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Yeni sene dünyaya bir sükun havası getirdi 1 

lng°i"iiZ-aa,vekiii bir Sulh M!larl! ve Maliye v 
Dün Mecl•stekı müzakereler 

_ kıllerıoio beyanat 
planı haZIFllYOf Yardımcı mual-

Avıupaqı /ngiltere, Fransa, Almanya ve ltalga idare 
. edecek - Versag anlaşması bozulacak 

Japonya da bftyük devletlere 
bir anlaşma teklif etti 

Atatürk'le 1 

Devlet Relsleı l 
aıasında 

Yll Jaşı teb-
• • 

ıı.t.erı 

----------~~~~~~~ 

kan gütme 
llDt.ıam mevkllne gl
en kanundan bekle· 

nen fa) dalar 
d Cesen lene Büyük Millet Meclisin
~ leçe!1 kan gütme kanunu, bu çir
lfb.'c. ldetı? hüküm sürdüğü yerlerde 
k._ tatbik ıne, kiine ~inniatir. F'akat 
~ ~e d.•~aıı timdiye kadar en 

~denızın Rize tarafiarmda 
~ y.apılıuı anketin neticesi bu 
hu) dd!b• ,ziyade urfa taraflarında 

Un Q..,,, __ - •• ' !t... ~- goıtermıtlır. 
"bi~tu.~ ~av alan nasıl çıkar? 

latı 64. edilıne kan gütme kavga· 
~ '1unrWt hakkı'" devirlerinden 

111 •bir teydir. Günnn birinde hak· 
L-..'1eıe 61dtlrillen bir adamm akra· 
ğQ h~e Y•par? Adaletinden emin oldu 
lata ar ~ bir htUdimet tqki
~ana tabii haklannm alu.ımaaı. 
~ eesamım •erilmesi İÇİJI oraya 
)'ait~· F:t ~yle bir oıüracaat yeri 
-... ile l aleu kendi elleriyle icra et• 

\' Jo una girerler. 
.._ İaa pey ..... -ı.._r· 

"""-ı B. e-..ue • 
~ ar )'iizUnüze tokat vururlana 

:n:.znnnzu de çeviriniz! ' 
ı~- •.t- Fakat Hazreti l\leaihin bo 
ı-';9'1~ne kendi llnuneti hile biç bir 
to IÜJet edememigtir. Onun için 
)" brP toka4 dayağa ka111 da· 

Lit lı.t h•1mk d11iade herhan~ 
deaı~•12!ıia karşı krsaı adaleı kai-

llUI olmuıtur. t,te kan güt-

• 
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Başuıtil Çmıbnlain 

Paris 3 (A.A.) - tntrmıi&e&nt a-
tesinin Londra muhabiri Cemberllinin 
bir sulh pltm bamllmakta oldulunu bil 
dirmekttdir. Bu plan eplıırlalri teklifleri 
ihtiva edecektir: 

t - Van Zeeland tarafmdan yapdan 
tetkikatın neticelerine mi1stmit iktmd 
bir itilAf vQaada ptirUme1L 

2 - Berlin, Londra, -Rtıma w Pırls 
tarafından idare edDecek bir Amıpa dL 
nktuan ihdası. 

S - Versay mmbedf'namednln liyul 
abk!mmm kati surette kaldınlması 'ft 

Milletler cemiyeti paktının .... 
4 - Alman btlMnwtlnin mOltemleb 

taleplerini tetkik etmek o.re bir mGlf:ml 
leke k,lllferansmm topiaıı•n• 

5 - Şimdiki t.iıılde. dfli)R bile bel 9e

nc sonra, lnailterede teşkiltt programı 
(Smaaı 8& ~ s-. ~> 

Ah et Emin Yarma 
verilen bin lira 

Protesto üzerindeki tetkikler bitti 
mahkeme aleni olacak 

Tan gazetesi bq- fmdan yapılan tahkikat dan bitlrihnlt
muharriri Ahmet~ tir. 
min Yalmana ken • latanbul mGJdelumumlal Hikmet O. 
diıinc otobüs ruh· nat bu huıuata kendiainl ıaren ıu• · 
ıa tnamesi almMI i · tecllere ıu bahatı nrmifdr: 
çin bin lira verclili • - Proteeto U.erinde yaptılıma tah 
ni iddia ederek Ti- ldkatı dOn bitirdik. tı artık mahkeJM79 
liyete ve müddeiu • intikal etpdjtir. Durupna aleni olacak 
mumiliie birer pro • tır. 
testo yollayan dit 

htanbal mü 'deiu -t .. bibi Avni Baye -
umumisi rin bu protesto • 

B. H. Onat ları üzerinde mild • 
deiumumilik ikin:i tetkik bürosu tara· 

Avni Bayerin ba daYMma da otoblll 
dedikOl'!uıu etrafmda .açılan diler da· 
nJann ı5rilleceli lıirinci uU1e ceada 
bakılacaktır. 

Çok acıklı bir ı Yeni istiklal 
kaza Madalgeleıi 

Fazıl Ahmedin oQ· Basılıyor 
lu beşinci kattan 
düşerek öldü 

Elizii aaylavı B. Fud Ahmet Ay
kaçın 18 yaflarındald otlu Galatasaray 
lisesi talebelerinden Eaat Aykaç diin, 
Mısır apartımaıuıun bepncı katından 

bir kua neticesi düpnU1t zavallı ıen • 
cin beyni patlayarak ölmUıtür. 

Tahldkata müddeiumumilik el koy -
mu1. Adliye doktoru Enver Karan ce· 
sedi muayene ederek defnine ruhsat ver 
mittir. 

Kederli aaylavmma derin taziyetle
rimizi bildiririz. 

Bet ve on lnınlfluldar tedav014en 
kaldmlcbktan sonra sıra on " yirmi 
parahklara ıelmiftir. Darpbane bu pa
ralar için yeni pldller dUfllnmektedir. 

öirendiiimJ,ae ıare yeni a vıe )'lrmi 
paralddır kilçUk mıkyuta ve un renk 
te olacaktır. 

Şekiller tesbi~ edilmek tberedir. Darp 
hane topladığı eski 25 kurutJuklan • 
ritmele batlaınqtır. Bunlarla yeni pa· 
ralar ve yirmi bin adet Oa•rlnden yeni 
harfle istiklal madalyesi baatlınaktadır. 

(Sonu Sa. 4 S. 3) 

Karadenizde fırflna 
devanı ediyoı· 

Bazı vapurlar sef e, e çıkamadı 
{J' ... f .. •1.ltul•! 

limler meselesi 

Fenerler ıdaresıne 
verııecek tazminat 

Ankara 3 (Hua\111) - B M. lledW 
nin buıilnkil topJantıamda orta tahlil 
mektepleri yardımcı muallimleri Uk -

(&>nıı .~. 4 ~il. l) 

Mısırdaki vaziyet 
llalganın lngiltere aleyhindeki 

-propagandasının bir eseri mi? 
Baıvekll beranatında proiramını anlattı 

Yeni Mlllr Batwkili Mehmet ~.-. 
muıp.pnm ilk işi, Mısınn "Mavi ıöm. 
lekliler .. partisini dalltmak oldu. Bu. 
sablk BagvSil Nubal pap tarafından 

teekll edilip yaphlınakta olan yan as.. 
kert bir te§ki)jttı. Yukarda, dalrtdan fır. 
bnm lideri Dr. Billli bir nutuk lijyler. 
ken g&il)"Ol'9Ulluı. 

Londra (Hususi) - Siyasi mahafil 
Mısırdaki vaziyet hakkında bazı gaıete. 
lerin miltalealarma hayret etmektedir 
Zira bu gazeteler Mısırdaki vuiyeti ltaı. 
yanın lngiliz at~htan propapndaamm 
bir neticesi ve lngı1is sİyuetinln bir maı 
blbiyeti olarak görmektedir. Hakikat 
halde Vefd fırkaSmm iktidar mevkime 
aeldili zamanlarda da bu kabil tefsirler 

Mavi fhılti 114m Bil4l H, 

meydar.a çımu,tı. Fakat bu mot•l!!I 
rm, l8m4ll ile, laymetab olduldan da 
~. 

Mısırdaki hOkGmet tebeddOlleri ~· 
ile İngiltere arasında bir ihtiW wkıJllllllll 
asla kap ettinnel. BilAkis. iyi mali-.ıı 
alan JD3bafilin ~-anma göre, Mlllfll~ 
nn Jtalyaya karp itimadı yoktur. 

BiR TALEBE NOMAYJSI 

Kahire 3 (Hususi) - Mısırda .... 
net vardır. yaıruz. talebeler Mahmut ,._ 
p lehinde nOmayiı yapmqlardır. NL 
mayj~ler !nıUiz sefiri Sir fdUlts Lanp. 
eoaun Bqveld1 yanma aittilfnl a&dt*
leri zaman kendjsini alkış1amqlardır. 

(Sonu So. 4 SiL I} 

Askeri Li eler güre 
müsabakaları 

Dii.nkii macları Deniz Lisesi 
Bursa Lisesine karşı 4-1 kazan 



l<iJllilr meseleleı ı 
or:ao":tul lht'yacı fazJala

••ror 
Liselerin orta 

kısımları 
kaldırılacak 

Bu yıl orta okulların verec.cg ı,., 

ıunların adedi geçen yıllara nazaran 
daha !azla.dır. 

Kült:ir bakanlığı lise tahsili ~·apmak 
iıtiyen gençlerin liıelerde~i yerlerini 
1imdiden temi'l f' M·k üzere tetkikler 
yapmaktadır. Öğrendiğimize göre orta 
tedrisat direktörU bay Avni bu işle 

metguldür. 

- Yılba1ı oeceslnde baırmr:a liyle lıir 
artık, ki sorma/ Evin damı başrmı:dan 
açık kaldı/ 

- Öyle (otura f;detmt1: ba1ınneslle böyle 
uk ,çık oelmtyin, rica tderinıl Ko11ukomşıı 
hakkımı:da dedikodu yapıyorlar! 

(llmıı:lar: pol/ı romanı mrıharrlrine): 

- l'olls romanr ya:ıyordunu: ha? Durun, 
bl::. de bir iki htgecanlı ıahne ildve ede
lim ... Liselerin orta kısımlarına bu yıl 

talebe alınmayacağı gibi orta okullar. 
dan naklen gelecek talebeler de alınma 
taktır. Bu suretle tasarruf edilen ıınıf 
odalarında liıe ıınıflan açılacak ve 
yavaı yava1 orta kısımlar bu okullar. 
dan llfvedilecektir. 

Liıeterde 9, 10 ve 11 inct ımıflar 

bulunaı.:alıttır. Bu suretle bu ıene orta 
okut ihtiyacının fazlalaaacağı anlapl
maktadır. 

Yeni · Romen Başvekili 
Goga kimdir? 

Bu ihtiyacı önlemek için yeniden 
külliyetli miktarda orta okul açılacak 
tır. Okulların açılacağı ıemtler tesbit 
edilmektedir. 

Nasyonal hıristiyan partisinin 
proğramlnda neler var? 

1alebelerin 
saçları 

Vekftletçe aynı şekil
de kesil melerl için 

karar verildi 
Okul talebesinin uçlan günUn en 

mühim mevzularından birini teılcil et
mektedir. Yapılan kontrollerde bazı 

okul idarelerinin talebe saçlarını üç 
numara makine ile bazıtannın da muh 
telif ıekillerde keıirdikleri göralmü1-
tür. 

Bu yUzden talebe vetitcrl 111c sık 
okul ve kfütUr direktörlerine tildyetler 
yapmaktadır. 

Bu §İk&yetler Uzerlne faaliyete ce
cen Vekalet ulebcnin tıepıi bir tekil
de saçlarını kf!stinneleri için bir for
mül teıbit etmiıtir, bu formUl yakında 
b1.itlin kUltUr direktl:Srlllklerlne bildiri
lecektir. 

"!sa, kral ve millet,, doktürini namı
na İl ba§ma getirildiğini söyliyen yeni 
Romanya başvekili Oktavyan Goga, 
şimdiye kadar Romen siyasi tarihinde 
görülmemiı bir şekilde, kabine arkald• 
lannı krala takdim ettikten aonra he -
men doğruca kiliseye gitmiş ve orada 
dua etmi§tir. 

Oktovyan Goga kimdir? 
Tranıilvanyada dolan ve gençliğin· 

de büyük bir milliyetperver otan bu 
zat, Harpten evvel milletinin dertlerini 
terennüm etmif bir taiıidir. 

Harplerden sonra Romanya hudud • 
lan is;inde kalan bir çok ekalliyetlerin 
Romen siyuetinde oynamak iıtediklcri 
roller, ve kalablık bir yahudf muhace • 
retinin Romanyaya akın edip ile, ti· 
caret, sanayi ve çiftliklerin yahudi aer· 
mayedarlar eline ~eçmiı olmaaı, Goıa· 
yı, Nuyol'al hlrlıiyan ı>artlsi ile birlik 
olma!• s'e\.lCetinlıtif. Maamafib bu par· 
ti ile birleımezden ance, marqal Ave
resku kabinelerinden birinde nazır olan 

Vatandaş Türkçe 
konuş 

Ak~m çı~ arkada~larımı:dan biri tiirl.çe ~ötii knnuıan bir vatan· 
da~rn /ransı:.cayı da çok bo::ul• olmak söylcdi~ıni görünce: 

"V atand<q türk(e konuıma!'' 
B~lığı ile bir fıkra ya:mıf. Rıı fıkratla: 
- Eğer vatandaşın tiirkçe konuıması, ben yok gelmek oraya .... ı::en 

gdmclc b11mya ... kabilinden bir tiirkçe ile olaco~·MJ, ı•azge~til: bunun 
propagondcınndan... Bu ı·atandaı mademki mutlaka bir dili bo:.acak, 
varsın fron .. ıuayı berbat eırı'in." diyor. 

Bi:, bö ·le değil, lm~ha tiirlıi dü~üniiyoru:: 
- 'Asıl mesele bugiinkü tmtandn~lnnn tiirkçe konu~mnn değil, 

yarınki ııatmıdn~lann türkçe 1tonuıml161. Tiirk hnr ... ını almasıdır. )'nnn• 
ki vntnnila~lnnn iyi tiirk(e honu~ma.n için b•ı[liinl.-ii1erin tiirkrevi bo> 
mnlnrınn. ::nrnr oli. tn1rnmmül eddinı. Trlc türkçe konu§sunlnr." 

niyoruz. Bilmem lınlı·kımı:yok mu? 
HASAN KUMÇA YI 

Balık akını var 

• 

~ 
,. ı.,,__.._ 

Goganm yahudi aleyhtarlığı yakın za
mnnlara kadar o kadar şiddetli değildi. 

Evvelce müfrit milliyetperver olma· 
yan Goga, Averesku kabinesinldcn ay • 
nldıktan sonra, kendi batına küçük bir 
parti tesis etmiJti. 
(Nasyonal abrar partisi) namı altında 
meydana getirdiği bu ıiyaai tcıekkWUn 
proğramı 1932 yılında tamamlanmı§tır. 
Fakat zengin çiftçiler de dahil olduğu 

Fakat zengin çiftçilerin dahil olduğu 
Goga partisi bir türlü nüfuz sahibi ola· 
mıyarak zayıf ve kuvvetsiz kalmıştır. 

Bunun Uzerine Goganın partisi pro
f esör Kuzanın temsil ettiği ve merkezi 
Yaıta olan ''Mill ihiristiyan müdafaası 
birliği,, Lank teıkilatı ile birleşerek, 

bu iki teşekkUlden, Kuza ve Goganın 

liderliği altında milli biriıtiyan partisi 
doğmuıtur. 

Yeni partinin programı esas itibariy 
le, milliyetperver ve (Antisemist) ya
hudi düşmanlığı umdelerlne istinat et
mektedir. 

Goga evvelce müfrit yahudi ıdilşmanı 
değilken, çok eski bir yahudi dü§manı 
olan Yaş üniversitesi profesörü Kuza 
ile birleşip Nasyonal hiriıtiyan partisi· 
ni kurarken Kuzanın ileri sürdüğü esas 
lar araamda antiseministliğl de umde 
olarak kabul ve fırsat bulduğu takdirde 
bu mefkurenin tahakkuku için çalııaca 
ğına yemin etmiıtir. 

Şimdiki kabinede vazife alan ve bat 
vekil Goganın parti arkadaşı olan Kuza 
Yat üniversitesinde siyasi ekonomi pro 
fesörüdür. Elli yıldanberi yahudi düJ
manhğı telkin eden bu zat (Numeruı 

valahikus) "Romanya Romenler için,, 
prenslbini daima ileri sürmüııtür. Kuza 
Roman yadaki hakim nkrn Romen ilrtııa 
diyatında birinci planda tutulmasını e
kalliyetlerin devlet müesseselerine gir· 
meleri hakkında takyidat yapılmasını, 
harplerden sonra Romanyaya gelen ya 
bancı ırklara mensup insanların kovul
masını istemektedir. 

tarihi "Alba Jüliye., de kralın taht ve 
tacında yeniden parlayacağını telkin 
etmektedir. tki lider bu hedeflere vara 
bilmek maksadı ile çahpcaklanna ye
min etmiılerdir. 

Profesör Kuza yaıtı olmasına rağ • 
men, henüz zindedir. Goga daha genç 
ve dinamiktir, 

Nasyonal hiristiyan partisinin kabul 
tttiği gençlik ipreti, Htleristler gibi, 
tlnk has;tır • 

Tataresku kabinesi bU . türlil milli-
. fetperver teıekkülleri yasak ettiği za-
1nan, Kordelyu Kordiyanunun demir 
muhafızlar teşkilatı gibi, Nasyonal hi
rsitiyan partisinin teşkil ettiğ slahlı ve 
askeri disiplin ve üniformalı milisler ide 
kaptılmıştı. Fakat, kanunen kapatıldık 
ları halde, hakikatte gizli olarak bu 
kadrolar faaliyette bulunuyordu. 

Yeni baıvekilin iktidarı ele alıral -
maz teıkil edeceğini söylediği milis 
te§kilatr, evvelce esasen mevcut olan 
işte bu teşekküllerdir. Bu teşekküllerin 
italya ve Almanyadaki !aıist teıkilat • 
lanndan hiç farkı yoktur. 

Romanyada mevcut Vayda Voyvo
dun (Romen cephesi) ve Kordiyano • 
nun (Her şey vatan için) faşist partile
ri yanında, nasyonal hiristiyan partisi 
bir türlü inkişaf edemiyordu. Son in
tihaplarda Goganm ancak 38 mebus 
çıkarabilmesi ve Kordiyanonun ise 80 
mebustan fazla intihap etmesi bunu 
göstermektedir. 

Nasyonal hiristiyanlar Milletler Ku· 
rumunu (Masonlar ocağı) saymakta o
lup Rusya ile şimdiki Franıaya taraf
tar değildirler. Daha çok İtalya ve Al· 
manya ile dosttuk tesisini istiyorlar. 

Programlannda bu derece kati ol • 
duklarından dolayı Rome nharici siya
setinde bir değişiklik olmayıncaya ka
dar, Goganın iktidara getirileceğine in 
tizar olunmamaktaydı Goga partisinin 
inkişaf edememesinde de bunun bilyük 
dahli oluyordu. 

Nasyonal hiristiyan partisinin başın
nist ve hatta Görgi Bretyanunun parti· 
da, Nasyonal liberal, Nasyonal Sara • 
sindeki liderler kalclar dirayetli lider 
yoktur. 

Maamafih, genç nesil arasında, ü
niversiteliler, küçük memur, esnaf, ıa
bit ve tüccar taraftarlar çoktur. Yahu
di ve ekalliyet dü~manı oluıu partiye 
bu taraftarlan toplamıştır. 

GUmrDk va inhisarlar 
mUdUr ~ fehrlmtA"e geJdl 

Gürnriik ve inhisarlar umum mü
cHirü lnlınıut Nedim dün Ankaradan 
§Clırinıize ~elıni~lir. 

Goga ve Kuzanm nasyonal hiriııtiyan 
partisi. bolşevik Rusya ile hudud olan ( 
Romen devletinin idare şeklini monar • 1 
ııist olarak kabul etmekte ''Romanyanrn 
ve Romen milletinin medeniyeti,. an -
cak bu suretle kuvvctlenebileceğine i
nanmaktadır. 

Bay Mahmut l\~Nlim, inhisarlar ve
kaletinılen ha7.ı tetkikler vapmak üze
re emir alnn olclui!unclan dünden i
t iharen derhal tetkikntınn ha§ lamı~. 
ii~leden sonra giimriik haşmiiılürlü
f!iine ~elerf'k, ha§rniiılür fn•tnf n Nu· 
ri \'f' ithaliit ~1mriiEii miidiirü ile ko
nu~arak kendilerinden izahat almı~ 
tır. 

Giimriiklcr umum mfüliirii. ii~renil 

Meşhur b~r Ame 
rikan muharrirı 
Şehrimizden geçerek 

Ankaraya gitti 
Amerikanın olduğu kadar biitftn 

dilnyanm si}'nsi ve içtimai me!e1eleri 
iizcrimlc ehemmiyetli nc~riyat yapın 
"News" isimli bir biiyiik ~merikan 
mecmuasının muharrirlerinden B. 
Filir• Ne,·il şelİrimize gelmi:tir. 

Du tanmmı§ mulinrrir, bir mhddet 
evvel A\'nıpayo bir ~eyah'at da]İa ya
parak f pnrıyaya ı:;itmi~. orada harp 
\'C siyo et vaziyf'tini tetki1' ederelC 
mecmuasına yazıl:ır yazmıştı. 

Bu defa I\Jmr, Filistin, Suriye. Ha• 
taydan ~"çerf'k ~elırimize ı;elmi~ olan 
Amerikalı mulıarrir, diinyanın bu Jcıg. 
mınn ait siya i ve içtimai vaziyetler 
etrarınila trtlı:iklf'r yapmaltta'dır. 

B. Filip Nevil clün ak~amki ekspres 
ile Anknrava ı;itmİ§tir. Hataydnn ge
çerek memleketimize gelmi~ olan A• 
merikan muh'arriri, A'nlCararla da 
mnlıtclir temaslarda llulunaralC "Yeni 
•loğan ülk'e" liaklimc]a dalia fazla 81:". 
dmlanmağn çalışar.aktır. 

-o--

Faik Kurdoğlu 
MUsleşarın bugUn 

gelmesi bekleniyor 
llir müdclettenheri dost Romanya 

hlikıimctiy]e yapılacak ticaret muka
velesi için Romanyada bulunan İktı
sat VekUJeti Müste§arı Bay Faik Km
doğhınun hugün §ehrimizc f!;elmesi 
beklenmektedir. 

Haber ''erildiğine göre, Romanya 
hükumeti le aramızda yapılacak ti· 
earet anln~mnsı için de,·am etmi~ olan 
müza1tereler çok miicnit bir h'ava içe
ri-inde J;eçmi~, Jıer iki hükumetin ili• 
tısaıli snlınrla l>irihirlerine daha mü
fit olahilı-rek hir~ok esnı::lar iiı.erinde 
mntahık kalrnm1ı1tır. Bu eı:aı:larm 
malıiyeti lıeniiz anlaq1lmnm1ş olma1'· 
la beraber hu haber tÜC<'arlarnnı!J 4 

çok yakından alakadar etmi , ikttWdf.·•" 
malınriJrlf' k'ayrla §ayan hir memnuni· 
yet nynndmnıştrr. Tiiccarlnr, hn im· 
susta f'ii!tcı;ar Faik Knrdoğlunun ''C

rece~i b:ah'ata inti?.ar ehrıPktedir. Ru 
cUmlf'ilen olnralC Kurdoğhmun Ro
manvadan ~itmeden evvel old11~11 gibi 
J;eldikt~n sonra da tiirrarlan Odaya 
da,·et ederek kf'n,lilerh·le bir hasbi· 
hal yapmac;ı muhtemeldir. 

Bugün Romanya \0apnnı ile gf'lme
si beklenen Faik Kur,Joğln ile hirlik• 
le hirJıarta C\'\'c) fkfTsat Yekiiletinden 
nhlığı hir emir iizerine Romanyaya 
hareket ~tmi~ olan fstnnhn1 Deniz Ti· 
C'arct Miiıliirii l\füfit Necdetin gelmesi 
de heklenivor. 

l\fiifit Necdetin, Romanyayı !eya· 
lıati f ııtnnhuJ • Kiistencc deniz yolu
mm inkişafı ile aliiknclnrtlı. Bu husus• 
ta Romanya ile hir deniz tiraret an• 
la~asmm üzc-rinde konu~ulmu§ oldu 
gu umulmnkta<lır. 
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Balık bank 
İktrat Vekaleti tarafından bir Ra

lıkhaıık projesi hazırlanmaktadır. Bu 
banka balık ihracatı ve balıkçılığın 
himayesi ile uğraşacaktır. 

IleJc(]iye, giimriik idaresinden ah· 
nacak halık satışı ve nıiirakahe si ye
rine halık satı~mm 1ınle alınması yo
lunda tc;ı.ehhii lcr yapnraktır. 

Geçmiş Kurun/ar: 

15 sene evvel 
bugün 

Dünyanın tn büyük kabiliıevk balona 
Diksmond irinde /o'runsı: erkdnı askertue· 
sinl de aıirükleucuk mahvolmuıtur. Ku
mandanrn ccıedi Sicilya deni:indt bulun· 
mu1, diiicr mürettebatın ctsetlcrl kaybol· 
ınıııtur. 

Dün gelen haberlere g6rc ztbllnfn an· 
kazı varı 11anmı1 bir ıekilde Fraıuanın 

Palermo sahilinde bulunmuştur. Balon 
l:urbanları irin cena:t merasimi yapıl· 
mrı. kumantlanın ctsf'dl bir ltalyan dlst· 
röytrl ile "/ı.'apollyt oönderllmiıtlr. 

Son gl1nPudt lıava1nrın büsfııitnn kışlama u ve f ırlınnnın drı•nm ,ımr~ı yll:iin<len 
Jimrllye kadar oöratmmıl1 bir şddlcle bn tıl• ukını bn1lanııştır. IJlln Mlhauo bu/ık 
o kadar bollaırıırştı ki her oıin balık tutan balıkçılarclan başka uü:ltrct luılk Galata 

~.Lı,_,,,IJ dökQlerek Olfalarla, lıattd kep re/erle denizden balık çıkarmışlardır ... 

Kanunuesasiyi tanıyan ve monarşiz
me taraftar olan Nasyonal hiristiyan 
tar kralın bütUn hukukunu kullanabil· 
mesini ve mazinin ihtiıam ve azameti, 

di~ine giire, ,ehrimizde 10 ~iin kadar de\'am ederek, Vekalete bir rapor lıa
lralRt~ak. a:eni mik,·astak.i tetkiklerine zırlıyaralt verecektir. 



1937 nin siyasi bilançosu 

1938 için fazla endi
şeye mahal yok 

ŞEHiR HABERLERi'; 
lstanbul camileri Şehir Tiyatrosu 

Yazan: Vlnston Çuırçftl 
Otobüs 

meselesi Beledlyenln imar pU\
nına Jı(Öre tanzim 

edilecek 

sanatkarları 
lngiliz siyasilerinden Vinston Çurril. 

1937 deki diinya sıyasr.tini gözden geçi. 
1erek diyor ki: 

Bütün 937 senesinde insan ırkının en 
Yilksek şekilde inkişaf etmiş kısımlan 
CVVclden hiç tahmin edilmiyen bir derece 
de silahlanmıştır. 

Büyük Harpten ewelki senelerde yapı 
lan bütün hazırlıklar bu son senedekilerin 
yanında hiç kalır. Yalnız harcanan para. 
verilen emek artmakla, yapılan silfilllar 
daha tehlikeli olmakla kalmamış, aynı 
zamanda, medeni denilen bütün memle.. 
ketlerde bGtlin halkı milletin harp kuv .. 
vetine iştirak ettinnek ve, cinsiyet farkı 
gözetmeksizin, her sınıf halkı, gençlerle 
beraber ihtiyarlan, zayıflarla beraber has 
talan ve sakatlan tahrip afet ve azabına 
duçar etmek hususunda 'tedbirler a1ın-
mıştır. 1 

Otuz yıl harbinde, Malborough \"C \ 

Napolyon devrinde korkunç sayılabile.. 
tek harp umdeleri bu~ün istikbalde her 
ihtilAf için gayet tabii bir feY olarak ka.. 
but edilmektedir. 

Di~er taraftan. dünyadaki bütün mil. 
lct kütleleri sulh içinde ya~ak. mesaL 
le_:inin ilimle gittikı;t artan semerelerini 
~onnek arzusundadır ve ba~ka bir §eY de 
ıstemiyorlar. Diktatörlükler altında ya. 
§ayanlar bütiın bir propaganda tazyiki 
altında yaşıyorlar. Bu tazyik onlan. her 
§eyden evvel harbe m·an bir devlet niza. 
ıtır İçinde birleştinnPJctedir. 

Liberal ve parHlmenter memleketterrle 
milli müdafaalanm temin etmek için 
fnüthiş bir ~kilde si!Ahlanmağa mecbur 
e>ldular. Bu mmıleketler birbirlerinin kar 
rlıkh himay~j için birl~~e çahSJ}'ôr. 
::= fakat henüz bu hususta mükemmel 
ır şekil bulamamışlardır. 
Curçil, Avmpcıdaki ve Asyadaki vazi. 

veı· . ı ayrı ayrı nıemltketlerde gözdtn gt. 
çı7Prek şunları yazıyor: 

~'1'anyada: Sene içinde hMiseler kuv. 
;etın~f\'~i §eklinde kendini gösterdi. 

f,1nyadaki harp zayıf bir şekilde. fakat 
~ •rncesine devam etti ve bütün sene hiç• 
k Urrnadı. Nasyonalist ve krala l~nya 
~"'·etten, gittikçe cumhuriyetçi ve sol 
jPlal'ln kuvveti üzerine galebe çaldı. 
ta 5Panya harbini iki müfrit diktatörlük 
,,tafrnctan benimsendi ve ildc:i de onu bir 
.,aı·r 
kQ 1 ıkle komfinistlik arac;mda bir mef. 

; harbi şekline koymak istediler. 
).>a •

1'"tdk defa ve yüksek perdeden, fspan 
baı~~letine kanşmamayı vaaddettikteri 
t~': ~lman ve ltalyan diktatörlükleri 
att 

1 
ının bir gözüne kendi a~rhklannı 

l'a;dar: Sovyetlerin şefi de öbür tarafına 
l'ap llll etrnek için elinden gelen her §eyi 

l}'ordu F' • 
da ~nı;a ?itaraf kaldı; büyük Britanya 
lngw rna~ıle aynı şekilde hareket etti. 
hara~ı hu~<ımeti ve H::ıriciye nazrrhğy, 
<:iU~nn'tlerındc gösternikleri flabrr ,.e iyi 

A. ctdcn dolayı tebrike şa,·andır. 
svada· J - . . derec .

1 
· aponlar bugun Çınde son c 1 eı; . 

nıacera gıtmiş bulunuyorlar ve bu 
lcr k" <>nlan daha nereye kadar sürük, 

ja ırnse bilemez. 
..ı Ponların ç· . f \.le'•letle • .ıne taarruzu ile bıtara 
Ya ka~eb_bılhassa İngiltere ile Amerika 
Iarın da ır sıra tecavüzler Laşladı. Bun 
dilediler arka'lrndan Japonlar hep özür 
ler kab~ı Bu~line kadar. bu özür dileme. 
Sonraki t edtlmiştir. Fakat belki bundan 
tınıdır. CCa\iizlerde dikkat edilmesi lft. 

.... Akdenizde t-.Ku ı· . bu 
"''->ren ln . J so ını yanı bac:mda 
btr ha gıttere ancak Amerika ile hcra. 
rtıeu Vfe~et edebilir. Fakat İngiliz hükQ. 
latı biit~tngtona, Aınerikatılann alacak. 
edtce}t· .n tedbirlere k"UV\'etle müzaheret 

~ını b·1a· • it 1 ı ınnı~tir. 
1{ a Yadaki , . . 

ab,.~ 1ı t azıyetı gözden tteçirirken 
k ..., a b" d 6 

' ~'tıııet :_ ın en ~nnra lspa11yayrı da 
gırd•ı:· ~~ndererek bıbbüliln mii(külata 
. . ~ını ı t d" 
ıçına, b are r ıyor ve diktntörliiklerin 
tirasıttJ.,:lundıtklarr "nıiişkıi'at veya ih. 
l"avı b· ·• .. Ttalya ,.,, Almanya ve Japon. 
I • · ~r w·l"r · k • 

t. "1İ ·~ ~ ., mısa ı yapmngn stı•ht. 
8 .. \'liiuor 

U'Z J • 

•· 1z;,,,,~tı soma 1 ngiltere ile Frnnsnm . ı.,,; .. d 
'~i detıfeı goz l!n r.cçirtn V. Çurçil, bıı 
lix: .• ; ~t't 't Amrrika nra~·ndaki fikir bir. 

P.ıt.ı Mrdrrrk diwır ki: 

& '• !~ fçtndlr ki 1938 in hakkında 
~di~ye mahal yoktur. Hepi. 

TI. Vimton Çurçil 

zin bu 5CJ\eyi daha sağlam bir hava ve 
daha i)i bir vaziyet elde etmek için kuL 
lanrnağa çalışması lazım. 

1 uı izm teşkilatı ge
nişletiliyor 

Belediyenin turizm teşkilatı bu se
ne geni~letilecektir. Bu ıırada Yugos· 
18\'ya \'e Yunanistan turizm nizamna· 
me ve talimatnamelerin in getirtilerek 
tercüme~ine karar -ı·erilmiştir. 

Bunlardan başka hu yaz Balkanlar
dan seyyah getirilmcı0i için geçen se
neden daha :r.iyade gayretle çalışıla
caktrr. Belediyeden ba~ka festival ko
miteai de hu i~Je uğra~araktır. 

Bir ev yıkıldı 
Küçiikpazarda 1 ·kenderhogazmda 

Çilingir sokalhnda 21 numaralı evin 
arka tarafı yağan ya~rnurların tesiriy
le ansızm yıkıhnrşttr. Evin sahihi Ah· 
met ve karısı, di~er taraftaki odada 
hnlunduklarınılan bir kazava maruz 
kalmamı~Janlır. Ev 7.ahıta t~raf mdan 
ho~alttlmıchr. 

Dün Ahmet Emin Yal· 
man dinlendi 

Otchii mesclc ... ini tetkik etmekte 
olan belediye miifetti~leri dün vila
yette ınc;gul olnmf larclır. Müf etti§ler 
pn.ı:ar olnıa .. ma rağmen C\ velki gün 
de\ ilayete gelmi~ler, çulışnu~lardır. 

Diin yalnız Ahmet Emin Yalman 
ılin 1 eıını i;tir. 

Ualıer aldığımıza giire müfettişle
rin tetkikatı sona erıııi§ gibidir. Talı· 
kikııt c:afha::ına Hizuın olup olmadı~ı 
müfetti~ raporlarının tetkikinden !On
ra ,·ekfıletçe karar \'erilecektir. 
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Transit 
antreposu 

Bir Fltstln heyeti böy
le bir teklif yaptı 
PiHstin hükümetinin harici ticaret 

bürosu f~ri Doktor Ling'in ba~kanlığı 
altında iiç ki~ilik bir ticaret heyeti ,eh 
rimizde bulunmaktadır. 

Heyl't, htanhul Türkofis direktör• 
lüğiine uğrayarak burada bir müddet 
alukaılorlarla görii~t.iikten Eonra İ!!· 
tanlnıl ) iman i~letıne direktörliiğüne 
gelmiştir. 

Ö~rcu:Iiğimize göre; Filistin ticaret 
heyeti lstarılmlda hir ''Transit antre· 
po u" y .ıpmak isteğindedir. 

l\lemleketimizi ziyareti de taınami
le lın ıne~clc ile a Hikaılarclır. 

Liman işletme direkt(irü, heyetin 
bu ıırmmnu ehemmiyetle karşılamı~, 
ancak haı~at Vekfiletinden hu lıusus
ta Lir direktif aJmmaclan lıiı_; hir ~ey 
yapılaınıyacağı için miiracaat hemen 
İktısat Vcka1P.tine hildirilmi~tİT. 1k· 
trsat Vekaleti, heyetin hu teklifini tet· 
kik ederek, memleketimizin ticareti
Je alaka<!ar ve menf aattar gördüğü 
takdirde hi>yle hir "Transit ant10po-

Evkaf idare i 1stanbulda bulunan 
camileri belediyenin imar plfınma gö· 
re tanzim ve tamir edecektir. Bu i§le 
meşgul olmak Uzere Evkafta bir ko
mi yon çalı,.nıaktadır. Evkaf idaresi 
belediyeden de hir mülıencli i temi~· 
tir. 

imar mfülürii Bay Ziya seçilmiştir. 
Jınnr mc_ai ine i:. tirak eclecektir. 

fü kaf rnruo~nuıııire camii civarın 
claki Sinanm yaptığı eserleri de ta
mir eılecck, buradaki dükkanlarda 
lıulunanları çıkartacak, hu ci,·an Si· 
nan sitesi lıaline g~tireccktir. Sinamn 
eserleri hakkında da tetkikat yapıl
maktaclır. 

Hal binasına ilave 
. edilecek·kısım . 

Belediyenin Kerestecilerdeki ltiil 
hinasınrn Yemiş taraf mda bina eclile· 
cek kısmı için istimlak yapacağını 
yazmı§tık. 

Bunun için lüzumu olan tahsisat 
hütı-eve konduktan sonrıı istimlak e-... 
dilecek yerlerin sahipleriyle g(irü)ü· 
lüp hir sene zarf mcla bn i~ tamam
lanaraktrr. 

Yapdacak hinaya dört yüz bin li· 
ra ~iılecek, lıal dışında satılan bir!,;ok 
maddeler buraya alınacaktır. 

sıınun" yapılma~ına müsaade edecek· 
tir. 

Diğer taraftan fstıınhul ]imanında 
antrepo lmlıramnm başgö tenliği ma• 
Jmdur. Bu itibarla yeni bir antrepo 
yapılması etrafındaki teklif büyük 
bir ehemmiyetle kar§ılanmıştır. 

Filistin lıcyetinin hu hususta bir 
cc\'ap a1mr.aya kaclar ~dırimizde ka· 
lacagı ve 1 tanbuJc.la hazı iktı adi me
seleler üzerinde tetkikler yapacağı u· 
muJmaktachr. 

1938 yıhna girince 

Kendinize fayda getirecek ne 
gibi bir karar ver diniz? 

işinizde daha fazla ilerlemenin ve 
kazanabilmenin usulü? 

daha fazla 

diniz? .. Hepinizin ağzında 1937 den 
çıkıp 1938 senesine girdiğiniz lafı do
laııyor. Bedbin olanlarınız "Eyvah ha
yatımızdan bir sene daha geçti!,. diye 
hayflanıyor. 

Nikbin olan ve tekamüle düşkün bu
lunanlarmız: .. bir sene daha yaşlan • 
malda daha tecrübeli bir insan oldum.,. 

Diye memnuniyet duyuyor ve bun
dan kendi yaşayışı hesabına bir fayda 
umuyor. Fakat kati olarak, yeni yıla 

girerken ne düşündünüz? kendiniz i • 
çin ne gibi bir program çizdiniz? 

Evvelki gün tanınnuı muiıarrir Ni -
zamettin Nazifin bir yerde makalesini 
okudum. "193.S modeli Nizamettin Na
zif!,, diye başladığı bu yazıda, yeni 
giren sene ile birlikte yeni tip bir in -
san yaratmak niyetinde olduğunu an
latmak istiyordu. Bir kaç saat sonra 

Nizamettin Nazifin kendisine rastla -
dığım zaman, bu tasavvurunu sözleri -
le de teyit pettiğini i§ittim: "Bu yıl sa 
kin bir insan olacağım .,, diyordu. 

tmdi Nizamettin, herhalde bugüne 
lar, kendisinin 1938 senesi için vadet
tiği sükunetin ne demek olduğunu bi
lirler. Bu bir fırtınanın dinmesi gibi bir 
§e:y'dir. Nizamettin, herhalde bugüne 
kadar gösterdiği şiddet" ve celadetin 
p:k faydasını görmemiş olacak ki, yeni 
giren sene ile birlikte kendisi ve mu -
biti için daha menfaat verici bir yol 
olan sükunet yolunu tercih ediyor. 

İşte aziz karilerim; Nizamettin size 

ınıan olacağını ıöyliyen muharrir 
Yeni ıiren aene ile yeni bir tip 

Nizaınettin Nazif 

bir örnek olsun. Şimdiyedek gönlünUz
den geçip te bir ti~lü yapmağa mu • 
vaffak olamadığınız işlere başlamak i· 
çin bugünden daha uygunu yoktur. 
Herşey için bir sebep aranır. Bundan 
iyi sebep olmaz. önünüzde bir yılbatı 
bulunuyor. 

Yani, hayatınızın türlü türlil faali -
yetlerine, tarihine ölçü olabilecek bir 
diğer yılın ba§ı 1 yann ömrümüzün so
nunda hayatımızın muhasebesini yap • 
tığımız zaman, yahut bu muhasebe dı· 
mağımıza zorla kendini aksettirıdiği va
kit ne diyebilelim ki: ''1938 yılı başın
daydı. Şu ve şu tarzda hareket etmc
ğe azmetmiş ve bütün sene içinde on
dan ıu yolda fayda görtnü§tliın:,, . _ • 

Gerçi insan kendisi için zararlı, hat
ta tehlikeli olmağa başladığını göı:1dü -
ğil bir iş hakkında hemen o zaman ka
rar vermek zaruretindedir. Öyle vazi • 
yetlerde yıl baıılannı beklemek lüzum
suz bir an'ane veya meraıinı düıkün • 
lüğü olur, Ukin tabii ahvalde, kendi • 
mize daha çok fayda verebileceğini um 
duğumuz bazı metodlan, vakit vakit 
ve mesela hususiyeti pek çok tebarüz 
etmiş olan yılbaıılannda tatbika hazır 
lana biliriz •• 

:tnsanlann yıl batılannda kendine 
vereceği sözler, umumt veya husust ma 
hiyet olabilir. 

Bazı söıler vardır ki, her meslekte in 
san için faydalıdır: "Bu ıene yalan ıöy 
lemiyeceğim,, ''kimşcnin arkasından lif 
etmiyeceğim,, "lyice tahlri ketmedikçe 
hüküm vermiyeceğim,. ''Asabiyeti el -

ıden bırakacağım,, gibi genel mahiyette 
taahhütler, her ne vazifede bulununa
nız bulununuz, fayda temin eder. Bun
ldan baıka kendinize kaqı • hususi ola· 
rak - giriıebileceğiniz bazı taahhUtler 
mevcuttur ki onlan, itinizin icabına gö 
re tayi nedebilirsiniı: • 

Onun için kendi iıinizin muvaffalıa • 
yet aırlannı tayin etmeyi sizlere bıra
karak. 1938 senesi içinde size, maddi ve 
manevi mutlak kir getirecek iyi bir ha 
rekete karar vermenizi ve bunu 365 
gün asla bırakmamak azmiyle hemen 
tatbika başlamanızı halisane tavsiye e
derim .. Yolunuz açık 211.un ! - •• 

Bir gı up dün akşam 
Ankaraya gitti 

Şehir Tiyatros~ artistle~n~en Hil-t 
eyin Kemal, Şazı~e, A,nı, eıaheff 
Yaşar diin ak~anıki trenle Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Bunlar, Ankarada Raşit Rızanm 
rejisörliiğü altında llalkevi n~. 
Ankarada temsiller ,·erecek1erdır. Saııı 
natkflr Şadi de bir lıaftadanberi An• . 
karada bulunmaktadır. Bu artistte he 
yete iltihak etmi§tir. 

İstanbul tiyatrosundan giden]~ 
mücsse eden tamamen ayrılmı§ degıl• 
]erdir. l\Jaa§lnnnı buradan almak §81"4 

tiyle iki ay mezun kılmmı§lardır. ~i , 
ay sonra başka bir grup Ankarayı gı~ 
<lecektir. 

Plajları soyan 
genç 

Başka bir takım işleri 
daha meydana çıktı 

Plajları soyan Rahaettin ismindeki 
genç hır ız hakkında tahkikat derlır 
Je~tirildikçe yeni mnrif etleri meydana 
çıkmaktadır. 

Bahaettinin Devlet Demiryollan 
hareket dairesi me\Durlanndan Tev• 
fiğin e\'inden tabancasını Ye Cenah• 
pa~n ha tahanesinde teda,·i altmda 
bulunan Yiizba5t ~nznnm saatini çal .. . 
<lı;ı anlac:1lmı•," hunlar satıldıkları 

n :. • " 
yerlerden geri alınmıştır. 

Bahsettin yaptığı hırsızlıklardan 
dolayı çok miiteessirdir ve mütema• 
diyen başı elleri arasında ağlamak" 
tadır. 

Kızgın sudmı yandı - Ye~ildirek· 
te Tarakçılar cadc1esinde 12 numa· 
ralı e,•de oturan Ch"anm 3 yaşındaki 
kızı ~Iari mangalın etrafında oynar· 
ken atC§ üzerindeki tencereyi devir
ıni!!t içinde bulunan krzgtn eu kızın 
vücudunu yakmıştır. :Mari hastahane
ye kaldırılmıştır. 

Zehirlendi - Kantarcılarda Abacı 
çeşme eokağmda oturan 14 yaımda 
A"nİ)e isminde bir ktz iyice yanma• 
yan mangal kömiiründen zehirleruni§, 
Haseki hastahanesine kaldınlmJ§tır. 

'Alacağını istcmcğe gidcrlrnn- Ki" 
sıklıda oturan 60 yaşında Hasan alı
ca~mı İı.·temek iizere Kurtulu~ta Man
dıra ~okağında oturan Alekonun e'i
ne gitm~, merdh·enleri çıkarken ay,.. 
ğı kayıp dii~müştür. Hasan alacağını 
istemeye f rrsat bulamamış, yaralanan 
ha~mı saı:dmnak üzere hastahaneye 
gitmiştir. 

lslanbulun coğrafyası 
hakkında kon/eıans 

Eminönii llalkcl'intlcn: 
Dil. 'l'arih ve EdelJiyat şubemizin 

tertip ettiği (İstanbul hakkında kon
f eram:Jar) serj inden (İstanbulun coğ 
raf yası) mevzulu olan birincisi Oni· 
,·erı;ite soğrafya doçenti Bay Besim 
tarafından bugün ( 4-1-938 Salı) ak
§amı Paat (20,30) da fü·imizin Cagal
oğlundaki merkez salonuncla nrilC9 
eektir. na,·etiye yoktur. Her arzu e
den gelebilir. 
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El aı abalaı ı 
Belediye temizlik i~leri müdürlil

ğünce asfalt yolları temizlemek üzere 
l •I el arabası yapdmı~tı. Bunu i§iten 
Zonguldak, Bursa, Adana belediyele
ri İstanbul belediresine müracaat e
derek nümune i!temiılerdir. 

Bu arabalar üzerinde henüz Jtat1 
Ye iyi bir netice almmadığmdan İs· 
tanhul helediyesi nümune göndere
miyeceğini hildim1İ§tir. 

Okullar açıldı 
Ydhaşr münaıııehetiyJe tatil edilen 

okullar bugünden itibaren c:ler&lt!re 
ha§laY.acakJardır. 



Karadenizde fırtına 
devam ediyor 

Bazı vapurlar 
Tekrar ba~lamış olan yıldız kara -

yel fırtınası dün bütün §iddeti ile de
vam etmiştir. İstanbul hududları dahi
linde fırtına kısmen kesilmiş görün -
müşse de Karadenizdcn gelen haberle
re göre, fırtına dinmemiş bilakis art
mıştır. 

Bu yüzden yine bir kısım vapurlar 
eıığmdıkları limanlartlan dışarıya çık • 
mamışlardır. Limanımızdan da bu yüz
den bazı vapurlar ve bu arada Tayyar 
vapuru dün yoluna devam etmemiştir. 

Arlon vapuru kurtarılıyor 

Arlon isminde 3000 tonluk bir İngi
liz vapurunun Çanakkaleden geçerken 
fırtına yüzünden karaya düşerek Ga -
lata burnunda Karakc.va mevkünde ka 
:raya oturduğunu haber vermiştik. 

Vapuru kurtarmak Uzere vaka ma -
halline giden '11ürk Gemi Kurtarma şir-

çıkamadı 
ketinin tahlisiye gemisi vapurun kur -
tarma ameliyesine başlamıştır. Vapur 
bundan evvel de yazdığımız üzere kum 
luk bir yere oturduğundan kurtarılma
sı o kadar güç olmayacaktır. 

Ancak fırtına Karadcnizde devam et 
tiğinden gemiyi kurtarmak için icabc
lden ameliyeyi yapmağa imkan bırak -
mamaktadır. 

Rus sahillerinde batan gemi 
Atina 3 (Hususi) - Bir kaç gün 

evvel tehlikede bulunduğu haber veri -
len Yunan bandıralı "Okeanis,, vapu
runun Kırım sahillerinde yarısına ka -
dar battığı bildirilmektedir. 
Okeanis vapuru 6 bin tonluktu. Yük -
1ü olduğu halde fırtınaya tutulmuştu. 

içinde bulunan yirmi kişilik tayfa 
Ruslar tarafından kurtarılmıştır. 

Dün Meclisteki müzakereler 

Ma a r if ve Maliye Ve
k illerinin beyanatı 

(Ü$tymıı: 1 incide.) 
kındaki kanun layihasının müzakeresi 
cşnasında maarif vekili B. Saffet Arı -
kan, Refik Şevket ince ve Kazım Na
mi Durunun mütalcalarına cevaben iza 
batte bulunmuş ve demiştir ki: 

Arka!daşlar, bundan ~ sene evvel 
giSrUlen ihtiyaç üzerine vekalet üç ae
nelık ııclahiyct verilmesi hnkkmdaki ka 
nnnu Refik ince arkadaşımızın ipret 
buyurduğu gibi Meclisten çıkarmı§tı. 

O zaman elde mevcut vesaite göre, ta
lr.b: adedinin artmasının takriben ye -
dı - sekiz bin olarak görüyoruz. Bu 
adet son zamanlarda 17 - 18 bini but-
mL•:,.tur. 

l zuubahis olan şirket, emlik şirketidir. 
Bu emlak şirketinden hazinenin hisse
!İ vardır. Oradaki hazine hissesini tak
viye etmeğe daha kuvvetli iştirakim.iz 

bulunmasını hazine menfaati icabatın
dan bulduğumuzdan dolayıdır ki, bu 
iştiraki arttırmak için o, menfaati ica -
bından bulduğumzdan bu iştiraki art -
tirmak için bize müsaade vermenizi is
tirham etmekteyiz • 

Deldikodunun daha fazlasının ne ol
duğuna dair izahat lütfederlerıe kcn -
dileri lazım gelen cevaplan arzederim. 

Bundan sonra birinci maddeye 500 
bin liranın ilavesi ve ikinci maddenin 
müstakil bir kanun halinde tanzimi 
liakkmdalci '.Refik İnce (Manisa) nın 

takriri nazarı dikkate alınmamış ve ka
nun layihası hükQmetin ve bütçe encü
meninin teklifi veçhile kabul c-Oit91iş -
tir. 

--0-

Mangatizma 
ve ipnotizma 

Bu gibi hUnerlerın göste
rlldığl yerlerden alınacak 
damga reamı tesblt edlldl 

Ankara, 3 (Telefonla) - ~fanya

tizmn, ipnotizma \: e bunun gibi hü
nerlerin icra edildiği yerler<le kulla· 
nılan duhuliye bilellerinden damga 
re .. mi kanununun hususi maddeoi mu
cibince bir resim alınması 1ilZlnı gel
mektedir. 

Hu dam~a re~mi hakkında vilayet
lere bir tehliğ yapılmış ve bu tebliğde 
şunlar bildirilmi~tir. 

1 - Manyatizına, ipnotizma gibi 
lıünerJcr tiyatro, sinema, sirk, stad
yom ve em~ali rnüe s~elcrde göste· 
rildiği takdirde, kullanılacak hiletle
rin. 1 kuruştan a§ağr olmamak iizcre, 
bi1et heıleJlerinin yiizde hc,.i, 

2 - Eğer hah e mc\ZU ol&n hü· 
nerler balo, bar, danzig ile hilfımum 
eğlence '\C temaşa mahallerinde gös
teriliyorsa 5 kuruştan a~ağı olmamak 
üzere hilct bec1el1erinin yüzd~ onbe~i 
ni betimle vergi) c tfihi tutulmaları 
lazım gelmektedir. 

-o--
Bit labiı in tefsiri 

isi endi 
Ankara, 3 (Telefonla) - Hizmet

ten ayrılan Nafia memur ,.e ınfütalı
dernlerirıin yapaınryacakları i~Jer bak 
krndnki kanuntla )·azılı "imtiyaılı ~ir
ketler., tabirinin tef~iri bir tezkere ile 
Jıiikfımet taraf mdan )fccli ten i ten
mi~tir. 
Hebatl haslah"lara karfı 

illç ar 
&\nkara, 3 (Telefonla) - Ziraat 

Vekiilcti nebati Iıa talıkların tedavi-
·sine yarayan bazı ecnebi ilaçlarının 
memlekete ithali hakkındaki rnü aa
de iizerinde y<'nitlen tetkikat yapmak· 
tadır. 

Hu tctkikattan sonra. liizunmnda 
yeni iliiçlarrı1 memlekete sokulmasını 
kabul eden hir layiha lıazırlnııacak
trr. 

Gazete klğuh konlenjapı 
\nkara, 3 (Telefonla) - ı orveç

ten alınılkta oltlnğnmuz gazete kağıdı 
kontenjanına hir miktar daha il:he e
difınes,i ikti:ıat ı·ckiilcti taraf mdan ka
bul olunmu tur. 
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önü nüzdck\ sene ise maatşükran ar 
'-=diyCJrum, yırmi bini bulacaktır. Bu 
sıkıntı; ı hi :oısed('n vekalet, bu talebe te 
hacilmil karşıs:n:ia yardımcı muallim 
kullanmak için bu selilıiyeti almağa 

m •cbur olmuştur • 
Dokuz ay zarfında maarif orta ted • 

ri::.at kadrosuna - rakkam olarak arzc -
cli;·orum - 245 mualli :ngirm.iştir. Gc
!ien sen~ burad:.ki Gazi Terbiye Ensti
tüsüne orta tahsil muallimliği yapabile· 
cek, l&e değil, yani lisenin birinci dev
resi olan orta tahsil muallimliği yapa
biecek , olan gençleri yetiştirmek üzere 
lisenin birinci devresı olan orta tahsil 
muallimliği yapacak hocalar yetiştimiş 
'tir. Bunlar emsali selahiyctle ve emsa
li derecesinde sıkı bir imtihana fabi tu 
tularak muallim oldular. 

lsmeı Inönü tamaınile lngHiz Başvekili 
iyileşti 

Geçen sene dokuz sencıdcki 245 e mu 
kabil kadromuza bu kanaldan giren mu 
allim mıktarı 375 tir (Bravo sesleri). 

Gelecek sene, daha öbür ıcne bu me
tot tekrarianacak ve orta kısmın - ki 
en ziyade sıkıntımız bu kısımdır - Ho
ca sıkınt1S1 bu suretle temb edilmeye 
calııılacaktır. 

Yardımcı öğretmenler yine arzet -
tigim veçhilc lisenin ilk kısımlarında 

ilk mektebin ikmal kısmı olan orta kı· 
ıımlarda muallimleri nezareti altında 

vazife görürler. Talimatnameleri mu -
cibince lise ve muallim mekteplerin • 
den &ıkmrı, olgunluk imtihanı verrnit 
arkadaılıııt.ıan seçilirler. 266 ya karır 
151 muallim vardır. Çok ümit ediyo -
rum ki alınan tedbirler bunlan önliye
cekütir . 
Fenerler idaresine verilecek tazminat 

Mecliste, fenerler idaresine verile • 
cek tazminat karşılığının ne suretle tan 
zim edileceği ve hazinenin ortaklığı bu 
lunan ıirketlerin ait hisae ıenctlerinin 

alınması hakkındaki kanunun mUzakere 
si esnasında ileri sürülen bazı mütalea
lar üzerine, Maliye vekili B. Fuat Ağ
rah beyanatta b:.ılunmuş ve ucümle 
ıunları söylemiştir: 

Bu şirket hakkınd aizahat verilsin, 
dediko:lusu varmış buyurdular. O de • 
dikodular günden güne büyüyeceğini 

ve hazine mcnfa:ıti aleyhine bir ecre • 
yan aldığını maliye vekaleti gördiiğlin
dcn dolayıdır ki, onlann önüne geçmek 
için bu ıelahiyeti istemektedir. Mcvz -

Ankara, 3 (TelPfonla) - İ met 
İniiııiiniin anjin neticeainde hir ame· 
liyat geçirdiği ve lıa talığm nekahat 
<levre,ine girdiği haher 'erilmi .. ti. 

TaınanıiyJ" iyile~mi~ olan f met fn
iinü -:\Jecli i11 tıugiinkii toplantı mtla 
bulnnmu,tnr. 
~ 

Mecli.4tin kış talili 
Ankara, 3 (Telefonla) - Hii) ük 

l\lillet l\lecliı:inin hu avın on dörılüue 
clo;ru kı;; tatili \"apaca.aı tahmin edil-,., ;> • ~ 

mektedir. 
Mccli in kı~ tatili, Kanunusani or

ta~mdan Şubat orta ma kadar bir ay 
denm .-clecektir. 

Ankara şehir liyat rosu 
Ankara, 3 (Telefonla) - Ankara 

Şehir Tiyatroc:u on gün sonra Jhlkevi 
salonunda, temeiJlerine ha~lı~ acaktır. 

İstanbul Şelıir Tiyatrosundan gele
cek olan arti tler yann §ehrimizde o
Jacaklarchr. 
- eniz bank mUdUr ve mu

avlnlık lerl 
Ankara, 3 (Telefonla) - Kanuni 

mecliste kabul eclilen ve yakında t~ 
kil edilecek olan Denizhank'm nıiidür 
,.e muavinlerinin ~imdiden tayin eclil
diği hakkmda!ri ne~riyat asd!lızdır. 

Banka müdiir ve muavinliklerine 
lıeniiz Jcinıı,.p tıı' in Pılilmi~ rle~il,lir. 

l s tanbul defterdarı 
An kar ada 

\nkara, 3 (Telefonla) -1 tanlml 
Defterdarı B. Kazım, Adliye Vekaleti 
He tema farda bulunmak üzere, eh
rimize ıı:rlmic:tir. 

Vall muavlhl geliyor 
Ankarn 3 (Telef onla) - Bir ınücl

detteııheri c:ehrimizıle bulunan 1 lan
lml \"ali ım;avini B. Ekrem hu akı:nm 
f tanhula hareket etmiştir. 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
tatbik edildikten sonra, silahların tahdi
di. 
SUI.11 LF.IIINDE 

INGILIZ TAARRUZU 
Londra 3 (Hususi) - Hariciye neza

reti genel sekreteri Van Sittartın bu kere 
ihdas olunan diplomatik baş müşavirliği
ne tayininden bahseden Observer gazete.. 
si şöyle yazıyor: 

"Hariciye nezaretinde, bu tayin, ikili. 
ğin bir ba~langıcıdır. İngiliz c;iyaseti ha
kikati pek ağır anlamı~tır. Beynelmilel 
münasebetler ancak bir İngiliz _ Alman 
anla~mac;ile düzelebilir. 

Poeple gazetesi Van Sittartın Berlin. 
Paris ve Romada ziyaretler yapacağı ve 
sulh lehinde büyük bir İngiliz taarruzu 
hazrrlayacağını kaydetmektedir. 

]APONl' ANIN SULll TEKLiFi 
Tokyo 3 (A.A.) - Mutedil Miyako 

gazetesi, Hankov hük<ımetini resmen ta.. 
nrmağa devam etmekle beraber, bu hükO
metle müzakereye girişrncmeği tavsiye 
etmektedir. 

Bu gazete, Japonya, l\Iançuku, yeni 
Çin. Siyam, diğer fark memleketleri ve 
mümkünse fngiltereyle Amerikanın da 
iştirakile Uzak Şarkta bir müşterek emnL 
yE:t ~istemi tesisini telkin etmektedir. 

Bu gazeteye göre, Paris paktile dokuz 
devlet muahede'i f esbedılerek yerine bu 
emniyet sistemi konmalıdır. 

Miyako, şunları ilave ediyor: 
"Japonya diğer de\ !etlerin Çindeki 

menfatlerini muhafaza etmek üzere tecL 
birler alacaktır.,. 

Yeni madalyalar 
( Ostrnm: 1 incidP.) 

Gelecek sene piyasadan kalkacak 
paralar 

Ankara ! (Telefonla) - Eski bronz 
beş kuruşluklarla yüz parahklar ve ni
kel kırk paralıkların 1939 senesi ba§ın· 
dan itibaren tedavülden kaldınlacafı 

Mısırdaki vazi1Jet 
(tlatyanı birincide) 

PARLAMENTO TAMAMEN 
FESHOWNACAK MI? 

Londra 3 (Hususi) - Gazetelerin n~
riyatma göre l\Iısırda Mahmut paşa ka. 
binesinin vaziyeti son derecede naziktir. 
Zira nasyonalistler ellerinde olan her va. 
sıta ile kabinenin icraatına muhalefet eL 
meğe karar vermislerdir. Mahmut paşa 
muhalefeti ezmek için kraldan parlamen.. 
toyu davet Ye bir ay müddetle tatil eL 
mesini istemiştir. Kralın bu husustaki 
iradesi dün neşrolunmuştur. Rh-ayete 
göre parlamento fesholunacaktır. 

Yeni intihabatta da :Wahmut paşa kuv 
vetli bir ekseriyet kazanacaktır. Mahmut 
paşa, gazetecilere verdiği beyanatta. par. 
Ifunentonun tatili kanunu esasi ahkamına 
uygun oldu&>t1nu söyler.ıic;tir. 

l'ENI MISTR R.4ŞVEK10N!N 
iLK BEYANA.Ti 

Yeni Mısrr Başvekili Mahmut paşa 
ilk olarak Fransızca "Jurnal,. gazetesinin 
muhabirine bulunduğu beyanatta §(>yle 
demiştir: 

- Mısır, kral Faruğun kararını büyük 
bir sükunetle kabul ediyor. Tedbir alma
sı için nc;kere emir verilmiş değildir. BiL 
tün tedbirler p0.1' c; tarafmdan ahnmıc:tır. 

"Kabine arkadaşlanmla temas ettim. 
Bütün Mısırda Mavi ırömlekli1er te5ki. 
ıatım lağvetmek ve silahla:nıı almak için 
karar verilmiştir. 

"Şimdiki halde ekseriyet 1:-enim tara. • 
Cıında de~il. Dunun için, yeni ~im ya. 
pılmast laznn gelecek. Fakat, o zaman? 
kadar, kabinemle beraber, asa}işi muha_ 
faza etmeye ,.e sıkı bir hükOmet kurma. 
ğa karar verm:ş bulunuyorum. 

"Projelerim hakkında, arkadaı:lamnla 
görüşmeden ewel, fazla bir sey söylemek 
istemem. Yalnız §Unu söyliyebilirim ki. 
umumiyet itibarile, hükOmetin siyaseti 
liberal olacaktır. Harid siyasete gelince 
herkese Ye bilhassa İngiltere ile milttefik 
terimize karşı dostluk siyaseti takip ede. 
ceğiz. ..,.., *tu P ' · 

"Aynı zamanda, Mısınn milli müda. 
faasmı inkişaf ettirmeyi kendime bir va
zife sayacağım. Şimdiki haJde, gülüne 
derecede zavıf bir ordumuz var: On bir 
bin kadar bir şey. Bu kuwetin elli bin 
kişilik makineli bir ordu haline getiril. 
mesi cap eder. Hava 1ruvvetlertnin de in. 
kişaf etme'i lazımdır.,. 

Başvekil Mahmut paşa, bir Mısrr hah. 
riyesi t~kili hakkındaki suale de §()yle 
cevap veriyor: 

- Bu da düşiinülecek bir şeydir. 
Ba~vel~l beyanatına şöyle devam edi. 

yor: 
- Gayem liberal. KuvvPtli ve kanun 

esasiyi muhafazaya karar vermiş ve her 
kesin kanun nazarında bir olacağı bir 
hükOmet kurmaktır. 

- Bir kanc;ıklık beklemivor musunuz? 
- Hayır. Memleket aldığı haberlerden 

sevinmiş görünüyor. Halk kralı çok se. 
\'er. 

"Eminim ki buhran derhal atlatıta. 

cak Hatta, kralın düğününe kadar unu. 
tulacak hile ... 

lllTILıtFJN ESAS! NE /Dl? 
Mısır kabinesinin kral tarafından az. 

Zinden balıscde1ı Fransızca (Paris Soir) 
gazetesi ihtilılfm esasını hatırlatarak di. 
)'OT ki: 

Şahsi imtiyazım müdafaa etmek i'ti. 
yen genç kral şunları istiyordu: 

l - Vefd partisinin taraftarı olan 
"Mavi gömlekliler., teşkilatmn lağ\i. 

2 - Senatodaki azanın üçte ikisinin 
kral tarafmdan seçilmesi: 

3 - Kar!\ın tfıyihalannın ve yüksek 
tayinlerin evvela saraya arzedilmesi. 

Buna mukabil Nuhas paşa, parlamen. 
t.onun karar vermesi ıazım gelen bir nL 
zamnameye dayanarak, kralın arzusuna 
kam milletin arzusunu müdafaa etmek 
istiyordu. 

Ihti!Mtan kral galip çıkıyor. Fakat va
ziyet, yeni bir kan~ıklık çıkması ihtimali 
il~ lngiltereye endişe veriyor. 

-o-
Gemi kurlarına anonim 

,ırket:nın taaf•yesl 
\nkara, 3 (Telefonla) - Türk 

Gemi Kurtnrmn Anonim ~irketinin 
ta· fiye i hnkkmcla 1ktısat Vekaleti hir 
kam;n layihası har.ırlam1~ "\'e Mccfüe 
vermiştir. 

Bu 18yjha ile şirketin imtİyH me,·
zunnu te~kil ,.,Jen hizmetler İktll•at 
V ekiiletin'e ba~h hükmi ııııhsinti ha
iz hir iıforrve clenecliJ,.cektir. 

maliye vekaleti tarafından ilan edilmi§
tir. 

Kan gütme 
(Ü$tyanı: 1 incide.) 

ıne aıleti de bu suretle doğmuştur. Bu 
adetin bazı yerlerde h8.li de'\"81D e
dip gitme·i de lıükiımetsizlik devir
lerinden kalmı§ hir ah~kanhğm de
nmınclan ba~ka bir ~ey değildir. 

Urfa tnrafl:mnda göçebe hayab ıfi. 
ren aeiretlerin mevcudiyeti de neden 
dolayı buralarda kail gütme adetinin 
diğer yerlerden fazla olduğunu göe
~ri~ 1 

Kan ı;iitnıe ~eklindeki iptidai ada· 
let u ulünün hii) ük mahzuru §Udur 
ki her katil vakası üzerine maktulün 
akrabası tarafından adil ve inti• 
kam kaeti ile \"erilen ölüm cezaaı 
mutlii.ka katile isabet etmez; katilin 
akrabasından hi!; bir suçu olmıyan 
zavallı bir in an da kan gütme adeti
ne kurqan gidebilir. Sonra bu kör
körüne adaletin doğurduğu f eliket 
bununla da kalmaz. Bu defa ikinci 
maktulün akrabasından olanlar birin• 
ci maktulün akrabasından birini öl· 
düriir. 

llülii.sa adalet namına bir adaletsiz
liktir ki de\"am edip gider. Katiller, 
öliimler, felaketler kar§ıhklı olarak 
rastgele, körkiirüne bir ~iddetle zin
cirleme şeklinde adalet namına ada• 
Jet izlikler doğurarak tevali eder. 

Bu adalet izlik, bu haksızlık, bu 
körkörüne kar§ılıklı tecavüz zinciri· 
ni kırmak için suçluya ceza vermek 
hakkını cumlıuriyet mahkemelerine 
hırakınaktan ha:.ka çare yoktur. 

İ~te kan gütme kanununun tatbiki 
bunu temin etmek içindir ve bu ka
nunun tatbiki bu maksadı temin eder
se ~ki hükumetsizlik de\ irlerinden 
kalan hu tehlikeli adalet usulü de 
nihayet ortadan kalkacaktır. 

Karadeniz sahillerinde kan gütme 
adeti olan y~rrerde dikkat edilsin, bu· 
ralarda ki;ylp,rin evleri \'ardır. Fakat 
kenclilerini giizle görmek kabil değil· 
dir. Köy evleri dağınıktır. Birihir• 
terinden yarım saat uzak me5af ede-o 
dirJer. Bunun sehebi de kan gütme iti• 
yafü ile muhtelif aileler arasına gi
ren emniyetsizliktir. Herkes kendi 
kijyevj ve tarlası ile ayrı bir alemdir. 
Hayatı mulıaf aza etme~ tarladaki 
mahrnlü beklemek enrli~esi hirihirle
tiyle kardeş gibi geçinmeleri irap e
den birçok yurtda~lan böyfo birihir
lerinden ozaklaştırmt§br. Kan ,rf.it• 
me lideti kalktıktan sonra memlt-ke
tin muhtelif köfelerinde yüreklere e· 
lem veren hu manzara da ya,·aş yavaf 
fieği§ccektir. 

ASIM US 
-0--

Yunan veliahtile evle
necek pı enses 

Nlklhını iki paı: aza k r/· 
drracak 

Atina 3 (Hnstt:ıi) -Veliaht Pren• 
Pavlo diin Alnıanyadan dönmü,tür. 
Veliahtm nişanlısı Prenses Fredcrikİ 
ailesiyle birlikte yarın sabahleyin 
Dre!;den'den hareket ederek per§eın· 
be giiuü buracla bulunacaktır. 

l'renees Protestan mezhebine men"' 
sup olduğu için burada Ortodoks ki
lisesi ayini üzere yapılacak nikahtan 
e.onra saraycla yapılacak Protestan nİ .. 
kalımı aktedecek olan papası da her&"' 
her getirmektedirler. 

Denizbank 
Memur kadrosunda 
değlşlk llk olacak mı? 

Bütün deniz müesseselerini kendi 
mürakahe , ·e idaresi altına alacak De
nizbank' a ait hazırlıklara ehemmiyet"' 
le devam olunmaktadır. 

Dün de İstanbuldaki deniz müesee
ı;eleri muhasebe müdürleri denib yol" 
lnrı iılareı;inde, deniz yollan muhase: 
he ~efinin ha~kanlığmda toplanar~ 
çalı~rna.:;ma devam etmiştir. Deniz nıil 
esseweleri mulıaschelerinin te,·hidi j• 

çirı yaptl::ın hu toplantılar bir baknrı~ 
g(ire, km~roların azahılara~ı fikrin• 
de uyııncf ınm~ ve birçok memur ,.e 
nın tal:•lenıin emliııeye dti~mll~tilr. 

Diğl'r taraftan D<-nizhnnk mlidii~: 
lüğüne kimin ı;etirilece~i hcnfü: kat> 
olarak bilinemenıektedir. 



OSMANOFLAR 
O:ıe neşriyatı: Saat 12,30 Plakla Tfirk 

musikisi. 12,50 Jla,·adis. 13,05 Plakla Tllrk 
musikisi. 13,30 l\luhtelif plak neşrı)"atı. 
H Son. 

Kurııdcnizin Uurgnı limanından sa- ı 
l.mhlcyln erken kalkacak bir tren hiç 
lıır istasl ondıı rötar yapmadığı tuk
ılırdc Sof)·n>"' ı;ı;ıe uıt•rinc dof(ru ':ı
rır. 

boyu gihi parıl parıl göziikiiyor; is
ta~yon ,.e kii~iik kalınsinden itiba
ren K arnalıaı, hir altın tarla halinde 

g(;z ~lahil~Jiğin~ t~zayor; ovalık par- ı 
ça hır <lııı; ke~ırnınde kaldığı vakit 
kenıli~inc lıa~ka bir yo) bularak deni: 

zc do~rn yiiriidii~ünii znnnediyordu
nnz. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 lokıltıp der• 
si: t nhersileden naklen Yu~ur Kemal 
Tcnğirşcnk. 18,30 Plakla dans musikial. 
J!) Bay:ın )luzaffer ve arkadaşları tarafın
<l:ııı Türk musikisi. 19,30 Konferans: Be
yojllu llolkevi namına l\izame~in Nazif: 
.Kitap sevgisi). 19,55 Borsa haberleri. 20 
Klıislk Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, 
keman J\eşat, kemençe Kemal Niyazi, ut 
Sedat, tanbur Dürrü, kanun Vecihe, nıs· 
Cıye Sel6hnllin Candan. 20,30 Hava rapo
ru. 20,33 Ömer Rıza tarafından arapça 
söyle\', 20,45 Yedia Rıza ,.e arkadaşları 

lar:ıfındıın Türk musikisi ve halk şarkı
ları. (Saat ayarı). 21 ,15 Orkestra: 1 - Flo
tow: Marln uvertür. 2 - 1.lusoriski: Borfs 
Godunow. 3 - Dach: Reveil du Printemps. 
4 - Straus: Ballnacht potpurri. 5 - De
fosse: Bcrceuse. 22,15 Ajans haberleri. 
22,30 Plıikln sololar, opera ve operet par
~aları. 22,50 Son haberler '\"e erteııi günün 
programı. 23 Son. 

Burgaıln Sofya ur:ısında birer kur
şun atımlık nıcsufcdc biribiri arkası· 
na sıralan:ın kasabıılardnn Karnal.ıadı 
10ao senelerinde yaptı~ım bir seyahat
te tanımıştım; dört sene sonra Burgaı 
sıhhiye dııırcsine tayin edildi~im \'&• 

kit, vazife~ e başlnrnııdan en·el, bir ls
''İçre knsnba ından dalın rnhııt buldu· 
ğum Karnabnlla hir talil ayı geçirmek 
isli)·ordum. Dahıı sonra Karnabada be
ni çeken bnşkn bir şey de vardı? Ora
da Osnıanofları tanıyordum. 
Bahsctll~im 1904 sonlıahnrırıda Kar

nobada nyıık bastığım zaman, Osma
noflnrın, gelişimdeki bütün haberlcrı
ne rı:ığmen ilk geceyi Aleksi Toolorof 
pansiyonunda 1>cı:irmc~i tercih etmiş· 
tim. 

Osmnnonarııı içınc ılör' :;ene C\'\"CI 

ilk oyuk basıııtını günler yeni bir tabi· 
ate girmlş sıbi bir lnkını sesler lşiti· 
yordum. Kıırnıılıadırı sükCmelinı elle· 
rinde tutmak lstiycn Oımıanoflar bir 
şeye hazırlanıyor gibi idiler; fnkat 
hiçbir \'akit bu ilk seyahnlimde onla
rın gidecekleri )'olu tayin cdeml'miş
tim: 7.aten bunu ynpmndıkton daha 
ziyade onların doslluklıırını tE'mine 
ihti>•acım vardı. 

Osmıınoflar icınde ilk hntırladı!ıım 
yüz; r.roşenkıı oluyor. Döı1 sene ev\"cl 

· henilz kucük lılr kızdı: \'e annın Yu
\'nog.\ lihailoviç ihlid:ı ettiği h:ılıle. 
Osmanorıor so:rarflıırını kE'nrfisine ,.e. 
rl'miyorlarclı, Oıe t:ırarııın Ahmet \'e 
Halil Osnınnoflıırı hatırlıyordum: Bi
risi, en hllyilkJcri Ahmet Osm:ınof e,·. 
lenmek iizerc)di; lnkııt kiminle'} 1900 
ilkhahıırında hunu bizzat Halil Osma· 
nor inlih:ıp edecekti; ve luıtUi hir sc
~·:ıhali hile göze alınıştı: 

Halil Osmanof un hf'ncle hlraktı;"!ı 
ilk intibaları ken<limdc Föy!e bir 
{;eeerkf'n onun için ~anlıı:: lıir kelime 
1'Öylcdi~i,,1i zannetmiyonun: Halil 
Osmanof l 901 ·azmdıı !ınkikatcn ~u-

lb~)!İYI~ hir şe • E:czinmh·onln. Yalnız 
••tt;l.µ uf Osmanofa kar ı hir ~ev, bir 

harel~ct \'a•lacaktı. V c hiitiin im iı.le
rin niha\'etirn!e. ondan. Yuc;uf Osına
Qoftan. valmt do~rudan do~nıva Yn
'·anna f ihailo\ içten intikam alacak. 

Ym·nnna onun c;İnirine <loknnu
Yorrln. Fnltat ) ·m·anı1a O;:m:moflara 
na ıl hir fenalık vıırınh;ı:,.(tj ki .. 

HaJi] O manof. hir ,:;jfltJı koll,.k.,i

Yo:ıu oclnsmclan z=vacle hir silah cle
Posuna llf'nzf',·f'n odn ındn hunu kf'n
cli kendine cliicii niimrdıı: O<lanm yr
t;ane pcnl'Pre-i hnlwcvc ılo~nı ar•k. 
t'uvanna iJ ..... iıle. Tiir a~sır altTJlrla. 
Bir i kf'nılf'<lP otıırnror. G.iizleri hir 
tarafa rlo~..,. rl;ldlmi-=: JlP ıli;<ıiinii"or? 
"Yu,·anna MihAilovirin Clii 0 Ünf'cek lıi<' 
hir Şevi vok. Fakat Halil Osrnanof; f0re n.a11 u nl'sııla otnnıvor. Kendi 
••ıunınclan J·folil O;:manof a ezivet 

~errnek için!. Ve çolc kertler Halil 
11rnanof pen<'ererıirı kennrma ılo:?m 

Ya1'Jaı;ıyor. Camın ~ir taraf mrlsı. clıık•tt 'kendine siner alarak elinc1e hir 
arahinaw kadf'lın tam alnına cln:-;n1 

Çeviriyor. r,.red,.vsr atM eclerf'lc. Rir 
sah.niye. iki. iir. ılört ••• Sonra hirılrn-

•re • 1_·1· "tl · h· l!~rı re•n ıvor; w• "amt mu ne: 
'" su .. ~ı-,1e knpıyor. Kr.lm kımılda-

:tn..,.or h'l · 
ı e. 

Onun idn. Osm:ınnflara fF;rer,.ı 
~tııi 'hir kıtrlınm tıı'hiatine H11l;J Oc;

ti~~oF dikkat etmik istiyor demi~-

:b 'hovnk ka .. rlecinin ıı l:ı<'aliı karlın• 
j 

11 ıteFer <lo~"'H'an rlo~nıva lc;,.nilicıi 
-~t~an f'de('f'kti. f.nk ı:nnr:-lım. lıir 
11.' •lt hmı111i hir iııi ir;"' f c:tıınlınla he-

' l?Ö ... ot) • """~e eelen fhlil O!'ltnanofun 
O 1t Selh11 Oenıanoftpn. 1-.n lcs11lrnm. 

'llla11of1R,,__ • • 1.ı•w• • • • • ti • •11 lf'lnf! P.f' ll'"'ITII JllJfJTIJll• 

lrıtrı. 'F.'tı hiivük )rnrrlrderi AJ.nıpt Oı::
l!ı ~l'lof11n kanııı "7rlıra" vı Halil Os-
"ınf hi~7.At İntil,ıı"' f'tmi,ti. 

Tekrar Gro,enka 
~"!esi sahalı. Alek i Todoroflarm 
ttt 8•1YOnt~nda Todoro( aile-inin yor
oiJjtUn1en at;ır> oturduklan "Hususi" 
l.~8 nvandı::mı :zaman kenrlimi çok 

s_ hafif huldnm. 

Bununla heraher Madam Todoro
fun odasında kulakf arım hiç bir va
kit yalnll'; değilcli; nşağıda Matmazel 
'f oclorofmı c:esi dnnıluyordu; üzüm 
çardakları arac:ındaki yeşil yaprakla
rı geçnek kulaklnrmta kadar gelen 
bir ses. 

Matmazel Todorof yarı türkc;e. ya· 
rı hulgarr.a hir ~ıtrkı sifrlüYor; fakat 
nerleme ınısralarnı arasımla bir mü
naı::ehet hulnmırorum. Sadece hövlc -V.RA l' 

~ir ı:arkıvr, Knrnoha<lı11 ilk uvanıl•inn lPER 

c;nhalımıln i~itmr~e ihtivacım nrdı. 

Sinemalar 
J>eriler diyarında 
Bufolobil maceralar kra
lı ve Sezar Borjlya (tUrk 

J 

Belki ıle oııu ynlnn liirkre vahut hac;- ce> . 
lanlrn"a hıılJtar<'a hir ~arkı dinle'-·ecek iAllARVA 
1 J tt~K 

t Suiistimal davası 
Şen yumurcak ve Mikl
nin şen saali o urc:am lıu dneef' haz •hıyınayacak-

lım. 

Geceden ~Iadaın Toclorofun per
ılevi v:ırr irulirPrek ıırrk hrraktı~r pen 
<'Crı>ve davanıl•i!ım dnk ika i.izerimde 
hiivfi~ hir gerinr" nrzu!'u ,·ardı: a~a
;;,cla 'r atmauJ Todnrof ıslak hah~eyi 
"iİ'liiriivor; :\[ııılam Torlorof henim i
rin lıa?:rrlsını:ı' 11 caJı,,tJ~ını çok iyi 
t,;J,Ji;;iın hir pilirin son tiivlnini ha
fir lıir "~ l ıını "'i ter~TPlc voluvorclu: 

- Oo. dr<lim; sahalı Tar hnır ol
cun. l\f., .1., ... ,;<'a ! .. 

- Naı-ıl. siz uvandmız elemek? .. 
S11 lıalrle nıiı:afirlrrinizin yanına ine
hilirsiniz?. . . ... 

A~ağıcla, kendimi Gumqa Nikanın 
knr-ı;;ııırla hnlılu~um vakit. "Madme· 

zel toclorofnn şarkm, haf ızaına en 
uygun bir ses hnlincle hala de'\·am e
diyordu: 

- Gro:ı.enka, diye atıldım; Gro
§enka sen misin? 

- Biliyorum, dedi; hiç ümit etmi
yordunuz. 

- Hayır, bilhaııı;a fönit ediyordum 

Gro~enka! 
- Tuhafsınız; hiç bir , ·akit lınre

ketleriniz)e siizleriniz araı:ıntla mii
ııa~chet hnlnmıyHcağız. Halhnki iki 
lıahadanheri sizi ne kadar bekliyo
ruz?.. 5cliın Ü5manofn yazılı~ınız 
111f'ktnh11 lıatırlnılımz mı? •. 

- Tahii Groşcnka ! 
- Ne diyordunuz orada? •·Gro· 

~cnkanın yaş gününe mutlaka ~eti!· 
mck İ5tiynruın" , ·e nf' kadar cfo tatlı 
c;övliiyordunuz bunu? 

Piif !. O kadar inanmıştım ki'! Son
ra da Aleksi Todorofların pan;;iyo
mı? .. 

Madam Todorof: 

-Ooh Gro~enka. Groşenka. de
di; bir çocuk olmasanız sizinle ka\'ga 
t'dehilirdim. AJek~i Tocloroflarm pan
sivonu kadar rahat hir pamiyon ? .• 
Balkan)arm neresinde hulahilirsiniz 
acaba?. 

- Bayır, Gro~enka, de<lim ~ bütün 
bir l?Cre 'Taıln1•1 Toclorof11n nan~ivo· 
nunda rahat ettim; \"C eı:ovalarnn hu-

"· 
rada kn t -ıı·!' • ;mtf'n. 

- Y
1

a Zehra Osmanofun emekle
ri?. Tiiitiio hir haftayı odanızı tan
zim i"in har('aınıştr. Sonra Petro Gri
~orof· un kiler? .. 

, - Petro Grigof ınu diyorsun.? 
Groşenka birdenbire arkasına diiıı

dü; 

- Evet, Petro Grigorof!. Oh, ta
nıştırmayı unuttum doğrusu!. 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

"iaat 20,30 da (Erkek 
,·c hayaletleri) Piles 4 
perde 16 tablo. Yazan: 
fi. Lenormand; Türk· 
çesi: 1. Galip Arcan .. 

ERTUÖRUL SADi 
TEK TIY ATROSU 

Bu gece: Bakırköy 
(:\liltlyadl), yarın se· 
ce: Ü5kildar (Hale) 

Slnemaalnııda 

CEZA KANUNU 
Vodvil 3 perde 

ŞEHZADEBAŞI 

ruRAN TiYATROSU 
llu gece saat 20,30 da 
'ian'atkAr Naşlt ve ar
·adaşları, okuyucu : 
KO~ük Semiha ve l\ff. 
,eı varyetesi (Ziinpe. 
ler) komedi 3 perde.. 

Z A Y l 
Sahibi bulundulum 456 No. lı 9 tonluk 

Tayyar motörümün umum evraldannrn de
nize düşlü~ için yenisini çıkaracalım- . 
dan hükmü yoktur. (Y. P. 2136) 

Kürükmuslafapafa Aııkpa/Q ma
halleainde Aydınbe11 sokak No. 

511 Şahune GIJvel 

Z A Y l 
3 lkincikAnun pazartesi gUnil Sirkeli 

Jfayriyenln Hisardan kalkan 59 numaralı 
:sekizi on beş vcapuruoda beyaı bir paket 
içinde y{lnlü bir şal '\"e ıskarpin unutularak 
kaybolmuştur. Bulanın ııazelemJz idaresine 
getirmesini dileriz. 

81!/iklaş ikinci Sulh /Jukuk l/{ıklmliğin
den: 

Mehmet oJlu Mthmet terekesine ait Fa
tihte Macar kardeşler caddesinde kAln 
Bosna apnrtımanı nıımı)'le manır apartı

manın altında 90/1 ve 90/2 numaralı seb· 
7.ecl ve ekmekçi dükkAnı ile anın ittisalio
deki marangozhane ve onun ittlsalindekl 
bnkknl dükkanları ile yine apartımaoın al
tında kAin şerbetçi '\"e tatlıcı dükklını ve 
ap:ırtım:ının birinci katının acık artlınna 
suretiyle kiraya verileceAlnden istekli o
lanların 5-1-938 tarihine rastlayan çar
şanha RÜnil Mal 15,30 dan itibaren 16 bu
çujtn kn<lar mahnlllndc bulunacak memu
runa miirncaat etmeleri ilAn olunur. 

( (24196) 

UUGON KALKACAK VAPURLAR 
Saat Vapurun adı Gittiği yol 
l 2 Karadeniz K:ıradeniz 
9.30 Kocaeli lzmit 
R.30 Bursa 

20 Sa:ıclel 
Mudanya 
Bandırma 

Hl S<'yynr Karabiııa 
r.m .ECEK VAPURLAR 

J1 Eğe Kararfeniz 

Askeri Liseler güreş 
müsabakaları 

Dünkü maçları Deniz Lisesi 
Bursa Lisesine karşı 4-1 kazandı 

Askeri liseler araaındaki güreş mil- , 
sabakalannm deniz lisesi ile Bursa as
keri lisesi karııtaıma.sı, General Fah
rettin Altayın dahil olduğu bir çok bU
ylik rütbeli kumandanlar hururunda 
dün Kuleli liscainde yapıldı. 

müsabakaya tekrar ortada batlandı • 
Bu defa oyun yapmak isteyen Eyüp 

kendi hatası yüZündcn alta dUttU bu 
arada Ercümendin tatbik etmek iıte • 
diği teleler ve saltolar da nedccıU kaJ.. 
dıysa da nihayet dokuzuncu dakikada 
kol kapması ile Eyubu tuşla yendi · Çok muntazam olan bu mUsa.baka • 

larda, milli gilret takımı azasından Sa
imle antrenör Pellinen hakemlik etti -
ter. 

Saat liçil biraz geçe ıporculann yap 
tığı bir rcami geçitten sonra gürqler 
batladı. 

Sunaur (Deniz) Şerif (Buna) 

56 kiloda Buraadan eŞrifle Deniz li
ıcainden Sungur karfllattı. Bir iki da
kikayı ayakta birbirlerini denemekle 
geçiren gilreıçiler ikinci dakikadan aon 
ra Sunıur bir kafakol kaparak Şerifi 

altına aldı ve bet dakika kadar rakibi
nin üstünde gilzel çahprak onu bir 
hayli de hırpaladık~ sonra müsabaka 
nm sekizinci dakikaaında sırtını yere 
getirdi. 

Feni (Buna) Kemal (Deniz) 

61 kilonun bu müaabakaama büyiik 
bir ıuratle baflandı ve ilk dakikada iki
ıi de kol kaparak yere düştüler. 

tik tehlikeyi güzel köprü kurarak at
latan Kemal bundan sonra daha ya • 
vaı gürqmeğe batladı. 

Rakibini altına alan Kemal salto ya
parak puvan kazanmağa çalıprken Fev 
zi ani bir kol kaparak üste' çıktı ve tuı
la galip geldi. 

66 kilo 
Bu kaqılatma deniz lisesi güreıçisi

nin 7 kilo fazla olduğu tesbi teid.ildiğin
den yapılamadı • 

Ercüment (Deniz) EyÜıp (Bursa) 

Ayakta bir itiıme ile başlayan 72 ki
lo müaabakaır dakikalar ilerledikçe he
yecanlandı ve dördüncü dakikada Er • 
cüment künde ile rakibini serdi. Fakat 
omuzlar minder dı§ltlda olduiu ~ 

Dmit lisesi ve Bursa askeri 

Fethi (Deniz) Mustafa (Bana) 

19 kilodaki deniz lisesinden Fethi ile 

Buraa liıeıinden Mustafa araıındaki 
gürq de çok hızh oldu. 

Muıtafanın atılgan oyununa Fethi 
daha dikkatli ve daha temkinli bir tarı: 
da mukabele ediyordu. 

İkinci dakikada gürcı yerde dcam 
ederken Muıtafanm zayıf tarafını ket 
feden Fethi miltemadi klelerte' rakibi -
nin ensesini hırpalamağa batladı ve 
nihayet dokuzuncu dakikada tatbik et
tiği burgu aayeainde müıaabakayı tuıla 
kazandı. 

Necmi (Deniz) • ltmıail (Bana) 

87 kilo güreıi denackn Necmi ile 
Buna lisesinden bmail araaında idi 
ve bu mUaabaka günün sürprizi oldu. 

Rakibine nazaran kilo farkı aleybiae 
görünen Necmi çok düzgün ve vaziyet· 
ten istifadesini bilen bir güreften sonra 
Iamaili tuıla ·kuandı • 

8 dakika ıürcn mUaabakanın ilk an
lan Buna liscai gür~çiainin üStUnltıil 
altında geçti bu arada büyük bir tehli· 
ke geçiren Necmi bunu güzel bir k8p
rU ile savuşturduktan soma tsmaili ti· 
tına aldı ve ayakta gilreıtiği nmanlaı• 
daki çok güzel aaltolanna mukabil .be 
defa yerde de mükemmel :Oravleler tat 
bik ederek ıünün son gürcıini kazan • 
mrı oldu. 

Derm ve Buna liseleri araaıdhti 
müsabakalar 4 • 1 deniz lisesi tarafm
dan kuanlıdıktan sonra, Kuleli, Malte 

·pe, deniz ve Bursa liseleri gürCJÇilcri 
tuafmdan ıösteriı maçtan yapıldı. 

lisesi gıİ1e$çı1ni bir tl1ada 

lSTAXBUl DÖRDONCO NOTERiNE 

Ve ayni sanivtlerde, belki de Gro
şenkayı giirdiiğüm ilk dakikııdarı iti
baren kar~ı ka~ıya hulunnıaklı~mu
za rağmen Petro Gri~orofu hemnı gö

rüvorum. Yahut. hir perde üzerin· 

deki hir gölge ç;ibi odanın i~eri inde 
Petro Grigorof \'ardı; fakat Osnıanof
ların Grocıenknda fonlanmı~ ~İtı>mlt>
ri. odmla 1':ıı;kn hiric:inin "arlı~ını i· 
kimize <lr urnııturmuilu. 

14.3() 
6.30 

Mersin 
S:ıadel 

Bartın 

Bandırma fstanbulda Yenipostohane caddesinde l\Juhdinolllu hanında 7-8 sayılı iki ocfa ile 
34 sayılı dfikkAnın altındaki bodrumda mev cut bilcümle ecza, müstahzarat, demiı baş 

ma en cok Yardım eden 0 olmu~tur. e~)·a ve leferrüatını ve 2028 ııiciJ sayısıM müseccel "Türkiye ecza depo5u sahibi Vu-
- Ilala~odare gospodine. '.11n Viktor" tlraret ün,•anımı, ticarethanem in mukaveleye baAlı dört vorakadan lbntet 
Ara•ııızıla ilk kelimeyi h .. le- lıslede yazılı bfitfin alacak ve borclnrı mOş leriyf! ve verstl borçları bana alt olmak şar-

Gro en'ka: 
'-ltı~ at •ltı buçukla yerli sulan ara· 
kllJll ytlı. Atık r>enf'erc<lcn cenup hal

)"" ~rmm aydm lığr. a~aç \'C yaprak-
•erfne h•nu" •· ··ı .. h' ._ z . uru muc taze ır 

l< 

- fa· et l'ctro Grigorof, •lire de
, · anı etti; odaııızm tanzimi i<;in ahla-

ıl im. \'f' Gos'lorfin Petro ~n. •OV r tiyle httJ(ÜnkO tarihle daireni7.ıfon ta~rllk e ılilen mttkO\'l')e ile Reyojtlunda Polonya so. 
. ırı~~ro • kaAında 37 sayılı evde mukim Kalyopl Ohn nldl'ye sureti katlyede sattııtım cihetle ke~·· 

Bn<lel'~. r:iınıel~ri~i haf~f hırle:ıne •

1 

fiyeııe.n üçü.neli şnhısların haberd:ır olunma Jıınnı temlnen işbu IHinın Kunın gnzelesir-
rt•k C:!ılnıeklc ıktıfa ettı. le nl.'şır \'C ılônını ımygılarJmla dilerim. Yiktor Ohanldl: 

f Arkası ııar) UcyoJJunda Polonya soka.Aında 37 sayılı evde mukim. :<24l~) 



Mahkemelerde 
--------'4- *-------· 
üseynin asılmasına 
karar istiyorum 

Müddeiumumi Haceri katilden • 
suçlu Hüseyin için böy le söyledi 

DUn ağır ceza mahkemesinde, geçen 
dene tcırinievviln 16 ve 17 inci gecesi 
Kadıköy civanndaki Mahmut baba 
mezarlığında canavaı•;.a işlenen bir cina 
yetin failine müddeiumumi idam ceza. 
sı için karar verilmesini istemiş~:r. 

Cinayetin &uçlusu Hüseyin onbaş~ 
isminde bir askerdir. Maktul Haceri 
parasına tamaan gece v:ıkti mezarlığa 

götürmüş, orada kafasına taşla wra. 
rak öldürdükten sonra parasını almıştır. 

Müddeiumumi Remzi mütale:ısında 

§unları söylemiştir: 

''- Hıllseyin onbaşı Haccrin kafa. 
sını taşla ezdikten gözlerini kasaturası 
ile oymu§, aynca karnında da bir para 
açmt§, kadını feci bir §Ckilde Öldürmüş 
tür. 

Katil cinayeti işledikten r.onra met
resi Şerifeye gitmiş, ona cinayeti nasıl 
iıtediğini anlatmış, Hacerden aldığı 

paranın içinden Şerifeye de bir lira ver 
miştir. 

Ertesi sabah da Şerife ile cinayeti 
işlediği yerden geçerken Hacerin cese 
dini göstermiştir. Gerek tah'dkat evra. 
kr, gerek Şerife ve diğer şahitlerin ifa. 
delerile bu suç sabittir. Müdafaa itin 
söyledikleri varid değildir. 

Bir cürmü işlemek için irtikAp olu. 
nan katil fiillerinde, ceza kanununun 
4SO inci maddesinin 3 Uncü ve 7 inci 
bentleri faile ölüm cezası tayin eder. 

Hüseyin de Haceri parasını almak 
nınksadile öldürmüştUr. Bu ağır cina.. 
yetinin ı.:ezasmı ba~ ile ö~emcai lazım. 
dır. 

Hüseyinin asılma.sına karar verilme. 

de yaralanmış, ve kaldırıldığı Cerrahpaşa 
hastahanesinde ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver Karan cesedi 
muayene etmiş defnine ruhsat vermistir. 

* Geçenlerde hizmetçisi bulunan evin 
bayına kahve pişirmek üzere hava ga. 
zıru yakarken, eteklerinden tutuşarak 

yanan ~adire kaldınldığı Haseki hasta. 
hanesinde yangın yaralarının acısına da. 
yanamayarak ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver Karan cesedi 
muayeneden sonra defnine ruhsat ver. 
miştir. 

• Habip ve Sahak isminde iki genç 
esrar içer ve satarlarken yakalanmıs, 

beşinci asliye ceza mahkemesine tevdi 
olunmuşlardır. 

Sama/yada Auauorol Kill&esi l'akf ı 
Müle.uelli Ile.ye.li11den: 

Samatyada Trnm,·ay caddesinde Aya
yorgi kilisesinin yanındaki kiliseye ait ar
~n, keşif \'e planına ve şartnamesine göre 
ihale tarihinden itibaren üç ay zarfında 
(288!>) Jira (61) kuruş sarfı)~ üzerine bir 
lıinn yapılarak mliıldctin nihayetinde \'ak· 
.fa terketnıek ve ayrıca &)'da tahmin olu
nun (R) lira kira ,·ermek şarliyle on sene 
müddetle kiralnnmak üzere acık artırmaya 
konmuştur. 

İhalesi 4-ı_g3g sah sünü saat 15 de 
yapılacaktır. Keşif ,.e pl1inı ve ş:ırtname
li görmek isleyenlerin htıınbul Y:ıkınar 
Başmüdürlü~ü Mülhakat Kalemine ve artır
maya iştirak edeceklerin kanuni teminat 
akrelerlyle birlikte ihale günü saat 15 e 
kadar mezkflr Başmüdürlükte ihale Komis
yonuna mürnt'ııatları illin olunur. 

L 
•Kanalizasyon şirketine ait bulunan Un

knpıınmdnki künk ve boru fabrikası bu se
ne zarhndn belediyeye devrolunacaktır. 

Bu de\"İr muamele 1 mukavelename icabı
dır. Uelediyc işlerinde lüzwnu olat'ak bo
rular burada l'npılacnktır. 

• Onümü7.deki perşembe günü, esnaf ce· 
miyl'tlcri iclnrc heeytlcri Eminönü llnlke
vinde bir toplantı yaparak esnaf cemiyet
lerinin yardım sr.ndıı!ı etrafında ec;aslı ım
reltc Lir görüşme yapncaktır. Toplantıda, 
Ticaret Odası esnaf şulıcsi müdürü Klızım 
Yorıılma:ı: ile, mürııkip Ferit n Z\ihat ta 
h:u:ır Jrnlunacaklnrdır. 

• Liman ışletınesınde bazı yenilikler 
yapılmı,, yeniden ambar başmemurlukla
n ihd:ı, edilmiştir. Bazı memurlar da an
trepolara verilmiştir. Hazırlanan yeni 
kadro bir iki güne kadar bildirilecektir. 

* Erıincanda Knradağda kömür madeni 
bulunmuştur. Belediye azasından \'ehbi, 
mndenin işletme imtiyazını almıştır. 
* Tululan statlstikler neticesinde, mem

leketimizde bir milyon yüz altmış bin dul 
(karıları ve kocaları ôlmüş)sekiz milyon 
197 hin bekAr, 48 bin boşanmış, altı mil
yon dört altmış allı bin e,·li olduğu 

anlaşılmıştır. 

* Nafia vckliletinln Elektrik ,irketln
den i~tetliı1i lı:ılkılan alınan fo:ı:la para me 
selesi etrnfıııda, hükümelimizle müznkcre 
de bulunan şirket murahhıı~lnrına Belçi
kndaki merkezden gönderilecek talimatın 
birknc güne kodıır gelmesi muhtemeldir. 
Talimal gelir gelmez, murahhaslar Anka
raya giderek, ,·eUlctle müzakereye devam 
edeceklerdir. 

ııı Emniyet altıncı şube müdürlüğünün 

Snnns:ıryan hnnına nakli için emir veril
miştir. 

• Maliye müfeıtişleri, seçen yıl beledi
yeye geçen arazi ve bina verı:;isinin bele· 
diycye ', . . inden sonra aldıilı vaziyet et
rafında incelemelere başlamışlardır. Ayrı
ra maliye l:ıhsil ~;ulıelerinde de lertlşlerine 
de,·:ım etmektedirler. 

• Şehrimizde, meslrklerinde çalışan 12i 
eczacı 275 diş doktoru, 80 dişçi 1088 dok
tor \'ardır. 

* Ynrın<lnn itibaren hususi müessesele
rin kazanç defterlerilc gösterdikleri ka
zanç Leynnnamelerinin tetkikine ba~lana 
cak, hnkikatc u:rsun olup olmadıkları n
raştırılncnklr. 

• ~ikcl kırk parolıklarla bronz beş ku
ruş ve yQz paralıklar bu yıl içinde teda
\"ülden kalılırılncnktır. 

• Polonez köyünün tapuya bağlanması 
fşile Sıhhiye vekAlcli meşgul olmn~o baş
lnmışlır. 

Ka{:ııılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kaybolan G e neral!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T eşki
latr,, reisi Millerin izi üzerinde .••••• 

) Yazan: Alfred Gerlgk -~-Tefrika numarası:: 25 

General K u tyepof; 
Nasıl kaçırılmıştı? Araştırmada, pek çok 

şahit ortaya çıkıyor! 

l'arlsle.kl "lleya: Rırs Askeri Teşkilcilı" ri
yaselirırlc General lJlllerill selefi olan ve 
ondan 7 sene evııel uene esrarengiz şekil· 
de kayıplara karrşan General Kulyepof •• 

26 Kntıımıısani 1930 Pazar 
giinii ~aaı 10 buçukta, Beyaz Rus 
Generali Kııtyepof; Pariste "Be
yaz Rus n:rT•eri te~hillitı Tıilise-
i'' ncl11T:i bir matem rulınni a· 

yininde lıa::ır bulunmah ü:ere. 
cııinrll'n çıTa ·or. Fal;at, bu kili
$P)"t? gelmediği gil>i. artık evine 
de dömniivor. Bu tariht<'n 7 .~r.ne 
sonra onı;n 1uıfofi Gr.rıernl Mil
[,.rin de 1ıemen hemen ayni şr· 
kilde T..m.,JOlmmt İİ::f'rinn. Frnn· 

sı: pc1lisi, eski dosyaları kan~tı,.. 
rıyor, muhnyc"c için Kııtycpo/ 
vaha.mu y<>rıidcn gö::dcn ıwçirmc 
R'' bt1~lıyor. General Kutycpo· 
/un lwrbolmasmdan biri.aç giin 
Önce, [fos uslwri birlilılerindcn 
birine tl'fo/orıla "Genl'ral Kut• 
yeııo/un emriyle, bııgiinlcii i<;ti· 
mam ..-apılmı ·acn~ını sÖJf iiyo
ruz. General gelemiyccek!'' Jc-
11ili ror vr. tdefon/.n bö)·fo deni[. 
diktım biraz .'ionm. General Kiit 
ycpof it.;timaa geliyor, 

telefonla hildirilen siizlerden maluma 
tı olınadı~ı meyclaan çıkıyor. Ne de 
ol a, hıı, daha o zamanda bir kat·ırr 
lış pliinr mevcut oldu~ıma, fakat ge
neralin 1-apnna girmediğine bariz bir 
i ·arettir! 

General Kutycpofu tekrar hulmnk 
i!:İll yapılan ara§tırmanm 4 üncü gü· 
ııiin<lc Puri le çıkan Rus~a bir gaze· 
te, o son günlerin heyecanları arasın· 
da gi;Jgede kalan lıir f:ılıidin if aılesini 
)':p:ıyor, neşriyatını hu ifade ~erinde 
tek if e<li) or. Rus le soka~mdaki bir 
lıastalınncniıı hekçU, Kuyepofun 
ka holduğn ~üntle, ncaip bir \'aziyete 
şahit olmuştur. Alzaslı olan ''e Fraıı· 
ncnyı kiitü konuşan ,.e bu sebeple 

r1e Paris mathuatmı hemen hiç oku· 
ınıy:ın hu Jın;;tııhnne bekçisi gördüğü 
~eyi işte §İiyle anlatıyor: 

ıı:ni i&tiyorwn .• , 

Müddeiumumt m:italeasrndan ttOru'a, 
uçlunun yazılı mUdafaası okcndu. Ka.. 

til HüGeyin ira<lesinde beraetini istiyor 
ve şöyle diyordu: 

Asrın Çocukları 

- Pazar gi.iııü i;~lemlen evvel pen· 
eereden hir lıalr silkiyordum. Benim 
saat 11 i geçer geçmez nöbet eaatimin 
hitınicı \'e iş nrkada§ımın gelıni§ ol • 
mnsmn giirc, o ırada sa:ıtin 11 c yak! 
lıı§tıgını tahmin ediyordum. ePncere:-' "' ~. 
den, kocaman \'e gri renkte hir otomo 
hilin Ru le sokağında ve (in tarafı Kü 
dino soka~ma çevrilmiş olarak dur
ıluğunu giirıliirn. Kiidino sokoğıncla "- 320 doğumlu ve silah altınday. 

dım. Vaka gecesi kı§lada idim ve biç 
aynlmı§ değilim. --Metresim Şerife aramız açıldığı için, 
meçhul bir şahıs tarafından i~lenen bu 
cir.aycti bana yükletti. Suçum yoktur. 
Yilksek mahkemeden beraetimi istiyo. 

ııım. •• 
Mahkeme karar vermek üzere duruş. 

mayı başka bir gilne bırakmı§trr. 

PAKIZENIN ELMASLARINI 
TRAMVAYDA KiM ÇALDI 

Çorap fabrikası işçilerinden Süley. 
ınan Öz.demir isminde birisi dün Bcya. 
%tt tramvay durak ~erinden tramvaya 
binmiş, tramvayda Pakize isminde bir 
genç kızın cebini keserek 1 lira ile bir 
"'lmastnt çalmıştır. Yankesici, Pakize. 
nin farkına varması üzerine yakalan. 
mış, adliyeye cvkeclilcrek birinci sulh 
ceza hakimi RC§idin huzuruna çıkarıl. 
mışttr. 

Süleyman Özdemir, hakimin niçin 
~ın? sualine ellerini açarak: 

- Vallahi bay hakim Allah beni sa. 
bıkalı etmesin. Kalabalıkta kim bilir 
kim çal~tır. Benim suçum yok, de. 
mişıa. 

Hnkim Re§id, Süleyman aleyhindeki 
delillerin tam ve kati olmamasından do. 
layı kendisini serbest bırakmıştır. 

KASTEN DOKKAN YAKANLAR 
Sultan hamamında Sadiye hanında. 

ki gömlekçi dükkanını 2000 lira si.ger. 
ta parasını almak için kasten yakan 
dükkan sah"bi Ligor, !tırağı Panayot 
ve han odacısı Raşid dün adliyeye sevk 
edilerek birinci istintak hakimliğince sor. 
gu altına alınmr~tır. 

AHMET EMiN ALEl'lllNE 
AÇILAN DAVA 

Ahmet Emin aleyhine müddeiumumi. 
lik tarafından matbuat kanununun 30 un 
cu madesi ile açılan davaya bu sabah sa
at 10 da bakılacaktır. 

HASTAHANET>B iKi öLUı\.f 
Silivrinin Çanta köyünde, Bekir Os.. 

man isminde bir serseri. kavga neticesin 

Ynzan: Fe r enç KUrınendl • Çeviren: 

2 

Benim de öğrenmek istediğim buy· 
Ju zaten... Dükkancıya bir şey sor
madığını 'c o da bana hir c<:vap \'CT· 

medisi halde, hirdcnhire, cebimdeki 
mektup Lhia llertalan'danınış veya 
bir ha kasından mı~ hiç farkı ycıkmu§ 
gibi geldi ve o anda mektup hence 
bi.ilün mnııasmı kayheui. Anla:ılmaz 
bir ~ey, f aknt öyle oldu işte ... 

Sonra, bilmem hangi garip bir arzu 
ile kırta iyeci ile bilmem hangi ~eyin 
fiyetiııi münaknşayn tutuştum. En ni· 
lıavet bu kalemi alclım. 

-Kalemi yontmak lazım. A\alım ~it
sin! 

İ§te kutu. kutu kapaklı büyük bir 
not defteri. Üıerindeki etikette kır
mııı ile "Ka a defteri" yazılı. Ta
mam! Hin dokuz yüz yirmi bir ... Bil
mem nrtık bin dokuz yiiz yirmi birin 
ilkbaharı mı, yazı mı. Fakat lüzumu 
yok zaten. l\lülıim olan şu ki, defterin 
i mi, mana ı, ayfalarm sütun sütun 
tak iınatı ,.e hilha~sa kıta-ı benim .o 
zamanki, na ıl eöyliycyim? "kasa va· 
ziyetnne" nHJetle çok miibalaı;alı ge· 
liyor. Bin dokuz yüz yinni bir ..• A· 
ta hm git in! Bir tarih daha eksik ol
sun. 

Acaba lıakikaıen bir tarih dalıa ek-
ildi mi? Bakın hu tlefter hana §imdi 

lıir ,.ey lıntırlnttr: O ~ene -~imdi lın
tırlayorııın, o ~enenin yazınılaydı
hahaın, iyi tarafına gelip, hana bu ol
,ıukça lıiiyiik p:ır:ıyı verıııi~ti \'C be
nim ilk alc1ığım ~ey ele bu "ka-.a def· 
teritt olmuştu. Sonra daha ha,.ka pa
ralar fla ı:;cı:ti elime... Faknt atalım 
git in. hatıralar üzerinde fazla dunnı· 
yalmı. Bu defter meı:ıeJr.:;i bitti ar
tık: Bilmem ne \'akit, bitmem ne mak 
eatla eligıc gelen paranın hatırası il~ 
beraber ~üzel hir alev olacak 

-o-
KAÇ AK 

İlerleyelim. Halkası pa lanmı~, es· 
ki bir kol anti kayışı. Harp hatırası: 
llu kayı§ı askere giderken almış ,.e 
on iki ya§nHla iken bir gar<lan aldı· 
ğım saate taknn~tım. Atalım bu da 
giLin ! Delik hir mürekkepli kalem 
Jasti~i. ilk defa mürekkepli kalem al~ 
thğun zaman hunu da yedek olarak 
almı _tım. Delindiği zaman da, o za· 
manlar. mektebe giderken giydiğim 
kur:ıı;uni ceketin üzerine de giizel bir 
leke yapmıftım ... .Atalnıı git.:;in! Bir 
mangır yirmilik. Bu da bir harp ha· 
tırası. At! •.• Fakat belki yazık. •. Bir 
harp hatıra!! idi! .•• 

Fakat a ıl hunun iı;in ntmak 15zım 
ya, an 1 ama yor musun? Yok etmem Ja. 
zım, dinkli bütün hatıralarımdan kur 
tulm~k i11tevorum, hiç birini istisna 
etmemeliviı~. Yarın yeni bir haya· 
ta başlay~rum, -bütün eski ah~kan· 
lıklardnn, peşin Jıiikümlerden, evvel· 
ki şeylerle olan bütün bağlardan ken· 
dimi kurtarmak isteyorum. Çünkü, 
bir hatıranın lıağlı olduğu bütün hu 
krymet~iz şeyleri, istisnasız, yok el· 
ınek, atmak i teyorum. 

Y nlmz .. ynlnı7. hirşey var: Çok uzun 
sürecek lm i~. Bu çekmece a~zma ka· 
clar <lolu. Bu daha birincisi ... 

Dalın ~u e~ki para çantası Yar, son• 
ra ~u mektup paketi var, ağ7.ı kırık 

hir ıwdef çakı \'ar, foto~raf dolu hü
yiik bir zarf Yar, hahamın ~ki İngi
liz pipo u var. Gc~en sene ne kadar 
:ıranııştık hu pipoyu! 

ı\ Ilı çekmecenin içinde, kırk, elli, 
yiiz türlii ey var; hepsi de, karıfhr
dık~n. hir mıknatıs kU\ vetiyle. yıiz 
çeşit lıatıra uyan<lırıyor ,.,. hu 1ıatıra· 
lar biiyiik bir güriiltü ile beynimin i-

• ~inde çml:ıyor. Sonra biri, daha onra 
lıir diğeri harekete geliyor ve çiğ kn· 

nunnna uyarak, geçmiş !!enelerin yo-
1.:u:ı.tından a~a~ı, ıııeçlıul, korkun~ bir 
uçuruma clo~ru yu\'arlanıyor... Ha· 
yır, hayır, hayır! llu böyle olmaz! 

Ilegediis: "Ilu böyle olmaz, di· 
) ordu. Bu şekilde haşaçıkamaın. Ya
rm ak nnıa kadar, yahut öbür güıı 
eahnha knılnr, hazır olmalıyım! .. lla
nıallnr ı;efocek ..• " 

Ayağa kalktı. Bir saattenheri, iki 
santtenheri oturmuş çekmeceyi karı~
tırnıı!i:tı; fak at çekmece Iıala dolu idi, 
kağıt sepeti de homho§ • .:\laaanm sağ 
taraf mda daha iki giiz vardı, sol tara· 
f rnda da ii«; ~iiz. Dalın masanın gözle
riyle meşgulılü. Ya oda? ... 

Gö7.lerini odadaki eşyaya gcz
dirıne~e hn.,Jadı . .Ma~a eski, kırık dii-"' ;; 
kük hir şeyıli; ye~il çuha!'ı mürekkep 
lekesi içinde idi ve yırtık pırtık ol· 
mu~tu; hu yırtıklar ya ~7.elce dikiJ
mi§ti, yahut yamarıını~tı. l\fa-.anm ö
nünclı>ki ve ) anındaki ye§il maroken 
koltukların ikic:inin ele otunılacak yer 
]eri 'e arkaları çökmiiş ve ağanmıı:tı. 

Siı;ara mn·asmm üzerinclı>ki filizi 
ye:.il çam lıoydanhoya çatlamış, etra· 
f ındaki üç alçak koltuk metruk ve 
e:ıknt hir vaziyetle duruyorlnrıh. Ru 
koltuklar vnktile, en aşağı on be~ se
ne e\'ve1, bahasının bekleme odc.ı~mda 
idiler. 

Kiitüplıanenin rafları kannakun • 
~ık olnıuftu. Üç raf, var, üçü de baş • 
ka tahtadım; yalnız boyalan, seyyar 
hir hoyacrnm e1jndcn çıkmış. hemen 
Jıemen hirihirinin aynı. Bo~ rafların 
iıniinde kitap dolu on hir sandık var. 
Hcp·i kapanmı • Üzerlerine numara 
konmuş \'e hamallara yüklenmek üze· 
re lıalırlnmnıf .•• 

(Ar kası var J. 

da, ön tarafı Envalid bulvarına çev
rilmiş olarak, kızıl hir taksi otomohi· 
li duruyordu. Gri otomohi1in yanın· 
da sarı paltolu iki ki.,.i bulunduğunu 
farkettiın. Bunlar, a~ağı yukarı 40 • 
45 ya:ıı;larmdaydılar \'e her iki inin 
de sakalı, hıyığı tra~ edilmi.,,ti. Bu 
ınalru~ urntlr iki kişinin yanında hu 
luntluk1arı gri otomohile karşı ola • 
rak da, Husle soka~mın kar~ı kaldı • 
rnnmıla genç hir poli~ memuru nokta 
bekler haldeydi. 

Derken, orta ya~lı bir zat, Küdino 
soka~ııulan Husle okağma saptı. Bu 
znt, kara akalhydı ve siyah renkte 
bir palto ı;iyinmi~ıi. Eğer diiıı bir ga 
zcteıie ra t~ele im re-im ı;önnü~ ol· 
ınn aydım, hiçte miilıim bir ey göı
ınüş olılıı~ııın kaııuatiui ecliuı~İ)ccek
tim; fııkat, <Hin gıızetede o re mi gö• 
riir giirtııez, ılcrlın1, kara saknllı, si· 
yah paltolu adamı taımlrııı ! Ve an • 
c:ık hmııın iizcrinedir. ki Gcnt>ral 
Kut) t>pof uıı kaçırıldığını öğrenerek, 
lm mii~alıeılcmin mühim olabileceği 
ni flii~iinıliim! 

Kıır:ı akııllı adam gri renkte otoıno 
hilin yaımııı gelince, o otomobilin ya· 
ıuıula hulunan iki ki~İ. kendisine yak· 
Ja~tılar, hir şey (iyle<liler ... .Ayni za • 
manda hiri ol, Ji~cri de 5ağ elin<len 

,·akal:ulı. Bu zat kendi ini müdaf aayn 
ğiri:ıı;ti, fakat iitekilcr, ite kaka, zorla 
otomobilin içerisine soktular.. Tam 
hu arıılık, karşı ka1tlınmda duran po 
lis, sokağrn (l tarafına ge~crek, içeri· 
ye sokulan zatın arkaı-mdan, o da 

ireri-rc sır.rnılı. Otomobil ılerlıal ha • 
r~ekt elti: K fülino sok ağma saptı. K ii 
dino sokağında duran kızıl tak i de 
gri otonıobilin arkası sıra harekete 
geçti .• 

Kapı yolda._ıma "simdi birisini en
seleyip p:ötiinliiler!,, dedim; tünkü 
ben. tabii hunun u~nlündP bir te\'kit 
lındise~i mahiyetinde olr1ugunu ~an • 
dım .•• 

'(Arkası var). 



lstanbulVakiflarDirektö1Jüğü ilanları 

Kıymeti 

Lira Kr. 
2!)6 63 

l Si 

27 81 

Pey parası 
Lira Kr. 
22 20 Yenikapıda eski Katipkasım yeni yalı mahallesinde sepet. 

11 

ci sokağında eski 71 - yeni 34 - No. lı ve tamamı kadastro 
~apı mıJ.:ibince 180 metre murabbamda bulunan arsanın 
14/18 hissesi. 1711 

78 Yedikule Fatih Sultan Mehmet mahallesinde Gazlı çeş. 
metle eski yalı yeni Gençosman sokağında 7 No. h dükka. 
nın 16/2 hissesi 4768 

2 ı O Çarşı mahallesi Kazazlar orta sokak 29 No. 1ı dükkanın 
1 /3 hissesi. 

Yukarda yazılı hisseli emlak satılmak 
konulmuştur. İhalesi 31/ 1/ 938 pazartesi 
rin MahlO.lat kalemine gelmeleri, (8666) 

üzere 31 gün müddetle açık arttırmaya 
gün:.i saat 15 de yapılacaktır. !steklile. 

Aoado~u Anonim Türk Sigorta Şirketinden 
Şirketimiz, bu kere Gal:ıta<la Voy va.da caddesinde Hezaran hanının birinci 

katında Galata hususi tnÜdür!i.!ğü nami le bir şube açtığını ve müdürlüğüne de 
müstakil müdtir sıfatile : 

ABDI VEHBi OURALI 
Tayin eyled!ğini sayın müşterilerinin ıttıla nazarına arzederken şimdiye 

kadar Şirketimiz hakkında gösterilen iti mat ve teveccühün işbu Hususi Müdüri. 
yet hakkında dahi esirgenmeyet..:eğini kuvvetle üm:d eder. 

lstanbul Erkek öğretmen Okulu Satın
aıma Romlsyonundan 

Okulumuzun 937 mali yılı sebze ih tiyacı hakkınd~ki ilan bugünkü HABER 
gazetesinde neşredilmiştir. fsteklilcrin mezkur -gazeteyi okumaları ilan olunur. 

(8530) 

Jandarma Genel Komutanıığı Ankara 
Satınalma Koml8yonundan: 

1 - Bir kilosuna dört lira kıymet takdir edilen vasıflarına uygun (132) 
kilo zahma ve (36) kilo tartı kayışı 11-1-1938 Sah günü saat onda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komisyon <lan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
isteyenlerin elli yedi lira doksan kuruş Iuk teminat makbuzu ile belli gün ve sa-
atte ~omisyona baıvurmalan. (4645) (8498) 

Sağlık 
Stlrvısımız 

ffUIU& doktorurnu1 Pazartea:ı gttnJen 
_.r on be,ı buı:uktan ytrmtye kili ır g .. 
seteuılZ ldareb&ll!#lı.cıe, l.'Wnart.e.&l ı:;\lnleı1 
ııe saat 1t ten lt • kadar LA.lt>ll TMyy~ 
-partımanıan lklzıcı d&tre Oç DWD&nuıa 
11ııJaıa okuyucuıarımtzı Yedi kupon rnukao 
oıllnde kabul eder. 

Ayni teküde dil doktorıanma da oln> 
}-ucularırnrznı emtrıertneo bazıı bu.I~ 
tadır. Dit doktorumuz FahretUn Ottmen 
parmııkkepı tattkUU caddeııUıde 12'1 DWD• 

rsdıı. pazarteat l{flnlert eaat u Ue 20 ara. 
gmda bulunduğu gfbl doktor Necau P&k· 

~· de Karl\lıöy Mahmudiye caddedl ı-2 
ournar;ıda satı 'f'e cuma günJert aynı aaat. 
ıerde olıuyucuıarırnızm dJşlertne bak~. 
ıu v~ ufak tedavtıertnJ yapıt<'Rklarıttr. 

AYDI zamanda Beşiktaş tramvay ca.ct 
dtırl Erip apıtrtımanmda rJnnetçt Emin 
Fld&n muhtac: okuyucuıarunı.zm çoeuı 
Larıoı •Unnet edect.'ktlr. 

A)'nca Aksar"y Pertn Eczluıem ya. 
omdıı S~2 numar&.ı1a allnnetc:ı re ınbbat 
ı:nemunı Nurt E~z KURUN doktorunun 
vereceğ1 enjekstyı.~ıaıı bebl'rtnt yeı'!l ku· 

pon mukabilinde ve •lx>neıcrtmlze eıı eıı. 
ven eeraıue c:ocukıaııru:n sünnet ıımelf• 
yetert:ıt yıtpacllkttr. 

tatınlerhıJ ya.zdı~ırnıı doktor. dl~'i "'-' ıı1lD 
ııet~ııere ınllra«-.a.t edt'rken KURUN'UD 
btzmet ıruponunıtarı vedı tAnl' ırnttırmelr. 
1 ArfT' dır • 

......... ---(( lJR UN--.., 
Hlzmeı kuponu 

Su kUı>unu 
~llZete l<S11reatne ~et::-::cier 

1 - KUc:Uk 11•-
~ılaıını parB.Sız tıaatınrlaı 

2 - l<urun 
ıırlar. un tıeklnıtt"rtne paraııı.r tı&kt:Th 

1 
- Rtıkuk 

tflrJO ltıı.nıın "'-' ınan miJesvtrlertnı ber 
\'r"ılhırrnı DAr111111 ~nnıp IV.Tf'nlr 

Dohlaı 
Hafız Ce aı 

IAtK!\IA.N (IJl;IUM 

D h'l' 
Q ' •)'e Mütehc.t8aıft 

Pa::ardan ba§k 
~t 1 ~ 0 

8 g1}nferde Oile<Sen l!IOnn 
YoıunıJı; C ~ & Y&I kactar lat.anlıulda Oiv.: 
b-.tJ\I < 41 auml\raıı tluıuıd kahtl!ealD~ 
terı en:.~ kabul •der. Nah, cumartesi ı;:1ll 

..... ....., "116 12" 
nıa1ıııu t · 11&1\tıerı hakiki fukarayı 
22..'I&\; e ur. Muayenehane '• ew teıeıoo 
~elık teıetno: 21044 

;111 ::::=-!lııı .. 
'i ~-=::················· :: ................. ::=::::nnnn.m:r.ıam·: 

H ~Diş Doktoru ~ 
ii beMt ODn-e~ 6 :: YaJn 'ti ,. u H 
5 YAL~ız CUMAR'i'ESt GüNLEF<1 F. 

1 \r.\DA ·· l :: 
gUr- ı· '"1.t sa1 gun er Kara· :: 

~ t ff 

'lene"- ramvay c:urağınd3kı mu- a 
a "ll'lc&ı d •• 

.J n e hıaatalarıru kabul ı: 

1 Haricı Askeri Hıta-ı 
atı ilaı.ları 

' Karaköse garn:zonu için 200 bin ki
lo askeri evsafta fabrika unu kapalı zarf 
la eksiltmeye konuldu. Tahmin bedeli 
26 bin lira ilk teminatı 1950 lira ihalesi 
21 / 1 / 938 cuma günü saat 11 dedir. 
İhalesi Karaköse satmalma komisyonun 
.da yapılacaktrr. Şartnamesini görmek 
istiyenler 25 kuruş mukabilinde komis 
Y"Ondan alarak görebilirler. İsteklisi iha 
le- günü saatinden bir saat evvel teklif 
rnektuplarınr ve Ticaret odası vesikala.. 
rile komisyona vermiş olacaklardır. 

(686) (18) 
... * * 

Kırklareli ve Tekirdağ birlikleri için 
2000 ton buğday 26 / 2. Kan•ın/938 sa
at 11 ve 15 de ayrı ayn pazarlıkla Te
kirdağ satınalma komisyonunca satın 
alınacaktır. Tekirdağ buğdayının mu
hammen bedeli 62500 ve Kırklarelinin 
62500 liradır. İlk teminatları 9375 li.. 
radır. Şartnameleri görmek istiyenler 
satmalma komisyonunda hergün görü
lebilir. (684) (16) 

• • • 
Vize ve civarında bulunan kıtaat 

için 30000 kilo bulgur açık eksiltme 
ile münakasaya konmuştur. EksiltmC$İ 
Vizede Tümen satmr.lma komisyonun. 
Ja yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
istiyenler her g:.in ke>misyona müraca.. 
Rt edebilirler. Eksiltme 14/ 1/ 938 cuma 
~ünü saat 15 dedir. Muhammen fiyatt 
4200 liradır. İlk teminatı 315 liradır. 
Münakasaya iştirak edecekleıin bi'diri 
lc-n giln ve saatte Vizede askeri. satın 
alma komi:ıyonuna müracatlan (683) 

(15) 

• * * 
Çanakkale müstahkem mevki birlik 

, teriniıı ihtiyacı için pazarlıkta satın ah 
. n.::.ı;ak olan 35 adet bakır b:;.kraç için 
f talipler gelmiş ise de ·verdik1eri fiyat 

pahalı görüldüğünden alınamamıştır. 

Yeniden ilana lüzum görülen bu bakraç 
Iar için taliplerin 7 / 1 / 938 cuma günü 
saat 11 de Çanakkale müstahkem mev 
ki satınalma kontisyonuna gelmeleri . 

(685) (17) 
• "' * 

!5 e~er. :: 
:: ···"'""'""S."ılftıı-.... ii 1 •• .... ,. .....q ................... --.............. . ............ -.................... . 

Ankara Garnizon birlik ve mücsse· 
seleri için 126000 kilo pirincin kapalı 
zarfla eksiltmesi 10- 2. Kanun- 938 saat 
15 de Ankara levazım am:rliği Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 20160 lira ilk teminatı 
1512 liradır. Şartname ve nümunesi 
Komisyonda gör:.ilür. Kanuni vesikala
rı da bulunan teklif mektupları saat 
14 de kadar kabul olunur. lsteklılerin 
belli saatte Komisyonda buiunmılan . 

(663) (8388) 

.................... 
Denizleoazım sa
tına ima komisyonu 

ilanları 

ı· - Komisyonumuzda her gün gö. 

rülecek olan evsaf ve Jer.aıt dahilind~ l 
olmak üzere (5500) kılo sadeyag 

6 /ikincikanun/ 938 tarihine rastlayan 

perJembe günü saat 1 ı_ de pazarlıkla 

alınacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte 

Kasımpaşada bulunan komisyona mU-

racaatları. ( 13) . .. . 
ı - Tahmin edilen bedeli (6640) 

llra olan (800) adet battaniye, 14 
1klncikAnun 1938 tarihine rastlayan 
cuma gUnU saat 11 de kapalı zarf u
suliyle alınmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (498) lJra 
olup, şartnamesi Komisyonda he.r 
gUn parasız olarak alrnabil1r. 

3 - lsteklllerin 2490 sayılı kanu. 
nun tarifatr dahntnde tanzim ede
cekleri kapalı taklit mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan Komis
yon başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri. (8681) 

"' . "' 
1 - Bir metresine tahmin edilen 

bedeli ( 2 5) kuruş ( 5 O) santim olan 
(28,000) metre Amerikan bezi 14 
lklnclkAnun 1938 tarihine rastlayan 
cuma gUnU saat 14 de kapalı zarf u. 
sullyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (535) Ura 
(50) kuruştur. Şartnamesi, parasız 
olarak Komisyondan her gtln alına· 
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
na göre tanzim edecekleri k,.palı tek 
lif mektuplarını belll gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşa
da bulunan Komisyon başkanlığına 
makbuz mukabiUnde vermeleri. 

(8682) 

... 

YOZGAT 
Halkevlnden: 

Yozgat Halkcvi için 93~ mo~cli büyük bir radyo ile beş yüz metre 
kutrunda bir daireye ses verebilecek bir hoparlor ile bir sesli sinema ma

kinesi. Elimizde gümrük muafiyet vesikası vardır. Radyo ile uğraşanların 
15, Kanunusani 938 e kaldar teklif varakalariylc müracaatleri ilan olunur. 

lstanhul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve ekslltme Komisyonundan 

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

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü bina.. 
sında kurulu kom!syonda 5/ 1/ 938 çarşamba günü saat 14.30 da yapıJar.;aktır. 

2 - Muhammen fiyat 1995 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 149 lira 63 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her· gün komisyon.da görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait Tica ret odası vesikasile 2490 sayılı kanun~ 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (8490) 

Şeker satışı 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlü ğünden: 
Edirne gümrüğünde tahmini değeri 5600 lira olan 400 sandık 23,000 kilo 

Bulgar şekeri 17 /1 / 938 tarihin.de saat 16 da kapalı zarfla satılacaktır. 

İsteklilerin ihale tarihi olan 17 / 1/ 938 günü saat 14 e kadar 420 lirad~ 
• w ) ··t ekkı1 ibaret olan teminatlarile teklif mektupla nnr (Edıme - Karaagaçta mu eş 

gümrük komisyon reisliğine venni~ olma lan lazım gelir. (8593) 

lstanbul Sıhhi MUesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan 

Muayene ve tedavi evleri için satın alınacak olan 4.000 kilo yerli kotor: 
hidrofil kapalı zarfla eksiltmeye konul mu11tur. 

l - Eksiltme Cağaloğlunda Srhbat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü bina. 
sında kurulu komisyonda S / 1 / 938 çar ıamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

Z - Muhammen fiyat: Beher kilosu 135 kuruştur~ 

3 - Muvakkat garanti: 405 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görülebilir. 

5 - İstekliler cari seneye ait Tica 'ret odası vcsikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvak kat garanti makbuz veya banka mektu. 
bu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (8491) 



ELEK TR • 1 K 

SCP·CJ RGESi 
Har Ev Kadınına LAzım ideal bir Alettır. 

S A T i 
VERESiYE 

E 'd e 
SAT~LIR 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüünden: 

ÇamaJtr mrr.1fahasmda sureti maJ~_.ı ..ıda tesis edilmiş olan ince tuz değir. 
men!erinde fenni bır rurette ihzar olunan ve evvelce kilosu "5,25" kuruş 1ıesa.: 
biyle 5<.ı kiloluk çuvalı "262,5" kuruşa satılan mutfak tuzunun 1-1-938 tari
hin~ım itibaren halk tarafından kola}1ıkla tedarikini temin maksadiyle kilo· 
su 3 80 kU?'U§ hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli. tuz f ıatma dahil oldu~dan müşterilerden aynca çuval be. 
deli almmıyacaktır. (8726) 

1 iolanbul Komulanhğı Sahnalma Komisyonuodan 1 
1 - İstanbul Komutanlığına bağ le kıtaat ihtiyacı için satın alınacakla

rın cins ve mikta.rlarr lle muhammen tutarları, tık teminatları ve ihale gUn. 
lerl, ihale saatleri Ye münakasa şekilleri aşağıda yazılmıştır. 

Cinsi Miktarı Muhammen tık İhale Sant Milna}\asa 
Kilo tutarı teminatı günü şekilleri 

Zeytinyağ 6900 2691 202 17/ 1/ 1938 }fi Açık Eks. 
,. tanesi 7800 2418 182 

" •• 15,30 " .. 
~abtın 21.000 öS80 441 .. 1G Kap. Zarf 

2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. !stek· 
llierln ilk teminat makbuz veya mek tuplarr 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Un. 
cil maddelerinde yazılı n&ikaları ile beraber ihale l!'tinü ihale saatinden en 
ıız bir saat evveline kadar teklif mektuplarını I<~ındrltlrda Komutanlık Sa-
tın Alma Komhıyonuna vermPl<>ri. ( 8G51) 

* ... . 

İstanbul Komutanlığı birlikleri :~in vermeleri. (8705) 
• • • 

Ordu ııhht ihtiyacı için 1500 şişe 
oksijene satın alınacaktır. Açık eksiltme 
ile ihalesi 24 kanunusani 938 pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Mu.tıam
men tutan 1200 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görüle 
bilir. İsteklilerin 91 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanlık aatınalma k-omisyonu. 
na gelmeleri. (12) 

70.000 kilo bulgura ihale günü tali
bi çıkmadığından kapalı zarfla ihalesi 
21- tıdncikinun- 1938 Cuma gUnU sa
at 15 de yapılaı'aktrr. l\fohammen 
tutan 9450 liradır: Şartnamesi her 
gUn öğleden evvel Komisyonda görü
lebilir. isteklilerinin 709 liralık ilk te
minat makbuz Yeya mektupları ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yaZJlt vesikalarla ihale 
saatinden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarının Fındıklıda 
r-:omutanhk Satmalma Komisyonuna 

1 ---- - ,ı 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız k:tapçıaının) yeri ve arkadaki 

depolan kirabktır. 
Birle1tirilmek ıurttiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi

lir. fsteyen1erln Vakit yurdu idare memuruna mtlracaatleri. 

25 iNCE SiGARA 
20 K ALIN SiGARA 15 KURUŞ 

Birinci sımt Operatör -
or CAFER TA YVAH 
Umumi cerrahi ve sillir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Paris Tıb Fakültesi S. aı;.istanı, erkek, 
kadın ameliyatları. dimaA estetik 
"yüz, meme. karın buruşukluAu ve 
gençlik ameliyatı ... (Nıısaiye ve dojfum 

mütehassısı.) 

~,m,~·ene sabahlar• M e c c 1 0 e 0 8 den 10 a kadar U 
O~leclen sonra ücretlidir. Tel. 44086 
Beyoğlu, Parmakkapı. Rumeli han. 

-KURUN-
iLAN V<-'RETl.EKI 

Ticaret Hanlarının santim - satır; son. 
dan itibaren ilin sayfalarında 40, iç say
folarda 50 kuruş.; dördüncü sayfada ı, 
ikinci \'e üçüncüde 2, birincide 4, baş
lık ynnı kesmece 5 liradır. 

Düyük, çok d<'vamlı, klişeli, renkli ilan 
,-erenlere ayrı ayrı indirmeler yapılır. 
Resmi iliınların santim - satırı 30 kuruş
tur. 

Ticari mnhiuette olnııuaıı kiirük ilanlar: 
Bir defa 30, iki defası 50, üç defası 65, 

dört defa~ıı 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Üç aylık ilAn verenlerin bir defası beda
vadır. Dört satırı geçen ilanların fazla 
satırları beş kuruşlan hesap edilir. 

ane hizmet kuponu getirenlere kil· 
rük lldn tarif eıi yüzde 25 indirilir. 

KURUN hem doğrudan dojtruya, ken- ı 
dl idare yerinde, hem Ankara carl•.!e:::o.
de Vakıt Yurdu altında KEl\IALEDDIN 
lREN ildn bürosu eliyle ilan kabul eder. 

<Büronun telefonu: 20335) 

:;:::::::ı:::s::::::::=:::::r.:r.:::.-m::=a 

1 
Meccani mua,ane 1 

Perşembe l(Onıert aat :1 den e • llad&r :S 
·ı Ortaköy l'aşbRsamak Palangada 2."i i: 

MEQ TOQLO iZAMATI GiŞELEQIMiZO[H ALi N iZ 

ilanlarınız ıctn yalnız 

20335 N o. !:::~:0 
numarada Doktor MUmtaz Gilrsoy il 

İl fakirleri parasız mu~yene eder. 1 
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