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BAS MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN Son aayf,.dalci ilAnt olrtmmuıı. 

iT ALYA, KARARINI BiLDiRDi 
t.1ussolini, ltalyanın . Milletler 

Cemiyetinden Ayrlldıgını 
Dün Resmen ilan· Etti 

Flandin'in Roma 
ve Berlin Seyahati 

Tekzip Ediliyor 
PaıU, 11 (AA.) - Ha

oa bildiriyor: BQfvekalet, 
B. FlanJin'in F rarua hükU
melİ tar'alınJan Berlin ve 
Romaya bir vazife ile Yolla
nacafl laalrlnnJa bir Londra 

Japon işgaline Rağmen 

Nankinde Çinliler 
anudane mukavemet 
göstermiye uğraşıyor 

e·ır Haftalık Yeni Bır Milletler Cemiqelimi? ~:;:.-:.:,::~il~!.": 
te oe B. FlanJin'in Avrupa-

Cenup Kapısından Giren Japon Kuvvet· 
leri Püskürtüldü, Japon HükGmeti Çin· 

deki Harekata Nihayet mi Yeriyor 7 Tarih f talyan Kanunu Esasisinde Islahat ::., ~et~; 
a yapılacağı, Kaydıhayat Şartile Bir ~1a!!!!!!na!ii!!!!!!uao!!!i!!.!!l!!.!!!!y,e!!i!!me!!!!!!k,!!!!!e"!!!!i!ir.~ 

• )Jımet Emin YALMAN Başvekillik Kurulacağı Bildiriliyor 
Anupa 9İyuet sahnesinde 

yeni yeni cere,.uılar ftl'. 

~'t'rupa itlerinin umumi bir su· 
l'ette konUfulmaaı imkinlan aon 
laaitalarda çok ileri ıitmiftir. 

Bir, iki hafta evvel bu Mbnedey;. 
ll1 bJr Ingiliz liyaaetlııin çok açık 
eııtareıerini gördük. lngilterede mUe
lerek emniyet yo)unu pratik bulmı • 
hıı bir muhafazaklr gnıpu, yeni bir 
Pazarlık ve anlaşma siyasetini tecrU
be etmek, bant sistemi için böyleoe 
k.estirme bir yol aramak istedi. Bu 
:~tin ileri keşif kolu sıf atile Lord 
qaJifax'ı Berline gönderdi. Neticede 
friP ,aylalar çıktı. Ingilterenin nıer 
~ Avrupa işlerinden elini, eteğini 

tekeceğinden ve Almanyayı serbest 
bırakacağından bahaedildi. 

llıtıerle lngiliz Lordu anamda ko
;.,Ufulan feyler Parisi tellp du.,tlrdil. 
a~ Ba§vekiU De &rletJe Nazın 

"-tc:t lil)ll&fite 4alr.1ılr'mh•k•11den 
loıa.ra Mınen b•• twıakla itimat 
teyt atc!flar. Tam kuvvet ve u.Wılyet 
le Londraya gittiler. 

Londrada yapılan konu§matar, Jn. 
rilteı:e<Je ınubafazaklr grupun kestir 
ıne bır Yoldan tek blflD& ortaya atıl 
ınasnun önüne geçti. l'aklt buna kar 
il da Yeni bir Franalz harici siyaseti 
doğdu. 

~anı lngitteredeld siyast gnıp, 
Baaız ileri gitmeyi son saniyede 

löf.e alamadı. Böyle bir gidif hem 
!:!!~~eli olurdu, hem de İngiliz mil
~ mühim bir kısmına karp mü-

aa edilemezdi. Buna k&r11 Fran
~ da; lngiıtere ile tam birlik halin· 

Uzak dUfJDeyi fatemedl. 

Bedel oe learplıfı 
Böylece lJd taraf Avnıpanm 
~ :>anı ve istikrarma ait yeni bir 
t., tte tamamile birlettiler. lngtJte 
~ Batvekili tarafmdan buna dair 
~ Kamarasmda olrunan beyan • 

::,: bUtnn tereddütleri ortadan kal 

~lrılan netice de ,öyle hUlba edile 
~ ı.:. lngiıtere ve Fransa, dünyada • 
ctr..:_~künlük vaziyetini ortadan kal 
~ ve Avrupada umumi bir an
J>an kurmıya çalıfacaklardır. A vru 
~Ol kUskUn devletlerinin tiklyetle 
1kı kulak verilecek ve kendilerini 
la~~~ etmek için elden gelen yapı 

)o~gtnlan memnun etmek için iki 
kr~ÜftlnUlebillrdi: Biri merkezi ve 
!in A vrupada Alman yanın emelle
lor: nıUsanıaha etmek, yani eski dip 
~ ast usullerine uygun olarak baf
fun:Xnın ~esesinden ihsanlarda bu
\\i ~k, d :geri de müstemleke 1'leri 
tedakleı dıye ileri sürmek ve bi.Dat 

rlıklar göstermek ..• 
t Londra nıUli.katmda lngiliz muha 
aıakir 

!'l su ı:upunun birinci ihtimali ile 
ku rınes nden korkuluyordu. Bu kor 
leri Çok şUkür boşa çıktı. Müstemleke 

rııt:r ~el diye konuıulmasında in-
'? e ıle Fransa birleştiler. 
alnız bu bed llnı karş _ el, esaslı bir anlaşma 

ıa,nı ılıgı diye verilecektir. Bu a.n 
tt aya suvıan~ ' 

ter:-~rı tııllca o it . 
bt 'ç ayJı]f 

c..enet1red'e liidietler Cemiyetı bınaı 
ıtoma, ıı (TAN) -Blyök i'afiat Yit' ---. ltaJpa1't KDleila, c.Jya, 

IMcJiai, bu akfÇ,a w~. B. tinden çekildiğinin utiyetıe CeJıev
MU880llnl, aa.at 21 de Venedlk sarayı reye bildlrmi§ olduğundan reeme.n ha 
nm balkonuna çıkarak beklenen nut berdar edilmittir. 
kunu söylemi§, İtalyanın hiç mütees B. Mm.alini lıayJi laayat 
sir olmadan Milletler Cemiyetinden ~• B lril ·1 
k'ldiğ. · ilin t-1·t· B u • · ru H•e ClfO• mı çe ı ını .. e ~ ır. • ~~lını Roma, 11 (TAN) -Havas Ajansı 

ttaıyanın. buyllk demokraailenn oyu nm bildirdiğine ~re, büyllk f&fist 
nu uğunında hareket tarzından vaz m u-· • 1 timaı m"---·betil uh 

• W• ill +"'i..+i.. N ecuomın ç \UHlec:I e m 
geçmıyeceğinl v~;---,"66• utuk telif mUtalealar yiirUtWmektedir.Bu 
10 dakika silrmUtt • arada Itaıyanm yalnız Cenevreden de 

Japonya ltaberJar eJıiltli ğil, Londra komitesi de dahil olmak 
Tokyo, 11 (A.A.) - Japon harici (Arbeı 7 lnrlde 

Ot~büs işiniiı iç 
manzarası şudur: 

Müsavalsızllk, Usulsüzlük 
ve Babayanilik 

Otobii• aervialerincle ~alıfan arabalar 
Okuyucularımızdan biri dikkatimi-; vesilesiyle ıunıtan teyit ediyoruz: 

zi celbediyor; Vali Muhittin Ustün- Gazi köprüst\ ingaatı hakkında yaz
dağm dünkü mektubuna cevap verir- dıklanmız harfi harime doğrudur. 
ken bir sözünü cevapsız bırakmışız. Muamele o zaman bi%im bahsettiği· 
Valinin bu mektubunda şöyle bir söı miz safhalan geçirmiıtir. Muhittin 
de vardı: ''Bundan birkaç ay evvel Ustilndağa, belediyenin işlerini hUkQ 
Gazi köprüsü inşaatı hakkında da met ve halkın gözU önünde aydmlat
ayni mahiyette yazılar yazmıştınız.,, malt istiyorsa davet ettiği mUfettlt· 

Okuyucumuzun anlamak istediği lere bu meseleyı de başmdan sonuna 
nokta eudur: Muhittin Ustündağm kadar tetkik ettirmesini tavısi,e ed• 
tnıııt..,..··-· .uıÜ cevapsız bıra.ırtığımıza. gö- riz. 
-"111.c&ba yazdıklanmızm doğrulu· Yeni çallf'JKI Jerninin 

r eınniy, 
~attır. ,.lllıl!lji, wıaaa tereddilt mü ediyoruz! mrwallaln7di ~n 

~~ cevabmuz yazılırken gi5z Dnn. ob.lbüıs i§inin aathalanna dafr 
·---'11..llffa' .. . Okuyucumuzun ihtan (Arkam 8 lnelde) 

Türk işçisi 
için Meslek 

Kursları 
---0--

Sanayi Müesseseleri 

l;çilerini Yetiıtirmiye 
Mecbur Tutulacak 

Japon bombardımanı ile tahrip edilen Nanlıin 

Londra, 11 (TAN) - Uzak Şark· 
tan gelen son haberlere göre, Nanki 
ııin zaptı için bu sabah saat 10 da 
katı muharebe başlamıştır. Yüksek 
Japon kumanda heyeti umumi taamı 
m Oç koldan geç_ilmestııi emretmit • 
tır. Şehrin oenuD14. prld bplSI tim-

di askeri harekitın 11Jı9rkezfnde bu· 
lunmaktadır. Burada muharebe fid 
detle devam etmektedir· 

Kızıl dağın cenup eteğinden gelen 
Japonlar tehre Lotus gölünün cenu
bu ,arklıdnde bulunan Taiting kap

(Aıbal 7 lnelcle 

Delege Garo, $imdi 
._Türk Düşmanlarını 

Silahlandırıyor 
Iskenderun, 11 (TAN Muhabirin. 

den) - Delege Garo, Türk düşman 
llıtdal Vekili B. Şakir . larmı silahlandırmak hususunda cid 

Keaebir dl bir mesaiye girişmi§tir. Bu mak • 

rilmiştlr. Meseli. binlerce ton kömtır 
ve odun ruhsatiye& Koçuya. verilmif 
tir. 
Karakolun camlarını lıırtlılar 
lakenderun, 11 (TAN) - Arap 

Birliği mensupaln bugün polis kara 
(AıkMI '7 incide 

. - ' satıa Göçer aşireti reisi Koçu'~ si· 
:Aııkan: 1.1 <Tan muhabirinden)- Ii.hla yardım edildigı·· gı"bi para ile 

!ıılemleketmıi7.de ;"" · kursl --ıwuaıı.ı ... _ '-kmdaki k 611çı an a.os--- de yardım temin edecek imki.nlar ve 
.-.. anun projesi Kamutayın 
1ktıl&t Encümeninde son defa gözden =========================-
geçirilerek mazbatası hazırıanınıştır. Stoyadinovil! Romadan Döndü 
Bu kanun, endüstri faaliyeti günden 3' 
güne artan memleketimiz için çok 
mU.himdir. Kanun, Türk aanayiinin 
en nıUhim organlan olan Türk işçisi 
nl teknik tedrisatla teçhiz ederek tez
gtıunm başına bilgili bir uzuv ola
rak göndermek maksadile hazırlan
mıttır. 

lktısat Vek8.leti, projeyi şu esbabı 
nıucibe ile sevketmiştir : 

B. Delbos, Belgrat'ta 
T eılıaslara Başlıyor 

"-Türk işçisi zeki. ve kabiliyet 
baknnmdan büyük sanayi memleket 
teri işçilerinden geri kalmamaktadır. 
1u, bütün ecnebi mütehassıs ve mU· 
iekkikler tarafından kabul edilmiş 

Bükreıte Romanyanın SDahlanması için 
Bazı Anlaımalar Hcmrlandığı Bilc&rilyor 

bir hakikattir. (Arkası 8 incide) Bükreş, U (.A.A.) - B. Delbos 
bu sabah saat 10 da. Belgrata hare· 

Bir Tren Kazasında ket etmiştir. Hariciye nazm Anto. 
nescu ile harbiye \"e bahriye nazır • 

34 Ölü, 58 yaralı ları Delbos'yu uğurlamak üzere is -
Lo d , tasyona gelmişlerdir. Fransa ve Çe-

~ ra: 11 (Tan) Castıecary de koslovakya sefaretleri erkanı da is
nıUthit bır fimendifer kazası otmuş- tasyonda hazır bulunmu§lardır. 
tur. Edln.bourg'dan Glaskov'a giden Delbos dün akpm Titulescu ile 
ekspres, yolda diğer bir ekspresle görUşmUşlUr 
~mış, 34 kişi ölmüştllr. 58 yaralı Belgrat, ıi (A.A.) _ Fransa ha• 

ıvar k. Enkaz altından boyuna ceset- riciye nazın Delboe bu akşam saat 
er çı anlmaktadır . · 20,30 da. Yugos!a\'ya topraklarına gır ---o--- miş ve hudutta mahalli aakerf ve 

Tayyare Piyangosu muıkt erkan tararınall!l kar111anmı, 
Tayyare Piyangosunun çekil- tır. Delbos, yarın sabah Belgralta 

bulunacaktır. 
meslne diln ba!flanclı. 40 bin ııra.-
hk bUytlk ikramiye bugüne kal· 
dr. Dün kNMM numaralan 511'&

Ja koaalmaıt olarak ve tam llst.e 
halinde ommea sayfamnda bula
""""9ıız 

Stoyatlinovi~ BelgraJJa · 
Belgrat, 11 (A.A.) - BatvekD 

Stoyadinoviç Belgrat Jatuyoaunda 
bütün hUkftmet erklnr, lyan uuı1 

(ArkMI 8 lnelde) Dr. Sto,aiinooif 
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Tasarruf 
Haftası 
Başlıyor 

Baro Umumf Heqeli Toolandı Mezbaha .. ~11c--

Yazan: 

:Ali Haydar Mitbat · 
[Tercüme ve iktibas 

hakla mahfuzdur.] 

Köle Residin 
' iki .Yuzlu 

-19-

Taymis muhabiri, Ragıp Be· 
yin rolünden bir, ikı defa 

bahsetmiştir. 1902 senesinde Lon
drnda bulunduğum sırada bir In
giliz fabrika.cısı bu role dair bana 
eu mektubu yazdı: 

Ali Haydar Mithat Beye 
"Babanız Mithat Pa.:ıarun Yıldız

da muhakemesi ırasında lstanbul
da idim. Fabrikamın mahsullerini 
Ragıp Beyin yardınıile satmıya ~ 
lı~ıyordum. 

Defalarla muhakemedoo bah· 
settik. Ib.oa dedi ki: ''Her sabah 
muhakeme ba.5lamndnn evvel Pa -
dişalım emirlerini nlıyorwn ve hi.
kimlere tebliğ ediyonım. .• O zaman 
ıwladım ki, lnymetli babanızın 
ortadan kaldınlması için muhake
me yolunn müracnat edilmesindeki 
maksat Avrupal"l1 göziiDU boya • 
maktan ibarettir. 

J{a.gıp Bey. hususi surette itiraf 
etti ki. bu mulınkeme, tas.a.vvu~ 

mU.ınkün olnuyan soytanlıkların ve 
nldatmalann en bUylib>iidür. 

Abdülhamldin, babanımı katili 
olduğuna bence şüphe yoktur. An· 
lamadığmı nokta şudur ki, dünya. 
nm en §erefli memleketlerinden 
biri olması milmkün olnn memle • 
Jrntinizlıı ba~ındn. böyle blr padişah 
bulunma ına Avrupa nasıl müsa.a· 
de ediyor?.,, 

A bdülhamit, müdafaa avukat 
tarı hakkında Taymis mu

habirini isyana sevkeden dolapla 
n çevirdiği gibi, şahit icat etmek
te de elinden geleni yapmıştır. Bu 

ahitlerden bir ikisinin ismi Tny
mis muhabiri tahifında:n yazı1nuş 
tır. 

Muhabirin belki de adını duy -
ınadığı ve bahsetmediği bir şahit te 
.Mlthat Paşanın eski kölesi Reşit
tir. Babam bu köleyi Rusçukta 8 
yaşında iken satın alarak esirlik
ten kurtarmış ve oğlu gibi okut • 
muş, büyütmüştür. Reşit, zahirde 
babam için kendini ateşe atar gibi 
görünüyordu. 

Abdülhamidin asıl maksatlarını 
anlamak için Yıldızda sadık bira
dam bulundurmıya ihtiyaç oldu
ğu için Mithat Paşa, kölesi Reşi -
dl bu vazifeye memur etmiştir. 

eşit aslen Çerkesti. Saray-
daki Çerkesler arasına dli

çUnce babama olan şUkran duygu 
larını unutmuş. ve saraya çatm~ 
tır. Her gUn babamın adamı dıye 
aaraya gider, akşam oradaki fırıl
daklar hakkında hayali bir rapor 
ln gelirdi. Asıl vazifesi saray he· 
sabına casusluk etmekti. Bunun 
içm her gün konakta olup biten 
hakkında saraya yalan yanlış bir 
jiirnal yetiştirirdi. 
Babamın bunlardan hiç haberi 

yoktu. Her akşam sofrasında oğlu 
gibi oturan ve yemeğini yiyen Re 
~idi keneli sadık adamı sanırdı. 

Bunun için Yıldız mahkemesin-
de en kuvvetli ittiham şahidi di· 
ye manevi oğlu Reşit karşısına 
çıkınca babam. ömründe pek çok 
olan hayal stikutıarının en ağırla
rından birine uğramıştır. 

ler için bu yolda bir ümit yoktu. 
Yıldız mahkemesi nasıl idare ile iş 
göronUşse temyiz mahkemesi de ay
ni derece ve şekilde iradeye tabi 
bulunuyordu. 

Nitekim Taymisin dürüst ve ce
sur muhabiri, Istanbuldan gizli bir 
vasıta ile Temmuzda çektiği bir 
telgrafta işin içyüzünil açıkça an
latıyor: 

"Temyiz mahkemesi. AbdU1azi
zin katli iddia.sile Yrldız mahkeme 
si tarafından mnhkfım edilenler 
hakkındaki hUkmU yakından tet • 
kikten geçirecektir. Bağınr şekil
de mevcut kanunsuzluklara ve ~
sulsiizlüklere rağmen mahkeme • 
nin hükmil tasdik edeceği muhak
kak gibidir. 
Çarşamba günü Yıldız muhake 

mesl biter bitmez temyiz mahke • 

mesi reisi ve ft.zası Yıldıza çağırıl 
mıştır: Kendileriqe gizli talimat ve 

rilmiştir. Bunun harfi harfine tu
tulacağına ve adalet ve hakkaniye 
tin icaplarına hiçbir surette kulak 
verilmiyeceğine şüphe edilemez. 

Bunun için hUkmUn feshedilece 
ğine ve muhakemenin yeniden baş 
lıyacnğına alt ümitleri hesaptan 

hariç bırakmak icap eder. 
Tetkik edilebilecek yegane ame

li mesele şudur: Padişah hükmün 

tatbikini istiyor mu. istemiyor mu? 
Birkaç gün Yıldızda hüküm sü

ren umumi düşünce, idama mah • 
kıim edilenler.den dokuzunun da 
idam edileceği yolunda idi. Fakat 
bugUn hava değişmiştir. Katle fi
len iştirak etmiyenler hakkında 

idam cezasının' f..1~1!'.e H-Wnnda ki 
in Taifte ebedi kürek mahkiimi
yetine çevrileceğine dair kuvvetli 
ihtimaller olduğunu sağlam suret 
te öğrendim. 

A bdülhnmidin bu beklenmez 
yumuşaklığının başlıca se

bebi, muhakemenin şeklinin Tstan 
bul ve Beyoğlu halkı arasında u -
yandırdığı şiddetli isvan duygula 
rıdır. Padişah şunu öğrenmistir ki 
sefaret tercUmanlannın hepsinin 
vardıktan kanaat. muhakeme usu 
lünUn yolsuz olduğu şeklindedir. 

Ecnebi sefirler, hükflmetlerine ay 
ni yolda raporlar göndermişlerdir. 
Gazete muhabirleri de. sıkı sansö
re rağmen gazetelerine doğru ha· 
berter göndermenin yolunu bul • 
muşlar ve kanun adrna cevrilen do 
laplan olduğu gibi ortaya koymuş 
lardır. 

Muhakemeden maksat, saf halla 
aldntmaktı. Fakat muhakemenin a 
hali üzerinde uyand1rdığı tesir, Ab 
dülhamidin beklediğinden çok baş 

• ka olmuştur Bunun için Abdiilha 
mit. idam hUkmünU infaz ettirme 
nin kendisi için ~ok fena olacağı
nı kavramış ve merhametli Padi • 
şah rolünü ovniyarak hükmU ha
fifletmeyi daha karlı bulmuştıur.,, 

(Ar~<u Var) 

r::_ YURTTAŞ· -----., 
! 1 1 

8 ci tasarruf ve·yerlimallar haftası 
Başvekil B. Celal Bayarın bugün An· 
karada Hallrevinde söyliyeceği nu -
tukla açılacaktır. 

Hafla için yapılan programa ait 
bütün hazırlıklar bitirilmiştir. Bu 
milnasebetle birçok büyük mağaza • 
!arda tenzilatlı yerli malı satışları 
yapılacak, ımektepl4'tde talebeye ik
tısat ,.e tasarruf hakkında konfe • 
rnns!ar haprlanacaktır. Hafta için
de her uıe.ktepte bir müsamere veri- ' 
lecektir. Ayrıca, şehrin 3 mmtakasm • 
da vitrin ımüsah{ıkası yapılacaktır. 
H~fts ınünasebetile Ankara rad· 

yosunda her akşam saat 20 deo 
20,30 a kadar milli tasarruf ve arl· 
trrma kurumunun gaye1eri etrafın • 
da konferanslar verilecektir. Bu kon
feransların programı şudur: 

T •• vu 
aa 

s 
1 

ğl için Hiçbir Resim 

eril d • ~!!t~ ~.X~~:ri ıntan 
bulda et fiyatlarının ucuzlatılmasına 
karar vermişlerdir. 

Verilen malflmata göre, bu iki ve· 
kalet, etin kırk kuru§a satılması ıçin 
mezbaha resimlerinın büsbütün kal
dırılmasını muvaflk görmüşlerdir. 
Buna mukabil de, hnvagazi ve elek· 
triğin beher kilovatma on veya yir
mi para zammedilerek belediyenin 
kayıbını telifi etmek imkanı dü;;ü
nülmüştUr. 

12-12-937 Pazar General Kbım Oz
alp Müdafaai milliye bakanı, 13-12-937 
Pazartesi Bay Şükrü Kaya }çişleri Baka
nı, 14-12-937 Salı Bay Emin Siyasal 
Bilgiler okulu direktörü, 15-12-937 çar 
ıamba Bay Hayri Maliye Bakanlıiı mlis· 
teşarı, 16-12-937 Perşembe Bay Ihsan 
Kültür Bakanlığı Talim ve terbiye dairesi 
başkanı, 17.!.ıı-937 Cuma Bay Sallihat
tin Çam Cümhuriyet Merkez Bankası ge
nel direktörü, 18--12-937 Cumartesi Bay 
Şakir Kesebir Ekonomi Bakanı, 

?ünkü umumi heyet toplantısında bulunanlar 

Halbuki belediye buna t.vaftnr de· 
ğildir. Çünkü, ilkbaharda kendis·ne 
devredilmesı kararlaşmış bulunan de 
niz vekara naKil vasıtalarının idare
siyle beraber havagazi ve elektriğin 
belıer kilovatına bir kuruş zam yapı
larak bu paraların müstakbel planın 
tatbikine hasredilmesi fikrindedir. 
Bu itibarla belediye hastanelerle be
lediye zabıtası teşkilatına ait bütün 
masrafların hükumet bütçesine alın· 
ması şartiyle mezbaha gelirini feda 
edebileceğin1 ileri sürmektedir. Ildı• 
sat ve Ziraat Vekftletleri et mesele
sini yılbaşından önce mUı~pet şekil e 
halletmek istedikleri ve her iki taraf 

----o-·---
Bıçakla Yaraladı 

Kasımpaşada oturan arabacı Isma 
il, nöbet almak meselesinden çıkan 

kavga neticesinde arkadaşı Bekiri bı 
çakla. kulağının arkasından ağır su· 
rette yaralamıştır. 

--o---
Dükkanı Soyuyormuş 

Galatada Dobrice otelinde oturan 
Salih isminde biri evvelki gece Beya· 
zrtta Süleymanın saatçi dükkanına 

kilit krrmak suretiyle girmiştir. Saı
lih, 9 cep saati ile 38 gümUş saat zin· 
ciri ve 2 gözlük çalıp götürürken ya· 
k.alanmıştır. 

Kalpazanlar 
Adliyeye verildi 

J ki •uflu yan~ana 
Cemnl Ay ve Mehmet Niyazi ismin 

de iki kalpazanın gümUş lira basını· 
ya uğraşırken suç üzerinde yakalan· 
dıklarını yazmIŞtık. Bunların ikisi de 
suçlarını itiraf etmişler ve dün, ~vde 
bulunan aletlerle beraber adliyeye 
teslim edilmiş.lerdir . 

Pireden Ahnacak Mavnalar 
Jstanbul limanındaki vasıta sıkın

tısını önlemek iç.in Pireden 25 tane 
mavna alınacaktır. 

Bunların kıymetleri 60 bin lira ka
dar tutmaktadır. Bunlara ait, müba· 
yaa şartnamesi dün Iktısat Vekflle
tine gönderilmiştir. 

Gençlik Teşkilatı Reisi 
Tayyare ile Gitti 

lstanbul Barosu umumi heyeti, 
dün öğleden sonra Ağırceza mahke
mesi salonunda toplandı. Reis Ha· 
san Hayri, müzakereyi açtıktan son
ra, idare heyetinin 1937 yılı idari ra· 
poru okundu. Raporda on iki aylık 
devre içinde yapılan işler hakkında 
malumat veriliyor ve 1938 yılı için 
hazırlanrm bütçenin tasdiki isteniyor 
du. Bu rapordan öğrenildiğine göre, 
bir sene içinde baroya avukatlar a· 
lcyhinde 95 şikayet yapılmıştır. Bu 
şikayetlerden on dördü meslektaşlık 
türesine uygunsuz, 22 si meslek oto
ritesine muhalif hareket, 64 U alman 
işlerin başarılmamnsı, beşi yapılan 
işler hakkında müekkile izahat veril-
memesi ve evrakının iade olunması 

sebeplerine müstenittir. 
Bu devrede bunların otuz dokuzu 

hakkında muamele takibine, yirmi se 
kiz iş hakkında karar ittihazına ma
hal olmadığına, üçü hakkında evra
kın ve alınan paranın geri verilme
sine ve üç avukata da vesayada bu· 
lunulmasma karar verilmiştir. iki a
vukata ihtar cezası, üçü hakkında da 
muvakkaten avukatlıktan men kara
n verilmiş ve bunlardan ikisi hakkın 
ôakl karar katilcşm;ştir. 

T aavün sandığı meselesi 
Bundan sonra raporun bUtçeye 

ait faslına geçildi. Burada aidatt'an 
baronun tam 43060 lira bakaya ala
cağı görülüyordu. Vefat edenlere ait 
kısım bundM indirilince baronun a
vukatlardan daha 29093.lira alacağı 
kalıyordu. , 

Taavün sandığının nizamnamesine 

ÇatalcadaEsrarh 
·r Y ral a 

V k sı Oldu 
Çatalca müddeiumumiliği, esrarlı 

bir yaralama hadisesinin tahkikatile 
meşguldür. Mesele şudur: 

Çatalcanın Pınarca köyünden Ib
rahim oğlu izzet, geçenlerde tarlasın 
da tüfekle ağır sureıtte yaralı bir 
halde bulunmuştur. Jandarma, Izzeti 
yaralıyanı ararken köy korucusu Rüs 
tem karakola gelerek tüfeğini jan
darmalara teslim etmiş ve lzzeti bir 
para meselesinden çıkan kavga neti· 
cesinde yaraladığını söylem.iştir. Bu
n un Uzerine Rüstem nezaret altına a
lmmış, lzet te ifade veremiyece'k bir 
halde hastaneye kaldırılmıştır .. 

Tahkikat devam ettiği sıralarda, 
yaralı bir parça iyileşmiş ve kendisi· 
ni korucu Rüstemin akrabalarından 
Rahimin Be1ç.ika ttifeği ile vurduğu
nu söylemiştir. Bunun üzerine Ra· 
him yakalanarak sorguya . çekilmiş 

ve kaçamaklı cevaplar vermiştir. 

göre, mevcudu 651 i bulan baro aza· 
sının ancak 117 sinin bu sandıktan 

istifade ettiği anlaşılıyo ıe bunun 
diğer arkadaşlara teşmilı çin de ça· 
relere baş vurulduğu rapo 1n zah e
diliyordu. 

'!nesi ta kendi noktai nazarlarını muha.fa.-o 
vi· za ettikleri iç.in mesele hükumetçe 
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• halledilecektir. 

Bundan sonra. baronun 93t 
bütçesine geçildi. Yeni seneniı 
dat ve masarif bütçesi 15774 liı. 
rak tespit ediliyordu. 

Mütevazı bütçe için 
mütevazi rapor 

Yeni senenin bütçesi ekseriyetle 
kabul edildi. Yalnız azadan bazıları 
buradaki rakamlara itiraz ettiler. iç
timai muavenet miktarını az bulan
lar olduğu ~bi raporun çok kısa ya· 
zıidığını ileri sürerek yenl sene rapo
runun daha mufassal yazılmasını is
tiyenler de vardı. Reis, bunların hep· 
sine cevap verdi. Mütevazı bir bütçe 
için mütevazı bir rapor yazıldığını 
söyledi. Reis izahat verirken bir ara
lık aidata temas etti ve: 

- Bir arkada§ımız mesleğe girdiği 
ilk gün aidatın azaltılmasını istemek 
cüretkarlığmı gö~terdi, dedi. 

Ve bu cürctkarlık sözilnü sonra 
cesaret kelimesine çevirdi. Fa.kat, a
radan bir ses yUkseldi: 

- Hakkı kelam yok mudur? Buna 
cesareti medeniye derler. 

Reis, esasen cüretkfı.r kelimesini 
daha evvel tefsir etmekle bu itiraza 
da kendi kendisine cevap vermiş olu· 
yordu. 

Bundan sonra ruzna~ede birşey 
kalmadığı için toplantıya nihayet ve-

rildi. 

Fenerler İdaresi 
İle Yeni · 
üzakereler 

Fenerler ldaresinin hükumetçe sa

tın alınması için, çok evvel başlıyan 

müzakereler, aradan aylar geçmesi .. 
ne rağmen henüz neticelenmemiştir. 

Buna sebep, hükumete devredilecek 
tesisatın kıymeti üzerinde anlaşıla

mamış olma~dır. Bundan başka, şiı'· 
ket, imtiyaz hakkını devir için hüku· 

metçe reddedilen bazı maddi istek· 

lerde bulunmaktadır. 

Deniz Bank lAyihasına göre, mem

lekette mevcut bütün fenerlerin ida

resi ve yeni fenerler in3as1 bu mü
esseseye verilecktir. Bunun için De-
niz Bank kurulurken eski fenerler 
idaresinin de satın alma teşebbüsle. 
rini silratle neticelendirmek zarureti 
duyulmu§tur. Esasta anlaşma oldu· 
ğuna göre fiyat, devir ve ödeme şart
ları üzerinde crgeç bir neticeye varı· 
lacağından bugünlerde yeniden mil· 
zakerelere geçilecektir. 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin 
Ustündağ, şehir plA.nı hakkında. te
maslar yapmak üzere bugiln An~a· 
raya gidecektir. Fakat Ustündağ, 
her§eyden önce et meselesiyle m63" 
gul olacak, ondan sonra plan işi üze
rinde alakadarlarla temasa geçebile-

cektir. 

·ostüste Oç Palto 
Giymiş 

HUsnU adlı bir genç, diln sab:ıli 
Pertevniyal lisesine girmiş, girerken 
sırtında palto olmadığı halde çıkar
ken üst liste Uç palto giydiği görül· 
miiştür. Kapıcı bunun farkına vardı· 
ğı için kendisini tyakalamıştır. Sulta 
nahmet sulh birinci ceza hakimi Hüs 
nüyü 20 gUn hapse ahküm etm~· 

tir. 

Fatihte! i Yangın 
Evvelki akşam Fatihte bir yangın 

olmuş, Mahmudun kulübesi kısmen 
yanmıştır. O sırada kulübede uyu· 
makta olan 4 yaşındaki oğlu Cevat 
ta muhtelif yerlerinden yanmıştll'• 
Çocuk. tedavi altına alınmıştır. 

~~BıRKAçSAfıRi.A~'~ 
'""""'', ,.,, """"""""""' 
E mniyet direktör1üfU ıubelerinin San 

aaryan banma nakli l;i önümüzdeki 
hafta içinde bitirilecektir } 

• 
R omanya sefiri, dün Ticaret Odasına 

ıclerek umumi kltip Cevat Nizami 
ile bir müddet görÜ$mil;ıtUr: . -G arsonlar Cemiyetinin senelik kon(• 

resi yapılmı;ı, fakat ekseriyet olına 
dığından seçim yapılamamıştır: Bakkallat 
Cemiyeti idare heyetine de eski aza ıeçil-ı 
miılerdir: ' • • 

M uallimlerin bir.ikmiı . kıde~ . za_mlart 
henüz tamamıle venlmedıği içın m11 

allimlcr Villyete müracaat etmiye kara!' 
. 1 d" "' vermıı er ır: 

·• U mum! yerletde hasır iskemle kulla• 
nılması yasak edildiği halde baı• 

kenar ııemtlerde buna riayet edılmediği gı; 
rülmü;ı bu yasağa karşı gelenler para er 
zasma çarptırılm~lardır: ' 

• y eni yapılarda. tamirat esnasında vo 
ya bina yıkma işlerinde sabahla'' 

sekizden önce ı;ürültü çıkaran işlerin yaP1 

ması yasak edllmiştir: 

• C errahpaıa hnııtancsi başhekimliiine 
tayin edilen Haseki hastanesi erıtı • 

hastalıklar mUtehıtSstsı Nurettin Duruso:r• 
yeni vazifesine başlamı5tır: 

Reşit, babamın dalma Osmanlı 
hanedanı aleyhinde söz söylediğine 

1 
ve sofrada yemek yerken Cümbu
riyetin faziletlerinden bahsettfiı • 
ğine dair ifadelerde bulunmuştur. 
Bundan dolayı AbdUlhamltten bU 
yUk ihsanlar almış. yüksek memu 
riyetlere geçmiştir Gilnün birinde 
de Reşit Behçet adile Nafıa muha 
sebecisl olmuştur. 1923 senesinde 
6lmüştUr. 

Kıf gecelerinde misafir
lerine, kuru üzüm, incir, lın· 
dık, Malatya kayııı81, An
tep lıstığı, badem, ceviz, 
elma, portakal ikram et! Evvelki gün tayyare ile Ankara

dan şehrimize gelen Alman gençlik 
teşkilatı reisı Baldur Von Schirack 
ve beraberindeki dokuz arkadaşı dün 
sabah yine geldikleri tayyare ile Ber· 
line gitmek üzere şehrimizoen ayrıl
mışlardır. 

Çatalca müddeiuınumiliği, korucu 
Rüstemle Rahimi tevkif etmiştir. Bu 
esrarlı hadisenin içyiizil yakında an· ===========================~ 

!aştlac~:br~rabala~ı için Lt-kVi~-~ .-ıiri-t~ ~J 
Y ıldızdaki düzme muhake • 

meden sonra bazıları şu Ü· 

mide düştüler: "Belki de temyiz 
mahkemesi delilsiz ve haksız hUk
mU tasdik etmez.,, Fakat AbdUl • 
hamidin bUtUn devlet idaresi gibi 
adliye makinesi üzerinde de ne yol 
da bir istibdat kurduğunu bilen • 

• 
Az para ile çok gıda: Bu 

ır, kuru yemişlerimizde 

var! 

• 
Elma ve portakalı bugün 

doktorlar yalnız en iyi ve Bugünkü Nahiye Kongreleri 
faydalı gıda olarak tavsiye· Halk Partisi nahiye kongreleri de-
dmekle kalmıyorlar, onlan vam ediyor. Bugün saat 10 da Has· 
bazı hastalıklarda ilaf yeri· köy. 14 te Bilyükdere, 10 da Kadıköy 
ne bile veriyorlar. merkez, 16 da Erenköy, 13 te Yalova 

·~~~--=-~~~~~~~~., da Kılıç ve 14 te Kemerburgaz nahi
ye kongreleri toplanacakt.T. 

El ara balan tipini tespit iç.in yapıl. 
makta olan tetkikler bitirilmiştir. 

Seyyar satıcılar ancak bisikletli el a· 
rabalan kullanabileceklerdir. Küçük 
ölçüde yük taşıyacak el arabaları 
için de bir kişi tarafından sürülebi
lecek bir şekilde bir tip kabul edil
miştir. El arabası kullananlar mua.y· 
yen bir mühlet zarfında ar.abalarını 

belediyenin kabul ettiği şekle çevire
ceklerdir. 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Yurdumuzun Trakya, Kocaeli ve Eıe mm 

takalarile Karadeniz kıyıları kısmen bulut· 
lu, diier yerlerde az bulutlu ıeçmiştir: Rüz 

girlar Garbi Anadoluda cenubi istikametten 

orta kuvvette esmiş, Karadeniz kıyılarında 

ayni istikametten kuvvetli esmi$tir: 

Şehrimizde Hava 

htanbulda hava sabah k11men balatlu 
•eçmiı öğleden sonra tamamen kapanm~tır: 

12 nci ay 
Arabi 1356 

GUn; Sl Kasını; 

Rumi: 13 
Sevval; 8 lkinciteı;rin; .. 
Güneş; 7,16 - Ofle; 12,0 
ikindi; 14,28 - Akşam; 16,41 

Yatsı; 18,19 - Imslk; 5,29 ··----------------- .. •. ·dı· 

Saat 14 de barometre 763,9 milimetre 
1 

• 
·ı;r•• 

Hararet en çok 14ı9 ve en az 12,S santı 
olarak kaydedılmiştlr 



_fjClf~ 
Onu da Öğrensek! 

8. FELEK Sovyet Rusyada Yeni Mebus 
Seçimi Bu9ün Yapıhyor 

iMüntehipler, yeni se

f çim için hazırlanan 
f namzet listelerini tet-

Silah Yarısı 
1 

için Ne 
Ben bazı H~lıerl veya ak<;am 

de,rsaııeleri ili.nlan görüyorum. Kı.. 
mlelnde musi:kt dersi, kimisinde lisaa 
km'so. kimisinde ev ida.ra3l ve S§ÇI• 

........ . 1 kik ediyorlar. ? 
lık dersleri ilin ediliyor. Hepsi fay· 

Ha re a n lyo r dalı ,eyler. Hatta batınmdadır. Bun-
• dan evvel bizde gilrej n 'lıaJlimliğl 

Komünist Partisi 
Namzetleri Lehine Büyük 
Mitingler Tertip Edildi 

Cenevre, 11 (J\.A.) - Milletler ya.pmı§ oian Macar (ita.ol Peter) ıs. 
Cemiyetinin silahlan bıra.kmıa servisi 1 t&nbuldı. emsnl."Jı denecek derecede 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet Ruıyada, yeni mebus seçimi 
)arın yapılacaktır. Yarın sabah saat altıdan itibaren doksan mil
)'on müntehip rey sandıklarına giderek Yüksek Sovyet Meclisine 
'llıebuı intihap ecfecektir. 

Her mıntakada iki mebuı intihap olunacaktır. Bunlardan biri, 
Birlik Sovyetine ve diieri de mahalli Sovyete aeçilecektir. lntiha
be.tın arif es.inde, bütün memlekette büyük mitingler yapılmakta 
"e komünist partiıinin, blok namzetlere rey verilmeıi için bütün 
llriintehiplere hitaben netredilen beyannamesi heyecanla karşı
~tadır 

Stalin otomobil fabrikası itçileri, fabrikada yaptıkları bir mi
tingde, Lenin - Stalin partiıini menfaatlerinin hiıniıi olarak gös
teren bir karar ıureti kabul etmitlerdir. 
I>iğertaraftanKwb~ef · ~ektrikı~·~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

fa.brikasmm 5000 ~çisi de komünist \ 

Olaun, olmasın parti namzetlerine ~ s·ır s 1 
l'ey vereceklerini kararlqtırmıştır. UÇ U 

Gazeteler de, partinin beyanna.me-

•ini alkışlıya.n gerek ıanmaru, §ahı&- tk·ı Seneye 
~ gerek müntahap gıııplarm • 
dan gelen yüzlerce telgraf neşredi-

~o;~z Moskova içinde on bir bU- Mahkum Oldu 
Wk miting yapılmış ve bunlara 250 Barcelon, 11 {A.A.) - Asilerin Canarias, Baleores ve Almirante Cer-
bin genç işçi, mektepler ve saire işti- Balıkesir, 11 (ll.uslll!ıi) - Bmı· vera adlı harp gemileri dün on beş dakika kadar Alicante'yi bombardıman 
!'ak etmiştir. dan dokuz ay kadar önce Ban- etmişler ve Cümburiyetçilerin sahil bataryalan tarafından açılan ateş 

Bu mitinglerde söz alan gençler, dımıada Nedim adında birisi, üzerine açığa çekilmişlerdir. Asi kruvazörlerinden birinde yangın çıktığı 
l>art halkı. hükfiınet aleyhinde silih- zannedilmektedir. 
li . i beyannaımesinin Sovyet genç - h hareke"- •-vik e._~a, f-•·-t " _ h · d F ki tl · 

finde uyandırdığı heyecana tercti • -.o "'S' 1111u:ı maA .n.ıagon cep esın e, ran s erın 

1
_ 

inan olmuşlardır, -.. yakalanarak mahkemeye veril - 20 bombardn~an tayyaresi ~O kadar Aydında 
... mlştL Ağır ceza mahkemesi suç avcı tayyaresı tarafından hımaye e- Bir 

Kaplan Dört 
Avcıyı Yaraladı 

Molotolun ıözleri lu Nedim hakkındaki muhake- · dildikleri halde Bejaralos ve Candas 
l:f<>stfova, 11 (A~) -- Tass: meyi bltlrml~, bu suçtan beraetl- nos tayyare meydanlarım bombardı· 
Sovyetıer Birliği halk komiserleri ae karar vennı,, fakat devlet re· maıı etmişlerdir. Cümburiyetcilerın 

'1ecliai reisi Molotof yoldq. binler- isi hakkındaki nerl geri sözle - tayyareleri Frankist tayyarelerle har 
~ seçicinin önünde bir çok defa al- rlnden dolayı suçluyu Det sene, be tutuşmuşlar, asilerin iki bombar 
~I§lanan nutkunda, komünistlerin iki ay ve 25 gün hapse mahkfun dmnan tayyaresile bir avcı tayyaresi Aydın, 11 (A.A.) - Bugün köşk 
~e partisizlerin teşkil ettikleri blok- etmiştir. ni düşünmüşler ve 3 avcı tayyaresini nahiyesine bağlı manastır köylülel'i-
ta.n bahsederek demiştir ki: 1 Müddeiumumi, kal't\ftn beraet yere inmiye mecbur etmişlerdir. Bir nin yaptıkları bir sürek avında avcı 
h ''B~ blok, teşrinievvel inkılabının ' kısmını temyiz etmişttr: Nedim, CUmhuriyetçi tayyaresi düşmüştür. lar bir kaplanın hücumuna uğramış 

tarafından neşredilmekte olan "Aske 
ri yıllık., dünya silah yanşlan hak -
kında birçok malflmatı ihtiva etmek 
tedir. 

Dünyanın askeri masrafları altın 
dolar hesabile 1932 de 4 milyar .300 
milyondan, 1935 te 7 milyar 1 milyo
na çıkmıştır . • 

1913 te askeri masraflar altm do
lar hesabile iki buçuk milyara var -
mıştı. 

Bu fazlalık 1913 te 6 milyonken 
halen 8 buçuk milyona çıkan daimi 
kuvvetlerin artmasından ve ordula • 
nn makineleşmesi neticesinden asri 
silahların pek pahalıya mal olmasın 
dan ileri gelmektedir. 

lngUiz JonannuuınJa 
Londra, 11 (A.A.) - 1940 senesi 

nihayetine kadar 130 parça Ingiliz 
harp gemisi hizmete girecektir. 

lngiliz filosu 60 eski geminin sili.b 
larmın alınmasına rağmen 70 yeni ge 
miye sahip olacaktır. En bUyUk nis
pet destroyer, tahtelbahir gibi k\i -
çük birliklerde mürekkep olmasına 
rağmen bunlar arasında be§ hattı 
harp ve dört te tayyare gemisi m~v 
cuttur. 
F~ 'JonanmtU1nJa 

Par.Is, 11 (A.A.) - Mebusan mec 
llsi iki milyar 191 milyon franga va
ran bahriye bütçesini ittifakla kabul 
etmiştir. .. 

Bahriye nazın Campinchi haliha. • 
zırda dünyayı kaplıyan silih yanşını 

hatırlatmış ve lngilterenin bu saatte 
ın.,a halinde 400 bin ton harp gemisi 
bulundujru, ttalya ve Almanyanın ken 
di geniş aeniz programlarının ikmali 
ni tesri ettiklerini kaydetmiştir. 
Nazır, Dunkerk harp kruvazôril -

nün fillen tamamlaDPUJ olduğunu 
St:tasburg kruvazörUniln 18 ve Rich 
lieu kruvazörünün de 24 ay sonra 
hazır olacaklannr söylemiştir. 

KISA HABERLER er cınsten bütün düşmanlarına kar· 1 daha e\'Vel, mesop olduğu veki.- Dün akşam, asilerin 18 bombardı - lardır. Uçü ağır olmak üzere dört ki-
:~ l?ı.Ücadele esnasında vücude geti • let tarafından mecburi tekaüde ı man tayyaresi Barbastre ve Castejo- şiyi yaralıyan kaplan, öldürülmüş ve • Polonya hava orduıa İefi, Alman ha-
~tilı:niştir. Bugiln bu bloku, yüksek 1 J_sevkedilmişttr. _ nu bombardıman etmişlerdir. Cümhu yaralı avcılar memleket hastanesine va nazD'mm daveti üzerine bııcün Berline 
aıo~~t seçimine bir esas olarak ele . riyetçi tayyareler bunlara hücum e- yatınlmıştır. ıidecelrtir, 
1_ ~ılıyoruz. Böyle bir blokun kuru gu··tmekteyiz. Malumdur ki, bazı fa,. derek hiç zayiat vermeksizin iki asi • Mısır Baıvelı:ili Nahu Pata fiıtülden 
l<lbiJ · • d '" ·· ·· 1 d" .mıztariptir, Sıhhi vuiyetinde tehlike yok-
~ ınesi ihtimalinden bahis için, Sov ~ist devletler, buna, komünınme kar tayyarc3ını uşurmuş er ır. · Amerikan Donanması tıır, 
~tler Birliğinde sosyalizmin zaferi- şı, iki taraflı mukavelenameler ve üç Barselon, 11 (A.A.) - Dün saat • Habıburılarm yalnnda mülklerinin 
fe • 11arrnak icap ediyordu. Biz bu z~ taraflı harpcu ittifaklarla mukabele 16,40 da bir asi gemi, Alicante'yi Bu··yu .. k Manevralarda .ıliyük bır lı:ısmmı yeniden tasarruflarına 

?'i, elde etmiş bulunuyoruz. Bu - etmektedir. Bunlar, düşmemek için bombardıman etmiştir. Biri kadın ve ceçirecelrleri bildiriliyor, rn ~enıleketimizin hayatı sosya - iki, üç ve belki de kendi kuvvetleri- biri de çocuk olmak üzere iki kişi öl Nevyork, 11 (A.A.) _ Nevyork • Romanya Ba,vekili, yalı:mda Lebiıta-
d~ ıfade eylemektedir. Biz yalnız ne inanmıyanlar arasından dört kişi mt4ı, kırk kadar kişi de yaralanmış Times gazetesi Anıerikan donanm'l- nı zlnret edecektir, 
litn \ • kl k l d k f • Belçika kralı, Oıtend 10ha ile Londra-
~at 1 an ezme e a ma 1 • a • halinde elele tutuşmaktadll". Fakat, tır. sının gelece}c ilkbaharda Amerika dan Brülı:aele dönmüıtür, 
Ctını·Yeni bir devlet kurduk, yeni bir altlanndaki toprak kaymakta oldu- Londra, 11 (A.A.) - lngilterenin ~arihinin en büyük manavralanna • Preıident Hoover vapura Hoiıhoto a
btil 1Y:t yaptık ve yeni bir So~~t ğundan elele tutmakla bu tehlikeden Frankist İspanya nezdindeki ajanı başlıyacağınr bildirmektedir. Manev- daıı clvarmda karaya oturmaı ve zoo yol 
iat·Ieu Yarattık. Biz, arasında hıçbır kurtulamamaktadırlar. Herkes bi:ir Sir Robert Hodgson, dün akşam ru - ralar büyük Okyanusun şarkında ya cusa kurtanlmqtır, · 

l8ttıarc ya ye 1 bu"'tun·· va · S lh M • Sov:ret hülı:ılmeti, klnımaaaniden iti" .... 
•- 1 r o mıyan, · ki, biz, harp istemıyonız. u eseri giltereden ayrılmıştır. Franko hüku pıJacaktır. anevralara 175 harp ge ... 
~tı.daa} 1 w b S ·1 ren haıtabakıcrlarınm ücretlerini artırma-
lat· :1 arın ça ıştıgı ir ovyet mı · için mücadele etti ve mücadele edi- metinin lnı:rilteredeki aJ'anı Dük d' Al misi, 500 tayyare ve takriben 60.000 " ı \>ij o· ya ve bunun için bütçeye l 18 milyon ruble 

1)1 blr kuymncu ldl Bir gfuı kendisi
ne bu ince hüneri nerede ve oasd öğ· 
rendiğfınl sordum. Buıa anlattığına 
göro, kuyumcu \'itrinlerinde görd.üğ\l 
güzel yüzüklerin ay'nlni yapmıya me
rak ettiğini, fa.ka.t kuyumcula.rın öğ· 
rotmek istemediğini, sonra bir ak
şam dersa.nfAS~ne bir sene devam ede-
1ek bu sanatı öğrendiğini anlatmıştı. 
O zamanduı.berl bu akş.ı.m dersane
lerlne ve ~ lmrslarma fazla bir lil· 
mat besleıMktayim. Onun l!;Uı bon
lu.nıı il&nlarmı, ve mesailel'lnl ~k 
tıı.:. ... rh ve verimli bı.ılurum. Biııaena
leyh bu gibi kurslal' ve derslerl ya
ıa.ııb.r ldmlerse blr de (tramvaya. o
tobUse, trene ve vapura binme \'e hı• 
menin yol ve usulU) i~bı blr kurs 89-
8& da bu gibt naAlll vasıtalanna binip 
inerken biribbimlzln üsttiınU başmı 
yatmasak, ayağma ve damamıa bu
muak, itip kakştmna&&k ve böy• 
ce blriblrbnlze k.arşı daha nar.tk, a.. 
ha m4'Cleni ve daha terbi~ll hareket 
etmenin yokmu öğrensek inanın ki; 
masld. llnn ve ev idare& öğrm
mekfımı daha faydalı birşey yapDUI 
olanız. 

Jnpllah bu dileğim bir hayır -.hl· 
blnlın gözüne ilişir de maksat bW 
olur. 

Başvekilimizin 

Dünkü Tetkikleri 
Ankara, 11 (TAN) - Başvekil B. 

Cellü Bayar, bugün öğleden evvel Ik 
tısat Vekaletine giderek orada uzrılll 
müddet kalmıştır. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, Bat
vekili lktısat Vekaletinde ziyaret et 
miştir. Daha sonra Merkez Bankas 
umuın mUdUrU Sallhaddin Çamt 8&1 
vekil tarafından kabul edilmi§tir, 

Rektörün Konferans~ 
Ankara, 11 fTAN) - üniversite 

rektörü B. Cemil Bilsel, bugün öğle
den sonra Halkevinde muahedeleriD 
yolsuz tasdiki mavzulu bir konfe • 
rans verdi. Konferansta birçok me • 
buslar, profesörler ve yüksek mek• 
tep talebeleri bulundu. 

Filistinde Yahudiler 
ve Araplar Anlaııyorlar · 
Kıudüs, 11 (A.A.) - Te~çilerl 

tenkil etmek Uzere son haftalar zar 
f ında sarf edilen gayretler isyan ha
reketine mühim bir darbe indirmif • 
tir. 

lUıı ~ude getirdik. O suretle ki, bü· vonız. Buna başka delil ister mi? le istasyonda kendisini selamlamıştır. kişi iştirak edecektir. ilive etmeye karar vermittir, 
lllU llıı~et, müşterek bir menfaat ile ~ -----------------------------------------------------
bı~hıttir. Yine bu sbepledir ki ko-

Sonra 

Polis suikastçilerin iki çeteye men 
sup olduklarmı ve bu çetelerin tahml 
nen altmışar kişiden mürekkep olda 
ğunu ve bunlardan birinin Filistinin 
,imalinde diğerinin de cenubunda fa 
aliyette bulunduğunu anlamıştır. 

rrı 
1 

18tlerin partiye dahil olmıyan a
b~ e \'e köylerle ve partiye dahil 
tıe Utı.ınıyan müstahdemler ve mil • 
ıe:e:ıerle bir seçim bloku teşkil ey 
lfn ~1 kabil olmuştur. Bu, bir Sta
li.Jı. an unu esasisine ve Leninin, Sta.
bu~ Partisi gibi bir partiye malik 
ltıiş~ınanu:z neticesinde vukua gel-

U', 

rtı.~l§evik partisi ve S ı ıyet hükfl· 
ht 

1
' ~ulh devresini uzatmak, Sov • 

lto ntılletini askeri çarpışmalardan 
l~i~nıak ve Sovyet milletine sükun 
l'ın e Çahşnıasına devam imkanla • 
l>a;~ernin etmek için elinden geleni 

.. .ıştır. 
· ıtil.etinı· · 

aııkeJ'.i ızı son 16 sene zarfında 
l>a So Çarpı§malardan geri tutma -
trıu,,.a:;et hükumetinin en büyük 
1t:ıa1ıd ak~yetlerinden biri olarak bak 

tedikı:·. ~ını~~ kinıin yeni harpler is
l>,... k l'inı bilıyoruz. Yeni harbi iste-.... ,, end" 
da gitm· 1 evlerinde her şeyi yolun-
la 01 

1Yenler ve işleri sallanmak
ltftttıe~?1ardır. Hakikatte, Çarlık bil
ltayar~ de, toprak ayağının altında 
lirak ~n .1?°5 ve 1915 harplerine iş
"azh, . mış, ' Fa ·ı l t bizim bugün 

.retınıiz b k 
)ıdtr k" aş adır ve bundan dola 
daı,ta~ sulh istiyoruz. iliz, vatan • 
tell'\· . ızın sulhsever çaı.-asmm 
1.. ını \'e ili uvua 
~OrrıUn· m etin kurmakta olduğu 

ıını nanıına sulh siyasetini 

·Nankinin Sukutundan 
B lrJcaç gün. evvel, Mareşal 

Çaııg • Kay - Şek'in Na.n
klnden aynlmeHı oradaki vazlyetm 
ttmlt.slz olduğunu, ve Çin hlikfunet 
merlummn Mlkut etmek ilz<u-e ol
duğunu aıılaUnıştır. Mareşalin ha
reıkeündea bir kaç gün sonra Ja
ponlarm Naınldn kapıtanna dayan. 
malan ve iki taraf a.rasmda son 

' derece şlddetll ımıJıa,rebeJ(t ·in vu-
ku buJmasmdarı 80nra şehrin fazla 
mukavemet göstermiyerek adnn 
adım düşmesi, denil~bllir ki. bek· 
leınen btr hi.disıe idi. 

Hall hazırda NaııJdn yaııgnıla.r 
lçlndedi.r ve her taraıfında ölüm, 
korku, ve yoksulluk hükilm sür
meldedlr. Bu şehrin s.ukııtu, şüphe 

yok ki, remzi ve maııevi büyük 
bir kıymeti halzdlr. Japonlar bo
rasmı Japon dil§lnanlığslm eı.rı bel
llbaşb kaynağı nymakta., buraya 
lndlrUecek mlcl darbeleritı Japon 
aleyht.aı1ığıııı da imha edeceğine 
lnanımkta kitler. Bu yüzd~ şeh
rin sukuin Japonyada büyükse
ôı~lerle kartdanacaktu'. Fakat 
hakikatin ba merkezde olup olma· 
cbğmı uıcalı gelecek gttnler ispat 

························································ı 

L .... ~~~: .. ?.~:~ ... ~~~ .. ~~=~~: ...... . 
edd.!t~ktlr .. 

N aınklnin sukutundan soma. Çln
lllellin takip edeceği iki hattı hare
ket vardır. Blrl sulhe talip olmak, 
diğeri ~bl uzatmaıktır. 

Çaag - Kay - Şek'lu sulhe talip 
olnuyaeağı ve müdafaayı sonuna 

k.ııdar götürmek l~, herşeyl ya
paoağı muhakkak sa.yılıyor. O hal
de harbi uzatmak şıkkı kalıyor. Bar 
bl uzatmak şpphe yok ki Japonları 

da yıpratam.k bir iştir. Şimali Çln

ddd varıiyet te bunu gösteriyor. 
Japonla.r burada haftalardanherf 

hl~blr harekette bulııınmamakta, 

ve cephe gerisinde ~ müca
dele ettikten başka &lyui ve lktı· 
sadl teşkilat kurmakla meşgul ol
maktadırlar. Bu iş, haldkıtem bü
yük ve masraflıdır. Harbin uzama· 
sı yUzündea ;Ja.ponlano daha fazla 
&razl işgal etmeleri ise vazlyetle
l"lnl büsbütün bozacak, ve karşıla§
tıklan güçlükleri arttıracaktır. 

B Utı& IDUkabU Ma.repl Çang • 
Kay • Şek'ln çdı içlerinde 

tutunacağı ve hasme karşı muan
oldaııe müdafaa edeceği mUhlm bir 
mevki kalmamıştır. Onma gttveıne
bileceği en mühim nokta., harbin u· 
zaması ve muhasematm devam et
mesiyle Japon mesullyetıerinlıı bü

yümesi, bu mesullyetlerln ~klleml· 
yecek hale gelmMldlr, 

Bugün Şimali Çinde lm.rp durak· 
lum§ bulunuyor. Nanldnln suku-
tlllldan sonra da bu cephede har· 
bin ayni durr-unJuğa uğl'Ull88J bek 
Jenlr. Çünıldi Ja.poola.r, Şimali Çin· 
de olclugu gibi borada ela lsttıaya 
kolay kolay boyun elm.Jyecek, bl
WdS her fırsattan istifade eden.ık 
laponla.rla dövlişecek, Japon hare
kiteu bozmak, Japonlan pul!lıtlya 
düştirmek için uğra.,acak olan Çin 
ansmlariyle k..,ılaşaca1da.rdır. Bo 
tehlikelerin f'hemmlyetl aşlkkcbr. 
Fakat bunla.nn kati bir mahiyeti 
haiz olmadığı da ıttphe götttrmez. 

O haıde \'Ulyet ne mahiyet ala
cak ! .. . H eqeydeia evvel lllllafduı bir 
· llOkia ÇWa lkt lmım. ayrd&
ea«ım. Bu 1riıum1anıı birinde ıa
pon1ar tarafmct.- kUnılaa, ve Ja
ponya Mmma htiköm sttnıa fakat 
dhlrde mDI Çin rengkıl t.a§ıyan 
blrtaknn hllldDnetler ttirtyecekttr. 
Diğer iman Çllilllerbı elbıde kala
cak, ve boıuı yine Japon döşman-
bğı lçjQ bir kaynak tetkD edecek
tir. Belki de bütün ba yerlerde ko
mHnlatllk bildm olamk ve Japon· 
yaya kal"§I ym.l ve claba &enJt bir 
harp~. 

o halde llarepl Çang • Kay -
Şek'tn Nanldnden gsakhpwR, 
harbba ~ göstBdikteın 
.... ÇlnJn ~ birtakım ta 
bavvWJere de lpret etmekte. Nan· 
kinin •ulrutaa ise ba tabavvtillerln 
181'1 olacapı ...ı.tımkf;adır. 

Görllltlyor ki Uzak Şark harbi· 
Dl bltlrm$ biç t.e kolay olmıyaeak. 
beDd de Japonya bu itin 90Dllllda 
harp ve lsUIAnın bir nimet değil, 

fakat bir lfet we fe!Aket ol&lğona 
daha iyi ~ 

Tethiş faaliyetleri karşısında Arap 
ve Yahudi partileri toplanıp mUzake 
rede bulunmamakla beraber Filistin 
meselesinin sUratıe halledilmesini is
temek için müttefikan hareket etmi
ye karar vermişlerdir. 

lngiliz Krah Bir 
Nutuk Söyllyeceli 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen bndl 
rildiğine göre Kral, bu ayın 25 Jıde 
Sandrlgha.mda bir nutuk söyliyecek· 
tir. Bu nutuk beşinci Jorj zamanmda 
ki gibi radyo ile biltUn lngiliz iınpara 
torhığuna yayılacaktır. 

lngiliere Harp , 
Borçlarını 
Odem;l/Or 

Vaolngton, 11 (A.A.) - lngitte?e, 
15 KAnunuevvelde vadesi gelen harp 
borçlarmı ödemiyeceğini Amerika 
Birle,ik devletleri hükumetine tebllt 
etmiştir. 

Maamafih, Ingiltere bUyük elçisi, 
iyi bir netice alınabilmesi ihtimali 
belirir belirmez, İngiliz hilkfımetin n 
bu mesele üzerinde Amerika Birleşik 

devletleri ile mUzakereye girmiye a
made olduğunu da bildirmiştiı. 
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Adliyede 
Bir Suçlu Markalı ve Markasız 

Hamallar Çatışmışlar ! Çıldırdı 
1 Sultanahmet Sulh Birinci Ceza bakimi, dün, bir dövme ve söv- ı DUn mllddeiumumillkte bir S suçlu çıldırmıştır. Beyoğlu müd-
me davasını neticelendirınittir. Suçlu, Ahmet iıminde markaıız delumumiliği hırsızlıktaaı suçlu 
bir hamaldır. Ahmet, evveliıi gün saat yedide Adalar vapur iıke- Sa.va oğlu Takfor adlı bir gmcl 
lesine gitmİf, bir otomobilden vapura bavul b.fımak istemittir. yakaliyarak lstanbul mllddeiu· 
Markalı hamallardan Mustafa ile Şükrü buna müsaade etmemit- mumillğbıe göndermiştir. Mttd-
ler, Ahmet te her ikisini hem tokatlamıf, hem de sövmüttür. deiumumilik, Takfonı birinci ls-

SuçlÜ mahkemede kendisini şöyle tintak hakbnliğine \'er.m.İŞ ve tev 

M ah k UA m o 1 d u müdafaa etmiştir: kif karan almıştır. T~or, istin· 
- Bay hakim, Allahaşkına derdi- tnk hi.kimfnln önünde sorguya 

Cezası 

Tecil Edildi 
BakırköyUnde bir fabrikada işçilik 

)'apan Lfıtfi, evvelki akşam fabrika
dan çıkarken kapı bekçisi bunun vazi 
yetinden şüphelenmiş: 

- Dur arkadaş, demiş, üstünü arı 
ya.cağım. 

Bekçi L(itfinln koynunu yoklayın
ca eline midesini ve sırtını kuşak gi 
bi saran sert bir cisim dokunmuş, 
Lfıtfiyi soymWJ ve bunları çıkartmış 
tır. Lfıtfi 14 kilo hurda kurşunıı. Me 
cidiye büyüklüğünde kesmiş ve bir 
bezle vücudilne sarmıştır. 

mi iyi dinleyiniz. Ondan sonra elini- t çekilirken blrd.eınblre bağınp, çar
zi vicdanınızın üstüne koyarak hük- l ğınnıya ba§lamlş ve akıllı adam- • 
münüzü veriniz. Ben hamaldım. Şlın-11 larm yapamıyacağı şekillerde ga· 
di sırt hamallığı menedildi. Araba rip hal'eketlerl görühnüştiir. Is-
yaptıracak param yoktu. Açıkta kal tiaıtak hi.kimi, Taklonaı tıbbı ad- · 
dun. lki gündenberi annemle beraber li müe8Sesesiınde mÜ§'ahecle altı· :. 
açtJk. Kursağımıza bir pirinç tanesi · na alınmasına lüzum göstermiş · 
bile düşmedi. Ben erkenden iskeleve ,..e kendisini müddeiumumiliğe . 
geldim. Bavulu on kuruşa taşıyıp bir , iade etmiştir. , 
ekmek alacaktım. Bu ekmek hem be ~ Polis, Tokforu ki.ğrdıyla be
nim, hem annemin hayatını kurtara. ;' raber mtiddemmumflerln odası- t 
caktı. Derken bu iki arkadaş bana • na. getinniştlr. Suçlu orada da l 
musallat oldular. Etimden bavulu al- abuk, sabuk söylenmfye devam 
drlar. Açlıktan gözUm dönmüştü. Ne ' etmiş, bir anılık boş iskemleler· t 

yaptığımı bilmiyordum. llen birisl.ni kapınca bütün kuv- ' 
Hakim şahitleri dinlemiş, sm:u E:a· ,·etiyle k<'rnli kafasına bıdirıniş-

bit gördilğü için kendisine dört gün :, tir. Polis ve jandarma. ellerine 
hapis ve 36 lira 20 kuruş para cezası kelePQe takarak Takfonı adli tıp t 

vermiştir. Sabıkası olmadığı için de ' 
t müessesesine götürmiişlerdir. 

cezalan tecil etmiştir. ,...,... .................... . 

Bugün i P E K Sinemasında 2 film birden 
1 - Jle,hur lngillz demJz kahramanı Amiral NELSON'u.n hayat sergü· 

ze§tlerinden alman (Fransızca sözlü) 

~-~·~~~~~~~~!DAA POS1ASI 
FREDD1E BARTOLEMEW - MADELEINE CAROL~ - TYRONE POWER 

2 - Muhterem müşterilerimizden al<lığnnız yüzlerce mektup üzerine gösterilmesi daha bir ~ gün 

umditedilm ASi GENERALiN SON EMRi Türkçe söziü 
DiKKAT: Geceleri saat 9 daı Londra Postası filmi gösterilir. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

•••Haftanın en gUzel filmi, iki saat neşe ve kahkaha, 3 meşhur Fransız komedi yıldızı bir arada --. .. 
RAIMU - LUClEN BARROUX - EDWIG FEUILLERE 

A!!iri iş Adetı:~~ı 
Parisin zarafet, moda, eğlence muhitinde fevkalade neşeli, bin maceralar. llaveten: Ekler dünya havadisleri. 

~" il R K Sinemasında Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Samsu~ !~.?an ~üccar ve Ar-1 
matör Ahmet Aldıkaçtı kalp sektesin 
den rahmeti rahmana kavuşmugtur. 

Cenazesi 12 Klnunuevvel Pazar 
(bugün) saat 11 de lstanbul Beledi
yesi civarında Klod Farer sokağın
da 12 numaralı apartımandan kaldı
rılarak Beyazıt camiigerifinde nama
zı kılındıktan sonra Edirnekapı §ehit 
liğindeki makberesine defnedilecek -
tir. Allah rahmet eylesin. 

O L U M : lstanbul Devlet Matba

Bugün H E L E K 'te 2 SAAT 1<AHKAKA 
ŞEN ve EGLENCELI Fransızca sözlü komedi 

KOCAM ON 
6Şü ÇOK! 

8aŞ Rollerde : · 

WiLLiAM POWELL - MYRNA LOY 
ELiSSA LANDi - James Stewart 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri. Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 - 9 da 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

ası senelerdenberi beraber çalıştığı p••••••••••••••••••••••••••• 
kıymetli arkadaşı Musa Kazımı kay- Dahi Yıldız 
betmiştir. Allah rahmet eylesin. p A U L A W E S 8 E L Y'nln B U D OL F F O B S T E B Sultanahmet birinci ceza. baktml, 

dün LQtfiyi muhakeme etmiş, suçu -
11u sabit görerek kendisine 40 gün ha 
pis ve 40 gUn emniyet nezareti altın 
da bulundurma cezalan vermiştir. 

Lfıtfinin dl>rt çocuğu bulunduğu ve 
sabıkası da olmadığı için hakim, bun 
Jarr gözönline alarak cezasını tecil et 
miştir. 

TEŞEKKÜR 
Kızım Fahriye Tezcanm kulağında ••••• .. OnUmüzdeki Ça.rşam ba akşamından itibaren •••••• 

ki a.nzayı muvaffakıyetli bir ameli - ~ .., ;. ............. ~ r sı·nemasında 

ile beraber'calibi dikkat bir tarzda bu sene oynadığı 
•• •• 

8 D l D K ~ 1 L G 1. N L 1 K t A R yatla dindiren GUihane hastanesi Ha ~ ~ .& .& .& ~ 
rlciye profesörü Muratla, doktor ~a- Senenin en büyilk Türkçe sözlü ve şarkılı filini 
ni Yaver ve asistanı Saibe karşı min 
net ve şükranlarımı bildiririm. 

Fethi Tezcan ŞEYH AHMED Filminde ategin ve ihtiraslı oyunu, müessir ve hareketli mevzuu, lUks ve 
ihtişamı ve çigan musikisi filminin krymetini artırmaktadır. 

Mağazayı Soyanlar Acı Bir Kayıp Baş rolde: RAMON NOVARRO Bu hafta Sar~y Sinemasında 
Dün asliye birinci ceza mahkeme

ıinde Beyoğlunda yeni bakkaliye ma 
iazaamı soyanların ve polise taban
ca sıkanların muhak_emesine devam 
edilmiştir. Davanın lalam, Abdillka
dir ve iki Mustafa adlı dört mevkuf 
suçlusu vardır. 

Havran nahiye müdiirü B. Sedadm 
bir kaza neticesinde öldüğünü Hav
ran muhabirimizin telgrafı Uzerine 
dünkU nüshamızda yazmıştık. B. Se· 
dat, Dahiliye Veklleti hukuk mUşa
viri Ekrem Ergtlvenin, mUhendis A
kif Ergüvenin ve elektrik şirketinde 

r Bu hafta SAKARYA Sinemasında 4' 
ki kadının, bir erkeğin aşkı için mUcadelesini tasvir eden b.u filmi 

mütlaka görünüz. naveten: FOX JURNAL dünya havadisleri. 

Şahit Haydar Anadoluda başka 
bir yere nakledildiği için dün mahke 
meye gelmemiştir. !stinabe suretile 
ifadesinin tespiti çin duruşma talik 
edilmiştir. 

Küçük ve liilytiklerin yıldızı, sevimli 

SHiRLl::Y TEMPLE .. 
Genç mesleğinin en mUkenımel eseri olan 

Behzat ErgUvenin kardeşidir. Çok ç·ıN çı·N (Şangha n Yet"ımı") çalrşkan ve iktidarlı idarecilerimiz· • YI 
dendi. Bu şekilde genç yaşında ölü- Filminde Çince konuşarak seyircileri eğlendiriyor ve müteessir ediyor. 1 
mil, bir ziyadır. Ailesine taziyetleri- naveten: M!Kl MAVS ve Paramount Jurnal 
mizi bildirirjz. liııll••••• BugUn saat 11 de tenzilatlı matine ••••••ıl 

. 
BugUn saat 11 de tenzilatlı matine 

. ' 'h I )it (e il 

/" -- .. Haftanın en büyük programı 411 "\ 

SU. M ER Sinemasındadır 
vıc OR FRANCEN 

ve GABY MORLA Y 
Arif Oruç Hakliındakl 

Karar Tasdik Edildi 

ts1.anbul Belediyesi Şehir Tiyatroları ----------------------------
DRAM KISMI 

;

ID. saat 20,30 da 

Gibi iki büyük Fransız artistinin muhteşem temsilleri 

.~rı~~~~~~~[~ ~~! ~i~~~!~~~~~:· A T E Ş G E C E S i Pariste rejim aleyhinde broşür neş 
rettiği iddiasile tevkif edilen eski Ya 
nn gazetesi sahibi Arif Oruç hakkın
daki beraet karan, temyiz tarafın -
dan tasdik edilmiştir. Karar, şimdi 
temyiz heyeti umumiyesine gönderil 
miştir. 

1 I' BUYUK HALA 
4 perde komedi 

o P ESaıı.: io.aii:s Mı ;~~llll 
film. Ç A L 1 K U Ş U Aşk ve ihtiras filminin mU kemmel mevzuu, lüks' ve ihti-

şamı calibi dikkattir. 
HENRY BATAlLLE'in meşhur §aheseri. Oynıyanlar: f URN 

lNTlKAM MAÇI 
111 

3 perde 2 tablo komedi r 

Kadın - Valide ve Hguette Dufloslhtiraslı aşıkJean P. laveten: EKLER J AL Dünya havadisleri 

Bağ! .. Ben ne budala idim yarabbi! Hangi bıı:ğdan 
bahsediyorum? .. Nalan! Beni de~ ettiğ~~: çıldırttığın • 
turlü acılarla varlığımı darmadagın ettıgın halde, be
ni affetmeden öldüğünü hatırladıkça kederimden 

çıldıracak gibi oluyorum •... w. • ••• • 
Beni anhyamadın ... Çektıgım acmm derinlıgıne hıç 

bir zaman inemedin .. Ne yazık! 
Ayrılırken göz ya.§larun yanaklarımı yıkıyordu. O, 

ytizüme hafif fiskeler vurarak eğleniyor: 
- Ilhamiye söyliyeyim de sana bir "Kordiyal,, 

)'.azsın! diyordu. 

• • • 
· Nalan doğurduktan sonra çok kuvvetten düştü. 
Batta çocuk doğarken anasının hayatına mal olaca
ğ•nı tahmin edenler, bu kadarla kurtulduğuna 11ük
rettiler. 

e Nalanın bir kızı olmuştu. Dhami Bey önceleri bi-
raz surat ettıyse de sonradan kızına herkesten çok 
düşkün görünmiye başladı. 

Derslerimden baş alamadığnıı için o sıralarda Na
ıanı pek seyrek görmiye gidebilmiştim. Zaten her 
gidişimde karyola.sınm etrafmı kalabalık buluyor
dum. On beş gün sonra, bir ı)erşembe akşamı nasıl
sa yanında Vesimeden başka kimse yoktu. O da bir 
aralık bir iş bahanesile dışarı çıkınca yalnız kaldık. 
Nalanın yilzü çok sararmıştı. Renksiz dudakları o 

kadar takatsiz kımıldıyordu ki, onu seyrederken kal
bimin dayanıknaz bir merhametle ezildiğini hissedi
yordum. BalCışlan yorgundu. Uzun saçlan perişan 
bir dağınıklıkla omuzlarından inerek bir ipek yığını 
g ibi yastığın üzerine birikmigti. Yarabbi, ne kadar 
giizeldi? 

Yavaşça karyolasının kenanni. oturdum. Minimini 
kızı beşikte mışıl mışıl uyuyo.r, odanın içinde saatin 
tiktakından başka bir ses işitilmiyordu. 

Bu sessizliği bozmaktan korkarak fısıldadım: 
- Nasılsın Nalan! 
Gülümsedi. Halsiz basını sallıyarak cevap verdi: 

•BUyük maşuka rolünde rolünde Aumont • ••••••••••••• Bugüo saat 11 de tenzilii.tb ma.tine _ -

'4 
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Y A Z A N: K E R İ M E NA D I R 

-19-
- Oldukça .• 
- Ne zaman yataktan kalkacaksın ı 
- Kimbilir? 
Gözlerinin içine bakıyordum.,Ah bu gözler! on-' 

ları seyretmek bile gönlüme en doyulmaz zevklerden 
biri.9# veriyordu. . 

Nalan göğsünün düğmelerıle oyruyan elimi tuta-
rak dedi ki: 

- Kenan, senden bir şey rica edeceğim. Bana kü
çük bir yardımda bulunacaksın ... 

- Rica ne demek? dedim. Söyle, emret .. 
- Pekala öyleyse! Biliyorsun ki daha küçüğün is-

mi konmadı .. Ona güzel bir isim Bulalım ... 
Güldüm: 

- Bundan kolay ne var Nalan? Hatta benim yar
dmuma bile hacet yok ..• 

- Hayır, hayır! Babası karışmıyor; bunu önce de 
söylemişti ya! Ben birkaç tane buldum. Fakat hiç
biri ho.,uma gitmedi ... 
Düşünmek için gözlerimi kapadım. NaIA.nm isminin 

telaffuzu ne kadar güzelse o kadar çirkin bir ımana
Bı vardı. Ben bu çirkin manaya zıt bir isim ara§tı• 
nyordum. Birdenbire: 

- Buldum, dedim. Handan olsun! 
Memnun başını eğdi: 
- PekA.!aı Ben de kabul ettim ... Fakat nereden 

buldun bunu? Doğru ı:ıöyle ! 

- Bilmiyecek ne var? Nalanm ağlattığını Handan 
güldürecek ..• 

Bu söz ağzrmclln böylece çıkıvermişti. Nalan beni 
garip bir bakışla sUzdükten sonra: 

- Olabilir, dedi. Kızımı büyüdüğü zaman sana 
veririm... · -

Bu §aka beni adeta tlzdil. Onu ağarmış saçlarile, 
bükülmüş beliyle karşımda "kaymvalidem,. olarak 
gönneyi tasavvur ettim. Yarabbi, ne fena, ne fena! 
Ne olursa olsun, .. Nalan,. ismindeki kadmm kızı ile 
evlenemezdim. Böyle bir geyi hayalimden geçirmek 
bile bilyUk deJilik olurdu. 

Na1A.n canımın sıkıldığını farketmiş olmalı ki mev
zuu değigtirdi. Ayrılacağım zamana kadar hep başka 
§Cylerden kODWJlUk. 

Eve döndüğüm zaman ortalık kararmıştı. Odama 
çrkarak açık pencerenin önüne oturdum. Gökte yıl
dızlar parlıyordu. Uzakta Istanbul, Adalar akşamın 
gölgelediği ince bir sis altında uykuya hazırlanmıo 
gibi .. 

Yanan ciğerlerimi bol hava ile şişirerek geniş ne
fesler alıyordum. Gözlerimden hiç sebepsiz yaşlar 
dökülüyor, frenk gömleğimin önUnü ıslatıyordu. 

Nalandan nefret ediyordum. Bu nefret bazan o 
kadar artıytırdu ki, parmaklarımı onun narin boy
nuna geçirmek, sıkmak, sıkmak ve öldürmek isti· 
yordum ... O zaman, o öldüğü zaman blitiln dUnyalar 

benim olacaktı .•. Tekmil güzelliklerin fevkinde olan 
o hain yeşil gözler, gözlerime baka baka kapanacak. 
sıkılan pannaklarım.m arasrnda can veren başı yal
varırken, güzel muntazam dişleri son defa benim i.&o 
mimi mırıldanacaktı! Ve o zaman ben mesut ola
caktım ! • 

Bütün bunları düşUnUrken ayni korkunç sahneyi 
yaşar gibi parmaklarımı kıvırmıştım. Kulaklarımda 
onun: 
. - Bana kıyma Kenan! diyen sesi tıiulduyordu. 
Başımı pervazın kenarına dayadım ve bu fena 

şeyleri kendimden uzaklaştırmak istiyerek. gözlerimi 
kapadım. Hıçkınklarımm arasında, bir sayıklama 
halinde boyuna §U sözleri tekrar ediyordum: 

- Nalan! Sensiz yaşıyamam Nalan! 

• ikinci Kısım . 
" ..•• On üç senedenberi anladım ki, lstanbul mev· 

simsiz bir memlekettir, sonbaharı yaz, ilkbahan kış 
olarak ve yahut kı§ı ve yazı itidalli bir ha va ile ge
çer. 

Yine böyle sonbaharın yaz olan günlerinden bi• 
rinde, Harbiyeden Taksime doğru ağır ağır ilerli· 
yordum. Harbiye mektebine girdiğimin ikinci senesi 
idi. Bir sene sonra bu mektebin kapısından kılıç ku· 
§anarak şerefli bir süvari zabiti olarak çıkacağınıl 
düşündükçe .göğsüm sevinçle kabarıyor, ünifonna• . 
mın sert yakasmdan başımı dik tutarak, gururlu a• 
dımlarla yürüyordum. · 

Taksime yaklaştığım zaman bitaz daha ağırlaf" 
tını. O civarda oturan bir hasta arkadaşımı yoklaytP 
yoklamamak arasında tereddüt .:derken, birdenbire 
omuzuma bir el dokundu. Başımı çe\rirdim, Naları61 
iri, yeşil gözlerile karşı karşıya geldim. 

- Böyle dalgm dalgın nereye asker efendi? dedi. 
- Nereye olabilir? dedim. Tabii eve gidiyoruııı.. 

Bugün perşembe olduğtınu unuttun mu! 
(Arkası .,ar) 
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- &BOD BBDEU -
Tiirt17e Baaelıl 
1400 ltr. l ... llOO ltr. 
7!o • ı A7 ısoo • 
400alA7 •• 
UOalA7 IOOa 

llılletJ....,... poeta lttlhadlna dabil oba> 
4 ha memleketi• ıcm S0.16-1-S.S llndlr. 
.bone bedeli sıetindlr. Aclna ............ 
... _~. C...p icla IMldllPlua IO --•ilk Pili lll•eli ....... 

, ~ONUN MESELELERll 
1 

ltiikGmetln Telalddsl 
ile Beleclyenln 
letalddsl 

[Ycaan: il. Z.Mrba] 

•Wldr.-· ...... -...... 
tlıa iman ...... W.41Jllre ,_ı w 
.......... lıl•dle ............... -........ 
..... Celil ...,., ....... 
~Irat et&ql aa&aklaımda bele
~ ..._. mtlhlm vulfeler mtl· ... ...,le teldrlenleld .... aakll
h lelMWD ve an.ne hllmetlerlae ta
"16k edell llll••••rla b~ıltyeye 
~bldlr&r. 
.._. Wl ..... lne &in tela· 

ita ......... belecll)'tlllla ...... Ba 
..... ,....... jlıbtlaln "P dtter 
•s 12ıslerlın elbu1e bııı:"-mnz Ban 
.... dolradU dojrUJ& beledlJmln 
... ?( -- lkgndır. 

8'a tr*'+lye göre ..U ltl.ı im
ile~- biridir ... belecll
hlda t.nlne mecbur oldula leiedea 
~. Ba lflerl bafka mtlewılelerba 
... ticaret ....... ,.,....... ... 
teencur. Ba W'kil moclem beledl-
1'1e111k WUıldalne «amNDfll oygan
Gar. 

• 
.......... ...,.._ llanlaıtıl. ialdlile ... ......,. ........... llrul IMftlllan .......-m. lllgUtereaa. • .....,t.,_, _.,, • ._.. ..... ..._, a. 18J9 ...... ft im ••"da clo1a disllD lllWı imlam-
,. ... ..._ .... ordıı ı • a.t t'mr• • alı• tlldlllal ıa.&eıea bir mhalAI•. Ta1)'U'elerl gö-

•IJ•-.._ '* iM 

tmda Babet meMleli üzerinde de 
fikir mut&bakati hiaıl olmuetu; &1 
Di ı;utabaka.t ademi mt1dabale, ı.. 
lihat vesalr meeeleler bakkmda da 
g5rllldU. Fakat netice! 

Vasiyet bize, herhangi bir ta
abhtlde pifDıedeıı evvel beyoelmi· 
lel hukuk ve hürriyet esaslanm 
korumamız icap ettiğini gösteriyor. 

Mister ~amberlain, ortalığa hl 
kim olan kosku ve ıUpbeleri kal -
damak lltedilinl s6ylllyor; acaba 
bunlar k•mln korkulan ve kimin 
şüpheleri? Bugün beynelmilel dün 
yada iki c;etit varlık g&e çarp ~ 

yor: bqkalanm avlamak iatiyen 
yırtıcılar ve başkalan tarafından 
avlanan zavallılar. Korku ve ştlp
be içinde yq•yanlar, avlanmaktan 
endife edenlerdir. 

B l'g1ln bunun birçok ömek -
lerlni g6rtlyorua. Meaell, 1-

talya, Habetfstam yutmıya c:ahlI. 
yor. Japonya Çin memleketini par 
çalıyor. iyi terbiye görmtlş Alınan 
askerlerf ile, Faslı gönUUUler, Is
panyayı yıkıp yakıyor. MUdafauız 

halk her yerde katlilma uframak· 
ta ~ lnadmıyaeak delıtetlerle 
k~. Acaba sulhUn 
vazifem bu korkuyu ve bu dehtetl 
ortadan bl4ırmak mıdır! Yaber· 

• ........ eeld ...... 
1 idil Mı-. Uo,.I Gwp, 

Wıbç ...... .a,ledili .... 
tukta "BUtiin dtbıp demokra
aileri biini;reti, lratiUerin bı· 
çaklarnıdan brtarmak için 
kallrmmalıcbr.,, demi,al. Uo:rd 
Georıe ba n1111mnda b8tGn 
dünp metelelerlal •Jn &111 
tetWk etmit Ye hepai h•ldan. 
da a1dinlatıcı e&zı. llJle
mittir. 

D•kt •• ı ··ki Jum en bllyllk ı ator u ers&:=: 
tanfmdan ele .. 

Dk evvel, lngllten De Almanya 
arumdaki IOll konupyııan mev -
suubahfil eden eakl Baevekll, fi
kirlerini ..... kllcle UllabnJlbr: 

Lord HalifaX. Almaa;raya ne I· 
çin ıttti? Almanya De lalh yap
manm alyhinde delilim. l'abt bu 
sulhUn eerefli olmumr iltlyarmn. 
Almanyuım btıldbnet 191dine ka • 

Demokrasiler 
c;lrih!uemdir. Bu 
çeelt kork11111 mu 

blcbnmJa gah
ll70"Uf Yani 1-
talJUID Bı .. 

arpışıyor •• 
ıam IDdJtl slbl imha ....... -
Çlkannam&k ftılllf..a De mi .. . 
lrıel1el tutalı ... , '1'elav - • 
JOl'Gmo JDmlD ........... .. Jd.. 
illin tlpbelel:IDl .....,. pbeıyonıL 

Anlatan: ......... . 

Llogd George 

BepJnll de RUya prmm Lehietan 
latikWini yıktıktan ve Lehistan 
bülTiyetinl kan içinde bolduktan 
IOlll'& yudıiı telgrafı hatırlarsınız. 
Çar, ıu eözleri yazmıttı: ''Varşo
ftcla iulh ve aUkb httldmı ıü.rll
JOI'·,. Acaba blllm de dilediğlmb 
llUlh bö1le bir au1h mUdllrT" dtltUncmla ~ ol- ~ak blr.e dllflMB, hattl bqka 

... __ ._.__._..._ ... __ a .... a. hemaqf memleketin hilktmet ... 
Rr..a... __., -- --v• ~ • ngiltA9re. hentls clemokrat ~&Q(etf Hayriye,~ Şir1uıU el· li blsl u1l allkl.dar etme.: yQk b11Pi&n ....._ Wunqo- "~~'!:!~~!!°k ==~.~4:. 1 bir mem>eket oldutuııa P. 

lıi"ül lelerfte lllelgal ......,._ B1s ~ ....._ De A- ..r.11f. Bununla beraber ot.ok$4'=v• "",,.,_ __.... ..,,. "'YJ-"'" .,......,. lrartu1arm m. 
'""'• ıaY".a lılllie,i)• detılıııu ....._ ~ 41 beı1, ........ ...,_. letlerle 9Ulh ,..,,ı..-•il'• &öre.~ ~u ıı~. deıııo~ ve n. Juulll ,.-.- .,. 
'-il& llllltt& Jlhemd• ltibum A- bir 8ov1'8t hllEGmetl ftl', ltalp- ralti ook iyi tetkik etmek llmllmr. beynebiBıel bulnıldm ıtmJtliddentı lellill~ ~.ı.teainF .-ıamak " 
a. .. __:_ hal.ı.dh nmkf fqiat, Almanyuun)d nulat- Yani vaziyeti -xyteoe hulba edebi- tehlikededir. Dllpuuılar, gittikçe öğrenmek vuifemiıdir? Meaell, 
~ --J'eye devredlleceğl bDdl· ""' esulı ..np1ıeıerin biri Japonyaya 
• ._. tir. BUtln bunlar aneak o milletleri liris: Teallmlyet yolunu mu tuta· kuvwtıemıor Ye gittikçe •flJID" ... 
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""' Her Yı•aıı Gününü 
Bir ( Kitap Günü ) 
Yapamaz mıyaz 7 

[Ycaan: Alıa Gündüz] 
Her yılm bugönlerinde blr hazır. 

bk, bir buırlık ki demeyin gitsin: 
- Clkcakb rog• lakarplaleriml 

çift 7ayb kalıba koyunuz! 
- Kuymkkı ubamı ütücüye, be

yu yeleğimi kolacı)-a götürünüz! 
- Balo lç.ln yaptırdığım kıl&pt.M 

pti&kWlü tafta dekoltemi !IWPkeee 
geçir, ütöaü bozulmasın! 

- Çifti alta buoak liraya. acm ~ 
rap balclam, g.- smeklnı öyle paıo 

..... abmtfmı ki-
- Bennia ktlrk ba aene moda de

ill, polen mant.o yapt.ırdı:m. Mlskip, 

teni! Bil& göndermedi. 
- Kuzlnlnıln ota. bir ıtlmmcJl

fer oyaneak aldlm. otm alta llnp 
mr ftl'dl. Pek aem değil mi T 

- Kmımldn kllma yirmi Oraya 
bir behek aldım, gören elli llra aa
MdeJ'. O bdar pk. Yüm ook afak. 

- Ba yılbap eskileri gibi alaorta 
~-poker~ Od,. lira 
-.,udun. 

- Poker benim,.....,. illf*ll1•• 
....,.. oeboBIE. 

- l)lipem vadlDI tuttu, ..,.... 
lü epor ot.omotıll hecllye ediyor. 

- •ob11Jaa11a tlyleillm, yeni .. 
1111 .......... Od gtlDe kadar yet.tplr-
.-e prl ..... le y\b kırk._. 
wwwwl) .... a. 

- Geoea emeld N Wmm Mlldal. 
...,.....,. ( ••• ) dakial ..... llUJ9-
ram. 

- Bm klttptekl ..,.... -
ır.loya ~ 

- Ortalnnm.,.,........ - ... 
ye allam diye dtiftlDtlyonDle 

- Birer bJslkÔ al,_... 
- Belllm .. ~,.,... .... 

bet oa tme Jpekll m•dll alıp )'uM ........ 
- AB ı,t ,..a, hediye munfm

dla llıartillbDak için ,....... ......... 

deg~ 
- vea e1e 1J1e. bir pu11 ~. ..................... 
- NeNJe glderlene gld ' ._, 9 

diyed•~· 

ıtllkadar eder. Bqkala.rma ait htı- 1iklalmı artll'IJOl'lar; ODD tçbı g1 aittir. Bu davet tartta mn•llMD 
Ba tlrket ve mtte11.ııerla beledi- kflmet f8killerinl ~ calm. yoka dllnya hOniyetini mi ntın en mühim me88lesi budur ve bir askeri imparatorluk vtlcude p-

Jeye g~ demek, beledly ~ takdirde tek blfD"'Ju. kalmak tehU- koruyacaim T her eeyden evvel bu hakikati anla- tirmek Jatiyor ve bu yolda Uerili -

- Evet,~~ tef dlale
mtyorlar. y....... ol41a.... m=tbt= 

biqeyler lltlJorlar. 

...._ ~ mWl aram. dmıektir. keei ile kaqılqn'IS. ÇUnk8 dttn,._ CI u euale cevap vermeden ev· • mak llamdır. yor. BUCUıı bu imparatorluğun için-
~inln clarbjıodu 1Ud.7et eıl«ı nm bir tarafında da bi&lm Eau Lf ve1 birkaç meaeleyi gözden de 300 Jahut 300 milyon iDaaD ya-

nbul belediyesi lçln bu mühim kaııanumua benMI' bir kanun yok geçirelim: lapanyada Franco kaza- s ?D •manlarda Londrada çok pmaktadır. Yakında bunlarm 11P :..,4:_ membalanna aehlp olmak tur. nacak oluna cliktatörltlklerin sa- mtlhlm konufmalar yapd- )'1111 C500 mil)'ona varacak. Bu bir 
'- bir nimettir. Ba ftl'kW Almanya De f8Nlll bir aulh yap- yıar dörde varacak; bunlar Alman· eh ve koDUflllalarm aonunda tam dil8 bt1yllk tUpheler uyandlnyor. 
.... 'lıatıu.baıa .._. pllemw daM atar- !Dlf o'eaydık btlyllk tealihat YBnlı ya, Italya, Japonva ve lspanyadrr. g6rll '61'JJlinden ve tam fikir mu- Acaba aon Londra konferaıııında 
~.:__ ~ lmlEin hW olMüilr. bqlamu v• Aknanya. ltalya veya Muhakkak olan bir eey varsa dik- tababt.tnclen be.beec:tildi. Fakat ne bu ıtıphe mı izale edildi? 

- Şii ....... eabar, ,.,...., ....... 
eeylenlell kartıalmum _.ı 1* 
maf 

- llflll fiyle döttbıtlyonm: n. 
,...... gtlntbıtl bir (Kitap Gtmtı),.. 
palm. o gb oocaJdan battA plll-

=-~ pıtptlr ld 18tublll belediyeli Japonya tecavOs elyuetlerine bağ- tatörlUklerln kazanmakta oldukla- tlzerinde aörllt birliit ve mutaba- Bundan bqka MUSBOlininin Ak-
'-~ ....... ••a• tJellldlr ve ba laıımal.dı. Halbuki ' bugtbı, bu n.. ndır. Demokrasi ile durakıamT• bir katı blll1 oldu 'Y'8 bu ne netice ~ deniade Roma imparatorluğunu ye-
~-~ ~~~ ~ ~ ~~~~y~yor 
.. .... UIG-J"'J'"' UIW.+:Wlmlo _. devletin 10D derece kuvvetli bir bİl'- vuiyettedir ve demokrasi Hderlerl di ! Vakti'e Jılaııçurl meeeleal flse- .........,;• 

lere. llatt& llöJlldere birer kitap .... 
diye edellm. Bir .... birçok imi .... 
111111 o!ana. 

- 11e1gn. var. Bir gtmde blıaJell. 
ce kili blnJerce kitap.. Ba eanıtle 
memWıetla.. 

" laııla ltlr J'lktea ve ldllfettell ..._ tik vUcude ptirdikleriııi IÖrilyoruz. mukavemet ~tereceklerine mtlte- rinde de devleUer arumcta fiJdr ve bu da bir aürli tllpheleri uyan-
&..: lllıı faJdMı ~ .. .._.. Bulribı otokrat devletler kuvvetli l"l•diven ~en1emektedlrler. Bu vUz mutallmJratt Jalmı olmqtu. İPakat dmyor. Romaya gidecek olunamz 
~ Geunceld.t vutdat. ldanlarla- olduklan halde. ıtemokrat devlet- den A'manva Oe yanılan lronusma- netloi'9 llanQUrl. llanQUko olcba .,. Form'da eski Roma imparatorlu-
~ lldbıwelUt _..... ~- 'er niabeten u.yıftır. Çllnkil 1Usum- tar yalnır Cekoelovakyanm, yahut, bir Japon llhel mahl.-ı: .. ı aldı. ğunun fimall Afrika, Mısır, Babe-
.... ıv~ ıiatan, Filistin, Yunanistan ve ı. 

suz geeikmeler yllzUııden QOk bU- .Afrikad&ki birkaç toprak parçur- Soma Jbı• allkldar cımetıer ara· 
~ r..bal belecllyealnln t.e- --------:-----..:.._----...----------~---------. panya ile birlikte gösteren bt1ytlk ~ .... - ...... bir lwitumı g6rtlra1ln1IL lluwıll-ninin nutuklarından bu haritanm 

~'::E;.6 @ ~:J ~D lUJaa ~ [61§ ~D :~="=;ee~ı: ~ aıılaşılıyor. Yokla bt1yt1k bir çöl o-
lııei • a.l'ettlr. O.ma lçla de lan Libya'da tillytık bir Italyan or-
--.: belecllJeal mtl8pet it yap- 1 duauııun tel ne, birkaç ,erli kabile-

.. ~ ~~~!' ~ l"-!!!mRllll!ll-•ı• . • .. Yl idare mi? Bayır. Asıl maksat, 
~~ww --ea ~ .,...._ • _.. Mısın tehdit etmektir. Acaba in-

~=== YEŞiL ŞAPKALI KADINI iSTERiM =-~bıılilı>heYI~ 
" blle t91ebll ......... ... • ........... daftCS,..... ._ .. .,...,... y... ....... ...... 
._.":: otobUs lflet;mek lmtlpim bir ............ ,....... lellO 111r •» elle-.. .. ,.._ .._.. 
~ oldllP halde. bmu bDe .... otanqur. a-o ..- c1a-. YAZAN: ..... ........._ ._ ........ 
t....=..._ ~ ........... -----= yettir ....... tecsrider ....... -·~ teralh etmJtUr. - aa, Nkha. evhae d&lerkea SABiHA ZEKERIY A allbeUe ook ıw1m,9tu. l'üat • 
..... .. ....... .... Uçma dhBlyetl- ............. plp pbl takip ... .., ....... bir cemiyette y• 
,..._~ifadesidir w mılClena beledi· etti. l'emwl9" ~ _...,_. ba....._ oevu yoktur. Ba fliplıe-
- --.. ~. ft ............. bit te .... ... -ca g6rtbaell, veya ppWı ... ... ki, bir iman .......... lotlmal 
........... belecllye mUepet .. ,.. ~kalla lllr .......... aı = =-~.:: ~ ........... ... 
~ *41U. Şehrin bittin &mme his- .U.: elle tecsvldlle marn bllrdl. Be- llr- ....__ ~eoellt ba a;:::;: blw& gGrlr,,,.,.. tdıbatl - YWJOI .. tafouM•U& le l"U"'- peelerlade ...... Şeb tevlye ~ ~ 
'- ile, gtbelUll ., lktlwll Jllo elua•nl,Jet ftlJDl&I& Yola· • .......... 418*'e( ft ı.,.ı,ettae lı8llll teıb1Je 9Wfalumla YMI • 
~~kadar MtWD !1'9ı1 gir- - denm etti& ..._. prdlm. Urmet edllfJll bir lam clhl dollıf felldlr. l'llılrat ...... • mlı M 
~ O, ....... 1fWae bdllr ..... ...,_ -•a 1mk1n Jokta. ,......... 1111111 derwıaellll'ldlr. Raika,_, o-

t.ö11e ...,... lılktmetl beWlyeyl leee - etti. .... ...... ... .......... bu gibi ..... bılen ......,. .... ba ........ ~ 
)"-~ ..._ et.mltUr. Beledi- ,...._ ., ......... ftl b'll fldc1eal tedWrler .... llat- mlfell ,..._, alfUe ..-..- d&-
-...;. _,_ \'Ulfe Mnnlannı bu t.e- clu &1nllmdı ftl e& .,__ llrtUeaelderl ıhaJetlmt I& tm·• pldltl bu ani ...._ ....:!'::'tar. - YCllll ........ ..... llt.ealm. b11e doı.ftı. Jaıo an, ..._vlller rn ,...,., hMlleltnl, -'* te-
'-......... tefalettea, pidllk- diye .,.... ..... ....,.. po- ........ oldalar, ....... pelllee IAkldhdıd ele ......... Balk--
.. ıs 

1 
flltea, 1lllbulel tlrket ve ll8e vermlJe ID80bar oldma. IW tlktll .,...... ._... fenw aelartlll hlr mlk&ep llalllle pt.lr • 

........ il ....... lılreı latlıAw • lo .... h ............ tllıllJer ......... hQ ..... llllWlaıle il-
- ................. M- o..ı . ..,.., ....... ..... ... • ............ telnr ......... ..... ..., .... ele,..... .... '* ~-:;:-• taMt .... t.W h .,. bir taıwıap devam ettlil ~ e • ea ltbel ...... lluHM ... .... ...,.... ........ '*... .........,. anıt............ • ...... ...,....., 

S onn., Almanyanm cenubu 
tarkl Avrupada tuttutu 

battı hareket hakkında bir sUıil 
16zler söyleniyor ve bu ytızden bir· 
çok lllpheler dofuyor. Bu fllphele
ri ortadan kaldırmanm çaresi ne
dir? Bunu ötremnek lca.p eder. 
Çllnldl bGWn dUnyuım milkadde
ratı bu yolda yapılacak iflere bli
hdır. 

Buglln dOnyada henUz htırmct 
g6ren otoriteler vardır. lngilW. 
Din bQyUk ve kuvvetli impara~ 
lutu, muamm doD&llllluı ve Fruı
eanm btlytlk ordua ve ceaar halkı 
vardır ve bunlar bir il yapmaia 

~· 
Bugün Berllnde mu.temlekeler· 

den bahledillyor ve bunlar bir hak 
olarak lltenlyor. l'akat ben bu me
eelenin ancak karlJhldı fedaklr • 
hkla hallecHlebDeaellnl bn•kn 

1ılllter Qwnberlaln pgenlerde 

- Peki .......a Wlşe olablleeell 
kitap nerede! 

- JM;yle bir tetekJdl oll1m ldtaf 
ta lıolmlor. sevk w anılet tıe tatınfwı 
edmr. 

- ~ aıaayü olMı pba da ... 
ba,.......a-...,··•v. 

KOllllflll9 bunda Ue"Mll lclıa .at 
t.nfı yaatunadı. 

bir nutuk IÖyliyerek dinleyicıı. 
rine ticaretin atisinden bahaeder
keın anaıııanma programmm yJI,. 
larca devam edeceğini de 86yl .. 
mitti; aa.ba niçin? Bafvekil ltal
yaya mektup yazDUI. Almanya.ya 
karp yaldqma ıiyuetini takibe 
baflam11 ve umumi bir tatmin il· 
yaaeti takip edeceğini .CSylemietL 
BUtUn bunlara rağmen teelihat 
programı ne di)'e devam ediyor. 

Devun edecekle umumi eillhlla
ma ile beraber ne diye umumi .U.
tan bahsediliyor! 

Bazı khneeler, Japonlar Çincle 
istediklerini yapemlar; Ku

eoliııl Habefiataııdaki kanlı mace
rumı tekmllleein, Alman ve ltal
yaıı bombalan Iapanya deırıokrulı
linl imha ebliD. Btlttln bunlardaD 
bize ne T diyorlar. Bu dUftlntlf tam 
hmuz cHlltlntltt1dUf. Yani bınızla· 
rrn korıeu evlerini 18tediklerl gı"bl 
eoymalarma mtlaade ediyor ve bi
zim evimize dokuıumyacaklarma 
dair verdUderl _.. lnamyoruz. A-

(.&rlmal 8 lndde) 
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Galatasaray- Beykoz 
Vefa - Istan&ulspor 
Bugün Karşılaşıyor 

Bugün üç sahada yine lig maçlarına devam edilecek. Bugün 
yapılacak maçlar arasında günün en mühim kartıla.tması olarak 
Beykoz - Galatasaray maçı gösterilebilir. Kuvvetlerin müsavi ol
ması yüzünden de Şeref stadında yapılacak Vefa - lstanbulspor 
maçı alaka toplıyabilir. Diğer stadlarda yapılacak kar,ılatmalar 
lig puvanları üzerinde mühim bi• deği~ikl "k tevlit edecek mahi
yette değildir. 
Güne, • Topkapı: r~-=~ 

1 .--, 

kozla berabere kalması işi ciddi tut
maları için mühim bir ami! olmuştur 
Zira Beşiktaşın bir mağlubiyet veya 
berabereşi milli kümeye ithalıni teh 
likeye düşürebilecek mahiyettedir. 

F enerbahçe - Eyüp: 

Kadıköy Stadında yapılacak gü
nün yegane maçı Fenerbahçe - E
yüp arasındadır. Adnan Akmm ha- ' 
kemliği altında yapılacak olan bu 

Taksim Stadında Ahmet Ademin 
hakemlıği altında yapılacak olan' bu 
kar§ılaşmayı mantıkan Güneşlilerin 

kazanmaları icap ederse de futbol 
topunun yuvarlak olduğunu bazan en 
ümit edilmiyen anlarda karşılaştığı· 
mız surprizler ispat etmektedir. 

Geçen hafta Fenerbah<;eye karşı 
parlak bir galebe elde eden Sankır
mızılılar hala o galibıyetin mestisi 
içinden kendilerini kurtaramadılarsa 
çok eD'erjik çocuklara malik olan Top 
kapının kar§ısmda müşktil dakikala
ra düşecekleri tabiidir. 

' maçı Fenerlilerin kazanması muhak
kak gibidir. Kuvvetli bir takrmı olma 
sına rağmen Ug maçlarında iyi bir 
derece elde edemiyen Eyüplülerin 
çok gol yememek için mlidaf aaya • 
fazla ehemmiyet vermeleri lfızım ge
lir. 

•••• 1111. 1 ' •• ' ••••• 11. "'"'" .... 

Galatasaray • Beykoz: 

Bu9ünkü 
Lig Maçları 

TAKSIM STADI: 1'ak.s.m Stadında .F'erıdwi Kılıcın 
hakemliği altında yapılacak olan bu 
karşılaşma günün mühim maçıdır. 

Güneş - Topkapı Saat ıs 
Galatasaray - Beykoz Saat 

U,45. 

ŞEREF STADI: 

Geçen hafta şampiyonluk yolunda 
giden· Beşıktaşa bır puvan ve kıymet 
li bir sayı kaybettiren Beykozluların 
bu haftaki karşılaşmaları geçen haf
taki maçları ile kıyas kabul etmiye-

Vefa- lstanbulspor ıaat 18 
Beşikta.' - Süleymanlye saat 

cek derecede çetindir. \~ Geçen seneki Güne, - Be,iktQf 
Ha1en Istanbulun en telrnik ve en maçında 

14,45. 

FENER STADI: 
Eyüp - Fenerbahçe 

14,45. 
saat 

§Ütör muhacimlerine ma!iK olan Ga- lehine görülmektedir. Milli küme yo
latasaray takımı her fırsatta gol çı- !unda yürüyen Beşiktaşlıların Bey-
karabilecek vaziyetedır . .Beşiktaş ka- • ı • • 1 • • • 

1 
• • 

1 
• 

1 1 1 1 1 1 
• 

1 1 
• 

1 1 1 
., 

dar müdafaası kuvvetli olmamakla 
beraber muhacimlerin.in topa olan 
hlklmiyetleri ve rakip kalenin önUn
de yarattığı teblJkBer müddetince 
müdafaa dinlenmekte ve rak;p mu
hacimlerinin arada sırada yaptığı 

hUcumlara taze bir kuvvet halinde 
müdahale edebilmek imkanını bul
maktadır. 

Sansiyah takrmm en tehlikeli o
yuncusu bulunan Şehaba kaleye yak
l~mak ve serbest şilt çekmek imka- j 

Askeri Liselerin 
Güreş Maçlar.ında 
Denizciler Önde .• 

nı verildiği takd.:rde Beykozun sayı Asken liseler arasında tertip edi- • 
... 

yapmak ihtimali kuvvetlidir. Fakat 
buna Galatasaray muhacimlerinin de 
cevap vereceklerinii ilave etmek mec
buriyetindeyiz. 

len güreş birinciliklerinin ilk müsa- ' 

bakalan dün Deniz Lisesinde yapıl- ? .c; 
mıştır. t\,,j. 

Bu karşılaşmanın· bir hususiyeti de 
Beykozun Galatasaraya karşı olan e
zeli §allsıdır. Her iki takımın bugiln
kü vaz1yetleri maçı sarıkırmızı takım 
lehine görmeyi icap ettirmektedir. 

Vela • lstanbulspor: 
Şeref Stadında yapılacak olan bu 

Müsabakalara saat 14 te mektep 
komutam Albay Ertuğrul'un riyase-
ti altındaki antrenör Pellinen, Saiım, 
Yaşar ve Yusuf Aslandan mürekkep 

hakem heyetin'İn idaresiyle başlan-
mıştır. 

Altı gjklet üzerinde yapılan mü-

karşılaşma kuvvetlerin müsavi ol- sabakalann beş tanesini Deniz Lisesi 
ması bakımından enteresau bir maç ve bir tanesini Kuleli kazanmıştll'. 
mahiyetindedir. Şimdiye kadar nis- Maçlara gelecek hafta Maltepe Li
beten zayıf takımlara karşı oynamış sesinde devam ed'lecektir. Dünkü a
olan Vefa puvan cetvelin.de başta gi-
den dört takımımızla at başı beraber 
gitmekte ise de bu haftadan itibaren 
kuvvetli rakipleriyle karşılaşmıya. 
ba§lıyacaktır. Ve Yeşil beyaz takım 
hakkıntlakl son kararı ~cak bu maç 
lar verebilecektir. 

Bugün kal"§ılaşacağı Istanbulspor 
hergiin biraz daha kuvvetlendiğ1 için 

lınan neticeleri sırasiyl' yazıyoruz: 

56 kilo: Deniz Lisesinden Sun

gur - Maltepcden Aliye 4 dakikada 
tuşla. 

61 kilo: Deniz Lisesinden Kemal-

Maltepeden Muzaffere sayı hesabile. 

66 kilo: Deniz Lisesinden Şükrü
Maltepeden Bülendi 4 dakikada tuş-çok çetin bir rakip mahiyetine gir

miştir. Muhacim hattında yaptığı ta- la. 
dilat Sarısiyah takıma her maçta gol 72 kilo: Deniz Lisesinden ErcU- Kuleli lisesi güre, 
kazandırdığından müsabakanın sıkı ment _ Kuleliden Osmana 5 dakika- bir grup 

.n 

bir çekişme halinde devam edeceğini da tuşla. _ -----

eimdiden kestirmek mümkündür. 79 kı1o: Kuleliden Hasan - Deni:zı 1 H ydarpaca • Kolıe·ı 
Rakibine nazaran vücut itipariyle . d 1 G s 

Lisesin'den Fethiye 4 dakıka a tuş a. I 
tefevvuk eden Yeşil beyaz1ılann sert M 
oyuna kaçmadıklan ve havadan o- 87 kilo: Deniz Lisesinden Kemal- Futbol açı 
''Unlarını rakiplerine kabul ettirdı'k· Kuleliden Cemale 3 dakikada tuşla t h 
.J Her sene mun azaman spor sa a-
Jeri takdirde maç yüzde altmış beş galip gelmişlerdir. smda samimi kar§ılaşmalar yapan 
lehlerine neticeleneb

1
lir. Aksi takdir- Haydarpaşa Rober Kollej mektep ta-

de yerden oynıvan San ı:;iyah takımı • ·ı G n kımları dün Kollej sahasında bir fut-
. karşısında mağmp oımaıarı bekıene-1 Harbıyela er a ıp 001 maçı yapmışıardır. . 

bi'ir. Bu mağlfıbiyet bUytik ümitlerle Ankara, 11 (TAN) _ Bugiln An- Samimi ve heyecanlı bir hava için-
bağlı bulundukları milli küme yolun- de cereyan eden maÇTn ilk devresi 
dan kendilerini utaklaştırabilir. Bu kara stadyomunda mevsimin en he-

2 - O Kollej lehine neticelenmiş, ikin 
maçın en normal neticesi her iki ta- yecanlı maçı yapıldı. Gençlerbirliği ci devrede Haydarpaşa hakim oyna-
kımın beraberlikle sahadan ayrılma- ile Harbiye idman yurdu arasındaki mış ise de ancak bir gol yapabildi-
eıdır. ' maçı on binden fazla seyirci takip ğinden mUsabaka 2 - 1 Rober Kol-
Bqiktaf • Süleymaniye: etti. Neticeyi 3-0 la Harbiyeliler lejin galebegjyle bibni§til\. Bir gtın 

Şeref Stadında Şazi Tezcanm ha.; kazandılar. Bu vaziyette Gençlerbir- evvel ayni mekteplerin basketbol mU. 
kemliği altında yapılacak olan bu ma. liği takımı, Millt Küme ımaçlarma gi- sabakasm'I 44 - 11 Rober Kollej ka-
~n normal vazivPti Beşiktaşlılann remiye,.ektir. zanmışt.n" 

1 H -ı 

B ir gece Rio dö Janerio'd& 
yalnız başıma deniz kena • 

rında oturuyordum. Birdenbire ya
nıma sokulan bir tayfanın benden 
sigara istediğini duydum ve irkil
dim. Nasıl olup ta onun ta buruu
mün dibine kadar sokuluşunu duy
mamıştım? Bulunduğum yer, şeh
rin en ıssız bir semtiydi. Uzakta a.
ğır ağır dolaşan bir polisten başka, 

1 
~örüuürde kimseler yoktu. 

Fakat biraz dikkat edince tay
fanın yanıma bu kadar se58isze so 
kuluşunun sebebini anladım: Zaval 
lmın ayııklan çırçıplaktı. Konuş -
masından derhal bir lngiliz oldu
ğu anlaşılıyordu. Hem de okumuş 
bir lngiliz... Hemen hiçbir ecnebi 
hatta Amerikalı ingilizceyi bu ak
sanla konuşamaz. 
Konuşmasa, onun lngi1iz olduğu 

na dünyada ihtimal veremiyecek -
tim. Ne perişan bir hali vasdı. üs
tü başı yırtık pırtık, yeleğinin bir 
K'olu kesik, baldırlanm aşamıyan 
pantnlonu param par<;a, yüzü gö
zü leke v0 sivilce içinde idi. Göz
leri dopdonuk, ağzı çirkin bir şe
kilde sarkıktı. 

istediği sigarayı verip, oturma: 
sını !-lövledim, yanıma bir ihtiyar 
gibi titriye titriye çöktü. Halbuki 
ancak otuzunda vardı. 

O ikkat ettim, vakit vakit sağ 
gözü ile ı mnaklan çeki

lip büzülüyordu. Bunu önce, ha
linden utanışına atfettim. Demek 
zavn'lıda gurur hissi bütün bütün 
ölmtis deı?ildi. Sonra düşündüm ki, 
bu türlü inı:ıanlann kaç tanesine 
acımak vüziinden aldanmışbm. Bu 
sefer her halde uyanık bulunma -
hydım. 

Onu konuşturmıya çok uğraş -
ttm. Bütün sorduklanma kısa ve 
lcacamakh cevapla; verdi. Ellerinin 
!?ittikçe artan titreviş

0

inden zaval
lının heve<'ıınınm fazın laqhchru an 
lıvordum. Aç1:ı.kta mı ölecekti yok
!'la? 

Sordum: 
- AG mısm? 
Yii?:Hme sert Sf:'>rt hakrp: 
- Havır, dedi. Aksamlan bir 

pansivonda buhıRık yıkıyorum, kar 
nımı dovuruvorlar. 

Kalkıp gidecek oldum. Kolum
dan tutup kulağıma: 

- Sövlemiye utanıvorum. Beni 
hir yere içmive götUrUr miistinli?:? 
qastııV'1ll. lcmiye c:ok ihtivacım 
••ı:ı.r ~;"'""" ruı,.ıı iRtemivrıruın. Yal 
rnz bir içki. lutfen ... dPdi. 

T{nrıııqmasr . hıtllPr: h;<'hir ı:ıefil

~e ra<=1tl11nm,vııNık kıır1A,. ho!ltu. 
TIPn 11r·chm 11~"'! .. rlP~:m. ve (A. 

r::l caddnc:inin vohınu tuttum. 

o: - Havır, havır, bu kıyafetle 
n tarafa tridi1mez. Ben bir ver bili
yorum. Orada benim halimden u
tımmazsrnız. diye başka bir yolu 
~österdi. Kabul ettim. Birlikte ten 
ha, yan sokaklardan geçtik. !sır -
ganlar, otlarla örtlilil ıssız bir ar
snva geldik. Borada kilçük bir kah 

KAYE 1 

venin önünde iki polis bekleşiyor -
du. Tayfa beni bu kahveye götür
dü. Girerken, polisler bize bakıp 

bir şeyler söyledi, gülüştüler. 

B u kUçük kahve her renkte 
ve her milletten en bayağı 

insanlarla dolu garip bir y~rdi. Muh 
t.elif ırklardan siyah, kahverengi, 
san ve hep ayni yolun yolcusu bir 
yığın kadın ... Yerli zenci iş"iler, ban 
gi sınıftan olduğu belirsiz kötü yüz. 
lü Brezilyalılar ... Ecnebi gemici ve 
tayfalar ... Hepsi de sarhoş mu sar
hoştu. Keskin bir tUtün ve içki ko
kusu insanın genizini yakıyordu. 
lçe~si hıncahınç dolu olduğu halde 

ltola.ylıkla bir masa bulduk. Tayfa 
bir iki söz söyler söylemez yanaş
tığımız masadakiler kalkıp hemen 
yerlerini bize verdiler. Ben bunun 
gilvıı farkında olmamış gibi dav -
randmı. 

Bizim arkadaş bana sormadan 
garsona ikimiz için birer kadeh yer 
li içkiden ısmarladı ve bana. sor -
du: 

- Bu kahveye hiç gelmi3 miydi
niz? 

- Hayır. , 
- Buraya (Maymunlu gazino)' 

derler. işte bak1n maymuna! 
Baktım. Kapının sağındaki raf

ta bir maymun oturuyordu. Birisi 
eline bir sigara tµtuşturmuş, hay
van bin hokkabazlıkla. onu içip, du 
manlar savuruyordu. Gemiciler bu
na gülmekten katılıyor, öt.ekil~ 
tek bir söz konuşmadan put gıbı 
duruyorlardı. Ne garip yer, ne zıt 
insanlar. 

Maymuna bakarken gözüm ra
f•n altındaki köşede oturan bir a
dama ilişti. lri yarı bir melez, sağ 
yanağında derin bir bıçak yarası i
zi, bir gözil cam, bir ayağı da tah
tadan, omuzları korkunç bir şekil
de geniş mi geniş. O da bize ba
kıyordu. Benim baktığımı görünce 
gözlerini başka tarafa çeviriverdi. 
Ben birdenbire irkildim. Çünkü: bu 
adam pek iyi tanıdığını tiplerden 
biriydi. Büsbütün emin olmak için 
kendi kendime bir plan tasarladım. 

• Garson içkileri getirince elimi pan 
talonumun cebine sokup para araş
tınyormuş gibi yaptrm. Cebimde 
bozuk para olduğu ha1de g(ı.ya bu
lamamışım gibi cantamt actım. Bir 
on liralık çıkard•m. Çıkanrken de 
yan gözle tahta bacaklı meleze bak 
tım. Artık şüphem kalmamıştı. 

A z sonra garson para.nm 
üstUnü getirdi. Ona uf ak 

bir bahşiş verdim. Yanımdaki: 
- Adettir, bura.da ilk içen mut· 

laka maymuna da bahşiş verir. 
Kalktım. Maymunun yanın~ g~ 

-• 

tim. Bir gümüş para uzattrm. HaY.
van elindeki sigarayı attı. Parayı 
aldı, ağzına koydu. Hophya hoplı· 
ya kasa.darın yanına gitti. Dişleri· 
nin arasında tuttuğu parayı ona 
verdi. Sonra geriye, bana doğru 
geldi. Elini, bir şey istiyormuş gi
bi, uzatb. Tek bacaklı adam, onwı 
sigara istediğini söyledi ve bana 
bu maymuna ait birçok hikayeler 
anlatmıya başladı. Bunları sonuna 
kadar dinledim. Hayvana da iste• 
diği sigarayt verdim. Yerime dön-
lüğUm zaman tayfa içkisini bitir
miş bulunuyordu. Bana heyecanla~ 
"Şu şimdi konuştuğunuz adama da 
bir içki JSJnarlamanızı rica edebilir 
miyim? Çok hoş bir arkada~tır. Ba
na sık sık yemek, içki ikram eder. 
Bir içki içirirseniz benim için pek 
faydalı olur. Görüyorsunuz ya, ver 
liler birini bir AvruDalı ile gör~ 
ler mi çok ıiUrmet ederler. Hele be 
nim vaziyetimde bir insa711 ... ,, 

- Pekall, dedim, çağır garsc> 
nu, söyle. 

Tahta bacaklı adam, garsonda'! 
içkiyi alır almaz. koltuk değneğint 
dayana dayana hemen bizim ma
saya. vP1rli. Yanıma oturdu. Ko •_ 
nuşmıya başı;. "' 

Ş uradan buradan sualler ao- ', 
ruyordu. Maksadı benim 

kim olduğumu, Brezilyada ne il 
gördüğümü anlamaktı. Ben hep 
kaçamaklı cevaplar veriyordum.. lg 
ki sevmediğimden, bir kadeh1Ilİll 
bile hemen başıma vurduğundan 
bahsediyordum. O önUmdeki kade
hi içmem için ısrar ettikçe yüztlmll 
göztimU buruşturup daha ilk !'1 • 
dumda bulut gibi sarhoş olduguma 
gösteriyordum. Bir ara mahsus si
garamı yere düşürdüm. Eğilip a• 
lırken elimle melezin sağlam baca
ğını şöyle bir yokladım. Paças~ 
arasında katı bir şey, ince uzun bir 
kama saklıydı. 

Dk kadehlerden sonra daha bit 
çoğunu ısmarladım. Fakat yaı:u
onlara ... Kendim. hep sarhoşlugu
mu iddia ederek bir yudum blle 
içmedim. lngi'iz tayfa her geleni 
yuvarladı, burnunun ucunu göre • 
mixecek kadar sarhoş oldıı. ObUrtl 
de onun kadar içti amma hiç keJl• 
dini kaybetmedi. 

o sırada kahvedeki kadınlardıt!I 
biri yanrma vakla!'ltı Bıınıı kenJI 
dilinde bir şeyler söyledi. Anlanır 
yormuş gibi yaptım. KaputumUll 
yakasmdnki asker nişanını tu~ut' 
gösterdi. Kadının elini bı7Ja ıthıR
Tahta bacaklı: ''Aldırmayınız.~ 
kızlar böyledir. Ben iyi bir yer ~ 
yorum. Hem oradaki kızlar bu .. ~-at 
gibi siyah değil bembeyaz ... Gı~ 
beraber t?öre'im isten:ıeniz ... 

- PPltalA.. dedim, haydi ltalk1il 
biTlilde ~idelim. 

Başt avur,larmın arasında, ~ 
· · t ·ı· b" J,.nhi~ mış gıbı duran ngı ı:z . ıro. 

0 bevni':ırıen vurulmus trihi v -rin~ 
eıGf1\tiı. Kızarmış gözlerile bana 
karak: 

- mtmeviniz orava, de<!i. bdfl 
da kalınız. Birlikte biraz daha W"' 
riz. ,,.r 

Ben - Gel canım, dedim. Ztl 

yolt, gidelim. Sen işi bana bıra"cİ•' 
(Arkası 10 uncll 
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İSTANBUL • ATİNA - TİRAN 

Bir Hamal Haydarpaşadan 
Debreye Kadar Bir Piyazcı 
Arnavudu Nasll Takip Etti? 

• 18 • 

Muntazam kaldırımlı Kral Bi
rinci Zoğ caddesi üzerinde; 

b:ıasa ve iskeımleleri, geniş ve mun
taza.nı yaya kaldırmıı üzerin• dizil
bli§ bir birahanedeyiz, önümüzden 
l'enk renk, çeşit çeşit kıyafetlerde 
hısan yığınları yürüyor. Bunlar Btr 
lediye ve Postahanenin önünden 
h~lıyarak caddenin gazinolarını, 
gta:ınofonl u kah velerini geçtikten 
Sonra. tekrar geri dönüyorlardı. 
Xıyaf etlerden, yol yürümekten, 

konuşurken, bilmem nasıl oldu, ar· 
kadaşım Iskender Frageri: 

- Siz dedi, Haydarpaşalı Kürt 
hanunalm Tirandaki macerasını 
duydunuz mu? 

' Yeni ve meraklı bil'§ey öğren· 
ıtlek istiyenlere mahsua bir dikkat
le: 

- Haydarpaşalı Kürt hammal 
lnı? dedim. Bunun Tiranda işi ne? 

- Ya'nız Tiran olsa neyse .. 
:Debreye kadar bile gitti; hem de 
nasıı bilseniz? 

M erakmı büsbütün artmıştı. 
Arkadaşım ısrar etmedi: 

f' :- O vakit Tiranda Türkiye se
l ırı B. Tahir Littfi idi. Ben de konao 
osluk katibi ve sefarethane tercü 
~=~ idirn. Bir gün kapı vuruldu, 
lı ti.ye pala bıyıklı, yağız yüzlU, ka 

?Ga Y~ıh bir adam girdi. Daha 
gırer girmez: 

-"Ben, dedi, Istanbuldan geliyo

=--·~ir Arnavut bırhızı kovalıyo 

6 
Ş~tnn. Oturttum. anlatma· 

e ın~ ıstedi.ın. Sanki lstanbuldan ko 
ta oşa, Yaya geliyormuş gibi ne
d. ~s 

1 
nefese, yorgun çöktü. Biraz 

~nd endikten sonra. a.nlatmıya b8.§-
r. 

'J aka şu imiş: ' 
llnen . "~u adam Haydarpaşa şi-
8e ditermde hamallık ediyormuş. 
ke~elerdenberi kazandığı parayı is 
ita e Yanındaki piyazcı, simitçi Ar 
rn·"ud~ getirir, ona emanet eder
ra,~ Bır gün yine para getirip bı
cı ~ak istemiş, karşısmda yaban
P.otrrı ır adam görUnce şaşırmış ve 
l'ed UŞ, Arnavudun, dükk8.nı dev
'er::e~ _gittiğini anlamış. Bütün 
f:ör t1nın bir anda kaybolduğunu 
ta;n haanmaı kendisini topladığı 
ti~~. ~adığı adamın lzınire git· 
lanıa ögrenmiş. lzmire gitnıiş bu-

ttı13. 

~ :a A~an~ya gitti, demişler. Ora.
birisi: gıtınıış bulamamış. Nihayet 

-:n· 110108haı·r ~ef a da Arnavutluk kon-
llltış. ıesıne sor! demiş. Sor
~n· .. ~avutıuğa, Debreye gitti-

ı ogrennı.i 
B ş. 

\l\ıd u SUretıe ne yapıp yapıp Ama 
ti bun Pe§inden Tirana ge'.erek bi

Uldu. 

Ş im~ .hangi Debreye gitmişti? 
ki tab· ~ılırsiniz yukarı Debre e&-

3-'ada ırıle (Debrei bala) Yugoslav
ve aşa- D de gı ebre (Debrei Zir) 

A.tnav tl 
Arnav d u ukta kalmrştr. Borçlu 
:malin u ~n Tirandan geçmesi ihti· 

e hına De a§ağ1 D b en ~renin olsa olsa 
keyr· ~ re olacagı düşündüm ve 

ıyetı DahT 
ll'nı:ve nı 1 ıye Nazırına bildir-

0 enıur edildim. 
ıarnan T" 

l'r olarak ıranda Dahiliye Nazı· 
lunuvord A.bdurrahman Dibra bu
durrahnı, u. Debre mebusu olan Ab
daireai Bani !stanbulda da Fatih 
1 e f><hye r . rw· an zattı . . eıs · gı yapmış o-
tUnı. }{ .. · Gıttim, kendisile görüş
laştıkt urt hatn.ınalrn 'rürkiyeyi do-

an sonra 1 llavudun . a acaklı olduğu Ar-
tta k d peşınden koşarak ta Tira-

a ar geldnni s.. · 

tebaa.mızın zarardan kurtarılması 
için yardımını rica ettim. 

Ben içeride konuşurken sabırsız 
ve meraklı alacaklı arkamdan gel
miş ve beni nezaretin saıonunda 

beklemiye başlamış. Çıkarken gör· 
diiım. Nazır idaretetı Debrei Zire 
bir telgraf çektirdi, borçlunun bul
durulmasını emretti. Ben de bizim 
adamı cevabı beklemek üzere bir 
hana yerleştirdim. 

E nesi günü De}:ıreden cevap 
geldi; Adam bulunmuş. pa· 

ral.ir alınmış. Derhal hana gidip 
miljdeler.nek istedim. Hancı: 

- Saba~ erkenden çıktı, çıkar
ken de uzun uzadıya Debre yolunu 
sordu, dedi. 

Delege Garo, 
Düşmna1arı 
Silahlandırıyor 

l 
(Başı 1 incide) 

kolu önilnde toplanarak karakolun 
camlarını kırmışlardır. Nümayişçi • 
leri dağıtmak için derhal asker kuv 
vetleri celp ol'llilmuştur. Nümayişçi
lerden .birçoktan yaralanmıştır. A _ 
rap Birliği reisi tevkif olunmuştur. 
Asker, asayjşi muhafaza etmekte • 
dir. 

Hala tahrikat 
Antakya, 11 (TAN) - Sancakta 

yeniden Suriye bayrağını çekmek 
maksadile tahrikat yapıldığı hissolun 
maktadır. Böyle bir hareket vukuun 
da bütün mesuliyetin mahalli hükfı 
mete ait olacağı ve önüne geçilmesi 
müşkül bazı hadiselere yol açılacağt 
tahmin edilmektedir. 

Her vesile ile tazyik 
Antakya, 11 (TAN Muhabirin. 

den) - Bankalara borçlu olanların 
mallan ve mülkleri haczedilmekte • 
di.r. Azami bir ay içinde borçlar öden 
mediği takdirde rehinlerin banka na 
mına tesçil olunacağı tebliğ edilmek 
tedir. İcraata her tarafta birden baş 
lanmıştır. Bunlar bilhassa, Türk a.t.a 
liyi tazyik maksadını istihdaf etmek 
tedir. 

Vedat Uıakhgilin 
Cenazesi Getiriliyor 

Tirana, 11 (A.A.) - .Arnavutluk 
Ajansı bildiriyor: 

Ttirkiyenin Tirana elçiliği başkati
bi Vedad Uşaklığilin cenazesi, dün 
burada askeri merasimle kaldırılmış 
ve mesarimde kral'rn ~ir mümessili 
ile hilkCımet azaları, elçiler ve elçilik 
ler erkanı ve müteveffanın dosthın 
hazır bulunmuştur. Camide namazı 
kılındıktan ve müteveffanın mezaya
sını tebarüz ettiren nutuklar söyıen 
dikten sonra, naş, Draç'a yola çıka
rılmıştır. Draçtan vapur ile Türkiye 

YAZAN: ~ 
HALiL LÜTFi ~ 
Anladık .. Kimseye emniyeti yok. 

İşini bizzat görmek istiyor. Ara
dan bir !ıaf ta ..,.,.,.ti. Ham.mal sefa-

rethanenin kapısını vurdu. Baktık 
' başından kasketi atmış, yerine be. 

yaz bir Oebre kUlahı geçirmiş: 
- Ben, dedi, Dahiliye Nazınnm 

sözüne inanmadıım. Buraya gelmiş. 
ken işi sonuna kadar götürmek is
tedim. Kalktım, yaya olarak Debre 
ye gittim. Orada öğrendim ki ba· 
na borçlu olan adamdan paralar ar
lınmış ve buraya gönderilmiş. Tek 
rar yay;J. olarak döndüan ve gel
dim." 

Bu adamın takibindeki inat, se
batmdaki devam ve metanete bay 
ret etmiştik. Otomobil ve otobils 
gitmiyen hayvan sırtmda geçilen 
bu sarp keçi yollarını yalnız başma 
memleketin taımamen yabancıst ol
duğu halde gilnlE>rce yaya nastl do 
laşmrş ve Aşağı Debreye nasıl git
mişti? 

Bu adamda öyle bir azim vardı 
ki borçlu Arnavut dünyanın nere
sine gitmiş olsaydı, hamına! om.utla 
ka takip edecek ve onu enseliye
cekti. 

Paralarına kavuştuğu zaman pa
la bıyıklı, yağız yüzlü, kalınca ya
pılı hammalın sevincini görmeli i
diniz. Anudane sebat ve takibinin 
muvaffakıyetli neticesinin gururi1e 
pasaportunu vize ettirdi ve daha 
o gün lstanbul yolunu tuttu." 

I
• skender Fraşerinin hikayesi 

burada bitmişti. Bu anüna
sebetle Arnavutlara atfedilen fıkra 
lar batınına geldi. Haniya Arnavu 
dun biri peynir zanniyle sabun al
mış. Yerken sabun ağ7..ında köpür 
miye başlamrş ve Arnavut kızmış: 

- Ben senin için para verdim. 
Köpürsen de yiyeceğim, köpürme· 
sen de! .• demiş. 

• 
Arnavuda sormuşlar: 
- Cehenneme gider misin? 
- Maaş kaç? .. cevabını vermiş. 

• 
tki Arnavut, uzun bir yolculukta 

bir gece bir köye gelmişler. Yatsı 
namazı vakti olduğu için doğtu ca· 
miye gitmişler. Birisi içeri girip 
namaza durmuş. Seferde olduğun· 
dan Ramazanı büsbütün unutmuş, 
yatsı rekatları bittiği halde imama 
uyan cemaatin hala yatıp kalktığı
nı görü11ce derhal dışarı çıkarak 

arkadaşına: 

- Sen hayvanlara iyice bak., lş 
inada bindi. Ben de sonuna kadar 
yatıp kalkacağım, demiş. 

• Bizim hammalın piyazcı Arna.vu· 
du takibindeki inat ve ısran, Arna 
vutlarm dilden dile dolaşan ina.t ve 
ısrarmı fersah fersah g~ş değil 

' P• ., 
mıuır. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Bir Haftalık 
Tarih 

İtalya Kararını Bildirdi 

(Ba.51 1 incide ~ 

Gayeye giden yollar j 

F ransrz Hariciye Nezaretine ya 1 
kın gazetelerin lisanı Londra 

mUlakatmdan sonra çok değişmiştir. 
Bunlardan şu mana çıkıyor ki, Fran

bilir. Ingiltere, Itaıyanm cemiyetten 
çekilmesine rağmen bu devletle mü -
zakereye girişmekten vazgeçmiyecek 
tir.,. 

! Londra, 11 (A.A) - Italyanm Mil· 
letler Cemiyetinden ayrılmasını mev· 
zuu bahseden Times g&.zetesi bilha&
sa şunları yazıyor: 

-" Romada tahmin edildiğine gö
re bu ayrılı-ş "demokrat devleti.ere 
bir ihtar,, ve dünyanın teskini Millet 
ler Cemiyeti esası ve müşterek pakt
lar ile tahakkuk ettirilmiyeceğine da
ir, bir beyanat ile birlikte vukubula
caktır. 

sa barış ve emniyet hedefine varmak 
için mutlaka bir tek yolda ısrar etıni " 
ye taraftar değildir. Kuvvet müvaze
nesinin esas olduğunu kabul ediyor. 
Müşterek em.niyet prensipi şeklen ol 
sun feda edilmemek, şu veya bu mille 
tin fedası suretile banş satm alınma 
mak şartile maksada uygun her carel 
ye .başvurulması Fransaca muv;fık· , 1 
br. Demek ki, yalnız bir bedel öde • 
mekle kalırunıyacak, şekillerde de Al r 

manya ve ltalyanın hislerine uygun 
fedakarlıklar göze alınacaktır. 

lfapon işgaline 
Rağmen .• 

Delboııın seyahati 

Fransa Hariciye Nazırı B. Del
bosun bu defa Varşova, Bü-:C

reş, Belgrat ve Prağa yaptığı seya
hat, bir, iki sene evvel yapılan bu gi 
bi seyahatlerden büsbütün başka in· 
tıbalar uyandırmıştır. Eskiden Fran 
sanm gayreti Almanyaya karşı ken
dine mensup memleketlerden mürek
kep bir çember kurmaktı. Bu mensup 
Iuk ta siyasi istikrazlar, silah satışla 
n, yüze gülmek suretile temin edi
liyordu. Bugün bütün milletler ka -
natlandılar. Mensupluk vaziyeti yü
rümüyor. Her memleket kendine ta
alluk eden işlere Fransız ölçüsile de
ğil, kendi ölçüsile bakmak istiyor. 

Fransa Londra mülakatından son
ra bu hakikati anlamış ve hazmetmiş 
gibi görünüyor. Ortaya koyduğu ye
ni hedef, Fransız siyaseti namına za 
fer aramak ve sabit fikirleri ameli 
imkanlara rağmen yürütmiye çalış -
mak değildir, A vrupanm sükftn ve is 
tikrar bulmasına lngiltere ile bera -
ber çalışmakhr. 

B. Delbos Varşovaya giderken Ber 
lin garında Alman Hariciye Nazırı 

ile samimi bir şekilde görüştüğü gi
bi, eski Fransız Başvekili B. Flandi -
nin gayri resmi temaslar için Berliue 
ve Romaya gideceğinden de bahis 
vardır. Demek ki,, Avrupada barış ve 
istikrar kuracak çareler uamak hu
susunda açık bir lngiliz - Fransız iş 

beraberliği var. Bunu tatbik sahası
na koymıya ait ilk temasları yapma
yı da Fransa üzerine almıştır. 

ltalya ve Milletler Cemiyeti 

Avrupa sahnesinde hazırlanan 

yeni istidatlar karşısında Al
manyada itidalli bir bekleyiş tavrı 

vardır. Şimdiye kadar Almanya, u -
mumi anlaşma bahsine karşı daima 
soğuk davranmrştı. llk defa olarak 
bu yolda bir istidat ciddi ve ameli 
diye karşılanmrş bulunuyor. 

Buna karşı İtalya, müşterek enıni· 
yet sisteminde görülen zaaftan isti
fade ederek Milletler Cemiyetine ye
ni bir darbe indirmiye hazrrlanıyor. 
Büyük f~ist meclisinin İtalyanm 
Milletler Cemiyetinden resmen çekil· 
:rnesi yolunda bir karara varacağrna 
muhakkak gözüyle bakılmaktadır. 
Bir rivayete göre Avusturya, Maca
ristan ve Arnavutluk ta Italyanın ar 
kasından gideceklerdir. 

ttalya yeni iltihak ettiği komünizm 
aleyhtarlığı cephesine bağlılığını bu 
hareketile teyit edecek ve Avrupada 
yeni istidatlar uyandığı sırada Ai -
manyaya bir kat daha yakınlık gös
termiş olacaktır. 

Yugoslavya siycueti 

B u müşterek cepheyi daha kuv 
vet1i göstermek için Yugos -

ıe.v Başvekilinin son Roma seyahati 
nin Yugoslavyayı Bertin - Roma mih 
verine yaklaştırdığı söylenmiş ve dok 
tor Stoyadinoviç'in Romadan sonra 
Berlini ziyarete hazırlanması da 
buna diğer bir delil diye ileri sürül
müştür. 

Bu rivayetlere doğru gözüyle bakı 
ıama.z. Balkan memleketlerinin değiş 
mez bir siyaseti vardır ki, o da büyük 
devletlerin yedeğine düşmemek, fa
kat dünyada barış ve istikrarı kur -
mak ve bütün komşularile iyi geçin
mek için .daima elden geleni yapmak 
tır. 

Çinin Sevr muahedesi 

A vrupada yeni bir kuvvet müva 
zenesi sistemine doğru hazır

lıklar devam ederken Japonya Çinde 
almış, yürümüştür. Zavallı Çin bütün 
dünya tarafından terkedilmiştir. 
Genç Çin milliyetperverliğinin bir -
kaç sene içinde yarattığı müdafaa 
kuvvetleri, tecrübeli J.apon askeri 
kuvvetleri karşısında ciddi bir mu.ita 

Miüet~er ~em:yet: Vntum? 

Katibi Avenol 

(Başı 1 incide 
üzere Milletle~enıiyetile alakadar bü 
tün teşeküllerden çekileceği söyleni
yor. Bu kanaatin hasıl olmasına se
bep son haftalar zarfında İtalyan 

gazetelerinin muntazaman Fransa • 
nm ademi müdahaleyi her gün ihlal 
ettiğinden b hsetmeleridir. 

Büyük faşist meclisi azasından 
Robert.J Farinacci, Regime Fascista' 
da çıkan "De Profundis" isimli ma-' 
kalesinde Londra ademi müdahale 
komit.e::lıne telmih ederek bu komi -
tenin Milletler Cemiyetinin iktidar -
sızlığını bir kere daha ispat etro.iş ol
duğunu yazmaktadır. 

Dolaşan diğer şayialara göre ka
nunu esaside ıslahat yapılacak, Ha -
bl!Şistan imparatorluğu yerine bir r. 
talya imparatorluğu kaim olacak, 
kaydı hayat şartile bir başvekillik 
rnakaı!ID ihdas olunarak bu makama 
Mussolini tayin edilecek, bazı dev -
letlere resmi ve aleni mahiyette ılı -
taratta bulunulacak, bir takım yeni 
mail tedbirler alınacak, zihinler hü
kumet otoritesi lehine "seferber" ha 
le getirilecektir. 

Pari.s gazetelerine göre 
Paris, 11 (A.A) - Büyük fa~ist 

meclisinin içtim.aını mevzuu bahse
den Figa.ro azeteai, c;4yor ki; 

"- Italyanın bu akşam Milletler 
Cemiyetinden çekileceği şüphesizdir. 
Bununla beraber Italya ile Almanya
nm yeni esaslara müstenilen tensik 
edilecek bir Milletler Cemiyetine av
de~ etmeleri ihtimal dahilindedir. Bu 
bu.susta müzak~relere girişmeden ev
vel mukavelenamenin zecri tedbirler 
ve müşterek yardım hakkındaki 16 
mcı maddeslıı.in kaldırılması lazım

dır.,, 

La Republique, ezcümle şöyl.e yaz
maktadır: 

" - En mühim meı::ele Milletler Ce 
miyetini terkederken Mussolini'nin 
ayni zamanda bütün köprüleri de yı
kıp yıkmryacağmı öğrenmektir. Ital
yanm çekilmesi bir kaç küçük devle
tin bu ntisale uymalarını intaç ed~ 

vemetten ziyade fedakarlık gösterme 
yi ve ölmeyi bilmiştir. 

Nankin alındıktan sonra ne ola -
cak? Ortada dolaşan haberlere göre 
Çin milli hükumeti değişecek, Japon 
ya ile anlaşmıya taraftar B. Wang 
iş başına gelecek, pazarlık yolile bir 
sulh imzasına çalışacak. 

Harpte ezilen milli fırkadan sonra 
iş başına geçecek kuvvet, Çinin bir 
nevi hürriyet ve itilaf fırkası olacak 
tır. Yapılacak . sulh te bizim (Sevr) 
sulbünden farklı olmıyacaktir.. Ja
ponyanrn mesleği, Çiruie kendine ta
raftar Çinlileri iş başına geçirerek 
kendi iradesine esir, Çin nikaplı Ja
pon idareleri kurmaktır. 

Bir kısım Avrupa gazeteleri, bu 
manzara karşısında bir Avrupa tesa 
nüdü ihtiyacını duymıya başlamışlar 
dır. Eski nesillerin en büyük korku 
saydıkları san tehlike gelmiş, çatmış 
tır. Amerika Brüksel konferansrnda 
gösterın.iştir ki, kendisinden seyirci
den fazla bir rol beklenemez. Avrupa 
mn kendi başının çaresine bakması 
lazrmdır. 

Büyük bir lokmanın Japonyaya 
kaptırılması ve san birliğin yarma 
a.it inkişaf ihtimalleri Avrupayı birli 
ğe sevk edebilecek mi? Henüz böyle 
bir umumi istidat yoktur. Japonlar 
gemilerini iyi yürütmüşlerdir. Bu 
işin en büyük sürprizi de Rusyanm 
seyirci mevkiini her devletten daha 
sıkı bir surette muhafaza etmesi ol 
muş~ 
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smdan girmişlerdir. 

Çinliler müthif bir 
mukavemet gösteriyorlar 

N ankinden alınan haberlere göre 
Çinliler zannedildiğinaen fazla muka 
vemet göstermektedirler. 

Cenup kapısından şehre girmiş o
lan Japonlar geri püskürtülmüştür 

Bu meyanda Çinliler dört Japon hat 
tını zaptetmişlerdir. 

Çinlilerin şimdi uzun ve muann\da 
ne bir mukavemet gösterecekleri tah 
min edilmektedir. 

Japonların Nankin'i zapt teşebbüs.. 
!eri zannettiklerinden çok daha müş· 
kül ve daha pahalıya mal olmakta· 
dır. Japonlar şehrin biricik küçük 
noktasında yerleşebilmişlerse de son 
24 saat zarfında terakkileri ancak a· 
dmı ad.mı olabilmiştir. Japon takviye 
kuvvetleri alelacele Nankine gönde
rilmektedir. 

Nankin ecnebi mahafilinden gelen 
malfunata göre, vaziyette hiçbir de
ğişiklik yoktur. 

Japonlar kendi kuvvetlerinin Nan
kin ile Vuho arasında bir noktadan 
Yangtse nehrini geçerek Pukovu tut 
mıya çalıştığım paber vermektedir. 

300,000 kişilik yeni bir 
Çin ordusu 

Takyo, 11 (A.A.) - Domei Ajan
sının bildirdiğine göre Mareşal Şan 

Kay Şek'in umumi karargilımı Ki
angsi eyaletinin merkezi olan Nap~ 
chang'da kuracağı bildirilmektedir. 
Kouantoung, Kouangsi, Koueitcheou 
ve Yunnan isimlerindeki dört cenııp 
eyaletini setretmek üzere Houvan e
yaletinde kuvvetli bir müdafaa hat· 
tı tesis edilecektir. 
Diğer cihetten Şan Kay Şek'in ko-

mUnist şeflerinden Tchau ve Maoise 
toung'a mühim vazifeler verdiği söy 
Jenmektedir. General Tchang Tshi 
Tchoung'ye Hounan eyaletinde 300 
bin kişilik bir ordu teşkil edilmesi 
emredilmiştir. • 

Askeri harekata nihayet mi 
veriliyor? 

Şanghay, 11 (A.A.) - Takaunpao 
gazetesinin bir membadan öğrendiği 
ne göre, Japon hükfımeti Çindeki as 
keıi harekata nihayet vermek ve 
bütün gayretlerini o havalinin iktisa 
di ve siya.si kontrolünün teşkiline tah 
sis etmek tasavvurun.dadır. Söylendi 
ğine göre Japonya mini bir hükumet 
kurulma_,ını teşvik etmektedir. 

Yeni Çin hükumeti 
Pekin, 11 (A.A.) - Pekinin siyası 

mahf ellerinde, Çinde harbin devam 
etmesine rağmen yakında yeni bir 
hükumetin kurulmasına intizar edil
mektedir. Bu hükumetin Koumin • 
tang ile hiçbir alakası olmıyacaktır. 
Hükfımet bUyük bir ihtimalle, Pekin 
de yerleşecek ve bu şehir Çinin mer 
kezi olacaktır. Söylendiğine göre bu 
takdirde Japonlar, Şimal cephesinde 
ki askeri hareketlerine nihayet vere~ 
ceklerdir. 

YURITAŞ; 
Karadeniz kıyıları dünya

nın en neli• fındığını yetiş· 
tirir. insan vücudünün en 
kuvvetli kömürü fındıktır. 

• Barsaklcırı iyi işlemiyen· 
lere en birinci ilôç Aydın 
inciridir. T avaiye ederiz! 

• 
Portakal mevsiminde her· 

gün portakal yemeyi ihmal 
etme. Ve kilerini portakal, ~ 
reçeli ve fUTUplariyle doldur. ~ 
~~1'-1'~ 



... 
• • • • Otobüs ışının ıç 

inanzarası şudur: 
(Ba§ı 1 incide 

verdiğimiz tafsilat arasında bir zatın 
ismi geçmişti. Bu zat dün biı.e tele
fon etti, Dedi ki: 

- Şehirde 7, 8 hat var. Bu hatla
rın imtiyazı muhtelif zevata verilmiş· 
tir. Gazetenizde niçin yabuz benim iS
mimden ve benim hattımdan bahse
dıyorsunuz? 

Biz otobilsçülerden duyduklarımızı 
yazdık. Onların verdiği malfımat ne 
ise onu tekrar ettik. I<1stltı şeklinde 
he.lkıın ağzında. da. ayni isimle Kara 
Eftimin ismi dolaşmaktadır. Eğer 
başka isimler varsa müracaat sahibi
nin bizi ve okuyucularımızı tenvir et
mesini dileriz. 

Bizim bu meselede hcdı:ıfim.iz, işi 
şahsi dedikodulara boğarak gürültü 
etmek değildir. Memlekette yeni açı
lan çalışma devrinin muvaff akıyeti 
için umumi işlerdeki tem.iilik. dürüst 
lük ve açıklık hakkında çok sıkı ö1çü 
ler kullanmıya ihtiyaç vardır. Biz'm 
bir gazete sıfatiyle istedJğimTı şey, 

eslıi glinlerden kalan çiftlik telakki
sinin, eski babayani muamelelerin 
kapanmasından ve umumun menfaa
tinden başka hiçbir ölçü tamnm::ıma
sından ibarettir. 

Belediye senelerclenbe'ri 
ne yaptı? 

Otobüs işinde baştan başa plansız
lık, yo1suzluk, babayanilik vardır. Ne 
ticede muhtelif hatların birer arpalık 
gibi şuna buna ihsan edilmesine ve 
sahipleri tarnfmdan hava parası mu
kabilmde sa,tılmasma yol açılmıştır. 

Otobüs imtiyazı belediyeye verileli 
seneler oluyor. Bu müddet içinde plan 
lı çalL~an bir belediye bu işe mutlaka 
ça.re bulur ve şehrin esaslı bir ihtiya 
cmı, Ankara belediyesinin yaptığı gi
bi, esaslı blr şekilde karşılardı. 
· !stanbul belediyesine ait obobüsle
rin gUmrlik resminden affedilmemesi, 
i ; senelerce muallakta tutacak bir 
sebep değildir. Memleket içinde pek 
iyi karoseri yapılıyor. Yalnız şasinin 
gümrüğü de yekfuı tutmaz. Sonra An 
kara belediyesi için ne yapılmışsa Is
tanbulda.n da esirgenmezdi. Yani be
led ly~ iyi ça.lı§sa~ydı pu J~i kökünden 
hallederdi. 

Belediyenin bu işe ayıracak para
sı yoksa böyle verimli ve kfırlı bir iş 
için bankalardan para bulabilirdL Is
tanbul balkının iştirakiyle hisseli bir 
anon!m şirket kurmak ta pek ala 
mümkündü. 

Iş esasından halledilecek yerde 
plô.nsızca işe girişilmiş ve otobüs iş

letmek ruhsatnameleri hiçı'Jir pren
s pe bağlı olmıyarak keyfi surette 
dağrtılmıştır. lşliyen otobfü,ıerin ço
ğunda bir büyilk şehre mahsus gU
ze1lık, yeknasaklık, emniyet yoktur. 

Sonra d kkati celbeden taraf şudur 
ki, vatandaşlar bu iş1erdc müsavi mu 
nmele görmemi.cılerdir. Birinden red
ded.len bir h k, b:r müddet sonra di
ğeriile verilmiştir. Muhtelü hatlar 
i<'in doğrudan doğruya ruhsatname 
a:.mak imkanı bulmıyanlar, belediye 
tarafından beş, oıı araba için birden 
izin alanlara müracaat suretiy,e ruh
s tnamc almak imkanı ~1duf11nu kcş
fetmişlt.rdir. işler lüzumsuz yertı çor 
baya çevrilmiştir. 

Otobüs işinde yeni tafsilat 
Bu işlerin teferruatına da r muha

b:rl •rimizin dün topladıktan fazla 
rruılfımatı nşnğ'ıya yazıyoruz: 

Yeni açı1acak olan ş=şli - Fatih 
hattının, dün. Kara Eftim oğlu tara
f ·ndan alındığım yazmıştık. Halbuki. 
bu hatta 10 otobUs işletmek için ev

velce milrncnat eden ve çalışan San 
Jlalit ve ortağı N'yazi, bu arzularına 
muvaffak olamamışlar, bu ortaklara 
bu hatta otobüs işletmek ruhsatiyesi 
verilmemiştir. Bunun ürerine iki or
tak Dahiliye Vekü.1etine mi.iracaat e
derek vaziyeti an1at'TIJ 1ar ta 11.;kat 
vapdmnsını stemi 1erdir. lstanbulda 
fnzla miktardn otobüsC' sahip olanlar 
dan biri de bu iki or ııktır Riivi.ikde 
re hattında 11, l{erestecllerde 3 ot.o
büı::lf>ti vardır. 

Muamcleve bile konmtyan 
bir istida 

Dlin görüştUğilmtiz bir otobUsçü, 
şunları anlatıyor: 

_ Istecliğiı~lİ.z hatta otobüs işlet-
mek hakkını vermiyorlar. Halbuki, 0 

hattın kadrosu dolmuş değildir. Ihti
yaç ve eksik var. Bundan bir m~dd.et 
evvel beş arkadaş müştereken hır ıs
tida verdik. Her vatandaşın istidası 

usulen alınır, kabul edilir. Fakat bl
zi.mld muameleye bile konmadı. Isti
damız .iade edildi. Olmaz, denildL 

lstediğimiz şu idi: Top kapı - Sir
keci hattının Beşiktaşa. kadar uzahl
masını istiyorduk. Bize, olmaz, dedik 
ten sonra, aradan az bir vakit geçti. 
Bir de baktık Aksaray - Beşiktaş 
hattı açıldı. Hayret ettik. Şimdi bu 
hatta oduncu Kemal isminde bir zata 
ait Uç otobüs tŞliyor. işin şayanı dik
kat tarafı var. Bu üç araba daha ev
vel Taksim - Yenimahalle hattında 
işliyordu. Çabucak hat değiştirdiler. 
Biz mUracaat edince, hat değişmez 

diyorlar.Şimdi kıştır.Yenimahalle hat 
tında çok iş yoktur. Yaz gelince bu 
üç araba, sahi1bi tarafından tekrar 
Yenlmahallede işletilecek.,. 

"Olmaz.,, clenilcliği halele 
"olan,, şeyler 

Bir başka otoblis sahibi anlatıyor: 
- Hat değiştirmek imkansız. di

yorlar. Bir buçuk ay evvel bir istida 
verdim. Hat deği.'}tirmek istedim. Ol
maz, dediler. Istidam beled\ye vari
dat müdüriyetinde hfıill bekliyor. Fa
kat, benden çok sonra, oduncu Ke
mal ismindeki bir arkıı.daşnnız oto
büslerine hat değiştirtti, bu nasıl olu 
yor, anlıyamadım.,, 

Bir diğer otobüsçü anlatıyor: 
- Büyük Çekmeceli Hakkının lüks 

otobüsü var. S;livrili Saidbı de yine 
lüks bir otobUsil var. ikisi de milra
caat ettiler. Arabalarını şehir içinde 
işletmek istiyorlardı. Bunlara: "Yeni 
fatura getirirseniz, mümkün olur.,. 
demişler .. Aradaki kom;syoncular pa
ra istemişler. Parayı bulamadılar. 

Bay Niyazi ve Arap Mesut isimlerin 
de ik; arkadaş, bu iki arabayı ortak· 
laşa aldılnr. lşi takip ettiler. Bugün
lerde Maçka - Beyazıt arasında iş

liyecek. Arap Mesudun Kırklareli -
Istanbul arasında işliyen Şevrole oto 
büsü de 3410 numaralı ?le şimdi Maç
ka - Beyazıt arasında çalışıyor. Bil· 
tUn bunlar, artık kadrolar doldu, ye
ni müsa~de verilmiyecek, denildikten 
sonra olmuştur. Biz iki ay evveJ mü
racaat ettik. Müsaade etmediler. Biz 
den sonra, çıkan arabalar var. 

Kara Eltim oğlunun arabiiları 
Hat değiştirmek işi hakkında bir 

diğer otobüs sahibi de şunları söylU
yor: 

- Bazıları, otobüslerini istedikle
ri yere koyuyorlar. istedikleri hattı 
bırnkrp, diğer hatta ge<;;yorlar. Han· 
gi hat, ne zaman çok kazanıyorsa, o
raya gidiyorlar. Halbuki bize müsaa
de verilm:yor. Mcselfl hir yahut iki o
tobüs sahibi o'an insan zaten borç 
içinde, zorla geçin;yor. Böyle tek ara
bası olanları ölü hatlarda bırakıy.:ır
lar. Halbuki çok arabası olan zengin 
ler arabalarını en karlı hatlarda ça
lıştırryorlar. Halbuki biı.im bir ara
bamız iyı hatta çalışsa, onun yerine, 
ötek'lerin -iyi hatlarda çalı3an bir
çok otobüsler;ne karşı- bir iki ara· 
b::ılun da az kazanan ho.tta çalışsa, ne 
çıkar? .. Mesela J{ara Eftim oğlu. a
rabalarını. domates gibi, istediği hat-
ta koyabiliyor. ' 

Piyasaya yeni otobüs çıkarılmıya
cağı hakk:ndaki karara karşı da bir 
otobüsçü dıyor ki: 

- Yeni otıobüs çıkartmıyorlar. Fa
kat, bugün iş1iyen arabalar ;çinde ye 
ni olan'ar olduğu gibi, yakmda piya
saya çıkmak Uzere hazırlanan altı a
raba vardır. 

. Verilen hava paraları 
Otobüs dedıkcxıusu etraıuıaaki neş 

:riyatımız 6 otobüs sahibini de zarara 
sokmuştur. DUn bir otobüsçü şunları 
söyled.: 

- Maçkada çalışırken, ruhsatiyele 
ri alınan 6 otobüs bugün yarın tek
rar işlemek üzere milsaade alacaklar 
dı. Kom;syoncular, bu iş için çalışı

yordu. Hatta bu 6 otoblisün sahibi 
150 $:er lirayı bir yere depozito ola
rak bırakmış1 ardı. Fakat, şimdi, ne 
olôu, bilmiyoruz. Neşriyatmız U1JerJ
ne bu arabaların nıhsatiyelerinin ge
ri verilmesi 1şi gecikti. 

Maçka hattı evvela 11 otobUs tara
fından açılmıştır.. Bu otobüslerin bu 
hatta iş.emesi iç:n, komisyoncuya ve
rilen para miktan şöyledir: Kara Ef
tim oğlu Petrakiye ait 3 araba ıçm 

1000, Bahaettine ait üç araba için 
900 (bu zat sonra arabanın birinı 

sattı), bir araba için Şefik 300, (Şe

fik 200 lira peşin verdi. 200 liralık ta 
bono verdi. Sonra aralarında anl~a
rak, iki yUz liralık bonoyu 100 lira pe 
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B., Delbos Belgrat'ta 
Temaslara Başlıyor 
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mebuslar ve kalabalık bir halk küt
lesi taraf;ndan hararetle karşılanmış 
tır. 

MUnakalft.t nazın en kıdemli kabi
ne erkft.nmdan Spaho, Italya seyaha 
tindeki muvaffakıyetinden dolayı Sto 
yadinoviç'i tebrik etmiştir. 

Bükreş, 11 (A.A.) - B. Delbos, 
dUn Romen, Fransız ve yabancı ga· 
zeteler mUmessillerini kabul ederek 
uzun bir hashibalde bulunımuştur. 

B. Delbos, kendisine gösterilen hils 
nü kabulden dolayı mUteşekkir bu -
lunduğunu söyliyerek demiştir ki: 
"- Romallya dahi1i siyasetindeki 

değişikliklerin beni alakadar etmi -
yeceğini tebarüz ettirmem dahi zait. 
tir. Fakat şurasını tebarüz ettirmek 
hakkımdır: Biribirlcrile çarpışan si
yaset adamları, Fransa hakkında ve 
memleketlerini memleketime bağlı -
yan rabıtalar hakkında, ayni 8özleri 
söylemektedir. Fransanm Romanya
ya sadık olduihı gibi Romanya da 
Fransaya sadıktır.,. 

Resmi tebliğ görüşmelerimizin ha 
vasınr ve veçhelerini göstermekte -
dir. Siyasetlerimizin esasları orada 
sarih surette belirtilmiştir. Evvela 
bu sahada azamiyi elde etmiş bulun
mamıza rağmen, iki memleket ara -
<:mdaki dostluğu ve tesaniidil, idame 
ve takvive etmek arzusundayız. Sa -
'liyen, daima sulhun idamesi ve tak
vivesi hedefiyle hareket ederek, di-
1for devletlerle olan dostluğumuzu ve 
"ttifaklanmızı idame ettirmeğe de ka 
rar vermiş bulunuvoruz. Sizler ve 
">en, umumi ı:ıu'hU düşünlivonız. Bu, 
...,;,.;m hodbin olmtyan yüksek endi· 
şemizdir .. 

B. Delbos, bundan sonra. Milletler 
Cemiyetine karşı iki memleketin 
müşterek bağlılığını tebarilz ettir -
miştir. 

B. Delbos, sözlerini şöyle bitirmiş.
tir: 

"Sevahatimi yarılamış bulunuyo -
•·um. Dahrı C'VVel. Londrada da Fran 
:;a ile Ingiltere arasındaki ahengi ve 
fikir beraberliğini kaydetmekle bah
tiyar oldum. Varşovada, Fransa -
Polonya ittifakının rasinliğini ve can 
lılığım milşahede -ettim. Bükrefteki 
ikametim hakkındaki söylediklerim, 
">u ziyaretten ne derece memnun kal 
iığımı bariz surette gösterir. Emi -
,im ki bundan sonra gideceğim dost 
veya anilttefik iki memlekette de ay 
'li mliş:ıhedelerde bulunabileceğim. 

Bu suretle seyahatim Fransanm 
dostluklarını takviye ve umumi sul
ıün de idaıme ve takviyesine yara -
mış olncaktır.,, 

Bükreş, 11 (A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: 

Gazeteler, resmi ziyafet esnasın -
da BB. An~onescu ve Delbos arasın
da teati edilen nutuklar etrafında ge 
niş komanterler ncşretmektedir. 

'(Jniversul diyor ki: 
B. Delbos, Fransanın enternas_yo

nal sulh ve adalet siyaseti takip~ -
den rne'Tllr·ketlerle bağlr kalmak hu
susundaki kararını bir kere daha to-

şin paraya çevırdiler.) Bir araba için 
Hilmi 500. tHilmi beş yüz verdL Çün 
kil, bunun arnbası içeride, yani ruh
satiyesi alınmış idi. Bu beş yüz lira 
hem Maçka hattında işlemek ve hem 
de ruhsatiyenin gerJ alınması içindi), 
sonra Kemal isminde bir zat ta iki a
raba için bir miktar para verdi. Fa -
kat bunun verdiği diğerlerinden azdı. 
Çünkü, bu, Maçka hattının açılması 
;ş nde çalıştı. Sonra bir başka zat ta 
300 lira verdi. Bana da 300 lira ver
mekliği mi, arabamın Maçka hattında 
işletileceğini mutavassıtlar teklif et
tiler. O zaman param yoktu, bulama 
dım. Maçka hattına da geçemedim.,, 

Emirgan hattı 
Bir otobüsçü de Emirgan - Emin

önü hattının açılması işl.ni şöyle an
latıyor: 

_ Emirganlılar, köylerine otobüs 
işletilmesini istiyorlardı. Bunun için 
müteaddit müracaatlar yaptılar. Me
murlar geldi. Mahallinde tetkikler 
yaptılar. Bu hatta otobüs işletmek is 
t;yen iki ki§i vardı. Btt iki ıat ta bu 
hattın açılması için çok çalıştrlar. Bir 
çok masraf ettiler. Hat açılacaktı, 
karar verilecekti. Fakat neticede, bu 
hat için uğraşmış olan bu iki arkada
şa, ancak birer otobüs işletilmesi için 
müsaade ettiler. Beri taraftan, Kara 
Eftim oğlunun 6 arabasının bu hatta 
işlemesi müsaadesi birdenbire veril
di. Şaştık. kaldık.,, 

yit etmiştir. Bu siyaset, Romanya -. 
nın, Küçük Antantın ve~kan An
tantının mazide ve istikbaldeki dai -
mt siyasetidir. B. Delbos, sözleri ile, 
bizim fikirlerimize, bizim hissiyatı -
mıza ve bizim istikbal hakkındaki iti-
madınuza tercüman olmuştur. 

Curentul diyor ki: 
Fransa - Romanya ittifakı, bu 1 

ziyaretten çok kuvvetlenmiş olarak 
çıkmıştır. B. Delbos, Fransa - Ro
manya dostluğunun canlılığını bil • ı 
hassa tebarilz ettirmiş ve silahlan -
ma ile ticaret ve kültür münasebet
leri hakkında lazım gelen herşeyi 

söylemiştir. Romanya., kendi haklı I 
taleplerinde, daima Fransa taraf m -
dan rnUzaheret göreceği hakkında 
her türlü teminatı almıştır. 

Bükreş ziyaretinin sebepleri 
Belgrad, 11 (A.A.) - Vrcme gaze 

tesinin Bükreşten öğrendiğine göre ı' 
Fransız hariciye nazın De~bosun 
BUkreş seyahatinin başlıca neticesi 
Fransız - Romanya ekonomi milnase 
betlerinin genişletilmesi ve Fransız 
sermayesinin daha kesif bir surette 1 
Romanyada işletilmesi olacaktır. Ro 
manyanın silahlanması için de anlaş 
malar düşünUlmUştür. 

Diktatörlükler 

Demokrasiler 

Çarpışıyor 

(Başı 5 incide) 
caba, bunlar 'dünyanın şu veya bu 
tarafındaki işlerini bitirdikten son
nacaklar mı? dayşcesu cmföyp 
ra Mısıra, Filistine, Sudana çu~ 
lanmıyacaklar mı? Fransarun şi
mali Afrikadaki imparatorluğu 

sulh ve sükun içinde yaşamakta mı 
devaım edecek? 

BugUnkü hadiseler takip edilen 
korkakça siyaset yüzünden Ingil
tere aleyhindedir. Almanya, Italya 
ve Japonya Akdenizi ellerine g~ 

çirir geç.irme.z Ingilterenin fena 
bir vaziyete dUşeceğiriı, harp et
meğe cesaret edemiyeceğini bili
yorlar. Buna rağmen Ingiltere fa

şistliğin lspanyaya kök salmasına 
müsaade ediyor. Italyan silahlan 
Akdenizi JUi Sezar, yahut impara
tor August gibi benimsemek isti
yen adam hesabına Ispanyaya mü
temadiyen gönderildiği halde, In
giliz muhafazakarlarının gazetele
rinden biri de sesini çıkarmryor. 

Velhasıl hayret edilecek bir nok
ta Londrada toplanan konferansa 
Rusya davet olunmuyor. Bunu, bir 
kabahat eseri saymak lazımdır. 

L ondrada toplanan bu zevat 
bir takım kararlar veriyor 

ve Çin Ulkelerini biribiri ardmea 
ilhak eden Japonyaya "Seni yara
maz seni ... Artık daha ileri gitme!" 
demekle iktifa ediyorlar. Fakat bu 
gibi sözler aç kaplam avından alı
koyamaz. Bahusus, otokrat mem
leketlerde azimli, cesur liderler 
var. Buna mukabil demokrasiler, 
tereddüt ve şUphe içinde titre~ek
tedirler. Bunlann blitün yaptık
tan iş kabahati biribirlerine yük
lemekten ibarettir. Amerika Man
çuri meselesi yüzünden lngiltereyi 
muahaze ediyor. Fransa. Jspanya 
meselesi dolayısile Ingitereye ça
tıyor. Ingiltere. Laval'in siyaseti 
yüzi.inden Fransaya yükleniyor ve 
Ingiltere ile Fransa beynelmilel 
mese1elere karşı lakayt kalması 
yüzünclen Amerikaya kabahat bu
luyorlar. 

tşte vaziyet bu merkeztedir. Bu
gün otokrasilerde iki üç kuvvetli, 
kudretli, oesur ve yılmaz önder 
var; bunların karşısında da de
mokrasiler ellerinin titremesi yü
zUnden bir türlü kılıca sarılamı
yorlar. Bunun'a beraber en büyük 
vezife yine demokrasilere tevec
cüh ediyor. Bu vazife demokrasi
lerin kalkınarak hilrriyeti katille
rin bıçaklarından korumalarıdır. 

Kumaşların Kontrolü 
!pekli kumaşlann yeni standard 

talimatnamesine uygun olup olmadı
ğı sanayi müfettişliği tarafından kon 
trol edilmektedir. Dk tetkikler, lm
maş fabrikalarmm standardlı kumaş 
çıkardıklan neticesini vermiştir. 

Şişe 25 büyük 40, dört misli 60 

-· . . f ... .lır 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Ne.vralii, Kırıkhk 

ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 
icabında günde 3 kaıe ahnablllr . 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ıararla ''GRIPIN,, istevini~· 

. . . - c ~ 

İstanbul Vakıflar _ Direktörlüğü İlanlan 

~fikdan Muhammen bedeli llk teı.nina.t 
ctNSt Ton Lira Lira. Kuru~ İhale gUntı 

Kriple Ma- 100 1650 123 75 15-12---937 Çarşaıll• 
den kömürü ba saat 15 de. I 

Gu.reba hastanesine IUzymu olan yukanda. cins ve mikdarı yazılı k6" 
mUr açık eksiltmeye çıkanlmıştır. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte 
Vakıflar BaşmüdürlUğU binasında toplanan Komisyonda yapılacaktll'• 
Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. (8072) 1 

Türk işçisi .için Meslek Kursları 
( Ba.ı;ı ı incide) 

Fakat sanayiimizin henUz pek genç 
ve yeni olması Türk işçisini kendi 
rnndisini yetiştirmek mecburiyetinde 
bırakmış, ve onu nazarl ve ameli bir 
teknik tedrisat haddesinden geçirme 
en işbaşına getirmiştir. 
Askeri ve sivil sanat mekteplerimi1 

len yetişen işçilerin adedi mahdut. 
tur. Memleketin mütekasif sanayi 
muhitlerinde yapılan araştırmalar bil 
yük müesseselerde bu mekteplerden 
çrkmış işçilerin pek ~z olduğunu gös 
+ermiştir. 

Sanayileşme hareketile beraber sr 
ıaviin mühtnç olduğu işçi elemanla 

nnm yetiştirilmesi keyfiyeti, artık 
b;r devlet meselesi haline gelmiştir. 
Yeni kanun layihası memleket bilyük 
sanayi mUesseselerini kendi işçilerini 
vetiştinnek vazifesile mükellef krl· 
mak, bu suretle bu bllyUk meselenin 

., 11;ne doğru bir adım olmak Uzere 
hazırlamıştır." 

Projeye göre, bUroda çalışan me
murlar hariç olmak U1..ere, bir senede 
kullandığı işçilerin, fen meımurlan
nın ve ustabaŞılann gündelik vasati
~i 100 ve daha fazla olan smaf mües
seseler işçi, çır~k ve ustalarının mes 
teki bilgilerini arttırmak için kurslar 
<tçacaklardır. Ayni sanayi için kurul 
muş ve biribirinden en fazla bir kilo 
metre uzakta olan milesseseler bu va 
~ifeyi mUşterek bir kurs açmak sure 

tile yapacaklardır. 'ı 
Kurslar çırak, işçi ve ustalar ıçid 

ayn ayn olmak Uzere Uç kısmı olaı" 
caktır. Kurs mUddeti çıraklar için çd 
lışma zamanı içinde işçi ve ustalar l• 
çin de çalışma· zamanı dışındadır. ti 
kat bu kurslar sebebile fabrika sabi-' 
bi çırağın eskiden aldığı Ucret Uze.riD. 
de bir tenzilat yapamıyacaktrr. ( 

Tedrisat haftada asgari altı 53ıı. 
olacak ve kurs nihayetinde bir iJJl~ 
han açılacaktır. Bu imtihanda mu" 
fak olamryanlar ertesi sene yine iJtl .. 
tihana girmek mecburivetindedirlef' 

Kurslara devam mecburiveti ve.: 
~ O" 

dır. Devam etmiyenler para cezası. r 
deveceklerdir. Kurs aGIDak vnzife!'!1~ 
yerine getirmiyen milesseseler de 1 st 
liradan 500 liraya kadar para ceı1l · 
vereceklerdir. ~ 
Kamutayın bu ictima devrr";,..tle 

1 
.. 

ltarılacağı zanned'Jen kamnı o-ıo ~,~ 
'i'.\lUnde merivrtP v;rı-r"k vı> 1 o-t'{ 

.:hine kııclıır fathHl' ,.;ı:ı,.,_,..,.:/ 

~YURTTAŞ;~' 
,, -Yerli malı kullantrıtt -

Türk ekonomisine karşı bor· ' 

cunıuz.dur. . ! 
,, Ulusal ekonotııl 
~ ve 
~ · '.Arttırma Kunt~~ 
~'"''~~""~ 
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"işte, Yine Zorlu Bir 
Yem Borusu Çalındı,, 

7 - Siyasi mücadeleler için, da!
tna (kanuni silah) lara müracaat 
edilecek. 

8 - Ordunun kuvveti, siyaset iş 
lerinde istimal edilmiyecek. 

9 - Milliyet ve kavmiyet hisl~
l'lııin siyasete alet edilmesine mey· 
dan verilmiyecek. 

10 - ihtiras, tahakküm ve saire 
gibi nifak ve şıkakı mucip olan efal 
Ve harekattan son derece çek.inile
cek. 

Sadık Bey, yalnT:z bu programı 
heşretmekle kalmıyordu. 

{Arkadaşlar arasında, her kim 
ihtirasa kapılırsa. evvela onu mene 
Salışacağım. Eğer buna muktedir 
olamazsam, o şahsı - veyahut şa
hzsıan - efKan umumiye karşı • 
8lnda teşhir ederek kollarım, ka· 
ııatıaruu kıracağım.) 

Diye, bir de kuvvetli taahhüde 
Cirişiyordu. • 
l 

Sadık Beyin bu hususi prog
ramı; basit düşünceli halk 

tize.rinde derhal tesirini gösteriver
llniı.ıti. Münevverlerle fırkacılığm iç 
Wziinü iyice tahlil edenler: 

- Koca süvari miralayı.. işte, 
ıortu bir yem borusu çaldı. 

Diye, Sadık Beyin bu maddeleri 
"e bahusus taahhüdü ile alay e
derlerken; diğer cahil zümre de: 
le - lşte, fırka reisi buna. derler .• _ 
'M. h, artık bu fırka alıp yürUyecek 
h .aş:ıktan Magribe kadar dünyaya 
akını kesilecek. 

d' Diye, büyük bir sevinç izhar e· 

~---~~ } 
~ ~ • .-- J> 

~' 
1 ~ .... ~ .. 

Meclisı~ Mebuıan ilk 
rı bizzat kendisi nakzetmiye başla
mıştı. 

Fırkaya, ilk sermaye olmak ü
zere müessisler arasında bir mik
tar para toplanmıştı. Bu paranın 
bir kısmı teşkilata sarfedilmişti. 
D:ğer kısmı ile de, Şehzadebaşmda 
Şerif Paşanın konağı tutularak 
fırka merkezi umumisi oraya nak
lolunmuş .. Konağın üst katma da 
ailesi ile beraber Sadık Bey yerleş
mişti. 

içtima devrelerinde 
mevki elde edecekti. Fakat, o rla 
bazı sebepJerden dolayı ittihatçı
lardan dilgir olmuş; bu Slıl'etle 
Sadık Beyin tarafına. ge9mişti. 

Burada asd hayret edilecek bir 
cihet varsa o da, Şaban Ağa gibi 
zeki ve muhakemeli bir adamın, 
Sadık Bey gibi kaba, basit ruhlu, 
düşüncesi kıt bir adamla birleş
mesi idi. 

'( Arkası var ) 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Balıkesir mmtakası yulafla
nndan yüz bin kiloluk bir parti 
Bandırma teslimJ ve çuvallı ola
rak kilosu 8,32 Jwnıştan yerli 
sarfiyat için satılmıştır. 

o 
Çanakkale ve Karabiga mab· 

sulünden 11 bln kiloluk bir par
ti nohut çuvallı olarak yerinde 
teslim şn.rtile kilosu 7 ,35 kunış
tan verilmiştir. 

• Trakya m111taka.cımm ketento· 
humJanndan on altr bin kiloluk 
bir parti kilosu 10.10 kuruşt&n 

müşteri bulmuştur. 

• Şubat nfhavetine kadar t~s-
m şartile Çekoslovakyaya dört 
milyon kUo1ok biiyiik bir y,arti 
çavdar satılm1qbr. Bu maJlann 
kilosu 4.32.5 knnıc;ıa verilmiş ve 
aynca alivre olarak 4.~5 kunı.;;

tuı daha bir miktar için angaj
mP.11 va:n•lmraf'll'. 

.... o •••• = •• , ........ 

Fransada Nekadar 
Et Sarfediliyor? 

Resmi istatistiklere göre, Fransa • 

da -1936 senesinde 1,766,231 ton et 
istihlak edilmiştir. Bu yekfuıun 913 
bin 400 tonu sğır, 96,200 tonu ko -
yun, 661,000 tonu domuz eti ve 45 
800 tonu beygir etidir. Fransada 
insan başına. senede 42 kilograım 150 
gram et düşmektedir. 

1Y<>rlardı. • 

Dervie propagandacılar, yine or
taya atılmış1ardı. Sadık Beyin or· 
taya attığı bu düsturların; (malı· 
~~· erenlerin ilhamı) olduğunu söy· 
~ıvorlar .• (Vaktin kutbu) olan Sa· 

Siyasi bir merkez binasında bir 
ailenin ikameti çok garipti. Fakat, 
fırkadan hiç bir menfaat istihdaf 
etmiyeceı!ini iddia eden Sadık Bev, 
-hiç şüphesiz ki hasis bir menfa
at hissi ile ailesini oraya naklet
mekle; hem kendi koyduğu düstur 
lan biz.zat çiğnemiş; hem de bir 
frrka liderine yakısmıyacak bir kü
çüklük göstermişti. Nekadar Yemek Lazım ? 

ık Beyin de (mintarafillah, Ah
v r Al • a 1 a eırni ıslaha memur) olduğunu 
lddia eyliyorlardı. 

Sadık Bey; bu maddeleri ve ta
~~hütıeri i an etmekle ç ft büyük 
~hata irtikap ettiğinin farkında 

; Uyor; adeta, bastığı dalı kesi
:tı 0rau. Ayni zamanda, fırkacılığın 
de de:rnek olduğunu bilmiyecek ka-
ar cehil ve gaflet gösteriyordu. 
İktidar mevkiine gelen bir fırka.. 

~ın. htikfunet işleriyle alakadar ol
bı.aaı; hUkfimet makam ve memu
l'i b'ıl'etlerine, kendi adamlarını koy. 
ti ~1 ; ve bu suretle de istinat et-

b.gı kuvvet ile halk arasında tam. 
ır ""'U 

•
4

• va.zene teminine çalışması, 
~k tabu·• ·d· 

ı ı. 

le ~adık Beyin bu cahilane uınded: Ve taahhütleri; fırka erkanın
.._.} hazrıarına bile hayret ver
-.ıışt· 
te:yz~· Bunlar, anahza fırkactlrğın 
i§e '~~en müstefit olmak için bu 
ları gırı§mişlerdi. Yegane maksat
lr(ı da, lttihatçıları devirerek, ' 
~et nıakamlarını işgal etmekti. 

lta adık Bevin -.mahza, taraftar 
bu ıannıak fikriyle- ortaya attığı 
%l'ld~nı~eler, onları şaşırtmıştı. 
alev 1

,' ~zHrlen giz1ive Sadık Bey 
tbrı:ıtbtnde de bir cereyan başla-

" r. 
F'akat b 

~d u cereyanı uyandıranlar, 
etler· 

lnii 1 Pek mahdut olan birkaç 
lti ~evverden mUrekkepti. Halbu
o!ç Unlar, artık Sadık Bey ile boy 
"iş~k mevkide değillerdi... Der
daly ~ostundan, fırka reisliği san 
lley esıne SIÇrıyan Mela.mt Sadık 
·ais · Çarçabuk kahir bir kuvvet te· 

etnı · t" 
der ış 1• Ve bu kuvveti kesbe-
de ~tnı_ez, -artık hizip mese'esin 
ın· 0 

dugu gibi- sersemlik göster-
ıyerpı, h"'t·· 

:tnu " ''"" lrnnrptiııe hakim ol 
0 ~~~~etşey~en evvel, kendis;ni 
lnişti, ıe getırenlerden yüz çevir-

·~' 

A 811 hayrete şayan ola; cihet . .... 
'llın-ıdel ~r~ıdır ki; Sadık Beyin 
tden e:,ını ve taahhütler i tesbit 

nıurekkep kurumadan, bunla-

Sadık Beyin mahiyetini anlıya,. 
rak, onun bayrajh altına top1an
anaktan gizlice nedamet getirenler, 
bu vaziyetten son derece iıb"enmiş 
lerdi. Fakat, bu işteki muvaffakı
yetinden ümit keı:ıtikleri bu adamı 
kendi haline terkederek riyaset 
mevkiinden tekerlenmesini bekle
meyi muvafık göt'müşlerdi. 

Sonra.. Sadık Bev hiçbir taraf
tarını kavrnmvacaı!ına söz verdi
ği halde, , fırkanın para işlerine ve 
paralı işlerine, kendi perestişkar
larmı yerleştirmişti. Ve bunların 
el1erine de geniş birer kudret ve 
salahiyeti vermişti. 

Bunlarm en başında, (Şaban A
ğa) bulunuyordu. Ve bu zat, bizzat 
Sadık Beyin şaJısmı temsil ediyor· 
du. 
Şaban Ağa, birçoklarmm zan. 

nettikleri gibi ümmi, basit, cahil 
bir adaım değildi. Bilakis; zeki, iyi 
okur yazar; okuduğunu mükemme
len anlar, görüşleri ve düşünüşleri 
kuvvetli. girgin, sözü sohpeti ye
rinde eski ve tecrübeli bir komite
ci idi. 

Meşrutiyetin ilanından evvel, tz. 
mirdeki alayların birind~ zabitken, 
o sırada teşekkül etmiş olan gizli 
(!ttihat ve Terakki Cemiyeti) ne 
girmiş.. Cemiyetin zabitler arasın 
da inkişafına bir hayli hi2'JIXlet et
tiği gibi, Meşrutiyetin ilanı sırala
rında da. bir haY.li Y.ararlıklar gös
termişti. 

R esmi kilnyesinde (Kayse::_m 
Efendi) diye kayıtlı oldugu 

hale ı. derviş meşrep ve biraz da 
derbeder o1duğu için onu tanıyan. 
lar kendisine {Şaban Ağa) derler
di. 
Şaban Ağanm boş bir adam ·01-

madrğmı şundan anlamahdır ki; 
Abdülhamit haledildikten sonra, 
Harbiye Nezaretine nakledilen Yıl 
dız evrakının tetkiki için orada bir 
komisyon teşekkül etmiş; Şaban 
Ağaya da bu komisyonda bir san
dalye verilmişti. Eğer Şaban Ağaı
nm karşısma Sadık Bey çıkıp ta 
onu kendisine bağlamamış olsaydı, 
bu adam hiç şüphesiz ki Ittihatçı
L1r arasında oldukça mühim bir 

Az yemek modası gittikçe yaydı. 
yor. Bayanlar zayıflamak modası· 
na uymak için az yiyorlar ve 
- kendilerinin dediklerine göre -
sıhhatleri bozuJmadao daha güzel 
oluyorlar. Onlann az yediklerilli 
gören ve sıhhatleri bozulınadığı ri· 
va.yeti.ot işiten eşleri de, sıağlrk az 
yemekle olurmuş, diye az yemiye 
gayret ediyorlar. 

Zaten filao tarihte Amerikalı bir 
sağlık mütehassısı da, insanlar 
kendi hallerine bırakılırsa lüzwnun 
dan fazl&!~edikler~i söylemiş. On· 
da.n önce, bir büyük adam da, in -
san sofradan kahrttğı zaman iştahı 
büsbütün bitmiş olmamalıdır, diye 
tavsiye etmiş. 

Bu öğütler, ucuzca geçinmek is
tiyen tasamıf taraftarlarının işine 
geliyor. Evdeki boğaz masrafını in· 
dirmek mümkün olwıca aylık ge
lirle gideri biribirlne uydurmak da
ha kolaylaşacak, diye seviniyor ~ 

la.r. Vaktile. bizim Naarettin boca 
da buna yakın bir şey düşünmüş. 

Fakat hoca aıkılb adam olduğu i· 
çin fikrini kendi üzerine tatbik et
mezden önce - hekimlerin yap
tıkları gibi - hayvan Uzerlııde tat 
bik etmiş ve hayvan tam da beda· 
va yaşamak zamanına. yaklaşığı sı
rada böyle ucw; yaşwmya. dayana. 
mamış ••• 

N asrettfn hocanın hikayelerin • 
den insanJar için ahkam çıkarmak, 
tabii, hiç doğru olmaz ama, az ye-

mek modasınm tehlikeli olduğu in· 
sanlar üzerinde misallerle sabittir. 
insanın za.ydlıya, zayıflıya hangi 
hastalığa. varaca.ı:,'mı, adını okuyup 
korkmadan taJıınlıı edebilirsiniz. 

Zayıflık modası da bizim iklimi· 
mbe uygun ı>ir şey değildir. Bizim 
iklimimiz, modasına oymak istedi
ğimiz memJeketlere nisbetle, çok 
değişik ve vasati hesnpla oralardan 
soğuktur. Burada ta.biat, kadınlan 
da, erkeıklerl de daha tri kemlldi ve 
daha yuvarlak yaratmıştır. Benim 
fikrimce, borada iklimin sık sik d&
ğlşiklikJerlne dayanabilmek için, 
A vrupadan gelen moda gazetelerl
run resim1erlne benzemekten vaz· 
geçm~k, tombulca güzelliğe katlan· 
mak ıaroridir. 

Herkese lüzmnlu olan yem~ 
miktan, bilirsiniz ki, kadına. er • 
keğe, herkesin yaşına, kilosuna, gör 
düğü işe, yaşadığı iklime göre de
ğişir. Herkesin yaşmıa, cillSine, işi
ne göre. günde nekadar kalori v&
recek kadar yemek yemesi lüzum· 
lu oldağoou gösteren cetveller var
dır. 

BugiiPlük, o cetvellerle zihnini
zi kanştınnadan - zayıflık mo • 
dasını en ziyade takip edenler genç 
bayanlar olduğu l~in - yalnız genç 
bayanlara llizuınlu yemek miktarı· 
m söyliyeceğiın. 
Ağır bir iş görmeden, evinde biis 

bütün kapanarak hareketsiz de 
kalııuYaD genç bir bayan için gti:n· 
de 500 gram ekmek1e, 200 gram et, 
500 gram patates, 70 gram da yağ 
fazla gelmez. Et yerine bahk yer· 
se. bııiığm yenilemlyecek kısıntla.
nnın yüzde yirmi beşten kırka ka
dar çıkhğrnı 'hesap edip ona göre, 
yemelidir. Yumurtanın da her biri 
40 gram et yerini tutar. 

Patatesin nıi'ial getirilmesi, şüp· 
hesiz, mütemadiyen patates yedir· 

nıek içfo değildir. Patates her mev
siınin sebzesi olduğundan böyle ye 

nıek hesaplarında pek işe yarar. 
Karo sebzeler, pirinç, börelrte· 
ki on olunca bunlann yan miktarı 
patatesin yerini tutar. Yaş sebze
ler bunun aıksfnedir, onlar da iki 
ınisll patatese muadil olur. 

Bu yazdığım miktarJan belki f~ 
la görürsünüz. Fakat, bilhassa kııt 
mevsiminde, yemeğin biraz fazla 
olması, lüzumundan az olmasına 
müreccahtır. Yemeklerde kalori be 
saplan kalabalık yerler için limn
sa da aile yemeklerinde kalori he
sap edilemez. Herkes kesesine gö
re, zevkine göre yemek yer. Sonra 
da söylediğim cbıs yemekler birer 
rnisa.Jdlr. Onlardan her birinin ye 
rine başka bir yemekten yenilir. Kl
ınJ peyniri sever, ~isi taze yemi· 
şi, kimisi de kuru yemiş. 

Maksadını, söyledğim o miktar
lara kadar yemenin fazla olmıya • 
cağını ve zayıflamak için, yahut ta· 
sarrııf için az yemenin doğr.u olma 
iı!mı anlatmaktır. 

Düşüklük Devam Ediyor 

Altın Fiyatı Dün, 107 4 
Kuruşa I\adar Diiştü 

Altın fiyatlan dütmekte devam ediyor. Oç gün evveline kadar 
1115 kurup. fırlıyan al~ dün 1074 aatıf fiyatında durmuttur. 
lki gün içinde 41 kurut kadar dütüklük olmuştur. Fiyatın düşıni
ye baflamaaı altın ıatıcılarını .arbrmıf, fakat alıcı çıkmamıştır. 

Ankarada toplanan lromisyonun 
mesaısını bugün bitireceği ve 
resmi bir tebliğ ile altm 
hakkındaki kararın bildirileceği 

ümit edlLmekted.ir. Altm normal bir 
fiyata indikten sonra herhangi bir şe 
kilde spekülasyona müsaade edilmiye 
ceği anlaşılmaktadır. 

Borsadaki muameleler 
Diln borsamızdi Türk borcu üze· 

rinde fazla muamele olmamıştır. Pa· 
riste Unitürk 241 frank olmasına rağ 
men altın fiyatlarının düşmiye başla 
ması ve piyasaya fazla Unitürk çıka 
nlması 14,55 liradan açılan fiyatı 
14,45 liraya düşürmüştür. Çimento 
hlı;seleri, dün 9,65 liraya. kadar dUş
müştür. Ergani tahvilleri 97 ve Mer 
kez Bankası hisseleri 96,5 liradan mu 
amele görmüştür.' Bir Türk liras1 
0,80,10 dolar, bir isterlin Londra. bor 
sasmda 4,99,90 dolar ve 147,07 frank 
tır. !sterlin Merkez Bankasınca 624 -
627 kuruş tesbit olunmuştur. 

Liman için Yeni Bir 
Romorkör Daha Yapddı 
Deniz ticaret müdürlüğü tarafın

dan Haliçteki denız fabrikalaTIDda 
yaptırılan (Kılavuıt isimli bUyUk ro
ınorkörün tecrübeleri dün yapılmış 

ve teslim almara.k servise koııwmu§ 
tur. YenJ romork5rttn dokuz mil sü
rati vardır, denizde çekiş kabiliyeti 
altı tondur. Altm11 bin liraya çıkan 
bu romorkörlln daha bqka tipte ye
lllieri yapılmaktadır. 

Bu yeni romorkörler Istanbul li
man.mm ihtiyacma kati geldiğ' nden 
hı.ıradaki Kudret isimli romorköt' de 
önümüzdeki hafta içınde Jzmire gön
derilecektir. 

Traliyada Zahire Vaziyeti 
Bu sene Trakyanın zahire istihsa

ıa.tı bu mrntakamn kendini ihtiyacını 
tamamen karşılayacak mikdarda ol<iu 
ğudan Trakyadan yalnız MtslI', kuş
yemi ve ketentohumu ihracat için pi· 
yasamıza getirilmektedir. 

B ORSA 
11-12-937 

PARA LAK 
Sterlin 623,- 628,-
Dolar 122,- 126,-
Frank 80.- 88.-
Liret 100,- 108,-

Belçika } 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.-
Isviçre p, 570,- 580,-
Leva 20.- 23.-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78.- 82.-

Silin Avusturya 21.- 23,-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Penro - 21,- 25,-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
kron tsveG so.- 32.-
Alt11ı 1070,- 1072,-
Banknot 269,- 270,-

ÇEKLER 

'ı Londra • Nevyork 
Paria 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd, 
Prac 
Viyana 
Madrit 
Bertin 

Açdıı Kapanıı 

624,75 624,-
0,8005 0,8008 

23,54 23,54 
15,2140 15,2325 
4,7075 4,7135 

87.475 87,58 
3,4595 3,4637 

64,0256 63,1025 
l,'4392 1.4410 

22,7787 22,8060 
4,23 4,2355 

13,7655 13.7820 
1,9850 1,9875 

Varııova 4,2210 4,2260 
Budapcııte 4,0216 4,0264 
Bültrea 106,7625 106,8910 
Belrrat 34,5338 34,575 
Yokoha.ına 2,75 ".7530 
Moslı:ova 23,665 23,5475 
Stokholm 3,1050 3,1090 1 

'-------·- _) 

,,. 

Çavdar 
Satışı 

Canlandı 
Dün piyasamıza iki marşe.ndizle 

25 vagon buğday, 3 vagon arpa ve 
beş vagon çavdar gelmiştir. Ziraat 
Bankası namına da beş vagon buğ· 
day gelerek siloya alınmıştır. eklen 
malların hepsi satılmış ve fiyatlar 
kendini muhafaza etmiştir. BuğdaJı 
satışlan istekli geçmiştir. Mersinde 
teslim şartile satılan 500,000 kilo çav 
dar piyasayı canlandırmış ve fiyatlar 
istekli olarak 4,32,5 kuruşa çıkın.ış
tır. Arpa ihracatı gevşemiş olduğun• 

dan fiyatı da Anadolu malı 4.04: ku• 
nışta durmuştur. Yumuşak buğday• 
Iar 5,30 • 6,17,5 , sertler 5.22,5 ku• 
ruştur. 

Kuru ve Yas 
1 -

Üzum 
ihracı için 

Izmir, 11 (TAN Muhabirinden) -
Şehrim.iz "Tariş,, üzüm kurumu Yaf 
ve kuru üzüm ihracı tetkiklerine de
vam etmektedir. Kurum Müdürli Is
mail Hakkı Veral Bilkreş, Hamburw 
ve Berlinde tetkikler yapmaktadır. 

Kurum müdürü Hamburg ve Bertin• 
de üzüm satışlarını tetkik etmiş ve 
Alınan firmalariyle bazı anlaşmalar 
yapmıştır. Kurumun bu anlaşmala.11 
neticesi olarak lzmir Borsasından Y• 
ni den kuru Uzüm alımına başlıyacağl 
söylenmektedir. 

Kuru üzüm satı,ları 
Kuru üzüm satışıarınua bır durgun 

luk husule gelmiştir. Müstehlik memı 
leketler kuru Uzüm almayı kesmiş.. 

lerdir. Elde 150 bin çuval miktarında_ 
üzüm vardır. Bu üzümlerin de Almam 
ya tarafından satın alınması 18.zml 
gelmektedir. 

Halbuki Almanya henüz almıyaı 

başlamamıştır. 

Incir mahsulü de ayni durum için.
dedir. Fiyatlar düşmektedir. Tütün 
piyasası da durgunluk devresine gir
miştir. Şimdiye kadar satılan tütün 
miktarı 28 bin tonu bulmuştur. Daha. 
müstahsil elinde 10 bin tondan fazla. 
tütün vardır. Bu tütünlerin üçüncü, 
dördüncü kalitelere ait olduğu ve sa .. 
tılmasınm güçleştiği anlaşılmakta

dır. Bazı sipekülasyoncu firmaların 

bu fırsattan istifade ederek fiyatları 
düşürmek istedikleri ve bazı yerlerde 
tütünlere verilen fiyatların 25 kuru• 
şa kadar düştüğü görülmüştür. tnhi
sarlar ldaresile Türk Limited tütün 
şirketi alıma devam etmektedirler. 
Amerikan kı.mıpanyalan artık piya. 
sadan çekilmiş gibidir. Çtinkii Ame
rikan kumpanyaJarı kendilerine il· 
zmı olan iyi cins tUtünleri satın al· 
mışlardır. Amerikan kumpanyalan
nm bu yıl yaptıkları mübayeatm 18 
bin tona vardığı tahmin edilmekte.. 
dir. ~ 

Rıhtımda Yen• 
Kayık iskelesi 

Liman işletme idaresi, tamir ve 
takviye ettirdiği Karaköy rıhtrmııı • 
dan Kadıköy iskelesine yakm ohn 
kısmı belediyeye bırakmıştır. Beledi 
ye, evvelce iskeleye bitişik olan ah• 
şap merdivenli kayık iskelesini boz • 
muştur. Bunun yerine rıhtıma mü7& 
zi olarak mermerden güzel bir kayık 
iskelesi yapılmaktadır. Bu iskele ya 
kında açılacaktır. 
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Büyük ikramiye Bugüne Kaldı 

·y ngoda Dün 
umaraların Tam 

Tayyare Piyangosunun çekilmesi - j 14911152051525015353 15433 15467 
ne dUn ba§la.nmıştır. 40 bin liralık 16345 16351 16429 16733 17051 170$7 
ikramiye ile diğer büyük ikramiyeler 174641772317960182621834918369 
bugilne kalmıştır. DUn kazanan nu- 18402 18433 18604 18797 18839 18953 
maraları, sıraya konulmuş olarak ve 191741937419884 20270 20302 20324 
tam liste halinde aşağıda bulacaksı- 20346 20795 20910 2094 7 21004 21075 
mz:. 21312 21495 21521 21526 22103 22183 

10.000 lira kazanan No. 22497 22596 22874 22909 23050 23160 
6462 23183 23632 23667 24395 24404 24426 

3.000 lira kazanan No. 
34258 

1000 lira kazanan No. 
9284 

2516125172 254812554525920 26043 
26121 26429 26772 27 465 27763 27924 
27960 28263 28788 29087 29093 29485 
29999 30018 30163 30145 30203 30258 
30281 30676 30678 31576 31665 31687 
31881 32076 32533 32821 33133 33263 
33326 33872 33875 34023 3404:2 34388 

28288 28361 28517 29023 29206 2924.9 
29330 29346 29417 29531 29772 30101 
30148 30385 30387 30449 30608 30691 
30749 30766 30815 308513106231561 
31707 31!)23 31936 31976 32229 32237 
32465 32528 32675 3279333032 33238 
33282 33343 334913366533681 33757 
33842 33989 34009 34670 35232 35237 
35484 35589 35593 35627 35908 36052 
36159 36277 36316 36333 36334 36415 
36443 36516 36902 37006 37168 37219 
37334 37584 37675 37692 37889 37974 
38161 38251 38362 38392 38467 38493 
38639 38664 38740 3907139162 39300 
39313 39399 39439 39463 3971139721 
39750 39890 

500 lira kazanan No. lar 
2622 4 799 5683 11224 12503 13446 

16687 17187 22867 24504 26665 27370 
39747 

34585 35186 35202 35655 35807 35827 --------------

200 lira kazanan N o. lar 
1136 2421 2942 3977 5290 5974 
6562 6947 9534 95371061713281 

13756 13986 14354 15770 18072 23631 
24680 24 713 24891 25112 25131 27277 
27475 27524 29369 29623 35384 37055 

100 lira kazanan No. lar 
681 3538 3946 6009 6133 6242 

' 7375 7928 9198 . 936110313 10707 
10974 1098111027 11680 1183711913 
136751424714841151111574217100 
1825918492 22243 22299 23210 23226 
23594 23682 24623 25218 25830 26445 
29228 32053 32142 32297 32759 34212 
34244 34623 34638 34725 34774 35069 
37548 37823 38584 

50 lira kazanan N o. lar 
32 313 788 891 al25 1414 

1718 1883 1964 2170 2223 2335 
2532 2553 2691 2876 3002 3019 
3317 3721 3975 4286 4929 5005 
5235 5368 5421 5764 6246 6454 
6485 6711 7083 7448 7670 7769 
7825 7864 7885 7996 8051 8628 
8627 8656 8691 8783 9175 9248 
9339 9443 9583 9659 9914 9925 

36003 36585 36586 36700 36720 36942 
36951 37009 37046 37105 37251 37717 
38231 38283 38294 38367 38453 39106 
89704 39784 

30 lira kazanan No. lar 
33 132 250 456 519 596 

1008 1121 1455 1579 1764 1850 

ERTUGRUL SADI 
rEK TlY ATROSl} 

Kadıköy Süreyya si
nemasında Pazartesi 

günü akşamı 
DONANMA GECESi 

1920 1949 1950 1957 2047 2496 Unyon Fransezde 
2634 2694 2700 2888 2897 2901 Onlimilzdeki Pazar glinü Unyon Fransez 
2948 3046 3184 3316 3790 3804 salonunda (Zes Tradeaux D'a rt de Paris) 

1 
tarafından bir t emsil verliecektir. 

4020 4412 44 70 4544 4853 4984 .------------. 
5038 5307 5564 5664 5765 5836 
6215 6328 6502 6735 6920 7006 
7694 7822 7857 8200 8319 8481 
8554 8670 8852 8953 9026 9482 
9681 9903 9920 9970104J.010462 

SON ODA· 
RENKLERDE 

Yeni Venüs rujları 

(Hikaye<len Mabaat) 

KAÇAK 
(Başı 6 ıııcıda.) 

B u son cUmleyi onun kulağı
na fısıldadım. Ve koluna gir 

diın. Sakinleşti. Uçümliz birden dı
§arı çıktık. Baktım yolda arkamız
dan iki kişi daha geliyor. Kapıdan 
çrkarken bunlar meydanda yoktu. 
Ikisi de pek ufak tefcktiler. Fazla 
endişeye kapılmadım. 

n:ahvedcıı ayrılırken Ingiliz ya
nımda idi. Yola çıkar çı~'lıaz tek 
bacaklı aramıza sokuluverdi ve ko
luma girdi. Kolu demir gibi katı ve 
kuvvetli idi. 

Dikenli arsanın yansını geçtik. 
Solda pis, dar bir sokağa saptık 
artık kaybedilecek vakit yoktu. Ha 
rekete geçmeliydim. 

Birdenbire t.ek bacaklının kolun
dan fırladım. Olanca gilcUmU top
ladım, sağ bacağımla onun sol ba
cağına bir çelme takıp alabildiğine 
geriye çektim. Herif yUzU koyun 
yere yuvarlandı. üstüne çullandım. 
Değneğini aldmı. BUtiln kuvvetim
le ba§ına bir, bir daha indirdim. 

A rkamdan bir haykırma. du
yuldu. Başımın üstünden 

geçen bir bıçaktan kendimi zor ko
rudum. Bu bıçağı geride gelenler
den biri atmıştı. Tam doğrular.a
ğnn sırada ikinci bıçağını atmıya 
hazrrlanıyordu. Bu sefer kurtul
mama imkan yoktu. Eğer Jngüiz 
tayfa olmasaydı, o, şimşek gibi bir 
hızla yerden bir taş kapıp bıçağı a-
tacak adamın kafasına fırlattı ve o
nu bir anda yere serdi. 

Yerde yatan sakatı çiğneyip ta
bana kuvvet kaÇJnıya başladrk. Ta 
deniz kenarına gelinciye kadar ... 
Orada bitkin bir halde bir kanape
ye yıkıldım. ve yanımdakine: "O
tursanıza., diye yer gösterdim. 

ViicudU yaprak gibi titriye titri
ye oturdu. YUzünü ellerile kapa -
yarak hıçkmnıya başladı, 

- Bana bak. dedim, bu yaptığın 
ne senin? Kendi vatandaşını bir 
melezin tuzağına sUrUklemek han
gi insana yaraşır?,. 

Gözlerinde derin bir limitsizlik 
ve bitk;nliklc yUzüme öy1e bir bak 
tı ki, içim yandı: 

10040 1005410352104561053810648 
1083911026 1103311059 1118811281 
11301 11626 1164611907 12000 12302 
12457 12889 13221 13290 13313 138.30 
141751421314319144541448414508 

1049810559 10633 10656 10671 l 1085 
11478115261153011704 1177811859 
12009121141223012524 1252512586 
131281313713149135521358913600 
13760 13947 13987141191413014212 
142671439214424 144631447414494 
14910 1498715044 1504715048 15309 
15753 16046 16163 16242 16489 16519 
166201674117049172691738117450 
174761757417706178091786918052 
18110 18165 18250 18303 18484 18488 
18.552 18629 18657 18934 19000 19411 
19536 19552 19582 20041 20245 20695 
20815 20968 20997 21359 21402 21610 
21668 22099 22119 22508 2255). 22732 
23374 23398 23568 2391& ~3956 24129 
24234 24320 24359 24408 24496 24569 
24589 24794 24824 24918 24921 2.5121 
25130 25142 25238 25259 25450 25534 
25833 25900 25954 25978 26211 26332 
26512 26531 26654 26926 27192 27 40i 
274:54 277912784827894 27901 27953 

ORANJ, MANDARiN, RUBI. 
KAPSIN, PURPUR VE Km.MIZI 
renklerde her simaya y~n ve 
yakışan VENÜS Rujları reklam 
fiatına satışa çıkarılmıştır. Çok 
sabit ve cazibeli ve şayanı tavsi
ye bu yeni VENUS Rujlarını mu 
hakkak tecrUbe ediniz. 

- Halinden ben de mUtcessirim. 
f Olanlan unutalmı. ~n de Js~ndini 

1 
topla. Eu pis yerlerden ve pis ya

' şayıştan uzaklaş, 'dedim. 

4 

5 

BU MACA 

BUGUNKU BUUlACA 
l ?. 3 4 5' 6 7 8 9 10 

1 ... 
2 ----~....:._...i..-.:...-:~.~;;-_.;;.;~ 

• • • 5 
1 1 

6 
71-"'=='i--~...,.....---==~=:.;.--1 

b 9 -;;;---:;;::-__ _____ I 

h • 
• SOLDAN SAGA; 
1 - Zabıtanın oturduğu yer 
2 - Küçük vapur odası - Beyaz 
3 - Yamalamak 
4 - Erkek - Itap - Namus 
5 - Olabilir - Yaz sebzesi 
6 - Payıtahbmız 

7 - Kısa zaman - Kudret 
8 - Küçük Behir 
9 - Yemiş - A vrupamn maruf 

nehri 
ıo - Paltonun alt kenarı - Afri

kada bir ülke 

\'lJKARDAN AŞAGI: 

l - Ecnebiler 
2 - Siyah ve koyu lWldde 
3 - Lakin - Oturmak 
4 - Bitmek üzere - Nota 
5 - Geçici (arapça) - Ufak ya-

rış teknesi, 
6 - Bir nevi su kuşu 
7 - Fasıla - Emir 
8 - iplik sanlı tahta 
9 - Gökte ve bayrakta - Boş şey 

ıo - Siyahlaştıran 

Nurettin Evliya Zade 
Müessesesi. !stanbul 

27966 27982 28098 28198 28259 28260 ·-------·-----· 

s 

T. C. ZiRAAT BANKASINDAN: 

12 Birincikanundan 18 Birincikanuna 

kadar Ulusal Tasarruf Haf asıdır. 
------~~------------------Bu hafta içinde kum arası o!mıyan 

her Türk bir kumbara alarak para birik- · 

tirmiye başlamah, kumba ası olanlar da 

ümkün ord~ğu ka ar p ra yatırarak 

ulusal tasarrufu artırmıya çahşmahdır. 

Bu hafta içinde Bankam zda~i tasar-

ruf hesaplarına en aşağı 

ranlarla 10 lirabl< yeniden 

esabı açtaranlar arasınd 

10 ira yatı· 
• 
ır 

2 Mart 938 

de <ur'a çekilerek kazan nlardan 
~ 

100 

kişiye muhtelif n • sbetler e 1000 lira ik 

ramiye dağ~tdacaktır. Yalnız, bu kur'a· 

ya iştirak edebilmek için yatırılan para

dan Şubat 938 nihayetine kad en a

şağı 10 lirahk ·r bakiye bırakllması 

icap eder. 

Başını salladı. O tatlı sesile: 

1 
- Çok geç dedi, çok geç. B~n 

mahvolmuş bir insanım. 
- Sen okumuş, yetişmiş bir in

sansın belli. Sana elimden geldiği 
kadar yardım ederim. Bir iş tutar
sın, kurtulursun bu ömUrden. 

T ckrnr başını salladı: 
- Faydasız. Ben artık hiç 

bir işe yaramıyan sefil bir insannn. 
Yalnız bu gece kaputunuzun yaka 
r·nndaki nişanı görUnce da~...ı;nama
dım. MüımkUn olsa canımı verip si· 
1..i kurtaracaktım, 

Bir dakika durdu. Sonra: - Çiln 

eti diye devam etti, çünkü ben de 
vaktile orduda idim. Sizin gibi za
bittim. 

- Şu halde buraya yeni geldi -
n.z. Çünkü bUyük harp daha yeni 
bitti . 

Sakin bir sesle: - Hayır, harp
ten evvel geldim, dedi. Derin derin 
içini çekti. Ayağa kalktı. Yüzüme 
baktı. ve bUyük bir hlizlinle: 

- Harpte bulunmadım. Ben bir 
(kaçak)ım dedi. Ve hemen uzak -
ı aştı. Seslendim: 

- Geliniz, hiç olmazsa biraz pa 
ra vereyim, diye bağırdım. Bir da
kika durdu. Göz ucile baktı. Hiçbir 
sey söylemeden, yürüyüşüne devam 
.. w. 
Arkasından gitmedim. Çünkü ha 

cikaten faydasızdı. Zavallı. içinden 
~ıkılmaz bir tıQUruma dUşmüştU o, 
valnız ordudan değil. bUtlin insan
lıktan uzaklaşmış bulunuyordu. 

Dr. lHSAN SAMJ •-1111 

GONOKOK ASiSi 
Belıofuklofu ve lhtilltlarma ureı 

pek tesirli ve taze ••ıdır Oivan10-

lu Saltar Mııhmut tflrhm ~,.. ı ıs 

ZA Y1 MAKBUZ - Bartın l~ Ban
kasından almış olduğum 109/ 606/ 100 
numaralı ve 28.11.1937 hitamı vade 
tarihli 4492,30 liralık makpuzu zayi 
etmiş olduğumdan hUkmU olmadığı
nı bildiririm. 

Suavi Ince Alemdar oğhı 

12-12- 937 

Kenaine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ, D i Ş 
ağrıları 

ve ÜfÜtmekten mütevellid bütün 

ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

·romatizmaya karşı: 

NEVROZiN 
icabında günde 3 ke11e ahnabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

ÜSKÜDAR • KADIKÖY ve HAVALISI 

Halk Tramvayları Türk AnoRim Şirketinden ! 
Bugünkü bilet Ucret tariflerimize bağlı hususi hüktimlerin 6 ncı me.d· 

desi mucibince tramvay §.ebekelerimizde tam Ucretli yolculara ait bilet Ucret 

tarifesile seyahat etmekte olan resmi elbiseli Subaylar, 15-12-193'/ gü· 

nünden itibaren, bir a:nıntakalık Ücretle iki mıntakaya ve iki ıruntakalık 

ücretle üçUncti, dördilncU ve beşinci mıtakalara seyahat edebiler~eklerdir. 
~----......................................... .. 
1 K A Ş E . 1 

NEO AL~IMA 
Grip, Ba, ve Dit Ağrılan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
İdaremiz vapurlannın Raspa ve Sülyenle boyanma ve kazan tuzlarının la 

rılma işi açık eksiltme suretile bir müteahhide ihale edilecektir. İhale işi 15 
Birincikft.nun-1937 Çarşamba günü saat 15,00 de İdare merkezinde Şef· 
ler enclimeninde yapılacaktır. 

Şaitiıanıe her- gtin işletıme Şefliğinde görillebilir. İsteklilerin belli gttn 
ve saatte (100) lira pey akçeleriyle Encümene gelmeleri. (8282) 

Haliç Vapurları işletmesinden: 
31-12-937 tarihinde Kontrat müddetleri bitecek olan köprU, Kasım· 

paşa ve Fener iskelelerimizdeki büfelerin yeniden bir sene anüddetle art
tırma ve ihaleleri 23-12-937 Perşembe günü saat 11 de nıüdürltik ko· 
mitesi huzuriyle yapılacağından isteklilerin daha evvel şartnameleri gör· 
mek üzere Galatada Mehmet Ali Pa§a hanında 51 No. lu İdare Merkezi 
bürosuna müracaatları. (8222) 

Dr. Suphi Şenses. ı ..m E AY• ~ 
drar 1o;ıarı hastal~ları mfitehassısı 1 " 1 " 

Beyoglu Yıldız sıneması karşı-
sı Leklergo ApL Tel. 43924 • 

Istanbul ikinci iflas memı.ırluğun. 
dan: Müflis Zare Kuçumyana ait diş 
macun ve suyuna müteallik makina 
ve sair levazım ve Eşyanın ikinci art 
tırması 11.12.937 tarihinde yapılaca 

-·----- ~----......-
/ 

ğı ilıin edilrn}şti. Masa memurluğu I'. 1 
bazı esbabı kanuniye binaen satışı te ı 1 t ~. ;J • J---ı 1k1, 1 J i 
bir et.rn4i ve bunlann yeniden birinci • 
arttırmaya konmasına karar vermiş 
tir. Arttırma 18.12.937 Cumartesi sa 
at 12 de yapılacaktır. lstiyenlerin 
Taksimde Hrisovoloni Apart.ıı."llanı ö

iıUndc hazır bulunmnlan ilan olu -

l'Clt lf::lrfDI 

Wll~llJIUUU .. C .RSRSİ ZRYI· 

nur. (2878) 

Eskişehir Asliye Hukuk Hakimli
ğinden: İstanbul Beyoğlu kazasının 
Hasköy nahiyesine bağlı Kulak.<>ız 

mahallesinin 3 numaralı evin~e kayıt 
lı iken Eskişehir Mahmudiye nahiyı:ı. 
si muhacir mahallesinden Omer kızı 
Lütfiye tarafından Istanbul Uzunçar 
şıda sağdan ikinci ada ceva -
hir bedestanmda 26 - 21 nu
maralı halı mağazasında Has
köylü Mehmet Kamil yanında 
biraderi Mehmet oğlu Abdullah Mu
hiddin aleyhine açılan talak davası 

üzerine daveti kanuniyeye icabet et
mediğinizden hakkınızda gıyap kara
n verilmiş ve iki ta.rafın medeni hal-

teri gösterilmek suretile kUnyeleri -
nin celbi için nüfus mUdürlüğUne tez 
kere yazılmak üzere muhakeme 281. 
938 cuma saat 14 de talik kılınmış ot 
duğundan tarihi tebliğden itibaren 
beş gUn zarfında itiraz etmediğiniz 
surette mahkemeye kabul olunmıya
cağınız tebliğ makamına kainı olmak 
üzere ilfi.n olunur. 

FLIH' BR'ş "~ y,,~'.':1 BRŞ 
RGRısı. 8R5 DOHH~SI, 
a·RYGl~LIH/CRRPINT~ 
VE 5İ.HIRDElt . İ°LERİ GELE1' 

BÜTÜN RRH.RTSIZLIHLRRI 

:.·Evt ·.~EDEA. 
' . 

KAYIP: tçinde askerlik vesikası, 
kazanç vergisi makbuzlan ve saire 
bulunan cüzdanımı kaybettim. Yeni
lerini alacağımdan hükümleri yok • 
tur. Beyazıtta muhallebici 307 do• 
ğuınlu Emin oğlu Hamdi. 

KAYIP: 17.11.36 tarihli 23793 No. 
lı beyannameye ait 325,16 kuruşıu)f; 
gümrük makbuzu. zayi oldu yenisiııi 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yo1' 
tur. Karamürsel Mensucat 

T.A.Ş. 

DAVID'i 

Tanırmısmız? 
Tanımak isterseniz, Beyoğlu. Gal• 

tasaray karşısında 178 No. lu ınağ;~ 
zada arzunuza göre en güzel rob . 
şambr, pijalıa, iç çamaşır vesaircYl 
gayet ehven fiyatla bulabilirsiniz· • 



m'l.00 181.28 
- .Tandatbi& ihtiyacı tçin ctn si, milttan tahmin bedeli ve ilk t8' 

bllnat 1Dftl'blft-ya~.,,._... llll llateln •wclı ... t••..._ılll atdıi shritme 
Oır - .... iiAtu. • 

2 - Eksiltme 13. 12. 937 pazarteal gllntı IUt m t. Oec1lkpqadald 
3andarma satınalma komisyonu bin asında yapılacaktır. 

3 - Şart,ııame ve nU.muneleri berKUn adı geçen komiayoııda görtl
lebilir. 

4 - ı.tekIDerln eblltme ıtln Ye .. tinde Dk teminat mektwp WJa 
nıakbUzJan ve 2490 •Jllı kanunda ,...ıı Wllblarile blrHkte kcımilJcna . 
&elnıelerL (808C5) 

lS0.200 Lira Aylıkla Kontrolör Alınacaktır. 

Takllt hlt'-lr ••n 
ayni olama. 
Takllt ltenurl 

demektir. 

KREM PERTEV 
bu itim.arla •• istin 

kremdir. 

lktısat Vekaletinden : ... _____ SULTANAIDOCT UÇUNCU SULH Bir fl,-L 
17Q15 ve 3018 numaralı kanunlara mi!ltenit NllmnnUM " w_....., llUKtJK llAllKEMESINDBN: Da .. VKronın 
~eri dahilinde lbnoatm mtırabbelli lciD memur abD'acaktır. 'ftCI 98' ....ınc1e latanbuıda Yıldız ,.,.. Acı;,r.ı ,_,,, 

'l\ııp1er1n haiz olmalan 11.zmı gelen vudJar f1JDIGl'dd'= Harp Abdemlalncle ftQllndl lllllfta BarufUkl~. lhtiyarWJll-
~YWmek ıırt.at Ye Ticaret, YtıJmek Ziraat; MtUklJl9 llekteplermm Tetnım ve ba1en Sotya u...-Uiteri mm....- tefetktıı eder. 
'9t veya Hukuk l'akUltellinden mezun olmak, (YebUlel dlUerden olup Wanbulda 'BehQebp 1e1a _ Qm, bul ba1&t1 ummiannJ 
-.......:..__~bir kaçım bilmek, Narenciye ve Hububat TJcal'8t ""' Zlraatile met hali 8 No. la JUlbuıeıl ikamet- k&.fl*ler, bu bayati ve kıymetli 
ı-- bulmmıut olmak tercih .lebepleıindeııdlr.). llhı lranunl lttthu eden.,. Kurmay umaılan iade ~ pnçleflr 

- Aakerliiini yaprDll bulmunak. J1D11 Saim Yarkın tm...Ue mah _ ve \uellflr. itte, Viyana Ont-
I - 36 114tad1D yukarı olmMDaJr. ame,. ,..Uen 9.12.987 tıirihll lıltlda vemftMI Jll'Ofeeörtı Doktor Stej-

..: - Memleketin her mmtakumda vazife g1rm.ıae idlh&t99 muıu ille ve 934/413 No. ıu dOllJ& tetkik aUl'tD l&)'&DI hayret Jrtlft bu-
._."'-amak. · idilerü 1918 1en.ı A. tıertlblııden dur. "Blocel,, tabir ve pnç bay-
o&'tlbrıdaki Yud ve prt1an bala olan mtlrMa&t tatidaJarlıı&: 221&8 mM 22888. 2D88 22.u.9 Yulal'm cilt htlce,reJerlnbı ..-. 
l - Deium tarihleriyle fimcliye bd&r bulmıdülal'I lflerl'" en llOll No. ı~ ~ l>eJDtnoıu ~vill~ kel'-.._ ı.tlUaı edilen ba ıa,-
~ ve haklarmda klm1erden malOmat t1meHJeceltlı1 s&ltmlllek aJl ey1emlt olclulaadaa ...,,... me- ~ cevher, pembe reqbMWd 

k.a bir terctbneihal Vanbm. m tedlJlll talep ve J&p:1aa m11hake- ~ krenıi terlrUılnde nan-
: ._ Tabail dereceleri ile ukerliklerine alt veeikaJardUB ıretleıiaL ...... WllOat ......... 1.1.934 ta caitıar. a.. ...... ,.an.mu 

.....:- ~ihayet 1937 de çekilmit iki adet kart poetal btlytlklqtlnde boy rlhlllde IDtld tedl19 bran verllmlf ev"9l lmll•nm•. 8ia llJ1ll'bn, O, 

'~ •klemelldirler. ve 1reyfi)19t aıeıt.aı pzetelerle Uln ciJdlnhd bemleyip gençleftiıir n 
~lllllNll' aıumda latenilen vamf ve prtlan en gak JaWs olanlar Veli- ve icap eden mahallere tebllpt yapr banlllkhı1rJannm l8rian lale 
~ ~ kunaaa devam etmek Usere lleÇileoek ve buDl&ra tun B.ld- 1arü 1fbu tahvillerden 22449 No. ıu eclet. Bir hafta l8l'fmda on f8f 
--~ 100 Ura .aylık ttcret ftlilecektir. tahYlle Cllm!auriyet llerkes BuıJruı patlltJIÜt ıörtlneceblnia. Glln· 
~ iki ay lsadar devam edecektir. . lnu.tabat crlrarak 985/ft83 Mo. hı dCJll db için cilt unauru olan beyaz 

MEYVA TUZU 
EN BOŞ VE TAZE llEWAJ..A. 

BiN USABEI·EBINDEN iSTiHSAL 

EDILlllŞ ~O BiR llEYV A TU· 

..... wllmlrftn deltldJr. RMll!INSb~ 
mide ,\.m.ıanaı, eklDIJderlnl ve 

__,ki lwlrJhulan pterlr. AjDı ko 

"•ıwaı isale eder. Ummal bayat.I 

INGDJZ KANZIJK IJC'UNE8l 

BEYOGLU • l8'İANBDL 

• • • 
D.D./21 No. lu açık arazi ve banpr taıifeaiDin ıs. 12. 937 tarihindm 

itibaren 9 UllCll İfletme mmtatuma da tefmiline bql•n"CÜtll'. l'u1a taf 
aı&t için iataqonlara mtıracaat edilebilir. (825i) 

• • • 
Ankara Jatu,oıımada ,apdacalr WDQlllJ hell ve Revilı6rltlk binam ı. 

patı 1rapaJı art am1iJ1e eblltmeye kODJDuftur. 
1- Bu leln btif bedeli cem'an 39.MO liradır • 
2 - İatekliler bu ile ait prtname, proje ve ll&lr evrakı Devlet Demlr

yollarmm Ankara, Haydarpqa ve Sirkeci veznelerinden 198 lmrul becW 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Ebiltmıe 27-12-987 tarihincle pazartesi gtlntl Kat 15 de Aao 
karada Devlet Demlryollan ltletme Umum KtldtırHlftl Yol Dairesi lJl,. 
nasında toplanacak llerkes birinci Komiayonunca ya.pllacakbr. 

4 - Elmiltmeye girebilmek için isteklilerin apfıda JUı1ı teminat ft 
veeaikl ayni gtln saat 14 de kadar Komisyon Reialiğine tevdi etmif oJma.. 
lan llmmcbr. 

A - 2490 1&71h kanun ahlrlmma unun 2962.GO Ura1ık lll1lftkbt te
minat, 

B - Bu kanunun tayla ettlll Ve IU'tmmede yudı -.1111ralar. 
C - Nafia VeWetlnftn mwddalr ehllJet vMltuı teklif mektuplan

mn ihale gllntl saat 14 de kadar KcmiaJona tevdl edDmlt olması ıı. 
mm.dır. (8246) 

• • • 
Herglln Haydarpqadan aat 15,US de hareket eden Dlyarklor ve Sam

eun treninin fazla lr.dlhunlı o1muı hueblle bu trenden 80lll'a aaat 15,30 
da hareket eden 2008 No. lu Ddnci bir muhtelit yolca trenJ 12-12-1937 
tarihinden itibaren HaJdarpqa - Eüileh\r arumda .,n.efere konul· 
muttur. Bu tren TUttln çittU1rten maada bilAmWD iltu1Qlllarda tevakkuf 
edecefi sayın halka llln olunur. (8287) 

~ girmeai kabul olunaıılardan, Veklletçe ta~ ec14ecel:lert ın&· ya De l&Ham kabul ve bu tahvil tıa rtJllbıdekl TOblon kremlal iNi· 
._.. ieterı ltiruaıs gitmeyi önceden kabul •1ı.,.aüıertne clail' tUbh~ .-lnclekl meni tec1119 karan ret olundu !:.ı~~pabr :tir~ Ankara Yllc1yetlnden: 

Ilı eoektlr. tu.,. 22899 No, lu tahvilin dahi bill -. • 
tt...=-tiaaa kununda ehliyebıame alanlar lradrodakl llcret IOO Ura o1a.n bara davaeı ta..ımdan bulaup mU gtıa Al'fmda en esmer ve aert bir Anbra Vlllyett çlftçlleıine datıtılmalr bere prtname8I mucibince 
~ DıeınurJuklarma haflangıçta U50 Ura llcretle almaeak ft memle- bayaa oluııdufu anltfllmıf ve dtfer l•"•fld•f •"'"•,,,,.,•"•'a•tıı>-vu•mu-aa•tır.• .. _.. açık ebiltme De l&tm almacafı ene1ce ilin edilen ecnebi mamulltı "'75" 

1 Dlulıtelif ihraç ml'kel ve lblıanlarmda istihdam edilecektll'· Uç talm1 hü1anda tarlhl karardan adet iki t.ekeıiekll (100) adet lJrldemlrU ve (25) adet llç demirli ve l8ll 
~ -ı-1938 tarihine kadar kabul edileeelr otu mttru.eaatlanl. tktım.t itlbarea tıç .-~ olml•a rat Uald1dar icra mem~: dıkb paJJuJr1arm 1&tm •hnm• yirmi bet g8n claba azatılımttır. İfbu 1ç 
~ lç Ticaret Umum MtldtlrlutUne ,apdımua ıtısumu OAn olu- men lıfoblr tarafün bir ltiru lebket )(a!uwpg ve •blm•1D1a karar ftrillD Qefit pallupn Dıaleli ayrı ayn olacaktıft PuDuJdarm 20-12-aW puar 
~4310) (3308) • nıedlif gibi mtlstaha1r dahi zuhur et ~ve antika mtlt•d41it halı; teli llbai mt on bette &çit ebdtmell ,apdacakbr. IJri tekerlekli pullu\ 
---::---~--------------...._ medltlnden cl&ftCIDID lrhlıatl mldde clai ftSO taJnmtarı De antika tabak; !~~. hemmen bedeli (18'ni), iki demirUlerin 415GO, tıç demirlilerin J.500 

1 
Giinarülc Multafaza Genel KoınutCulllğı Uı J9111Jnle tmılr edUmJe oımaJrJ• b ıQmlt taknnlln blfe, yıu;lbane toı- ~ 

S ...L.._1 $..&.aı..-'--- 1
..._ ...... _..;....,_D: rar tlouet bmmunua '8T ae1 madde tik Jranape w lalr "ya 14.12.11187 ta ~~ Ankara w İltanbul Ziraat lllldilrHlklerinden meccanen 

•IUU WHllUlllHI Vll• ... JV........... .... t.ınflbn mesk6J' 2216S, 221154 rlbbıe mGadif Salı IÜJltl AU 18 d• verllir. M'4S&Werin pullüJarm Ja.de ,.dl buçuk tutan olan mebllfa ait 
l - nn--. - 22.a Ko. la talaYlllerln lata w t. ıe ya bd&r J:renk .......... Baltan • banka mektuba ftJa Jı...r mab•nlll mtldllrlQll YMNllne ya•-•--

8-- l -OAllllUS llubafaa Oısldl leba l80 Dl - taM .... t.ı••n "lelt 1 .. _, vı- makbum o ~n...- ~- W& ...... 

at ~ Paarte.ı ..n..ı IUt ... ele ... -ı. _ _.._ ...--_. ~ı.-lrtiP.11 oıa uaftCIJ& tta,. lllMllUrl .,. U8 No. lu hanede dlnll11D e ...-uaw eblltme llDll •-- l&&tte VO&yet Daimi Enc:ll 
., - Bir •-- .w ......-. W""M9 ..... ...._ T.,,.---· '9tlne w b)n,.tm dahi &1elmll Ola ta bUm0•1'1de •tılıcaimd•" -- tDellhıe plmeleri Din olun11r. (4423) (819li) 

l7a1 llra4ır"!"8 tabnma 88 Ura bedel talmm •mtpJr. Ve ilk 1111DINtı w leap edein mahmata Wlllltne w olM1arnı mahaıatud;~wı- --------------------

8 -~ 22- No. 111 talmıln drfur tarafm .,. uan °1unur B eled· e S 1 .d . d '--ı.t. Wmıd~.0&11lhMfr. cllahuJungpmtlbaJuedDmlfoJma.; _............._,_· -----~- ıy u ar 1 aresın en: 
laJlla ~~o itin elatlltme IUtlnden bir llat 9"elfDt _.... W mna ...._ ..... tahd tbrerbı4e mn KAYIP: Rerüe t1kolnı1undua aı- KllrtbaaedeD lltanbUJ JÜUUI• giden ana au boruaunda yapılmuı ~ 
~ Ga ncl /"d.,_. ldUmallne SClfa ~ tıeldlf • 1118111 tem,. brarmm reflne dJID f8hadetname,t Jra)'Mttlm. Ye rebn bir rakontumu amell,.mden dolayı 12-12-931 Puar g0no ~ 
~ <S232~ada "9ki İtballt Otbmtlltl bhtMmdald kcaall)OU 10.12.taT tarthlncte maht~ Jra • nlldnl aıaeewan eeJdllnln htlJad ondan tloe kadar Jataiahu1 cihetine Terlroe 111yu veri1emiyecetl l&JID halka 

ar ftl'UlillıJ olclalu bildirilir. (2814) yoktlt. ';l'nflk olta ReftJr bildirilir. (8292) 



12. l2-937 -·· 
' KANYAK KiMDE VAR? 

... 
Dik ve sarp çıkı ılı Ufudağına tırma· 

• bir dağcının otele gelir gel-nan acemı 

ellerine hohfıyarak 
v ilk sual mez soracagı 

budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının hiç bir 

kal-zaman böyle 

imkan 

bir vaziyet karşısında 

masına 

yer ne kadar 

yoktur. 

dik ve 

Çünkü o, çıkacağı 

uzun olursa olsun 

daima sırt çantasında Tabii Kanyak bu· 

luncturur. 

Tabii Kanyak yalnız Uludağında kulla· 

nllmaz. O, rütubetli ve nemli yerlerde 

bir ted· soğuk 

birdir. 

algınllğına 

Daima v v soguga 

bir aile babasına 

zaman sunulacak 

çaya karııtırllmıı 

yakhr. 

karıı en • • 
ıyı 

maruz kalarak çalışan 

akşam eve döndüğü 

en iyi ıey, bir fincan 

bir kaıık Tabii Kan-

-

• t ....... .. ı. ' • • . • 

ZIYAA UGRIYAN 
1~pion amp. O.Ol Gr Ruhsatname No. Ü} 98 • 

Luminal Kompr. 0.1 Gr. Ruhsatname No. 7/ 49 
pıasmochine Simp. Kompr. 0.02 Gr. Ruhsatname No. 8/ 83 
Triphal ampul 0.001 Gr. Ruhsatname No. 7 /100 

milstahzarlara ait ruhsatnamelerin yenileri çıkarılacağından eskileri-

•••••• ~ ~U~~ k!1~· ~ldmann ve Şeriki ••il.. 

-
Neşenfzf söndüren 
çalışmanıza mAni 

olan kıriklığı 

GRIPIH 

BLAUPUNKT 
RADYOLARI 

1938 
Modelleri 

9 Lambah T. L, 350 
7 Lc1mbah T. L, 240 
6 Lambah T. L, 200 
9 Lambah T. L, 180 
5 Lambah T. L, 180 

N. ve S. Nihad, l.ıanbul - Karaköy palu 16, Tel. 42023 

TAŞRA SATIŞ ŞUBELERi: 
Edlme: Safa Ozgen. Tttrk Bilir mağameı 

ile izale ediniz. Edremit: Fehmi Mine, Foto MJne 
Bu l!IB)'ale bır ~ bUyttk hasta· Hakkı K t K 

• 
Ordu: Mustafa Hamdi Uzman ve ka.rd. 
Tokat: Uysal karde§ler 
Traıbzon: Abdullah Sezgin 

ldcla.ra tututınak telılllcesinl de Konya: un ' unt Pazan Samsun.: All Akçan, Şık Teıw.kkl Tic 
Diyarbakır: Abdiln'ahmaıı Ylldız. önlelnl§ olursunuz. &mir: Hikmet Gövan, linci Belediye ead. US 

GRIPIN 
Bütiln ağrı, sızı ve sancılan ke8er, 
baş ve diş a.ğnla.noa., nezleye, grlpe, 

romatmn&ya karşı bilha8sa 
mUessirdlr. 

icabında günde 3 kaşe almabilir. 
Taklitlerinaen sakınınız. Ve her yer

de ısrarla GRIPIN isteyiniz. 

- - ' -- - - - - - 1 -- -

Sahibi: Ahmd Emla YALMAN. Umumi NeertyatJ idare Eden: 8. SALIM 
Guetecilik ve Neertyat 'l'Orlt !..'""'ltet Şirketi. Ba.sıldığ7 ver TAN Matbaam - ---..-


