rc t lcri llo llmnu tarafın~ 
dan alınan pnralarm et fiyatlarının 
yü l~~c>k buhtnmnsmdn. başlıca. Amil 
o ldu·n da tPsblt cdllmlŞti . Bu hu
sus ta hnzırlnnnn rapor lktisnt vckd
lc tiııe ı:-önd rllmfştlr. 

Ya llni.n tnkip ccloccğl işler nrnsrn 
d a h u mes elenin de rncvt'ut bulun
d tı~ u sliylcnmC'ktrıdlr. 

Ankarada Ztraat 
liongresi loplanac•ak 

Şub;:ıt sonunda Ankarada büyük bir 
zira3t kongresi toplanacaktır. Kongrede 
zirai kalkınma esaslan görüşülecek, 

köylünün terfihi hakkında müzakereler 
yapılacaktır . 

Kongreye ziraat odalan mensupları, 
ziraat r.ıütehassıslarr ve isteyen mebus
lar iştirak edecektir. Kongrenin verece
gi kararlara gört', hazırlanacak program 
dairesinde zirai faaliyet hareketine &e-

çilecektir • 1 

OJŞARDA: 

• Danimarka krnliçesine dün kamından 
bir ameliyat yapılmıştır. 

• Meşhur Rus şıirf Nf!kraı>ofun ölümü
nün GO ıncı },lriönllm!i bütün Sovyet bal
kı tarofındnn kutlulanmıştır. Memleketin 
ht'r lcırnfındnn • ·c.krasor ftfn l'!clehl geceler 

kon~erlcr ,-c sergiler tertip olunmuştur. 
• Sovyet merked fcra komfteııl. Juko

Yiskfyl dahiliye komiser munlnllllne ve 
Praşlni de makine lnşooı kt>miser mua
vinliğine tayin etmiştir. 

• Dün Romada Arıentlnı ti)·afrosunda 
Mıısolini buAday mllsabakasmda kaza· 
nan çlfttfh•re nıfikAraUarıoı dağılmıştır. 

• A \"Usturya başYekJU Şuşnlg ve harici
ye nnr.ırı Sclımidt, Roma protokoUort 

de' letlerfnfn konferansına iştira le etmek 
Ozere BudaJ)eşteye hareket etmişle.r .. Is· 
tıuıı-onda İtalyan ve Macar eltileri taralın
dan yuğurlanm~lardır. 

• Amerika bahriye komls)·onunuo bir 
tebliğine göre, yedi deniz kumpan)"llsı dört 
sene iclnde lı:ırk ne bOyük ticareı ıemiı.I 
vapnınk tr.klirlnılc bultınmu,ıur. 

• Nnrıa fen mckle.bl mcrunları birlfğf. 
nin bcşlnt:i l\ongresl dün Ankttra beledlyr. 
!IDlonunda yapılmışlır. Ru loplanhya fştf. 
rak edenler 163 üyedir. 

• Almanya d:ıhillye ve mubepler nazır· 
ları, Alman şlmendlferdlerl hri~liyın blr
ll~inl dağıtmışlardır. 

• l-'nuwıda nıosda çuk mühim bir ha,•a 
Ü~~ tesis olun:ı<'nklır. Bu ~yyare kanır· 
guhı sırf :ıskerl mahil·etıedlr. 

• Alman3·a zlr:ı:ıt ııa1!ırı Darre, dün 
akş:ım Romado Musolini tnrafından kabul 
edilmiştir. Alınan nazırı, Musotinıyı ıiy11· 
rt•t clıncden C.~\·cl halyanın harfch·e 
1·c ıiraat nazırları ile parti ıentt• s~krcte· 
ri ile uzun sörü,mclcr ynpmışhr. 

• Uiin l.ondnı<Ian Belçlka~·a dönen esk ı 
lklçiko hnş,·eklll \'an Zcel:ınt, ztyoretln· 
•len mPmnıın olup olmadığını kendi5 fnden 
soran flDZclecilere, her e~·ln yakında fldn 
edil<'t'~'~linl .r:ıOlerek söylemekte lklffo et· 
ıni$lir. 

* Tunu t.ın bildirlrdiğine öre. hin kn· 
dar yerli nümnyişcJ ile polis arasında 
kanlı hlıdsclcr olmuslur. Beş yerli öimü 
,.e ilç yertl ılc ağır surette ynraJanmışhr. 
Diğer lnroftan, hlr komlııcrle Oc polis nıe· 
ınıını ke7.a l'ilmli~llir. Asnylş ancak ö:ır.. 
rlrn scmrn r;teç ,.akit tesis olunabilmi tir. 

• Amerika rel!\fcııınhuru Ru-rvc.Jttn 19:ut. 
039 mali senesi için parlAmenlodan milli 
mOdnfııo ma~r:ınnrını kar~ılamak Bzt-re 

Elektrik şirketi 18 
mlf yon Jf rayl ne 
zaman verecek? 

Nafia Vekaletinin Elektrik Şirketin -
den istediği 18 milyon lira için, Brük
selden gelen tirket murahhulariyle 

yapılan müzakereler sonunda, kat'i bir 
cevap vermek için ıirkete mühlet ve
rilmişti. Bu mühlet ayın on betinde bi
tecektir • 

Delegeler Brüksele gittikleri iein, 
tirketin ne gibi bir vasıta ilt eevap ve
receği belil olmamakla beraber, eıki ve 

yahut yeni bir heyetin Anbraya gel
mesine ihtimal verilmemektedir. Ma.a
mafihr Vekalet ıirkcte yeni bir tebliğ 

yapmı§. ayın 15 tine kadar 18 milyon 
lirayı vermeği kabul etmediği takdirde, 
kanuni §ekiltere müracaat edeceğini 
bildirmi~tir. 

Galatasarayda 
' dOnkU eaz konseri 

Galatasaray lisesi ticaret ve bankacı
lık kıınu son sınıf talebeleri tarafmdan 
dün saat 14,30 da mektebin konferans 

salonunda bir caz konseri verilmiıtir. 

Sami Uçar, Müfit Hasan kemanla i1-
tirak etmiıler, çok alkı§lanmıılardır. 
Sami Uçarın beıtelediği (Maviı) ta.n
goeu pek btğt'niJmiıtir. Dünkü konser• 
de, Bülend, Veysi Akordeon, Orhan ve 
MunHer kitar, Mahmut. Abud piyano 
çalmıştır. 

Taksimde 

Tramvay teli 
koptu 

Günlerce yazdık, Tramvay Şirketi a
rabalarına, yollara ve bütün tesisatına 
karıı. son aylarda büyük bir ihmal gös
termekte, tamir masraflarmdan daima 

kaçınmaktadır. ' 
Bu bakımsızlıkların bugün yeni bir 

ese'"İ daha görülmütşür. 

Sut 12 raddelerinde, Taksimde T~
limane önünde tramvaya cereyan ve
ren tel kopmuı. b:reket bu sırada, ora
dan geçen kimae bulunmadrfmdan nü· 
fusça zayiat olmarnı§tır. 

Tramvay §İrketi memurlan biraz gon 
ra gelip kopuk teli tamir etmiflerdir. 

200 milyon dolıır f'iıiyc<'t-ği hfldlrilmekte
dlr. 

• Arnerikuda bir bomhanlıınan tayyare. 
si Sarntoa tııyyare gemisinin üzerine dB
:')erck :ı:ııııını~lır. Milrelleh:lllıın iki kifİ 
yar:ıl:ınmışıır. 

• Rir müddettenlleri fo~ransanın cenubun 
rla istlrııh:ıı r.lm<'kte olan fn~fllı ma!l~-e 
nazırı Slmoıı ile lrnrısı f.O"ndroyr.ı dönmüş 
!erdir. 

Bu iki verginin bütçeye temin ettiği 
meblağ, otuz: milyonu a~maktadır. Bu 
itibarla, bu iki verginin bir anda kaldı· 
rrlmasına imkln görülmemektedir. Yal-

nız huauıt olarak haber aldığımıza göre 
komisyon az m.aaıh memurların bu ver
gilerden kurtarılması vaziyeti üzerinde 
u imkAnları görebilmiıtir: 

Buhran vergisi: Yilz liraya kadar o
lan maatlarda yüzde beş, yliz lirad:ın 

faıla olanlarda bu fulalık için yüroe 

yedi.. 
Müvazcne vergisi: 1iüı lir;ıya kadar 

olan maaılarda yüzde altı, yüz liradan 

fazla olanlarda bu fazlalık için yüzde 
sekiz. 

Henüz bir teklif mevzuu halinde o-

Sinemada panik 
neşiktaşta Köylttndokt sinemada 

mm gösterlllrkcn tava.ndatı sıvalar 
dökUJUnce seylrctıer artısında bulu
nan kundura. boyacısı Ekrem tavnn 
yıkılıyor zannetmiş, yerinden frrlr-
yarak yan taraftaki pencereyi açıp 
kendisini sokağa atmıştır. Sağ baca 
fı kırılan Ekrem Beyoğlu hastanesi 
ne kaldırılmıştır. Bu ara.da bazı 
kimseler de tolAşa dlişUp dışarı çık· 
mışlarsa da bir şey olmadığı anlaşı
lınca geri dönüp ftlml seyretmişler. 
dtr. 

Mangallara dikkat t 
Teşvlkiyede Gilıelbahce sokağın-

da Belko apartrmanmın kapıcısı 
otuz yaşında Srvaslı Ahmet dUn ge
ce içi iyice yanmamış kömürlerle 
dolu mangalını odasına altp yatmış, 
sabahleyin ka lkmaınrştrr. Apn.rtı
nıandaktıcrln şüphesi Ozcrlne oda 
kapısı açrlm1~. Ahmedln öldUğU gö-
rülmllştUr. 

Parluyan hava gazı 
Fındıklıda GQmUşsuyu caddesin

de Mazaryan apartımanrnda oturan 
Yanı km Viktorya dlin havaga.zlnl 
yakarken ocak btrdenbtre parlamış 
Vlktoryanm vtıcudu mubtr.Jft yer· 
lerfnden yanmrŞtır. Viktorya hasta
neye kaldırılmıştrr. 

Yıkılan diikkAn 
CibaJlde Zeyrek caddesinde eski

denbori boş duran bir dükkA.n dün 
ansızın yıkılmrştrr. tçlnde kimse ol· 
m!ldığmda.n nilfusça zayiat olmamış
tır. 

Burdu kavga 
Gardenbarr işleten Ahmet dün ge

ce ı:arnkola baş,·urmuş. Parkotelde 
talgıct lspanya tcbeasmcan Edvart 
Rob~rtln kıskanclrk ve dansetmek 
yüzünden masaları devirdiği ve ken 
cltslnln başına clğara tablasını fır-' 
lattıtını iddia etmiştir. Çalgıcı ya
kalanmtetır. 

Hamamda Ayin! 
Erzurum. 9 (A.A.) - Hasankaledc 

iki ıerseri hamamda ayin yaparlarken 
yakalanmrıtar ve adliyeye verilmişler
dir. 

Çünkü buhran ve milvazene vergUeriııi" 
bütün maa~ nisbetleri aŞdğı yukarı 
yüzde yirmi<lir. 

Komisyonun yaptığı tetkiklerden ço~ 
enteresan ve dikkate değer neti~ıct . .,,. 
çıkmı§tır. Tür' .iyede en çok vergı 

ren vatandaı. devlet memurudur. ]:)il 

hakikat, müstehlik olan devlet nıen1ıı· 
runun iç pazardan alım kabiliyetini" 
arttrnlarak pazar hareketini kuvvetler 

tirmck için ona imk~n niıbctlnde faıll 
para temin etmek zaruretini vernıelcte' 
dir. Bu tetkiklerle Ba!fvekil Celil JJı• 
yar ve Maliye Vekili Fuat AgTalı bftPt 
alakadar olmaktadır. 

Maliye Vekaletiı alakadarlArla yaptı' 
ğr bir tamimde dul ve yetim maaıtarıtl' 
dan şimdiye kadar almmıt olan buhrat' 
ve müvuene vergilerinin nasıl iade r 
dileceğini bildirmiıtir. 

Vekaletin. vergi listelerinin basitl~ 
tirilmesi ve vasıtasız vergilerin t~lıi 
hakkındaki kararlan üzerindeki ıetJci1'· 
ler de bitmek fizeredir. 

Bu tetkikler neticesinde teıkilltW' 
da bir miktar tasarruf temin etı"'e~ 
mümkün olabilecektir. Aynca vasıtatt' 
vergilerin birle§tirilmesi ve kesirleri!\ 

tevhidiyle bir miktar varidat fazlası dl 

elde etmiş olacaktır. Hükllınetin, Biİ" 
yük Millet Meclisinin yaz tatllindeıı sıı· 
cc bütün bu projelerini kanunla~~ 
üezcre Kamutaya sevketmesi bekle"' 
mektedir. 

Romanya 
Hariciye Nazırı 

Pragda slyarııt 
temaslarına başladı 

Prag, 10 (A.A.) - Hariciye nazı~ 
Kamil Krofta. tıe Romanya seCa~ 
erkflnr ve Yugoslavya sefareti ııı 
teşarr, Romanya hartctye nazıı;_ 
Mlcesca ile refikası, şerefierfne dd• 
natrlmış olan Mazaryk istasyonun 
karşılamışlardır. 

Kalabalık bir halk kütlesi RoOla.O 
ya hariciye nazırını alkışlamıştır••-

Londra, 9 (A.A. - Romanya 01 
ğır saııayiinln milhtm bir kıe0l1 ,. 
idare etmekte olan Rumen Ayan 
:ıası Ausllt, Londraya gelmiştir· 

••:ııoAuslltln kendi memleketinde '!"' 
men Znharof.,u diye anıldığını f 
zan "Evcnlng Standard,. gazet;~: 
bu zatın, Rumen taşistıert tara 1 

ı· dan ötcdcnbe:-i tehdit edilegetın;,c 
te olduğunu ve daha bundan btr b• 
ay evvel Dilkreste evine bir botll r • df • 
atılmış oldtt~l'mı batırlatmakta 

Zorlu ev sahibi 
Beyoğlunda Koçağa sokıığıııd~ 

oturan Leonlda ne kiracısı LAı:ıL 
kira ytızünden döğüşmüşlordlr. lı,'; 
onlda bastonla kiracısını başrnd 
yaralamıştır. Leonida yakalanııırŞ' 
tır. 

Yekta vapuru battı 
il' Yekta vapurunun Köstenee 1101 
6 

.. 
mnda bir Norveç vapurile mnsad 1' 
me ettiğini ve kıc tarafından bUto •. 
bir rahne aldığını diln yazJJJıftt r
Blr lngfllz tahıtslye gemisi :tara 1, 
vuran Yekta vapurunu kurtarIDaJC ce 
çln çalrşnıışsa da fnydah bir ne~_, 
alınamamış, vapur yanama ka

1
..-. 

batmıştır. Yekta vapuru 16 biD l 
ya sigortalıdır. ...-""' 

Bu ~kıam bütüq musiki meraklılan 

ERNA SACH'ı , 
KARL SCHöNBöCK ve PAUL KEMP ile beraber 

NiS ÇiÇEÖ 
çevirdiiİ 

• 1 
Cazip Viyana operetinde candan ve takdirle alkıfla~calı:lardır. Neı•e, 

iyi musiki ve kryaa edilmiyen tatlı ve muhrik bir ses. 

lliveteo: Pramount Jurnal - Avrupada Noel, General LudcodorfuD 
cenaze merasimi ve moda. Yerlerinizin! evvelden aldırınız. Tel: 41341° 
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Istanbul konuşuyor 
Uzunçarşu ca~<dlesn lOı ze ırD lfD «ll e U<n 

>~. B h ı·h · l\enan Çinill - l\lelck.zad Çintli (Tr.rcüm~ Ut! iktiba& lıakkr mnhfu:dur) a çe 1 an tam 
~I ( ERKEK - KIZ ) - Numara ,,1 - J bir sefalet 
"'A;~k~İİ~t~a;;~"~~r~ı kaynağıdır 

Burada oturan-
şarllmız var,, 

Nlahkeme bittikten sonra kadın 
elbisesi giymem ısteniyor du, 

t\~ ağtsyarak kabul ettım 
~tcrrı, mahkeme işine el toy~cak, a- mu1tıun.. Birdenbire yanımda onun 

ı'ttı, tutacak ve halletmiye çalışa- ı sesini işittim: 
~ı ~ 

0 
Fakat bir §artla... Ben de artık - Ne hakla vuruyorsunuz. diyordu. 

~ ç ~lira ak sırtımdaki erkek elbise- ı Hicran Cemileye cevap yetiştirdi: 
n~ aracak \'e kadın kaıdıneık, hanım - Siı ne karışıyorsunuz, kim oluyor· 
"'llCJk e • • llc vımc.ıe otunıcaktım. sunuz?. 

~s: len müsbct cevap bekliyorlar • - Akrabasıyım ... 
t~r ı Vermezsen:, yani erkek,elbisesini - Ben de vaktiyle senin gibi akra-
1.ı ot 'P hanım elbisesi giymez, uılu ug- basıydım .. diye bağırdı. 
~~-Utrnazsam bu i1lerle kat'iyyen ala- l "<it ı Cemile, bu eümlesindcn bir ~ey anla-
t 0 ırııyaeaklardr ltar israr il t"' · mamıJtı.. Sinirli bir halde bizi bırakıp 
tiih 5 une... Kurtulup doğru yUrildü .. Hicran da 

~r~ ayet bu büyük aile m3hk~mesinin koprcaaına evinin sokag~ ına aaptı. 
tını k b 1 "'Ilı: a ı. etmek zarurctınde kal-

•o~ Mahkeme meselesi halledildikten 
h11'\ı erkek elbisesini çıkaracak ve evde 
ı\; hanımcık oturacağım, dedim .. 

k~lltclr!011dum. O geceyi bilyilk bir iş
l? ıçtnde g~irdim. 

• lkat -
Sıı( b' gunler geçti .. Ailcmı.lc en kü-
,;~ hareket görülmedi. Kimse aldır
lar~ u. Bu yorucu mlizakcrclcrin on-
0lduğ!clip geçici bir hevesten ibaret 
d~ .. :ıu anlayınca, kendi itimi ken
b~ totnıi ~~1 Ye karar verdim. Kotularda 
lıııı ~ıırı paranın henüz sarfetmcdi-

. tııttıı elli lir.Wyle gidip bir avukat 

~ t:· ~ir parça rahatladım. Mahke
l\Un" ı.._ \it U ucklemiye batfadım. 

tı.... tUnd·· E Q"lllan · u.. ski mektep arkadatla-
)\S ~eınile beni ziyarete gelmitti .• 

IQ• ~ onu§tuk. Sonra beraberce 
tı~ lt~t.ı'I..! • • 

• 1\1 evlcranc gıtmek üzere çık-

1' oı 
del\ t~ Hicranların sokafı k~ 
baı~ Yordu. Tam oradan geç.erken 
Ilı St\i · anları ka np baktım. Hicran apartı-
ltı)>ordu Pıatnda bir kaç kitiyle konu

....._ ,.. · O beni görünce: 
'1CJ1 

llı ... 
>'t 'lini ...... Gcı salladı. Ben de: 

bi)e ~· sen eeıı •• 
, ~ fll'dım ve yilrüdün.. 
b~c1ıı. o bu kadının kim olduğunu 
lt0~1tce .~ lnaaca anlattım. Canilcyle 

alll'lay c:'1u~ ilerledik, Tepeüstü, 
. .\r~ ddcaınden Kurtulup indik. 
~tıte c10n:dan birinin kottuğunu iıi-
l)aydrııı p baktnn. Hicranla kal'fl kar
() . . 

h" lirıiru ai . ı· "ltıııı _ nır ı ceketimin yakasına ..... ıtı. 
~ ~içu, 

t... gclıncdin çağırdığım bal-

~ 
....... \'l'tnııtıın: 

ıı~ "- anıınd 
t~:~ a arkadaıım var, onu yal-
-~~ ~dırn, dedim. Yakamı bı· 

li ....._ Citı ısrar ederek: 
1-tccı..• ıu &okağm kine 5 ...... go-y-
ı. <Qtfinı I •• -.. ... 

,ı_ 'lİt~ Yar .. dedi. 
'"il~.,_ ın bu k" 

""lll)~ le ıldc hareketi sinirime 
......_ ıtu: 

' Ceıcrncrn . S... ' dedim.. Bırak ıu yaka-

'- 1 ti' 
ıtıq. ıyıc k 

'Ya 
81 

_
1 stkı yakaladığı yakamı 

at.' \'aı ugraşırken o: 
tt~ Gcını· 

ditıi' de y'" • ıyor mus;.ın? - dedi ve 
lirı '· llcn :urnc ınlithiş bir tokat in
du ~ tutn, şırmış bir haldeydim.. E-
dr.. btıllliııo .... :'a ~ah§ıyordum. Nasıl ol-

.• , •c . • .. ttı y'" .. 
"'· lini 'tlu ' uzumde ikinci toka-
Q~i-. Ydum. 

t- ..... , bi. 
~·ılcr ttbiri • 
hc\ıc' lco!U§ara:ızc girdiğimi%i gö-
~Ctıdi lllcdiğiırı va .~nrnuza g<.ldiler. Bu 
l?ıl l'l'li ka.ybc ~ıyet karşıamda ben 

~ldıtdı lnıış bir haldeydim. Eli-
' A. ın .. On 
~ ~'lPtırı \ru a vuracağım sırada : 
()l\.a. l'tr tııı d" rrna 1 • Erkek kadına el 

da: • ıye ko11arımdan tuttular .. 
....... /\. 

dtrı Ytptır h 
ç S~t ~ ıınırn., d -
'-<ı'tıla ııı>a ?leden ogru yoluna gi-

'h r.. sataşıyorsun! diye 

Ben ne yapacağımı. nereye gideceği
mi bilmiyordum. Caddenin ortasında 

şaşkın oir halde duruyordum. Halk be

ni teşci ediyordu: 
- Gidip karakola şikayet etsene •. Biz 

sana Allah için ıahitlik ederiz. 

Ben bunlardan bir kaçının isim ve 
adreslerini aldıktan ıonra Panialtı mer
kezine baş vurdum. Vaziyeti anlattım. 

Karakol beni Galatasaraya, zabıta dok
toruna muayeneye gönderdi. Doktor 
muayene etti. YüzUmün muhtelif yer· 
terinde, kul&iımrn içinde dövülme ema
releri tesbit etti ve kulağımın bir mü

tehaMı• doktor tarafından muayenesi 
için ertesi &ilnil Etfal hutaıııc.ine &ön
derdi. Muayenemi yapan mütehuııs on 
bq günlük bir raporla bir reçete yazdı 
ve bana tedavi için bazı tavsiyelerde 
bulundu. 

Neticede phitlerin ifadesi alındı, ra
porlar eklendi, evrak müddeıumumili~c 
gönderildi. 

Bu hadiseden bir kaç gün sonrc Ce
mile tekrar bana geldi. Bu vak'ayı on
ların umumi vekilleri bulunan irfan 
Emine ar.tattığını &Yukatın beni görmek 
istediğini aöyledi •. 

İrfan Emin beyi, daha küçükker. ta
nırdmı •• Baba tarafımdan bir uraıbam:ın 
çok samimi bir arkadaırydı. Kend:ıine 
&itmekte ve &örUtmekte hiç bir mth
zur yoktu. Arkadqım Cemileyle bcr.a
ber kendisıne &ittiın ve lazım gelen iza 
batı verdim. 

Hayır seven, iyi yUrekli avukat lr
fan Emine de umwnt bir vek!let '\ôer
dim. Bu tekı1de beni mü.iafaa edecekle
rin adedi ikiyi buluyordu. Avukatım 

irfan Emine birinci &'9"\lkatınvlan da 

bahaetmiftim. O: 
- Zararı yok, derniıti. 
Mahkeme günU geldı. Birlikte ~ittik. 

Gazetecilerin hücumuna uğramaktan 

korkuyordum. A.ukatım bana soğuk 

kanlı olmamı. kendisini müııkül bir va

ziyette bırakmıyacağınu ıöylüyordu . 
Sıramız eelineeye kadar apğıda otur

duk, mahkeme kapmnda avukatımın kl
tıöi bekliyordu . 

Nihayet kitip &eldi. Koridoru bir 
meraklı kütlenin doldurdufunu. gazete
cilerin beni aradddannı, sıramızın ed-
diğini haber verdi. 

İrfan Emin Bey bana: 

- Telap mahal yok, yürü. dedi. 
Beni elimden tutmuıtu. Merdivenleri 

koıarak çıktık. Koridoroa müthiı bir 
kalabalıkla karıılaıtık. 

Avukatım, beni gözden kaçırmak 

için aiyah eübbeıinin altııa ukladı. Ka· 
labahğı kltibl açtı. Bir yıldırım cibi 
içeriye girdik. 

Mahkeme safhasının herkes, bil.bana 
gazeteciler tarafmdan duyubmuuu iı
temediğimi.z için mahkemenin ıizli 

yapılmasını, istemiştik.. Mahkeme hey-

eti bu talebimizi makul görerek mah -
kemenin gi:ıli yapılmasmı kararla§tır

t1 •• 

Qu ' 
arad l 

" Cemile"· 
" 1 tamamen unut-

Biz. salona girince, dinleyiciler drp
nya çıkartıldılar • 

(Devamı var) 

ların hali yürek
leri parçalaya
cak derecede 

acıkhdır 

Mercandan, Tahtakaleye inen uzun 
çarşı caddesi üzerinde her taraf hemen 
hemen tertemizdi. Bilhassa geçen ya
%1JJlda bahsettiğim hurdacı Sezainin evi 
ile ayni sıradaki kahve ldeta inaanın 
yüzüne glilUyordu • 

Sordufum zaman, caddenin kenar
larını halkın bizzat yaptıiını, evvelc:e 
buraların balçık çamur içinde berbat 
yerler oldulunu, fakat beton yaptldık
tan, ve ağaçlar dikildikten sonra, bu
günkü hale geldiğini öğrendim. Bura
da oturanların 1imdi bir tek Jikiyctleri 
vardı: Karanlık .. 

Civar sokaklarm hiç birisinde limba 
yokmuı. Onun için geceleri geçmek mü
him bir mesele oluyormuı: 

- Biz, tiiyorlar. Bir çok noksanları 
kendi kendimize yaptık, timdi de bele
diyeden bit kaç limba bekliyoruz. 

Ayni cade üzerinde biraz daha ilerle
yip te, Tahtakale semtine yaklaımağa
başladığmız zaman vaziyet yavaı ya
vaı değiıiyor, eski temizlikten, yüze 
ıüten manzaradan eser kalmıyordu. 

Burada ''Bah~elihan,. diye. bütün 
1stanbul banlan gibi, berbat bir sefalet 
yuvası vardr. Bahçeli hanın i~ini germe
den evvel, kapısının önilnde eski elbiıe
ler ,eski ayakkabılar ve eski ppkalar 
satan bir adam ile konuştum. Bir lmmr
nı yere dizip, blr kısmını da hanın harap 
duvanna astığı mallarından bafb, bir 
camekan içinde aynca tekerleme de sa· 
tan ihtiyar: 

- Eaki alıp, eski satıp geçiniyoruz .• 
Ben de 25 kuruıa eeket., 10 kurup pan
talon. 50 kuruşa ayakkabı vardır. 45 

kurup takım elbise aattıfrm olur. Bu 
mallan ba.zan fakir fıbra ıetirip bize 
satarlar, ha.zan, mahalle aralannda bot 
titcler, ve eskiler aatın alan eskiciler 
cctirirlcr. 

O anlatırken, bahsedilen ceketlere, 
pantalonlara töyle bir baktım. hepsi de
ğil s.ırta giyileeck, ele almanuyacak ka
dar harap bir halde idi. Daha doiruıu 
artılı: elbiaelikten çıkmıf, paçavra M· 
line gelmiıti. Adam, benim aklımdan 
geç.enleri anlamıı olacak ki henüz ben 
sormadan cevap verdi: 

- Bakmayın onların eskiliiine. fakir 
fılcara ne yap1m .• Parası a.nc.üt bunl&r
dan almafa yeter .. Karıda «ııta eski fi. 
Un amma, bu mallarla pek1li ıamın ıi
derler.~ 

Bu sırada ufak bir çocuk cddi. thti· 
yardan kırk paralık ıekcr !stedi. :E.lı:ici 
onunla metgulken, ben de yanımda foto 
Ali olduğu halde, Bahçelih:mdan içeri 
girdim. 

Burası, tek bir kelime ile cidden ber
bat bir yerdi. Kapıdan girer girmez, in
sanın önüne çıkan dar bir koridorun 
çamur ve •u birikintileri ile dolu yolun-

,--yazan:········ 
ıJJA_l} .. E R_ÇlJ 

Bahçelihanda oturanların sefaletini 
anlamak isterseniz bu resimlere 

bir kere ~kmak kafidir 

da be~ on adını yürüyünce krnk bir mer 

divenden 6 basamak çıkılıyor ve insan 
kendini hanın avlusunda buluyordu. 

Bir tarafma harap tenekeler, bir tara

fına lda hurda variller konmuş olan av· 
Junun etrafı bir sürü küçük küçük oda-

larla çevrilmiıti. 

Kimial tahta, kimisi de tuğla ve taf· 
larla yapılmJ1 olan bu odaların tizcrle-

Il:!hçeJihanm kapısı önünde eski elbiıe 
•et'giıi ve Bahçcliharun avluıunda ııtet 

yakrp mnmağa çahtan zavallılardan 
bir gnıp .• 

rinde eski çinko parçalan, dam vuif e
sini görilyordu. 

Bu pis hanın en büyük hususiyeti 
çocuk bolluğu idi. Ne tarafa baksak, iri
li, ufaklı bir alay yalın ayak, batı ka
ban küçük çocuk görüyor, bunların o 
günkü dondurucu sotukta nasıl olup ta. 

böyle yarr çıplak dolaştıktan halde üşU
tnediklerlne şaşıyorduk. 

Hele arkaıdaşun Ali bir şey keşfetti ki 
bu hepsinden baskındı. Ufacık ve ka· 
ranlık odalardan birinde, belki 20 den 
fazla çocuk bir araya toplanmış, yemek 
yiyorlardı. Kapının önünde duran bir 
kadına hayretle sorduk: 

- Bunlann hepsi sizin mi? 
- Yok canım, ne münasebet .. Bira-

dak adamı§tnn da komşu çocuklanna 
yemek veriyorum • 

Bu sırada Ali ba§tnı odadan içeri so
kup küçüklere biraz dışan çıkmalarını, 

kendilerinin resmini alacağmuzı a<Sylc
di. Fakat ~ocuklann hepsi de biribirin

den açıkgöz şeylermig; 
- Bahıiş ıdc bahşi§, diye tutturdular. 

Yoksa çektirmeyiz resmimizi, diyorlar

dı. 
Bu sırada, ben de avluda g.arip bir 

tarzda ısınan zavallı bir kaç insanın ya
nma aokuluın onlarla konuşmağa baı
lamııtım. 

Bu biçareler, Sirkeci tren yolu üze
rinden topladıklan taş kömürlerini bir 
kovaya doldurmuşlar ve paçavra, talaş 
parçalariyle tutu§turarak atcı yakmıı
lar, ve bunun etrafına toplanarak ısrn
mağa çalışıyorlardı • 

Bu ateıi odalarına almala.nna çıkan 
dıırnandan dolayı imkan olmadığıJ\dan, 

_.. Denmı 8 lnt"ld• 
HABERCi 

lstanbul radyosu 
/STANBUL: 

17 lnkılılp deı si: Onh·ersileden naklen 
Mahmul E ııt Boz.kurt tarafından, 18,SO 
Plakla dnns musikisi, 18,45 Eminllnn halk 
~vı neşriyat kolu ncımlll:ı Nu5ret Safft, 
19 Rnlfc ,.e nrkndnşları tarafından Türk 
mmıikisi, ve halk şarkıları, 19,BO konfe· 
rans: Eminönü halkcvi sosyal ynrdım 
şubesi nomını:ı Profesör Do ·ıor Osman 
Cev'Cıct (Homoıizmohl:mn oğrenmesi fay
dalı bllt,llcr), 19,55 borsa haberleri, 20 
Klasik Türk musikisi: Okuyan Nuri Haın, 
Keman He.şal, Kemençe Kemal .:\h•aıl, Tan 
bur Dürrü Turan, Knnun Vecibe, Ut Se
da!, Nısfiye SaHibnddin Candan, 20,SO Ha 
u raporu, 20,33 Omcr Rıza tarafından 
anıpçn ı;ôylcv, 20,45 Vedia Rıza ve arka· 
dnşlnn t.ıırnfmdıın Türk musikisi ve h:ılk 
ş:ırkılnn (Sn:ıt n ·an), 21,15 orkestra, 
22,15 rıJ:ıns haberleri, 2''.30 plıikJa sololar, 
oı>era ve operet pnrçal:ırı, 22,50 son ha er 
lcr ve erırsl süniln programı, 23 ~on. 
BUDAPEŞTE 

18,15 pltık, 19,15 viyolonsel konur!, 
20 şarkı plAkları, 20,30 şarkılar, 21,Hı sen 
fonlk konser, 22,45 Rumen haTalan, 
nunAPEŞTE: 

19.20 plak, 22,20 ı;igan orkestrası, 23,15 
piyano konseri, 24 cntb:ıİıt. 
lJERl.JN: 

19 rnfizik, 20,10 plılk, 21 radyo orkestra
sı, 23,30 hafif müzik, ve dans havaları. 
SOMA: 

20,30 hafif milı.ik, 22 temsil nakli. 
VARŞOVA: 

20,30 müdk, 21 rnd:ro orkcslr:uı. 22.35 
~zb:mt. 
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Eonı bin sene evveB 
bllDnen lb>nr Dltm 

Parmak • • iZi 
ilk insanlar parmak izlerinden nasl'I 

ist fade edıyorlardı ? 
Amerlkah me,hur parmak lz1 mU(ehass&sımn 

dikkate de.:,er bir yazısı 
Parmak izleri, polisin bu kıymettar 

yardımcısı hakkında hemen her glin 
gazetelerde, mecmualarda birçok yazı
lar yazılıyor. Ehemmiyetinden, fayda
lanndan bahsolunuyor. 

Hakikaten parmak izlerinin, par
mak izlerile hüviyetleri tesbit usulü
nün polise hizmeti pek mühimdir. Bu 
sayede canilerin, hrrsızlarm ele geçi
rilmeleri kolaylaşmıştır. Başlangıçta, 
pek o kadar ehemmiyet verilmiyen bu 
usul bugün medeni memleketler zabı
tası tarafından umumiyetle tatbik 
olunmaktadır. 

Hatta. g~enlerde yazd1ğımız gibi, 
Fransada. birçok canilerin yakalana
madııhnı gö~ri ve parmak iz:inin ehem 
miyetini takdir eden bir kısım mebus
lar. bunun umumileştirilmesi, herkesin 
parmak izlerinin alınması, hlivivet cüz 
danlarında, pasaportlarda, sahibinin 
imzası yanında bir de parmak izi bu
lunması, mecburiyetine dair bir kanun 
projesi ha.ztrlamıı;:lar, meclice \•ermiş. 
!erdir. Bu da, parmak izlerine verilen 
ehemmiyeti gösterir. 

Fakat. parmak izlerile hüviyeti tes
bit usulünün tatbikine ne zaman baş
lanıldı? Bu usulü icat eden kim? 
Amerikanın meşhur parmak izi mü

tehassısı Bric; bu mevzua hasrettiği 
mUhim bir yazısında. "Parmak izleri
le hüviyet tesbiti usuıu, dünyada mev 
cut ilinılerin en eskisidir!., diyor. 

Ve araştırmalar neticesinde bulu
nan narşömen kağrtlan U7.erinde par
mak izlerine pek çok tesadüf ettiğini, 
bunlardan cins, yaş, hatta milliyeti 
tesbit etmek kabil olduğunu söylüyor. 

Sonra. tarihten evvelki devirlere ait 
parmak izlerinin geçirdiği meraklı saf 
halar hakkında çok faydalı malfunat 
Ycrjvor. 

Eski M eksikada çok tesadüf olunan 
(kırmızı el) izleri. Asırlarca bir muam
ma olarak kalan bu izlerin v~ıktile imza 

Briçe göre, tarihte zikrolunan ilk makamında kullamldığı anlaşılmıştır 
parmak izlerinden...bszıları, Fransanm etme,• bil"t>iitt.lya.J gtbt telaklti ~6'ler 
Atlnntik denizi kıyılarmda,Kavr - inis dl. , 
ndh kUçük bir adada keşfolunmuştur. Bu himaye ve yardrmları temin ede
Bu yerde, 50 bin sene kadar evvel, taş bilmek için de ağaçlara ve sair bu gibi 
de\Tinde yaşayanlardan birisi, şüphe- mukaddes fıevlere yaklru:;ırlar, ellerini 
siz sanatkarane bir temayül ile mağa- ı şüphe yok ki intihap ettikleri haminin 
rasının duyarlanndaki kayaların üw- kendilerini muhafaza edeceği, istedik-
riı"• hn:ı iııaretler haketmiştir. lerini yerine getireceği ümidile rahat 

Nice yUz yıllardan sonra, 1832 de ' ve huzur içinde ömür sUrUyorlnrdı. 
bir rnln iı.iirrlcr. bu kayalar üzerine İptidai dinlerce kabul olunan ve son 
hakolunan işaretleri meydana çıkardı- ralan tezyini sanatlarda taklit olunan 
lar. Fakat. o devirde bunıa.rnl ne oldu- bu mabutarın ehemmiyeti, havvanla
ğu. neye delalet ettiği ha~kile anlaşı- I nn tetkiki cilt ve pa!lllak çiz~ilerinin 
fama.clı ve bu suretle epey seneler geç- kanunu gaye ile istimal olunduıhı ih
ti. Bunlnnn manası meçhul kaldı. timalinl nkla getiriyor. Binaenaleyh 

Bilahare. Tivej üniversitesi profe- parmak izlerinin. ma~ara devrinde çok 
sörlerinden doktor Öjen tntokis; uzun işe yaradı~ı muhakkaktır. 
tetltiklerinden sonra bu garip ~kille- Geçen devirlerde, parmak izlerinin 
rin, taş devrinde ya..,r;ayan bir sanatki- adli iqlerdeki vardımına en ivi bir ml
r.n derisinin resimleri olduğunu ve sal, (Britiş Müzeum) un kolleksiyonla 
bı ''\.Tın dünyada mevcut ve nialfun nnda vardır: Bu, eski Ba:bilde bir ca
parmak izlerinin en eskisi addoluna- ninin meydana •çrkanlması için par. 
bileceğini isbat etti. mak izlerinden istifade olunduğunu 

(Kavr - İnis) adacı~da bulunan gösterir. Çamurdan mamul bir levha 
(izler) in çok eski oldu~na şUphe ol- Uzer!nr!e vazıh olıuı tarihinin kTr1lma
mamakla beraber bunlar. bu nevi iz~e- mış olmasına rağmPn bunun !sanın 

1 · ., biricik numunesi değildir. Daha doğuşundan nin sene eV\·eline ait oldu 
bırçok yerlerde birçok el ve pannak ğu muhakkaktır. 
izleri meydana çıkarılmıştır. Pirene Üzerinde, Babil hakimlerinden biri 
daöfannm !snanvava ait kısmtnda bu- tarafından, bir hükmün icra.sına mc
l~an mağaralarda Balear adalarında, mur bir murahhasa verilmi.s olan taJi
Amerikada, deniz,kıvılaNnda, sarp Ye mat ~"'~thdır. 
dik kavalardaki m:ı<7aralarda. Ostral- TarTh rıra15tmlrrsa bir<'ok kanlı sav 
yanın kayalık havalisinde, Tabradiır fplar vöriilür. (Kırmızı el) sembolü .. 
da, Ter • Növda, ve Afrikada ellerln Timurlenk: benclelerfnöen. kııman<'hnı. 
ve parmakların çiz~lerini pek vazıh larmdım biris.ine bir nıiilr~fnt, riithe 
bir surette gösteren birçok süsler mev- veva bevlik vermek istediği zaman. 
cuttur. eski bir 'T'atar adetine riavetPn, fcr-

Tarihten evvelki insanlar: kendile- manm albna parmaE?ınt basardı. 
rini korkutan hayvanların izlerini ara (~i~n • 1ral da hiı.ta ma~tlerin 
dıkları zamnn, derilerinin kavalar Uze.. l""a,-.. ..,1 .. T".,na. ecı.l{i ı\:ı:te.l{ ve {('lrcıika 
rinde bıraktığı ciz~ileri tetldk ederler, Şehirlerinden gelme hatıraların Uzer
ve en çok ellerinin ve ayaklarmm par- terinde bunlara pek çok tesa<lüf olu-

m" k i:r,lerine ehemmiy~t verirlerdi. nıır 
~ 1 b 

Canlannı korumak kaygusu. on an. u Vaf'lington nolis mtirli"riveti miitf'-
izleri bırakan canavarı.arla karşılaş- ha'~~Hs1 an, et. F.d~ar Hover) in enıir 
maktan sakınmaya mecbur bırakırdı. ve Maresi nltıl'lda ~nlısırlar. Bunlar 
Sonralan, insan zekası tekemmUl e~ tara!mdan tcrtln edilen. b'ir ic:tatiı:ıti<Y<' 
ti. Bu izler. aç avcıları, av~armm bu-

l d guw yerlerde sevketmeY.e yaradı. 
un u ti ··ı · d 

p-fire AmrMİ{ll hnifııtlqn dohilinifp rre

ce ve g\indli7: 30 sanivede bir mühim 
bir cürüm ika olunmaktadır. Medeniyet, vahee n go P-esın en 

lrp çıktıiı devirde. in+idru insan- Bundn.n bR.-.ka. AmPrikanm di<rer ::1 ısurafelere, batıl itikatlara çok ht .. mr>TI"1p1Tpthıde. her 40 dnkik:ı.dn bir 
me~yal ve rnilstaft idi. Kavalann. kadın, bir erkek veva bir "o,..uk cani-
ağa.~Iarm rfn ve peri va.ta!P oldu~na Je .. ı,, kurb~nt olnn ttitnH•ktedir. 
inanırlardı. Ve bu tabii mabutııırclan Briç, yazısının sonunda, cinııt iı:ler 
herblrinln himaye ye yardnnmı temin mUtehassıslannın bu pek eski ilimden 
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Doğuda yen par ıyan .güneş: 

Van Gölü 
~~B<dle S~\?ırlYıeHefeır naısoO (b)aışlaı<dJo ? 
Şimali şarki ve cenubu şarkı hudutlarını 

ve büyük hir vatan parçasını hirlblrlne 
bağh)1nn gö~ün göze vurduğa ebt·mmiyet 

her bakımdan pek büyüktür 
1 ................................... - ... ···-········· .. •••• ........................... --··-···--················· 
~S Türat eme~ile yapllan ft 
~~ ve göJ sa :ıll.nde kuru- § 
ii lan gemt.e:r suya ind - E 
ıH r.IJ. Aiti aytla mo..:ern H 
~i alr tşlatme mer ... ez Ü 
:! f\Ur'UldU. 9 
=· n .: ................................................ :. :;::::: •••••• ı.ı •• ı ........................................ . 

Yan, (llusust) - Yan gölünde 
yapur işletllmeyo başlandığını belki 
herkes blllr. Fakat burada şimdiye 
kadar neler yapıldığını, başarılan 
işin bUyüklUğUnU, sanırım ki, yurdu 
muuzda henüz duymıyan ve bllmi
yenlor elrneriyeti teşkil etmcktccllr. 

Vnn gölUnde girişilen işin büyUk
IUğUnU \'C yurda temin edeceği fay. 
daları etrafiyle auhyabilmek için 
göl vo havaıtsi hakkında biraz coğ. 
raf[ malümat vermelr ıa.zımdır. 

Coğra'i vaziyet 

zi olmasına rağmen. garptan gelen 
nna yolu ve bu yol üzerindeki mer
kezleri göle bağlıyan bir mmtaka
da bulunması ve ayni zamanda ~Iuş 
havallslni de hinterlandına alıp gö
le bağlaması itibarile Van dcrcce
Hlnde ehemmiyet kazanmış bir mcv. 
kidir. 

Gölün ticari ve iktısadl bakımdan 
kıymeti bUyUktUr. Bir kere, şarkın
da 290 kilometre İran ve cenubun
da 180 kilometre uzunluğunda frak 
hududuna dayanmış olması itibarllo 
çok mühim bir vatan parçasını ihti
va etmektedir. Sonra, arazinin çok 
dal;"hk ve arızalt oluşu ve henüz mun 
taznm yollar bulunmayışı nazarı i
tibara alınırsa, garbındaki vatan 
parçalarını ucuz, kolay ve seri vası
talarla şarka yaklaştıran bir mevcu
diyettir. Bugün Diyarbakıra varmış 
olan demlryolu yarın gölUn garb sa
hilindeki Tatvana erişecektir .. Böy-

• 

• Elt Ç/$ 
Van g61U Türkiye topraklarındaki 

göllerin en bUyUğUdUr. Gölün şark
tan garba doğru en uzak iki nokta
sı arasındaki mesafe 67 deniz mili
dir. Gölün çevresi girinti ve çıkıntı
larlyJe beraber 240 mll tutmakta. 
dır. Cöl, deniz yüzünden ftlbnren 
1725 metre yUksekliktedir. Derinli
ği gösteren bir deniz haritası mev
cut olmamakla beraber en fazla de
rinliği takriben 80 na. 90 metre tah
min edilmektedir. Cenub kıyıları 
dağlık ve sarp. şimal, garp ve şark 
kıyıları ise nlsbeten daha. düzdür. 
Yüksek dağlar mıntakasında bulun. 
duğu için gölde sık sık devamsız e. 
stntllcre raslanır. Bilhassa kış mev
siminde en ziyade cenup vo bntı rUz
gA.rlarına. maruzdur. En FŞidcletll hn
valarcla iki metro ~·iiks~kllğ"lnde 
dalgalar göıiilUr. 

ADiLCEVAZ 

Göle birçok kuvvetli clereler ak
maktadır. En fazla dikkate şayan 
tabıt hfl.dlse, gölün dibinden tatlı su 
mf'nbaları fışkırmasıdır. 

Sahilde Adilcevaz ve Reşadiye ön 
Jerlnde kaynakların ekseriya gölün 
sathını yararak yükseldiği görUIUr, 
ki bu da lcaynakların bilyUk bir şid
detle fışkırmakta. olduğuna deltl.let 
ctmektecllr. Gölcle, çevreleri bir bu
çuk mlldC'n blrknç yüz metreye lrn
dar l<.'halUf edf"n dört ada vardır. 
Gölün suyu tuzlu ve çok miktarda so 

. dalıdır. 
Tubii st•rvet 

Göl suyu çok sodalı olduğu için 
fazla miktarda soda fstihsalf lrnbll • 
dlr. Hatta. bugün köyliller, suyu te. 
bahhur ettirerek iptidai tarzda so
da istihsal etmektedirler. Göl lstlh
salAtmın en mühimmi balık ve bu 
balıkların yumurtalarından yaıHlan 
havyardır. Gölde balık bllhnssa nl
snndan haziran sonuna kadar bol 
miktarda bulunmaktadır. 

Göliin ehemm;ye'i 
Gölün şarkında sahilden 8 kilo

metre kadar lçerde Van ve cenubu 
garbtsinde Tatvan merkozlerl var • 
dır. Van, ~öliln şnrlundakl mıntaka.. 
nın en mühim ticaret merkezldlı·. 

Tatvan ise, küçlik bir nahiye merke-

Van acmisi Vruı iskelesinde 

istifade etmelerinden memnun olmak 
lıizım gediğini ltr.ydediyor: "Bu sayede 
yıkıcı kuvvetlere karşı· kanunun mu
hafazası mümkün oluyor.,, diyor. 

İptidai insanlar, parmak izleri saye-

AHLAT 

BİTLİS 
o 

Van gölünü ve mevcut iıkelelerle 

Jcco gölün şarkında bulunan Van 
clemlryoluna bağlanmş olacaktır Fa 
knt hat Tntvnnda kalmıyarak gö. 

~· · "! 

•eyrüıefer hatlarını göıterir h.ai'itAl 

liln cenub sahilini takiben Vana ve Rt..-..---,;.,-.....,.r..;ı 
hududa ulaştığı takdirde fribot to
sts•:ıtr ile Akdenize inen en kısa 1-
ran transit yolu açılmış olacaktır. 

Bunlardan başka, göl, şarkında, 
şimallndo ve garbında bulunan bU
tün kasabaları en kısa yoldan demir. 
yoluna bağlamış bulunacaktır. Sahil 
Jerlndo yapılacak tesisatla İran ve 
Rusyayn ihracata elverişli havyar ve 
sorla gibi iki milh!m maddenin istih
sal knynağı olacaktır. Şark hudutla
rımızın şimal mmtakasını cenub ve 
cenubu şarki hudud mmtnkalarına. 
ve yine garbındakl askeri merkezle-ı 
rl bu hudud mmtakalarına kısaca 
ba~lnması ve bunlar arasında asker! 
nakliyatı her vasıtadan daha seri 
ve kolayca yapmıya mU~ait bulun. 
ması da gi11ün askert ehemmiyetini 
t;:"lSzo vuran hususiyetidir. 

Gölde yaoıhm iskele1er 

Göl sahilindeki Tuğ mevkiinde yal''"' 
aıri otel ve memurin binaJarırıl" 

görün ütü fıtl" 
vazda mahaııt belediyeler tara ıctl' 
dan yapılmış iskeleler bulunınıı fer 
dır. İşletme idaresinin seyril5~flfJ 
hatları bu iskelelere muntaza ,ır 
uğramakta ve haftada üç defa .ıFJI' 
ıun dört cihetini blriblrlne bl\!P 

maktadır. 

C'}J sahilindeki Van, Tatvan, Er. 
niş, Cavaş. ve Erciş mevkilerinde 
işletme idaresinin, Ahlat ve Arllcc-

işleyen gemiter d,r: 
Gölde lşliyen vesait şunlar 1,, Fabrika ve havuzlar idaresinde rW 

pılan Van ve Bitlis motılr geıni1°\'flıı 
den maada Cumhuriyet yolcu. ııft 
yolcu vo yük motörU, 200 ton1u1<11lt' 
snc duba ve diğer ItüçUk vasıtıı 

ilk sefere başlamadan evvel 

sinde canavarlarla karşılaşmamaya ve 
canlarını korumaya muvaffak olduar. 
Yirminci asırdaki torunları da aynı 

maksatla, fakat başka bir tarzda bun
dan istifade ediyor. 

<hr. , 1 ıı,tl 
Van ve Bitlis gemilerinin bO)tıetl 

33, genişlikleri 6 metre ve snrıı13ııfJ' fJ mildir. 150 şer tonlukturıar. ıctl' 
lardıı.n Van gemisi, lstanbuJdll tıil' 
rulmakta olan Bitlis gemlsinfJl ıcol". 
tiln aksamından kontrol aıtındll g.rtl 
ya edilerek Van gölü sahiline Prııl• 
partl gönderilmiş ve burada lt~1tô' muştur. Bunclc.n sonra lstıınb ull" 
kurulan Bltlls g~misi tekrnr slilı111ır 
rek parça parça buraya gönderlJ tıtl' 
tir. Büttin parçaları birkaç biI1~ 1 oıc' lan ve oldukça a~ır ana ve )'nr',cıııl 
mnkhıelerden rnilrekkep ola.O rl<
aksamınm tasnifi, numara ve 111:1'11• 
lanması, bozulup kırılmıyacak ~0rtİ' 
lerde am balfijlanm ası ve sıra J(I~' 
bl bozulmadan tren. kamyon "eıôllıı 
men de ha~·van sırtında tsta11b1~ııJtl' 
1700 kilometre kadar uzakta 

11
JJ1JP 

nan Van göIU sahiline nakli tıı flle~ 
~dtldfğinden çok fazla gayret. 1~1~' 
''e masraf karşıhğrnda başarı 
tır. tıııc"' 

HulAsa Van gölü. doğu ın•11t 1ııı1' 
sına rofnh, kUltUr ve merlPntrcı l\rl"' 
ları saçan bir ~Uneş hallnde ı> 
'lıafa namzettir, 
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Oburların, cimrilerin 
yazıları bir bakışta 

belli olur ! • • 
Dostlarınız nasıl insanlardır ? 

ı-anıdıklarınızın karakterlerini, yazılarını tetkik 
ederek öQrenebilirsiniz 

ı-embeller, kalemı kaQıt üzer1ne dokundurmaktan 
korkuyorlarmış gibi belli belirsiz yazarlar 

··~ 'ltb aroıojl bir lllmdlr,, di)·en l 
111,~ et Grotoloğu muhakkak ki 
ltt/'tı öyltl;ror. Jlaklknten yazı· 
tt,.1tırn tetkikllc in .. anların karak 
~tı~l'fnl, ml:r:aç , .c anlathklarmı 
tlit- ~ etmek rnliınkundUr. Profo· 
'-tıt Sanerkln ,·erdiği r.twaplartl& 
tıııa bir isabet gürühhiğU, okuyu
~~l' rımıurı gC>ndcrdikJeri tc~ek • 
ltcır tnektuptannc'lnn anlaşılmak
btıt r. P.rote ör 'anerk ~ok tccrii· 
l'lrı1tblr ıtrofoloğdur; \'O tahltlle• 

Gt ekı i abcte şaşmamak JAmn 
..:j:ı•denıkJ, grafoloji mUsbet e-

n ra istinat eden bir lllmdlr? 
tlttı~&Un hu makalede 1a1:1nın 
\ıt,~ lleYi. tanı 'f'o fekli hakkında 

Gt 1na1ümat Termek latiyornz. 
ht,. •totojlde en zlrade ehemmi • 
lt~ "l'f16n şer. harflerin Te satır· 
'1~ Şek.Ucnr. Teferrliatmm tet· 
~-"'·tabım çok tecrttbero ve uzun 
ll~na tnnhtaçtır. 

~ ta~tırada, kendi aranızda bo-: 
hlJ\ t geçirmenizi temJn için 
lJI\ ıı:. >'•zıdald şeklllertn tetkiki 
\ll!'llt{• edecekfz. Karakterlerini 
~t htt •rnıı Te tashih yollanm cfd 
)''" Ole Rl'afologdan ÖkJ'enmek isti
la l')( llYncaJanmu:a profesör ~ 
~ e lbllracaatlannı taTslTe ede-

~~,·~ 
~~~;nı §ekllterl biribirine ben.. 
~~e bera.ber hemen hepsi bir 
~~ ~bir m~yetl, bir kusuru ve· 
,_:~t\ 'YllIU haber verir Gurur, 
~ ~irnt veya geçici hiddet, se
l ~. ~ 

11 
lıılı: ve ten bellik gibi.. Bun.. 

~ilfllt bt~atu v~ en awıt yazılarda bl-
teb~~ gc--7..e ~. Grafoloji 

G.. ~ı aJda.t.m3.k çok mrdur. .. ru., 

~ ~9.hut 
~ .. 't~lar, Yani kendini beğenen. 
ı ... lcuııeri ~ bi.i}ilk ,.e kalındır.. Ma
~ılrıtı ~ gayet iridir, miles.9irdir . 
tı.~ ~tı1t1eti~ §erhlerlnir.e gelince, 1ş
~'f81lıtıa Yerlerin bUyilldUğilne gqre, 

~etin ..:a "e Yazınıza. verdiğiniz ehem 
ı,,. \.IE!'tp,.A_ • 

· "-e"..:ai -"QınJ anlatır (t ''4 ili .. • 
lıı) le.titı 1~enenlerin yazılarmdaki 
\"\ lltialr:a ~"1)ıletine dikkat ecl iniz, 
\. ~ 'thfbı ~ h'1'fi geni§ Stın!Ue geçer 
q~ nınh 
1et ~ hi.Jt· erkese takaddüm etmek, 

lider. ırn olmak ıstediğtne dell. 

Rendini beğe. 

ııen askerin çok ee 
ri, çok kuıa ve sert 
bir yuı111 vardır. 

Kendini beğe • 
nenler, eğer nefia • 
!erine ve zevkleri.. 
ne de düşkiln ~ • 
Ier (d) lerin (p) 
lerin beyaz şekille-

~ rinI ifrat derecede 
ti~ en, t'Urur bU~iitUrter. Buna 
~d~ıerse larına bir de istipdat 

G, dalı Yazıları daha ziyade 
~'tı~uı~ a ç0k kÖ§elldir. 
<ioı dıııı be ... :unumiyetle mağrurların, 
~~!\, tn~r;enıerın Y8.1'.ılan bUyilk, 
~. 1 

' Yilksek, çıkıntılı ve an 
Oih. . 

'4.lt'llilc 

şık, dliz ve mtt indlr. Majüsküller ha
zan matbaa harfler ine ben?.er; kelime-

lerin sonu biroen bire durur, manayı 

değiştirip değiştirmemesine ehemmi-

yet verilmeden ... Bununla beraber, ya 
zı açık ve okunaklıdır .. Teferrüata pek 

• ziyade dikkat edildiğine, intizama son 

derece riayet 9lunduğuna delilet eder. 

Cimrinin iki (1 ) i biri birine yalnız 
bir kıvrımla nasıl birlestirildiğine dik
kat edniz!... 

Hırs ve )leve~ 
Hırs, gıpta, ar-

zu ve heves, eğer 

mukavemet edil • 
mez, edilmesi bilin 
mezse insanı çir· 
kinleştirlr. YU.zü.n 
de çizgiler derinle
şir, buruşukluklar 

artar. Tabii, yazı-

sı da bunların bir 
makesidir. 

Bir harisin yazı 
amı tetkik etmek için uzun uzun uğraş 
mıya lüzum yoktur, şöyle bir bakınız 
klfi .. Yazılar umumiyetle girifttir, 
tıpkı bir çalı gibi.. Karışık ve örtünç. 
!ilk llk bakışta. gö?..c çnrpacak derece
de vazrhttt. Harfle"'Cien birçokları a
çık ve geniıtir. Hafif.çe başlanan ke
limelerin 80nu sert bir kalem darbesiy 

le biter. (b) ter (f) ler hafif çizgili ve 

kıvrımları fark olunamıyacak derece
dedir. (T) ler de hiç çiqili değildir. 

Hırs da.imt olsun, geçici olsun bu 
hl.kim ali.metle.r ya.zıdP az ve çok fark 
la. ttı'.ltlika gör.e çarpar. 

Haris, ayni zamanda hidetli i.se ya
zılarınd&, ileride söyliy~eğimiz husu

siyetler görUlUr. Eğer zarar vermek is 

tiyoraa, bu kelimeler in sonlarından an 
!aşılır. Daima uzun, ince ve serttir. 

Hiddet 
Hiddet, bereket 

•:ersin ki daima ça 
buk geçer! 

Fakat, sık sık 

vuku bulur, anzi • 
dir ve ayn i heye
canla, ayni ihtiras 
laroa tezahür eder 
ki bu, yazı da der. 
hal fark olunur. 

Çabuk öfkelen -
me ideti olanlarm. 

tehlikeli ve zorlu adamların yazıları 

çok köşeli ve pürüzlUdUr, nihayetleri 

keskindir. Çiz;giler umumiyetle dilz

gUn değildir: mail, geniş, usul ve kai
deye mugayirdir. 

Sert ve titlz hidde tliler: shTi ve 
dik yazılarından anlaşıldığı gibi kaba 

ve vahşi tabiatliler de kelimelerin son. 
lannı adet a kağıdı yırtacak derecede 
~ddetle yazarlar. 

Kin ve garaz tutanlar, intikam frr~ 

Bati anyanlar, inatçılar (t) terin çizgi
lerini birden yükseltirler. 

Cimrilik; yazı • 
la.mı heyeti umu - Sef ahet 
miyesinden oldu • Scl'ahet ve şeb-
ğu kadar kullanı • ıaniyet, hiddetlile 

lan klğıtıardan dol - rin bUsbütiln zıd -
atılll§ılır. · · • dm& allmetler1e 

Cimri : kağıtla _ ' göze çarpar. 
tın alt veya Uati.ln- 1 \ . • Sefihin yazısı 
de, Sai veya 80- 1 ' ~ o kadar bellidir ki 
lunda. katiyen boş ' \ kendl!'lini ithMı e-

~~t{ bir yer bırakmaz. <fen bir fotoğraf -
~ bıl'ibirtn Sa.tırıa.rı gayet 11tk tan fa.rkı yoktur .. 

erıe ~~ bitir;ik gibidir, kUçUk Kısa ve kUçUktUr, na tamamdır. fh
l§tır ; Yııtrtar da sıkı. malklı.r bir tarzda yazılmıştır. B~k 

eksiklikler görlilür : Aksanların, çi.ıgi. 

lerin ve noktaların bulunnı&Yl§I gibi .. 

Sefahet ve şehvaniyetc dUşkUn kim
seleri garip, gayri tabii kanşık, düz
gUnsilz yazılardan kolayca tanıya.bilir
siniz. Tarfleri garip bir şekilde ~Y
ri muntazamdır. Kalem darbeleri bam
başka ·ve ZII'ZOpcadır. 

Sakin ta.biatli sef &het ve şehvani
yet düşkünlerinin yuılan da ayni ga
rabeti an.etmekle bera.ber kelimelerin 
sonları diğerlerininkilere naza.ran da... 
ha ağır ve daha yuvarlaktır. Bu gibi
lerin yazılarında ekseriyetle tenbellik 
ali.metleri de görülür. 

TembeUik 
Tenbellerin pek 

ağır ve hafifçe 
çizilmiş bir yazıla 

?'I vardrr. Sanki k& 
lemi klğıt Uurine 
llokundurmıya kor 

kuyorlarmı§ gibi belli bellisiz yazar
lar. Bununla beraber, kelimeleri hele. 
zona.rl& ~lemeyi unutmazlu. 

Tenbelliğin yold&Şt olan ihmal, ke
lime sonlannın biçimsizliği, ha.Tflerin 
çirkinliği ile anl~tlır. 

Bazı tenbeller; tenbelliklerlnln ya· 
ztlanndan anqılacağmı pek iyi bilir-
ler, bunun için m~kün mertebe d\17-
gtin yazmak i•rler. Fa.kat bu, bir 
grafoloji mUtehıuısısmm gözUnden hi~ 
bir vakit kaçmaz. Zira., yazıları , bü-

tün gayretlerine rağmen biçimsiT.liğini 
muhafaza. eder: Harfler gene noksan, 

gene kan ıktır. Satırlan da eğri böğ. 
riidUr. 

Tenbellife bir d~ inatçılık inzimam 
ederse bu (f) Ierin c;iz.gilerinden, (t) 

terin uclarmdıtki inhimalarda.n anlaşı
lır. Bunlar daima t ers. yani sağdan 

sola çizilmiştir. 

raka.t, tenbeller ekseriyetle iyi ta. 
biatli, iyi yilnkJ.i Ye hot adamlardır. 

Bu gibiler in yazılarında harfler biçim 
sizdir, $.Z f a.rk olunur ve 80nları hafif
ve maildir. 

Oburluk 
Oburlarm, yani 

boğu.ına düşkün 

ld~'lelerin ya.zılan 

meyillidir. Cümle -
teri wrun ve bir ibi 
rini tutacak dere -
cede tertip edilmiş 
tir. 

Obur; ha.zan 
müsriftir. Bu; he. 

oelerin yukanya ve a..,ağıya. doğru o

lan çizgilerinin arnltklan ile~ çar. 
par. 

Obur, sevimlidir. KA.ğrtlarmı idare 
ve tasanııf etmeyi atla dilşilnmez \"e 

bunları, ~izı:{ileri ~f"niş :ve eonlan yük
sek (t) !erle doldurur. 

Bazı kelimelerd.~. lü"'1m8\l.Z yere, 
ma.jüskill kullanır. 

• • • 
Saym okuyucularım; "kusunnıs kul 

olmaz! ... ., derler. Doğnıdur. Hf'pimi 

zin bir kusuru, bir günahı vardır. 
Bir grafoloğun bunu anlıya.bilmesi 

için ur.un satırlara ihtiyacı yoktur. O, 

sade bir imMdan bile sizin kwrurlan. 
lllZI, ahlakınızı, karakterinizi, meyil 
ve arzulannm derhal anlıya.bilir. 

Yukarıda eöyledikterfmlııe dikkat 

edenıeniz, dostlarmmn ahllk ve me
yillerini bir derece~ k&dar anlıya.bi
lirsiniz. 

Tino Rosi komedi 
artisti olarak takdir 

edilmek 

Meşhur tenor (Tin o Rosl ) nin sine J 
maya heves edişi bize (Marinella.) 
filmini kazandırdı. Sovlmlt sanatka.
rın bu fil mde söylediği şarkılar bü
tün dünyaya yayıldı. 

İkinci tnmi, (Au son des Guta res) 
dlr. Bunda da birçok balıkçı şarkıla
rı ııöyledl, Ye gene bilyUk bir muvaf
faklyet kazandı. 

(Tlno) nun son filmi (Napl es au 
baslcr do feu ) dUr. O, bu filmde de 
sıcak YC tatlı sesi ne Napoli şarkıla-

rını söylüyor. Şüphesiz yarrn, bu şnr 
kıları herkesin ağzından dlnllyece
ğiz. 

Tino 'Rosi eliyor ki: 
"- ttfraf ederim, sttidyoya. ilk gel 

dlğlm gün cok sıkılmıştım. Beni en 
ziyade sesimin, şarkılarımın gUzel
li~inden dolayı beğeniyorlar, takdir 
ediyorlar. Halbuki ben, komedi ar .. 
tıstl olarak takdir edilmeyi fsterim. 
Ve buna çalışıyorum. Muyaffak ola 
bileceğimi do tlmit ediyorum.,. 

Konstans Benet Alman bülbülü 
Bir spikerden 7,5 Berlln operasının 

milyon frank tazml· -meşhorr..ŞBntUzti 
nat Jstlyor' bir. film çevirdi 

~-,-~~~~--... - Erma. Snck ..• 'Bu, Dcrlln oı>erasın .. 

Amerika sinema aleminde büyük bir 
heyecan var. Buna da sebep, radyo 
spikerlerinden birisinin, Konstans Be 
netten bahsederken hususi hayatına ait 
if patta bulunmasıdır. 

Yıldıı:, bu sözlerden hoılanmamı§, 

bunları; kocalı ve bir çocuk sahibi bir 
kadının hayaiyctini kıracak mahiyette 
&örmüı. mahkemeye müracat etmiştir •. 
Holivudun en dddl yıldıı:lanndan olan 
Konstana Benct, Marki Falezin kansı 
dır. Gilzcl, sevimli bir de kü~Uk kızı 

• 
vardır. 

da k endisine Alman bUlbUlü adı ve• 
r ilen meşhur bir şantözdilr. Sesinin 
fe•;kalAdcllği sinema direktörlerinin 
dikkntlnl çekmiş ve gene artistin 
mm çevirmesine karar verilmiştir. 

Onun ilk oynadığı film "Blümen au 
Niza - Nfs çiçeği ,, adını taşıyor. · 
Pek yakında Snkaryn. sinemasında 

gösterilecek olan bu film, gUzel ar
tiste büyük bir mU\·nffakiyct Ye şöh-
ret temin etmiş bulunuyor. Filmde 
Erma Sncka Berlfn operası orkestra 
silo korosu refakat etmektedir. 

Gabi 
Morlay 
Saşa Gltri ile 
evlenecekmiş ı 
:Meşhur nktür \'e mliellif Saşa Gitrl 

(Kadril ) adlı piyesinden bir scnar· 
yö yazmışllr. Şimdi bunun Yuvan
vll stüdyosunda mminl aldırmakla 
meşguldUr. 

Saşa; her gün stlidyoya -gidiyor, 
fHmln ahnmnsına nezaret ediyor~ 

!<'ilmin artlstl~rl: Gnrbi Morlay, Po 
len Karton, Garj Grcy ve Jnklln Döl 
baktır. Du nrtlstlcr, gündüzleri stild 
yoda, geceleri de tiyatroda çalışıyor 
lar. Filmin hitamında Saşanın Gnbl 
:Marley ile dUğUnlerl yapılacağı da 
haber vcrllmektedlr. 

- 1 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Va.kit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve ar'liaaaki 

depolan kiralıktır. 

Birleıtirilmck auretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebil lir. tateyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. _,_, ____ _ 
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ispanya harbi 
:;.- Ha$l:ırah 1 incide 

urun {aman mukavemet edehilişterlnin 
sım gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Asiler bu binalara kaçarlarken bera
berlerin.de yüzlerce kadın ve ~ocuğu da 
rehine olarak alıp götürmüşicrdi. Cum 
h"Jriyetçilcr b:.ınu bildikl~ri için bu bi 
nalara top ateşiyle ve bomba ile hücum 
edemiyorlardı 

tki go:in evvel işgal edilen Santa 
Klara manastırının muhaiarası esnasın
da cereyan eden yürekler paralayıcı bir 
sahne asilerin korkunç kurnazlığına bir 
delil teşkil etmektedir: 

Asiler fena halde sıkışmı-lardı. Cum 
hurivet piyadeleri harabeler arasında 
m.ızafferanc ilerliyorlardı. birden du
rakladtlar, biler bağmyorlardı: 

- İlerlerseniz rehineleri öldürürüz 1 

Cumhuriyetçiler durdular Bu sırada 
rehineler arasından otuz beı yaşlarında 
bir kadın laı;ağmda üç yaıın<la kadar 
~:ızca~ızıyla asiler arasından nasılsa 

kaçarak cumhuriyetsilere dvğru ilerle· 
çli. Ancak birk~ç adım yürümüştü ki. 
füıi zabitlerden birkaçı ateş ettiler. ka
dın derhal ölerek kucağmdak; çocuğu 

ile yere yuvarlandı. Cumhuriyetçiler · 
den bir çavuş ileti atıldı. çocuğu ku· 
cağına aldı . Fakat dönerken asi zabit· 
ler onu da vurdular. Bu sefeı cumhu
r iy::tçilerden iki müJizim ko~tu. Onlar 
da yaraalndlar. fakat çocuğu sağ ve sa 
lim getirmeye muvaffak oldular. 

Bu vahşet. cumhuriyetçilerin hamle 
kabiliyetini artırmt§tı, son bir gayretle 
ileri atılıp yarrm saat 9Jren mücadeJe· 
den sonra manastırı zaptettilcr. 

Manastınn mahzenlerinde yüzlerce 
kadm ve çocuk vardı. Bunların bir kıs· 
mr elan hayatta bulunuyordu, büyük 
bir kısmı <fa açlık ve sofuktan ölmüş
tü. 

Tcrucl civarında asilerin zayiatı 30 

bin otı:-ak talımin edilmektedir. Cum
huriyetdlcr Teruel muharebesini kaza-

l"!ac&;khmndan kat'i surette emin görü 
nilyorlar. Filhakika Ccncud zaptedil· 
mi~tir. Mutia ,aptcdilmek Uzeredir. Asi 
! .. :' tevkülcey§ bakımından tehlikeli bir 
'~tiyettc bulunmaktadır. 

\ •ınrnnlık 
Paris. 9 (A. A.) - Temps gazete· 

· inin yazdığına göre, sekiz bin tonluk 
Frar.c:ıı bandıralı ''François" vapuru 

cumhuriyetçi İspanya için Anversten 
buğd:!y götı:irürken, iki asi harb gemisi 
tarafından yakalanarak Septe limanına 
götürülmüştür. Geminin serbest bıra
kılması için yapılan bütiın teşebbüsler 
neticesiz kal • ıştır. 

Budapeşte 
konferansı 

~ Baıtıırll.fı l incide 

projesini gönderm·ş olduğu haber ve
rilmektedir. Bu usul. Avusturya ve 
Macaristan hükumetlerinin hoşuna 

gitmemiştir. Bu tebliğ projesi, şunla
rı ihtiva etmekted:r: 

1 - Avm:turya ve M<J.;aristan h•'i· 
kümetlcrinin Berlin - Roma mihverine 
iştiraki. 

2 - Franco hükümetinin hukuk:ın 
tanınm:ısr, 

3 - Avusturya ve Macaristan hüku
mctler'nin ftalya:ıın çıkmasır.dan Eon
ra 'Milletler Cemiyetinin cihanşümul 

m ~ıv~ :ni k'wbPtmiş olduğunu ilan 
eden bir beyanname ne~retmeleri. 

Avusturya ve l\l?.c~ristan hükfı-

mctlerinin Milletler Cemiveti aley

h":ı:le böyle bir beyann"'me neşretmc
ğe pek o kadar miitcmayil bulunma

dıkları beyan edilmektedir. Çünkü her 
iki hükumet tc Cemiyetten maJi m:.iz.:ı

heret gşrmekte ve her ikisi de İngil

tere ile Fransanın Milletler Cemiyeti· 

ne ihlaskarane bağlıh)darınr ilan ede
cekleri bir sırada bu iki demokrasinin 

'Siyasetine muhalefet etmek isteme
mektedirler. 

Diğer taraftan Avusturya ve Maca
ristan hjkumetleri. Bertin • Roma 

mihver.ine girmeği de istemiyeı;ekler 
ve komünizm aleyhindeki misaka işti

rakten de imtina eyliyeceklerdir. Ni

hayet bu iki q,ükumetin italyan teklif· 
terinden yalnız birisini, yani Generai 
F ranco hlikfımetinin tanınması tekli
fini kabul edecekler ise de onu da İs

panyadaki iki hükumetin de ayni za
manda meşru addedilmesi §artile ka
bul edeceklerdir. 

HABER - ~ksaın 'DOmtı 

ıstanbul 
konuşuyor 

Başta.rafı O incide 

apa~ık avluda yakıyor, bir t:ıraf.tan 
soğuğu yerken, bir taraftan da sözde 

ısınıyorlardı- Anlattığım manzarayı 

hayretle seyrettiğimi gören yaşlı bir 

kadın, etrafındaki çocuklann :lteşe bi· 

raz daha yaklaşmalarını tavsiye ettik
ten sonra, bana döndü: 

- Ne yapalım, dedi. Fakirlik bul •• 

Hi!j ses çıkarma-:lım. Elektrik, hava· 

gazi. su gibi medeni ihtiyaçlar şöyle 

dursun, kış günlerinde en l?üyük ihti· 
yaç olan mahrukattan bile mahrum bu
lunan bu zavallı insanlar, bizlerle kat'iy 

yen konuşmak istemediklerini her hal
leri ile belli ediyorlardı. 

Yüzü gözü çamur içinde, her tarafı, 
sırsıklam avluda yalınayak dola~an, ço-

cuklarla dahi konuşmak kabil değildi. 

Arkadaşım 

nın yukarıda 

almak için 
bilemezsiniz. 

Ali, bunlar'Jan bir kaçı· 
göreceğiniz resimlerini 

ne kadar eı:iyet çekti 

Ya çocuklar, makinenin Üzerlerine 
çevrildigıni görün.::e kaçıyor, yahut ta 

meydanda yaJulan. taş kömürlerden çı· 
kan dumanlar objektifle, çocuklar ara
sında kaim bir perde teşkil ediyordu. 

Buradan ayrılmadan evvel, temiz gi· 
yinmiş. cioğru dürüst konuşan bir tek 
adamla adamakıllı konu~mak nasip oldu. 
O da bize şunları anlattı: 

- Hurada görülmemiş bir pislik ve 
sefalet hüküm sürer. Esasen hanın StL· 

kinleri çok fakir insanlardır. Buna bir 

de bakımsızlık, susuzluk, kış günlerinin 

soğuğu ilave edilince, artık hepsi ta· 
marn oluyor. Fazla ne söyliyeyim, işte 
her şeyi gözlerinizle görüyorsunuz .. 

Adamın h:ıkkı vardı. Yürekler acısı 
manzaraları kimsenin anlatmasına lü
zum kalmadan görmüştük. Burctda daha 

uıun müddet durmak, bizi bir miktar 
daha müteessir etmekten başka bir i~e 
yaramazdı. 

f 

Tnm bir sefalet yatağı olan bahçeli 
handan yavas yavaş ~ıktık. Matbaaya 

döndük. Yazımı bitirmeden, şuraya bir 
noktayı ilave edeyim: Bu handa yalnız 
kıptilcr oturuyordu. 

-~~------~~~~~----------------------------------. 
VA DEL; 

u ltKINC1KANuN-~ ... 

lngiliz p.olisleri 

Japon imparatorun 
tahk·r etmişler! 

takip ve tecziye etmek saı&J:ıf Şanghay 10 (A.A.) - Japon batı
riycslnden btdirildiğine göre, em Ja 
poıı tayyaresinin Nançang tayyare 
karargahrna yaptrğı hUcum muhasa 
matın bldnyetindenberi yapılan ha
Ya hUcumlarınm en mlihlmmt otmuş 
tur. Şimdiye kadar elli tayyarelik 
bir fllo Çin barekfitınn iştirak et· 
memlştl. 

Nota Uzerine nota 
Londra, 9 (A.A.) - Şanghaydaki 

İngiliz hnşkonsolosu, Japon başkon
solosuna tahrtrt bir nota vererek tn 
glliz polis memurlarının beynelmi
lel ınmtakada Japon askerlerinin te
C'll\"UZÜne uğrnmasıııı ı;;ld<lı>tlc protf's 
to etmişti!'. 

Ga.zetclP.ı·. hfllA Şaııghnydald tn
~illz poltsl11rlnclen hlr lrnc;ının Jupon 
askPrleri turafın<lan rlöJ;ülmM1 hfı
ıli sesiııin tes iri ııltıııda lıulunuyor·
lar. 

Ynrın Shoqucrs'den Londraya dö· 
nccek olan başvekil Çern berltıyn bu 
hfıdlse ~trafında cfcrhal kabine Rrkn 
ilnşlnrlle tstlşareye başlayacaktır. 

"Sunday Tlme.c. .. gazctPSİ bu hu· 
susta diyor kj: 

"Başvekil •. Japonyaya . karşı şid
<letll bir harekette bulunmak hnktın 
hırını nraştJracaktır . ., 

,Jupon iparatorunu tahki r ! 
Şanghay, !I ( A.A.) - Japon kon

soloshnncslnln :;al~hiy:ettar memu
nı 9n_zetectlero beyanatında, 1nglllz 
polisleri hfldlsesl hakkında intişar 
eden haberlerin hakikate uygun ol
mndrğını söylemiş ve şu izahatta bu
lunmuştur: 

"tngmz polisleri, Japon ordueu
nu ve onun başkumandanı yani im
paratoru tahkir etmi~tlr. Muhtelif 
fdareltıre tabi otan San~hayilakl 
mıntakalar, sabit bir hudut mahiye
tinde olamaz. Japonlar beynelmilel 
kanuna istinaden mUcrlınlerl her
hangi bir mmtakada olursa olsun 

Gaip aranıyor 
ı-:·n elce f.st:ınbuldn Akbıyıklu oturur

ken n~reye sltıl~lni ö~rcnemcıliJUmiı ney. 
rı:ızarı .knzn!>t eski oskcri ~nlıe reislerinden 
piyade mir:ılnyı Ray \'c:r el oglu ·Mahmut 
Kedimi nramcıkl.ıyız. nuıundıı~u yeri bi· 
!enlerin in~onh"el namımı :ış:ığırlnki ndre
~im17.c hildinnell'ri. 

lstnnb11/ {Jtimrüklcri naşmiirliirlı1ğ{l 
lcr<J lnl:ip memuru IJcypn:nrlr 

.Vnci ıtkknplmı 

ken <lllerfnde görürler... , 
Papaslnrı bombardıman • J 

Honkong: 9 (A.A.) - 12 d 
tayyaresi Nanfnge hücum er 
şehre bombalar yağdırınıtıtı1; osnada blr kaç bomba Frans ~ 
tolik papazlarının bulunduğU bl 
yn da dUşmUş ve papazlardan 
mUş ve dlğ"crl yaralanmıştır· 
lerden ölenlerin sarısı henOZ 
i!Pfri1f1fr. 

'kt ı sat Vekili 
~ Baştnrafı 1 111~ 

nır• yapıldıktan sonra vekil 11 
irelnrl zlynrf't saatlerini tayin 
<'<'ktlr. 

İktisat n·kili :-:ehrimizde da.b: 
kaç sun kalarnk vcklllete hal1 
Psscs,,lel'in işlerile ve DenJZ b1~ tr•şkllflt\le ynkmdan meşgul o 
trr. 

iktısat vekili, .dün. deniı: nıü 
!eri müdürlerinden. teşkilitlatl• . 
rolarr, işleri ve ihtiyaçları 

birer rapor istemişti. Bu raparlat 
hal hazırlanarak dün vekalet lııc 
kalemine tevdi edilmiştir: Şakİ~ 
bir, Ankarada bu raporları te 
tikten sonra, kanun mucibince 
Bankın esasını hazırhyac:aktır. 

1938 
Mat buat 
AlrnanaO 

ÇJI<.1 11 
Kütüphanenizin en güzel e.eı1'1' 
1937 yılının tarihi, en meıbur 

harrirlerin makali!lcri - GiiO 
hi'ftalrk, aylık gazete ve mecııı...ı-' 
isimlerini 3ördüğünüz bütün 111 

terin resimleri, istatistikler, -
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuru•« 
Bütün kıtapçılarda arıtl~c 
T optan sah~ yeri: latanbul .,,..... 

KURU'\1U - Takıinı . 

................ ~ ....... llllİlll .... mı!J .... ~. 

3 günde 
Yeni ve cazip 

gü.zellikte 
Bir ten 

Buru3ukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve .U: 
görimmeği seversiniz değil mi? Açık bey,az ta*' .ıı 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz det .. 
mi? Evet dersinız, bu basit güzellik tedbirini_~ 
rübc ediniz. Her a~aın, yiıtmaman evvel pe--_ 
rerıg;ndeki TOK.ALON kremini kullanınız. Bu ıa" 
min terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. s: 
jskalin cazib k~fi olan ve bttyük bir itina Ue ;o
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve " ~, 
CEL'' tabır edileu mUocyreleri canlandıran yeııi_ .-_ııd 
her. rnevcutt~. Bu cevher · siz uyurken, cilcı;; 
besler ve .gençlı;:ştirir. Uk tatbikmdan itibaren et 
si sabah, cildiniz.in ne kaaar tazeleşmiş ve geııçl 
miş olduğunu gdreceksinli. 
Hastanelerde 60 • 70 ya.şlanndaki kadınlara Y"~ 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde b~uklul' 
nn tama.inen zail olduğu görülmüştür. • ,,,J 
Gündüz...için (yağsız) beyaz rengindeki TO~ 
kremini lCullantmz. Terkibinde taze krema ve 

1
,. 

ye edilml3 7.eytinyağı mevcut olup bu unsurJB! ıalG 
mesamata nüfllZ ile derinliklerde gizlenmit ~-uıtt 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf m~. 
harice atarlar. Siyah benler hemen kayboıu:.c. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı J01P"'"fll 

il unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gUn zarfında en ~--
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarmdald k~ 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği Umıinatlıdlt· ti" 
me:ı bu gUnden bir tüb veya bir var.o TOKALON kremi alınız ve ~.-d 
edildiği veçhile kullanmız.. Netiocsinden son derece memnun kalaca~ 



Joe Louis Amerikahlar 
'rokyo oHmpiyadma iştirak 

edecekler 
'l' A.nıcrlka olimpik komitesi 194 O 

O'k:yo olfmpiyad oyunlarına iştlrak 
~tı:n 

Sp©rr ve 
tlYV<al~et 

Şampiyonluk nnvan·ı 

için şubatta Nathan 
U Maun ile dövüşecek 

eğe karar Yermiştir. D 

Frank Hough Patinaj şampiyonlara--.. 
lngillcre orta ve yorı 
ağır sıklet şampiyonu ···-·.'l!-11'.'.' nın, işin şatafatı için 

Jak Mc A voy ile 
döğUşecek 

Son zamanlarda fngilterede ve bü

tUıı Avrupada bir sürü muvaffakıyetler 
~~arak organizatörlerin nazarı dik

li tini üzerinde toplamış olan Frank 

. oUgh'un kim olduğunu ve nasıl yc
tıır~-16uıi geçenlerde yazmıştık. Bu genç 
ho• k 

a~ '&ör, yakında İngiltere. orta ve yarı 
gır &rklet şampiyonu Jak Mc Avsy ile 

~~l§tiirülecektir. Anı.:ak İngiltere 
ka federasyonu bu maçın bir şampi· 

>'~luıt maçı olarak yapılmasını isteme· 
dıı;· 

r.11'1dcn maçltl neticesi ne olursa ol· :t1 Mc Avoy unvanını muhafaza etmiş 
ataktır. 

~Ski sporf~u munllim 
ı ... sa·m ·rur~ut 
~ 1 eşti ve \'aıifesine başladı 

1 
tpcy zamandır rahatsızlığı dolayısi· 

le l&tanbulda tedavi ve istirahatte bu· 
Uttaıı V f I .. ~ S • T 

.1• " a ı ogrctmen aım urgut, 
'll?c' 
eıJt tttorü bulunduğu Adapazarı Grta 

111ı.ına k" ·r · b • • a 1 vazı esı aşına gıtmıştır. 

....______~~~~~~~~ 

Carnba 
lilll ı icadın (kocasına) - istedi· 
t\l lllarıtoyu almamnkta ısrar ediyor 

ll•tırı? 

,llq1ı"r patiııaj<;ıTar lçi11<1e · Al 
nıanlarrn güzel şam 7ı:y!'l ıııı M f!Xi 

HCl·bcr son derece basit giyin 
mekteüir 

Berlin (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Patinaj Avrupa ve Amcı ika
da gUnden güne son derece rağbet gü. 
ren ve alaka uyandıran bir spor olu
yor. Falinajin 'bu muvaffakıyetinde. 
ki en büyi,ik hisseyi güzel Ye dilber 
şampiyonlara ~·ermek icap ede~. Haki
katen hiç bir spora milyes.<Jer olmıyan 
bir nokta pıi_tinajda g<Sre ~arımr. Bila
istisna bütün Avrupa vr ~Ttıhrika. milt 
Jetlerinin yctiştirdiğı ~.uiıP'Y•>tılar: 
haUa ikin,Çi ve iiçüncü olan. ~ızl:ırm. 

hrpsi birer zcrafct nünı unesi ve gü
r.cUfk abidesidir. Dernek ki bu :;ıpora 
kadınlardan yalnız hasna. · müstesna 
glizel olanlar heves ediyor ve glizelli. 
ğin vcfdiği telkin ve bahşettiği ilham 
sayesinde iıdctin fevkinde muvaffak o 
luyor? Meseleyi bu suretle tefı:ir etmek 
ten başka caı:c yoktur. 

Başta · C~jsl)ı'Cll shrd shrdhı rdlu 
dilnyal}a nıaruf Megan Taylor. Hulten, 
M.ari Herber daha nicelE;ri bunun en 
ba~iz misalleridh;. Sonja Henie i~ı ni
(hşyet ,sinemaya döktü. Diğerlerinin 
eninde sonunda erişect'ği mesut hedef 
gene bu meslektir. 

• * ... 
Son 7.aman1nrda Alman matbuı;ıt.ı 

patinaj yıldızlarmı da tenkit etmeğe 
ba§ladı. 

Maxi Herbcr hariç. başta İngiliz 
yıldızlan olmak üzere Amerikalılar, 
Viyanalılar ve şimal hükumetleri yıl-
dızlan tenkide uğruyor. . \ 

• Alman matbuatınln iddia ettiği 
nokta şudur: Günden güne rağbet gö. 
ren bu ~por, spo~. olmaktan ~ıkIYQI \'C 

bir variyete numa;ası oluyormuş. Dun 
............._ da ilk önayak olnn Amerikalılar olmuş 
--------~~--:-~---.----~-~..:...--~~~~~~· 

Alın.an te.nisf;iler. ·.-
1\"ustralyahlan ve· Am·erikahtarı 

Yendi:er · 
t Aıetbou "aıY'ad rndan bildiriliyor (Avus- birinci seli 6-4 kazanmış. ikinci se-

t\! a) • ti 8-10 kaybetmiş fakat üçUncU seti 
ıır118 Olanyn.., Amerika ve Avustralva ve nihayet finnll 12-10 kazanmıştır. 
tı.ı b~~da burada ~·npılan tc~ls ma~ı. Bu en tyi tki •oyuncunun her karşı
'"ıı trnı~~:ı iki gnl~be temin eôen A- laşmasında olduğu gibi, maç çetln ol 
~11.leb '" ve Amerllrnya karfjı dört muş ve bu mUkemmel ma<;tll birçok 

J... Q ile Al . sevirci hazır bulunmuştur. Von 
lttııı.n mnnyn kaıunmıştır. C~nmmın muvaffakıyeti hara.retle 

Cra.nı oyuncusu Bromviç. von 
ton nn G.2 W! .. 

5 
alkrşlnnmıştır: 

<1 ta, .An1 •· tC'krar yendikten Bir gUn evvel ikinci çiftler müsa-
\ e l"entnı erlknlı llonnlde Budgeyi bnkasıncla '°on ' Cramm ve Henkel, 
>tnnn ... d Ştlr. Budge, geçen pazar 1' '" ond ı d6ml fi ııalt Budge ·- l\lakoya karşı 
)l'ett n •nıandığı Uç muvnffn tıı enbe ı · üç seUe C-4 6-1 ve 6-3 kaıanmışlar-
lllınruz· r dlfnyn tasnifinde bnş.ı -dı. Fnkat Alman oyuncularr Henkel 

·•t e>tmc>I<tndir. Von Cramm in yaralanması üzerine finalde gale-
beyi Kist • Dromvich bırakmışlar, 
n<ıtlcede • Henkel, hakikaten munz -
zam bir mtlcadcle ile. uıtırabmn e • 
hemmiyct vcrmekRizln, Kisti 2-G. 
11,9 ve G-!! yenmişti. 

Final tasnif neticesi şudur: 
Almanra: 4 muvaffakıYet. ~ 
Amcrifıı: 2 muv~ffakı~ct. 
Avustralya: 2 mu'\"affakıyet. 

. 
sarfettikleri paralar, 

. rnuazzanı bir yekun 

tutar! 
IH!eır gyn yeni bftr ktüıırk 

gftyeırn '4e bDr keıre soırltona 
~eçlrdlğl ipekti eııonseye 

}b)~ır <dlalhla el süırmeyen şaım.,, 
plyoıruuaır vardır Y 

Tuva7cl7cri11c b1ş <Wm1il; i<cü mcbl<Jjj lar sarfcdc ıı 
lngili;; cLillJ<:rlcl'i ya:ııı ruletli paten yaparl.ar 

ve Nevyorkun boks müsabakalarına ( 
sahne olan mc5hur Madison !guare ı 

Garden programına patinaj numarası 
ithal etmişler ve bu derhal nliıka uyan 
dınnış ve ~·apılmış. Bittabi projektör. 
ler arasında numaraya çıkan kızlar 

son derece sık ve liiks tu•:aletlere bü
rlinmüş bulunuyorlar ve bu yüzden spo 
run manası kalmıyormuş! 

işte ::cra/ctfyl6 ~1wr prıliıUıjcılar
-t.an biri 'Me.gatı Taylor 

Bunlar hakikaftir, fakat nahoş te
lakki etmek de kadirşinassızhktır. 

Mevzu bacaklı, güler yüzlü dilberle
ri en bahalı tuvaletler içinde en sevilen 

fokstrot nağmeleri altında buzun U
zer inde estetik pozlarla ileri geri ka
yarken görmek. bil}Jassa erkekler için 
büyük bir zevktir. Dünyanın en 

gü?..el, en zarif bir patanaj dilberini. 
bütün maharet ve liyakatine ra~men. 
Almanların Bavyera kadınlan elbisesi 

ne sokup ortaya çıkartın. hiç de göze 
c;arpmaz. "Kadını gösteren tuvalet-

tir., meseli meşhuru boş yere sarfedil
miş bir kunı lakırdı değildir. Doğru 

tuğunu kabul etmek icap eder. Zira ni. 
ce güzeller \'ardır ki insan hayret ve 

takdir naMriyle se)Teylcr, fakat ayni 
kadınlan libastan tecrit edince insan 
sukutu hayale kapılmaktan kendini a
lamaz. Binaenaleyh kadın demek tu-

valet demektir. 
Şaka bertaraf, bugünün meşhur 

şn'mtıiyonlnrı. amatörliik namı altında, 

tuvaletlerine cidden baş döndürilcü 
meblağlar sarfediyorlar. Diinya şam

piyonu İngiliz kız Cecilia Collerlge her 
akşam sahaya yeni ve en bahalı bir 
küı klc geliyor. Giydiği ipek elbiseyi 
başka pir defa üzerinde görmek imkiin 
sı1..dır. Bu hususta en ileri giden İn

gilteredir Avrupanın şimal memleket.. 
leri \"e Viyannhlar da çok şık ve gü

zel giyinmektedir. Almanların yeni 
yetişmeğe ba!:lıyan genç patinajcı kı1-
ları da basit ve şık ~iyinir: hepsınin 
ipekler içerisinde, sehhar çoraplara 
bi.irUnmiiş nefis bacaklarını göstermek 
en büyük emelidir. Güzelleri bu hal· 

DUnyn nğır sıl<let boks şnmplyonu 
zenci Joc Louis 23 şubatta Nc\'york~ 
ta. Madtsoıı $kard gardende Ameri
kanın 'm ileri ge len ağır sıkletlerin 
den Nothnn Mann ile karşılaşacak 

tır. Maç şampiyonluk unvanı için 
oln~ak ve r.ınnn kazanırsa Louis ile 
müsnbalrn tarihinden itibaren 60 
gün içinde bir ikinci şampiyonlulc 
maçı yapmak mecburiyetinde ola • 
<'aktır. 

Mann son zamanlarda Nevyork 
eyaleti şampiyonu Bol> Pastoru bü
.rUk bir farkla Y P. purnn1a mağlüb et 
mis; ve Tommy Farr için en müna
sip rnklp olarak telakki edilmeye 
baş1nnmrştır. Monn'un ecdadı ltal • 
yandır. K"ncltsl gayet sert ,.c atıl
gan bir döğUşçUdilr Ye en tebllkcll 
yumruğu da kun·etlf bir sol kroşe. 
dlr. 

Şmeling'in 
. maçı 

Eski boks dünya şattfpiyonu Şmc-
ling gelecek şubatta l\fiamldc An10-
rikaiı Macnr Etlen Dudcs ile knrşı
lnşncaktır. 24 yaşında olan Dudcs 
şimdiye kadar yüz maç kazanmıştır. 

de görlip de hoşlanmıyan, zevk almı. 

yan erkek olmaz! 

Fakat Almanların olimpiyat şam
piyonu Ma.'Xi Herber'in hiç bir defa 
ipekli ropla ortaya çıktığı da görül
mez! Daima arkasında faniladan açık 

rr:nk bir blliz \'e altında koyu lacivert 
eteldik. Bu yeni Alman rejiminin bir 
tecellisi olmakla beraber şirin bir k11.,. 

cağız olan Ma..xi Herberin gözlcrinae 
rakibe1crinin ağır tuvaletlerine karsı 

olan tahassür ve iştiyak bütün belaga
tiyle okunmaktadır. 

Ne de olsa kızdır ..• 

Cccilia Colledge'den sonra İngilte
renin en iyi jntinajcısı olan Megan 
Taylorun babası geçen hafta kızınm 

spor ve tuvaletine sarfettiği paranın 

bir bilançosunu ~ıknrmış ve gazeteci
lere ib:cti alem olsun diye göstermiş. 

İnsan görüp de bir patinajcı kızın 
ba.bası olmadığına şlikrcdiyor. Aleliu!e 
tuvalet meraklısı kız babalan .şikayet 
etmesinler beterin beteri vnroır. 

Bilnço şöyledir: 

İngiliz lirası 
Saha kirası ve antrenör ücreti 3520 
E™~ ~O 
Çorap 222 
Ayakkabı altı patinajlı 300 
Eldiven 36 
Palet dersi 56 
Masaj 
Jimnastik 180 
İsviçre, Amerika ve Kanadaya 
seyahat · 200 
Tahsil ve kitap masrafı • 650 

Yekun 5960 

Takriben 35.000 Türk lırası. 
Suat ERLER 
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Aylık 
müsabakamızda 

kazananlar 
Geçe:ı aylık "İzler" müsabakamızm 

hal şekli şudur: 
1 - Çocuk arabasile da'.?·:ı 2 - El a

rabası taşryan adam; 3 - Sepetli mo
tosiklet; 4 - Köpekli ve bastonlu adam; 
S - Yanında ineğile giden adam; 6 -
otomobil; 7 - Oç tekerlekli bisiklet; 
8 - Arııbn; 9 - Bisikletini ··nde götü- ı 
ren adam; l O - Bir çoc· • iki tekerlek
li kayak arabasile ( fransızcası Troti
net) ; 12 - Koltuk değnekli topal;. 

15 LiRA KAZA!'JAN 
Bayan Süheyla 

Beyoğlu Tünelbaşı Yazıcı sokak es
ki Kamando Han No. 16. 

10 LiRA KAZANAN 
Bay Ferdi 

Bakırköy Sakızağaç Korsan sokak 
No. 129. 

6 LiRA KAZANAN 
Bay Fuat 

Kadıköy A•.:ıbadem Esat Paşa sokak. 
1,5 LiRA KAZANANLAR 

4 ·- Dayan Fahriye, Çırçır Parmak
lık sokak No. H; S • 'Ba; İsmet, Tak
sim, Galatasaray Li esi No. 53-; 6 • 
Bay :Fctlill-. ratilı ÇirÇJr ·cat!desı; 7 -
Bay ..Muzaffer, Bahçekapı Ta~an ya. · 
nında: 8 .. Bay Salt, Sclimiye; 9 - Bay 
Mehmet Ali. Beyoğlu Küçükparmak
kapr; 10 - Bay Yaşar, Üsküdar birin
ci orta okul No. 355 .i 11 Bay Refet, 
Beyoğlu Tarlabaşı No. 33; 12 - Bay 
Lutfi, Emirgan orta okul No. 147; 13-

Bayan Güzin, Tepebaşı Çatmamescit 
Mektep sokak No. 26; 14 - Bayan Be
!hice Kemal Fatih; 15 • Bay Şı:.ikrü, 

Taksim Kazancı yokuşu; 16 - Bay 0-
sep, Mahinutpaşa caddesi; 17 - Bay 
CelAl, İstanbul Erkek Lisesi; 18 - Bay 
Hicri, ı~anbul Erkek Lisesi; 19 • 
Bayan Güzin, Tophane 7 4; 20 - Bay 
Nedim Tuna, Kabataş Erkek Lisesi; 
21 • Bayan.Türk!n, 47 inci okul; 22 -
Bay Nihat Atikan, Beşiktaş Abbasağa 
Çıkman: 23 - Bay Edip, Beyoğlu 
Ta.kaim Sıraselvilcr 3 • 170; 24 - Bay 
:Vahe Azad, Pangaltı Cami sokak; 25 -
Behire, GaziOsman 'Faşa ortamektebi; 
26 • Cemal Beyoğlu Mis sokak ~5: 
27 - Nadide, 25 irl.:i ilk okul; 28 • Ner
nıin, Ankara musiki mektebi: Z9 - Se
Ciat, Divanyolu: 30 - Meri, Beyoğlu 

olata fabrikatörü- i Çi ''Uçan OfcomclQ>nDaa 
"Mlkl., nln bu yeni sergUzeşUne yarın bafhyoru~ 

urduğu şehir 
• nun 

Burada'herkes hayatından memnun, 
herkes mesuttur 

Sokaklara, Caddelere bile çll<olatayı 
ı atıra getiren isimler verilmiştir 

"Çikolata şehri,, deyince çikolata 
fabrikalarının çokluğuıırlan doluyı 

bu ismin ycriluiğlnl zannetmeyiniz. 
Du şehir; Hersbey adlı bir çikolrıta 

fabrllrnsı tnrafından, y:ılnız çiP.n1•ı' • 1 
yapan ve satanlara mahsus olmak 
lizere bina edllmiştlr, o lıUı.ılu m.u.
rafmı kendisi ,·ermiştir. Şehrin ismi 
(Çikolatn şehri) olduğu gibl so'kak
larma, caddelerine de çikolatayı ha 
tıra getfrecolt isimler verilmiştir: 
Kakao caddesi, Çfkolnta sokağı gibi. 

Uç binden fnzla nUfusu olan bu 
koca şehir yalnız bir adamın azim 
ve iradesi, insaniyet severliği saye
sinde vUcuda gelmiştir. 

Vnktlle fakir bir satıcı iken çiko· 
lata sayesinde milyarlar kazanan, 
Amerikanın en zenginleri sırasına 

Ayazpaşa 19; 31 - Necmiye, Taksim 
Beldir sokak 6; 32 - Fethi, Erenköy, 
Sahrayicedit; 33 • ı. S. N. Kadıköy 
Kuşdili S; 34 - Yegane, Fatih Atpa
zan • 35 ,. Ni~ ar.dan, ~_yoğlu 

Kar.Qiye apartırruµu; 36 - Şefkati, Ada
pazan istasyon caddesi; 37 - Selim A
car, birinci ilk okul talebesinden; 38 -
Saim Tuzluoğlu, Taksim Talim.'1ane; 
39 • İbrahim Tosun, Ankara Y enişe
hir; 40 ·İzzet Şişkin, Sultanahmet; 
41 - A. Apostolidis, Kurtuluş; 42 -
Fuat Bosna, Yedikule; 43 - Nuri Az
söyler, 12 inci ilk okul; 44 - Necati 
Tekel, Emirgan; 45 - Osman Tırpan, 
İstanbul lisesi; 46 - Yusuf Ziya, Eski
şehir; 47 - Saime Halit, Beyoğlu Tom
tom sokak; 48 - Mehpare Hüseyin; 
Ankara; 49 - Nurettin Esen, E<lirne. 

$ * .. 
Bu okuyl1.:ulanrruz arzu ederlerse, 

kazandıkları birer buçuk lira mükafa
tı nakden alacak yerde Haber'e bir ay 
müddetle abone olabilirler. İstiyenler, 
bir mektupla idaremizi haberdar et· 
tikleri gün, bir ay müddetle kendileri
ne gazete gönderilir. 

Mükafat kazanan okuyuculanmrzdan 
İstanbulda bulunanlar, idarehanemize 
müracaatle paralarım alabilirler. Taş
rada bulunanlann mükafatları adresle
rine gönderilecektir. 

geçen bu adam, birçok cmsnll gibi 
işten çeklllp rahatınn. bakmak iste
memiş, kazandığı serveti amcleleri
ııin rahatını, sn.adetini, temine has
retmiştir. 

Mllton s. Hershey; Pensilvanya- şehrin haricinde bulunan husust çtft 
un. bir çiftlikte doğdu. Daha küçilk llklerlnden gelir. Şekeri de kendisi 
yaşta iken bile çlftçlliğe aH\.ka gös- yetiştirmektedir. Bunun için tamam 
termlyordu. Babası, onun bu halini 35 milyon dolar sa.r!etmlştir. 
görünce ısrar etmedi, 'kendisini bir Fabrikalarında çalışan amelele-
matbaacının yanına. ''erdi. rin, memurların husust evleri var-
Matbaanın kurşun harfleri, el ne dır. Ayrıca umumi bahçeleri de mev 

çevrtlen makineleri, basık ve karan- cuttur. Çocukların eğlenmeleri lçln 
Irk atölyeleri, ziyasız ve havasız o- bir hayvanat bahçesi yapılmış, dUn
daları da gene çocuğun zevkine git- yada ne kadar han·an mevcut ise 
medl. Tenbelllğe başladı. hepsinden bir çift bulunup konul-

Tabii, patronu da kendisini kapı muştur. Haftada üç gün umumt bah
dışarı etti. Anasının deltıletile, ev- çede bir konser verilir. Bahçede bin 
ıcrlnln yanındaki bir şeker fabrika- den fazla insanın oturup musiki din 
ama çırak oldu. lemelerl için sandalyeler, masalar 

Az zamanda akide yapmasını öğ- vardır. Bu konserler o kadar çok 
rendi. Sonra fabrikada, başkasının rağbet görmliştür ki bazı günler, 
hesabına çalışmaktan ise ufak bir civar şehlrlerdc.n gelen meraklıla-
sermaye ne kendi başına çalışmayı r}n rmyısı 60 bini geçmektedir. 
dUşUJ\dU: a.t:t . .ncayrb ralttı. KUtu'K .n~_hçc~tn bir k~slıide 12 bl~ 'çe-
blr-~l arabasJ nldJ, Akldderl, :gece-· .. şlt_,~ui ~ardır:. _prta. " J:~l.iıtde. bü~ük 
lerl evinde yapıyor: gündüzleri. so- bir havuz, havuzun içtn'de kUçUk 
kak sokak dolaşfyor, satmaya çalışı sandallar bulunmn.ktadtr. . 
yordu. Şehirde postane, bir banka, müte-

Bu ilk tecrübede muvaffak olama- addit kilise, mektepler, fen enstitüsü 
dr. Az zamanda sermayeyi kediye belediye dairesinde mütalea salonla· 
yükletti. Fakat ümidini kesmedi. rı, büyük bir kiltüphnne, jimnastik 

Teyzelerinin birinden aldığı 2 5 salonlnrr, lkl tiyatro, 19 00 klşllik 
dolarla Nevyorka (;itti. Aynl işi yap lılr sinema salonu vardtr. Bunlardan 
mağn başladı. Burada da Umtdl boşa başka asrt bir hastane, yabancılar 
çıktı. için büyük blr otel, lokanta da mev-

Gone mUtecesir olmadı. Lakastre cuttur. 
geldi. Gene akldeclllğe başladı. Bu Hershey fabrikasının bir hususl-
sc!er, akidelere başka başka şekli· yet! vadır: Pe:ıccrest olınamasr .. 
ıcr Yermiş, renk renk kAğıtlara sar- F abrikadakı atölyelerin, idare 
maya başlamıştı. Bu suretle cok rağ- deki büroların ziya ihtiyacı, sun't zl
bet kazandı. Müşterilerinin sayısı yalar ve civalı amtlUllcrlc temin edil 
günden gilne arttr. Artık tall kendi- nrnktcdir. Havn, her dakik:ı tebdil 
sine gUler yuz göstermiye başlamış- olunmaktadır. Fabrikaya gırince in 
tı. san kendini ynzm serin bir havada, 

Az sonra zengin. pek c;ok. zencin bir bahçede dolaşıyormuş zanneder. 
oldu. Sen·etınln mUhim bir kısmını Atölye lere, hnrlclıı glirUltüsU asla ak 
bir (Çikolata şehri) niu binasına setmez. BUtUn duvarlar, lkl santim et 
hasretmeyi dü~ündU. 

re kalmhğrnda mantar leYbat~ri~ 
kaplıdır. Yangına karşı da her tur 
tedbirler alınmıştır. Yangın, ner~ 
den çıkarsa çıksın, bir damla su d 
külmedcn otomatikman söner .. 

Bu cennetten !arkı olmıyan şell" 
rin sakinleri, Hcrehey fabrikaların; 
da çalışan mmeurlar, ameteJe 
ve ailelerinden ibarettir. Ar"' 
larında geçimsizlik, dedikodu, Jt&1'; 
ga ve gtirültU yoktur. Hırsızlık. ciP 

5 yet gibi şeyler hiç görülmez. Her1'et 
hayatından memnun, herkes mesu " 
tur. 

BUtlin bunları vücuda getiren. blJ 
binlerce kişinin hayatını, saadetiııl 
temln eden de yalnız bir adauıdır• 
l\Ulton S. Hershey... _cıi 

Bu yüksek ruhlu adamın e"ırı 
yoktur. "Bunun fçln, şehirde ve cı,·:~ 
köylerde ne kadar yetim ve ökS 
çocuk varsa hep~lni evl~tlık yaplll 1ş' 
fabrikasının varidatından nıUbiııl 
bir kısmını bunlara hasretmtştfr. i 

Bu çocukları, 20 şer, 30 ar oıaııı. 
Uzere çiftliklerine da~ıtmıştır. Ç:; 
cuklarm sayısı 9~0 dlr. Ya~ıarı ,. 
4-8 arasındadır. Her grupun başrnd 
bir bnba, bir de ana vardır. Bunları 
hu yavrucuklara, tıokı kendi coeu.~" 
Itırı gİbİ bakarfar, bUyUtnrleı:. 11usU" 
st bir doktorları. bir. <lıeÇİt~ri-".!r' 
45 muallhnden <lers almaktadırlıı!· 

Çocuklar, bilyüyilnl'e, lstldatıar!P8 
göre sanntlcre, meslokıe;f! ayrıl!!' 
lar: Clftçl, makinist. do~ramacı. ele• 
mirci, ressam, tüccş.r, tıh .. Bazıları. 
sannyi mektebine alınır •• 18 yıışlll.8 
geldikleri zai;ıan :y:a fabrikada c!!-1' 

şırlar. Ynhud da ellerine bir scrııı•
4 

:ve verJlfr, sanatıartıe me°Şgui oJıJfJ 
lar ..• 

Ve 1903 de şehrin ilk temel taşr
m koydu. Fabrikasını kurdu. Bida
yette, kendisi ile beraber gelen 12 
aile vardı. BugUn 3 binden fazladır. 
J'alıriknsr, Amerikanın en büyük fab 
rlkala.rından biridir. Glinde 625,000 
libre c;lkolata imal eder ve bunun 1-
çln 300.000 litre sUt kullanır. Bu süt, 

Keşif bedeli 534 lira 7 5 kuru§ olan Çubuklu gaz depolarında 4 tane ıa,ngııt 
boyanması işi açık eksiltmeye konulm:.ış tur. Keşif cvrakilc şartnamesi le~ 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu ka:ı;,ında yazılı vesika ve 40 lı4 

ra 11 kuruşluk Hk teminat makbuz veya mektubile ber.nbcr 13-1-938 pe~ 
gı:.inü saat 14 de Daimi Erl.:ümende bulu lunmalıdırlar. (B) (8672) 

Maalesef fU yirminci medeniyet asnnda hali. birçok l>ayanlanmız tuvaletlerine verdikleri eliemmiyetin binde birini iç tuvalet ve bıf• 
2:1Ssıhhalarına .vermezler. Adet zamanlannda haya\ kaynağı olan en.tıazik trzuvlarına ya temizliği daima füpheli bezleri yıkayıp korlar.,,. 
ya en korkunç bir §ekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlarınca tedavisi güç, korkunç haıtalıklarla sıhhatlerini, aile saadetli" 
rini sekteye uğratırlar. 

- Halbµki: Bir kutu (FEMIL)' gerek liendilerinin ve aerekae _vuvalannm 11acHılc ve neı'eaini ebediyen ıigorta eder. Cihanın ınuııe"" 
ver bayanları tarafından takdirle karıılanan: 

• ~ 

FEMIL ve BAGI 
Kanr emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı huıuıt iki cins pamuktan kimya liarikalariyle yapıl mıt ufak, sıcak, yumufalC, rııi~V' 

suz el çantalarında bile taımma11 kolay en ince elbiseler altında çıkıntı yapmıyan, cildin \aravetini bozmıyan evde, iıde, vazifede, spor. 
11 

mektepte, seyahatte, baloda, yazlıkta, kıtlıkta gayet pratik bir ıekilde aeve seve kullanılan ve kadınlığı ıaadete kavugturan bir ideaJ~it"' 
12 lik ve 8 lik yeni ambalajlal' piyasada hizmetinize amadedir. 

Umumi Deposu: ismet eczane ve lAboratuarı, lstanbol Galata, Telefon: 49241 

Adresini bir kartla ıo· feden sayın Bayanlara daima kı_vmetli 
hediyeler göndereceğiz. 
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Deli lfakat Hatıralannı anlatan 
CBYM8 NOBODl 

Entelllceıu Senlstn en me,hur casuslanl9dan 

l'EPRlKA 
• 

N'O: t 

'ıkllört bölük edilerek, dört örgü ile 1 
1
• •ıkı örülmüş, beyaza yakın sarı 

~:arının her orgü&U blr renk paçav 
le bağlanmıştı. 

eJ'lll yüzü, insanı korkutacak ka
-q beyazdı. Ağzının iki tarafından 
tOaı rtlk kabarcıkları sıııyor, çakır 
lltr ert vahşi ışıklarla çellk gibi 
hırlıyordu. Kna bakracını bir yana 
~~kttıış. yPrden süratle topladığı t, ll'ı, etrafını sarmış olan çocukla
~~~td1r1yordu. Yere her tğillşlnde, 
"•ı er fırlatışında. dört örgüsü ha
lt lnıyor, yabani bir kedi feryadl
~ .. 'ha ahnmıyacak pis küfürler sa
~01t11Y,.ord ıı. Yamalı ma,·t donu, ta 
ttk u..,unun altından bağlamış, an- 1 
b, it on U~. on dört yaşında görünen 
"" ııı çocukluğumda, hazan yemek 
tfSl'd kalkar kalkmaz yattığım vakit 
"'• u~um korkulu rüyalardaki, in
... b a hayvan arası garip mahlfikla-

enz"ttim. 
ba~trafını saran çocuklara, kinle 
ber ~n gözlerinden, yerden aldığı 
lanı a~ı fırlatırken, glisterdlğl r,ey
btr IS~evıncten belliydi ki, her taşı 

il' llrn F>mrlyle uçuruyordu. 
lekı~!ı.at yırtık donlu, yamah göm
kork' 1ahn ayak, çocuklar onun bu 
l>ıt ıın~ hiddetine metelik bile ver
~Orlar, çekirge gibi sı~rayarak, 
ttı111l'a.ğmurundan kurtuluyorlar. 
tıiıltı 1 arkadan yavaşça gelip satını 
~it :

1
or, kimi takunyeslnl kapıyor ve 

>'e1tp r Jtöo'lüsten çıkmışa benzlyen 
ar~ bir ses: 

bt - f fakat! Jfakııt! dell İfakat!. 
tıtt Ye haykırarak. çıkmnz soka~ı 
Cllc~ tın çınlatıyordu. I<udurmuş bir 
11\r 08Urtısüne benzlyen. arsız çocuk
l°tftntt kadar feryat etttler, kızın et
~t, 1111,a\ı daireyi o kadar daralttılar 
b~ •ret dell tfakat yere çömeldi, 
•11ıı.;k dlılerlntn arasına sokarak 
~ Ktbl ulumağa başladı. 

)ll1lQl llkluk rüyalarımın azaplı cere
t " .. ,1'- ltapılmış Jrlbl idim. RUyalar 
·~,'1.ln, garip bUytlk ve yumuşak 
~lltlt;), deli kızın etrafında zıp
~~...._~O<'uklara yaklaştım. Boğuk 

,.le: 

ltrr !•'kl1!n oradan utanmaz eot:uk-
O df! e bağırdım -

~l\iı1\~lılc yıkık bir evden, kara sa
lııeı b r adam çıktı. Onu görtlr g6r
~er.,11~randa bUtUn eocuklar dağıh-
al\, br. Kara sakallı adam gülerek 

"b· 1 .... 1'T • 
ıtıı lt~ otuyon azizim? - dedi - ben
ıtırı «\et ış, Yabancısın gallba .. BI 1 
baYle 

8
1 gıza bu soysuz çocuklar hep 1 

Son ataşn·('rlyorlar .. 
~ltıt :•· Yerde oturan kn;ın ellnden 

1(1ı1~ lc;erı girdi. 
hl\tı, "ti bern korkunç, hem müelllm 
~lrrartt,:urnun önünden bir tnrln git
)• l-:t .. ri Bir zaman, bUtün çocukla-

ll\, ~ 0 de birer ifrit yQreğl taşı-
l!ırıı ~fl'lı>r gibi gördüm. 

:~a bı:c; RUn ROnra. deli kızın ana-
1\ ıtıı •ar e'"de tesadüf ettim. Mavi 
,:, ftlırtın~ırsın. sevimli bir kadındı. Be 

1'll lutae bir köylü samlmlyetlle 
.... ""ı tak: 

O o Zlnı d 
(la~l\ Y1l Pli gızımmn ytızUnden, 

re, görrecı~tnt oynattın .. - dedi -
ltı () ltflrııt: atışırsın. Zlyansızdır. 
>ı •a. ~Ufld n ıııonrn, orada kaldı~ım 
... ,"' ~ltttın et t 7.arfında, sık. sık evle
ll~ ltl\rcıu · fakat. yabancı btr ceh
tt lle~l\ke~U kaçıyor, ne şiddetten, 
cı "' ~ar <'n anlıyordu. Anası, ye-
11\~llro~d olarak onu evlendlrmeğl 
111 ~ daha~· Bu zavallı kızın evlen
lı Cl~nı..... eci btr vaziyete dUşme-
llt ""l\lf. F k ııa, '-ıııda a nt kadının inatçı 
'b~tın 0~ hu dUşünceyl silmek 
'b ntadı. 

"' 
0
rnu "'-lıt'tnen na bir iki altın taktırır-

bt ltıtıınle~C:a:ra gider emme .. Bu 
'l't l'e>rdu G e Para etmlyo ... 
otıı:•Clıırı. İkı Unler geçti. Kasabadan 
~ ~-'il akrab ıene sonra, hllA orada 
>ot lttn b atarım, biraz dlnlenb,, lrdı. lı~~I Yanlarına davet edi-

l etı kab rahate ihtiyacım vardı. 
tı ta.". uı ettim. 

l'fı " 0Dda 1 lncı totda hn. kaııabaya giden, çı-
lt11,~ 6 •ar8 ;1 arap Fort otomoblllnln 
hırcı laına~ a sarsıla giderken beni 

1\ 'koıua geıını, olan arkadaşım 
lt tı 'hattı ~u dUrterek: 

il it oak ı d 1',1,_0ca81 g İı - edl - Senin tfa-
>a.ı._ ...,ıa dö e Yor ... 
fl nı l'ıııcıa. Y:dum. On dokuz. yirmi 
"l'Jtıt ''&>eril k ğız bir de1lkanlı idi. 
tııl\ ) •· Oldıtk ask,,Unl sol kaşına tn
ıt \11 llll eebın~" reni IA.rlvert C"eketl
cı' llt1111"nıtıu h~n. aıtı. r~mt bir t-
' ~ •arı(ıtrn, tun büyUkJU.ı<;;• ne. 

l'ttt t~ hır k ıs. iki P11Prl rPolf>rln
~1arcı:'0aba mıraaredtsl tnv

. &YfllhUyarl: 

- Nasıl? tfakat evlenebildi mi? -
diye sordum. Geceleyin denizalll gemisinden 

Bu esnada kırık Fort otomobUI, e
vin kapısına gelmişti. Arknaşıma. 
ertf>si gUnü gelmesini, beraberce t
fakatlere gitmek istediğimi söyle
dim. 

atlayarak gizlice karaya çıktım 
Ertesi günü, bir taşı bile değişme

miş olan çıkmaz sokağın boşluğuna 
g1rdiğimfz zaman, ffakatln evinden, 
müthiş çığlıklar yükseliyordu. Kor
karak kapıyı çaldık. Takunye sesle
ri yaklaştı. Kapı açıldı. lrakatin ana 
sı, beni görünc~e eski bir dostunu bul 
muş gibi boynuma atıldı. Hıçkıra, 
hıçkıra ağlıyordu. 

- Ne oldu Hasibe teyze? - dedim. 
Ne var? 

Hasibe teyze. Bizi Ustu beyaz yay 
gılı kereYete oturttu. Kendisi de 
dizimin dibine çOmeldl. ' 

- Ah! ne ettik de senin llfını din 
lemedlk. - diyordu. - Bizim kızı ko
caya \'e rdik emme .. GU\•ey, ertesi tı:ı
bab iki beşi bir yerdeyl aldığı gibi 
kacıp gitti.. Tam bir Rene oluyor .. 
Beni aldattılar .. Deli olttuğu nu bil· 
mlyordum .. diyormuş. 

- 1rakat ne yapıyor? .. - dedlın -
Eliyle karanlık ahır kapısını göstfl!· 
rerek: 

- Te orada! Bir senedir ahırın 
penceresinden ömerln yolunu gözle
yip durur .. - dedi - Ne yatmağa ~l
der. Ne ayak yoluna girer. Llf et-

Entclliccns Serviı heyecan içindeydi : 
Belçikada ve Franaanın fimalinde ça· 
lııan caauılanmızdan bir çoğu eararen
gi% bir ıekilde ve hiç bir iz buaJrmadan 
ortadan kaybolmuılardı. Bunlar araam
da Bob Parker gibi tetkilitmuzın en 
mahir ve gözde aıdamlan da nrdı~. Bir 
kısım caıuılamnız ise izah edemediği· 
miz ~ekillerde yakalanarak kuquna di
zilmitlerdi. Bu vaziyet böyle devam e· 
derse Almanlarm Belçikadald faaliyeti
ne dair orduya malumat vermek Entel
licenı Servis için imki.nJız bir hale ge
lecekti .. 

En iyi ajanlanmızdan Con Kollinsin 
bu itin sırrını öğrenmek ve adamlarımı
zın kim veya kimler tarafından eleve
rildiğini meydana çıkarmak vazifesiyle 
Belçiluya gönderilmesine karar veril
di. 

Con Kollinı, dlifmAn hatlannı Sen 
Lorann ile Bualö anımda geçti.. Al
man mukabil caıuı teşkilltının cephe
nin en ileri kısmında bulunan merkezi 

Şaplacak bir hllsUntı tesadtıfle kimse
ye görünmeden kumula çdcmala mu• 
nffalr olunca ıenİf bir nefes aldım.. 
Tftılikenin büyük bir lmmmı atlatmq
ıun ,fakat asıl maceram bundan sonra 
baflayacaktr. Şimdiki halde maftffala
yctim kepdi:ni dllpnanm kuc:aima ata
bilmekten iblrettL 

KuımaJ:la paketi aç&rak elbilderimi 
ciydim: Kraliçe caddesinden ceçlp Ka
hire sok.alma cittimo Orada blMlnmin 
arb tarafından .. Serbest Belçika,, 
mensuplarından biri bir otomobil için· 
de beni beklemekteydi. 

Mukarrer parolayı vererek hemen o-
. tomobile atladım, banket attık. Nazan 

dikati cclbetaıemek için yolu bilb ... 
uzattık n Bruj - Gand - - Aıwen 
- Malin - Luw yolunu taldp ettik. 
thtiyath davranmala mecbunlum, $iln
lnl üzerimdeki hbiyet varakalanm 

hakikatte bana ait ohnadrJrtamu .ay. 
lcıaele ltmun var mı? !yi tamim edil
mit olmakla beraber AJmanlann Bel· 
çib ununl .,.umnin imaalyJe Tbı 

mez. Gülmez. Kör olaııca gözlerini 
sokağa dikmiş, bir senedir bekliyor. 
Pislik lçlnde geberip gidecek .. Ahır
dan çık dedik mi boğazlanıyormu9 
gibi bağırıyor .. 

o zaman Moböjde idi ve tetk'flatm reisi J 
de o zaman Fon Birkenhanym•dı. Arka
dapmızm Moböje kaklar gittifini CSğ· 

rendik, fakat sonra ondın da t.aber Jce
ıildi, Ko~linı de kayıplara ~flfl!Uftl. 

Brilkseldc Sen 111 baplahaned cörmOf deliJdL BriUmele vardılmun er
teai ciln "Serbest Belçika,, tepilltı u-

Kadıncağızın gözlerinden yağ-
mur gibi yaşlar akıyordu. Kızına 

acıdığından mı? yoksa, bu derdi 
çekmeğe mahkQm olduğundan mı 
ağlıyordu bilmem ... ? 

Daha fazla duramıyacatımı anla
dım .. Ahırın gönUl bulandırıcı taaf
fün havası içinde, bir senedir gözle
rini yuvarlak delile dayamış, bir 
gecellls kocasını bekllyen ve klmbl
llr. daha kaç sene bekllyeeek olan 
deli kızın hlkAyeslnl daha fazla dln
lemeğe asabım mnsaade etmedi, ha
zırlamakta olduğu şekerli suyu bek
lemeden kendimi dıtan attım. 

· Erklnıharbiye bul aıqtıqyor, u
zun müddettenberi Belçikadaki ve ltran 

urun ifgal altında bulunan lmmmdald 
Alman ordulannm yuiyederine dair 
hiç bir haber verilmelcliiini tebarib etti· 
rerek koca tqldlAtnmnn ne ife yara

dığını acı bir tekilde soruyordu. Ne 
pahuına olarıa olıun erklnıharbiyeye 

maltlmat temin etmek - ve eter ı~ 
Jcalmamıpak - kaybolan arüdqlanmuı 
meydana çıkarmak bizim için sadece bir 

penerlerin iıimlerini verdiler. Diler• 

taraftan ''Scrl>eıt Belçilw, cemi· 
yetini kurmq olan Belçibhlarla tcma-

aa ıtrittim. Bu cemiyet Bdçilrada Al· 
man aleyhtarlıfı yolunda pyam tak-

dir bir cesaretle ~. hattı itcal al
tında bulunan memlekette sizli bir p
zete bile çıkanyordu. 

Blltlln hazırlıklarım tamamlandıktan 
ve her ıey en ince tef errüa.tma bdar 
teabit edildikten aonra bir ıncmz de

nizaltı gemisi beni bir ıece Oatand sa

bWerine kadar catilrdU .Karaya birkaç 
yi1z metre kala deniz UatOne çıktık, 1D'll-

yeeinde bu ıDa1uur da isale edileli. Tq
ldllt bu fevlrallde iti nurl baprdr. Bu-
na ben de Mil hayretteyim.. 

Artık BeJçlkada b1r BeJçlblı cibi VI 

ancak onun bdaı' •rbestçe dolqabi· 

lirdim. Binaenal~ artık faaliyete ıe
pbillrdim. Palrat nam? Bnell Jlalline 

ıuemar oldutum ......ıql tiyle sihnen 
bir tetkik ettim: 

Con g.ıu,. n Bob Parkw cibi En
tellicem Senlaia en mahir ild CUUIU 

eler ,.,,.1..,.,.,,.. o1u1anh ne yapar 
yapar mu1wkklık bbe bir haber ıcsn
dermcain yolmau 1Nlarlardı. 

Nasıl bir kuvvet bu kapkaranlık 
dimağa tesir etmişti 1 BUttın hldlall
tı anında unutan bu hafıza, nasıl olu 
yorda. bir lkl saatin hatırasını, tıc; 
yüz altmış beş gündür, bir Şirin ve
fası ile muhafaza ediyordu? 

vuife olmaktan çrkmıf, bir . i.zretinefa 
meselesi haline ıelmiıti. 

Belçibya ıitmele ben talip oldum .• 
O zamana kadar üzerime ala.Jrm itleri 
biraz da talihimin yardımiylc. hep ba
prmıı olduğum için talebim kabul edil
~i. Derhal Havra hareket ettim. 

pmbalara unlmıı olan nra1mm IOft 

defa yokladıktan aonra ıemideldlerle 
vedalapp denize atladnn . 

Haber slndermedldlerine slre ele 
ıeçmiı, J'& hapee atdmat veya lmrfUna 
dirilmit olacak1ardr. idam ediJ.eler Al
manlar bunu sbli tutmafa lbam ıar
mezler n eliler CMIJS1ıra 18ııdafı ol
ıWl diye bu idamlan ctırllltUIQ bir te
kilde ortaya atarlardı. Bu yapdmadıiı-. 
na pre arlradaflarnn her halde idam 
ediJmemitlcrdi. Şu halde bir bapiaane
de Ol!Dllan Jlzımdr, 

Kasabanın meydanhğına (ıkınca, 
temiz havayı bol, bol ciğerlerime 

çektim. Ve, ahırın karanlığı içinde, 
sevdiği adamın, yolunu gözleyen. 
deliyi dUşUnmeme#e çalışarak, eve 1 
döndUın. 

Leman KARAMANOCLU 

Belçika ordusunun bazı tqkilitı o 
zaman Havrda bulunuyordu. Memle· 
Jcetlerinde mümkün mertebe aerbeatçe 
çalıfabilmem için lUzmlu olan evrakı 

bana orada temin ettiler, Belçlkada ciz
lice faaliyet gösteren Belçikab vatan-

Soyunmuı ve elbiselerimi ıalanmıya
cak ıelrilfe mupmba ile paket yapaut

tıın. Sahilin tenha bir tarafını intihap 
etmiıtik; bununla beraber yaJaılanmak 
ihtimali yüzde doksan dokuzdu. Müm
kün mertebe ses çıkarmamala çalıta· 

rak yüzerken, bu ıebeple, pek beyccan
hydım .. (0.W .. var) 

llcıber·in Deniz ı·e Macera romanı:51 

Yazan: Ali Rı.a Sf'Jfi 
ve tavrında öfke ve aertllk de yoktu. Ancak o 
sözler beni o kadar luzdırmıotı ki, eter kendimi 
son derece tutmağa çahşmaaydım, belki ona bir 
tokat \'urmağa kalkışacaktım. Blak rengimden 
ve halimden hiddetimi anladı ve önceki vaılyeU
nl değiştirdi: 

- Ahmak çocuk .. O kadar akılsız bir çocuk 
ki, kendislle hiçbir ilgisi olmadığı halde batını 
belAya sokuyor, mutlaka ezileceği bir savaşa gi
rişiyor; öyle değil mi? 

Kap.tanın bu hali bana cesaret ,·erdltlnden 
dodlm ki: 

- Bu gece ben buraya elll zavallı insanı öl- \ 
dUrmenlzln önünU almak için geldim. 

Bu sözüm kaptanı çıldırırcasına öfkelendir
di; bu öfke ile tltrlyerek haykırdı: 

- Ya seni benim UstUmo kim hlklm yaptı. 
kttpek yavrusu? Sen kim oluyorsun kl, benim 
~er,lm.rtlüşllyor, yapacRğım ltJlere karışıyorsun? 
nu sBzlerlnl işitmek için seni nasıl oluyor da sat 
bırakıyorum. ben de hayretteyim. 

Kaptanın öfkesi bir tayfun gibi korkunçtu, 
dişleri gıcırdıyor, elleri titriyor. koltuk
f!andalyeslnln içinde yarnlı bir kaplan gibi tepi
niyordu. Bentm metin, yılmaz durdu"umu görUtı 
<'e öfkesi birden geçti, bUyUk elini kaldırıp alnın 
da toplanan soğuk terleri sildikten sonra tatlı bir 
SC'Sle: 

- Çocuk: beni yapmak lstemedlı'tlm şeyi. 
yapmağa mecbur etme! İyilik olsun. kötülük ol· 
Run. işte bir kere buraya geıhıi~ .• :n: eter sağ 
kalmak istiyorsan dlllnl tut ... Bu elli kl'I ile se
nin birbir münasebetin yok, onlar senin hiçbir 
sevin de~ıı.. Artık f\Unvava da l&zım olmı~·~ n 

faydasız bir sürü .. Bırak ölsünler .. Sen kendi de
rini kurtar! Buraya geldlğlndenberl bir çok gtııı-

ler geçti; kunturatımııı lmzalamadığın halde a
ramız4a. eanlı kaJmıt ilk insan senıln. LAkln ar
tık bu hal ıtırtlp gidemez, giriştiğimiz iti blllyor
ıun, ~nçeml Avrupaya karşı ve dolayıslle bUtUn 
dllnyaya kattı kald1rmı9 bulunuyorum. Benimle 
beraber olanlar, lüımgellrse benimle beraber 
uılacaklardır. Ben .seni buraya yalvararak ça-
tırmadım. Sana kim dedi ki Martin Hallln yanın 
da yUrlyeslİl 1 o. İtalyanın Spezla şehrinde oda
ma girdiği gece kendi eliyle tabutunun ilk çivi
sini vurmu11 oldu! O ıece o bent uyuyor san4ıtı 
halde yatağımda onu göıetllyordum ve daha o 
geceden alnına öUlİD kararını yazdım; hattl Pa
rlste onunla odama ıeldllln gec.e senin alnına 
da bu htıktıİn yuılmıştı. Kararımı bozup seni 
öldtırmedlllmln bir aebebl var ve bunu sen hiçbir 
vakit Hlrenemlyeceksln. LA.kin senin bizimle ol
mana, hayatımıza karışmata, yoldatlık yemini
ni edip umumi kunturatoyu imzalaman& hiçbir 
sebeb, hiçbir engel yoktur. Bunu imzalarsan. pa
ra.elmas, kunet, ıevk içinde ytızecekltn .. ltte 
kAtıtlar! Ya lmıalayacakıın: yahut bir saat son 
ra. vücudunu kurtunla delik deşik edeceflm ! 

Bunu aö1Jerken masaya doğru eğildi ve o
:radan aldıtı btıylcek. kalın, yazılı bir klğıdı ö
nüme koyarak: 

-Okur 
Dedi. Gözlerim, vazlyetlmin verdiği heye-

canla yaşarm1'. zihnim dağılmıştı. Klğıda bak
tığım halde okuyamıyordum, aklım uzaklara. 
lstanbuldakl mesut çocukluk ..-akitlerlme, arka
daşım Aliye, kız kardeşi gUl y.üzlil, elmas yürekli 
Jnclye gldfyordu. Kaptan Dlak ise hiçbir şey slU" 
lemlyerek göılertnde Omlt ,.e bekleme oldutu 
halde bana bakıyordu. Bu sırada gözüm sol elin
de tuttuğu bllyilk rovelverc rastlayınca gönlümde 
son, delice ve yelıten doğma bir karar uyandı. 
Olduğum yerden kalktım, masanın Uzerlne eğile
rek: 

- \rertnlı bana kalemi! . 
Dedim. Hemen kalemi elime verdi ve kltı

dı lmzalayacatımın sevlnclle arkasına yaslana
rak gttldtı. LA.kin bu gevtekllk anı ona oyunu 
kaybettlrmlftl: Bir kaplan hamleatle atılarak 

tabancayı .elinden çektim ve gene o anda batına 
çevirerek: ' 

- Parmatnu kaldırırsan, dedim, beJ'lllni 
patlatırım! 

Kaptan Blak tatırmadı, korkmadı, hiç he1•· 
camız lıkemlede kaldı. Ytad sanki mermerden 
traş edllm.lt slbl aablt duru7or, 7alnıı alnında 
ter damlalan görllDG7orda. 

Yilreğlmde biraz daha faal& ceunt toplan
mıt oldulu halde dedim ki: 

- iller HB çıkaracak olunanıı, 1&1ıut oda
ya biri -geıtrse oldulUJlaı 7erde öl~cekılnlz! 

o, bana btlJik aotuk kanlılıtıle baktıktan 
aonra: . 

- Çocuk, dedi, 4tbı7ada kaptan Blaka birin-
ci defa Ustlln gelen seulıı! •• 

- Dikkat edlnl:a, ellııbl ornatıyoraunus •• 
Btılbtıt.tııı hareketals ve llGlllade devam etU: 
- Beni dellllnde fare 7akalar gibi 7akala· 

dın. Her neyse, timdi 1G1le bakalım ne latlye-
ceklln? 

- Hayatımı lıt17orum, bu k&lıdı imza etm .. 
dlllm halde beni öldtlrmlrecepln! 

- Pek ı,ı, bunu latemekte hakl111n; imza 
etmeden sat kalmak elimde delilse de ..• 

- Beni kurtarmata çalıtmak ellnlsdedlr, 
bana klmaenllf dok1Ulmamuı lçln emir Terebtur-
ılnlz; buna yapacak mımnm · 

mllmdekl tabancanın namluauna bakarak 
birkaç dakika dtıtundl: 

- mvet. bqka çare gOremlyorum, •ili yqat
mala bUtlln kuneUmle çalqacallm. 

- Ve Uk fırsat çıkınca bana htırrl7etlmi Te
recekslnlz ! 

Buna kartı pek :raTat Te pek sert bir aeale: 
- Yok, eledi, buını else teJt&nıa kendlat bile 

vaadedemeı. Herlfier beni parça parça ederler. 
Kaptanın dolru llGylecllllncle ftıphe yoktu. 

Bundan bqka tnat etmekle bir teY kuanamıya
calımı da btllyordum. O beni bıraka& ,adamları 
onu 81dtırecetlerdl. Ba vaziyeti lltlnlnce taban 

ea11 muanın tlsertne atarak ona elimi uıattım .. 
Yerinden fırladı ve bOJ"lk dlertle elimi çok acı
tacak hızla aıktı. Sonra beni llmbanm altma dot 

.(Dnlıılıa .. l 



ı:t 

iaduı - nen sana elememiş ıniy
<'lim, c' in eşya ı bizim otomobile sığ
mndı işte .. Ne<len sözümü dinleyip cfo 
Jllı· knmyon f:ll~"n'Dlndnı'? 

- ıt.!>."/.lll U) lUt~ında. gozınek illcü 
gC'<·u; 'lli. Yıışı ilerleafği için artık 
J"lr m·l:'<'n hiç soyunm nsn bıui .. 

KAJJPAZANI!Alt AJ?ASl!'\1'.A 
- JlWm ba:kkSl.k:, bakkmm yapb

t'1nm· ı>nrnlnrlıı ödenmesin~ ı-azı <le· 
ğfl. 1 ııc çclc isUyol'. 

'f'!lrJht :fllnı çr.,i~n aktOı· - Ya
h11 tam on eJdztncl defadır ki Jc.'larn 
ei!IU yonun, ba~ıın ftl'.,~ımağa b~lads l 

., 

' 

_ Allo hay komi er. SlhJrbaz lur-
Slll nihayet yak.uladım! . .. 

_ Fransız karıkatUru-

HABER - Akşam poatan 11 lKJNC?KA.NUN -1938 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından : 
10 sene ,.e daha fuiia müddetten ıber.i sahipleri tarafmaa.n aramlmadığmdan dolayı .2999 &yılı kanun mucibince muhtelif banka ve müesseseler ~ 

fmdan Maliye Ve'kB.let.i. 'hesabına mulıaf.a.za. edilmek üzere bankamıza devrcililen pa!'alrm miktarı aşağıda gösterilmiştir. İşbu paralar bankamıza d~ 
dikleri tarihten :i1iba.ren :ilti RJle .içinde sahi_pleri veya varisleri tarafm&uı evre:kı müsbite ibrazı suretiyle idare merkezimize veya şubelerimize mttracaal 
edilerek a1mmadiklan "taı'kdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan a.rnortispıan sandığına intikal edecektir. 

Bu miiddctin hitammdan sonra ''a.kio1acak müracaatların hükümsüz addolunaeağı ilan olunur. 

• Emlak Bankasının tevdiatı 
J\imin namına yatırıldığı 

tsıM 
Benja.rnin Plotkin veraseti 
Kırca Ali Tahir 0 / hrnau 
Nisim Ar:diti 
Sa.zar de rnodcs pour dames 
Sie Tagger 
Cevdet Salih 
Anrihak~ t> 

.Hali, iHasan ilspahani 
ffitcı Mehmet Zade Hacı Ethem 
Kan Hornfold ve Sal. 
\Tasi]yos Y,oıikyo!i 1K8.lefidis 
Loon iMa.talon 
Mehmet Cemil 
M'.emıtı§ Süleyman 
H"ılle! de Piçyoto 
1 aik P,esalı 
Sis& :r.e Bembaat 
Veysel Şükrii 
A'kazade ıeıt:ımet Yihrl 
Samoe1 Anjel 

Adres ve Hü\"iyeti 

Gala.ta. Laleliç~e Şehsuvar 
Fatılı :Bosna Hersek cteli 
Bilinmiyor ,, 

,. 

,, 

Şf 

,, 
,, . , 
,, 

" ,, 

" ,, 

" 

General Komerçiya1 K'Cllllpani of Landon Limited 
V.Koen '' 
H. Dudyan '' 
lzrael Gabay ,, 

~ de Nisim KizraJd '' 
Ahmet Hamdi ,. 

Ethem Rti§tü " 
IFi&cı Kiztm T.ebrizj, ,, 

K'cylllllCUyBn Bler • 
Jak Lcvi ve Ş!i. ,. 
Nikola Miya.gdf 
Mehmet Sa.it Hinduata:ni 
hak N. M'ennııe mahd. 
t. H. E'.ebneınui 

,. 

,. 
At.iz H"üscyin 
t. Kasım Z. Bir.aaerieır ~ H. K~1plil08 
l1}rnes R&ynhart " 
~te d~PaJ'Pe ete.~ ~~-~e ~cm.orus &ı Far 
Jak Sofony&dis 'Bilinmiycr. 
Hrant lB. Sirapyan 
N'ıslm Tanka 
Yelkbıcl zade Qenan Rifa.t. 
Ami A. A:rditi 
Sam. S. Ases 
Albcr Atkalay 
M. Aıısey (ChenceY 
M. Arevyan 
Mnelalıeddin Adil 
Saime Bint AJi 
l:Jabib Romımo 
~ner Len.ton 

a. Namani 
Viktor Bot:Yas 
:Jak Rofe 
Nisim Sarf&ti 
Vitali Bchar 
Moiz A.boresi 
Ahmet Dayı 
Salomon Yuda Kohen 
Aga''ni Şakaryan 
Kalyudi biraderler 
Bensiyon J. Pemo 
Abrabam S. Salt:iy~l 
Rüat Z. Vidal 
Joref Trcves ve Şsı. 
tzraeı Salti 
Jozef Abuaf 
Eliya. M'. Farbi 
Jorjiyades Biraderler 
Ha.et Baba Mehmet Of 
Hacı Y akyp zade AMulla.n 
Hasan Tahs1n 
Ta.tyos artin Xandikyan 
Mehmet Hilmi Serttli 
St.ı.ğır ?.adc Mehmet CeWett.in 
c. Ventura 
Kter Nnmer 
Tayfur bin Ferdi 
Hüseyin Sabri 
t.za1c Levi 
M.aksBrod 
Forlinc Hillel 
Zekiye binti ~ine 
tbrahim Halli 
Salamon Almalek 
A.J. Semah 
Ali.attin 
Rabeno Lcvi 
Janti Koen 
Viktorya. ?.f olho 
Bullsa Ben~ 
Çitoş~e 
E. Robenson 
Dr. Ali Ramiz 
J. Filiba 
li M.intanciyan 
Rahlllltn Koen 

.. 

,. 
,. 

,. 

,, 

" 
.. 

iP'lıcancJiar No. 24 
Bilinmiyor. 
Ta:rakcllar Biraderler ilian 
Bilinmiyor. 
Mahnrutpaşa. Şekerci ba.n iti.alinde 
Bilinmiyor. 

" ,, 

Sirkeci Emimaıne aokak No. 52/14 
Bflfmniyor. 

,, 
,. 

,, 
" ,, 
,, 
,, .. 

Bilinmiyor 
•• 

,. 
,. 

Mabmutpqa. Arslan ban No. ~ 
Billmniyor ,, 

,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 

Yatıran Hangi ~be 

Kendi . İstanbul 
" •• . " •• 
•• •• 
•• .. .. 
,. •• 
" 
•• " 

" .. .. " 
" .. ,, 
,, ,, 
" ... 

" ,, 
" 

'" ., •• 
" .. 
" " .. 
" .. .. .. •• 

" 
•• ,, 

,. 
•• .. .. 
,. ,, 

.. •• .. 
,. " 
•• •• .. •• 
•• " 
•• " 

" 
" ... 

,, .. 
•• 

,, ,, .. .. 
,, H .. 
•• .. .. .. .. " 
•• " 
" ,, •• 
" " 
" " 
•• .. 
,, " 
•• ,, 
•• " ,, •• 
" 

.. 
" 

,, 

" 
.. 
• .. 

" " ,. .. .. •• 
•• .. 
,. .. 
•• ,, 

" .. H .. .. .. ,, 
., 
•• " 

Kendi İstanbul 

" " 
" " . , .. . , .. .. " .. •• .. " 
•• ,, 
,, ,. .. .. .. .. " .. 
"-"· 

,, 

Bankamıza 
Tevdi tarihi 

1/5/ 1936 
1" 18/19''6 

"· o 
24/E/l.936 .. 

" 
" 

" 
,, 

,, 
,, 
,, 

" .. 

,, 
,, 

" 
f1 

" .. 
,. .. 
,, 

" ,., 

" 
" ,, 

, . 
" .. 
., 

•• 
,, 

1'• 

,, 

" 
,. 
u 

" 
" .. 
,, 
,, 
.. .. 
,, 

" ,. 
,, 

" 
" ,, 
" ,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
.. 
,, 

,, 

,, 
" 
" 24/8/ 936 .. .. 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" .. 
,, 



HABER - Aktam poatuı _, 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından : 
l lo\i"Tlin tarafından yalırıldığı 

'SiM 
D n Rıza bin Ali 
~ v~'hmunras 
~ ~ides 
~ tnet gmin bin Ahmet 
J ııe Ninıd 
~alc:vn 
/ılıa··U bin İbrahim 
~.Ul.ınümin Seyf ulJah 
~ R.o?.en al 
lır idilli 
~ ıı h!ilJi 
~~aıner 
~ 3a:ı bin Osman Ali 
~~dur Mezaduryan 
~~~~kadir bin Elmas 
!iac''lhat 
~ l.iehmct Hamdi 
~ ..... lct.tin bin Mehmet Scvkct 
~·ıı 

~n Sadof 
~ r Franses 
t~ ~Si.elli 
ıı hrnet c-~ 'ii!Pttin 
't nehar 
~rtıet Ali B;Salih 
Ltıı • Anjel 
~a tiyadis ~foidis 
~a SUtyanaki 
~ !ton Şerez 
o~ Levi 
).::;; Lfıtf i 
~ liason 
t~~ Snnıoel Barzilay 
~._,: Saltı 
~re 
~tıi) 
~ifat et 
\,O~an 
ıtab tller 
}( ll'ıut lbrnhim Ethem 

.,_ lriA · 
"at~h nı Sayks. 
tt~tt~hacıynn 
~Ylt~t ın 
~~Oı·adya 
~'l'~~hlanyan 
'~<>en 

ba"it ~\'il ya 
~~ J\.tiyıı.s 
tı· 'ili! 1~ at B/ 1bmail 
~l Binun 
~~i · knpuano 
Sc~eKazmı ,.,tr B/ Giyasettin 
Soeoı1 ~tansis 
~~~ A~dülkadir Hikmet 

l(~i ~~ .. Halefi onu... Ubu 
-.ıta t 

~,..._ zraeHtnka ltalyaııa 
ı. "''lltia.r ~~ 
o.qfhra: '4 Muhittin 
~~ ~Iuratyan 
?ııl' a RanıH 
~ <lnosyu . 
· teh n bıradcrlcr 
~ aJ·a oğıu 
~ n ~ltri 't l';ttri 

~l Sutanı 
lqk . 
l'ac ~'>'ilya 
. ettin A 
~lallı h rnet 
~. li'e on Sason 
~~ ?lıandcz er b •• 

QU13e • 

tı 1ı..... ~.Y~l ~rhanciyani 
)' ··rarı At arıstupulos 
~~ur ~ı ~radyon 

lllı-.. ita lı p 
~ o14rJu Z 
"ı>"* / ~ı·· . 

'> '• t unıp t.ıh, te uı 
~:_a l\u arn 
ı.-"""l'do Yurncu 
~'llıaı ~ F'ra nscs 

'İ b· Uri lt.._, lııractt> .. 1 
~i 'l.ı .~r ve ŞST. 
~ llyeı Sureyya 
tı~ Aclyon 

~lı~l'I l\ıu tnn 
ı:; ~q, M ..... 1 

li " · F'arh· t·ı · r.. ~a . ı Ctt-. Vnjo 
~. koı.ıldıs h~ıas. 
~ l..t;l v Cılllbıroğlu 
· .} e f.\sı. 
t~ıa· flpt• 
lıti ~an~tı~er biraderler 
~~~eı tı. ;:1de biraderler 
»- -ıı A.bcı Udrieccvitch 
~«ltl /\h u lah 
~ l'tıet zcı. 

~it~: lial'tıa ie Necip ve 1'afiz 
~,. "Qr '. lll Espera . 
~ısllb. ~al'tıık ns ccmıyeti 

~ ~llı Puano 
~'<>iı Sa~ Şalcı 
~-~a arnor l{ohcn 
~li~~ 
~""atett .rn 
lıtlat ""-ın Saıt 
{~ '411ltrı 

l'İI} A 
.. '1 "nl 

Adres ve Hüviyeti 
" 
" 
" 
" 
" .. 
•• .. .. 
,, 
" .. .. 
" 
" .. 
" .. .. .. .. 
" .. 
" 
" .. 
" . , 
,, .. 
.. .. .. 
" .. .. 
.. .. 
.. 
,, .. 
.. 
.. 
" ,, 

" ,, 

.. 
" 

Birmingam 
BilinmiyıJr 

" ,, 
.. 
.. .. .. 
,. 
" 

Kısan ti 
Bilinmiyor ,, 

,, 
Bilinmiyor ,, 

Par is 
Bilinmiyor. ,, 

.. .. .. 
" 
" ,, 

" 
" 

.. .. 
Provayans h~n Ko. 24-26 
Bilinmiyor. 

.. 
Harbiye Pangaltı 
Bilinmiyor 

biraderler 
Bilinmiyor 
Şehzadebaşı No. 1 
Bilinmiyor .. 

" .. .. 
Mühendis 
Yedekçi zade 

Yatıran 

I<endi .. .. .. .. .. 
" ,, .. 
" 
•• .. 
•• .. 
,, 
.. .. 
•• 
., 
.. 
,., .. 
.. .. .. 
.. 
•• 
•• 
" 

.. .. 
•• 
,. .. 
,, 
•• ,, 
,, 
•• 
,, .. 
•• .. 
,, 
.. 
,, .. 
,, 
... .. 
•• 

•• 
•• 
•• 
•• 
•• 
" .. .. 
" .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. 
., 

" .. .. .. 
.. .. 
" .. 
" 

.. .. 

.. 
" 
" 

.. 
.. .. 
.. 
" 
,, .. 
" 

Bankamıza 

Hangi şube 
lat.a.nbul .. .. 

" .. .. .. .. .. 
,, 
,, .. .. .. 
,,. 
,, 
" 
H 

• .. .. .. .. .. .. 
•• 
"' .. 
.. .. 
H 

" .. 
•• 

.. 
... 

•• 
H 

.. 
" .. 

•• 
... 
" 

H 

,. 
•• 
" 

.. .. 
" 

" ,, .. .. 
,, 
.. .. 
... .. .. .. .. 
" .. .. 
.. .. .. 
•t 

•• .. 
.. .. 
,. .. 

İzmir 
İstanbul .. 

" .. 
" 

.. .. .. .. 

Bankamıza 

Tevdi tarihi 
24/8/ 986 

" 
" 
" 
" 
" 

,, 

" .. 
" .. 
, . 
.. 
" 
" 
" 
" 
•• 
" , . 
,, 
.. 
" 
" 

,, 
" .. 
" 

.. 
" 
" ,, 
,, 
.. 
,, 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
.. 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

., 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,. 
,, 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
., 

" 
,, 

" 
" ., 

24/10/936 
• 21/ 9, 936 

17/ 2ı 93i 

3/ 4/ 93i 
26/ 5/ 937 
21/ 6/ 937 
2t/ 6/ 937 
18/ 8/ 937 

.. 
10/ 9/ 937 
26/ 10/ 937 
24/ 12/937 

)Iiktarı 

o. 27 
o. 96 
o. :25 
o. 41 
o. 25 
1. 04 
2. 67 
o. 54 
o. 71 

1. 18 
l. lS 
1. 08 
o. 53 
o. ıGl 
o. 56 
ı. 64 

• 2. 92 
2. 42 
o. 89 
j, 46 

o. 78 
o. 'il 
1. 19 
o. 53 
1. 29 
1. 61 
2. 89 
5. 47 

3. 22 
3. 36 
2. 53 
3. 77 
7. ~ 
l. 95 
2. !l2 
2. 42 
.s. 25 
5. 68 
5. 04 
2. 24 
4. 78 
7. 25 
5. lQ 

5. 95 
16. 55 
17. 34 
18. 16 
10. 36 
13. ı'9() 
10. 38 
3. 38 

33. 26 
16. 21 
62. -
49. -

244. -
17fl. -
·82. -

-.05 
1. -
o. 10 
2. -
2. 65 
2. -
4. 53 

-. 35 
2. -

-. 30 
-. 15 

4. 40 

-. 40 
-. so 

2. 60 
- . 90 
5. -
4. 30 

-.38 
2. 90 
4. 30 
2. 70 
l. 70 

18. 70 
;{. 80 
2. 50 
7. 67 

2;). 90 
4. 55 
-. 30 

1. 30 
14. 60 
-. 81 

B. -
5. -
6. 70 

11. -
") ,,. -
:t 50 

JO. -
., 
'-)• -.., -· -
6. 80 

27/ 12/ 937 9. -
(Devamı 14 üncüde) 

13 



Hlrincı sınıı Operatör -
tlr CAFtR l'AYVAh 
Umumi cerrahi ve sinir, dimaA estetik 

cel".rnhisl mütehassısı 

Emn:•1et and v ının tevdiatı 
Parl.s Tıb f<"aküllesl S. asistanı, erkek, 
kadın ameliyatlım, dimuA estetik 
"yüz, meme, karın buruşukluğu ve 
genelik ameliyatı". (l\asaiye n doğum 

mütehassısı.) 

~luayene sabahlan 
8 den ıo a kadar Meccanen 
OiUeılen sonra ücretlidir. Tel. 44086 
BeyoRlu, Parmııkkııpı, Rumeli lıan. .......................... 

Teıeton ı aı-a 

~cserı OJıMona 1<aoııı rıastıı~~ ~ 
Se• CO'ltetl coıeoerı SOfYe oarmncıır 

fılıhdu 11aıı11ırı 1111J imi ıl111r •. 

~m·•• Dr. Jh~an Sami --!! 
BAKTEIYOLOjı 

LABORA TUV ARl 

Umumi kan tahlllatı. Fn•ngı uoktaı 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamillleri > Kan küreyvatı sayılnı&· 
eı. tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kaZU'"at ve 
su tahliJatı Ultarmikroskopi, kan. 
da Ure, şeker, Klorür kollesterio 
miktarlarının tayiıU. Divanyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı 
olan 120000 -kilo sığır eti satmaJmacak
tır. Muhammen fıatı 26 kuruş 50 santim 
olup tutan 31800 l!;-a, ilk teminatı 2385 
liradır. ihalesi 12 lkincik!nun 938 çar
şamba günü saat 16 dadır. İstekliler 
Ş.ırtnamcsini her gün Tüm s:ıtınalma 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin ka
nunu=ı 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarım havi zarflannı 
belli gün ve saatten en az bir saat evve
Hne kadar Tüm satmalma komisyonuna 
müracaatlan. (674) (8635) 

lstanbu LPvazım Amirliği 
~atmalma komisyonundan 

Topçu nakliye okulıJ için 161 adet 
ders masasrna verilen fiat patıalr göl':il
düğünden tekrar pazarlığı 14-1-938 cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede le
va.um amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1288 li
:ra ilk teminatı 96 lira 60 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda nlimunesi okul 
da görülebilir. • 

isteklilerin belli aaatte komisyona 
eclmeleri. (379) (133) 

istanbul levanm amirliğine bağlı mil
essesat için beş bin liralık sa.de yağı 12· 
1·938 Çarşamba günü saat 14,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli be • 
her kilosu 90 kuruştur. İhale günü tes
lim ıartiyle alınacak olan i~bu yağ için 
isteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (377) (135) 

Kırklarclinde bulunan kıtaat için 
2500 liralık sade yağı 12-1·938 Çar-
amba gün üsaat 14,30 da lstanbulda 

Tophanede levazım amirli;i satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin b deli 92 kuruştur. İhale günü 
tesl'm şartiyle alınacak olan işbu yağ 
için isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (3i6) (136) 

Kfmfn namına yatırıldığı 

ıstM 

Mehmet Fuat 
Hasan Daniyal 

Selim 

Abdullah 

Mehmet Rıza 

• Emine Esadi 

Ranıişger 
Emine Sıdıka 
Doktor Hafız C('maI ve Necip Ahmet 

Mehmet Sedat 
Ahmet Hamdi 
Neriman 

Fatma 

Fatma Atiye 
Mehmet Fehmi 
Reis Hasan Tahsin 

Nazmiye 
Refika 
Ragibe 

Emine 
.Mustafa Nuri 
Mehmet Sakin 

Makbule Talat 
Halil Halit 

Mahmut Settar 

Ömer Sican 

Hatice 
Ayşe Hayriye 
Nurinnisa 
Niyazi . 
Şadan 

Zekiye 
Ha.mdi 

Yusuf Ziyaettin 
eeıaı 
Süza.n 
Makbule 
Ayşe 

Mustafa Zekai 
Nigar 
Gc. Süleyman 

Mehmet Recep 
Handan 

Mehmet Hüsamettin 

Salih 

Mukime 

Sa18.lıattin 
Mustafn Halit 

Emine Saffet 

Enver 
Ahmet Selim 

Sa it 

Hüsniye 
Mehmet Cemil 

Ali Niyazi 

Ferit İbrahim 
Fatma Fitnat 
Mustafa Recep 

Adres ve Hüviyet 

.Beşiktaş Serencebey Servi sokak No. 11 
Üsküdar Şehcamii Süleymanağa mahal. 
No.27 
Sultanahmct türbesinde Hoca :Mahmut 
mahalle mektep sokak No. 13 
Kadıköy Kurbalıdere Hüseyin paşama
hal. Alibey sokak No. 14 
Zeytinburnu fabrikaları mamul anbar 
memuru 

Gümülcüne Orman ve fen memuru Nuri 
eşi Üsküdar İhsaniye No. 19 
Kadıköy Osmanağa mahal. No. 1 
Kuzguncuk Nakkaş cad. No. 24 
İstanbul sanayi mektebi bando muzika 
heyeti namına 
Bostancı İçerenköy cad. No. 44 
Ça.rşıikebir Terzibaşı sokak No. 27 
Paşabahçe Reşadiye Çubuklu cad. Hacı 
Ahmet Mümtaz yanında 

Selimiye derguhşcrif yanı Dr. Süleyman 
Emin hemşiresi 
Beşiktaş Valdcçeşmcsi İdadiye cad. 101 
Beylerbeyinde Adalı 
Sıhhiye memurları mezuniyet cemiyeti 
namına 

Kadıköy .Muradiye sokak No. 34 
Beşiktaş Valdeçe~mesi İdadiye cnd. 101 
Kumkapı Muhsine hatun mahal. Güreli 
oğlu S. 10. 

Küc;ükpaznr karakol sokak No. 2 
Beşikta.~ maliye tahsil şubesi memuru 
Üsküdar Salacık Sinanpaşa camii top
rak sokak No. 6 
J{adıköy cevizlik hasırcrbaşr No. 76-74 
Beyoğlu Gümüşsuyu mühendis Me. 
mühendisi 
Beşiktaş Bayatpazan Kızlarağası apar
tıman No. 4 

Gülhane tababeti askeriye tatbikat 
mektebi Hariciye muavin tabibi 
Heybeli ada J ak sokak Şevki eşi 
Aksaray Sofular Salih cf. '""1·ak No. 9 
Haydarpaşa çayır cadedsi No. 44 
Baytar mektebi sofracısı 
La.leli ikinci aPa.rtıma.?t 2 ci kat No. 13 
Erenköy Suadiye Rifat köşkü 
Fethiye katip Muslihittin mahal. İbra
hmi ağa sokak No. 8 

İzmit Hacı Hasan maha11esi eczacı 
Unkap:ını Secaattin mahal. Ketebcden 
!Kadıköy Cafer ağa No. 25 
Darulmali'ımat hastahanesi memuru 
Üsküdar Toptaşı tnnaıhanesinde mu. 
kim 
Balat pastırma yokuşu No. 7 
Sultanahmet Knbas:ı.kal Mor soknkNo 8 
l{ızıltoprak Sülcymanpaşa çıkmazı Tcv 
fik köşkünde 
Çengelköy Kuleli lisesi doktoru Yzb. 
Aksaray Olanlar derga.Jm.da mukim 
doktor Mustafa Raşid ·krzt 

Tavukpaza.n Hüseyin ağa mahal Kürk' 
cüler kapısı No: 22 
Vefa Molla Hüsrev mahal. Cüce. çeşme 
si No: 5 
Cerrahpaşa Ali kethüda Şevket Ef. S. 
Kaymakam Said kızı. , 
Nış1ntaş Muradiye Sö~tlü sokakNo:23 
Davutpaşa Hekimoğlu Alipaşa cad. 
No. 52 
Kadıköy Mühürdar Rızapruıa karakolu 
No 25 
Yerebatan Şengül yoku~nda No: 13 
}:lı'enköy tüccarba.şı köşkünde rskeri sa 
nayi mektebi atölyesi işletr"' ~ müdürU 
yüzbaşı. 

Kadirga Bostan Ali mahallesi silihtar 
a.~a cıvarı No: 52 
F'adıköv ValdebaiYı da.rüleyfa.rr •nda 
Vezneciler camcr Ali rnalıal. Hayriye S. 
No: 7 
Kasımpaşa bahriye muhafaza lci bölük 
mlz. 
Babıali Acı Musluk sokak No: 15 
Moda Rızanasa a sası No 15 
~ehrf'mancti ~amurin kalemi hülcfa-

srndan 
Çamlıca Kısı' l Hacı Arif köşkünde ge 

Fatma Nesibe tıC'ral Abdi kızı 
Ordu hastan:ler'nde müstahdem F-ren'töv K

1
raklr ba<t caddesinde 

l • · k Gc. Ziya hemşireler için 1250 m:tre acıvert p- "t-ı.u.:J<1r a"ık türbe Hüdai sokal~ No:14 
Ahmet Nazım ' -. ·ı .. 

ma§ln kapalı zarfında verilen fiyat pa- llcbal Fc-ı:,ek Surive d<'ftarlrğından mütekaid 

Yatıran Hangi şube 

Kendi Emniyet Ş • 
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Tavdi tarihi 
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MiJrl8l1 
10. 4' 

36. 49 

36. ıs 

,,53· so 

33 35 
5, ~ 
ı. 55 

22. oS 
2. 64 
9. 79 

s. 65 

:ı. 01 
zs a. 
16 -· 

2 "' 2. 41 
a. 75 

2. 1z 

2. 13 
116. 7ı 

13 49 
2. 15 

2. 1s 

3, 56 

-· 

halı görüldüi:•:lnden 12 - l • 938 çar- p .. '<'umn vanında 
ı:amba günü saat 14 de Tophanede Hüscyı"n Şükıii ÜS'ı'l.,t-bcv Haci Miha.k sokak Papazyan Levazım .Amirliği Satmalma Y >misyo- ,d 

a11t. No: 3 
nunda pozarhkla ek··ı,,,,.,; v2pılac:ık- Bak•rköv Yeni mahalle Scll sokak ge- • -· cl 
ur. Teminatı 431 Unı 25 kuru!tu<. Fikret n•ra' Ve'bi kızı n • n ıs "4 

.. 
.. , . 

,, 

. k . d .. .. :;.-- ) !Jartname ve nUmunc" omısyon • Kdıl:öy T{urb:ığ•lıderc 3çU solmlt No:5 A • .. ..Jı4' 
görülebilir. isteklilerin b~m saatte k<r Nazh Uıleli 2 inci aparlıman (Devamı karşiki s .. r 

~~cdmilid (375)~-(~1~1~7~)~-F_a_t_m_a __ ~i_ü_n_ew_e_r-------------------------------------------------~ 
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~illin namma yatmldığı 
lS!lt 

~!' e Zekiye 

~ 

'i;~ Vahdeddin 

~an Salahaddin 

~~ Enıin 
·ıza • 

HABER - ~ poe1a11 

Emn]yet Sandığının tevdiatı 

Adres ·ve HUviyet 
Unkaparu l"avur.ali Sinan değirmen l!IO. 

Fıkri K. 
Bostancı yeni kariyede Şekibin kÖ§kiiıı· 
de 
Beyoğlu Ayaspaşa cami sokak No. 51 
Ayasofya ÜsküplU mahal. No. 2 
Beşiktaş Abbasağa No. 33 
Yağkapruıı Kazını bey yanında tayyare 
levazımı bahriye ticarethanesinde 
Süleyrnaniye Hoca Gıyascttin mahal. 
No.38 
ı.·ener Te\•fiği Cafer mahal. No. 5 
Kadıköy Moda caddesi Fransız mektebi 
karşrsında kaymakam 
Fatih Ça.r§amba Beyceğiz mahal. No. 40 
I<'atih Ferhatağa sokak No. 12 
Beşiktaş Türkali mahal. No. 142 
Üsküdar İhsaniye cad. No. 102 
Sultanahnıet Üçler mahallesi Üçler ca.d. 
No. 8 
Kadıköy Bahariye cad. Nail bey sokak' 
No.6 
Be§iktaş Türkali mahal. Tonoz sokalt 
No.122 
Beşiktaş Valdeçcşmesi Ada sokak N. 32' 
Kasımpaşa Küçük piyade mektep sokak' 
No.10 
Sultanahmet Üçler mahal. ve cad. No. fJ 
Bcşiktq Tiirkali mahal. TunUYUyu' 
No. 142 
Hırkaişerif yamak 8'ka.k No. 76 
Kocamustafapq.a. Meşeli mecsit mahal: 
No.9 
Bakırköy Mer. Direktör Rız& kötkü 
Sıt."3.çhanebaşı Şekerci sokak No. 19 
Eren.köy Sahrayı cedit karşısında 
Çengelköy havuzb~ı Şevkibey ya.lmm: 
d& 
KUçUkçamlıca No. 94 
Kuımpap Hacı Şeref cad. No. M 
BUyUkada :Maden k()eklerinde 
Be§iktq Muradiye bayır sokak No. 8 
OskUda.r İhsaniye Sultaniye B<>kak No. 7 
Çcngellcöy Ba.krrcıbaşı mahal. Mua& • 
vlnde 
Sirkeci Mes'a.det 11 No. lı yazıhane 
İstanbul erkek lisesi talebesinden 
Beyo~Ju KalyolcukuJluğu çakmak eo~ 

-No. 23 
Saraç.haneba.şı Horhor cadesi No. 2 
Zeyrekte Çinlfha.mam ka.r§tsmda. Şali.. 

huban ma.haJ. 6 
Kadıköy SöğUtlUQelltle No. 296 
İ.stilclU lisesi altmcr smıf No. 158 
Sultanahmet Akbıyık çılana.z mekteı: 
So. No. 7 
Acıbadem Esatpa~ sokak No. 4 
Akbryık Hisar sokak No. 15 
OakUdo.r kapıağuı sokak Dr. Ekrem' 
evinde . 
Amavutköy Ayanofnı sokak No. 6 
Kadıköy Yeldeğirmeni R.a.simpa.şa ma· 
hal. Sayie S. Riyas apartnnanı kat 1 
Sirket1l Vama oteli Edirneli marangoz · 
Moda. iskelebaşı No. 1 ' 
Gadikpaşa F,eir Kemal mahal. No. 40 
Yedikule Şimendifer fa.brikasmda ma
rangoz 
Ni§antaş Teşvikiye Muradiye mahal. 
No. 62 
Nipntq Teşvikiye Muradiye mahal 
No. 62 
Başiktaş Kılıç.ali mahal. Fıstıklı ~ıkına.. 
zr No. 8 
Beşiktaş Sinanpaşa. mahal. Muhtarı ev· 
\~So.25 1 

ICadrrga Şehsuvarbey mahal. Cinci so. 
kak No. 23 1 

Ba.yazıt Yahnikapan malİallesi Galip 
At& hanede 
Sult:analunet f.sakpa.şa mahal. Saraçha· 
ne sokak. ' 
Çengelköy Havuzbaşı Enverbey evinde 
OskUdar Topta.şı Ta.hkak sokak No. 12 
Beylerbeyi Havuzba§ı cad. No. 4 
Beylerbeyi Ha.vuzbaşı cad. No. 4 Mah· 
mut zevcesi 
Sirkeci Ebussuut cad. No. 36 
Beşiktaş Yenimahalle No. 37 
Çenberlitaş Atik Alipa.şa. mahal. tmar
hane eokalc Eminpaşa hanında 
Amavutköy Yeniçcşme sokak No. 29 
Babıali Tefeyyüz kUtüphanetıinde mu
allim 
Cerrahpaşa KUrkçüb~ı mahal. Yeni ma 
halle sokak No. 1 
Ta.htaknle Hoca Hanu:a mahall~i 
, Hatapknpı sokak No. 24 
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!'.:~~ Yerıi sokak No. 3 
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.Mık tarı 

1. 67 

1. 04 

-.50 
2. 38 
1. 47 
2. 64 

-. 95 

9. 96 
. 13 

5. 59 
2. 46 

-. 44 
ı. 30 

-. 61 

3. 37 

-. 46 . 

-. 94 
-. 97 

1. 01 
-. 42 • 

l. 31 1 

-. 95 

l. 75 1 

l. 06 
2. 51 
l. 58 

1. 16 ' 
10. 18 
5. 73 
I. 85 
2. 13 

-. 42 

3. 51 
-.55 

-. 45 
l. 29 
1. 06 

-. 44 
3. 93 

-. 98 

2. 16 
2. 09 

574. 84 
1. 74 
1. 34 
2. 10 

-. 95 

-. 40 

13. 06 

1. 72 

J. -

fl. 44 

-. 37 

3. 65 
4. 61 

-. 39 
-. 29 

-. ll 
~. 9; 
~. 04 

38. 56 
19. 17 

213. 32 

7. 56 
7. 56 
7. 5~ 
7. 56 
7. 56 

70. 50 
17.89 1 

'Devamı diğer yevmt garetelerdedir. 
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SiNEMALAR: 

BEYOCLU 
IÜRK 
:iAKA1' 
\11!:1.EK 

CPEK 
'!AKAR\"ı\ 

~UMER 

fA.'lf 

Krcutzer Sonat 
• Deniz k:ıhram:ınfarı 
ı Çıplak melek 
:a Güneş b:ıtnrkcn 

ı Nis çiçcğı 
';frojka 

J 13ctho' en ve Bekar ""li· 
lcr 

\LKAZAR lki cnnh adanı, 'c 

\SRI 

şeytan ~clesi 
ı Ramonn 
• Yoşh·arn 
ı Çclik kartallar ve 

9 uncu senfoni 
ı Saadetim sensin 'c Hıı· 

fiycler kralı 
~ANCAK 

l.AFEK 
1 Bildirmemiştir 

ı ;\!ı•ınuu kafile 'c 
Kravşlat h:ıhriyclilrri 

l5TANBUL 
FERAH ı Profo.;ör Z:ıtl Sungur 

temsilleri 
\ZAK t Ateş gece i 'c Knııun!.uz 

Şehir 

\lb.LJ ı Kml izdh ne ve Knrn 
Dev 

!llL\L ı BlldlnnemişUr 
U~E~DAR J Kocamın işi çok. ,.c 

La bohem 
BALK ..., ı Ateş taburu ve Sirlcy ku 

çük prenses 

KADIKOY 

a K:ınunsuz şehir 

ı Lorcl llardi J>crjJcr di· 
·armd:ı 

OSKODAR 
flALll ı Malıkılmlnr k:ılcsi 'c 

Ege mnncvrnlnrı 

BAKIR KOY 
d!LTIYADI • Donnnmn gcli:ror 

T 'I Y A T R O L A R : 
TEPEBiŞJD°'RAM KISMI 

· · rrı nat ~0,30 da 
ERKEK ~ 

HAY ALETLERİ 
Piyes 4 perde 16 tablo 
Yazan: H. Lenormand 
Türkçesi: t. Galip 

Arcan 
.y. * .y. 

OPERET KISMr 
Bugün t:atil 

günüdür 
$ ... Jl< 

ERTUGRUL SADl TEK 
TfYATnO U 

Bu gece: 
(Bakırköy - Miltiyadi) 
Yarın gece: (Üsküdar 

Hale sinemalannda 
iTAAT İLAMI 

Yeni vodvil, 3 perde 
Yazan: 

Musahip:ı:ade CClal 

"* e "" 
ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 

San'atldir Naşit ve 
Şehir Tiyatrosu san
ıtkarlanndan Hazım 

Muammer birlikte 
İki oyun: 

Çifte Konferans 
1 perde 

Ne kızım bilir ne ben 
VÖdvil 1 perde 

HABER 
AKŞAM POSTASı . 

J D.A R /; C ~· J : 
lstanbul Ankara Caddesi 

f'oı;tu kul usu ı lıılııobul 2l.& 
Telgraf acıresı: ıstanbul HABER 

vazı ışıerı tcıetonui 23812 
ıcıare. ııan : 24 s 7 O 

ABONE ŞARTLARI 

ene ilk 
6 aylık 
3 O)lık 
l O) lık 

l'ürhlyc Ecnebi 
1.400 l\r. 2.700 Kr. 

730... t.'150 ., 
400 .. 800 .. 
1:10 .. 300 • 



Sigara tlryakllerlne mU)de ••• • • 
Fcmıin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Peı~ı 

Hamam 

Sıhhi ağızlıkları J\ vrupadan gel mı tir 

SatıŞ yeri: PiPO PAZAR İ Sultan 
10 adet ilacı ile beraber 150 kuru~ 

I3astir memelerinin ANTIVIRÜS ıle teda,·isi iç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplannda. cerahatlenmiş fütüllerde, kanayan basur 
memelerinin teda\isinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

Şark lspençlyarft Daıbcıratuaıro 

T. A. Ş . .. 
• Havalar. soğudu • 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez · 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Diş • Baş 
Romatizma ve bütün ağrıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik amoa
IAJlarını ısrarla arayınız. Takl itle .. 
rinden sakınınız. . , 

J.l(;Q TO~l.ö iZA~ATI GıŞt\..E~IMIZOt.N ALiNiZ 

Cibali fabrikasında mevcut 1000 kil> kadar kayış ve çivili kayı~ parçaları 
· i-938 Cuma gljnü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malı her gün 
bali fabrikasında görebilecekleri ve pa?arlık için yüzde l 5 teminat paralariyle 
ırHkte muayyen fün ve saatte Kabataşta levazım ve m.Jbayaat iubesi müdür 
ıgündeki satıı kotnisyonuna gtlmcleri ilan olunur. (53) 

, 111K!NtttXNUN-19d ,_, 
• 

25 iNCE SiGARA 
20 KALIN Si<aARA 

•-~ A D E M i i K T .i O A R ~ 
1 ve e IE iL G ~ v ş E K L D G ' N E 

• 

·- rabıetıer • • t:er eczanede ereyınıZ. ı !':aate kuıueu 1255 Har mallln ı ~ 

1 istanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan 1 
~-...-..~....._- ,kti}~ 

Istanbul komutanlığı birlikleri hay

vanatı için lüzumu olan 800 (sekiz 
yüz) tane kadana ve 200 (i~:i yüz) ta-

ne yerli beygirleri için yem torbasilc 

İstanbul kot\lutanhğı emrinde bulun an kıtaat ve müessesat eratr JJ' ~ 
isi.n satm~lınacaY. pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tutarl.~~ 
mınatlan ıhale günleri ve ihale saatı:ri münakasa şekilleri aşağıda gOI 
tir. . ~ 
Cinsi Miktarı Muhammen llk İhale İhale rd f~~ 

ı 000 (bin) tane Gcbrenin aç:k cks=ıt- P. pilavlık 30,000. 

me ile ihalesi 26 İkincikanun 1938 1-'. Çorbalrk 12,000 

tutafl teminatı günü saati f 
6

•
300 l 644 24/1 / 938 15 4 ~ı 

2.280 ' • o 
' Çarşamba günü saat 15,30 da yapıla- P. Pilavlık 19,000 

.:aktır. Muhammen tutarı 1070 liradır. P. Çorbalık 11,000 

İlk teminatı 81 liradır. Şartnamesi her P. Pilavlık 5.500 
gün öğleden evvel görülebilir. istekli- f'. Çorbalık 4,200 

P. Pilavlık 10.000 

4,066 l 
2,134 ' 
1.210 l 

840 ' 
2,175 

465 
" " 

15,25 

154 ' " " 
15 

" .. 14,45 
,, 

164 lerinin ilk teminat makbuz veya mek

tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

neli maddelerinde yazılı vesikalarla i

hale glinü vakti muayycnın.dc Fındıklı

da komutanlık satmalma komisyonuna 

ı~' Şartnameleri her gün ö,ğleden . evvel komisyonda görülebilir. iste1' .,e 5 ~ 
teminat makbuz veya mcktuplariyle beraber 2490 sayılı kanunu~ 25"t :i 
maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale günü ihale saatinden en az bır . f" 
tine kadar teklif mektı:plannı Fındıklıda Komutanlık satınalma ıcorı>11 

gelmeleri. (il) ~ermeleri. (72) 


