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Her Yerde ve Her Zaman 
SO~UGA KARŞI 

: 1AN, ISTANBUL 
"'-~ YIL - No. 915 TABiİ KANYAK 

l 9 s 7 Son sayfadaki ilanı okuyunuz. • 
BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

~tatürkün Seyah~ti L~ON~DR~A~-B~ER~Ll_N~~· R~OM~A 
C .. h • • • S t Bu Görüşmeler, Umumi 

um urreısımız ıvas an 8• I t•k f Add d·ı· 

Ma atyaya are et ettı er ~~~:~:ileG!a!riresmi Surette ~:d!!~'v.~~!!~göt8 
çok mevzw babsolan meselesi, Lort receği son talimatı tespit edecektir. 

Bir Hastalık: 
Tavsiye 
Mektubu 

Jtlamet Emin YALMAN 

C elil Bayar hükOmetinin 
proıramında temel tafı 

mmiyettir. lnlali.bm yeni ham
lesi için emniyet duyıusunun 
vatandatlarm kalbinde yer tut
muına mutlaka ihtiyaç vardır. 
Her vatandat kanunlann kendi· 
aine verdiii hakların ciddi ·n 
herkeale ımuari olduğuna tama
ınile emin olabilmelidir. Habr, 
aönül, nüfuz yüzünden ~ 
•atandatlann müıteına muame
le aörmediklerine kanaat etme
lidir. 

Böyle bir duygu ve kanaatin k&rf!· , 
- .......u. ~ .. • ~- ı. :Dif ~us~ "'~ 

dır, o da 'l.KVllll"' ~ .. 
dır. Bu berbat Jlutaııt, ktttuiye • : 
cllik denilen haatabğm bir ihtilitı ve 
neticesidir. 

Kırtaaiyecilik herkesin ifini yavq 
çıkanr, Sabn tükenen adam, kendi 
~ini 98huk ylirütmek ve umumi gidi· 
'1ll ıztıraplarmdan kurtulmak için da 
)'anacak bir nokta arar. Tavsiye mek· 
tubuna başvurur. 

Kırtasiyecil;ğin hakka ve mantrka 
l!a.YBrur ölçüleri yoktur. Bir hak an
)'an adam, dilediğinin makul usullere 
töre kendi kendine yapılacağma em· 
lliyet duymaz. Bir tavsiye mektubu 
arar. 

Kırtaa1yecilikte ileri gitmenin nor • 
Dıal tmkinlan tıka.nmı§tlr. İktidar, 
letebbüs, fik:rt olgunluk engelleri a,· 
ltıa.yı temin edecek meziyetler değil· 
dir. Ancak eskilik ve kitaba sıkı sdc 
Ya Uymak sayes;nde pek yavq adım· 
larıa ileriye gidilebilir. Atılgan unusr. 
lar tavsiye mektubu yolile ileri git
~ çarelerini ararlar, Bu suretle 

tarafta umum için kurulmUf bir 
kaide, diğer tarafta kaideye k&r§J ha 
tır ve gönUI yüzünden yapılmıf istis
llalar göze çarpar. Bir defa da istisna 
)'olu açılınca bundan istifade edenler 
Yalnız atılgan, iktidarlı, kıymetli un· 
lllrlar kalmaz. Fırsat düşüren iktidar 
•IZI&rda ortaya kanşır. 

T avsiye mektubu, kırtast sis . 
b' tem iç'nde istisnalar yaratan 
ır vasıta man2Jlll"asıru gösterince bu

ııu e'de etmiye tabii bir ihtiyaç uyan· 
:'· bu iş ince bir sanat halini almı!J-

. Tanımadığınız bir adam size bir 

~°:'tunuzuıı tavsiye mektubile gelir, 
'Uta ln yerdeki !illn işi için filan ada. 
ifa hitaben bir tavsiye mektubu ister. 
. YreUer içinde kalırsmız Bu adam 

ltzin filan • 
ıu ve f alAnla olan dostluğunu 

l . nereden b;Iiyor? İşini gördürmek 
çın ke d' tı .. n ınce kurduğu nüfuz ve ha· 
cı:· ronuı zincirinin içine sizi nere-

n karJ§tırmıştır? 

~~VSiye mektuplan içinde kanaaUe 
fetn, a:lar çok azdır. Baştan bell de
eeı " hatl'l" kırmamak gibi dü,un. 

er dolayısile oturur bir tavsiye 

Sıvasta Kongre Binasını 
Gezdil~r. Cer Atölyesi 
lnsaatım Tetkik Ettiler 

1 

Büyük Önderimiz. Her Tarafta Muazzam 
Tezahüratla istikbal ve Teıyi Ediliyor 

-"tcrtürAin 1ıo11 4ela AnAanıy.r aoJetlennJen bir inhluı 

Halifax'm yakında Berline gitmesi- Bununla beraber Yorkshire-Post 
dir. Bir rivayete göre, Lord Iİalifax, gazetesi, Halifax'm Berlin seyahati 
Berlinden sonra Romaya gidecektir hakkında fazla nikbin davranmamak 
Fakat, salahiyettar mahfeller, bu ha: lizımgeld;ğini söylilyor ve "Milli.kat 
berin esassıs olduğunu bildiriyorlar. bir istikşaf mahiyetindedir, Führer 
Bu mahaflle göre, Lord Halifax yal- ile hükumetinin hakiki siyaseti bu mll 
ruz Berline gidecek ve İngiliz - Alman lakat neticesinde anlaşılabilirse bekle 
münasebetleri ile gayri resmt surette nen gaye elde edilmiş olur.,, diyor. 
meşgul olacaktn'. İngiliz g&zeteJerl, 
hidise hakkında uzwı ur.adıya malfl- I tal yan matbuatına ~öre 
mat veriyor, Roma, 13 (A,A.) - Giornale d'tta-

Taymise göre, iki memleket anam lia, Londra muhabirinin aşağıdaki tel 
da.ki ihtiliflara 80ll vermek zamanı grafmı neşretmektedir. 
gelmi§tir. Da.lly Express'e göre, Lord Chamberlain, guildhall'deki nutkun 
Halifax Berlinden iyi bir netice alır- da söylediği gibi, Almanya ve İtalya 

1 sa Romaya gitmesi de muhte - ile sıkı bir anlqma yapılmasını cid-
meldir. Evening Standard gazetesine den arzu etmektedir, Maamafib, müa 
göre de bu görüşme bUt~ Avrupa pet neticeler istikametinde fazla nik-
siyasetiııiıı anahtarını teşkil edecektir binlik göstermek, daha zamansızdır 
Cbamberlain tarafından gösterilen ye Londra siyasi mahafilinde bir fikİr 
ni realist zihniyet, iyi bir alamet sayı değişikliği vukua gelmiş olduğu doğru 
tabilir FAenin yakında Kont Ciyano ·Al it l . • değildir . 
ile görllşrnesi muhtemeldir. manya ve ay~ ı~e yenı ko- Ayni gazete, başka bir yazısında 

Mister Eden, Lord Halifax ile te- nUJmalara umın hazırlıyan da diyor ki: · 
mas etmek fu.ere yarm BrUkselden lngiltere BtıfVelıili Chamberlain (Arkam 8 incide) 

Yeni Romen Menemencic;>ğlu, Ankaraya Dönüyor 

Sıvas, 13 (HusUld surette pten ar daha evvel husuat trenle Sıvasa pl
kadaşmıızdan) - Reisictlmhur .A.ta. m.iş olan davetli mebuslar, hUkfunet 
tUrk, beraberlerinde Bqvekil ~Al erkim, bando, askeri kıta, mekteplf. 
Bayar, Dahiliye Vekili ve C. H. Parti- ler, izciler, resmi, husust teşkilat mU
si Genel Sekreteri Ştikrll Kaya, Nafıa messilleri ve kalabalık bir halk tuUe
Vekili Ali Çetinkaya ve maiyeUerin- si tarafından karşılandılar. 

cariciye Müsteşarı 
Kim Kuracak R.ahatsızlık ·Geçirdi 

Ankara, 13 (A.A) - Hariciye Si- B. Menemencioğlu bu akşam refa-
yast müsteşan B. Numan Menemen- katinde bir doktor olduğu halde .tren 
cioğlu Fransanm Suriye Fevkalade le Ankaraya müt ih T bl 
Komiseri Kont de Martel'i Beyrutta evecc en ara ua 
ziyaret etmif, fakat bunu mUteakıp ~dan ~ket etmiştir. Rahatsızlı. 
hutalandığı için seyahat programı- gmm eski ameliyat yerinde harici bir 
nm alt tarafını tamamlıyamamıştır. iltihaptan ileri geldiği zannolunmak
Beyrutla temas ederek aldığımız ma- tadır. Profesör Niasen, tedavisine 
lflmata göre, sıhhi zayiyetinde endişe bakmak üzere lstanbuldan Ankaraya 

deki zevat bulunduğu halde bu sabah Atatürk, istasyonda k8§11ayıcılarm 
saat 9,40 ta hususi trenle buraya gel· ellerini sıktılar, kendilerini seıamlı -
diler. istasyonda, Vali, komutan. ve (Arkdl 8 incide) 

Şanghay Etrafına Boyuna 
Yeni Kuvvetler Y ığdıyor 

Japonlar Nankine 
yürümiye başladılar 

Suçav'da 200,000 Klıl Muhacerete Hazır
lamyor, Yüz Biqlerce ÇinR Sefalet lçınde 

Kral Carol 
Bükreş, 13 (TAN) - Tatareacu 

kabinesi, istifasını verml§tir. .Kral, 
yeni kabineyi kurmıya Nuyoııal _ 

1 KöylU Partisi Şefi Mihalache'l me
mur etmiş ve kabinesine dijer siyasi 
teşekkiUJeri de almasını bildirmiştir. 

Fakat, Nasyonal - KöylU partfsj 

bu fornıuıe karşı §imdiden cephe aJ. 

1 
D1llJ vaziyettedir. 

1 
Parti, münhasıran Nuyonal -

I Köylü bir kabinenin kurulınaSmda 
ı ısrar gösterdiği için Kral ile Miha· 
1 lache arasında bugün yapılan uzun 

1 millakata fevkalade bir ehemmiyet 
veriliyor. Şimdilik buhran devam e
der vaziyettedir. 

I ye meydan verecek bir cihet yoktur. gelecektir. 

1 sızı. GEÇMiŞ iKi DEVRiN 

TAM HAVASI iÇiNDE 

YAŞATACAK BiR TEFRiKA: 

•••••••••••••• 

MithatPş.nın oğlunun 
hatıraları 

A 

sıyası 
• 

Kasırga içinde doğan, f ırtmalar içinde devam eden bir hayatm 
hikiyeıini pek yakında netretmiye b&flıyonı!: Mithat 
P&f&Dm oğlu Ali Haydar Mithatın ıiyaai hayatı .. 

• 
Türk okuyucularında, dünün tarihi hakkında derin bir ali.ka 

var ... Tarihi roman teklini andıran tefrikalar merakla 
okunuyor. Fakat, okuyucu kestiremiyor: Tarih nerede 
bitiyor, roman nerede bqlıyor? 

• 
Doğma... doğruya tarih çsçevesl içinde kalacak siyasi hat.ıralara 

umumi bir istek var. 
n.anu kal'fllamamn çarelerinl ararken AD Baydar lllthatm 
lsınJ llzerlnde durduk. Mithat Pq&mn oğlundan, bizim lçlo si
yasi batıralanw yazmaseu istedik. Kabul etti ve yudı. 

• Son Kabine Bugün tamamı elimizde bulunan babralar Abdülhamit ve 
MetrUtiyet devirlerini, ti harbin aonwıa kadar ıöz-

lıgal alhna 6iren 6ir Çin felarinde Japon alrerleri 
tnekt ' Ubu Yazanımız 8UJ1U yaparken 
unıu t • ~ , 
ı,1edi~ ni~a kal'fl ne fenalık 
kil e;uı.lzı hatıra ge • 

ta\'liye mektuby. • 
)'apılan bir itiyat"' 
IU ıölterir, ·.. ... ~ 

Nevyork, 13 (TAN) - En son kak sayılıyor. Fakat Nankinden ev· 
haberlere göre, Şanghay cephesinde vel Suçav mevkiini ele geçirmek i · 
Japonlar ilerlemeğe devam ediyor • cap ediyor. Dün, Japon tayyareleri 

• Japonlar, bu cepheye mUtema - Suçav tlzerin'1e uçmllf ve beyanna
diy~ takviye kıtalan göndermekte- meler atarak sivil halkın gece yan· 

Artık Japonlarm bundan böy sma kadar §ehri tahliye etmeleri 

D eğ İ §mes İ ve lerillliz önünde canlandıracaktır. Dai111& vakal~ or-

lnq·ıı·ız Go·· ru·· ·u·· taanada kalan, itlerin içyüzünü ıörea bir •İyaai tab•i-
-1! yet önümüze dütecek, bizi, geçmit iki devrin tam ba-

Ta)'ln)a psefalncle ÇllrM ba YUI içinde Yatatacaktır. 
dlkka~ deler yazıyı beflncl •Y- Habralarm içinde timdiye kadar hiç netredilmeınit tarihi ve-
fammla olmyunaz. aikal d d ı 

........,, •• ...._. u_......, ~ ............. _.~ar ..... ~a.va ..... r~u-.· .... ~·~···~··~·~·~···~··~·~·~···~··~·~·~···~··~·~·~···~••..ıJ <~o .. ~ . .., kini istihdaf ettikleri muhak (Arkası 8 incide) 
p 
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. İnhisarlar · . HEYETiMiZ GiTTi 
için Yapılan B''k M'' ·k ) .. 
yeni Barem u reş uza ere erıne 

Hukukta 
Kalan 

Talebeler 
RUSYA 
DENtKIN- X iSPANYA =? 

FRANCO • 

-0---

llr Kı11111 Maddeler 
de Ucuzlatılacak 

Ehemmiyet Veriliyor Bu Seneki V aziyetlerl 
Tesbit Edildi 

Ben hepelnl tammuı. Yalmz ı. 
tanbulda Geaenl Vraagell töYte 
bir görü vermiştim. Başı pöstekili. 
göğsü kemJk düdükltl, beU gtbniiş 
kamalı, adnnlan çlftetelD biçlml, 
sirkdeid IMlllUU'Mma bemm çıka
cak gibi bir adameatrzdı. Oldü mü, 
tepelendi mi, diri mi! Bilmiyorum. 
llabiyet.iae göre Amiral .Kolçak, 
tan geri kalır tarafı yoktu. O za.. 
man .lşlttiğimise göre, Mollkovaya 
pirince giderken VJadlvoMtok'takl 
bulgunwdan olmq. BUlllarm Ud
lli de Çarhğı yeriae getlnue'k için 
kmdl yerlerinden oldular. Fakat 
lkWae benzlyea ~ünetisönti pek 
)-alqpcly tallulım: General Deni
kin... 

Bet altı gtba yanyaa& yolealuk 
ettim. Orta boylu, tdmuca. çene
Bİllbl aca biraz lorca, de~ D
ra sablb, komik yapdı bir adam
dı. 

Ha.itaya doğru şöyle bir eğlence 
gezlntW yapmak için birinci sınıf 
llalbrok dritnotuna binmiştim. O 
da ~luk çocuğu takım taklavatı 
ile o gemiye kapağı atabllmlştL 

Kafkasyıulan Kırıma doğr.u gelen 
ordulan daplrverlnce soluğu Be
yoğlunda alnuş. Burada da akıl fi
kir arkadaşı temizlenince, Atlan
tik illerinde Ve)'Belkaranlye dön-
mllf. 

Pat ve Pafaşon'u bUirslnlz. Ba
ni bir filmde birisi kral olur birisi 
de vezir. lı;te hergttn drltnotun gli
ve.rtesine Kral Pat.a§oa'uıı kıyafe
tinde ~ıkardı. Vatanı kalmamış, 
millet kalmamış, devlet kalmamış, 
bir nefeslik callJ 'kalmamış. Amma 
umurunda değildi, yine kordonla
rı, smnalan, kalonlan, geniş apo
letleri, smnalan, _,..eri, yedi 
«left y.U. •ftealen lalp.mr, km· 
dlslnl hllA Pet.entiurg aaraymm 
kelui&.lı salonunda sanarak dola
tırdl. Blrlal lılt.erik, blri&l leafatlk 
8d mı. •ut;awdqma bir de oltan 
~peo, maceralardan acmacak 
dencede eenemleemJI Wr kamı, 

ve kalıbı yerinde bir yaveri vardı. 
En ~k içerlediğim bu yaveri idL 
Uiuıı boylu, çilli, sarışın, gürbüz 
bir Mttslttman atleti. Generale olan 
udakatlndm mi, yokla IBterl te
da.._deld lhtr ... dul 1111, henle

-- lllıttklmip giden ba edam 
bua,rmnp~ gibi 
bakardı. Gerçi o banda haldı idi. 
Sac bende ldL Neyime gerekU. 8119 
ipe, otnr oturduğun yerde! Ba)'ll', 
daJMa,madım, hırçmlığım t.atta, 
lllr gön damdan düşer gibi lllyleo 

ılverdlm: 
- Ulan! dedim. Senin neyine 

IMaşevlk bolşevik, isterik miste
rlkf Kal vatanında! Çalış yurdun, 
laOletin için ! Böyle Uli\lemre itaat 
..... mı kaldı şapşal! f 

lm..,..ıa tenim -..... .. idareye alt muhtelif işler için An· 
daliatlıala ......... MJWJ•• ba karaya gitmiş olan lnhisai'la.r umum 
şaman vurduktan 80llr& herif ba- müdürü Mitat Yencl, şehrimize dön
na bir tttrlü ıeru.madı. Jlr lngUlz müşttır. Inlıisarlar müdürü Ankara
drltaotunda buhınduğtqaua ha- da belllbath şu Uç mesele tızerlnde 
tutamua, kelldlıdnl hilt Jılono- VekAletle temularda bul11111DUf, ta
slskide sanıp beni Sibiryaya sür- limat almıştır: 
mlye yeıtenecekti! ı - inhisar memurlarına ait yeni 

Gemide lltaj ıapaa Pli ..._,. barem. · 
1ar vardı. Çok kibar, centilmen ço- 2 - ldarenin yeni faaliyet prog-
euklatdı. Tablah feslml, 1W pa- ramı. 
puçlanmı, didon sakalımı görilnce 3 _ Inh" dd 1 n· · i•hracat 

Lortlar Kamarua &- ısar ma e e nın 
beni de bizim .__ balllre ......__ işleri ve yeni maliyet fiyatlannın tes 
Z88Rldaa INUIDllt-· -- 't" 
ve Utlfat ecttyorlardl· pı ı. 

Gön1erdea bir ptn. Oemlnla ... Yeni baremin aalan 
hah yoklama ye.duasmdan..,. inhisar memurlarmm barem de
yine gttveıteye ~· K.....,e receleri yem esaslara bağlaDJDJŞtir· 
dayammp deaJzl seyrecllyorQm. Yeni haremde maa, nispetleri 
Sobundeld bulkoda General De- dereceye ayrılm14tır. 20 liradan baş
nilda De ta)'fUI otannuelllr, beda- lıyarak 700 lirada nihayet bulan bu 
va ............. tngllls boa.,.,..._ dereceler şöyle devam etmektedir: 
atlltmP chlnt.Jorlal'dı· Yaver• 20, 30. 40, 50, 60. 70. 80, 90. ıoo. 
eslll _... pver slbl .............. 125, 150, l75. 200. 225. 250, 275, 300. 
k ...... dlwlllr .aruyonla. ... 850. 400, 500, 600 ve 700 lira. 

ileride de .-~ .taJlyerler ...; Q Yeni l!yihaya göre terfia mttsta
lar blrteJ'ler yapıyorlardı . . 'llilıtrat bak memurlar iki senede bir derece 
ettim ve ulu an•=ınAZ1 ..... }'Ukseltilecektir. Bu terfi işi CUmhu 
DUf•clbi ,_ flrladml: Gflli 'fi.yet bayramında yapılacak ve ikine1 
baylar • ırapm fototnf.;• teşrin ayından itibaren yürUttllecek-
mek tbıere idiler. ArkalUma .... tir. Kadro zanıretile dereceleri yükse 
tüğöm l~, dttğmeY9 ..._ .... lemiyen memurlar da iki senede bir 
ınU Jdlteye ben de POIC"'i11:& aynca hazırlanmış olan niepetler da
Bmnm lcba fırlayıp çekilmltUm. bilinde kıd~m zammı göreceklerdir. 

Bu hareketim centibneD sobaylan Ucazlatılacalc madtleler 
peattı. Fotograttaa ~. t 
Y..ana pldller ve bu hareketlmiD nhisarlar umum müdürll Anka • 
sebebini sordular. )zlıılmi a:lmadık- rada, idarenin 938 senesine ait faa
lan için özür dilediler. Kendilerine liyet :_:>rogramı üzerinde de Vekllet
General Ue kör olasıca yaverini a- ten salahiyet ve talimat almıştır. 
f.ikça göst.ererek deCllm ki: Onümüzdeki sene içinde tütün, ba 

_Ben; vataDma milletine slli.h rut, müskirat ve tuz kmımlarmda, 

çekmişlere ~· sili.b çeken bir a- gerek fabrikasyon gerekse sabş nok 
dam elfatlle b11İ'acla boJuauyorum. tasından birtakmı yenilikler yapıla
Balbald b ... lar Jumdl ~111an•lll"lll• ........ wı. 
milletlerine slli.h çekmiş adamlp.r- Bu arada TUrk sigara, likör, fJIU'&P 
dır. Bunlarla ~ ıri>"fot.oitu. Ve tmlarmm harice genie mikyasta 
kllfeelnde glrüamell büa"*-.. •bil tçbl -.ıı tedbirler almacak -

~ç subayların hepsi saygı ve tir i>ijer ~ hafif alkollü içki
&evgl ile eıtml sıktılar. Ve ihtiyar terden o1ül ftl'lllut, likör, ve p.rap
amiral 0 gece kendi kamal"Bmda ba lann ve bul ~t ıdgara1arm flyat
na blr ziyafet çekti. Ve o günden lan, mallyet ve masraf lndlrierek ve 
sol)l'IL otuzdan fazla klişeye tek o- varidata tesir etmıyerek lmklıı nta-
Jarak allııdım. petinde tnc:Urilecektir. 

Son zamanlarda bana ne oldu 
bilmem. Ne zaman ve hangi ga
zete veya mecmuada, Franco'llon 
resmini gönıem. bemea DenldD, 
babrlıyorum. Ve rtyulyede llko
kolc1Maberl yaya ol4vlmD halde 
tl1'e bir muaııWe k11ra7orum: 
Bmya llıpuJa 

x ---=? 
Denlldn Fnnco 

Bu sabah ta yfniblr resmild •ö
rünce bunlan yazdım. Muadefemln 
müsavlslnl zaman mı bulacak slz
mi f Oıumı bilemem • 

ipeklilerin 
Kontrolü 
Başlıyor 

Bu yıl Hukuk Fakültesinde kalan 
170 kadar talebenin hangi rejime ta 
bi tutulacakları rektörltıkçe kati ola 
rak tesbit edilmiştir. 

Bu talebeler, üç senelik rejime gö 
re tahsillerine devam edeceklerdir. 
Yani :ildnci ımııf talebeleri gelecek 
sene üçftncü amıfa geçecekleri halde 
bunlar dördüncü sınıfa geçmiş adde 
dileceklerdir. Buna mukabil, fazla o
larak .. Devletler umumi hukuku", 
"Hukuk usu\tl muhakemeleri" ve "lı 
tatietik" okuyacaklardır. Talebeler 
ayrı olarak hazırlanacak bir prog
rama göre, sene sonunda bu"\iç ders
ten imtihan vereceklerdir. 

llıtı.at Vekaleti müetefGn, Ticaret OJcuında taclrlerle biraraııla 
Romanya ıle aramızda, ticari mü rete gidiyonı&. .Millakerelerln kaç 

nuebetıerin inkişafını temin edecek gün süreceğiru henüz bilmiyorum. 
gekilde bir mukavele yapmak içlD Bükreşte, karflhklı a}JI veri
milzakerelerde bulunmak üure, it- şln artması içJn tetkllrlerimlzi ve fi
tısat Vekaleti idari müsteşarı Faik kirleri"Dlizi söyliye~ Bu görüşme 
Kurtoğlunun reisl.iğiııdeki ticaret he !erin iyi neticeler vereceği kanaatin
Yetimiz, d1ln Polonya vapurfle saat deyim. Bilkl'eşten !Onra başka bir 
14 te Köstenceye hareket etmiştir. yere uğramadan An karaya dönece-

Faik Kurtoflu, dtln hareketinden ğlz.,, 
evvel kendisile görüşen bir muharri- Faik Kurtoğlu, dün öğleden evvel 
rimir.e IUDlan aöylemiftir: 'ncaret Odasına giderek ihracat ta-
' "- Dollt ve kolllfUIDUZ Roman- cirlertte bir röriltme yapml§tır. Tl
ya ile tıcart mUnaaebetlerimiziiı cari mahafllde Bttkret mtlzakereleri
daha fazla genlelemesi için mtlzake- ne büyük bir ehemmtyet verilmekt& 
relerde bulunmak Osere doiru Bllk- dir. 

Doktora imtihanı verecek 
Tıp talebeleri 

SaYJlan 350 yi bulan tıp fakuttesi 
üçilncü sömestr talebeleri bu sene 
birinci doktora imtihanlarını geçire
ceklerdir. Bu imtihanlar, iki sene ev
vel şubatta, geçen sene de ha.ziTS.n
da yapılmıgtır. imtihanlar hazirana 
ahndığ'ı zanıan, talebeler buna hazır
lanmak tçtn hastane tatblkatma pek 
muntazam devam edememiflerdir. 
Bu da, klinik profesörlerinin gikl .. 
yetlerine yol açJlllltır. Son gfuıler .. 
de' doktora imtlhanlarmm tekrar şu
bata alınacağı hakkındaki şayialar, 
talebeyi yine tereddilde d,tltUrmU... 
tilr. Bunun UzeriDedir ki, bu şekilde 

=::::ıı:ı-.--=====--============-===== verilecek bir karardan vaktile haber 

Yaniden Yehnlı 
Terkos Çeımesi 

Açılıyor 

HAVALAR 
TAMAMEN 
KIŞLADI 

Kırkçepıe Alan ~ iP, On ,a.ctenberi, ilkbahan andıran 
sular idareli ba ay IOllun& adar ye- gl!Rt havalar, lodosun birdenbire 
niden 70 tera ~- qha aca • batı kara,ele çevklpMUtı bolulmut
~~ . ~ -

BU yenı ~r uuıum• l!i Lodos lili.gAri birxaf 5 undenben 
mmtakul fdiil ya~ te ~ mut.edil -.blrô81Bdle _.bil ewelld 
BU9US1uk sıkmbsı çekmesine mey - akşamdanberi ıUrati yavaf yava!t 
dan verilmtyecektir. artmış ve evvelki gece yansı mUthiş 

Diğer taraftan sular idaresinin bir fırbna halini alJmttu'. Fırtma • 
Feriköyünde yaptırmakta olduğu dan sonra da sürekli yağmur bafla-
7500 metre mikiplık deponun iD§&Bı nu,tır. RUzglr sabaha doğru ıtdde
bitmiıtir. Bu depo, Beyoğlu yakası- tini azaltmış ve dün sabah hava ba· 
nm en yükaek semtlerine bile her tı kara.yele çevirmiştir. Bu suretle 
saatte su verilmesini temin edecek- Istanbul birdenbire bahardan kışa 
tir. geçmİştir. 

Sular idaresi, yoksul halk için pa- Barometrenin atrr atrr dttpıeei,rtlz 
rasız tesiAt yapmağa devam etmek-
tedir. Bir yıldanbert bunun için mü- girm yavaş yavaş artmaaı !iman ve 
racaat edenlerden yUz kişinin istek- civardaki ktlçUk ğemııertn fn'tDıadan 
ıeıt yerinde bulunmut ve evlerine vaktlle. haberdar o1ma1anDI temin 
parasız tesisat..,yapılmqtır. etmiştir. Bu suretle bütün ldlçUk va-
Diğer taraftan Kadıköy ve hava- lltalar vaktlle emin yerlere ıığınmı~ 

lisl su 1daresinln mtahı için bir pro- lardır. 
je hazırlanmıştır. Havamn batı karayele çevirmesi 

iki kısımdan mtlrekkep olan pro- Karadeniı:l yine allak bullak etmiş-
je tetkik ve tudlk edilmek Ur.ere .,;.ıd 
ali.kadar makamlara verilmiştir. tir. Bununla beraber tırtma..,. etli 

olmadığı için seferler devam etmek-

Yaralanan Kadın tedir. 

Beşiktatta Kıbçall çetmeSt u.t11rı. Apar+tmanların Temlzllğl 
deki evde oturan 70 yaşlarındaki pa.rtmı b. 

e dün eve gelirken sokakta ye- Dükkan, mağaza, a . an gi ı 

dar edilmeleri için talebeler alaka .. 
darlara mUracatta bulunmuşlardır. 

Çocukların Kementle 
Yaraladıkları Kadın 
Bir kaç yvamazm muzipliği, Pan 

galtıda ihtiyar bir kadının bacağmm 
kırılmasına sebep olmuştur. Hadise 
.,,.."·-· 

Nif8,ntqmda oturan Dili.ver iB • 
minde bir çocuk arkadaşları ile be
raber biribirllrine kement atarak o
yun oynuyorlarmıf. Bir aralık, ço
cuklardan birinin fırlattığı kement, 
o mada oradan geçen albnlf yaşla
rında Aksavit isminde bir kadının 
boynuna geçmiş, ve ansızın gerilin· 
ce yere yuvarlanmıştır. Bu düpıe 
neticesinde kadının bacağı kırıllll1'
tır. Yaramaz çocuk tutulmuıtur. 

Otomobll Kazası 
Şoför Ahmt Nlzımm idaresindeki 

24~7 numaralı otomobil, Sirkecide 
Hamicllye . caddesinden geçerken 
Armenak tamlnde birine çarpllll§ ve 
başından ağır surette yaralamıştır. 
Annenak, hastaneye kaldmlmıl, ya• 
ralı tedavi altma aIIDJDJŞtlr. 

[slRKAÇ SATIRLA] 
acbk6Y meydanbima deııisden ıörii 

K lebilecek bir • .. uda A_tat~kün ~ 
zel bir biiıtii ve1a bir be7kelı dikilecektir. 

Sokaklarda Yularsız 
öpekGezcfuilmiyecek 
Belediye yol ve meydanlarda hay

oynattlmasını, teşhir edilmesini, 
ne maksatla olursa olaun. sUrU 

dolaştmlmasmı markalı bile ol -

Ba•an Mafftaat 
KonCJresi Toplanıyor 
OnUmüzdeki mayısta. Bilkan An

tantı matbuat kongrest Istanbulda 
toplanacaktll'. Kongreye Yıldız sara
yı tahsis edilecektir. 

Zeyn P - ... -1 .. ..A • .-;. ;,.,_ binalann sokak yUzlerinın yıkanma 
re düşmtlt ve agır .,._ -----&• .,.."' · · -• ri behemehal cad
Beyoğlu hastanesine kaldınlmıştır. ve ~p~me ı,,.e nha oldu. 

J Tabibi adil Enver Karan, dün yara. delerın nıapeten te gu za -
hastanede muay~ne etmiştir. mantarda yapdacaktır. Aksine hare B ir milddettm~i ıehrimizde bul~ 

makta olan lzmlr valisi Fazlı bD-

yularsız köpek ge7.dlrilmesini, ya· 
etmiştir. Bundan ba,ka sinema, 

yatro, plaj, park gibi umumt yer
re her ne şekilde olursa olsun, 
yvan götUrUlemlyecektlr. 

Serbest iskan Vesikalan 
Tamamen veya kısmen iskln e -

!tmiyenler için, verilen terbest 111-
vesikalan dünden itibaren kal-

Bu toplantıya dünya memleketleri 
matbuatından da mümessi1ler davet 
olunacaktn'. Bu suretle kongre ta
mamile beynelmilel bir mahiyet ala
caktır. 

Değiıen De1ti• Seferleri 
Denizyollan idaresinin Me!'Sin va

purları yeni program rnucibfnce PoS 

K.uma,lar, Tic,,,et Otlaıntla 
damgalanırken 

talara başlamışlardır. Ayvalık vapur !pekti kumaşların dokuma vazlye
lan da cuma günü yerine dün kalk- tini, tabii veya sun'i ipeklere glSre 
nuşlardır. Evvelce, cuınartesi giinU iflenmesini ve kaJitesirıl kontrol et
kalkan Izmir postalan da bugünden rnek üzere hazırlanan tallmatname
lt!baren pazar gtınlerf yapılacakbr. nlıı tatbikine ba.tlanmıetır. İpekli ku 

,__=====---===========-==--=========---=-====- nıa, tüccarları, talimatname httkUın

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
ı~ c·ıt c·· ı~ı ~ Kup

1

onu Kup~~u~ 
30 kupona mukabil bir '10 kupona mukabil bir 

eilt (300) lruruftUI'· cüz 7~ kwıattur. 

lerine uygun olan L-umaelarnu t:tca
ret odasına götürerek mUhilrletın~ 

1 edilen ~Uddet, yarın bitecektir. 1 
ğe koyglmUf}ardır. Bu ıı lçiıı tayin 

Yannc!an sonn oda memurları ta
rafından kontroller yapılacak, mtl -
bUrlenmemiş kumaı görllldqtl tak -
dlrcle bmlları ..ıanıar baJrlmıda ıra-
nuni takibata girişilecektir. 

lıyJ ket edenler cezalandınlacakt ... 
.... o 

iki Ten .. • Yağ Kıt Tarifeleri 

N Git 1 7 Haliç vapurtan ldarul kıt tarlfe-

IÜD Izmire dönecektir• 

• N lf&lltsfl Kız ortaokulunu ıelecek 
tedriı yılı batında liae1e ~rilme

ei kararlattırdmıatır. ereyeıll f lbi tatbike baflamJlbr. Akay ve 
BeJOlluncla ya.lmhk yapan Madam Şirketi Ba71'118 ldarelerlnin lal ta- M aarif Vekileti~ıı daveti üzerine Ma 

Marya kendlaine )'ediembı IJ• rlfelerbıhı ~ tarih te 1 bi- arif m j dilrii Tevfik Kut Ankaraya 

fatiyle tellllm edilen mahcu Od tene.. rincl klnunclur· sitmlıtir. 
ke yalı te91kn etmediği lgbı mtlddel- --~=-=-~======-=----=========:===~ 

~~~~~~tWM~EHAV~ 
dam Jl,arY&. 7-.• -.m ~ni -
BÖ leaUt· muhakeme, phltlerln çq.. 1 ı4 !En~tetrln 1917 
~için tehir edtlınişt!r. Yurtta Buaiinldl HaYI _ _!1:,ZAR 4 

Batla haflra 'e,it Y__.öy meteoroloji iataa~dan a1J. ıı inci ay Gün: SO lW 
n.ı...ı-cl Cep aan ~tmata ıöre, yarclamasda baVUUD Tu..-=t· r.u.. • • 11ye au-uı U-Lke ima R•m•aao: 10 ........... ~ 

uıı.ua ~ aaan - 11DU1111iyetle fula bulutla n NJth o • ------
m.esinde bir emniyeti auliattmal da- ıı. riizclrlarm ıimalt istikametten, Kara· Otinet: 6,46 - Olle: 
vasma bakılmıltır: Davacı Faika ad- deaiz ve prbi Anadoluda fırtmalı, diier Ddndl: 14,57 - Akpm: 
1ı yaşlı bir kadındır. Şikayetini anla- yerlerde orta kuvvette esmesi muhtemel· Yatsı : 11,28 - Jmdk: 

i6,5.ı 

5,03 

tırken: dir. 
_ Ben klmleSizim. DarUllcezeye 

ptiyorum. Eşyamı suçlu Şevkete tes 
liın ettim· Şevket bunlan V.tmq, ıtm 
dl vernıtyor. Benim emniyetimi ıuils
tiJDal etmifttr. Demi§tir. Muhakeme, 
şahitlerin çağınlmuı için kalmıştır. 

DUNllU HAVA 
Evvelki ıece uat 2,SO da kuvvetli ce

nap rüzıtrlarile tıaıhyan :yaimar 1&bab 
aaat ,eıme kadar dnam etmit Ye metre 
marabbama 7 kilo ıa bırakmıttır· Dün U · 
hah rüzclr hafiflemekle beraber yaimar 
kın faldalarla akfama kadar dnam fltmit 

Ye uat 16,45 te dia"liıtir. Saat 14,SO ~ 
doira riladr ıimale dönmiiı ve ıiddetli 
njmarla kani* fırtına yapmıştır. B11 es 
nada riizılrm allrati aaniyede 13 metreyi 
bulmaıtar. Barometre 752,2 milimetre. ba 
raret en çok 15,8, en az 13,8 ıaııtirrat o
larak tra,declilmittir. 





~ahkemelerde 

Bir Dövme 
ve işkence 

Davası 
-o-

iki lr11I lu Suçtan 

A•yeye Yerllcl 

ÖLÜM 

Emniyeti 
Suiistimal 

Etmi 

"GÜZEL MAVi TUNA.. cll .... lt --~--
• 

RODE-S NDOR 
ÇIGAN ORI 1 

Pek yalanda ···-·· tehrimis~ Wanaalitv. 

Haliçte 
Batırıla·n 

1 

Türkçe sözlü ve 1eali muazpm film 
• Bapn mati•lerdeo U~a 

lsta•bulda : iPEK • SAIA Y • MiLEi ve SAKARYA 
lm.irde: ELHAMRA ve TAYYARE ainemalumd& birden ıöaterilecektir. PEK YAKINDA: 
Alll._laı y-. lldr, Admmdaı Aart ve Alaaray, Eakitehirde: Yenia Bunada: Tayyare ai· 

, .. _lullllda. DIXUTı EGE MANEVRALARI filmi filmcilik T. AŞ. birafmduı filme 
lletildlll• olap ı.a fllml Wi,.a .... müdürleri FiT AŞ ad..tne telar&fla müracaat etmelldiıler. 

iSTANBUL BELEDiYESi ŞEHiR TıYATROLARI 
TEPEIAŞINDA . 

FRANSIZ -
KOMEDi KISMI 

Piyes 3 P•Pele 

BAHÇE
LERiNDE 

BÖCEGI 

--- lstanbulun Bütün Kibar Halkı -·• 
TEPEBAŞI GARDEN'inde 
HARRY FLEMING HABEŞ ROVOSO 
~ muvaffakıyet kuanmaktadlr. 

H • Ak .. 111 D•n•ll Dine Kon .... er 
BUGON aaıı7 112c1a BUyOk matine 
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T·AN Londrada çıkan Times gazetesinde, memleketimiz hakkında FllCRA 

Gündelik Gazete çok mühim bir makale çıkmııtır. Bunu buraya alıyoruz: Taassup 

-0-- • • • 'l'AN•m hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dttrüst, samimi 

olmak, kariın gazetesi olmıya 
çalıgmaktır. 

-o-
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

Son Kabine Değişmesi 
islim ümmet.çiliği devrinden kal

ma lftlralarda.n biri, Türk balkırull 
taassubuna alt olandır. Biz halk ile 
t.eıme ettlğimlzdeııberl bunun M 

kadar eswız olduğuna anlamııızdır. 
Fakat "Plevne mtlclafaur,, hak

landald eserini tefrika etmekte olda
ğmnm lnglllz sabiti daha 18'7'7 de bu
nu görmüştür: "Padişah glvurlara 
kartı mukaddes cihat l1h etmi§tl. 
Kamaadanlar ve imamlar, ukerln 
cllni gayretini daima körüklemek .. 
tlyorlardı, fakat '.l'örk askerinin dini 
taassubu ~ daha az plllamr ve, 
umumi kanaat hlllfma, ondaki , .. tan 
eevglsl clalB bttyttktttr.,, 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 • 
400 :t S AJ 800 :t 
150 :t 1 Ay SOO :t 

Milletlerarut pona lttlhac!ma dahil olnu
)an memleketler icin S0-16-9-S.S liradır. 

f ONUN MESELELERJI 

ilci Gendn 

• 
·ve lngiliz 

Ayni Jngllb, Türk zabltlerhdn "ifa 
kaddes Cihat,, moduı geçmlt oldu
ğuna dikkat ettlklerini yazıyor: 
"... Batti okuyup J&llll!MI olmıyan
lar bUe, siyah bir euıcak 9lkannak 
&detlnln tekrarmdaıı n.nıt olan ba 
faydMız harekete bıyık alfadan gtl
löyorlardJ.,, 

liikayelerl Görüşü 
Şark~ birinde dol

bıuş, orada obmat ve IOlln, .,__ M emleketimizdeld IOD b-
1111 Bllgller okulunda tahsDlnl ta- bine değitmeai müna
~ank yine Şarkta bir karaya tebetile Timea paetesinde 
kaymakam veklll olmat olu bir çok dikkate değer bir makale 
telıç, kaymakamlrp asaleten bir 
batkaaı tayla edlkliii için nereye çrkmıtbr • Makale, Türk - ln-
ltakıedllmek anasunda bulunduğunu ıiliz doıtlufunun • ve lngilte
loran imlrine ıa cevabı verdi: rede hakkımızda bealenen aa-

- Annem habarm bırakarak bu- mimi alakanın canh bir ifa
l'aya gelemiyor. Çok yalnız bldım. desidir. 
benb loymnda bir yere tay:lnlml ri- Bu mühiın T,......:ıiz gaze+ ...... ;-.ı...... ·-
'- ed rim. • . ""6" -uıu sı 

e yası iflerimiz hakkmda gösterci"ği 
O gönden beri bu sözlerle beraber bilgi ve anlaYI§ okuyucularımızın 
~ Buria'ln "KökaUzler,. roma- dikkatini celbedecektir. Bunu izah 
Ilı ve ".Kestane kabuğundan çıkmı~. için §~u. söyliyeyim ki (Taymis) 
IEabuğana beğenmemiş!,, meeelınt, gazet.esının Tilrkiye muhabiri B. 
lbaatı oluyor bilmem, bir arada ve bir Kernıg hakikati havadis saymıyan 
lada hatırlıyorum. ve hey~can ve mübalağa arıyan 

l>tla bir gazetede okudum: "Bu se- gazetecılerden değildir. Gazetesine 
•e. orta öfreimen okuluna bltlrrnl.$ memleketimizi olduğu gibi tanıt. 
on dokuz yqmda bir genç im, arka- mıya daima kıymet vermiştir. 
dattarmdan bir çotunun gitmek lst.e- (Taymls) te vakit vakit çıkan ya
lrıedikJerl bir dağ köyünün hmmsl zılardan anlıyoruz ki bu gar.etenin 
llltıkteblne tayinini lılt;emlş ve işine Türkiye hakkındaki dosyaları dil-
'-tiaauttır. rüst malfimatıa doludur. 

itiraf ederim ki bu haberi okumak Taymia: (Türk siyaseti) bqhk-
'klınıa "~koşu,, no getirdi. Fakat 1ı yazısında şöyle diyor: 
e lamanlar artık tarih olmuştur. "A ltr hafta kadar önce CUmhur 
Şarkta dolan Garbe gelmek, Garp- Başkam Kemal Atatürk, Ba.tvekil 

~ do~ yerinde kahıat istene ken- General lamet InöniinUn •tifa et
~:._· • v .... ..... .:ı...~ LO,r'ttz!o tayiıı et- miye karar verdi~ :ıakkmda bir 
... ~gen~ im, pek tabUdJr ki, nazar- 4-1.ıis neoretti. lıiônü 1025 Martııi-
b'"°ada bir kahraman hüviyetine dan beri on iki sene faaılasızca 
lbıtinecektir. Bu genç kızın vazife- Başvekillikte bulunmuş, ondan n 

•htı bir şehir yerine küçücük. gaze- vel de on Uç ay bu mevkii işgal et-

~ •.. ~. sinemasız, eğlencesiz bir dağ miştl. 
owı-d G eneralin istifasına resmen 

ı ·' uıu e yapmağa razı o1Dl881Jlda bir 
~llkar1ık minası olduğunu lllkir et. "ürmenaj sebep gösterildi. 

•
'ekle beraber yepyeni bir memle- Fakat arada göriit farkları bulun-
11~n kalkmmasmda rol sahibi olmak duğun&, istifanın bu sebepten ve
~ ~k gençlere düşmez mi! Okut- rildiğtne ve kabul edildithıe ihti
-'"'I[, öğretmek, tenvir etmek, bez. mal verenler oldu. Şu kadar ki çok 
~lk duyııuyaa faaliyeti ile he.r sa- dikkate layık iki phsiyetin biri
~ glbel ömek olmak genç ö~t- birlerine kal'ŞI beeledikleri eaygı
~. genç eğitmenin, genç idare nın bu yüzden katiyen azalmadığı 
~urunun, genç hekimin yaıııt OUm- muhakkaktı. 
q~'11Yettn yetiştirmekte olduğu ço- ikisi arasındaki arbdatlık es-

kidir. 1917 senesinde Mustafa Ke-
lh...» ideali olmahdır ki Ttlrklye 
--..ıq 1y mal Paşa, TUrk - Rus hududu U
.ıu en etin ve refahın nlmetlerlne 7.erindeki bir kwm kuvvetlerin ku 
..._ Cabak erlpbı. 
... ~ uıcak bir hakikati t.ekrar- mandasına geçmişti. Miralay ismet 
:-l8ll Bey kendisine ideal bir eririm 
~için yuıyoram: Şarktaki kay- harp rei8i oldu. o zamandan bert 
)'-e vekili bır gençlik arzusunu iki inl&ll, talün iyi ve kötil gUnJe. 
~ &ençllğhıln sevkiyle glzliyeme. rinde beraberce çalJttılar. 
~oba Cllmhurlyet gençleri Tlirk kuvvetleri Yunanlılar& kar-
\ı: tin her tarafmı bir tutarlar. 11 aon zaferini kuandıldan saman 
~~~ bir hakikat te ıudar ki ku- lsmet Pqa Garp ceplıMinln balm
~ olan Şark U.aiversitesl. mü- da idi. Mudanya mütarekesini o 
tı.~_er &melerl -yyen bir Od yere imıaladı ve Lman sulhtınün mda
~Qllbnaktan km1aracak, memleke- kerelerini idare etti. Imnet InönU
'ltJeu c:ahtrna ve kamma l&tbım P- nün kabinenin başında bulunduğu 
'-tııı P tek renkU, her tarafı ~ bir devre, TlirkiyenlD ikna kudretfyle 
......_, haune get.lnaektlr. - N. B. veya çekiç darbeleriyle modern 

----=-==:m=::============= · bir devlet haline konulduğu devir 
Tahsilat Amiri diye tarihte anııacaırtır. 

• am.et Iıı&ıil bu on iki leD8 

Serbest Bırakıld1- 1 içinde ideal bir erııw harp 
relıi mevkilnde kaldı. Daima etıJıQ· 

~ 'totauzıuk yaptığı iddiasile, evvcl

te,.~ adliyeye verilen Telefon ida

tab l tabautt lmlrt Adil hakkındaki 
~ mU.ddeiumumnikçe bi -
\tiJt · Takibat yapılması içın 
ta Yetten de müsaade alındıktan son 

11o:~ .~~.erek doeyası birinci 
balclını kimligıne verilmiştir. Sorgu 
de,,~· tahkikatın serbest olarak 
beet h.--~ l_Uzum gösterdiği için ser • 

--&KIInuftır. 

sı... --,.o-!.-
ç ~lllanın Obfektiflerinl 
lQı alan Genı Adliyede 
abje~ Hatay sinemaamm 
tafa lCe eriJıi çaldığı iddia edilen Mus 
hut nıaı iaıntnde biri, dtln met
tilın.:ar mtıddebımumlliğine ve
' k: • Aauye tiçtlnctı ceza hl1dmi 

eıtdisini tevkif etmlttir. 

net, bağlılık, gayretle; mlbatiali, 
kudretli, uağJ görür '8fkumaD· 
danına himıet etti. TUrk Bon&p&r• 
tına modern bir Berthier oldu. 
Kendi memleketine ve Avrupaya 
hizmeti btlytlktttr. 

Inönttnttn if bqmdan aynlm&
smın, harici meaeleler baktmdaJd 
ihtlliflar ytizUnden ileri geldiğini 
zannedenler oldu. Tllrk-RU. mU
nuebetlerindeki samimiyetin aon 
zamanlarda azalmaısı, Türkiyenin 
Milletler Cemiyeti Konaeylne yeni
den seçilmemesi ve Nyon anlafJlla
sı mucibince Tnrkf yenln kfllfetll 
bir takim bahrt taahiltlere g!rmesl 
sebep gösterildi. 

1925 senesinden beri Hariciye 
Veklletini muhafaza eden Doktor 
Arasm yine ayni vek~tte kalması, 
kabine değifikliği hakkındaki bu iza 
hı stınheli ~astermektedir. Celll 

Bayarm Bqvekil diye eeçilmesl 
daha ziyade ıu fikri veriyor ki de
ğişikliğin asıl sebebi, Atatilrkiln, 
hali eski usullerle işliyen Türk 
idare makinesini tidil etmek ve ye 
nilemek istemesidir. 

Türk halk onlalan, kurt1lhıt dava-
81Dda, latlli. 'kuvvetleri De hafiye kuv· 
vetlerlne kartı ayni hmo ve t.yg 
De saklmyordu. 'faulap vehmini 116-
müren menfaatçiler, Türk kurttı1Dt11-
nu bir 88D'dan fazla geciktlrdl
ler. - Fatay D Un ittifakla itimat reyi alan 

Celal Bayar, askerlik ve kır 
tasiye mesleğinden yetişmiyen ilk 
Türk Bafvekilidir. Türkiyenin 
başlıca bankaSJ olan Iı Bankasının 
başı sıfatiyle b\iyük bir kabiliyet 
göstetmiştir. lktıaat Vekili ııfati
le yaptığı işler de teşkilat husu
sundaki kudretine delalet eder. Btlf"Jıil 8 . Celaı Bayar Meclu lıiir.a.ünJe 

akılsızlık olur. Cenubi Rusya, Kaf
kasya ve Anadolunun bir haritası 
gözden geçirilince şu neticeye va
nlır ki biribirine karşı hiç olmaz
sa dürüst münasebetler beslemenin 
her iki memleket için çok büyük 
ehemmiyeti vardır. " 

Yeni Türk nesli, politikadan zi
yade iktisat ve maliye işlerine a
laka göstermekte ve idare çarkla
rının yavq ifleyifini tenkit et
mektedir. 

Türk idare sıstemi öyle günler
de kuruhrruştu kl memurlar ya hiç 
maaş almazlardı, yahut istihkak
larından çok az alırlardı. Hareket
lerinin hesabını vermemek için me
suliyeti birçok memurlara dağıta
cak bir sistem kurmak ihtiyacını 
duymuşlardı. Bu mesuliyet okadar 
taksime uğruyordu ki hakikatte 
tamamiyle dağılıyordu. Bir taraf. 
tan da nezaretlerle daireler ara-
tJu.t\Ju. lu ... ._.'--ı.. ı .. u"'...,1 .. ı.Abı&.J.L+, e.tl?' 

gidiyordu. 

C Umhur Başkanının açık ve 
kati direktifi şudur ki yeni 

Başvekil §lmdiki sistemi rasyonel 
bir hale getirecek ve idarenin gi
dişini daha sUratli ve verimli bir 
seviyeye çıkaracaktır. Atatürk, ay
ni zamanda, Türk vatandagının 
emniyetini arttırmak gayesiyle 
kanunlarda tadiller yapılmasını is
temiştir. 

iktisadi sahada devlet, Tilrki
yenin bqbca sanayilne ve yolla-

rın, limanların ve bilhassa demir
yollarınm ink"şafına ait projelere 
hakim kalacaktır, fnkat fazla mah 
sullere piyasa bulmak hususunda 
ve diğer hususlarda ferdi tegebbtl
se daha geniş bir saha verilmesi 
mUmktlndilr. Şu şartla ki ferdi te
şebbüs, A.mme menfaatine karşı o
lan mesuliyetini duysun ve !kinci 
Abdülhamit devriMe devletten im
tiyaz alan ecnebi Mllesseselerinin 
gösterdiği kötü örnekleri taklit et
me.sin. 

B aşvekilin değişmeainiıı Türk 
harici alyasetinin ana bat

ı .. ~ .. -'•!i~ilrHlr n~ .. •tht>mAllJ ih-

tim~i azdır. Atatürkün bu defakl 
acJı111 nutkunda, Tllrk - Rus dost
luğu ilk defa olarak meskftt geçil
miıtir. Atatilrkfln, Rusya ile olan 
münasebetlerde htlkfunet tarafın1 
dan klft derecede kuvvetle har.e
ket edilmed~~in' kani bulunması 
ihtimali akla gelemez. Fakat şu
rasına filphe yoktur ki TUrkiyenin 
Rualarla olan münasebetlerinde es
ki samimiyet yoktur. Geçen Nisan
da Karahan Moekovaya çağnldık
tan sonra Ankara ile Moskova a-

• 

rasındaki münasebetlerde göze gö
rünür bir iyiliğe tesadüf edilme
miştir. Tllrkiyenln Balkan ve Sa
dibit misaklanna iftirak etmesi 
ve bunlara muzaheret göstermesi, 
Türk'ye ile Ingiltere arasındaki 

cidden samimi münasebetlerin ye
niden kurulması ve Türk gazete
lerinin Yugoslav - Italyan anlaş
masını hoş görmeleri gibi inkişaf. 
lar Sovyet ga~telerin"n hücumu
na uğramıştır. Halbuki bu gazete
ler resmt müsaade olmadan harici 
siyaset hakkmda hiçbir şey negre
demezler. 

B 11 tenkitler Türkiyede can 
sıkıcı bir tesir bırakml§Ur. 

Türk milleti, Ib.iW mücadele gtlnle
rinde Rusyanm gösterdiği yardım 
hakkında şükran duygularını ka
tiyen unutmamakla beraber, hari-

,cl dostların seçilmesi ve harici si
yasete verilecek istikamet hakkın
da taveiyelerde bulunmak husu-
8Ulldaki her türltt Sovyet iddiala
rma kızmaktadır. Bununla bera
ber Türkiye ile Rusya arasındaki 
son an.Jqmamazlık hakkında mü
balAğalı dil§Uncelere kapılmak ta 

Türk Cilmhuriyetinin ricali 
askeri ananeler içinde ye

tıemekle beraber bu cümburiyetin 
harici siyaseti daima akıl, tedbir 
ve anlaşma istikametinde olmuş

tur. Atatürk, son nutkunda, Tür· 
kiyenin Milletler Cemiyetine kargı 
olan devamlı bağlılığından bah· 
setmiştir. Meşhur bir askeri reisin 
ağzından çıkması itibariyle bu 
duygunun bUyilk bir kıymeti var
dır. Atatürktln etraflı surette ba
his mevzuu ettiği Balkan ve As
ya paktları, Biriyan - Kellog mi
sakı mucibince kurulmuş bölge 
l'aktlarma dikkate değer birer 
misaldir. Her iki paktni he
defi, bilyUk devletler arasındaki 

rekabetlere karışmakta hiç bir 
menfaatleri olmıyan komşu grup
ları arasında dostluk münasebet
lerini devam ettirmektir. 

'Asya paktının bir hedefi de, 
Kürt meselesinin, her biri Kürt te
baaya sahip olan ve her biri vakit 
vakit bu haşari dağlıların çıkardı
ğı gilrültWerle kargılaşan Türkiye, 
Iran ve Irak arasında bir ihtil!f 
mevzuu haline •gelmesinin önüne 
geçmektir. 

lskenderunun istikbali hakkın

Ramazan Geldi Dayandı ... 

da Türkiye ile Fransa arasında 
mevcut ihtilifın Milletler Cemiye
ti tarafından. halledilmesi Türkiye 
Cümhuriyetinin cenup hudutların
da gürültü çıkması ihtimallerinin 
önüne geçmiştir. Şamdaki mUstak 
bel Suriye hilk(imel.inin, Suriyenln 
manda!.eri vf! müstakbel müttefiki 
tarafından yapılan anlaşmıya kar
şi durmak gibi bir akılsızlık gös
tereceğine ihtimal verilemez. 

Mtlbanık -tutanlara göre
ıellr dayanır da! Hele yaz Rama
Mnmm dayamfma Jıl9 c1ayuu1. 
ınaz. 18 1aat.Uk gttnlerde om~ tut- 1 

111aa&n ne oldupnu bDdfğlm için ' 
•elesacaun "R.un•na geleli dayan-
dı,, DUll'ama mAM81DJ pek iyi &D· 

lanın. 

•••••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: 

1. FELEK 

Benee oracm gttç tarafı sa lç

Dlelllektecllr. Onm Jçla ötedenberl 
.ııar Jemeklerlnde yaprak dol
-., makama ve bo,af gibi Jıu. 

mı kolay ve lnMIU auşahnu ye
mekler yenir. Zira susuzh* ada
mın >"'k11rm yapqtl mı, artdı o 
oruçta ne hal kalır, ne hasenat! 
Vaktiyle bir yaz Ramazaomda ho-

eanm b1rlal bir köydeır öteki köye 
eene gldel'ken lçbıden geçtiği tar
lada çalışan bir bektaşl reagpen 
l'Utgelmlş. Bektati mçb l&kalb 
IJir "can,, 1m1t. Uzun yoldan yorul
mot olan hoca o tarlama kenara· 
-dakl bir aPcın gölge,fne oturmut-
0 mada bektq1 reıı~per de a)'lll 
aPeın altına ıelmlt. ağaeaa dlbbae 
dayalı olan testl)'l batma cllklp, 
lak, lak, lak lçmle ve: 

- Ooh! diye apnı .Ucllkten 
10nra te.tlyl yerlae koym111o Boea 
da bektaelnln Bamaunda böyte 
gtipe gtbıdüz ıa ~e hayret Ye 

hiddetle bMm'f. BektaP, hocmma 

bak I 2 ...... ve IOl'lllUf: 
- Boe&ın, ne baha öf)ef l 
- Ne he•Mltm! Torba gibi 

sakeDa 0 rao Yeclltlne hayret edi
yorum. 

- Eyvallah cannn ! Dogrosuıı ! 
Amma Ram•n• Şerif gider, yine 
gelir. Fakir bir gtdel'llem bir daha 
gelmem. Onun için o blzl bot gö
rllr ı demlt. 

Bu sebeple gerek Allah J'IZUI, 

gerek merak, gerek tiryaldHık yö
nünden oraca meraktı olullarmu
zm, hele zayıflığa merak etmek ytt. 
ztmden ylyeeeğfnt kfllmllye vee'lle 
anyan ve bu yüıılea Ramazam 
keacllslne ferik alaa kadmlanmmn 
bu bektafl IÖsllnö iyice kuJaldan.. 
na küpe yapmaJanm ıavalye ede
rim. Gerçi hi!' bektaşi söztl pek pk 
bir küpe deflldlr amma herhalde 
faydab blrşeydlr. 

ÇUınktl Ramazanı §erlf gider, ha
yırbslyte bir daha, beş daha, yirmi 
bel defa yine gelir. Li.kln blzler gi
dersek bir daha geri dönmlye bı-

Ş arki Akdenizin umumi sul-
Dlln arkacJaeJardan blrllll beni • büne gelince; Türkiyenin 

,-•ıw. llallae bütun.. Eski de- takip ettiği siyaset, Ingiltere siya-

nlrm-rlar. 

Yirde, Ulttin kolema &ıtbldea Jmo- setine çok sıkı bir surette benzer. 
... kaçakçı glM ekleri kan çana- Boğazlar Konferansında Ingiliz ve 
ima dönmliftlL Türk görüfleri arasmda teferruat 

-Ayol! Ne ba tlrülllkf Demi- bakımından bazı farklar bulun-
79 meebar oldum. makla beraber her iki memleket 

- Ne tlryakllllf ~ clellJlm. bu konferanstan mükemmel iki 
Dedi. dost halinde aynlmışlardır. Türki-

- E ne<lir bu hal f ye bazı mali fedakarlıkları da gö-
- Uykusumm da ondan. ~ almak suretiyle Nyon anlagma-
- Basta mıydm ! sma i§tirak etmiştir, Sulh ün ve 
- Hayır! Uçten llOllra uyuya- Şarkta arazi statükosunun muha-

madnn. f azası için lngiltere ile iş birliği 
- Nedenf yapmıya devam etmesi çok muh-
- Sahur davulu çaldılar.. dedi temeldir. Bugün TUrklyede i§ \a-

ve bqladı anıatmıya: gmda bulunan adamlann bqlıca 
- Kardeş!.. Şehrin bir yazlık arzulan sulhtür. Bu adamlarken-

yerlndeyiz ki; o semtte yalnız do- di memleketlerini ldeta yeniden 
kuz hane mtislünıan var. Bunların keşfetmh:ılerdir. Cetleri, Adenle 
da he1J8l oruçlu mudur, detfJ midir Karakav ve Tebrizle Viyana arasm-
bllmelD. Ukln benbBJe beraber bir da islim ittihadı maceralarına ka-
cllğer hane dahi uykomumn en tat pılarak memleketi ihmaller içinde 
b yerinde elinde çomak bir anda- bırakmJ§lardı. Türkiyenin başında 
vallmm bizi ayaadmnasmdan P- bulunanlar memleketlerinde nizam 
klye~ylz ! Hant bir defa, beş defa kurmak ve inkipf temin etmek 
~ ne mutlu! T9l1I kuvvette iti- vazifesini hiç acele etmeden, fakat 
tDmek şarttyle talllam, 88 tokmak durmadan, dinlenmeden yilrütmek-
darbesl saydım. Hele davulun sesi tedir. Hiç bir lngiliz devlet adamı 
uzaktan hoş gelfr derler ya! Sakın .yoktur ki bu barışlı gidişte kendl-
lnaımıa amim! Uzağı da berbat, !erinin mu'vaffakıyetini dileme-
yalmu da. llhı.,, 
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Tokyoda 
O impiyat 
Hazırlığı 

Tokyodan bildiriliyor: 
Avrupa.dan avdet eden x2 inci oliın 

piyad oyunlarının fahri hamisi Prens 
Şiş;bu gazetecileri kabul ederek 1940 

1 
olimpiyad oyunlarının, önceden de te 
karrür ettiği şekilde muhakkak yapı· 

1 lacağını söylemiştir, 

ı Bu beyanattan bir gün son.ra orga 
nizasyon komitesi Japon baf•f atle • 

1 

tizm federasyonu ile birlikte bir içti· 
ma yaparak olimpiyad oyunları ana 

1 

stadının inşaatı planlarını tetkik et-
mişt; r. Malum o1d'Uğu üzere ?u inşa
at plinlarında şimdiki Meijishı s~dy~ 
munun tadil edilerek genşletılmes' 
düşünülmektedir. . 

Planların büyük ·bir kısmı Berlın 
Los-Angoles ve Amisterdam oliınpi • 
yad stadlarmın esaslannı ihtiva et
mektedir. 

Güneş ve Befikttıf takımlarının geçen seneki 
maçından bir enstantane 

Koşu pisti 400 metre uzunluğun: 
da olacak virajlar enternasyonal nı
zamlara göre terfih elilecektir. Sta~ 
lar için fazla yer kazanmak maksadı 
le 100 metre koşu pisti BerJln stadın 
daki pistten 5 metre daha uzun ola· 
caktır. 

Bugün •• u Kars ,lasm lar , , 
• •• e 1 u eş 

~açını Hangisi 
az 

Bugün yapılacak liğ maçlarının en 
ehemmiyetlisi, geçen sene milli küme 
ye dahil olan dört takım arasında bu 
lunmaları itibarile, Beşiktaş • Güneş 
karşılaşmasıdır. 

!ki Sfakımın buğtinkti oyununda çı
bllmesi muhtemel net~ey1. geçen 

seneki kuvvetlerinden ve geçen hafta 
yaptı1darı maçlardah bulnuya çalışa
cağız. 

Beşiktaşlılar geçen hafta kuvvetli 
bir başlangıçla lig maçlarmm siftahı
m Fenerbahçe ile bernbere kalara"K 
yaptılar. Beyaz siyahlıların o günkü 
oyunları bazı aksaklıklarına rağmen 
vasattan yüksekti. Takımın umumi 
nefesi iki devreyi seri ve canlı çıkara
bilecek halde idi. Oyuncular da, bi -
zim futbole göre, aralaıpıda oldukça 
güzel anlaşıyorlardı. 

k? 
li b;r oyun çıkaran ve 1-2 gibi az bir 
farkla yenilen Topkapılılarm bu haf 
ta Fenerin karşısında nasıl bir dere
ce alacağı merak edilebilir. Fakat, 
mantıkan maçın neticesini sarı laci -
vertlileııin lehine görmek icap eder, 

Ga'ata~aray • Süleymani1e: 

Fikstür dol11yısile Taksim stadın -
da yapılması icap eden bu maç Hava 
K'UI'Umu menfaatine tertip edilen MU 

layim • Hintli karşılaşması dolayısile 
Be~1ktaş stadına nakledilmiştir. 

Her iki takmıın geçen haftaki maç 
larda aklıkları neticeleri gözönlinde 
bulundurursak kuvvetlerin müsavi ol
duğuna hükmetmek icap ederse de 
milli kümede yer almış bulunan Gala 
tasarayın ilk haftaki ya-tlırgamadan 
silkinerek eski vaziyetine yakın bir 

Lisansları Kaybolanlar 
Beykoz klübU başkanlığından: 
Aşağıda isimleri yazılı idmancıla

nn 7.11.937 pazar günü Beşiktaş sta
dında lisansları zayi olmuştur. Yeni· 
leri çıkarılmakta olduğundan bunla· 
rın hUkmü olmadığı tebliğ olunur: 

lbrahim, Nihat, Safa, Baha.dir. Ha· 
lit, Mehmet, Sadettin, Kemal. Şo.hap, 
Kazım, Turhan, Faruk, Bila.l, Cahit. 
Ihsan, Cahit, Naim, Mehmet, Ali. 
Sa.it. Gazanfer. 

kuvvette rakibinin karşısına çıkarak 
farklı bir galebe elde etmesi de varit 
hatırdır. 

Vela - Eyüp; 

Rıunevsim.cak.lmJru~tU old.ıUclo..rnn 

geçen hafta sekizler şampiyonu olan 
Beykozla berabere lrelmakla ispat e
den Yeşil Beyazlıların bu maçı kaza -
nacaklan tahm.ln edilebilirse de canlı 
ve atak oyniyan Eyüplularm ümit edil 
miyen bir netice ile maçı bitirmeleri 
de düşünülebilir. 

Şeref stadında yapılacak olan Bey
koz - İstanbulspor maçına geUnce: Bu 
maçta her iki takımı kuvvet itibarile 
müsavi görmekteyiz. Bu karşılaşma 
için muvaffak olan mUhacim hattına 
sahip bulunan takımın galebesile ne
t;celcnecek diyebiliriz. Buna mukabil Güneşlilerin tstan -

bulsporla berabere kalma.lan iyi· sa -
yılamıyan bir neticed;r. 

Güneşliler takını ahengi b3kımın -
dan da ümitverici gözükmediler. Elle 
rinde mevcut elemanlara nazaran, en 
muvafık t~mu yaptıklarına dair bir 
manzara gösteremedj.ler. 

Birinci iklerinin 

Geçen seneki karşılaşmalarına ge • 
lince; Güneş takımı Beşiktaş önünde 
daima. en iyi oyunlarını çıkardığı hal 
de, şanssızlıkla mağlup oldu veya be
rabere kaldı. Bir kere de Güneş ka -
za.nnuştı. O zamanlar Güneş takımı • 
nın elemanları yerlerine alışacak ka 
dar ayni mevkilerde epey çahşmıştı
lar. Takımın anlaşma kabiliyeti fena 
değildi. 

Halbuki geçen haftaki ilk oyunda 
GUneş kadrosunda yapılmak istenmiş 
tadilat, henüz beklenen randımanı ve-
remedi. 1 

Bu vaziyetlerde bulunan iki 'takım 
dan, beyaz siyahlılann galibiyet şans 
larma daha fazla malik olduklarını 
söyelmek pek gliç bir şey değildir. Fa 

ar da B şladı 

kat bizi tereddüde sevkeden bir nokta Manisa grupunda fampiyon olan Nazilli ld"!an 
cık var: Yurdu oyuncuları 

Güneşliler geçen haftaki oyunların 
da aksıyan tarafları görecek ve onla- Milli kümeye iştirak etmiyen mmla 
rı düzeltmiye çalışacak bir tecrübe kalnr arasında tertip edilen Türkiye 
geçirdiler. Beşiktal}lılar ise, Fenerle birinciliği müsabakalarının 4 şehirde 
berabere kalmak gibi muvaffakıyetli yapılan 20 mmtakanm iştirak ettiği 

bir başlangıçta emniyeti içine dalmış grup maçları nihayetlcnmiştir. 
o'nınları muhtemel1ir. \ Afyon grupunda Kocaeli birincisi 

silleri fcdeııasyon reisinin başkanlığı 
altında toplanarak kuralannı çekmiş 
ve hakemlerini intihap etmişlerdir. 

Maçlara dün Ankara stadında başlan 
mıştır. 

Akyeıil, idman Yurdunu 
yendi 

Ankara, 13 (TAN) - Bugün şehir 
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MEHTAPLI BiR GEC 
-S-

N e kadar sonra olduğunu bil
miyordu, biraz ilerisinde bir 

cisim harekete geçti. Eskiden beri 
orada mıydı, yoksa. yavaş yavaş 

mı sokulmuştu? Bunu düşüneyim 
derken ince bir kadın vücudu ona. 
doğru yaklaştı. bir adım ilerisinde 
durarak gözlerini erkeğin soluk 
yüzüne dikti. 

Erkek başmı kaldırınca hel'§eY: 
den evvel karşısındakinin gözlerı 
ile karşılaştı. Renkleri belli olmıyan 
fakat'aca)ip bir ışıkla parhy~n ~u 
küçiik noktacıklar vücudu tizenn-
de ağır ağır dolaşıyorlardı. • 
Kadın mehtabı arkasına aldıgı 

için yiizli karanlıkta kalmıştı. Göl
gesi erkeğin dizinin yanma düşü
yordu. Iri elleri incecik kolların u
cunda ağır birer cisim gibi sallanı
yordu. Çıplak ayaklarında atkıla
rı bağlanmamış ve topukları kırılı 
iskarpinler. sırtında rengi belli ol· 
mıyan, yalnız göğsü kirden ve le
kelerden koyulaşan kısa bir enta
ri vardı. 

K adm bir adml daha a.ttı, er~ 
keğin yanma oturdu ve kaş

lannı manalı olmak istiyen bir şe
kilde kaldrrarak yüzünü yanında
kine çevirdi. 

Erkek, şimdi ay ışığm.m tama
mivle a vdmlattığı bu yüze hayret
le baktı. 

Bu esmer ve yağlı çehrede çi
çek belki en korkunç tahribatını 
vanmıştı. Derin çukurlar yer yer 
birleşmişler ve geniş sabalan kap· 
lamışlardı. Dudakları ince Ve be
yaz iki ciz~ halinde geriliyor ve 
yü~ ek! ~ıırıırlara bir çok ta kı
rışıklar ilave eden yılışık ve 
yalancı bir gülüg gözlerinin altına 
kadar uzanıyordu. 

Kesik ve yorgun nefes alan ve 
bulunduğu yerde yıkılıp kalmamak 
için ellerivle iki tarafını tutan has
ta adam kadının bu gülüşü ile tir-
~""-1• ,,s:a.._,.,~a.ao_...• '-.,..,.._ ---..-... 

liklere. bUtün kirlere gümü§ bir 
örtü örten ve herşeyi bir an için 
güzelleştiren ay bu çiçek bozuğu 
vüzü bir kat daha iitrenç yanıyor
du. Yalnız bi"?ey biraz tuhaftı: 
Yaşmm kaç 01du~nun tahmin e
dilmE>sine imkan olmıvan bu kadı
nın koyu sivah gözleri en genç 
parıltılarla hareket ediyor ve in
sanın ii?.erinde duruyordu. Ve bun
ların derinlerinde, yüzdeki kor
kunç tebessümle tam bir tezat teş
kll eden bir hüzün saklı gibiydi. 
Kadın biraz daha eokularak: 
"Konuşsana!,, dedi ve bunu çat

lak bir ses ve apaçık bir köylü şi
vesivle söyledi. 

O zaman biraz kendine gelmiye 
çalısan delikanlı. dinlene dln1ene: 

"8"'n ner~1·~;n ?,, diye sordu: 
"Nideceksin?,, 
"Hiç' 
"Gel· biraz, şöyle gidelim.,, 
"Ne diye?,, 
Kadın fevkalade bir tabiilikle: 
''Burası pek ortalık yer. Gören 

o~ur!,, dedi. 
Bir an için parlamış olan alAka-

sı hemen sönen erkek ters bir o
muz silkmesile homurdandı: 

"Hadi sen işine gitsene!,, 

K adın bu hakareti duymamış 
g;bi güldü. Bacak, bacak Us 

tüne atarak ve pişkin bir eda ile: 
"Meteliksiz misin? .. dedi ve sağ 

elinin baş ve şahadet parrnaklarile 
para işareti yaptı. Erkeğin yüzün. 
de gUlümscmiye benz.iyen bir ifa
de dolaştı. 

Oteki elini hastanın omuzuna ko 
yarak: 

"On beş, yirmi kuruşun da mı 
• yok?,, dedi. Sonra bu miktarın az 
ır~nı mazur göstermek ister gibi 
ilave etti: 

"Biz alcak göniillü:vUz .. ,, 
Erkek boğuk bir sesle: 

Yazan: 

Sabahattin 
Ali 

dibine yığılıverdi. Gazleri donuk
laşmış, yüzü manasız ve sarkık bir 
hal almış, dudaklarının kenarında. 
kanlı köpükler birikmişti. 

Bu müddet zarfında ayakta ve 
kararsız bekliyen kadın yavaşça. 
eğildi. 

"Amanın,, dedi. "Sen hasta i
nüşsin ya!,, 

Genç adamın ifadesiz gözleri bir 
müddet karşısındakinin üzerinde 
kaldı, sonra ba§ı yava§ca önüne 
düştü. 

K adm dizleri üzerine• çöke • 
rek: 

"Neyin var? Ne diye önceden 

diyivermedin ?,, diye mırıldandı. 

"Kalk seni şuraya götüreyim, bi-

yav~ bir sesle ve başını sallıya
rak ilave etti: "Her halde açsın 

da!,, . 
Hasta, hiçbir şey söylemeden ve 

müthiş güç bir iş yapıyormuş gibi 

ı,. ,\ 
Bilmeceli Zabıta Hikôyesi 

1 

1 

:~~~~~-~~~~~~--~- il 

Bu Adamın 
Yüzündeki 

Yara Nedir? 

başını doğrulttu ve gözleri karşı • 
!aşınca birdenbire yüzünü sükune
te benzi yen bir ifade kapladı: 

Bir müddet evvel kadrom gözle
rinde görür gibi olduğu hüzün şim 
di onun esmer ve çiçek bozuğu yü 
zünü, ince ve renksiz dudaklarını 

da sarmıştı. Yerinden kımıldamıya 
çalıştı. Kadm onu kolundan tuttu. 

"Uzak değil, şuracıkta!,, dedi. 
Beş, on adml yürüdüler. Onlerf .. 

ne yanmış bir evin dört duvarı gel• 
di. Boş delikten ibaret olan kapı
nın iki ayak merdivenini çıkarak 

içeri girdiler. Ustu açık olan ve 
etrafındaki kocaman taş pencere
lerden deniz görülen bu .duvar ha. 
rabelerinin bir köşesine. bir metre 
kadar yükseklikte. bir çuval ge
rilmişti. Onun altında bir küçük 
testi, örtüye benz.iyen bir paçavra 
yığını ve bir miktar otun üzerine 
serilmiş yer yer yırtık bir keÇe var 
dı. Duvarın taşları arasına sokul
muz bir tahtada ezik bir sepet asılı 
duruyordu. 

K adm hastayı keçenin Uzerf· 
ne arkası üstU yatırdı Se-

1"-w. .;ı ... , .... ı..ı ..... ;:;ıc;.rAn ı~mueu uu 

kaç kuru ekmek parçası çıkardı veı 
"Ye bakalım!,, dedi. 
Erkek kaşlarını kaldırdı. 
"Kaç gündenberi bir şey yeme • 

din?,, 
Erkek parmaklarile Uç, diye gös 

terdi. 
"Dur öyle ise sana sıcak bir şey 

kaynatayım.,, 
Duvarın mukabil köşesine gide

rek yongalarla bir ateş yaktı. Ka- · 
paksız ve eğri, büğrü bir çaydan
lıkta biraz su kaynattı. Sonra se-

pctin içini uzun müddet araştırıp b\İ 
duğu üç tane şekeri bu SUYf\ ata
rak karıştırdı ve hazırladığı şeker• 
1i sıcak suyu yudum yudum genç 
adama içirdi. 
Göğsünden aşağı yavaşça inen 

bu kaynar mayi onun kaburgaları 
arasındaki yaralan sanki yıkıyor 
ve hiç arkası kesilmiven batmalar 
her yudumda bir miktar azalıyor• 
du. 

Müddeiumumi nıoadni Bay 1 

Feridln en belllbaŞlı eğlencesi, 
oyuncak tamir etmekti. Bugün 
de yine e\indeki masa.smm ba.
şına geçmiş çocuğun?11 kırık o-
yuncaklarile m~guJdü. Çocukla- (Arkası var) 
nnmı hepsi etrafına toplanmış, il -=================
onun ne yaptığına bakıyorlardı. : 

, Çocuklardan biri, babasınm so
nu gelmiyen roe.,guliyetkıden sı-
kılarak sordu: ı 

_ Babacığmı, daha bltıniye- ı 

cek mi'! :. 
_ KolaY ını evladnn. Size ha- !. 

Bulgaristanda 
Yapllacak Spor 

lslah tı 
Sof ya, 13 (TAN) - Maarif Nez.11 -

reti namına getirilen beden terbiyesi 
mütehassısı Dr. Karl Dim iki aylık 

kiki bir bikii.ye hazırlıyorum. Şu · 
adam yok rnu, tam 190 santim. 11 

ı ·: lik bir boY sahibi. Uzun mu u-
, "' ıc-.da müthis bir var tetkikleri neticesinde Bulgaristanda 
1 zun .,ona.hg' .. ,, a ,, . . 

· aendisine sorrnıu;18 yapılacak spor ve beden terbıyesı !S-izi ,.ar. ~ ~ r: 
Bu yara ne? Bir ~k tep~esl de- ,

1 

lahat planını hazırlamıştır. 
mJ .• Hayret etmı~ler. ÇünkU e- Plan, ayın 15 ne kadar Maarif Ne-

ad - zaretine verilecektir. Çünkü Kari DiDl ı §eğin bu amın yanagma. bir ıı 
ifte ındlmıesl için ocııu..n ya yer- 1 in bu planı yapmak iç1n al,tdettiği mu 

ç h t di kavele, ayın 15 inde bitmektedir. K. de yatması, ~' u z ~ökmesi 
lazım. l{albuld bu uzun boylu a.- ·' Dim, ayın 15 inden sonra Türkiyeye 
daro ayakta lmi.5. E§ek te bii~ü- ı giderek orada evvelce yapmış olduğu 
cükmüş! ! spor ıslahatı neticelerini tetkik .:-<i&-

0 halde bu hadise nasıl lııku , cektir. Dönüşte tekrar Sofyayıa ı1ğ • 
buldu? rıyacak, planı hakkında Maarif Ne • 

zaretine izahat verecektir. • Bu tnk1irde Beş:ktaşMarm umma- Akyeşil, Adana grupunda Adana bi
d ı,·arı b'r kuvvet karşrnmda şruıınp rino'si Adana idınan yurdu, Manisa 
k"zanacaklanna kani olduk1an bir grupunda Aydın birincisi Nazilli id • 
mnC'rn bekleme:-ıi1<1eri bir .eki~de. bit- ınan yurdu, Samsun grupunda Sa.ın
ti~rıi görmelcrı de uzak bır ıhtimal sun birinciş1 Bafra idınan yurdu grup 
halinde1ir. şampiyonlan olmuşlardır, 4 grupun 

b h • T opkapı: şanı piyonu olnn Akyeşil, Adana id • 
Fener a çe man yurdu, Na:r..illi idman yurdu, Saf 
Kadıköy stadmda günün birinci t:.8. idman yurdu evvclisi gün Ankara 

karşılaşması Fenerbahçe ile Topke.pı ya gitmişlerdir. 
ara.smda olacaktır. Geçen hafta Ga· Evvelce tespit edilen programa gö 
latasaravm karsısında muvaffakrvet- re. dört. 1!T\.ln Ramnivonlannın ınümcs 

stadında İzmit futbol §amp1yonu Ak
yeşil ile Ad!na. şampiyonu fdınan yur 
du arasında grup birincilikleri maçı 

yapılmıştır. lzmiUiler, bire karşı do
kuz sayı ile maçı kazanmışlar. çok gü 
zel ve teknik bir oyun göstermişler -
dir. 

Dünkü hikayenin cevabı: 
Bayan Adalet hırsızı, hama

mın aynasından gördüğünü söy-

"Hadi git be! .. dedi ve e'ile R;~ 
detli bir hareket yaptı. Fakat bu 
onu derhal eskilerinden daha berbat 

1 

bir öksiiriik hamles:nin i~ine fır • 
lattı. Yerinden honluyor, iki kat 
oluyor. dışan fırlıyan gözlerini yar 
dım ister gibi etrafındaki eşyaya 
çeviriyordu. Kadının orada bulun- 1 

duğunu unutmuş gibiydi. Belki beş 
dakika kadar süren bu nöbetten 
sonra, biraz evvel oturduğu taşm 

i 
1 ıemişti. Halbuki duşun sıcak su

yu, aynayı, hiçbir §ey farkettir
miyecek derecede buğulandır
mıştı. O halde vaka baştan ba§a 

~durma idi. 
1 

ı ı 

ı ı Ankara Lig Maçları 

Tehir Edi!di 
Dört grup şampiyonları arasmdfl 

Türkiye birinc;liği için yapılacak ınıı« 
lar dolayısile bugün bnşlıyacak oı~tı 
Ankara liğ maçları bir hafta teb1~ 

~ edilmiştir. Maçlar gelecek hafta kııt 
surette başlıyacaktır. 

Grup birincilikelri maçma pazarte 
si ve salı ctinü devam edilecektir. 

\ 
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Bu Yeni Teşekküle Neden 
Ahali Fırkası Denmişti? 

-13-

E ski bir dostun, Gümi.ilcüne
li !smail Hakkı Beyi tarif 

Ve tavsif eden şu satırlarına, biz 
de kendimizden bir harf bile kat
mıya hacet görmüyoruz. Ve şiJn

di; onun Ittihat ve Terakki Cemi· 
yetinden ayrılmasının sebebine ge 
çiyoruz. -

- Evet .. Bu zat, cemiyete niçin 
darıldı .. Niçin, ayrıldı?. 

Bu suale tam manasile cevap ve 
recek kimse yoktur. Yukarıdaki sa 
tırlarla tarif ve tavsif edilen Gü
ınülcüneli lsmail Beyin; herhangi 
bir şahsa, veyahut kuvvete danl· 
ması, bir hadise teşkil etmez; ve 
bunun esbabı da tahlil edilemez .. 
Ancak bazı merak sahiJ}leri, bu 
dargınlık ve ayrılıkta hiç olınazsa 
zahiri bir sebep görmek istemiş
ler .. Ve vaziyeti, şöyle izah etmiş
ler: 

- Gümülcüneli Ismail Bey, her 
kes gibi cemiyete girdi. Herkes gi
bi, kendini göstermek istedi. Cahil 
bir muhitte, keskin bir zeka ile siv 
rildiği için, derhal cemiyet tarafın 
dan mebus seçildi. Istanbula gön
derildi ... Gümülcüneli !smail Bey, 
burada sivrilmek ve kendini gös
termek istedi. Mesela. Merkezi u
muminin, (Şfırayi Umınet) gazete 
ilinin fuzuli masraflarına itirazlar 
etti. Henüz ağız açmasını öğrenme 
miş olan diğer mebus arkadaşları
ıun arasmda.sözsöylemek kudretini 
göstermek suretile temayüz eyledi. 
O aralık, (Manyası zade Refik B.) 
'1efat etti. Gümül' ·· 1i la ail B cune m ., 

Kamu Paşa 
hulyasına kııpdan Gümillcüneli, (31 
~art) vakasrndan ders almış .. ca
hil ;ıalk tabakasının kolayca sevk 
~e 

4 

ıdare edilerek, bir isyan ve ih
tila.Ie sürükleneceğini anlamıştır .. 
işte bu sınıfı bayrağının altına top 
lıyarak, ikinci bir (31 mart) vaka
sı çıkarmak için bu ismi kullan
mıştır. 

Derler. 

B Unlardan hangisi doğru 
olursa olsun; muhak-

gak olan bir şey "arsa, 
0 da, muhalefet bayrağını res
men kaldrran Gümülcüneli lsmail 
Bey, maksadına muvaffak olmak 
için, çok mahirane hareket etmişti. 

.{an (meclisi mebusan)m bile aley
hindelerdi. Eğer oturdukları sandal 

I 

yalar; en fazla mahsul veren tar-
lalardan, en sağlam ve vergisiz i
ratlardan daha karlı olmasa; o san 
dalyeleri bile parçalayıp ateşte yak 
mak isterlerdi. 

·, tthat ve Terakki frkasmın 
karşısına dilden bu iki fır 

ka arasındaki fark; (liberal) lerin; 
(Prens Sabahattin Bey) in geniş 
1~·1dutlu programım takip etmesi; 
(Ahali fırkası) nın da bütün terak 
ki ve teceddüt unsurlarının önüne 
set çekecek kadar dar hudutlu bir 
çerçeve çizmesi idi. 

Bittabi ittihatçılar, bu iki fır· 

kayı da, kendi şaşmaz yollarında 

birer engel telakki etmişlerdi. . 
Biraz sonra, bu iki fırkanın ya

nında bir üçüncü fırka daha zuhiir 
etmek istidadı göstermişti. Bu da, 
(Manastır mebusu, Pançedoref E
fendi) nin teşkil etmek istediği (Te 
rakkiperveran) fırkası idi. 

Pançedoref Efendinin ilan etti
ğine nazaran; fırkası tamamile (!t 
tihat - Terakki frrkası)nm prog 
ramını takip edecek .. ve fırka mev 
cudu da, yalnız mebusan mecli -
sinde kazanacağı taraftarlara ın -
hisar eyliyecekti. 

(Arkası var) 
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Erzurum TUTUN IHRACATIMIZ 
·Sıvas 

Tahvilleri 
--<>-.-

Dördüncü Tertip te 
Satışa Çıkarllıyor 

Yüzde yedi faizli Sivas - Erzurum 
demiryolları istikrazınm 4500,000 li
ralık dördüncü tertip tahvilleri bu a
yın yirminci gününden itibaren satışa 
çrkanlacaktrr. Kayıt müddeti 5.12.37 
gününe kadar devam edecektir. Muh 
telif tertiplerde çıkarılacak Sivas • 
Erzurum istikrazının umumi kıymeti 
bami 30 milyon Türk lirasıdır, Şim
diye kadar, yalnız on bir milyon lira 
dan ibaret birinci; ikinci ve üçüncü 
tertipleri çıkarılmıştır. Bu istikrazm 
dördüncü tertibi yirmişer liralık bir
lik, 125 bin liral!k 500 zer Liralık 25 
lik bin adet tahvile bölünmüştür. 

20 lira itibari kıymetindeki dördün 
cü tertip tahvillerin ihraç fiyatı 19 Ji 
ra olarak tespit edilmiştir. Buna na
zaran beş yüz liralık tahvillerin ihraç 
fiyatı 475 liradır, Kuponlara 20 adet 
senelik kupon merbuttur. Bu tertibin 
ilk kuponu 5 Birincikanun 938 de öde 
necel{tir, 

Tahvil kıymetleri başabaş veya baş 
tan yukarı bulunduğu zamanlarda ku 
ra keşidesi ve başabaştan aşağı bulun 
duğu müddet zarfında da Merkez Ban 
kasınca her sene itfa planı mucibince 
piyasadan toplanmak suretile itfa ya 
pılacaktır. Bu istikraz iç.in çıkarıla • 
cak tahviller, ihraç tarihlerinden iti
baren ancak on sene geçtikten sonra 
itibari kıymetleri başabaş tediye edil 
nıek şartile tedavülden kaldırılabile • 
ceklerdir. 

Kurulan Şirketin 
Sermayesi 2 Milyon 
Liraya Çıkarllıyor 
Hükumetin yeni icraat programında tütüncülüğümüzün da.ha 

rasyonel çahfma.sı için esaslı tedbirler alınacağına, bilhassa, tü· 
tün ihracatımızın artırılmasına dair mühim bir madde vardır. 

Milli bir servetimiz olan ve ihracat maddelerimizin ba;ıında 
bulunan tütünlerimize daha genİf mikyasta müşteri bulmak pren
sipi üzerinde ötedenheri çalışılmaktadır. Türk Tütün Limited 
Şirketi de hu maksatla teşkil edilmİftİr. 
İki milli bankamızla inhisarlar ida J 

resinin hissedar bulunduğu bu şirket, Al 
az zamanda harice büyük miktarlar manya 
da satışlar yapmış, bilhassa Çeko~lo-

ile 
vak, Polonya rejilerile ve Amerikan y• +• • 
kumpanyalarile iyi mukaveleler akdi 1 c a re 1m1 z 
ne muvaffak olmuştur. Yalnız, bu şir 
ketin tütün ihracatmırz · bakımından 
liendisinden beklenen hi.zmetleri başa 
rabilmesi için bir milyon liradan iba
ret sermayesinin çoğaltılmasına lü • 
zum görülmüştür. 

Her sene vasati olarak 25 milyon 
kilo olan tütün ihracatımızı en az 40 
milyon kiloya çıkarmak ve tütünleri 
miz için mevcut olanlardan başka 
müşteriler ve mahreçler bulmak prog 
ramında liJnitet şirkete büyük bir yer 
ayrılmıştır. Bunun için şirket serma 
;resinin iki milyon liraya çıkarılması 
karar1aşmış, bu hususta hazırlanan la 
yiha da Vekiller Heyetince tasvip e
dilmiştir. Bu paranın yarısını inhisar 
lar idaresi, yansını da ziraat ve iş ban 
kaları verecektir. 

Tütün ihracatımıza 
ait rtıkamlar 

Berlin Ticaret Odası tarafından ha 
zrrlanan bir istatistiğe nazaran, 1937 
senesinin ilk dQkuz ayı içinde Türld
yeden Almanyaya yapılan ihracatın 

yekiinu 84,494,000 ve Almanyadan 
Türkiyeye yapı1an ithalatın yekftnu 
66,892,000 marktır. Bu miktarlar 
1934, 1935, 1936 senelerine göre ihra. 
catrmızda yüzde 15,8 ithalatımızda 
da yüzde 17,4 nisbetinde fazlalık ~ös 
termekted.ir. 

Mal istekleri 
Bazı Alman ithalat tacirelri memle 

ketimizden portakal, zeytinyağı, ce
viz, bal, üzüm, incir, fındık, kuru bak 
la, muhtelif hububat ve bakliyat ile 
muhtelif kuru meyvalar satın almak 
arzusunda bulunduklarnı.r Berlin Türk 
Ticaret Odasİna bildirmişlerdir. 

Borsa Muameleleri 
onun yerine geçnıeıc istedi. Falfat 
onun bu cüretkirane arzusu, mer 
kezi umumi erka.nmı hayretlere 
gar ketti.. Her taraftan derhal; 
<Vay haddini bilmez, muhteris a
dam.. Derhal cemiyetten tardede
lem, şunu ... ) diye bir velvele yük
!!eldi.. Artık (Cemiyet) mi onu tar 
detti? O mu, fena halde öfkelene
l'ek Cemiyeti ter ketti?. Burası bi 
l'ibirine karışan bir düğümdür. ' 

Evvela; - demokratlar gibi -
cemiyetin ve hükfımetin hücumla 
rına maruz kalmamak için, fırkası· 
nm kaClrosunu, sadece mebusan 
meclisi dahiline hasretmişti. Son • 
ra da; Türk ve !slam kütlesinin ba 
sit ve cahil zümresinin nazarı dik
katlerini celbederek bunları fırka
sına. taraftar yapmak için arkadaş. 
larıru (ulema) denilen sarıklılar
dan; ve taşralarda avam üzerinde 
müessir olan mutaassıp mebuslar 
dan seçmişti. 

Karı Koca Arasında ••• 

Bu sene tütün rekoltemiz. 63 mil
yon kilo olarak tahmin edilmiştir. 

1936 senesi tütünlerinden Romanyaya 
96,000 kilo satıldığı söylenmektedir. 
Çekoslovakya ve İtalya tütün inhisar 

daireleri tarafından da mühim mik -
tarda tütün satın almdığı piyasada 
dıuyulmu§tur. Amerikaya. tütün ihra
catımız son senelerde çoğalmıştır. 
1930 senesinde Amerikaya satılan 

tütünlerimiz on buçuk milyon lira kıy 
metinde iken bu miktar kıymet itiba 
rile azalmış fakat, kilo itibarile çoğal 
mıştır. 1936 senesinde 9,082,000 kilo 

tütün alan Amerikalılar, bu tütünle

re 10,141,000 lira vermişlerdir. 1930-

1936 arasında geçen seneler içinde ih 
racat nisbeti değişmiştir. Amerikaya 
en az tütün ihraç ettiğimiz 1934 sene 
sidir ki, miktarı 5.361,000 kilo ve kıy 
meti de 4,738,000 liradan ibarettir. 

Diln borsamızda ÜnitürK 15,20 li· 
rada açılarak bir miktar satrlmış ve 
15,05 lirada kapanmıştır. Diğer milU 
tahviller üzerinde hiç iş olmamıştır. 
Bir sterlin 623-625 k'llnış arasında fi· 
yat bulmuştur. Frank hakkında Lon
dra.dan gelen sabah telgrafında bir 
steriln 14 7 ,08 frank ve 4,8945 dolar 
olara.k bildirilmiştir. 

Demişlerdir. 

Buna kısaca bir se hep daha ila 
~e edeceğiz. 

G ümülcüne halkı, esasen (Ce
miyet) e muhalifti... Meşru 

liyetin ilk günlerinde, (Selanik) e 
giden bir heyet, hürriyet rüesasıru 
<>rada pek hafif bulmuşlar; o gün
den itibaren (Cemiyet) e karşı ald 
de ve imanlanm bozmuşlar.. Gü
!lltilcünede, muhalefete çok esaslı 
bir temel kurmuşlardr. 
li Bu temeli kuranlar (Müderri~ 
!!: 0 ca Mehmet Efendi), oğlu (Esat 
~~ndi), - sonralan Bulgarlara 

lnuftü ve mebus olan - (Salih Ho
ta) idi. GümülcUneli İsmail Bey de, 
~Unlann tesiri altında idi. Çünkü, 
sterlerse, kendisini mebusluktan 
azıediverirlerdi. 

lsmail Dey, bir müddet mahira:e manevralarla, hem cemiyeti ve 
~n:ı bu zatları idare etti. Fakat, 
..... karda arzedilen hadise olur ol· 
.,,az· ıs . t • maıl Bey derhal (cemiyeti 
h:ıketrniş), vaziyetine girdi. Mu-

efet saflarmrn en önüne geçti. 

1 lşte, (ahali fırkası)nın lideri o-
11~~ za:ın,. ~şkal ve evsafı ... Kendi
ikr r şımdıl.ık bu kadar tanıtmakla 
hakka edelim. Teşkil ettiği fırka 
l'elinı~nda da kısaca malumat ve-

Günıuı Un Parı k c eli !smail Bey, daha 
buıa~·ı ve daha tamtıraklı bir is:m 
bir a~ ecek kadar okumuş, yazmış 
kas anı oldui{ı.ı hıılde: acaba frr-

ına · . 
tli v · ntC'ın (Ahali fırkası) ismi

etmişti? 

Denıok 
di kuu ratıar, bu tesmiyenin ken 
~Ülh andıkl~rı fırka isimlerinden 
tihat ern oldugunu iddia ederler it 
tı ,,.,., çılar, "e fırkacılıktan a~la-

.r~nan ba .. 
zı munevverler ise· 

- ll: . 1-e ayır! Maksadı, ittihat ve 
rakki ce . l . lek t' mıyet nı devirerek, mem 
e ın nukadderatına hakim olmak 

ittihatçıları (farmasonluk) ve 
( dınsizlik) ile itham edenlerin en 
müfritlerinden yedi arkadaşla ku
rulan (Ahali Fırkası), birkaç gün 
zarfında. (lttihat - Terakki fır • 
kası) cephesinde, küçük bir inhi
dam husule getirmişti. Fırkadan, 
on üç mebus daha ayrılarak, Aha
li fırkasına iltihak etmişti. 

Asıl dikkate şayan olan cihet şu 
rasıdır ki, başta Güınülcüneli Is -
mail Bey olmak üzere bu yirmi a
za; vaktile kamilen (Ittihat - Te
rakki cemiyeti) tarafından nam -
zet gösterilmiş .. halka, cebren me
bus seçtirilmişti. lşte şimdi bun -
lar; kendilerinı halka bu kadar ta 
rutan ve millet meclisinde kendile
rine şahane bil er koltuk temin et
miş olan (cemiyeti muhtereme)ye 
birer birer ihanet etmektelerdi. 

Çünkii, ekserisi taşralı olan bu 
mebuslar; memleketlerinde kendile 
rine kafi derecede menfaatler te
min etmişlerdi. Eski; açlık ve ıs
tırap devirlerin~ unuttukları gibi, 
kendilerini refah ve saadete erişti
ren velinimetlerıni de hatırdan ve 
gönülden çıkarıvermişlerdi. 
Bunların içinde; (Softa Ilmi) nin 

(derin ulema) sından sayılan şah
siyetler de bulunmakta idi. Hoca 
Vasff efendi.. Hoca Hamdi efendi 
ve saire gibi. .. 
Programlarına gelince; bunu i

,zah etmek pek uzun sürer. Ayni 
zamanda., mevzuumuzdan da ha -
riçtir. Onun için kısaca arzedeyim 
ki, Ahali fırkası en bariz manası 
ile kıpkızıl bir (muhafazakar) par 
tisi idi. Bütün müessisleri, bütün 
erkanı, bütün azası, yirmi mebusu 
geçmiyen bu kütle; kamilen katı 
mutaasıplardan mürekkepti. 

Bunlar, o kadar muhafazakar ve 
o kadar mutaassıp idiler ki; (Ga
vur)lan (Ummeti Muhammed)in 
işlerine karıştıran (Hürriyet ve mü 
savat)rn .. ve (Gavur)larla (Ulema
yı kiramı) ayni çatı altında toplı-

Arada sırada maıııza çıksa da, 
dargmbk olsa da. ehem:miyeti ola
maz. Dıtilaf unutulduktan sonra 
yeniden barışma~da da büyük bir 
keyü duyulur. JPek geınç bazı aile
ler hakkında., böyle yeniden barış
mak zevkini tatmak için, mahsus 
sık sik da.nhrlar diyenler bile var
dır. 

Kan koca arasında en fena. şey 
birinden ötekine hastahk geçmesl
dir. Bunu söylemekle, adları bile 
mUtlıiş ve kötü hastalıkları kastet 
:niyoruın. Onlar burada kaleme ge 
lemlyecek kadar çirkin Şeylerdir. 
Maksadım kıan koca arasında ve
rem hastalığının bula..5masıdır. Bu 
hastalık, onlar gibi, söylenemiye
cek tiadar çirkin olmamakla bera
ber, hatta tutulanlara karşı hel'\ke
se merhamet verse de, şiirlere 

hile mevzu olsa da yiııe hiç isteni· 
leınıiyecek ikadar fena şeydir. 

Verem hastalığıının bulaşık oldu 
ğunu öğrendikten sonra yakın va.
kitlere kadar hekimler veremin ka 
n koca arasında bulaşmasmdan 
pek çok korkarlardı. HalbuJd n
ztm seneler diki.at neticesiınde, bu 
türlü bulaşmanın öyle korkuta
cak derecede çok olmadığı anlaşıl
dı. Şimdi herkes bilir ki kankoca 
arasında verem hastalığmım bu· 
la.5nıası nisbetem az görülür. 

Bunun sebebi de nınlaşılmıştır. 
V ~rem hastalığı bulaşık, çocuklar 
içın pek ziyade bulaşrk olduğu i~ln 
pek çok kimseler çocukluğunda o
nun mikroplarını almış bulunur. 
Fa.icat birçoğunda mikroplar has· 
talık, hiç olmazsa ehemmiyetli bir 
lıasta.Iık hasıl etmez. Hastalık yap 
maymca. da mikroplar insanı ade
ta. aşdar. Aşılı olan insan hastalı· 
ğa. karşı mukavemet gösterir. Bun 
dan dolayı veremli olmıyan biri ve 
rem hastaslle evlenirse mutlaka o 
hastalığa tutulması lamngelmez. 
TutulmıyanJa.r pek çoktur .•. Dün
yada bala hekim bulunması da 
bundan ileri gelir. Veremlilerle ih· 
tilat eden herkes mutlaka o hasta
lığa tutulsaydı, hergün o hastalar
la burun buruna yaşıyan hekimler 
den hiçbiri sağ kalamazdı. 

Fakat bulaşmamn nadir olması 
hi~ o~ası demek değildir. Ço
coklugunda verem mikroplarını al 
mış, ona karşı mukavemet ederek 
hastaJarunamış olaııılar çok olmak· 
la beraber, hiç mikrop almamış ve, 
bundan dolayı, vereme karşı mu
kavemet kazanama.nuş olaınlar da 
vardır. Böyle olanlardan biri ve
rem hastasma. karı veya koca o
lursa o vakit bulaşma tehlikesi de 
pek ~ok olur. Bundan başka bir ke 
re mukavemet kazanmış olan bir 
)dınsenin mukavemeti herhangi bir 
sebepten kınlabUir de. Böyle, mu
kavemetin kırılnıası kadınlarda da 
ha çabuk olur. Sık sak kan kaybet
meden ve çok çocuk doğurmadan 
dolayı. 

Onum i9in kan 1coca arasında bi
ri verem hastalığına tutulmuş bu 
ıunursa, öteIW:ıi.n pek ziyade telaş 
etmesine ltizum olmamakla bera
ber - çünkü hastalJ<ra tutuıma
nıa.k ihtimaU daha çoıktur - yine 
ihtiyat~ davranması Iazımgelir. 
Vereınlınln öksürüğünıden sakın-

uıakı onunla konuşurken mümkün 
olduğu kadar uzak bulunmak, bir 
yatakta yatmamak tedbirlerini 
herkes bilir. Bunlara mutlak su
rette riayet etmek, kan koca ara.
snıda pek gii!;tür, fak.at nekadar 
riayet edilse yine kardır, çiiınkü ve 
rem hastalığı bir taraftan da bir 
''kemiyet,, hastalığıdır, bulaşması 
için ~ok miktarda mikroh;L lüzum 
vardır. 

Asıl riayet edilmesi lazım olan· 
tedbir veremliye eş olanm altı ay
da. hiç olmazsa ~,lda bir defa göğ 
sii'nün Röntgen ışıklarile filmini a.1 
dırmasıdır. Hastalığın bulaştığı ne 
kadar çabuk haber alıııursa okadar 
kolay tedavi edilir. 

Çocuk varsa, onu korumaık, öy
le yalnJz ihtiyat tedbirlerile o~ 
maz. Verem hastalığı çocnk\ar i
çin pek bula.-,ıktır. Çocuk veremli 
anasından, yahut babasından ay
nlmab, hiçbir vakit ona yaklaşma 
malıdır. Bu, zalimce bir söz olmak 
9ıa beraber çocuğun selameti için 
onu tutmak zanıridir. 

l hracat l çin 
20,000 Kiıoıuk 
Y11-ıaf 1 arlııdı 
Dün şehrimize sekiz vagon buğ

day, dört vagon arpa. ile üç vagon 
çavdar gelmiştir. Mallar fazla gel -
diği için piyasa gevşek olarak ka-
panmıştır. Yumuşak buğdayların 
kilosu 5,30 - 6,10, 1-2 çavdarlı eks 
tra ekstra Polatlı buğdayları 6,24 -
6,28, sert buğdaylar 5,35 kuruştan 

sattlmıştrr. Anadolu arpaları üzerin
de iyi satışlar olmuş, bir kilosu 6,09-
6,11 kuruştan verilmiştir. Yemlikler 
4,20 kuruştur. Çavdarlar 4,25 kuruş
tur. Yulaf üzerinde ge iyi satışlar ya
pılmış, ve Karabiga' yulaflarmdan i
ki yüz bin kiloluk bir parti ihracat 
için kilosu 3,25 kuruştan verilmiştir. 

-0-

Hayvan Borsasında 
Hayvan borsasında dün kilosu 

17,44 kıuruştan 1550 Karaman 19,15 
ten 239 Dağlıç, 15,24 ten 115 kı"ırcık 

16,41 kuruştan 86 Karayaka ve 22.55 
kuruştan 225 kuzu satılmıştır. Büyük 
baş hayvanlardan kilosu 17,24 kuruş

tan 83 öküz, 13 kuruştan bir inek, 
10,83 den altı dana ile sekiz kuruştan 
1484 kiloluk dört manda satılmıştrr. 

-----0-

Se bze ve Meyva Halinde 
İki gündenberi meyva haline mev

sim meyvalarından bol miktarda gel

mektedir. Yerli limonların yüzlük san 
dıkları 180-250, ecnebi limonlarının 

yüzü 13()..200, yüzlük Alanya porta
kalı 150-175, seksenlik sandık 200 • 
275, mandalinanın yüzü cinslerine gö 
re 200·700 kuruş arasında satılmıştır. 
Muzun kilosu 65-80, kuru erik 8-18 ku 
ruştur. 

Yunanistandan ihraç 
Edilen Taze Üzümler 

Yunanistan maliye ve iktisat neza
retlerinin müşterek bir kararına na
zaran, Yunanistandan ihraç ediJecek 
taze ve kuru erik cinsleri takas ile 
muamele yapan memleketlere ancak 
iktısat bakanlığının müsaadesile gön 
derilebilecektir. 

Adapazar mrsırlarından kırk beş 
bin kiloluk bir parti 4,05 kuru~tan 
sattlmıştrr. Çalı fasulyası 8.20, kuş-
yemi çuvallr 7,32.5: s~sam .. 15,20 -1 /f • Y ~ N İ KİT A Pc; • '\ 
16,35, keçi kılı nevilerın: g~~e .~6 - Aradığınız her kitabı ve ıy 
53 kuruştan muamele gormuştür. urtasiye çeşitlerını YENl Kl 

Kabuksuz Fındık Sa+ı,ı 
Dün piyasada kabukst1z iç fmdık. 

larm kilosu otuz iki kuruştan ve 
Karadeniz mahsulünden horoz fasuı 
yaları kilosu on bir kuruştan satıJ . 

mrştır. 

r APÇlda bulabilirsiniz. AJtı ku 
ruşluk posta pulu gönderenler~ 
kitaplar hakkında mektupla i7.a 
hat verılir. Taşradan siparış a 
ıır ve gönderir. , 
tcıt:tnhııl nl:.:ırıı ""'nnp-.i Nn t\5 

................ --..ı 
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1 1 1 

Yaver Paşa, esasen karıştığı bu 
iş erden memnun değildi. Fakat ne 
yapsın: bir kere işin içine girmişti. 
Onun için istemiyerek, kral Hüse
yine gitmiş; Vahdettinden aldığı 
talimat mucibince, onun söyledikle
r ni birer birer krala nakletmişti. 

Kral; Yaver Paşanın söyledik
lerini gillünısiyerek dinlemiş.. na
zikane bir surette hissiyatını ket
mederek: 

- Maksadımız zatı şahaneleri -
nin sıhhat ve saadetieridir. Bu ak 
şam gelir, kendilerini ziyaret ede
rim. 

Diye cevap vermişti. 

Kral; o gece Vahdettini zi
yarete gelmişti. Kralın a

damları, aldıkları hususi emir mu 
cibince, kral ile Vahdettini baş.ba
şa bırakarak bir tarafa çekilmi§ -
lerdi. Tabiidir ki, ötekiler de ayni 
suretle hareket etmişlerdi. 

Acaba, hilAf eti benimsemek is -
tiyen bu iki şahıs arasında, ne söz 
ler geçmişti. 

Bunu, bilmiyoruz. 
Ancak malUm olan bir şey var· 

sa: Kral Hüseyin, büyük bir mem 
nuniyet içinde avdet etmişti. Vah
dettin de geniş bir nefes alarak: 

- Oh! Hele şükür, kurtulduk. 
Dem.işti. 

lşlerin en mühim ciheti şurası -
dır ki; ertesi gtin öğleye doğru, 
kralın hazinedarı yanmla altı sa -
ray muhafızı ile gelmiş .. Vahdetti
ne üç bin adet lngiliz lirası getir
mişti ve, hiç kimsenin görmediği 
bir makbuz imza ettirmişti. 

Hazinedar çıktıktan sonra Vah
dettin kayınbiraderi Zeki Beyin 
yüzüne bakmış .. dudaklarında şey 
tani bir tebessüm olduğu halde, 
ellerini uvuşturarak: 

-..!.I Ben, ondan çok zeki imişim ... 
IYc•n cı.ldcı.t:b- ı ho= do ücte, üg 

hin ıira aldım. 
Dbmişti. 

B u işler cereyan ederken; 
Mustafa Sabri Efendi ile 

arkadaşları bir köseye çekilmiş -
lerdi. Çünkü Zeki Bey onlara git
miş: 

- Efendimizin selamları var, de
dikoduyu mucip olan şeyler unu
tuluncıya kadar, birkaç gün kona"
ğa uğramamanızı münasip gördü
ler. 

Deınişti. 

Zeki Beyin bu sözleri, Mustafa 
Sabri ile arkadaşlarının gözlerini 
faltaşı gibi açmıştı. Şimdi içlerine, 
bir kurt kaçmıştı: 

- Bu şeytan herif; kral ile bağ 
daşarak, sakm bizim başımıza bir 
çorap örmiye kalh'ışmasm. 

Diye, düşünmiye başlamışlardı. 
Ve .. kralın, Vahdettine gece zi

yaretini mi.iteakıp, artık bu dessas 
adamdan büsbütün kuşkulanIDiş • 
lardt. 

Bu gizli mülakatta, Vahdettinin 
Avrupaya azimetine karar veril • 
mişti. 

Fakat, sabık hükümdar ve hali
fenin, Hicazdan ayrılması ve yola 
çıkması, kolay bir mesele değildi. 

Evvela; nereye. gidecekti? O ta
rihteki dünya vaziyetine ve siyasi 
cereyanların muhfelif isHkametler 
takip etmesine :nazaran, Vahdettin 
istediği yerde ikamet edemezdi. 

Vahdettin, bir türlü hayalperver 
likten vazge~emiyerek, miimkün ol 
duğu kadar Türkiye hudutlarına 
yakın bir yerde ikamet etmek is
temekte idi. Bu budala adamın sa
kat kafasına göre, Türkiyede ilan 
edilen· cümhuriyet, ancak bir kaç 
günlük siyaset oyunundan ibaretti. 
R!nnnnyada çalışanlar. nasıl olsa 
halkı ., ldatacaklar, cümhuriyeti de
v'rı><·eklerdi. O zaman, kendisi de, 
hudııttan iceri giriverecekti. 

Hntıa, buda'ahğm derecesini an 
fpm" h ki. VRhdettin, bu düsiince
.. ·.~; ıl"r;.ı.1 Hüsc>vine !>ÖVlemekten 

h:t ... rekinmcmisti. fl"'buki Vah
d .. thıd"'n, çok daha akıllı olan zeki 

Mekkeli: 
_ Lftiıii. ya. Sultan!. Siz artık 

saltanatmrzı, Türkiye hnriclnde a
ramalısınız. Bundan Aonra size Tür 

ükümdarlrk ettirmezler. 

Hatta size Türkiyeden bir avuç 
top111-k bile vermezler. Onun için, 
şimdilik Avrupaya gidin, Bir kö
şeye çekilin. Belki ltalyanlarla bir 
iş yapabilirsiniz. Onların Afrika
daki siyasetlerini kolaylaştınnıya. 
bir çare bulursanız, belki, Trablus
garpte Italya himayesinde kendini
ze bir mevki temin edebilirsiniz. 

Demişti. 

Vahdettin: bu makul sözleri ka· 
bul etmek mecburiyetini hisset
mişti. Artık bütün mukadderatını, 
kral Hüseyine terkeylemişti. 

Kral Hüceyin, ertesi gün, muh
telif vasıtalarla, muhtelif siyasi 
mahfellere müracaat ederek Vah· 
dettine bir ikamet mahalli aramak 
işine girişmişti. 

Fransızlar; Afrika Müslümanla
rının Vahdettin aleyhindeki heye _ 
canlarından bahsetmişler: 

- Sabık hükümdarm, ne pasa
portlarını vize ederiz.. ve ne de 

' Fransada ikametine müsaade ede-
biliriz. Suriyeye gec>mesine de, ka
tiyen taraftar değiliz. 

Dem·şıerdi. 

Ingilizler ise; Malta adasında 

küçük bir tecrübe geçirdikleri için 
bu haris ve entrikacı adamı, ken~ 
di bayraklarının altına almayı lü
zumsuz görmüşler: 

- Bugünkü siyasi vaziyete gö
re; sabık hükümdarı lngiliz bayra
ğının altında barındırmayı muva • 
fık görmüyoruz. Maamafih, !tal -
yanlarla görüşelim. Belki onları 
ikna edebilir.z. 

Diye cevap vermişlerdi. 
Kral Hüseyin, derhal ltalyan -

lara da müracaat etmişti. Va.hdet
tin gibi bir adamın, Sinyor Musso· 
!ininin siya~etine çok uygun hiz
metler ifa eyliyeceğine teminat ver 
mişti. 

Italyanlar, bu teklifi tereddütle 
kabul ederek. bir haftaya kadar ce 
vap vermemişlerdi. Ondan sonra, 
hem Italyanlardan ve hem Ingiliz
lerden, şu kısa cevap gelmişti: 

- Siyasete karışmamak .. ve t
talya kanunlarının bütün ahkamı
na tabi olmak şartile. sabık hüküm 
dar, (San Remo) da ikamet ede
bilir. 

• 
Bütün bunlar, Mustafa Sabri E-

fc.. · di ile arkadaşlarından gizlenmiş 
ti. Yolculuk hazırlıklarına da, yi
ne gizlice devam edilmişti. 

Hareketten bir gece evvel, Vah
dettin Mustafa Sabri Efendiyi ça
ğırtmış, odanın kapısını sımsıkı ka 
patmı~: 

- Kraldan gördüğümüz isti~kale 
taham1nül edemiyeceği.z. Biz, yarın 
g1diyoruz. 

Demişti. Bu söz'erle, adeta (kari 
dan kaçıyoruz.) demek istemişti. 

Fakat; Vahdettinin karakterini 
iki yüzlülüğünü bilen hoca Sabri ~
fendi, bu hareketten şüphelenerek. 
telaşla araiannda şu konuşma ~eç. 
mişti: b 

- Yaa, bu kadar apansız. 
- Evet .. öyle icap etti. 
- Nereye teşrif buyuruluvor? 
- San Remoya. 
- Biz ne yapacağız? 
- Ha .. şimdi gelelim bu mese _ 

~c~·e. Zaten ben de sizi, bu mesele 
~çın çağırttım .. Şimdi siz, burada 
.calacaksınız Onun yu·· •• .11 . . · zune gı. e -
cc>ks nız. Emniyetini celbedeccksi-
niz Bir taraftan da ne yapıp ya
p.arak, ~ir miktar beyanname tabet 
tıreceksıniz. Hac zamanını bekli -
Ye_cek:jniz. Hacıların Arafata çık
hgr .gıın. bu be~annameleri gizlice 
tevzı ettıreceksıniı. Muhtelif mem 
leketlerin miinevver ve nüfuzlu ha
cıla:iıe temas ederek, Ja.zrm geJı>n 
t~lkınatı yapacaksınız. Bütün t~
lam aleminde bir velvele koparmı
y~ .caluıaC'aksrnrz ... Bu hizmetleri _ 
nıZ'n miiküatrnı, bana bırakınız 

Demişti. · 

.. ~ustafa Sabri hoca. derin derin 
ıçını cekmiırti ve kalbinden de: 

Kurnaz tilki.. şimdi de bizi 
at' atıyor. 

Sözlerini geçirmişti. Va.hd tt· . 
h !' · e ınm 
~.ıne nazaran, artık onunla bir 

munakaşaya girişmeyi lüzu 
addetmişti: ' nısuz 

(Arkası var} 

BULMACA (BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Dünkü bolmaca.nm hal edilmiş şekli Bir Hastalık: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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9 AICIEıM: i l•IN1 EIVI i 

10 STE IN IE ı•;ç ıAIT IA I L 
BUGUNKU BUUIACA 

1 ?. 3 4 5 6 7 8 9 10 --1 1 1 1 j l 1 1 1 

1 l i 1 1111 1 1 ı 
1 

2 

3 

~ 

1 1 1 1 1 1 1 ,., 
1 1 ı•ı ,ljı 1 1 1 

8 1 1 1 1 ~ ıll•ı 
6 -., .1 'il l 1 1 

• 1 aı 1 1 1 
,._ 

b 
9 

1 11. 1 .11, 1 ı•· 
1 1 1 1 ifil 1 1 1 

lf 1 1 1 1 1 .• ı 8 1 
e SOLDAN SAGA: 

1 - Bir yüzme tarzı 
2 - Alt - Alili evvellik 
S -Keyifsiz 
4 - !sim - Alicenap 
5 - Mirasçı 

6 - Yüz sene 
7 - Zarf edatı - Bir nevi yemiş 

ağacı 

8 - Emir - Emir - Renk - İşa-
ret. 

9 - Nakil vasıtası - Sahte 
10 - Miras 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Av hayvanı - Tekn~ 
2 - Maruf bir kasabamız - A

kar su 
3 - Sabretmek için söylen;r - Ha 

ya 
4 - Lakıap-Bizi dlinyaya getiren 
5 - Bir nevi ses çıkarmak. 
7 - Az görmek 
8 - İçki ile yenilen - Alil 
9-Renk 

10 - Bir tartı alet;nin parçası 

lstanbul Tramvay 

Şirketi 
21 Ikincikinun 1911 tarihli ıartnamenln 

14 üncü maddesine gore 

l LAN 
1937 yılının 15 Ikınciteşnnden ve yeni ilana 

kadar Pazardan başka günlerde 
Gid'ş - Geliş kış programı 

ŞlŞLl ŞEBEKESİ 
ılk Son 

No. Yollar kalkış kalkq 
10 Şişli - Tiınel 6.15 23.40 

'l'ünel - Şişli 6.35 24.00 

11 Şişli - Beyazıt 7.15 23.00 
Beyazıt - Şışli 7.55 23.45 

12 Harbiye - Fatih 6.15 23.30 
Fatih - Harbıye 7.00 24.15 

A Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 
12 Harbiye - Aksaray 7.20 23.55 

14 Maçka - Tünel 19.50 24.00 
Tünel - Maçka 20.U 23.40 

16 Maçka - Beyazıt 6.25 23.20 
Beyazıt - Maçka 7.10 24.05 

A Şişli (Depo) Em. Onii 6.15 7.00 
16 Eminönü - Maçka 6.45 20.00 

Maçka - Emincinü 7.20 19.30 

17 Şişli - Sirkeci '1.00 19.30 
Sirkeci - Şişli 7.30 20.05 

A M ecdiyeköy-Eminönü 6.45 18.30 
17 Eminônıi - Mec.koy 7.20 19.0Cı 

A Talı:ıim - Beyazıt 7.20 20.20 
18 Beyazıt - Taksim 7.52 20.52 

19 Kurtuluş - Beyazıt 6.15 23.10 
Beyazıt - Kurtuluş 7.00 23.55 

A ' Şışli (Depo) E.önü 6.05 7.05 
19 Eıninônıi - Kurtulu~ 6.35 19.35 

Kurtuluş - Eminönü 7.05 20.05 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 
Bebek - Eminönü 6.30 23.20 

22 Eminönü - Bebek 6.40 24.00 
Bebek - Beşiktaş 24.40 

23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 
Aksaray - Ortaköy • 7.15 21.15 

3-1 Beşiktaş - Fatih 7.00 20.20 

Tavsiye 
Mektubu 

(Başı 1 incide) 

N eticeler şunlardır: 
Tavsiye mektubu sayes;nde 

işini gördüren birkaç ferde karşı u
mumi gidiş yolile işi görülen büyük 

bir ekseriyet vardır. İstisnalar karşı
sında bunlar küserler, umumi haya
ta alakaları azalır, emniyet duygula
rı sarsılır. Mesela bir müsabaka imti
hanı olsa seyirci kalırlar. "Netice ip
tidadan belli olduktan sonra ... ,, d;ye 
düşünürler. Mektep jmtihan.lannda 
bile fena numara almamak için tavsi
ye mektubuna ihtiyaç duyanlar ekııik 
olmaz. Tavsiye mektubu. mizah gne
telerinin başlıca alay sermayesidir. 
Her fırsatta bu mevzua sarılırlar. 

Tavsiye mektubu Jurtasiyeciliğ:n 
devamına bir ami!dır Bazr islerin is
tisna şeklinde çabuk ~apılması, diğer 
işleri büsbütün yavaşlatmrya sehcp 
olrur, İşlerin çabuk görülmesini ist.i -
yenler, gayret ve nüfuzlarını mevcut 
s;stemin bütün vatandaslar hesabına 
değişmesine sarfetmezle~', yalnızken
dileri için istisna ararlar Bir kısım 
işler istisnai surette yaptlınca, nii -
fuz vasıtası bulamıyanlar büsbütün 
mağdur olurlar. Halbuki istisna yolla 
rt kapalı olsa atılgan dertliler, nüfuz 
ve teşebbüslerini sistemin iyjle§mesi 
ve değişmesi için kullanacaklar. O za
man hareket haline gelen ihtiyaçlar 
bir iyilik amili oJ.abilecck 

Bence kırtasiyeciliğin devam ede -
bilmesine başlıca sebeplerdenbiri, iş
lerini sıkı surette ta';ip imkaruna ma
lik olanların sürat bakımından müs -
tesna muamele görebilmeleridir. 

T avsiye mektubunun umumi biz 
metlerdeki istifa sistemi üze

rine olan tesiri de çok mühimdir, 
Devlet hizmetinde eskilik, fert hesa -
bma elbette bir hak temin eder. Bir 
memur vazifesini normal ve dürüst 
bir surette görünce muayyen ilerle-
me imkanlarının kendine açık olduğu
nu iptlffildan lfüme cırr: .. F'aınf umlf. 
mi menfaat bakımından da bir gaye 
vardır ki, o da iş ölçüsile iktidarlı ve 
değerli olanların ve salahiyet ve me
suliyet taş~ab'lenlerin, esltlliğe ve 
yacşa b"l.kdmadan ileri giilebilmeleri
dir. Yalnız bu gidiş tavsiye mektu
buna göre değil, ciddi kabiliyet ölçü
lerine göre olmalıdır . 

Tavsiye mektubu sisteminin mesu
liyet sahibi vicdanlı memurlar arasın 
daki tes;ri çok acıdır. Böyle bir me
mur, her vatandaşa müsavi muamC'le 
etmiye kanun bakımından mecbur -· 
dulr. Bununla beraber kararların ha
kim değildir. Kati bir lisan kullana -
maz. Çünkü bir müracaata kanun ba 
kımından verdiği cevap menfi se mev 
ki sahibi memur pek iyi bilir ki, iş ı::a 
hibi şöyle düşünecek: "Hatır ve nü
fuz vıasıtası olmadan iş yapınca işte 
böyle olıur. Hele bir merkeze varayım 
da çaresine bakayım.,, Böyle düşü _ 
nenlerden çoğu boşuboşuna uğraşır
lar Fakat arada ağır basanlar ve işi
ni İstisna şeklinde yaptıranlar da o _ 
lur o zaman vicdan1ı memur çok :ı
cı bir vaziyete düşer. Zaten umumi 
itivatlara uymazsa ve tavsiye mektup 
la;ını hükümsüz bırakırsa aleyhinde 
propagandalarda başlar: . "Ükala a
damdır. Sivri akrllıdır. Hıç bir iş be
ceremez ... derler. 

Hastalık, arazı ve neticeleri iste 
bunlar .. Ya devası nedir? Bundan 'da 
yarınki yavda balıscdece~im . ı 

Ahmet Emin YALMAN 

====:=:::::====! 
Avrupa imtihanını 

Kazanan Gençler 
Ankara, 13 (TAN) - Bu sene Av

rupaya gönderilecek talebelerin imti

hanı Maarif Vekaletinde yapılmıştır. 

istatistik umum mildürltiğü tarafrn

dan açılan imtihana giren on beş tala 
beden imtihanı yalnız Bülent ve Ve
dat kazanmışlardır. 

Fatih - Beııiktaı; 7.40 21.05 

s~s;:~~p~u~irk~~BE~~;ı 23.20 

Maliye Vekaleti tarafından açılan 

imtihana 37 kişi girın.iş, ıı i kazanmış 
tır. isimleri şunlardır: 

Sirkeci - Topkapı 6.50 

33 Yedikule - Sirkeci 6.15 
Sirkeci - Yedikule 6.4S 

87 Edirnekapı - Sirkeci 6.10 
Sirkeci - Edirnekapı 6.40 

23.50 

23.15 
23.45 

23.10 
23.40 

Tur~t Aytuğ, Aziz Köklü, Şerif 
Dosdogru, Mazhar Şener Hil . y , mı a-
v uz. Oktay Rifat, Ekmel O k 1 . . n u aç. 
~evk1 Bılge, Bedri Gürsoy, Ekrem A· 
lican, Münir. 

Bugünkü program: 
OGLE NEŞRIYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi 12 50 

H d. ' ' ava ıs, 13, Beyoğlu Halkevi Gösterit 
Kolu tarafından bir temsil, 14 Son. 
AKŞAM NESRlYATI: 
Saat 18,30, Plakla dans musikisi 19 Sa 

fiye: Piyano ve keman refakatile: 19,30 
Konferans: Selim Sırrı Tarcan (Insanlar 
ve hayvanlar Akse! munte) 20, Müzey
yen ve arkadaşları tarafından Türk musi 
kisi ve halk ~arkılan, 20,30, Omer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45, Bay Mu 
zaHer ve arkadaşları tarafından Türk mu 
sik.si ve halk şarktları (saat ayarı) 21,15 
Orkestra, 22,15, Ajans haberleri 22 30 
Plakl ' ' a solo: Opera ve operet parçalan, 
22·50• Son haberler ve ertesi günıin prog 
ramı, 23, Son . 

• 
Güntin Program lizü 

SEl\"FONiI~ıı 
18 Mılano, Flora.is: S~nfonik konse 

(Mol.narı nin idaresinde). 

H.AnF KONSli..."RLF ... R 
6•15 Parıs kısa dalgas,: Plak musikisi 

7,lO Berli.n kısa dalgası: Sabah konserı 
(S,ı 5 : D.:vaını). 9,20 Paris ktsa dalgası: 
Plak konseri. 10,30: Keza. 11,50: Keza. 
ı3 : Konser nakli. 13 Berlin kı:.a dalgası: 
Orkestra ~onscri (14,15: Devamı) 13,10 
Bukreş: Julca orkestrası. 14,15 Paris kı 
sa dalgası: Konser nakıı· 15 . K 15 .. . . eza. , 
15 Bukreş: Rumen musikisi 17 ,45 Berlin 
.kısa dalgası: Haiif musiki. 18 Varşova 
Çocuk konseri, 18,02 Bıikreş: Asker 
ban~o~u. 18•50 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musikı. 19,05 Varşova· 0 k t k 

• A • • r es ra, şar ·ı 
19,20 Laypzıg: Karışık musıki plakları. 
19,45 Berlin kısa dalgası: Bando muzi
ka. ~O Moskova: Kolkozlar içın konser. 
Berlın kısa dalgası: Pazar konseri. 20,05 
Prag kısa dalgası: I<:oro musikisi 20115 
Florans - Napoh: Halk musikisi. 20,25 
Blikreş: Kor? konseri, 20,35 Varşova: 
Virtüoz musıki plakları. 20135 Peşte : 
Radyo orkestrası (Neil, Lehar R. h t , ıc arz, 
Liozt). 21 Kolonya: Biıyük orkestra. 
21,30 R~n:1a orta ve kısa dalgaları: Karı 
şık musıki. 21,45 Peşte: Orkestra (Chu
bert, Beethoven, Jerger) .. 22 Berlin kı 
sa dalgası~ Musiki ve şiir. 22 Roma orta 
ve kısa dalgaları: Italyan ve Alman kla
sik konseri. 22,25 Prag kısa dalgası: 
Orkestra (Mussorgski - Balakiref). 23,05 
Prag kısa dalgası: Askeri bando. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,35 Roma kısa dalgası: Kan~ık Ital 

yan operetlerinden. 20,10 Laypzig: Vag
nerin (Letzte der Tribunen) operası. 21 
Biıkreş: Lecoc'un La fille de Madame 
Angot Oj?CTctİ. 

RESiTALLER 

15,35 Roma kısa dalgası: Karışık ısar 
krlar (Orkestra ile). 19 Peııte: Macar şar 
kılan (Çigan refakatile). 23 Varşova: Mo 
zartm eserlerinden piyano resitali. 

DANS MUSiKiSi 

19,15: Bükreş (Plakla). 21,40 Prag,kı 
sa dalgası: Dvoralı:ın valslerinden, 23,30: 
Florans, 23,30 : Laypzig. 23,45: Peııte. 
23,45 Kolonya 

' 

Sanat Melztepleri 
Cen1iyetinde 

Türkiye sanat mektepleri cemiye
ti başkanlığından: 

1 citeşrin pazart.esi günü azamı
zm ekserisi gelmediğinden teşrinisa
ninin 14 cü pazar günü saat 10 da 
Eminönü halkkevinde kongre içtima 
edeceğinden azayı kiramın teşrifleri 

rica olunur. -

14 - 11- 937 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Deniz Harp Okulunun 

Yddönümtinde 
Deniz Harp okulunun lo~ inci yıl

dönümü bu ayın 18 inde büyük mera 
simle kutlanacaktır. Bu münasebetle 
yapılacak toplantıya bütün emekli 
deniz subayları ve mektepten mezun 
muvazzaf subaylar davetiidirler. 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: Adapazarı Emniyet Bankasına 
bir borçtan dolayı 1 inci derecede i
potekli olup borcun ödenmemesinden 
dolayı p~raya çevrilmesine karar ve
rilen ve tamamına yeminli üç ehli vu 
kuf tarafından 2076 lira kıymet tak
dir ed•lmiş olan Kantarcılarda sarı 

Timur mahallesinde Şerbetçi sokağın 
da atik 26 mükerrer cedit 8 No. lu 
sağ tarafı Fatma sol tarafı Şükrii 
vleri ve bahçesi, arl:ası taşçı Ali evi 

cephesi tarik ile çevrili bir evin ev
safı aşağıaa yazıhdrr. 

Kapıdan içeri girildikte b'r 
pabuçluk bir oda bir sofa ü-
zeride yüzlü bir oda bir heli 
zemin kat kırmızı ç·ni taşı üze.rinde 
bir mutfak bir hela bir taş oda ve 
merdiv~n altı birinci kat: Bir merdi
ven b311 üzerinde birinde yUk dolap 
olan iki oda bir hela ikinci kat bir 
çatı arası sofa bir oda zemin: çinko 
tarasa. Bina ahşaptır. Elelrtrik ve ter 
kosu vardır. Umum mesahası 45 m. 
murabbaındadrr. Bundan 5 metre mu 
rabbaı aydınlıktır. Bu evin tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup şartna 
mesi 15-11-937 tarihinden itiba
ren dairemizce herkc>sce görrülebile
ceği gibi 15-12-937 tarihine mU
sadif çarsamba günii saat 14 - 16 ya 
kadar açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıy

metin %75 ini bulmadığı takd'rde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere 30-12-937 tarihine müsadif 
perşembe günü sa.at 14 - 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan 2 inci art 
tırmasmda gayrimenkul yine muham 
men kıymetin % 75 ini bulduğu tak
dirde en son arttırana ihale edilecek 
ve bulmadığı takdirde 2280 NÖ. lu 
kanun hükümlerine tevfikan satış ge 
ri bırakılacaktır. Taliplerin muham
men kıymetin %7.5 nisbetinde pey 
akçesini veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulunmala
rı lazımddır. 

Müterakim vergiler ile vakıf ica.
resi ve belediyeye ait tenvirat ve tan
zifat rm:umu satrş bedelinden tenzil 
olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye 
aittir. Bu gayrimenkul üzerinde ipo 
tekli alacaklılar ile diğer alakadara
nın irtifak hakkı sahiplerinin de bu 
haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarmr ilan tarihin 
den itibaren 20 gün içinde evrakı 
m.üsbitelerile bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça 
Sabş bedelinin payl8.şmaRmdan hariç 
kalacakları cihet.ile alakadaranm bu 
na göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malUmat istivenlerin 935 3016 
No. lu dosyaya müracaat etmeleri lü 
zumu ilan olunur. 

Sonbahar geldi, havalar soğudu. 
Ufak bir ütülme batınıza büyük bir 

Bunun için derhal 
hastalık çıkarabilir. 

bir 

ALiNiZ. 
NEZLE • GRiP. BAŞ.· DIŞ ·ve ROMATiZMA 

icabında ·· d gun e 3 kate alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınz ve ısrarla SEF ALİN ia.teyiniz. 
1 lik ve 12 ı·k 
1 ı ambalajı vardır. 

K A 

Grip, Ba, ve Di, Ağrıları N 1 .. ı 
ı evra Jı, Artritizm, Romatizma 
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Konferans 
B~yoğlu Halkevinden: 

TAN 

ÇAÖLAYAN GAZiNOSU 
1 - 16/ 11/ 937 sah günU saat 18, 

30 da Evimizin Tepebaşmdaki mer
kez binasında Bay Ismail Hami Da
ll.işment tarafından "Osman Gazinin 
~esebi ,, mevzuunda konferans veri
lecektir. 

Mısırda filmlerini ikmal edip memleketimize dönen MEŞHpR FlLM YILDIZI 

TAHiYYE MUHAMMED 
2 - Bu konferansa herkes gele

bilir. 

Aynca 
Bayan 

Her akşam seanslarına devam etmektedir. 

MUALLA Tel: 40335 

-~· .-..,./.~"ı }."fN,J.r.../·rL '· ·" ~ • ı\.-ı. ~ • 'ı·1 1 ''i • • .,.·t. • •• ' '· t • ' 't ' 
~ıı.·· t: ... _lf" l, '·' 'S•' 1 ,-'Jl /;l{ • 1". -'.ç-'.~ ! .. l:. , ' --------------•---ADEM 1 1KT1 DAR ---
Nezle 

Başağnsı 
Kırık~ık 

DiKkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 
• 

t\EVROZ·iN 
Almak lazımdır. 

NEVROZlN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına mani 
olmakla beraber bütün ıztırabları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınz. 

1 LAN 
ETi BANK EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 

Kamür Sahş Şube~nden 
Istanbulda ve bilahara icabında Zonguldakta . muhasebe işlerinde 

Çalıştırılmak üzere seksen liraya ka dar aylık ücretle ve imtihanla müh
tedi b:r memur alınacaktır. lsteklile rin aşağıdaki şartları haiz bulunma
ları lazımdır: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Askerlik hizmetini yapmış bu lu-n~m~a~k-, -~~~~-=~---~ 

3 - Yaşı otuzdan yukan olma mak, 

4 - En az lise veya orta Ticaret Mektebi mezunu olmak, 
5 - Sıhhat raporu ibraz etmek, 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

H.ORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 

---• {Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul --· 

Ankara Vilayetinden : 
1 _ Vilayet çiftçilerine dağıtılma k Ur.ere satın alınacak 100 adet iki 

demirli pulluğun 25-11-937 Perşembe günü saat 15 de açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Pulluklarrn muhammen bede Ii 4500 liradır. 
3 - Şartname Ankara. ve Istan bul Ziraat Müdürlüklerinden mecca

nen verilir. 
isteklilerin pullukların yüzde 7,5 tutan olan meb!Ağı Banka mektubu 

veya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yat1nlmış makbuz ile bir-

likte eksiltme günü gösterilen saatt e Vilayet Daimi Encümenine gelme
leri ilan olunur. ( 4130) (7547) 

Ö., İ N İ Ü ft ( • nin en iyisi öğretmen Fuat Gücüyegre men Q e er en ner•in tertip ettiği deflerlerdir. Bütün 
öğretmenler arkadaşlarının bu defterlerini kullanmalıdırlar. Satış merke
zi: (Anadolu Türk Kitap deposu - Yeni postane karşısında Meydancık 
Hanında.) 

--- ------~~~~----------.------------------~-----

T O R K 1. y E Cilmhuriyeti haritası. 100 X 68 boy unda. öğretmen 
Fuat Gücüyener'in eseri. 15 kuruş. lyi bir harita al-

mak iç:n her kitupçı ve J.ı:ırtasiyeciden bu haritayı isteyiniz. Satış merke
zi: (Anadolu Türk Kitap' deposu - Yeni postane karşısında Meydancık 
Hanında.) 

Devlet DemJryollar1 ve llmanlar1 işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli Sirkeci hattı üzerinde kilometre 27 de vagon üze
rinde teslimi şartile beher m3 155 ku ruş olan 8000 m3 balast kapalı zarf 

usulile 25-11-937 Perşembe günü sa at 15,30 da Sirkecide 9 uncu işletme ı 
i Eksiltme Komisyonunda sa.tın alma caktır. 1 

Bu işe girmek isteyenlerin yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminatla 
kıınunun tayin ettiği vesikaları, Nı:ı fia işlerine ait eksiltmelere girmek 
isteyenlerden aranac k müteahhitlik :vesikası hakkındaki talimatname 1 
d::ı.iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar ko- il 

misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Anka- : 
rada Malzeme dairesinde ve Sirkeci de Isletme komisyonunda verilmek- j' 

tcdir. (7585) 

11 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN ISTWSAL 

EDiLMiŞ TABD Bffi .MEYVA TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edilebil 

mesi mümkün değildir. Hazımsızlığı 

mide yıınrnaJanm. ekşUikleri.Di ve 

muamıid inkıbazlan giderir. Ağız ko 

kusUı11u izale eder. Umumi hayatın 

inti:ıamsızlıklannı en ernln surette 

ıslah ve insana. hayat ve canlılık 

balışeder, 

L.~Gll..IZ KANZlJK EC7ANES1 

BEYOGLU - ISTAl'"BUL 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 75 adet iki 

tekerlekli pulluğun 25-11-937 Perşembe günü saat 15 de açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Pullukla.rm Muhammen bedeli 1875 liradır. 
Şartnamesi Ankara. ve lstanbul Zi raat Müdürlüklerinden meccanen ve

rilir. 
isteklilerin pullukların yüzde 7,5 tutan ola nmeblağa ait Banka mek

tubu veya Hususi Muhasebe Direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
ile birlikte eksiltme günü gösterilen saatte Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri ilan olunur. (4131) (7548) 

· · rk Hava Kurumu 1 

BUYUK PiYANGOSU l 
ikinci Keşide 11 BirincikCinun 937 dedir. 1 

Büyük ikramiye 4 O. O O O Liradır... . 11 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle , 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

6 - Bir suçla mahkfun olmadığı na dair vesika ibraz etmek, 
Bu şeraiti haiz bulunanların imtihan günü olan 10 Dkkanun 1937 ye 

kadar Tophanede lskele cadesinde 28 numaradaki daireye müracaatıan. 

İktısat Vekaleti 

- Belediye Sular idaresinden : 
· idaremizin Feriköy deposunda me vcut 6000 adet boş çimento çuvalı 
açık arttırma ile satılacaktır. 

1 ı 
Şimdiye ·kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

f ı Dairesi 3 ünc:ü Böl9e Amirliğinden: 
lş kanununun hükümleri şümulü ne dahil tutulma tasl\ifini bildiren 

lebJiğnameyi alıp da amirliğ'mize göndermekle mükellef bulunduklan 
i~zalanmış kısmını jmzalI olarak iade etmeyen ve ıı Teşrinievvel tari
h.inden itibaren mer'i olan I numaralı Genel emrin 2 nci bendi mucibince 
48 saatlik hafta mesaisinin günlere taksimi şeklini dairemize bildirme -
~en iş sahiplerinin bu mükeUefiyetleri 20-11-1937 tarihine kadar yerine 

Retirmeleri ve aksi takdirde haklar mda kanuni takibata geçileceği e
~henımiyetle ilan olunur. (7670) 

...__-----~--~~·~~--·--------~~--~--..aı.------------
f s tan bu I GümrüğÜ·-Başmüdürlüğünden =' 
7877 sayılı arttırma kağıdındaki D.B. markalı 1848-1858 9.11 balyada 

Qafi 2332 kilo ağırlığında 5239 lira değerinde fasoneli ipliği boyalı pa
ttluk mensucat metro murabbaı 200 - 300 grama kadar ipliği 41 ihalesi 

l./12/937. 7888 saıyılı arttırma kağıdındaki H. K. markalı 397/98 sayılı 
2 sandıkta safi 486 kilo ağırlığında 7970 lira değerinde ipekli pamuklu 
~ensucat ihalesi 2/ 12/937 . 8452 s. arttırma. kağıdındaki S. L. C. mar-
alı 556 S. 2 sandıkta safi 113 kilo ağırlığında ve 10445 lira değerinde 

Qaf· . . . 
t 1 1pek mensucat ıhalesı 3/ 12/ 937 yukarıda yazılı eşya hizalarında ya-
Ib günlerde kapalı zarf usulile Sirkecide Reşadiye caddesinde Satış Güm 
~ğü sal~nunda satılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten parasız veri
b · _Iateklilerden malın değerinin %7 buçuğu nisbetinde pey akçesi mak-
tızııe t' d ·-~o ıcaret o ası vesıkası aranır. Bunların usulü dairesinde zarflara 

da llUlınası ve zarfların her ~yanın 1halesi güilerinde tam saat 12 ye ka-

l r bu müdürlüğe verilmesi ve teklif mektuplarının şartnamelerde ayrıan 
ııaı Yerlere yazılması mecburidir. Zarflar ayni günlerde saat 13 de satış 
~a açılacağı ilan olunur. (7659) 

Sitı~tanbuı Birinci Ticaret Mahkeme- İstanbul asliye Birinci ticaret ma.h 
~a e.n: Vartanyan Kfrkorun Galata - kemesinden: Hüseyin Avcı tarafından 
kaıı.Şışh!!.De Karakolunda Sadettinin Beyoğhında İstiklal caddesinde 328 
ı~h~esfnde Recep oğul Şemsettin a _ nunıeroda Kürkçü Ahilef Sallis aley 
~,, ıne b' hine 937/289 dosya numerosile açılan 
il.laca~ ır kıt'a senede bağlı 45o lira 1059 lira 50 kuruş alacak davasının 
196 &'Jn tahsili hakkında açtığı 937 I dava arzuhali sureti ikametgahı meç 
~Ud~urnarada kayıtlı da.va zımnında hul olduğu için mUddeialeyhe tebliğ 
<l.aki ~aleyh Şemsettin;n sened altın edilememiş ve tebliğatın ilanen yapıl 
Ilı.ak: ırnZa hakkında istiktabı yapıl • masma karar verilecek mezkUI' su • 
aaa_t ~:ere 15.12.937 çarşamba günü ret mahkeme divanhanesine talik e
lQ. .. ~ de mahkemeye gelmesi lilzu- dilmiştir. Müddeialeyh Ahilef Sallisin 

...,ıtı llllibe ilanın neşrinden itibaren 15 gün için 
lıiıı ikam tgyYin davetiye mumailey - de mahkemeye gelerek arzuhal sure
ltıahk e ft.hı belli olmadığrndan tini alıp cevap layihası vermesi ve mu 
~eYfi eme divanhanesine asılmıştır. hakeme için tayin edilen 17,12.937 cu 

Yet bu ı·ı· il bl" - l m t 14 d d hk · an ete ıg o unur, a saa e e ma emeye gelmesı 
'1894) lüzumu ilin olnnıır 

1 - Satış şartnamesi levazım servisinden parasız olarak verilir. 
2 - Taliplerin 22-11-937 Pazartesi günü saat'15 de Taksimdeki ida

re binasında müteşekkil komisyona müracaatları. (7701) 

Ankara . VilCiyetinden: 
1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılma k Uzere satın alınacak 25 ~det üç de 

mirli sandıklı ve ekici pulluğun 25- 11-937 Perşembe günü saat 15 de a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 L Pullukların Muhammen bede li 1500 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve lstan bul Ziraat Müdürlüklerinde mecca

nen verilir. 
isteklilerin Pullukların yüzde 7,5 tutarı olan .meblağa ait Banka mek 

tubu veya husus! muha!ebe direktör lüğü veznesıne yatırılmış makbuz ile 
birlikte eksiltme günü gösterilen sa atte Vilayet Daimi Encümenine gel 
meleri ilan olunur. ( 4128) (7550) 

Kadıköy Birinci sulh hıukuk hakim 
liğinden: 

Kadıköyünde Modada Fran -
sız mektebi civarında Şifa sokağında 
18 sayılı köşkte manevi annesi Şevki 
ye yanında oturan Reşad'a 

• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli Eksiltme saaU 
195 takrm elbise, ceket , yelek, 
pantalon, kasket 4095 Lira 14 
51 adet palto 561 ,, 15. 
21.7 çift fotin 1085 ,, 16 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince mikdar ve muhammen bedel 

leri yukarıda yazılı melbusat ve fotin eksiltme ile satın alınacaktır . 
2 - Eksiltme, 24-XI-937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü her 

birerlerinin hizalarında yazılı saatlerde Kaba.taşta levazım ve mübayaat 
Şubegjndeki Alım komisyonund yapılacaktır. 

3 - lsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte ~ô 7,5 gü
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur.7564 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılma k üzere satın alınacak 75 adet yerli 

mamulatı tek tekerlekli pulluğun 25-11-937 Perşembe günil saat 15 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bede li 1087,5 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve Iıstan bul Ziraat Müdürlüklerinde mecca
nen verilir. 

isteklilerin pullukların yüzde 7,5 tutan olan meblağa ait Banka mek 
tubu veya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
iie birlikte eksiltme günü gösetrilen saatte Vilayet Daimi Encümenine 
gelmel~ri ilin olunur. ( 4129) ( 7549' 

Mahkemenin 937 /525 .sayılı dosya.
sile Arnavutköyü~e Mumhane so -
kağında 8 sayıda Mehmed ~asnn ta
rafından aleyhinize açılan bir kıta se 

ned mucibince temelJüken alacağı o
lan ikiyüz altmış yfldi liranın maa taz 

minat ve masarifi muhakeme tahsili 
talebiyle aleyhinize açmış olduğu da
vanın ilanen tebligatı kanuniyeye rağ 
men muayyen gününde mahkemeye 

lSTANBUL ASLİYE ÜÇÜNCÜ HU.,----·------------.. ----· KUK MAliKEMESlNDEN: Pangaltı 1 E 
gelmemiş o!:luğunuzdan mahkemece 
gıyap karar! verilmiş ve müddei tara· 
fmdan bir kıt'a sened ibrazedilerek bu 
baptaki icra dosyasının celbi tetkik e
dilmek üzere muhakeme 3 12 937 mı
ma~ günü saıat 14 de talik k.ııu'.ımış ol
dugundan o gün ve o saatte bizzat ve 
ya tarafınızdan musaddak vekaletna 
me ile bir vekil göndermediğiniz ve 
işbu gıyap kararına tarihi ilandan iti 
be.ren 20 gün için.de itiraz etmediği -
niz takcii.rde hasmın dermeyan ettiği 
vakıaları ikrar ve kabul etmiş addolu 
nacağı H. U, M. Kanununun meva.ddı 
mahsu~sma teVfikan tebliğ maka _ 
mma kaım olmak üzere ilan olunur. 

Hamam caddesi 49 numarada mukim 1 
Klmilo Delkonte tarafından Kurtu- 1 

lU§ta Usulcu oğlu apartımanmda otu j 
ran Jorj Adkins kızı Milli Mari aley
hine 37 / 928 sayıle açılan boşanma da 
vasmda: Müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul olması hasebiyle dava arzuha 

li ilanen tebliğ edildiği halde cevab 
vermemi, olduğundan 14 12 37 saat 
10 tahkikat günü tayin e<İuııtlşur. Mu 
ma.ileyh Milli Marinin mezk\ir gün ve 
saatte mahken:ıeye gelmesi veya bir 
vekili kanunt göndermesi ve aksi tak 
dirde hakkında gıyap kar:arı ittihaz 
edileceği tebliğ makamına kalın ol -
mak üzere ilan olunur. (1891) 

RGANi BAKiRi 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ergani Madenindeki itJetme idare'inizde çalı,mak ve mes
kenleri Şirketimizce temin edilmek üzere tecrübeli bir Mu

hasip ile bir idare Amirine ihtiyacımız vardır. Bu va
zifelere talip olanlar muhtasar tercümei hallerini ve istedik

leri aylık maatlarını bildirir bir mektupla Ankarada Ulus 
meydanında Koç Ha.nmdaki Merkezi İdaremize müracaat et

melidir. 

Haliç Vapurları işletmesinden : 
15 ikinci teşrin 1937 tarihinden iti haren işletme tarifesi değiştirilmiş 

ve yeni tarife lskelelere asılmıştır. (7671) 



lLAN 
Malsandığına teminat olarak yatır

mış olluğıum. 550 lira 6 kurusluk hazi 
ne bonolarin mukabili olan· 3.8.1937 
gün ve 1/ 93 sayılı makbuzu zayi etti 
ğimi beyan ve ilan ederim. 

!saak Fintsi 

•• 1 1. • . i ı .. ·: • ...,. -- ": ,. J • • • 

YAK 

# , 

SiZDE BiR RADYO ALMA~A KARAR 

KiMDE VAR ? • -
Dik ve sarp çıkışll Uludağına tırma· 

nan acemi bir dağcının otele gelir gel

mez ellerine hohllyarak soracağı ilk sual 

budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının hiç bir 

zaman böyle bir vaziyet karşısında kal

masına imkan yoktur. Çünkü o, çtkacağı 

yer ne kadar djk ve uzun olursa olsun 

daima sırt çantasında Tabii Kanyak bu· 
• 

lundurur. 

Tabii Kanyak yalnlZ Uludağında kulla· 

nılmaz. O, rütubetli ve nemli yerlerde 
' 

soğuk algınllğına karşı en iyi bir ted· 

birdir. 

Daima 
v v 

maruz kalarak çalışan soguga 

bir aile babasına akşam eve döndüğü 

zaman sunulacak • • en ıyı şey, bir fincan 

çaya karıştırılmış bir kaşık Tabii Kan· 

•••• 

AGA 73a.et:i,c, RADYO FA· 
BRJKASI UZUN SENELER· 
DEN BERi YAPDl~I A~~':"İ 
GAVRljTLE fi;N~IN BUTUN 
İNCELiKLERiNi BiR ARAYA 
TOPLAHA&A MUVAFFAK 
OLMU~ VE eu SAYEDE 

AG A 73a°"c , 
oUNYA RADYO ALEMiNDE 
5gzÜ GEÇEN BlR RADYO 
OLMUŞTUR. 

• 

ııııııır 
ELEKTRiK FENER ve PiLLERi 

Emniyette s a t ın 
•ldığınız m ark adır . 

VERDl'h~izoE AGA BoLIA:t; RA
DYOLARıNı GÖRÜN. işloiN. TECRÜBE EDıN.ONOAN 50NR.4 KARARıNızı VERİN. 

Biga Vesayet Dairesinden. No. 7 c. Biganın Demetoka köyünden Izze t oğlu ınüteveffa Hamdinin Tahir <Y 

vada ve kendi çiftliğinde depo edilmiş nümuneleri Dairede mahfuz 24:1 
kilo bakla, 549 buçuk kilo yulaf, 328 buçuk kilo arpa, 134 kilo buğ" 
d ay, 94 kilo ~sır, 84 kilo çavdar bir beygir ve bir masa ile bir karY0 

la. çiftlikte teslun edilmek şartiyle açrk arttırma ile satılacaktır. TalİP 
Ierin ihale günü olan 937 senesi Teş rinisaninin 24 ncü Çarşamba gil~ 
nü saat 14 de 85 lira teminat akçe !eriyle birlikte Biga Vesayet Dairesi 

·· caatları ilA 


