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Rodin zır1zlısının topları arasından bir ltıgiliz. nmlıribi 

İngiltere kararım verdi 

Uzak Şarka gemi gön
dermeğe lüzum yok 
~Qkat Arıerika Japon sularıiıa ka
itt,. uzanan bir manevraya başlıyor 
Japonya lngilterenin hareketi 

bir "mul-{:ab·ı ta:zyiklo,, 
"--- orkutuyor 

Londra 23 (A. A.) - Kabine, diln 

\1i11 "'ı p J. yan k o dört buçuk saat devam eden toplantısın 
da uzak ~rk vaziyetini tamamen göz 

tecr Ü be si den gcçirnıi~tir. (Sonu sa.6 sü f) 

~~urum • Sh·as hattı istikrazmın 
~~i, ikinci, üçüncü tranşlnrı gibi 
~I Urıcüsü de ' mü\'affakıyetle neti· 
~trı~ştir. Bu'rıu memımııiyetlt' kar
~\; alt lftzımtlır. Zirn bu türlü is· 
1 İıı:lara ı:österileıı rn~het lıem lıalk 
'I ~ki dur~tm ve hnreket ·iz crma· 

,,. il 1 k . . 1 . l:di e mem e etın ımarıııa 11zmeı• 

~~or, hem ele lınlkm lıiiklımtı> kar~ı 
1" atına en rnnh hir misnl ohıvor. 

ltt altat hu rlalıili"i tikrnz işiı111P <lik· 
ql· alıuar.:ık hir nokta var: füı da 

~q 11
lllf't hir tarnftnn Erzurum - Si· 

~~llltı için yeniden vr.nİ\•t> i-tikrnz 
bj\' 1 leri <,:ıkrirırken rli~er taraftan -t, il ada Erı.rnni i.:tikr:ız talı,· illr.rinin 
~ .. ~tiıal:ta olmn trlrr. Hirrok kiın~Ple· 
'İ1t ·t'gani tahvillerini !'il&tın alamk i-
~i ttadıklan luılrfe hnlamarhklarm1 

l~tı~oruı. :Acnha hir taraftan banka· 
~litt Erzurum • Sh·a lıattınm diir
~~C'il ~ranşı ph•asaya veni çıkarılır 
~"' dı~er taraftan hala Ergani is
'ııı,"ı tahvillerinin aranmakta olma-
~'hehi nedir? 

tıediyonız ki lırılkm nılıi tf"ma· 
ASIM US 

Hariciye 
u. katibi 

Dün bir ameliyat' 
geçirdi 

Hariciye Umumi 
katibi Numan Me· 
nemencioğlunun Ber 
!inde yapılan eski a
meliyatlardan kalan 
bir )'aranın kapan
mryarak arasıra ra

.hatsızlık vepnesi do
layısiyle . kat'f teda· 
visine lüzum görül: 
mü_ş ve bu yarayı 

kapatmak için pro· 
fesör Nis..c;en tarafın- . 

M c11cmmcioğl1' dan d~ Cerrahpa· 
şa hastahanesinde kendisine bir ameli· 
yat yaptlmıştır. 

35 d~ika süren . ameliyat, tam bir 
muvaffakiyetle neticelenmiştir, B .. Nu· 
man MenemencioAlu'nun sıhhati iyidir; 
Sayın ·Hariciye Umumi K~tibine geç· 
miş olsun deriz. ~ '(Snmı: Sa. 6 Sii 4) 

~uhaf aza memurunu 
larahyan cüce SimO·n· 

AdlJyede· · 
~.irnon, hakkmdaki evrakla 

Ciun ikinci sorğu hakimliğine 
verildi 

'(Yamı: 3 üncü sayıf anın ' Qncil sütununda). 

... • 

Fırtınada b.a.tan gemi 
Kurtulan tek tayfa.·ile .·görüştük denizdeki 

Faciayı bütün tafsilatı ile anlattı 

Kaza nasıl oldu? 
Karadenizde karaya oturan vapurlaran 

imdadına gidiliyor 

' Boğazda muntazam sefer yapan 
kaptanlara takdirname verilecek 

!(aza kmbanlarmd:m: Stiııaıi 
lbralzim Şakir, ve ikinci Kaptan 

Hasan Kalkavan. 

Bugün 
hava 

enıraz daha 
soğuyacak 

Karadenf zde gi-
n.o /•'Jl'-l,nn ;/ __ ı;_ 

mali var? 
Fırtınadan sonra dün şehrimizde ha· 

va sakinleşmi~. fakat ~ ve hafif kar 
devam etmiştir. Rasathaneden alman ma 
lfunata göre, bugün biraz daha fazla so
ğuk olacak, hava bulutlu ve hafif serpin
tili geçecektir. 

Evvelki gün ak~am birçok vatan· 
daşlarm feci ö!ümü ·ile ııt"ticcfenen 
büyük deniz kazası memleketin her 
tarafında büyük.bir acı \'e derin bir 
teessürle ka11ılanmı1tır. . 

ETI·elki ak~am geç vakite aldığımız 
hu acı haberin dün limanonıza gelen 
mütemmim malfunatı ıudur: 

Ka:a Nasıl Oldu?. 

Dün D. Ticaret Müdür1üğü ve tali
füiye ummn müdürlüğüne ~i1dirileo 
resmi mali\mata ğöre, facia §öyle ce-
reyan etmiştir: . 

"Hisar" vapuru bu ay başına lia
dar RomanyaClan gelmekte olan göç-
menleri ta~ımakta idi.' Havalar bozup 
göçmen nak1iyatma son verilince va· 
pnrun acentesi olan Kalka\'an zade· 
Jer, Zonguldak ve civarından tllccar
lara kömür vesaire taıımağa.bajlanuş· 
tır. 

dakika gibi pek. Jwa bir zamanda bat
mıştır. 

Diln tahlieiye umum müdürliiğün
den aldığımız malumata göre, facia 
Riva tahlisiye istasyonuna yakın ol• 
duğu için salıilde hulunıın mürette• 
bat facia esnasında derhal f aatiyetc 
geçmiş, vnpunın knra ile irtibatını te· 
min etmeğe (&h§mıştJr. Fakat maale
sef gelen iiç ceııim dalgadan sonra Ya· 
pur !llu1ar arasmda kaybolmn~tur. 

Dün de yazıldığı gibi bn faciadan 
yalnız Seyfullah adını ta~an bir de-o 
nizci kurtulmuştur. Vapur battıktan 
!onra dürhiinlerle deniz. iizerinde ya· 
pılan araştırmada bir insanm dal~a- ' 
Jar arasrnc.la yuvarlanmakta olc.luğu 
göriilmii§tür. · 

Tahlisiye efradı 22 kişiden ibaret 
olan vapurun mürettebatından kalan 
tek ki~iyi büyük gayret ıarfiylc kur• 
(\l!J'DUClardrr.. - · - • · • 

Soğuk dalgası bütün memleketi kapla
mı~tır. Dün lstanbulda suhunet sıfır
dan aşağı bir derece idi. Ankara ve Es
ki~hirde ise sıfıraltı 5 dereceye kadar 
dü~müştilr. Diğer vilayetlerimiz arasın
da Sivasta 3, Karsta 4 idi. En yüksek 
suhunet olarak Adanada 17, An°talyada 
12 derece kaydedilmi~tir. 

Batan "Hisar" ı·apmu ..• • 

Dün lstanbulda rüzga.r şımalden ve 
saniyede 7 metre süratle esmiştir. Kara
denizde rüzgar şimalden esmiş ve saıiiye
de 12 metre sürat göstermiı:tir. , 

Dün memleketin muhtelif yerleri.ne ya-, 
ğan ya~'lllurlardan, Zongı,ıldakta metre 
murabbama 17, hpartada 13, tstanbul
da .12 kilodur. ' . . . 

Bugün Karadenizde biraz daha şid· 
detH bir fırtına ihtimali vardır. ' Hava' 
ı\ntfaracla kapalı olacaktır. · 

Son ·(lefa ·J:Iisar· vapuru ge~n Salı 
günü Zonguldağa gitmİ§ ve bir mtid· 
det evvel batmış olan ''Ordu" vapunı 
sahihi Hasan Rıza hesabına 3800 ton 
kömür yüklenerek yola çıkmıştır. 

En·elki ak~am vapur Boğaza yak
laştığı sıralarda esasen hir 'ifet hali
ni al mı§ olan f ırtmadan birkaç büyiik 
tehlike atlatmıştır. Nihayet Boğazı 
aramakta iken saat 13 buçukta "Riva 
Can Sandalı" tahlisive istas,·onmınun 
1000. metre kadar a~ı~ında - "Dökün· 
tii'' denilen me,·kide. kayalıkların Ü· 

1 

zerine bindirmi~, ikiye bülüncrtk 10 

Diin /stanbıılda ri'lzgtfr vt solukla mi2cade!e tdm yolÇular ... 1 

Yarınki . iliivenıizde 
• f . , 

Edebiyat t•e San''flt: Yeni bir §İir mecmuası; Kosima Vağner. - Repor
taj: Ankara San9at mekrelıinde; milyoner olan şekerci kızı. - llikliyc: 

• l}ir -aç meselesi. - SiMma, Kadın., Moda, Rc.si~li Dünya !ay/alan •... 

'.Adam; bitkin ,.e ~d~ta li~ygm bir 
halde !ahile çıkarılmı§, sıcak bir so
ba karşısmda oturtularak konyak ''e
saire ,·eritmiştir. Zavallı adam yarım 
saat kadar kendisine bir türlü geleme-. . ' 
mıştır. 

Bii ·;;!; Fada~an 'Kurtulan 
Tef, Adam ile Görüştük 

Dün büyük deniz f aciasmdnn ~ur." 
tulnn ahçı Şnllan oğlu Seyf elluhı K:ı· 
nk limanı ,·nsıtasiyle Riva tahlish e 
istasyonunda bularak telefonla görü:.
tük. 

Şahan oğlu Seyfullah bize facia) ı 
şöyle anlattı: 

"Za,·alh arkadaşların feci hali ~ii· 
zümün önünde... Benim kurtulmam 
hakikaten bir mucizedir. Saat ak~am 
~ekiz ,·ardı: Karaburun önlerine he!· 
diğimiz 7.llman deniz ve hava ta!la\'Yur 
edemediğiniz kadar berbat idi. Gü-

( Sonu S11. ! SU. !J 

Taksilerde 
Gece zammı Reledi

'Y ece .2·0 kuruşa 
indirildi 

Şehir dahilinde işliyen taksi otomo 
billerinden gece sa:ıt ondan &onra 25 
kuruı gece zammı alınıyordu. 

Belo:liycce yapılan tetkikler netice .. 
sinde ıece zammının yirmi kuruıa in· 
dirilmesine karar verilmiıtir. 

Bundna ba§ka gece zammr girn -
diye kadar olduğu gibi yirmi ikiden son 
ra değil, gece saat yirmi dörtten sonra 
saat ~tıya kadar olan zaman zar.fıuda 
almmuı da brarlqtınJmıatıı: • _/-
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aza nas oldu? 1 os 
(Vstyanı birincide) ( Vapur geç vakit limannnna gelmi§ 

verteden sular içeriye giriyorlar, va- \ bnhınaraktrr. Son clef a vapurdan ve· 
• pur adeta deni~cle yuvarlanıyordu. rilen tel izde, tel izin bozulduğunu 

Geminin biiHin projektör]erini kul· hirkaı; dcf a '\'apnnm batmak tehlikesi 
lamlrğrrnız lınlde hir gemi ho),t kn· atlattığı, fak at huna rağmen hiç Lir 
dar hile öniimüzii göremiyorduk. r, hasar olmadı~r lıaher verilmiştir. 
§ekndası önlerinr. geldiğimiz zaman Ereglide //d Vapur Ve B~ 
ortık facia hiitiin çıplaklığiyle ken- Motör Karaya Oturdu 
dini gö~termeğe hnfJlmmc:tı. Vapur Dün fstanlıul limon reisliğine geç 
hir limon kalmı;tı gibi clalıp çıkıyor· vakit f!elen hir telgrafta f ırtma esna
du. ı.mdn F.re~li e sığınmn~a çah~an Türk 

"flu ırada ~emimizin c:iivarM lıe- c:ilepcilik anonim ~inetinin ".Sinon" 
pimizi ~iverteve toplmlı. Gemiyi kur- vapuru ile Tavil zadelerin "Tavil" 
tnrmak imkanı olmadr~ın haher vere· rnpnrunun ''e heş motiirüniin Eref!li 
rek cnnnmzı kurtarmak için hir an iiniinılı> karnvn ohmluklan hnhcr ve
evvel horekete geçmemizi eöylecli. rihni•tir. Niifu--~n hiç lıir zayiat ol
Herkes hir tnlıfoiye yeleği aromnk j. mann-.hr. 
çin ko~tu~u ı::ırnda na tl oldu llilnıiyo· nu~iin hu gı>mi1erin kurtarı1ma::t 
nım. Gemi hirrlenhire hii"iik hir snd· için Tiirk Gemi Kurtarma şirketine 
me ile ikiye h<iliimlii. ,\rknda;ların lıer iki nrf"ntPnin müracaat etmesi 
hir kısmı denize dlikiildü. Bir k1 ım hek!Pnmı-ktcdir. 
da ,·apnrda kaldı. Ticn nasıl olmuftU? A 1.-ay ve 8oğrrzi~i V rrpurlrrn 
Pek iyi hatrrlayamıyomm .. F.lime bir Dün Akay,., Bo~azir,i vaourlan 
tahta parça ı geçimıi::tim. Ona can muntazam hir surette :;eterlerine de
lıavliyle sarr1,1nn. Dı>niz buz ı;ihiydi. vam etmi~tir. Ro~aziçi fırtına esna· 
Ne korlor yiizdii~iimii pek ivi hihniyo c:ınıla hiiviik hir dikkat w· ~ayret sar· 
rum. Sonra !hirkaç el beni denizden ferlerek hiJh:ıı:ı::a Kan<lilli ve Ro~a7m 
aldr, sıcak hir yere ~iitiirclü. yukan i kelPlerinrle hiç hir kaza yap· 

K(l(: Kişi Rnğufdıı , ~ marlan muntazam ııef erler yapmış o-
Riivük deniz fnciac:mda kimlerin lan kaptanlara hirer tnkılirname ver· 

hoğul<ln~n kat'i olarak diin geç vakte me~e karar vermi!;tir. Bn "iimlcclen 
kadar te-=hit eclilememi~tir. Kat'i ola- olarak Kandilli kız lise~inin hiitün ta
rak öğrenildiğine ı;öre, hoğnnlanlar leheleri Kanılilliden alarnk salimen 
~unlardrr: köprüye getiren Nefi kaptana bir 

Ilirinri Jiaptan Giritli İbralıim Şa- takdirname ''erilecektir. 
kir, ]309 tevellütlfüliir. fmtihnnta eh· 
liyetname knzanm~q hir kaptamlır. 45 
ynşmcla olup ikisi erkek, ikisi krz ol
mak iizere diirt çocui;ru ,.e bir ailesi 
bulunmnktnclrr. 

Dnndan ha~J(a 314 cloğumln Giritli 
oğullarından ikinci EÜvari Mehmet 
Vcrlıat, ikind kaptan Knlka,·on zade 
Hasan, hirind çnrkçr Knclri, ikinri 
çarkçı Stile wan. ~iiverte lostromosu 
Kfı~iF Osman, tuyfacfon Sahri. Hasan 

• ile Cemal, İsmnil ve N'E>iat f elıınet, 
\ 

lstanbul Basınblrllğl 
balosu 

Bu sene İstanbul Basın Kurumu ba -
losu, bir kanunla resmi bir teşekkül 

mahiyetini alacak olan Basın Birliği 

namına olmak Uzere Ankara, İstanbul 
ve İzmirde verilecektir, 

Bunlardan İstanbul Basın Birliği ba 
losu Şubatın on ikisine ve kurban bay 
ramrmn ilrinci glinilne müııadif cumar
tesi gece1i muazzam bir şekibde verile
cektir. makine lostromosu HalH İlmılıim, 

ynf!rı Recep Ali ile '.Ahmet Şe,ket, ----o-----
1\Jaksut Cemal ve Ahmet Mustafa, kö· Parls ve Berlln arasında 
miircü Akif, Ali Sait. 

Kalka\'an zndelerdt"n ntdığımtz ma· 
liimata göre, geminin sih·arisi İhra
lıim kaptan yıllarca deni7.cle ~alışmış, 
k'ıymctii ve cesur hir kaptandır. 15 
6eneclir ele Tlicıar vapnnınım kaptanlı· 
ğmı yapmakta idi. Şim<liye kadnr ela 
en uf ak hir koza yapmRn.1ştı. 

1kiuci l.iaptafl da 30 y!l~mıla idi. 
Geçen yıl kapt:mlık imtihum vererek 
elı liyetnan.e :ı lm rştı. · 

Geminin üı;üncü k'aptam 24 • 25 
ya=larmda hir çocuk hahası itli. 

İkinci çar]{çı Siileyman hr.kardrr, 
yalnız bir annesi Yordır. Makine Jost· 
romocıu Halil İbrahim evlidir. Çocuğu 
yoktur. 

Batan " Ilic:ar" '\'apunmda 24 ki
şi boğulduğu yazıJmı§ ise de diin rnulı 
telif makamlarilan yapılan talıkikot 
neticesinıle hoğulnnlarm yalmz 21 
kişi o1dn6ru nnlaş1lım~tır. Jlundan 
başlia Hic:ann ZonguJaaktan liareket 
ederken hazı yolcular aldı~ı ııöylen
miş ise de hunun da doğru olmadığı 
anfo~ılmıştır. 

Ilisar Vapurunun Kıymeti 

m:afhuı:1t rnE•~lırı 
Daily Express'in yazdığtna göre 

Almanya ile Fransa, aralarında bir mat 
buat misakı akdini istemektedirler. Bu 
m:inascbetle, Berline gelmiş olan Fran 
sız sariciyesi matbuat şefi, Almanya 
matbuat şefi ile yaptığı konuşmaların 
ilk safhasını bitirmi§ ve Parise dön
müştilr. 

Maksat, her iki memleket milnaseba 
tma zarar iras eden neşriyat anlaş

mazhklannın önüne geçmektir. 
-<>-

Stalln'4n gizli Ponsa 
ziyafeti 

Stalin, Sovyet gizli polis teşkilatı
nın kuruluşunun yirminci yıldönümü 
mUnasebetiyle, teşl:itıitrn bUtün Sov
yct Rusyada bulunan 250.000 gizli 
mensubine ziyafetler verdirmi~tir. Sta 
lin kendisi, 1000 gizli pol'se bizzat zi. 
ya!ct çekmiştir. (Deily Express'den) 

-o-

Mesut bir nişan.anma 
Eski maliye müfettişlerinden Nuri A

kanın kızı lclal ile kıymetli gençlerimiz
den Tüccardan Ahmet Topsakalın oğlu 
Vefa ldman yurdu ,(B) takımı kaptanı 
Mustafanm nişan merasimleri dün gece 
Turing Palas salonlannda birçok kıy
metli dostlarının huzurlariyle icra olun
muştur. Gençlere sonsuz saadetler dile-
riz. 

Varşuva, Blikreş, Belgrad ve Prağa 
seyahat ettikten sonra Parise dönen 
Fransız hariciye nazırı B. Delbos'un, 
bu seyahatinde muvaffakiyet kazan
dığı ve Fransanın Orta Avrupadaki 
itibarının iadesi için ehemmiyetli yar 
dmu olduğu zannedilmektedir. 

Daily Express gazetesinin Paris mu 
sabirinin yazdığına göre, B. Delbos, 
başvekile verdiği bir raporda, her ta
rafta bir Fransız - İngiliz ittifakına 
kuvvetle müzaharet edildiğini bildir· 
m~tir. 

Amerikanın 
Londra Sefiri 

ödü 
Amerikanın Lon

dra sefiri iken bir
kaç ay evvel birden 
bire Amerikaya git- . 
mesi dolayısiyle, si
yasi muhitlerde tür
lü tefsire yol açan 
Robert Bingaminin 
anavatanına vaki o
lan bu seyahatinin 

·"'*;,'""-'~""'· tamamen nastanıc 

Ölümünden Roosc- yüzünden yaprld~ğı
veltin çok müte- anlaşılmıştır; v e 

eaair olduğu sefir Robert Bingam bun 
dan üç gün evvel ölmüştür. 

Kendisi, karnında gimdiye kadar 
pek nadir görülen bir tipte hasıl ol
mug bir ur dolayısiyle ölmüştür. Ame
rikan sefiri bunun tedavisi yolunda bir 
ameliyat geçirmişse de, ameliyattan 
sonra bir türlü kendine gelememiştir. 

Amerika reisicumhuru Roosevclt, 
Londra sefirinin ölüm:i dolayısiyle de

miştir ki: 
Sefir Bing2m'in ziyaını biltün derin 

liği ile hissediyorum. O, yalnız eski 
bir §ah si dostum olmakla kalma yor: 
aym zamanda vakur bir bükiım~t tesis 
edebilmek ve siyasette yüksek idealler 
takip etmek yolunda devamlı surette 
müessir olan faal bir ıahsiyetti. lngit 
terede Amerikayı temsil ettiği sıralar
da dahi, memlC'ketinin menafiini bihak 
kın temsil etmiştir. Hepimiz çok ağır 
bir kayıp karşısındayız.,, 

Amerikanın aabık Londra sefirinin 
ölümü dolayısiyle İngiltere hükttmeti 
'Amerika hükOmctine taziyet telgrafı 
göndermiştir. Aynca İngiliz ba:§~ekili 
ile hariciye nazın m:ıteveff a sefırın ka 
nsma taziyet beyan etmiıler.dir. 

Mütevcff a sefir 66 yaıında ölmUı-
tilr~ :11 • F '' 

Batan Hic:ar vnpııru 191 '> da in~a 
cdilmi~. AmerilCadan 60 hin liraya 
Kırzadeler tarafından salın olmmış· 
tır. Kırzaclelcr 15 sene kadar kullan
dıktan sonra Kolka,·an za'clel~r alını • 
Bulgari tandan ve Romnnyadan mem 
Jeketimize ~elen gi)çmenleri taşnnaga 
haşlamı.,,tı. Vapurda 50 kişilili 25 sal 
ve dört hüyiik sant'lat hnlnnmakta idi. 
GPmİ ahşap olmakla lırraher hu~ün 

{j.iinledn ~n : 

150 hin lira kıymetindey<li. " 

Dcniz~·ollan V rıpurlnrı Muntazam 
lşleyor 

Denizyolları İdaresinin hiitün va· 
purlnrr fırtına eı:nnc:mda muntazam 
işlemi~, yalnız İzmir lıattmılan gelen 
'npur hiraz gecikme yapmıştır. Diğer 
hatlardan Bartın '\'C Banılınna Jinttı
na diin de vapur gönderilnıemiilir. -/l1ctc Vapuru Limanıml:a 

Geldi 

Akıbetinden cn<li~e eClilmeltte olan 
Knlka,·nn znclelerin kömiir yük1ü 
"':\fete,, vopurunnn dün sant 17 suln
rmrla Do~azdan içeriye girdiği haber 
verilıni§tir 

Hesapları şaşırtan buhran 
Geçen sene memlelictimizde pamuk i§i biiyÜT• bir f erohlık ~inde 

Uli. Ne kadar mahsul elde edilm~ üe hepsi satıl~tı. IJiç bir tarafta bir 
balyccik mal kalmamı§tı. Dünya piyasasının. umumi 1HL.-iyeıini ıcıkik 
eden ıeknil~ biirol.ar bu sene ·~inde pamukçulann ~i yolunda gideceğini 
haber veriyordu. O lmdar ki, bu sP.ne pamuklanmızı harice döviz ile 
!atmak miimfdin olacağını hesap edenler çolitu. 

Halbuki piya.,ada geçen ~ene her maluulden 'daha ICıymetli ol'"!~
muk bu .'Jene tahmin edilen rağbeti bulmamr~tır. Dünyada pamuk utıh· 
sali normal ilıtiyaç mi!.tanndan tok fazla olm11~tur. Fiyatlar aü~ıiikçe 
dü§mÜ§tİir. ı' e ~imdi 'Adamıda 100.000 balye pamııh mahsulii maliyet fi· 
yatı 'iizP-rinden bile ~.J_ılf111u11,!UJJ!t.adı!! 

Pamuk miistaTısılleri 6ir ıaroftmı hüliumcte, 11ir taraf ıan milli 
bankalara yardım dilem<'k için müracaatlar yağclırmaktadrr! 

Hf>r vrıldt için cvdPhi pn:;arın çrır~rya uymadrğrnı biliriz. Falmt 
mcJEJeltctimi:.de paf!!Uh .!"'!hş_ulünü işl~·cc<>I~ fabriT.·alar kurulduktan 
tonra gelen bu pamuli buhranı ha):ret edilecel~ bir §ey değil midir? 

HA'Sl\ı'i KUMÇAYI 

n 

Geçenlerde ölen 
Alman generali Lu
den.dorf'a .. Harpte 
Almanyanın beyni· 
ni ,, teşkil eden a· 
dam C:cnir. 

Harpte Alman or· 

<tutarının dehası o

lan bu asker, 1923 

n 

··C' 
uyandıncx haberler veriyorlar! 
nette kıyamet koptu!,, pt 

Bahsolunaıt cennet AmerikanJfl ~ 
bur zenci peygamberi ''İlahi Bab't'ıır 
uydurma cennetidir; fakat, kıyaıı:ıet 
kikaten kopmuştur! . ~ 

"İlahi Baba,, nın sözUnün dinl .p 
ği yer, Nevyork'ta zert:ilerin b~ 
duğu Harlem mahallesidir. ~ ıtJ 
peygamber adetA buranın kralı, ~ 
Allahıdır. Herkes ondan korkaf • 

nasyonalist ve ı-ea· kes onun emri ile hareket eder.__.dt' 
list harek~tinde b::ş Fakat, son günlerde zenci pcr•-=.ı. 
rolü oynamak iste- b • " d b' • n etıı"" enn kullarm an,, ırı ısya ,(il' 
mi,, fakat Hitlerle bulunuyor; kıyamet de bunun i1J 
kar~tlaşmıştı. kopuyor: ,,tJOl 

Hitler, generali yolunun üzerinden Mahkemeye milracaat eden, ktdJSI 
uzaklaştırmak için onu Alman ordusu Baba,, nm yanında ahçılık eden ·er>" 
şefi tayin etmişti. Fakat, eski bir on- dır :ve Babanm bir dolandıncı. c~ 
başının eski bir erkSnrharbi kuman tin bir tuzak, bütün o din papazl tısı~ 
dan tayin etmesi .diğer askeri reisleri da birer haydut olduğwıu iddia e 
fena halde kızdırmıştı. Hitler hapse tedir. 
girdiği zaman general Ludendorf tek- Kadın diyor ki : 

11
etl 

rar hareketin başına geçmek istemi§, - Allaha itimadım vardır. Ceıt rt• 
fakat tam hazırlrklarını bitirdiği zaman kurduğu (yani zenci bu teşekıcülil 0 

ijC 
hükumet Hitler'i serbest bırakmıştı. ya çıkardığı) zaman, ben de .bu~· 

Bundan sonra, bu sahada Hitler ta- iştirak ettim ve elimdeki bin 1~11,ıt 
rafından mağlup edildiğini kabul eden dar bir parayı verdim. Fakat, rısıecliı 
general evine çekilmiş ve kendisini bana bu paranın faizini hiç ve dl 
f 1 r · n· d • · d. oı:ıu e se eve verm·ş . Ben e paramı gen ıste ını. 

Bu felsefe kansının f elsef ~sidir. Kcn • vermıyor.- diflill 
disinin "meşhur filozof ve doktor Ma· • Bu "rezalet,, üzerine, bütün ° 'f.'f 
tild Ludendorf,, dediği karısı ileri fi. kullan "Allaha,, olan itimatlarını 
kirleri olan bir ka.dmdır. General onun betmişler ve ... kıyamet kopmuş... ./ 
felsefesine uyarak kiliseye, farmason· 

1 

~ 
tuğa, yahudilere karşı mücalde açmak il ~- ~-1 
ister ve: "Dünya ikiye ayrılacak: lsa- Bayan ll:t@Ş~ 
yı tanıyanlarla filosof Matild'i tanı- , ~ • 
yanlar .... ., 

General Ludendorf geçen sene Hit
ıc:rıe goruşmuş, ve ı.ıa xoruşme 1Kı C&• 

ki rakibin banşması sayılnuştt. Bugün 
ölüm:i üzerine de, Hitler millete hita 
ben bir beyanname ne~retmi~ ve gene
rali hürmetle anmı~ttr. 
BıR AV DöNtlŞO 

Falih Rıfkı Atay "ULUS,,da Fık· 

ra ba§hğı altında yazıyor: 
Tanıdığım bir ecnebi dedi ki: 
- Kışlan arasıra Trakyada avlan

mağa gY.lerim. Şimdi de oradan dönü4 

yorum. Ne kadar memnun olduğumuzu 
bilmezsiniz. 

.. Evvela 14 saatte gittiğim Tckirda-
ğına 3 saatte vardım. Tekirdağmın 
pehlivan yeti~tlrdiğini bilirsiniz: Fa
kat ~imdi orada tenis yeri de var. 

"Ilayat büyük br hızla değişiyor. 
Sa.de kasabalarda değil, köylerde de 
böyledir. Göcmen hareketinin bir peri· 
ı;anlrk manzarası vereceğini sanıyor· 
dum. İş aksi olmuştur. Sonra eski köv 
lerin, yenilerrni kıskanacak!arına hük
mettim. Halbuki aynı toprak UstıUnde 
toplanan tecriibelcr, istihsa~ ~evilerini 
arttırmıştır. Yerli köylü, cvını, tarlası· 
nt ve kazarl.:rnı yeni gelmİ'f olanlann
kine benzetmcğe çalışıvor. Eğer böyle 
giderse birkaç sene 90nra Trakyanız, 
değme memleketlerde bulunmaz bir 
zenginliğe erecektir. 

"Dahası ·var: Endüstri tarlayı boşal 
tır. Trakyada devlet kılavuzluğu. v~ her 
ta.raftaki tecrilbeleri getirenlerın yar
dımı ile, toprak, çiftçiye kazandırıyor 
ve onu tezgah başına koğmuyor 1 

"Türk köylüleri mektepten çıkmış 
aeğillerdir. Fakat öğreniş ve alış k~bi
liyetleri hemen göze çarpıyor. Türk 
!köyünde eskiden gördüğ:im gaye ge
çinmekti; yeni gaye o~u~ ver~ni tut· 
muştur: Kazanmak! Bliyuk yıgın, :e
rinden oynamıştır. Onlara yanlız ım· 
Jdnlar hazırlayınız.,, 

Daha birçok mUlahazalar anlattıktan 
sonra gülümsedi: 

- lstanbula döndüğüm yıllar.dan-
beri memleketinizde bulunan yabancı· 
!ardan bazı bildiklerime görc•aklerimi 
naklettim. Hayretle dinlediler ve ban~ 
dediler ki: ''Fakat biz gazetelerdekı 
göçmenler hikayesinin sadece pr?ga· 
gandadan ibaret olduğunu zanncdıyor· 

duk!,, -
"CENNETTE KIYAMET KOPTU!,, 

Amerikan ,aıetelcri pek heyc'.:an 

g,,,, 
Kalça çıkıklığırıt 

Uf! 'ilteH lÇlll ysıd,ttd 
Bazı btı ~ 

kalçalıın ıaı-1' ~· 
mağa ve bu,% 
çirkin bir ~· 
hasıl()~ ~ 
Bunun onüııe ~ 
mek içtn, y•P~t ,c 
idmanlara di1' 
mek l&znncbt·~ 

Her türHi ~dibi"'. 
tin, i.frııta gı ., 

d•w• takdirde_ ~ 
ıgı 11~:~ 

de bir yardımı olacağı nıu1:ı.,.ııı"° 
Fakat vücudün muayyen kısı .. er-~ 
ki biçimsizlikleri gidermek u:ıı ~ 
gibi idman hareketleri yaprıt 
ettğini bilmeli değil midir?. pl~ 

lıte size birkaç luıreket ki'....,-. 
nn çirkin çıkıklığını izaleye Y tıısıf' 

t - Yere boylu boyUnc• ,..İ1,tt' 
(y .. ·· .. kan baksın) bir ""' ·•i' uzunuz yu tclall .-
kuvvetle sağdan sola ve e<> •• il ~ 

--•· ti ~n oı-yuvarlanınız. Bu ha~e 

on iki defa yapınız. d. ıerit'~ 
2 - Bu vaziyetteyken ':,tii ilP 

bükerek on iki de!a daha ıur~~ 
tarafa yuvarlanmakta devaın c . • -11" 

.ı- - bır r ... 1' 
3 - Sağ tarafınıza 4JOn~P ~~ 

nızı ileri bir ayağınızı gerıYe soıır' 
auretiyle altı defa ~llayın~:ti t~ 
aol tarafa dönüp aynı haı: ·:r.i ~ 
ediniz. Fakat bu defa diztcrıru 

ymız. 

-n-- /oRıl 
Hnoa llurumu ~~osu şu .. 

Hava kurumunun yıllık 
1 

a 53ıorıl• " 
batın 28 inci günU Perapa asdiğer yıl• 
nnda yapılacaktır. Balonul "ası içb\ bit 

•. 1 o Dl 
Jara nazaran dana guze 
komite te§ldl edilmiştir. 

· ıar: 
Geçmiş K11run el 

11 s sene ev" 
. le> ıJJ gı tYı t1 oıırıdrrP'~ 

b rdan f rtıll"" Gerw oün lstcııı ıı rmııradtı ı ralı ,,_ 
giden /.dil\ltll vapıırı:,~ Af arisl A,:l: _ırrı ıtlS' r 
tutulma~· vapurun suııa ~ d·" 'de 1 ' iJsun .,... 
rıklarmda kaptan k6Pf .. ta' 

li ,rısıı 
carak ho!J11lm11ştur. f{ltı k P 111ııtl!' n kaP n O Fırtınada ı•apurıt ]ıafOr, 
manıen, teknesi de kısmen 
tur. 



On çocuk n re-
- yegitti? 

4ise ve orf a mektep fal ebesi olan bu 
Çocuklar maceraya mı atıldılar ,. 

iUlt haftcı zarfın- ;,ı.;-;: ,,r;.. _. 'l 

SkU:ıarda otu- . · - ,,.....,. 

~n talebenin or 
:ı kaybolduğu 
·t ·ı Verı mekte-

'1ıçCJ_"ttklarm en > 
it ıs yaşında-

' lııc parti bir 
t\'\'el evlerini 

~trıf }f •Şlcrdir. 
'b aydarpaşa, f s-

ıı.ı • • ··- b' , • < ger ır 

tid 0~l mektebe Naci 

~: bu talebelerin nereye gittikleri 
~~ Uldür. Bu yedi çocu::tan sonra 
:ı.ıt det, Behçet ve Naci isminde üç ço 
~lada altı gün evvel sırra kadem bas
~- tdır. Bu üç çocuk Üsküdar orta 
~tep talebesindcndir. 

lir thçet sekizlnı.:i sınıf tal~beı:nden
~~~ lıu çocuk terbiyeli ve çalışkan, 
ti ia et ise yaramaz bir ~ocuktur. Na· 
4ııd7 orta mektebin ilk sınıf talebesin 

lt, 

~u " 
~ak Ç'Ocuklar altı gun evve~ mektep 
~ Ctlerini evlerinde bmıkmışlar. çan 
ta, 1~rıı almışlar, mektebe gideceklerini 
~ 'Yerek evler:nden çıkmı~lardrr. 
~ 11tılardan Vahdet annesinin üç ay
~l~tdan yeni aldığı 90 r a parasını 
~ ıce yanına almıştır. Behçet ise 

tosunu almamış nüfus kağıdı -
1'tb• 'ıı-. ~~ ıne yerleştirmeyi unutmamış -

Behçet Vahdet 

Behçetin a:lcsi b:.:na kuvvetle ihti
mal venn .. htedir. 7.ira birka:; ay evvc: 

Nacinin ağabeyisi ailesine k~zarak ev
den çıkmış. Suriyeye g:tm:ş, bir müd-

c1et kaldıktan sonra t~•·-::ır dönmii~tür. 

Bu çc•.:uklann Vahdetin :bindeki 90 
Hra ile Suriycye gittikleri zannedilmek 
ted'r. 

Diğt'r taraftan cocu"-la ın Bursa gibi 
civar şeh"rlerde oiduklarına da ihtimal 
•1erilmekte:lir. 

ÇünkU Vahdet kaybolduktan bir 
gün sonra annesine bir ·- :ktup gön
dermiştir. Büyükad::ı damgalı olan bu 

rr.ektupta. Vahdet, sıcak bir şehirde 

olduğunu. kendisini merak etmemele
rini. 125 kuruş yevmiye ile bir fabrika 
da çalıstığını yazmıştır. 

Bu üç çocukta diğer yedi ~:uğun 
iri.. · aci ise evinden beş parasız ay 
~§tır, böyle bir maceraya atıldıktan kuvvet-

~· tktep arkadaşları arasında dolaşan le muhtemeldir. Zabıtanın kısa bir za-
tiı:ıara göre bu çocuklar Suriyeye manda bu işin mahiyetini meydana 
~rdir. . çıkaracağı muhakkaktır. 

Otobüs meselesi 
~ülkiye n1üfettişleri 
te kikterini bitirdi 

Otobüs meselesini tetkik etmekte o

ltıiilltiye müfettişlerinden Bay A -
t ~ile Bay Seyfi dün de akşama ka
~l t~cdiyede ç:ı!ı~mışlardır. 

~i dıgıını:: malumata göre müfettiş -
ıı tct' .k b. . • 't·· ;.ı:ı .atı ıtmıştır. 

~a l.ifcttişlcrin bir ıki güne kadar An
~,t:a gidip dahiliye vekaletine izahat 
\t·cleri muhteme!dr. 

~lclı!etti~lerin tekrar İstanbufa dön -
~tıı tı tetkikat neticesini gösteren ra-

:ı· ll gözden gcçiı ılmesinden sonra 
..,·Olacaktır • 

:ıı o?od:ı s·ere verdl.§i 
•~aıar hakkında ne 

diyor ı 
l' 

>qflı.i gazetesinin il:i gün evvelki sa-
"~· a ~5yh: bir fıkra vardı: 

bt ır !..u 1 b .... 
~İb· ' sur o urs:ı cezayı oto usun 
~hU.ı ~~~a şoförü görmez, zavallı o -
)~ lci ~otur. Adeta insana şu fikir geli 

~d' • belediye reisi otobüslerin kendi 
~~ llle hareket ettiğini görerek bun
ltc; Canlı bir mahluk saymaya ve böy 
~Ua:tıele etmcğc karar vermiştir., 
~r Dıeclisi azanndan muharrir B. 
~lılıit .tzzet, Vali ve belediye reisi B. 
~ ~ tin Uıtündağla görüşmüş, bu ya 
Sc~da ne diyeceğini sormu§tur. 

~~ b lzzctin bu görüşmesine <ıit 
\. U Yaz.ınm bazı kısımlarını alıyo-

~~İtti!l Ustündaf; gülümsedi: 
hfar,uve~ ~tobüsle.i sanki yapayalnıı 
~c dı ışlıyormuş gibi, sanki onları i 
~ttı~ en kimse yokmuş gibi cezalan-

ları onları işlemekten menederim, 
t~t?ıirı tar.}ı bir m:ıh'iık sayarım. Bele
t iıı:ı· bu kararım bugün: "Bc.:lediye 
ttlcct •z, Otobüslerin kendi kendine ha
'\ıeı~ttiği:ıi görerek bunları canlı bir 
""~ &ii> ---- - .. " ·le mu :r.•'e -ı '• ~ 6 • ... , ... '\.4 ""'l ce .• ""' ...... .... 
~~tııı .. t , • Yermiştir., suretinde tehzi' 

....._ & l'tr kere daha yanılıyorlar. 

~ d u lıı:ırara camitlerden ce1.a al -

•t lt~~~~·t.z. Bu ecza değil bir emni · ı 
ırıdır. Otobüs işletmek bir am 

me hizmetidir. Halk otobüse binerken 
canını belediyeye emanet eder. Bir o 
tobüsün şoförü keyfine buyruk hare
ket ederse, bir otobüsün freninin tut -
madığını görecek olursam o otobüse el 
koyar v.e işlemesini ynsak ederim. Sahi 
binin: .. Kabahat benim değil, şoförün 

veya garajdaki muayene memurunun
btis ruhsatiyesi vermek belediyenin hal. 
dur,, demcsihi dinliyemem. Nasıl oto -
kı ise verdiği izini geri almak da bele 
diyenin hakkıdır. Hata eden, belediye 
nizamlanna ve tembihlerine riayet et -
meyen otobüs amme hizmetini görme -
ğe liykatlı değil demektir. Böyle bir o 
tobüs işliycmez. Şunu iyi biliniz ki, bu 
emniyet tcı:lbirini tatbik etmediğim gün 
fstanbuHa otobüs işlemesine de kati -
yen izin vermem ..• 

Sert konuşan Muhittin Ustündağın 

yüzü gene güldü ve dedi ki: 

- Sab:kalı otobüslerin dosyasını tet 
kik edecek olursanız bu otobüslere bu 
cezayı ben vermeseydim dayanamaz, 
siz verirdiniz ... Ya tosla, ya toslayaca
ğım hikayesi. Bu hikayeyi bilir misiniz? 

Bilmiyordum. Uctündağ anlatt. An
latıyorum: 

, "4 üncii Murada bir kadından §İka -
yet elmiş!er, demişler ki: 

- Davacıları to"luyor! 

Murad merak ctmiı ve davacıları tos 
lıyan kadının muhakemesine gitmişt 

bir köşeye oturmu~ .• 

Kadı ki davacıyı dinliyormuş. Bun -
!ardan biri davasını ıöyle anlatmış: 

- Şu P.camda be~ bin akçe alacağım 
var, vermiyor. 

Kadı 11dama 'ıonnuF 
- Nevr vermiyorsun? 

- Param yok Eter takdtle ödeme 
me razı oluı ta ödiyeyim. 

Alacaklı razı olrmıı. Bunun ü:ı:crine 

ııdam: 

- Ayd, bir akçeden öderim! demir 
Dördiincü Murat şöyle bir irkilmiş 

fakat alacakla buna da razı olmuı, an-

• 
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ŞEHiR HABERLERi . 
Lise ve orta

okullarda 
ı Adliye arsasın-1 "Ben hasta 

da yapılacak I falan değilim,,, 
imtihan talimatna

mesi içitı anket 
Kültür bakanlığı lise ve orta 9k11lar 

için üç ytl evvel vücuda getirdiği imti
han talimatnamesinin üç yıl zarfında 
verdiği nc:ticeleri ve tatbik teklindeki 
vaziyeti tetkik etmektedir. 

Yapılan talimatnarr.e merlyete kon 
(luğu vakit üç yıl zarfında görülen ak
saklıkların da değiştirileceğini alaka 
darlara bildirilmiştir. 

Bakanhk bu hususta öğretmenlik ve 
okul direktörlerinin fikirlerini almak -
tadır. 

Talim-ıtname üzerinde bütün tetkik 
ler bittikten sonra bakanlık son ve bir 
daha değişmiyecek bir ıekil tcsbit ede

cektir • 

llhohul Ö(iı etmenle
rine verilen ziyafet 
ilk o.ı<ul öğretmenlerinin mesleki bil 

gilerini çoğaltmak maksadiyle kUltür 
direktörlüğü konferanslar, kuralar aç • 
tığı gibi bLl konferanslar ve kurslarda 
görülen cersleri de kitap halinde bastır 

maktadır. 

Geçen yıl verilen konferanslarla im 
la öğretin yollarını gösteren iki kitap 
basılmış!ıc. Bütün öğretmenlere para -
sız olarak dağıtılmaktadır. 

Tüıkkuşu talebe 
hagdeaigor 

Türk irnşuna alınacak gençlerin ka -
yit işine Hava kurumunun tatanbul gu 
besinde hararetle deva metmektedir. 

Şimdive kadar kaydedilenlerin mik· 
tarı 280 dir. 

Bu gen~l~rin ıııhht muayenelerini 
)u.t'.._ .. ı .. u-... w ı:ı ........ ın.. .. -.. .... ...,.-...... ··-·, 
merkezi tarafıri:Jan bir sıhhi heyet teı • 
kit edilerek şehrimize gönderilecektir. 

-0-

Paıa borsasında 
ı'iaı aı el il satışlar 

Dün İstanbul bo:-sasında bir kaç gün 

dcnberi eörülmeyen hararetli muamc -

leler olmuştur. 

Birinci tertip Tilrk borcu tahvilleri 

14.40 dan muamele görmü,, ikinci ter

tip Tür!< borcu tahvilleri 13.75 den 

satılmıştır . 
Bundan başka Anadolu demir yol 

tahvilleri 40.40 dan Anadilu mümessil 

tahvilleri 40.40 dan Anadolu mümcı;sil 

tahvilleri de 9.35 den satılmıştır. 

Bir Ingiliz lirasına Merkez bankası 

tarafından 625 kurut kıymet tesbit 

edilmiştir , 
Altın diln yine ylikselmiş, 1050 de 

açılmış, 1052 de kapanmı,tır, 

cak demiı ki: 

- Ama her ay muntazaman getirip 
versin. , 

- Y oo demiı, ben keyif ehli, c!alım 
bir adamım, yerim yurdum belli değil
dir. Her ay bEni ar;tsınbulb t! nyor fı 
dir, Her :\Y beni arasın bulsun, bir ak

çeyi alsın .• 
''4 üncü Murat bu teklifi duyunca or 

taya çıkmı~: "Kadı efendi demİJ, ya 
tosb, ya ben toslayacağım!., 

Avni Bayar'in pro:estosu 
a:rafında 

Müddeiumumilik Avn Baycrin pro -
testosu üzerinde yaptığı tahkikat iler
lemel:teuir. Bazı kimııeler müddeiumu 
mi!iğe çağırılmakt:ı, ve kendilerinden ! 
zahat :ılınr.ınktadır. 

Şimdiye kadar açılan davalardan be 
şi birinci cezaya verilmiştir. Bunla!': 

Recai N:izhetin iki davasıt müddciu -
mumiliğin bir davası, Sabur Saminin 

davası ve Avni Bayerin davasıdır. Hep 
si de Ahmet Emin a!eyhinedir. 

tık daviıya ayın 23 inde ba,lana-:ak 
ve davaların hepsi tevhit edilecektir. 

hafriyat 
Müzeler enlıazın hal
a ırılması için beledf

gege mürBcaal ettı 
Kültür bakanlığı eski adliye binası -

run bulu:ıduğu yerde eski eserler araş 
tırmuına karar vermiş ve bu husus mü 
zeler direktörlüğüne bildirilmiştir. 

Bakanuk bütçede mühim bir tahsi -
sat da ayırmıştır . 

Fakat bu sahada hafriyat yapılabil -
mesi için adliye ankazının .da kaldırıl
ması lazımgelmektt'dir. 

Müzeler idaresi belc:Jiyeyc bat vu

muştur. 

lstanbulda ge
çim vaziyeti 

Mahalleler arasında 
yapılacak tetk.lk 
proğramı teshil 

edlllyor 
Şehrimızde aile geçimi hakkında ik

tısat fakültesinde genit tetkikler ya • 

pılacağım yazmııtık. Bu husus için dün 

fakültede iki saat kadar devam eden 

mühim Oir toplantı yapılmııtır • 

Toplantıda iktıaat fakültesi dekaru 

prof csör Ömer Cclll, lstanbul sanayi 

müf ettiti Daniı, ve diğer iktısadi ldaire 

terin müdürleri hazır bulunmuı, her 

daire müdüründen aile geçimi hakkın

da yapılacak etüd için malUmat iıte -

nilmiıtir. 
Unıvenite kbsat fakUİteaın<ıe tl 1 

mevzu etrafında ikinci bir toplantı da 

ha yapıldıktan sonra bir çalı§ma pro -

graoı tesoit edilecek, bütün talebe 

biıden faaliyete scvkedilecktir. 

Talebelerden her biri aldıklan direk 
tif Uıerinde Istanbulun bütün semtleri 
ni dolapcnklar, muhtelif tipteki ailele
rin geçimleri etraflı bir şekilde tesbit 
edilecektir. 

-o-

Cüce Sfmon 
Adliyede 

Birkaç gün evvel meşhur cil.:c Simo 

nun Beyoğlunda Nane sokağında otur 

dufu evin merdivenlerini çıkarken Hay 

ri isminde bir muhafaza mem.urunu 

hırsız zannederek tabanca ile boynun
dan yaraladığını yazmıştık. 

Cüce Simon dün adliyeye sevkedil -
miştir. İki iri yarı jandarma:ıın arasın
da bir kat daha küçük görilnen Simon 
ikir:d sorgu Mkimliğine götürülmüş, 
fakat v:ıkit geciktiğinde:ı sorgusu ya
pılamamtf, bugüne kalmıştır. 

CCl.:e Simon kendisi ile konuşan bir 
arkadaştmıza başından geçen bu vaka
yı §Öyle anlatmıııtır: 

- Saat 'gecenin biri idi. F.vc gittim. 
Cebimde 100 liraya yakin para ve yıl 
başı piyango biletleri vardı. Kapıyı aç
tım. Odama çıkarken bir karaltı önümü 
kesti. 'Üstüme atıldı: 

- İmdad, hırsız var, yangın var. ye

tişin 1 diye bağırırken birden böyle za

manlarda kendimi müdafaa etmek için 
aldığım brovning tabancastnı hatırla

dım. 

Çıkardım, tetiğe basmamla müthiş 
bir güı(iltü koptu. Ondan ıonrasmı bil
miyorum. Çünkü ben de kc.rkumdan 
bayılmtpm. 

- Yaraladığım adam Hayri isminde 
birisi imi§, kurşun ensesinden girmiş. 
Şimdi hastahanedcdir. 

Simon diin gece mütcf errikaya götü 
rülrnliştUr. l}ugün ikinsi istintak dai

resine sevkedilerek sorgusu yapılacak. 
ltizum görülürse tevkif edilerek tevkif 
haneve ırötürUleccktir . 

Tıbbıadlt raporuna 
liurşı böyle söylüyor 
Bandı::-mada oturan Nuri isminde bi 

risi bir ay kadar evvel 1stanbula i§ 
bulmak .imidi ile ge:tr.i§tir. Nuri ötede 
bedde kendisine iş ararken, parasız kal 
ınıı ve bir gün Y enicamide namaz kı • 
lan Ahmedın iskarpınlerini çalarken, 
yakalanmıştır. 

Nuri bundan sonr;. gayri §UUri bir 
takım hareketler yaptığmdan tıbbı ad
lice müşahede altına alınmasına lü:ı:um 
görülmüştür. 

Nurinin dün asliye birinci cezada du 
ruıınaaın:ı mevkufen bakılmıştır. 

Tıbbi aôliden gelen raporda Nurinin 
bu hırsızhğt frengiden tevellüt eden 
bir melanl:oli buhranı anında yaptığı 

ve kendisine bir ceza verilemiyeceği 

yazılmaktaydı. Nuri rapor okunduk • 
tan sonra: 

- Ben hasta değilim bir şeyim yok. 
Dedi. 
Bundm sonra müddeiumumı Hakkı 

Şükrü Nuriye 46 ıncı mal;lde mucibin
ce ecza verilmiycceğinden, kend\ıinin 
bir akıl hastahanesine yatınlmasını İ• 
tedi. Mahkeme Nurinin hastahaneye 
yatmlmaıu için, kendisini müddeiumu• 
miliğc ia!le etti. 

Kızılayıo 60 ncı 
yıldöottmtl 

Kııılayın 60 ıncı yıl dönümll yum 
1atanbu11:la oldµğu eibi Türkiycnin her 

tarafından kutlulanacaktır. 

1ıtanbuldaki Kızılay ıubelcrinin ha· 

zırlıklan bitmiştir, 
. ' Bu ara\ia Fatih kazasına bağlı Hor • 

bor semt ocağı tarafından da 

bu kutlı:unA pros~ ~ul.uWU!lUt 

Yann öğle namazından aonra Aba

rayda Valide camünde mevlut okuna • 

cak kurumun Sofular camisindo bir 

müsamere verilecektir • 

Konf eranılar verilecek, milli oyunlar 

oynanacak, dansddilccektir, · • 
-<>-, 

Şişli çocuk hastanesi 
Şişlide bulunan çocuk hutahancti 

pek yaıt:ında Gureba hastahan"inde ya 

pılmakta olan cerrahi paviyonuna nalc 
ledilecektir .Bu suretle Universite t& • 

lebesi staj için Şi~liye kadar gidip gel· 
me zorluğundan kurtulacaktU'. 

-o-

Muhakemeye verllen 
kadınlar 

Dün aslye birinci cezada on bete ya 
kın umumi kadm mu:ıyeneye gitmemek 
suçundan muhakeme edilmişlerdir. 

Seıroavlhlaoar 
aıraso ıncdla 

.................................... 
- Erkekler hangi ı..:ins kadınları se

verler? (Aan) 
- Az yemek yiyen ve mütevazı ı-i

yinen cinsini. . "" . 
- Gemlik sokaklarında tavuk gez

dirilm:yecek. (Tan) 
- Bu serlevha öyle yapılmıı ki, Gem

lik'te, ahalinin bugüne kadar, kollanna 
birer tavuk takıp gezdikleri, yahut 
pe§lerinde tasma ve zincirle tavuk SÜ• 

rüklcCJikleri hiuini \'eriyor. 

* "" * 
- Japonya, posta güvercinleri en 

çok olan memlekettir. (Ak~m) 
- Sulh güvercinleri de en az olaa 

memleket. 

• • • 
- Elli yıl çorap giymiycn aaa.m. 

(Son Posta) 
- Ne iyi ... Sabahlan yataktan bJ. 

kınca çorabının tekini aramak zahme. 
tinden kurtulmuı • ,..I' ""' ... 

• • • 
- Kalp yazının ölçüsü. (Cumhuri· 

yet) 
- :Vere vunmktırl 

• 
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Joe l ağacı!?. 
ltnlynda g''çirilmiı: bir macera olduğu 1.-aydile "Kayıplara ka· 
n.~mı Noel ağa<'m? <fa.ir ... " i.~mi altında TEA V AYDE tarafın
dan ·a:alnn bu ~ulwye; bu ~"ceye rastlıyan Noel vesilesiyle 
Alman yada yrm rıe.~re rlilmi.~ l'ğfonr.eli bir hildiyedir. Aslından 

Limon yetiıen bü 
tün o memlekette ol 
duğu gibi, Gaı1da sa 
bilinde de Noel a -
ğacı bulunmaz. Ken 
di şimal adetlerine 
$2.dakatlc bağlıltk 

gösteren bu memle
kette yerleşmiş Al
man aile, Noel ağaç 
lannı Pusteriyadan, 

bi: zamanki cenubi 
Tirolden getirtmek 
.zorundadır, çünkü 
agavlar ve Palmiye
ler, süslenmeğe pek 
oy le gitmez. ve zey 
ıin ağaçları da öyle 
dir. 

Doloyisiyle, ben • 
yortudan 5 gün ev
vel, ağacımızın eşya 
istasyonunda bulun-

Çevİlen: Melh1me<§I SeDDm 

dtlğu Rivaya yollan • Her biri, omuzuna .ıaltan bağlannııı 

chm. birer ~am yüJdenmiıti ... 
Bi\tUn formaliteleri hallettim; bun - Kontun hışd hışıl ıea çıkaran adını 

lar az da sayılamazdı ve güzel ~am a - tarının ak:Ji henüz bahçenin çakıllan 
ğacıaı bulunduğumuz; küçük yere gö- üzerinde işitiliyordu, ki kapının önün-
türmek üzere teslim ettim. Ağacı er- de şiddetli bir münakaşadtr koptu. 
tesi sabah otobüs gttirecekti. Bütün Oraya koştum. Od&n müteahhidim.iz 
geC"e an::ak kısa araveriılerle uyuya - Batista, Sardalye taciri Luici ile, eve 
bilı.lim. Rüyamda boyuna bir çok Noel önce gir;nek hususunda dchıetli kavga 
ağ:tcı görüyordum. Sabahleyin erken- ya tutuşmugtu. Her biri, omuzuna dal 
aen, saat 5 te, bu nadir metaı kendim lan bağlanmış birer çam yüklenmişti; 
~esellüm etmek üzere sokağa çıkmıt - bunlan, büyük bir para cezasını .göze 
tırn. aldırarak Monte Baldo bayırlanndan 

Otokorriyera, azg111 bir canavar gibi hemen !ıemen iki b~ metre ~kardan 
•Oluk soLığa geldıgı vaıut, ortallk da- .lı:caEJışıeraJ. OraCfa ytiltsekte tablitin 

ha zifiri k<.ranhktı. ı (Sonu Sa.6 Sü.5) 
İki adım önümde durdu. Şoför, ağa-

1 
1 

KUçUk Haberler 1 
• Model ocakçılık dersleri geçen yıl Ha

va Kurumu tarafından verilmekteydi. Bu 
yıl bu işi Kültür Direktörlüaü yapacaktır. 
Ders verecek öğretmenler yakında şehri. 
mize gelecektir. Derslerin yerleri Kültür 
Direktörlüğü tarafından tesbit edilecektir. 

• Paskalya ve yLlbaşı dolayısiyle son za
manlarda piyasada satış muameleleri art
mıştır. Bu arada bilhassa kunı ve yaş mey. 
valar ile yumurta üzerine külllyeUi mlk· 
tarda satışlar yapılmaktadır. 
Ayın 24 üncü cuma günü akşamı saat 

21 de Şişli Halkevinde profes5r Salih Mu. 
rad tarafından "Fizik ve Cemiyet,. hakkın. 
da bir konferans verilecektir. 

• Aksarayda Valde camii civarında ve 
Oskfidarda yeniden birer ilk mektep bina.. 
sı yaptırılacaktır. 

.Y. Noterliklerde mutat yıllık teftişlere 
başlanılmıştır. Bu işle müddeiumumi mu_ 
ııvinlC'rden Necati meşgul olmaktadır. 
~ Bir müddettenberi düşmekte olan al. 

tın flyntı dün sekiz kuruş kadar yükı;eL 

miştir. 
• l\Ierhum prens SeyfeddinJn zevcesi 

Ulviye ve kardeşi Semih Mümtaz dün Mı. 
sıra gitmişlerdir. 

• Şoförler cemiyeti on beş gün sonra 
bir kongre yapacak, yeni idare heyeti 
seçilecektir. 

• Hariciye Veklileli umumi kntibi Nu. 
man Menemencioğlu dün tedavi içio şeb .. 
rimlze gelmiştir • 

• Altı aydanberf yapılmakta otan 
ruam mücadelesi bitmiş, beygirlerde ruam 
hastalığı l(örlilmemiştir. 

.IJ. Mebuslara dağıtılmış olan Denlzbank 
IAyihacıının müzakeresine birkaç giin zar. 
fında başlanacaktır. 

•Ecnebi limanlarına ihraç edilmek ftze. 
re Mersin limanına trenle getirilen krom .. 
Jarın vapura yükleme ficretlerinde y(lzde 
elli tenzilat yapılmıştır. 

• Belediye ile evkaf arasındaki ihtl1Afiı 
meseleler bir komt~yon tarafından halledil 
mlşti. l>evJr ve tesJJm, mahsup muameJele .. 
rl için yeniden bir komlsyoıı kurulacak. 
tır. 

• Garsonlar cemlyeU idare heyeU fntJ .. 
babalı bitmiş, yeni heyete Silleyiııan, ts .. 
mail Hakkı, Faik seçilmişlerdir. 

4 BUJ(ün memlekelimizcfen ilk defa ola. 
rak dünya piyasasına Türk bakırı ihraç 
edilecektir. Kuvarshan madeninden istih .. 
saı edilen ilk mahsuldür. 

• Fenerler idaresinin satın alınması 
hakkındaki karar bir ııya kadar tatbik 
mevkiine girecektir. Fenerler idaresi De .. 
nizbnnka devredilecektir. 

• Bu!ıday ve·kömür dahil oldulu halde 
biliımum madenleri fhrııç edebilmek iç.in 
IL.t • .;ı...-t Y'-1•Q1"'UıuJc;.u llu il \( "'J •~u:u cUllUl\,,UA 

tır, Buna dair talimalname dün tatbik mev 
kJlne girmiştir. 

--~---:-----~----------------------~--~~ 
Kaçırılan; iJldürüldü mü, sağ mı ?! 

K a y bolan Generaı ı'l 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Te!ki
latı,, reiai Millerin izi üzerinde ••.••• 

Yazan: Alfred Gerlgk ---- Tefrika numarası: t• 
Yerin plAnı şu: 

Jasmen Bale sokaklarının birleştiği 
liUşe ue cıvarı ..... 

Pariste 23 EyliU 1937 per§em
be günü. General Miller kaı;ınl
mz§, General Skoblin kaçmı§, 
kansı muganniye Pleviçlr.aya, 
nıechul bir semle gitmi§... V azi
yet bu... Bir taraf tan ne§riyat, 1 
bir taraf tan tahkikat... Bu 23 
Eylülde, meraklı birçok kimse, 
bir insanın koca Paris §elırinde 
güpegündiiz kaybolduğu sokağın 
köşesini ihata ediyor. O gün bu 
Sf!mtte mutat hilafına faaliyet 
hüküm siirüyor; halbuTci, Yas
men ve Rafe sok.aklarının birle§-

1 
tiği lcöşe ba§ka zamanlarda pek 
az geçilen bir lcÖ§edir. Bununl.a 
beraber, bu semt, büsbiitün met· 
riık ve tenha bir semt ıe değil· 
dir. 3, 4 da/dkalık bir mesafede 
Y a.~men" tünel ütasyonu bulun
maktadır, istmyorı civarı da, da· 
ima insan ve nakil vtmtaları gi
'dip geli§iyle kayıuqır! 

ı-.·· 

J asmen solCagmm bir ucu 6oraya 
müntehi olur ve manzara derhal de· 
ği~ir. Bu sahada artık dükkan yok
tur; yalnız ev vardır. Balkonlu yük
sek, münzevi evler •••••• ve bu münferit 
evlerin arasından da arka taraOarda 
eıralanan binalara ~eçilen husnei su
rette açılını§ dar yollar •••• J asmen so
kağı Raf e eokağma açılır. Burada her 
iki köşede he~er katlı iki ev mevcut
tur. Bunlardan biri, kızıl boyalı 40 
nıunarah bir binadır; karşısındaki ev 
de, krem ve mavi dekoratif göriinüş· 
ıcı.tu..., ı, ........ nJ~ .., .. ~ .. 5u.a<t "'" oa1~-

Jır. 
Bn lCö~e ba~r evleri, ne gibi evler· 

. ,.~··:;;~ 
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General Jlillerin General Skobllnle ııul' 
mak ilıere sozleşliklerl kö~e. x tşartıarı/I 
gösterilmiştir. H numaralı ev, Rııs 154 
oturdukları bir yerdir. Bu kö~edttl tıı'' 
metre mesafede, Jforımoransi bülvor; el 

rindeki ~1 numaralı villa da, SoV V 
Villasıdırl tı 

<lir? Jasmen sokağındaki 40 ntıJ'.1'18~~S' 
bina, ikametgah ve büro olarak kll dS' 
mhr. zararsız bir yerdir. aK11ısrı>efO 

· ki, Rafe sokağrna ait 14 nuırıarıı~ dirı 
gelince, bu da bir •·m~zon möb)el d6' 
şu hRle göre, kısmen döşeli, daya J·yef, 
ireJer kiralanan bir bina... Vıı~ı rıtl 
bu binada hemen tamamiyle ıtus1:...,, oturduklarını gösteriyor. Bu Ru~ tıı1'' 
hangi siyasi muhitlere mensup 0 ~·j ır 
lan, öyle hemencecik ve ıı;:ayet ~8 1'ut' 
laark izah edilemez. Muhak "ıtıW 
ki burada tekrar tekrar Soviy~t ııttl' 
lar yatıp kulkmışlardır. "3 ünr~ "jtrOf 
nasyonal" in umumi katibi Vı~edi " 
da, Paristeyken hu binayı işgıı 
yordu. tJJJlooJlle 
~·•.u u1~ un . o u ..._v~cuc::D oı , 

nereye gidilebilir? . , ~ 

cın bağlanclığı otobüsün üst kısmına 

tırmandL Fakat elleri boş olarak dön
dti. Ağai kaybolmu§tu..,. Kayıplara ka 
rışrnı,tzl 

Dünyanın dört köşesinde 

Rafe sokağının sol ciheti, e~kı: fıt; 
lerin bulundu~ cihettir. s~ı;~~ıırBf· 
kanya do:;ru gidildi mi, her ık1 • (e 
ta da evl:r çarçabuk seyrekl~ır 11;r 
yerlerini arkalarında bahçele~ ~r11dll 
leyen adam boyundan fazla ır~ j!ti' 

Tamamiyle ıaşkına dönen adam, ba
na tam zamanında başka bir ağaç te -
d::ırik edeceğini yeminlerle temin cıdi 

yor, ~iç i!ziintüye kapılmama hacet ol 
madığını söyliyord~ 

Her ihtimale karşı oradan bisikletle 
g eçen birini, kaybolan ıeyi araması i
çin sokak boyunca geriye doğru saldır 
dık. Faydasızdı. Bu suretle olan fCYİ 

h erkes duydu ve hepside mahzunluğu 
mu hararetle paylaştı 

Sinyora Teanm Noel ağacı, daima 
o yerin ıitihar ettiği ağaç olmuştu; a
a :ına adeta herkes malı nazarile bakılır 
dı, o ağacı.'l Epifanya<la da, 2 inci defa 
olarak bütün ihtişamı ile yoksulara ve 
yetimlere ayrıfan hediyelerle donan -
n1asına alıştlmışt:I. 

Aradan Uç gün geçmişti, ben bir 
parça ku~kulanmaya başlamıştım. 

Peter \C Frank, Alman uşak Rup -
reht hakkm;la ne düşüneceklerdi? Ya 
b en kendilerine ne söyliyecektim? U
§ağın ağa::ı unuttuğunu mu? Yoksa 
yeni bir gümrük nizamının hudutta a
lakoyduğuou mu? 

Ben, dört gözle beklenen ağaç ıçın 

cevizleri yaldızlamakla meşguldüm yc:.l 
dız, sert lrnb:.ıklard:ıu daha iyi benim 
parmak uçlarıma yapışıyordu. Tam bu 
sırada umulmadık bir ''permesso., ile ta 
raçanın kapısı açıllı ve .. devasa,. bir 
L übnan şeı bini hantal köylil kundura
ları üzed nde odaya itildi. Ağacın arka 
sından ia komşum.ız Kont B. girdi ve 
bu kunduraları giyeıı bahçevanı sık 

dallar arasından sıyırdı . 
Kibar bir tavırla ~öyle dedi : 

- Sinyora, kayıplarınıza dair m:ılu 

mat aldım. Si.ı: e kendi şerbinimi tak -
dime cüret ediyorum. 

Derin tahassüsle - Çünkü bu kon 
tun parkındaki biricik ağaçtı - kendi 
ine yaldızlanmış parm.ak uçlarımı u -
attım ve o. yaldızlamanm son moda ol 
uğuna zahip olarak, parmak uçlarım 
ayranlıkla öptil. 

Yaptığım seyahat J(.. d ell~ duvarlara hrrakrr. o~e en (e 50* 
kamette 150 metre ileride ]ta 'f"tl' 
kağı biter ...•. Bu sokak, burada "1111d' 
moranei bulvarına ve ayni :aJfl eııtt' 
yolun set kısmı a~nğıya doc;rtl 'fretl 
inen tren yoluna temas eder. ,ıı~İ· 
yolu berisindt>, Bulony ornıa~ ft ~O' 
si gt>ni~ler. Şu hale göre c1e ~öacl~ 
kağı ve Monmaransi Jmh·ar~ k~r~ı· 
rindeki bal1çe duvarlı e,·JerıJJ 
lannda binava rm~tlanmaz! ,_ d....,dl 

Bu şapkaları dönşüte aldım getir
dim. Bunla:-, bayanların seve seve giye 
cekleri ~ok güzel, kalın hasır örgü ıap
kalardır. 

Hatta, bunlan kenıdisine verdlğim 

bir terzi :> kadar beğendi, o kadar hay· 
ran oldu ki, Pariste bu modayı çrkara
cağını söylemişti. Kendisini diln gör
düm. Ne t' cdi biJ.'yor musunuz? 

- Fransada bu tarzda saman örecek 
bir sepetçi yoktur, dedi. 

Görüy<>rsunuz ya, takiidi kabil ol
mayan 5~yler bunlar. Taklidi kabil ol
-ıayan şe:Tler yalnız Çinde değil, bizde 
vardır. öyle şeyler v<ırdır ır.:_ yalnız bir 
yere hastır, ba§ka yerde yapılmasına 

imkan yoktur. 

Bunu ke~fedince, eskiden benlde pek 
olmaya~ l::ir vatanpe~verlik hissi duy
dum. . • * • 

Çinde Hzde artık hemen hemen hiç 
görülm:ye'1 bir şey var. Garibeler. Me
sela, Sara Bemard, Maka, Mune Suli .. 
Bunları h!:r, ortadan kaybolduktan son
ra tekrar bulabiliyoruz. Hele şükür; 

zira ı.•:!n bunlar ıçok severim. İnsanın 
bunlara bir köyün; meşhur ahmağı gi
l::i ; r fümet etmesi lazımdır. Mesela, 
Jorjet Lliblan Maternik üzerinde sır-

malı tentenelerle bisiklete binerdi. 
fşte Çfode, Japonlara insan her adım 

baııında böyle garibeler ile karşılaşır. 

Bu · ~r:at, derecede yaldızh şeylerin de 

Yazan: .Je an Cocta u- Çeviren: V ir· Gül 1 

tak1• ·L mümkün d~ğildir. Çünkü, garip 
feyin mükemmele c rişmiş derecesi fili 
i:i.r kıymet ta§lr. 

Bana demişlerdi ki: 
- Çin görülecek bir memlekettir, 
Çinde görül~ek hir şey yok. Her şey 

gayet ta1.>i1. Her şey insana kendini 
zorla kabul ettiriyor. Sı:vri bir dam gö

rüyonunuz, garip bir istikamet alnuş 
bir ev görüyorsunuz, bir elbiıSe, bir 
baı tuvalet.~ görüyorsunuz. Bunların 
bfçbiri tesadüfi olarak o şekilde yapıt. 
mı~ dcğfülir. Bunlarır. aksak görünme
mesi güzel olduklan için değil. Sihhat 
ka.:delerine, muayyen şeraitt, evvelden 
kurulmuş adetlere tiydukları için aksa
nuyorlar. 

Bir Çin caddesinde gördtiğlinü.z sU
kUnetc ıni hayret ediyorsunuz? Orada
ki bu sü:cunet daima hüküm süren bir 
nizamın cserı:.dir. Orada her ıey basit 
fakat büyüklük taşıyan bir nevi mera
sim havası içindedir. Ne yazık ki, me
deniyete y2klaştıkçra, mızrakların şar

kısı ile karşılaşırsmız. İnsan kafasım 

kafasını bir yere çarpar, yere ttikürür. 
Artık m~ras.'m kalmamıştır. Artık ka
rışıklık, Garbin deliliği içinde&1 nizdir. 

Kikugoı:' Japonyanm en btiyük ak
törüdür. Tokyo radyosunda verdiğim 

bit konferansta bir san.:yecik de Kiku
korodan ba11settim. 

Radyo binasından inerken, asansör 

. r•a~v 
Bu balıçe duvarlarının a 

kendisi =çin imzalamam lizım geldiğini kimler yaşıyor?. . ıarııreı• 
biliyorda. İnsanı memnun eden bri §ey Sol taraftaki, tamanııle 'karrıet" 

memuru bana bir kitap uzattı. Bu 
Reymon Ra.digenin Japoncaya tercü
me edilmiş escıiclir. içinde de benim 
kendisi için yaptığım ve Fransda bile 
bulunamayın resimler vardı. Bu kitabı 

değil midir bu? olduğu neticec:ine varılan ':e ~·J1şdıt• 
Hitabı imzalayıp asansörden <hşan gilh olarak istifade edilen hı~;;~ yiik' 

adımımı atar atmaz kapının önünde 

büyü'k bir otomobilin durduğunu gör-

Sa~ tarartaki, ta~tan yapı r,,., 30" 
d d J"\'ll ... 

sek bir duvar arkasın a, 1 k iiıet6 

40 metre clerin]i~iııde ~1n:1~ath bit 
dilin. Otomobilden inenler Kikugoro- kızıl tuğlaclan yapılmış ıkı . de dt, 
nun mümessilleri idi. Büyük aktör lo. vilJa; bu villanın ön cephe~:th 1'iİ' 
casından benim radyoda kend.:sinden 

bahsettiğimi duymuş ve derhal bana 

hediye göndermişti. 

Japon hediyeler işudur: Bir kutu, 
içfode içiçe yine bir alay kutu. En aon 

kutunun içinden de çıka çıka bir sicim 
parçası çıkar 1 Kıymetsiz bir şeydir bu 
ama, enfes bir şeydir! 

Yalnız, ,:nsanı beraber müşkül bir 
vaziyete de sokar: Bunları alıp Parisc 

getirmek istediğiniz zaman sizi bir ca-

sus zannetmeleri teh1lkesi vardır. Bun
dan başka, pek ağır gümrük resmi de 
vermeğe mecbursunuz. 

Fakat, ne de olsa çok güzel bir şey: 
İnsan kendisini son derece güzel bir 
§ekilde hazırlanmış bir merasimde zan 
nedi yor. 

'( Atkası var), 

clm·arm ta yanıhaiın<la tek . ıeri11" 
• ·c1 re J~ ~ çiik bir ev. bir nevı 1 a fe li0 kO.e-

ayrılmış kilçiik hir ev ... ~n e bahç6 

ile tren yolu üzerindekı .,
1
11 

laJJ ~·ıı" 
d . . d k. 1 ıl tttlT ac . ·ıı uvarı ~erısın e ı uz rı flirliğıJll 
ptlmış hu villa,.... So\'ye

1
t 

1 
r 

P · ·· ·11·"" • ına 11 ır··· ti • arıı:ı roumess ı ıgmın drıı 
ek !le d 

Bu iki katlı villa ıı;öz~ i ]ıçe)'j e 
görünmez; ve öniin'1e~~ı Ja e.nıitt ıcıı· 

h · J h" ·· ···tur .• ı eıt" va anı ot ar ururnu; ·41 p 
tındaki ve birinci kııttnki gen;~ reP" 
cereler, per<lesizdir. Tredn Y

1
?r \ııpıff r eın . ··e-

hesinden ir,eriye .e~ ,1' J(aprnıfl 11 

bir mecllıalden gt rı tır.. 1\f (lnr110" 
.. 1 ki "1 clır .. ·· tun< e numara. •ı. 

1 1 • 
ranı;i hnkan nunıara 4.. • tıdcınlerı~ 

Rn bina, Sovyct nıu:tıı p11riste~ 
• dır.. l r•" "yatıp kalkma vcrı,, .. bdeıtl e 

·11 ·"' muda ~ ·tcs" Sovyet rnümessı ı~ı, - hu~ıı5t 1 

nin münferit surette "e :1an }ıo~lıırt" 
"f farJJIO t , .,, 

metga ılnrda ot11nna 8e(ııte ... 

1 DANiELLE DA RRiE UX 
1-SUi iS TiMAL DAVASI filminde..!J 

maz. Mümessillik, huraY~ rincteıı.1;1. 
konsolosluk mfö:ıtalıderı:/~ ı,11 ,,,J ::ı 

.• tir le .,et 
kısmını yerle§tırnıış · :1e so' ı.·r 

1 . e'' o · • ,,ı 
da mevcut olan ur § -

1 
jçıJl 

.. . cuk arı (J'f); 
mustahdemlerın ço (, AtJ:aSf " 
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•ı.aret 
88 

91Hı0 

~ 

2250 

•Zloti 
·Peqo . ....., 

Şimdi ne yapacaktı? 
Şahin reisin elinden 

• BelçJka Fr. 
• Drahmi 
• l.rnçrel"I. 
•JAq 

• nortn 
KnmÇeL 

()80. 

~ 

70. 
Sj, 

23 

• OIDU Cı~. -
Y• 

• Knm in.o S2 -
• A.lt.aa 100~ -

1---- Ç t 9' L. E R ----1 kızı nasıl alacakrı? Şiltn Avu.t 
• Banknot ~o -

'" v . .. . \o.l da L._ azıyet Omen A.NI'U yeae dü · 
!"'lltl'1f tü. • 

ten:di kendine t()yle düşünüyortdu: 
~ ': ~u kadın esri tüccarının söyled:. -...:bi öyle kral ailesine mensup 1birine 

tıniyor. 

~r. bunu kızın satılmak iatemcsin 
' tehalükUnden dolayı dUtünmüt 
''t_.abt heyecanı ciinmiı değildi. Ha-

"»llden bir ıeı • 
.;:.:: kın Şahlıı reise etslim etme •.. 

\~ya ıirdiler. Kızı peykeye oturt -

atrden: 

~Sen türkçe bilmez ~sin? c.:ye 

tız tekrar gUlümacdi: 
...._ Bilirim.. dedi. 
'Ne türkçe bilir mis:ni? 
'Bilirim. 
'Sen gürcü değU misin? 
'- Yolr, ben güreli değil.:Oı 
' Peki sen nesin? 
~eçen... .. 

\t r öudaklarını ısırdı. Sonra ddayı 
~ tten t-ir k2hkaba aalverdi. Kasıkla -

llbrak gWüyordu. 
~~ ~zı pıımu~ yüzünUn rengl 

~ı. 
~- er, Şahin reiı1n aldaruıına gülü -
·vr~\l. 

~..._ lf 11ı1 dedi, seni satın alan adamı 
;ll.din mi?. • 
~ ıt bu sözlerden bir ıey anlamamış 

Önıc:fo yüzüne bakmağa baıladı: 
"' Beni ıen aatın almadın mı? .. 
~ Seni benim yanımda duran adam 

\,tcsen kızının bir anda gözleri yqa· 

c~ldu. • 

~e.oyoksa onu istemiyor muıun 
" f ıteyorum. 
~ ı·eiıin ayak sesleri geliyordu. 

\ er kıza doiru yaldaıtı. Kolun 
l'::.':alayarak aktı. 

~' Sa!<ın Türkçe bik:lifini söyleme 
k., dedi. Ben seni ona lxrakmayaca '°' liiç korkma.. 
itbın Ttiı neıeli idi. 

toıt"" Deli 3apan, prap hazırlanıyor 
?. 

~ prabı aöylemeği unutmuıtu 
~imdi söyleyeceiim. 

' emrinin yerine ıetirilme -
0bnaaından hiddetlenmiıti. 

yar hancı praplan hazırlamıı içeri gi 
riyordu. Ömer kapının önüne geldi.Ak 
şam oluyordu. Yanın saat önce kapı 
nın önünde birikmiı kız ve erkekler 
den eser k~!mamııtı. Bir kenara çekile 
rek düşünmcie batladı. 

Bir taraftan çare bulmak için %ihni 
ni yorark~n bir taraftan da içerde Şahi 
nin kızı sıkııtırmakta oıdufunu dÜfU 
nüyordu • 

Ayakları gayri ihtiyari odaya doiru 
sürükleniyordu. ömer kapıyı açtJktan 
sonra kendine geldi. Reis kızı yanma 
oturtmuş, f<arap maşrapasından bir yu 
dum kenJisi içiyor, bir yudum kıza içir 
nıek istiyordu. 

Fakat kız, br türlü bir 'damla bile al 
mıyor, dişlerini kcnetlenıit, bafllll dik 
mişti. 

• UIDdr9 ez. - • vı,,.u •. ~ 
• N..,orlı Cı,7U87 • MadrtO 1S.7u 
• ParW 28.Ma • BerUD 1.986:! 
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• 8rU.U11 4.'lo.lO •Bu~ 6,CWG 
• AUDa tsi • 1 • Bllknıf l~ 891U 
• Cenewn B.456~ • aeacnc SH7:ı<ı 
• 8otYll 6• - • l'ollobam9 ~.7•87 
• Aımıt•rdalll uasıa • 1ı1C1Uma ts.so-ll 
• Praf 2'J.7ô • Stollbolm • 8, 1037 
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• latik.DablD v.ı UtımeUll A 9', 
Şahin reis ömerin yine içeri girdiğini 

görünce hiddetle yerinden fırlayarak ı1.-2-··----B ______ _, 
elini belindeki hançerine götürdü, ahıre orsası 

- Gene mi geldin ... diye haykırdı. 23 ·ta- 937 
Ömer yerinde toplandı. Reis bir a • t..'INSI Afatı Yukarı 

&rPa 
1 8 

. 
1 

llr. Pa. 
dım daha atsa üzenne atı acaktı. Çe • Bulday yumuşak 6 _ 
çen kızı korku ile yerinden fırlanııı ve Balday sert 5 30 
bütün av:ızı ile bağırınrıtı. Arpa yemlik 4 22 

Her iki'li ona doiru kottu. ömeriıı Arpa Aanadol 4 4 
tehlkeyi ı.tlattığıru gören ku, sük\Uıet CaTdar 5 -

' 1 

Mısır sarı 4 8~ 
buldu. Vaziyeti ile korkmuı oldutunu Susam /& 15 
ifade etmdt istiyordu. lç fındık 32 30 

18 20 

Ömer: Keçi kılı 52 -
- Usta, dedi, alacafmuz atlar için Yapak Anadol 55 20 

l ıl Yapak Tnıkyıt 93 - 87 -
para ,zı~.. ---------------------

Şahin ::eiı ömerin giri§ini muur 
gösterecelc dilek karıısında bir ıey söy 
Jemedi. 
-Xoyııun~an çtka«ti}ı para ke• ~ı.ni 

olduğu gıoi uzattı. 

- Haydi git, bir daha gelme ..• dedi. 
Ömer dıp.n çıkarken Çeçen kuma 

döndü. Gülümsedi. Bap ile: 

- Korkma. ıeni bu adamın elinden 
kurtaracağım .. ıder gibi itarct verdi. 

Dıprda hava tamamiyle kararmıf • 
tı. Kapıdan çıkan ve biç bir yer bilıne
yen Ömer, deniz kenanna doğru ilerle 
meğe ba§ladı. Hep düıünüyor, bir tür
lü ne yapacağını kestiremiyordu. Bir -

den: 
- Deli Sapan 1 diye birinin çağırdığı 

nı duyd:.ı. 

Etrafına bakın:iı, kimseler yoktu. 

OPE.hıa; 

f atanbul Beledl11eıi 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
'l'UHANOO l' 
Masll S pe'rdi 

\'azan: JCarlo Goızl 
TQrkçesl: Salt Ali 

Saat 20,30 'da (BiLMECE) S perde 
komedi. Pazar günleri saat 15,30 da matine 
Yazan: G. D. A. Blrabeau; 
TOrkçesf: A. H. Akdemir. 

, 
BRTUl:RUL SADi 
TEK TiYATROSU 

KADI KOY 
Silreyya Sinemasında 

Pazartesi akşamı 
- HO:\ILET-

ŞETIZADEBAŞI 
TURAN TiYATROSU 
Bu gece ııaat 20,30 da 
Sanntktır Nnşlt ve ar
kadn1lnrı; Okuyucu: 

J..,.. KURUN 24 BfRtNCtKANuN 19!1 

Ankarada evlenenler 
çoğahYor 

Bu sene müracaat edenler 
geçen seneye nazaran 115 

• 1 daha fazla 
· Ankara, (Hususf Muhabirimizden) -

Aıık4irıl· belediye hududu içerisinde ev
lenmek üzere~ memurluğuna mü
racaat edenlerin sayısı her biraz daha 
artmaktadır. Bu fazlalık bilhassa bu yıl 
ziyadesiyle kendini göstenni~tir: 

1936 yılı ikinciteşrininin 26 na günü 
akşamına kadar evlenmek için müracaat 
eden çiftlerin sayısı 822 olduğu halde bu 
yılın ayni ayının ayni gününe kadar mü
racaat edenlerin sayısı bıından 115 daha 
fazladır. Yme 1936 yılının başlangıan
dan sonuna kadar evlenenler 700 ii bul
duğu halde 1937 yılının on bir ayı zar. 
fında evlenenler 763 dür. Bu rakamlar 
SÖylediiimiz sözlerin d<iruluğunu ispat 
eder. Bummla beraber evlenme işinde 
bazı zorluklar göZe çarpmaktadır; bu hu 
susta görüştiliüm sallhiyet sahibi bir zat 
töYle diyor: 

"-Evlenme muamelesinin iptidasın
dan sonuna kadar damga pulu, posta 
masrafı, kiymetli evrak bedeli vesair 
masraflann yekdnu sekiz dokuz yüz li
rayı bulmaktadır. İnsan hayatında ev
lenmek denilen eey bir defa olmakla be
raber birçok kmiseler bu parayı verecek 
bir vaziyette değildirler. Bilhassa köy
lOmüze bu parayı temin etmek çok alır 
~Jiyor. 

Masraftan ba~ muamelede de bazı 
zorluklar vardır. Bu ıortuklar birçok uy
gunsuılUklan meydana getjriyor. Bunlar 
dan mesell bir tanesini söyliyey\m: Me
deni Kanunun neşrindm evvel ve son
ra yapılan evlenme akitlerinden bir Jm
mı nüfus kütülQ.ne kaydedilmemiştir. 
Hattı öylelerine tesadilf edilir ki evlen
miı, çocuiu OlmUf, daha 90llT8 aynlmq 
ve tekrar evlenmek üzere müracaat etti
li voıül bU 1.fui':Kı-"J~uKJa :n<lNcı dal .. 
resinden 90f'U}uyor. Bekln:hr, diye eevap 
veriyorlar. 

Bana öyle geliyor ki gerek masrafın 
fazlah~. gerekse kırtasiyeciliiin bu i~ 
de fazlasiyle kendini göstermesi işleri bu 
hale !okuyor ve evleru~lek amılanna az 
da olsa sed çekiyor. Bugün köylerde 
ıpetres hayatı yapyanlar var. Kız ka
çmna vukuatmm ztyaclellii Dahiliye Ve
Jdletinin de nazarıdikkatini celbetmiş 
olacak ki bu masrafların kaldınlması ve 
muamelenin daha ziyade basitleştirilme
si için Maliye V ekAletine yazmış, fakat 
henfiz bir netice çıkmamıştır.,. 

Evlenmek ve btina ait işleri en kolay 
bir ~kilde' yapm3k bir meıiıleket mese
ıe~idir. Burada fazla nfifusa olan ihtiya
cımm tekrara da hiç lOzum yoktur. 

Ankara nik!h dairesine verilen direJC. 
tifler ve gösterilen dikkat, ihtimam ne
ticesi olarak bu yıl ba§ındanberi evlenen
lerin medeni hali nüfus kütüklerine mun
tazaman kaydedilmiştir. Halbuki 1937 
yılma kadar nufus ihbariyeleri nüfus i
darelerinden sahiplerine verilmekte ve 
bu ka)ıt kütükte görülmemekte imiş. 

Kadın mahhtJ.mlar 
aıasında 

22 yaşında ipek 
kız 

Arkadaşını nalıola 
1araladı 

1mıir (Huauat) - Kemalpap kaza 
11 bapiaiwıcaindeki bdın mahktlmlar 
arasında bir hidiae çıkmıı. tpek adında 
22 yqında bir kadın, arkaldqı Meleği' 
ve üç y.ı.pndaki çocuiunu yaralamııtrr. 
ipek,~ katil suçundan hapiate yat-' 

maktadır. MahkWniyet müddetini ik • 
male yirıni bCf ay kalmıttır. Hapisha 
nedcld kavıa, Meleiin fena MSzler nr 
f etmetinde:I ç.ı.knuf. tpck eline geçirdi 
ii bir na1m1a hem Meleiin, hem de ha 
piabandde anneai ile beraber kalan üç 
yapndaki çocutunun batmı yamuıtır. 
M.ah~m kadın hakkında yeniden taki 
bata baJ!anmııtır. 

Bir s•ç traktör altında b1.uk öldü 
tmıir (Huauat) - Maniaarun Zincir 

likuyu aıovkiinde feci bir kaza olmuş, 
iamal adtnda bir ıcnç. traktiSr altın -
da kalarak mımit ve ölmilftUr. 

tamail tarlaaım ıütmek mere, evdell 
payı takiben yola çılı:mıf bir hende -
iin kenarında makineyi idare edemiye-

rek yuvarianmıJtır 4 

Etraftan yetiıenler tralrtörll kaldıml 
caya kadar tamail aiırbk altmda öl • 
mllftUr. 

v- tmiii lmna 

bmlr (Huauat) -Imıir muaUimied 
için bir yan tekniği kunu açılmııtır. 
Vıllyet muarlf mlldtlril açılma merasi
minde bir sC:Sylev vererek, bmir de illi 
defa açılan bayle bir kursun ehemmi • 
yetini anlatmıf, C:Sğretmenlerin kura& 
devam ettikleri takdirde bilyük fayda· 
lar elde edeceklerini aöylemiıtir. 

Bu kursu eı igleri ve resim kuralarl 
da takip edecektir. 

'L .\_ptal, dedi. Sana prap hazırlan 
lh..~ mi? Haydi ıit çabuk en iyi 
tlı~ buırlansın .. Sen de içenin de 
~? Ama u ilç. &enin itlerin var. 
"1ına yaktaıtı : 

Bu yabancı terde keı:tdisini tanıyan ola 
mazdı. Şaıkın taıkın bakınırken Şahin 
reisin adamlarından uzun Hasanın SJ

nttığıru gördü. Yanıbıaımda bir toprak 
tümseğinin arkasında duruyordv 

- Reis nerede? 
Gün 1 ü k .GIJriJl?_ __ dDşündükçe: 

D!~!?a!O· i CanSıza ceza meselesi 

l\üı;ük Semiha ve 
Mi~l varyetesi 

Gectl borunun pazarı 

"' iyi at bulsunlar .. 

'~dışarı çıktı. Hancıya şarap 
~ amı söyledikten sonra düşün 
~daldı. Şimdi ne yapacaktı? Kızı 
\ ti elinden almak milmkün -değil 
tM.. .e Yapıp alabilirdi ? ne de olsa o 
... ldi. it' Adamları vardı. Yakalatıp 

4i, ~ğlatabilirdi, hatta öldürtebilir 

. ...... __ 
'sı.. ~~. diye omu~ silkti. Bir kız 
._ b..~ batıma bell açacağım. Ben şim 
't ~ ve kırala verdiğim sözü yeri 

'l' ttlrnıenin çaresini düşünmeliyim. 
~ ~ar odaya girdiği vakit Şahin re 
~ . kollarından yakalamı§ sıkıştı
' &ördü. Kız ômerin geldiğini gö 
'lllinnettar ve yalvaran gözlerle 

6 ia baıladı. 
'- e::er tekrar yerinde sarsıldı. Bir 
~ta tl ~erdiği karardaq tekrar dön
~- li:ıyır neye mal olursa olsun 
~:.ı ltızını Şahinin elinden almalıydı 
l"l ,:eia Öınerin tekrar odaya girdi 
~ : rilnce tiddet\e ileri doğru atıl 

S-~ :en i§lerini ı . .mutuyO?"!l!n, dedi. 
tttft trteyi hazırla, bana haberini . 
~· '9t ıı.ı ltit& ftziyeti tahammül edilmez 

llııuıtı. Kapıdan çıkarken ihti 

- Handa .. 
- Sen nereye gidiyorsun? 
Nereye gittiğini Ömer kendisi de 

bilmiyordu. 
- Gemiye •. dedi. Gel beraber 5!'ide-

lim. 
- Reis gelmiyecek mi? 
- Gelmeyecek. Biz yine döneceğiz. 
- Gemiye niçin gidelim. 

- B~ üçümüz yarın sabaTiuradan 
hareket e.leceğiz. Gemi de bu gece Ba
tuma hareket edecek, ora:ia bizi bek::

yecck. 
Ömer Uzun Hasanla yürümeğe bat· 

ladı. Gene kendi kendine düıünliyor -
du. Şura'.la Uzun Hasan gibi bir ar -
kadaşı olı;a, ne olmazdı. Hem Çeçen la 
zmı ko1ayca Şahinin elinden kurtarır, 
hem de babasına verdiği sözü yerine ge 

tiriro:ii. 
Başka lir ha:ıın önünden geçiyorlar 

dı. Ömer: 
-H:ısan C:eJi, ben çok yorgunum t:en 
ge'lliyc git söyle, hu aktam hemen ha 
reket etsinler. Batumda beklesinler .... 
Sonra buraya gel. Ben yarın gideceği
miz atlan hazırlayacağım. Ama çabuk 
gel çok kalma .. 

~merin içi içini yiyordu. Vakit geçi 
yordu. 

( Arkası var J 

Öğle ne,rlyatı: Saat 12,30 Pllkla Tilrk 
musikisi. 12,50 Handis. 13,05 Pt!ik.la Türlı. 
musikisi. 13,!0 Muhtelif plii.k neşriyatı. 14 
Son. 

Akşam nc~riyatı: Sa:ıt 17 inkılap der
si: Oniv~rsileden naklen Recep Peker ta
rafından. 18,30 l'lakla dans musikisi. 19 
Osman Pehlivan: Tnnhurn, halk şarkıları. 
19,30 Radyo fonik dram (Zincir). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Necmettin Hıza ve ar. 
kadnşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,30 Jlıwa raporu. 20,33 0-
mer Rıu 'arafından arap\·a spY.lev. 20,45' 
Bnyan Muzarrer \'e arkadaşları tarnCından 
Türk mu!'iikisi ve halk şarkıları. (S. A.). 
21,15 Orke~tra: 1 - l\lendelssohn: Ruy 
lliH uvertür. 2 - Stanbbab - El - Oved. 
3 - l\lozart: Zautıerrlöte fantezi. 4 - Ra
meau: l\lenuetl. 5 - Delibes: Val!lie de la 
1>oup6e. 22,ta Ajans haberleri. 22,30. Plllk. 
la solrılnr, operıı ve operet pnrı:nlnrı. 22,50 

BUGÜN KAl.KAC.AK VAPURl.AR 
Saat \'apurun nıh Glttiitl yol 

8.30 Bursa Mudanya 
19 Seyyıır Knrablp 
ıo fnönü !\lenin 

12 
16.15 • • 

CiEl.EC:EK VAPURJ.AR 
GDneysu 
Kocoeli , 
Seyyar 

Karadeniz 
lımlr 

Karablca · 

• 1. 

YAZAN: s. Gezgin 

Son günlerde bir otobüı davasıdır, 

ıürülüyor. PürJzlü itlerin düzelmesini 
herkes ister. Hilenin, haksızlığın göl
g~ne ıbile bu topraklar Ustilnde yer 
kalmamasına el birliğiyle çalışmak yat
ma bir vicdan borcu değil bir inunbk 
emri, bir yurttaıbk vazüesidir . 

Fakat doğrusunu iıtencniz, ileri sU
rülen fU 'bnsızlara ecza,, işini, ben 
hiç te haksız bµlmayorum. : İlk bakışta 
c:anaızm ceza . yemesi ~iraz çarpıcı, a
ncık ten gCS~nür, ama, biru dikkati· 
miz artınça. anlanı, ki bu llf kalaba.lığı, 
altındaki a.:ı gerçeği örtmeğe yetmiyor. 

Adam · çiğneyen tofördUr, deli gibi 
silren !Ofarclilr, Belediye nizamlarını 
Uf alt caddede satan ve keyfinin diledi· 
tini ipeyen tofördUr. Arabanın ıuçu 
ne? BUtiln bunlardan otobllsU, tekerlek 
ve direksiyonu niç!n ' Ilgaya çekilıin 1 
diye soranlar, 6yle aanmm. ki çok e-
hemmiyetli bir noktayı unutuyorlar. 

Kendimizi fÖyle bolkeseden bir patron 
yer:ne koralrm. Elimizde birkaç tane 
otobüs bulunsun. Efer devletçe bir 

ka~t bulunmana,' ~ • urda!>:~ _ h· 
I 
1 

. . 

~ d8ndUrmez, tıktım tıklım doldul 
mu mıyız? 

Arabayı tehlikeye koymamak, ser
mayemize dokunmamak prtiyle daha 
çok scf er yapmak için nizam dıpnda 
çabuk giden toförü deği§tirir miyiz? ' 

Fazilet satıcılığına kalkı,mayalım. 
thtirasmuzı kolay kolay yenemeyk. 

Belediyen=n keseceği ceza, kanunun 
vereceği hapiı yalnız §Oföril tehdit e
den bir kılıç olarak kaldıkça, patron. 
yan gelir. Bir lira gılindelikle ıof8r de· 
tl!tirir, durur ve kazalann, tygunauı• 
luklann ardı arası kesilmez. 

Fakat toförle beraber, araba da •.:e
zava çarpılırsa patronun da gözleri 
faltap gıöi açılır. Arabasını teslim ede· 
ceği ıilribJyü bin tezgahtan geçirir, 
ulını arar, nesrnt sorar ve ancak on· 
dan tonra dilmeni eline verir. 

Yaşayan gerçek. madem. 1d budur, 
fU halde Belediyeyi bayle bir karar al
dığı için çeki§tinnek §6yle dur1un at
kqlamak lbnngelir. ÇOnkil bu tedbir
ler, halkın canına verilmit yl1bek de-

-l~leriA ~ ~ . . 



Kanun ve Uiyıhalar Uzerlndel 

!-lava vergisi 
Maaışll~Hrı l1i1 aı~n n II'l)c:o 

<9laliil mu k~~u
D<etf;®l!< 

Ankara, 23 (Telefonla) - Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki ka
nuna istinaden ve halen tatbik edilmek 
te olan 11 sayılı kararname ile tadille
ri ve ekleri yerine konulmak üzere Ma
liye Vekaleti tarafır.dan hazırlanan 12 
sayılı kararname Vekiller heyetince mü
zakere edilerek kabul olunm11ştur. 

Kararname, bugünkü Resmi Gazete 
ile neşredilmiş ve tatbik mevkiine gir
miştir. 

Yeni kararname 58 maddedir ve pa
ramm korumak için verilmiş ve bugiin 
mer'iyette b•ılunan kararların hepsini 
birlikte ihtiva etmektedir. 

Hariciye Vekftleti teşkilatı hakkrnrla
ki kanuna ek kanun Iayihasmı hükumet 
bir tezkere ile MedMen geri istrmiştir. 

Yarın Mecliste Denizbank kanunu 
l~yihası görüşülecektir. 

Bütçe encümeninde tnhi~arlar Umum 
müdürlüğü tekaüt sandığı kanunun ikin
ci fıkrasmm tefc:iri hakkmrlaki hillc1'.lmet 
tezkeresi üzerinde müıakcreler yapılmış
tır. Tefsiri istenilen fıkra şudur: "San
(Jık1ann mevcut parasiy1e aidatr ve pa
raların kazandrracağı faiz ve temettuler 
birg(lna vergi ve resme t~bi değildir.,. 

Bu fikradan çtkanlan hüküm şudur: 
SIJiava vergisi memur maac;mm aslından 
mı yoksa sandL'< aidatı çıkanlqıktan son 
ra kaları miktardan mı kesilecektir?,. 

Encümen meselenin tefsiriyle değil ye
ni bir kanun yapdarak ha11edilmesi Hi
%lIIlgeldi~ kanaatinda bulunmuştur. 

--o-

7 arakyadahi 

Alaylara sancal< 
verildi 

Ç.Orlu, 23 {A. A.)1- Birinci ordu mü
fettişi Orgeneral Fahrettin Altay, Vize 
Pınarhisar, Kırklareli, Babaeski, Hay
rebolu, Alpullu, Lüleburgazda bulunan 
muhtelif sınıflara mensup alaylara Ata
türlC namına sancaktarmı vermiş ve bnl 
vesile ile bu yerlerde büyük tezahürat~ 

yapılmıstır. Orgeneralin çok kıymetli söz 
leri, her tarafta derin akisler brrakar.ı.k 
alkı;tanmıştır. Ordu ve halk, aziz Baş-

Çankay Şekin 1 
oğlu 

Babasının imdadına 
gıdigor 

Bulgarca (Utro) gazetesinin Roma 
muhabiri ~u haberi vermektedir: 

Şans~d~n bildirildiğine göre, Mare • 
şal Çang ıy Şekin oğlu, ekserisi Mo • 
ğollarda'l mürekkep yüz bin kişilik bir 
ordunun başında olarak, Şan.sideki 8 in 
ci Çin ordusunu takviye etmek ilzerc, 
yolda bu?unmaktadır. 

Çankay Şekin oğlu bir müddet evvel 
babası ile münasebetini katederek Mos 
kovaya kaçmıştı. Mareşalin oğlu ken. 
di siyasetini gütmesini babasından iste 
mekteydi. Baba oğul şimdi anlaşmışlar 
dır. Ve mareşalin oğlu babasına yar _ 
dım etmek üzere Moğol ordusunun ba 
şına geçmiştir. 

Roma g&zeteleri, Çin - Japon muha 
rebesine moğol ordusunun karışmasını 
Sovyetlerin karışması ile müsavi tut _ 
maktadıri.ır. "Tribüna,, gazetesinin yaz 
dığına göre, merkezi Çin hükumetinin 
hususı ohrak gönderdiği Siy Yatsen 
Moskovaya varmıştır. Yatsen Sovyet • 
!erin Çine yardımının kati §artlarını 

görüşmeğe memur edilmiştir. 
-o-

Fenerli Hüsamellinin 
de cezalandırılması 

istendi 
Ankara, 23 (Telefonla) - Futbol fe

derasyonu hakemlikten menettiği Şazi 

Tezcan hakkında Istanbuldak.i alakalı 
makama bir tebliğ gondermiştir. 

Bu tebliğde federasyon verdiği karar
da ısrar ettiğini ve aynca Fenerbahçe 
kalecisi Hüsameddininin de onunla bera· 
ber cezalandılması ıa.zırngeldiğini bildir
miştir. 

Romenler "Ankarada 
Ankara, 23 (Telefonla) - Bugün Ro

m:ınyanm Bükreş takımı Ankaraya gel-
aı· "1'ciHttn., :ı,l )'dl. U.) wı1..ulcUtylc u•:,.a\Jcr 
1R ld,.irlir. 

Romen fudbolculan Ankaralı $porcu
Iar tarafından hararetle karşılandı ve 
stadyumd:ı bir ekzersiz yaptılar. 

Türk ve Romen fudbolculan arasında 
Cumartesi ve Pazar günü birer maç ya
'pılacaktrr. 

itaıvan 
buğlarına bu ;esile ile de sonsuz say~r:, Propag"'andasına harşı 
1armm ve baghhklannm arzını sevgılı 

Orgenerallerinden rica etmişlerdi~. lingi/teı·e tedbir alacak 
-o- Londra 23 (A. A.) - Dolaşan bir 

Finlandiya 

Rusyaya nota 
verdi 

Helsinski, 23 (A. A.) - Finlandiya 
telgraf bürosu, Sovyet hükfunetinin 12 
Sovyet askeri tayyaresinin Finlandiya 
hududu üzerinden uçması hadisesi dola
yrsiyle Finlanhiyanm vermiş olduğu no
taya Sovyetler tarafından cevap veril
miş olduğunu bildirmektedir. 

Büro, Sovyet cevabının tatmin edici 
1 

mahiyette olmadığını ve Finlandiya hü
kı1metinin Sovvet hüküme+ine yeni bir 
nota vereceğini ilave etmektedir. 

-o-

qomen kabine
si d üşece mi ? 

Bükreş, 23 - Havas muhabiri bildiri
yor: 

Pazartesi günü yapılan seçimden sonra 
siyasi vaziyet mebusan meclisinde hü
kOmet partisi, 390 mabusluktan ancak 
150 sini etrafında toplryabilecektir. Bu 
vaziret ise, Tataresco kabinesinin, uzun 
müddet iktidar mevkiini tutmasını 
pratik haktmdan imka.nsız bir hale ge
tirmektedir. 

Bu ta-1cdirde, geriye yalnız iki ihtimal 
kalma1i.tadrr: Kralın yeni umumt seçim 
yapmak vazifesi He müke1 ?f bir hükQ
met kurdurma"' veyahut o .. o'"İter tema
yüllü bir hüktımct kurulrnac:ı. Bu son ih-ı 
timal, esasen daha şimdiden efl.-~rrumu
miyede ban endişeler uyandırmaktadır. 

lir şayiayaya göre B. Eden parla -
mento tatilinden evvel Avam kamara. 
sında İngilter hilkumetinin İngiliz 

müstemlekelerinin ve Ingilterenin dos 
tu olan memleketler arazisinde İtalyan 
larl:ı Almanlar tarafından yapılmakta 

olan propagandaya karşı ittihaz etmek 
tasavvurunda bulunduğu yeni "telda . 
fili,, tedbirler hakkında beyan.atta bu -
Junacaktır . 

İtalyanların tngilterenin Açor adala. 
rmı ilhak etmek niyetinde olduğunu i
lan eden son radyo neşriyatından sonra 
İngiltere hükfuneti, menfi hattı hare • 
ketini terk etmiştir. İngilterenin rad • 
yo neşriyatının arapça ve İspanyolca 

olarak 1938 bil:iayetinden itibaren tevsi 
edilmesin~ intizar etmek muvafık olur. 

-o-

ispanya 
Hükümelçiler Teruel 

şehrini aldılar 
Londra 23 (A. A.) - Saat 22 de 

Londradaki lspanyol matbuat bürosu.. 
na gelen bir telgraita Teruelin cumliu 
riyetçiler tarafınldan tamaıniyle zapte _ 
limiş olduğunu bildirmektedir. Eni 
dilmiş olduğunu bildirmektedir 

Bir Sovyet vapunınu tuttular 
Tanca 23 (A. '.A.) - Ce'bclüttarık ya 

kininde bulunmakta olan Hors a.dmda
ki Sovyet vapuru, istimdat işaretleri 

göndermiştir. 

Vapur içinde araştırmalar yaptldrk. 
tan sonra Septeye götürülmüı olduğu. 
nu bildre~i miv m~ mb mb mb mmb 
nu bildirmiş ve yardım talebinde bulun 
muıtur~ 

Hatay' da 
Fransız deleğesinin 

başhanlığında 

Kurulan 
cemiyet 

Garo'nun arzularına 
çalışacak 

Antakya, 23 (Hususi) - Hatay se
çimine hazırlanmak ve seçimde Garo'nun 
arzularım yerine getirmek malcsadr ile 
muhtelif grup mümessillerinden mürek
kep "lttifakıanftsır., cemiyetinin açılma 
merasimi ayın on altmcr günü tskende
runda, delegenin evinde yapılmıştır. 

Cemiyetin reisliğine bizzat Gnro seçil
miştir. Merasime .ı\dalı Mehmed, Mus
tafa, Kuseyri, Doktor Mithat, kayma
kam Salahaddin, Şekip Birkat, Belediye 
rei"i ethem. Doktor Alber Biloti, doktor 
Bazil Muses, Derkalusyan, lzmirliyan 
ve Hac;an Cabbare hazır bulunmuştur. 

Aleviler için De Bir Teşekkül 
Kuruluyor! 

Iskenderun. 23 (Hususi) - Fransa 
delegesi Garo seçim için bir taraftan "lt
tifal<tanasır,, cemiveti vasrtasiyle mües
sir olmağa çalışmakla beraber, bu cemi
yetin muvaffakiyetsizliği daha ilk gün
den itibaren meydana çıkmıştır. Çünkü, 
ne Rum, Ortodoks, ne de sünni Araplar 
Alevilerle birleşmeğe taraftarlık göster
mişlerdir. Bunun üzerine müstakil bir A
levi klübü açmak ve bunlara mütenazır 
olarak da bütün ana,.mn birer klüple bu 
işe iştiraki temin edilmek isteniyor. 

Mahkemelerdeki Teşkilat Türk 
Aleylıtarı 

Antakya, 23 (Hususi)' - Antakya 
yüksek mahkemesi azalarının tahlif mu
amelesi yapılmıştır. 

Mahkeme azalamım ikisi ve müddei
umumi Fransızdır. Bu suretle teşkil edi
'"'" \N'11r<:Pfc mııhkomP c:~n°'"" hir Frımc;ı7. 
teşkilatından başka bir şey değildir. 

Diğer taraftan. nüfmı i~lerine bakmak 
üzere kurulan mahkemelerde iş ba~ına 
getirilen şahıslar gayet yazıh bir ı;ek-ilde 
Türk dü~man1armdan mürekkeptir. 

Ktitibleri Hariçten Getirteceklcrmiş! 
Iskenderun, 23 (Hususi) - Hatayda 

teşkil edilen yükc:ek mahkeme katipleri
nin seçilmesi işi de bir mesele halini al
mıştır. 

Azanın bu mahkemenin katiplerini hı:ı 
rlçten ~etirtmeğe karar vermiş olduktan 
anlaşılmaktadır. 

-0-

Uzak şarkta 
(Vstyanı birincide) 

.Verilen rı:ıalfunata göre, kabine uzak 
şarka mühim takviye kuvvetleri gön • 
derilmesi için hiç bir lüzum olmadığı 
kanaatine varmıştır. Uzak şarka zırhlı 
ve büyük krüva.zörler gönderilmesi me 
aelesi, b9yle bir göndermenin istisnai 
vaziyetleıi karşılaı:&ağa matuf harekat 
planına r:lahil olarak tetkikine lüzum 
görüldüğü takdirde derpiş edilecektir. 

Nazırlar, ·Hongkong vaziyetinden a. 
ni bir endişe his etmiyor görünmekte -
dider. J aponyaya Hongkong suların • 
da vukubulan hadiseler baklanda bir 
nota gönderilmesi icap etmiş olmakla 
beraber, halen Japonyanın bu toprak • 
lara açıktan açığa tecavüz etmek iste -
diğini gösteren hiç bir şey yoktur. 

Mühim bir manevra 
Londra 23 (A, A.) - 14 mart 1938 

ile 29 nisan 1938 arasında Amerika fi. 
losu büyiik okyanusta manevra yapa -
caktır. Bu manevralara en az 150 gemi 
ile 500 tayyare iştirak edecektir. 

Deyli Telgraf gazetesinin deniz mu. 
ha biri, Amerika kuvvetlerinin Japon 
suların 600 mil mesafeye kadar uzata. 
cak olan bu manevraların ehemmiyeti -
ni bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

Japonyadan bir tehdit 
Tokyo 23 (A. A.) - Alman istihba. 

rat büroou bildirmektedir: 
Başmakalesinde lngilterenin Uzak 

Şarktaki hattı hareketi hakkxnda mUta 
lealar yürüten ''Niçiniçi Şimbun,, ga
zetesi ezcilmle şöyle tlemiştir. 

••şayet İngiltere, Çindeki JaP.on a • 1 

Milli piyanko 
tecrübesi 

(tlstyanı birincide) 
yülatmı anlamak noktacımdan bu me
sele tetkike değer bir hadiseclir: Söy
lendiğine ~öre, Er~ani tahvillerinin 
yüzde 5 f o izli \'e yüzde :! ikramiyeli 
olmai!I halk tarafmc1an bu istikraza 
gösterilen ra~hetiu yegane @ehehicfir. 

Bunun açık olan manası şudur ki; 
bir kısım tasarruf sahipleri paraları 
için sadece yiizde 7 faiz alarak yer• 
de, yiizde 5 faiz nlmağı. hundan faz· 
Ja olarak zayıf bir ihtimal ile de ol
sa yfü·de 2 ni,hetindeki faize muka
bil bir ikramive kazanmnğı tercih e-
diyorlar rlemektir. · 

Nitekim hu femayiil hizim memle
kette böyle ol<hı~u gihi Avnıpa mem• 
lekPtlerinde de y;mhr. Hunun i~indir 
ki Fr:m<ıızlar (Milli piyan~o) diye 
her ay hir kecıide yapryorlnr. Bu ke~i
denin vamn clrvJ<'t hazinecıine kahvor 
ve Framnz hii'dlmeti milli pİyan°go
dan cıimdiye karlar her sene 500 mil· 
yon franktan fazla hazine için vari· 
dat alrrnr. 

Fra~<ıaıla birkaç yı1danhni miira
caat eif ilmekte olan bu türlü istikra
zm ,rn:~er hir !ı"ldi de ftalvada tatbik 
olunm.akta<lır. ~ ftaJyadaki devlet pi
yangosunun tatbik ~ekli ise en fakir 
kimc:ıelerin İdİrak erlPbilere~i hir tarz 
flndır. l\f ese la elinde bir tek lireti o
lan bir kimı;enin hile bu istikraz pi
yangoımna i~tirak edebildiği söylenİ· 
yor. Franıuzlar gibi İtalyanlar da ge
ne bu usulle milyonlar toplamakta- J 
dn. ~ 

Bizde de yiizde 5 faiz ve yüzde 2 
ikramiye1i F.rgani istikrazmm gördü· 
gii r:ı[iliete bakarak hatıra ~öyle bir 
mülahaza gelir: Enurum • Sivas tah
''illerinin kanun ile muayyen olan 
miktarı 30 milyon lira olacaktır. Bu· 
na mukabil ~imclive k'.adar dört tranş
da 16 milyon liralık' tahvil çıkarıl· 
mıştır. Geriye 14 milyon liralık kal
mıştrr. Kanuna bir madde ilave ede
rek hidsi yüzde 3 faizli ve yüzde 4 
ikramiyeli. di~eri Mç faiz olmaksızın 
yiizde 7 ikramiyeli olmak üzere iki 
trım ç .. lceuorltohilir. ve' bunlnl'm mik
tarı şimdiJik ikişer milyon1uk olabilir. 
Bu şekilde çıkarrlacak istikrazJarm 
fayclnsı halkın tPmaylilfıtım daha kuv 
vetli bir tecrübe ile yoklamak olacak
tır ve öyle tahmin olunabilir ki hu te· 
maviilat halk tarafından rağbet sure· 
tinde ter.elli edecE'ktir. 

Ba~bakan Celal Ray ar hu defa eko
nomi ve yerli malı haft:ıc:ım a~arken 
siiylediği nntnkta milli bankalardaki 
halka ait ta!ıarrnf miktarının 232 mil
yon lirayı hnldu~unu söylemişti. Ru 
rakam dahili istikraz volnyla milli 
kalkınma vP. imar pluo"larmın tahfilc. 
knkuna halkın daha geniş hir mikyas
ta ic:ıtirak edehilece~ini (l:Österme~e kli· 
ficlir. Milli piyango şeklinde istikraz 
sistemi bu sermayelerden mühim bir 
kısmının alaknsmt uvamhrahilir. 

-ASIM US 

Bulgaıislanla kömür 
alım ve satımı 

Ankara, 23 (Telefonla) ..:... Bulgaris
tanla aramızda mevcut ticaret anlaşma
sına bağlı listelerdeki 15 milyon kiloluk 
odun kömürü kontenjanına ilave olarak 
bu devre zarfmda kullanılmak üzere ta
rafımızdan 11 milyon kiloluk konten
jan verilmiştiİ'. 

leyhtarı rejime müzaherete devam e _ 
decek olursa, hiç beklenilmeyen ba§ka 
bir tazyı!ce düçar olmasından korku _ 
lur. Eğer İngiltere, Uzak şarktaki de. 
niz kuvvetlerinin takviyesini derpiş c

ldecek olursa böyle bir tedbirin tesiri an 
cak bir i:>löf olur.,, 

Vaşington 23 (A. A.) -İngiliz ka 
binesinin uz:ık şark bahri takviye kuv 
vetleri göndermek hususunu tecile ka. 
rar vermesi, Amerikanın uzak şarkta 

'derhal bir harekette bulunmasını ilti • 
zam edenlerin faaliyetini batileştirmiş • 
tir. 

Panay hadisesinin husule getirmiş 

olduğu r,aleyan biraz hafiflemiştir. A. 
merikanın uzak şarka, ancak yeni ha • 
diseler zuhuru takdirinde ve İngiltere. 

nin filosunun mühim bir kısmını gön . 
dermesi takdirinde. bir filo gönderece. 
ği tahmb olunmaktadır. 

Bulgarca "Utro,, gazetesinin Roma 
muhabiri §U haberi vermektedir: 

-----------------------~--_____...,... 
Hikaye 

( 4 üncüden devam) 
1 0

1 

ormanlarının mütevazı bir bakiyesi 0 3 
C 

hi . l . . deyle 
mayesı a tında. bır zamankı aJJ 

nl . ~ bak' . ol orma arrnm ınt;.;;:ıvazi ıyesı ti 
bir koru v:ırdır, Hiç kimse bu ağaÇl~t 
dokunamaz. Bunlar sayılmıştır• dl 
şimdi iki kişi, ta 2000 metre yııJcar 

ıet. 
başlayan kavgalarına devam eder • 
ken, bu ağaçlardan ikisi beniın kaP' 
mm eşiğinde yer tutmuştu! et 

Her iki ağacı da teşekkürle kal:>Uİ 
mekten başka elimden ne gelirdi? o~ 
ları da, oclaya, Kontun şerbininin ya 
mna götütidük ! • .. ··ııc• 

Nihayet, Noel gecesine has duşıııııı' 
lere derin derin dalmış olarak, ya ıJ 
kalmışt~ ki duvar aşağısı_nd~n .g~ 
otokorrıyeranm kor:ıa sesi ile ırkil 

- Aman Yarabbi! 

Dedim, derdemez de, şoför, ba<i'~ 
kaldırdığı kollan üzerinıde bir Noel ~ 
ğacma müvazcne teminine uğraşar:ı. 
teHişla yukarda göründü. Getirdiği f. 
yi sevin~le ayaklarımın ucuna fırlat J 
tı. 

- Sözümli tuttum mu, Sinyo~? el• 
Diye gülerek bağırdı, geldiği gibl ac • 
merdivenden indi. A§ağıda pcsta ot~tG 
büsünün motörü gürültü ile ııare1'. 1 
geçti, sef:r tarifesine riayet gerekt'-d ' 

·rı • 
Artık Noel ağaçıarımın ç~resı .. 

oturdum. L~kin henüz rahata Jca\flJ 
şamıyacakmışım. Mutbak tarafına r;; 
ı-ukla kapıyı sarsarcasma vurulııY0 

biri, bağırırcasına beni soruyordu. 
··sı. 

- Ee artık ne olursa olsun, ıııu 
~! d• . e 
Başka Noel ağaçlarının geınıesın tsı• 

hazır, bu düşüncede karar kıldıll1· l1it 
bet etmişim; yaşlı bir adam ora~ Oi 
Noel ağacı ile, benim Noel ağacıW'a 
kilmişti 1 cJl• 

ihtiyarın anlattıklarına göre, Jı~ııa 
si, sahilde, yol inşaatından kaitııa bi' 
mit deposunun bekçisiymiş. AğaC~ul .. 
sabah sa~iltleki kayalar arasınd~ dal1ı 
muş. İnsanlarla seyrek buluştug'11l 1;ir 
benim bu kayrbıma dair kuJağ1ıı• ıcerı 

bu b lı er 
şey çalın~mış. Ancak sa a yıer 
den, Mes duasında, bütün oları ~eatdl 
bildirilen vıti~ lı:iirııfoıüne çrlcetJ11''dl1 

ağzından öğrenmişti. ~ııc11' 

Ben, akşam Mc:s duaSinda 11~r't1 
bulunduğunu söylemesi için, i~~t, 
derhal papaza koşturdum. 'V ·ra• 
böyle giderse, işin içinlden çıkıtaııı' 
caktı doğrusu 1 d • 

Bu ulvi bir manzaraydı ve r.f u1c~us1 
des gece:ie 5 ağaç birden ışık pıırı "e 
içerisind~ şasaalanınca, bu, Petedr dı.-' 

• d • yan ır Frank tizennde erin tesır u ~ 

Halkevi lih maç/atı , 
Eminönü Halkevinden: . aç141' 
26-12-937 Pazar günkü Lık m 

aşağıdaki şekilde yapılacaktır.. .. ~ 
Bakrrköy sahası: Saha kornı~~efl': 

İstiklal - Alemdar 13 B 14.30 AP 
Can. • ıniseJ'İ: 
Davutpaşa sahası: Saha ko 10 8 

Mehmet Sırrı. Aksaray - L~ga r • pe-
14.20 A Hakem: Tahsin. AkırıspO. sıst" 
rnirspor 11,20 B 12.30 A HakeJ11· 

han. rııiseri: 
Karagümrük sahası: Saha k; A ı-W 

Avni. Altıok - Fatih 10 B 12·3 
0 

ıı.20 
kem: Ali Rıza. Bozkurt - Çağlaya 
B 14.30 A Hakem: Süreyya •. n..1· yet<· 

Sçı•• A' 
Halıcıoğlu sahası: Saha kornı 

1
A 30 P 

· 13 B .... 
ta Anil. Halıcıoğlu • Ranu 
Hakem: Güveç • _ dar Jiste" 

Cumartesi günü al{şamına ka fta tırıl'· 
!erini vermeyen klüpler bu ~a ıer ıt:ıl• 

~ . kt' Lıste men maglup addcdılece ır. 
kevi katibine verilecektir. 

r·r 
- Birinci smıt opeff Afl 
or .CAFER T~ ~ esıetiıı 
Umum! cerrahi ve sinir, dırnll 

cerrahisi müteh:ıssısı erııe1'• 
. .. . sist:ını. ı·Jı 

P:ırıs Tıb F:ıkullesı S. 8 · ,. este 1 
• diıJ1:1t1 ,.., 

kaclın nmelıyotları, uı.tu~u 
""u-z rn"me krırın ııuruş doAUfll 

.J t , ,- ' .. -r • i •e '"C 
gençlik ameliyatı". (:-;;:ı:<O ~ 

mütchnscıısı.) nen 
Muayene s:ıb:ıhları M e & c o 
8 den 10 a kadar . . Tel· .14086 

O~Jeden sonra ücretlıdırİlumeJİ h1111" 

Beyoğlu, Parm:ıkknP1 • # 

z A y t . etnaf11eııd 
f .. ehlıY t1 es 

2018 numaralı şo or g~ 1111da . . . karaca 
zayi ettim. Yen:sını !$ı 

kisinin hUkınü yoktur. ~ ~~ 

l 
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YERLİ 
MALLAR PAZ 

UI~il Sahlplerlnin Nazarıdlkkatlne: 
Q Ölçüler nizamnamesinin 17 nı..:i maddesine göre ellerinde baskül, kan· 
bijt' .. terazi, tartı, litre, ölçek, ınetre gibi yıllık ,muayeneye tabi ölçüler bulunan 
~b.ın ölçü sahiplerinin en geç 31-1-938 günü ak§amına kadar Eminönü, Fatih, 
~~~ğlu, Kadıköy ayar memurluklarına. Bakırköy, Eyüp, Beşiktaş, Sarıyer, 
\ u~ar, Beykoz, Adalar, kaymakam Jrklarile Kartal, Maltepe, Pendik, Yalo· 
tlı:ı·Şıle, Silivri, Çatalca Belediyelerine müracaat ederek her türlü ölçülerinin 
'~·boy veya çekeri ve m:ktannr gösterir beyannamelerden alıp kullandıktan 
>. ulundurduklan b:itün ölçülerini si liksiz ve temiz bir surette mezkur be
~~aıtlelere mürekkepli kalemle yazıp 1-1-938 gününden en geç 31-1-938 
~· u akşamına kadar mıntıkaları ayar memurlarına kaymakamlıkların ve Be
bı;ı'l'elerin gösterec klerl yerlere müracaatla kayıt ettimıel ri ve müı:aı..:aat ka-

• 
1 

itlınalan lazımdır. Almıyanlar hak kında kanuni takibat yapılacağı ehem-
~ ilan olunur. (B.) (8554) 

~ıışvekiilet istatistik Genel Direktörlüğü 
~ttırma, El<siltme ve ihale Komisyonundan 
~ - 300 - 500 sahife tahmin olu nan genel nufus sayımının memleket 

~·t'Yle umumi neO;elerini gösteren 5000 adet kitabın kapalı zarf usuliyle 
tınesine talip cıkmadığı için pazarlık la eksiltme ve ihale yapılacaktır. 

$ 3 
2 - Pazarlıkla eksiltme Kanunusani 1938 ayının 7 nci Cuma günü saat 
~da Umum Müdürlük binasında top \anacak olan Komisyonda açılacaktır. 

f1ı ." - Numune daired~ görülecektir. Şartname Komisyon katipliğinden he· 
~arak isteneb:ıir. (4654) (8553) 

ilan 
~ 4khisar Belediqe reisliğinden: 
b ~hisar de yaptırılacak Belediye binasının 
~ojesi müsabakaya konulmu~tur. istekli 
U imar ve mUhendlsleriu şeraiti anlamak 
()~ere Belediyemize milracaatlerı llAn 
~or. 

--~----------------------~--------~----~~--~--~-l ( istanbul ()eniz Komutanlığı Satınalma 
0 rnisyonundao: 

~>' l'ahrnin edilen bedeli 2000 lirc1 olan 5000 ton kömürifn gemiden sahildeki Le· 
lc,i ~ .~aşınması açık eksiltmeye k:ınmuıtur. Eksillme 3-II. Kanun- 938 pazar· 
~ollı~unu saat 15 de Kasımpaşada Cami~Jtında lstanbul Komutanlığı Satınalma 
h~ 1{

18
Yonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin heıgün 

cq 15°1l1~tanlık Levazım Müdürlüfilne nı:iracaatları ve yapmağa talip ola•ıların 
te,t ~ lıralık ilk teminat mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle birlikte 

Crılen gün ve saatte Satınalma Komisyonunda bulunmaları ( 8456) 

KURUN-., 
&!1UNR TARlF'ESI 

a1 .. rıılt'kel 
IÇlllltf' 

Mı·ınJckt-1 

dı~ırııtıı ~)l,lt • ' 'J I°' il~ 16~ Krt 
\' -llıı. !fiO t'!' l\~ 

llJ k Ull '4'Cfl Kr, 
l 'r VOO lllllC K r._ 

11,51 
lı.u'lq ncıcn Bıılkan Mr'IRI ıc;tn oyıta otuı 

.,. <llııuıur Posta hlrllğine ırtrmlvr.rı 
erı•r~ ttyda vetmtıs ht"şcr ırnrue 

"1 uımml!ftlllr 

rıu t-nıu ı..•r ''"""'' ..... ,k .. 7.lnCI• 
f\ l'll f'Nn ohon~ \"117ılı 

.. !J~ 
I 1 ~ştlrmc ıı ı rrtı ı~ ırnrnştuı 

~AN /Şf,FJRI TEL: fOSS~ 

l LAN 
Üsküdar AsHye Hukuk Hiikimliğin 

den ' 

Fazilet tarafından kocası Paik alcy 
hine açılan boşanma davasın~a müt.lda 
Jeyhin ikametgahının me~lrnliyeti h:ıse 
biyle i!Snen tebliğata karar verilerek 
bu baptaki davetiye ve dava arz'hali 
Haber gazetesinin 8-11-937 tarihli 
nushasiyle ilan edilerek m:iddaleyh cel 
s::i muhakemeye gelmediğinden gıya· 

ben tahkikat icrasına karar verilmiş ve 
muhakeme günü 20-1-938 saat 14 
de talik edilmiş ve yazılan gıvap karan 
mahkeme divanhanesine asılmış oldu 
ğundan işbu key!iyet tebliğ makam na 
kaim olmak ü;:;ere gazete ile de ilan o 
lunur. (24080) 

.. ·ı--·vnd 

Yerli ve ctnebi mala ait muhammen bedeli ve isimleri a§Bğıda yazih iki grup 
malzeme 7-2-1938 Pazartesi günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı 
zarf usuliyle Ankarada f.dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi olduğuna 
göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin. ettiği vesikalan 
ve nafia müteahhltlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar her 
grup için ayrı zarf halinde komisyon Re is1iğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler l 90 kurqs mukabilinde Ankara ve Haydarpa~a vemelerinde sa-
tılmaktadır. (8487) 

" 
Yerli ınal" ait Ecnebi mala ait 

Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 
bedel teminat bedel teminat 

Gnıp r.m. Lira Lira Lira Lira 
1 8 kalem kUçük yol mal· 

zemesi. 91.701,48 5.835,07 
2 28 kalem muhtelif cins 

ve eb•atta buton ve vi-
dalar • 70.138,2i 4.759,16 • 38.716,84 2.903,16 

.......................................... 
Denfz Levazım sallnalma komisyonu llAnları 

· Cinıi Mık tarı Tahmin edile11 
bedeli 

Muvakkat 

iı;tanbul Romutan 

' 

lığı satınalma ko
misyonundan: ... , .................... . 

33. Tümen Kıt'atı için 36000 kilo 
kuru Fasulyanın ihalesi kapalı zarfla 
4- 1kincikanun· 938 salı g-Jnü saat 15.30 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 
5040 liradır. ilk teminatı 378 liradır. 
Şartnamesi herglln öğleden evvel Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncU madde
lerinde yazılı ve lkalan ile beraber iha
le gilnü ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif melttuplannı Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Komiı· 
yonuna vermeleri. 

• • • 
(8365) 

İstanbul komutanlığı b!rlikleri f.çin 
70.000 kilo bulgura ihale günü talibi 
çıkmadığından kapalı zarfla ihalesi 29 
ikincikanun. 937 çarşamba günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutan 
9150 liradır. şartnamesi hergün öğle -
den evvel komisyonda görüleliJir. Is • 
tcklilerin 709 liralık iik teminat mak
buzu veya mektuplan ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve 
sikalarla ihale saatlııden en az bir sa 
at evveline kadar teklif mektuplarının 
Fındıklıda Komutanlık aatınalma ko • 
misyonuna vermeler.. (8239) (118) 

1 
Levazım iimiı /iği ı 

ilanlaıı 
--~ .... , ......... __ 

ldareİeri İstanbul levazım amirliği • 
ne bağlı müesscsat için sıooo krlo ıs -
panak 26000 kilo lahna 51000 kilo pı • 
rasa 4200 kilo havuç 14500 kilo kere • 
viz 25500 demet maydanoz 15000 kilo 
karnıbahar 27. 12. 937 pazartesi günü 
saat 15 de Tophantıde levazım amirl:ği 
satmalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksi!tmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9608 lira 7 5 kuruştur. 

İlk teminatı 720 lira 66 kuru~tur. 
Şartnamesi kom.=syonda görülebilir. is
teklilerin kanunı belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir !aat 
evveline k:ıdar komisyona vermeleri. 

(318) (8249) 

iLAN 
Sultnnahmet 5 inci Sulh H. Hakimli 

ğinden: 

Erken bunama hastalığına müptela 
olup halen tahtı tedavide bulunan Kab 
rail oğlu Keorkun mahkemem!zce hacr 
edilerek kendisine kardeıi Langada 
Karakol sokağında 47 numaralı evde 
Kcl>rail oğlu M=kailin vasi tayin edil 
miş olduğu ilan olunur. 

(24087) 

Kuruı 
Sıfır eti \2312 Kilo 32 : 
Kuzu eti 4940 Kilo 43 : 
Koyun eti 2511 Kilo 43 : 

Teminat 
Lira Kuruı 

535 80 

ı - Yukanda cins ve mıktarlan ile bir kilosuna tahmin edilen bede!i ve 
muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem et, 3 ikincikSnun 938 tarihine rastJayan 
Pazartesi ıünU aaat14 de kapalı zarf usuliyle alınmak Uzcre münakasaya konul· 
muıtur. 

2 - Bu Uç kalem ete a1d prtname Komisyonda parasız olarak hergün alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edtf.:ekleri ka
palı teklif mektuplanru en geç belli giln ve saatten bir saat evveline kadar Ka
eımpapda bulwıan Komisyon Ba§kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8462) 

Cinsi 

••• 
Tahmin edilen 
bedeli 

Muvakkat Teminat 

Kuruı Lira Kuruı 
Sığır Eti 69768 kilo 32 
Kuzu Eti 28000 kilo 4'3 3036, 38 
Koyun Eti 14229 kilo 43 : 

1 - Yukarıda cins ve milctarlan ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatıyazılı olan üç kalem et, 8- İkincikanun- 938 tarihine rastla 
yan Cumartesi günü aaat 11,S de kapalı zarf usuliyle alınmak iizere müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Bu üç kalem ete ait prtname 203 kuru mukabilinde Komisyondan 
hergUn alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tariiatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gJn ve saatten bir saat evv~tinc kadar 
Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

. (8465) 

• • 
M. M. V. Deniz McrkezSahnlllma 

Koıniıyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira 
olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin açık 

eksiltme ile münakasası 5-1-938 tari
kinde mUsadif çarşamba go:inü saat 14 de 
Ankarada Vekalet binasındaki Kc.mis-

yonumuzda yapıtaı.:aktır. 
2 - Şartnamesini görmek fsteyenle· 

rin hergün münakasaya iştirak edecek· 
lerm de mezkur gün ve saatte 112/50 
liralık teminat mektubpları ve kanuni 
belgeleriyle Komisyonumuza müraca-
attan. (8423) 

1 ~arlc Askert Kılaatı IUlnları 1 ........................ · ................ . 
3. Kor. Merkez birlikleri için SSO ton unun yeniden kapalı zarfla alınacaktır. 

tık pey parası 3413 lira olup ihalesi 2g_ 12-937 Çarşamba günil saat !,6 da Çor
luda Kor Satınalma Komisyonunda yapılaı.:aktır. Evsaf ve şartnamesini görme!c 
isteyenler Ankara ve Jstanbul Levazım Amirlikleri satınalma komisyonlarında ve 
Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. Teklif mektuplan ihale sa
atinden bir saat evvel Komisyona verıl miı olması lbımdır. Talipler kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli gün ve saatte Çorluda 
Kor Satınalma Kom:syonuna m:iracaatlan. 

(656) (8343). ..... 
Kor Birliklerinden Kırklareli Vize, Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, MaJka • 

ra ve Çorlu Garnizonları un ihtiyacı için 3400 ton buğday kırdmlacaktır. Her 
Garnizon için münakasaya ayn ayrı girileceği gibi hey'eti umumiyesine de bir 
kişi girebilir. Şu kadarki her Garnizon için ayn ayn fiat vermek şarttır. 

İlk pey parası Kırklareli için )214, Vize 342, Pınarhisar 581, Alpulhı 285 
Tekirdağ 350, Malkara 233, Çarlu 2152 liradır. 

İhalesi 29-12-937 Çarşamba giinü saat 16 da talipler bir saat evvel Ko
misyona teklif mektuplarını vermiş bulu naı..:aklardır. Şartnamesi Ankara ve ls • 
tanbul levazım ~mirliği ntınalma Komisyonlarında ve Kor Satınalma Komı:;yo • 
nunda görülebilir. Talipler kanunun 2, ve 3 üncü maddelerindeki belgeleri!e bir· 
tikte belli gün ve saatte Çorluda Kor Sa tınalma Komisyonuna müracaatları. 

(657) (8344) 

lskiltp Beledlyeslnden: 
1 - İskilip Belediye İtfaiyesi ihtiyacı için iki tonluk bir arazöz mübayaa olu· 

nacaktır. 

2 - Bu arazözün bedeli muhamme ni altı bin liradır. 
3 - Bu husustaki şartname bi!a be del İskilip Belediye Riyasetine müraca· 

atla tedarik olunabilir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle i.:ra edilecek ve zarflar nihayet 15 kanu

nusani 938 tarihine kadar İskilip Belediyesi ihale Komisyonu namına gönderile· 
'ektir. 

5 -Muvakkat teminat mıktan ''dörtyüz elli., liradır. 
6 - Eksiltmeye talip anlar arttırma ve ekailtmc kanununun 2, 3 cü mad

deelrindeki vesikaları ibraza mecburdur. 
7 - Zarflar 17 Kanunusani 938 günü saat 14 de açılacak talepler muvafık 

gör~düğil takdirde tabiline ihale edile::ektir. (8217) 
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RCA 'nın gUzel hatları, hem zeVku seU• 

me hem akustik icaplarına uya r. Bu 

nokta· musiki neıretme hususunda ne' 

derece mOhim olduAu derOlrdır. 

Cihazları dlnlerken Adeta orkestra kar• 

tısında bu 1 un d uöu nu z hissini veren 

tabiilık, RC A'nın teknisyenleri tarafın· 

dan her gUn vUcude getirilen tekemmU· 

llt neticesidir. ., 

StDdyonun mikrofonunda, salonunuzun 

oparlörOne kadar her ıeyl kendisi imal 

eden RC A radyo hususunda en bOyOk 

laboratuvarlara malik olduOunu ve bu 

itibarla, bu sahada en bDyDk tecrObe. 

sahibi olduOunu unutmayınız. 

Radyoların harikulide çeşitine gelince, 

RCA kendi zevkini dUşilndUAU keder 

müşterilerinin zevkini tat m f n etmek 

tıarını besler. 

BOyUk mali met"lbaları sayesinde rakip 

merkaların ekserisi gibi mUtterilerine 

yalnız 2 ita 3 model deOil, herkesin 

zevkine ve kesesine göre, mu h te 1 i f 

çeşitler piyasaya arz edebllmiıtlr. 

Bu çeıitten burada yalnız 5 adedin 

resimleri glSsterilmiştir. 

Gelip radyolara görünUz, iıltiniz ve sene 

nihayetinden evvel behemehal bir 

RCA'nın sahibi olacaksınız. 

('' iP WHl .. IMOWt'l'*'llM'IM 

~~ ,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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RCA man<asi tarafından 
müşterilere arzedilen 

muhtelif ahizeleri seyre

derken bazılan: ne kadar 

güzeldir diye düşünürler._ 

Radyoları işitmiş olan. 

di{ler kimseler, ahengi 

harikuladedir. sesi çol<. 

tabiidir. de rı er. Başkalan 

da, ne dehşetli bir çeşit 

en küçü{lünden en büyü .. ~ 

Qüne kadar bir tekammül 

eseridir. derler. B ütü~ 

bunlar radyodan anı.yor 

'!_e. dedikleri do(jrudur. 

ae T=i Model~ 
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