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ve Efganistan htikümetleri arasında imza edilmiş olan Sa
dabat Paktının tatbiki hakkında hükUımet bir kanun la 

1 9 8 7 yihasr hazrrlıyarak Meclise vermiştir. 
BAS MU HAR R I R I: AHMET EM 1 N YALMAN 

TahkikcitınSelClmeti 
için ilk Şart: 

Belediye Reisinin Mezuniyet Almasıdır 

1 AHMET EMiN YALMAN J 

Bir iki gün evvel belediye bastal.ığı~y~"? b~~settim ve dedi?1 
ki: "Hutalığın azgın 9ekle gırdıgını gosteren şaşmaz bır 

alamet vardır. O da bulanık su 8.lemine mensup asilzadelerin su
tun sathına kadar çıkmak cüretini bulmalarıdır.,, 

Me-zarlı-ğı 
işinde ·de Yolsuzluk 
Erme • 

Dl 
, 

Bir adım daha ileri giderek fUDU söyliyeceğinı: Bu sicil sahibi 
l.$İlzadeler yalnız suyun sathında görünmekle kalmamışlardır. ls
buıbul şehrinin müteaddit varlık kaynaklarına sokulmak imkan- j ı 
lannı bulmutlardır. Bu kaynakları kendi hesaplarına kemirip du- , 
tuyorlar. 1 

Sabur Samiye Havadan Geçen 
Yerin Kıymeti Altmış Bin Liradır 

Otobüs yolsuzluğu insanı fll düşünceye 
sevkedebüir: Acaba tesadüfi bir gaflet 
mi? 

lincle oldu. oğlu Mincu. 
Birkaç gündür bir otobüs yolsuzluğundan bahsettik. Bimat otobüse sa. 

hip olan. dürüst, namuslu, çalışkan Türk vatandaşları; ellerindeki vasıta.. 
latla hayatlarını kazanmak imkô.ıımdan mahrum bn·akılarak en karlı hat
larda. otobüs işletmek imtiyazı işte bu nevi tufeylilere verilmiştir. Onlar 
da yüksek hava paralan mukabilinde bunları asıl mal ve iş sahibi namuslu 
.~atandaşla.ra satmışlardır. 

B aşvekil Celfil Bayarm bir hafta evvelki mühim nutkunda; Türk 
vatandaşları arasmdaki fırsat ve imkan müsavatı prensı.pi, en yük. 

lek bir şekilde ifade edilmiştir. Celat Bayar, şöyle diyor: "Her Türk va
tandaşı; teşebbüsü, çalışması, iktidarı nisbetinde memleketin nimetle· 
tinden istifade ede<:ektir.,. 

Eğer bir kısmı vatanda§lara bir imtiyaz vermek için bir esas aramak 

lazmıgeliyorsa. bu esas ancak namus, ça.lışkAnlık ve meslek ihtısası ola. 

bilirdi. Senelerdenberi Türk lfanunlan haricinde yaşryanların, milletin 

Oeref ve haysiyeti ile oynıyanlarm ve hergün umumi ve hususi haklan 

tjğniyen adamların; nam.uslulara, dilrüstlere, ihtisaslılara karşı tercihi için 
hiçb.i.r sebep tasavvur edilemez. 

, Böyle bir hareket, Türk inkılabının temizliğine, haysiyetine, varlığına 
~ıı ağır bir teca.vümür. lstanbuı Belediye Reisi. bu tecavüzden mesuldUr. 
!l'ufeylilere karşı gösterdiği zat, yalnız otobüs işinde havadan bir imtiyaz 
;\'ermekten iba.ret değildir. Diğer bir sütunumuzda Ermeni mezarlığı a.r. 
•asına dair verdiğimiz malfl.ınat ispat ediyor ki, ortadaki mesele, münferit 
bir gaflet değildir. 1n.kılap rejiminin en mukaddes prensiplerine aykm 
PÜ§en devamlı bir hareket tarzıdır. 

C lan verırk~, °ıc~ 
0

işteı=ıe dol~ ~~ bO: ~~Y. till~iyor ~uydu? 
Bundan mali\matı yokisa belediye işlerinde bir müddettenberi çok nüfuz 

•a.hibi bir adam rolUnU oymyan ve Prost pl8.nmın Fenere ait klsımlarmr 
altı ay evvelinden bildiğini gösterecek surette hareket eden Recai Nüzhe. 
~ polisteki şişkin dosy~mdan da hiç mi haber almamıştı? 

H iikfunet yazılan yazılara büyük bir alaka göstererek buraya iki 
mülkiye müfettişi göndermiştir. Bu müfettişlerin çok kıymetli. 

tok dürüst, çok vazife bilir vatandaşlar olduğuna zene kadar şüphemiz 
~oktur. Fakat umumt tecrübeler şunu göstermiştir ki, şimdiye kadar Mu. 

ltittm Üstündağ, sandalyasmda otururken yapılan tahkiklerden hiçbiri 

llıüspet netice vermeınişt.ir. Esnaf Bankası gibi feci bir iş, (müruru za· 

lnan) diye tahkiksiz kahmştır. Hatta Devlet Şl1rası bu görüşe iştirak et
~yerek üstündağm bu işten dolayı muhakemesine lUzum göstermiştir. 

'!'ürk kanunları her türlü teftiş ve tahkikelrin tesir ve nüfuzdan ta· 
!naınile serbest bir surette yapılmasında çok hassastır. Tahkikatın sela
tneu, bir idare Wmirlnin işten el çekm.esiDi icap ettiriY,orsa o amire mutlaka 
i§teıı el çektir.il.il'. 

lsta.nbul belediye işlerinde. tahkikatın selameti ve istiklali için Muhittin 
(}stündağa mezuniyet Verilmesini icap ettiren çok ciddt sebepler vardır. 
tğer Üstündağ, iddia ettiği gibi kendine güveniyorsa bir an evvel temize 
ttkJna.k ve tahkikten korkma.dığmı göstermek için böyle bir mezuniyeti 
kendisi istemelidir. • 

\ '(Arkasr 2 ncide) 

lngiltere Uzak Şarka 
Filo Gönderecek mi? 

Müsbet Karar Verilirse Akdenizde Fransız 

ve lngiliz Filosu Beraber Çahşacaklar 

Halkın ağzında aylardanberi dolaşan 
bir Ermeni mezarlığı mesele.si vardır ki 
gafletin, tesadüfi 11e bir clelalık olmad1ğı
nı ispat ediyor. 

Halk şöyle eliyor: Belediye bu dauayı ka 
zanacak bir hale gelmişti. Sahur Saminin 
tavassutu ile bir anltıfmaya vanlclı. Bu an· 
laşma müzakereainde üç Ermeni kilisesi· 
nin mütevelli heyetini bir dişçi tem•il etti. 
Varılan anlaşma, anraların belecl iyeye, bi-l na olan yerlerin de kiliselere kalması şek-

Bu arada Sabur Samiye havadan bin iki 
yüz seksen yedi buçuk melTe yer clüpnüş
tür. Bu yerin bugünkü kıymeti, metresi el· 
li lira he.abiyle, altmıf bin liradır. Bele
diyenin, yani rehir halkının bir hakkı aca· 
ba neden Sabur Samiye gernıiftir? Bu, 
hangi hizmetin mukabilidir? 
Arsanın re•mi llaziyeti şudur: Pangalh 

mahallesi Şehit Muhtar caJclesi 114/ 70 
Eski mal •ahibi: latan bul belediyesi 
Resmi kıymeti: 2,451,085 kurur, yani 

24,000 lira. 
2575 hiHe itibariyle 1175 hissesi R. Jan 

2575 hiasecle 1400 hissesi Sabur Sami 
Nazan Sabur. 

24 Mart 931 tarihinde muamele yapıl- 1 

mış ve ayni güncl; lstanbulcla bir sigorta 
şirketine İpotek ec!ilmiftir. 

Sabur Sami 330 metrelik bir yeri almı
ya talip olan bir. ;,.üşteriden metre başına 
elli lira i•temiştir. 

Belediye işlerinde otobü• yolsuzluğuna 
tüy diken bu hiidi.&eyi ta11sil için kelime a
ramıya lüzum yoktur. Hadise, çıplak şe
kilde keneli kendini tavail edecek bir yol
dadır. 

Avni Bayer Dün Sabah 
Adliyeye Getirildi, ilk 

isticvap Bir Saat Sürdü 

Avrupa 
İsleri , 

Hal Yolunda 
Delbosun Seyahati 

iyi Neticeler Vermiş 
DW u.a.. ...., -·--,, _ ---• 

dişçi Avni Bayer nihayet, dün, bulu 
narak mUıddeiumuıhlliğe getirilmiş 
ve isticvap edilmiştir. 

Kaç günden beri aranan Avni Ba
yerin bulunması hayli müşkül olmuş 
tur. Kendisinin adliyeye getirtilmesi 
için, müddeiumumilik zabıtaya bir 
tezkere yazmıştı. Zabıta cumartesi 
akşamı Avni Bayere, dün sabah için 
Beyoğlu emniyet amirliğine gelmesi
ni tebliğ etmiştir. 

ffüdcleiumumilihte 

Avni Bayer, dün sabah erkenden " 
evinden çıkmış ve Hocapaşada, yeni 
tuttuğu avukat B. Nurinin yazıhane 
sine gelmiştir. Avni Bayer, saat ona 
kadar bu yazıhanede kalmış, avuka
tile görüşmüş, saat tam onda otomo 
bille adliye binasının arka taraf m -
dan dolaşarak postane kapısından . 
müddeiumumilik dairesine girmiştir. 
İsticvabı bir saatten fazla sürmüş, 
bin liralık protestoname hakkında, 
kendisinden izahat alınmıştır. Istic
vap esnasında, bir aralık, müddeiu • 

Avni Bayer adliye kapısı önünde gazetecilerin suallerine 
cevap tıermiye çalıfıyor 

mumi Hikmet Onat ta tetkik şubesi-Jr---------------------------

............. ~::.:.:::~ .. Suriye Başvekili Dün 
Oç Numaralı 

Maskeli Kimdir? Ankaraya Gitti 
Misafir Başvekille Siyasi Temaslar 

ve Görüşmeler Yapllacak 

Paris, 20 (TAN) - Orta ve Doğu 
Avrupa seyahatinden dönen Harici 
ye Naz:ın M. Delbos Cümhurreisi ve 
Başvekil ile görüştükten sonra A -
yan ve mebusan meclisleri reisleri 
ne de seyahati hakkında malumat 
vermiştir. Paris gazeteleri bu seya -
hat hakkında mütalealar yürütmekte 
devam ediyor. Paris-Soir'a göre scya 
hat Almanya aleyhinde değildir. Bila 
kis Almanya ile umu.mi bir hal sure 
tini kolaylaştıracak mahiyettedir. 
Temps'e göre Delbosun dostluk ziya 

(Arkası 2 incide) 

Otobüs 
7 ahkıktaı 
Yürüqor 

Mülkiye müefttişleri Seyfi Türe • 
men ve Abidin Erener dün de sabah 
erkenden akşam geç vakte kadar be
lediyede kendilerine ayrılan odada 
otobüs işi üzerinde çalışmışlardır. 

Müfettişler. dün yine bir aralık 
varidat müdürü Neşeti çağırarak 

otobüs ruhsatiyeleri meselesi hak
kında yeniden bazı sualler sormuş
lardır. 

Diğer taraftan otobüs işi ortaya 
çıktığı gUndenberi Istanbul gazetele 
ri tarafından bu mesele hakkında ya 
pılan bütün neşriyat gözden geçiril
miş ve bu neşriyata göre sorulması 
ve tetkik edilmesi icap eden mese
leler tespit olunmuştur. 

vagonla Ankaraya hareket etmiştir. • Bir müracaat 
Misafir Başvekil HaydarpaşaJa Maçka -Beyazrt hattmd · r 

Var B Muh.dd' U t·· d - l b a ış ıycn ı · 1 m s un ag, stan ul otobüslerden a1tr tanesinin plakalan, 

llidiselerin delaleti öyle gös. 
t.eriyor ki. tezvir doJaplanodıa 
A vtnJ Bayer ve Recaı NUzhetten 
sonra düşeeek maske Sabur Sa.. 
miye aittir. Eskiden iyi geçine
miyen iki yoldaş, bir müddetten 
beri çok dost kesUmtşıerdir. Bu. 
oun üzerine Recai Nüziıet kızı.. 

: na, Sahur SaminJn yazıhaıtlMiıı. 
de daktilo sıfatile iş bulmuştnr. 

lki glindenberi şehrimizin misafiri 
bulunan dost Suriye Başvekili B. Ce
mil Mardam, dün öğleden evvel Pe
rapalas otelinde kendisine tahsis edi
len dairede istirahat etmiştir. Vali 
ve Belediye Reisi B. Muhiddin U~tt 
dağ misafir Başvekil şerefine Pera • 
palas otelinde bir öğle ziyafeti ver-
miştir. Ziyafette Suriye Başvekili, 
hususi kalem müdürü, Vali, Istanbul 

kuınandanr, merkez kumandanı ve bu otobüs şoförlerinin belediye tali -
(Arkası 10 uncuda) mat ve tenbihlerine riayet et -

memeleri iddiasile seyıi.isefer müdür 
lüğü tarafından geri almmıştı. Bu al 
tr otobüsün sahipleri namına Hilmi 
adlı bir otobüsçü dün belediye reisi
ne ·müracaat etmiş. geri alınan pla • 
kalarm tekrar kendilerine verilmesi
ni ve sırf şoförlerinin dikkatsizliği 
vÜZÜnden meydana gelen bir halden 
ıiolavı bir ayhk cezanın kafi görill -
ıtnesini istemiştir.. Belediye rei~i 
otobüsçülerin bu dileklerine ait istida 
YJ. beledie varidat mUdürlüğüne ha-

Ortada sarsılan asıl menf a.a.t, 
Sa.bur Samiye afttil'. Bunun için 
Ahmet Emin l'almaııJa ömrlinde 
konu5ma.ınış olan A vnJBayerin ve 
bugüne kadar şahsi htum"ttlet bes 
Jemesine hiçbir sebep olmıyam. 

Recai Nüzhetin sadece alet sı. 
fatile kanştddan tezvir ""lohtbı 

ancak Sahur Saınlnin ba§ı altın. 
dan çıkabilir. 

Rusyada Sekiz 
idam Kararı 

kumandan vekili Tümgeneral Osman Moskova, 20 (A.A.) _ Sovyetlcr 
Tufan, Merkez kumandanı General Birliği yüksek mahkemesinin askeri 
Ihsan ngaz, vali muavini Hüdai Ka- kolegi, hiyanet, tethişçilik ve casusluk 
rataban bulunmuşlardır. ciirümJerinden dolayı 8 kişiyi idama 

B. Cemil Mardam öğleden sonra mahktlm etmiş ve idam hükmü infaz 
otomobille Dolmabahçe sarayına gi.- olunınuştur. Tas ajansının bildirdiği
derek sergiyi gezmiş ve akşam, eks· ne göre, maznunlar cürümlerini itiraf 
presin arkasına bağlanan hususi bir · etmişlerdir. vale etmi.5tir. 
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TahkikatınSelGmeti 
için ilk $art: 

Narada 
İki Vapur 
Çarpıştı 

' Onnigin Katili 
Yakalandı, Bu9ün 
Adliyeye Veriliyor 

Bir Yeni 
Facia 

Atlattık' 
Belediye Reisinin Mezuniyet Almasıdır 

(Başı 1 incide) 

Ortadaki dava, Sabur Sami - Recai Nüzhet - Avni Bayer davası 
değildir. Mahiyeti bir otobüs yolsuzluğundan da çok geniştir. Bunu, 

yalnız İstanbul halkına ait şu ve şu miktarda ma.ddi menfaatlerin heder 
!olması diye karşılamak ta doğru olaınarz. İşin içinde en hassas ve Il\ühim 
bir memleket davası vardır. 

Uzun müddettenberl lodos giden 
havalar evvelki gece şiddetli bir rüz
garla poyrazlamıştır. Havanın bu de
ğişmesinde şehre sürekli yağmur yağ 
ınış ve sıcaklık derecesi düşmiye baş 
lamıştrr. Dün akşama kadar fasıla 
ile yağmur serpmiştir. 

Uç gün evvel Usküdarda işlenen 

cinayetin bütün esrarı dün tamamen 
ÇÖ"Lilldti. Altmışlık Onniğin katili ol· 
duğu anlaşılan komşusu Ihsan "yaka. 
landı. Hadisenin tafsilatını yazıyo. 

Dün, saat 16 sula.rmda, LA.leli 
kalsın, ikinci bir Şişhane yokuş 
ciası oluyordu. Dünkü kazad 

1 vatandaş yaralandı. Hadise şud 
1 Saat 16 da Sirkeciden kalka 
mımaralı vatman Ha.sanın idar 
ki 48 motris ve 550 numaralı ro 
lu çift araba., Beyazrttan geçip 
kadaki inzibat karakolu önüne Havanın poyrazlaması deıUzlerde 

de tesirini göstermiştir. Karadeniz ile 
Ege denizinde fırtına başlamıştır. Ma 
aımafih, fırtına şiddetli olmadığından 

seferler devam etmektedir. 

ruz: 
ı Cel81 Bayar hükfunetinin programmdaki temel, umumi hayatta emni. 
yet esasını kurmak; temizlik ve rasyonal;zasyon temin etmektir. 
· İstanbul Belediyesindeki gemş ve çeşitli yolsuzlukların tahkiki ve teş. 
lıisi için en esaslı, en hassas ve en çabuk bir surette hareket edileceğine 
'Ve bu hareket tarzının da hükfunete olan umumi sevgi ve itimadı bir kat 
daha yükseltmiye hizmet edeceğine hiç şüphemiz yoktur. 

iki giln evvel akşam saat yirmide 
fazla denizler yüzünden Çanakkale
de Naraburnunda bir kaza olmuştur: 

Cinayeti işliyen adam, Onnfğ:.ıt 
kamşulanndan Ihsan isminde bir 
gençtir. Ihsan gemilerde tayfalık e
der, senelerdenberi bu işte bulundu. 
ğu için fransızca, ingilizce, italyanca. 
rurnca bilir. Annesi Ermeni dönmesi 
olduğu için de ermeniceyi gayet iyi 

ği vakit, birdenbire hızlan.mışı 
aşağı, olanca süratile koşmıya 
mıştır. Vatmanm bütün gay 
rağınenı araba frenler bozuk old 
dan durdurulamamıştır. Araba, 
ka - Laleli arasındaki 200 me 
kavisli mesafeyi yıldmm gibi g 
tir. Bu esnada, fazla si.iratten. 
vayın arşı tellerin üstüne çı 
reyansız kalan arabada, elektri 
ni yapmak ta mümkün olam 
Tramvayın bu gayri tabii sürat• 
ren yolcular, başlarına gelecek 
ayı kestirmiş olacaklar ki, der 
yağa kalkıp feryada başlamışl 

Avni Bayer Dün Sabah 
Adliyeye Getirildi 

lstanbula gelmekte ol~ Ingiliz 
bandıralı Hanra ve Yunan bandıralı 
Diroki vapurları sularla biribirlerinin 
üzerine düşerek çarpışmışlardır. Bu 
çapışmada her iki vapur da yaralan
mıştır. Yalnız, Yunan vapurunun su 
kesiminde olan yarası daha ağırdır. 
Bunun yarası Çanakkalede muvakka
ten kapatılacaktır. İngiliz vapurunun 
bugün Hmanımıza gelıtıesi beklen
mektedir. 

konuşur. 

(Başı 1 incide) 
ne gelerek, verdiği ifadeyi dinlemi~ 
tir. Avni Bayer, saat 11 de adliyeden 
çıkarak evine gitmiştir. 
l•ticvaptan .anra 

Müddeiumumi Hikmet Onat dün 
bir muharririmize demiştir ki: 

nemd-e bu işin müzakeresi için karşı 
lafmış değillerdir. 

Esasen hiı.di8enin cereya.nı, dediko
dunun seyri ve protestona.menin gaze 
telerde neşri sırasında Bursada bir 
davanın muhakemesi için bulunmak 
ta idim. Protesto mün.dereca.tma Bur 
sada okuduğum "Akşam,, ğazetesile 
muttali oldum. Bende mevcudu dahi 
bulunmryan bir resmini gördüm. 

•• • 
Unıversitede 

Yeni Yıhn 
Çahşmaları 

Ihsan, parasız kaldıkça annesi B.~. 
hiyeye (eski adı ile Araksi) başvu
rur ve para sızdırır. Son zamanlarda, 
Behiye hizmetçilik ederek b\rikti.rtii. 
ği 50 lira ile bir iki parça mücevhe. 
.ri.ni bahçeye gömmüş, ayırdığı birli· 
rayı da komşudan borç aldığını söy. 
liyerek oğluna verm•ştir. 

Birkaç gün evvel, Behiye bahçeye 
gömdüğü paraları arayacak olmuş, 
fakat bunları yerinde bulamayınca 

evveli komşusu Onniğe başvurmuş. 
tur: 

"-Paralan sakladığım yerde bu· 
lamadmı. Oraya koyarken sen gör. 
müş olabilirsin. Eğer, şaka diye al. 
dııısa ver.,, 

Suçlu lhaan, Onnilin eoimltm 
çaldığı efyalarla beraber 

Birçoktan da arabanm son 
gitmesine rağmen, kapılan 
la.mıya teşebbUs etmişlerdir. B 
da, atlıyanlardan tıp fakültes 
sınıf talebesinden 592 numara 
cep oğlu Enver yere düşerek a 
rette yaralanmıştır. Bunu ta 
emniyet müdürlüğü ikinci şube 
ci komiserlerinden Mehmet, hen 
viyeti tespit edilemiyen bir 
bir musevt ve daha bir vatand 

"- Avni Bayeri getirttik, isticvap 
ettik. Hadise çok yakında aydınlana
caktır. Fasıla vermeden tetkikatmu
za. devam ediyoruz. lşin mahiyetinin 
anlaşılması bir gün meselesidir. Bu 
hususta maliinıatıanna müracaat et 
mek üzere, bazı zevatı şimdiden da-• 
vet etmiş bulunuyoruz.,, 

'iki mesele 
Dün, Avni Bayer gazetemiz başmu 

ha.rriri Ahmet Emin Yalman aleyhi
ne bir dava açmak için müracaatta 
bulunmuştur. ikame edilen bu dava, 
gazetemizdeki neşriyattan dolayıdır. 
Avni Bayer tarafından, bin lira hika
yesinden dolayı, hukuki mahi
yette bir dava açılmış değildir. Av
ninin awkatı, kendisinin ancak gaze 
tedeki neşriyata ait davayı üzerine 
aldı~, hukuk davasını almadığını 
gaz.etecitere söylemiştir. 

Davaya gelince: Bursa.dan avdetim 
de bana bir alacak davası halinde 
arzedilen bu dava üzerinde tetkikatı 
mı yaptım. Ancak kendi hukuki bil 
gi ve kanaatime göre neticesinden ka 
tiyen emin olmadığım bir davayı n.1-
mak meselesi prensipime uymadığın 
dan bence elde kifi esbabı sübutiye
si bulunmıyan bu davayı takip etme -
mek karannı vermiş bulunuyorum. 

Universite rektörü Profesör Cemil 
Bilsel, üniversiteye ait işler hakkmda 
Ankarada yaptığı temasların neticesi 
"etrafında dUn gazetecilere şu izaha. 
tI Vermiştir: 

Fakat, Onnik haberi olmadığı ~e
va.bmı verince kadının canı sıkılmış, 

işi akşam oğluna açmıştır. Ihsan da 
Onniğe başvurmuş, paraları yalvara 
rak istemiştir. Fakat, Onnik kendisi. 
ni evden kovmuştur. 

ralanmışlardır. Komiser Meh 
ya.ra.sı da ağırdır. Enver ile M 
hasta.neye kaldırılmışlardır. 

Tramvay, ancak, Aksaraya 
şıp düzlüğe geldiği vakit süra · 
betmiş, daha büyük bir fa~a a 
mıştır. 

Muddeıumumıux, mahut protesto-
yu ~mmiyetle tf~ik ve tahkik et -
mektedir. öğrendiğimize göre, müd -
deiumumilik, hadiseyi şu bakmılsır
dan tetkik etmektedir. Bin lira. haki
katen verilmiş midir? Şayet verilmiş 
ae işin içinde iki suç unsuru bulun -
mak lizımgelir ki, birincisi paranın 
iğfal yolile alınması, ikincisi deme -
murlara rüşvet diye ödenmek mak
aadile verilmesidir. 

Bin lira iddiasınrn hakiki tarafı 
bugünlerde belli olacaktır. Avni Ba -
yer, bin lira verdiği iddiasını mahke 
mede müdafaa için evvelce avukat 
Yusuf Kenanı vekil olarak tutmuştu. 
Aşağıdaki mektubundan anlaşılacağı 
üzere, avukat Yusuf Kenan böyle bir 
dava almaktan vaz geçmiştir. 
Kaynanciaı ne diyor? 

Avni Bayerin kayinvatdesi de "Ak
şam,, refikimizin bir muharririne :;ıun 
lan söylemiştir: 

- Avni, avukat Nuri ile dışarı çık 
tı. Avukat Yusuf Kenan bu davayI al 
maktan vaz geçti. Diğer avukathttıı. 
başvurduk, bir kısmı kabul etmedi
ler, bir ikisi de 250 lirası peşin olmak 
Uzere 500 lira istediler. Avni bir diş
çidir. Bu kadar parayı nasıl bulsun 
da hemen versin?. Bunun üzerine a
vukat Nuriye başvurdu. Avukat Nu
ri davamızı kabul etti . ., 

Bay Yusuf Kenanın mektubu 
Avukat Yusuf Kenan, bu davayı al 

maktan vazgeçince, Avni Bayer pek 
perişan bir hale düşmüıı. kapı kapı 
dolaşarak avukat aramıştır. 

Avukat Yusuf Kenan, bu davayı 
almaktan neden vazgeçtiği hakkında 
gazetelere bir mektup göndermiıtir. 
B. Yusuf Kenan bu mektubunda da-• 
vanın esasını sübut delillerinden mah 
rum bulduğunu ima ediyor ve aynen 

f(Syle diyor: 
''Bay Recai NUzhet Babana atfedt 

1lın. beyanat arasında ismimin de geg
ttğbıt gördüm. Çalışmada tevazu ve 
mükihıett prensip bildiğim halde her 
nasılsa iamimin kanştınl.dığl bu h!
disede vaztveti tavzıh zanıretini his 
19ediyotınn..ll'Uhakika Avni Bayere ait 
bir iki iş takip ettim. Ancak: Oku -
nunca mUnderecatt ite dt! benim yaz
madığun mbpet olan bu protestona 
meyi ben hazırtamadnn. Benim yazi
bıı.nPmdo ha.zırlamntnıJlbr. Recai 
Baban ve Avni Bayer benim ya.zilıa -

Sadece bir alacak davası halinde 
bana verilmişken gUnün dedikodusu 
halini alan bir hadisenin kahraman
ları arasında bulunmak, şahsen bugü 
ne kadar takip ettiğim mesleki mesai 
tarzıma da hiç uygun düşmediğin -

den ismimin bu dedikodu ile daha 
fazla karıştınlmaması için bu izahatı 

Avrupa 1şierı 
Hal Yo~unda 

(Ba91 1 incide) 
retleri beynelmilel havada berraklık 
teminine yaramıştır. 

Londra 20 (TAN) - Delbosun se
yahati Londrada ataka ile takip olun 
muştur. Yakmda lngiltere ile Fransa 
arasında diplomasi yolile noktainazar 
mübadelesi beklenmektedir. Bunun 
netiONinde Lehistan ile küçük itilA.
fm lngiltere ve Franaa ile ne derece 
ye kadar tefriki mesaiye taraftar ol 
duğu analtılacaktır. Bu sayede A vru 
pa. meaelelerinln halli imkanlan teba 
rllz edecek ve Almanyarun müstemle 
ke dileğini tetkik etnıek için yol a.çı
lacaktır. Çünkü Londra, Avrupa me 
seleleri halledilmedikçe müstemleke 
meselesile meşgul olmıya tara{tar de 
ğildir. Hüküm süren kanaate göre 
Lehistan Sovyet birliği ile Almanya 
arasında müvazene siyaseti takip et
mekle beraber bu memleketin harici 
siyaseti Fransa - Leh ittifakına isti
nat etmektedir. Yugoslavya ise nius 
takil bir siyaset takip ediyor. Yugos 
lavya ile İtalya yakmbğı askeri se
beplerle iktisadi menf aatıerden ileri 
geliyor. Mutlakiyetle idare ol'llnan 
devletlerin nüfuzu son aylar zarfın
da Orta Avrupada eksilmiş ve Fran 
srz • İngiliz teşrikimesaisinin sağlam 
lanması buna sebebiyet vermiştir. Bu 
iki memleketin ordu ve donanmalarını 
takviye etmeleri de bunu kolaylaştır 
mıştır. 

lnıaatta Mhnarlann 
Vazife ve Salahlyetlerl 
JJelediye mimar ve mtllıendislerin 

inşaat iflerindeki vazife ve salihiyet 
-leri hakkında bir talimatname yap -
nuetır. Bu talimatname Şubatta ,e
hir meclisine verilecektir. Yeni tali· 
matnanıe tatbik edildikten 10nra şe
hirde intaat itlerine yalnız mimar -
larla inşaat milhendislert bakabile -
ceklerdir. 

Diğer bir talimatnameye göre de 
inşaatta çıalışa.n kalfa., usta, sıvacı 
ve dülgerler imtihan edilecek, sınıfla 
rma ve ihtisastanna göre kendilerine 
birer vesika verilecektir. 

"- Başvekil sayın Ce181 Bayarm 
üniversiteyi ziya.ret etmesi ve nasıl 
çalışıldığını görmüş olması Universi· 
te için bir saadet olmuştur. Bu saye. 
de üniversitenin maddi eksiklikleri 
en kısa bir zamanda tamamlanacak 
ve üniversite huzur içinde çalışma.la. 
rına yeni bir hızla devam edecektir. 

Kültür Bakanı Sayın Saffet An -
kan, üniversitenin bütün ihtiyaçlarını 
esaslı su.rette tetkik etmiş ve üniver 
..,,.""'.., uw"'~"'..,., ......... "'~J"'....., •··- .. - - -

lade bütçesi de üç senede yapılacak 
işler için 2,5 milyon l'ira olarak tes
bit edilmiştir. Bu para eskiden veril. 
miş olan 1,200,000 liraya ilaved1r. 

Bunlarla üniversitemn bütün ihtL 
yaçlan karşılanmış ve tamamlanmış 
olacaktır. 

Yeni bütçede profesörlerin, doçent 
lerin ve asistanlann vaziyetleri göz
önünde bulundurulmuş, 50 asistan, 
7 başasistan, 24 doçent ili.vesi kabul 
edilmiştir. 

Fevkalade bütçenin 1,145,000 lira 
sı tıp fakültesinin ihtiyaçlarına aynl 
mıştır. 

Fen faldlltesine tahsis edilen pa. 
ra, 950,000 liraya yakındır. F.debiyat 
fş.kUltesine 300 bin Ura, yeni yapı
lacak 2 bin lt\şilik talebe yemekhane 
ve istirahat yeri için 100 bin lira, hu 
kuk enstitUstl için 50 bin lira aynl. 
mıştır. Yüksek muallimin, Vefadaki 
binaya naklinden sonra burası da ta
lebe yurdu olmak üzere gelecek sene 
üniversite emrinde açılacaktır. Bu su 
retle fakir talebeler için 250 yataklı 
bir yurdumuz olacaktır. 

Atatürkiln üniversitede dikilecek 
heykelinin plan ve projeleri de profe 
sör Bellng tarafından yapılmakta· 

dır.,, 

Profesör ve doçentleTin 
maaşları artırılıyor 

Haber aldığımıza göre, doçentlerin 
maaşlarının artırılmasmı Kültür Ba.. 
kanlığı prensip itibarile kabul et • 
miştir. Evvela 35 lira ile başlıyan do 
çentlerin mebde maaşı son zamanlar· 
da 40 liraya çıkanl.mıştı. Bu defa, bu 
nun 55 lira olması kararlaşmıştır. 

Vaziyetleri bu maaşı alnuya müsait 
olmıyan doÇentlere maaş farla ücret 
yolu ile verilecektir. Bu arada pro. 
fesörlerin maaşı 125 liraya çıkarıla. 
cak ve bir çok profesörlerin de ma
qları artırılacaktır. 

ı. Herbert 
Londraya Döndü 

Birkaç gündenberi memleketimizde 
bulunan maruf lngiliz gazetecisi, Sun 
day Tiınes'in siyasi muharriri B. 
Herbert dUn akşam.ki ekspresle Lon 
draya dönmtlştur. 

Ihsan. bu hadiseden sonra Onııjğe 
kin bağlamış, intikam almak içın bir 
plan hazı:rlamıya başlamıştır. 

Cinayet gecesi 
Nihayet hadise günü Topaueden 

bir bakkaldan rakıalrnış, Usküdara 
geçerek kafayı tütsülemiş, annesinin 
uykuda olduğunu görünce mutbak • 
tan ekmek bıçağmı cebine indirerek 
Onniğin evine doğru seğirtmişt.ir. 

lhsan, kapıya gelince, evvelce ha· 
..,.., .... _._...o.... ~ -----o- ... - ...... '""ı.La.ı d.I'\ .ı .. 

Iha.andan reçel kavanozlarını 
.atın aldığı için tutulan Agop 

aldığı için yakalanmış ve hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 
• w"?"-- =~,r. .. "''-'' "'Cl...,.'" .,......,.., hAJrinı
ligıne verueceKıer ır. 

çeri giriyor, evvela alt kat odalannı 
altUst ediyor. Masa, dolap, çekmece 
her tarafı araştırıyor. Maksadı, an. Sirkeci yolcu 
nesinin altınlarını bulmak. 

Bundan sonra yukarıya çıkıyor, so Salonunda 
fada elinde lamba olduğu halrlı> On· 
n;ği görüyor. Zavallı ihtiyar, avaza. yeni Sundurma 
vaz feryada başlayınca, ilk iş olarak Sirkeci yolcu salonunda gümrük 
eline geçirdiği şişeyi kafasına indL işleri için yapılan sundurma dün açıl
riyor. Adamcağızın takma: dişlerini mıştır. Yolcu salonu da ayın son gü
söküp mendilini ağzına tıkıyor ve ha nü merasim.le açılacaktır. 
la ölmediğini görünce, bıçağını çeke- Şimdiye kadar Haliçte birtakım 
rek can çekişen ihtiyarın kafası:ıa kırık dökük iskelelerde muayene edi-
saplamıya başlıyor. len ve oradan gümrük ambarlarına 

Art.ık Onnik ölmüştür. getirilen eşyalar, artık, ambar ve an-
Bundan sonra yapılacak iş, o.nası. trepolara girmeden ve bu iske~elere 

nm altınlarını üst kat odalarında a. götürülmeden mavnalardan dogruca 
ra.rnaktır. lhsan da öyle yapıyor. Fa- . ısundurınaya alınacak, burada mua
kat nafile .. Hiçbir şey bulamıyor. Ni- melesi yapılarak şehre sokulacaktır. 
hayet. bir batta.niye, bir mahfaza i.. Paket postanesi içinde yapılmış o
çinde bulunan çatal bıçak takımı ve lan gümrük kısmı da zarif bir şekil 
üç kavanoz reçel ayırıyor. Bunları almıştır. Burada yapılan banko sa.
zahmetinin karşılığı olarak alıp gö- yesinde işler kolaylıkla görülmekte
türecek. Fakat, zabıtayı şaşırtmak dir. • 
için "Fakabasmaz,, imzalı bir de Gümrükte lnrtasi muameleler 
mektup bırakıyor. Sonra, geldiği yol azalacak 
da.n savuşuyor. Gümrüklerde kırtaSiyeciliğin azal-

T ahkikt.... bClflıyor tılması için Gümrük ve Inhisalar Ve-
Zabrta, lhsanm o geceyi annesinin k8letinde bir komisyon kurulmuştur. 

evinde geçirdiğini tesbit etmiştir. Sa Bu komisyon, gümrük işlerini sade
bah olunca, Ihsan, Istanbula geçiyor. · ıeştirecek usuller ara.maktadır. 
Beyoğlunda Gönül apartmanı kapıcı. Diğer taraftan gü.mriik mevzuatını 
81 Agobu buluyor. Çaldıklannı ona yeniden tetkik ederek ımodern bir 
altı Uraya satıyor ve ötede beride do gümrük kanunu hazırlamak üzere 
laşmıya başlıyor. başlıyan çalışmalar da ilerlemiştir. 

Tahkikat yapılıyor 
Zabıta ve adliye tahkikata 

mıştır. Tramvay arabası A 
posun.da nezaret altına alın 
Vatman sorguya çekilmiştir. 
vay Koska ile Uleli arasındaki 
dan delice bir süratle koşark 
diseyi gören bazı kimseler ş 

söylüyor: 

ken, ön ~banın ;,ı · tekerfeKı 
bir müddet yukan" doğru ka 
gördük. Eyvah, diyorduk. Ara 
redeyse devrilecek, gözümüzün 
de müthiş bir facia olacaktı. 
bir mucire eseri, araba devri 
200 metreyi son hızla katetti.,, 

Buda bafktm 
Dlln Aksarayda ikinci bir 

kazası olmuştur. Vatman Sille 
nın idaresindeki tramvay arab 
sarayda Yusufpaşadan geç 
kontak neticesinde arabanın i 
dumanlar çıkmtya başlamış, 
yolC'lllar telişa düşerek ferya 
la.mışlardır. Bu arada atlam 
yen, Sultanahınette oturan Fa 
minde bir genç kadın, yere d 
muhtelif yerlerinden yarala 

[ BiRKAÇ SATIRL 

2 S i Iıtanbulda, 11 i Be:rollun 
.Kadıköyünde, 5 i Uıklidar 

Balmköyünde, 5 i Istini:rede olmak 
Eylül ve Birinciteşrin aylarmda 1 
56 yangın olmuştur. 

• 
T emmw: ve Ağustos aylarm 

mizde evlenenlerin sayısı 1 

dir. 

• T ramva7 Şirketi Eylül ve Bi 
riıı aylarmda 18,020.183 yolcu 

ve 627 ,031 lira kir elde etmiştir. 

• M uallimlerin birikmiı olan mes 
ralannın 938 mali yılı başın 

tamamiyle ödenmesi hakkındaki 
kararı Viliyete bildkilmiştir. 

Usküdarda tahkikata başlıyan za. Ecnebi gümrüklerine ait bütün ka
bıta memurları, Behiyeyi sorguya nunlar, talimatna.meler ve bu işlere 
çektikleri zaman, ona kanlı bıçağı ait mevzuat getirtilerek alakadar 
gösteriyorlar. Kadın, bıçağın kt!ndi komisyonun emrine verilmiştir. 
mutfağına ait olduğunu saklamıyor. :;::~~:;:;~;::;=~~~~=:::=~~===~~~==~==~ 
Behiyenin l'istikleri de Onniğin oda

smda bulununca lhsanm üzerindeki 
bütün şüpheler kuvvet buluyor ve 
kendi8i Galatada Romanya otelinde 
ele geçiyor. 

:nınn. cinayetini olduğu gibi \tirat 
et.mil. bu feliketi kendi bqma ana. 
amm getirdiğini söylemiştir. 

Agobun evinde de arama yapıldı. 
ğı zaman Dısanm kendisine sattığı 
reçeller bir ziyafet aofrasmda bulun 
muttur. ÇUnktl, o akşam Agobun i
sim gecesi olduğu için dostlarını e. 
vinde toplıyl.rak kendilerine bir ziya 
fet hazırlamıştır. Bu vaziyette, A. 
gop ta hırsızlık malı olan reçelleri 

YURTf A HAVA V AZIYETI 

Yardumasda bava amamiyetle futa ı. 
latlu, Kayseri, Konya. Zonculdü. Çorlu 
ve Ellsizde J&inlarla, Dinrbakır havali 
ıinde eiali seçmiıtir. 

Rüzslrlar Kayseride cenaptan, Sinoptl 
carpten kuvvetli, Marmara bavzaemcla cc 
ııabt istikametten kuvvetlice, :vurdun dilet 
yerlerinde orta kuvvette eemiı, tarkl .Au 
doluda eaJı:b1 kalauıtır. 

Şehrimizde Hava 
Dün Istanbulda hava knmen bulutla ·~ 

mit ve zaman zaman :vaimur devam etmtı 

ıı ad a7 Olln: sı · Kas 
Arabi: 1356 Rami: 
Şenal: 17 Birin~ 

Gtinet: 7,22 - otle: l 
ikindi: 14,31 - Akpm: 1 
Yataı: 18,22 - Imdk: 

tir. ıtazslr sarpten uni7ede s--4 
hısla eemiıtir. Saat 14 te barometr 

milimetre idi. Hararet en çok 13,2 

u 9,6 untisrat olarak kaydedibniş 
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flfK 
Sinemadan mı 

Öğreniyorlar? 

1 H I s 1 [Yazan: B. FELEK] 

"en·ı e·ır F·ılo Birinci Saıla ab~_er_ı __ ziy~~~~~ı:d::k~:ı"'a:!:~~e ben 
( 1 1 iki gen!( birine tehdit mektubu 

RUSYA AMERiKA gönderip falan yere 500 kağıt bırak. 
~ d k • ? mazsa hayatın.\.'l tehlikede olduğunu 

~ön erece mı . Stalin Devlet Yeni Harp Gemileri biJ=e~aygeçiyor. 
Başvekil Chamberlain Uzak Şark 

Filosunun Takviyesine Taraftar 
londra, 20 (TAN) - Hariciye Nazırı Mister Eden bugün, Kral 
~f ından fevkalade bir aurette kabul olunmuş ve Uzak Şark va
~Yeti hakkında malumat vermiftir. Bu gibi istisnai kabullerin pek 

• tİddi vaziyetler ıırumda yapıldığı ıÖylenmektedir. Konu,ulanlar 
Sirıga.pura bir İngiliz filosunun gönderilmesi ve Japonyanın 
liong - Kong mıntakaıını tehdit eden vaziyet alması meseleleridir. 

ı\lına.n haberlere göre, lngiliz kabinesi azasındaın bir kısmı: "Uzak 
~ka ancak büyük bir filonun gön derilmesi tesir yapar. Onun için ya. 
ı.~ tedbirden sakınmak li.zrmdır,, fikrindedir. Fakat Mister Chamber. 
~bu tedbiri muvafık gördüğü veA\'ustralyaıtım da bu tooblr üzerinde 
"rar ettiği bildiriliyor. 
lrıgiliz filosunun bilyUk bir kı:;mt-ı-
~Uzak Şarka gönderilmesi takdi • I Fra n 
~de lngiltere ile Fransanın daha ~ı.. C O 

le§riki mesai yapma.lan icap edi· d 
~· ~n~liz kabi~esi geJecek çarşanı. o r us unda 

günü yapacagı tıoplr.ntıda. Uzak 
~ka harp gemileri göndermiye ka. 
~ Yerirse Fransa ve lngiltere ami- • 
~kleri Atlas Okyanusunu ve Akde 
~ birtakım nunta.kalaı a taksim e. 
~eler: (1) lngiliz filosu Atlas Ok 
~Usuna, (2) Fransız tilosu Garbi 
~denize. (3) lngiliz filC'Su, yahut 
llılbnkün: olduğu takdirde iki taraf 
~Unun cilzütamla.n Şar;\ti Akdeni. 
~ llezaret edecektir. 

lJauy Telegraph garetesinin neşri 
~lnıa göre, Ingiltere Uzak Şark fi
:""lltıu 5 zırhlı, 7 büyük kl'Uvazör, 9 
~ kruvazör, bir tayyare gemisı, 
~ İotpito muhribi ve 15 denizaltı ge. 
~i ile takviye edecektir. 
».l>ariste çıkan Le Jour gazetesi, 
~ter Edenin Fransa sefirinden 
~nsanın Akdenizde statükoyu te. 
\ı etmesini istediğini haber vermek 

Harp Haberleri 
Londra, 20 (TAN) - Japon or -
~u Kantona karşı henüz harekete 
~emiştir. Böyle bir taanuzun A~ 
~l'ika, Rusya ve Almanya. tarafm
~.nasıı telakki edilec.eği. ıne~~e~i 
tıı tk olunuyor ve biçımsız alamla
rı:1lerden korkuluvor. Diğer 1araftan 
\ol • 
~ hlikumet ricali son nefere ka -
~ ltıüdafaaya karar vermişlerdir. 
~ mukabil Japon Başkuınandanı 
\ eraı Matsui şima1de Japonyanm 
~uğu yeni Çin bUkfunetinin vazi
b.~ değişmediği takdirde Japon ordu 
~rn taarruza devam edecekferini 
""Yleıniştir. 
\ı.~ğer taraftan Panay hadisesi mü
'bet.ile Aınerlkada Japonyaya 

J §iddetli neşriyat devam ediyor. 
~ a;l>onlar, Sovyet Rusyanm ç;ne 
~IJtı miktarda malzeme verdiğini 

Sürüyorlar. 

~cııyser~ 
1'tatürk Günü 
l~renle Kutlandı 
~U lllfseri., 20 (Tan muhabirinden)
"a.~k Onder Ata.türkün tarihi Sı-
1~ kongresinden Anka.raya dönüş. 
~ de, uğradıklan Kay!fri, bugün, 
~:l'lnetli ziyaret hatırasının yıldö 
~ Unu, bir bayram olarak kutlamış 
ltııİt~al'serililer, Büyük Şefe olan bağ 
% al"tnı, bu vesile ile bir kere daha 

ar et . 
nı1şlerdir. 

'l' ATATURK ANITI 
~ilt e1tırdağ, 20 (TAN) - Dün İne. 
~ir ~hiyesinde Atatürk arutı parlak 

tente açılmıştır. 

ş,kerin Gümrük Resmi 

.\ indirilecek 
~tillkaı-a, 20 (Tan muhabirinden)
~~ <:ten ithal edilecek şekerin glim
~~t'il ı-~rninın indirilmesi husu9UDda 
~irt ~~ 0.lan karan, bükilmet, tasdik 
toı-e 1ec1ıse arzetmiştir. Bu karara 
~e ith 938 haziranına kadar Türkiye 
&'tlıtıru~ edi1ecek şekerden 15 kuruş 
l.a.s, k . res~i .Yerine, küp şekeri için 
11lıaca~tal tçın 11,5 kuruş resim a-

ır. 

İsyan mı? 
Londra, 20 (TAN) - !span)"l.da 

harp faaliyeti devam etmektedir. 
Cümhuriyetçilerin Teruel şehrine 

karşı başladıkları taarruz muvaffa· 
k.ıyetle neticelenmiştir. 

Evvelki gece asilerin tayyareleri 
Barselonayı bombardnnan etmiş, bu 
yüzden 20 kişi ölmüş, 30 kişi yara. 
lanmıştır. Fransa ve Amerika lı:onso 
loshanelerine yakın bir yere iki bom 
ba düşmüşse de patlamamıştır. Bir
kaç bomba da geçende tabliye ~dilen 
hastaneye isabet etmiştir. 

lngllterenin Salamanka mümessili 
çalı.şmıya başlamış ve yaplJğı temas 
larda.n memnun olduğunu gazctecile· 

re ~8 eınt~~f.ıt ue ıspanya arasıncıa. 
ki hudut, birkaç gün kapnh kaldık 
tan sonra açılmıştır. Asiler Ispanya 
Fasında isyan çıktığını tekzip ediyor 
lar. 
Perpignan, 20 (A.A.) - Bugün öğle 
denbcri hudut Ispanyollar tarafından 
Perthusda kapatılmış bulunuyor. He 
nilz Tecyylit etmiyen haberlere göre 
buna sebep Gerona garnizonunun is
yan etmiş olmasıdır. 

Belgrad, 20 (A.A.) - Bahriye hin 
başısı Maşuraniç Yugoslavyanm Fran 
co nezdinde ticaret ateşesi o'arak ta
yin edilmiştir. Maşuraniç bugün Sala 
mankaya hareket_ etmiştir. 

Rapid Atinada 
Atina, 20 (A.A.) - Rapit futbol 

takımı yortular münasebetile üçü A
tinada, biri de Selanikte olmak üze. 
re dört maç yapmak için bu cuma 
günü buraya gelecektir. 

Mısırda 
Mısır kralı Birinci Faruk, bir 

müddet evvel hususi kabine sefli. 
ğine Ali Mahir Paşayı tayin etmek 
le hükfımetin bu makama müna.'4ip 
gördüğü kimselerdeın hiçbirini be.. 
ğenmedlğini göstennlşti. Hadlse, 
kral He hükômethı arasını açnuş, 
ikioet bir hadise ise ihtilafı kest<in· 
leştinniştl. Hususi kabine şefliwne 
tayin olunan Ali Mahir Pa.5a, A. 
ya.o azasmdandı. Yeni vazifesine 
tayini üzerine kendisinden inhilal 
eden azalık için hükfımet tarafırdan 
gösterilen namzetler de kral ta. 
rafıd&n reddolunmu.5 ve kral ayan 
azasının ü~e ikisini tayin etmek 
hakkından doğrudan doğr.uya isti. 
fa.de etmek istediğini anlatmıştı. 

lhtllifı bir neticeye bağlamak i
çin iki taraf arasmda müzakere · 
nln ba.5lamak üzere bulunduğu sı 
rada Mısır Başvekilt N ahas Pa.5a 
e~'Vela bir suikast teşebbUsHe 'rnr. 
şılaşmış, daha sonra bir a~e yü. 
zünden hastahwmıştı. Nahas Pa· 
şanın bu şekilde hastalaıruruısı üze 
rlne ihtilat bir durgunluk de,·resi 
gec;irmiş ise de kralın sarapnda 
verDen bir ziyafete hUkiimet erl<a 

? 1 Edilecek Uç genç falan tüccara mekrop gön Reisi Olacak mı. nşa dererek 1000 lira ,·ermezse ka.IJma ha 

Moskova, 20 (A.A.) - Bir ay son 
ra toplanması 18.zımgelen birlik Sov 
yeti ve Nasyonaliteler Sovyeti müşte 
rek bir toplantıda yliksck Sovyet di
vanile halk komiserleri meclisini se

çecektir. 
Sta'inin yüksek Sovyet reisliğine 

tayin edilip edilmiyeceği o zaman an 
!aşılacaktır. Stalinin bu makamı iş -
gal edip edemiyeceği meselesi şimdi· 
ye kadar hiç mevzuu bahsolmamıştır. 
Bununla beraber efkanumumiyenin 
daima ondan bahsetmesi bu ihtimali 
kuvvetlendirmektedir. 

iNGILTERE 

italyanın Filistinde 

Propagandası 
Londra, 20 (A.A.) - Hariciye na

zın Eden Avam Kamarasında yaptığı 
beyanatta, İtalya Fi\istindeki propa
gandasına nihayet vermediği p:ılid -
detçe İtalyan - Ingiliz münasebet
lerinin iyileştirilmesi için yapılacak 
konuşmalara müsait bir hava yara -
tılmasına imkan oLma.dığmı İtalyan 
bliyük elçisine ihtar ettiğini söyle -
miştir. 

FiLiSTiN 

Bir Limanın işçisi 

Grev Yaptı 
Telaviv, 20 (A.A.) - Liman ame

lPsitdo .ırlindelikleri neticesinde çıkan 
In1.ııaı aoıu.yı:>uııc J J . .uıa.u ."' ..... '"' ....... ""~"n.-

te işler durmuştur. Grev deva,.m et -
tiği takdirde liman kumpanyası, grev 
cilerin büyük bir kısmınm yerine Se 
lanik limanında çalışan yahudi a
meleyi getirmek niyetindedir. 

FRANSA 

lngiltere ile Hava 

Anlaşması Y apllıyor 
Paris, 20 (A.A.) - Hava nazın 

B. Cot'un Londra görüşmeleri hak -
kında tefsirlerde bulunan Oeuvre ga 
zetesi diyor ki: 

"Takip edilen gaye hava kuvvetle 
ri sahasında da, iki Erkaniharbiye 
tarafından daha evvel kara kuvvetle 
ri için hazırlanmış olan lngiliz - Fran 
sız teşriki mesaisinin aynını tesis et-

Vaşington. 20 (AA.) - Bahriye karakla.nnı yazmışlar. 
nezareti kongreden, evvelce inşasına Falan yerde birini öldürüp cesedi. 
mezuniyet verilmiş olan iki zırhlıdan nin üstüne, "bu adam öldürülmiye 
başka, her biri 60 milyon dolara mal liyıktı. Beyhude beni aramayın! im
olacak iki zırhlı, iki hafif kruvazör, za.: Açıkgöz Festekiz.,, falan gibi ha. 
6 denizaltı gem;si, 8 tıorpito muhribi, herler hepimizin gözümüze ilişiyor. 
bir mayn tarak gemisi, bir denizaltı Bu arada bir kısmı bu hadiseler. 
muavin gemisi, bir petrol gemisi ve den ilham abp: 
bir romorkör filotillası inşaatı için _ Efendim! Ne olacak? Sinema • 
tahsisatın artırılmasmı istemiştir. Jardan öğreniyorlar, diye topyekfuı 

General 
Ludendorf 
Dun öldii 

Kellog Hasta 
Nevyork, 20 (A.A.) - Briand -

Kellog misakını imza eden Amerika
nın eski hariciye nazırı Frank B. 
Kellog, pek ağır hastadır. Kendisi 81 
yaşındadır. Altı hafta evvel ba.51ıyan 
beyin humması, dUndenberi zatürree 
ile ihtilat peyda etmiştir. 

IRAK 

Hükumet Büyük Bir 

Ekseriyet Kazandı 
Bağdat, 20 (A.A.) - Yapılyan in 

tihabat, hükfımete büyük bir ekseri
yet temin etmiştir. Yeni anebusan 
mecliSi bilhassa mutedil nasyona.list-

Berlin, 20 (TAN) _Birkaç haf_ !erden mürekkep bulunın~ktadır. 
tad b · Münihte tedavi edilmekte lyj haber alan mahafıl, mebu -

an erı cı· . . · t ' k " • 
olan general Ludendorf, ani kalp san me ısının nyase ıne es. ı. a~an 
durmasile ölmüştür. General, Prus- ı azasından Mevlut Paşa Muhlısın ın -

d Hindenburgun metfun bu- tihap edileceğini zannetmektedirler. 
r::~ğu Tannenberg muharebe mey 1 Yeni meclis, 28 ilkkanunda t opla
danmdaki hususi mezara gömülecek ı nacaktır. 
tir. B. Hitler, generalin refikasına 
gönderdiği teessür telgrafında, Al - ROMANYA 
manyanın bilylik bir asker, en iyi v~ 
en-sadık evlat1anndan birini kııybet - c •• :- K•v••l•rın4'l• 
u•'ıil v•uu6ı..uıu, ı::,muun Lanııı.e unutuı ,)o -. 

mıyacağmı bildirmiştir. 
LUDENDORF'UN HAYATI 

General Ludcndorf 1865 senesi 9 nisan 
gününde doğmu$tur. 1898 de crklnıharbi 
yeye girmiş, Umumi Harpte tuğgeneral 

olarak ikinci orduda çalışmış, Li(ge şeh 

rine karşı yapılan hücumda bulunarak, şeh 
ri teslim almıştı. 1914 ağustosunda Hin 
denburgun erki.nıharblye reisi olarak Rus 
C('phesine gitmi&, burada &öhret bulmuştur, 
1916 ağustosunda, Mareşal Hindenburgla 
beraber, bütün Alman ordularının başku 
mandanlığını deruhte etmiştir, Romanyanm 
zaptını temin eden pllnları o hazırlamış, 
1918 de Fraıısaya karşı yapılan taarruzla 
nn pllinlarını da kendisi hazırlamrşsa da 
bu taarruzlar ademi muvaffakıyetle netice 
lenince, ı 918 senesinin ilktcşrin ayında 
azlolunmuştur. 

mektir. Bazı Londra mahfellcri. ay
ni zamanda. hava inşaatının teknik ci 
hetinde de az çok sıkı teşriki mesai 
tesisine tevessül edileceğini ihsas et
mektedir. 

Ölenler de Var 
Bilkreş, 20 (A.A.) - Umumi me

busat intihabatı bugün bütün Roman 
yada yapılmıştır. 64 parti bu intiha. 
batta namzet göstermiştir. Fakat, 
bunların pek azı her yerde namzet 
çıkarmıştır. 

BugUn akşama kadar ciddi hadi. 
selerin vukuuna dair hiçbir haber a· 
lınmamıştır. Halbuki, geçen haftalar 
içinde bütün memlekette her türlü 
siyasi kavgalar olmuş ve hatta bu 
kavgalarda birkaç kişi de ölmüştü. 

Bir ltalyan Muhribi 
Denize indirildi 

Napoli, 20 (A.A.) - Pallaso ismin 
deki torpito muhribi bu sabah deni. 
ze indirilmiştir. Bu muhribin uzunlu. 
ğu 80, g.?nişliği 8 metre ve sürati 34 
mildir. 

kabahati sinemalara atıyorlar. 
Ben sinemacı değilim. Gerı;l sine.. 

macılar arasında dostlanın var ama 
doğnısu bu sütunlarda onların tesiri 
Ue yazı yazacak Jiale gelmedim. 

Onun için burada sioemalarm le.. 
hine yaz.arsam lütfen hüsnü zanla 
karşılaym.ız. 

Canım: Kötülük etmek istiyen bir 
ada.mm sinemadan ders almıya ihti
yacı var mıdır? 

Si.nemalar ders veriyorsa hep fena 
şeyler mi g~teriyor? Hangi filmde 
bu çeşit bir hırSızlık \ 'eya katillik gö 
rölü.rse arkasından mücrim hemen 
yakalanıp cezalandınlır. fil!(bir ti1ın 

bir hırs1zın, bir caninin yakasım ada.. 
letten kurtardığını gö t.ermez. Alel
husus şu sırada filmlerin ahli.k üze
rine olan tesirinden pek b888M olan 
bir koml"yon var ki. filmleri gayet 
sıkı tetkikten geçiriyor. ()nUP için 
gördüğümüz fibnlerin betnell yüzde 
dok"an besi ahlaki nasihat , .e ibret. 
terle dolu şeylerdir. 

Otekine berikine saldıran bu bed. 
payeler sinemaların iyi taranannı 
kör olasıca gözlerile gönnüyorlar 
nu? Hayır efendim? Bu işte sinema· 
mn değil aile terbiyesinin ve tıyneti. 
_;_ .,,.ıı; .. n~.l ... Rn crihU .... ~-•ro+in 

posa \'e t-Ortulandır ki; sinema olsa 
da, olmasa da kabin' dibine ~keder. 
Onun için filme benziyor diye bu g\. 
bi hadi"elerin mane\'i mesuliyetlnl si 
nemalara yükleme~1 haksız ve yanlış 
bulunım. Mücrimleri tetkik edenler, 
kötülüğün kökünü ta kUçük yaşa. ka
dar indiriyorlar. 

Yukarda bahsettiğim soy~culuk 
heveskirlarmın da çoe,mıuklan tet
kik edilse kim bilir ne aykınlık ve 
perişanlık meydana çıkar. 

Mücrimleri ar.altmamn ilk mUes. 
sir tedbiri kbnseslz, baskısız ve tf-.r

blyesiz cocuklan azaltmaktu. 

Roma Protokolü 
Konferansının 
Programı 

Kanunu Esasi Buhranı 
Buda peşte, 20 tA.A.) - Reggeli 

Ujsag gazetesi Roma protokollarmı 
imza etmiş olan devletler konferan. 
sınm aşağıdaki meselelerle meşgul o. 
lacağmı yazmaktadır: 

..................................... , ................. . i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL 1 
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nmdan dördünlin de iştirak et .... ne 
sJ göze çarpmış ve saray ile hükii.. 
met arasmuı ~klığı tebarüz et -
ml~tL 

B unun lizerine iıkl taraf ara.. 
smda müzakereler ba.'ladı. 

Saray namma AH Mahir paşa., hü 
kfımet namına Maliye Nazın Mak
ram Obeyd J>a.~a meseleyi görüşüp 
halledtt.eklerdl. Bu görüşmenin bir 
netice vermediği ve vemıiyeceğl 

a.nlaşılıyor. 

Kral takip ettiği hattı hareket 
üze.rinde ısrar ediyor, buna muka.. 
bil hükfımet te kanunu esasi hü _ 
kUmlerl dairesinde hareketten ay· 
nlamıyaeağını gösteriyor. Dıtili.fm 
böyle hi.d bir safhaya varması üzeri 
ne Mısınn mütt~fftd olan lngllte. 
renin Mısır sefiri iki tarafa da an· 
taşmak için ve bu suretle büyük bir 
meselenin çıkma.o;ına mani olmak 
için tavsiyelerde bulunmuş, daha 
sonra eski Niyabet Meclisi Reisi 
Prens Mehmet Ali, banş temini ı. 

~in ~alışmışsa da bütün bu ı:e.,eb
büsler boŞa gitmiştir. 

En son haberlere göre buhran, 
kralın. Ba§vekill istilaya davet et
mesile -neticelenecek ve bunun üze. 
rine yeni bir kablıne teşekkül ede -
cektir. 

Fakat böyle bir hadise vuku bul 
doğu takdirde Mısırda yeoi ve mü
him bir buhranın başlıyacağına 
hükmetmek icap eder. Çünkü Na. 
has Paşa ekseriyet partisine hi.klın 
dir. Gerçi Vefd partisi son zaman
larda mühim kayıplara uğramıŞ • 
partinin eslu mühim şahsi)·etleriD· 
de.n birk~ı muhalefet cephesine 
geçmişlerdi. Fakat bun.unla bera . 
ber Nahas Paşanı:n ekıı;eriyeti kay 
betmediı'.;ri de göze çarpmakta idi. 

N aha..q Pasamın hükumet ba. 
~ından a~·nhnası üzenne 

intihabatı da yenilemek icap f'()ecek 

tir. Çünkü bugünkü mecli ... teki 

kahir ekserlvet Nahas Pasa iledir 

ve bu ekseriyet, muhalif her hUkô 
meti kolaylıkla dü5ürnıek iktidann 
da.dır. 

hıtihabat y1milendiği takdirde 
Nahas Paşanın yeniden ekseriyet 
kavuıması ku\'VetJe muhtemel • 
dir. Bu ihtimalin tahakkuku üze.. 
rine Nahas Paşanın yeniden iş ha 
~ma gelmesi ve ihtili.fa saik olan 
sebeplerin ortadan kalkması icap e
decektir. 

ihtimal ki, Vefd partisinin son 
zamanlarda uğradığı ka),plar do. 
la),sile yeni intihaba.tta muhalefet 
gruplannın kuvvetlenmesi \'e hü . 
kfmıeti teşkil edebilecek derecede ta 
raftar kazanması umuluyor. 
Şımdiye kadar Mısırda yapılan 

umumi '1ttihabatrn hirinde de Veft· 
ten başka bir fırka kahir bir ek4'e
riyet kazanmamıştı. FakP .. t bugün 
Vefdl'n tarihi va.dfesini yaptığı L 
çin vaziyetin değiştiği, onun için 
yeni bir seçimin daha başka neti
celer vermesinin beklroıeceği söy -
lenmektedir. 

Yapılacak tecriibe bu iddianın ne 
derece doğru olduğunu gösterecek. 
tir. .,,. 

ı - Duçenin Bertin seyahati, 
2 - B . Stoyadinoviçin Roma se 

yalı.ati, 

3 - B. Delbos'nun seyahati. 
4 - Alman - Leh münasebatJ. 
5 - Avusturya ile Çekoslovakya 

arasında geçenlerde yapılan mahre. 
mane görüşmeler, 

6 - Macaristan ile küçük itilaf a. 
rasmdaki müzakerelerin bulunduğu 

hal, 
7 - ltalyanın Milletler cemiyetin

den çekilmesinin Avusturya ve Maca 
ristan üzerindeki muhtemel tesirle. 
ri, nihayet. ltalya, Avusturya ve Ma 
caristan arasındaki ticari münasebet 
ler. 

B. Ciano ile B. Şusnii?iıı P sonkl. 
nunda buraya gelecekleri söylenmek 
tedir. 

-o-

Erzincan Yolunda 

Bir Cinayet mi? 
Erzincan, 20 (Tan muhabirinden) 

Yol inşaatında. köprülerde çalışan 
Sabri ve Şevki adında iki motörcU, 
motörün içinde ölü olarak bulundu -
lar. Adliye tahkikat yapıvor . 
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• 
M.ah.k:emelerde 

Beşıktaştaki Kaza 

Çatı Kurulurken 
Bina Çökerse 

Kim Mesul Olur? 
Geçen sene Betİkta.ft& çab11 çöken tayyare fabriıkuında ölen 

~e yaralananların davasına dün uliye üçüncü ceza mahkemesin
de devam edil mittir. Hadisenin taf silah tudur: Geçen sene ae.ik
t&fta Demirağ Nuri tarafından yaptırılmakta olan f abrikanm de
mir çabaı Yani isminde bir kalfaya verilmittir. 

l Yani, fabrikasında çatıyı hazırla. 

1ramvaljda 1 mış. ve yerine göndermiştir. Çatn:m 
yenne korunası mütehassıs montor. 

V J k Cı b · • lerden Şevki ustaya tonu 10 liraya ve 
ı e e e l n l rilmi3tir. 

f J · Kaldırılırken vinç ayağı olarak kul 
uçurmuşlar tanılan ağaçlardan birisi çiiriik oldu· 

ğu iç.in kınlmış, ameleden Kazını dil 
Lefter isminde bir tüccar iki gün k ölmüş Ismail de ayagm-dan teh 

e el Emin.. ·· d Ba d "d şere ' ~ onun en yazı a gı en likeli bir yara almışUr. 
bır tramvaya atlamış. Arabanın içi. lsmail ile Kazımın varisleri Ya · 
n.~ ~m~k isterken iki kişi kendisine \-'e Nuri aleyhine tazminat ve ce;,: 
surunmüşler vesıkı3tırmışla.r. Araba davası açmışlardır. Dün mahkemed 
kalabalık olduğu için böylece Çarşı. y . . k t s bn· N · · e 

anının avu a ı a , urının avu. 
kapıya kadar gelmiş ve orada tram- k t z· d . cılar bulunmuşl . d · . . k 1 a ı ıya ve a\a ar 
vay an ınm.ış, çarşıya gırer en ye e. .ı- . . k t t · · · · -· · .. u d h . led" -· . uır. Yanının avu a ı mon aJ ışının 
gınm on n en içine ava ış ıgını . d·-· · y · · 

.. ·· ğil' . f kın Şevket ustaya veril ıgını, anının 
gormuş, e mce Ujfl\ ar a varmış bununla alakası olmadığını söylemiş 
tır. tir. 

Tramvayda kendisini sıkıştıranlar, 
jiletle yele~n.in üstünü kesmişler ve 
iç cebinde bulunan iş Bankası kum. 
bara cüzdanile 55 lirasını çalmışlar. 
Polise müracaat eden Lefter. sabıka· 
lılann fotoğrafından Halidi tanımış, 
diğerini teşhis edememiştir. Sultan. 
ahmet sulh birinci ceza hakimi dün 
bu iddianın muhakemesine başlamış. 
tır. Halit, suçlu olarak bulunmuştur. 
Duruşma, şahitlerin çağınlması için 
talik edilmiştir. 

ipekli Kumaı Kaçıranlar 
İpekli kumaş kaçırmak suçu ile ya 

kala.nan ZOltan ve Dimitrinin muha
kemelerine dün asliye beşinci ceza 
..... oh1romıı>.JrinitA haslıınmr.ııtn- N~tir.A
de, Zoltanm tevkikine ve Dimitrinin 
sel'best olarak mahkemesine devam 
edilmesine karar veribn;ştir. Gelecek 
celsede şahitler din'enecektir. 

iki icra Dairesi 
Lağvediliyor 

Muhakeme müdafa şahitlerinin 

dinlenmesi için talik edilmiştir. 

Eroin Kaçakçdığı 

Yapıyorlarmıı 
Kasrmpaşada oturan Ali, polise 

müracaat ederek Küçük Piyalede 
Tahtaköprü sokağında oturan kah -
veci Talatın ve onunla metres olarak 
yaşryan kızı Sabahatin eroin kullan 
dıklarını haber vermiş, bu iptiladan 
kurtanlmalarını rica etmiştir. Zabı
ta memurlan, Talatın üzerinde 25 
gram eroin bulmuşlardır. Sabahatin 
de eroin ku'landığı tespit edilmiştir. 
Tahkikat sırasında Anastas isminde 
DırII110 UZCflnQe Ut; J..vv 6• ... .,, ._.. v••• 

çıkmıştır, Hepsi hakkında zabıtaca 
tahkikata b~lanmıştır. 

Radyo 
BuJtiinkü program: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NESRIYATI : 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: 
Havadis, 13,05: Plakla Türk muıikiıi, 
14,00: Son. 

AKŞAM NESRIYATI: 
17,00: Inkılip dersi: Univerıiteden 

naklen, Mahmut Eaat Bozkurt tarafaı 
dan, 18,30: Pli.kla dana musikisi, 19,00: 
Konferans: Çocuk terbiyesi, Ali Kimi Ak 
yüz tarafmdan, 19,30: Konferans: Beyoi 
hı Halkevi namına Inkıtlpçılık, Ahmet 
Hamdi Bapr tarafmdan, 19,55: Boru ha 
berleri, 20,00: Kllsik Türk musikisi: O 
kuyan Nuri Halil, keman Reıat, kemençe 
Kemal Niyazi, tanbur Dürrli, nısfiye Sall 
hattin Candan, kanun Vecihe, ut Sedat, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Omer Rıza 
tarafaıdan arapça söylev, 20,45: Vedia 
Rıza ve arkadaılan tarafından Türk mu 
ıikisi ve halk ıarkdarı (S,A.) 21,15 : 
Orkestra: 1 - Maillart: Leı Draıona de 
Villara, 2 - Grech: Nuitı Alceriennea 
süite, 3 - Griec: Norveciscber Brantznc, 
4 - Lehar: Lafemme ideale valse, 5 -
Hanı May: Serenade, 22.ıs: Ajanı ha 
berleri, 22,30: Plikla •ololar, Opera ve 
operet parçaları, 22,50: Son haberler ve 
ertesi sünün proıramı, 23,00: Son. 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NESRIY A Ti : 

12,30-12,50: Muhtelif pllk neşriyatı, 
12,50-13,15: Plik: Türk musikisi ve halk 
prkıları, 13,15-13,30: Dahili ve harici 
haberler. 
AKSAM NESRIYATI: 

18,30-19,00: Muhtelif plik neşriyatı, 
19,00-19,30: Türk muıikiıi ve halk ıar 
kılan, (Servet Adnan ve arkadaıları) 
19,30-ı9,45: Saat ayarı ve arapça neşri 
yat, 19,45-20,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Halük Recai ve arkadaşları), 
20,ıS-20,30: Sıhhi konuşma: Dr. Nusret 
Karasu, 20,30-21,00: Plakla dans musıki 
si, 21,00-21,15: Ajana ahberleri. 21,15-
21,55: Stüdyo salon orkestrası,: 1 - Ver 
di: Aida, 2 - Sentis: L'Avia Dana Cata 
iane, 3 - Schreiner: Muıicaliscre Faus 
ehe Fauschungen, 2ı,SS-22,00: Yarınki 
program ve }stiklal marıı. 

SENFONiLER 
21,15 Bukreı: Senfonik radyo orkestra 

ıı (Massini, Mozart) 22,ı5 Varşova: Sen 
fonik konser (Lemberg'den nakil) 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris kısa dalgası: Plak konseri, 

Berlin kısa dalgası : Eilenceli popuri 
(8,15: Devamı 9,20 Pariı Kolonyal: Pli.it 
musikisi, ı0,45 : Keza, 11,30: Keza 13: 
Keza, 13 Berlin kısa dalıası: Hafıf mu 
siki (14,15 Devamı) 13 10 'Riil···· ..... • : 

orkestrası fı4130: Devamı), 14,15 Pariı 
~uıuuy11.1. a\uı oıt.-r uaan, • ,,---.v. 

Konser ,nakli, 16,30 Berlin kıu dalpsı 
Eilenceli musiki, ı8,SO Berlin kısa dalga 
ıı: Eilenceli musiki, 19,10 Praı: Vaıne
rin eserlerinden koro adaptasyonu, 19.30 
Moıkova: Konser nakli, 19,390 Pe~te: 

Kilise konseri, 20,10: Llypzic: Orkestra, 
baı (karqık musiki) 20.25 Briino, Praı: 
Musiki rövüsii, 20,30 Varıova: Koro ha 

Sezar Boriiıa 
~ .. ~ x TARIHi MUAZZAM - TÜRKÇE SOZLÜ 

~\ .. :-. Jl \ 
Yakınd~ i :ı:> ~ I< Slemaaınd• 

------·· Bütün İstanbul halkı hazırlanımz •-..-----• 
ADDahon Bahçeoeırn 
Baş rollerde: Charles . 8011er - Harlene Dlelrich 

Senenin en şairane ve sehhar yıld ızla.rının ruhları yükselten unutulmı yacak bir filmi 
y A R 1 " matinelerden itibaren 

M 1 L L i 1 ve 1 A z A K J 
• Sinemalarında birden başlıyor. • 

1 

~RTUGRUL SADl !,. ............................................ ... 
8~~c;1~:!!~~~> YARıN AKŞAM 

M1LT1YAD1 MELEK't Yarın gece (UskUdar) e 
HALE sINEMASINDA 

CEEÇLERIN ARADICI 

YAŞLILARIN HA TIRLADiai 

vaları, 20.40 Viyana: Orkestra, tenor, sop 
ran, 21 Holanda kısa dalıaıı (P C J) ka 
rıkıık eilcnceli neşriyat, 2ı Varıova: Sar 
kılı kilc;ük orkestra, 22,45 Bükrq : Ha
fif musiki nakli, 23,15 Varıova: Pli.kla 
hafif musiki, 

OPERALAR,OPERETLR 

21-P~te"T E1se;..nn•m ~(Kat.zenmusık) i
simli opereti, 

ODA MUSiKiSi 
18, Varıova: Kuartet konseri (Schu

mann, Dvorak) 18,30 Praı: Yayli lletler 
kuarteti, ı2,1S Bükreş: Theodoreako ku
arteti (Beethoven), 20,35 Bükreı: Yenı 
taıanni kuarteti, 

Hakikaten yaşa.ıımış nefis - muhteşem - ilml bir film 

Büyük .Aşk 
~af rollerde: Sinemanın en büyük iki yıldızı 

l<LARK GABLE - Mirna Lo11 
Sinemada pek ıiz göıillmil!il bir derecede güzel olan bu film FR.A?ıl

SIZCA SOZLUDUR. 
Nunıaraıı biletlerin bugünden teJnlni rioa olun'ur. Telefon: 40868 

J/19 ............ - ...... ---------... ~ı 
~:ı~:=~şkmektubu ROBERT TAYLOR 

~l~=·;:y:r'~v~ BARBARA STANWYCK 
büyük bir aşk romanı olan Fransızca sözlü 

Kıskançlık 
!n\R~il"Html 
~Ambasadör · Caz~· 

VE Icra dairelerini teftişe memur edi
len mUddeiumumilik muavinlerinden 
Reşat Saka, teftişini bitirmiş, dün ra 
porumı müddeiumumiliğe vermiştir. 

Abdullah oğlu Arif isminde yirmi 
beş yaşlarında bir genç te eroin kul
lanmaktan suçlu olarak yakalanmı!il 
tır. Suçluda eroin müptelalarına 
mahsus bazı gayritabii haller görül 
müştür. Arif, kaçakçılık işlerine ba
kan ağır ceza mahkemesine verilm!ş 
tir. 

- Bu akşam Şehzadebaljı 
Sanatkar NAŞIT, Şehir tiyat· 
:rosunwı kıymetli artistlerin. 

TURAN TiYATROSUNDA -~ HARRY FLEMING HABEŞ REVOSU 

Reşat Saka, teftişini daha 
ziyade aene başından itiba -
ren lağvedilecek olan altın -
cı ve yedinci icra daireleri üzerinde 
teksif etmiştir. Bu iki icra dairesi 
dosyalannı diğer: icralara devretmiye 
başalmışlardır. 

Randevuculuk Suçlusu 
Müddeiumumilik asliye birinci ceza 

mahkemesine Hasan kızı Ihsan adlı 
bir randevuculuk suçlusu vermiştir. 
Mahkeme, aorgusunu yaparak tevki
fine karar vermiştir. Duruşmasına 
mevkufen devam edilecektir. 

Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Meclisteki ne
şe ve laübalilik son dereceyi bulmuştu. Bu esnada, 
bir işaret üzerine hizmetçi kız bir ut getirerek Saci-

denin eline tutuşturdu. 

den HALiDE PLSKIN ve 
MUAMMER KARACA 

birlikte: 
B1B ŞENLiK GECESi 

Vodvil S perde 

Y A Z A N: K E R i M E NA D i R 

NO·EL REVEYONUNU 
Beraberce tes'id için ıizi 

.M.AKSI .M. 
.. ___ _, DIUUİDI -.Lokantasına davet ediyorlar. •ı-•f' 

titriyordu. Yüzüne bambaşka bir gUzellik veren bO 
titrek a.ydmlık, başuım etrafında.ki dağınık sarı sag. 
ıarmı yaldız eehpintili bir çember gibi gösteriyoı-dıloı 
Yeşil gözlerinde 80.DSUZ bir hayretle beni stlzdüJddl 
sonra sordu: 

- Niçin ağlıyonıun ?. 
Omuzlarımı silktim. 
- Nerede idin bu gece?. - .... 
YtlzUntl biraz yi1z(lme yaklqtirarak tekrar g"4 

Fazıl, küçük hemşirenin ut çaldığını bana evvelce 
de söylemişti. Kısa bir akorttan sonra Hicaz peşre
vinden fasıl başladı. tki kardeş beraber okuyorlar. 
dı; ikisinin de sesi zararsızdı. Fazıl, hatta ben bile 
prkılara i•tira.k etmiye başlamıştık. Bir a.ra' ık ar
kadaşım, fazlaca sarhoş oIDıu§ olacak ki, taşkınlık. 
lar yapmıya başladı. Macide oqun kulağını çekiyor: 

- ~'S -
çekildi: . 

- Uslu otur! .. Yaramazlık ya.pma! .. diye şakacı 
bir tavırla tehdit ediyordu. 

Ağırlaşan başımı, yaslandığım koltuğa dayamış, 
yarı kapalı göz kapaklarımın arasından onları sey. 
rediyordum. Birdenbire birşey oldu ... Ne olduğunun 
kendim de farkına varmadım. Derin bir denizin di. 
binde, havasızlıktan bunalmışken, birdenbire yukarı 
doğru yükselip başı sudan çıkan bir insan nasıl bir 
§CY duyarsa ben de öyle birşey duymuştum. Beynim 
deki o uyuşukluk gegmişti. Gözlerim açıldı ; gevşiyen 
vucudüm canlandı; evet, bi.rşey olmuştu. Ben bir da.. 
kika içinde birçok mesafeler aşarak uzak bir yere 
gitmiştim. Karşmıda, süzgün kestane gözler yerine, 
iri tahrilli yeşil gözler vardı. Ve bu gözler yaşlı idi.. 
Kulaklarımda, çok iyi tanıdığım bir ses bir şarkı o. 
kuyordu: 

''Nimeti vuslün için ey gonoe leb" 
"Terki cim etmek te birşey mi aceb .. !' 
Bu şarkı yarabbi!.. Onu bir yabancı, bir aşağılık 

ağız kirletiyordu. Gözlerim bütün hakikati apaçık 
gormiye ba.şlaımıştı. Sacidenin efli.tun esvabma kin
dar bakışlanmı diktim. Bu leylak rengi de ziyan ol. 
muş. kıymetten düşmüştü artık!.. Bir yangın yerine 
dönen masanm üzeri insana iğrendireoek kadar bu
l~ık ve murdar şeylerle dolu geliyordu. Akşamdan 
beri yediğim ve içtiğim şeyler kan ve irinmiş gibi 
gönlUm bulanıyor, tüvlerim ün>eriyordu. 

.. 

Yerimden kalktım. Şarkının nakaratını 
tekrar eden Sacideye haykırarak: 

son defa dilin. KöşkUn kapısım yavaşça ka.padmı; sessiz a.. 
dmıla.rla meriliveni çıktım. Sofa karanlıktı. Bir yere 

- Yeter, dedim .. Kes artık! .. 
Hepsi hayretle yüzüme bak~~orl~ı. Cebimden bir 

kaç para çıkararak masanın uzenne fırlattım: 
- Alml. Benden istediğiniz bu değil mi?. 
Sonra sert adıımlarla kapıya doğru yürlirken ili.ve 

ettim: 
- Gidiyorum ben ... Siz kalın! .. 
Sacide sUratli atıiganlığiyle koşup koluma asıldı: 
_ Kenan Bey .. Ne oldunuz? .. Bizi tahkir ediyor. 

sunuz?. 
-Evet! .. 
- Neden? .. 
_ izahat vermiye mecbur değilim ... Bırakın beni!.' 
Fazıl ile Macide de yanıma gelıni§lerdL Fazıl ayak 

ta güç belA durabildiği halde kolumu tutarak: 
- Va11ahi olmaz, dedi. Bir yere gidemezsin ..• 
Gözlerine gözlerimin en son öfkesile baktım: 
- Rezalet ki.fi artık! .. Ben bürüm! •. 
- Evet hUrsUn ... Fakat gitme!. 
- Gideceğim ... 
Silkinerek ellerinden kurtuldum ve dışarı çıktım. 

Fazılın anlaşılmaz birkaç kelimeden sonra: 
- Bırakın şu budalayı!.. Nereye isterse gitsin! .• 

Dediğini işittim. Arkasından üçü de gilıilltUlU bir 
kahkaha kopardılar •.. 

("_.sı.mlıl'.AVA hit\cin nıPfp.cdm lmsmaktan ktSrlmJf dön 

çarpmamak için eı yordam.ile ilerilerken bir kapı gı. 
cırdadı. Başonı çevirince Nali.nı elinde bir pımdanla 
kapısının önünde gördUm. Arkasında geceliği vardı. 
Saçları omuzlanna dökülmüştü. Beni evveli tuhaf 
bir nazarla süzdükten soqra yanıma yaklaştı. ~ 
danı yüzUme doğru kaldırdığını görünce başımı çe. 
virdim ve bit' kelime söylemeden odama doğru yürü. 
dfun. 0, bir fevkaladelik olduğunu anlamıştı. Arkam 
dan geldi; odama girdi. Karyolamın başucundaki 
pencerenin önüne gitmiştim. Ona arkam dönük ayak 
ta duruyordum. Omuzuma dokundu. Sonra yavaş bir 
sesle: 

- Böyle nereden geliyorsun Kenan?. diye sordu. 
YüzUmU ondan saklamak istiyordum. Kımıldama. 

dan cevap verdim: 
- Gezmeden! .. 
- Saatin kaç olduğunu biliyor musun? 
- Hayır!. 
Bir saniye sustu. Sonra birdenbire · kolumdan çe. 

kerek: 
- Bana dönsene yüzünü, dedi. Hasta mısın? 
- Ne oldun?. Söylesene Kenan!.. 
Bu ses beni büsbiltUn perişan ediyordu. Dişlerimi 

sıktığım halde yanaklarımdan sUzülen yaşlan durdu 
ramıyordum. Nalan bu sefer daha sert bir ha.mle ile 
beni çekti ve yüzümü çevirdi. Elinde tuttuğu şamdan 

- lçmipin de! •• Ne fena? .. 
Ellerim yana dilfttl. Yata.ğmla yüzil koyun kt

pandun. Nalln duruyordu. Şiraz sonra yatağıınd' 
kenarına oturduğunu hissettb. Hafif dokunuş1arJlı 
saçlanmı okııyarak sordu: · 

- Bu buhranın sebebini bana anlatacak ınıStO 
Kenan!.. · 

Birdenbire doğrularak ellerini tuttum: 
- Beni affedeceğini vadedersen, evet! •. 
- Edeceğimi .. 
- Beni temin etmelisin! .. 
- Sözüme inanmıyor musun'. · 
- inanıyorum.. Fakat kabahatim o kadar bUytıJ 

ki ... 

- Ziyan yok .. Ben affedeceğim 
Yavaş bir sesle ona herşeyi anlattım. Beni. dinleıl'-

ken yüzilnıe, gözlerime öyle candan, öyle yakın~ 
bakıyordu ki, gözbebeklerinde, o güne kadar hiç rsJ 
lamadığmı bir pırıltı farkediyordum. Sözü.mü bititl'" 
ken dedim ki: 

- Nali.n! Ben eeni "sevda" denilen hilmmanııı ı' 
yüksek nöbetile seviyorum... Fakat bugün anla~ 
ki, bu yalnız "sevda" değil, "karasevda" ... 

Perişan başı~ıı göğsüne çekti; bastırdı. Sıcak .~ 
daldannm saçlarmida alnımda dolaştığını rusaedi1..-
dum. · 

(Arkası var) 
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foNUN MESELELERl l 
1 

Sonuna Kadar Sabır 
[Yazan : M. Zekeriy.:ı] 

Japonya hükiimeti, 1914 te en kü· 
~ bir devteti blle isyana sevkedip 
ha.rbetmlye mecbur edecek tahrikle. 
li.ııe devam ediyor. 

Amerikan gambotunu batırdığın. 

dan ve Amerikalılan öldürdüğUııden 
dolayı Amerikan hükfimetine bir tür· 
iti onun istedibri şekilde tarziye nr· 
nıiyor. 

logiJiz gemilerine yeniden nota 
Veriyor ve J.nglliz hüküınetine Çiııe 

llİJB.h gönderme~'l menetmesini söylü. 
Yor, hatta. bunu bir ihtar ~eklinde ya 
Pıyor. 

Çinde Ingiltcre ve Amerlkanm 
maruz kaldığı muamele n ha.karet, 
ewelce bir harp sebebi olabilirdi. Bu 
gün iki hükUnıet te işi tatlıya bağla· 
ll:ıayı tercih ediyorlar. 

Dü1'ilnünüz bir kere, 70 milyonluk 
bir Japon milleti, 120 milyonluk A. 
tnerikaya, l 70 milyonluk SoV)·et Rus 
~aya, ve dimyamn yansından fazla. 
sını i5gal eden Jngiliz imparatorluğu 
illa meydan okuyor. }'ra.nsaya ehem
llı.lyet ,·ermiyor. A.ıt-yayı istilaya kal. 
kıyor, Panama kanalına gemi gönde. 
l'iyor, lngiliz domiııyonlanna bark· 
lrııya çahşl}·or. 

Geçen gün şehrimJzi ziyaret eden 
St1nday Times gazetesinin siyasi 
llıuharrfrine sorduk: 

- lngUtere ne \Utc kadar bu ha. 
bretle.r6 :tahammül edecek! 

bir h rbe ginOOn;ek iÇi~·eli~de~'"ğe: 
len ~ şeyi yaplötk,~arp sebebi ha· 
diseJeri kapatacak, fedakarlık ie.ap 
ederse ~.ckinmiyr•cck. rahatmı boz. 
llıamıya ga)Tet edecektir. 

- Fakat 1.Junun sonu ne "\'akit ge. 
leeek? 

- işte onu kimse hlJemez. O son 
geldiği gün, dünyada harp içtinal.Jı 

kabiJ olmıyan bir bal olacaktır. 

ispanyada 

liarp Vaziyeti 
lsııa.nyada Franco'nun tnnrruzn 

geÇJne.si ve Madridi zapta teş~bbüs 

etnıesj beklenirken. ajans~ar hlikfı · 
llıet kunetler•nin Teruel cephesind~ 
'-sileri srkışbrdı~nı. oo kadar ikasa.. 
ba \•e birçok esır alddda.rııu bildirdi. 
ler. 

Bu hab<>..r, bi~.oklarına garip gö
lilntlü. Aşağı yukan herkes<e hiikü. 
tlletçUerin tnamız kahiliyetleriui kay 
bettfkleri kanaati hasıl olmtı§t\ı. 

liaJbuld \'aziyct tamamen bunun 
'kslnedlr. General Fra.nco cephesin. 
de askerler arasmda ayrılık vardır. 
ltaıyanlarla yerli askerler ve Faslı 
lar geçineıniyorla.r. ltalyan askerleri 
'rtık harbetnıek istemiyorlar. Gooe. 
l'aJ Franco da artık onlaı-a güverunek 
ls!cıniyor. Çünkü Madritte bir it.al. 
~aıı zaferi I•'ra.nco'yu ltalyanın ta. 'e.n kuca!;rına aiacak \'e .Franco 
h11Ntııyası, ltalyanm eline düşecektir. 
lfalbuki .Franco, galebeden sonra 
l.tgllizlerle a.nlaş~ak hevesindedir. 

llUkfımctçiler ise, aiti aydanberi 
llltıaUenı asker yetiştirmekle meş • 
guldiUer. Siperleri tahkim ettile.r. Bir 
tol( Yerlerde g~llmez hatlar \'Ücude 
:etırdUer. Muntazam bir ordu yarat. 
ıla.r ve Franco'n.un karşısına harp 

l<abUiyetini ha.az 500 bin l.işllik bir or 
dn cıkardılar. 

B üyük Britanyanın Cihan 
Harbinden sonraki se

nelerde aleme iyi biı- misal tet 
kil etmek makaadiyle ailahla
nm tahdit etmiye kalkmakla 
en tehlikeli hatalardan birini 
itlemif olduğtı birçok defalar 
söylendi, yazıldı. 

İngilizler silahların bırakıl
ması veya silahların tahdidi 
dersi vermek üzere çok cömert 
ve açık bir hareketle kendi 
kuvvetlerini, hayati menfaatle
rini koruyacak niıbetten de a
tağı indirirken Fransızların 
methur darbımeselini de ta
mamen unutmuşlardı. Fransız 
ihtiyarları "Kimin toprağı var 
aa muharebesi de vardır sözu·· -

" nü ağızlarından dütürmezler-
di. 

lngiliz hükumeti o büyük hata 
mnr bugün 9.Jk pahalı ödemekte. 
dir. Fakat şunu da tasdik etmelidir 
ki, lngilizlerin hazan iptidailiğe ka 
dar düşen hayalleri ve boş ümitle· 
ri gibi kusurlan yanında fevkala. 
de bir meziyetleri vardır. 

Başlarını vurdukları t8.§ın acısı. 
na soğukkanlılıkla dayanırlar ve 
yedikleri darbelere çok vekarlı bir 
tahammül gösterirler. Bu meziyet
leri sayesinde. zayıf oldukları za -
manlarda da haysiyetlerini ve men 
faatıerini muhafaza edebilecek bir 
varlık llösterirler. !nE!iliz milleti bu 
__ ,...... -~·J'"'"'•u\.i"".u. u H" l'UJ.Lü""w.& uu. 

hassaya da sahiptir. 
Hükumetin ve milletin ali mea • 

faatleri mevzuubahis olduğu va • 
kit, sınıflar ve partiler arasındaki 
münakaşaları harici siyasetle ka
rıştırmamayı bilirler. Başka mem. 
leketlerde olduğu gibi hükumeti her 
ne pahasına ve her ne sebeple olur 
sa olsun tenkit etmek gayreti ile 
milletin dış vaziyetteki z&flanru 
meydana koymak tedbirsizliğini 
göstermezler. 

M eseliı. Uzak s>ar.ıcta ougun 
cereyan eden hadiseler kar 

şısında Ingiliz hükumetinin neden 
ses çıkaramadığını bilen muhalif 
partiler ve gazeteler Ingilterenın 

ziı.flannı dışarıya akscttiıııne
mek üzere susarlar. Hükumetin dış 
politikası arkasında hakiki istinat 
noktaları halinde disiplinli bir şe· 
kilde dizilirler. 

Britanya için yarın bir felaket 
haline gelmesi ihtimalleri pek kuv. 
vetli olan Uzak Şark hadiselerınin 
vehameti önünde lngiliz milletinin 
dağılmadan kanşmadan ve bari -
ce aksedecek büyük bir telıiş gö.c:ı
termeden tahammüJJU bir sabır gös 
terebilmesi, ancak yukarda sayrlL 
ğımız seciye ve meziyetleri saye • 
sindedir. 

Büyük Britanya imparatorluğu

nu korkunç bir surette tehd!t <.ıden 

ve yakın bir istikbalde muhakkak 
bir felaketin başlangıcına şahıt o. 

lacağıru gösteren son vaziyetlerin 
hakiki mahiyetlerini anlamak üz.e. 
re bugün Japonların isti18.sıııa uğ
rıyan Çinın vaziyetini tetkik t:de. 
lim: 

Bu tetkiklerimiz, Çinde şimdi , 
ye kadar devam etmiş, Ingiliı ha 
kimiyctinin derecesini ve BUyilk 

l7atnız hü.kUmet.çilerin erzak bakı· 
lllındaıı sıkıntJlan \•arılır ve harp 
tlılLbe.rneıerı Franco'ounki kada.r zen 
gıll değildir. 
~J l' 0 ksa taa.rnız kabiliyeti hükômet 
li ere geçmiştir ve Franoo artık Mad 

,Britanyanın hayat yolla~e oraya 
dökülmüş olan sermayenın aza -
metini göstermiye yarayacak muay 
yen ~viyeli bir inceleme olarak. 
tır. 

di aıınakta.n ''RZgeçm".ştir. 
~şte &on haberleri oo malfımat ile 
tiQ e tirerek okursanız, hüt<fimet.çlle. 

11 'l'erueı cephesindeki taarruzlan. 
'1~ ehemnuyetinl daJır! iyi anlarsı-

Cinin merkezini zaptedE'::ı Ja. 
pon orduları yüzünden sa

n ırkın hakimiyeti altına gırmiş • 
bulunan Yang Tse Kiang havalisi 
düne kadar, ismen değilse bile, L 
dareten ve iktısaden tamamile hı 

• 
nın 

- BiRiNCi FASIL -

[Yazan: Aka Gündüz] 
Ona; ağızlan yatanlar, Enstitü. 

mt derler. Ağızlan ya.tnuyanlar kar 
makanşık blrşeyler diyorlar. lklsine 
de dlU dönmiyen pırlanta yüzifülü 
baylarla inci broşlu bayanlar ise sa.. 
dece Matmazel deyip geçiyorlar. 

Her üç tip için Matmazel bir bu. 
lunmaz Hint kumnşmdıı.n daha üstün 
dür. Ele zor geçen bir haznedir. 

Matmazel; el'in, çoluk çocuğwı, sa.. 
ym bayla bayanına vanncaya kadar 
herkesin aJ·akJı kütüphanesi ,.e canlı 
Univerbitesidir. 

Onun bilmediği yoktur: Sa.\'U\'8.J' 

\'İ\irlden, yanı cemiyet içinde adam.. 
ca gezip t-Ozmadan tutunuz da yemek 
tc çat.al nasıl bütün a"\'U_çla r-omak gi. 
bi kavranır? Salonda oturulurken 
diz kapakları sağa sola ne kadar~ 
lacak , .e topuklar yere lmnup taban. 
lar kaç santbn havaya kaldırılacak? 
La Fotnlne'in büyükler için yazıp ta 
her nednse çocuklara rnaledilen fa. 
bilala.n, çeşit di1lerin alfabeleri na.. 
sıJdır? HepskıJ bilir. Jsviçre Kralının 
sarayı, Fransız inıparatoriçesi Ma.. 
dam llonotonun elbiseleri hakkında 
malumat \'eren odur. Şu dakikada 
hile Heybeliye llalki, Biiyükadaya 
Prenkipo, Boğaza ııostor, Halice Al. 
tın boynuz dememoolıı medeniyet.siz.. 
Jik olduğunu SÖ) ler. 

Uzak Şarkın denizine bakıf, ıağcla Japon, ıolcla Amerikan ağır zırhlılan .. 
Evin bayanı, zerafetile bilgisine L 

şıktır: Abrzının içine bakar. E\io ha.. 
yı bulasıktır: Gerda.nınm ka.tmerine 
bakar. E\·in küçük bayanı, hem ma.. 
suındur Z3.\ıılh, hem Sinemik, r·······r:~o~~z ;;:u:d:~: .. ········ı 

: ...................... ~······························ 
gilterenin elinde sayılan bir mıntaka 
ıdi. Bu mıntakaya dökülmüş olan 
Ingiliz serınayesınin mıktarı ôö mıl 
yar frank tahmin edilmekte idi in 
gilizlerin 65 milyarlık işliyen ser -
mayesıne mukabil Japöhların, bil· 
yuK Kısmı l\ıanucııvuı ıç ,ye musı t! • 

dilmiş ancak 10 milyarlık serma • 
yeleri vardır. 
Altmış beş milyar franklık Ingi!iz 

sermayesinin içinde döndüğü Yung 
Tsi Kiang havzası, dünyanın kesa
feti nüfusu en fazla olan yer.erin
den biri olarak sayılırdı. Kırk mil. 
yon Çinli. Fransanın dörtte birJ ka 
dar olan o topaklarda lng;liz ser· 
mayesi namına çahşıyorlard• 

J apon askerlerinin şimdi bv 

kaklarıru çiğnemekte olduk 
lan Şanghay şehrinin son niifus 
tahririnde gösterdiği adet 3 mil. 
yon 490,762 idi. 500 bini Fransız 
mıntakai nufuzunda oturan Çinli
lerden maada muhtelif mın~aka· 
lara yayılmış 1,986,356 yerli ve 
halis Çinlinin mevcut olduğu aynı 
nüfus tahriri cetvellerinde kaydo 
Iunmuştu. 

. Şanghaydaki 3,490,762 nüfus i. 
çinde yukarıda adetlerini bildirili • 
ğimiz o kadar Çinliden maadMını 
muhtelü milletlere mensup insan • 
lar teşkil ediyordu. Japonların sa. 
yısı ise ancak 7,169 u buluyordu. 
Halbuki o nuntakada silahlar pat 
lamıya başladığındanberi Japon fli 
villerinin miktarı 28 bin gibi mil. 
him bir yekuna vardı. Bunlardan 
18 bininin yalnız Chapei mahalle
sinde yerleşmiş bulundukları tes. 
bit olundu. 

J apon nüfuzunun inRanca, pa 
raca ve Mkerce kaplamıyn 

başladığı Şanghay'ın da ehemmt -
yetini tebarüz ettirmek ürere bazı 
rakamlar verelim: 

Çin ithalatının ytime elli biri ve 
ihracatının yüzde otuz beşi munha 
sıran Şanghaydan yapılırdı. Bu 
mallan götilrüp getiren Ingiliz tı
caret bahriyesine mensup gemHe. 
rin bir senelik sayısı 23,739 gibi mil 
him bir yektina vanyordu. Bu tek. 
nelerin taşıdıkları mallarm tonajı 
37 milyon gibi heybetli bir rakama 
dayanıştı. 

Japonların askert harekA.ta bao· 
lamadan evvel iktısadi sahada aç. 
tıklan sinsi mücadeleye ve fedakar 
bir rekabete rağmen Japon ticaret 
bahriyesinin Şanghay limanından 
alıp verdiği tonaj miktan 20 mil. 

yonu aşamamı1'tı. 
Bir silah patlatmadan ve bir 

Ingiliz askerinin kanını akıtmadan 
geçen seneye kadar yalnız manevi 
kuvvetler ve Ingilterenin itibarı i· 
le muhafaza edilen bu azim men • 
raatıere Karşı aune Kaaar ınguız.. 

!erin müttefik ve onlardan bir hay
li müzaheret görmüş olan Japon
lar dikildiler. 

Ingiliz hariciyesinin resmi bir me 
munınu öldürecek ka.dar Büyük 
Britanyanın Uzak Şarktaki itiba. 
rını sarsan Japonların bütün faa.. 
liyetlerine ve yakın bir istikbalde 
elde edecekleri daha tehlikeli va
ziyete rağmen lngilizlerin hala sus 
malan ve istiflerini bozmamaları 

nedir acep?· 

• ngiliz nükutunun manevi 
1 sebeplerini yukarıda an

latt.J k. Herhangi harici bir mese
lede hassasiyete kapılanadan, hay
siyet meselesi yapmadan, şamata 
etmeden 'tahammülü bilen bir hü
kiımetin mecburiyetlerini, ıztırar
lannı farkeden Ingiliz milletini 
susturan asıl büyük sebebi de yok
lıyacağız • 

Bu büyük sebep, Tngiliz impa
ratorluğu denizlerinin mesuliyeti

ni yüklenmiş olan Başamiralliğin 

hesaplanndan çıkan neticeden doğ· 

muştur. Ingiliz aıniralliğini hüku

metine 1942 senesine kadar askeri 
hareket yaptıracak bir vaziyet ih
das etmemesini tavsiyeye sevke
den mecburiyet, ha§metli Btiyilk 
Britanya filosunun bugün Aksayı 
Şarkta Japonlarla dövüşebilecek 
kuvvette olmamasından çıkmı§tır. 

Ingiliz amiralliğinin bugünkü 
Avrupa ve bilhassa Akdeniz vazi
yeti yüzünden Anavatan filosun
dan ayırabileceği modern parçalar 
pek azdır. Anavatan filosundan 
bir kısmını ayırmak suretile Ak
sayı Şark filosu t;ı.kviye edilse "bile 
elde edilecek ateş kudretile Japon
yanın kuvayı külliyesine karşı 
konanuyacağını bahriye mütehas
sısslan çok Ala takdir ebnektedir
ler. Ayrıca böyle bir takviyenin 
Japonyayı daha ziyade kuşkulan
dırmaktan ve lngiliz menfaatleri
ne daha fazla saldırmaktan başka 
bir şeye yaramıyacağını da Ingiliz 
amiralliği takdir ediyor. 

D Unyarun en muazzam de
niz kuvvetine malik olan 

Ingiltereyi her şeye boyun eğdire
cek hale düşüren Uzak Şarlrtüi 

bahri muvazeneyi aşağıdaki vazi
yet bUtUn çıplaklığile meydana koy
maktadır: 

Japon filosu : Biraz eskimiş ve 
asri teçhizatı az görülen gemi1er 
dahil edilmemek şartiyle Japonla
rın harp vulruunda ilk hamlede Y.ul 
!anacakları kuvvetler: 
Ağır bataryaları; 35,55 santi

metreden 40,60 santimetrelik top
lardan müteşekkil olan 9 tane 
dretnot knıvazörU. 

agu· ucı. l.l:lryıllan; ZO,Bı santt
.ımctrc'ik toplarla mücehhez 12 
harp kruvazörü. 

Bu saffı harp gemilerine lazım 
alacak kadar torpito ve tayyare 
gemisi .. 

Buna karşı Ingilizlerin o deniz
lerdeki kuvvetleri: 

Af:rr bataryaları 20,31 santimet
relik olan 1 harp kruvazörü. 

Ağır topları 15,23 santimetreyi 
geçmiycn dört hafif kruvazör, bir 
kaç tane torpito ve topçckeri. 

Fazla olarak bu hafif filonun 

b ir tek üssülharekesi, Singapour 

var ki, Japon adalarından 3,000 

mil uzakta bulunuyor. Çinlilere 

karşı bilyük bir teveccüh ve mer
hamet gösterme1erine rağmen U
zak Şark için bir harbe katiyycn 
razı olamıyacaklan 8.§ikar olan A

mreikn.n filosunun o dcnizledeki 
kuvvetini de her ihtimali hesaplar
mak üzere aşağıya alıyoruz : 

(Not: Yeni bir hastalıl..-tır, sinema 
hastalığına tutulmuşlar için kulla.nı. 
lır. Ditrik ile Garbotik tc böyledir, 
yani l\larleın Ditrlhe veya Garboya 
benzemek hastalığına tutulanlara ıt.. 
lak olwıur) Küçük bayan da Matma.. 
zelinin cazibesine kapılır. Küçük ha.. 
ym korsesinin ilmiklerine kapıldığı 
gibi. 

Köskün iri ynn bahçn-anı da ilim 
l'e sivilizasyon taraftandır. Çlinktt 
Matmazel, balı~vo.na arpa eki..P dan 
çıkannak usulü ile fcsliğen dikip ke.. 
~iboynuzu çıkarmak fennini öğretir, 
Aşçıba§ı, Matmazelin dfilıiliğine lna. 
nır; çünkü kaymaklı Beze ala Pren. 
ses (l•rensesvari öpüş) tatlısını 

prkıçli kadın budunun alafrangasrıu 
beyaz salçalı makaroyu (kolyos) • 
öğretir. 

Mesela sizin içiniz de .yoktur ya. 
veya bizim i~imizde -bulunabilir. 
bir enayi çıkar da ko.nuşnuya baş. 
lar : 

Fakat. ne konuşu yarohbi ! Çünldı 
lUatmazelin ne aııadili, ne baba dili, 
ne yu. .. adığı memleket dili \'ardır. 
Her dili konu~ur, \'e bozuk koouşur. 

- l\latmaz~I! Ne mfllett~msiniz! 
- Ben mi? Ben, frenk katolik ! 
- Ne dinde me7.hepte olduğunuza 

sormuyorum. Ne millettoo iniz! 
- Frenk Katolik Şer Mö yö. 
- Fronk Katolik diye ne bir nllllet 

vardır, ne bir mezhep. Setadir (yani) 
Türk müsiin '! ~um musun? Yahudi 
misin? Fransız mısın? Alamaıı uu 
sın? Capon musun? 

- Pa! pa! pa! pa! 
(Not: Bu papapalar Vat1.kana alt 

A ımerikan filosu: Beheri "32" 
"35,55"' ve "40,60" ağır batar 

yalarla mücehhez 15 dritnot kru
vazörü; 20, 31 lik ağır toplu 16 
harp kruvazörü, 15, 23 lük toplan 
olan 10 hafif kruvazörü ve bu fi

lolara lazım olan torpito fi1olan ve 

ta:yyarc gemileri, bu kudrette A
merikan filosunun üssülharekesi 

Havay adalan clvannda ve Japon

yadan 3,300 mil mesafededir. 

• değildir. lla)U! ha),r! asla! demek 
anlamına gelir.) 

Siyaset ufkunda müşterek bir 

harbe girmeleri imkanlan henüz 
belirmemiş olan Amerika filosile 

Ingiliz Aksayı Şark kuvvetlerinin 

beraber olmak şartile dahi, UssUl
harckelerinin uzaklığı ve kuvvet

lerinin dereceleri itibarile Japon fi. 

losunun ve vatanının hasara uğra
tılması ihtiımalini lngiliz amiral
liği zayıf görmektedir. 

Işte bunun içindir ki, bahriye 
lortluğu lngiliz inşaatı bahriye 
programmm tamamlanacağı 1942 
senesine kadar sük(ıt ve tahammül 
siyasetinde devamını hükumetin
den istemiştir. Bu arzuya, Ingiliz 
hüki'ımeti kada.r milleti de vekar 
?e eoğukkımlılık1a riaye ti biliyor. 

- Ya nesin öyleyse? Hangi millet. 
t.msin be Şap al!? 

- Sesa !. Benim fam il yada hun1aı 
dan üç dört tane \"ar. Annemin kar
d~I Psalti Şapşal bir. Babamın ku. 
zeni Damyan Şapç~ iki. Bir de 
, ·ar, benim kendim ünıfonnnsız Mat. 
mazel !\farsala. 

- Birşey a.nhyamdım Matmazel. 
Hemen sağ cebine dalar bir Senpl. 

yer kilisesinin kart postalını çıkarır, 
Sol cebine el atar, Kudü teki ağlama 
dm·arının bir suluboyıı resmini uza. 
tır. Ç'antasındaki Paris pasaportu Ue 
yanındaki llerlin pasaportwıu göste.. 
rir. Koynundaki ('Üzdanın baş tara
fıda ay • ),ldız dam~ası \•ardır. 

- )feseleyi kannakanşık ettin 
Matmazel. Şunun kısasıru söyle, sen 
nesin? 

- Bra,·o ! Sesa ! Olrayıt Ma.yn her 
Siın~·or! Ren femlnen (müen.n~), 
ben ne vakit feminen, derler baııa le 
"\'atin. Amma dC'ğil sinema artisti Le. 
va.ntino. Le\'antin başka marafet. Am 
ma par egzampl benim diyelim va• 

(Arknsı ıo uncuda) 



..... .. . 
1.. -. -- ... • • • • . . ' . .. ... .... .. . . 

Ge~en sene Ankarada yapılan milli küme maçlarından 

güzel bir en•tantane •• 

Milli Kümeye 
lstanbuldan Hangi 
Klüpler Girecek? 

lkincitefrinde başlıyan lstanbul lig maçlan yedi haftadanberi 
fuıla.aız bir şekilde devam ediyor. Son haftaya kadar milli küme
ye tefrik edilecek dört klübün vaziyeti müphemiyet içinde geçti, 

fakat bu Pazar yapılan karşılaşmalardan aonra bu dört takım ta. 
mamiyle belli oldu. 

Geçen sene mim kUmeye giren ve 
tasnifte birinciden dördüncüye ka -
dar olan dereceyi muhafaza eden 
dört lstanbul klübU Fenerbahçeı Be
şiktaş, Güneş, Galatasaraym bu aene 
yine ayni mevkü muhafaza edecekle 
ri anlaşıkh. Bu klilplcrin bundan son
ra liğ maça.lnndo. ikişer k8.r§ılaşma
ları kaldı. 

BugünkU vaziyette puvan cetvelin 
de 18, müsavi puvanla Beşiktaş, Fe -
nerbahçe, Güneş klilpleri beraber yü 
rilmektedir. Galatasaray da bu üç 
kllibU 17 puvanla takip ediyor. 

Liğ maçlan başlangrcmda muvaf
fa.kiyetli maçlar yapan Vef ahalrm 
milli kUmeye ayrılacak dört klübUn 
arasına gırecegı ıaııwın eaıı01 ıse de 
Pazar gilnil Fener. ahqeye karşı olan 
mağliıbiyeti ve önUmUzdeki haftn _ -
Iarda Beşiktaş ve Güneşle yapacagı 
maçlar bu takımın milli kümeye gir 
mek ihtimalini zayiflatmışb:r. 

!ki hafta daha devam edecek olan 
liğ maçlannda Fenerbahçenin lstan

bulspor ve Galatasarayla ild maçı 
vardır. 

Beşiktaş, Vefa ve lstanbulsporla, 
Güneş te Süleymniye ve Vefa ile, 
Galatasaray, EyUp ve Fenerbahçe ile 
karşılaşacaklardır. Bu karşılaşmalar 
içinde en milhim olarak Galatasaray
Fenerbahçe maçı gösterilebilir. 

!kinci olarak ta Beşiktaş - Vefa 

GUneş - Vefa maçlarının alaka u -
yandıra.cağı kestirebilir. Bununla 
beraber bugün için başta giden dört 
klübilmilzün milli kümeye tefrik edi
leceği tahakuk etmiş gibidir. Fev -
kala.de bir slirprizle kn.rşıla§mazsak 
Istanbul futbol seviyesinin icap et -
tlrdiği normal vaziyet te budur, 

/ zmircl e vaziyet 
Izmirde milli kümeye girecek iki 

klUbiln belirmesi için yapılan tek 
devreli liğ maçları henüz bitmemek 
le beraber netice tayin etmiş gibidir. 
Izmir klüplerinin adılkları neticelere 
göre lzmirden Uçok ve Alsancak ta
kımlan milli kümeye girebilecekler-
dir. • 

Alman Boksörü 
Son Maçını 

Nasll Kazandı? 
Amerikada genç hasmı Harry Tho 

masr sekizinci devrede teknik nakavt 
la mağlup eden Alman Şimelingin ga 
!ebesini birkaç gün evvel bildirmiş -
tik. 

Bu maç hakkında gelen tafsilattan 
P.hArnnıivatll nnt,+,.Jorı Gçr>ğrJro 11h1•n 

ruz. 

Yeni Alman idarecileri aleyhinde 
olan müsevilerin müsabakayı boykot 
etmek gayretleri organizatörün ted
birlerile boşa çıkmıştır. Maçta 18,000 
den fazal seyirci bulunmuştur. 

nk altı devre Alman yalnız mUda 
faa etmiş ve rakibinin şiddetli yum
ruklarına tahammül göstermiştir. 

Bu altı devre aras:nda Almanın isa 
bet ettirdiği birkaç mühim sağ yum
ruğa da Amerikalı dayanmıştır. 

Yedinci devreden itibaren Amerl -
kalmm yorgun düştüğü farkolunmuş 
tur Alman boksörU yorgunluktan is
tifade ederek rakibine çullanmış ve 
iki devre pek şiddetli darbelerle onu 
döğüşemiyecek hale getirmiştir. 

Maçtan sonra bazı münakkitler Al 
manın harikulade dayanıklı olduğu

nu kaydetmekle beraber zenci Coe 
Luviz gibi bir yumrukla has'llllannı 
kalkamıyacak hale sokacak kudret
te olmadığını da Uave ediyorlar. 

lzmirli Futbolculara 

Ceza Verildi 
Hakeme uygunsuz muamele ve ?ıa 

karet ettikleri anlaşılan Doğanspor
lu Selim ve Halit hakkında bir karar 
vermek üzere toplanan mmtaka he
yeti bu oyuncuların albşar ay boykot 
cezasına müstahak olduklarını karar 
Iaştırmıştır. 

Lig Maçları Puvan Cet veli .. -ltl 
ö o s. f t.o bO d .8 Q, 

ı"ıiil ı:s Ul c:::ı .. Klüp ismi >tJ> cd (,11 .e- r: ibi: :a > cı:ı c;; d ~ 
c.ı :ı c.ı ..... ~ cı ı:ı:ı ~ < >-ı ı:ı. 

Beşiktaş 7 4 3 34 10 18 
Fener bahçe 7 5 1 1 32 8 18 
Güneş 7 5 1 1 27 8 18 
Galatasaray 7 4 2 1 23 11 17 
Vefa 7 4 1 2 18 13 16 
Cstanbulspor 7 2 2 3 13 11 12 
Beykoz 7 1 3 5 7 13 12 
Siileyınıaniye 7 1 1 5 7 24 10 
Eyüp 7 1 1 5 8 39 • 10 
Topkapı 7 1 6 5 33 8 

• 
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Mersinli Ahmet 
Profesyonel 

Olmak istiyor · 
Askerliğini yapmak üzere Mersine 

giden Bertin olimpiyadı dünya üçün
cüsU Mersinli Ahmedin profesyonel 
olmak kararını verdiğini haber aldık. 
Ankaradan bildirildiğine göre, Mer
sinli Ahmedin iımzasile güreş federas 
yonuna gelen bir mektupta; kafi dere 
cede himaye görmediğinden profesyo 
nelliğe karar verdiği yazılıyormuş. 
Güreş federasyonu o mektubun 

belki Mersinlinin malumatı haricinde 
başka 'arı tarafından yazılıp ta~i~ 
bir imza atılmış olması ihtimalıru 

de ortadan knldırmak üzere mektu
bu lstanbula göndermiş ve Mers~
linin imzalarile karşılaştınımasını ıs 
temiştir. 

Istanbuldan gidecek cevaba naza -
ran Mersinin amatör listesinden 
çık~nlıp çıkarılmnması hakkında bir 
karar verileceği tabüdir. 
Diğer taraftan aldığımız maluma

ta nazaran, Mersinli Spor Kurumun
dan kendisine yardım edilmesini ev-

ı:runyu u~-uıu.;uou "~' .. -..u .... ..._ ___ _ 

velce talep etmiştir. Ahmed.in arzı:su 
kurumda öyle bir tahsisat olmadıgın 
dan is'af edilemediği için Mersinli 
muğber olmuştılır. 

Bu hususta alakadarla.rla görUş -
tük. Evvelfi. Mersinliyi epey seneler 
idare etmiş olan güreş federasyonu
nun sabık azalarından birinin fikrini 
sorduk. Sonra, Mersinlinin mensup 
olduğu klilbUn güreş kaptanına danış 
tık. 

Her ikisi de henüz böyle bir teşeb 
bUsten resmen haberdar olmadıkları 
nı bildirdikten sonra kanaatlerini şöy 
le hülfısa ettiler. 

Mersinliye nyda yUz liralık bir ma
·aş temin edilmiştir. Yatacağı ye: de 
bedava idi. AmatörlUğU saycsınrle 
kazandığı vaziyetle ve o rnaaşla pek 
mesut yaşıyabilirdi. Fakat huyu bir 
acayip çocuktur. GözU yükseklerde -
dir.' Kanaati az ve nankörlüğü fazla 
dır. Ayrıca dn onu kandıran. onun sır 
tından şahsi mefaatlerini temine ça
lışan ba7.ı kimselerin ortada dolaştık 
larmı bilivoruz. • 

Bu sebeplerden esasen hiçbir hu -
susta esaslı bir kanaati olmıyan Mer 
sinlinin prof esvonetlik kararmı ver -
miş oıması ihtimal dahilindedir. 

Her ne olursa olsun Ahmedin ama 
tör kadrosundan U7.aklaşması güreş 
takımı için bir ziyadır. 

T~'J': Mersinlinin profesyonelliğe 
karar verdiği tahakkuk ederse, ne 

"bi mecburiyetlerle öyle bir karar 
gı ··- . -verdiğini de ogrenıp yazacagız. 

Spor Kurumunun 

Malatyablara Yardımı 
Malatya (TAN) - Spor Bölge 

başkanlığı, MalatS'a gençlerinin de • 
vamlı ve muntazam bir surette spor 
la uğraşmalannı temin için klüpler 
kurulmasma karar vermiştir. Merkez 
ıeri Parti binnlarında olmak Ü?.ere Fı 
rat spor ve Derme spor adlarile iki 
spor kulUbUniln kurulması için icap 
eden kanuni muamele tamamlanmış 
olduğundan tiye kaydine hararetle 
devam edilmektedir. Klüplerin tesis 
masrafına karşılık olmak Ü?.ere Türk 
spor kurumu 200 lira para gönder -
miştir. Bölge başkanlrğınnı bu hayır 
ıı ve çok faydalr iş Ü7.crinde çalışma-! 
lan ve kurumun kıymetli yardımlan 
şükran duygularile karsılanmıstır . 

iki 
~ ~~~~~~#A#'///H/~AV//////////A.:~ !&.~ ~ ~~ 

Gilrıli:..ik Hikay~ ~ 
~"'1 ~ ~ ~~~11Mi:~~ ~~~~~~~~~~'\W#..@'...V~~~ 
G rinviç denilen bu eski ma 

halle, kısa bir zaman için
de fakir sanatkarların barındığı 
bir "koloni" haline geldi. 

Tuğladan yapılmış liç katlı bir 
evin en üst katında "Siyü ve Consi" 
nin stüdyosu bulunmakta idi. Con
si ismi Coanni'nin küçültülmüş şek 
lidir. Bu kızlardan bir tanesi Ame
rikanın Meyn eyaletinden, diğeri 
ise Kaliforniyadandı. Bu iki kız, 

Sekizinci caddedeki pansiyonlardan 
birinin tabldotunda tanışmışlardı. 
Ufak bir konuşmadan sonra, gerek 
güzel sanatlar, gerek diğer şeyler 
hakkındaki görüşlerinin hemen he 

ınen ayni olduğunu farkettiler .. Bu 
onları müşterek bir oda kiralamı
ya sevketti. 

Bu, Mayıs ayında olmuştu. !kinci 
teşrin ayında ise, doktorların zatür 
ree ismini verdikleri ölüm mel 
temi, buzdan parma.k:annı k8.lı o 
na, kah buna do
kundurarak ''kolo
ni" nin içinde es
miye başladı. 

Azrail tırpanile 

birçok insan biçe
rek şehrin şarkın· 
da alabildiğine do
laştı. Fakat şeh
rin garbine gelin

S ON 
YAPRA K 

ce, meydanlardan ötUrü yürüyüşü 
nü biraz yavaşlattı. 

B ayan Zatürree, hiç te n-~~ 
ve mert bir kadın degildi. 

Kuvvetin karşısında yılar ve ricat 
ederdi. Kalifomiya rüzgirlarile yü 
zü ve teni tunçlaşan Siyü. bu koca 
cadı için iyi bir av sayılamazdı. Fa 
kat zavallı Consi, cadının tırpanın 
dan kendini kurtaramadı; ~ler 
denberi hareketsiz olarak demir 
karyolasında yatıyor, ve Hollanda 
biçimi kil<;ük pencerelerden. tuğla
dan yapılmış komşu evinin dilsiz du 
varına bakıvordu ... 

Bir ı;ln Consiyi muayeneye gel 
miş olan doktor, kalın kır kaşla 

rile işaretler vererek Sivüyü kori
dora çağırdı. Civasmı düşlinmek i-
"':" +o~TYl.l)_t"t'!Ou: ı...:-1 ..... - .,,;ı-•- -n 
kerek: 

- Consinin a.nrak onda bır kur
tulmak ihtiımali var, dedi. 
Bu da onun yaşamama arzu 
sundan ileri gelmektedir. lnsanlar 
artrk mezarcıyı beklemiye başladık 
lan zamnn b:zim bütün tedavileri
miz. ilaçlanm1z manasız olmaktan 
ileri ~C'ceme?:!. Arkarlasmız iyi ol
.mamıva kati olarak kıtrar vermi~. 
Onttn n1h11n<la. tatnıin Prli'mesini 
anu ettiği, herhangi birşey var 
mı?. 

_ Ruhundn b:r arzu mu? Evet, 
vardı .. O. N'apoli körfezinin bir res
mini vapmak arzusunu besliyordu. 

_ Resim mi? ~ç bunu... Onu 
havata bağhyabilecck daha kuvvet 
li bir vasıta yok mu??. Mese!a: 
Bir erkek falan ... 

_ Erkek mi?. Fakat bir erkek 
:nsanı havıtta .... Hııvır doktor, on
da bö••lP hh·~cv vok ... 

_ Şu halde bu. onun icin hir za 
Rfhr F,lirnrlP olıı.n hcrııE>vi. fennin 
bütün icabatını yapacağım ... 

D rıktor gittikten sonra Siyü 
atelveve ~i ve orada u

zun uzun ağladı. Gözyaşları kuru
vunca. rlmfakıR.nndıı hir 7:enci ha
vası. elinde paleti olduğu halde ür 
kek bir eda ile Consinin odasına 
girdi. .. 

Consi. yüzü pen~reve dönük o
larak yatıyor, ü1..erindcki örtü he
men hemen hiç kımı1damıyordu ... 
Sivil. arkadaşının u:vudu~unu zan
nederek ıshğmı kesti .. Masanm bar 
şmR (?'eccrek. bir ımecmuanm resim 
ti hika veleri için resimler yapmıya 
başladı .. 

GenQ ressamlar, edebivattaki 
mevkilerini yapmak için hikaveler 
yazan genç muharrirlerin hikaye 
lerine resı.mlcr vapmak suretile sa 
nat saha.cımdıtki mevki'Prini yarat 
mak mecburivetindedirler ... 

Siyü. bu hikayenin kahramanla
rından olan Aydoholu bir Kovbo 
yun resmini yapmakla meşguldü ..• 
Birdenbire kulağına ince ve hafif 
bir ses geldi. Süratle yerinden fxr
lıyarak hastanın yatağına yaklaş.

tı .. 
Consinin gözleri tamamen açıktı. 

Genç kız pencereden dışarı bakı
yor, ve tersine birtakım sayılar sa 
vıvordu ... Evvela: 

!
·····~·-······ ·········· 

Yazan: 

O. Henry 
İ Çeviren: 

I ........ ~:.~~~ ........ ı 
- On iki, dedi. Bir müddet son

ra: On bir, daha sonra: on; sonra 
hemen heınen arka arkaya: dokuz, 
sekiz, yedi, dedi ..• 

S iyü ımerakla pencereye bak
tı. Acaba Consi neyi sayı

yordu? .. Pencereden ancak, ç.plak 
ve karanlık avlu ile yirmi ayak me 
safedeki tuğla evin duvarlan görü 
nüvordu .. Gövdesi ve kökleri artı~ 
~ .... r-aaa&JV "J-- .,.--··-y----
ğm dallan. tuğla duvarın yansına 
kadar geliyordu. Sonbohann so
ğuk nefesi, sarmaşığın yaprakları
nı dökmüş, adeta çıplak denec-ek 
vaziyetteki dal iskeletleri. tuğla du 
varın şurasına, burasına ta.kılmış 
duruyor' ardı ... 

Si;u. arkadaşına sordu: '1 

_ Sevgilim. sen ne yapıyorsun·· 
Consi. adeta fısıltı ile: 
_ Altı. dedi. Şimdi artık onlar 

daha biiylik bir süratle dtişüvor
lar .. Uç gün evvel sayılan yUz ka
dardı Onlan sayıncaya kadar ba
arm aö-rımıştı ... Halbuki şimdi on
"" b kbeş lan saymak ne kolay! .. Anca 
tane kaldı. 
_Beş tane kalan ne?. Meraktan 

çıldıracağım, söyle bana Allah aş-

kına!.. k 
_Yaprak Sarmıışıktaki vapra 

lar .. Son yaprak düştüğü zaım~n 

ben de ö'eceğim .. Bunun da kısa bır 
zaman sonra ola<:ağını ben ga vet 
iyi biliyorum .. Hem sanki sana dok 
tor bunu söylemedi mi?. 

S 
0 vjj hiivHk hir iı:ıtöhfnf He: 
_Ben hayatımda böyle saç 

- bir ma birşey duymadım ... thtıyar 
sarmaşıkla senin genç uzvivetin a
rasında ne münasebet var? Ha!b~
ki sen bir zamanlar bu sarmasıgı 
ne kadar da severdin. Aptallığın 
lüzumu yok ... Bu sabah doktor .. ~~ 
na senin <:ok çabuk ivileşeceınn1 
söyledi... Dur bakalrm. keliıme keli 
me nasıl ı:ıövle<liğini hntırhvavım ?. 
Evet, 0 ban~. onda dokuz ivileRmek 
ihtima'i olduıfonu söyledi .. Bu key 
fiyet. Nevvorklulann mesela tram 
v~yda seyahatleri, veyahut veni ya 
ptlmııktn nlRn hir ('VİTI VRnmifan ge 
çişlpri ihtimalindPn farksı?.drr . 

Nihayet, bayatta onda bir 
xın .... lı.o ... r'fa kiluı hf'rkesı irin varit-
tir. Şimdi sen hira7. QOrba içm:ye 
gavret et. Rıtnn dn resmime dön
mive miisıuıdP et. Bunu bit=rir ve 
mecmuava sntnrcıam o ?:nnıan c;ana 
bira:ı: ı:ınrnn kendime de biraz et. sa 
tm ıı1Rhi1ir1m •• 

Comıi ~özlerini pencereden ayır-
maksızm: 

- Artık sarap satın almıya lü
zum yok, dedi. Bak, bir yaprak da 
ha düştü .. Hayır, çorba da istemi
yorum. Topu topu dört yaprak kal 
dı. Akşam olmadan son vanrru?m 

nu..sıl JüşlüğüııU görmek istiyorum. 
O zaman ben de öleceğim .. 

S iyU, Consinin Uzerine eğile
rek: 

- Consi, sevgi1im, ben işimi bi· 
tirinceye kadar gözlerini açmıyaca. 
ğına ve pencereye bakımıyacağına. 
dair bana söz ver! .. Ben bu resiJn. 
leri yarın vermek mecburiyetinde
yiın .. Bunun için de ışığa ihtiya.
cun var; yoksa ben perdeyi kapatır 
dmı. 

Consi yavaş bir sesle: 
- Sanki sen başka odada resim 

yapamaz mısın? dedi .. 
- Burada. seninle beraber bulun 

rnak istiyorum .. Sonra. açıkçası, se 
nin bu manasız sarmaşık yaprakla 
nna bakmanı da arzu etmiyorum. 

Consi. yere devriLmiş bir heykel 
gibi yatağında hareketsiz yatıyor
du .. Gözlerini kapıvarak: 

- Işini bitirdiğin zaman bana 
haber ver. dedi. Son yaprağın nasıl 
düşeceğini muhakkak görmek isti· 
yorum... Beklemekten yoruldum. 
Düştinmekten vnrulıium. Ben de, 
havattan koparak, bu zavallı yaP'" 
raklar gibi, dQ.şm.ek. döne döne~ 
m~ Ja!:iYf.\SllJll ~ h.ı:u.•~•u.u ....,.., ..... _ 

keserek: 
_ Uvumıva mlış vavn.ım . dedi. 

lhtiyar bir maden amelesi reFıml 
yapmak mecburiyetindeyim.. Bu
nun için de. Bermanr buraya ça
ğırarak bana mode1lik vapma!'lml 
rica edeceğim. Ben şimdi.. geri dö
nerim. Ben ge'inceye kadar sakın 
yer:nden ktmıldama ! . 

lhtivar Bennan da ressamdı. A1-
ni evin alt katmda oturuyordu. Alt 
mış yaşmr geçkindi. Beronan. sa~ 
atte muvaffak olamamış bir adam
Ö• KTT'k EWnedenber; resim vapard:r 
Bütün gayesi, bir şaheser yarat
maktı. Fakat bu geçen müddet .,_ 
çinde bir defa olsun şaheserini yap 
mıya bile teşebbüs etmemişti Bir 
kaç senedenberi. ufak tefek afişlel' 
den ve reklamlardan maada. resini 
de yapmıyordu. Profesyonel model 
lere verecek kadar paralan ohn,.. 
yan kolonideki genç ressamlara ıno 
dellik yapmak suretile hayatını Jca. 
zanıvordu... Umumiyet itibarll• 
3ennan, kötü ve aksi bir ihtivardJ. 
Bütnn ince his1erle merhametsizce 
alay eder. ve kendisini. bu iki re*' 
sam kızı muhafa7.avtı memur edit
rn=., ı-;r çobRn köpeği farzederdi. 

S •rü, Bermamn van karnnlıt 
--dıı~mn l!'irdiı?i ?.aman. buı"" 

nuna kuvvetli bir ardıç kokustl 
Garntr. Bir köşede. vil'mli beş sene
denberi şaheserin ilk çizg-ile~ni bet 
!iyen bir tuval duruvordu Sivil o
n~. CoMinin yaprak hikavesini a.9 
lattı.. Ve zaVTf nahif arkada.şmill 
da, elleri havRt dalım tutnmıyaca.k 
bir hale geldiği zaman. tıpkı sat'" 
maşık yaprağı gibi kopup gidiver 
mesi ihtimalinden bahsetti. 

Kan çanağına dönmüş gözlerill'" 
den yaşlar akan ihtiyar Benna.JL 
bu budalaca düşilncelere kiifretl!li 
ye ba.~ladı. O: 

- Was. dive bağırıvordu. su nıe 
lun sarmıışıkta.n yapraklar diiı;ıU. 
yor dive hlmf'k istiven birtakım bd 
dala insıınlann nas1l olııp ta bul,,. 
nabileceklı>rinf' bir tUrlil akıl erdl
remivonım? Ben hnvatımda b5vle 
bir ahmaklığı ilk defa işitivortJJO
Havır. ben sizin budala madencirıll 
için modellik yapamam. Siz arkada 
şınrzın kafasına böyle fikirlerin gel 
mesine nasıl müsaade ediyorsll'" 
nuz? Vah zavallı Miss Consi!. 

(Soou vannl 

Bir 

B 

"8 . 
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Veremlinin Hat.ralan: HADiSELER RESIMLERILE 

Beni Sanatoryoma Götüren 
Çamll Yol Ustünde 
·Gidip Gelirken ••• 
B etıemek bttmfttL. KaUap 

Beybellnbı yolunu tutmak· 
tan bafb yapacak bir feY kalma 
llbftı. tık gençlik çailanmm bir-

- tatlı hatıralarmı eülıyaD o 
10llar fimdi bana pek mlnaeıs ve 
kuru geliyordu. Çam1ann hıfıltmı 
lııir mezar havuile kulaklanma do 
111,ordu. Babamı renklerini koku 
larmı göremiyor duyaDUJOrdum. 
8aııatoryoma giderken to.Y.•el'" 

41m: 
Boy: 176 1antimetre 
Siklet: M kilogram 
Yuai ai~vrl bir f8yd1m. Ytl • 

lllmde renk, gözlerimde fer yok • 
tu. Ve ben tam bir veremli idim. 

Sanatoryom kaleminde elime 
bmm bir ktFt tutu,ıunn k&tlp: 

- K11&yeneye &idin- Doktor bu 
l'aJ& oerh yasacak ondan 80Dl'a ka 
bul edilip edilmly~ anlap • 
1acak. diyince tepem attı. 

Ya fimdi doktor boJUJDu, baea
IDu. Jtidmtl iWı.. .Betemnade 
la:itıdm arkuma "elcevap: olmu,, 
diye yaana feWret. 

I
• çim tltrl,e tltrlye mua,._ 

daire8hı• 1""•'"'m. 
Orada, c1emlr ll&Ddal:yelerba be 

ltae, haJaia vUcudtlııtl blralaver • 
... daha birkaç kili ftl'dı. Onla • 
l'aa da elinde lanDm ferman duru 
10rdu. 

&ra bana pUnce aoyunclaa. Km 
4lmi kuvvetli ptermek bnuile 
atltdmfl geN .... dik bir halde 
doktorun tarpına Qlktlm.. Neb .. 
4'ar prUwn mka,.... 6rtecek 
4lettıctim )'L. Kuruntu ifte. 

I>aktor beni görflnce: 
- Ne haber, dedi. Y&UClk ms-

-T 

YAZAN: 
Fail Bercmen -

Aanıpada modern bir 
~......_----- ~- ltö • ~·,-•-•UIT ,.. 

- Oilllr! Nefea al!. 
- Obtlr! Nefes al!. 
Boyuna Ökailrilp geDİJ Defea al· 

m&k kolay bir it değil hani! .• 

ObOrllp -- almak fulmdan 
..... doktor: 

- ~~ 1* Jqıts l1ıl'. ~ 
taymıy& bas1ıt! "fyfnr.P. pşn°drTTI. 

- Bay!~ tekrar~ vo bu if 
tıi ww: 

Marlen Ditrih 
Resim Meraklısı 

O V'&kit korka korka dokto • 
run yUztlDe baktım ve IOI' 

dum: 
- Yatacak mıyım? 
Aizmdan çıkacak kelimeyi. Ul

mmm oJnınmumı beldiyen bir mtıc 
rlm gibi adamakıllJ dujmak için 
kulak1anmı kabarttmı. Doktorun 
cludaklan kumldadı 'Ve: 

- Tabii! kellmeet en tatlı bir 
musiki gibi kulaklarıma aklede • 
rek içimi aerialetiverdi. 

Elimde larmıa kAjıt tekrar ka
leme döndtlm. Kltlp kağıdı w be 
nl etıııditkten aonra bu aefer bqka 
bir klğıt uzattı. lçim titr«U: 

- Bir daha mı muayene! 
- Yok efendim. Bu klğrtta ya. 

zıh eeya~ alacabmız; bwılar ol • 
ma~ca kabul edllemel8inls! 

- Şimdi yatınmyacak 1Dl811UZ? 

- Hayır .• Sia bu ef)'&lan alın; 
bir Bizi birkaç gQn llODI'& çailrırız. 

Eyvah •. Demek bl1l beklemek 
var. 

- Kaç gi1n IOlll'& çağıracabı • 
mz! 

Kltlp cam mkıJmıt bir kalem 
efendlal tavrlle: 

- Nekadar aablnmlDıS? diye 
bana çıkıftı. 

Dotnı.. Bea de nekadar l&bll'ld 
dlm. Sekiz •·Y beklemekle Abnm 
tWteniverdi. Kltip haklı idi: bu 
kadar mükemmel bir yere girmek 
kolay değil elbet! .. 

S anatoryom Jrapmmdan ç. • 
lmıca flmitels lmitats etra 

flma bakllldım. Bava berraktı, 
çamlar yemyefllcll ve deni& dUJ'IUD 
ve eeeelsdl. Dekor cQzeı.. l'akat 
tnunm içi ferah Qlmab ki, bıı gt1 
selllffn tadına varabllsbı. 
Dalgın daJpı d&ıU, caddıeldni 

tuttum. 
Y oida aklıma klğıt geldi. Cıb

np bir gGs attım: 
Ttıkartlk hokkası. ağls terDJomet 

resi, fribiyon eldfvent, kolonya, 
terllk. dit macunu fırça. 

Ve iki mm '°X30 ebadmda.. 
1111.e 1* •t!!l!Y . ~ AHI ~ 

a 1lraDIİl r~--~ ~
ınunm ya .,...... ~ U,. tJil 

tflııd8-, JP• ~ .. "!\.k --· • 
tine niye btluwm! Mantıkla bu 
neticeye varmca para bulup yap 
mat lbmıpldfllnl blr daha fil 
b1dl kafam ldrlk eyledl Param 
olnuyan. 1'edava 11natoryoma ~ 
le ch'eml1or· 

Ll8tecle ekidk bir le"9r var gti 
geldJ bula.. Pijama. ç&l_ll&fll' ft • 
1ln yasrJmam11. Acaba Ulluttular 
mı onlarl! Herhalde unutmamıt • 
Jardır. Pijamum, çam&flJWD in -
AD olur mu hiç? Evet dolnı! . Nl 
teJdm benim Ç&ID&fll'DD da plja • 
mam da vardı.. 

A sfatt YQ,mut&CJk.. tuan ne 
rahat 1ih'Ovor.. Tramvay 

otomobil korkuu da yok.. YUr1l • 
meshıi bllmlvenJere de ~mıyor
sunus.Oh ! Birden kendimi diri ve 
u.il&ID batuvorum. ÇamJarm al • 
bnda tatlı fllnttııar kulafrma pli 
yor. Kırmm bir etek .. Meftlmtlk 
bir '8Pka.· ince btr kıhkabL. Seti 
ter bul usaklatıyor, baa yakm1a 

~· Kendi kendime 1IUl'lldanqormn 
BIJlaı' plmif.. Bahar; .. mevll
ml: ~ nete oab-

Y&fllll Jirml llQ.. B. OıtiJar .. 
yrlm•"'1m amma, ihtiyarlık ,..ta 
oımu,or. Safab Ye mbrapk &Bir 

geçirenler - lhtlJutarlar. 
Etrafmıdakt huunı bosmamü 

1-h.,...ne gayet )'aftf ytlrtlyor • 

dum. BafllD &ntbiae ellJdL Daha 
ctoır-ı ic;lndeld acı ve prtula 
)'ilklerin alırbiil• -ı sor1a eiil
mı.u.. 

YtlrtlJOftllL 
~· blrQok taııa.bterln ft • 

llzlendlıtni clunYOrdum. BbOnle 
k~ Omlbdslflde. bedblnllkle 
~ 1iw' hha..n... Bis. w
nımlOer haldlnlten bedbaht llllJIST 
"Ba da ... be 1&h11!" 

Ba ellmJm btrqot mnphae • 
lerde ~tl llatırJı,orum. 811 
da PQer .. 

tikele talabahk .. K1fb.n kurt11-
1an halk Adeta bayram J&JJIYOI"· 

lapo11 ..._.Şapa,.. NM .... 

doiN Derlerlım bir - telalr ele ... 
~ Bir Çllll telu1al lapo11 uUrldl 

... aldıkta ...... 

Aradan birkaç glln pc;tt. ~ 
deki sabrnıshk dinmedi. Nihayet 
dördtlncl ,un poetacı bir sarf ge 
tirdi. San•fOl'J'B'ldan, beni Pla'l-
wrlardl. o.. ............. - tna ........ .,.. ,.. lwl•--
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A.ydmda Sular 
Suların lslahı 

Memleketi İlgazda 
Başarılan 

İşler 
. 

Aydın (TAN) - Nafıa. Veklleti 
Sular Idaresi Fen Heyetleri, Mende. 
res nehri üzerinde, Çal veya Saray 
köy önlerinde yapılacak büyük baraj 
la.r hakkında tetkikata devam eyle. 
mektedirler. Çine çayında Ga.rgalh 
burununda yapılacak baraj yerinde 
sondaj işi ilerlemektedir. Ya.kında 
beklenilen inşaat bitince, Burhaniye
den _söke ovasına kadar Aydın vil8... 
yetinin her karış toprağı solanacak
tır. 

Elbistan, Bir Zahire 
Ambar·ı Ol ilir 

Çankm, (TAN) - Ilgazda görü -
nUr bir kalkınma faaliyeti var. Fa -
kat, daha esaslı gayrete ihtiyaç hirse 
diliyor. Meselı imar namına nazarı 
dikkati celbeden şey, yeniden yapıl -
mış olan eşhasa ait evlerdir. Sonra 
çoğu kaldırımsız ve pistir, geceleri 
her taraf zifiri karanlıktır. Çarşı i
çindeki gayri sıhhi umumi hel.8.nm be 
hemchal ve süratle ıslah olunması 

lazımdır. 
Bunlara mukabil, demir borualrla 

fenni surette su getirilmek suretile 
bu mesele kökünden halledilmiş bu -
lunuyor. O kadar ki, çeşmeler harıl 
harıl akmakta. sular sokaklara dağı
larak her tarafı kara çamurlara bulı. 
yarak bataklıklar vücude getirmek. 
tedir. 

21 - 12 - 937 ==:::::: 

ViTRİN MÜSABAKASI 
B i T Ti 

inhisarlar idaresinin tertip ettiği vitrin müsabakası 
15 Kanunuevvelde bitmiıtir. 

lstişrak eden vitrinlerin mükemmeliyetinden dolayı idare, ev
velce ilan ettiği tekle ilave olarak, lstanbulda; dördüncülük, bo--
9incilik, altıncıhk, Ankarada da ikincilik, üçüncülük, dördün
cülük ihdas etnıiftir. 

İstanbul ve Ankarada müsabakaya giren vitrinleri ayrı ayn 
iki jüri heyeti tetkik etmif ve fU neticeleri tespit etmiştir: 

ISTANBULDA KAZANANLAR : 
Birincisi - Ankara Erzak Pazarı. Halaskargazi caddesi No. 

192/ 2. MU KAFA Ti 100 LiRA 
ikinci - EKONOMi BAKKALiYESi. Kalyoncu Kulluk 

13-lSNo. MOKAFATI 50 URA 
Üçüncü - ARTEMIS V AFIY ADIS BiRADERLER. 

Kalyoncu Kulluk No 17 

MOKAFATI 25 LiRA 
Dördüncü-YILDIZ KOOPERATlFI Osmanbey No 192/ l 

MUKAFATI 20 LiRA 
Befinci - ARAM SIRTEL - Yıldız bakkaliyesi, istasyon 

caddesi 58 No da Bakırköy 
MOKAFATI 15 LiRA 

Altıncı-:- YANI VAFIY ADIS. Taksim kooperatifi. Aydede 
caddesi No 32. Talimhane. Taksim, 

MOKAFATI 15 LiRA 

Vilayetimizde bundan başka bir de 
Menderes nehrine amut vaziyette a
kan çayların ıslahı meselesi vardır. 
J\ydından Nazilliye kadar olan kırk 
kilometrelik sahada 12 çay vardır ki 
hiçbirisi Menderese kadar gidememek 
t e, ovaya dağılmakta, bataklık yap. 
makta, taş ve kum getirerek tarlalan 
işlenmez bir hale sokmaktadır. Bun
lardan en eh~iyetsizi ve küçüğü 
olan Lmamköy deresinin ıslahı için 
v ilayetçe yaptmlan tetkikler yüz bin 
liraya ihtiyaç olduğunu meydana çı. 
karmıştır. Halkın gücü ile başarıla

mıyacağx bu suretle anlaşıldığmdan, 
mesele hUkfunetin su siyaseti içine 
girmiştir. Şimdi su 1ar idaresinin ec. 
nebi bir miltehassısı, bu 12 çay ilze

rinde tetkiklerde bulunuyor. B~ çay. 
lar da Menderesle ıslah edilecektir. 

Cümhuriyettenberi muallim yetiştirmekle ıöhret kazanan 
Elbiatanın umumi manzarası .• 

Elbistan (TAN) - Elbistan, 1100 

1 rakımlı bir yayla üzerine kurulmuş Karaköse 

BEŞER LiRA MÜKAFAT KAZANANLAR : 
ERM1S - Beyoğlu Balıkpazan - Ahmet M. Albay oğlu 

Ordu caddesi No 36 Beyazıt 
ALI HAYDAR CiCi MAG}...ZASI: Ihlamur caddesi 42 No. 

Belediyenin yapbğı güzel işlerden , 
biri de çarşı yerinde meydan açmak 
olmuştur. Bir caddenin de kaldırım
ları yapılmaktadır. 

Duzcedeki 
Eski Eserler 
Düzce, (TAN) - Şimali Anadolu 

dağaln arasında, Bolu - Adapazarı 

yolu Ustünde geniş bir ovaya kurul -
muş olan kasabamız, nüfus ve iktisa
di vaziyet bakımlarmdnn Bolu vilaye 
tinin en zengin kazasıdır. Düzcede 
4680 ve bütün kazamız içinde 78 bin 
den fazla nüfus vardır, kilometre mu 
rabbaı başına 71,1 kişi isabet ebnek 

tedi~ ki, bu rakamı kazamrzm memle 
kette en kalabalık mmtakalardan bi 
ri olduğunu gösteriyor. 

Düzceye zenginlik veren ~lıca 

memba, ttitUndür. Her sene vasatl 
olarak 800 hektarlık araziye tütiln e-

kilmekte ve 950 bin kilo ile 4 milyon 
kilo arasındaki mahsul almrnaktadrr. 

Düzcenin ormanları ve her türlü hu

bubatı da boldur. 

Bura.dan 7 kilometre uzaktaki Us
kübi köyU, ?.engin bir tarih hazinesi. 

dir. Bugün bile anfiteatri sağlam de
nilebilecek bir haldedir. Bir zaman -
la.r ileri bir medeniyet merkezi oldu
ğu anlaşılan Uskübi köyil ile civarın
da ilmi araştırmalar yapıldığı takdir 
de kıymetli eserler elde edileceğini 

şüphesiz addediliyor. ' 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi 

kendisine bağlı bir nahiye ve 126 kö-

yüne beraber 86 bin nüfus barındı. Hükumet Dairesi 
ran bir kaza merkezidir. 

Eskiden kadı yetiştirmekle, Cüm- Erzurum (TAN) - Ağrı vila,.Yeti-
huriyettenberide muallim yetiştirmek ne. ba~lı Karo.köse kazası hükumet 
1 ··h t b lm ol Elb" tan 1 daıresı yanmıştır. 
eemlşo ekre • ud uşk and - ıs 1 a sçu~· ar Bina, pek yakında tamir edilmişti. 

m etı eme te ogru o ur. n- Mal" ta üf . 1 · d bir 
k.• Çuk '" s 1 Ceyhan ıye, pu ve n us daıre en e 
u, urova., • u uyan arad . . d b 1 rd Yangı 

h · Elbistandan kt ğı ib" K a ve ıçın e u unuyo u. ne n çı ı gı ı, ur. . . 
Söğütlil s 

1 
d Tü nın uzun zamandanberi temızlenmı -

~an, . ' ~rsa.p su arı a . r- , yen soba bacalarındaki kurumların 
kıyemizde benzen az bulunan Elbıs- "•tuşm .1 kt - 1 1 t Hal be k . . "... ası e çı ıgı an aşı mış ır. 
tan ovasının . re etını artırmakta kın ve askerin gayretile, maliyenin 
ve Su~tı demlen yerde C.Cyhana ka. k • k b" w k tarıl 

B yU 
. • • asası ve evra ın ırçogu ur -

nşmaktadır. u 1.dendır kt, şun· tır 
diye kadar Elbistan tarihinde kıtlık mışy · be 1 ı k da ta 

angına se p o an ar ya m 
hiç yer almamıştır. kib ta. b 1 tı y b. anın ·-· ı a aş anmış r. anan ın 

Bahsettıgıın sulardan, cetveller ve yeniden yapılması için 9500 liralık 
kanallar açılmak suretile istifade ve tahsisat gelmiştir. 
bütün ova sulansa, Elbistan Türkiye-
nin zahire ambarı olabilir. 

BugUn. iptidai bir sekilde yapıl'an 
zerlyat bile günden güne artmakta, 
buğdayın her çeşidi mükemmelen ye. 
tlgmolrt;c;:;d;r. Du ;yıl ho.a• nıü!.9çohbia.o. 

ler pirinçte ekmişler ve çok muvaf
fak olınuşlardrı. 

Yeni mektepler ve belediyenin 
yasaklan 

Elbistanda kültür vaziyeti de hayli 
ilerlemektedir. Merkezde üç, nahiye. 
de bir tam devreli ilkokul, bir çok 
köylerde üç sınıflı okullar, bir de or
taokul vardır. Ortaokulun birinci ve 
ikinci smıflannda, talebe çokluğun
dan. şubeler açılmıştrr. 

Halk, maarife düşkündür ve teber. 
nı suretile iki katlı kagir bir ortao
kul binası yapı1mağa başlanmıştır. 

Bel~diye köprüler yaptırmakta, ba 
taklıklan kurutmakta, Ccyhanın iki 
tarafına da rıhtnn inşa ettimnekte -
dir. Kerpiç bina yapılmasını yasak et 
miş, bu kabil evlerin badalarunasmı 
da emreylemiştir. 

Elbistanlılar, kasabalarını Kapı. 

Çukurhisarda Yeni Mektep 
Söğüt, (TAN) - Çukurhisar köy-

lillcri yalnız başlarına 70 günde beş 
sınıflı bir ilkmektep binası vücuda 
getırml~lt!l'Olr. Te'k gllwt ul~ıı bu bi 

na merasimle açılmışbr. 

Çandarhda Mektep Yol< 
Çandnrlı, 'TAN) - Balıkesirin on 

kilometre uzağında b\ılunan ve kasa
banın en yakın bir istasyonu olan 
Çandarhdn iki yUz hanelik olan köyU 
müzde mektep yoktur. Tahsil çağın
da 350-400 kadar çocuk vardır. Bu 
büyük ihtiyacın gözönüne alınması te 
menni ediliyor. 

dere istasyonuna bağlıyan 65 kiIO
metrclik yolun yapılmasını, Ceyhan 
üserinde de küçük mikyasta olsun bir 
un ve elektrik fabrikası kurulmasını 
istiyorlar. Belediye a7.a5mdan Avni, 
bunun için teşebbüslere girişmiş, zen 
ginlerden ve memurlardan taahhüt 
senedi aL:nağa başlamıştır. Bu fabri
kalar ve yol yapıldığı taktlirde Elbis 
tanın her sahada yükseleceğine §ÜP

he yoktur. 

Büyük ve güzel olan ilk okulun 
bahçesi, havuzlu zarif bir park hali-
ne getirilmiştir. 

Karşıpınardaki Yalla 
Zile (TAN) - Karşıpınar köyün-

de· geçenlerde şöyle bir hadise olmuş 
tur. 

O köyden Ahmet. Iğdır nahiyesine 
gitmiş, bunu duyan ve başka evde 
oturan oğlu Hasan, babasının evine 
giderek iki ölçek buğday ve iki ölçek 
arpa, bir ufak külek yağ almıştrr. 

Babası dönünce aralarında bir müna 
kaşa çıkmış, köylüler bunun büyilme 1 
sine mani olmuşlnrdrr. Fakat bu sıra 
da Hasan. baba.cıınm göğsüne vurmuş 
tur. Evinin önünde iskemlede oturan 
babası, bu darbeden 3-5 dakika son
ra düşerek ölmüştür. 

-0---

"Siyon", Şimdi 
11Sadi" Oldu 

Van, (TAN) - Manifatura ticare 
ti ile meşgul bulunan Siyon isminde 
bir müsevi vatandaşımız, ihtida -:ıde
rek Sadi adını almıştır. Sadi, Başka 
le kazasında doğmuşı babası Türk or 
dusunda otuz, otuz beş sene jandar· 
ma çavuşluğu yapmıştır. 

-o-

Malatya Fabrikası 
Malatya, (TAN) - Şehrimiz her 

gün biraz daha güzelleşiyor. Fabrika 
nm inşaatı hayli ilerlemiştir. işçi ev
lerinin bir kısmı yapılmıştır. Fabrika 
bina.sının da en kısa müddet içinde 
tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Fabrikanın yanında bir de büyilk 
salon inşa edilmektedir. Burası, sine 
ma.. temsil, konferans için ve diğer 
toplf\11tılara tahsis edilmek üzere kul 
lanılacaktrr. 

m AKDENiZ KAPLANLAR! 

Akşam karanlığı basmca bir fırtınanın kara bulutları da gökyilztlntt 
kapladı, yukandan da gök iniltileri biribirini kovalıyordu; sanki savat 
Tanrıları deniz yilzündeki bu boğuşmaya, vuruşmaya imrenın~ler gibi 
çoşkunlukla homurdanıyorlardı! 

Santa Katarina'nm kaptanı da arkadaşlarının yol aldığını görmilş, 
gabiye yelkenlerini kaldırmıştı. Bayram Reis, topçulanna haykırdı: 

- Yukarıya ateş, yukarıya! Herifin armasını budamalıyız! 
La.kin tam bu sırada Uç dört düşman kadırgası, başlarındaki üçer top

h1 ateş etmekte olduklan halde yaran ay biçiminde, İspanyol kalyonunun 
yardımına koşuyorlardı. 

Bayram bunu görünce öfke ile dişlerini gıcrrdattr, onların üzerine dön
mek icin bir kumanda vermek üzere idi ki: Kaptan Reis kulağına yaklru3tı: 

Kızıltoprak 

ANKARADA KAZANANLAR : 
Birinci - ESAD: SOMER BAKKALiYESi. Y enifehir. Ankara 

MUKAFATI 100 LiRA 
İkinci - AHMET ENVER; Bankalar caddesi. Ankara 

MOKAFATI 25 LiRA 
Üçüncü -ANKARA MEMURLAR KOOPERATiFi. 

Anaf artalar caddesi 
MOKAFATI 20 LiRA 

Dördüncü - M. SAV AS: lzınir bakkaliyesi. Yenişehir No 4S 
MOKAFATI 15 LiRA 

BEŞER LiRA KAZANANLAR : 
REŞAD TANER: Uğrak bakkaliyesi. Necati bey caddesi No 62 
IHSAN MESCl; Şenyiiz bakkaliyesi. Atatürk: Bulvan 

MAHiR ESEN: Esenlik bakkaliyesi. Atatürk Bulvarı 
No. 33. Y eni,ehir Ankara 

Keskin Belediyesi Fidan 
Dağıtmıy~ Ba§hyor 

Keskin, (TAN) - Keskin beledi-

Tatvan'ın ismi "Tuğ" o 
Çevrildi 

Van (TAN) - V~ gölünün mşıı.. 
:."•"~• \na -• 1.oloaiyo ıtW-1•15- Pr- c.a. lot.~c.oi ,..... :1'-Ul &. ....... ...._._ı -V 

nişletmiş ve halkın fidan ihtiyacını Tatvanm ismi değiştirilmiştir .Bu kaı& 
karşılamak için yirmi iki bin fidan merkezimizin yeni ismi "Tuğ,, duf· 
satılmasına karar vermiştir. Satıla - Sekiz ay evvel kaza merkezi olaJi 
cak fidanlar arasında aşılı ve aşısız Tug-da şimd· bol elektrik ıgı- l)ir 
Ak 1 • k "k .b. l iŞ , 

asya ar, cevız, ayısı, erı gı ı ha l" i b" b"·t·· k nf hııiı 
uht l.f f'd 1 A-1. Y ı asr ına ve u un o oru m e ı ı an a.r va.ı~r. 

bir otel vücude getirilmiş bulunuY.ol'• 
---o-

Karsta On Çoculi 
Babası Bir Vatanda' 

Kars (TAN) - Arpaçay ilçesine 
bağlı Erğine köyilnde 45 yaşlarında 
Seferoğlu Şeref isminde çalışkan 

bir köylü vardır ki, tek eşi Mürilvet
ten 10 çocuğu olmu.'.itur. 10 u da sth 

hattedir. Şeref, çalışkanlığına rağ -
men ailesini zorlukla ğcçindirebilmek 
tedir. Çocuklannı okutmak istediği 

halde buna pek te muvaffak olamı -

yor. 

- No. 55 E 

Gaıiantepte Evler 
Kaç Kat Olacak ? 

Gaziantep (TAN) - Şehir inlllı' 
pl.Anını bitiren Profesör Yansen, uıxıtl 
lllİ ev uslfıbunu iki kat olarak ka'bllı 
etmiştir. Yani zemin katmd:a.n başltfl. 
yalıuz bir kat yapılabilecektir. Faks.t 
umumt yerlerin, mesela otel, banltll 
gibi milessese olarak kullarulaca.k bi" 

nalann üç kat olarak inşasına ruıısne 
verilebileceği de bildirilm~tiT. 

C!!' 
Ressamı: 

MONIF FEHiM 

- Yiğit Reisim, bu az rüzgarda üç dört kadırga ve bir kuvvetli ıcııl-' 
yanla uğraşınak hem tehlikeli, hem verdiğimiz söw aykırı olur. ·nundsP 
başka "Dayı baba,. run söylemez dilı açıldı. Tanrıyar'ı bize gönderJl'l~ş. 
ağır toplann cephanesi azalmakta olduğunu haber veriyor. Daha bu j~ill 
ilerisi var, çakılıp kalmıyalım! 

Arkası \'ftl") 
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~o. 43 Yazan : Ziya Şakir 

Tti if~ılar, 
Teklif terde 

Etrafa Cazip 
Bulunuyor·ar 

d biğer dostlarile de, fırka işlerin
~ en ve siyasi cereyanlardan ziyade 
bendi hali ve hayatı arasında ınu-
avereler cereyan ed:yordu. 
boktor Rıza Nur Bey; bu muha

"~reıerden birini, şöylece nakle
diyor: 

( ... Şu koca askerin bu haline, 
~rkusuna, bilhassa silah istima. 
. e yeni başlamasına hayretler i... 

~llıde kalmıştmı. 
... ,Sadık Beyin zoru, yalnız bu de
gı olll.iş .. Zavallmm, daha dertleri 
\>al"M•n -~ ... Sadık Bey, hemen bana, 
~Uteııassıs sıfatile şunu sonmuş ... 
e aramızda böyle bir muhavere 

tereya.n etmişti: 
Sadık- Yeni bir zehir icat olun 

ltı.Uş. Zarfa sürüyorlarmış. Insan, 
~ken zehirlenip ölüyormuş. Ne 
'<1:1'8' 1 ın ..• 
~ l3u sual beni, pek elim tahassüs· 

tle müteezzi etmiş.. bir taraftarı 
l1a güldürmüştü. 
.~ııa. Nur - Sadık Bey .. Bu de. 

~~ginin, aslı yoktur. Henüz böyle 
ır ıehir icat olunamadı. 

- Hayır .. Varmış.' 
(\7a.rmrş .. yokmuş ... ) diye, arala 

~da bir hayli münakaşa ge9Jil4ı. 

• ster olsun, ister olmasın .• 
~· 1 Şu muhavere gösteriyor ki; 
~ tralay Sadık Bey, mühim bir fır 
ı· anın başına geçecek kudrete ma.. 
ı)( değildi. Fırkanın müessis1eri de 
~~ bu mevkii verdikleri için, şim. 
ı deJ:in bir nedamet içindelerdi.. 

h. Sadrk &yin yü.ziinden frr.ka da... 
ıı· 

Kozmidi 

R um Meşrutiyet Klübünün 
böyle büyük bri ihtiyat ve 

teenni göstermekte, ne kadar haklı 
olduğunu, hadisat isbat eknişti. 
lttihtaçıların son darbesi!e Meclis 
feshedilerek ltilaf çılar sırt üstü yu 
varlanıverince; Rumlar derhal bir 
tarafa çekilmişlerdi. Ve bu acı in
hidamdan böylece kendilerini mu 
hafaza etmiş'erdi. 

lttihatçtlara gelince; şimdi on. 
lar, ümit edilmiyen bir çelme ile 
(büyük düşman) larını yere devir 
dikten sonra, artık onu kahir dar
belerle büsbütiln hırpalamakta de 
vn.m ctmektelcrdi. 

lara serilerek bu müeadelelere kur 
ban gittiği görülüyordu. 

(Istitrad olarak şu hakikati de 
söyliyeliın ki; Bakırköyünde, (H11-
ban sokağı) nda vuku bulan bu ci
nayetten, (lttihat _Terakki merke 
zi umumisi) katiyen haberdar de. 
ğildi. Zeki Beyin katli için Sirozda 
bulunan bazı müfrit ittihatçılar 

kendi aralarında hususi bir karar 
vermişler; (Katil Gerkes Ahmet) i, 
oradan gönderımişlerdi... Eğer mer
kezi umumi kanlı bir işe girişmek 
arzu etseydi: hiç şüphesiz ki, lti. 
laf çılann daha mühim bir adamını 
seçer .. Mesela. Sadık Beyi, Gümül_ 
cüneli tsmaili, Lutfi Fikri Beyi, ve 
bilhassa Kozmidi Efe,,divi öldiirte_ 
rek her tarafa hakiki bir dehşet 
vermek isterdi.) 

H ürriyet ve Itila.f merkezi u. 
mumisi, suyu çekilmiş de_ 

ğirmene benzemişti... Daha dün, ri 
yakarane bir eda ile doksan dokuz 
(bes1eımelei şerife) ile klüp kapı 

sından girerek, toplantı oda'arında 
ayetler, hadisler, tasavvufa ııit be
yitler okuyan derviş ve softa fırka 
cılar, birer tarafa SIVIŞI vermişler. 
di. 

Arkası var) 

._f _E _K_O_N_O_M_i_f 
rz;~f;~~~i;···· Yeni Tedbirler Alınıyor 
ı Fiatıarı ı·nh·ısar Maddele-r·ı 

Zeytinyağı piyasasında li 
yat düşkünlüğü durmuştur. 

Piyasaya getirilen bu sene- G ı • • s t 
nin yeni mahsul zeytinyağ- • e 1r1 ve a 1ş1 
ları ekstra neviler 53 - 55, t 
birinci nevi yemeklik 43- Artırılacak 
45, sabunluk yağlar ise 24-
26 kuruştan satılmaktadır. 

Zeytinyağ liyatlttrının düş

müş olmasına rağmen sa
bun fiyatlarında hissolunur 
derecede değişme olmamış
tır. Birinci nevi sabunlar, : 
31 - 34, ikinciler 28 - 30 J 
kuruştan toptan satılmakta- İ 

dır. J 
............................... 
======================= 

Bulgaristandan 
İthal Edilecek 

Kömürler 
Bu sene Bulgaristandan yurdumu

za ithal edilen odun kömürlerinin ih· 
tiyaca kafi gelecek miktarda 01ması

na rağmen ha 1km ucuz kömür temin 
edebilmesi ve fiyat yüksekliğinin önü 
ne geçilmesi için hükfunetçe tedbir a
almımıştır. HükUmetiroizle Bulgar 
hükfuneti arasında yapılan görüşme 
ler neticesinde, Bulgaristandan yur -
dumuza 10 milyon kilo odun kömürü 
ithali için yeni bir kontenjan verilmiş 
tir. Bu kontenjan hakkında icra ve
killeri heyeti karan da çıkm•ştır. He
nüz havalar soğumamış olduğundan 
ithal edilecek kömürler tam zama
nında gelmiş bulunacaktır. 

inhisarlar idaresinde, geni' mikyasta yapılacak olan yenilikler 
üzerinde çalışmalara başlanmuştır. Umum müdür Mithat Yene} 
bir haftadanberi Ankarada bu işlerle meşgul olmaktadır. İdare 
işlerinde yapılacak olan bu ıslahatın büyük bir kısmını maliyet, 
sabf ve ihracat işleri teşkil edecektir. 

Varidat müesseseleri içinde hükumete en fazla gelir temin eden 
bu idarenin, bir taraf tan hasılatını hazine ne fi ne arttırmak itine 

'ehemmiyet verilmekle beraber, diğer taraftan halkın inhisar mad
delerinden daha fazla istifade edebilmesi için fiyatlar mümkün 
olduğu kadar indirilcektir. 
Hazine varidatının eksilmemesi 1 

kaydile yapılacak olan bu fiyat ten- ,..-.................. ,_..., .......... ,..,, ........... 0
•------ - -, 

zili işinde muvaffak olabilmek için B o R s A 1 
idarenin satış işi, A vrupada çok ileri i 
gitmiş olan benzer müesseselerin teş 
kilatına göre yeniden planlaştınla -
caktrr. 

Bu maksatla, idarenin satış işle -
rinde çalışan Fransız mütehassısı son 
~nlerde Avrupayı dolaşmış ve mem 
leketimize dönerek satış işlerine ve
rilmesi zaruri görülen yeni istikamet 
hakkında bir rapor hazırlamıştır. Dk 
iş olarak inhisar maddelerinin mali
yetlerini indirme işi başarılacaktır. 

Kaliteyi daima yükseltmek gaye ol
duğuna göre, imalat .maliyeti mani· 
pülasyon ve fabrikasyon sahasında, 
evsafı düşürmeden rasyonel çalış -
makla yapılacak tasarruflarla kabil 
olacaktır. 

Inhisarlar idaresi, iç piyasalarda 
fazla istihlak edilen sigara ve içki
lerinin fiyatlannı bir miktar daha 
indireceği gibi piyasaya tiryaki gibi 
mutavassıt tabaka için ve ondan da
ha ucuz olmak üzere fakir sınıflar 
için yeni tipte sigaralar çıkaracak -
tır. 

20-12-937 

PARALAR 
Sterlin 623,- 628,-

Dolar 122,- 126,-
Frank 80.- 88.-
Liret 100,- ıotı,-

Belçika Fr:- 80.- ?lt.-

Drahmi 18.- 23- 4 

lsviçre Fr, 570,- 580,-

Leva 20.- 23.-

Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78.- 82.-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 26.- 29.SO 
Zloti 20.- 22.-

Pengo 21,- 25.-
Ley 12.- 14.-

Dinar 48.- 52.-

Kron Isveç 30.- 32.-

Altm 1048,- 1050,-

Banknot 269,- 270,-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mılano 
Brıiksel 

Açıl~ Kapanı~ 

625,- 624,-
0,7993 0,7995 

23,54 23,5775 
ı~.1920 ı~.3:t 

4,7050 . 4,7133 ~ 1nde zuhura gelen nifak ve şi. 
ak, fırkaya başka zararlar da ver 
~şti ... Fırka teşekkül edip te, Itti 

Divanı harpler, derhal faaliyete 
girişmişlerdi... Belli başlı itilafçılar 
türlü baha.ne1erle tevkif ediliyorlar 
dr. Bunlar, birkaç ay sürdükleri sal 
tanata mukabil, ş1mdi divanı harp 
koridorlarında, Bekirağa bölüğü _ 
nün kasvetli kovuşlarında yeniden 
çile çekmiye başlryorlardı. 

Elma Kokusu 

Umumi sıhhati korumak maksadi
le de sofra şaraplarının, likörlerin fi
yatları bir miktar daha ucuz1atılacak 

tır. Bu arada bahalı olduğundan şi
kayet edilen inhisar ispirtosu da da
ha mutedil bir fiyatla satılacaktır. 

Atina 
Cenevre 
Sof ya 

87,44 87,58 
3,4575 3,4640 

tçrlara düşman olan kuvvetler a.. 
~ında. dal budak saltvermiye baş_ 
a\>nıca: fırka erkanı, Rum siyaset 
tilerine başvurmuşlar; 

- Ittihatçıları devirmek için, bi 
~ Yardnm ediniz... Onları ortadan 
ltaıdırıp ta iktidarı ele geçi.İ-diğinıiz 
tih:ı, ne isterseniz size veririz. 

l:lenüşlerdi. 
ti ll~1ar, bu teklifi büyü~ bir mem 
lt llnıyetle kabul etmiş.lerdı. Zaten; 
t:~~di ve saire gibi azılı ~um ~~r 
~tılarr, fırkanın teşekkül ettıgi 
~denberi, erküan ve müessesan i 
~ dainıii bir surette temas halin. 
elerdi. Frrkarun maksadını, prog. 
~llU çok iyi biliyorlardı. Fakat 
~ltaYı idare edenlerin içyüzlerini 
b ha iyi bildikleri için; bu zatların 
~il. §ekilde idare edecekleri bir fır 
t ~ııı. neticede bir muvaffakıyet 
~~hı. edeceğine bir türlü kanaat 
tıı-enıiyorlardı. 

ltaltilafçılar - Diğer anuhalif fır_ 
d !ara yaptıkları gibi - Rumlara 
d~ cazip tekliflerde bulunuyorlar. 

" <Rum Meşrutiyet klübü) ne : 
%ı":' Bizim çalışmamıza, iştirak e. 
teq ıı. Ve; muvakkaten, isminizi de 
ba a ederek, (Hürriyet ve itilaf) 
~ % altrnda bizimle birleşiniz ... 
l'>r aıtaat hasıl olduktan sonra, yine 
lleograrnmıza ve klübünüzün ismi. 
'iı a\rdet edersi.niı. O zaman da biz 
~~ e bütün kuvvetimizle müzaheret 
\leliz. 
b· 

~Ilı 1Y~r~ardı... Ve; fırka merkezi 
h. Urnısınde . iki Rum aza kabul et 
-...ıey· 
ll 1 de vadediyorlardı. 

~il 'll1n Meşrutiyet k1übü, bu ca. 
tıu teklifi kabul ediyor gibi görü 
lıv~0ı:1u. Fırkanın , birdenbire par 
•lan ıkbaı yıld·zı karşısında, ltilaf 

l:li?- ta her gUn briaz daha fazla tak 
~at ;e. :emayUl gösteriyordu ... Fa 
'-'e ' tıln.fçılardan daha çok kurnaz 
l>at~~l1:izan olan bu adamlar, ihti
~ilatı a elden bırakmıyorlar .. Teş 
,.il\ tarını bozmuyorlar .. !tilafc;ıla
l:İil~l'i ll'ka merkezi umumisinde ken 
ltaıy ne hazırladıkları iki boş san 
~rırı::~.oturmakta da ace e etmt~ 

itilafçılar, fırkacılığm -daha doğ 
rusu, komiteciliğin- bu gibi cilve 
!erine merdane göğüs germek la
zımgelirken yine birtakrm hile1ere 
sapıyorlar .. kendilerini mazlum ve 
mazur göstermek için, birçok vası 
talara müracaat ediyorlardı. 

Mesela; kallbur li.?.erine gelen iti. 
lafçılardan biri, Babıali caddesin 
den geçerken bir iki kişinin taarru 
zuna uğruyordu. Kaba etlerine, ve 
yumuşak yerlerine birkaç yumruk 
yiyor: 

- Umımeti Muhamnıet!. . Can kur 
taran yok mu?. Ittihatçılar, beni öl 
dürüyorlar. 

Diye, yerlere yuvarlanıyordu. 
Taarruz edenler de, derhal orta 

dan kayboluyordu .. Halbuki vaka, 
mürettepti. Dayağı yiyen gibi, dö. 
venler de ltilafQılardan ibaretti. 

Fakat Itila.fçılar, böyle bir kome 
di icat ettiklerine çarçabuk neda _ 
met etmişlerdi. Çünkü: bu gülünç 
hadiselerin birkaçı karşısmda se 
yirci kalan Ittihatçılar: 

- Ya, öyle mi?. Mademki bizi 
yapmadığımız birşey için böylece 
(efkarı umumiye) karşısmda kötü 
leımek istiyorsunuz: şu halde, yapa 
lım da, ondan sonra istediğiniz ka 
dar bağrrm. 

Diye: ciddi ve hakiki dayak fas. 
ima girişmişlerdi. 

A rtık Aksarayda, Yeşiltulum 
hada, Vefaıda, Edirnekapı. 

smda şahıslar, ve batta üçc.•r beşer 
kişilik gruplar arasında silleler, 
tokatlar, yumruklarla (taraftarlık 
mücadeleleri) başgösteriyor; hücra 
mahallelerin kahvelerinde, bazan 
camlan, çerçeveleri şangır ~gır 
aşağıya indirecek kadar gürültülü 
hadiseler bile zuhur ediyordu. 

Hatta bu arada, -lttihatçılara 
karşı suikast tertibi ile meşgul o. 
lan- Bakrrköy Hürriyet ve ttilaf 
Klübünün başında bulunan Z0ki 

bir gece kanlar i inde sokak 

E1manm kendisinde - hele Amas 
ya elmasında. olursa pek hoştur. 
Don Jua.n'larm t.esiri altında knl. 
mış kadınlardan bazdan hfssettik. 
leri erkek kokusunu da elma koku 
suna benzetirler. O vakitte ~ohitı. 
yu alaBın hoşuna gitmesi tabiidir. 

Ancak elma yememiş bir k!.ruse. 
nin a.ğ"zil elma kokarsa, koku güzel 
olmakla beraber, hiç hoşa gitmiye.. 
cek bir alamettir. Çünkü nef~e o 
kokuyu veren şey kanda as~ton bn 
lunmasıdır. Bu da hastalığa delfi.Jet 
eder. 

insanın kanında bir9ok maddeler 
gibi, aseton da tabii olarak bul•t
nur. Bir litre kanda birden üç san. 
tigra.ma kadar bulunmas1 tabüdir. 
Litrede beş santigram olunca fazla 
demektir. Fakat bir grama kadar 
fazla.sı ehemmiyetli saytlmaz, çiin 
kü o ntsbete kadar aseton yalnız 
bulunur. Bir gramı g~ince onunla 
birlikte biri asit diyasetik, öteki 
asit oksibütirik denilen iki cisim da 
ha bulu.nur ki bunlar kanı zehirler 
ler ve asidoz hasta.bğmı yaparlar. 

Bu hal ba..~lıbaşnıa. bir hastalık sa 
yılına.z, türlü türlü hastalıklarda. 
müşterek bir alii.mettir. Tifolu has
taların yanma pek yakla.'.)tığmız 
olduysa ağzıından elma kok.usuna 
yakın aseton kokusu çıktığını dny 
mnşsunuzdur. Bunun gibi kızıl has 
t.aıığmda, kızamık hastalığında. da. 
olur. Mide ve barsak hastalıklan
run bazdan da irisam.n nefesine o 
kokulm verirler. 

Çok et yiyen kimselerle uzunca. 
bir zaman aÇ kalmış, yahut fazla 
perhiz ederk kendini lüzumu kadar 
besliyememiş ola.ularda da, nefesin 
de elma kokusunun delalet ettiği, 
asidoz olur. Çok et yiyenle·, büs. 
bütün~ kalanın ayni 8.kıbetıe tutul 
duğ-uııa şaşma.Ildır. Çünkü nefese 
elma kokusunu veren fazla et ye. 
meğinhı erimemesidir. Aç kalan 
kendini yediği için o da sade et yL 
yor demektir. 

Ameliyat yapılmak üzere klor. 
f ormıa uyutulanlarda, fazla mik
darda salisilat il8.cı ala.nla.rda, aş 
yermekten kayeden bayanlarda da 
elma kokan aset-00 \'ardır. Ç-0euk. 

lıı.rda devamlı ishal olunca ağızla· 
l'J yine elma gibi kokar. Fa.kat bn.. 
raya kadar esetıon kokusunun bö.. 
yük ehemmiyeti yoktur, çünkü ça.. 
buk tedavi edilebilir. 

Fazla şişmanlarla karaciğeri bo
zuk olanlarda ve kan3erli bastala... 
nn birçoğunda aseton kokusu do. 
yulur. Bunlarda da asidozun pek bö 
yük ehemmiyeti yoksa da ~·ine hay 
li ciddi demektir. Dikkat edilmek lü 
zumunu haber verir. 

Nefeste elma kokusunun en bii. 
yük ehemmiyeti şeker bastalığm
dadır. O vakit elına kokusu telsiz 
telgrafla \'erilen S. O. S. i~aretine 
benzer. Şekerli hastaınm imdadına 
koşmak lüzumunu gösterir. nazan 
şekerli basta ağzından çıkan elma 
kokusunu kendisi duymıyabilir. O. 
no kendine haber vermek büyük bir 
iyilik etmektir. Şekerli hastoJarda 
büyük9e bir can sıkıntısı, büyük 
bir heyecan, derin bir yorr,u.nluk, 
yahut fikirle fazla çalışmak bu ko 
kuya, yani kamın ekşilerle zehlrleo 
mesine sebep olurlar. 

Hasta kendisi ağzının kokusunu 
duymasa da zehirlenmenin netice. 
teri meydana çıkmakta gecikmez : 
Uyuşukluk basar, nefese sıkıntı ge 
lir. Ba.zılarmda ilô.ve olarak mide 
sancdarı, ba..'.}dönmesi, gözde bula
nıklık, en sonunda sar'a ha.staJığı 
gibi çarprnma da olur. 
Ağızda elma kokusu olunca ase

tıon fazlalığı idrar tahliliyle mey
dana çıkar. Fakat bu tahlilde mey. 
dana çıkmaması kanda. bulunmadı
ğını mutlaka göstermez. Böbrekler 
iyi işleyince kanda aset-On bul1mur 
da hiç çıkamaz, daha fena olur. O
nun için kanı da tahlil ettirmek la 
zundır. 

Şekerli hastada elma kokusu du 
yul11nca en doğrusu imdada. hekimi 
çağırmaktır. Hekim gelinceye ka. 
dar, yahut lıekim bulunamıyan yer 
de et yemeklerini büsbütün kesme 
11, yalnız sebze suyu ile, ha~lanmış 
sebzeyle, meyvelerle be.~leme1i, aç 
bırakmamalı ve ka.rbonath su içir. 
melidir. Karahisar maden suyu 
bulunursa o da çok işe yarar. 

ihracat işleri için dış 
piyasalarda rekabet 

Inhisar idaresinde yapılacak oıan 
bu yenilikler arasında ihracat işleri
ne hususi bir ehemmiyet verilımek

tedir. ihracat işleri için ayn bir prog 

Amsterdarn 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Bcrlin 
Varşova 

Buda peşte> 
Bükreş 

Belgrat 
Yokohama 

64,- 64,1025 
1,4375 1,4410 

22,7488 22,7858 
4.2288 4,2355 

13,76 13,7820 
1,9840 1,9875 
4,2192 4,2260 
4,02 

106,72 
34,52 
2,7486 

Moskova 23,6025 
ram hazırlanmıştır. Bu programa Stokholm 3,1032 

4,0264 
106,8910 

34,575 
2,7530 

23,5650 
3,1087 

göre, Avrupanın birçok yerlerinde, '----...... - •• -
bilhassa Belçika ile şimal memle -

J 

ketlerinde takdir kazanmış olan şa- , SABiHA ZEKERiYA 4 

rap ve likörlerimizin buralarda daha 

1 fazıa satııması maksadile hariçte teş K i t a p H a f t a s ı 
kilat vUcude getirilecektir. 21 Kanunuevvel - 28 Kanunu -

2506 sayılı kanunun birkaç sene - evvel (Bu müddet Anadolu için 
den beri hassasiyetle tatbiki neticesi 15 gündür.) Kıymetli yazıcnnı -
olarak hem kalitesi yükselen, hem de zın bu hafta içinde satılan kitap 
ecnebi piyasaları ıçın standardizt! !arından % 30 tenzilat yapılır. 
edilmiş olan tütünlerimizin ihracatını YENi KiTAPÇI - Ankara cad. 

No. 85 
artırmak için Türk Tütün Limitet liıll•••••••••••• .. 
şirketine mühim vezif eler verilmek· 
ted.ir. 

Sermayesi bir milyon lira artırıl. 
mış olan bu şirket, şimdiden sonr.ı 
müstahsil piyasalarda daha faal rol 
oynıyacağı gibi tütünlerimiz için ye_ 
ni mahreçler bulacaktır. 

Tütünlerimizin ıslahı işile uğraşan 
Maltepe tütün enstitüsünün genişle
tilmesi, bu müessesenin daha geniş 
bir programla ve daha kuvvetli ele. 
manıarla çalışması kararlaştırılmış _ 
tır. 

Memleketimizde yetişen tütün cins 
leri ıslah edileceği gibi Avrupa piya
sasında tütünlerimize fiyat ve randı. 
man bakımından rakip olan Virjiniya 
ve Sonıatra tütünlerinin tohumlarile 
ziraat tecrübeleri yaptlacaktır. DL 
ğer taraftan Mısır piyasasında, ev
safı düşük fakat s igaret randımanı 
yüksek olan ve tütünlerimizin rakibi 
bulunan Japon tütünlerine karşı da 
tedbir alınacaktır. Gayet ince nesiç. 
li olan ve bir kilosundan 1500 sigar:ı 
yapılabilen Japon tütünleri ayni za. 
manda ucuz saWarak mısır piyasası· 

nr işgal etmi.ştir. Evvelce elimizde 
bulunan bu piyasayt t ekrar kazan . 

mak için, Japon tütünleri gibi siga. 
ret randımanı fazla. hafif ve ucuz 
tütün yetiştirilecektir. Bu maksatla 
tecrübelere başlanmış ve bu sene Çar 
şambada bu tipte fevkalade randı -
manlı bir tütün elde edilmiştir. Bu 
tütünün ziraati tamim edilecektir. 

Tütüncülüğümüze mütehassıs ele.. 

manlar yetiştirmek için de bu sene 
daha geniş bir program haızırlamış _ 

tır. Uçü Amerikada, dördü Fransa

da, ikisi Almanyada modem tütün 
imalat ve fabrikasyon işlerini etüt 
edecek olan dokuz genç bu hafta so. 
nunda hareket edeceklerdir. Maltepe 
tütün enstitüsünde bir s.:ınedenberi 

ziraat stajı görmekte olan gençlerin 
ilk imtihanlan bitmiştir. Bunlar bu 
sene de imalat ve fabrikasyıon işle. 

rinde staj göreceklerdir. Bu gençler 
dört senelik bir ça ışmadan sonra 
kuvvetli birer eleman olarak yetişe
ceklerdir. 

idare, bu sene, ikinci eksper kursu 
na talebe almıya başlamıştır. Vse 
mezunları arasından seçilen bu genç 
ler için bir imtihan açılmıştTr. 



-- ıu ===================·============ TAN 

Çocuğunu 
Doğmuş mu? 

Paris Modasının Sefireleri · Matmazel Mürebbiye· ı-EMNiYET SANDIGI ILANLARI 
nin ince Kalem Tarifi .1- . 

Rumeli feneri civarında Garipçe 
köyünde oturan merhum Ahmedin 
refikası Bedriyenin dün bir çocuk 
doğurduğu ve çocuğunu boğduğu 
müdde!umumiliğe ihbar edilmiştir. 
Müddeiumumilik ölli çocuğu adli tıp 
işleri müe.ssesesine göndermiştir. Ve 
rilecek rapora göre tahkikata devam 
edilecektir. 

DükkCina Bırakllan 

Kürkün HikCiyesi 

(Başı 5 incide) 
bir karda.5 Miskinof, odur oıaMriilen, 
ona derler Levanten. 

- Bre Matmazel, Levanten veya 
Leva.ntin bir millet demek değildir. 
Birçok milletin çapkuil&l'Ullll karma. 
kanş oluşu.nd8ll. fırlamış ma.hsole de. 
nilir. 

- Bravoo ! yeeess ! Aferiın, işte 

oyum ben. 

• imdi.. ister Allah aşkına söyleyin, 
ister lilli.h aşkıına. ~u türedi burjuva.. 
zinin ma.ıı:ıkarabğı yeter mi yetmez 
mi! 

Suıtanahmet sulh ikinci ceza ha -
kimi, dün bir kürk hırsızlığının muha 
kemesine başlamıştır. Sergis isminde 
bir zat geçenlerde Kapaltçarşıda bo 
yacı Yaniye bir kürk bırakmış, bir 
hafta sonra da almıya gitmiştir. Ya
ni: 

1 
Anladık: Yerli malı alalım, yerli 

malı sata.lan, yerli malı knJlarul.lnn. 
iyi. Ali.. . Amma bunlara da mı yerli 

- Affedersiniz, kürk çalındı. Fa
kat polis hırsızın izi üzerindedir. De
miştir. Hakikaten polis Emin oğlu 

Halit isminde bir genci kürkün hır
liZI olarak yakalanmıştır. 

Dün hakim, Halidin sorgusunu yap 
mış, muhakeme karar için başka bir 
iUDe' kalmıştır. 

Amerikan moda mağaza.lan, haki
ki zarafet ve şıklık hususunda Ame
rikan kadınları arasında ince bir zev 
kin hak;m olabilmesi için Parisli mes 
Iektaşlariyle bir iş birliği yapmıya 

karar vermişlerdir. 
Vücutlan harikulade giyinmiye mü 

sait olan Amerıkan kadınlarının Fran 
sızlar gibi tam özlü bir zevkle ve ken 
dilerine has ince buluşlarla giyinebil
melerini temin maksadiyle yapılan 

bu iş birliği neticesinde tuvaletleri 
güzel ve cazibeli tarzda taşımayı bi
len beş Fransız kızı Nevyorka doğru 
yola çıkmışlardır. 
Yansı Fransız, yansı Amerikan 

terzihanelerin;n hazırladığı modelleri 
Amerikan kadınlarına teşhir edecek 
olan Fransız kızlarına Amerikalılar; 
"Moda ve Zarafet Kraliçeleri,, diyor

lar. 

Antalya AlaJlna 
Sancak Verildi 

Antalya, 20 (Tan muhabirinden)
Buradaki piyade alayına, bugün, Or
general Izzettin t\'rafından, merasını 
le sancak verildi. Merasimde Korge
neral Keramettin, Tuğgeneral Recep 
Ferdi, General doktor Raif, askeri ve 
sivil birçok zevat bulundu. 

Suriye Başvek.li Erzurum Lisesinde 

Ankara ya Gitti . Bir Talebe Arkada51nı 
Öldürdü 

--o-

Mütehassıs Yetiştir· 

mek için Bir LCiyiha 
Ankara, 20 (TAN) - Millet 'Mec 

lisi bugünkü toplantısında sanayi 
müesseselerile sigorta şirketlerin.! 

mütehassis yetiştirilmek üzere bir 
~A.yihanm müzakeresini yaptı. Liyi. 
baya göre. bütün sanayi müessesele 
ri ve sigorta şirketleri, herhangi bir 
iş için kullanacakları ecnebi müteha.s 
ms için hükfunet~ takdir olunacak 
po.ro.yı s:ı lh sı.vda bir pesin ola.'1'8.k hn
zineye yatıracaklardır. Sümerbank * pa.ra ile mütehaeaıs yetiştirmek 
tlzere Avrupaya talebe gönderecektir. 

(Başı 1 incide) 
emniyet müdürü tarafından uğurlan 
mıştır. 

B. Cemil Mardam hareketinden ev 
vel kendisile görüşen bir muharriri 
mize demiştir ki: 
"- Görüyorsun'llZ, Ankaraya git

mek üzereyixft. Orada Türk hükumet 
adamlarile iki memleketi ve Hatayı 
alakadar eden işler üzerinde görüşme 
ter yapacağız. Ben kendi hesabıma 
çok üınltliyim.,, 

Anktnada karpama 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden)

Suriye Başvekili Ekselans Cemil Mar 
dam, yarm saat 9,12 de şehrimize 
gelmiş olacaktır. Misafir Başvekili 
istasyonda Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Başvekalet müs 
teşarı Kemal, Ankara vali ve beledi
ye reisi Nevzat, emniyet ımttdttrU 

Sa.brf, Hariciye Vekileti protokol \te
fi, ikinci daire reis muavini ve mer
kez komutanı tarafmdan istikbal e-
dilecektir. Bir kıta askerimiz de ae

Ankara Hukuk Talebesi li.m resmini ifa edecek, bando Suri-
Seyahate Çıkıyor ye ~e ~tikl&l m~larmı çalaca~tır. 

Ankara, 20 (Tan muh birinden)- Mısafır Başvekıl saat 11 de Rıya-
~ hukuk fakültesi.:cıen 415 kişi- eetic~ur ka,ktlne giderek husust 
Jik bir grup b t .. estr tatillnd defterı imza edecek, saat 11,15 te 

bir Avrup şuahaa tisom acaktır K''e Hariciye Vekilinl, saat 11,4:5 te Baş-
a sey yap . oa ı 12 aı: ta .... _,. . . . ak 

ten- Tuna lil Be ı· 'dllec k veki l, ,u ~ıs retBmı m am· ..... , yoe rmegı e . . 
oradan Viyana, Pette Belgrat :wolile lvmda zıyaret edecektir. 
Sellniğe gelinecektir 'Sellnikte Ata- Saat 12,30 da da Hariciye Vekili 
turldhı vaktile oturd~ tarihi ev ge Doktor Aras misafirimizin ziyaretini 
silecek, aoma memlekete döntııecek- iade edecektir. BUyiik Millet Meclisi 
tir. Reisi ve Bafvekil bu ziyartleri kart 

lzmir Telefon•••• 
Sahn Ahnması için 

Ankara, 20 (Tan muhabiriuden)
hmir telefon şirketinin satın ahnma 
• hakkındaki mukavelenin tatbiki i
çin Nafıa Veklleti bir kanun lf.yiha
m hazırlJya.rat BaşvekAlete gönder • 
mittir. 

Trabzon • lran 
Transit Yolu 

:Ankara, 20 (Tan muhabirinden)
Trabzon - Iran transit yolu üzerin
de Devlet Demiryollan idaresi tara -
tından otobüs, kamyon ve otomobil 
işleti\mesi hakkındaki nizamname 
Vek"ller Heyetinden çıknııŞtır. 

b:ıralmıak suretlle iade edeceklerdir. 
Suriye Bqvekill öğle yemeğini 

huawd olarak Ankara.palasta yiye -
cektir. Gece 11&&t 20,30 da Hariciye 
Vekilimiz tarafmdan Ankarapalaata 
bir akşam yemeği verilecektir. 

Siyaai temaslar 
Ankara, 20 (Tan muhablıinden)

Suriye Başvekili Cemil Mardam htı. 
kfmet merkezimizde kalacağı günler 
zarfında devlet adamlarmuzla siyasi 
temaslarda bulunacak ve Hatay re
jim;nin Fransa ve Suriye tarafından 
mütekabilen taahhüt olunan ş!ll'tlar 
dairesinde tatbikı etrafında g6rliş • 
meler yapılacaktır. Antakya başk:>r. 
soloaumuz Bay P'irus da bu görüşme 
terde hazır bulunacaktır. 

F raruız heyeti dün 
Anktnadan ayrıldı 

M kk t Anfr Ankara, 20 (Tan ım.uhabirinden)uva a epo Birkaç gündür aehriıniJJde bulunan 
Fransız askeri heyeti bugün saat 
9,13 te Toroe ekspresile Suriyeye dön 
müştilr. istasyonda Genelkurmay L 
k;nci Başkanı Orgeneral Asim '}ün· 
d11z, Ankara garnizon komutanı. Ge 
nelkurmay ileri gelenleri ve bir çok 
generaller tarafından uğurlanınıştır. 
Uğurlamada Fransız sefiri B. Ponso 
da bulunmuştur. Bir kıta askerimiz 
selam resmini ifa etmif, bando da 
milll marşlan çalmıftır. 

Daimi mümasilimd 

Liman Işletme idaresi, antrepo buh 
ranmın önüne geçmek üzere Ha ,içte. 
yaptırdığı atölyenin Jıa,ngarlarım 

antrepo halinde kullanm~ karar 
veıını.,tir L man IşletnKA!i mUdüril 
Rauft dün Camialtma giderek bubi
naları tetkik etmietir. Buradaki inşa
at kısa bir müddet zarfnıda bitirile
cek, sahilden hangarlara vagonetler 
için ray döşenecek, bundan aonra da 
bu binalar antrepo olarak kullanıl
mıya başla.nacaktır. Bu bt\y\lk am
barlar acıldıktan ve yapılmakta ve 1a 
tın almmakta o'an 200 mavna ael&k- Ceneureye gitti 
ten sonradır ki antrepo ve ma.vna Milletler Cemiyetindeki daimi mü 
buhranmın tamamen önilne ~ meeıiHmiz B. Necmeddin Sadak dün 
olacaktır. Ül&Dl ekapreale Cenevreye gitmiftir. 

Erzurum, (TAN) - Lisede bir ci
nayet işlendi, bir talebe arkadaşını 
öldürdü: . 

Talebeden Hasan Kemal, arkadaşı 
Hamdi ile hiç yoktan kavgaya tutuş 
muş, hadise evvela arkacliişıarınm a
raya girmesi suretile bastınlnuşttr. 
Fakat, Kemal sonradan bir sustalı 
çakı tedarik etmiş ve arkadaşını ye -
mekhaneden çıkarken arkasından 
vurmak suretile öldürmüştür. 

Hasan Kemal, kimsesi oınuyan bir 
çocuktur. Kayseri lisesinde bir arka.. 
daşmı ustura ile kesmiye kalloştrğı 
için 10 gün hapse mahkiim edilmiş 
ve bu· yüzden Erzurum lisesine nakle 
dilmiş ti. 

Bkl:iiks L~ 
PatlClch D&'F 

Kiti Yaralandı 
Bursa Yenifehri, CTAN) - Evvel 

ki aq&m, Omerin kahvesinde bir 
lUk• lAmbaaı petlamıetır. 

Bu infillk, çok 1iddetH olmut, kalı 
venin bUtUn camlan kırıtnııı •. g1lrüı
tU kaaabau.uı en uzak yerlerinden bi
le duyulmu,t.ur • 
Çırak Halit, aaçlanndmı tutuşmuş, 

güçlükle kurtanı.nuttır. O mada kah 
-veye girmek Ur.ere bulwıan hususi 
muhasebe kltibi Nihat, boynuna ve 
başllla saplanan cam ve tahta parça 
lan ile alır Yara ahmştır. Jandarma 
başçavuşu ile muatum Cemil de e'leri 
ve ytızlerf limaiyah bir hale gelel'ek 
ehemmiyetli surette yaralanmışlar -
dır. 

Manavgaffa Kimsesiz 
Çocuklara Yardim 
Manavgat CTAN) - Merkez oku

hı 936-937 denı yılı himaye heyetini 
teşkil eden sorgu hlkimi Zeki Kay
mas. Maarif memuru Rauf Doğantan 
nüfus memuru Zeki Şenol, jandarma 
kumandanı Abbas Ergun ve halktan 
Zihni Beleng iyi çalı§arak bu mekte 
be gtızel bir ldittlpane mobilyası he
diye ettikleri gibi 21 fakir talebeyi 
de giydirmişlerdir. 

Ayni mektebin 937-938 ders yılı 
himaye heyeti kabile Halide Aksu -
mm ba.şkanltğı altında muhasip ve 
veznedarlığı olan Rauf Oopntan ile 
Bayan Nazmiye KaymH, Bayan Şef 
kat Demirden kurulmUftur. Bu heyet 
Cilmhuriyet bayramında 30 fakir ço 
cuğu giydirmlt. talebenin temiz su 
içmeleri için mektepte gbel bir su 
deposu yaptırmış, fakir talebeye ki
tap ve smıflardaki muallim lrllratııe 
rine yeni sandalyeler alnııttır. 

lir Şofir Arabacıyt 
Çiğnedi ' 

Şoför Şevketin idaresindeki otomo 
bil Uskildarda Paşa lim&nından ge
çerken 60 y&flarmda Fevzi isminde 
bir an:b8.CJY& çarparak ağır surette 
yaralamıttır. 

malı diyeceğiz'? 

Bu nıh ve kalp rerıilliğini tenkit et. 
miyorum. Kim yapıyorsa Allah cızır. 
tısını versin! Ben sadece Matmazel 
Mürebbiye denilen tipi tarif ediyo. 
rum. 

Yer kalmadı. Yaban Matma.zellD 
tarifini de yann yapacağrm. KnJakla
nnıza ve kalplerinize çelik zırh geçi. 
rlnlz. 

BULMACA 

1 ?. 3 1 5 6 1 8 9 10 

ı, 

e SOLDAN SAGA; 

1 - Sabahlan içeriz - Küme 
2 - Ana.doluda bir ıtirin kasaba-

BUyük baba 
3 - Bir neVi sala.ta\.,- Emir 
4 - Güzel bir . çiçek 
5 - EhU hayvan - Nqta 
6 - Dere ....._ Kayak 
7 - TeY7;enin kocası 
8 - Renk - Sebep 
9 - lsim - Simsiyah 
10 - Kan yolu - Vücut 

e YUKARDAN A.ŞAGI: 

1 - lç elbisesi - lsim 
2 - Fa.kat - Etrafı su 
3- Dost-it 
4 - Padişah - Karanın yansı 
5 - Onun gibi - Nazik . 
6 - Baba y&rıaı - Buruk lezmtli 

madde 
1 - Çekince uzıya.n madde 
8 - Nezaketsiz - Piyasada if dur 

gunluğu 

9 - Kira otomobili - Nota 
10 - Mahkemede aranan teY -

Medet 

KAYlP: lstanbuı bölge sanat oku 
tundan 1934-1935 ders senesinde aldı 
ğım şehadetnameyi kaybettim. Yeni
sini alacağıından hükmü yoktur. 384 

numarada kayıtlı Ali Galip Ersel. 

Onyede Elektrik 
Unye, (TAN) - Kasabamızm e -

lektrikle aydınlanmasına ilkbaharda 
başlanılacaktır. Santral binası infaa
tı bitmek üzeredir. Diğer tesisata baf 
ıanıınu,tır. 

--Q-

Memur Tayininde 
Gllrp Lisanı Meselesi 

.Ankara, 20 (Tan muhabtrinden)
Garp lisanlarından birine vakıf olan 
larm memuriye~ ta)inlerinde bir 
derece yiiksek maaş a.lş.bllmeleri hu 
susunda nazarı dikkate &:Iman "garp 
lisanı" tabirinin ·içine ha.ngi. dillerin 
girdiğini, hükO.met, tefsir suretile 
Meclisten tesbit edilmesini istemft. 
tir. 

Taks~tıi Emlak Satışı 
SEMTi Muhamm~kıyaıeö 

Büyükada.da eski Bahçıvan oğlu C 1 N S 1 I.Jtl. 
yeni Alpaslan sokağında eski 59. !ki buÇuk katta sekiz odalı 5250 
mükerrer yeni 42, 44, 46, 48, No.lu elektrik tesisatını haVi sar

nıçlı ve bahçeli ahşap·. bir 
köşkün tamamı. (Ayrıca iki 
kat üzerinde üç oda bir mat
bah1a bir kat üzerinde ahır 
ve arabalığı yardır.) 

Kınahadada sa hilhaneler sokağın
da Y,eni 4 nwna.ra.lı. 

Ik~ katta dokuz odah elek
trik tesisatını havi sarnıç
lı yanm kagir bir evin ta
mamı. 

Kadıköyünde pilhtüp~şa ·mahalle
sinde :&ğdaf cadesinde eski 18 ye
ni 128 numarali: 

Uç buçuk katta yirmi dört 2()()()0 
odalı elektrik ve terkos te
sisatını havi kagir zeriıin ü
zerinde üç bölüklü bahçeli 
ahşap bir köşkün tamamı 

(aynca Ustii ,odalı ahır ve 
ve arabalığı vardır.) 

Bebekte Bebek caddesinde eski 
124 yeni 198 nwn&ralı. · 

Uç katta sekiz odalı terkos 
elektrik, hava.gazı, banyo 
tesisatını havi ahşap bir 
evin tamamı. 

1100 

Yeşilköyde Umraniye mahallesinde 
Çekrneçe sokağında eski 've yeni 
53 numaralı · · 

Iki katta sekiz odalr maa ıOOO 
bağ ahşap bir köşkün tama,. 

mı. 

Yeşilköyde Köyiçi mahallesinde · Uç katta dokuz odalı bah- 600 
e.ski Rum kilis~ yeni Mirasyedi çeli yarım kagir bir evin ta-
so~ağmda eski v~ yeni 66 ' numa- maımr. 
ralı. 

Ba.kırköyUnde Zeytinlik mahalle
sinde Baruthane caddesinde TUrk
cU ve ikinci sokakta eski ve yeni 
27, 27 /l, 29 numaralı. 

Birisi bir katta iki odalı, 
diğeri iki katta altı odalı iki 
kagir evin tamamı. 

Galatada Bereketzade maha.1lesin- Beş katta otuz altı odalı ve 12<d 
de Hezaren sokağı ve Bankalar altmda dört mağa.zası olan 
caddesinde eski 16, 18, 2, 4:, 6 yeni kagir Adalet hanmm üçte 
2, 4, 6, 8 numaralı. )ir hissesi. 

1 - Arttırma 6-1-938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 dl 
yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin Uzerlerinde kalacaktd• 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetind' 
pey açkaaı yatırmak lazımdır. · 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri ka:lanı sekiz senedi 
sekiz ınıüsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 fair.e tlbidir. · 

4 - Taksitler· ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birirlci derece4' 
ipotekli kalır. (8410) 

............ 1 ............................ .,,. 

Grip, Baı ve Dlı Ağrılan. . . 
Nevraip, · Artritizm, RomaHıma 

Sürmened• Haftada Yalnız. . 
lir Gln Hayvan Keslllyor 

Sürtnene (TAN) - Burada, yal -
mz belediyenin fenni mezbahMmda 
haftada bir gUıı hayvan kesilmekte -
dir. Bu mikttu' ayda vasati 80 llğır, 
60 koyun . ve 10 keçidir. 
Kazanıızİn çifteköpril, Sargoma., 

Civra köylerindeki hayvanat, bef se
ne deva.nı etmek o.zere her sene f&l'
bo~ &f.l&ma tabi tutulmuştur. Bu ys · 
ler istisna edilirse kaMmızm diğer ha 
valisinde hayvan sağlığı tabii bir hal 
dedir. 

Hazirandan teşrinievvel ·sonu.na ka 
dar Doju A.ııadoludan gelip lstanbu
la gönderilen kofUDlarm adedi 15613 
bulm1Jft1ır· 

Gazlantebln Transit 
l•taıyonu 

Gaziantep CTAN> - Gaaiantebin 
trarıait lstUYODU Pazarcık oldujU 
taktirde yolun daha 'kısalacağı ve yol 

cutufiın da daha rahat olabileceği 
dtlfünUlerek bazı tetkikler ya.pılnııt· 
tır. Bu takdirde Pazarcıtm• da çok 

inkieaf eclecefi atloheeizdir. 

lgdırda Sil ve 
Eczane Yok 

Iğdır, (TAN) .,..... Kannm en~ 
ihtiyacı sudur. Araa nehrindeiı 
nal vurtaaile getirilen su ih · 
min etmediği gibi çok ta piStif. 
bu suyu süzme tafıardan bin JIJ 
litıa içebilmektedir. 

Halbuki, kasabadan 12-15 
re makta bulunan Erhacı ve 
memba suları çok gtu.eldir, 
lğdıra akıtı1maaı bu şirin yurdU 
edecektir. a 

Kars villyetinin en btıytık ~ 
merkezi .ola.n Iğdtrda 'ltıuJesef V.ıl 
ne yoktur. Bu da bqlıc& ~·. 
biridir. 



-
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,---------------------------------.... 
• T.C YILBAŞINDA VERECEGINIZ 

HEOİVEnin 
Makbule geçmesini şüphesiz istersiniz 

PA~AU OLANIN 
YÜZÜ GÜLE~ 

Dünyanın bu harilculide kalemin· 
de Parkerin aşınmayan ucu her 
kesi memnun etmiştir. 

Şayet bir kalemün ucu akıtır, kiğıda takılır veya mürekkeb 
verme:ıse, o kıı.lem muhakkak ki Parker Vacumalic değildir. 
Parlcer kalemini kullananlar itirar ederler ki bu kalemin uç· 
lariyle yazı yazmak bir zevk haline gelmiştir. Parker Vacu· 
matic kalemlerine ve uçlanna birçok benzerler;nin daha iyi 
olduklarını iddia edenler vardır F alcat, açık söylemek lazım· 
sa, ai:ıe ilk günlerde iyi görünen bu kalemler kısa bir müd
det sonra başınıza beli olacağı muhakkaktır. Bınaenaleyh· 
dikkat ediniz, Parker V acumıtic mürekkebli kalemlerine em·. 

t: 1. 
iç ve dış basur meınelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fiatüllerde, kanayan basur me· 
nıelerinin tedavisinde daime muvaffakıyetle .tifayı temin eder. 

niyet ediniz. 

'Parler ~ J~Cl/MATIC E3> 
06rt boyda olan bu kalemler 

Btandard tO. - T . L. MaJor uı. - T . ı.. 
Sa1endar. Ul,80 T. L, Ma1<1ma ao.- T. L. 

Umumi acente ve aat19 yarı ; 
8UlROl!LU HlMOI, llTABIHAMI BAŞMAN J. NlldTITS EAIEN 

1 Istanbul !kinci Iflas Memurluğun. 

1 

dan: . 
Müflis Zare Koçumiana ait olup bi· 

rinci artırmada takdir edilen kıyme. 
tin % yetmiş beşini bulmadığından 
kati satışı yapılamıyan diş macunu 

j ve suyuııa ait makine ve levaznn ve 
alat ve edevat ve sair eşyanın ikinci 

J arttırması 25 • 12 . 937 Pazartesi gii 
I nü saat 12 de Taksimde Sıra. Selviler 

de Hrisoveloni apartımanın önündf.•· 
icra edileceğinden istiyenlerin ma· 
hallinde hazır bulunmaları ve masa 
memuruna müracat etmeleri ilan olu· 

1 nur. (3113) 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 
raya çevrilmesine karar verilen (bir 

adet Singer, ayaklı dikiş makinesi 

ve bir adet Singer markalı ilik maki

nesi) 24 - 12 • 937 tarihine mUsadif 

Cuma günü saat 9 dan 11 e kadar 
Istanbul Fincancılar Mahmudiye ha. 

1 nınm önünde açık arttırma ile satıla· 

cağından talip olanlann mezkfı.r gün 

ve saatte mahallinde hazı:t' buluna. , 

cak memuruna müracaatlan ilan olu· 
nur. (3111) 

Yuf Potlıhanı cıddnl •o 88 8ahçı hpu, Arııeeolır c•ddul I! 115 , -

1938 Yılbaşı' 
HAVA KURUMU .BOYOK PiYANGOSU 

Büyük ikramiyesi 
1 500,000 liradir ı 

Aynca: 200.000, 150.0000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

Keşide Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 

Biletler; (2,5), (5) ve (10) Liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız ..• 

" Adeta bir harika ! ,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

BiR HAFTA ZARFINDA 
hakikaten GENÇLEŞTiM 

Tamamen def.ttiği ıçm 
daha cazih görünüyordu. 

TORK ANTRASiTi 

pı_Z_E_N_i •1•H-• 1~2· .~~~~~.,~~~~=:·ı 
' 1938 Modeli L Beyoglu Yıldız sineması karşı · 

En eski ve bütün Amerika sı Leklergo Apt. Tel. 43924 • 

Arkada.Jlan, tayanı hay
ret tenine gıpta edi

yorlardı. 

Kadıköyünde Rıht.rım caddesinde 36 - 38 numaralı FAZIL ZAIM KO
ırtm TlCARETHANESlNDE TU RK antrasitinin depoda teslim 

BEHER TONU (24) LiRAYA 
Satılmaktadır. Sa.tın almak arzu edenler Ga.latada yolcu salonu kar
şısında Tahir hanında TURK ANT RASIT! SATIŞ MERKEZINE (Te
lefon: 44915) veyahut doğrudan doğruya. Kadı köyünde F AZiL ZAIM 
DEPOSUNA (Telefon: 60728) e ınüracaat edebilirler. 

OKSURUK ŞURUBU 

da en fazla rağbet bulan rad-
yodut'. satış yeri: Yalnız, Istanbul ikinci iflas memurluğun. 
Beyoğlunda BAKER mağa- dan: Müflis Avunduka ait Izmirde 
zazala.n. ,, Bulgurce çiftliğinde kiracıdan tahli· 

ye edilen Çiftlik evlerine muhacir 

yerleştirileceği ve bazı araziye devam 

- etmekte olan müdahaleler hakkında 

Yf11İ/10$TANE@lflll'lllll M'İİU u~ I 
C'ADDE$İNDE lltlW l\Jbun 11 

AY --N 
1 1 1938 \.!Ti 

BILG s HU VERDi!. 
AJANOASI ARAVINlt 

Cebi kabartmıyan en temiz ve en 
doğru cep takvimi 5, muhtıralar 30, 
35, 40 kuruştur. 

.................. 
Zührevi ve cılt tıastalık.la.rı 

masa memurluğunca izahat verilece. 
ği gibi alacaklıların dahi vaziyeti tet 

kik ile bir karar vermeleri zımnında 
24-12 - 937 cuma günü saat 14 tE" 

dairede hazır bulunmaları masa me. 
murunun kararile ilan olunur. (3112} 

Bayan .JAJ,E'nin bir haftalık gü 

zellik teda\'isini tatbik etmezde, 
evvelki hakiki foto~rab 

Bayan JAI ... E'nin bir hafta sonraki 
retuş görmemi~ hakiki fotoğrafı 
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Pirin iç, 
Bezelye, 

Yulaf. Mercimek, Buday: irmik, 

Badem, Çavdar Özü Unlarını 

Dünya mevaddı grdai· 

yesi arasında en büyük 

mükôfatla zafer nişanı· 

nı, diplom donör 

ve altın madalyafl 

kazanan ve bu su· 

retle birinciliği bi· 

hakkın tasdik 

olunan 

Patates; Mısır, Tür!ü 

Çocuklarınıza Yediriniz. 
Allahın yarattığı saf hububatt an alman vitamini ve kalorisi, kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Ozlü Un· 

Jarma doktorunuz şehadet eder ki, hayatın ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Ozlü 
• Unları çocuklarmıza tam afiyet tem in eder. Neşvünemalarına ya.rdun eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'ell 

tombul, hastalıksız yapar. Hasan Ozlil unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka 
H A S A N markasına dikkat. 

-

TAN 

Toptan aabt depoıu: lıtanbul Sultan hamamı Hamdibey geçidi No. 54, Perakende aatış yeri: 
Galata Bankalar caddesi RADYOFON Mağaza.aı ve Anadolun un bütün tehirlerinde acenta

larmuz vardır 

Çektigv i ıstırapların ·-------------------------------......==:::::::::-:::------=~~~~ 
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mah.' 

1 mes'ulü kendisidir kemesinden:Haydar,Hamza,Mürvet ..... G • p 
ve sairenin müştereken mutasarn N E y R O z ı• N olduktan altı bin lira tahmin edilmif 
kıymetli (Galatada Sultan Bayazı 

Hiçin Herkes Tardın~an Tercih Uilir? 

Çünkü: 
Gri o in 

4k 

Bütün ağnlara, hastalık 

ba langıçlarma karşı te. 
siri yüzde yüz ola.n ve 

hiç zararsız en kuvvetti 

müsekklndir. 

G R i R i N · --~ 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında, baş, diş, mafsal ro. I 

matizma. 8.sap ve adale ağrılarında icabında gUnde 
3 kaşe kullanabilirsiniz 

Ta litlennden Sakı ınız ve Her Yerde ısrarla 
G R i P; N isb~yiniz. 

' · ::·· .·:· 1r .. • · wi ·ı·· ,.-:_ .. ; 

---•ADEMi ~KTIDAR---
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 1 

•••=-- (Posta kutuı.u) 1255 Hormobin Gal..ıta lıtanbuı ---

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğüuden : 
11-12- 1937 Cumhuriyet, 15-12-1937 Tan, ve 20-12-1937 tarih· 

ıe~nde Akşam gazetelerinde intişar eden ilandaki eksiltme gUnlinlin Cu
ma yazı'dığı görillmilştilr. Eksiltmenin Cumartesi günU ayni saatte ya

Kaşelerini tecrübe etmış olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 

NE r iN 
BUtUn ıstıraplan dindirir, baş ve 
diş ağrılarile UşUtmekten müte
vellid ağrı. sızı ve sancılara karşı 

bilhassa milessirdir. 

NEVROZiN 
MldeJll bozmaz. 
lıalbi ve böbrel<

leri >1ormaz. 
icabında günde 3 
kaşe allnabilir. 

lıim ve markaya dikkat. Taklit
lerinden sakınınız. 

Beşlktnş ıcra memurluğundan: Bir 
alacağın kurtarılabilmesi için haciz al 

tına alman alnı beyaz. kırmızı, beyaz 

tonda dört yaşında küçük yavrusu o· 
lan Romanya cinsinde b~ inek 29 _ 

12 - 937 çarşamba günü saat ondan 

R O F i LA K S i N --, ~~=1~::~:;:;:::: 
ı_ Belsoğukluğu ve Frengiden korur. -• ı te mezkm mahalde bulundurulacak 

memura müracaatları ilan olunur. 

pılacağı tavziban ilan olunur. (8478) 

mahallesi Topçular caddeslnde 161 
163 sayılı bir bap dükkanı müştemi 
otelin tamamının izalei şüyuu için a. 
çık artırmaya. konulduğundan 25. 1 
938 tarihine müsadif salı günü saat 
15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mah 
kemesi başkatipliğince m~zayede ile 
satılacaktır. 
ı - Artırma bedeli tahmin edilen 

klyrnetin yüzde 75 yetmiş beşini bu. 
ıursa o gün ihale edilecektir. Bulma
dığı takdirde 15 on beşinci güne ge. 
len 9. 2. 938 tarihine milsaclif çar. 
şamba günü saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok artırana iha· 
le edilecektir. 

2 - ihaleye kadar birikmiş mali. 
ye, belediye vergileri ve vakıf icare. 
sile yirmi senelik evkaf taviz bedel 
ve tellô.liye müşteriye aittir. Miktar 
Lan dosyasında yazılıdır. 

3 - Artırmıya girmek istiyenle• 
muhammen bedelin yüzde 7 buçuğı 
nisbetinde teminat a~çesi veya ulu· 
sal bir bankanın teminat mektubunu 
getirmeleri şarttır. 

4 - Artırma bedeli ihaleden iti. 
baren 5 gün içinde mahkeme kasa. 
sına yatırılacaktır. Aksi takdirde i
hale bozularak farkı fiyat ve zarar 
ve ziyan ve faiz bilô. hüküm alma. 

caktır. 

5 - 2004 sayılı icra ve ifl§.s kanu. 
nunun 126 mcı maddesine tevfika.n 
gayri menkul üzerindeki ipotek sahi· 
bi alacaklılar ile diğer alakadar gay. 
ri menkul Uzerindeki haklarını hu. 
susile faiz ve masarife dair olan ;~ ~ q. __ 
dialarmı isbat için i1ln gününden ~iliri :;;,Fili .n.a~ 
tibaren virmi gün içind'1 evrakı mUs 
bitelerile birlikte satış memunma mü 
racaat etmelirlir. Aksi tnkdirne hak. 
lan tapu kiitliğij ile sı-hit olmrvan
lar satış parasmm paylaşmasmdarı 

hariç kıılrrlar. 
6 - Gayri menkul 110 liraya Em 

niyet sandığına ipoteklidir. 
7 - Şartname mahkeme divanha 

nesinin herkesin görebileceği bir ye. 

u 1 u~ UHIL fo M talNı~ · ı UlULU 
Taksim - STADYOI\l 

Tel. 42508 

Yeni devre ıo ikinc;kanunda 
başlıyacaktır.Şoför olacaklar ' 
§imdiden mUracat edebilir. 
Amatörler 7 direksiyon tali. 
mi ve birkaç sant stajla Belı-. 
diye imtihanına hazırlanır. 

DiKDiRiR 

re asılmıştır. Fazla malumat almak ==========================""". 
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