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Eşsiz ~ir Firsat 
Yalnız Türk-. Milletine Karşı 
Değil, Bütün 'inscinhk Tarihine 
Karşı>~:Capllacak Bir Vazife 

(j111Jriet Emin Yalman J 

B ugün Türk milletinin elinde bulunan imkan ve fırsatlar 
tarihin hiçbir devrinde, hiçbir millete nasip olmamıttır. 

'l'ar:Atte ilk defa olarak bir millet, tam manasile aklın hakimiyeti
lıi kurmak, bu hakimiyetin icaplarına uygun gayelere en düz ve 
doğru yollardan yürümek imkanını elde etmittir. 

, Dütüncemizi anlatalım: Bugün dünyada tiddet idareleri ve 
demokrasiler vardır. Şiddet idarelerindeki gaye, bir milletin fert
lerini hür dütünmek ve söylemek ve serbestçe inki~f etmek im
kanlarından mahrum ederek her vatandatı muayyen bir nümune
l'e uygun bir hale getirmektir, bu nümuneden aykırı görülenleri 
de ezmektir. Bu yolda yapılan içtimai ııtıfanın manası, istidatlı
ları, uyanrkları, cesurları, kabiliyetlileri ortadan kaldırmak, kö
tiikörüne resmi tipe uyacak tıynette olanları ya)atmaktır. 

B öyle 'bir gidişin filan ve falan esasa -göre, filan veya falan sağ veya 
sol gidişine göre yapılmasile eski asırlarda Katolik kilisesinin ls

Jıanyada kendi nümunesine uymıyan istidatlıları, uyanıkları, cesurlan 
engizisyon meka.nizmasile imha etmesi arasında içtimai: ölçü ile fark yok
t'llr. İstidat, kabiliyet ve cesaret gibi nadir 'krymetlerin israfı yüzünden bu 
~ 1spanyanm ba§mda dolaşan feUıket, günün birinde bütün şiddet ida
relerini bekler. Bu ddareler teknik ilerleyiş temin edebilirler. Fakat hiçbir 
~evamıı içtimai inkişaf, yalnız teknik faaliyetlere dayanamaz. Nitekim 
1?1.saniık için hiçbir fikri eser yaratmıyan birtakım eski medeniyetlerin, 
ltöleleri çalıştırmak suretile koca.ma.n mimari abideler vücude getirdikle· 
tini görüyoruz. 

D emQkrasi prensi pine sadlk olan memleketlere .g~lince ~ bu m.emle· 
. ketlerden hiçbirinde aklın beITak hakimiyeti kurulamanuştır. On
dan kalan müesseselerin, itli.katların nüfuzu. kurulu sıntf ve menfaat mü
cadeleleri; ideal hedefin feda edilmesine sebep oluyor, o:rt-a.ya ancak melez 
e~erler çıkıyor. Yürüyüşler tereddütlü, girintili, çıkıntılı şekiller alıyor. 
13\r ınem.leketin muayyen lbir tlakikadakn. umurnt menfaati diye teeerrüt 
e~~İı:ilebilecek bir gayeye, vaziyetin ve ,aklın icap ettirdiği J~stirme yoldan 
)'l.l.ti.i.tnek imkam /bulunmuyor. 

A klm Türlciyede kurduğu hlk\mı'iyet tarihte eşE,iztjir, Hiçbir milletin 
be l.l.. ..... __ :'-!- .:ıı - ....... ....... _.._ J.•-=- .:ı .. l.!.-.. :_,__, ~ ,, ~ "' "'•""ıı.r-.. .1...a. 1~1t •&ö.Cıuı .... ""'L. 

l', nıuV8.2ıeneli hareket yolunu lbn kadar isabetle buJ.mamış, ileri gidişe 
~a~ olan engelleri bu kadar ce&retle tasfiye etmemi§tit'. Yine h içbir ta
l'ıhı rrchber, •bir milletıin yarniı için lbu kadar esaslı bir temel hazırlıya.ma
b:ıı§, her türlü ifratlardan uzak kalmayı bu kadar iyi 'bilmemiştir. 

, ~arihte ıeşi olmıya.n ibu !içtimai şartların ne kıadar serbest ve çabuk bir 
g~~ş tenınn ettiğini ve ne kadar yeni ve güzel varlıklar yarattığını, her 
~~ün göğsünü kabartan aserlerile görüyoıı.ız. Bütün dünya için eşsiz 
ır ornek Qlan bu büyük eser üzerinde titrenıi~ mecburuz. Tarihi bir 

förttş sahibi olanların bu hakikati görm.emelerine imkan yoktur. Yaratı
t~ eserin mukayeseli manasını anlamıyanla.ra. duyurmak ta bu gibiler 
Çın en büyük bir rva.zıifecllr, 

T ürk vatandaşların hepsine düşen yü.JtSJ~k bir va1ifıe de, böyle bir 
hl ıesere ]ayık olmak ve •blunun ıi.nkişafı için ell~inden geleni yap· 
. aktır. Bu yolda. verimli bir !inkişafın liç .engeli olabıhr: 

1 - Dünden kalan ve hakikatin 'Wllı icaplannı ölü şekillere feda 
eden itiyat ve us.uller. 

2 - Hatıra, gönüle, intisaba. dayaman bir içtimai ısbfaıun lcahn
tılan. 

3 - Unnmni lı2yata. ait bi!- nii~ıı.zıım, gerek bir ada.ınoı koncli şıa.hsı 
ve gerek hatır ve gönlüne kıymet venliği adamlara taallôk ~den men
f aatıere ilet edilmesi ve böylece umumi menfaatin ı;iğnenmesi. 

ı· Osmanrı idlLt'es.inden ıWras kalan itiyat, usul ve zihniyetılere karşı inkı
ap idaresi ilk gündenberi cephe e.Jnuştır. Devlet sanayiin&n ve maden ara· 
~a. gibi ve çabuk surette çalışması istıe-nen yeni müesseselerin hu mirasır. 
, e~ı.rlerfoden korunmasr ve yenl tekniğe göre çalışma 4mk9.nının temin 
dilnıesi ·hunun canlı bir <Jel.ilidir. 
~ .AY'ni tekniğin bütün devlet makinıesin,e yayılması ve emniyet esasına 
i ~Y~nrır verfmli bir varlık kurulma.cıı, mkıl.3.brn yeni devresinde başlıca 
;1nı1Zdir. Atatürkün nutkile ve Cela.J Bayarm prograınıiie bu rasyon~izas
a ~n gayesi için oıitaya yeni ,bir milli annsak konulmuştur. Esaslı icraata 

1 hazırlıklar devam ediyor. 

z eka, istidat, teşebbüs ve kabiliyete dayanan içtimai ıstıfaya gelince; 
" Celal Bayarm son nutkunda bu esasın demokrasi ideallerine ve 
lt~tan?aşlara müsavi f.trSat ve imkan veırınek e.sasma en uygun bia- §e· 

§n.:e. ıf~de edildiğini görüyoruz. Tavsiye mektubu, hatır ve gönül, 
f~ı nüfuz sayesinde hayatta Heri gitmek im.kanı bulunduğn yolundaki 
et. ler dünden kalına şeylerdir. Bu itiyatlarm .izleri hiç şüphesiz devanı 

ll'ıektedir. 

diı~:r . nıeınlel;,!t için terak'kinin en hassas ölçüsü, ıen ıiyilerin, en mukte
faa:r.ı~, ~!! t er.'li= ve :foğ::-t:la.'"!n üste çlkması olduğuna göre, umumt men
dı e ait ölçülerin hükmünü kıran ve bir liyakaıtsizin ileri gitmesine Yar
ta~ e.den Jıor vatanda§. inktliba ihanet .etmiş demektir. Çiinkü ta.vsiye 
~11 esınde ileri g:itme'k mümkün olduğu b.ak1mıda bir .kanaatin ortaya ya,. 
i çi:a.sı, .şahsiyeti inkişaf ettirmek arzu veci.htiya.cını uyuşturur. Yürümek 
Set harıçten yardmı.a ihtiyaç duyan zayıf, aciz, sathi tipin bollaşmasına 

Jep olur. · . . 

du~181._Baya:rrn ~r,.en sen.eıYe dair millete hesap verirken, ortaya koy
tııı tıı Yü~.sek prensip, bu gibi kaptlann çok titiz ve sıkı bir surette ka
en i~ca~rna ve umumi hayattaki nim~tlerden hayırlı bir ba.rış halinde 
ist1·r ..:ı~rın, en iktidarlıla.rm, ıen larm.. müsavi tırsa~ esası üzerine 

a~ ed . , • "" e(.~erıne en caııl ·'it ... • , 

U nı.unu· hay~tta temiZ :;-b~r~klık ve bunlardan doğ-
IA.ba muş devamlı ,bir e _ t!q'.tJ.k- ,v~ii1tikr'°aır kurulması, inkı-
lizeıi Ya'.pılabilecek hi~mei1~9,t ·· 'ğ{fd.Ü.r,. i.Sağlam bir ahlaki temel 
t,_, ne ku--1-••• - ı.· ı...: •• "~" ~· • ~ N .. 
.:ırn §ah • ~·,, a. •••• ::çül~ • ~ v~~"l) semere ve.-ıx:ez. ı ıte· 

si nUfuza, kuvvete vt , · te &ıt:~~ .~~Biiere o.aya.nan eski 

,.,,. ··Jt~... .. ~ { (Arkası 8 incide) 

Devlet Hesaplarında "Lira.. Esas Olacak 

AHMET E MiN YALMAN 

Ankara, 15 (TAN) - Devlet hesaplarmda 0 lira" nın 

esas olması hakkında Millet Meclisine bir kanun layihası 
verilmiştir. Buna göre, devlet hesaplarında 20 para ve 
küsftru tay edilecek, fazlası kuruşa iblağ olunacaktır. 

•••••••••••• 
ATATORKON 
TEBRiKLERE 

TEŞEKKÜRLERi 
AınkaınL, 15 (A.A.) - JUş\ase· 

tieümhur Umumi JWıipliğinden: 
sekizinal Artırma ve l:"erll 

Malı lia.ftası müııasebetlle yur -
dun her tıa.ra.fmdaJn, Atatürıke 
vaıtandaşfarm sSJ)l!bnl duygula.. 
mu ve e!koınıomt aianmdaki U· 

yanıkhk ve ilerleme severllğinl 
göst.eren ~k telg.reıfls.r gel -
mektedir. Bunda.il çok mtiteh.as
s is olı<ın At.atürk, teşekkürleriı~\iı 
Amtr.low Ajansı vasrt.asile letil· 
mesini emir buyıo.nn.~1anbr. ............................. 

Habeşistanın Yeni 
Valisi Yola Çıktı 

Roma, 15 (A.A.) - Habeşistan u
mumi valisi Duc d'Aoste, şimali Ai
rikaya gitmek üzere bugün Napoli
den Tara kruvazörüne binmiş \re kru 
vazör, refakatinde birkaç muhrip ol
duğu halde bu sabah Napoliden ha· 
reket etmiştir. 

lngiliz Notası Siddetli 
' 

ln9iltere, Çin Sularına ·Harp 
Gemileri Gönderecek 

Nankin Şehri Zaptedilirken Y et~iş Bin Çin 
Askerinin Maktul Düştüğü ,Haber Veriliyor 

Londra, 15 (TAN) - Burada hü
kfunet mahafilinde, siyasi merkez.. 
!erde ve halk arasında günün en mü 
him :ınooelesi Uzak Şark had'iıseleri- , 
<lir. Va.şingtondan ve Tokyodan ge
len en son baberler-e göre, Japonla -
rm bitaraflara tecavüzü, oralarda 
da günün başhca meselesi halinde· 
dir. 

Uzak şark hadiselerini son yirmi 
dört saat içinde şöyle hulasa etmek 
nıüm.kündlir: 
ı - Japon bomba ve mermilerile 

tr.ı.tmlan Amerikan gemileri ve te.
·cavüze uğrıyan lngiliz gemi~eri et-

rafmdaki akisler ve i.ki devletin aldt
ğı mütekabil vaziyet. 

2 - Bu hadiseler karşısmda Çin 
ile alakası olan diğer bitaraf devlet,,. 
!erin düşünoe ve hareketleri. 

3 - Japonyamn bu hadiıseJer kar. 
§rnında hareket tarzı. 

4 - Ç\n ve Japon orduları ara • 
smda:ki harp vaziyeti. 

filk mesele, Amerika ile lngiltere
nin Japonyaya, aşağı yukarı müşte
rek mealde, fakat ayrı ayn birer no 
ta vermesile neticelenmiştir. Ingifü; 
notasının son metni kabinede görli· 
şU.lmüş ve bugün alakadar kanallar
la Tokyo hükiımetfoe verilmiştir. 

Türk· lngiliz Dostluğu 
~ı Ingi!liz nota.smda, Japonyanın ha• 

reket şiddetle protesto ediliyor, 
Uzak Şarkta.ki lngiliz menfaaUeriniu 
dikkat nazar:ıından uzak tutulmama.· 

lngiliz Mulıarririne 
Bir Ziyafet Verildi 

Dedi ki: Dostluğumuz Misafir Gazeteci 

Bütün Tecrübelerden Sağlam Çıkmıştır 

Mi.aalir B. Hubert l•tanbul gazetecileri arasınd'a 
( Miaalir muharrir aoldan beşinci zat) 

Londrada çıkan "Sundcy Times,, 
gazetesinin siyasi muharriri B. Hu -
bert Beantemps memleketimize gel • 
miştir. lngiliz gazetecisi, Ingiltere 
nin tanınmış siyasi rr.uharrirler...nden 
dir. Senelerce '•Daily Telegraf,. ve 
"Taymis,, gazetelerinde çalıştıktan 

sonra şimdi Sundey Ttmes gazetesi· 
nin haftalık siyast makalesini <;cru• 
tiner imza.sile yazmaktadır. 

Yunanistanda 
Gazel Söylemek 

Yasak Edildi! 
Atinadan gelen haberlere göre, Yu 

nanista.nda gazel söylemek yasak e· 
dilmiştir. Bu karar, Yunan Basm ve 
Türizm müsteşarlığının gösterdiği 1il 
zum üzerine ittihaz edilmiştir. Fake.t 
Yunan gazetelerinde oku.duğum•Jza 
göre, bu yasak karan, yalnız gramo
fon plaklanndaki gazeller, içindir. 
Bir krsıın Yunan gazetele~~zinolar 
da gazel söylemenin de~· edil • ... . 
mesini istiyor. · . " 

Dün matbuat namma tngiliz misa 
firinıize Parkotelinde bir ye:nek ve -
rilmiş ve yemeğin sonunda misafiri 
miz §U sözleri söylemiştir: 

"Türkiyeye ilk defa olarak geliyo
rum. Fakat bu ziyaretim son geliş 
değidlir. Gelelidenberi her taraftan 
nezaket gördüm. Bana yapılan bu da 
veti de yalnız ,.Türk misafirpcrverli· 

(Arkası 10 uncuda) 

Yezirköprüde 56 
Ev ve Bir Kadın 

Yandı 
Vezirköprü, 15 (TAN mu

habirinden) - Bu civardaki 
Göl köyünde büyük bir yangın 
sıktı, Neticede ( 56) ev yandı, 
bir kadıncağız:. da alevler ara
sında yanarak can verdi. Kay
makam yangın mahalline gel
mİf, söndürme işile uğrat· 
mıştır. 

Amerika Hariciye Nazırı 
B. HuU . 

Cenevreye 
Protesto 

Gönderdik 
:Ankara, 15 (A.A.) - Anadolu A

jansının haber aldığına göre, Millet
ler Cemiyeti tarafmdan Hataya gön 
derilen komisyon intihabatın, sureti 
icrası hakkında 87 ma.ddelik bir tali· 
matııame hazırlamış ve Milletler Ce 
miyeti Konseyi Reisi tarafından tas
dik edildikten sonra meriyete girmek 

(Arkası 8 mcide) 

(Arkası 8 incide) 

....... 

f.tansa 
Suriye 

Gorusmesi . , 
Paris, 15 (A.A.) - lyi maliimat 

almakta olan mahafilde, halihazır -
da Suriye Başvekili ile Fransa hari • 
ciye nezareti arasında yapılmakta o
lan noktainazar teatileri ile alakadar 
olmak üzere Fransa ile Suriye ara -
smda münakit ilkki.nun 1936 muahe
desinin, bütçe müzakelerinin nihaye-

(Arkası 8 incide) 

Bir "Zin.a .. Cürmü Meşhudu! 

Bir Papaz, Bir Kadın 
Mahkôm Oldular 

Balattaki manastırın dı,arıdan 

bir görünüşü 

Istaiıbul polisi, dün, bi.r ahlaksız· 
lik cürmü meşhudu tesbit etti, ha
disenin bir kadın ve bir erkekten i
baret olan suçlulannı mahkemeyd 
verdi ve hakim iki suçluyu da hapse 
mahkUm etmek su.retile hawseye son 
noktayı koymuş oldu. 

Hadiseyi bir gazeteci sıfatile takip 
eden arkada.,.<;rnuz tıahkikatmı şöyle 

anlatıyor: 

Balatta Mürselpaşa caddesinde 
132 numarada 0 Aya Yani,, manastırı 
vard?I'. Bu mana.<;tır, KudUsteki 
''Turu Sina,, kilisesine bağlı bir or
todoks manastırıdrr. Fenerdeki pat
rikhaneye merbut değildir. Burası 

sadece bir manastır olduğundan . bu· 
ra.da dini 8.Yiın!er ve sa.ir dünyevi iş· 
lf re ait merasim yapılmaz, Bütün 
~nast.trlar gibi bu.raya da kadın gir 
~yasaktır. 

Bn manastıra, altı yrl cvv~ı. Do
siteos Kladis isminde bir papaz, Ku· • 
düsteki "Turu Sina., kil.isesi tara -
fmdan tayJn edilmiştir. Dositeo.~ : ı l

(Arkası 8 indd<' ) 
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Yazan: 

~]i Haydar Mithat 
{Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

lngiliz Parlamentosunda 
Alakalı Munakasalar 

-22-

Y ddız mahkemesi Mithat Pa
şa hakkında idam kararı ve 

tince bUtUn medeniyet alemi ayak 
landı. Mithat Paşanın o zamanki 
mevkii memleketin hudutlarını çok 
aşmıştı .. Dünyanın en sayılı ve en 
dürüst ve temiz adamlarından biri 
sayılıyordu. . 

Abdülhamidin böyle bir adama 
el kaldırması her tarafta umumi 
bir isyan uyandırdı. lngiltere parla
mentosunun Avam Kamarası da,. 
Lortlar kamarası da, günlerce bu 
meselenin münakaşasına devam et
ti. 

1 Temmuz 1881 toplantısında aza 
dan M. Coan şu talepte bulundu: 

- lngiltere sefareti hekimi Dr. 
Dikten Abdülazizin intiharına dair 
bir rapor vermişti, Bu raporun par 
lamentoya verilmesini dilerim. 

Hükumet vaka zamanında gerek 
bu Ingiliz doktor ve gerek diğer 
ecnebi doktorlar tarafından hazır
lanan rapora dayanarak insanlık 

ve adalet naımma harekete geçmek 
kararında mıdır? Babıaljye veya 
doğrudan doğruya Sultana müraca 
at ederek Mithat Pa§ayı kurtarmı
ya çalışacak mıdır?. Bu sualime 
cevap almazdan evvel Mithat Paşa 
yı muhakeme eden hakimler hak.. 
kındaki kati şüphelerimi ifade et
mek isterim. Şu sözleri söylemek 
mesuliyetini almaktan çekinmem ki 
bu adamlar Avrupanın ve lngilterc 
parlamentosunun hürmetine layik 
olmıyan kimselerdir. 

H ıriciye Müstcşan Dilke bah 
sediJen rapor, 1876 senesin

de neşrettiği 3 numaralı mavi ki 
tapta çıkmıştır. B~ka rapor yok 
tur. Son muhakeme hakkında Ha
riciye Nazırı, lstanbuldaki sefiri -
miz Lord Dufferin ile muhabere ha 
]indedir. Netice hakkında söz söy

JlleVlimalzdfr. 

• 

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa 

vet, Kristoforides Efendi bahsedi
len adamdır. 

21 Temmuz toplantısında: 
M. Coan - Mithat Pa§a.Dın 

Taife nefyedileceği doğru mu? 
Hariciye Müsteşarı - HenUz res 

mi mahimatnnız yok. 
22 Temmuzda: 
M. Coan - Mithat Paşaya dair 

yeni ha.her var mı? 
MUsteşar - Son kırk sekiz saat 

tc yeni bir haber almadım. 
M. Coan - Vaziyet çok nazik

tir. SUratle hareket etmek lazımdır. 
Avrupa devlet adam1armrn saygıya 
ve dikkate en çok değeri olanların 
dan biri, icraatı sayesinde müstes 
Ja bir şöhret kazanan bir devlet a 
damı, parli.mentonun malumu olan 
şekilde muhakeme edilmi tir. Bu S8cı 
niyede bu adamm"hayatı tenlik.ede 
dir. lngiltere hükumeti Babıali üze 
rinde şimdiye kadar yaptığından 

fazla tazyik icra etmelidir. işin ne 
kadar nazı•, olduğunu bilirim. Şu
rasının da farkındayım ki bir ecne 
bi devletin böyle bir iş hakkındaki 
yapacalı hareket, Sultanm Der.din 
de dOlltae 1* ~ bulun • 
mak hudaclmı11 ~ Bundan 
tlmcliye kadar hiç bir netiee çıkma 
.... Benim bugibı)dl talebim, in 
lilten puilmento8llmm IOD malla 
keme balrkmdalll dlllnClllini .elk 
tu a9P orta,a WJI; zehr. Bu IU 

NtJe 81lltaa lwlodıt ...... ta 
...,. ... ,.... .. , tııııMılil:ertn te 
...... dalla fuJa ı.ir k.ıaeatı...... ,,. 

Yugoslav 
Talebeler 
Dün Geldi 

Yugoslavya .ile memleketimiz ara
sında kültür beraberliğini temin ve 
inkişaf ettirmek maksadilc yapılan 
analşmanın esaslarından hiri de tale 
be mübadelesidir. Yugoslav üniversi 
tesinden gönderilecek ta!t?belere mu
kabil buradan da üniversite talebesi 
gönderilecek ve Yugoslav talebeleri 
Türk hükfuneti tarafından, Ttirk 
talebe de Yugoslav hükumeti tarafın 
dan misafir edilecektir. 

Bunun ilk tezahürü olnrak dün Yu 
goslavyadan şehrimize iki talebe gel 
miştir. Bunlar Belgrat üniversitesi 
edebiyat ve tarih kısmı mezunların
dan Branislav Curccv ve tarih ve 
Tiirkoloji talebesinden Filopoviç Ne
dimdir. 

Bu talebeler dün üniversite um•ımi 
katibi Ferit Zühtu tarafından kabul 
edilmiş ve kendilerine buradaki ika
metleri müddetince gösterilecek ko
laylık ve yardımlar hakkında izahat 
verilmiştir. · 

Türk üniversitesinden Yugoslavya 
ya gönderilecek talebelerdtn biri hu
kuktan, biri de edebiyattan seçilecek 
tir. Bu talebeler dost ve müttefik 
memlekette Yugoslav dilini öğrene
cekler ve kültürünü yakrncian inceli
yeceklerdir. lstanbul üniversitesin -
den dost memlekete gitmek istiyen 
talebeler 'fazla olduğundan araların
da bir seçme yapılacaktır. 

Bu iş, rektör Cemil Bilselin Anka 
radan avdetinden sonra olacaktır. 

Maruf bir hitabet üıtadı 
fehrimizde 

Isviçrenin en maruf hatiplerinden 
Cenevre konservatıuvan hitabet kür
süsü profesörü Jean-Bard, şehrimi2'e 
gelmiş ve dün edebiyat fakültesi tür 
koloji salonunda bir konferans ver
miştir. Hitabette ihtisasile tanınmış 
olan bu maruf profesör, !sviçre ve 
Fransız edebiyatından birçok seçme 
parçalar inşat etmiş ve "Hitabetin 
sım,, etrnfında dikkate değer izahat 
vermiştir. Konferansta İktisat fakül 
tesi dekanı profesör Omer Celftl ile 
Dl?'Çôk pı U!t::;Uı. ü~ ... -ui. vo t.o.L>~ ..... 

hazır bulunmuştur. 

Jean-Bard, yann Atinaya hareket 
edecektir. 

Üçüncü Devre Gaz 

Kursları da Açlldı 

Meğer,N eler Yiyormuşuz) 

Karışık Yağ Yapan 30 
Imal8thane Kapatıldı 

Temizliğe riayet etmedikleri için kapatılan lokantalardan 
birinin önünde halk, kapanma •ebebini okuyor 

Yapılan devamlı kontrollere rağ -
men, gıda maddeleri satan yerlerin 
gerek belediye, gerek hıfzıssıhha ka
nununa aykırı hareketlerine rastlan
maktadır. 

Bu arada dün yeniden lokantalar 
teftiş edilmiş ve Sirkecide bir lokan
tanın temizliğe riayet etmediği gö -
rülmUş, kapatılması için muameleye 
başlanml§tır. Yemiş, Zindankapı, tü
tün gümrüğü, Tahtakale ve Taşçılar 
da Bakkal, berber, derici dükkanla
rının Üzerlerinde gizli bir halde çalı 
şan ve mağşuş yemeklik yağ yapan 
otuz imalathane bulunmuştur. Bun -
Jarın sahipleri müddeiumumiliğe ve -
rilmiş, mallan müsadere edilmiştir. 
Bir fırından alınan ekmeğin nUmuııe 
sinin içinde fare ölüsü bulunmuş, di
ğer birçok fınnlarm yaptıkları ek -

Merhum Prensin 
Cenazesi Mısıra 

Günderlldl 
Merhum Prens Ahmet Seyfeddinin 

cenazesi dün sabah saat dokuzda li
manımızdan kalkan Romanya vapu
rile Iskenderiyeye gönderilmiştir. 

Cenaze evvelki akşam saat on ye
dide Galata yolcu salonuna getiril -
miş ve merasimle vapura konulmuş-
tur. Bir JlllÖI' ~ l&rl1mit 

meklerin hemen birçoğunun noksan 
veya bozuk olduğu anlaşılmıştır. FI
rmcılann, belediye tarafıı;ıdan teftiş 
edildikten sonra uzun müddet bir da 
ha teftiş görmiyecekleri kanaıı.tile 
büyük bir faaliyetle piyasaya bozuk 
ekmek çıkardıktan anlaşılmıştır. Bu 
nun önlenmesi için fınncıların her -
giln teftiş edilmeleri kararlaştırıl -
mıştır. 

Fiyat li•te•i 
Bundan sonra halkın yiyip içmesi

ne, yıkanıp taranmasına, oturup kalk 
masına mahsus yerlerin fiyat listele 
ri yalnız tasdik edilmekle bırakılmı
yacak, bu listelere koydukları fiyat
larda tetkik edilecektir. Bu gibi mü
esseselerin umumi masraflan, kira
ları, müstahdem Ucretleri tespit edil 
dikten sonra bir fiyat konacaktır. 

Esrar, Eroin 
Kaçakçdarı 

AJHycycı Vçı n~= 
Emniyet MildUrlUğU kaçakçılık bü 

rosu memurları, evvelki a"kşıı.m Gala 
tada Şeftali sokağında Arap Muhid
din isminde birinin kahvesinje arısı
zın arama yapmışlardır. 

Ocakçılık eden Pandelinin üzerin-

todarmuz t&ratmdan ~· 
Yallcle Ha••••• Oclalan 
Vallcle hamada otul'Ul1mıl1a .... 

16 .12-937 

• • Navlun lçın 

Rekabet 
Yolu Açıldı 
Ihracat mallarmuzm navlunları ü

zerinde hUkfiınetle ecnebi acenteler 
arasında çıkan a.ııla§amamaz1ık üç 
ay devam ettikten sonra, acentelerin 
navlunları indirmiye muvafakat et -
meleri ile neticelenmiştir. Fakat, bil
hassa fındık navlunlan hakkında de
niz ticaret müdüriyetile acenteler a
rasındaki ihtilaf, son günlerde yeni 
bir safhaya girmiştir. Hadise şudur: 

ihracat mallarımızın navlunJa.rını 

tröst halinde yükselten ecnebi acen
teler, 29 şilinden 60 şiline çıkardık
ları fındık navlunlarmı bir Yunan 
kumpanyasmm 37 ,5 ş.ilinden nakliya
ta başlaması karşISmda 40 şiline in• 
dirmiye muvafakat etmişlerdir. 

Halbuki, Deniz Ticaret müdürlüğü, 
şimdi, tröstçü acentelerin fındık nav 
lunlannı 40 §iline indirmelerini kfı.fi 
görmemektedir. 

Çünkü, Yunan kumpanyası yeni· 
den müracaat ederek zaten 37,5 §ilin 
olan navlunlarmı 25 k~ daha in• 
dirdiğini bildirmiştir. 

Bugüne kadar tröst haricindeki va 
purlarla 3000 ton fındık taşınmıştır. 
Bu sene ihraç edil~k rmdık mahsu 
1ü 5000 ton olduğuna göre daha ta
şınacak 2000 ton fındık vardır. Bu 
günkü şartlar dahilinde bunla.nn da. 
iş aksamadan taşınacağı anlaşılmak• 
tadır. 

Yunan vapurlarmm yaptığı son 
tenzilattan sonra, ihraç ma.ddeleriml 
z.i taşıyan diğer ecnebi kumpanyala
rın navlun işlerinde daha esaslı ve 
bütün ihraç maddelerimize şamil o
lacak olan pek ucuz bir tarife teklif 
etmeleri bekleniyor. 

Deniz Müsteşarı, Dün 

Almanyaya Gitti 
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&:::::::::: = 16 .12 - 937 
TAN 

fifK 
Salatalar 

B. Delbos Pra9'da Dün r--~;;;~~ .. ·ı Biriken Paramız 
ı Gölgede i a· M·ı d 

Yazan: B. FELEK 
Küçlildüğümdenbcri ekşili tatlıdan 

fazla. severim. O yiizden de midemi 
başlamışımdır ya! O da ayn bir da.
va.dır. Bu arada turşuların nezdimde 
tuttuğu me\'kii ihtiram ayn, salata· 
lann makamı da ayrıdır. Görüşmelerine Başladı ıı e~~!~" 1 ır ! yon an 

r :Ji 90 Milyona Çıktı Efendim! Ben salatalardan mfuıa 
91kannnı. DiyeceliSiniz ki: 

- Biz de gazetelerden mana !:.ık&ı-

Küçük itilaf 
Erkamharpleri de 
Prag' da Toplandı 

Ankara, ıs (TAN muhabirinden) - Maliye Vekaleti müste
farı B. Cezmi Erçin, Ulusal Ekonomi ve Artırma Haftası müna
sebetile radyoda bu akşam çok etraflı bir konferans verdi, tasar
ruf siyasetmizi ve bu siyasetin çok verimli neticelerini anlattı. 
B. Cezmi, halkın biriktirdiği para miktarının muhtelif senelere 

nnz. 
Gerçi, baza.n sizinki benim\tindee 

daha güçtür ama, gazete salata ol
sun diye yazılmaz. Salata da. gazete 
~klinde yapılmaz. 

Mesela bir patates salatasında, 
dunnu5, oturmuş, ağu \'e tecrübeli 
bir hal va.rdır. Biraz babayanidir. 
Fazlası ağır gelir. , 

ta \esi mini 'öyle bildirdi: 

Prag, ıs (TAN) - Fransa Hariciye Nazırı 
8. Delbos bugün 16,30 da Belgrattan buraya 
teldi ve istasyonda Hariciye Nazın B. Krofta, 
elçiler, Prag Belediye Rei&i, Hariciye erkanı, 
Fransız kolonisi ve birçok mebuslar tarafından 
~dandı. İstasyon etraf mda toplanan halk 
~labalığı misafir Nazırı hararetle alkıtladı. 
lata.yon ;e sokaklar Çek ve Fr~ıız bayrakla
l'İle donanmıflı .. Misafir Nazır otomobille F ran 
•ıı Elçiliğine giderken sokaklarda halk tara-

"- Türkiye Cümhuriyctinde, ta -

1 
~!i!!!ı!~~!!!!!!~~~~~~~4' 

sa.rruf mevduatı 1920 senesinde 

1,675,000 liradan başiıyarak 1925 se- Ku··ııu··r 
Lakin turp salatası öyle midir ya! 

fından alkıtlanıyordu. 1 
13. Delbos, Fransız elç.ıliğinde biraz\--;::;:;;;;.-;;-..._._.. 

latiraba;t.ten sonra roomi ziyaretleri- t lıveçte en çok 
lıJ yapmış ve bu ziyaretler iade edil- ıevilen ıinema 
~i'kten sonra iki memleket arasında artistini meyda-
l?Jc gö'rüşmeler yapılmıştır. Ver'ilen karmak için 
ll:ı.alumata. göre, B . Delbos ile B. na çı l müsa-
ltrorta ar.asındaki görüşın.e; çok sa- yapı an . 

nesinde 7 ,526,000 liraya, 1930 sene-
sinde 32,287,000 liraya, 1935 sene
sinde 72,234,000 liraya ve içinde bu
lunduğumuz sene de "90" mltıon li
raya yükseldi ise, çok iyi takdir bu
yurursunuz ki bu netice bir tesadüf 
eseri değildir. Bu yükseliş, şuurlu ve 

ll:ı.iınt ve dostane o'lımuş, jki memleket bakayı lngnd 
~8.Smda:ld meselelerle. Avrupa sul- Bergman adlı genç art~st t \-L h • t d 
hUne ait umumi mevzular konuşul- kazanmıştır. Bu genç artı•t İ e 15 Q n Q 

' metodik bir çalışmanın anilli iktısada 
hakim olan zihniyetin feyizli bir se
meresidir. cumhuriyet hükfuneti, 
Büyük Şefinin gösterdiği istikamet
te, bir taraftan sınai kalkınma ile 
birlikte, milli ekonominin her saha
sında yakından ve kuvvetle alakadar 
olurken, bütün tasarruflan toplıyan 
ve onlara iktısadi ve emin ·plasman
lar bulan mi11i bankalann kurulması 
ile de pek esaslı surtte meşgul ol -
muş ve bugilnkü ımeşkU.r netice, an
cak bu suretle tahakkuk ettiril-
miştir.,, 

ll:ı.uştur. 15,208, Greta Garbo ise S 
1 B. De!lbos, son Londra. ~onuşma- 10949 rey kazanmır-tır. Mia 1 Kadınların 
arı hakkında B. Kroftaya. ıza.hat ver I "d b l . h 

ll:ı.i§. bilhassa Almanyanrn umumi ma. ngrı uzun oy u, aıya 
hiyetteki i te1kleıri de kıonuşma mev-. ıaçlı ve 18 yaşındadır. Son A k ı • Y • 

tuu oTmuş:ur. iki sene zarfında dört film s er 191 
• bl"'''" çevirmiıtir. ı 

..... B. Beneıın te ıgı •• •. ••. • ••• ••••• _.... • • • • .ı 
~rag, 15 (A.A.) - Rei9icümhur 

~n~ Cek ordusunun yıldönümü 
tı .o . .Ue.Lbos .wı z1y at t:ı.ı wuua.:.cucı.ı-

le of<juya hitaben Pir emirname neş 
tatmjş ve 16 kfınunuevvel 1917 tarih
li FrallSlZ hükfımeti em.imamesini ha 
ttrıatmıştır. 

Maluın olduğu üzere bu 16. 12. 917 
tarihli ernlirname ile Fransa, Fr.anşa
d.a harbetmekte olan Çek gönüllüleri 

ltrtaıarını Çek ordusunun birinci mtis 

~kil kıtalan olara'k tanmuştı. 

Erkanıharpler 

. l>rag, :;s (A.A.) - Çeteka bilt:i
tıyor: Reisicümhur Beneş, Küçük An 
lant erkaniharbiyeleri konferansına 
iştirak etmekte olan Yugoslavya er
lı:anrharbiye reisi General Nediç ile 
~onıanya erkaniharbiye ikinci reisi 
lonescuyu kabul etmiş ve bilahara 
teneralleri heyet azalarıyla birlikte 
6ğ1e yemeğine alıkoymuştur. 

D. J!lcnKlin 

Almanyadan 
Nasll Döndü? 

Paris, 15 (A.A.) - Eski Başvekil 

B. Flandin, bu sabah Berlinden bu -
raya gelmiş, seyahatinin hususi ma
hiyette olduğunu, yalnız seyahat in

tibalarının Başvekile bildireceğini 

söylemiş ve şu sözleri ilave etmiştir: 
"-Halihazırda Almanya ile Fran 

sa arasında derin noktai nazar ihti
lafları mevcut olduğu tnütaleasmda
yıın. Fakat iki hükumet ve iki millet, 

muhtelif prensipler ve muhtelif usul
lerle de olsa Fransızlar kadar Al -
man 'ann da son derece arzu etmek
te oldukları ı ~nnolunan sulhü mu • 
hafaza etmek için mütekabilen yapa 
bilecekleri fedakarlıkları ihtimamla 
tetkik etmek mecburiyetindedirler.,, 

Varşova, 15 (A.A.) - Hükumet 
tarafından parlamentoya verilen bir 
kanun layihasına göre, kadınlar 19 
yaşından 4::> ya3ma kadar yaranncı 
askerlik hizmetini yapabileceklerdir. 
Devleti tehdit eden bir tehlike ha-
linde veya harp zamanında bu su -
retle talim ve terbiye göıımüş olan 
kadınlar irtibat, hava hücumlarına 

karşı müdafaa, sıhhiye, nakliyat ve 
büro işlerinde kullanılabileceklerdir. 

Basın Birliği 
LCiyihası için 
Üç Toplantı 

Ankara, 15 (TAN Muhabirin
den) - Basın Birliği kanun projesi 
yarın Adliye encümeninde görüşüle
cektir. Kanunun Meclisin bu devre -
sinde çıkarılmasına çalışılmaktadır. 
Türk Basın Kurumu layiha etrafın -
da görüşmek i.izere lstanbulda, An -
karada, Izmirde üç toplantı yapacak 
tır. 

Madritte 

15 Ölü 
Yaralı 

Madrid, 15 (A.A.) - Şehir, dün ak 
şam yeniden bombardıman edilmiş~ 
tir. 

Yolcu ile dolu olan bir tramvay 
bir bomba isa.bct etmiştir. 15 ölü ve 
30 yaralı vardır. 

Hendayc, 15 (A.A.) - Franltlst 
memıuralr, ihtimal yakında yapılacak 
Frankist taarruzunu arif esinde firar 
lara mani olmak için Fransız - Js
panyol hududundaki kontrolü takvi 
ye etmiştir. 

"Vatani Hizmetler .. 
Kanunundan Bir 

Kelime Çıkarılacak 
Ankara, 15 (TAN) - Vatani hiz

metler tertibinden maaş alanlara ait 
kanunqaki "maktu maaş tahsis olu
nur" ibaresinden "maktu" ke'imesi
nin çıkarılması hakkında meclise bir 
layiha verilmiştir. 

Kadromuz 
Kabar1yor 

-o-

Orta Tahsil için 
39 Müdür Daha Lôzım 

.A.Qka.ra, 15 (Tan muhıa.birin
den) - Maari.f Vek8.leti, orta · 
tedrisat mekteplerindeki müdür 
ve müdür m.uadnliklerine alt 
kadrolarda değişiklik ye.pmıy& 

kairJ.r voıml.5ür. Bu ma.ksatıa 
hazır.1.ııraa.n yeni proje şu esba
bl mucibe ille Baş,·ekii.lete gön-

derilml5tir: 
"1936 - 1937 der yılında. or

ta. tedrisat mekteplmi.nddd ta
lebe sa~ısı 75 biıu:i btllmu~ ,.e 
yeniden 12 mektep ve 208 ı:ube 
~bnı.,tır. 937 - 938 senesillde 
ise talebe .Weıdi 9.> bi!ıi geçmiş 
ve yeniden 17 mektep ve 30i §U

be ~şta. 
ÇJfre tedrisat yçıkbğı halde 

hı>r fl6De bl:r miktar arlb.n ta.lehe 
saynuaıın <Hııümüzdold ders yı -
llnda dıa.ha fula artacağı gözö· 
.ıüne almm1ş ,.e müdürlerle mü
dür mua.vinleri sa.yısmm yüksel 
tibnesi za!nıretl hasıl olmuştur. • 

Bu proje ile orta tedıiset kad 
rosuna yenllden 89 müdiirllik i
lavesile müdür1cr sayımnuı ikl 
yü7-e ve muııninler t;a.yıssım da 
dört yüze !:•karılması isterunekte 
dir. 

KISA HABERLER 

Yep:reni, bembeyaz bir üslup. R{!nde
den geçtiği i~in incelenmiş par~alar. 
Biraz da tuzla sıh,ldıb'111dan dolayı 
yumuşa.nuş, pamuk gibi olmuştur. 
Bir turp salatası karabayır turpunun. 
rende, yoğurma ve yağla ne hale gel 
diğini göstermesi itibarile ~k manalı 
dır. ' 

Fasulya.ya gelince; onun piyazı ni-
metlerin şahıdtr. İli yapılmış bir fa
sulya piyazını Amerikanvari istako· 
za tercUı edenlere hn.k veririm. Ye· 
şil salata, bence bir ekşilik vesilesi· 
dir. ı~; yaprlma.7.Sa, kağıt yer gibi 
tesir bırakan bu mübareğin manası 
biraz kırt.asidir. Bırakırsanız ölür, 
yıprar ve selplk hale gelir. Heınen 
yerseniz sirke dUkül:mü5 çayırda ot-
lar gibi gelmez mi? 

Patlıcan salatası, mu\'aff ak obnak 
şarlile bir ~ahe erdir. Patlıcanı dü· 
şünün. onu düşünün! Patlıcan sala• 
tası bana her zaman bir mlnyatür 
tesiri yapar. Neden diye sorınaymt 
Bir~k fikirler \"ardır ki; adama ak .. 
sırık gibi gelir. Bu da öyle! 1 

Domates salata.'llll• dekoratif ol " 
maktan ziyade, bir görenek semeresi 
telikki ederhn. Vald:ile b.imsenin ye
mediği bu kızılca. yuİnurcakla.r dok• 
torların tew~<'.cühüne ufrradı ui:nyalı 

imdi l"Sfhet kazandı. Ba~kasmw .. . 
siyeslle kamnılan bu kıymeti bir 
yalnız sa~·dığmı için domates salata. 
sma b.-arşı pek muhabbetim yOktur. 
Biliyonım hep hıyar salabsmı 

bekliyorsunuı.. Doğrusu mübarek şe
yin iştah üzerine olan tesirini bil • 
mekliğime rağmen lehinde söyliyeml 
yeceJ';,rim. Bir turpu, bir pathcam, bir 
patatesi, ne bileyim bir kabağı bila 

• Italyanın 1938 bütçesi dün Nazırlar 
Meclisinde tetkik ve tasdik edilmiştir: 

sn.la.ta. yapar. mahiyetini gWiyebiJir ... 
siniz. Lakin bıyan ne yapsanız yine 
hıyardır, yine hıyar. Ne taratordaki 
sannısak, ne cacıktaki yoğurt, ne 
piyazdald sovan onun hıyarbğmı gi· 
deremez. Onun için hıyar salata.sm• 
dan mana çıkardmasına da imkia 
yoktur. 

• Brezilya donanması için Italyada ya
pılan üç denizaltı gemisi dün ltalyadan 
yola çıkarılmıştır: 

• Lehistanda bir tren kazasında bir kişi 
ölmüş, 9 kişi yaralanmıştır: 

• Pariste dün moda mağazaları işçileri 
bir grev yaparak mafazaları işgal etmi~ler, 
fakat anlaşma neticesinde greve ıon veril
miştir: 

Pariste Gizli 

Silah Depoları 

t.1üstemleke için 
Paristen Berline 

Bir Cevap! •• 
Uzak Sarktaki Yeni Maceralar 

Paris, 15 (A.A.) - Bu sabah Pic. 
pus bulvarında, bir garajda "Kuku
leteliler'' meselesi tahkikatının baş • 
langıcındanberi tesadüf edilmemit 
derecede mühim bir silah deposu 
meydana çıkanlmıştır. 

1
. l>aris, 15 (A.A.) - Mebusan ımec-
1~inde bütçe müzakeresi esnasında 
"'ıUsteıniekat nazırı B. Moutet, Fran 
:ıı ınüstemleke imparatorluğunun 
e\"kal8.de olan ehemmiyetinden bah
~tnİ§tir. Nazır, Uzak Şark hadise-
~ti önünde Fransız müstemlekele -
~l\in muhafazası için zaruri olan ted 
t;ır'eri almış olduğunu beyan etmiş
ı:· B. Moutet, hatta en uzak mın
l'tı ~alarda bile teslihatm fevkalade 

1 likernmel olması için bütün tedbir-
e:ritı al d w b0 ld. · t· ın ıgmı ı ırmış ır. 

~ )ıfebuslardan biri Almanyanın müs 
kı l'll'ekata müteallik istekleri hak -
\ı tıda bir sual sorması üzerine B. 
ou~t. §Öyle ~emiştir: 
•• 

c - Bu mesele, hariciye nazın mev 
Ut Oltn k .. kün. al a sızın bahsetmem mum 
b·tnıyan umumi siyasete müteallik 
~~r meseledir. Yegane söyliyebilece -
61IQ rı 
C?ak ~ey, Fransanm bu m~seleden an 
h Vakti hultil edince bahsetmek 
,:usundaki hakimiyetini muhafaza 
ıı bekte olduğudur. Fransa, kendisi
.: du bapı_a sualler sovulmasma mü
ll:ı. a e etmıyecektir. Kendisi, ne za -
~ faideli olduğuna hükmedecek o
lerj a, 0 zaman mevzuubahis mesele-

nazarı dikkate alacaktır ... 

' ç i~~:=:;:e~ar;!~~~~~ r·····~:;i;~·=··;·MeR·· ·R;z;'·öö$~üt ...... . 
de\'8m etmektedir. Amenk& ve ID· i f 
giltereye ait zırhlı ,.e vapurlann ••• • • • • • •• ••.., • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • •• ••• • • • • • • • • •• 
bombardıman t.-dilmeleri. bıı hadise- de birde köıiiklenlyor, baati ara Japonya ise teca\'üzüne de,11.m e-
terin en "-a.hlmleri arasındadır. Bu sıra dünya.um en büyük. ,.e en nü- decek ve Çin ile Japonya a.I'dDlda 
hadiseler, Amerikarla \'e tngilte • fuzlu fikir ada.mlarmm da hu ce- resmi bir harbin na.o edilmeaıi' ol· 
rede heyecan de ka~ılanınt'j ve A· reyaru kuvvetlendlrm..,k için ~ahş· masmın temin ettiği hu1'uki ~wi -
merika ile lngiltere hiikiimetıerl hklan göre ~.a.rpıyar. Meseli diliı- yetten istifade ederek pli.nlaruu tat 
şiddetli protestolarda !JUlunnuya kü telgrafla.mı biri, Devy, Ayniş· bike devam edecektir. 
mecbur kalmışlar, .Jap<lııya hükfı- tayn, Bertrand Ru..~11el, Rome.n Ro· Esasen günün meselesi de bu 
meti de bu protestoıan en müla - land gibi dünyanın en büyiik miite- planlann mahiyetidir. Acaba Ja. • 
yiın tarzda karşıh~·arak kendisin· fekkir ve muharrirlerinin de bu ce- ponya, Nankinin lşgaliııden soın· 
deJt istenen tarziye \'e tazminatı, reyana müzaharet ve ikhsa.di boy· ra ne yapacak! • 
bu ~eşit hadiselerin tekerrürüne kotajı teşvik ettiklerini gfü;teriyor- Cenubi Çine karşı hareket ede-
karşı gelmek için lazım olan tenıi du. Fakat bu davetin, icabetle kar- rek Kanton'uda mı ezecek~ Yoksa 
natı venniye hazır bulumluğwıu şılanamıya<-Ağı .anla.şılıyor. Bana Nankinden Hanka,·a doğru mu ~ 
bBdirmi<;tir. karşı ileri sürülen en kuvvetli iti· lerliyecek? 

Diğer ta.raftan tngilte.·e, Ame- raz. iktisadi boykotajm tecu'iiıe Bu noktalar hakkın.da katf bir 
lika ve F.ransa da müşterek bir hat mani olamıyscağı, sonra iL.-tısadi hüküm vermek sırası gelınemiş bu-
tı hareket takibini düşündüklerin· boykotajın tesiri hlssolunnncıya ks lunuyor. 
den bahsohuıuyor. dar tecavüzün bütiin hedeflerini fi 

Fakat bu müşterek hattı hare - tahakkuk ettireceğidir. Fakat Japonya, Nanldn bük • 
ketin de siyasi mahiyf"ti geçmiye- Q halde, ala.kadar devletlerin metini ortadan kaldırmış olduğunu 
ceğl a.nla.5ılmaktwlır. ancak diplomatik kanallar· göstermek içln yeni teşkilat kı• 

Gerçi bu devletlenn ,Japonyaya la menfaatlerini korurnıya ~lışa - ımya ba5lanuşhr. Pekinde kurulan 
karşı lktısadi boykotaj tatbik et · c.aklan, ır;on derece va.zJhtır. Bu da mu\'aıkkat Çin cümhuriyeti bumın 
meleri de ara sll'a me\'zuuoahls o- h8.dise ,·uku buldukça notal:ırm, pro en belliha§h delilidir. 
luyor. Fakat bu har('ket henüz bir testonarnelerin mübadele edil~ - Pekinde te ikil olunan yeni rüm-
eiddi mahiyet alamamıştır. tngil . ğini, tarzi~·eler n tazmlnat ,-erfle- Jnu1yet r..pa~ı1i bir gösteı~~ten 
tere ile Aınerikada bu cere:\'a.tı iki· ceiini ı::österirnr. iharettir. 

Çünkü bu cümhuriyet sırf idari 
mahiyettedir. Onun dış işlerine ba.
kaca.k, askeri işlerini idare edecek 
t.e.5kili.tı yoktur. Çünkü bunlar, Ja 
ponya.nın elinde kalacak ve ÇinU.. 
lere hıra.kılan teşkilat ta Japon 
kontrolüne tabi tutulacaktır. Mak 
sat, milli hükiımeti ve milli hüku
metin izlerini kaldırmak ve Çin hal 
kını yeni idareye alıştırmaktır. 
N&nıkin, Çinin milliyet ve Istiklil. 
Japon tefsirince Japon dü.5manlığı
nm kaynağı idi. Japonlar, milliyet
çi Çinlileri buradan püskürtmekle 
,.e ınemleket içlerine atmakla mil· 
liyet hissini boğduklarmı sarunak
tadırlar. Çin hükumet merkezinin 
Nanklnden Pekine nakledilmesi ve 
Japon orduları tarafında.o işgal o
hına.ıı iilkelerin Pekine bağlanmasi· 
le bu işin olup biteceği, Pekinde he 
men kurula.o muvakkat hükôme -
tin vaziyetinden anlaşılıyor. 

Diğer taraftan Çinlilerin Nan\d
nln şimali garhl!li11de toplandıklan 
ve şimali Çinde vaziyetlerini tah -
kim ettikleri haber ,·erihnekt.edir. 

Büfün hunlardan Çin - Japon 
harbinin uzun süreceği, Japon~·anm 
daha birçok en,gellerle karşıla,;aca
i:;rı apaçık anla ılı)·or. 

Garajda altı mitralyöz ve seki• 
muharebe tüfeği bulunmuştur. Ga
rajın sahibi kaçmıştır. 

Sovyet Rusyczda 
Mebus Seçilenler 

Moskova, 15 (A.A.) - lntihaba • 
tm neticesi şudur: 

Intihap edilen 1143 mebustan 855'1 
komünist olup 288 i hiçbir fırkaya 
mensup değildir. 184 kadın mebus 
vardır. 

Bu 1143 namzetten 569 u yüksek 
federal meclisine, 574 ü de nasyona
litc meclisine intihap edeceklerdir. 

Filistin İçin 
Bir Tavassut mu? 
Şam, 15 (A.A.) - Eski Irak Bat 

vekili Nuri Paşa tayyare ile Bağdat;.. 
tan buraya gelmiştir. Buradan Be 
ruta gidecektir. Oradan da vapurla 
Ingiltereye hareket edecektir. 

Nuri Paşanın Filistin meselesi 
hakkında hukuki bir tavassut vazi 
fesile mükellef bulunduğu öğrcnil 
miştir. 



1\11.ahkemelerde Valı§i ve medeniyetten uzak yaşıyan insaıılarm KOR BIÇAGI - MENFUR IDDIALARI - HAK
SIZ VE KANLI HUKUMLERI - KUTBlŞ - KORKUNÇ MACERALARI. Battan qağı TABU RENK
Li, pheaerleriD pheseri. 

Sabıkalı iki Çoçuk, 
Ev Soyma Suçundan 
Mahkôm Oldular 

AntikG 
Kaçakçılığı 

Yapılmış 

KAN DAVASI 
Bq rollerde: 

Herkesi titretecek muazzam bir Cılmde canlandı. 
Bu muazzam filmi herkes görmeli. ~ ..W. 

S 1LV1 A S 1 D NE V p~~=:.~cPM0u".':t:v 
YARIN AKŞAM 1 PEK 'te BAŞLıYOR 

••••••-•mmıiralı 1qıltuklarm evvelden a1cbnJmaa Telefon: 4'289-------• 
Asliye Birinci Ceza ırıahkemesl, 

:.u:a:.:~:ı::t= v~a::~ Bu Akşam s A R A y Sineması 
Hamdi ft Galip adlı-.bılardı iki çocuk, dün Tabtakalede omuz- mut adlı Uç 1111ele, geçen yaz Sirke- Vakayii huzrayı m1111&vver, bqtlnktl JAPONLARIN g6rdükleri ve 

larma TUrduklan çamqtrlan ..tarluken fiipbe üaeriae ,..kalan- cide Şahinp-.a oteliııiıı karpsıııdald anladddan modern afk w ihtiıU fllml 
llllf)ardır. Pom, vaziyeti talıılrifc edince banlarm Nipntatmda Asmal1mescidin minaresini yıkarken J G ı 
avukat Zühtünün eYİni soyduklarım öirenmit ve kenclilerini Met- temelde bir çömlek tarihi meeldlklt •• •• 

hut Suçlar Müdcleiumumilijine vermiftir. Asliye Dördüncü Ceza =:~:~=::i= a p o n u u 
m.hkemeai aorsulanm J&Pllllfbr. lllif ve kendilerini ya.kalamlfbr. Bun 

Sığırtmaç 

Ucretinden 
Çıkan Dava 

' 

- Ben duvardan balkona çıktım. larm Uatflnde kaçırdıkları tarihi pa • 
Galip aşağıda durdu. Ben çamaşala.. ralar bulunduğu için de antika ka - plıeeerini takdim ediyor. Bat MlkmSe: 

1 
n attmı o topladı. Satıyorduk. Yaka çakçılığı suçile mahkemeye verilmit SESSUE HAYAKAWA ve MITSUKO TANAKO 
landık. denıi4Jtir. Galip te arkadaşının terdir. Dlln mahkemede phit otarıık 
itinfını tasdik etmi9tir. Şahitler din 1 müzeler umum mtldUrU .Azls dinlene Tamamen Japonyada çevrUmil olan 'Du filınin hiul, hareketli ve 
lendikten sonra, mahkeme her ikisi- ı cektt. lıfUzeler bqkltibi Vefik mah· canlı mewuu umumun takdirini ~un•caktır. 
Din de suçunu aabit görmtlt, Galibe kemeye gelerek mtldtlrUn Ankıtraya ---- Dlveten: FOX JURNAL dUnya havadilleri.•--• 
dokuz ay, Hamdiye de bet ay hapis gittiğini söylemiltir. Bundan sonra, ====--=::aı-======-==========-=--===-ı:ıı=::== 
cezası vererek her ikiaini 4e tevkif Fatih komiaer muavini Süleyman din ,..,_l.nayet Muallim leclroı ZHl'nln 
etmiftlr. lenmit, Ahmedin Usttbıde 78 al\In v ~ Cenazesi Kalclınlclı 

Dlla &aliye birinci ceza mahkeme· V~ sene lttıpü )IWlfaeak Ura bulundufwıu ve diferlerlnde de lılWga Şikrayı devlet muhakemat 
.mele sığırtmaç ücretinden doğan bir DUn ağır ceza mahkemesi, bir ya- antika paralar çıktıfmı anlatmıştır. 7 '-k k l dainlll &-emdan ve Adalar belediye' 
11a1wet da.vuma devam edilmiftlr. ralama davasını neticelendirmıştir. Muhakeme, Bay Azizin tekrar çağı· Qll l Q l reialifinden mütekait mııa11im Bed· 
Davaçı Ah1>ey köyt1 muhtarı Ki.zım Huan isminde biri, geçen sene kom- nlmaaı için talik edilmiftlr. ros 1'eld, eVYelki gtln kalp eekteain • 
dır. Suçlu yerinde de ayni köyden Re şuau Basana tencerelerini rehin bı- B.ı•ll.Tl•} Jl• den ölmüttilr. Cenazesi diln kalduıl-
eep bulunmUftur. iddia şudur rakarak 340 kUl'Uf ödünç almı,tır. s 1 lU4 !illi ve Beyoğlu Balıkpazan Ermeni 

Bir köy çobanı Recebin aığırlannı Tencerelerni istemiye gidince de ara u ç s n at KILl'l8ı Behiceyi tabanca ile vura • kiliaeslnde din! meruim yapıldıktan 
otlatmış, çoban para isteyince Recep lannda çıkan bir kavga sonunda ikin rak ö'dtıren Caddeboetanı iskelesi gi eonra ebedi iatiraha.tgihın& bırakıl· 
:ten fU cevabı alnuttır: ci Basanı ıustahaı ile yaralamıştır. şe memuru Rifat baklrmda zabıtaca ımetn"· Cenue merasiminde tanmmıt 

- Senin paranı köy sandığı vere- Mahkeme, IUÇU sabit görmüş, suç Et m ·ı s 1 e r yapılan tahkikat bitlrllmlf ve hldise birçok zevat ile yetıiştfrdiğl talebeler 
..-.wr .• Dahiliye Veklıetlnin bu husus luya ttç sene hapla cezası vermiştir. tamaaıne &dllyeye intikal etmiftir. de bam bulunmuştur. 
ta emri varda. Muhtar paralan baş- Ba tl11 hf'- rnalalıami7ef 1 Anlqı1A • .ı.... .. ...xre, lıidJaeye kurban 
b yerlere çarçur edeceğine eenin pa Eyllpte vapur fakeleatnde oturan iki sene evvel lstanbulda ölçüler gide ii':ıu.&A •" be • 
nnı versin. Halit, geçen sene &rkadqı Mustafa mUfettitliği yapan Avni iatifa etmi§ n ce, ablaaile bera r vapur Arkaclaıını Ölcllrcll · 

Dlln mahkemeye her ild tarafta ile kavga etmif ve bir aralık: ve ticaret maksadtle de Avrupaya dan Çıkarken kocası tarafından vurul Zafranbolu, (TAN) - Bunda 11&-

ı>aJılliye VekAletinin tamimini ve Ba _Seni öldürmeyip te kimi öldtlre gitmiştir. Bu sırada ölçü sahteki.rlı- muttur. bebi heniz &nl&fl]amıyan bir cinayet 
ay nahiye mUdtlrUnttn emrini yiıD diyerek elindeki balta Ue 18t:One ğından zan altma alman Benbasat Bebfcenin enifteei Tıp Talebe Yur- iflenmiştir. Terzi kalfuı Karabekir, 

.,.ıenm,ıerdir. Davacı f8yle demit- ht1~ etmiftir. Fakat, baltayr il• Avninin de kendisinden rtı,vet iste- dunda doktor Şerafettin, bu hi.diee arkadaşı nalbant lıfehmetle kahvede 
tir: • tafanın bfuma indirmeden bqka dltiD1 aöylemif, bunun için haklan.da hakkında dtln bize ıu izahatı vermlt konu9urken birdenbire tabancasmı 

.,_ 13:5 yılında böyle bir emir al- birlal elini tutmtlltur. ıtlzuınu nwlııüeıne karan verilmittir. tir: çekmi9 ve zavallıyı öldllrmtlftUr. Ka 
&ır. Fakat, köyümüzde aıfırtmaça Dün ağır ceza mahkemeai, mdUr. Son z~larda ~vninin Köatencede "-Baldızım Behice ile Rifat bun- ra Bekir ).'&kalanmıttır. 
Myvan teslim edenlerin sayısı altıyı me kastile tecavüz suçundan Halidin bulundu~ öirenı1ml9 ve Rom~ya dan Uç sene kadar evvel eY1endiler. 

ez. Bunlar ıtlt tüccarıdır. Bu· muhakemesini bitirmiş ve auc;unu sa hUkfun~ti ta~atm~~n Is~~ polisi- Altı ay geçmeden geçimsizlik başla f 111h"h"' Beledfveai Şehir Tiyatroau 
·ç1n k6y kasasmdan J>&1' ve.nme- bit ,görerek kendisine 4 ay hapis ce- ne teslım edılmesı ıstenmıştır. dı ve Rifat evi terkederet gitti. Uç 3 D R A M K 1 S M 1 
4~ bulmadık. Nahiye müdürü ZUI vermı,tir Romen polisi, geçenlerde Avniyi ay uğramadı. Sonra tamyanlann ta- saat 20.30 da 
bmıu tsuıdtk ettl.., · ~ Istanbul müddeiumumtliğine vermiş VUMatiJe tekrar Rtl•tı evimize ka - TU RAN DOT 

KtlddelummDt dOflYllJJ t.etklk11 al· ve oırmcı sorgu nallwu ~ ııu'h'h- uar etar." ırn ~u-,- &an Kuca, lkl mw-... ,... -

lılr için muhakeme talik edilmiftlr. $iıhane Faciası ta baflauııtpr. .. 4ab8ı buaıa ka,ıa, buan de o p E R E T mil ı 1 
Dün ağır cesa mabkememade IJit- Tahkikat sonunda A vnlye isnat e- iyi bir haıyat yapdılar. Nihaı.vet, bun Saat 20,30 da 

dilen suç sabit olmadıfl için meni vveı Rlf ---- evi te hane tramvay faclumm karan bildi eri i k dan iki ay e at t~~ r Bilmece. Komedi 3 --11e 
rilecektl. Suçlu Fahreddin, Numan muhakemeelne karar v im 1 ve en ketti. Bunun berine Behice de ayni ....., .... 
Basan ve lamail mahkemede bulun- diBl derhal serbest bırakılımftır. mak üzere Kadıköy aulh mahkemesi 

dular. Mahkeme, karar verilmek Uze YENi NEŞRIY AT ne müracaat etti. Evrak, UskUdar 
lftddefumumDik, bUtUn noter ve re doeyayı ıösden geçirirken beledi • hukuk mahkemeelne havale edildi. 

dairelerinde teftişlere devam ye fen ifleri mtldilrU NuareUe seyrU ÇOCUK DUYGUSU - Çok fayda- Orada ilk d11rUf11WJ yapıldı ve mu-
ktedir. sefer fen memuru Yakubun tekrar lı ~~ realmlerle intipr etmek hakeme, rt Klnuııuaaniye baaktldı. 

l'ener nUfua memurluğunu teftit dinlenmesine lüzum göeterdiği için te olan Cocuk Duyguau gaze Bu wrette Rffatm Uç ayduberi 
mtıddeiumuml muavini, nUfua muhakeme başka güne talik edildi. teainin on ikinci lllflBIDda çdmıqta. evle allkuı tamamen keslhnil oldu. 

anı l'a1ırlnin laymetli klğıt ve Fuhıa Teıvlk ltmlı • Hldi88 gtlDI, ben, etim ve baldızım 
oJarü 28 Ura M krufu siıDme Memnune isminde bir kadm Hani- SiNEMA OBJl!lKTm - Haftanın Behlçe ile birlikte, Samatyada otu • 

geglrdifinl görmtlf, ve t;ahlrika- fe adlı 18 yqmı hentlz bltlrm~ Fi1ın kritlklerile en IOD aiııema haber ran bir akrabayı ziyaret musadile 
..... ~. lıfUddehımumtıik, dün bir km fıuhte tefVlk ~ttlli 14dlulle lerinl ve en son bdm modelleri ile Istanbula ıeçtlk. Ve altf&Dl yine hep 

91"9te müracaat ederek 1669 nu • dtlll milddelumumlllle wrllmlftir. çok güzel reıdını.t "1kltl olan bu sa beraber, A&t 17 vapuruna binmek 
kanuna göre hakkında taki • Dördtlnctl llOl'l1l b&Jdmt tabfdlrata el lon mecmuamm da on11DCU uyw n.re köprüye P1dik. 

,.pdmNeoı iatemiftlr. koymuftUr. çılmuftıl'· Ben, onlardan 11,Ynldım. Karımla 

baliızım Behice 17 vapurile KadıkÖ
yUne geçtiler. 

Bir if için Baydarpap iatuyonun 
da beklerken karmuıı Baydarp&f& 
nUmune hutanesine gittlfl haberini 
aldım. Derhal bir otomobille ııutane 
ye ko,tum ve baldımDı kocumm 
vurduğunu öfrendim.,, 
Tahkikatın neticesine ıöre, Behi • 

cenin hldise gUntı yabancı bir erkek 
le bera~ bulunduğu hakkındaki ld· 
dianm doğru olmadllı anl8f'1mJlbr. 

Suçlu Rifatm mubakemellne yaJrm 
da bqlahacaktır. 

Radyo 
llalll*ö pngram: 

IBTANBUL RADYOSU 
OGLB NEŞRiYATI: 
Sut 12,30 PWda Türk mgeUdel, 12,50 

Haneli, IS,05 Plllda Ttlrk ..,.mm,;, 
IS,30 lılabtelif pllk netrbatı, 14,00 Son 

AQAll NBIRIYATI: 

Sut 17.00 lnlallp deni UaiTenite 
den naklen Bu Hikmet Ba71U' tarafm
dan, 18,30 lekimcl ,........ .. ,.., 
malı laaftuı. kollfenm, Ku 8uatlu 
mektebi müdiiril Bapn Ane. 19,00 Ba 
1Ul lnd. PetreY Ye .. ....Ueri, p1,.. 
D01 J.-. Çello, ft ......,. il .. 11,ll 
lpor müabaw.rl: Bll'ef ~ 19,51 
Bona haberleri, 20,00 Cemal KlmU Ye 
arbdqlan tarafaulan TQrk ..,..nae1 " 
baJk tarlatan. 20,SO Han npcn, ..... 
Omer Rısa tarafmdua ••PG& 167lev. 
20,45 Faul IU be)retl: OllQanlar: K&
çük Safiye, lbrabim, Ali. ır.... c..dlt. 
bmm 11 .......... ldariaet Hamdi, ... 
bar lıİWl&ttia. at C.Vdet Kosan. (S.. 
at Qarı), 21,15 San: Jaba tarafmdaa 
atlld7o orkeatruı refalratile, 21,45 or 
keatra: 

1 - Offenbada: Le llarlap ... ı... 
teme., 

2 - l•mclHD: R~ 
S - Tramlawar: Wollnitlnaı in U 

lpat, 
Saat n,ıs AJau haberleri, 11.11 

PWda tololar, opera n operet parca
lan. 22,50 Son haberler Ye ertai itlatla 
proıramı, 23.00 8oD 

Aüan...,...: 
OGLB NB8JUYATI: 
Saat 12.SO-~ llabtelil pJlk ...... 

7*tı. 12,50-lS,B Pllk: Tilrk mu ... 
••halk prlalan, 13,15-13,SO DUiU •• 
barid baberı., 

AKIAJI NEPIYATI: 

Saat ll,I0-19.00 'hld*lif .... 

prkda;~(Ma\bii:'Cibr~ 
1arı), 19,30-19,45 Saat ayan Ye ...._ 
ca aetri,.t. 19,45-a0,15 Tirlr ma...,. 
ve halk tarlatan. (Senet AclD8a n ar 
kadqlan), 21,15-20.30 Konferam, 20,30 
21,00 Plllda dana mulldei. 21,G0-21,15 
Ajau baberl.ı, 21,15-21,55 8tld7o .. 
loa orkeatruı, 

Sane: Leichte ca•allerie, 
2 - Bolto: l(efistofele, 
S - Zlcbr•: Pudda"W•, 
4 - Glack: AJceate. 
Saat 21,55-12,00 Yanald prOlfllll ... 

lltildll lıl&l'fl, 

ERTtJORUL SADi 
TEK TiYATROSU 
Kadıköy (StıreyyaJ 

Slnemumda 
Puarteel gtlnll aktaım 

BRAVO R&JISOR 

Bapmı an! bir hamle ile kavnyarak göğaüııe çekti: 
- Bitain, bit8in artık ... Ben öyle 1atlyorum .. YUk

iek bir yerden dUııüyormlJ31llll gibi içimden bir bay. 
pılık geçti. Birkaç senedenberi ilk defa olarak Na-
1bm rölattne ~ koymuftum. Yarı baygındım. 
Eulaklanm onun kalbinin aıı,mı dinliyordu. 
Böyle nekadar zaman geçti bilmiyorum. Saçlumım 
uıy&eak derecede çekildiğini hillettim. Nalinm gfiğ 
il IViP bir h1rıltı ile fiddetle kalkıp iniyordu. Boğuk 
tir feryada beui;yen bir aeeıe· 

YAZAN: KERİME NADIR 

böyle .urllp gltmeeüıe ram olamam. Eter bu ubt.hki 
mtlnaae))etaizllk yapılmam" olsaydı, belki auar ve 
lllr&d& yqtyacalmı birkaç senenin rahatını bnzmu 
dmı. Fakat artık gert dOomiye iDJk4 yok.. Beni diıı
ıe ... Ve IOl'&catmı •uallere dolru ~ wr .. Jant • 
na bazı IU&ller llOl'8Caimı.. Buıı1arm lilzumaus, hat
tl mlnum dilfecetini b8i,oram.. l'akat ha.ldkatl ol 
dutu gıbi öğrenmeden hiç bir karar veremeın. Şimdi 
.ayıe bana: beni seViyor Dl11111DT. 

-Kalk! .. 
~· Derhal dotruldum.. Reogl kltıt gibi olm111-

tu. Bir damla kan ka1mıyan dudaklarından kesik ke
lik IOluklar Ç!kıyordu. Mendilini ağzına gMtıre.ttek 
lbtlrmiye bqıadJ. Ah bu &bt1rtlkler! .. Qferlerl par 
planıyor unıyorclum, gittikçe artan bir fiddetle ur 
adıyor, vtıcacm iki btUdGm otuyordu. Nihayet IJkkin 
ldr halde batı arkaya dU.,ttı, gözlerini kapadı. Avu. 
eundald mendil kan içindeydi. Dudaklarmm üserinde 
bn bulqıklan görUntıyordu. 

llerleYi kml, kıpkızıl gôrmekteydim. Sevki tabii 
ile dojruldum, içten pı1eıı bir ihtiyaç ile bafmı yU
ztllle doğru eiı1di. Gözlerimden yaelar lllsUUlyor, ne
felim darlqıyordu. Onu bu dakikada l8de bir afkla 
değil, qktan çok ileride, merhametle JUturulmUf 
cılım bir ihtirul& seviyordum. Kıaılm• diflerim 
arasından ismini söylemek 1ated1m. Fakat IÖJliyeme 
dJm. Takatsiz bafllD da.ha ziyade yQztıne dolru dU,.. 
la. Ve birden dudaldanm 18lak dudaklarile birletti

Evet, herşey kızıl, kıpkmldı. Btltt1n kllnat, .pç. 
lar. çimenler, gök, deni&, hertey, hertey ayni rena• 

~-.,ramnıştı ... Batıl Nallııla ben de bu renkteydik... 
Aradan uzun dakikalar, be'kl uırlar peU. •. Mere

geld"ğini bilemediflm bir duygu beni kendime 
• işti. Gözlerimi açtan. APmc1a * kan tadı 

. Nalln da gözlerini aÇJlllf bana bakıyor, uzun 
=~erinden yqlar aızıyordu. Gtlçltıkle ltitl1en bir 

- Bunu yapmamalıydm ! diyordu. Bu fenahlı yap 

nwııaıı,dm Kenan! .. 
'Bepmı ctı.ıerinin Uetilne koyarak kalbbnln bUttln 

qkunlailYle hıçlarımya ........ GölJatlanm bir 
mnü gibi ala)'ordu. Onlar hiç bir uman bu kadar 
bol hucamadmı. M.ut muydum. Bayırı. Bedbaht 
m.,mm ?. Onu da bilmiyorum. •• Bir iman Ja betbüıt, 
y.hut ta memat olmab dejil miydi?· 

Gözlerim artık acıyordu. içim katılmıttt. Nalb el 
lerile bqum kaldırdı. Buğulu beklf)arncla liklJetçi 
bir ifade vardı: 

- Kenan... Hiç kendine aClllll)'Or mUIUD?. N"ıçin 
temis aPmı basta kanımla bulaştırdın?. 
~ ayıt, pUrUzlU çıkıyorciu: 
- Senin huta kanm benim gilne,lmdir ... Bana o 

kan havat verecek ... 
- Bu bir çdgmhktan bafka birteY defll Kenanı •. 
Da'nwrtrk: b;..,"bi1"fmi7Jn vUzUne bakı:yorduk. iki

m.il de uzun yollardan kop top gelmff ve turaya 
yanyana dtlfmUI iki llllUl gibi yorgan ve mecalafs.. 
dik. .• 

B&ru IOJIJ'a Nalln andi8lnl topladı. Yhlhıcle 114'1 
fi.il peınbelikler n _.rinl dolduran tWaaf pmltı 
ıec;ti. Ben de elimden nldiii kadar irademe hlklm 
olımya ba4lamTStmı ... Bat;f bir rtısglr yaprakları hı 
'1'fabyordu. Gllneş ytıkeelmif, öğle yak18f1Dttb, Ve
lime nerede l8e bizi aramıya çıkardı. O da ayni teyl 
cftlttlnmtlt oJmah ki: 

- Vatıt ptal, de4t. Artık dlhıellm "!.. 

-21-
Sonra yilztlme açık bir bakıela bakarak llve etti: 
- Bu a1rfam 1eDin1e Ciddi lblr f8kilde ı&'Ulmek 

iateriJD. •• Bu maman artık bir IOll vermek Jbım. 
GeldJiinl ~. Geeelerl uykua11.1 oldlJlumu 
biliyorsun. •• Gece )'anim.dan biru &ıce gel. .. Seni o
damda bekli~ 

Bapml eidfm: 
- Peki! .. 
Komildinin Uatilncleki pembe abajurlu llmbadan 

dökWen 1fÜC Nallnnı ibıerine 11ramnıt oldgp pslOD 
gu iyice aydmlatıyordu. lmıuıa belli belirllis ve ıarip 
bir korku veren bu )'arı karanlık odaya pr p.. 
mes, gemime dolan uyueturucu bir leyllk kokuaile 
ilk adımda sencleJMbn. Nalla uyamktı. Benim tered 
di1tlt1 ve oeklnpn taVnmı farkeder etma doğııaldu: 

-Gel! edi. Şu koltuta otur bakalnn! .. 
Q&lterdifi yer aydmlık dairenhı içindeydi. lldmls 

de anki Jllktan bir Qember içinde ka1mJttık. Na.JI,. 
nm arkumda ince bir ıeceut vardı. Omusla.rma ha
fif bir fll&l'P almJftı. l'irketeden kurtularak dlHdllen 
18.Çlanm ellerinhı Ulta w gevik bir hareketiJe topla.
yıp dbelttikten IOlll'& arkaama yaslandı. Ytlsll renk 
ıizlifine raPıen dUl'IUDdu. Hafif bir llelle söze bat
hyarak dedi ki: 

- Kenan! seni bu gece buıaya niçin çalırdJtıım 
biliyonun. •• iki arkadq, iki doet ve hatıl bir brdee 
ft bir abla Jibi konUf&C&İJZ. •• Ben, mlnuıs ve iJtim. 
ıiz bir hale giren vaziyeilmizin daha birook zaman 

Ruhumun aede cevap verdim: 
- Deli gı"bi, divane gibi! .. 
- Bun& emin milin?. 1'aı11Jm11.olmı)'um!.. • 
- Nal&n! gözlerimfz blai yanıltabilir ••• Belki bir 

eeye dlkbtala baJmnı ve yanlJf ,erm~ .. Kulak 
1&nmm hial yanıltabWr ... Belki bit .. aldırmuml 
ve iyi lfitmemltbdir ... ll'akat on 11e11enin her ,untm
de, her pceeiDde, her daklkumda durmadan tewn 
bir yl1rek yaınlm• olabilir ml T.. Soruyorum ana ı 
Böyle bir 19ye ihümal verir mlldn ! .. 

- Peki, neden bunu ortaya ~ bu kadar 
PO kaldın? .. 

- Bunun gilnahı 11e114e ... Ben bir paktmn. .. IS' 
UmdeD ... plirdi? 

- Doğru!. l'akat be1tl dolruyu -·· bir 
pre diltUDWUrcltl. .. 

- Şimdi bu 1&111 .CSJlemü pek kola;r! .. Benim ~ 
na ne k"*' dUlldln oldupmu hiç hlllltmemltttnT. 

- Bunu bir puk 4llfJdln!Dtll IUU1'Ql'd1111l. 
- GWerimdea hiç c :1Udln &bıl y&flara bir • 

bep anmam• IDl}'dm ?. 
- Seııc1e bir Jluta1ık olduiu bna&tlncleydina. .. 
- Seni ber .aman kmdimdea ~· kmk&Dıo 

dıPmn farlmul& olmachjmt da iddia edebilir mialn? 
- Jl:demem ... l'alrat toCQkbm.. Nud lbtima wnlll 

lirclim. 
- Oyle119 niçin bana bir glln, leyl&Jdann altmdle 

leni aevlp l8YJDldilbnl IOl'DlQftlm ı · 
- ! T • • . 

• TAıbll Var) 
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TAN 
Günclerak Gazete 

EONON MESELELER•! 
k.. • H.-

[Yazan: M. Zdcriya) 
~ llletalll balda belldlyeye 

Ur. 

TAIC 

t..... l'akat ~ ~ tenkft.. 
~ llmtiap. ~ anin Souyet ilim laeyefi lıatup noitcuına varJıfa illı Pnlerde... 

:;:... 1PD ba iti ............ ver- ilk defa olarak haya yollle Şlmal Kutb•11a varan ve tam kutup -. ...;... ~ ...:18 = fay- 11oktaıında yerleıen Sovyet Hlm heyeti, kutup mı•takall tetkik· ...... lltea.....,.....,.,..... lerl•d• fok miilalm llmf neticeler elde etmlıtlr. Fakat ı• var ki 
'-t ••ıh g&re, hele__. oto111ıa- heyetin, iizerlne yerleıtlğl bu partaıı hep yer değl1t1r111ekte ve 

1tıe11...-, oam loln mWılm lıU parsalanmak tehllkeıl göıtermektecllr. Heyetin meıalıl ve bugln • 
....,..._......, olUillrdL kil dur••• hakkında heyet ıefl Otto Şmit "Taıs,, afanıınıı bir 
., &~: 1 1 
..... lflhlnle lfll7en ot.obtlllerln muhabirin• sok dikkate dejer ı•yler ıöylemlıtlr. 
~ uo tanedir. Beller otMldn • • 

~~;:::.= SIMAL KUTBUNUN 
~~~BUZ DENiZiNDE 
~~::..:::GECE~' 

....... bir varidat •Yllamu. " ..... bçtıp, tenkitten çekin· -
SEKiZ AY 

Jda beledlymln böyle bir ftri- D lrt tayyareden mGrek· 
~ ~ yüuedara 11aptır. kep SoyYet heyetinin 
~ Wldı' _... .,..., delll mi· limal kufltelDf J"ıW'indea ye 

'-t Döndüricii 
tlrkaç Rakam 

4merlba ............... ·~ blrkac nbma rutgeldim. 
...., lallet.eye göre Amerilmda Bar· 

""' ............. -· bltoNl ~ .....,_ dolar, ,_. 110 lllilJoa 
• Bu ...... blslm ... aiti -
~ .. ~._ ....... Diler 
._ -..tl derlll ftl'ldMlln da.. •· -................... : 
.._aı: tlıllhaaltwln... 108,000,088 

~ .... 1n1v......-10.•,ooo 

~ ............... 11.000.-

-....,...ın. 

.. fakir tlılllvenltealla ..nwı 21 

... ..... _ s.ı. ıu~ ı....~vu .. ~-ı .. 

eyl .... enheri altı !1 _J~ 
mittir. Orada 1'irakiian d8rt 
kiti, tanaret.in dönmesini 
mütealop, l&bih bm üzerinde 
buzun seyrine ti.bi olarak kal
llUflar ve timdiye kadar hiçbir 
tetkik& tıbi tutulmamıt bulu
nan bu mmtakacla herpn çok 
entere1&11 ilml tetkikler yap
llUf)ardır. Bütün dün;ra ilim
leri denizin derinlikleri, cere
;ranlann kuneti, •ürati •e ia
t.iku,eti iderinde yapılan a· 
l'&fbnDalan büJiik bir alika 
ile kartdarMktadır. 
ı.tuym bir bus parçam 8-in· 

dedir. Ve bu bus kayaaı '1tı ay 
aarfmda bin kilometreden ful& 
meute btetmiltfr. BlJen Groen
ltııd ile SplUberf &rUmda 82 mel 

................... ANLATAN:---......... ~ 
P~f. Oıto Şrnit 

••••••••••••• 
içlll de hiQbir 1ebep JOktur. Jiltu.. 
yonun tlzerlnde bahmdup buz 
parçuı, tıo metre JraJmJdrta ve ild 
kilometre ımtıımdadır. ar 111n bu 
bua parçaaıpd& yanldaı' qıtmuı 
pek muhtemeldlr. Kaamafih, ha 
keyfiyet, teertlbell kutup kltiflerl 
için JıJcblr tellllke an.etmemekte • 
dir. Daha Dyade ufalmıt bus par• 
pm beriJlde ye )'l.famJya ve çabf 
mıya devam olunabilir . 

H e,ete, her ihtimale karp, bir 
nede yiyebileoetmden etaba 

çok mıktarda yiyecek bıraJabmt • 
tir. Bu yiyecekler biriblrindell ol 
dukça uzak mUhtellf yerlerde de
po edı1mit bulamnaktadır. M• • 
ken vazifeahıi g6ren çadJr ..,, o-
rada bulunaıı dört kitinin boml&
datl bir tanıtan obQr tarafa nak· 
ledeblleceli Vhl,.ıte JIPdnuft& 

dolar, ,.. il mtı,on Ura .. 
llııııL .. 191cllr. Blslm MMrif ....... 
~ 11 ....,_ llndlr. ı.t.bal .... 

derece civarmcla bal~. Hqdin feli Prolaör Şmiı 
Bu 8lliih buz parçaa, lndup hav • 
zumı kaplıyaD muı1Mm bua he • 
yeti umunal,_mden bir parçam 
tir. Bu, bu mtltemıdl hlftlret8 
çok mftJremmeJ ~ lllllbyt. 
met tımdf ft ....,.. ..,.. 

Kntup tBtasyonunckti kltifie • 
rln vaziyetinin tehlikeli o14ulun& 
dah' bazı Y&zdar ctbıdwa ve bal 
dtlftlncelere muhatap oldum. Bul 
parçumırı Groenlanda yaldıpnca 

~" b .. _ , .. vaıldatl lılr ..... .......... 
nhedNI obdaktaıla llOlll'a ile\' 

a...:=. w:-..:: = 
........ .... ile ... bir mem'ebt 1-.... ...,...... ..,.. ....,.. .... ,.. .......... .........,_ ..... 
~--- .......... gak .. . ..,... .....,.,,.... 

d&t cmat aıtm, Jlderbil ...... 
met ftJahut ma.tace1 tıedblıttr al 
mü illa Dml ~ -.v 
m1Mllsat bir mtıddlt ltba ollllD 
tat:••ı,. mecbmvet ltt•stma • ....... 

g&ıermlılerdir. Bundan vulyetln 
mahds IUl'ette daha ziyade teh • 
likell bir hal alacafmı clilttlnmek 

- • 

.... 

.... ...Wblr-. ....... .... , .... haNketl daha De ka
dar •llreaek ft ....... 

lrl i.,.ı ne zaman baJlllll8rdea •1 
n1a&Utlr. Bu IUale de cnap .... 

DÜNYA SULHU ve DEMOKRASi 
reJba 

"tlmal kQtt.u 8o9yet iatUyoau,, 
mm phptı PftJINllll 1188 e ka • 
clar 1llr .... .. Jılm't&llDUlbr. 
l'lJvUI tetkik lltuyona, pndiye 
-- Jratqla berhanll llir arq. 
tırmıya l&hne olmamıt bulunan 
flmal mmtakalarmdan czkmıetır. 
Fakat bugtın hlwaduiu mmtaka 
da t.eıJdk edilmemfttir. Ve bu tet
ktkf btlyt1k bir kıJmet arsetmet
tedir. 
~ dart aUm, tetkik

lerine devam anuaundadır. Heye
tin bu armaunu çok iyi anhyo • 
nım. Fllvakt, Arktik mmtakaanı • 
da yaşamak ve çallfDlak kolay 
bir teY cfetildlr. Pakat Sovyet kl· 
,ıtlerf, flmcllye bdar, telılfblere 
llllllllmnel RNtte nnlkaftlMt 

l'lmM prte.. maral m• 
burlrlerllldeD B. Berbert 81debot
llun, Matbuat Cemiyetinin kelltll
alne venQI atle dyatetmde, ldl· 
- bir natuk verdi. Dtblya llya-
aetlerilda ............... ..,..... 
Alh ve aelAmetlal ..... harpler-
le tehdit edem .-ı. mlcadeeyl ,. 

lnnd111 bllm Wr --..nr .,,,.. 
dtlnywa ~ .......... 
.......... dedllıi: ........... 
molaullerla - ...,. ftdlll 
Rlh ve tenkklyl llllclafMdlr. De
mobat nıtdJ• ile demokrat ... 

.............. bir .. ,. ... 
\'&l'dır.,, 

• Amldr bir ..... o ... lagtllıl 
daaokru ........ mulde hlytlE bir 
...... dem.I ........ ........ 
~ ftrk ............ elele 

YAZAN: 
SABiHA ZEKERIY A 

VNIMlıl. Wld taıilate ....... 
...... hftdWlr. -la• ... 
dar 1'lddl .....,_ mlW diJe .... ,....... ..... ......,.. __ 
ftrlliJeıt - .. lafta ............ biri.,.......... .. .. .. .. 
.................... str-
111111. IM'llldem "lbdR ..... llat
laıta &J•MI••• • _. dell
lldlr. 

• ................ tM .,. 
dalmr,laarp~atl&
... :nım Y...- ............... br-

...... Rlhtl .......,.., ,..,..... 

deki ...... blJUik mlllet1erla ba 
•wea ....,_ P" ılerile ..._ • 
kWtlr. 8allatl t.ehdlt edell lmwwet-
ler .......... Y61')1dall ... 
- .,.,.., .... n"efleıtıa 
lıııt8dlleılu ............ •)le-

............... nf'W.. ecıe.leo 
rill de ...... ppnll • k. 8'11 
lala • lllıt& ILiritetil. R11a eep
h-hlde,..... mlD•ırm elele 
vena11ldlr. ..,_.. ,...... ......... ,....,.......... .. ........................... 
hlJte ..... bbtDdelte ......... 
dlr. Drld)eala ba .... .a.dele 
de• 111..ıta )'lrtly• mllletlerdm 
biri--. ve.,_ 4lblJa 4emolı 
ruilerl taraflsdaa iMi eekllcle W. 
haltl bldm 1e1n .. muau bir gldlf-
tlr. 

• ====== 

_Ni•f[ş'!'I 
"Kiillllr.. Marka 
Kuru Fasulyo 
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H -ı 
Tekirdağlı Hüseyin 

1 
B onjur Mösyö! lyi bir av yap. 

tınız .mı? Hava çok güzel 
bu sabah! Fabrikalar dereyi zehir 
lediğinden beri, balık, borsadaki al 
tın kadar nadirleşti. Ah, eskiden 
ne kadar boldu. Bir dakika otur
maz mısınız ? Karşı tarafa geçmek 
için vakit var daha.. Bir pipo ya.
km ve şu gölgenin altında yetmiş 
yaşında olan bu ihtiyarın geveze
liklerini biraz dinleyiu !. Birisini 
gördüm mü, sanki herkesi görmüş 
gibi olurum. Siz Parislisinizse M. 
'tfumbolt'ün dostusunuz! Tatili ge 
çirmek için geldiniz! Humbolt'un 
babası müteşebbis bir adamdı çok .. 
Ah, kırk yıldır bu salın başında
yım. Babam taş yontmacısıydı. 

Benden evvelki salcı, ihtiyar Mil
lot ben~m kaim babamdı. Bu iŞe nar 
sd girdim? Size onun acı hikayesi 
ni anlatayım: 

ftM. vrupadaki Güreşlerde 
Yenecek mi, Yenilecek mi 

Boğaziçi Lisesi ve Kollei 
Futbol Maçı 

Geçen hafta Haydarpaşa lisesini 
2-1 yenen Kolejin kuvvtıi futbol ta
kımı Boğaziçi lisesi takımile dün li
• enin sahasında bir maç yapmıştır. 
Neticede Boğaziçi lisesi takımı iki 
devrede faik bir oyundan sonra 7-0 
gibi parlak bir netice ile galip ~elmiş 
tir. Boğaziçi lisesinden gollerin üçü
nü Bülent, ikisini Bedi, birini Orhan • 
birini Sabri atmıştır. 

':ii- masrafı. Düş şimdi 1605 lirayı! 
Bak bakalım net-O kir ne kalıyor? 

- 11, 770 lira. 
- Bir hafta içinde h11 karı 3Ql mı 

görüyorsun bay emşte? 
}Jniştem o gündenberj bu işi düşün 

mektedir. Sermayeyi koymayı göze 
alırsa ~clecek yıla matlaka bu ışı 

ya.pac.::ık. Ammı- beni ortak alır mı 
• ' uz· almaz mı? Yo.{sa c.ıyn.n ettim,. diye 
!Jennayeslnin yarısını da her.den mi 
ister? Artık orasmı bilmem. 

"Ihtiyarm Annette adında, çok 
glizel bir kızı vardı. O kadar sihirli 
gözleri vardı ki onu gören her deli 
kanlı aşık olurdu. lı"akat kız daha 
küçük yaştan Jean Deluz'a sözlüy
dü. Köyün başındaki ilk ev onlann 
dır. Her ikisi de büyüdüler. 

Kura zamanı geldi. Jean bedel 
verecek kadar zengin değil

di. Kura da bahriyeye düştü ve 
Talan'a gönderildi. Annette müte
madiyen gözvaşı döküyor ve nişan 
ltsınm mektuplarını sabırsızlıkla 
beklivordu. Birinci yılın sonunda ge 
mi ile Hindi Çiniye hareket ettiğini 
Yazıyordu. Bu gidiş zavallı kızı müt 
his hırpaladı Fakat bundan daha 
acısı olacakmış .. tki ay sonra Jean 
m babasma nezaretten bir mektup 
J;?e1di. Mektunta, geminin Rııhri Ah 
merde bıı ttr~r ve biltUn mürettebat 
la ha;mulesinin kavbolduihı. valnrz 
hir ı:ııılonanrn il::ılımlar Ustiindı> ~ö
rüldüı'Yü ve içindPkilerin Araplara 
esir düstüğii bildirilivordu. 

Birinin bedbahtlığı, diğerinin sa 
adetin tevlit eder. Biz Annette 
tutkun olan delikanlılar bir gün 
Jeanın yerini alabile<:eğimizi ümit 
etw.iye baş1adık. Fakat zavallı kız 
övle solı:ı"ım vP P.lı>ml; h; ... h.,ı~ .:rn~ 
müştü ki, hiç birimiz kendimizde • 
cesaret bulamıyorduk. Ben her ak 
şam gider, b~basile konuşurdum. 

Ağlan kaldırmasına, sandalı kıyıya 

çekmesine, mısrr ve darrlarınnı am
bara verleştirilmesine vardım eder 
diım. Fakat iPerre Chauten adın- 1 

da bir rakibim vardı. Benim ihtiya 
ra takdim edecek kol kuvvetimden 
hıı.şka birşeyim voktu. İhtiyarsa bo 
ğazına düşkündü. Bunubileıi raki
bim ona, haftada birkaç defa kek 
tik veya tavşan getirirdi. 

Son ha/tanın lig maçlanndan bir görünüf 
N el arifesindeydi. Baba Mil

ıot'nun bayramını tebrik et \ 
mek üzere yanına gittik. Thtiyar 
kocaman bir tavşan pişirtmişti. 
.Ben de şarap getirtmiştim. O yıl 
çok kıŞ yaptıydı. işte o vakit kar 
bütün ovavı örtmüştü. 

Tayyare Kupası, . Şilt 
ve B Takımları Maçları 

İçin Kararlar Verildi 
Istanbul birinci ve ikinci küme klüp 

leri dün akşam mıntaka merkezinde 
Futbol ajanının reisliği altında top
lanmış, Tayyare kupası, şild maçları 
ve :2 takımlan mUsabakalan hak.-
kında kararlar -vererek kuralarmı 
çekmişlerdir. Verilen kararları sırasi 

le bildiriyoruz : 
Hasılatı Hava kurumuna terkedil-

mek üzere iki sene evvel tertip edilen 
tayyare kupası maçları bazı sebepler 

yüzünden yarıda kalmıştı. Şiımdi bu 

maçların tamamlanması Hava kuru 
mu tarafından istenmektedir. 

Tayyare kupası maçlarının finaline 
Beşiktaş, Güneş ve Galatasaray klüp 
leri kalmıştı. Dün akşam verilen ka
rara göre, Beşiktaş - Güneşle 9 ka 
nunusani pazar günü karşılaşacak ve 

ou maçın galibi bir haf ta sonra Gala

.asarayla kupayı payla.şacaktır. 

Geçen sene lig maçlannın geç baş 
laması yüzünden teahhura uğnyan 
.ild maçları bu sene lig maçlarından 
sonra hemen ertesi hafta başlıyacak 
ır. 9 tkincikanundan itibaren oynı

yacak olan ve 22 İstanbul klübünün 
'ştirak ettiği bu müsabakalar turm.L
va usulü olacak ve yenilen takım tas 
'iyeye uğrıyacaktır. 

Altı haftada nihayetlenecek olan 

bu maçla.rıll kurası da şu neticeyi 
vermiştir: 

Süleymaniye - Fenerbahçe, Ana-
doluhisal' - Davutpaşa, Ortaköy -
\.ltmordu, Galata Gençlerbirliği -
Anadolu, Güneş - Fene~:yılma.z, Hi
al - Beylerbeyi, Vefa - Kasımpa
şa, Doğanspor - Beşiktaş, Galata,. 
saray - lstanbulsPor, Eyüp - Top 
kapı, Beykoz - Karagümrük. 

Birinci küme B takımlarının önü-
müzdeki haftadan itibaren ve ikinci 
iline B takımlarının 15 ikineikanun 
lan itibaren cumartesi günleri Şeref 
"e Taksim stadlarında maçlar yapma 
ıına karar veri1miş ve klüp murah-
asları kuralarını ~ekmişlerdir. Bu 

'1afta cumartesi gününden itibaren 
naçlar Şeref ve Taksim stadlarında 
aat 15 te başlıyacaktır. 

Çekilen kuraya göre bu cumartesi 

~ü Taksim stadında Güneş-Vefa. 
·~ref stadında Beşiktaş - Galatasa
·ay B takımları karşılaşacaktır. 

--0---

Kolleililer Galip 
Galatasaray ve Robert Kollej bas

ketbol takımları arasında dün akşam 
Kolej salonunda yapılan müsabaka
~ 44-17 ile Kolej takmıı kazanmIJ 
trr. Müsabakada beş yüz kadar seyir 
ci bulunmustur. 

Vsges dağlarından aç kurtlar ova 
lara inmiş ve her gece köy yoIJa
rında dolasmıya başlamıştılar .. Ge 
celeri. korkunç ulu.malarınr evleri
mizin içinden duyuyorduk .. Akşam 
saat beşten sonra insan yamnda 
mükemmel bir tüfek olmadıktan 
sonra sokağa çıkamazdı. 

Bir gece bir dişi ile, bir erkek 
kurt vurmıya muvaffak oldum. 
Neyse .. 

Noel arifesi akşamını, rakibimle 
ben Annette'nin yanında geçirdik. 
Fevkaladeden olarak iki gündenbe 
ri hava düzelmiş ve koyu bulutlar 
dağılmıya başlamıştı. Şimdi beşik

teki bir çocuk gibi sakin gördüğü.. 
nüz bu irımak o vaikt sahillerini çiğ 
nemek, yutmak için vahşi ve kor 
kunç bir hayvanın ağzı gibi köpük
leniyordu. 

T if eklerim izi yanımıza almış 
tık. Millot'nun kulUbesi de

renin kenarındaydı. Bağh sandal
lar birer midye kabuğu gibi salla
nıyorlardı. !rm.:ı.ğm ortası bir kuyu 
gibi karanlıktr. Fakat şimdilik ona 
aldırmıyorduk. 

Gürül gürül yanan şöminenin ve 
güzel Annette'nin karşısındaydık. 
Genç kız o solgunluğu içinde yine 
çok güzeldi. Dtifatlanmıza ya ne 
zaketle veya ince bir tebessümle ce 
vap veriyordu. 
, Yemeğin sonunda, şarapla ha~ 

. dumanlanan ihtiyar izdivaç bahsi .. 
ni açarak kızına: 
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KAYE 1 

SA LC 1 

- Şimdi bir karar vermeli ve iki 
sinden birini seçmelisin! dedi. Jean 
seni epey muztarip etti. lhtiyarla-
dım artık. Ellerim ayaklarım iyi 
tutmuyor. bana yardım edecek kuv 
vetli bir delikanlıya ihtiyacım var. 
Salı damadım çekerken ben sahilde 
torunlarımla oturup, rüzgirlann se 
sini dinlemeliyim. tşte iki vicdan
lı ve namuslu erkek: ikisi de se
ninle evlenmek istiyorlar. Cevap 
ver, hangisini beğeniyorsun? 

Bunun Uzerine Annette uzun müd 
det ımütereddit kaldıktan sonra: 

- Bilmiyorum, dedi. Bana düşün 
mek için biraz mühlet verin! 

lhtiyar: 

- Hayır, hayır! diye bağırdı. 

Demir tavındayken dövülmeli! 

T ::ı.m bu esnada kar~ı sahil
aen, uzun ou w.•oe-.ru;ı uu 

baykırrş geldi. Sanki birisi can çe
kişiyordu. 

Bir adam, bir sürü kurtların hti
cum.u karşısında kaçıyordu. Zavallı 
cık sesimize: 

- Benim, benim diye cevap ver
di. 

P ierre aç hayvanları korkut. 
mak için iki el ateş etti. 

Annette: 
- Bu adamı kurtarmak lazrm! 

İçinizden biri onu bu tarafa geçir
temez mi? 

Antalyada 11 O 

Yaşında Bir ihtiyar 

Antalyanın sevilmiş ihtiyarı: 
Rüştü 

Diyince babası başını ka1dır&
rak: 

- Olmaz! diye cevap verdi. Su 
çok yüksek.! Urgan iyi kaymaz ve 
sal imkanı yok karşıya geçemez. 

Bu fırsattan istifade ederek atıl 
dım: 

- içimiz.den kim adamı kurta.· 
rırsa onu intihap edeceğinizi vade
din! 

Rakibim de atıldı: 
- Pekfila .• En iyi çare budur!. 
O zaman Annette: 
- Oy le olsun! dedi. 
Rakibim hemen salın içine atla. 

dı. Ve halatı çekmiye başladı. trnıa 
ğm ortasına gelince halat suya gö 
müldü. BUtün didi11melerine rağ• 
men bir adım ileriye gidemiyordu, 
Halbuki ben bir sandala binmi!'}ı su 
yun akıntısına müvazi bir şekilde 
ilerliyordum. Hem gidiyor, hem de 
adama bağırıyordum. Adaım da be
nim istikametime doğru koşuyordu. 

Nihayet kıyıyı tuttum ve zıt"' 

vallıcığı sandala aldım. Za. 
ten zavallcık pek hafif birşey ol
malıydı ki, bana hiç zahmeı-ver-
~ ... '"'~· • - ... _ ... _J ... .._ .. . _ --"!:J ol..., ö " 

dik. Soğuktan e korkudan yarı ô
lü bir halde onu kulübeye getirdilt • 
Biraz kendine e:elince birden naY.· 
kırdı: 

Annette! .. 
Kız da onu tanıyarak dehşetle iıl 

ledi: 
- Jean!.. 
Evet, Mösyö hayatını tehlikeye 

koyarak saadetimin, ümidimin dilŞ 
manmx kurtarmıştıım. 

Jean, bin bir tehlike ve macera.-
dan sonra esaretten kaçmış ve Mal" 
silyayi tutmuştu. Yaya olarak gel• 
miş ve tam köye yaklaşırken kurt 
larm hücumuna uğramıştı. Bunun 
la beraber zavallıcık tehlikeden taı
mamiyle kurtulmuş değildi. Çek" 
miş olduğu ıstırap ve sefalet onu 
tamamile yıpratmış eritmişti. 

Birkaç hafta sonra Annette'in 
kolları arasında can verdi. Ve gene; 
kız ikinci defa olarak gözyaşlarına. 
ve yeise gömüldü. Fakat yavaş ya. 
vaş duruldu.. Ve kurtlar dağlara. 
çıktıktan ve bulutlar iyice dağıldıle 
tan altı ay sonra kanm oldu .. 

Germencik Mektebi 

Büyütülecek 
it Germencik (TAN) - Modern b 

1 

binaya sahip olan nahiyemiz ilk ok
11 

lunda 487 nehari ve 50 yatılı ta1eb8 
okumaktadır. Talebe adedini arttır' 
mak için, okula bitişik olan belediye 
oinasının istimlaki ve orasın:ın Y~ .... w 
rnekhane, yatakhane ittihazı duşun 
lüyor. • 

ıı· Geçen yıl 518 lira toplayıp bunu 
6 

a b4 çocuğu giydirmiş ve mektc1'. 
ıir de dikiş makinesi almış olan b•
ınaye kurulu bu sene de 22 fakir t~· 
ebeye elbise ve ayakkabı ve11rtı1~ 
nıektebe yüz liralık levazım ve ayrıc 
'-{itap almıştır. 

-0-

Antalya, (TAN) - Burada, sahil· 
deki bol güneşli evinde oturan 110 ya 
şmda Rüştü isminde bir va
tandaş vardır. Rüştü, toru • 
nunun oğlunu da görüp ~evmek bah
tiyarlığına kavuşan nadir insanlardan 
biridir. Oğulları, toruları ve damat
ları içinde bir tacir, bir zabit, bir as
keri doktor, iki hakim, altı talebe ve 
henüz ana kucağında olan bir yavru 
vardır. 

Ağaca Takdı 

Kalan Otomobil 
()' 

Zafranbolu, (TAN) - Burada:diıt 
vacumaya giden Japon Meh11l d&
idaresindeki otomobil, 300 metre ur· 
rinliğinde bir yara yuvarlanırıış bil• 
Iyi bir tesadüf eseri olarak oton:~tJJ'· 
kenardaki ağaca takılıp ~~101; bir 
Sarhoş olduğu anlaşılan şofor 11 

kaç yolcu hafifçe yaralanmıştır. 
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GENÇLiK iÇiNDEN RÖPORTAJ: 

•• 
Universiteliler Sinemanın 

Bin Yiizlu 
Yıldızı 

B ugü~ lstanbulda binlerce Oniveraiteli ve yüksek tahsil 
gencı var. Bu genç kütleyi tetkil edenlerin mühim bir 

kısmı, derı haricinde çalıtmak ve hayatlarını kazanmak mec
buriyetindedirler. Bir kısmı resmi dairelerde memurdur. Bazı
)~~ hususi müesseselerde çalı91rlar, fakat içlerinde öyleleri var 
kı ıntisap ettikleri ilim tubesile hiç alika ve münaaebeti olnu
Yan işler görürler, hayat ve geçimlerini bu sayede temin eder
ler. Yarının k.imyagerlerini, yüksek fen adamlarını bugünden 
tanıyabilmek için aşağıki satırları okuyalım: 

·u· niversite gençlerinin ara • 
smdayım. Universiteden 

Çıktık. Oğle yemeği için, kalaba -
lık bir talebe kafilesi ile beraber, 
l3eyazıttaki küçük lokantalardan 
birine girdik. 
Oturduğumuz masanın solunda, 

3'irmi iki yaşlarında bir genci gös
terdiler. Yanımdaki arkadaşım: 

- Yani Kahyaoğlu enteresan 
bir çocuktur, dedi. 

Yani Kahyaoğlu bize bakarak 
gillümsUyordu. Merakla sordum: 

- Yüksek tahsil yapabilmek i· 
~in hayatınızı nasıl kazanıyorsu -
nuz?. 

Zeki bakışlı genç cevap verdi: 
- Şarkı söyliycrek .. 
Dilşlindüğümü görünce ilave et-

ti: 
- Nerede şarkı söylediğimi me-

rak ediyorsunuz, değil mi? 
- Evet, dedim, radyoda mı?. 
-Hayır .. 
- Konservatuvarda mı?. 
- Hayır. 
-•O halde çalğılı bir lokantada 

olacak •. 
- Hayır .. Hayır .. Hiçbiri değil .. 

C arkı söylenerek, hayat ka
~ za.nılnn başka bir yer ha

tirıma gelmiyordu. Yani Kahyaoğ
lu .. ınerakımı ü~tmamak için, ku 
Jagıma eğilir gibi yaptı, yava§ bir 
ıesle: 

- Kilisede, dedi. 
- Meraklı ve heyecanlı bir mes 

le ... · gınız var, dedim .. 

r 
f 

T ah~il saatleri clı1ıncla hayahnı 
kazanmak için çalıfanlardan 

B. Yakup 

- Uzun seneler var ki, bu işi ya 
pıyorum. Ta çocukluğumdanberi .. 
Sesim fena değildir. Biraz da çalış 
bm. Lise tahslliini de killselerde 
şarkı söyleyip para kazanarak yap 
um. Bu sene kimya enstfUls1iılün 
üçüncü sınıfındayım. Tahsilimi bi 
tirmiye az kaldı. 

G enç Universiteli bunlan an
latırken, onu, kilisede ~ 

kı söyliyen halile gözümün öntin -

Weidmann'ın Vahsetine-1 
1 

Kurban Giden Kadınların 
Sayısı Gittikçe Artıyor 

tı.."Am-nı en büyük katili olarak ad4 
.. ye tarihine geççn korkunç cani, 
\\>'eidmann'm tahkikatı Paıııiste ha.ta 
~am etmektedir. 
it ~atilin evinde buhman ve şimdiye 
kil.dar isimleri ya.zıi!Dıamış on ayn 

ad.tna :ait çamaşır ve eşyaların yar· 
~e maktuller liste:ıinin deltşat1iı 
ır Ye'kfln tutac:ağı anal§tlmaktadır. 

bı Gaı-ip bir tesadüfle katil Weid
~n, hapisanede, vaktile Pariıı ka
• arnıı titretmiş olan ve "Kadın 
~aili,, meşhur sakallı Landru'nun 
~o~ h ~unda yatmaktadır. Bu kor~unç 

1 
e.nif te, yalnız kadın kesmek ve et

b:ı-inı doğtradıktan sonra kemikleri
! 1 Yakınak suçundan idam edilmiş o
han Sak.allı Landru gibi ayni kovuşta 
atıratını yazmıya başlamıştır. 

!in katilin Sophie ve Jeannie isirnle
d ~e iki ka.dmı daha öldürmü~. ol .. 
laugu tahakkuk etmiş gibidir. Bun
Jc r;an başka çamaşırları bulunan on 
trı.~· nıa dair mal\ı.mat toplanı:rken 
el Ustantikliğe bir şoför müracaat e
tı:~ek §U dehşetlıi hikayeyi anlatmış-

oto- Beni. kati, geçen salı bozuk bir 
tı. ~0bi1i tamir için evine çağırm1ş
anı azeteı.erin verdiği malumattan 
l'ek adını ~ı •. o gün hiç şüphe etmiye
We· tam.ırıne ça.lıştığun otomobil, 
l _ ıdmann taraf d "ldUrülm"' ·· ~SOb , . . m an o uş 
fın re a. aıtti. Otomobilin her tara-
S" ~ tnuayene için bahçenin ortasına 
ı:a~k lazım geliyordu. Bir ip buJ· 
Oraa ~re beraberce~ utfağa girdik. 

ip. akı masanın altmdan bir kuyu 
1 çektiği Yunı m sırada ellerime cIVIk ve 

b tışak beyaz bir m.adde ı~.. dü c.ıatta . . Su" un . 
ellerımı Yikamıştmı. !pin Us-

Katilin betbaht annesi 
Eugenie 

tüne bula§llllş olan o maddenin taze 
bir beyin olduğunu masanın üstünde 
ve kenanndaki parçalarından anla -
mıştım. Fakat aklımdan en küçük 
bir şüphe geçmemişt:ıir. Zannettim ki, 
aşçı ihtiyarsızlıkla bir dana kafasını 
parçalarken beynini fışkırtm.ıştır.,, 

Bu beyin parçalarmın, öldüriiler.. 
sarışm kadına ait olduğu sanılıyor. 

O ela bulundu 
Fontainebleau, 15 (A.A.) - Weid

man'ın verdiği izahat üzerine katilin 
altıncı kurbanı Bayan Jeannekelber' 
in cesedi de Fonta.lıiebleau ormanın 
da gömülü olarak bulunmuştur. 

de canlandırmıya çalışıyordum. Ki 
lisenin loş ve sessiz dekoru ... 

- Bu işi nasıl yapıyorsunuz?. 
- Kilisede dini şarkılar söyle • 

rim. Birtakım ayinler yapılır .. Bir 
koro vardır. Ben de o koro içinde 
şarkılar söylerim .. 

- Hangi kilisede söylüyorsu -
nuz? .. 

- Uzun zamandır bu işi yaptı • 
ğım için, artık tanınmış vaziyette 
yim .. Hemen her kilisede okurum. 
Her kilisenin bir ayin, bir yıldönü 
mil günü vardır. Beni davet eder
ler. Şarkı söylediğim kiliselerden 
birkaç kuruş alırım. Sonra, her 
Pazar bir kilisede okurum .. Bu pa 
zar, Boğaziçinde bir kiliseye da • 
vetliyim .. 

K ilise şarkıcısını, hayır müs
takbel kimyageri dikkatle 

dinliyordum: 
- Sizi kilisede şarkı söylerken 

görmek isterdim. dedim. 
- Kilisede şarkı söylerken hu

susi elbise giyerim. Baştan ayağa 
kadar, uzun. siyah elbiselerim var 
dır. Yani dinf kisve .. 

- Sesiniz müessir midir? 
Genç adam güldü: 
- Belki, dedi.. Ben Kadrköyün • 

de oturuyorum. Istanbulun en u
zak semtlerindeki kiliselerden ça
ğırırlar. Bilhassa yortu günleri ki 
lise çok kalabalık olur. Ben de 
daha iyi okurum .. Herkes, büyük 
bir sükfın içinde beni dinler .• 

Y ani, bir müddet susmuştu. 
Sonra: 

- lşte, dedi, ben de hayatımı 
böyle kazanıyorum .. 

Fen fakültesinde, riyaziye şube 
sinde bir çocuk daha var .. O da ki 
liselerde !1arkı söyliyerek hayatını 
kazanır .. Bu iş bizi şimdilik geçin 
diriyor. Işimize de mani olmuyor. 
Çünkü, daimi bir meşgale değildir 
Ben evime de yardım ederim .. 

Yani Kahyaoğlu bir yıl sonra, 
kimyager diploması alacak .. O va 
kit te kiliselerde şarkı söyleyip,. 
söylemiyeceğini sordum: 

- Hayır, dedi.. Bir fabrikada. 
kimyager olarak çalışmak istiyo
rum .. Şimdi, beni, sesimden ve şar 
kıtanmdan başka bir şey doyurma. 
dığı için bu işi yapıyorum .• 

Istanbul kiliseleri, yakında, gü • 
zel sesli, genç bir şarkıcıyı kaybe· 
decek. .. . 
U nıversitedeki talebelerin mü 

hi.ın bir kısmını, Anadolu! 
dan gelen ilim i.şıkı gençler teş· 
kil ediyor. Bugün, hukuk fakülte 
sinin ikinci sınıfında okuyan Ya.
kup Uçokla tanıştJm. Bana: 

- Ta, Dgazdan geldim, dedi .. 
Yüksek tahsilimi yapabilmek için. 
her feda karlığa, sıkmtıya katlanı
yorum. Yalnız hayatımı kazanmak 
la kalmıyorum. Babama, kardeşi 
me de yardım ediyorum. Bir avu· 
katrn yanında çalışıyorum. Oğle -
yin Fakülteden çıkıyorum. Yazıha 
neye geliyorum. Sonra binbir iş 
takibi için koşuyorum. Bazan, o· 
tur ki, öğle yemeği yemiye vakit 
bulamam.. Akşam, geç vakitlere 
kadar uğraşmak ... 

Yakup Uçoka: 
- Dinlenmek, eğlenmek ibtiya· 

cınızı nasıl temin ediyorsunuz. 
diye sordum. 

Acı acı güldü: 
- Dinlenmek, eğlenmek i~in hem 

vakit, hem para yok .. Bütün ümi
dimiz istikbalde .. dedi .• 

N ecdet isminde bir genç şöy 
le analtıyor: 

Yüz meselesinde insan çeşit çeşit~ 
tir. Aramızda iki yüzlüler olduğu gi
bi, ·yüzsüzler, maskeliler, sahte yüz
lüler de tümen tümendir. Bunlar ha~ 
yatın içindeki aktörlerdir ki, hakiki 
sahne aktörüne taş çıkarırlar. Gerçi, 
sahne artisti, beyaz perde aktori.i de 
rolüne göre yüz değiştirir. Fakat sa
ııatin bu asil emektarla.nı, sadece. 
muhtelif insan tiplerini ibret bakış
laırı karşu;mda yaşatmak gayretin
dedir. Maruf sinema yıldızı Pauı Mu· 
ni de bunlardan biridir. Buna sinema. 
dünyasında. bin yüzlü yıldız denilme .. 
.c:ıine sebep, bin bir çeşit rol temsil et-. 
mesi ve yüzüne, temsil ettiği rollere. 
göre, ayrı ayın şekil ve miına verme· 
sidir. Işte şu aşağıdaki resimler, 
Paul Muni'nin muhtelif rollere gön} 
yüzüne verdiği ifadeleri gösteriyoır :-

Paul Muni doktor 

Paul Muni eazeteci 

- Universite tahsilimi yapabil· 
mek için, hayatımı da kazanmıya. 
mecburum .. Elimden resim yapmak 
gelir .. R~im deyince, tablolar, sa 
nat eserleri hatınnıza. gelmesin .. 
Afişler, reklamlar yaparım.. De
korlan boyanın. Duvarlara tezyi 
nat yapanm. lşte hayatımı böyle 
kazanıyorum. Yüksek tahsil için, 
gençlerin nelere katlandığını gö • 
rllp öğrenince, onlara, içimde de· 
rin bir hUrmet hissinin kaynadığı
nı duyuyorum Ve o, Paıteur'ün ta kendisi 

'l=== 

muharririmize Rasathane bahçuind e izahat oeriyor 

Perşembenin Gelişi 
Çarşambadan 

Masll Belli Oluyor? 
;~-... --·--·---·--·--··------·------·---ı 
e ·· i i Ustat Fatinle Bir Görüşme ! 
1 =.· 

·--------------------------------------· •ı stanbulun camil~ri kadar 
meşhur bir hususiyeti da

ha vardır ki, o da havasının ittirat 
sızlığı ve iki yüzlülüğüdür. lstan,. 
bul havasının sabahı akşamına, 

hatta saati saatine uymaz. Kış or
tasında başlıyan bir ldlllos rüzga
rı adeta ılık bir ilkbahar havası ya 
ratıverir. Bunun gibi karayel de 
yaz ortasında bile esse havaları 

hemen soğutuverir. 
Son iki ay içerisinde lstanbulda 

havalar, halkı epeyce telfışa düşü
recek bir şiddette geçti. Fırtına, 

yağmur, soğuk ve memleketin ba
zı taraflarında yağan kar, gelecek 
kış için haklı bir endişe uyandırdı 
ve meşhur pastırma yazı bu suret 
le gürültüye gitti. 

Istanbul havasının bu maymun 
iştihalı tabiatine muayyen bir teş
hiş koyabilmek ar.zusile muhterem 
iistad Bav Fatine müracaatı muva 
fık bulduk. 

B ay Fatini Kandilli tepesinde 
ki evinde ziyaret ettim ve 

üstad, son seyahatine inzımam e
den bir aylık oruç yorgunluğuna 
rağmen ricamı kabul etmek liıtfun 
da bulundular. Fakat sorduğuım ilk 
suale evvela: 

- Filvaki havalar biraz fena geç 
miştir. Fakat son günlerde. ilkte
siri tadil edecek havalar görüyo. 
ruz. Kışın fazla olup olmıyacağı bu 
giin en ileri usullerle bile tesbit e. 
dilemiyor. Onun için halkın endişe 
si lüzumsuz bir telaştan ibaret ol· 
mak lazımgelir. 

Cevabı ile kısa kesmek istedi. Fa 
kat sonra hafif gülerek hemen ila 
ve etti: 

- Halkrn en basit sözlerden, en 
uzak manalara intikal etmekte ga 
yet büyük bir mahareti var. Hava 
lann gidişatı hakkında bana bir 
çok fikirlerin atfedildiğini duyuyo 
rum. Halbuki ben bu hususta en 
az söz söyliyenlerden biriyim. O· 
nun için şimdi söylediğim sözü y~ 
zarsamz ra.c;athane müdürü. kış 
kuvvetli olmıyacaktır ve hatta kar 
bile yağ-mıya~aktır diye bir mana 
"'•karmaları ihtimali vardrr. Onun 
icin . !::i z bu işten vazgeçin! 

Dedi. 
•• 
U stada, ilk suali, evirip çevir 

dikten sonra §U §ekilde 
tekrar ettim: 

- Hey'i değişikliklerde ve bil
hassa güneşin, ayın ve yıldızlann 
harketlerinde daimi bir intizam gö 
rüyoruz. Nitekim arzımızda da mtv 
simler, güneşe karşı olan vaziye-
;mizin değişmesindeki intizam do
layısile, muntazam bir surette bi
ribirini takip ederler. Buna rağ· 
men mevsimlerin seyirlerinde bir 
intizaım göremiyoruz. Bunun S(:l,ep 
leri ne olsa gerektir? 

Suale bu suretle biraz ilmi bir 
çeşni verince Bay Fatin izahatını e 
sirgemedi ve anlattı: 

- Evet, eğer, hava ahvalinde 
güneşten gayrı birtakım milessir
lerin de rolü olmasaydı mevsimle
rin .ve bilhassa yaz ve kış seyirle 
rinde de bir intizam görmek kabil 
olurdu. Halbuki sabahlan gözleri
mizi açtığımız zaman karşılaştığı
mız hava birçok tesirlerin mahsu 
Iüdür. Bu müteferrik tesirler hava 

lstanbul havacının en esM 

a,inan üıtat Fatin 

nm güne§e tabi olan muntazam se~ 
rine az çok dalga verirler. Bu çeşit 
tesirleri doğuran sebepler pek çok
tur ve bunları henüz bir fizik ka· 
nununa bağlamak kabil olamamış 
tır. Meteoroloji ilmi, oldukça geniş 
leımiş ı\masma rağmen, henüz tec
rübe devrini geçirmektedir. Icap e
den kanunlara henüz istatistik me
totlarla vanlınak isteniyor. Ihti
mal, daha çok müddet ilmimiz bu 
şekilde kalacak ve kati ilimler ara 
sına girmiyecektir. 

H cnüz fiziki bir kanuna bağ 
lanaımadığını söylediğim bu 

sebeplerin en mühimleri şunlardır: 
Birinci sebep, ktireiarz sathının 

mütecanis olmamasıdır. Evvela, 
yeryUzünün mühim bir kısmının su 
diğer kısmının da kara ile kaplı ol 
anası tecanüsü bozan en mühim se
beptir. Bundan başka, kara kısmı 

da birçok arızalarla doludur. Gü
neşten muntazam surette gelen ha 
rarct, bu mütecanis olmıyan satıh 
üzerinde muhtelif surette dağılır 

ve her sahada başka, başka zaruri 
tesirler husule getirir. 

!kinci sebep, arzın mihveri etra
fında dönmesi sebebile büvük deniJ 
lerde doğan büyük cerey.a'iııardır. 
Sular, hattıüstilva mıntakalannda 
şi.mali g-arbi ve cenubu garbiye doğ 
ru meylederek bir cereyan hasıl e
derler. Bu cereyanlar kıta mani~· 
larma uğnyarak muhtelif istikame1 
lerde dağılırlar. işte bu su cereyan 
lan taşıdrklan huruıi kudret itiba 
rile mevsimlerin seyirleri üzerinde 
müessir oldukları gibi, ayni tesir 
len arzın mihveri etrafında dönme 
sinden doğnn büyük hava cereyan 
lan da husule getirir. 

Uçüncü büyük sebep te, tropikal 
ımıntakanın çok sıcak. Kutüp mın
takalarının da çok soğuk olmasın 
dan doğar. Demin söylediğim su ve 
hava cereyanları bu iki mmtaka a 
rasmdaki derecei hararet tefadulu 
na bir mübadele vasıtası olur. 

·, şte bu üç fiziki tesir ilF 11 
ğer bazı sebeplerin husul 

getirdikleri cUzi teeirler bir araya 
gelince, hava iki taraflı tesir eden 
amiller arasında kalır. Bu tesirler 

(Arka4;ıJ 10 \ıncucla) 
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Bir Zina Cürmümeşhudu Fransa - Suriye Japontecavüzüne 
Görüşmesi Karşı beynelmilel Eşsiz Bir Fırsat 

(Bqı 1 incide) lere malıaua bir llkap+..ır. (Bap ı lııatılde 

b 111 ene! ~ıdilıltaı Balata plmif, """.,..,. locaa.- tinde Fransız Meclisinde taaclik olu- Protesto <Batı ı incide) 
7eal ""'feeme •.-.•,ar. Kendlai Papu, böyle, Elanı :le a,·Jluşınzya nacatı beyan edilmektedk'. Ekalliyet ..-ıe) idarellr memlelreti uçunamlara 8üriUdediji aibi bunlara b1'fl • temil 
:r11Da1l tehtHıdr. il J91Q1da, ~ devam ededunun. •• Bwıdan bel ay ler meselesine gelin~; yakmda bir m isten.iliJW \19 : a!.illJor: bir IBJD eek?iJlde mDJettn ~ 'IDapan 1'.tfbat W Terakki idaresi de 
lftl, mavi &ilmHl. 1UUDC& boylu, etine kadar evvel. Eleninm kocası Hn-is- mektup ne§l'edlleceği ve bu mektup- ••Japon llUdlaıemn'iD, bu li14 hl- Mk tlll:anwmJlbr. Çllnldl oüal mıeJJll'I memılekelln menfaatinden U.
~ J&inlrk1ı * papudr. Çene- t<ı, karımıun kendi.sini .Udattığmı ta Fransa htıkillnetinin ekalliyetler ÇUDıl.ara mlııi olmak için gimdiye ka tutmue ~ fırkaya dayanarak husu.al menfaat an.ya.ular& hele harp _.. 
aiDla acada U mlEtarda, fakat iti- duyuyor. Bundan pek mtlteeeair olan hukukunun tatbiki ve ekalliyetlerin dar aldığı tedbirlerin bu an& kadar mumda çok Cirkfn te:kilde mtleamaha ~· 
n • fanmml, an aa.lqıalı vardır. Bırlsto. evde yaptıiı bir Url kavga - himayesi hususunda hareket serbe• ......... d -'"-'" J adı- sa 
Ytn tll'a ld8nm, Balat civarmd&- dan IOJll'&, takip v• tohklke girişi· tisini muhafaza etmekte olduğunu a--=ueıin e ınav™ 0 m~ - i Dkılip hWdUnet1, preuip l8mtle dalma en .ıa bir temilılll9 u,. 
Jd ftlrdllirta uma obmmattadlr. JW. Kanmım, bemceı iki günde bir, beyan edeceği söylenmektedir. Bu hi rftltlr. aa vuiywtte B117l1k Bdtanya raftar olmultlır. KeR!l lıir .mebuliD farka nltufta11 tendi iti-' 
SOJfıa S.,. &tin. ba ftlnflar ayda u.bahlan, saat 8-9 raddelerinde, maye, umumi ıurette babfedilecek • ~~-~!1:'~ .. nmcnih~! iti* lnll1aımu•meeı:aı çok mla bir .nrette clitbt eclllmtfttr.,. edllmektr 
- ...._ lra s.....a-- ftl'ida irmek uw wsu~n• -.nu 11~ a.3-. chr. Htlldllnetin hetmda bulun1ialıa'rm dtlrUatlilğll bakmımd&n Tllr'k ida• 

,_ _.. tpt manastıra girdiilııJ g6rllyor ve bir tir. Yeni idare, kapittll&ayonlarm il- v&recek mahivette tedblıierin haki - · k dar teer . ....... ~ emn - cf1rmU methut yapabilmek için ha- gasmdan aonra Mısırda tetkil edil • " resi a temiz bir idare azdır. Memleketimizi tanıyan btltUn ecnebileriD 
mtll dbd'1Ealdıels laılJI 7UÜ oldu- -..ı._..or. Hırlllto 63 yqmda olma- m; .. olan idarenin ayni olacaktıf. katıen almdığı hak'k,mda malOmattar de kanaati bu yoldadır. 
&.-.a-- _ .. _3 --Y edllmesiıni talep mecburiyetindedir ... 
a.-...u, Dositeos ta beki.r bir adam mna rağmen ııeııgin bir zahire tücca· Bir te6lif lngilte hilldl F&bt mura'hbeden, teftJetıan uaJr ~alan kötelerde; hususi men• 
dır. l'a:kat Balata gelip yerleştiktm ndır ve karısmm her ihtiyJLc:nı tat- Paris, 15 (A.A.) _Hariciye mtıa- m!yl== 1ngilia :enfaat faat, mlledn sararım. elarak tf1stDi ylrUıtmiye utı'almakta ve 
Wa, .qda. solda &üze! kadınlar min edebilecek vazıyE"tt~Jir. tetarı Deteuan, Suriye BafVeklli Ce- lerini iyice korumak maJrwtile ora- bu ytbıden vatanda§lar.m hopatsualuğuna 88best olmaktadzr. Bu auretle 
quDIJa lııqlam.,.m · Blrtatma kaclm • Yeni pien papaz Kipria11'>8 ta mil Mardam ile yaptığı müzakere • daki clonamnumı takviye edecek \'e temin edDen menfu.t tekilleri, ya bir ili görmek veya bAr ukubeti defet1 
J.Mıl, pnq kıllan glnah çıkartmak HıristOya vaziyeti haber vermışt!r. ler 10nunda -.ağıdaki tebliği gaze • oraya iki büytlk zırhh gönderecektir Dıek içiıı nta.ndqlardan bııun hariciDde gislt vergiler &JmaJmr veıylf 
•eeileeile manastıra çağırıyor ve hat,.. ÇUnldl, o da, D.'.>siteos ile aylarca mil tecilere vermiştir: F.ter Amerika muvafakat ederse 'iki devlet hUinesfne aft menfaatlerıl bir bahtif mukabtllııde feda etmektir· 
U Alemler de t.ertip edirormut. cadeleden bıkmış, manastuı mr tUr "Suriye Başvekili Cemil Mardanı devletin donanınalan, Çin sularında Huauat menfute &Jet olmak huauaunda memur, ıueteci, 

Madam El•i... ll devir alaınam11t1r. ile hariciye mtısıe.an DeteM&D ara- J&po1ı tecavUzleriDe kartı bir de ntl tüccar mesuliyet bekımmdan biribirinden ayrdmu. Göi.a. 
Bundan üç sene kadar evvel, Fe- Ve hikaye ederler lıi... mnda yapılan noktainnar teatileri, mayı, yapacaktır. Jngiltere, Japon - nü gere gere itiraf eclemiyeceii bir mabat için yüz bin lira, 

-.le AlY.tisubaşı mahaileaiııde Ca- Pazartıe.i aHM' tlabahıeyı'rı Kipria- Fransa - Surive •-riki mesaiBinin ya .. __ .._.:ıı-- ·--'acak her:'' .. '"'" bir LL 
._ .... .,. .r --ı1 W&llol.UNaU 3 '6f!- ~· uUa lira de.ır.:l, W Wl lira alan , .. _._;_;_ Piiayet --L-L.:. 

• llObğmcla 14 numaratı evde otu· DOll IJlenlyi yine manutm:l~ gôrtl · ortaya koyduğu metıeleleri siyasi. ida istek kaqıamda Çin 9U1armdaki do- •• ... _......, - -Y ......,. 

na zah.ln tücea.rlarmdaa Hrristo 'JOr. Burada sözll şalMe bıre.kalun. ri ve iktıaadt sahalarda tetkik imki- nanmumı geri çekmemiye karar ver linde de•let meaf aatlerini atan bir memardan farkı yoktur. 
S:ıvacıoğlımuıı 38 yafmdaki kansı Papaz şöyle anlatıyor: nmı vermiftir. Muhataplan iki mem mittir. JncUiz Bqvekili, bugün Avam Huaust mtllfaat.e l1et olanl&mı yaptıkl&n if, ıu veya bu ml'kt&rda macı .. 
Deni de papazuı tuMjrııa düpüt - "- Yine her zamanki gibi Eleni leket arasındaki mtlnaeebatın itim&- Kamaraamda, Çindeki Inglliz menfa dl menfaati ~lerfne il'ıdirmek cfetıldlr. AtatllrkAln nhberqt •)Wincld 
ttlr. Elen.i, esmer, uzun boylu, enda- ktlrklü, siyah mantosunu giymiş, u- da dayanan bir dostluk havaaı içinde atlerbdn korıınmaaı huuaunda htlkt Türk m&letiaia )'U'attığı ,.._ w :yübek eMl'9 nlkuttlr. 
mı yerinde, fifmanca btr kadındır. IUlca manastıra gelmişti Dositeo&".ın inkifaf ettirilmesinin iki memleket metin her tllrltl tedbiri almak kara tnk!llbı böyle a11ilraatc41er1ın eerrlndeın )torum.ak, hUkamet l9fn de, 
ment ve kocası aslen NiğdeYdlrler. oturduğu odaya girdi. BiraZ sonra, menafü i.ktizasmdan bulunduğu hu- rmda olduğunu da söylemiştir. millet loin de ilk vuifedir. Ban1111 ~ h~ umumi .meflfaate 

Kan, koca bundan 23 yıl önce ev- yavqça, oda kapısma yaklaştım. lçe suaunda mutababtleırlni mtlphede Vqingtoadan gelen haberlere P ta&Uüu olan bir iti kendi çiftlikleri sanan her ttlrltl huamıl menfaat_.. 
.,._tler ve dort puiıan . oımue- tiden seslerini duyuyordum. Kapıyı eylemi§lerdir.,, re, Amerikan notuı da lııglliz notası biplertnıe brtr bı•ıı, tittz, llllf ve llel"t harmet bekliyon& , 
tur. t'bcuklanndaa en btlytlğtl 22 açık bırakmışlardı. Benim manastır mealindedir. Diğer taraftan Japonya AJılnı tam ı1ılldmı,.tfni ilk defa olarak dllnya yblhrde kurmayı mUm4 
Jqmda bir dellkan.bdır. Diğer tı< dan gittiğimi zannediyorlardı. ~ğtr K rk S 1 mn Amerika sefiri tarafmdan Am.e- kthı latan fll9ls tJI)" ..- t.erbtJ)e titremek ve bunlan fenalaıedan w ıu-

"lrnllhP .• Kızın en btıyUğtl 20 yqmda- ağır kaptyt araladım. Baktım. Uzun 1 çefnte • an rika hariciyesine Panay Wlseai hak teym_..11 korumalı: yalDız TOrk mOletme b.l'f! deifl, btltihr tmanlıJıl 

Deni, ilk am•nlar manastıra IA!Y
tek giderken, papaz. Madam Elenl
!llkı bntttD glkıa1ılardan sıynımuını 
...... ollcak kt, 1gldp, ik!i 'gUnde 
lıılr manutıra dawt ttmlye batla -
l.'ılmltlr. Artık it ~r. Pa

mana.t..mn variclatmı bcbnlar-
,.m,ıe bqlamıt, •ndıl ufalan· 
IGki W BU ilemlerine iyice al:ll

• Dıtarda dini klıne giymek 
ımen yasak oldufundan, Doette

GI ta, IOkalrta g13et tık bir livl1 el· 
.IUe De gezmektedir. 

1'ıııliiu Wcr Pliyor 
Bundan bir yıl evvel, bu macera, 

Balat ve dvannda ayuka çık
olduğundan, Balat Manaat.ırm -
Jtt~r ltudtltıc kQda.r M_..etmif, ve 

Sina,, kil\Mll, pa~ vazife-
nihayet verelA!"~e Riprta

Lerkoe ilDunde bqka bir papaz 
etmietJr. Bundan on bir ' ay 

, KipriaDoa. Kudllsten Istanbu 
pim.it. Balatı bulmut, manastıra 

ek. Dositeoe'tan mana.stmn dev 
hel&pl&rm tasfiyesini istemıf· 

kanapenln Ur.erinde, Eteni, yan çrp- Ne Vakit Keıllecek7 kında verilen izahat, Amerikan istek hr'Uılne lc:aTp meeuli)'etll bir vulfedir. 
lak. bir 'Yazlı.ette idi. Yanmda da Do- KırkÇ9f1De .wanıım keeilmad ı,ı, leıine uygun görWmemltth". Ameri· ' Ahmet Emin y ALMAN 
siteoe vardı~ çirkin hallerine fazla vakıflar idaresile darphane vesaire kaya ıöre, Japon zabitleri, aldıktan ==::::::::::==================-======-
bakamadım. Yavatça oradan uzak - gibi birçok yerlere henüz ~koe te- eımlrleri münferit bir tekilde tatbik Cenevreye Protesto 
lafbm,,. Biatı yapılamadığmdan Dahiliye Ve etmektedir. 

Ciirmü rnetlaaJa Jofra. kiletinin emrile bir mUddet geri Çin -1ann4alıi :.tm.riJran 
lfte Pazartesi gtınU bu sahneye p bırakılmlftJr. Belediye sular mtıdilril .ı____ rm-- l IMMe 

Ziya, bu mesele hakkında temula.rda avw-••- ,..... tı. Bu tesahtlrat mtınuebetne Kod 
hlt otan yeni papu, gördUklerlrıi ol- bulunmak üzere Ankaraya gitmiftir. VBfington, 15 (A.A.) - Bahriye tlJDel'8 kltlbl umumlJite tevdi etmı,. de Kartel, Şam delepaine çektlil bir 
duiu gibi llriatoya anlatıyor. k ile N·naretintn blldlntiiine glSre, Şang tir. telgrafta, Sa:ncakt& tatbik edilecek 

Hrlatonun kan beynine aıc;nyor ve Kırkçeşme •ularmm ne zaman ee haydaki demir at.mıt bir halde bulu "Hatlı)',, da mandater htltamet ma rejim hakkmd& buı mtltalealarda 
mutlaka bir ellrmttme,ııut yapmak c= : 5 z;ı~~ =da nan Auguata ve lılarbelhead lmıva kamlariyle daimi temu baHMe 1'ulu bulUDID'Uflur. Bu miltaıealard& Surl 
için, Evllp mUddelumumUiltne miha kırk-. aularmm t:....ıı===in bir r.örterlnden maada, uzak prkta ha- na:rak h&arlUllllf olan bu proje Mil- yenin Sancakta bar.ı hakJarmıa tanı· 
caat ederek, manutın basmak ka- ... ..,,._ •--- - 1 kır h -ı..ı ""--a evairl -.:ıı • ..; müddet prt 1ralmHı tızertııe aıhhlye en k Amerikan arp IS'"'w-& var letler ~uuyeti d tarafWUAıı nacağını ileri sUrmU,tttr. BilhalM 
ran alınıyor. veklletl _._..__ doktor Amil A- dır ve bunlann içinde 4850 zabit ve gayri re1JD1 nrette ve ya!niz malt- Hatayda bulunacak kouolOllaraı su 

Kiprianos daha evvel. papas arka- ... -~· • _.....,_ Bu '--k -• tor t h lU i""'- TUrLı htlkA-etin af ,_,__._ rar bana şunlan aöylt!lılftir: ne1.er mııı:m............. au- e~• - ma usu '$... ~ye wu e riyeııin muv akatile vaz11---
daşı Dositeosa Eleniden vugeçmesi "- Ayın on beşinde bu aulann ke pito muhribi, topçeker, denizaltı G9 bildirllmit ve komey reisinin taİdik devam ecleceklerhıl bikllrmJttlr. Kont 
ni, bu işin çok çirkin ve günah old'!ı- ·ı . il d E- k ·ım . mtsl ve a.lre gibl kUçilk gemilerden ten aonra mandater htlldbnete, tat- de .., _ _.._1 bu tel..._-. _.._. __ ,_ • b' 't· def 8Ö 1 . de "te sı mesı znn ı. ger esı emışae . -.rt.e ea-.. ımaan ...., __ 
gunu ır ı ı a Y emışse • 0 ann lstanbuldan bunun 1ebeblni ibarettir ve Çin Ye Fllipin uhillerin bikatma geçilmek t1zere resmen teb mak tçfn açık olarak çekmlettr. 
ki hık, hic; aldırış etmemiştir. ~rac•iım ~• daimık bir hlJde l>~· lif edlleCeği llivetAm beyan olUDDl\lf- ~ 1B1"AN 11...-.. • 

Nihayet bu laJ»AA .çl&ı.'m'Wı!ttlıa - " -~..::::t -'9enlillftı g.-ııll Pftde ,. ftlfpllr tUı'. deii) _ Yllliifik--,Dif~ 
dun yapılması kararlaştırılıyor. Ele AdaPcacJnaclct ..... ı:L·- adMIDm MaHlt4JJ'!'atmcla 41ılrma'lı• xua,tlerCeqdyetlklftl'l&l'llllatam .&-.. ilnevveri ~ unları 11yı. 
ninln, )'ine. "gtmah c;ıkartmak;, l~ln Adape9n ('l'A?f) - OebçaJ IPW' k ~. oW-.k tatbiki için lntllıabatm cere- di:-r m 1 

manastıra gfttilf teçit ediliyor. Ba.- klilbtl batanı lmnall Ralli Getir- yan tanı ehemmiyette nazan itibara 
lat polis karakolu komlaer muavini kUn gayretne teaie edilen gllftll kolaa ~ lliifl.,., proled.o almarak bir merhale' teekll etttli - Stıreyede Tllrlder aleyhine yapı 
Sakip Batılı. polis memuru Cavit, da faaliyet arttınlmJI ve bu. _, ikinci meael~ ıellnce; Ingiltere halde bu intihabatı tanzim edm tali- lan tahriklere rağmm halk Tttrk JDil 
Balatta kahveci Şevket, kadının ko- atlka oyanchnmtbr. de hlldm otan dtltttnceye göre, Ja. matnamenln allkadar devletlerden !etine ve Atattlrke kartı bUytlk bir 
casr Hrlato, Bıistonun kardeti aşçı ponyaıun beynehnilel hukuk ve kaide biriyle da1mJ temu ve mt1,avere ha- sempati göstermektedir. Bu lleJDP&tl 
Klimanos manastıra giriyorlar, ve pa Ahbabımcbr. Ara sıra gt1Dab C)brt 1erl ve aradaki &nllf!llaları ihlll eder llnde bulunarak hamrlanmıf otmuı- gUn geçtikçe artmaktadır. TOrkiye • 
pu Kiprianoaun yardımı ve açtığı rrıak ic;in manutıra giderdim. Jl'abt bir pkildeki mUfrit hareketi, Cm ile na mukabil ayni derececle allkadar nin Suriye hakkında lshar ettll1 dol 
kapılardan ti. Eteninln kaldrğı oda- sık sık delil.. Sade ben delilim.. Da- ıllka• bulunan ~er devletleri de ikinci dnlet olan TllrJdyeye ~ tan• hllaiyat bllhama 918 denbed 

l'abt, atk hummalan ile yan - nm kapıarna kadar gidiyorlar. Papas ha birçok bdınıar gibi, ben ele pu . harekete ~· Yakında. btıtt\n resmi ve maliUnat huulll zrmnmda mltema41Jm Surl,.W. t.tlkWl • 
olan Doaiteoa, yeni papaza la Eleniyi yakalıyorlar ve kanapenin yordum. Ba l&bah yine gltınlt'llm bu devletlerin fttirakile Japonyaya bildirilmit olmaamı hiçbir veçhile b hinde yap1aD hareketlere Ye ıa: 

)'111 wnnemif. n• manutm dev UatUnde buluan kadının ~ Kanapenin u.tonde bulunan çam•pr mtıtterek bir protesto notam verilme bili tecvls görmiJeD Ctlmhurı,et hl- re njmen bir haldlrat haBncle 
ne de hesap vermittir. Yal· toeunu, koneaini, jartiyerini, eldiven lanmı. dilllnek IQln Çlkarnqtmı." ıi de çok muhtemel g6rlllt1yor. Nlte kbı tl,)(illetle Ce~ umumi U ten~· TUrkı,.m ınlll 

yeni papaza, yatıp kalkmuı JÇin, lerin' k delili •--'" 111'!..4' Papaz Doelteoa ta töYle ulatıyar- kim. Almanya, Japonlar tarafmdan • r ı. .. - takl1 Suriye haldanc1ald temennD.-1 
utırda bir oda göstermiştir cııru:tı=u~ ':ııkeme:=':ı;~ du: bombalanan lngiıts pmiaindeld Al - tipllğine, ~i~ edilen bu uauı_:ı.. -u: .. .,_.. lltlkbali haldrmda ,.a.. 

~~m aylar geçtlil balda Doai- ıa beraber teallm ediyorlar. - EJeni ahbabancıa. Birkaç ...,. man Befaret memurıan için Japonya ~~et=;'=~ .-,.. pnnU telftkl otmunütadır.,. " 
derir ftine yaııatmamekta. hu- llaltalwrae •• ldilrüm/ dir ta:nıf1)'01'1D. l'üat aramm!ı hiç ya bir ıroteeto notuı verdiil gld Ar 1- bildiren bir teJgratname g&ı 
.. llklnelinde sevk allNıı bir Eytıp Ctımhuriyet MUddeiumumfai bir teY yoktur. Iwidtıdnm evli oldu merilra Pmy harp pmtmdekl Jtal dermltttr llr Melw•r leraef 1ff1 

lrU~· ~. kendi llemlerme de- tah'-''--· gun" u da biliyordum. Bu yqtan son- ....:n tetaret 1DtlllUrJan tola Italyada a.- 1~ (T.'"- .. .._.__ ..... ...a-.1_,, _ _. _ _. e- l'ethl .ıuaab yapcyor ve mefhut 1ra .,- _.._.._ w-u. ~ "'", ~ Bahkeelr, (TAN)-RtlfM.....-
1ıtmektedir. Kanaatırm bitin ctlrtlm mahkemesi reisi Ekrem ıuç- ra, bu saç ve• "a ana nuıt fena JaponPYI .,..,~ Cmtptr. Hatay rejlmhıln tatbik mevldlne p 11a911 ite mahJre!MJe wrllm Blllaa' 

IUÜBtim:u ettltlnden, va- Julan gizli olarak muhakeme ediyor. gözle bakardım T. Ara mıa 0 bent si- Japon7t1n1n AareW mut dota,..Ue Samda, Bam•da. Bu ıılye mubuebel hUIU8iJe memura iti 
ela binalara ait vergileri de Neticede zina suçu sabit olduğundan. yarete ge~ ~~~- nine gider Bu hldüıeler brtmmda Japonya- muata protesto ~eri yapdm1f- fat, 1Mnet etndftlr. 

ödeyemum.:,, bu yttzdem ceza kanununun 440 mcı maddeai dim. Ara ~ütuı bqb bir nıD aldıfl vui1't CJOk bulttir. Ja • -
~e bile intikal etmiftir. mucibince Eteni ve Doeiteoeun Uçer '81:.=·kooa.ı Briato, muhakeme ponya, baı..n ve bombalanan Amerl 

lp Doaiteoa, m&uutırdaJd ee- ' ay hapislerine, fakat zina ıuçu tema ka ve tnrtllz harp l'llDl1erl IDelelealn 
bacladen ku1tarmnlr için, yük dl ettiğinden 80 inci maddeye göre baflamadan önce, çok heyecanlı idi. de flSyle demektedir: TayyareJerimla 

Mfif, p&lıada ağtr ne varsa hep- ve takdiren cezanın üçte bir nisbe - Şöyle anlatıyordu: bU gemileri tefrik ehmemlf Ye lıımı-
...a __ 1 - 25 seneye yakın amandır evli tan ,..." -u....a _ __._•••-. Ja:-

o .-v-a, Deli~n namında b - tinde artınlarak dörder ay hapisleri- ni alA .. ......__ v ..... ~ .. - ...... ~ ·r-
mae bçırm.ıtt'D' ne ve 1400 kurut muhakeme harcı- yim .. Be .......,.1111 4-15 ay evvel gazetelerinin bu huauatakt nef!iyatl 

. anlamıttım· Ona dtlfllUUl oldum. h- da buDUD gibidir. 
l"'-lara r~"--I nm Uri suc:ludan mtlteaaviyen tahai- ima bakarsanız. ben papua 0011 im ----•a ı. .. -ı..- Ja:ftftllWI ba ..... ..:ııı 

-··-• •• tine karar veriliyor. lrektir .u ...... wu UÇl-.ua- ·r--.,-. uau1 

IJalıltecı .. K::AA-A ......... n.ıen·ne hi" mıyorum. O, er · Allı kabahat -tere sebep olan J1_- ·-"'• - a _........ -ı--. ,, Suçl'Ular, dUn akpm umumi hapi- k dL On • .a... ... -.....- - •v 
·---ı..-..1_ - ç:ıı...kil ... _ .... , benim arım .. un en ...... cea- uıı.......1-• ~ .... _._ ___ ..... -··--'-'NU'. 11111 • ' M:IUU&- aaneye sevkedilınitlerdir Balathlann dm IJlb dll--'- U& "1'"11&& '"'3-~ uuıuan 

.._. itibarile Arpı-•..a-'p -''•- ya ~arp 8 -&111.., t-_.u.ıı etmek maJnıadlte ....... ~-•--un a-. "Yeni Ruputin,, ismini taktıktan Do 1ra..t-1 KM ~,,- MWUUA•..., 
lıaidr ve yalımda metro--ıı+ Hristonun w_,a atçlmUIOI bqtandJlmı, hattl allkaclar memur-

a-- ıiteoe ve ını~ ortalı Eteni, mahkeme ta fÖYle diyor: dan mtlrekkep bir he,«m tahkikat 
ilet.ktll'. Doğduğu Jet' de, büyük den c;ıkarken~ hic; mUteesair görUn - -Ağabeyim bu kadmdp neler ook yapmak tızere tanare ile Çine gön • 

lldedüı•n = ~~-,.~= mtıyorlardı. Hristo, yakında kanın tL Şimdi çok tlldlr mrtUıcl11. B.tm derilcUltnl de bilcllrmekte41r. 
aleyhine bopnma davuı ac:acütır. çeksin ceusmı.. Epeyce zamandır Battl m.esullerdeırı bir lrwnmm 

grip, romatizma .h 

Kırıklık 

.BalMflwine m1lteaddlt Uıtarlar, pro-
ar viki olm&ıema ~ .• hiç 
i bomııyan papUdaJı, bu ma
idaresi altınck bulundururken 

olduğu .. vekil,, aunaı. .athayet 

Aloroz edilec:elımİf işi anlıyorduk. Takip edlYorduk. Ka- TokyoY8 iade edlldifl de l&ylentyor • 
Dlln EyUp mahkemesi koridorlan dm papaaa gtıveniyor Batbuki papa Japon gueteıert netice olarak IÖY •••••••••••••••••••llli•••-..ı 

ve kapının 6nU, Eyt1blln görmed\ği 8dl on param yok.. Hepelnt yedi, ftU.. le dfyoıtar: Uf&lt bir hldlıılecSen btl- ı K A C E 

ediliyor. Çilnldl yapuıcı ~ 
merbut bu gıbi 'JaaAU'ldar ın
wlrlletle idare edileollno Vüi

uledil'en Doeıtln9 ba .... 
.. linill mtıtevelli ofdutun iddia 

bql&JDll, yme devir "PINDe
yu&1mann,tır. Bu 10fer, be 

V1' 1 dcl1UI k~mada hak• 
bir da.va açllmflbr. 1111 dava. 
~ uat 10,30 da icra merclin
~kti. Allbdarlarm aöyle

g6re, kendisi mtlteftlJJ oıa
cbldl· mtıtevel!i mfatI, ancak, 

aft, yabancı obmyan t.flftıe 

bir eektlde, meraklılar tarafından dol Kadmm da ne klmleel var, ne para • yllk bir lbW&f çıkacak devirde c!efi- -6 
d~l.hJ bulunuyordu. Herkee iNÇ - sı .. Yarın, 6btlrgUn baP.atea gıkmca, .. 
lu'ıarm yUztınU tecesatla ve netrette bakalım, ne ~pa~I •• " ltz. Halbulti Ingiltere ve Amertkadald E 1 1 
görmek lltfyordu. Eteni, saklanıyor, RMrlP_ """'-- remnl kanaate gtSre, JapoııYlıDl bu 
mahkeme koridorunda dahi, Doette- DUD, muhakemeden --.. • • hareketi buit bir tnflden l»arettt. 
oewı yanında. aklanıyordu. teli olanlardan biri de ralalp lDpda- J ~ 99 memllerl ?._...,_ ve 

Dlnf kanunlara ,ere, llmdi yatm- noe ldl. Çt1ntf1, oda rak1blnden ar- apoa ...,_~, .,..._ 
ela metropoiltllfe terflinl bekllyen tuımuttu. Bir 11e11edir, telUm alama .AmlrlDn •--• ı&z Fire c&-e 
Do.ıteoeun, Turu81na ktllleal tarafın dıtı manutın alacak. rüata b.\'tlf& .&~~ .. 

4
_..-J 

dan afaros edilmeıfi ve meelekten tar caırtı. Kmdtalne: ,..,,, n ..,.,.._. 
WIJmeei iktiaa etmektedir. - C1eçmlf ollml. Wlk.. om..k: Harp ....... pltnce; tlOll Jh'. 

Ne eBJliyorlar1 .. - Meni.. ller8I.. demü • ., l1dlfa mi et uat 9U"fmda oephe1erde mi 
n.t. muhakem•n önce, kendilt etti Jdm denDeCek br haNbt olma•11-

ne l.:at eclllen illa& litu haklmlda DUD muhakeme, üpm Pi vaJdt, bl' • .Japon ordulu, Nanklnde tehrin 
fun1arr ~= saat ıe da bltmlftL Btltthı Balat, z, ıaııtm• hlr secit ~ lr\ltlamıfta'. 

- Bu papuı blrbt MDedlr tanı- ytıp a1varmc1a papum hllrl1'11 uıa TokJıo, ırs <A.A.> - Dcımet a.Jaıı-
vorum. Arammda bir tenallk Yok. tıJJyordu. -. mtllabltlerin Nanldnde ölen Cin 

Grip, Bat ft Dit Alnlan. Nnraljt, Aıtritism. Romatıam• 
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lio. 39 Yazan : Ziya Ştıkir 

l tilif çılar fırsat gözete~ek 
bir heyet gönderdiler 

Piqasası 
Dün fehrimize Anadolu

dan yalnız beş vagon buğ
day gelmiştir. Gelen malla
rın alıcıları azalmış oldu
ğundan piya•a evvelki gü
nün ayni olmuştur. Y umu

Satış Fiyatları 
Almanya pazarlarından Türk mallarınmn vaziyeti hakkında 

gelen aon haberlere göre, geçen hafta içinde kuru üzüm fiyatla
rında yüzde 10 - 12 kadar artma olmu,tur. Bazı Türk ihracat fir
malarının son fiyatlar üzerinden bile satış yapmak istemedikleri Sait Paşa ise, muhalifler! d::ığtt 

lrıak, ve Kamil Paşa gibi kuvvetli 
biı rakibinin padişaha karşı yap -
lnak istediği tesiri akim bırakmak 
lçin bu meselede pek tabii olarak 
( ltthiat ve Terakki Fırkası) ile 
Çalrşaca ktı. 

Şu halde, bu üç unsurun hirleş
lbesi neticesinde, meclis d<!rhal da 
ğıtııacak.. (Hürriyet ve ltilaf Fır
kası) mn en mühim kuvvetini teş
kil eden (Muhalefet grupu) orta
dan kalkarak, fırkanın beynine 
kuvvetli bir yddırım indirmek, pek 
kolay olacaktı. 

ittihatçılar; bu plam kurar kur
lnaz, derhal faaliyete geçmişler; 
- daha birkaç ay evvel (hizbi ce
dit) meselesinde şiddetle reddet -
tikleri bir meselenin, şimdi büyiik 
bir hararetle kabulü için mecliste 
lllüzakerelere girişmişlerdi. 

Hürriyet ve itilafçılar, Sait Pa
§a ile Ittihatçılann müşterek pla
?lnıı keşfetmekte geçikmediler. On 
lar da; bu hileye karşı bir hile ile 
:tnukabele ettiler. (35 inci madde) 
1llıı müzakeresine iştirak etmlye -
l'ek, bu mesele hakkında verilecek 
karara bu suretle mani olmak iste 
diler. 

ltilafçxlar, bu kurnazlıkta mu -
"affak oldular. Hem Sait Paşayı 
"e hem de ittihatçıları, aciz bırak
tılar. 

~akat bu iki unsurun zekası, 
lnuhaliflere yine galebe etti. Yeui 
bir siyaset fırıldağı daha çevrildi. 
Sait Paşa (Meclisteki müzakerenin 
akün kalması hük\ımetin mevkii
ine zaaf iras ettiğinden, bu hal ile 
memleket idaresi kabil olamıya -
cağını) ileri sürerek istifasını ver 
di. 

V aziyet çok tehlikeli idl. E
ğer padişah, yeni kabine • 

ilin teşkilini başka bir ~ata, - Me 
~la, Kamil Paşaya - emir edive
l'irse; partiyi Hürriyet ve ItiHifçı
lar kazanacak .. Ittihatçdar, mah • 
\rolup gideceklerdi. 

:t.litekim, itilafçrlar bu fırsatı 
kaçırmamak için derhal padişaha 
bit- heyet göndermişlerdi. Bu heyet 
9u - çok dikkate şayan olan -
tatlardan mürekkepti: 
1-HüITiyet ve Itilaf Fırkası • 

llı:n. en mümtaz erkanından, Amas 
~a ınebusu Ismail Hakkı Paşn.. 
.('l'Urk) 2 - Bağdat mebusu Hacı 
>Ji Efendi (Arap) 3 - Halep me
bllsu Nafi Paşa (Arap) 4 - Gl'ı -
~i.i.lcine mebusu Ismail Bey ( .•. ) 

- İstanbul mebusu Tahir Hay -
~ttin Bey ) aslen Tunuslu. ve ta
u olarak (Arap) 6-- Sivas mebu-

;u Dagavaryan Efendi (Ermeni) 
~ - Tokat mebusu Mustafa Sabri 

endi (Türk) 8 - Şam mebusu f efikülınüeyyet Bey (Arap) 9 -
d~el mebusu Hacı Bayram Efen -
~ <'!'ürk) 10 - Priştine mebusu 

asan Bey (Arnavut) 11 - Draç 
~ebusu Esat Paşa (Arnavut) 12-
l erfiçe mebusu Buşo Efendi (Rum) 
~ - İstanbul mebusu Kostanti -

bidi Efendi (Rum) 14 - Usküp 
lnebuau Pavlof Efendi (Bulgar) 

Q ÖrUiüyor ki; 14 kişiden mürek-
ti ~ep olan bu heyetin içinde - han 
b· Inılletten olduğunu bir türlü tes 
Uıt edemediğim (Gilmülcüneli Isma 
b ~y) den maada • yalnız 3 Türk 
l~~nuyor; öteki 11 kişi; (Türkr 
di gu~ r_nenfaati) nden ziyade, ken
Sal lllıllıyetlerinin gizli gayelerine 
l-' ışan şahıslardan terekküp edi
( ~rdu. Ve !lu gayretler de şimdilik 
len ~lllanlrlık maskesi) altında giz.. 

1Yordu. 
lttih 

l'ln•d atçdarın kuvvetli zamanla-
t· a, Damat Ferit Paşanm riyase 
f~r~ltında gelen Hürriyet ve Itilaf 
tü uası. (heyeti mahsusası) nın yü 

11 bile .. §ah S gonnek istemiyen Padi-
lıakk unJtan Reşat; şimdi Jsmail 

1 Paşanın riyaseti altında ge 

Sait Paşanın ezeli rakibi 
Kamil Pasa . 

len ayni fırkanın bu ikinci heyeti 
mahsusasmı bila tereddüt huzu
runa kabul etmişti. 

'.Acaba bunun sebebi ne idi? .. Son 
günlerde Mebusan Meclisi salonun 

da gırtlakgırtlağa gelen IttihatÇilarla 
Itilaf çılar arasında bir uzlaşma yap 
mak için mi idi? .. Yoksa, dini, si
yasete alet ederek birçok şaklaban 
lıklarla halkın avam kısmını eJ\ ri
ne alan, ve ımemleektte emsalsiz 
bir nifak ve şikak uyandıran Itilaf 
çılara, • bir hükümdar srfatile - ba 
ZI akxlane nasihatlerde bulunmak 
için miydi ? •. 

Ha.yır ... Ne o, ve ne de öteki ... 
Sultan Reşadın bu hareketi, o ara 
lık oynadığı (iki yüzlülük) rolün 
den başka birşey değildi. (Melek 
huylu) ve (Derviş tabiatli) deni
len • faakt hakikatte, saman altın 
da su yürüten - bu hükümdarın, şu 
andaki maksadı; artık bocalamıya 
başhyan lttihatçılar, şayet mevki 
lerini kaybediverirlerse, Itilafçıla
rın tarafına kolayca geçivermek g-i 
bi sinsi bir siyasetten ibaretti. (Ni 
tekim, pek az bir zaman sonra, ha 
disat ta bunu göstermişti.) 

!şte, bu maksada binaendir ki; 
Sultan Reşat, Itilafçıların he.yetini 
güler yüzle kabul etmiş .. Huzurun 
da oturmaların ıirade etmek ~ureti 
le de cüımlesine parlak bir iltifat 
göstermişti. 

Heyetin reisi !smail Hakkı Paşa, 
(rüfekayi muhtereme) sini, Padişa 
ha takdim eder etmez; hemen Pe
riştineli Hasan Bey dile gelerek, 
Arnavutlukta (askerler tarafından 
zulüm ve hakaret yapıldığından) 
bahsederek şikayetlere girişmek is 
temişti. Fakat bu bahis, Padişahın 
hoşuna gitmediği için derhal sura 
tını ekşitmişti. 

O zaman; heyeti namına söz söy 
lemiye meımur olan Gümülcüneli Is 
mail Bey dile gelmiş: 

- Şevketmeap efendimiz!. Bazı 
(mahrem) maruzatta bulunmak is 
tivoruz. Fakat yabancılardan çeki
niyoruz. 

Demişti. 

G ümülcüneli tsınail Beyin; 
nezaket çerçevesine sığını. 

yan bu sözlerden mı.aksadı; heyet 
ile beraber huzura giren başmabe
yinci Lutfi ve başkatip Halit Ziya 
Beylerin dışan çıkmalarını ima et 
mekti... Fakat; zannedildiği kadar 
safdil olmıyan Sultan Reşat, bir fır 
ka heyeti ile basb\şa kalmaktaki 
mahzuru derhal idrak etmiş: 

- Yakinimde bulunan zevat, mu 
temet ve mahremlerimdir. Maruza 
tımza devam ediniz. 

Diye akılane bir cevap vermişti. 
Güımülcüneli lsmail Bey; Sultan 

Reşattan hiç umamdığı bu ceva~ 
alınca, fena halde şaşırmıştı. Fakat 
çarçabuk kendini toparhyarak şu 
suretle söze başlamıştı: 

- Efendimiz!.. Fır kamız; dün 
Mecliste, (35 inci madde) nin mü-

zakeresine iştirak etmemiştir. Bu 
istin katımız; haşa ve h8.şi, hukuku 
şihanelerinin tevsiini arzu etmedi
ğimizden ileri gelmemiştir ... Bu ha 
rekctimize yegane sebep; Sadra
zaım Sait Paşaya karşı fırkamızın 

beslediği emniyetsizliktir. Bu zata 
karşı, itimadımız yoktur. Sadaret
ten istifa etmesi, fırkamız tarafın
dan büyük bir memnuniyetle telak 
ki edilmiştir. Ve şimdi, zatı şahane 
lerini rahatsız etmekten maksadı
mız da, bu zatın tekrar sadaret 
mevkiine getirilmemesini istirham
dan ibarettir. 

Beşinci Sultan Mehmet, bilhassa 
son sözlerden hissettiği hoşnutsuz
hıı'hl hissettirmemek için yüzünü 
pencereCıen tarafa ~evirmişti. Vere

ceği cevapları zihninde tasarladık 
tan sonra. ağır ağır söze başlıya
rak, ve adeta kelimelerin üzerinde 
durarak: 

- Mec1 isteki fırkaları teşkil eden 
zevatın cümlesi, milletin vekili ol-

dukları için, nazanmda 'müsavidir
ler. Bunların hoş geçinmelerini ar 
zu ederim ... Sadrazam intihabına 

gelince; bu da benim hukuku şaha 
nem cümlesindendir... Maamafih, 
maruzatınız nazarr dikkatten dur 
tutulmıyacaktır. 

ı şak buğdaylar 6,13 kuruşa, 

1 
ıertler ise 5,35 kuruşa kadar 
satılmıştır. Arpalarda biraz 
yükseklik olmuş 4,01 kuruşi tan 300 ton kadar çavdar 

"' kiloıu 4,28 kuruştan satıl~ 

t görülmektedir. Kuru üzüm üzerinde Almanya ile bu sene ehem· 
J miyetli muameleler olmamıştır. Buna mukabil Yunanistanın Ko
t rentüzümleri üzerinde hayli i' yapılmaktadır. 
t Inci.re ayrtl:mış olan kontenjandan,---------------

mıştır. Beyaz mısır 4,02,5, 
ketentohumu 10,20, kuşye
mi 7,02, iç badem 84,20 • 
91 kuruf arasında, iç fındık 
33,20 kuruştan ve iç ceviz 
27 buçuk kuruşa kadar sa
tılmıştır. Piyasamızdan yir
mi yedi buçuk ton iç fındık 
ile beş ton iç ceviz ve yüz 
bir ton razmol ihraç edil
miştir. 

Dünkü Borsa 
Muameleleri 

Dün 'borsamı:zda hararetli işler ol
mam.ıştır. Türk borcu Paristen 
238,5 frank gelmiş ve borsamızda 
14,65 liraya kadar muamele olmuş
tur. Erzurum - Sıvas tahvilleri 95 
liradxr. Londrada bir sterlin 147,28 
frank ve 4,9987 dolardır, bir sterlin 
624-625 kuruştur. Atlın fiyatı üzerin 
de tebeddül olmamıştır. Bir Türk al

mühim bir kısmı şimdiye kadar sar- s h • · • d 
fedilmiştir. Fiyatlar aynidir. e rı m iZ en 

Fındığa gelince; Almanlar fazlaca 1 

mal almışlardır. Tüccarlarımızın tek 

lifleri yüksek görüldüğünden vaziyet 
biraz durrgundur. Iç fındıklar için 

Yapılan 
ihracat yüz kilo başına sif Ham.burg 45 li

radır. Noel yortulaıımm yaklaşması 

üzerine yumurta fiyatlarında yük -
selnle devam etmektedir. Almanya 

bu hafta içinde yurdumuzdan bitr 

miktar yumurta almıştın Ihracatçı

larmuzın iyi mal teslim etmeleri şar-

tile Alınanyadaki yumurta ithalat 

dairesinin fazla mal almak :istediği 

anlaşılmaktadır. Heır sene noel yor

tularına rastgelen günlerde Alman-

yaya yaıptığıınız ihracatta bir dur
gunluk görülmektedir. Maamafih Al

manyanm ven.iiği kontenjanların an

caJk yarısı bile kullanılmadığına gö

re, yeni seneden sonra ihracatımızın 

artacağı ümitleri kuvvetlenmektedir. 

Son güne kadar pamuk üzerine Al -

mantarla hiçbir iş olmamıştır. 

Birincikanunun ilk haftası içinde Is 
tanbul gümrüğüne beyanname veril· 
mek suretile muhtelif Avrupa mem• 
leketlerine ihraç edilmiş olan Türk 
malları 531,302 Türk lirası kıymet.fa. 
dedir. 

Demiş.. ve bu tehlikeli bahsi, 
kısa kesmişti, c tını 1063-1065 kuruş arasında bulun. 

lhraç olunan mallar içinde 109.517, 
liralık yaprak tütün, 19283 liralık raz 
mol, 3824 liralık kestane, 23405 li
ralık iç ve kabuklu fındık, 838 lira• 
Irk kuşyemi, 16308 susam, 7278 lira 
badem, 38248 liralrk tuilu ve taze 
balık, 992781iralık kirli yapağı, 4000 
Liralık yulaf, 13315 liralık tuzlu bar
sak. 5610 lira ketire, 4050 yumurta, 
34.721 keçi kılı, 16,937 halı, 415 sa
lep, 14,615 muhtelif deriler, 17,171 
kaysı, 12,720 ham afyon, 1395 Lüle
taşı, 157,212 tiftik, 552 ceviz içi, 726 
liralık çöğen, 1225 k.ilıo Almanyaya, 
gönderilen 16550 liralık ham sünger. 
Fransaya sattlan 1538 liralık zırn~ 
ve diğer bazı muhtelıif maddeıler var
dır. 

'(Arkası var) maktadır. 

Her Mevsimin 
insan oğlu, kendisine gıda. ola.

ca.k ınebatl&nıı toprak içerisinde ka 
Ia.n kısonlanıu yemeyi her zaman 
t.ercih etmiştir. Çünkü o kısımla.r· 
da bulunan tatb maddeleri insaum 
woudü daha. çabuk kendine :ma.ı e
der, sonra da o kısmılardald sellu 
Ioz dalın ince ve daha lezzetli olur. 

Om.ın için patates eski medeni· 
yet aleoıinde tanılmca birden bire 
büyük rağbet görmüştür. Onu baş 
kalarmdan daha. sonra öğrenen mil 
lletler bile, asırla.rda.n beri abşmış 
olduklan bir gıda gibi severler. Bu 
o.un en iyi misali bizim memleketi
mizdir. Onwı bura.ya ilk defa gel· 
diğini değilse de, yeni ya.yılmıya baş. 
ladığmı göreruer şimdi Avrupa. 
memleketleri gibi, bizim de yemek
ilerimiz arasında pek mühim bir 
yer tuttuğjuna şa.bit olurlar. Pata
tes her girdiği yerde ekmek sarfi
yatım gittikçe azaltnıa.kta<br. 

Patatesin gördüğü bu rağbette 
ekmekten daha çabuk tatlı olması 
nm da tesiri vardır. Ekmek unu da 
pataıtes gibi şeker verir. Fakat da· 
ha. ya'\.'SŞ oJ.a.rak.Ekmek wıu 80, 90 
derece hararette şekere döndüğü 
halde patates unu 60 derecede şe· 
ker olur. 

Patates mideden barsaklara. 
geçtiği va.kit, işe yara.nuyacak t-0r 
tusu pek az kalır, onun için barsak 
lardaki mikroplann tesirile insanı 
rahatsız edecek gazlere sebep bırak 
maz. 

Etle en i~i imti1.aç edf'n nebat pa 
tatestir. Ondan dola~, ~k et yiyen 
milletler eJanek yerine patates ye 
dikleri gibi, az et yiyenler de et 
yemeklerinin y-a.nmda yahut içinde 
paiates severler. Bıalbuki ekmeğin 
et yemeklerinin içine girdiği pek na 
dirdir. 

Patates kendJsi barsakta.rda pek 
az kaldıktan başka o kadar az müd 
dette bıa.rsaıldanın hareketini kolay 
laştmr, kendisi pek az tortu bırak 
tığı halde başka türlü gıdaların bı 

Sebzesi Patates 
ıraktıJda.n tortuıann !:&bok çıkma· 
s:nıa hizmet eder, yani iınkıbazın ö
nünü eJır •• ln9llru beslemek bakı· 
nımdan, ekmek daha. ziyade iç yağı 
hasıl ~i halde patat.es deri aJ 
tında, adalelerin arasında yağ yıa 
pa.mk muntazam şişma.nlık verir. 
Lüzmnunda en ziyade işe yarıya
cak yağlar da bu tiirlüsüdür. 

Fa.kat patates insanı ekmek ka· 
dar beslemz. İçinde ekmekten ziya 
de su buJ.unduğu gibi azotlu ın,a.dde 
Jeri, şeker yapacak maddeleri de da 
ha ıa.zdrr. Ekmek yerine pata.ta yi 
yen insanlar ba.,ka yemeklerden da 
ha ziyade yemeye mecbur olurlar. 

Bu.na karşılık ekmekten daha ça 
bu.k tokluk duygusu verir. Çünkü, 
çabuk hazınedllmekle beraber, baz 

nıedilmek için çok suya liizwn gös· 
terir. Patates yiyenler çok su - ya· 
but bira • içerler, ka.rmlal'llll şişi· 
rirler. Tokluk duygusu da bundan 
gelir. Bundan dolayı patatesi yeme 
ğia:ı başında. yemmek daha doğru o 
tur. 

Çok suya lüzum göstermek has· 
sasından dolayı, patatesi kış mevsi 
minde yemek daha ziya.de tercih &

dilmelidir. Yazın yenilince sıca.klı
ğnı lüzum gösterdiği suya, pıata.te 
sin istediği su da katılır .. Bundan 
dolayıdır ki soğuk iklimler halkı 
patatesi sıcak memleketıerdekinden 
daha ~,ok yerler. 
Kış mevsimi içinde de fikıiJe ça 

bşanlardan ziyade kolla:ile çaJışa.n 
ıaraıqygun gelir. Ekmeğin beyin ü
zerinde daha i~i bir münebbih tesi 
ri vardır, 

Patatesin kışın yenilmesi daha 
uygun olmasının bir sebebi de, 
yağla iyi imtizaç etmesidir. Suda 
ha.5lannuş patates ttz-"İ.ne tereyağı 
sürerek yemek, lezzetli olduğu gibi, 
patates yağ içinde bir yemek ola.
ırak ta pişirilir. 

Patates ezmesinin ekmek yemi
yen hastalara kıymetli ve lezzetli 
bir gıda olduğunu da bi!irsiniz. 

Ambar Sahiplerinin 
Odaya Müracaatleri 
Dün birçok ambar sahipleri tica

ret odasına müracaat etmişlerdir. 
Mesele şudur: 
Sirkecide Araba vapuru iskelesi ya 

mndaki rıhtımın üzerinde bulunan 
boş saha, ötedenberi kendi tahmil ve 
tahliye işleri için kullanllırken, Li
man idaresi bu.rB2mI deniz muayene 
yeri olarak ayırmıştır. Dahili ticaret 
gümrüğü de ambarların buradan 
tahmil ve tahliyclel"lini menetmiştir. 

Oda, şikayeti tetkike başlamıştır. 

,--

-

BORSA 
15-12-937 

PARALAR 
Sterlin 623,-
Dolar 125,50 
Frank 80.-
Liret 100,-

Belçika Fr. 80.-

Drahmi ı8.-

Isviçre Fr, 570.-
Leva 20.-
Florin 65,-
Kron Çek 78.-

$ilin Avustury< 21,-
Mark 26.-
Zloti 20.-
Pengo 21,-
Ley 12.-
Dinar 48.-
Kron lsveç 30.-

62a.-
125,50 

88.-
108,-

84.-
23.-

580,-
23.-
70,-
82.-
23,-
29.50 
22.-
25,-
14.-
52.-
32.-

Altın 1063,- 1065,-
Banknot 269,- 270,-

ÇEKLER 
Açıl~ Kapanış 

1 Lond" 625.- 624,-
Nevyork 
Paris 
Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd, 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükrcş 
Belgrat 
Yokohama. 
Moskova 
Stokholm 

0,7996 
23,565 
15,1920 

4,7030 
87.44 

3,4370 
64,-
1,4375 

22,748a 
4,2288 

13,76 
1,9825 
4,2192 
4,02 

106,72 
34,52 

2,7486 
23,6025 
3,1038 

0,80 
23,6025 
15,2163 
4,7125 

87,58 
3,4625 

64,1025 
1,44 

22,785 
4,2355 

13,7825 
1,9862 
4,2260 
4,0264 

106,8910 
34,575 

2,7570 
23,565 

3,1087 

''-....,__ ...... ..----~.~==--~ 

-o---
Halkapınar Su 

Şirketinin Fazla 
Aldığı Paralar 

Izmir, (Hususi mubabirimizden)

Nafıa Vekaleti şirketler ve müessese 
ler müdürü . Emin şehrimize gelmiş.. 
tir. Umum müdür Nafıa müessesele
ri ve şirketleri etrafında tetkiklerine 
başlamıştır. 

Haber a1dığıma göre, Izmir Halka 

pınar su şirketinin Izmir halkından 

fazla para aldığı ve bu paranın da 
81000 lirayı bulduğu anlaşılarak bu 

mesele üzerinde de tetkiklere başlan

mıştır. Hatta bu iş mahkemeye ak

setmiştir. Bugünlerde mahkemeden 

karar almarak 81000 liranın hüku • 

ımetçe şirketten tahsil edileceği zan· 

nedilmektedir. 
-0---

Bir Tebliğdeki 
Yanhşlar İçin 

Ankara, 15 (A.A.) - 8 Birincika
nun tarihiyle lktısat Vekaletinden 

gönderilmiş olan tebliğin keşidesinde 

bazı bat hataları görülmüştür. Yan
lış bir anlayışa meydan vermemek 
üzere alakadarlarm ellerinde bulu -
nan tebliği aşağıdaki surette tashıh 
etmeleri rica olunur. 

1 - 3 numaralı bend izahının "ç,, 
fıkrasında: "Çalışma saatleri., ibare
si "çalışma sıraıarının,, olacaktır. 

2 - 6 numaralr bend hakkında 

fıkrasının sonundaki ihtar: "ücretin 
mukannen olarak haftanın hangi gü 
nlinde veya ayın kaçında, saat kaçta 
ve işyerinin neresinde verildiği de 
tasrih edilir.,, şeklinde olmak lazmı 
gelirken bir satın eksik olarak neşre 
dilmiştir. 

3 - 7· numaralx bend hakkındaki 
izahın "a., fıkrasında: "işyerlerin -
den., kelimesi, "işyerinin., suretinde 
düzeltilmek icabeder. 

4 - 9 numaralı bend h.ıkkmdaki 
izahın başlangıcı şu suretledir: 

9 numaralı bend hakkında: 
Işyerinin mahiyetine göre inzibat 

tedbirleri \'e şartlarx sayılacaktır. 
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Türk - lng·tz 
Dostluğu 

M iıaf ir gazeteci 
B. Hubert 

(Başı 1 incide) 
ğinin bir örneği değil, dostulğun bir 
slılmeti sayıyorum. Menı\eketler.miz 
frusmda sıkı bir dostluk vardır. U -
z:ık mazide dost olduk. düşman ol -
duk. Siz bizi Istanbul civannda mağ
lup ettiniz. Fakat dostluğumuz bü
tün bu tecrübe ve mUr.adelclerden 
sağlam çıkmıştır. Dostluğun mükem 
mel nevi böyle olur. 

Memleketlerimiz bundan sonra 
hep ayni maksatlar için beraber 
yürüyecektir. Bu maksatlar da sulh 
ve terakkidir. Büyük Gazi Atatürk 
hakkında birçok şeyler işıttim. Ken 
disine, kelimenin dar bir mlnasile, 
dıktatör diyenler vardır. Bütün dik
tatörler Atatürk gibi olsalar ben 
diktatörleri severdim. Atatürk hak· 
kında derin bir hayranlığım vardır. 
Eserleri hakkındaki maH1matımı bu
rada bulunduğum müddet zarfında 
derinleştireceğim. Atatürk yalnız 

memleketinin iyiliğini dilşünür, haki 
ki bir demokrattır. 
Dünyanın diğer memleketleri Tür 

tiyenin yarısı kadar makul olsalar, 
ıuuuu ,yo.r•D• loado.r lı.a.1 loo. riıı.yot otoe-
ler, yalnız kendi memleketlerinin iyi
liğini düşünseler ve başkalarının 
menfaatine el uzatmasalar dünya 
cok mesut bir yer olurdu. 

TUrkiyenin ve lstanbulun mazisin 
den büyük istikbali vardır. Bu istik 
bal arazi zaptetmek değil, kalp fet • 
hetmek şeklinde olacaktır. Jki kıta
nın arasında bulunan tstanLulun 
TürJdyenin elinde bulunuşu dünya 
•ulhünün bir garantisidir.,, 

Bu sözlere ziyafette bulunan bıı.ş
muharririmiz Ahmet Emin Yelman 
kısa bir cevap vererek demistir ki: 
"- Türk - İngiliz doı;tulğunun u

IUD bir mazisi vardır. Bu dostluk, 
dediğiniz gibi, en ağır tecrUbeJerden 
muzaffer çıkmıAtır. Tiirk • lngiliz 
dc8tluğunun bugünkü son tekli, in
eantık tarihi için yeni bir sayfa teş
kil edecek yolda mesut bir hadisedir. 
ÇllnkU bu dostluk iki tarafın müşte
rek ve karşılıklı menfaatlerini değil, 
bütün dünyanın barış ve istikrar hu 
•usundaki yüksek merıfaatJerini ko
rumak esasına dayanıyor. Iki mt'm
leket biribirine tam bir emniyet ve 
dostulk besliyor ve ayni yolda yolcu 
luk edıyor. 

AtatilrkUn büyüktUğU ve eserine 
hayranlığınız hakkında söylediğiniz 
eozlerin her Türkün kalbinde iftihar
lı bir mi.kes bu ması tabiidir. 

Bu ~yaretiniz yolunda ziyaretle • 
rln çogalmasını çok isteriz. Iki dost 
nı iletin binbirini daha yakmdan ta
nıması ve daha verimli bir iş birliği 
Y pabilme i için bu temaslann bU • 
yük kıymeti vardır Sızin gibi bir 
meslektaşı aramızda selamlamıtk 
h pimiz için bUyUk bir haz ve şerd
tlr .. 
In~r~ gazetecisi dUn akfB.mki 

trenle Ankaraya gitmiştir. 

Milfoflerarası Telgraf 
Konferansı Toplant111 

Milleti r arası Ticaret odaaı, Ka
Jıı şubatın b rinc günü açılacak 

0 an M lletıer Arası telgraf konfe
ransına .iştırak etmele.rı ıçin bir çok 
hük\lmetlere müracaat etmiftir. Kon 
;feransta, muhtelif ticaret odaların
dan gönderilen raporlar okunacak, 
telgrafücretl artırılmadan milletler 

mdaki ticaret aleminde kullanıla 
tlaanJa kolaylıkla muhabere te

lni imk!nlan araştınlacaktır. 

Perıembenin GeHıi 

Çarıambadan 

Nasıl Belli Oluyor ? 
(Başı 7 incide) 

-yığını iki taraflı ve mütevazin <>-
lunca hava normaldir. Halbuki ek 
seriya bu muvazene bozulur ve te 
sirler hep birden sağa veya sola yı 
ğılırlar ve bunun derecesine göre 
hava bozulur veya fırtına kopar. 

Hava deği§mesinin kabataslak i 
zahı budur. 
Avrupayı ve memleketimizi all 

kadar eden hava tahavvülatmın 

membaı M~ksika körfezinde teşek
kül eden büyük Depresyondur ki 
bu Afrika tropikal mmtakasından 
Meksika körfezine kadar gelir ve 
oradan Garp A vrupasma döner. Bu 
suretle doğan deprasyon su cereya 
nım takiben Avrupaya girer ve o
ra· ı ıınuhtelif yollar vasıtasile bi 
ze kadar gelir. 

• şte bu umumt tesirlere bir
i takım mahalll tesirler de ita 

rrşarak memleketimizdeki tahavvU 
lltı husule getirmektedir. 

J 
2 

BULMACA 

1 - Tenbih sözü - Tatlıdır. 

2 - Nota - Vaka 
3 --: Erkek adı - Nefi edatı (fa

risi) 
4 - Nota - Eti ıyenmez bir kuş 
5 - Balkanlı bir millet 

A vrupadaki depresyon tahavvU
lltı iyi takip edilirse bir haftalık 
bir istikbal için kaba bir tahmin ya 
pılabiJir. MahalJi tesirler de naza
n dikkate alınıp daha iyi bir istid 
lil ancak yimni dört saat i<;in ya
ntlabilir. Istidlaller yUzde 90 - 95 
ihtimal nisbeti taşırlar. Ayni unsur 
lann hesabile sekiz saat için yapı 
lacak bir tahmin yüzde 98 ihtimal 
nisbeti taşır." 

' 6 - Masanın yarısı - Bir aza 

Ustat, izahatını burada bitirdi. 
Onümüzde!d kıı nasıl geçecektir? 
Bay Fatin, "bunu Allah bilir!" di
yor. 

Ustadı, yıldızlara dair bir kita
bile ve başbaşa bırakarak tefekkilr 
ettim ve ayrıldmı. 

A. Müntekim 

lstanbulda Tutuldu 
Bursanın Çatalköyünde Hidayetin 

evini soyarak Istan bula kaçan Sadık 
isminde biri, dün şehrimizde yakalan 
mıştır. Uzerinde, çaldığı bir kısım 

eşvadan başka bir de tabanca wkmış 
tır. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Çocuk Esirge tne müsameresi 1 

Çocukları Eııirııeme Kurumunun Divan 1 
yolunda açtıiı çocull lrlitliphaneıinin büyü 
tUlmeııi için cemiyet Franıız tiyatroıunda 

zenıin bir müsamere verecektir, Buradan 
alınacak hasılat kütüphaneye ıarfedilecek
tir: Müsamere klnunasaninin 18 inde ve
rılecektir, 

7 - Bizi doğuran - Boş toprak 
8 - Kusur - Eski bir silah 
9 - Postaya verilir 

10 - Pazar yeri - Beyaz 
e YUKARDAN AŞAGI : 

1 - Arzu - Su tqıyan adam 
2 - İstifham edatı - Bir vilayet 

merkezi 
3 - BUyUk hemşire 
4 - Eski Türk pa.di§ahlannm li. 

kabı 

5 - Tokat - Enin 
6 - Rumelide bir villyetimiz -

BUyUk dit 
7 - Rabıt edatı - Karaköy köp

rüsünün bir yakası 
8 - Emir sigası - Şikar 

9 - Almanyada büytik bir şehir
Odaların açıldığı yer 

10 - Tezayüt etmek 

Yarın çıkıyor. 

3 renkli, 40 aayfa, aynca 
8 pyf a ek, 1 büyük ömek 

Paftasile 

Dl"" Delllrrolllrt '' llmnlan işletme U. idaresi Dialır1 

Muhammen bedeli 3816 lira olan 1000 kilo dana derili 500 kilo yağlı kö 
sele, 100 kilo keçi derisi 23-12-937 perşembe günU saat 10 buçukta Hay 
darpaşada gar binası dahilindeki satm alma komisyonu tarafından açık 
eksiltıme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin knunun tayin ettiği vesaik ve 286 lira 20 ku 
ruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komis 
yona müracaatlan lazımdır. 

Bu i§e ait_ şartnameler Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafındn parasız olarak dağıtıLmaktadır. (8203) 

• • • 
Ankara istasyonunda yapılacak umwnt beli. ve Revir.örtük binam in-

şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
1 - Bu işin keşif bedeli cem'an 39.500 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demir

yollannın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 198 kwııe bedel 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 27-12-937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An
karada Devlet Demiryollan İşletme Umum MUdilrlilğU Yol Dairesi bi
nasında toplanacak Merkez birinci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin qağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olına
lan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2962.50 liralık muvakkat te
minat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
C - Nafia Veklletinden musaddak ehliyet vesikası teklif mektupları

nın ihale gUnU saat 14 de kadar Komi8yona tevdi edilmif oLmaaı 11-
zımdır. (8245) 

• • • 
lzmir - Afyon hattı üzerinde Turgutlu istasyonunda yapılacak fstas

yon binuı ile Alimanta.syon binası inp.a.tı kapalı zarf usuliyle eklilt.ne- · 
ye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 40,000 liradır. 
2 - latekliler bu i.§e ait prtname, proje ve sair evrakım Devlet De

miryollarmm Ankara; Haydarpaşa, Sirkeci Afyon ve lmıir veznelerinden 
200 kuru, bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 27-12-937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Dev
!et Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi binasmda Top
anacak Merkez Birinci Komiayonunca yapılacaktır. 

EV i NiZD E 

BiR PUDRA 
MUSABAKAS I 
YAPINIZ 

Kullandığınız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun 

gelmiyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıkla

rında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarI§m

lara ma.haus bir pudra kullandıklarında keza kendilerine daha uy

gun gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, yüzünUzUn bir tarafında bir 

renk ve diğer tarafında bafka renk pudra tecrübe etmektir. 

Poeta, ambalaj sevair masarife karşılık olanak üzere latanbul 622 

poeta kutusu adresine (T. T. 5) numuzile 12 kuruş gönderdiğiniz 

takdirde size husuat modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde 

nümunelik 4 ufak paket pudra ve Uç kalem dudak ruju gönderile

cektir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini de 

bildirmeği unutmayınız. Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar

kada,mızla bera.ber tecrübe ederek hakiki bir pudra müsabakası 

yapmış olursunuz. 

Tokalan pudrasmm her tene uygun Yeni ve orijinal renlıleri var

dır. Bu pudra havalandınlm13, gayri mer'i ve kat'iyyeıı sudan mU

teesair olmaz. Gazeteler, iki Amerikalı yilzücüsUnUn sudan müte

essir olmıyan bu pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyun-

4 

A 
p 

EVERSHARP; hiçbir kalemde mevcud oLmıyan bir 90k 
calibi dikkat tekemmülata m,aliktir. 

H~r türlü yazıya göre ayar edilir uçlar _ Otomatik 
emniyet maniası, EVERSHARP kaleminin akmasına 
mi.ni olur. - Bir plonjör darbesile doldurulması kolay
dır. - Şeffaf olduğundan mürekkebin doldurma 1b 

manını gösterir. Haznesi, daha fazla mürekkeb alır. -
Mihaniki tekemmülü, dorik desenli cazib gekli, ve 
~~ern renklerinin tenevvüü itibarile milyonlarca ki
şının mergup kalemi olmuştur. 

Her fırsatta J1Qlfself lfı11meııı 
ve malfbu l IJ r hed lJ1edlr. 

vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Riyasetine tevdi etmiş ol· 
malan llzımdır. "~ 

a - 2490 sayılı kanun ahklmma uygun 3000 liralık muvakkat teminat. 
b - Bu ~anunun ~yin ettiği ve şartnaımede yazılı vesikalar. 
c - Nat_ıa Veklletınden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklıf mektuplarının ihale günU saat 14 de kadar Komisyona tevdi 

edil mi§ olması llzmıdır. ( 4482) ( 8246) 

• • • 
6-12-1~37 tarihin~ müsadif Pazartesi gUnU saat 15 de kapalı zarf ile 

yapılan eksiltmeye talıp çrkmanıaamdan dolayı ıthale edileıniyen Devlet 
De~iryol~an v~ Limanlan birinci İşletme MüdUrIUğilniln ihtiyacı olan 
aşagrd" cıns, mıktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı adi 
bina tuğlası ile sönmemi.§ Kireç ayn ayn ihale edilmek Uzere pazarlığa 
konmuştur. 

Pazarlık 3-1-1938 Pazartesi günü saat 15 de Haydarpapda Gar bi.. 
nası içinde Birinci İşletme Komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin eksiltme ıartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği evrak ve vesaikle beraber pazarlık günü saat 15 e ka
dar Komisyon Reisliğine müracaat etmeleri llzımdır. 

Bu ite ait prtnameler ücretsiz olarak Haydarpatada Yol Bq MU!et
tişliğinden alınabilir. (8376). 

Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminatı 

Adet K.G. Lira Kuruş Lira Kuruş 
Adi bina tuğlası 70,000 945 ()() 4 - Eksilt.meye girebilmek icfn isteklilerin aeaitda yazılı teminat ve 70 88 

Sönmemif Kireç 60,000 600 00 45 ()() 

16 -12. il37 

DAViD Kimdir? 
ı Genç Bay?-nlar her birisi 200 'lira

dan 500 liraya kadar Bay D~ VID'• 
borçludurlar. 

Bu borcu nasıl ödiyecekler? 

Nişanlandıkları zaman nifanbtan
nın çeyizlerini DA V1D mağaza.sın.da 
yaptıracakları fev.Katlde rob dö
,ambrler, ipekli pijamaları, gömlek• 
teri, iç çamaşırları, boyunbağJan ve 
mendilleri üzerine verecekleri sipa • 
rişlerle babalanna ödetecekler. 

DiKKAT: Adres, Beyoğl'U, lstik • 
li.1 caddeei Galatasaray lisesi k&rfl
smda 178 numaralı DA V1D mağazur 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk hl· 
kimliğinden: lstanıbul Çenberlitq ile 
risi Yeniçeriler caddeeinde 35 No. 
dükkinda kolacılrk yapmakta lken 
ölen Esterde alacağı olanların if bu 
ilin tarihinden itibaren vereceklilerle 
birlikte ve miraaçıtarınm da Uç ay 
içinde mahkememize müracaaUan 
lüzumu ilin olunur. (2967) 

Istanbul birinci ticaret mahkeme • 
sinden: Denizyolları i§letmesine men 
sup Kemal vapurunun 48 inci Ayva• 
lığa gidiş seferinde fazla lodos fırtı 
nası ,yüzünden bir kısım nıallann :ıa-

. lanmak suretile avaryalanmaama nıG 
tedair hadise hakkında tanzim ettijt 
raporun alınmam mezkar vapur ..,_ 
risi Htısam~ ~n tarafın Hl 
baarzuhal talep oliibtitakla gemi VJ. 
ya yilkle allkalı ve kazadan zararlı 
herkesin raporun alınacağı .20.12.937 
tarihine milsadif Pazartesi gilnü sa• 
at 14 de mahkemede bulunması veya 
bir vekil göndermesi lUzumu deniı 
ticareti kanunumın 1065 nci maddesi 
mucibince illn olunur. (2969) 

İstanbul birinci ticaret mahkeme • 
aonden: Denizyolları l9letmeaine men 
sup Istanbul limanına bağlı Türk ban 
dırah Aksu vapurunun 11.12.937 cu
martesi gUnil ak9amı saat 22 buçuk• 
ta Galata nhtımında yatmakta iken 
Akın savaş gemisi süvarisinin hatalJ 
manevrası yüzünden çatarak ika ev• 
lediği hasara ait hadise hakkında 
tanzim ettiği raporun alinması mez
kur vapur süvarisi Fuat kaptan tara
fından baarzuhal talep olunmakla ge 
mi veya yükle alakalı ve kazadan za 
rarlı herkesin raporun ahnacafı 
27.12 937 pazartesi günU saat 14 de 
mahkem,.de bulunması veya bir ve • 
kil göndermesi lüzumu deniz ticared 
kanununun 1065 nci mııddesi muci • 
bince ilan olunur. (2970) 

lstanbul 4 nci lcra memurluğun 
dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesi 
ne karar verilen ev eeyası 21İ12193'1 
tarihine tesadüf eden Salı gtinU saat 
10 da I inci açık arttırma suretile 
Beyoğlu BUyUkbayram aokağınd& 
(25) No. lu hane önünde paraya çev 
rileceğinedn talip olanların mahaHın 
de hazır bulunacak memuruna mtıra 
caatlan iliin olunur. 

ZA YI - StlrlicU eh'iyetimi zayi e1 
ledim. Yeniaini çıkaracağımdan eski 
sinin hükmü olmadığı llln olunur. 

Galata, Perşembepazar Arape8 
misinde fırancalacı Aleks'ııin 

araba BUrtlcüsU Petro 

ZA YI - latan bul Ithallt gUmrU • · 
ğilnün 26.11.937 tarihli 26093 saydı 
beyannamesile memlekete ithal eyle 
diğim Y. P. Mum marka 551/ 61' nu
merolu 64 balya pamuk ipliğine aıd 
335950 sayılı 15.11.937 günlü gilill'" 
rtlk makpuzu kazaen zayi edilmiştir· 
G'iimrtlkten bir euretini alacağımdaJ1 
eskisinin hükmü olmadığı ilin olu • 
nur. Yuaef 1>oUti 

latanbul, Hacopulo Ha1I 



Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
11 - 12 - 1937 Vaziyeti 

AK T 1 F 

AL 'I'IN :Safi kilogram 19,623.648 

liANKNOT 
tJpAKLIK 

bahildeki Muhabirler: 
it l'urk lirası 

lltiçteJd Muhabirler: 

AL 'I'IN: Safi kilogram 6.482.909 
Altına tahvili kabil Serbest 
dovizler 
l>itcr dövizler ve Borçlu kli
tirıı bakiyeleri 

~e Tahvilleri: 

l>cruhte edi, evrakı nakdiye 
karşılığı 
l<.nunun 6 ve 8 inci maddele
rfııe tevfikan hazine tarafından 
"iki tcdiyat 

~lledat Cüzdanı: 
liAZINE BONOLARI 
'l'lCARI SENEDAT 

ts1ıanı \ 'O Tah\'llat Cüzdanı 
(Deruhde edilen evrakı nak 

~-(diyenin karşılığı Esbam ve 
(Tahvilat(itibari kıymetle) 

il_ Serbest esham ve tahvilat 

4va.ısıa.r: 
~tın ve Döviz lizeri.ne 
'l'.tıvnıt üzerine 

.. laeedarıar . 
~telif~ . 

2MOZ~30.80l 
11,301,693.-

1,054,667,63 

810,749,01 

9,118,729,56 

23,679,32 

24,985,858,03 

158,748,563,-

14,070,463.-

. 2,200.~00,-
40,334,814,98 

39,025.076,02 

5,260,414,69 

76,415,74 

PAS 1 F 
Lira Sermaye 

ihtiyat Akçesi 
39,958,591,43 Adi ve fevka15.de 

Hususi 

810,749,0l Tedavüldeki Banlmotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Deruhde edi, evrakı nakdiye 
34,128,266,91 bakiyesi 

Karııhiı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavıile vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted, 
vazd, 

144,678,ıoo,- Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kli-

42,534,814,98 nng baktyeleri 

Muhtelif; 

' 
44,285,490,71 

8,766,921,63 8,843,337,37 

4,soo.000.-

16,600.292,80 

'Y ekU.a 336,339,643.21 

2,105,l 72,40 

4,516,007,70 1 

158,748,563,- ı 

14,070,463,- i 
1 

144,678,100,-

1!1,000,000,-

13,000,000,-

2,164,96 

28,261,730,68 

Lira 
15,ooo,ooo,-

6,621,180,10 

176,678,100,-

12,910,103,98 

28.263,895,64 

96,866,363,49 

Vekfın 3 36,339,643.21 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi % 51/2 Altın üzerine avanı 3 4Yz 

~ P R OF i LAK Si N-ı!ı~~·~~~~!~~~~·~) 
. ...... Belsoğukluğu ve Frengiden korur. _, L Beyoğlu Yıldız sineması karşı· 

sı Leklergo Apt. Tel. 43924 • 

Nafıa YekCiletlnden : İstanbul Çiçekpazarında lstriyadis 
Hanında 1 numarada Ticardan Fj~ 
Zade Mahmut ve Teodor Şaıkalakıa-

11 

x_\(ALo·· 
Q l1i 

Ş>35WATT ~ 
OSRAM 

D 11ovo~ 

0t.~ALU"1 
~O 3~WATT t'-1' 

• 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garantil 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir. ışık veren. 
Osram [[!l) ampullerini alır· 
sanız daha ucuz bir ışı)Q 

elde edersinİZl 

.1 ....... ~o~s~A~M:.-. ...................... ... 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin ede:r.' 

• 

1{·1937 Takvim senesi için muteber olmak tizere vesika alanlar nihayet 
. anunuevvelin 20 nci gününe kadar ellerindeki vesikalarının mezkur ve
:kaları aldıktan sonra yaptıkları işleri ihale bcdellerile zikretmek ve a-
cakları Referanslan da dilekçelerine bağlamak suretiyle tebdili husu

'Uııda Vilayete müracaat etmeleri, aksi takdirde ellerinde yalnız l937 se
;eai için verilmiş olan vesikalarla yeni sene taahhütlerine iştirak edemi
~leri ilan olunur. (8377) 

Istanbul UçUncU Icra Memurluğun -
dan: S. No. 37/1900-Türki..ye Cüın 
huriyeti Ziraat Bankası Istanbul Şu- 1 
besi tarafından 2000 bin liranın 

P~ Qi.{H oı~-r~nN 

vozO \GQlE~ 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan : 
t ... ~k . . 
-- m cınsı 

bağlrç Eti 
~ıtır Eti 
l(llıu Eti 
~ t o,. §eker 

eatne ., 

~uru Soğan 
•taıe. 

Sili 
"li Yoğurdu 

Od un Gürgen 
Ocl Un Meşe 
l«angaı kömürü 
'l' 

l\'uk Eti 
lfindi Eti 

Carn8.§ırlık bez 

Beher kilo ve i lk teminatı 
miktarı metronun muham

men Bedeli 

Eksiltme şekli 
gün ve saati. 

3500 48 
850 38 

3000 50 

2900 27 
2900 30 

2700 4,5 
2800 7,5 

2700 20 

150 Çeki 390 
270 .. 400 
5200 kilo 6 

800 57 
680 45 

250 110 

3300 metre 37 

31-12-937 Cuma gUnU 
262,72 saat 10 da 

Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma glinU 

123,97 saat 10,15 de 
A·~ık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günü 

24,86 saat 10,30 da 
Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günü 
40, saat 10,45 de 

Açık Eksiltme 

148,27 
31-12-937 Cuma günU 

saat 11 de 
Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günü 
57,15 saat 11,15 de 

Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günü 
20,62 ~ saat 11.30 da 

Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günü 
91,57" sıat 14 45 ne 

Açık Eksiltme 

ın 1 
- İstanbul Kız öğretmen Okulunun Muallim krsmile pansiyon kıs,. 

9ekJ.ıin ~karıda miktar ve muhammen bedellerile ilk teminat ve eksil~e 
çam gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ile talebe ıçın 

2 aşrrlık bez eksiltmeye konmuştur. 
aehec~·~kailtme İstanbul Kültür Direktoörlüğü binasında Liseler muha.
le.td ıgınde toplanan komisyonda yapılacaktır. lsteklilerin şartname
Ve .e

1 
Yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni yıl vesikası 

1 k tern· M haaebe .. • ~natıarınr be}li gUn ve saatte veya bir gUn evvel Liseler u-
Gi ctlı~ veznesine yatırmalan. 

Uıer Yec.ege dair bez nümunesini ve ıartnameleri görmek ve öğrenmek 
e Okul Idaresine anilracaatlan ilan olullW". (8383) 

25.5.929 tarihinden itibaren % 5 foi2 1 

ve % 5 ücreti vekalet ve 49,90 lira 
mahkeme masrafile birlikte f:-"lhsili 
hakkında lstanbul Asliye Mahkemesi 
Birinci Hukuk Dairesinden istihsal 
olunan 15.5.930 tarih ve 29/ 152,66 
numaralı ilam berayi infaz dairemize 
tevdi olunmuş ve ikametgahınıza gön 

derilen icra emirleri mezkUr adresi 
1 

mukaddema terketmeniz hasebile bi- 1 

la tebliğ iade olunması üzerine lcra 
Hakimliğince bir ay müddetle ilanen 
tebliğat ifasına karar verilmiştir. 
işbu ilandan itibaren bir ay zarfında 
borç ödenmez veya tetkik merciin -
den veyahut iadei muhakeme yolile 
aid olduğu mahkemeden icranm geri 
bırakılmasına dair bir karar getiril
medikçe cebri icra yapılacağı ve bu 
müddet içinde 74 üncü madde muci
bince mal beyanında bulunulması ve 
bulunmadığınız takdirde hapsen taz-
yik olunacağınrz ve hakikate muha- 1 
lif beyanda bulunursanız hapis ile ce 

• ğr . 
zalandırılaca nızı ıcra emri maka -
mına kaim olmak Uzere ilA.n olunur. ________________________ ! 

Istanbul Birinci Ticaret Mahke -
mesinden: Ziraat Bankası Avukatı 
Yıusuf Ziya tarafından Sultan Hama 
mında Kendiros hanında mukim Çu
ha ticaretile mUşteğil Kendiros m:ıh- ' 
dumlan şirketile şürekadan Foti Ken 
diros ve Aleko Kendiros aleyhlerine 

1 
şeraiti ifa edilemiyen Kongurdato - 1 

nun feshi hakkında i.kame ettiği da
vada milddeaaleyhlerden Aleko Ken
dirosun birkaç sene evvel Atinaya gi 

1 

derek oradaki adresi ve ne zaman ge 
leceği bilinmediğinden arzuhal 8Ul'eti 1 
tebliğ edilememiştir. Mahkeme reisi 
bu tebliğin ill.n ıuretile yapılmasına 

karar vermiş olduğundan tebliği la - 1 
zımgelen arzuhal sureti mahkeme di 
vanha.nesine asılmıştır. MUddeaaley
hin kanuni müddeti zarfında mezkOr 
arzuhale oevap vermesi lüzumu bu 
ilan ile tebli~ olunur. (2964) 

12 Birincikanun'dan 18 Birincikanuna 

ULUSAL TASARRUF HAFTASIDIR. 

kadar 

' 
Bu hafta içinde kumbarası olmıyan her Türk bir kumbara alandi para hiriktirmiye haşlamalı, 

lcumbaraaı olanlar da mümkün olduğu kadar para yabrarak Ulusal tuarrufu arttırmıya çalıf1DA
'ıdırlar. 

Bu hafta içinde Banhmı1ldalci taaarruf besaplanna en &f&iı (10) On Lira yabranlarla (10) 
On Liralık yeniden bir tuamıf hesabı açbranlar aramda 2 Mart 1938 de kur'a çekilerek kaza. 
nanlardan yüz kitiye muhtelif mabetlerde (l.000) Bin lira ikramiye dağıblaca.ktır. 

Yalnız, hu kur'aya iftirak edebilmek için yatmlan paradan Şubat 1938 nihayetine kadar en a
'ağı (10) On Liralık bir bakiye bırakılması icap eder. 

Sahibi: &bmet Emin YALMAN. Umumi Neertyab idare Eden: S. SALIM 
Guetecllı& ve Neşrivat Türk Llmltet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 



Grip, nezle, bronşit, 

kırıklık ve 
romatizma, baş, diş, 

tekmil ağrllara 

nevral 
karşı 

ır· i ERCIH E NiZ 
Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerlemesinin 
~nüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "Gripin.. en muannid 
baş, diş, ve romatizma ağrılarını, üşütmeden mütevellid sinir 

ve adale ağrdarını izaleye kCifidir. 

Kat'i Tesir / Seri Sifa 
Bir kaşe "Gripin .. çok kısa zamanda sizi "Gripin.. bu yağmurlu ve soğuk 

havalarda vücudünüzü hastalıklardan koruyacak en kuvvetli 

ilaçtır 

rahat ve sıhhate kavusturur. icabında CJÜnde 3 

bilirsiniz. 

ile ğe~er! 
Çektiği ıztıraplar bu haki-

kati öğreninceye kadar sü

rüp gidecektir. 

NEJROZIN 
Bütün ağrı, aızı ve sancıla

rı dindirir. 

Bat ve dit ağrdarile nezle

ye, ütütmekten mütevellit 

ıztıraplara kartı bilhusa 

müessirdir. 

iN 

' SELCUK PAZARI~ 
istiklal caddesi, Sakarya sineması yanında 

Taklitlerinden sakınınız ve 
her yerde ısrarla 

GRiPiN isteyiniz. 

IALGOPA-4 -

I.stanbul Dördüneü İcra Memurlu
ğundan: S. No. 37 / 3491 Boğaziçinde 

Oluköyde yeni sokakta numara 18de 
mukim iken halen ikametgahı meç
hul bulunan: Ziraat Bankası sabık 
Niğde şubesi memuru Mustafa Sami 
ye: 

BiR KAŞE 
E 

GRtP e BAŞ ve DıŞ AGRıLARı 9 NEVR 
ARTRiTiZM e ROMA TiZMA e KIRIKLI 

BÜTÜN AGRILARI E>iNDiRiR 

KUMRAL • SiY AH 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban -
kası tstanbul Şubesi tarafından 225 
liranill 1.11.931 tarihinden itibaren 
senevi yüzde sekiz faiz ve diğer ta -
lepler için dava tarihi olan 11.3.934 
tarihinden itibaren senevi yüzde beş 
faiz işfemek ve fakat aslını geçme -

S E L Ç U K p Az A R 1 (Eski Samatya) mek üzere yüzde altı Ucreti vekalet
le birlikte 455,06 liranın masarifi mu Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

15 gün için fevkalade tenzilatlı sabta hakeme ile birlikte tahsili IstanbuJ 
Asliye mahkemesi birinci hukuk dai

bculaclığınr •ayın mÜfterilerine ilan eder. _____ _, ________________ .. resinden muta 29.1.937 tarih ve 

34/ 224 nıumaralı amir itam berayi in 
faz dairemize vazolunarak ikamet -
ga.hmızın meçhuliyeti hasebile bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına ıc. 
ra hakimliğince karar Verilmiştir. tş
bu iJAndan itibaren bir ay zarfında 
borç ödenmez veya tetkik merciinden 
veyahut iadei muhakeme yolile aJJ 

çıkmaz; tabii renk veren ta-

nmmıt yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

olduğu mahkemeden icranın geri .. __ _ 

bırakılma.sına dair bir karar getiril- ---------------------· 
.. 

ı.ıususı ŞARTLAQll!IZ ~Al!~INDA 
GIŞ(L~l21MIZDEN MALUMAT ALiNi Z 

medikçe cebri icra yapılacağı ve bu 
müddet içinde 74 üncü madde muci
blıice mal beyanında bulunulması ve 
bulunmadığınız takdirde hapsen taz. 
yik oıunacağınız ve hakikate muha
lif beyan.da bulunur iseniz hapis ile 
cezalandırılacağınız icra emri maka 
nıma kalın olmak üzere ·ilan· olunur. 
lcra dosya. numarası (2966) 

Belediyeler inşaat müteahhitleri 
ve tüccarların nazarı dikkatine 

~~KOÇ99 
OEMiR BORU LiMiTED ŞiRKETi 

FabrikMınm.imal etmekte olduğu 3/ 8 "-3" kutrunda.ki demir ve gal
vaniz boruları; su, kalorifer ve ha.vagazi tesisatında kull!Jlllabilir. 
lb.tiyacı oJa.nlarm müessesemize müracaatleri menfaatleri icabından
dır. Telefon: 42093 - Posta kutu su: Galata: 1355 

---ADEMi IKTIDAR--
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede araymız 

(Potta kutusu) 1255 Honnobi alat 1 

nin sonuna kad 
güzel ve caziplik 
başında. uydurm 
alda.tan göz boya 
inanmayız. Terki• 
met itibarile d. 
KREM VENUS' 
bir KREM mevc 
sayın halkımıza 

zederiz. 

KAYIP: Edirne 
ci sınıftan aldığım 
tasdiknameyi kaybe 
laca~ an hükmü 


