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Bir Vapur Batıyor 

llKKANUN 
19S1 

Londra, 21 (A:A:) - LJoyd kumpanyası, 8000 tonluk City of 
Hamburg ismindeki Amerika vapurundan saat 15,58 de imdat tel
grafları almdığmı bildirmektedir: Bu telgraflarda: 

B A $MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

cMüsademeden sonra Terıchellingin doğusunda süratle batıyo
ruz. denmektedir: 

Temizlik 
Mücadeleleri 

Dünyanın Muhtelif Yerlerinde 
ve Türkiyede Aldığı Şekiller 

l AHMET EMiN YALMAN J 

Dünyanın her memleketinde ve tarihin her devrinde hiç arka.. 
ıı kesilmiyen bir mücadele vardır. Bu da unıumi menfaat 

f°ıkrinin huauıi menfaatlerle çarpıf1DUıdır. Bu ınücadelenin bari· 
Cinde ve üstünde kalabilecek bir insan cemiyeti tasavvur etmek 
İınkinı yoktur. 

Bir içtimai bünyede sağlık var mı? Bünye, hastalık istida.tlarma karşı 
bıukavemet sahibi midir? Bunu ölçmek isterseniz temizlik mücadeleleri
ıtin şekline bakınız. Bu mücadeleler samimi ise, candan geliyorsa, hükO.
:axı.et bunu benimsiyorsa, muhit buna alô.ka duyuyorsa hükmünüzü vere
bilirsiniz: O memleket hakkında emniyet duymak ve nikbin olmak cafadir. 

T em.izlik mücadelelerinin en hassası tngilt:erede ve A vruparun şi
malindeki İsveç, Norveç, Danimarka. gibi memleketıerdedir. Hele 

lngiıterede resmı nüfuz ve iktidarın hususi menfaate alet olduğuıiun en 
kUçUk bir izi görillünce umumi hayatm bütün projektörleri bu iz üzerine 
döner. Muayene, tetkik ve teşhis derhal fevkalade hir komisyon tarafın
dan yapılır. Kararlar illn edilir ve mesele birkaç günde kapanır. 

Son seneler içinde lngiltered.e belli başlı iki rezalet kopmuştur ki, bun 
lardan birine sebep, bir na.zırm yeni bir vergi bakkmda bir dostıuna. 18.f 
&rasında. haber vermesi ve o dostun bu malfunattan birtakım borsa işleri 
lçin i..cfüade etmesidir. İkincisi de Ha.va Nezaretinin mühim adamlanndan 
birinin mevkiinin nüfuzundan istifade ederek bir hava şirketinde daha 
fazla. maaşlı bir mevki teminine çalışmasıdır. 

İngiliz hayatındaki inkişaf kudretinin sı.rrmr, doğru yoldan en küçük 
bir inhiraf karşısında. bile bünyenin uyanıklık göstermesinde ve bozuk 
Gibi görünen hüceyreleri derhal tamir etmesinde aramak lA.zımgelir. 

A merika t:emizlik işlerinde çok talihsizdir. Senelerce Amerikaya, 
eeki dünyanın bir av ve vurgun yeri göziyle bakılmıştır. Kolay 

'-engin olmak istiyenler oraya koşmuşlar, çabuk zengin olup memleketle 
line dönmek için umumi menfaatleri her vasıta ile ve her şekilde kemir 
bıeye çalışmışlardır. Amerika, bu mikroplara karşı ancak münaka.."}a bUr
!'iyeti sayesinde mukavemetini muhafaza. edebilmiltir. Her fenalık günü 
gti.nüne teşhir edilmiştir. Yakalananlar, adi hırsızlarla bir tutulmuştur. 
Çiin.ku Amerika, bu mücadelelerin genişliği ve çokluğu sayesinde şu ha 
kik;ıti anlamıştır ki şakavetin en t:ehlikeli şekli, eli bayraklı olan açık şek 
li değil, fraklı, tieyas laravatlı, eldivenli gezen ve fertlerden ziyade hilkit 

"" " !--1---!-.- .... 1..:1ı. .. ~ .... - 1.. ... 1 .... ,ı:.-1--- ,, • , v-1· -- -! 1--rı-
~.ıuıaır. 

Cansızları Müsavatsız 
Cezalandıran Belediye 

Avrupaya Giderken Bir 
Otobüsler LUtuf: Sabıkall 

Hakkında Umumi Af 
Hapsedilen Her Otobüs Yüzünden Hükumet 
ve Belediyenin Bir Senelik Zararı 3249 Lira 
İstanbul Belediye Reisinin keyfi 

işlerinde bir safha vardır ki. dünya~ 
nın hiçbir yerinde ne görülmüş, ne 
de tasavvur edilmiştir. Ortaçağın i. 
dare usulleri bile buna gıpta ile bak.. 
sa layıktır. Belediye &eisi camit.'ere 
ceza vermek usulünü icat etmiştir. 

1937 senesinde lstanbul şehrinde, 
otobüs denilen camit eşyayı müddet. 
siz surette hapseden, ceza veren, sc.1.
bıkalı sayan bir belediye reisi var. 
dır. Bir kusur olursa cezayı otobüsün 
sahibi veya şoförü görmez, zavallı o. 
tobüs görür. Adeta insana şu fikir 
geliyor ki, Belediye Reis:miz, otobiıs 
lerin kendi kendine hareket ettiğini 
görerek bunları canlı bir mahlfık say 
mıya ve öylece muamele etmiye ?al. 
rar vermiştir. 

Kabahat işliyen bir şoför, bir oto. 
büs sah!bi sabıkalı sayılacak yerde 
otobüs dosyalarında otobfislerin sa. 
~ .. 1r,.1•- nnsnh" Ri .. ntnhilC(l"U nı11.lm1 

başkasına satsa bile sa6ıkalı otobüs 
çalıştırılamaz. 

Sabıkalı otobüsler için 
umumi al 

C.,.;IJ,. ı-nl ... J,. ~&. .... s4'1'": ... : .. 
eline 1281,5 metrelik bir usmı 

diifen Ermeni mezarlığı 

1 

Valinin Bir 
Mektubu 

Ermeni mezarlığı işindeki yolsuz 
lu.k hakkında dünkü nüshamızda çı 

kan yazı Uzerine Vali ve Belediye Re 
isinden bir mektup aldık. Bu mektup 
aynen şudur: 

. "21-12-1937 tarihli Tan gazete 
sinde birtakım resmi işler hakkında 
gene açık veya kapalı birtakım laf 
lar ve imalarla asli mahiyetleri tab 
rü ve efkan umumiyeye hakikata as 
la uygun olnuyan şekilde aksettiril 
mek istenilen bazı haberler çıkmıştır. 
Bunlann doğrusu şudur : 

1 - Sürp Agop mezarlığı mesele 
si : 

1 Belediye kanunu, metruk ve sahip 
siz mezarhklann Belediyeye aidiy<.>ti 
ni temin edince bu mezarlık hakkrn 
da tasarruf iddiasile ortaya mahke 
me ~enhes;rıde evve1A. Eatl'ikhane. 
sonra da bir miltevelli heyeti çıktığı 
gibi, ayrıca Ermeni ekalliyetine men 
sup başka bir teşekkül hak iddiası 
na kalkışmıştır Bunlar yıllarla süren 
dava ve muhakemelerden sonra sıra 
sile ve ayrı ayn bertaraf ediliyor, bi 

Suriye Başvekili 

B. Mardamın 
Ankara 

Temasları 
Hariciye Vekilimiz, 

Dün Gece 
Bir ziyafet Verdi 

Fransa., hususi menfaat dolaplarmda en ileri giden, temlzlik mUcadele 
leriııde en az mukavemet gösteren memlekettir. Bunun başlıca sebebi, 
gazetelerden çoğunun huırusl menfa.at çetelerile birlik olmasından ibaret 
tir. Fra.nsada. en esastı temizlik mücadelesine girişen adam, lleon Blum 
dur. Tehlikeyi bütün çıplaklığı ile görmüş ve buna karşı eliqden geldiği 
kadar çarpışmıştir. Fransanm kuvvetten dUşmesinin yegane sebebi, te 
lnizlik mücadelelerinin devamsız ve tesirsiz olmasıdır. 

O smanlı idarelerin~e t:emizJik mücadelelerinin en bUyUğtinü, Mithat 
Paşa. ve Kemal, Ziya gibi idealist arkadaşle.n yapmışlardır. Abdüla 

tizin israfJarmdan ve yolsUZlukla.rmdan bizar olan millet, candan ve gö 

Bu acıklı iş;n tuhaf bir tarafı var. 
dır ki, o da Muhiddin Ustündağm ge. 
çen yaz Avrupaya giderken sabıkalı 
otobüsler hakkında bir affı umumi 
ilan etmesidir. Bu sayede bu çok pU. 

rllzl~ iş reis vekiline devred.ılmemiş. 
tir. Onun vekaleti zamanında normal 
kanuni.hükümler da.ireslınde işler ida 
re edilmiştir. UstUndağ geri geldik. 
ten sonra eski keyfi usuller tamamL 
le avdet etmiştir. 

ri bitince öteki yeni baştan işe başlı • 
yor ve bUttin muamelat veniden bir 
kere daha tekrarJanYVordu. Da.va ve 

B. Mardam (Arka.si 8 incide) (Arka.cıı 8 incide) 

hlllden bu idealistlerin arkasında toplanmıştır. Hatta çok geri bir muhit- B h 
te ileri fikirlerin bir müddetler hoş görülmesi bile bu temizlik bayrağı u r a n ve 
'8.yesindeclir. 

Uzak Şark Harbinde 
Mithat Pqa bu noktada en küçük bir müsamahaya razı değildi 1873 M J 1 c b ç 

8eııeeinde Sadrlzam olduğu zaman Baron Hirsch rezaletile karşılaşmıştır. UY aze ne apon ar enu IA ı·ne 
~k hattını yapmak imtiyazı delice şartlarla bu Avusturya Baronuna 

~ bqka ıra..,.. kesmek babanesile -"[1~ı:'.."::'i:t,.. Vergileri d w J ? 
B Ankara, 21 (Tanmuha.bi.rinden)- ogru yayı acaklar mı Chamberlain Be,,anatla ulundu Buhran ve müva.zene vergilerinin in. • 

----------...---------- dirileceği hakkında son gUnlerde 

1 M 
muhtelif neşnyata tesadüf ediliyor. • ıt c • t • Aldığım malfımata göre, bu yolda. ya 

ngı ere • emıye ıne ~.=~er~ue::~\!~-= 
indirilmesi etrafında tetkikler yapan 

M il h• K 1 k t komisyon, henüz çalışmalarına de. uza lr a a C a 1 r vam ediyor. Tenzilat miktan üzerin-
de şimdiden biır rakam söylemek im.. 

lngiliz Başvekili, Japonyanın 
Barış için Hiçbir Teşebbüste 

Bulunmadığını Hatırlattı 
l.ondra, 21 (TAN) - Ave.m ka... 

~rası, bugün ba.ricl siyaseti mUza. 
lı:ere etmiştir. Müzakereyi açan ame 
~ ll'deri MiSter Atlee vaziyetin göz. 
Q~ geçiril.mesb lüzumU üzerinde ıs.. 
tar etmiş ve devlet gemisinin bir li. 
ltıana doğru gittiğini mi,yoksa f~': 
~~ kapılarak ge!:.şıgü.zel seyrettigın.ı 
~ı anıamanm b'ır hak olduğunu söy. 

1 
erni§, daha sonra !talya.nm Millet. 
er CemiyetiJıde.n çekilmesine temas 
:derek bunun tees.~üre şayan olmadı 
~ •• çünkü Italyanm MilleUer cemi. 
~eti için kuvvetten ziyade z8.f teşkl 
ett·h lgini anlatmıştır. Mieter Atlee, da. 

a son!-a ç;n _Japon harbine temas 
~1:1i§ ve bugünkü vaziyetin M-ç~i 

til§.snıa karşı ses çı~a.rmama.ktan 
ileti geldiğini ve bundan Ingiltere ~~ 
3-'asetinin mesul olduğunu söylerq~ ·~ ~ • 

(Ark88110 uneıida).•.ô!..;~1~ B. Chamberlaın 
I .,, .. 

kinsızdir. 
Bütçede 35 m \iyon 539 bin liralık 

yekOın tutan bu iki vergide yapılacak 
değişikliğin bü.tçe muvazenesi esast
m bozmaması şarttır. Tesbit edilecek 
tenzilatın senelere taksim edilınesi 
de esas itibarile kara.rla.şmıştir. Ya
kında bu hususta bir kanun projes' 
hazırlanarak Meclise verileceği mu.. 
hakkaktır. 

ispanyada 
Hükumetçiler 
Teruel'i Aldı 

Londra., 21 (TAN) - UnJted 
Pres muhabirinin son dakika.da 
verd'li bir h31':>ere göre, ispanya 
asilerinin 50 biııJ t:anı.fıııdan oıü
da:faa ot.inan Teruel, şiddetli mu .. 
harebt-.erden sıoora climhuriyet 
kuvvetleri tarafmda.n mpıtedllmlş 
ve isliler son derece ağır zaşiat: 
uğmmışla.rdı:r. 

(İspanya harbine ait diğer 
haberler UçüncU. sayfadadır.) 

Şanghaydan Cenuba Hareket Eden Japon 
Gemilerinin 11 Bin Asker Taşıdıkları Bildiriliyor 

Amerikanın Uzak Şarktaki Amrail Gemui 

Londra, 21 (TAN) - Uzak Şar'k rin istihbaratına gore, Japonlarm 
harbini Çinin cenubuna yayacak ve böyle bir harekette bulunduklarma 
böylece Ingilterenin Hong - Kong dair h;çbir haber yoktur. Bununla 
müstemlekesine yaklaşc.ıracak Ja. beraber 11 bin Japon askerini taşı 
pon hareketleri hakkında biribk'ır:ıi yan nakliye gemilerinin Şanghaydan 
tutmıyan haberl".1" geliyor. Ya.rı res. hareket ettikleri ve cenuba doğru i. 
mi Çin gazetesinlı.ı verdiği ma.Iuma. lerled:·kleri bildiriliyor. Hong Kang. 
ta göre, Japonla.r dün Bia.q körfezL tan gelen bir habere göre, iki Japon 
ne on bin :.t~dıtr asker çr'karmışlar- nakliye gemisi Bias körfezindedir. 

drr. Maksat Hong _ Kong ile Ka.ntoıı lngiliz lilo5unun hareketi 
arasındaki demiryolunu keserek Çin içinkati karar 
Ue Ingiliz toprakları arasında müna lngilterenin bu yüzden Uzak Şar. 
kalatı durdurma.kmış, fakat Röyte. (Arkası 8 incide) 

' 
Ankara 21 (TAN muhnbirniden)

Suriye Başvekili B. Cemil Mardam, 
bu sabah saat 9,12 de şehrimize gel 
miştir. Misafir Başvekil istasyonda 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik RüştU, 
~vekalet müsteşarı Kemal, Anka 
ra Vali ve Belediye Reisi Nevzat, 
Emniyet Müdürü Sabri, Hariciye Ve 
kaleti Protokol Şefi, ikinci Daire 
reis muavini ve Merkez Komutanı ta 
rafrndan karşılanmıştır. Bir krta as 
ker selam resmini ifa etmiştir. Ban 
do Suriye ve lstiklAl marşlarını ça 1 
mıştır. 

Misafir Başvekil, saat 11 de Riya 
seticilmhur köşküne giderek hususi 
defteri imza etmiş, saat 11,15 te Ha
riciye Vekilini. saat 11.45 te Başve 
kil, 12,30 da Meclis reisini makamla.
nnda ziyaret etmiştir. Saat 12,30 da 
Hariciye Vekili Dr. Aras misafiri • 
mizin ziyaretini iade etmiştir. Büyük 
Millet Meclisi Reisi ve Başvekil bu 
ziyaretleri kart bırakmak suretile ia 
de etmişlerdir. 

(Arkası 8 incide) 

•••••••••••••••••••••••••• 

Parti Grupu 
Toplandı 

AnJm.ra. 21 (A.A.) - O. H. 
P. gnıpu bugün 21. 12 937 öğ. 
leden sonra Antalya. mebusu Dr. 
CemaJ Tuncanın reisliğinde top 
landı. 

Son giiıılerde Bal'kanlan alfl

kadar edoo siyasi seyahatler hak i 
kmda. ve Bata.ym son sa.:fluılan. 
na dair sorulan suallere Harici- • 
ye Vekı1i Dr. Tevflk Rüştü A.ras S 
uzmı ve etraflı izahat verdi. ı 

Bu beyanat grupça taslip o- ı 

lundu. : 
• •••••••••••••••••••••••••• 



2========================================= TAN 22 - 12 - 937 

Yazan: 
J\.Ji Haydar Mithat 

[Tercüme Te ilı:tibaa 
halda , mahfuzdur,] 

•••••••••••••••••••••••••• 

Arabanın 

Frenleri 
Bozulmuş 

Mithat Pasa Mektubunda 
Evvelki ak1am Lalelide 

bir T opkapı tramvayının •e
bep olduğu kaza hakkında 
ehemmiyetle tahkikat yapı
lıyor. Dün, vaka yerinde bir 

1 

Hayli Şeyler Anlatıyor 
ı kefil yapılmı,, frenlerin bo-1 t zuk olduğu tapit edilmiftir. 

\ 

1 

Tramvay arab<Uının 200 met 
relik maaleyi •on hızla ka
tetmui, ve vatmanın bütün 
gayretine rağmen durduru· 
lamamcuı da kefil neticuini 
kuvvetlend irmif tir. 

1 
Son günlerde, bu çeşit ha

di.eler çoğaldıiı için alaka
darlar meseleyi ehemmiyet
le tetkika ba.,lamışlardır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Cücenin 

Başından 
Mit~t Paşanın içinde hap•edildiği ve boğdurulcluğu Taif zindanı 

Geçen Kaza - 26 - rada padişahla mülakat müyesser 

Babamdan elimize gelen ilk 
mektupta evvela Yıldıı.da. 

dönen dolaplar anlatılıyor, sonr& 
menfaya doğru seyahatin tafsilA
tma giri3lliyor. 

:Yıldız muhakemesi hakkındır 
yazdığı satırlarda diyor ki: 

"- Istanbula varınca bizi Yıldız 
sarayında Çadır köşküne koydular. 
Mahmut Paşa, Nuri Paea ve sair 
birtakım kimseler bqka bqka yer 
lerde mahpus bulunuyorlardı. Or. 
taya şöyle bir iddia atılmıştı~ Gıi.. 
ya AbdUlfi.ziz merhum kendini öl
dürmek sure tile vefat etmemiş.Su! 
tan Muradm validesinin emrile ve 
Mahmut ve Nuri P~ar tarafın. 
dan verilen talimatla Uç kişi ken. 
clislni ôldilrmilş. Bu~ işte benim ve 
2'.~LU rcqıAuID ve: IlGyrullall Efen. 

~ de gfıya dahlimiz, reyimı,z ve 
miılO.fuatımız VarmI§. B1zi de fite 
bu suretle ithama kalkl§lllI§lar. 

Bunun Uzerine istintak bqladı. 
Halbuki biz Izmirde iken lstanbuL 
dan bize yazdıklarına göre, bu i
tin katiyen aslı. faslı yokmuş. Ab. 
dülazizin vaktile hizmetlerine gön 
derilmiş olan Pehlivan Mustafa, 
Hacı Mehmet ve Cezayirli Musta. 
fa isminde üç kişi memleketlerin. 
d~ celbolunmuşlar. Bunla.rdan iki 
ai. Abdfilazi.zi g\lya mabeyincisi 
Fahri Beyle beraber öldürdükleri.. 
ni, uzun eziyet ve işkenceden son. 
ra ikrar etmişler .•• 

Bu Uç adam memuriyetle Feriye 
H.rayına gönderildikleri zaman Ab 
düIB:z:izin yanına ve hizmetine gir -
melerine meydan kalmamıştı. Ken 
dileri henüz karakolda bulunurken 
bu iş olmuşur. Merhumun kendi 
kendini öldürdüğü dairede; valide. 
11i, çocukları, kadınları, hazinedar. 
lan ve halayıkları olmak Uzere üç 
yüzden fazla kadm vardı. Kendi-
11inin başka biri tarafından öldü • 
rlildüğüne dair şimdiye kadar hiç_ 
bir söz geçmemişti. Şimdi böyle 
yoktan bir dava çıkarması ortada 
başka bir niyet olduğunu gösteri
yor. Abdillazizin başka biri tara. 
fmdan öldüriildüğr. doğru bile olsa 
bunun bana ve RUştU Paşaya en 
küçük bir derecede bile dokunur 
tarafı yoktur. 

B ütün bunları muhakeme es. 
nasında uzun uzadıya an •. 

tattık. H erkes işin uydurma oldıı
ğunu anladı. Fakat asıl maksat, 
şahıs ve zatlerine kendilerince em 
niyet olmıyan adamlann çürütül • 
mesinden ibaretti. Mahmut Ne_ 
dim Paşa , Cevdet Paşa gibi adam 
lar bu hususta gayrette kusur et. 
mediler. Her ne hal ise aralarında 
Mahmut ve Nuri Paşalarla mira _ 
lay, binbaşı ve mabeyinci olmak ü.. 
y,ere on bir kişinin ~iddetle ceza. 
sına hüküm verildi. Nihayet vüke
la ve ulema bu karara razı olma. 
dıla.r. Bunun için bir yere ni!fiyle. 
rinde karar kılındı. Bu gUruha bizi 
de kattılar. 

Çadır köşkUnde bulunduğum st-

olmadı. lki, üç günde bir onun ta. 
rafından mabeyinci, tilf ekçibqı gi 
bi adamlar gelip giıya teselli için 
iradeler tebliğ ediyorlardı. En son 
gece şunu haber verdiler: ''Malı. 
mut Pqa ve Nwi Paşa giiya ka
tillere talimat verdiklerini ikrar 
etmişler. Fakat kabahat asıl emir 
veren Sultan Muratta imiş. Bunun 
için diğerleri tefyedildiği gibi, bi. 
zim de onlarla beraber nefyedilme. 
miz 18.mn gelmiş. Harem halkın • 
dan her kimi istersem gideceğL 

miz yere celbetmeme müsaade et. 
ınişler.,, Kimleri istiyorsam he. 
men mektup yazmam irade ikUza 
sından olduğunu söylediler. 

Gidilecek yeri &-izli tuttular. Böy 
le meçhul yere harem celbi evvela 
.tkla vo :mWako.ızo~ "Ye"'" g~..;j~ 

medi. Fakat mademki böyle bir L 
rade var. gidecegimiz yer Roaos ve 
Akkl gibi bir yer olmak 18.zım ge_ 
lir diye tahmin ettim. Derhal size 
hitaben öyle bir mektup yazıp ver 
dim. Bu mektupta ne yapacağınız 
tarif edilmişti. 

Saraydan vapura bineceğiı:p.iz sa 
atte çamqır ve eşya çantamız ha.. 
zırlandı. Birlikte arabaya almak ü. 
zere idik. Orada bulunanlar: ''Biz 
göndeririz,, diye alıkoydular. 

B izim uşak Arif zaten gitti. 
ğimiz gündenberi benden 

ayrı olarak mahpustur. Yanıma sal 
dırmıyorlar. Çamaşır çantamızı ar 
kamı:zdan vapura gelecek hulyasi
le ve yalnız üzerimdeki elbise ile 
vapura geldim. Çanta için pek te. 
li.ş ve ısrar ettim. Bir faydası oL 
madı. Hele şükür uşağı vapurda 
buldum. Bizim Yusufun bir gecelik 
entarisi ve bir hırkasile bir takke. 
sinin nasılsa onda olduğunu anla.. 
dun. Bunlan giydim. Don ve göm. 
leğe çare olmadığından onlan da 
vapurda yıkattım. Kuruyuncrya 
kadar bekledim. Oylece idare et
tik . ., ... ..... 

1 11 ! Arkası var) . 

Evvelki gece Beyoğlunde. bir h!d\. 
se olmuş, lstanbulun meşhur olan 
cilceai Simon, yanlışlıkla bir adaını 
tabanca ile yaralamıştır. HAdise göy 
le olmuştur: 

CUce Simon, son zamanlarda pi. 
yangıo bileti satıcılığı yapmaktadır. 

Simon. evvelki akşam, birkaç yıL 
bqı bileti sattıktan sonra, bir RŞÇI 
dUkk&nma uğrıyarak karnını doyıır. 
muş, Rumeli hanında bir kahveye gi
derek orada oturmuştur. 

Geç va.kit kahveden evine dönen 
Simon, merdivenlerden çıkarken ar. 
kasından bir ayak sesi duymuş ve 
kendisini soymak isti yen biri tara fm 
dan takip edildiği zannına kapılarak 
"kimsin,, d iye bağırmıştır. 

Meçhul adam: "Sa.na ne?,, diye 
karşılık vennış, ı:ena naıue un.en cu.. 

ce de her vakit yanında taşıdığı ta. 
bancasınt çekerek bir el ateş ettikten 
sonra odasına kaçmıştır. 

Simonun yaraladığı Hayri isminde. 
Şileden mezunen Istanbula gelen bir 
muhafaza memurudur. Hayri, Be. 
yoğlunda dolllJ;ltıktan sonra otele dö 
nerken, yanlışlıkla Simonun oturdu. 
ğu eve girmiş, ve cücenin kurşunu i
le boynundan yaralanmıştır. Hayri. 
nin yarası hafiftir. Zabıta, tahkikata 
başlamlştrr. 

Muallimler lc;in Resim ve 

Eli§i Kursları 
Muallimlerin DlC8leld bilgilerini 

artırmak için tertip edilen konferans 
]ar şubat sonunda nihayet liulacak_ 
tır. Ondan sonra 3 martta f>~şlamak 
tı.zere resim ve eligi kursları af'dacak 
tır. Bu kurslarda da miifettiş. Necip 
ve Şinasi ders vereceklet'dir. 

Şileplerde Gemiciler için 

Banyo Yapdacak 
Deniz Ticaret MUdUrlüğü, Türk 

bayrağını taşıyan bütUn şileplere ge 
miciler için birer baııyo yapılmasmı 
at8.kada.rla.ra bildinniştir. 

Bazan otuz, kırk günlük uzun se

f erlerde gemiciler, vapurda bir ban 
yo bulunamaması yUzUnden yıkana-

Muallimlerin lirikmiı 

Mesken Bedelleri • mryorlardı. Bu sıhhate çok zararlı va 
ziyetin önUne geçmek ve gemicilerin 
sık sık yıkanmalarını temin eylemek 
Uzere verilen bu kararın vakit geı;iril 
meden tatbik ohınması kontrol edi!e 
cektir. 

Muallimlerin birikmtş me~ken be
dellerinin 938 mali yılına kadar ve. 
rilmesi hakkındaki emir Uzeıiııe şeb 
rim~ husuat muhasebesi, bu para. 
nm temini imkanları üzerinde tet. 
k:klerine başlamıştır. Bugüne kadar 
maarif bütçesile vilayet bütçesinin 
diğer fasıllarından yapılan tasarruf. 
larla birikmiş mesken paralarından 
üçer aylrklarınm tamamen kendile_ 
rine verilmesi imkanlan hasıl ola
cağı anlaşılmıştır. Geri kalan alacak 
larının ödenmesi jcap edip etmiyece
ği. kanunun müphem olan bir macL 
desinin tasrihi için yeniden vekalete 
sorulacaktır. 

Diğer üçer aylıklar, şubattn ~ehir 
meclisi tarafından blitçede münaka
le yapılır yapılmaz mualimlere dağı. 
tılacaktır. 

Bir ihtiyar Yaralandı 
Kanalizasyon şirketine ait, şoför 

Bahaettinin idaresindeki kamyon 
köprü ilstUnde, Mehmet isminde 72 
yaşında bir ihtiyara çarparak muhte 
lü yerlerinden ağır surette yarala
mıştır. Mehmet hastahaneye kaldırıl 
mış, şoför yakalanarak tahkikata 
bqlanmışbr. 

Vatman Şerafcttinin idaı-ea.iMieki 
tramvay ile şoför Mehmedin idaresin 
deki su kamyonu da Şehzadebaşında 
Ç&Jl>ışmışlar, her iki araba da hasara 
uğramıştır. 

ilk Defa, Olarak 
Yarın, Amerika ya 
Bakır Gönderiyoruz 

·-.... ...... "" 

Erganide bitirilmek üzere bıılunan yeni te•i•at 
Türkiyeden dış meml~ketlere _ilk ı istihsalata geçilince, bakır, ihracat 

defa. olarak yarın bakır ıhraç edile. maddelerimizin en başında yer ala.. 
cektir. Amerikaya gönderilecek olan caktır. 
ilk Parti 400 tonluktur ve Etibankm 
Kuvarsba:n maden ocaklarında kur. 
duğu işletmenin ilk mahsulüdür. 

Bakır, dUnya piyasasında umumi
yetle çok aranan maddelerden oldu. 
ğu için bakırlarımıza karşı Amerika 
dan ve A vrupadan birçok istekler 
Vardır. Şimdilik yalnız, Kuvarshan 
madeni işlerniye başladığı için bu ta. 
lepleri klSlllen karşılamak mümkün 
olabilecektir. Fakat, kısa bir zaman 
sonra devamlı bakrr ihracatına b~la 
nacağı muhakkaktır. Erganide Jru_ 
rulmakta olan yeni tesisat ve izabe 
ocakları bittikten ronra ve burada da 

ceza Hukuku 
Kongresinde 

Heyetimiz 

Bakır madenlerimizdeki cevher nis 
beti, diğer memleketlerdekine nisbet 

le çok fazladır. Bu izabe sırasında 

iktısadi bakımdan mühim kolaylıklar 
temin ettiği için, maliyeti de ucuz. 

!atmaktadır. Bununla beraber tesisa 
tm yeni kurulmuş olması maliyet fi. 
yatına tesir wecektir. Buna rağmen, 
bakrrlarnnız, dünya piyasalarında L 
yi fiyat bulaıbilecek vaziyettedir. 

Dk parti, yarın Amerikan vapur 
kumpanyasının Exaımilia ismindeki 
vapuru ile Nevyorka. gönderilecek _ 
tir. 

naraaa•ı 

Çarpışmada 
Kim Mesul? 

Çanakkalooe Nara.bumu önünde 

çarpışan vapurlardan Ingiliz bandıra 

Kızılayın 

Jıldönümii 

Merasimi 
Kızılaym altmışıncı ytldönümü O. 

nümUzdeki c:nmartesi günü Baya.zıt 
meydanında yapüacak büyük bir top 
lantı ile kutlanacaktır. Merasim sa
at 14 te bqlıyacak ve Bayazıtta top 
!anacak alay, tramvay yolunu takip 
ederek Taksime gidecek-tir. Orada. A
bideye çelenk konularak nutuklar 
söylenecektir. 

Geçit resmi sırasında şehir Uzerin
de tayyareler uçacak, ayni gün, bil· 
yük meydan ve caddelere kızılay ve. 
cizeleri asılacaktır. Nakil vasıtaları 
ile mağaza vitrinleri bayraklarla ve 
kızılay afi§lerile sUslenecektir. Si
nemalarda da propaganda yazı ve 
resimleri gösterilecektir. 

Bu akşamdan itibaren radyoda. Kı
zılay hakkında konferanslar veril. 
mesi kararlaştırılmıştır. Cumartesi 
akşamı da 20 ile 23 arasında Bayazrt 
ve Taksim meydanlarında iki bando 
çalacaktır. Ayni akşam Kızılay kaza 
ve nahiye merkezlerinde müsamere
ler verilecektir. 

Gemi Kurtarma 

Şirketi Hissedarlan 

Müracaat Ettiler 
Gemi Kurtarma Şirketi hissedarla 

n ellerindeki hisselerin hükfunet ta 
rafından satın alınması için yeni bit 
mUracaa.tta bulunmuşlardır. Bu it 
için Ankaraya da bir murahhas gön 
dermişlerdir. Evvelce şahıslar elinde 
bulunan ve anecmuu 150 bin lira '.ka 
dar tutan bu hisselerin satm alınma 
sına hükfunetçe karar verilmişti. Fa 
kat, hlıJseleri satın alacak olan Mali 
ye vekaleti, §irket:e umumi bir kıymet 
biçileceği sırada Denizbankın kurul
ması mevruu bahsolunca satın aJ.ma 
keyfiyeti geri bırakılmıştır. 

Maliye Vek8.letinin nokta.i nazarına 
göre, Gemi Kurta.ııma Şirketi Denil 
Banka geçeceğinden §8.hıslar elinde 
ki hisselerin banka kurulduktan soıı 
- '-'• -"--- +o .... f'°"'sın ıısıtnı •h't! ması cıarıa uogrucıur. :,ırıH~t nı.Med8t' 
lan ise zaratn~amala.n i~ hlf 
selerinin, şirketin mallarına ve va. • 
mtalarma bir heyet tarafından kıy • 
met takdir edildikten sonra btııcn • 
metçe ve derhal satm almmasmı iı9" 
temektedirler. 

Bu hususta Ankarada müzakerele 
lı Hamme vapuru dün limanmuza. re devaım edilmektedir. 
gelmiş ve bir iki saat durduıctan son 

ra zahire yüklemek üzere Köstene&

ye gitmiştir. 
Bu vapurun mensup bulunduğu 

acente, dün Asliye ikinci Ticaret 
mahkemesine müracaat ederek va
purdaki hasarın tesbiti için tesbiti de 
lail yaptırmıştır. Ingiliz vapurunun 
kaptanı Lekocs kaza etrafında şunla 

rı söylemi§tir: 
- Akşam saat sekiz raddelerine 

doğru Nara önüne gelımiştik.Hava iyi 

idi.Rotamız tamamdı.Fakat karanlık 
B. Sadrettin Berk • içinde birdenbire bir çarpışma oldu. 

Mısırda toplanacak o a.n birinci ce Onümilzde bütün ışıklan sönmilş bir 
za hukuku tevhidi kongresinde TUr vapur varmış. Bunu gece karanlığın 
kiyeyi temsil edecek olan Profesör ·aa göremedik. Yunan vapurunun cli
Tahirle MUddeiumum.I muavinlerin namosu bozulmuş. Onun iç.in ışıklan 
den Sadreddin Berk dünden itibaren tamamen sönmüştü. !kimiz de Ça 
toplanarak kongre ruznamesindeki nakkaleye döndük. Kazanın bu suret 
maddeleri müzakereye başlamışlar le vukua geldiğini müşterek bir ra 
dır. Kogrenin ruznamesinde şu mad porla tesbit ettik. Bunu Yunan vapu 
deter vardır: runun kaptanı da imzaladı." 

ı - Emniyeti auiiııtlmal iıterinde tecrim Droki isimli Yunan vapurunun ya 
terin tevhidi 2 - Evrakı nakdiye ve banlc rası oldukça ehemmiyetlidri. Gemi su 
notlar hariç olmak üzere akııiyon, obligas- almıya başladığından yaralarının ka 
yon, c;ek, poliçe vesaire ıibi kıymetli evrak 
ııahtekirhklarınm tecrimi, 3 _Pasaportlar patılmasma çalışılmaktadır. Bunun 
üzerinde yapılan tahrifat, hüviyet hususun için Yunan vapuru daha birkaç gün 

Zavalh Yavru 
Galata.da Necatibcy caddesinde 

Mimar apartımanmda oturan HUse
yinin 6 yaşındaki kızı Fatma, aps.t 
tımanm UçUncU kat penceresinden SO 
kağa dUşerek ölınUştUr. 

~~~~~-D aiml Encümen, Vi!lyctin 938 yılı adi 
bütçesini bitirmiıtir Bu bütçe ı• 

çen eenekinden hemen hemen farksızdır 

• • Bir hafta evvel Anlcaraya ııtmlı otaıl 
Akay miidilrli Cemil, Denizyolı.aıt 

mlldilril Sadettin ve Fabrika ve Havası.f 
müdürü Cemil ıehrimize gelmiılerdir 

• • • lldldar Baytar memurluiuna Muıt-
U Veterineri Hasan, Çatalca veterind" 

liğine Istanbul mcmurlarmdan Sabri ta# 
edil.millcrdir 

• K ulı:çqme nlarınm kesilmesi mes~11 

tıi için Ankaraya giden Betedi.ft 
Sular Müdürü Ziya bu sabah §ehrimize d6 
necektir 

• B elediye, Dllııkilnler evinin kreŞ Jc1f 
mma elli yatak daha katmıya ~ 

da yapılan sahte beyanlara dair tecrimlcrin Çanakkalede katacaktır. 
~~IB~ 4- S~~ ~ratlanrun ~~UY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~= 
:~:::'" ammd& hmayoai iPn ""lı "'" \TARVi~ !&:~_........HAVI'"] 

rar vermiıtir, 

Kim Kimi Vurmuı! ·- ~- ~ 
Aksa.rayda Cami sokağında 3 mı.. 

maralı evde oturan 16 yqmdaki Sa.. 

bahattin, polise müracaat ederek aıı. 
nesi Aliye ve büyük annesi Zeynep 
tarafından fena halde dövüldüğünü 
iddia etmiş . o Strada Sabahattinin 
büyilk annesi Zeynep, ağzı \anlar i. 
çinde karakola gelmiş , torunu tara.. 
hnda~ dövüldüğünü, iki dişinin kınl. 
dığmı ağlıyarak anlatmıştrr. Polis 
Sabahattinin annesi Aliyeyi de ka. 
rakola getirterek tahkikata bqla. 
~ır. 

YURTTA HAVA V AZIYETl 

Yurdumuzda, hava umumiyetle ful& bu 
lutlu ıeçmiı, Ankara, Zonguldak, K

0

ocaeli, 
Izmir, Çorlu, Edirne, Balıkesir, Bilecik ve 
Diyarbekir mıntakalarında kar yaimıJtır 

Rüzglr, Karadeniz kıyılarmda cenuptan, 
Eıc. denizinde Garpten kuvvetle, Orta Ana 
doluda Cenuptan orta kuvvette eamiıtir 
Hava, yurdun diier yerlerinde aakin geç 
miıtir 

Şehrimizde Hava 
lstanbulda, hava tamamile lcapab ıeçmiı, 

yafmur kısa fasılalarla öğleye kadar de 
vam etmiı: akşam üzeri tekrar baslamıatır 

12 nci ay Gün: Sl Kasıın: 4S 
Arabi: 1356 Rumi: ısss 
Şevval: 18 Birinciklnun: 9 
Güneı: 7,22- Oile: 12,12 
ikindi : 14,S2 - Akııam: 16,45 
Yatsı : 18,22-Imd.k: S,SS 

Rüzgar, ııimalden, saniyede 7-8 nıetrc ~ 
la esmiııtir Saat 14 te barometre 760.S ıtl 0 
metre idi Hararet en cok 8,7, en az 6 ~ffl 
tigrad olarak kaydedilmlıtir 24 aaat ısr 10 
da yaian yaimur metre murabbaına 4 ıcı 
gram su bıralnn11tır 
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Kanun Buhranı Hava Kuvvetleri 

3 

fifK 
lıittik, lıitmedik 

1 

Demeyin! 
[Yazan: 8. FELEK] 

Ba.,muha.rrlrimh: Ahmet Emin 
Y alınanın haberi yokken hi.zik dit 
doktorlamnızdaıı sayın Bay Avni Ba 
yerdeo 1000 lira otobüs tellillyesl al
dığı iddiası üzerine eoe dosta, düt
maına, beni bilenlere ve bllmiyenlere 
ve belllm bilip bilmediklerime alenea 
yazıyorum: 

londra, 21 (TAN) - İspanyada bilhaua T eruel cephesinde 
tiddetli muharebeler devam etmetkedir. Teruel ,ehrini muhasara 
eden Cümburiyet kuvvetlerinin tazyiki artıyor. Dün öğle üzeri 
't eruel - Saragosa yolu kesilmit ve ağır makineli tüfek mermileri 
tehrin göbeğine kadar dütmiye batlamıttır. Garpte, Şimalde ve 
Cenupta umumi hücum inkitaf etmİf ve mücadele sahası varotla

Londra, 21 (TAN) - Mısırda sa.
ray ile hükflmet a.rasmda çıkan iti
laf bilhassa üç nokta Uzerinde top
lanmaktadır~ (1) Kral ayan azasın
dan üçte birini tayin etmek salibi -
yeti üzerinde ısrar ediyor. x:a1 ~a: 
zamanında da bu nokta ilzerınde ıhti 
laf çıkmış, hakem hUkO.met lehinde 

Londra, 21 (A.A.) - Fransa Ha 
va Nazrı Cot'un Londrayı ziyaretin 
de Fransız ve lngiliz hava kuvvetleri 
arasında sıkı bir teşriki mesai tesisi 
hususunda lngiliz nazm ile mutabrk 
kaldığı teyit ediliyor. 

Otobüs t.elliliyesl ve emsali itler 
için haberim olmadan ve farkına var 
madan biç p.hsmı gönnediğtm bir 
kimseden 1000 lira almış isem hemen 
müracaat ederek hesabmı kesskı ! 
Zira bundan böyle haberim olnwJaa 
ve farkına ~anna.dıan iş takibinden 
:mtiyeıı feragat ettim. ilerde bu Çetlti 

bir iddia olursa bu Ui.mmı gösterip 
bilfımu:m bazik diş tabibi Avni BL 
yerlerin davalarmı reddedeceğim. 

Muhasara. halindeki asiler çemberi karar venmişti. HUkQ.met bu defa 
'~~~ ... ..,."""'~ kırmak için birkaç defa mukabil ta da noktai nazarı üzerinde ~s~r ede 
' ~ arruza geçmek istemişlerse de birin- cektir. (2) Kral, Veft partısnın. ye-: Van Zeeland ~ de de muvaffak olaımamışlardır. Bü- ı niden tensiki üzerinde ısrar ediyor. 

tün gece harp, büyilk projektörlerin M~ksat Veft~ h~cum ~Its:lar_ını teş 
~ Parise Geldi ışıklan altında devam etmiştir. Sa- kil eden Mavı Gömleklılenn ılgası -
~ • 4 baha doğru topçu ateşi yenilenmiş. dır. Veft, bunu istemiyor. Ve bu teş

~ kadar dayanmıttır. 

Röyterin öğrendiğine göre, ikinci 
kanunun başlarında Fransız hava 
mütehassıslarından mürekkep bit 
komisyon Londrayı ziyaret edecek 
ve iki memleketin ha va filoları hak 
kında teknik maliı.mat teatisinde ou 
hınaca.ktır. Bu malfımat en son sis 
tem tayyare makineleri ve sililhlan 
hakkında olacaktır. 

Binaenaleyh elinde bana haberim 
olmadan 1000 lira verdiğine dair ve. 
sikalar bulunmıyaalarm Uç gün zar. 
fında protestooamelerinl t.ebllğ et. 
melerinl bekliyorum. 

şehrin cenubi varoşlarında şiddetli kilatm ~ilislere veya hava _kuvvetle 
sil8.h ateşi teati olunmuştur. rine baglanmasını kabul edı~or .. ~3) 
Guadelhamarda bir asi tayyaresi ye Kral yüksek memurlann tayın! _ışıne 

re inmeğe mecbur edilmiş ve müret- de müdahale etmek isteme~t~dır. 
tebatı ele geçirilmiştir. Müretteba _ Bu meselelerin hıtllolunR.bıhp oıu-

1 tın dördü de A1mandır. Bunlar hü- namıyacağı belli değildir. Bugün muh 
kümetlerinin emrile ispanyaya gel- telif siyasi teşekkUller nü~ayişler 
diklerini bildirmişlerdir. yapmak istemişlerse de polıs tara 

Asiler, ihtiyat kuvvetlerinin tedrl- fından hadisesiz dağıtılmı§lardır. 

cen harbe iştirak ettiğini bildiriyor - FiLiSTiN ·. 
lar. Fakat bir habere göre asilerin 

ı Tereuı ile muhabereleri de kesilmiş-

lsvi~rede Yeni 
Ceıa Kanunu 

Berne, 21 (A.A.) - Milli meclis 
yeni lsviçre ceza kanununu büyük 
bir ekseriyetle kabul etmiştir. 

40 sene devam eden mesaiden son 
ra hazırlanan bu yeni kanun eski ce 
za usullerini sadeleştirmektedir. Ka 

· nunun meriyete girmesi için lsviçre 
l Parts 21 (A.A.)- B. Van Zcelıand, de yakında plebisit yapılacaktır. 
' aa.b..'11 aut 8,SO da Bonw\M Pa
~elnÜştir. 

Lüdendorf 

Yahudi Devleti için 

ilk Adım 
Kudüs, 21 (A.A.) - Ya.huni b~Je. 

d\yeleri, ve Yahudi cemaat konsey. 
leri umumi meclisi, garbin idari mıw 
lerini memlekete ithal içm hazırlık
larda bulunmak üzere bir şube teş. 
kiline karar vermiştir. 

Bu tedbir, müstakbel Yahudi dev. 
Ietin;n idari çerçevesini vUcude ge. 
ürmak üzere atılmış olan ille adım. 
dır. 

Yasin Bahri Mevkuf 
Kudüs, 21 (A.A.) - Zabıta. Filis. 

tin Şeyhülmeşayihi Yasin Bahriyi 

Karahan 
idam Edildi 
Moskova.. 20 (A.A.) - Tass ajan. 

sı bildiriyor: 
Sovyetler Birliği temyiz mahke • 

mesinin askeri kolegi 16 ilkkanun 937 
de a.kdettiği gizli, celsede ihanet, tet.. 
hiş faaliyeti ve yabancı bir devlet 
hesa.bma muttarit biT surette casus 
luk işini tetkik etm;ştir. Bütün suç
lular kendilerine isnat ed:aen suçları 
tamamen itiraf etmişler ve mahke.. 
me, Enukidze, Karahan. Orahelasvi
li, Şeboldaef, Larin. Metelef, Tzuker
man ve Steiger'i ö'lüm cezasına mah. 
kii.m etmi§t1r. HUkUm infaz edilmiş_ 

Paris Borsası 
Paris, 21 (TAN) - Bugilnkil ma... Bu9ün 

Gömülecek 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Emniyet işleri umum müdürlüğü, 

suçlulann zabıta memurları tarafın 
dan tespit edilmesi ve tanınması iş 
lerini gören teknik bürolann bulun 
madığı yerlerde, bu işlerin ne suretle 
göıiileceğine dair bir izahname ha 
zırl'anmıştır. 

tevkif etmiştir. 
Yapılan bir araştırma kendisi- df'.n borsası fiyatları şunlardır: 

ıL lıerun, 21 (TAN) - General Lu. 
~dorf'un ölümü, Almanya.da gü _ 
~ en mühim meselesidir. Ludendar 
~ 'rannenbergte Mareşal Hiıııden
:"'lun yanında gömillmesi dilşünuı_ 
~. fakat kendisinin Hiruienburg i. 
~ Yapılan merasimde ha.zır buldn_ 
~arak Tannenberg abidesini far. 
~nluğun remzi telakki ettiği na... 
~ dikkate almmış ve bunun Uzeri_ 
~ l«Unınte Her Hitlerin de hazır bu 
~cağı merasimden sonra TuL 
~·e götürülerek gömüll~e~ t~~ar. 
bit etmiştir. Cenaze merasımı ıçin 

15 vilayetimizde bütün fenni tesi 
satı haiz birer büro vardır. 

Romanyada intihabat 
Bükreş, 21 (A. A.) - 72 EyaleL 

ten 40 mda yapılan intihabatın ıneti. 
celeri şunlardır: 

Liberal partisi iktidar mevkiinde 
yüzde 41, MHli köylü partisi muha 
lif yüzde 22, Herşey vatan için par. 
ti,i Hfüer taraftan yilzde 14, Milli 
'hıristiyan partisj. yüzde 8, Muhtelif 
liberaler yüzde 6. 

nin ecnebi memleketlerdeki müfrit
lerle devamlı münasebetlerde 1>ulun. 
makta olduğunu meydana çıkarmış. 
tır. 

RUSYA: 
Bir Y lldönümü 

Merasimle Kutlandı 
Moskova, 21 (A.A.) - Biitün Sov 

yetler brrliğmde, dün irtica, bozgun. 
culuk ve spekülasyonla mür.cıdele 
PanrUs fevkalade komisyonunun "Çe 
ka,.nm devlet umumi siyaset direk. 

Kurşun 15,16 

Elelctrolitik bakır 44,45 . 
Kalay 188.03 

Altıın 139.9 

Gümü§ 18,7 

Tutya 15,5 

törlüğünün, dahiliye komiserliğ!Din 

kuruluşunun yirminci ytldönümil kut 
lanmı§tır. Nüshalarını hemen tamR
mille bu yıldönümUne tahsis eden ga 
zeteler, birçok selam m~saJları, ma
kaleler ile beraber Cerj:ınski'nin. Ye
jov'un ve yüksek Çek;stlcrin fotnğ. 
raflarını neşretmektedir. 

Delbos'un Nazırlar 

Meclisinde izahatı 
Paris, 21 (A.A.) - Bu sabah ~b 

run'ün riyasetinde aktediten nazır 
lar meclisi içtimaında Delbos, orta 
Avrupa seyahati hakkında izahat ve 
rerek bu seyahatin kendisine, ziyaret 
ettiği memleketlerle Fransayı birleş 
tiren bağların sağlamlığını müşahe 
de etmek fırsatını vermiş olduğunu 
söylemiştir. 

Delbos ile mesut devlet adamlan 
arasında yapılan samimi fikir teatile 
ri Fransa ile dostlarının aktettikleıi 
itilaflara. ve Milletler Cemiyetine o 
lan sadakatlerini ve AvrupadaJd ger 
ginliğin zail olması ve serbestçe mü 
zakere ederek bu maksadın hasıl ol 
masına çalışmak hususundaki arzu 
lanın meydana koymuştur. 

Lebrun, meclisin hissiyatına terce 
man olarak Delbos'yu hararetle teb 
rik etmiştir. 

YUGOSLAVYA: 

Baıvekil Parlamento-
da Dış Siyaseti Anlattı 

Belgrad, 21 (A.A.) - Parlamen 
tonun malt encümeninde bir nutuk 
söyliyen Stoyadinoviç, Yugoslavya 
nm harici siyaseti hakkında memnu 
niyetini beyan etmiş ve demiştir ki: 

"Bu siyaset sayesinde eski dostluk 
larunızı muhafaza ve yeni dostluklar 
ilave ettik. Sulhti temin etmekten i 
baret olan harici siyasetimiz Balkan 
larda, Tuna havzasında, Adriyatik 
sahillerinde, her yerde muvaffak ol 
nıuştur. 

Allah vere de böyle birkaç protes. 
name gelse de minevt ta.mılna.t tale. 
bile müddei.wnumiliğe müracaat e. 
dip bir miktar dü.nyalık ecUnee•n. 

Vktlle, ''TAN,.m &elefi (Milliyet) 
gazetesinde, galiba Zati isminde bl. 
rinin. ötede beride dolaşması pollain 
gözüne Uiştlğl hakkında bir haber 
çılanıştı. Bu baıberin intt5anndan bir 
gün sonra ismi mesela: Zakir ol8D 
birisi gazeteye bir mektup yazıp bak 
kmdakl bu haberin tashlhkıl IBtedl. 
Li.kfn biz Zakir hakkında bir lf17 
yazmadığımız için bu mektuı. kulak 
asmamıştık. Aradan birkaç gibi geç. 
tikten sonra bu adunm guet.e aley. 
hine zemmi kadlh davuı açıp 10 bla 
lira mimevi zarar istediğllll görünce 
hayret ettik. Ben de o vakit (MfIIL 
yet)ln me8Ul mUdilrii ldlm. Mahkeme 
ye gittik. Neşriyatımmn keudlelno 
alt olmadığını 18ndıln başka olmuL 
le ispata çalıştık. Adam ille: 

- O adam, benim de benhn ! cllye 
terler tepindi.~ anladlk klı 
bu çeşit da.vala.r açıp manevi arar 
istemekle geçinme yolu arar bir .. 
dam ımlş. Ben .ondan den aldmt. ~· 
yukarda.ki lli.nı da yazdım. Beldlyo. 
nım. Kırk para diyenin üstönde ka. 
lMSğmı. 

Bir "Sanat Jüri" 
Heyeti Kuruluyor 

Avruparun bu kısmında ya§ıyan 
milletlerin eimdiki kadar emin bir 
sulh içinde yaşa.nıadıklan söylenebi
lir. 

Ankara 21 (TAN muhabirindenl
HUkQ.met dokuz kişilik bir ':sanat jil 
ıi heyeti" kurulması hakkındaki ka 
rarnameyi çıkarmıştır. Jüri heyeti, 
Güzel Sanatlar Akademisiniıf mimart 
heykeltraş ve resim şubeleri ~çin ge 
tirilen ecnebi mUtehassıslarla, Aka 
deminin şehircilik mütehassısı, Maa 
rif, Nafia, Parti yönkurulu ve dahili 
yeden gelecek birer mümessilden mtl 
rekkep olacaktır. 

Program hazırlanınıştrr. Cenaze 
~ (bugün) sabahleyin zafer ka.. 
~_.<ınUnde ta.buta konacak, mera _ 
~ sonra Mareşaller locasına ge 
~ecek, orada geçit resmi yapılacak 
~ t>aha sonra Mareşal Blomberg, 

Uzak Şarkta Vahim lnkisaf lar 
Kayseride Atatürk 

Günü Kutlandı 
Kayseri, 21 (A.A.) - Ilimiz:bl 

en gerefli bayramı olan Atatllrk gU. 
nünün 18 inci yıldönUmü dUn btl 
tün halkın ve gençliğin ,,ura.kile cUm 
huriyet alanında coşkun tezahüratla 
kutlandı. Atatürk anıtma ba.!lr.tıvi a. 
dına çelenk konuldu. Bu bUytlk gUn 
mUınasebetile şehir donatılm11, mey. 
dan ve caddelerde şenlikl'!r yapılıml 
t.Ir. 

ııutuk söyliyecek, ordu ba§kuman 
~l.rnıdan heyetler tabutun üzeri. 
~enkler koyacaklardır. 

~ ~r Hitıer, bugiiın millete hitaben 
llo beyanname neşrederek Lude.n -
t' tt'un kahramanlığından bahsetmiş 
,~. l.iareşal Blumberg te. Ludendor_ 
... ıttı bUyüklüklerini anlatan bir emri 
~~""-· . 

·"il neşretmış bulunuyor. 

Nüfus işleri 

Sürüncemede 

Bırakdmıyacak 

U zak Şark bMlseleri, lagU. 
tereııio Umk Şa.rha donan.. 

ma göndermeyi dUşüıımesl, Ame. 
rikamn da dorıuımasnu hazırladı
ğım göst.ennesl yüzünden fevka _ 
lide ehemmiyet kazanmıştır. Av. 
rupada vaziyetin karmak&n!Jık ol 
ması, Akdenbde başta korsaaılık 

olmak üzere yeni btrta.kım mUhim 
hi.diselerin vukubuhna81 ihtimali, 
lngUterenln Uzak Şark hadiseleri 

ile yakmda.n mfı!fgul oknuma mi. 

nl oluyor ve lnglltere. Japonyanm 

gün g~tlkçe genişlemek istidadını 

göste.ren Ja.poo istllastle ali.kadar 
olamıyordu. 

·······················································1 

! ...... :~~~: .. ~~.:~ ... ~~~ .. ~~-~~.~~ ...... . 
Junduğunu hissettinneeldlr. Ceına. Gerçi Avrupa ve Akdeniz işleri 
bi Çiıl hükfiınetine kartı harekete lnglltere için en kıymeti ba1s me. 
gtıÇmek Çin - .lepon harbini, bir seleler değildir. Fakat ortalıkta 
lngUiz mtistemlekesı olan ve lngll Britanya lmpa.ratorlubıınu tehdit 
tere imparatorluğunon Uzak Şark.. eden hidlseJer bulunduğ;una göre, 
ta eu Uerl karakolu olan Rong Avrupa ve Akdeniz işlerini mu -
Koog'un bitişiğine getirir ve in- va.kkat bir tesviyeye bağlıyarak 
güt.ere Ue Japonyayı ka.rştlaştınr: Uzak Şark De meşgul olmak ve 
Japon kuvvetleri m.ferln verdiği ne lngDtere imparatorluğunun sa.tve
şe ile Hong Kong sahasına da gire- tini terzahttr ettirmek icap ediyor. 
cek, ve buraBllll da işgal etmlye Yoksa lngilterede de bugünkü Av 
kalka.cak oLUJ"8& o zaman lngUtere ropa gailelerlnJn bıglllz donanın&. 
nia Uzak Şarktaki vaziyeti ve nö. SIDJ başka yere göndermlye mü -
tuzu büyük ve tıeli.flsi güç bir sar. sait olmadığı düşüncesi hlldmdir. 

t 

F akat lüzum hisıl olduğu ve 
bir karara bağlandığı tak

dirde, dünkü t.elgraflarm bUdlrdiği 
gibL Akdenlzde ve Atlas Okyano.
sunda lngUiz - Fransız iş bera -
berliğl kuvvet bulacak ve Fransa 
Akdeniz st.attikosunun her hangi 
bir değitlkllğe uğramam881 için 
büyük bir vazife alacaktır. Fransız 
matbuatı, Fransanm statükoyu mu 
hatam va.zlfesinl üzerine almıya ha 

Zll' olduğunu, Fransaınm da Uzak 

Şarkta menfaatleri olduğu için liı 
gUt.ereden h~blr yardmu esirge _ 

miyeceğlni yamıaktadırlar. 

Yeni YuCJoılav Torpltosu 
Paris, 21 (A.A., - Bayan Stoya 

dinoviç ile Visatniral Marian Poliç 
ve bazı Yugoslav ricali Belgrad ill 
mindeki Yugosalv torpidosunun de 
nize indirme merasiminde buhmmak 
üzere buraya gelmişlerdir. Belgrat, 
23 ilkkamında Nantes'da denize indi 
rileoektir. 

-· "1.kt\l'a, 21 (Tan muhahirfnden )
~~k V&tandaşlann şiki.yotlerln. 
~ \>e mWlôye möfettişleriııiıl t.ef
~ lı.cıen anla§ıldığlna göre. vülyet 
~ k'-larda nüfU& dairelerinin ba. 
~ 1't bakımsız bir haldedir. Bu dai
'lt ,_ • OOll defa hükômet koaakhlrmm 
~~tında ve ha.vuız. fena şartlar 
.~· Vata.ndaşlann nüfus işle 
~ stlrüneemeae ka.m.nı..sr için, 
....... 1t! v ekilett. tetldli.ima bir ia-

Son günlerde vaziyeti değiştiren 
birkaç hidise vuku buldu. Birta. 
lam lngll.lz ve Amerikam gem~ -
rbıln ve ZD"hblannm kazara veya 

811ltıya uğrar, belki de böyle bir b& Bununla beraber aınlaşdaıı tn. 
dlse, lngtıt.erenin Uzak Şarkta ve gilt.erenln dmwitmuım Uzak Şarka 

Diğer bir fikre göre son bAdL. 

seler Uzak Şarkta Japon tecavüzü 

ae kartı gelmek üzere lngilt.ere -
Sovyet yalanlığını, A vnıpada da 
Fransız - lnglliz dostluğunu tak 
viye edecektir. 

KISA HABERLER 
• Yuıoslav k~ naibi Prenı Paal ve n 

fikası, mart sonunda Praıa reaml bir si 
yaret yapacaklardD": 

tilad~. 

kast.ea bombardmıaG edilmesi bun. 
lamı en mühimi değildir. &iki en 
mühimi, Japonla.nn Nanldn hükii
metlnl vurduktan ve görünüşe gö. 
re, buradaki Japon düşmaınhğı kay 
nağnıı kuruttuktan sonra Cenubi 
Çin hökfimetlne karşı da ayni bat.. 
tı hareket.i taklo etmek üzere bu-

Paaitlktekl varbğr D&DUDa ağır bir göndermek karanm vermesi I a -
darbe teşkil eder. poayanm Cenubi Çine kalşı ala -

• ngfltere hlikdmeti vazlye • 
1 tin bu mahiyeti al1D8811l

dan endişe ettiği için Akdenlzdeld 
ve A vnıpadaki vaziyetin karışık. 
lığını ikinci ~ bir mesele •Y 
mak istedtğini ~östennlştlr. 

cağı vaziyete bağlıdır. Japonlar 
tecavüzlerinJ Şimali ~e hasreder 
ve oradaki vaziyeti tasfiye tle meş 
gul olacakla.ncıı gösterirlerse ihti
mal ki. lngllizler de donaıunalarmı 
Uzak Şarka göndermlye lüzum gör 
meder. 

Büttın bunlar Uzak Şark harbL 
nln hakikaten milhlm bir safha. 
ya girmiş olduğunu gösteriyor. 

Esuen bu harbin bliyük mese _ 
leler doğurmasmdan şüphe edile -
mez.Bu meseleler, bogiltt doğma.z9a 
yann muhakkak ki doğa.cakhr. 

• Tokyo Olimpiyadının 24 aiuıtos 1940 
ta açılması kararlaımıetır: 

• Çekoslovakya Reislcilmhuru Benq'in 
ilkbaharda Fransayı ziyaret edeceti haber 
veriliyor: • 

• Hariciye nazırı Kont Ciano'nun ıele 
cek aym 12 ıi.nde Budape~teyi ziyaret ede 
ceii bildirilivor: 
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.M.ahkeme'lerde 

Güçlükle Sorguya 
Çekilen Gürültücü 

Bir Suçlu Kadın 

T ehditçile·r 
Dun Tevkif 

Edildi 
Ayın on yedinci günü Taksimde Ta 

limhane Şehit Muhtar Bey caddesin
de Dkyaz apartnnanı sahibi Manol 
Saridise Krokili tehdit mektubu gön 

,,._ .................................. ._._ ...... ._._._ ... ._ .. -
BU AKŞAM 

MELEK 
SiNEMASINDA . l 

AŞKN HERŞEVDEN USTUN OLDUGUNU lDDlA EDEN 
NEFiS ve ŞAH~E BiR F1LM 

BÜYÜK AŞK 
F1anaızca aözlü 

Baş roHerde: · 

. CLARK GABLE MYRNA LOY 
Ayrıca : Paramount dünya haberleri Numaralı koltuklarJJJ 

erkenden aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 

Ağırceza Mahkemesi dün, çok gürültücü ve patırdıcı bir suçlu
nun dava.sına batladı. Davanın mevzuu Türklüğe hakaretti. Müba
tir seslendikten aonra İçeriye pejmürde kıyafetli, titman bir kadın 
girdi. Elinden tuttuğu bir çocuğu sürükler gibi salonun bir kenarı
na fırlattı. Role çrkan bir aktör edasiyle suçluların bölmesine geçti 

dererek 1500 lira istiyen Tanaş, Di ..ııı•
mitri, Anderya adlı üç delikanlı dün [ 

DANiELLE DARRiEUX 
polis tarafından Müddeiumumfüğe ve •-•••••• 
rilmişlerdir. SU.iiSTiMAL DAV ASI filminde 

ve söylenmiye ba-tladı: 

Büyük dere 
Yolundaki 
Cinayet 

Suçlular, tehdit mektubuna. ekle 
dikleri krokide şunları yazmışlardır: 

- Ağır, ağır ceza... dediler ~te "Şişli tramvay yolu, Şil;ıli mezarlı 
geldim. Bakalım ne olacak? ğı, Şişli deposu, likör fabrikası." 

Reis Refik, sordu: (Şlşl'i mezarlığı) cürn1esinin yanma 
- Adın ne madam? da büyük harflerle (Dikkat) kelime 
Madam, zembereği boşanmış bir 1 si yazılımıştı. Bunun manası da mek 

gramofon plağı gibi söylenmeye baş- ı tunta i?,ah edilmiş, "Eğer bu parayı 
ladı: götürüp oraya bırakmazsan akıbet 

- Aman resi, müsaade ediniz de 1 ~eleceğin ver burasıdT." denilmek is 
biraz da ben konuşayım. O kadar tenmiştir. Müddeiumumilik. suçluları 
çok konuşmaya ihtiyacım var ki... dosvalarile beraber yedinci sorgu ha 
Beni hapsedccekmişsiniz. Ben papaz 1dmliifine gi)nrlermiştir. üçü de tev 
mıyım?. Papazlar hapsedilir. Ben kif erlilmişlerdir. 
:1irküm. Ben ramazan tuttum. Hat- Kurıuııdarı Satarken 
ta, Kelimei şahadet getiririm. Böyle y k 1 d 

::ıPEK'"t~ 
TARlHIN AŞK - llIT!RAS VE MACERA DOLU BlR SAHIFESI 

SEZAR Bor jiya 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Halkla. birleşen bir kahramanın zulme karşı isyanı ... On binlerce a 
ça.rpl§tığr muazzam harp ~eleri FLORANSA'nın meşhur SEF~ 
Vt" lHTtgAMI 

Dün Ağır ceza mahkemesinde eski 
metresi Salihayı Büyükderede öldür 
düğü için tevkif edilen Ferhadın mu 
hakemesine devam edilmiştir. Şahit 

olarak din~enen Zilha, şunları söyle 
miştir: 

- Bu Ferhat metresile beraber ay 
ni evde oturduğumuz Ayşenin yanma 
bir ay misafir geldilerı Bir gün Fer 
hat Salihayı dövmüş. Oda anahtarı 

kad h. h ed·1· . ? A . a a an ı 
rn ıç aps 1 ır mı· man rets, Suıtanahmctteki sanat mektebin- A T • N A K A ç ç sözü~ü ke~~e... . . de hademe Selim oğlu Sıtkı, mekte - 1 ' A K 1 L A R 1 

Reı.cı sualını tekrarlamak ıstedıkçe bin bodrum katmd b 1 n 1000 ki .. 
1 

· d a u una 
o soy enıyor u. Nihayet: ıo kadar hurda kurı:ıunu catarak Ge- Baş Rolde : IH A N S A L B E R S 

- Daha doğrusu, dedi, ben adımı 
da unuttum. Babam da küçük ölmüş. 
Onun da adını bilmiyorum. Hem öl
müş adamın adını ne yapacaksınız? 
dirilere bakalım, dirilere ... 

dikr:ıa!'ı;ııfa hurna<'r Mih::ıla satarken 
suç üstünde yakalanmıştır. ~unanistanm büyük ve güze.l ~anza ~la~, .parlak küçük nehirleri, lima nlan, adalan ·ve sıcak Cen~p 

şıle kaplanmış Marmara denızı .... Bu büyük ve dramatik maceralar filminin başlıca unsurlarını teşkil etıııe) 
· komşuya bırakarak annesinin yam 
na gitti. Ferhadın eşyasını filan gö 
türmedi. 

salonundaki oğlunu göstererek - şu 1 tedir. Onümüztelri Cuma akşamından itibaren T' D R IC s l ıi e m " s 1 n d •. 
oğlan olmasa ben yine orada kalır - '::~~~~=:-~~!~~!'111~~~~~!'11~ ... ---··ıııiıiiiıliii•IİİİİIİlıİıİııİmmİmm.;~_::.::..;~I 

Suçlu Zelihanm şahadetini kabul 
etmemiştir. Muhakeme, gelmiyen şa 
hit1erin çağırılması için talik edi1miş 
tir. 

dım. Fakat bu c:ocuk sokakta kah- .. :H.TUGRUL SADI ._ Yer bulamayıp geri dönmek mecburiyetinde kalan 
yor. onun iGin çıktım, dedi. rEK TIYATROSU Reis: 

- Canım senin adın Raselmis. Ba 
banın da Ya.şova değil mi? dedi ve 
zabıt katibine emir verdi: 

Bundan sonra reis madamm elin- Bu gece (Usküdar) yüzlerce kitinin vakıi talepleri ü,erine· . 

deki raporu istedi. Mübaşir raporu Hale Sinemasında e gaan M ~ R SiNEM.ASi 
alacaktt, madam: KOR ve KILIBIK iii;;J} \\:::J} ~ 

Hamabn Cinayeti 
Dün Ağırceza mahkemesinde Sir 

keci Hamallar katibi Kenanı öldüren 
hamal Yusufun muhakemesine de 
vam edilmiştir. Mahkeme geçen celse 
de eski Şark Demiryoll'an müefttişi 
Salihattin tarafından hamal Yusufun 
mUracnatı Uzerine açıll\n tahkikat dmı 

rasınr dev1et şurasından istemişti.Dün 
mahkemede gelen cevap okundu. Dos 
yanın Devlet Şürasından Nafia Ve 
kaletine gönderildiği anlaşılıyordu. 

Muhakeme dosyanın Nafia Veka.Ietin 
den getirtilmesi için talik edildi. 

Elini Boşa Atmış! 
Mehmet Taşdoğan isminde biri, 

dün tramvayda Mehmet Çaylağın ce 
bine iki defa elini atnıış. fakat çanta 
sını çıkartama.mış. üçüncü defasında 
e'ini sollrken yakalanmıştır. Mehmet 
Taşdotan. dün meşhut suçlar müddei 
umumiliğine gönderilmiştir. Sultan 
ahrnet Sulh Uciinci.i Ceza mahkemesi 
suçlu hakkındaki kararını bugün ve 
rect'.ktir. 

- Yaz ... 
Raşe! yine atıldı. 
- Evet, yaz da sizin, kış ta sizin, 

Bay reis ... Bize ne kaldı bilmem ki. 
bana söz veriniz mahpus mahpus et
miyeceğinize dair size söyleyim. 

Suçlu, bundan sonra b;r derviş gi
bi iki yanma sallanarak: 

- Ağır ceza da ağır ceza.. Ağır 
ceza da ağır ceza ... demege ba::ıactı. 

Reis tekrarladı: 
- Madam. sen sorduklarınıza ce

vap ver, seni hapsetmiyeceğiz. 
Madam cevap verdi: 
- Eksik olma babacığım. Sen be

nim babamsın. Sen olsan kızmaz mı· 
sm, bay reis. Bu çapkınlar yolda be
nim eteğimi kaldmyorlar. Ben namus 
lu kadınım. Kızrnca kendilerine küfür 
ooiyonım. Fakat Allah için söyleyim. 
Bu hfıkimler çok iyi adamlar. Beni 
serbest bırakacaklar ... 

Bu arada madam entarisinin eteği 
ni kaldırdı. İG cebinden muska gibi 
muşambaya sarılmış bir şey çıkart
tı. Reise göstererek: 

- Hem bay resi, benim Mazhar 
Osmandan raporum var ... Ben onun 
ha.cıtanesindc yattım. - Mahkeme 

- Karasevda!.. Bu senin için çok fazla!. diyordu. 
Küçük bir alakayı böyle tehlikeli ve zararlı bir hale 
dökmek doğru değil Kenan! .. Kendine acı!.. Bana 
acı! .. 

- Ben kendim getireyim. Bay re
is Senden başka kimseye itimadım 
yok, dedi. 

Ha-tanenin raporu 
Reis, alınan raporu okudu. Raşe

lin akıl hastanesinde bir müddet kal 
dığr anlasıhyordu. Ru arada madam 
salondaki oğluna dönerek: 

- Korkma oğlum. AtJadık. dedi. 
.:vıuaaeıurnuını maui:lım n.aşeıw um 

şahede altma almmasını istedi. Mah
keme. Bakrrköy akrl hastanesinden. 
raporun ıruretini istemeye karar ver 
di ve madama: 

- Şimdi serbestsin madam, iste
diğin yere gidebilirsin, dedi. 

Madam, salonun kapısına geldi, 
yüksek sesle reise hitap ediyordu: 

- Ah sen ölme, ölme. 
Mübaşirler onu çıkarmak istedi

ler. O: 
- Yahu dua etmekte yasak mı? 

Dua. ediyorum, diyordu, Fakat ka
pının önünde bulunan polis onu yi
ne yakaladı: 

- Madam senin bir evrakın daha 
var... Seni müstantikliğe gönderece
ğim. dedi ve onu sorgu hakimine gö
türdü. 

Bir icra ilamı 

Tahrif Edilmiş! 
Dün Ağırceza mahkemesinde bir 

il8ım tahrifi davasına başlandı. !ddia 

şu idi: üsküdarda oturan f:ita.yriye 10 
.Jir~Mı: İc>ra. il!imrnı 1 !'\ lirsı tTAT\IIl.ISbr. 
Suçlunun avukatı bu iddiayı z:eddedi 

yor ve : 
- Bu tahrifatı icra takipçi.Si Celfil 

yapmıştır, diyordu. Dün mahkemede 
Bayan Hayriyenin müdafaa şahit e 

dinlendi. Muhakeme karar için talik 
edildi. 

---.o--

Kömürden Zehirlenmiş 

Bütün rekorlan kıran ve ıenenin en büyük · 
TORKÇE SöZLO :VE ŞARKILI 

Seyh Ahmed 
pheserini bir hafta daha göstemıiye karar vemıittir. 

RAM o N Rr{~(rex R R o lııiiıi. ___ ...... 

~----------------------~~~~~~~--~~_;/ 
Arnbas~dör Ca;i: 

. ve 

HARRY FLEMING HABEŞ REVÜSÜ 

NOEL REVEYONUNU 
Beraberce tes'it için sizi . 

.M. a ·k Si I I J Küçük Nurosmaniye apartımanm 

da oturan 60 yaşlarında Vahit ismin .... Dansing • Lokantasına davet ediyorlar. · y 
de bir ihtiyar iki gün evvel odasında 

ölü olarak bulunduğu için cesedi Mor 
ga kaldırılmıştı. Morg dün raporunu 
vermiştir. Kömür gazından öldüğü 
anla.şılmıştı:t. 

tstıınhııl Belediyesi Şehir Tiyatrosu . d 
im DRAM KISMI OPERET KISMI 

· ·saat 20,30 da Saat 20,30 da ~~ıı~ı TU R.AN OOT Bilmece. Komedi 3 perde ~~~~~:n~ ıll~ Masal .. 5 perde 

Fakat .kira.cısı bir haftaya kadar çıkacakmış birka~ 
gün içinde İstanbulda bul~cağmı. Eğer bu köşk bi
ze elverişli bir yerse. yazlık oraya 'naklederiz. 
Adanın havası hem sa.na hem de küçüğe iyi gek!t"' 

cektir. ·Zaten tebdilhavaya ihtiyacm olduğunu bili 
yorsun.. ilah ... ,, · 

Genzime dolan baygın leylak kokusile bitkin yatı_ 
yordum. Cevap vermek için dudaklarıımda kımılda. 
yacak mecal kalnıa.ınlştı. Yalnız; ağır bir nöbette 
sayıklar gibi, gözlerim kapalı, mırildanıyordum: 

- Nalan! .. Nalan! .. Nalan! .. Y AZA N: K E R 1 M E NADIR 
{;pz1erimiz biribirinde dolaştı. Herkesten önce bit" 

yük anne kaşla.nnı çatarak: 
- Fes\,iphanallah !.. dedi. Sanki oldukları yerdeıt 

• f. 
su çıJmn.ışt .. Şuraya geleli daha nekadar zaman oldu:ı 

• 

Günün ilk ışıkları perdelerın arasından süzUlilrkeu 
başımın sıcak iki avucun içinde sarsıldığını hissettim. 
Nalanın bir fısıltıya benziyen sesi: 

- Kenan, diyordu; sabah oluyor artık!.. Bırak 
ben gideyim .. 

-Gitme! .. 
- I•;vct gideyim .. Sen de dinlen .. 
- Nalan, senin kollann kadar beni ne dinlendire-

o~lir? .. Başım senin göğsünden başka hi~bir yerde 
dınlenemez ... 

- İyi amma yavrum .. Ben hastayım ... Bunu bili
yorsun ... Akşamdanbcri uykusuz.um iki saattenberi 
ayni vaziyette oturuyorum. Bu beni harap etmez 'lli? 

Başımı .kaldırdım. Nalanın yüzü hakikaten soluktu. 
- Bcnı affet, dedim. Beni affet Na an!. Sana pek 

çok, ölçüsüz işkence ediyorum .• Evet, git artık! .. din. 
Ienmek benden çok sana lazım! .. 
Alnımı son bir defa öptükten sonra kalktı; ağır 

adımlarla kapıdan çıkıp gitti. 
Elbiselerimle yatağa uzanmıştım .. Başım boş bir 

kubbe gibi uğulduyor. kulaklanmda çan sesleri çal
kanıyordu Şakaklarım öyle zonkluyordu ki, kafamın 
kemikleri parça'anacak, dağılacak sanıyordum. 

Bütiin bu ~sı~:e, bu uğultuya, bu ağrıya rağmen 
Nalanm hayalı goz kapaklarımın altında bUtUn can
lılğile yaşamakta idi. Onu nekada.r, nekadar çok se
viyordum Yarabbi! .. 

Uvandığım zaman akşam yaklaşmıştı. Hemen ya. 
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taktan frrladıın. Yattığrm vaziyette uyuyup kaldığım 
için elbiselerim bUl'llŞllla.mıştı; başımın ağrısı hafif
lemiş, biraz kendime gelmiştim ... Dışarı çıktmı. Ses 
sa.da. yoktu. Yalnız bahçede oynıyan Han.danın hay. 
kırmalan işitiliyordu. Nalanın odasına baktrm: Boştu 
Merdive~ ~ına gelerek pencereden bahçeye eğil
dim. Nalan çamın altında oturuyor, büyük anoosile 
konuşuyordu. Hemen merdivenleri inerek yanlarına 
gittim. İkisi de beni görünce gülümsediler. Büyük 
anne yan şaka yarı ciddi: 

- Bu ne uykusu böyle efendi? dedi. Gece kuşları 
gibi sabaha kadar gezmek. eğlenmek.. Sonra akşama 
kadar uyumak! .. 

önüme bakarak mırıldandım: 
- Bir münasebetsizliktir oldu .• 
- Tekrar etmesin de .. 
- Hayır! .. Sizi temin ederim .• 

İnanayım. mı? .. 
- Şüphesiz!... 

Nalan sözde kayıtsızh'Kla başrnı salladı: .. 
- Hem tekrar etse bile ne olur •· Gezmek, yürU-

mek bir genç e~keğin hakkı değil mi?.. ' 
Yüzüne öfkeli baktım: 
- Ben serseri bir çapkın değilim! .. 
- Estağfurullah! .. Belki haşan bir Harbiyeli! .. 
-Hayır! ... 
- O halde bir gece kuşu! .. 

- Bütün bunlan bir gecenin, bir tek gecenin inti.. 
kamı için söylüyorsunuz değil mi? .. Bu haksızlık de-
ğildir de nedir?.. . 

İkisi birden kahkaha ile gülmiye başladılar. Benim 
le alay ettiklerini anladım. 
. - Aşkolsun! dedim. Kırk yılda bir yaptığım bir 
eğlentiyi böylece burnumdan getirmiye çalışıyorsu
nuz ha! .. 

Nalan bu sefer gözlerimin içine bakarak sordu: 
- Çok eğlendin mi akşam? .. 
- Pek çok!? .. diye mrıldandmı. 
Bu sırada Handan koşarak yanımıza geldi. Elinde 

oir mekbıp tutuyordu. Nalan hemen zarfı kaptı ve 
yırttı. Sevinçle: 

- İlhami Beyden! .. diye haykırdı. 
Neden bilmem, ne zaman olursa olsun, nerede olur

sa olsun, kimden olursa olsun gelen bir mektup, in. 
sana tuhaf bir heyecan verir ... Ben de o anda ayni 
şeyi hissetmiştim. Nalan sabrlara süratıe göz gez. 
dirdikten sonra yUzti değişti. Peii te memnun görün-: 
miyen bir tavırla: . 

- Bakınız ne yazıyor, dedi; ne garip adamdır şu 
İlhami! Ve yüksek sesle mektubun bir kısmını oku. 
du: 

" .. :Dört gündenberi Adapazanndayım. Burada es
ki bir arkadaşa rastladrrn. Kendisi kıştanberi burada 
imiş. Bu yüzden Adadaki köşkünü kiraya vermiş. 

Bu münasebetsizlikten başka hiçbir şey değil! .. 
Nalan aczini gösteren bir b&.§ hareketile karşılıtı: 

verdi: • 
- Ne yapayım ' .. Bilirsiniz ki, İlhami titizdir si:ııi1 

lidir aklına geleni yapmak ister .. Mani olmıya kaJ, 
karsanız hiddetlenir ... 

Dk defa söze karıştım: 
- Evet, haklısın Nalan! .. Mecbursun ... 
Gözlerimiz biran biribirine takılıp kaldı. Onun lı:e" 

derli olduğu belliydi.. Yeşil gözlerini şikayetçi bit 
' buğu kapJaınıştı. Bense kayıtsız görünmiye çalışıyor 

dum. 
Demek Nalan yine gidecekti? .. Yanında bulunrrıııfl" 

kabil olan şu biricik aylan yıne benden uzaklarda. ge 
çirecekti.? İsyan etmek, haykırmak istiyordum. J3tl 

haksızlık değil de ne idi?.. Bana bundan fazla nasıl 
işkence edebilirlerdi?. . 

aece Nalan mektnİbu babasına gösterdi. Bu işe o 
'9 

da memnun olmamıştı. Yatrncıya kadar ayni bııl11 

münakaşa edildi. Neticede hiçbir şeye karar verenıiY'° 
rek odalarımıza çekildik. 

Ertesi ve daha ertesi giinler böylece geçti. Na.laıılS 
yalnız kaldğımız kısa zamanlarda hiç bu bahsi ta:te· 
lememiştik. Bir akşam Ustu benim avare dola.Ştığıı111 
görünce yanıma geldi. . ~ 

- ister misin? dedi; seninle Şeyh Kutsin~ klU et 
ne kadar gidelim... Bu gezintiyi ayla rdanberi ih.Il1sl ) 
tik.: . (Arkası .,g.t 
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olmak. kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 
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- ~NE BEDELi -
Tiirki10 Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 A7 1500 • 
400 • 3 A7 800 • 
150 • 1 AJ SOO • 

llilletlerarası posta ittihadına dahil olm.. 
hn memleketler lçın S0-16-9-3.5 liradır. 

~bone bedeli peılndir. Adres det••tırmek 
"-- kanıınu. Cevap için melnuplara ıo 
""111'1l•luk pQJ Dlvesl lbmıdır. 

EONUN MESELELERi! 

Alman Üniversitelerine 

1' alebe Göndermeli 

hliyiz? 
[Yazan: M. Zekeriya] 

A vrupaya tahsillerini tamamJ&. 
inak üzere gidm talebemizin ~ğu 
~a.dır. Bir vakitler bizim L 
~ ilm.ba Mekkesl P.a.ristl. AVnıpaya 
tahsııe gidenler umumiyetle Parisl 
tercih ederlerdi. Şimdi Fransaııın ye 
l'inl Almanya almaktadır. '.l'ahsUleri. 
bi tamamlamak üzere gerek hlikii. 
lnet '\'e resmi daireler ta.rafaoda.n 
gÖlıderllen ''e gerek hususi kşebbüs 
lerlle giden geııı~ler için ilk alda. gelen 
Yer Almaya.dır. 

Bugünkü Almanya ilim i~in bir 
lbabet olabilir mi! 
Çocuğumuzu göndenneden evvel 

kendi koodiınlze bu sualin ce\•aplan. 
lllJ araştırmalıJ '1Z. 

Biliyoruz ki, A.lınanyada ilim de, 
la:nat ~. fikir de sansüre tabidir ve 
bıuayyen bir ideolojiye göre seferber 
edllıniştir. Bütün ilim mU~seseleırin. 
de Nazi mefkfıresi hakimdir. Hatta 

TAN r D 
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Bf NLERCE Yf l 
ÖNCEYE 
AiT KESIFLER 
E ski İnsanların bize kadar 

gelebilen ana kitapları 
pek azdır. Asırların yıpratıcı 
ve kemirici dalgalarından kur 
tularak yirminci aıra kadar ve 
ti,ebilen bu Çefit kitapların ek 
ıeriıini de din kitapları te,kil 
eder ki tarih bakımından kıy
metleri ikinci derecede kalır. 
Din çerçiveıinin dıtında kalan 
ve eski milletlerin sanat, zira
at ve kültür ıiatemlerini, mad
di taraflarını bize kadar geti
rebilenlerin değerleri çok yük 
sektir. 

Bu eserlerden birisi ve belki de 
birincisi Ibni Vahşiyenin Nabat eli 
linden Arapçaya çevirdiği (El-Fe
lahaLün-Nabatiyye) kitabıdır. Bu 
kitabın iyi ve eski bir vazma nUs
hası Bcyazıtta umumi kütüphane
dcdir ve 2064 numara.da kayıtlıdır. 
Murat Molla ve Topknpı sarayı kil 
tüpaneJerile daha birkaç lc:;tanbul 
kütüpanesinde de nUshaları varJ 

dır. KUfe civarında Kussin'de do
ğan lbni Vahşiye'nin asıl ismi Ebu 
bekir Ahmet bin Ali bin Alaty-eL 
Kesdaııl'dir. 

Tarihçi (lbn-Un.Nedim) e göre, 
Kesdani (Nabatl 

me:;~d~~~) :_ ı· LK eı· RA VE BUZ ci 7.eydan da Na-
bat dilinin bizzat 
Süryani ve yahut 

onun kardeşi bir 
dil olduğunu söy-

• 
lüyor. NASIL YAPILDI? 

tıltlİ teli.kkiler Nazı görüşlerine gö. 
l'e manasını da de~rfştirıni11tir. Ge.. 
~de de yine bu sütiunla.rda. bahset
tiğim gibi, yeni yapıbnakta olan 
lll'Odhous ismlle tan•nmlŞ Alma.o anı. 
•lkıopedisinde kelimelere yeni mi.na.. er \'orilmektedir. l\lesela bu ansi. 

ı•cutıp ... ,.POPA "'l.nii:l:Aln hıP :....Mi111l • 1 ı.-..,; "'iT<> hgİm> hn l:it.ıı hr ?!'11 
hicri yıhfida Arapçaya çe 

r·ıh;:h;~ y~~':ı : K~:~:i, .... I değil, bir prlatandır. Nazariyeleri 
okonınıya df',.ğmez. Yahudi, mekruh 
hlr rnahliiktur. Harp mukaddes bir 
§eydir. Ahlik, aııcak Nazilerin öğ. 
tettiği.ndeın ibarettir ve saire ... 

l'lne blliyoruz ki. Ahnıuı üniver _ 
&itelerindcn birçok ilimler kovulmuş 
tur. Ahnuı kütUpaneleri bir90k ki
fıaplan yakmıştır. 

Almany.a.nm dünyaşı muayyen bir 
körüşti vardır. Uni\·ersite!eri de ta.. 
liht, 88111atl, edebiyan, fikri hep bu 
'8.viyedeın göstermekle meşguldür. 

Alınan üniversitelerln(le olaıyaıı 

bf.ı. gencin geniş, bitaraf, bir felsefi 
görüşü, bir tarihi telii.kkisi olamaz. 

Alman üniversiteleri hakkında. bir 
fikir vermiş olma.k için Manches~r 
Guardlan gu..eh'18kle Almaınyada.n 
tlJnderllen bir mektuptnın şu parçala.
tr okumanızı ta\·slye ederim: 

"1983 tenberi Almaınyada Unlver. 
llt.e tıalebeslnln adedi çok a.za.lmıştır. 
O "tarihten en•el ya.Jnrz llamburg ll. 
lllversitesiılde SOOO talebe varken bu 
gUn aııcak 1200 talebe mevcuttur. Bu 
g\iıı Alman üniversiteleri metruk bir 
italdodir. Sınıflar ya.n ya.rıya boştur. 
~\'\'elce ytiileree t;a.lebeye konferans 
"eı-en profesörler, bugün karşıların. 
«la ondan fazla talebe bula.mıyorlar. 
l'tofıesörlfll'İll de adedi azalmıştır. 
bunun başlıca sebebi, bir~klamun 
~~i üniversit.elerinde hocalık ede. 
'-'lYecekleri ileri sürülerek nefyedil. 
'-leıer1, yahut lşletinden çıkanlmala. 
l'ıdır. Bugün Heidelberg üniversitesi 
bir matematik profesörü aramakta.. 
dır. Hamburg Universltesmin ta.rlh 
"edil ktirsUlerl boştur. Bütün Alman 
lbtiverstteıerl, ihtlsas kürstilerl L 
S:IQ Profesör aramakla meşguldür. 

Afrna.n üniversitelerinde tahsil ae.. 
"iyesi de dilşmüştilr. 938 terı evvel 
0ıı 'l'e.rm ka.lmadrkça felsefe dokto. 
~. vermiye cesaret edemlyen tale
be, 3bndl iki Tmm 800J"a doktor çr. 
le.yor. Bugiin linlverslteıerdekl t.a.le. 
berı1a mukadderatı Nş.zi partisine o. 
1-.. alA.kaıa.rma bağbdır Ve -1re ve '-1 . ...., ..... 
'1ıı llu şartlar içinde b'11unan Alnıaın 

l\·ersitelerine. Tiirkinde ç.alışa<',ak 
"e 'l'ürkiyenin ya.raıki ·haya.tında rol 
~laea.k gooçleri gönde"9ek. hem ken 
~rt. hem de memleket için faydalı 
--uasa gerel<tir. 

virnniş ve 318 H. tarihinde de Ali 
bin Ebu Talibe dikte etmiştir. Dik
te ederken diyor ki: 

Oğlum! Ben bu kitabı elime ae-
.. o 

çen Kcsdan'lılann (Kaide) kitap. 
lan arasında buldum. Kitabın Kal
de'cedeki ndmt şöyle tercUme ede
bilirim: (Çift sürme, ekinleri, a
ğaçları, me:vvalan ıslah etmek, bun 
larr her ttirlü afetlerden, hastalık
lardan saklama kitabı) 

Evvela habrrma bu kitabı ihti
sar etmek !?eldi Fakat bu hareke. 
timin yanlış olduı'Ytınu düşiinerek 
vaz ~ectim. C'iinkii Nnbat'lılann 
malfımatmı olduğu gibi nakletmek 
18.ztmdrr ki. onıarm başka miıtet
ıere nallİP olmıyarı yilksek sanat 
ve bilgi sevivelerini. hulu~ kudret
lerini anlatehilevim Bu kitap be. 
nim elime öyle bir zamanda geç
miştir ki. bu milletin adJ. sanı unu
tulmuş, avakta onlarr hatırtatscak 
hiçbir eserleri ve alli.metlerl kalma 
mıştrr. Yalnız hurafelerle kanşık, 
bulutların arkaSTndn eaklı, bula_ 
nık ba?.ı bilei kırıntrlan bize ka -
dar sızııbilmi!'ltir. Ben bu kitabı 
Kaide dinini. adetlerini ve onların 
dillP.rini hRlfı vn!'latan bir kabilenin 
elinde buldum. Bunlar bu kitabı di
nt bir sır gibi saklıyorlar, kimse. 
ye göstermiyorhırdı. Fakat Tanrı 
bana onların eski dillerini öğrenme 
bahtivarlııbnı vennisti. Ben onla
nn dilini o kadar ivi bilivordum ki, 
konuşurken beni de kendilerinden 
sanıyorlardr F.sasen ben de onların 
neslindendim Benim de daımarlanm 
da Kalde'lerin kant dolaşıyordu. 

Alalh bana bol para da ihsan et
mişti. Dillerini ve paramı anahtar 
yaptım . Bunlara mUdarava başla. 
dım, gilzel hileler kullandım. 

E Berinde kıymetli kitaplar 
bulunan bu Kalde dökUn

tUsU kavim eşek, ökUz gibi hissiz 
ve cahil adamlarch. Fakat bu eşsiz 
kitabı elinde tutan Kesdant söyle
neni oldukça anlıyan bir adamdı. 
Ona anlattnn: 

Senin bu kitaplan saklamakta 
gösterdiğin ifrat hiç te doğru de. 
ğildir. Çünkü mensup olduğıın bU
ylik milletin adını, şerefini öldUrU
yorsun. Dedelerin bu kitabı sana 
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bunun .için mi emanet ettiler. Ben miş. Daha sonra da Kavsami is-
d.e senın mensup olduğun milletin mindeki UçUncU bilgin kendi tecrü 
bır çocuğuyum. EslAmızm adlan- helerini kitaba zeyil yapmıştır. 
nm unutulmasına senin gibi mi- Dığris kitıı.bmı fasıllara ayır· 
nasız bir kıskançlıkla kitapları sak mış ve her fasıı resimlerle de izah 
lıyanJar sebep olmuşlardır. Biz etmişti. Diğer alimler bunun taksi 
b~~laı: ~ka dillere çevirelim. Bu matına ve resimlerine dokunma -
bızım .ıçın ve dedelerimiz için bU- dan kendi mUtaıealannı eklemiş. 
yilk hır şereftir. ler 

O bana: · 

I
• Ik müellif kitabını hazırla-

- Ebubekir, dedelerimizin, şeyh 
terimizin tav .iyelerine muhalefet 
mi etmek istiyo~un. Onların bize 
dinlerini, adetlerini muhafaza hu. 
susundaki tavsiyelerini unuttun 
mu? dedi ben cevap verdim: 
. -:-- Anlamadığın, okumadığın, 
ıstıfade etmediğin kuru kitapları 
saklamaktan ne fayda umarsın 
bunların alelade taş ve çamurdan 
ne farkı kalır. 

K itap sahibini kandrrmıştnn. 
Bundan sonra kitaplarını bi 

rer birer arapçaya çevirmiye hafla 
dım. Onlar da kitaplann muhtevi
yatını anhyorlarl seviniyorlar ve 
bana teşekkür ediyorlardı. Fakat 
ben bu işe muvaffak oluncrya ka. 
dar çok para, vekit ve emek har
cadım. Bu kitabı aslına tamamen, 
harfi harfine sadık kalarak tercu-' 
me ettim. Kitap fevkalade faydalı 
olduğu için hoşuma gitti. Kitapta 
toprağı hazırlamak, sürmek, ağııç 
lan ilaçlamak, meyvaları verimli 
bir hale getirmek ve cinslerini ye. 
nilemek, ziraat bakanından bazı 
eşyanın. beldelerin, zamanın, mev 
simlerin, hava değişmelerinin te
sirleri. toprağa, nebatata lnz olan 
kabiliyetsizlik, hastalıklarm ve ha 
şerelerin imha ve tedavisi. ilaçla • 
nn terkiplerini bilmek gibi çok 
faydalı bahisler vardı. 

Bu kitap eski dille tam 1500 yap 
rak kağıt üzerine yazılmıştı. Kita 
bı üç Keldani Alimi hazırlamıştı. 
Kitabı ilk defa Zühal senesinin ye 
dinci bin yılı iptidalarmda Dığris 
adlı bir alim yazmıştır. Yedinci 
yılın sonlarına doğru Benyoşat ad 
lı ikinci bir ilim kitaba kendi ınU
şahede ve mütalcalannı ilave eL 

madan evvel Ay Tanrnun 
tapanak'ı önüne giderek kurban 
kesmiş ve kitabrnm okuyuculara 
fa.ydalı '>lmasını istemi§. Hatif, ona 

- Kurbanın ve duan kabul edil 
di. Kitabını yaz. Bu kitabınla ben 
insanlan geçim sıkıntısından kur
taracağım demiş. O da kitabına 
başlamış ve yazmış. ı 

Kitabın başında (Kaide) terce 
mukaddes sayılan zeytin ve hatmi 
ağaçları hakkında uzun ve miteo. 
lojik malfunat vardır. Kaldelerce 
her katı ve siyah ~ey ~ytine ben
zediği için mukaddestir. Bunun i
çin karata.şiara - baceriesvet . ta
parlardı. Bayrakların: kara ku
maştan seçerlerdi, askerlerine ka 
ra renkli elbise giydirirlerdi. Ak. 
ka.darlann da mukaddes rengi kara 
idi. Hamurabi kanunlannda Ak
kadlara karabaslılar deniyordu. 
Moğollann bayr~klan da kara idi. 
Horasanlı Ebu Müslimin bayrağı 
gibi askerinin elbisesinin de ka
ra olduğunu biliyoruz. 

• bni Vahşiye zeytin ve hat. 
1 miden sonra metine geçi -

yor. Kitap Uç cUz ve 129 fasıl ha
linde bitiriliyor. Kitabın yalnız fa. 
sıl başlartn! ve adlarını !lğdn mak 
için böyle birkaç makale yazmak 
icap eder. Tarihin şimdiye kadar 
karanlık kalan birçok köşelerini 
aydınlatacak olan bu kıymetli ese
rin di1imize çevrilmesi çok ı.&zım
dır. Yeraltmda su aramak ve yaka 
lamak, şimdiki arteziyen gibi su fış 
kırmak, kuyuların suyunu çoğalt 
mak, suların tatlanru değiştirmek 
ve ıslah etmek, muhtelif suların 
tabiatleri gibi mühim bahislerden 
sonra o devirde meyveli, meyvesiz 

bUtiln ağaçlardan, bunlann cins
lerinin ıslahından, süs ve ilaç için 
kullanılan çiçeklerden bunların has 
salanndan, muhtelif üzüm çubuk 
lanndan, şarapların cinslerinden ve 
yapılma şekillerinden ağaçlarm vt: 
nebatlarm hangi memleketlerden 
Babile getirildiğinden bahsedilmek 
tedir. Kalde'li alim mayıstan şuha 
ta kadar on ayda ziraatçilerin ve 
bağcılann yapacakları şeyleri bi
rer prograın1a izah etmiştir ki yir 
minci asnn bir iş ve ziraat takvi. 
mi bu kadar faydalı malumatı ihti 
va edemez, bir s.yiık programı ter
cüme edilse bunun binlerce sene 
evvel Kalde'ler tarafından hazır
landığına insan katiyen inanamaz. 
Geçen gün bir muharrir kaybolan 
ihtiralnrdan bahsederken eski Ro 
malılann fildişini yumuşatmak i. 
çin kullandıkaln usulün hala keı,
fedilemcdiğini yazıyordu. Işte bu 
kitapta o usul pek gü?.el izah edil
miştir. 

B iz birayı yirminci asrın bir 
içkisi olarak tanıyorduk. 

Halbuki Kalde' lerin pekala bira 
yaptıklarını da bu kitap bize öğre. 
tiyor. Kavsami der ki : (Arpa ve 
darı karıştınlnrak çok keskin bir 
içki yapılrrdi ki. sarhoştuk vermek 
te şarabın yerini tutardı. Yalnız 
bu içki baş ağnsı, ve yel yaptığı 
için asaba ve dimağa dokunur, ;n 
~ana gece fena rüyalar gösterirdi. 
Bu şarap bazen buğdayla arpa ka 
nştınlarak hazırlanırdı O vakit da 
ha keskin olurdu. Bu Uç maddenin 
kanştıntmasile elde edilen şaraQın 
mühim hassalan da vardı. Herhan 
gi bir kemik veya boynuz bu şara 
hm içinde Uç veya daha ziyade 
gün bırakılırsa balmumu gibi yu
muşar ve sanatkar bunlara istedi
ği şekli vererek işlerdi. Bugün Av. 
rupanm mütekamil sanati çok es
ki devrin fil, gc~cdan dislerl ve 
kemikten işlenen eserlerin bir ben
zerini yapamaması Kaidelerin yu
muşatma usulünü bulamamasın -
dandır. 
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Matmazel No. 2 nin 

Alafranga Tarifi 
- IKlNCl FASIL -

[Yazan: Aka Gündüz] 
Yerli malı Matmazel mürebbiyeyi 

dün kısaca tarif etmiştim. Azımsa_ 

yıpta tafsilat isti yenler, Ustat Hii&e. 
)in Rahminin otuz beş yıl önce yaz.. 
dığı (Mürebbiye) adlı romam oku. 
sonlar. ' 

Bugün de 2 numaralı yaban cin
skıi biraz tarif edeeeğbn. Türklyeye 
giren Matmazel mürebbiyeler bir • 
kaç vesikaya ayrılrr. 

1 - Kendi memleketinde ~rçl 
tezgihtarı bile olanuyacak derece iL 
yakatsızlar ve mektep k~ldan; 

D - Abuk sabuk hareketlerlle po. 
llsi bıktınp usandıraıılar; 

m - Her hafta mmtakasmm hıf
Z1881hha memurluğuna "muayeneden 
firar cezası" vere vere kaçıp 88kl&. 
nacak bqka diyar anyanla.r; 

iV - Bir budalanın peşine takıhp 
~dikten ve geldJğt yere dÖllftniye. 
eeğhıl anladıktan 90nra akdlananlar; 

V - Beyaz kadın müeıMeeeleria .. 
den tekaüt olanlar; 

'\'l - Kendi memleketinin Levan .. 
tini olupta bedava pasaportla !;ikan. 
lanlar; 

Vll - Memleketimizi memleketle.. 
rinin sekizinci sınıf müstenııekesi S&. 

yanlar; 
VUI - Acentalar tarafından son.. 

radan görmüşler ve budalaJar hak .. 
kında mufassal malfımat ala.ıılar; 

IX - Bin bir macera Peff1ne düşttp 
t.e artık sırtüstü sığrnaıcak yer an • 
yanJar; ' 

X - Dıracat müesseeelerinde ye • 
tiştirilip kUltür ve politika propagaıı.._ 
dası yapmak üzere dört yana saldı .. 
rıla.nla.r; bwılaır teşkilita tB.bidlrler. 
Çoğu lise tahsili gönnö.'lerdir. Bir 
müddet staj görürler. Vazifeleri ~ 
tikleri memleketlerde kendi mmıle .. 
ketinin nüfuz, killtür ve politika nok. 
taJnazarlanm tesis etmektir ki, mazi 
mizde bunun !;(ık acı örneklerini gör .. 
müşlizdür. 

XI - Yerli ma!la.r ve milli tlearet 
işi.ne ehemDilyet vermtyeo memleket 
terde ailelere propaganda yapmak 
üzere büyük Ucaret ve sanayi evleri 
taraf111dan hazırlanıp gönderilenler, 
BunJann komi vurayy&ijörlerden U.. 
ha iyi iş yaptıklan anlaşılmııttll'. 

XII - işte bu 90k mühimdir, o ka 
dar mühlmdlr ki, her vatanperver 
bunlar i~in naza.ndlkkatl celbetmlye 
borçludur. Bunlar birtakım gbll mii. 
esseseler tarafmdaıı OASUS olarak 
ve hususi bir ithıa ile yet~-tirlllr. Bu 
da ikiye ayrılır: 

A: Yetiştirildiği memleketin beaa. 
bma ça.lıştmlır; 

B: Siparişe göre beyntimllel tipte 
yetiştirilir: 

Birkaç dili güzel bilen, yüksek tah. 
sil görmüş veya ona yakın, güzel, 
uslu akıllı, kibar dUşkUnü görünen .. 
ler bn fasileye bağhdır:lar. Mata Ha. 
rilerln sahnelerde, barlarda yaptıkla
nnı bunlar aileler ve hunbıl alle reis
leri ve dostlan arasmda yaparlar ve 
w.ha iyi yaparlar. 

Her memleket bunlara karp, yui 
bu CASUS MUREBBIYE MATMA .. 
ZELLERl:NE karşı pek hassastır. 

Biz de öyleyizdir. Bununla beraber 
bir defa daha inatla, ısrarla, h.ırçnı • 
Iıkla söylemeliyim ki, hainin ve ms11-
sun en görünmetd, en tehllkellsl ba 
il.im ve zerafet sahibi mabnualer • 
dir. 

Bu oo iki çe:'}lt Matmazelden hangi 
~.eşidinl olursa olsun lroHanao veya 
kulalnnu~ a göz yuman memleket her 
gün için zarar halindedir. 

Bunun cemiyet \'e ahl&k ba.kınull
dan ne ldüğtlnU iyice anlamak ~ 
Marsel Prevo'nun (Koruyucu mtılek.. 
ler) ldta.bmı okmnaJıdır. 

Bize gelince, biz bunlardan mak 
kalahilmek için ne yapmaJıyu T 

K avsamiin arpadan yaptığı 

mtiskiri anlatırken verdiği 
maltiınat çok dikkate şayandır. Bu 
arpa şimdiki bira imalinde kulla
nılan ve K">uyanm Kailınhan taraf
larında yetiştirilen beyaz cinsin
dendi. Yalnız Babil havalisinde yetiş 
tirilirdi. Adına da Konya havalisin 
den gittiği için Rum arpası denir
di. Kalde'ler suyu soğutma ve auni 
kar yapmasını da bilirlerdi. Kitap 
ta bir ağaç izah edilirken deniyor 
ki: "Bu ağaçla beslenen hayvan
lar çabuk yağlanırlar. Etleri çok 
lezzetli olur. Çabuk pişer. Sonra 
bu hayvanların kemikleri kurutula 
rak tuz haline getirilir. Yazın su. 
ya serpilince su soğur ve fazla ser 

(Uvey Ana) adındaki romammda 
d& güttüğüm bir da.vayı burada da 
tekrarlıya.blllrim: Ya loz enstltulerL 
mlzde bu işler için bir smıf ~rm, 
yahut ayn bir eostltü kuralım. Ve 
yahut işi Tevekkelttl aJallah• eUae 
takdim eyJiyellm. 

pince de kar haline gelir. Bu ç(!fit 
kemikli yılan ve an sokınasma 

karşı da ilaç olarak kullanılr.,, 
Kitapta suni gübreler hakknda 

da çok kıymetli malUmat vardrr. 
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Avru.[16 talanuna Uç orta mu. -
haclmin alrnacağı ltalyan bL ~ 
lamJarırun karşıla.,malannda -
sağ iç l\leazza kafaya çıkıyor. 1 

in9iltere • Avrupa 
Karşdaşması 

Yine Meydana Çıktı 

Bukres 
1 

Muhteliti 
Dun Geldi 
Futbol federasyonu tarafından An 

kara ve Istanbulda üç maç yapmak 
Uzere davet edilen Bükreş muhteliti 
dün saat 14,30 da Daçya vapurile 
şehrimize gelmiş ve nhtımda Ista~ 
bul mıntakası şefi ve klüp mümessil 
teri tarafından karşılanmıştır. 

• 18 kişilik bir kafile halinde gelen 
Bükreş muhtelitinde yalnız bir tane 
Macar oyuncu bulunmaktadır. Ro
manya federasyonu sekreterinin ri
yasetinde gelen kafileye aynca Ma· 
car bir antrenör refakat etmekte • 

• 
fil~ . 

Kendisile görUştUğUmUz kafı~e 
•başkanı, Bükreş muhteUtinin liç 
klUpten teşkil edildiğini, lig maçl~ 
dolayısile formda olduklannı ve Tür 
kiyedeki gpor b&diselerini yakından 
takip ettikleri için Ankaradaki maç
lardan Umitvar bulunduğunu söyle
miştir. Yalnız, Istanbulda yapacak; 
lan ka.rşıla.şmanm çok çetin olacagı 
nı da ili.ve etmiştir. 

Romen muhteliti perşembe gUnU 
Ankaraya hareket edecek, birinci 
maçrnı cumartesi, ikinci maçını, pa 
zar gUnU Ankara muhtelitile yapa
rak şehrimize avdet edecektir. Son 
milaabakasmı Istanbul muhteliti ile 
dUma günü oynayacaktır. 

-<>---

Spor Kurumu Maarif Ve· 
k61etlne mi Boğlanacak 1 

nl Bir Izmir guetesinin Ankaradan Avnıpa takımlarmm lngiliz halkına yavq yavq oyu annı ~ev- hususf olarak aldığı bir habere göre, 
dirmiye batlamalan, bir zamanlar ortaya ablıp kapanan, lngalte- TUrkspor kurumunun kUltUr bakanlı 
re -Avrupa takmılannın karşılqmalan meaeleaini yeniden~- ğma bağlanması esas itiballe kabul 
landırdı. Geçen sene, İngiltereden yahut Büyük Britanyadan ıeçı- olunmu9 gibidir. Bu bağlanmadan 
lecek bir takıma kar,ı bir Avrupa milli takımının çıkan1maamı ve sonra genc:U~n sporla allkuı daha 

maçın Franaada yapılmaamı alik_a_d_ar __ A_vru_:_p_aF_ed_e_ru __ Y_o_n_Ian __ k_a_._g_en_ş_ıe_til_e_ce_kt_ir_. ------

bul etmitlerdir. 
Bu teklifin esası Ingitiz federas. 

yonuna bildirilip fikri sorulduğu za. 
ma.n Ingilizler şöyle cevap vermişler 
eli: 

"Avrupa milletlerinin birleşik takı 
mma- karşı bir Büyük Britanya takı. 
mmm çıkması teklifi bizi memnun 
eder. Yalnız biT Büyük Britanya t.a.. 
lam mm lig maçlarımız esnasmd&. Av 
rupaya seyahatine imkan yoktur. 
KlUplerim.izle federasyonun bu hu
susta teamUlen bir anlaşması vardır. 
Klüp maçlarının selametini bozacak 
karfılaşmalan yapmamak ananemiı 
iktızasmdandır. Federasyonumuzun 
klilp1erden milli takım iç.;n istiyeceği 
maçların azami adedi ise seneleroo 
evvel kararlaştırılmıştır. 

Nereye G:diyoruz? 
Futbol 

Tezcanı 

Federasyonu Şazi 
Hakemlikten Menetti 

TUrk spor kurumunun amatör spor 
cu ı.ihniyetile bir tUr ü kavranaımıyan 
kararlan serisine son bir ta.ne daha 
ilave edildiğini görmekle hayrtt et 
mekteyiz. 
öğrendik ki; Futbol Federasyonu 

Türkiyenin hakikaten iftihar edilecek 
futbol hakemlerinden ve arkadaş'an 
mızdan Şazi Tezcanm hakemlik vesi 
kasını elinden almak suretile cezalan 
dınlmasma karar vermiş ve karan 1s 
tanbul mmtakasına tebliğ etmiştir. 

Gerçi hakemin ve hakemliğin ne de 

SON 
-2-

S iyü kederli bir sesle: 
- Zavallı arkad&Jmı, 90k 

ha.ata ve çok zayıftır. Şiddetli ateş 
onun aklma bin bir fantezi getiri
yor. Mademki bana modellik yap
mak istemiyorsunuz, ne yapayım. 
öyle olsun Mister Berman!. Çok fe 
na bir ihtiyarsınız Mister Berman! 

Berman güler gibi bir sesle: 
- Siz amma da fena bir kız ı

mi§8iniz, dedi. Modellik yapmak ia
temediğimi size kim söyledi?. Siz gi 
diniz, beD de arkanızdan gelirim. 
Yamn saattenberi, ıize modellik 
yapmıya hazır olduğumu anlatmı· 
1'11 r.sı'•cnvnıotıftl ("'..AH U:. ~.,: 

bi bir kızın hasta yatmaması t9.zım 
dır. Ben bir g\1ıı elbette şaheeerimi 
yapacağım; o zaman hep beraber 
buradan gideriz. Gott!. 

Bermanla SiyU yukarı çıktıktan 

vakit Consiyi uyur bir halde buldu 
tar. SiyU perdeyi tl aşağıya ka.
dar çekti ve Bermanı diğer odaya 
götUrcJU. Diğer odadan, korku ile, 
sarmaşığa baktılar. Sonra. ~si7.ce, 
bir müddet birıöirlerine baktılar. 
Yan yarıya karla kantık soıluk, 
milziç bir yağmur yaiJvordu Ber
man. eski mavi gömleğini giymiş. 
bir kayaya benzesin diye ters çevril 
miş bir kazamn UstUne oturmu,tu. 
o bu halile ve bu vaz:vetile bir ma 
den amelesini andınyord~ 

Lig maçlarımızın nihayete erdiği 

mevsimlerde ise,· oyuncularımız fut
bolü tamamen tatil edip istirahate 
başladık.lan için o aylarda yapılacalc 
böyle bir karşılaşmanın maksadı ve 
arada.ki farkı ifade etmiye kif.i gele 
mıyeceğini zannetmekteyiz. 

Bu itibarla bir Avrupa takımmm 

Jngiliz lig maçlarmın mUsaadeli haf. 
talan arasına sıkrştınlmak şartile 
lngtlterede yapılabilmesi için şartla. 
nnızı tet:'kike amade bulunduğumuzu 
hürmetlerimizle bildiririz.,, 

mek olduğunu kavramamış olanlar 
için bu hadise alelade birşeydir.Lakin 
unutulmamalı ki başka memleketler 
teşkilatında çok mühim mevkii olan 
hakemlerin ehliyetnaımesini almak 
bizde bile ağır cUrümler işlenmesine 
bağlrdır. Türk Spor Kurumunun mil 
sabaka ta'imatnamsine göre bir hake 
min ehliyetnamesi istirdat edilmek 

S iyll, topu topu bir saatlik bir 
nvkudl't:n sonra ertesi sabah 

1 gözlerini açtığı zaman, Consinin ke 

1 
der1i gözlerle mütemadiyen, inik 
olan yeaü oordeye bakımakta oldu! ğunu ~ördU . Cm .. si. arkadaş:mm u-

1 yaııdıi?mı hisıııedince: 

.. 
Yeni bir proje için: 1 

- Kalorr şu perdevi. ,;örmek is
tivanım. diye mırıldandı.. SivO. 111 

1 
t~ive istemiye perdevi kaldrrdı. 

Fakat hayret!. BiltUn gece yağ 1 - Namussuzluğu; 
Geçen sene, Ingilizlerın verdikleri 2 _ Bir ta.re.ftan rti~vet aJdr~! 

ou mealdeki cevaptan sonr~ prOJC 8 _ Müt.eaddit ma.çlArda idaresiz.. 
halinde ortaya atılan lnglltere. Av. llği sabit olmak llznndao. 
rupa maçı suya dUşmUştü. 

Şazi Tezca.nm cezalanmasına sebep Şimdi Avrupa takımmm lngiltere- olarak <:ezayi bildiren ımektupta : 
ye seyahat etmesi şartile yeni bir "Fenerbahçe _ Enosis maçını ida 

proje aranılmaktadır. re ettiğiniz esnada badema hakemlik 
Avrupa mUtehaasıslannm ekserisi etmenizi mahzurlu göeterecek hallı 

Din fikirlerine bakılırsa, teşkili dü. riniz görülmüş ol.iuğundan hakemlik zarken Şazi Tezcandan sitayişle bah 
ıUnUlen Avrupa takmunm Uç orta ehliyetnamenizin sizden al'mmasma, I setmişlerdir. 

l ı bundan sonra teşkilata mensup klilp B' aleyh cez&VT cıec;:;1 takdiri muhacimi o arak talyanlarm, Meaz.. ~-ıı• 1 ınaen .J• "~' 
F ··ı . . . terin resnıt. h.usust ve toıw:mı maç a mucı·p b·ır vazı·yet varken ........ vermi aa, Pido. erran erının seçilmesi mü T -

ırasiP görUlmektedir. rmda bakem.Iık yaptınlmamasma • ye kalkmak ve bu cezayı verirken 
Avrupa takımınm merkez muavi- S. ~· . ~tbol .Federas~onunca karar de ali.kadara müdafaa hakkı bırak 

venldiği denilmektedır. • . ak ve daha garibi cu.ayı f ederu Di olarak Macarların Şaroşi'si rakip. Işin şayanı dikkat olan cıhetlen mam 
aiz görünüyor. Bu emsalsiz oyuncu. 1 d . yon reisinin Ankarada bulunmadığı 

k k şun ar rr · tesadüf tti ek Tü" k nun Avrupa ta ımmın mer ez mu. Evve·! hakem Şazi Te:r.can. ehliye bir sıraya . e. rını _ r 
h acim mevkiine daha yakışacağını t• lind _,,m -'- •,.;n nizamda ya7.tlı gençliğine mertlık, asıllik, doğruluk 

ı e en «J.l mlU\ ı.... • .k b. ı · · · 
aöyliyenler de çoktur. Fakat ŞaroşL şevlerden hic birini vanmamrşbr. Us ve hakseverlı ıs ennı spor yo ıyle 
D in orta muhacim oynarnasım, ıki te·ı:"I- b ...... k. dü...n•tlUeilnden do vermek için kurulmuş bir milesseee 

11'1 u ma..,.... 1 ru,, • . dil bariz b" yanında oynıyacak ltalyan içlerile layı Yunan takımı kaptant kendisine Din hikmetı vü?u e ır tezat 
anlaşmak bakımından mahzurlu gö. o gUn maÇt takip eden radyo vasrtasi tefkl etmektedir. 
renler de mevcuttur. le teşekkür etmiş ve buraya gelen Yu Biz, Şazi Tezcan hakkında.ki bu a 

TAN: Ingiltere - Avrup~ taknn. nan gazeteleri Istanbul maçlarını ya çık haksızlığın bütün emsali gibi er 
ıarmın karşılaşması dolayısile ln • geç tashih edileceğinden emin olmak 
giliz idarecilerinin verdikleri cevap lik olan Ingilizlerin kltlplerinin hak.. la beraber, bu yolda kanaat edinme 
dikkate şayandır. kına ne kadar riayetklr olduktan o ye kiti glip artan canlı misallere ba 

Dtlnyanm en yUkı!ek futbolilne ma cevaptan ne kadar açık anlqılıyor! karak müteessir olmaktayız. 

mur yaP.mrı,, hiç furmRdan rllzglr 
esmistf. Fakat buna rağmen bir sar 
m&.IJTk yanrağı. ktnnm tuvla duva 
nn üstilnde apasiki.r görlllUvordu. 
Bu. !UITmR~k dallan n7"f"T"İn~1>'ki ı.mı 
yapraktı. Vlkıa. yaprağm dişli ke 
narlan. yıkılışm ve dağylışm bir i
fadesi olan, MM ren~ almış olmak 
ta ~raber. ortası hı-.nUz kovu y~il 
di. Ve takriben yerden yirmi avak 
yükseklikteki bir daımnı üzerinde 
henilz canh canlı duruyordu. 

Consi adeta mmlb halinde: 
_ Işte bu, son yapraktır dedi. 

Ben bu yaprağnı bu gece dfuşeceği 
ni sanmıştrm .. HaJ!buki ne kadar da 
rUzdr vardı! Fakat o. bugijn her 
halde dil ser: artrk o zaman ben de 
havata gözlerimi vumanm. 

Siyi}. ıstırap içindeki vüzfltıU vu 
tJ'klıtTTTI RMl~TT1R l"Öm,.,._.k adeta bir 
feryat halinde haykırdı: 

_ Sevgilim, sevgilim, kendini 
dtışUnmek istemiyorsan hiç olmaz
sa beni düşilnl. Sonra ben ne yapa
nın?. 

Consi hiç bir cevap vermedi. GUn 
geçti. Yavaş yavaş akşam olımıya 
baeladı. Ortalık karardı. Fakat bu 

YAPRAK 
Yazan: 

O. Henry 
Çeviren: 

B. Tok 

yan kAranlık içinde bile. sarm&§l

ğm duvara yaslanınif gibi duran 
son yaprağı göıilnUyordu. 
Artık gece basb. Yine 1iddetll 

bir rUzgir c;rktı. Y11#mur, bir kam 
ÇI gibi, yine pencerelere vurmıya 

baf)Mk 

Ş afak aökmiy,e bMlarken Can 
si ark.adqmdan perdeyi kal 

dırmumı rica etti. Sarma§Jk yap
rağı h!ll yerinde idi. 

Consi uzun müddet Be88izce bu 
yaprağa baktı Sonra.. kendisine ta 
vuk suyundan bir c;orba haztrla
lamakta olan Siyüyil yanına çağır-
dı : 

- Sevgı1i Siyll. dedi, ben fena 
bir kmm .. Benim fena bir kn oldu 
ğumu i8ba.t etmek için bilmediğim 
bir kuvvet bu son yaprağı dilfmek 
ten men~i. OlUmil arzulamak gil 
nahtır. Şimdi sen bana c;orba. sllt 
ve şarap verebilirsin!. Fa.kat dur, 
sen bana evveli eJ aynumı getir!. 
Sonra da etrafıma yastıklar koy. 
Ben senin n&l!lll çorba hazırlryac&
ğmı seyretmek istiyorum. 

Con8i bir saat kadar arkadafmı 
8e81i,.rP. !'evreftikten sonn.: 

- sıyn, dedi. ben muha.kkak bir 
giln Napoli kfü-fezinin resmini yapa 
caPrınr zannediyorum .. 

GUndUz yine doktor ~Jeti.. Bir 
vesile icat eden ~ivil onun arkasm 
dan kordnra frrladı. 

Dnlrtnr ~ivünün ince ve titreyen 
elini mkRrke'n: 

- Şu dakikada yaf&Dt• ihtimali 

yan yarıyadır, dedi. Ona iyi baka 
cak o. ursanız ölümü yenmenin ih
timali vardır. Şimdi bana m~ 
de. Aşağıdaki bir diğer hastama uğ 
ramak mecburiyetindeyim. Galiba. 
o da sizin gibi ressam. Bennan ia
minde biri. O da zatürree. Fakat o, 
yaşlı ve zayıf bir adam .... Hastalık 
ta şiddetli. Kurtuluş ihtimali yok 
gibi birşey. Daha iyi bakılabileceği 
için onu hastahaneye göndere<:eğiz. 

E rtesi gQn doktor, Siyü ile ko 
nuourken: 

- Artık hastamız için tehlike 
ka'!madı, dedi. OlUmü yendiniz!. 
Simdi. ma " IBtlnLhatten ~ka 
tuç ~.Y ~ ~u.-: 

Siyü akşama doğnı Consinin ya 
tağma yaklaştı. Conai tamamen 
mavi bir prfla bqmı artmnşttı.. 
Genç 1m bqmı hastaya yak\aştl
rarak: 

- Benim beyaz farem, dedi. bi
lir miain ne oldu?. Bugün Mister 
Berman, hastahanede utllrreeden 
öl'dil. Adamcağız ancak iki gUn hu 
ta yattı. Kapıcı birinei günü onu ~ 
dumm orta yerinde yatar bir vul 
yette bulmuş. Zavallı adamcağm 
birdenbire 1!18.DCJlanmış. Yatağa kaı
da.r gitmek kuvvetini bile kendinde 
bulamama, .. Zavallmm ayakkaplan 
ve elbil!leSi su içinde ve buz gı'bi ı. 
mı. .. Böyle fena bir gecede. onun, 
yağmur altmda nerede olabilecef'
ni uzun uzun düşUnmUşler! Fakat 

eonra., gtlndUz olmum.a rağmen hl1I 
Yll.nmakta olan bir fener, bir mer
diven, resim paleti, yeşil sarı boya 
lar, bakiKati öğretmiş. Sevgilim. 
pencereden sarmaşığın son ya.p~ 
ğına baksana!. Bu yaprağın. ıilB
glr estikçe, niçin lrnnıldamadığı:m, 
titreşmedifini hiç dilşUnınedin. de
ğil mi?. Ah sevgi1im, ifte bu yap
rak, Bermanm şaheseridir. Oba 
yam-ar&, sarmaşığın son yapralr 
dll§tllğü gece resmetmif.-

Sandıklıda Yerli Mallar Sergisi 

Yerli Mallar Sergiıintlen bir köıe •• 

Saadıkh (TAN) - ~erli Mallar ret odasmm müştereken nldıldıı.rı hl1' 
ha.ftası mUnasebetile, Dçebay Arif A koç hediye edilmiş, ikinci ve nçUncil 
taker, Halkevi ve Ticaret odası, haf ye odaca takdir ve tqekkUrname •e
kanlarmm gayretile açılmış o~an Yer rilm.iştir. Dkmektep talebesi tara!Jıl 
ti Mallar sergisi kapanmıştır. Malını dan verilen Yerli Mallar mUsamere
en gUzeı teşhir edene Halkevlle, Tica si iyi olmuştur. 
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Şa Garip Dlinyaı 

geçinen bir talebe 

Evlendiği 
Gun 

Kaçmış 
Millnoda Huto Pi7J isminde bir a-

dam, Madalena Pini nammda gbe1 
bir kadmla nifanl~tır. Niklhtan 
sonra, Huto, kansmdan ve diğer da· 
veililerden, Kilise önUnde 2-3 dakika 
kendisini beklemelerini rica etmiş ve 
onlardan ayrıldıktan 80Jlra bir daha 
da dönmemiştir. Bu sebeple genç ka
Jm Made1ana. Hut alevhinde nafaka 
ve hakaret davası açmıştır. 

H ukuk Falrllltesl ikinci lltl1d 
talebesinden B. Kemal tnu 

l.dlıyı tanıştırdılar. Bu, ince, uzun 
ca boylu, dağınık Ba.ÇIJ, narin yüz 
ıu, romantik bakıflarla etrafını sil· 
P.en kibar bir gençti .. Hayal anyor. 
Jnuş gibi dalan gözlerile, onu bir 
.. Fecriati,, pirine benzetmİfÜ.lD. 
ll'a.kat, dU9Undüm ki, p.irlik, tah· 
Bil yapmak için bile 11zmı parayı 
temin edemez.. Hiuimde aldanıp, 
ald•nmadığımı analmak için sor
dum: 

- Hayatınızı naaıl kazamyonnı. 
llUZ? •• 

kemal tnuadh gUiümaemesini zap 
tebniye çalıtarak: 

- Bir gUn General olarat.. 
- Anlamadım. dedim 

- Evet.. General olarak .. Fakat 
her zaman General olarak değil, 
be.zan de bale maestroeu olarak.. 

Hayretimi gizliyemiyordum: 
- Genen.lle. bale maest.rosunun 

ne allkuı var? 

K emal Uluadlı ciddiyetle de
vam ediyordu: 

- Her zaman BeneraJ değil •• ~ 
aen de nefer olarak._ 
Muhatabmıın IA.tife yaptığına 

kani olduğum için, ben de lltife 
ile mukabele etmiye karar vermtf 
tim: 

- GenenLJlikten neferlife kadu 
otan rtıtbeleriniz neden birdenbire 
geri atmıyor! 

Bu IU&lime cevap vermeden Dl. 
•e etti: 

- Her zaman uker olmuyonmı. 
Buen de aivU.. lıle8ell: u.ray up 
tı. 

- !!!.-
~. lliSyllyeoek 118• bulamıyor 

d~ Süsm~tum.. .. Genç Univer
lllteli, kqlannu çat.Jtmıdan, artık 
mevzuun cidd! ti.n.tia .cl&nneD111. 

arur geldiğini ınla.ımftı. Ajrr. • 
iır kOnUflDJY& bafladı: 

YiiJı.elt talı.illerine Jeoam edebilmek için lıayatlannı 
kazannuya mecbur )'hlerce talebe var 

Yazan: .. i 
Reşat Feyzi 

,....,.,_...."'4F'-A~~,.._...._.v 

her defumda, başka bir tonla ko
nupıa.t ve o amadm bütün muh&
ftl'elerinde bu tonu muhafaza et. 
met mecburiyetinde idim. 

Genç Univeraijel~ taludJfıai 

yapmak için neler çektiğini fbndl 
daha iyi anliyordum. Ayrılırken: 

- Ketb her a]qam bu it ola, 
dedi.. Buan, uzun zaman it yok • 
tur ve o vakit, aldığımız birkaç Jm. 
?Uf ta keeilir. 

salonunda, dosyalar. numaralara
rasmda akpm geç vakite kadar 
çalıfarak bayatını kazanıyor .. Hu. 
kukta okuyor.. Sabahleyin FakW
teye gidiyor .. Bir genç kız, yüksek 
tahsilini yapabilmek için, lataııbu
lun bir ucundaki apartmıanlara gi 
derek, kilçük çocuklara lisan der. 
ıi veriyor •. Birkaç 1nııııf kazam. 
yor .. 

Universltelilerden dttarıda ha
yatım kazanmıya mecbur olanl&n 
ve bu ~eUe okuyan1arJ takdir et 
meliyiz.. Yüzlercesi, 15.20 lira al
malı \le lranımi doyurmak ... 

119hrin en tlcra kötelerine giderek 
hocalık ediyorlar.. Bu Univenrite
lller ayni zamanda, hayatın mrtuk 
larma m9'1kkaUerhıe kanp mUca
deleyi de öğreniyorlar. 

• 
Bir yanl,.Iıkla zenırin ollllllf 
Viyanada Erib Şelk adında fakir 

bir memur zengin olmak iatlyormUf. 
Fakat nasıl? Birçok piyango biletle
ri almışsa da, hiçbir şey çıkmamlf .. 
En nihayet para biriktirmeyi karar· 
laştırmrŞ ve gayet hesaplı yqamıya 
başlıyarak. beş bin 9iling blriktire
bilmiştir. Fakat bankalara ve '9DUli· 
yet sandıklarına itimadı 0Jmad1ğı 
için bankada çalışan bir arkadaşının 
tavsiyesi Ur.erine, bu paralarla, lngl
liz bonosu almayı kararlaştırmıştır. 
Bunun Uzerine Şeik, telgrafla bir In
~liz bankastndRn derhal kend;ı•ne 
100 er filinglik 50 bono g&ıderilme
ıini istemiştir. 

Ertesi gilnO Şeik. Londrada kendi 
hesabına, yanın milyon değerinde 
5000 bono satın almdığmı öğrenmiş .. 

Bu garip hi.diae şöyle olmuş: 
Telgrafta yapılan bir hatadan do

layı kendisine 50 bono yerine 5000 
bono gönderilmiştir. Yapılan bu yan 
bfltktaD biraz sonra. ald•ğı bonola· 
rm krvmetl yilr.de 10 yilkaelmit, ve 
neticede Şeik 50 bin şiling kızanlDif 
tır. Böylelikte bu fakir memur. bir 
yanlı•lık vüzUnden hiç beklenmeden 
zengin olmuftur. 

• 
Sali kitap 

Londrada "Sesli kitap" Defl'edil· 
meal için yeni bir cemiyet kurul • 
muttur. °'8ıiyettn llel'Dl&)Wf bir bu 
~ milvon a.tln •. Bu ...U ld • 
taplar, tıpkı sesli filmlerin şeritle

ri gibi olacaktır. Okuyucu, ,erit ee • 
lindeki bu kitaptan, sinema maki • 
nelerine benzer husul bir aletten 
geçirecektit. Bu esnada kitap. bq
kaamm ağzmdan okunur gibl dinle
necektir. 

- YUkeek t&bsil yapabllinek 1m 
lay değil .• BUtOn ihtfyaçlan tat. 
illin edilerek, bir genç 4-6-8 yıl D& 

art okuyabilir?'. Birçok arkad&fla. 
l'Dnız vv ki.. nelere katlanmıyor
lar .• Bayat çok acı- &balım 
en erken saatinde FaldUteye gide
rim. A.qama kadar deraterte uğ. 
l'afnım.. Kitap bulmak. not almak 
~- akpm tlltl, dofru .wd
)'oya.. 

O nu. Sirkecide bir bfrabm>e. 
Din J°' köşesinde ilk gördü 

ftlm vakit, uzamrt sakalı, hafif, 
çellmsis yllztl, rengi uc;muf eski el 
bileleri altında sakladığı iradeli ve 
ulm1i hllviyetl, çökük omuzlan
nm ortaarnda taftdrfr dik hafı, be
ni, bir müddet d0$llnd0rmtlştil. A. 
Gelibolu. Fen FaldlJteelnin ikinci 
sımt'Jlda talebedir Hayatım kazan 
mak tc;in. geç vakit. FakUJteden 
çıktıktan llODl'a, bu birahaneye '9· 
liyor. ganontara nezaret edivor, 
heeap pusla1arını kontrol ediyor
du. 

1 Prenses Sivekarm Kocası 

- Hangi stildyoya ! . 
- Bir fibn stild,oeuna.. Biru 

f.rnPel 118yeldHı:Jerimi. fhttmaı taka. 
diye dfnlemlftinls. StildYoda c;aJı.. 
tank hayatıım Jrazanryoı wn.. Türk 
~ ~ıecek fDm1erha doblljı 
ile uğrafım. 

$ imdi Kemal tnuadlıyr dJn • 
terken. Generalin. Ukerbı, 

111.ray upğmın, bale maestroeu'uun 
llllııutnı anlıyordum 

O antatryonlu: 
- Meeell en IOD olarak ""'CI 

kunt filminin doblljmd& _..., 
tnn. Bu filmde bir General. bir ba
le maeetroeu. bir saray ..,., bir 
asker var .. Bo artistlere Ttlrkoeyt 

ben verdim. OnJarm - benim le. 
liındb-. 

- YaJ>tı~tZ bu iş zor mudur! 
- Tabi!... Sttıdyo çok n~. 

lfeeetl. Generalin 118ylfyeceti bir 
etlrnlevt fSO defa tekrar ettfnı. An
'-k eUlncl seferinde ivt oldu. ÇUn 

ku. filmde. General dudaklarını oy 
llattıfı müddet içinde. cUmleyt bi
tbın1ye mecburum. Ve 118ylenen 
IÖılerin, onun dudak b&reketıerl. 
be UVRUD gelmesi lbımdtr. A1ad 
takdirde. meaell. ekran ilserinct. 
k; artist konu'1ftTVR devam eder, 
fa kat. aevtrcl sözU çoktan dinle
lrıi" bitirmiştir. 

Bil.Zen de alaıi olur Artistin du. 
dıtklan ovnamryol"dur. fakat. 1et1 

devanı eder Bir cllmJe i~in bu ka
cı. u~1dı~1 dn.,tıntınenlz, 
btıuın bir filmin tUrkc;eve c;evril • 
lrıesi için nekadar çalı~ldrğmı tak. 
: edersiniz.. Sonra, 1e9ln tonunu 
..._ defittırmek llzmMfrr. Meaell. 
~ Baa Karat tomlnde, birkaç 

artimte - ftldlm. Btnaenale,tı, 

Bana fl§yle anlattı: 

- AJı:fl.Dllan saat yedide bura
ya geliyorum. 12 ye kadar burada 
~rmn. Kumkapıda bir oda. 
nm var. Orada anııemıe beraber 
oturuyorum .. Gece yansı, yUrilye
rek Kumkaptya ~diyorum. Saat 
birde yatıyorum. Kanumı burada 
doyuruyorum. nfak bir ilcret t.e ., 
Jıyonım. Onunla da anneme ek. 
met ~tflrllyorum. Aynca ahşap 
ıodllJ!IJSI mıtacak ldSmftr alıvorum. 
Tahınlmi yapabilmek 1gin bunlara 

TUJYIDL· 

B ay Jta:hnı.mRn icra dıtfT'es! • 
nhı gOrlllttıHl ve kalabalık 

Vezirköprü 
Köylerinde 
Kaçakçtlık 

Vesirköprtl CTANl - Kazanım in 
hlar memui'larmdan Mestan Çalar 
De Göl köyll jandarmaJan, Çakalköy 
uı Hamldln mnde tiltttıı kıymaya 

mabeuı bir havan ve 36 kilo kaçak tU 
tthı, Bak'aköyUnde Kara Yusufta bir 
havan ve bıçağı, Sanalan köyünde 
Mehmet KrtaJda eekiz kilo kaçak ti1 

tUn bulm\lflar ve bun1an mOaadere 
etmiflerdlr. Suçlular tevkif edilmie 
tir .• 

1 

Bir Milyon Liralık 

Karşılıksız Çek Vermiş 
Geçende Ş;§lide validesi Preneee 

Nevclvanm Y&nında öltm ve bUyUk 
bir servet bırakan Prens Seyfettinin 
miraııçıl&nndan Prenses Şivekl.r, ko 
caaı Bay Dhami ile Fraıısanın muh
telif kapl.Jca ve eğlence şehirlerinde 
yllkaek bir hayat sürtlyorlardı. 

Fraıı8IZ gueteıerindeo alman ma 
Uunata nazaran, Prensas Şiveklrm 

koca8J oralarda kendini prens gibi 
tanıtmakta fmit. Debşddi kumar ve 
eğlencelerile me,ııur olan !.>ovil ,eh. 
rinde Prensesin zevci Bay Dhami ku 
marda bUyllk zararlara girdiği gıbi, 
çok masraflı hayatına da haftalarca 
devam ettiğinden bir mılyon frank
lık karŞılığı olmıyan çek çekmek ıu
retile borçlannı kapatmıştır Çekleri 
alanlar bankaya mtlracaaUerindoı! 
kareıJığı olmadığını anlayınca adliye 
ye mtıracaat etmiglerdlr. 

Preııses Şiveklr, bu vaziyetten 
Jı:ocumı kurtanrıaJı: üzere kaybedi
len bir milyonun kumarda gittiği id. 
diuım ileri aUrerek ifi kanunda ce
.zaf maddesi olmıyan kumar borcu 
haline getirmek iırt.emletlr. Da·ıacı. 

Jar, çeklerle ödenen borçlann kumar 
.dan fazla Prensesle r.ıevcinin ırilrdttk 
leri lUka ba)l&ta aarfo~unduğwıu ve 
cUrmUn karşılıksız çek çekmek -ur. 
mU olduğu cevabını vererek pMn&e
al mtışkW mevkie koymu,lardır. 

Pren•a Ulviye bıaPn 
M11ıra gidiyor 

Merhum Prem. Seyfettinin refikası 
Prenses tnvlye biraderi Semib MQm • 
taz ile birlikte buglln şehrimizden 

lbnra hareket edecektir. 

Pren,.,.~ Şiueklira tla miraa 
bırakan merhum Preıu 

Seylettin 
Prenses tnvlye Mısırda kanuni yol 

larla miru tır.erindeki hakkmı an. 
yacaktır. Malftm olduğu bere Prens 
Seyfettin kendisl.e evlendiği zaman, 
Prensin Mısırdaki va.rialeri bu izdi. 

vacr kabul etmemifler, Mısır mahke 
meainden bu hususta bir de karar 
almışlardı. Prensee tnvfye, §imdi bu 

karann bozul.maaı ve bakkmm ta. 
nmması için tegebbUslerde buluna -
caktır. 

Prensesin bu itlerini awkatJ la -
m&il Isa takip edecektir. ı..man Isa 
da bugUıı prensesle beraber Mısıra 
eidecelrttr. 

7--

Sinema 'Aleminde: 

Greta Garbo'nun 
Bütün Sırları 
Açıga Vuruldu 

S hıeıma vatanı Bolivuttan 
kendi vatanı Stokholme 

dönen Greuı Garbo, halkın harlku 
!lele tezahUratile ka.reılandI. Garbo 
trenden iner inmez evleneceği ha 
berlerini tekzip için demiştir ki: 

- Ne garip, her aeyahatim evle 
neceğim hakkında yeni bir haberin 
çılmıuma aebep oluyor. Canım be 
nim evlenmem bu kadar l1zmı mı? 
Guetelerin yazdığı ve ağız'arda do 
la.şaıı izdivaç ,ayial&n katiyen doğ 
ru değildir. Amerlkadald işlerimle 
biraz daha çalıştıktan sonra vatanı 
ma tamamen dönd~m zaman bir 
film çevireceğim. Orada f"ılmi hem 
ben tanzim edeceğim, hem oynıya 
cağım. 

Bu sözleri bitirir bitimnez ha.l'km 
tehacUmüne mlni olmlJ.k üzere gön 
derilen yalnız zabitlerden mtırek 
kep olan iki krtanm muhaf azuında 
otomobiline at1amış ve doğru tenha 
bir ormanm i~ndeki. etrafı tel ör 
gülerle çevrilmiş §&tosuna gitmiş 
tir. 

G reta Garbonun Stokholme a 
yak baatığı gün, orad• hlll 

goförlUk eden aımcasr sinema krali 
c;esinin çocukluğu hakkmda ilk de 
fa olarak gazetecilere beyanat ver 
mi.ıır. 

Garbonun daima esrar perdeleri 
içinde kalması için Amerikan sine 
ma şirketleri şimdiye kadar et1erin 
den ~leni yapıyorlardı. Hatta Gar 
bonun evvelce artist olan erkek kar 
deşine hayattan el çektirmek ve 
ismini tamamen ortadan kaybettir 
mek üzere binlerce dolar vererek 
bir mukavele elde etmişlerdi. O mu 
kaveleve ıriSre: Garbonun erkek 
kardeşi dUnyanm hiç bir şehrinde 
sinema kralic:eeinin biraderi oldu 
ğunu eöylemiyeoek ve hatta iamtni 
wran~mlrtr.-Eakiden kendini 
~olur 4IL ~ dydana 
verirler korkuaile Garbonun birade 
rine ll&hııe:ye çıkmam da menolun 
muttu. 

Sinema yıldızmın Amerikada 8'lr 
dUğU hayat ta devamlı surette me 
rakı tahrik edecek tarzda devam e 
diyordu. Kalabalık yer~re katiyen 
gitmiyor, kimseye imzalı resim ver 
nıiyor. hattl dilsiz denecek kadar 
kohuemuyordu. 

Gençliği. ailesinin vaziyeti Ame 
rikalılarca meçıbu'dU. Film şirketle 
rf, sinema kraliçesinin hwnııd haya 
tmı ve mazisini bu kadar itina ile 
gizlemekle şöhretini bir kat daha 
arttırmıflardı. 

Fakat bu defa filın şirketrerinin 
mevcudiyetinden filphelenemedikle 
rl bir amca çıktı ve binlerce dolar 
bahasma bugUne kadar saklı bıra 
kılmış mühim bir mm saflığı yU 
zUnden meydana verdi. 

D Unyanm en yUbek ıinema 
artistinin amcası biklyeelni 

anlabyor: 
"Olen karde,im bir oocuğunun 

dUnyaya geldiğini bana haber ve 
ren mektubuna fU cU.mlelerle ba§la 
mıştı: 

Bir çıocutumma dtillyaya gelme
•lne ook sevindim. Fakat bir ollaa 
olmunu tercih ederdim. Mal6m ya 
bir im. insanı hlobh' ....... tat
min edemiyor. Knlann fazla maa
rath oldulda.nna ehMllllliyet ver. 
1Deeek bUe adamakıllı, ciddi nı b 
Smçb bir meslek sahibi olamıya • 
yam.klan da bmJ bayU dliftbultl 
rttyor. 

Kmmmn lmılne aaanusm ismi. 
Dl vermeyi mönulp g6rdtlk. Yal
an bunun y..,mı nmn cllldrat.e L 

lal'llk anamam Marpret admm 
minik tel&ffUZQDU VeftJOeib ft 

Greta diyeeetis-
Ne garip tesadüftür ki, geçende 

evrakımı kanttınrken bu mektu 
bu bulmufhım. Kardeşlmhı yazmr 
nı tekrar okurken 6ntmıde aerlmq 
duran bir gazetede de. bizim Greta 
nm vUzbin )erce dolar kazandığını 
eöyllyen makale göztmıe çarpıyor 
du. 

O zaman geeen pfln 1P.r bir daha 
' 'l tınmda canlandı. Kardeşim GuP 

Greta Gcırbo 
tav bundan çok uzak oluııJU bar' 
aman~~ bqlam.JhW, 
mız Greta için çalışacak bir yer a. 
nwıamı tavsiye ediyordu. 

BUyUk bir hazırcı mağazall 
olan Hobaon - Bravn da o 11-

ralar bir satıcılık yeri açıktı. Fa. 
kat mağaza sahiplerine bizi taV81. 
ye edecek bir tanıdık bulamadıil
mızdan biçare kızı o memurıyete 
yerleştirem~tik 

K ardeşimle ben Gretaya if 
aramakla meşguldük. Blr 

fırsat çıkmıştı. Molvoe şehrinde 1).. 

turan bir bangerin 2JeDgin yeğeni 
yemek pi§irmeyi de bilen genç bir 
oda hizmetçisi anyordu. Yolunu 
buldum. Zengin adama bizim Gre. 
tayı tavsiye ettirdim ve hemen ae.. 
vinerek Stokholmdeki kardeşime 

bir mektup yazdım. Kardeşimden 
aldığım cevapta ki, (o mektup ta 
hlll yanımdadır) bizim Gretanm 
acayip nıyeUerde olduğu bildirili.. 
yordu. Gustav'm o mektubundan 
bizim kızm hizmetçiliğine .ait sa. 
tırlar: 

Aziz biraderim, Bizim kıza buL 
duğun işe çok memnun oldum. Fa. 
kat Greta'nm bu son günlerde a. 
eayip fikirlere saptığını ve ne ia
ted.ğini bir türlU anlıyamadığmu 

eaııa bOOirmeye mecburum. 
Zengin bir ada.mm yanın

da aşçılık ve oda ıu. 

metçlliğı bulduğwıu memnuniyetle 
kendisine haber verd;ğim zaman, 
bUtUn kanı bqma çıktı. Her pyi 
olmıya razı olduğunu, yalnız biz -
metçilik edemiyeceğıni söyledi. NL 
yeti küçüklük arkadqı Maga ile ça 
dırlarda oynıyan seyyar ltlbiyat 
kumpanyalarmm birinde artiatlik 
imiş!. 

Kmmm emniyetli bir kazancı ı. 
rakip sahneye çıkmak fikirlerine 
tattım. kaldım. 

K arde.,imin bu mektubunu al 
dığnndan iki gUn sonra bL 

.zfm Greta'dan da bir mektup alllUI 
tını. Kibirli kız fikirlerni değiştir 
mit olacak ki, bulduğum yere gL 
receğini ve yakında hareket edece. 
ğini yazıyordu. 

CAT'kaın ıncide) 



===s 
Cansızları Müsavatsızca 
Cezalandıran Belediye 

(Başı 1 incide) 
Türkiyenin adil kanunları, bir suç.. 

la ceza arasında ölçü ve nisbet arar. 
lar. Vatanda.~a suç vermek hakkı an 
cak salahiyet sahiplerine verilmiştir. 
Bu salahiyet kanunlara ve nizamlara 
göre kullanılabilir. B ır va.tanda§. fe. 
na kaste dayanmıyan bir ihmal 
karşısında ölçüsüz, hudutsuz, keyfi 
bir cezaya maruz kalamaz. 

Taahhütnameler na.al alınıyor? 
Şimdi bakınız lstanbulda ne olu. 

yor: Belediyenin nizamları vardır. 
Bu nizamlarda her usulsüz ve yolsuz 
hareket gösterilmiş ve cezası ölçül. 
mUştü. Bu ceza da çok tabii olarak 
otobüs sahibine veya şoföre verilir 
ve suçuna uygun olur. Nizamların 
tatbiki için hazırlanan talimatname. 
lerin kanun prensiplerini ve nizam. 
lardaki hudut ve esaslan ç1ğneme -
sine cevaz yoktur. 

Bu keyfi hareketi muur göster. 
nıek lçbı kullamlaaı vUJta. otobüs. 
~terden bir taahhütname almma. 
aıdır. Bu taahhütnamelerden hl~ 

biri gönW nzasl.Je imza ed1lmemlş. 
tir. Otobüs 1118.hlplert ve §Oförler 
eon hadde kadar mukavemet et. 
mişlerdir. Nihaşet bir gün beledi
ye: "Ta.ahhtltname bm.a etmiyen. 
Jerln p&kalan &öktilecek!., diye 
tehdide gkllnce herkes ekmeğinden 
olmamak lç:bı kerhen imza etmit
tlr. 

Taahütname mucibince en küçilk 
bir ihmal, fena kaste dayanmı. 

yan bir hareket ve akallik neticesin. 
de bir otobüsün plakası &lmır. Bu ne 
demektir, anlatalım: 

ı - Tramvay şirketi halkı istira. 
hatle nak}etmiye klfi vasıtalar ha. 
zırlamadığına, vazif~ini görmediği. 
ne ve taahhütlerini yapmadığına gö. 
re, halkın nakliye ihtiyacını temin 
için bUyUk miktarda otobüse ihtiyaç 
vardır. Istanbulun muhtelü hatlann. 
daki otobüsler bunu temine zaten 
Wi değildir. Kesif saatlerde hiçbir 
otobüste boş yer bulmıya imkln yok 
tur. Demek ki, bir otobüsü muattal 
bırakmak, şehir halkma ait bir nakil 
VP iuH..-oh.,t imlcfuıını körletmek de
mektir. 

2 - Bir otobüse yatırılan para, 
milli Türk sermayesinin bir kısmı. 
dır. Bu sermayeyi bazan senelerce 
muattal bırakmak suretile m'Ui ge. 
liri keyfi surette baltalamıya kimse. 
nin hakkı yoktur. 

3 - Otobüsler vardır ki, bunlar. 
dan her b'ri üzerinden bazan iki, Uç 
Türk ailesi geçinir. Bu ailelerin uzun 
mahrumiyetler ve tasarruflar net:ce 
sinde ele geçirdikleri bir malı, müd. 
dets z bir surette garajlarda çürüte. 
rek bunları süründürmiye kimin hak 
kı vardır? 

Belediye Reisi, böyle bir hakkı kcn 
disinde nasıl görebillyor? 

4 - Her muattal otobüs ytisünden 
devlet ve belediye birçok varidat 
kaybeder. Bunlan saşalmı: Senede 
90 lira pli.ka resmi, 186 lira ka.mD~ 
vergisi, 2000 Ura betediye hissesi. 18 
Ura şoförtin kazanç veırgisi, 6 Ura 
bil~Jnln kıuıaınç vergisi, 1000 lira 
benzin, yağ ve yedek parçala.nmlan 
dol.1ey1 hükftmete gümrük \'e vergi ... 

Bunun yekfınu her otobi.is içüı se
nede 3249 lira tutar. Belediye Reisi, 
garajda çürüterek sahiplerini sürün. 
dürdüğü owattal otobüsler yüz!V-dcıı 
hilkfımı t ve belediyenin otobt\s ha~ı. 
na Jmybe~fiğl hu 8249 füaıyı keM'.181n
den ödeyecek mi«lir! 

imtiyazlı otobüıler 

5 - lşin en feci tarafı şudur: Di
yelim k , camitlcre ceza verilmeaıni 
ka:bul eWk. Bununda bir ölçüsü ol -
mak icap eder. "Filin suçtan dolayı 
bir otobüs şu kadar ceza görür, dL 
ğer filan suçtan şu kadar. Otobüs 
aabıkalı olursa caza şu kadar artar.,, 
diye bir esas bulunmalıdır. 

Türk vatanda.şlanna yükletilecek 
hiçbir külfet yoktur ki, filin hatırlı 
vatandaş hakkında hafif, filin za. 
vallı, kimses z, sessiz vatandaş ha\:. 
kında ağır olabils:n. Böyle bir şeyi 
tasavvur etmiye bile imkftn yoktur. 
Halbuki Istanbul belediyesinin otobüs 
napisleri hakkındaki hareketleri, de
rin bir esefle söyleriz ki, bu yolda -
dır. imtiyazlı otobüsler hakkında mü 
sama.ha vardır. Onların eb'adı, tefer
rUa.tJ talimatnameye uymaz. Fakat, 
göz yumulur. Onlar istediği yerde 
durur. istediğini yapar. Müsamaha 
göııterilir, hapisleri ya hiç hatıra gel 

mez veya gösteriş anaksadile muvak 
ıcat bir zaman iÇin yapılır. 

Bu.na mukabil hatın, 8lğmaca.k ye 
ti olmıya.n Türk vatandaşlarının oto
büsleri bazan bir seneden fazla ga • 
rajda unutulur. Hiç bir gün •arkası 
kesilmiyen acı fikayetler kimsenin 
kulağına girmez. 

Meselenin hele bu safhası, Türk 
kanunlarmm eeaa prensiplerine, 
Türk vatandaşlarının ana haklanna 
açık bir tecavUZ'dilr. Oyle il.mit edi
yoruz ki, tahkikatla meşgul mülki· 
ye mUf etti3lerimiz işin bu safhası ü
zerinde ehemmiyetle duracaklardır. 

Otobüı İflerinde diğeT açık 
müıaıJatsızlıklar 

Evvelki günkü sayımızda, lzmir -
den gelen on iki otobUsUn bir saat 
içinde nasıl muayene edildiğini ve 
29 ,ilkteşri.n günü işlemeğe başlıyan 
bu otobüslere ait tesçilin nasıl 11 i k 
kanun gününe ikmal edilmemiş kal
dığını ve nıhsatiyelerin ondan sonra 
tamaım olduğunu anlattık. 

Bu hadise, Sa.bur Saminin ne ka -
dar hususi ve istisnai bir himaye 
gördüğünü a~k bir surette gösteri • 
yordu, Hiç bir otobüs sahibi belediye 
den bunun binde biri kadar kolaylrk 
görmemiştir. 

Otobüsçlilerin matbaamıza haber 
verdiklerine göre, ·muhtelif Türk va
tand~larına muamele etmek husu
sundaki bu açık ve sarih müsavatsız 
lığın §ayi olması rnesuller arasında 
büyilk bir telaş uyandırmıştır. Yine 
otobUsçUlerin anlattığına bakıhrsa, 
kayıtları değiştlnnek arzusunu gös -
teren bazı mesuller de eksik olma • 
mı~. fakat dürüst meımurlarm çok 
tabii mukavemeti buna imkan bırak 
mamıştır. 

MUlkiye müfettişlerimizin en çabuk 
yoldan hakikate varmak istedikte • 
rine göre, istisnai muameleler hak -
kındaki bu çok esaslı ma 1Ömatı der
hal tevsik ettiklerine şüphemiz yok
tur. 

liave edilecek bir nokta da, Sabur 
Samiye ait on iki otobüsün talimat
nameye uygun olup olmadığını araş· 
tırmanın hatıra bile gelmemesidir. 
OtobUDleTin ~O ki9ilik olmrı= ve da -

hili eb'at taHmatnameye tama.mile 
muhalifir. Halbuki diğer vatandaşlar 
hakkındaki muayene kılı kırk yara -
rak yapılır. 

Dün Otobüsçülerin 

Dinlenmesine Ba1land1 
Otobüs işini tahkik etmek üzere 

belediyede çahşan müfetti§ler, dün 
sabah otobiısçüleri dinlemeğe başla
mı§lardır. DUn ifade veren otobüsçü 
!er, bildiklerini bütün içyüzü ile an -
!atmışlar, yapılan yolsuzluklara, hak 
sızli,klara, verilen paralara ait bir -
çok misaller göatenni§lerdir. Bu gi
k&.yetler üzerine icap eden notlar a
lınmıştır. DUn ifade veren otobüsçü 
bir zatın, arabunru i8tediği hat -
ta işletebilmek, için bir ımutavusrta 
500 lira verdiğini söylediğini, bu sö
zU 20 kişi içinde sa.rfettiğini anlatmış 
şahitlerden bir kısmmın isimlerini say 
mıştır. 

Oğleden sonra da, bir grup otobüs 
çü belediyeye giderek müfettişlere 

izahat vermişlerdir. Bugün de grup 
grup belediyeye gidecekler, tahkika
tı ):olaylaştırmak için bUtUn bildlk
b rinl an1atacaklardır. 

Müfettişler. belediyede, otobUs iş

lerine ait bUtUn dosyalara el koymug 
!ardır. 

Recai Nüzhetin telwralı 
Otobüs meselesinde adı geçen Re

cai Nüzhet, dün bize gönderdiği bir 
telgrafta kızını Sabur Saminin yazı
hanesinde daktilo olarak çalıştırma
dığını bildiriyor ve diyor ki: 

- Çocuklarımdan herhangi biri 
hiç bir müessesede çallfmaz. Ben ha 
yatta bulundukça bu, böyle olacak -
tır. Çocuklarım, Bay Sahur Saminin 
yazıhanesinin nerede olduğunu da 
bilmezler. Bizim ailede kız evliUan
m çalıştıran yoktur. 

Hava Manevraları 
Parla, ..21 (TAN) - De~trı 

Franıız memleketlerinde yapılan ha 
va manevralan bitmiıür. Bu müna. 

sebetle Re'mcUmhur bir nutuk eöyle 
miş. manevra neticelerinden memnun 
bulunduğunu kaydederek hava wbay 
lanru tebrik etmidtir 

TAN :zz - ız. t:J3r 

Uzak ·Şark 
harbinde 

(Bap 1 lnclcle) 
ka büyük bir filo göndermesi mese. 
lesi bütün Fransız gazeteleri tarafın 
daın mevzuubahis olmakltadrr. Temps 
gazetesi bu yolda dolaşan şayialara 
inanmıyor. Fakat diğer gazeteler 
Londra hilkftmeti tarafmdan bu yoL 
da bir karar veri1diği takdirde Fran 
sanm Akden.izde statükoyu muhaf a. 
u vazifesini Uzerine alacağını söy. 
lUyorlar. Ingiltererıin yarın.ki kabine 
toplantısı sırasında bu yolda. kaü ka 
rar vereceğ~ sanılmaktadır. Rebup. 
lique gaz~esine göre, hldiseler Ja_ 
ponyaya karşı gelmek için bir Sov. 
yet - lngiliz yakınlığı, ve Avnıp~d~ 
!ngiliz nüfuzunun aza;lmasma maru 
olmak için bir Ingiliz - Fransız 

sıkı ittiıfakı hazırlamaktadır .. 

Amerikan lilom 
San Diego, 21 (A.A.) - Dokuz A 

merikan torpito muhribi, geceleyin 
birdenbire San Diego'dan filonun u. 
mumi karargahı olan San Pedro'ya 
hareket etmiştir. 

Dokuz tayyare füosuna San Diego 
hava üssülhare.kesine gitmek ve ora 
da meçhul bir istikamete hareket et. 
mek üzere hazır bulunmak emri ve
rilmiştir. 

Japonyanm lngiliz notasm& ceva. 
bı ya.Dıda bekleniyor. Cevapta Ja
ponyanm ticaret ve harp gemilerinin 
emniyeti hakkında evvelce vermiş 
olduğu teminatı tekrar ve bu suret. 
le lngiliz notasmda mevzuubahsolan 
noktalrdan birini tatmin edeceği SÖY 

lenmektedir. 
Harp vaziyeti hakkında verilen 

malUmata göre, J a.ponlar Pukov'nun 
40 kilometre gimali garbis1nde bulu. 
man Huşien'i zaptederek Tien Tbsin
Pukov demiryolunu kesm~lerdir. 

Hankeu'dan bildirildiğine göre 
Nankinden ricat eden 20,000 Çin as 
keri Uhu'nun şarkında 18 inci Japon 
piyade fırkasını arkadan bastırmış, 
Uhu'nun garbinde bulunan Çin ktlıv 
vetleri de derhal taarruza iştirak et 
m.işlerdir. Muharebe Çin kuvvetleri 
nin lehine devam ediyor. Japonlar, 
20,000 Çin askerinin Nankin mıntaka 
sında mahsur olduklarını söylUyor 
larsa da bu askerler 19 Kiı.mınuevvel 
de şiddetli ve kanlı muharebelerden 
sonra muhasara hattını yarmışlar 
ve muhım mnuııcraa ha:rp ~ 
de almışlardır. Bu yarma hareketi 
Çin ordusunun en muvaffakıyetli ha 
reketıerlnden sayılmaktadır. 

lngiltere hükümeti Hankeu'daki 
yabancılann mukadderatı ile allka 
dar oluyor. ÇUnkU burada bin kadar 
Ingiliz ile bir sürU Amerikalı ve Av 
rupah bulunmaktadır. Burada bir em 
niyet mıntakası son derece lüzumlu 
görülüyor. 

Tsingtaodaki Japon fabrikalan 
hala yanıyor ve yangm gittikçe ge 
nişliyor. Şehrin açıklarında 16 Japon 
harp gemisi görünmüştür. Şehirde 
buuınan 300 Amerikan tebaaaı şehir 
den çıkanlıyor-, 

ita/yanların Çinlilere naaihati 
Roma, 21 (A.A.) - Giomale d'lta 

lia gar.et.esinde Gayda Çinlilerin, 
BrUksel ve Nanklndeld lta.ıyan mU 
messillerinln tavıiyeıi veçhile, doğru 
dan doğruya Japonlarla muza.kereye 
b8'lamalan llzmıgeldiğini yazmakta 
va: 

'1tatyan fikirleri dinlenmiş olaay 
dı Çin harbi çoktan bit.mit ohırdu. 
Mareşal Çan-Kay-Şeldn beyanatı 
Çinin imklnlarma tevafuk etm~mek 
tedir. Çin sahilleri Japonlar tarafm 
dan kontrol edilmektedir. Çinin ordu 
tan dağıııtnakta ve kendisi mali güç 
lUkler içindedir. Çin delice bir muka 
vemet göatermest için tefçi ediliyor, 
fakat herkes onu yalnız bıra.layor." 
demektedir· 

Deniz Bank Layihası 

BuCJÜn MecHste 
Ankara 21 (TAN muhabirinden) 

BüyUk Millet Meclisinin yarınki celse 

8:nde Denizbank kanunu layihasınm 
görUşülmesine b~lanacaktrr, Banka 
nın temin edecegı başlıca faydalar 
şunla.Tdır: 

ı _ tktısat VekA.letinin bugilnktl 
kadrosile klfi derecede kontrol edil 
meıine imkan otmıyan deniz teşekkül 
terinin Denizbank vasrtasile bir el 
den ve ayni zamanda, hem daha iyi 
ve hem de ticarl, malt, ve teknik i 
caplar dairesinde idaresi imkinlan ~ı 
de edllmı. olacaktır. 

2 _ Denizbank hariç ve dahilde 
da.ha kolay kredi temin edebilecektir 

3 - Banka devlet işlerindeki for 

Valinin Bir 
Mektubu 

(Başı 1 incide) 
muhakemenin vasıl olduğu bir nokta 
da mahkeme, mezarlığın boş ve met 
r6k olan kısmı ile Uzerine bina inşa 
edilen ve akara kalbedilen veya bu 
nun için hazırlanan kısımlannı biribi 
rinden ayırdı, bu suretle meselenin 
rengi ve akıbeti artık aşağı yukarı 

taayyün etmişti. Davacı mütevelli 
heyeti bu sırada sulh istedi. Bu mev 
zu Belediyeye muhasmı olabilecek 
ve her dava bittikçe yenisini tazeli 
yebilecek mevkide bulunan Ermeni 
ekalliyetlerinin de bu sulh arzuBUna 
nıuvafakatleri inzimam etti. M· •'me 
le bütün vuzuh ve şümulile kanuni 
nıercilerden bUtiln safhalannı geçir 
di ve sulha kanunen mercJ olan umu 
mi meclis uzun tetkiklerden sonra 
karar verdi. Bu sulh mevzuunda 
mahkemenin metrnk ve sahipsiz o 
tarak Belediyeye aidiyetini kabul .et 
tiği mezarlık aksamından hiç biri 
yoktur. Sulh mevwu, üzerine in,aat 
yapılım§, mezarlıktan çıkanlıp mUI 
ke ve akara tahvil edilmiş kısımlar 
dır ki Evkaf idaresile Belediye ara 
smda ayni mahiyetteki ihtillflar d~ 
hi mahkemece ol8UD, hakemler ma~ 
fethe olsun hep ayni şekilde ve aynı 
esaslar dahilinde halledilmiştir. Bu 
sulh ifinde Belediyeye muhatap olan 
lar aT'8.8Inda Bay Sabur Sami y~ktu:, 
ve Belediye kendisile bu ige daır ?ıç 
bir muaımele yapmamıştır. BelediY~ 
ile sulh yapan heyetin hükmi ııı.ah;n 
yeti: Ermeni Gregoryan cemaatı T .. ç 
horan kilisesi mütevelli heyetidir. 
Bu şahsiyet namına kanuni sallhiyet 
le hareket edenler de: Doktor Andre 
Vahram. Karabet Gülibulyan, Yer 
vant Yuımfyan, Mrğm:ltç UtUcUyan, 
Leon SUrenyan, Artin Keçeciya.o, 
Melik Kazarosyan'dır. 

2 ~ Belediye işlerinde bir müddet 
tenberi çok nüfuzlu bir adam rotU o~ 
nadığı söylenen Recai Nüzhet Baba 
nm Prost planının Fenere ait kısım 
lannı altı ay evvelinden bildiğini gös 
terecek surette· hareket ettiğine ve 
bundan da Belediye Reisinin muatep 
olması 18.zımgeleccğine dair olan fık 
raya gelince: 

Prost planının F.Jnerbahc;eye ta... 
allük eden kısmı çok evvel umumi 
meclise arzedtımiş ve ora.da milletin 
ıözil ve fikri önUnde müzakere edL 
len& 24, n, 93G aa, yani bundan on 
Uç •Y evvel tasdik .edilmiş ve ~anu
nun emri mucibince Nafıa Vekaletin 
ce onaylanarak son ve kat! şeklin~ 
almıştır. Şehir Meclisi mUzak~relerı 
günü gilnüne gazetelere ge<;mıış ve 
on Ü<; aydanberi işin gizli kapaklı ye 
ri kalmam1ştrr. Bundan sonra yapı, 
yollar kanununun üçüncü maddesi 

Temizlik Mücadeleleri 
[Bqı 1 incide] 

manlan da peşkeş çekiLrnişti. Mithat Paşa derhal bahşiş alanların listesi
ne baktı. En başta Abdülhizi buldu. Hirscb rezaletini düzeltmek uz.ere 
her şeyden evvel AbdUlazizin aldığı bahşişin iadesi.ne lüzum gösterdi· 
Abdülaziz bunu yaptı. Fa.kat aradan bir giln geçmeden sadaret milhüril· 
nü geri aldı. Bunu, Rus sefiri lgnatiyefin fı.leti sıfatile memleketi içinden 
yıkmakla meşgul olan Mahmut Nedim Paşaya vermeyi kendi hesabına 
daha karlı buldu. 

Temizlik mücadelesine ideallerle bağlı olanlann hepsi birer suretle sU
rüldülcr ve temizliğin şehidi o}dula~. Husust menfaat çetelerinin sayısıs 
tezvir dolapları vardı. Dü~anlarmm etrafını çevirdiler ve göze görünen 
leri birer birer yok ettiler. Zavallı Ziya Paşa Adana.da ölmezden evvel o 
kadar yeis duydu ki teessürünü şu ümitsizce sözlerle ifade etti : "Bu meın
lekete sadık olanların hepsini daima felaket bekler. Bu millete ve bu 
memlekete hizmete çalışmak, deliliklerin en büyüğüdür." 

1 ttihat ve Terakki, hususi menfaat cereyanlarına ka.rşı temizlik 
fikrinin bir isyanı diye ileriledi. Fakat işbaşına geçince mağlup 

oldu. Arada temizler hiç eksile değildi. Fakat bunlar hep menkfıp vaziyette 
kaldılar. İşbaşındakiler, hususi menfaat üzerinde kanat gerdiler. "Milli 
zengin yetiştirmeli" diye buna meşru bir şekil vermiye çalı§!anlar bile ol 
du. Bir kö§eden zavallı Tevfik Fikret, sesi kısıla kısıla bu gidişlere karşı 
haykırdı, durdu. 

İttihat ve Terakkinin, temislik prensipinitı en yüksek ve saf mümessili 
bildiği bir insan vardı: Mustafa iKemal ... 

Yurt sevgisinin, umumi bayatta temizliğin ve dürüstlüğün amansız bir 
mümessili Bifatile ondan daima korkuyor, çekiniyordu. İttihat ve Terakki, 
Mustafa Kemalin dUrUst ruhunun ölçüleri karşısında kendi kusurlarını o 
kadar açık bir surette görmüştür ki üstünlüğünü millet te farketmesi~ 
diye Canakkalede yurdu ku.rtarıfmı milletten gizlemiye ve bu eşsiz zaferı 
çalmıya bile uğraşmlfb. 

A tatUrk memlekete yeni bir varlık kurduktan sonra :Urk milleti: 
umumi menfaat idealiyle çalışmanın ne demek oldugunu, ne neti 

celer verebilecğini canl'ı eserlerile gördü ve anladı. Her ay maaşını ver
mek için yabancılara awç açan, birkaç para borç almak için merkezden 
merkeze sürUndUrUlen bu memleket, AtatürkUn tam bir zafere kavuştur 
duğu temizlik ve umum! menfaat prensipi sayesinde kendi adi gelirlerile 
demiryolları yaptı, modern bir ordu kurdu. Yeni bir devlet merkezi ~~u 
de getirdi. YUzbinlerce muhacir yerleştirdi. Milli sanayiini yarattı. Butün 
taahhütlerini günü gününe tuttu. Bunlann hepsini de on iki senelik de
vamlı harpler neticesinde istihsal sermayesi dağılan, gUçlU kuvvetli nil 
fusunun bUyUk bir kısmını harplerde kaybetmiş olan bir memlekette yaptı. 

Temizliğin bu esaslı zaferine rağmen vakit vakit ve köşe köşe husu~t 
menfaat yılanlarının kımıldanmalarını, millete ait öz menfaatleri kemır 
meye uğraşmalarını normal ve tabii saymak icap eder. Dünyada insan 
bulundukça hususi anenfaat yılanı da bulunacaktır ve bunlar fırsat bul• 
dukça gizli şakavetıerini yürüteceklerdir. 

Ş akilere fırsat veren sebep, yeni hayatımızın birçok kısmılannı he 
nüz eski idare makinesile yürütmek mecburiyetinde olmanur.dm 

Bu eski makinenin girintileri çıknıtılan o kadar çoktur ki hususi -~e_n· 
faat dolaplarını göze görUnmeden senelerce çevirmek işten ~~le değildir. 

Fakat bir fenalık ve yolsuzluk belirir belirmez gördüğUmuz manzara 
nedir? Bütün projektörler imansız bir surette fenallğa çe\Tilınişt~. 
HUkömet büyük bir aliı.ka ve husa.siyetle araştırmatannı yapıyor. Muhıt, 
temizlik mücadelesinin bütün sa.fhalarıru son derecede alaka ve sevgi ile 

takip ediyor. . . . . 
Biz şuna eminiz ki CelA.l Bayar lhüldimeti, temittik müeadelesmı iki 1&" 

tikamette muvaffakıyetle yunııeceıctlr: Birisi, gfüııöuüne ::bütün c;izkinlik 
ıerile çıkan hastalık karşrsmda süratli ve esaslı ~ir ~avi _ve ~ifadır. 
İkincisi de inkilA.p rejimi için buna layik idare makmesim bir an enet 
kurmak ve böylece lrmrusi menfaat dolaplarmı Türk yurdunda kımıldan 
maz bir hıı.le getirmektir. 

Suriye 
(Bql ı incide) 

Ahmet Emin YALMAN 

Başvekili 
V"eCcihen gehrimizden aynlaca.ktır.. 

F ran•ız memurlan hala 
ıilah dağıtıyorlar 

hükümlerine uyularak bütün fenni 
vesika.lan ve pllnlarile birlikte va. 
tand~lara ilin edilmiş olduğu gibi 
bazı gazetelerde bunu pl&.nlarile bir. 
tikte aynen sayfalanna geçirmiştir. 
Bu ha.ki.kati böylece gösterdikten ~ 
ra umumi mecliate matbuat ve efka... tilmi~ir. 
n 'umumiye muvacehesinde müıake. Misafir Başvekil yarın saat ondan 
re ve tasdik ve aynca da halka ilan itibaren Orman çiftliğini, Ga.zi ve ls 
edilen bir plinı herhangi bir kians~ met Inönü enstitUlerini ge7.eeek1 5a3 t 
nm öğrenmemesi için belediye ve Vl- 13,30 da Dahiliye Vekili ve Parti Ge 
ıayetin bir tedbir alınası mı istenmek nel Sekreteri Şükrii Kaya tarafın 
tedir? .. dan Anadolu klübünde verileoek öğ 

Suriye Başvekili öğle yemeğini hu 
susı olarak Ankara Palasta yemiştir. 
Gece saat 20,30 da Hariciye Ve~li 
tarafından misafirimiz gerefine An
kara Palasta bir akşam yemeği ve-

Antakya., 21 (TAN) - Franstı 
memurlan a.şiretler~ silih dağrtmıya 
devam ediyorlar. Bu arada KethoJJl
lu ve Altaddin aşiretlerine binl~ 
sil&h verilmiitir. 

Verilen izahattan a:nlaşlldığma go ıe yemeğinde hazır bulunac~~ır. Mi 
re Recai Nüzhet, gazetenill. dediği bu safir .Başvekil saat 15 ten ıtıb~n 
işi altı ay evvel öğrenmişse çok geç Zire.at Enstitüsünü, Çocuk baraJını 
ıtalml§tır. gezecektir. Akşam yemeğini hususi 

Antakya, 21 (Tan muhabirincien'
Son hidiseler dolayısile mahkemeye 
verileınler arasında Zeki, Mehmet :Ali 
ve Nedim de vardır. Bunlar alt:JISl' 
aya mahkfun edilmielerdir. Zekİf 
Mehm~ Ali ve Nedim bu maJık{iınJ.t 
yet.1erini bulu.nduldan n-ahiyelerdd 
ikamet etmek suretile geçireookler • 
dir. 

Diğer suçlular da mahkemeye..,. 
rilmişlerdir. 

Belediye işlerinde bir müddetten. olarak Ankara Palasta yiyecek, saat 
beri çok nüfuzlu bir adam olduğu De§ 2118 de Toros ekspresine bağlana
redilen Recai Nüzhetin bu nüfuzu.. ca'k hususi vagonla Suriyeye müte 

nun hangi işlerde ve ne surette tecel- =:==::======••••=:immmm:=iiiiiiİİİİİİmİİİİİİİİİm::=• 
li ettiğin.1 Tan gazetesinin tenvir et. ,.. 

me&i=~.=~.::.r.öwı N EDo AL_Mllı Mj 
TAN: Dünkü sayımızda ver- u n R 

ditimiz ma.lUnıat, bu ite ait res
mi vesikalarda Sabur Sam.inin is
mi geçip geçmediğine taallUk et
mez. Bu mezarlık İfİ yüzünden 
Sabur Saminin eline 60,000 lira
lık bir araa geçtiğine ve bunu 24 
Mart tarihinde kızı namına ka
yıt ve tescil ettirdiğine taalluk 
eder. Belediye Reisi, bahsin can 
alacak tarafmı tamamiyle mes
kM geçmiftiP. 

Bu izahnameye daiT yarınki sa 
ymuzda daha etraflı cevap var-
drr. 1 

malitelere ti.bl tutulmıya.caktır. işle 
rini daha basit imkan ve sistemlerle 
yUrUteoektir. 

4 - Halkın müesseseler ve merci 
lerle olan mUnasebetlerindeki mu, 

kUlAt orta.dan kaldınlacaktır. 

Grip, 
Nevra ip, 

Baı ve Dit 
Ar+ritizm, 

Ağrlları, 

Romatizma 

Baı, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün atnlannızı derhal keser. 

icabında cıünde 3 kaı• ahnablllr 
Taklitlerinden sakmmız •e her yerde ıırarla "GRIPIN,, ;ıt-

ııu 
da.zı h 
lı:tiye 
birer 
tiıa.r 
iti. 
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~aısoo <Qlo~cıu? - Nasou yaışa<dlo? - Nasın batta? 
~o. 44 Yazan : Ziya Şakir 

''Y • enı Unsurlar Töremi~, 
un arda Kim O uyor?,, 

d lıiüevverler ise, artık bu fırka -
a_.n hiçbir bayır ve menfaat gel· 
~Yeceğini anladıkları için şimdilik 
ıter köşeye çekilerek hadisata in. 
di~r etmeyi muvafık görmüşler -

Şa li'ırka merkezinde, Sadık Bey ve 
tı ban ağa kalmıştı. Damat Salih 

&§a ile, Hoca Mustafa Sabri, 
~oııyalı Zeynelabidin Efendilerle 
bltkaç zat ta, cidden takdire şayan 
lr inat ve sebat ile, fırka merke

r l?ıden aynlmamışlardı. 
.Adeta bu zatlardan mürekkep o 
~k yeni bir idare heyeti teşek. 
'ili etmişti. Bunlar; büyük (pn
~t) in tesirleri geçtikten sonra, 
~büyük sarmntıya rağmen henüz 

anlan ve intikam heyecanlan 
lôıunemiş olan itiliifçrlan, (yeni 
~ihap) mücadelesine hazırlamak 
fut gayret göstermektelerdi. 
Sadrazam Sait Paşa; meclis da

~ır dağılmaz, yeni intihaba ha • 
~lanma.k için vitayetlere emirler 
~el'ln.işti. O:ıun için şimdi Hürriyet 
~~f merkezi umumisinde ka-

• 
- Bu, bizim için son mücadele 

~asıdır. Ya, yeniden hayat hakkı 
~acağız; ve yahut, tamamile 
tııabvolacağız ... Bunun, ikisinin or 
lası yok. Onun için, ne yapıp ya.
l>alını. Bu intihabı kazanalım. 
~ biye, bütün va.rlıklarile intihabı 
~anmak çarelerini düşUnmekte. 

leı-dl 

Sadrazam Sait Paşa 

Meclisin feshine ve fırkanın uğra
dığı hezimete kadar, yalnız (hami) 
ve (MUzahir) vaziyetinde kalma. 
yı tercih eylemişti... Lnkin, son 
meclis darbesinden sonra, fırka in
hlıll itehlikesi ka.rşısmda kalır kal 
maz, derhal ortaya atılmış .. Fırka 
merkezinde fiilen işe girişmişti. 
Şu hakikat ortada iken, Gümül

cinelinln damat Salih Paşayı fır

kada (türedi) şeklinde telakki et. 
mesi, çok sarih bir kıskançlıktan 
başka bir şey değildi. 

Kendisine faik olan hiçbir kuv· 
ıeti çekemiyen Gilmülcineli I.sma~ 
il Bey - bu cümleden olmak üzere
Reşit Bey aleyhinde de ayni su
retle hareket etmişti. 

ye iştihalı değildi. Çok tabiidir ki, 
bu vaziyet karşısında büsbütün 
kendini çekmek mecburiyetini his 
setmişti. 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası mer~ 
kezinin içinde bu garip mücadele • 
ler devam ederken. intihap işleri 
de ilerlemekte idi. 

lttihatçılar: intihapta kazanmak 
için, her tarafta kuvvetli tedbir 
lcr alıyorlar .• Ve çok tabiidir ki, 
. yine ittihatçıların lehine dönen · 
hiikfımet kuvvetlerinden istifade 
ediyorlardı. 

Bu sırada itilfı.fçılardan birine, 
(kahramanca) bir fikir gelmişti: 
- cebren hükumeti ele geçirmek ... 

Bu hayalin tesiri altına giren bu 
koyu itilafçı, derhal paçalarını sı
vamış ... işe ~rişmişti. 

H ayal, fena değildi. hatta 
hala, oturdı.:ğu odanın ka. 

pısı önünde tabancalı muhafızlar 
bekleten, refikasınm pi§ird.iği ye
mekten başka bir şey yemiyen, ke 
rimelerinin ellerinden başkasmm 
elinden S'U içmiyen • miralay Sadık 
Beye bile bu hayal pek cazip gel. 
mişti. 

Çok gariptir ki: Şaban ağa, Si
ret Bey, Mahir Salt Bey gibi ağır 
düşünceliler bile, Gümilclinelinin 
bu hayaline kapılarak ciddi mUza-

. kerelere girişmişlerdi. 
Arkası var) 

1 E K o N o M i 1 
Bir Kı~ım Polonya Bazı Madde.er 

MallarSıloya • • 
Çekildi lçın Konten1an Verdi 

Diln şehrimize otuz sekiz vagon 
buğday ile yedi vagon arpa ve bir 
vagon çavdar gelmiştir. Fazla mik
tarda buğday gelmesine rağmen fi
yatlar 3-4 para yükselmiştir. Bu • 
nun sebebi fiyat düşüklUğUne mey -
dan verilmemek için sabcılarm ko-
misyonculann~ emir vermeleridir. 
Bir kısım mallar satılmamış silo ve 
depolara çekilmiştir. Dünkü satışlar
da yumuşak buğdaylar 5,22-6.05, 
Polatlı malları 6,15, sertler 5,21.5-
5.30 kuruşan çavdarlar 4,30-5 ku
ruştan muamele görmüştür. lhra
catçılar arpa almaktadırlar. Fiyatlar 
4,05-4,07 kuruştur. Beyaz mısır 
4,04, yulaf 4, kuşyemJ 7,08, suRam 
16,20, ince afyon 580, iç fındrk 33, iç 

ceviz 27, pamuk yağı 38 kuruştan rıa 
tılmıştır. 

Çavdar satışları 
Ihracat için çavdar satış lan aevnm 

etmektedir. Dün piyasamızdan üç 
yüz bin kilo kndar arpa kilosu 4,05 
kuruştan ve Mersin piyasasından faz 
la miktarda çavdar kilosu beş kuruş
tan satılmıştır. 

Yunanistanın Son 

Aybk ihracatı 
• 

10 

Yunanistanm 1937 senesi on aylık 
ihracatı hayvan mahsulatı olarak 
91843, kuru incir 89882, yaprak tü
tünü 2,506,367, keçiboynuzu 28496, 
kuru siyah Korent üzümü 318.011, 
badem 27864, zeytin 210,538, zeytin 
yağ 154,382, şarap 179,851 drahmi o
larak tespit edilmiştir. 

ithal Edilecek Türk 
Gümrük Resimleri 

Mallarının 
İndirildi 

_Türkiye - Polonya arasındaki ticaret i9lerinin inkişafını artır. 
mak için Polonya hükfuneti jütten yapılmı9 mensucat ile yünden 
mamul ipliklerin kliring yoluyla Türkiyeye ihracına müsaade et
miştir. Bu arada, bazı Türk mallarının Polonyaya ithali için ko
laylıklar gösterilmesi de kara.rlaştınlmıştır. Polonyaya ithal edile
cek Türk mallarından bazı maddelerin gümrük resimleri indiril. 
miş ve bi rkısmın da gümrüksüz olarak ithali kabul olunmuftur. 
Gümrüksüz olarak ithnl edilecek - -----------

Türk maln.rı kuru kayısı ile yilzde 
on altıdan az alkolü olan ve sirke 
yapmağa elverişli şaraplardn. Po

lonya maliye bakanlığına müracat 
şart.ile keten, keten tohumu, tıbbi 
nebaplar, pirinç, balık tozu yapıt -
masına yarryan baiık parçaları, yan 
gm söndUrmeğe yarıyan aletlerde 
kullanılan miyankökü, kılsız koymı 
derileri ,ncbati maddelerle ve tabak· 
larunış tabü renkte keçi derisi, tut
kal yapılan deri kırıntıları, bazı 

konservelerde kullanılan ve yağ Çt· 

kanlan Soya fasulyesi gibi maddele 
rin gümrük resimlerinde tenzilat ya 
pılmıştır. Bu tenzilat boya sanayi
inde kullanılan muhtelif maddelere 
de tatbik olunacaktır. 

Altın Fiyatları 
altın piyasası her gUn bir miktar 

düşmektedir. Dün borsa dışında altın 
satışları 1048-1050 kuruşa kadar 
dUşmüştUr. Piyasada satıcı olduğu 
halde alıcı yoktur. 

-
Yunan Hükumetinin 

Müsaadesi 
Yunan hUkUıneti, Holandadan süt 

tozu ithaline müsaade etmiştir. Dk 
parti 50 ton mikdarmda süt tozu ge
tirilecektir. Bu. nevi &itler çikolata 
imalinde kullanılacaktır. 

~·.n---

Bilecikte Sığır Neslinin 
Jslahı için 

Aydında 

Ekilecek 
Pamuklar 

. Aydın, (TAN) -r- 938 yılından 

itibaren vilayetimiz içinde akala cin 
si pamuk ekilmesi kararlaş~ ve 

Nazilli pamuk ıslah istasyonundan 
bUtiln çütçilere tohumluk dağıtıl
mıştır. 

Diğer açık kozalı pamuk tohum
lan, ekim mevsiminden evvel tama
men vHayetimiz hudutları haricine 
çıkarılmış bulunacaktır. Yerli cins 
kapalı koza pamuk tohumlan yine 
ekilebileccktir. 

Tecrübeli çiftçiler, şöyle bir mUta. 
leayı ileriye sürmektedirler: 
"- Akala cinsi pamuk ta en çok 

beş yılda dejenere olacaktır. Her beş 
yılda bir defa pamuk ıslah istasyo
nunun tohum deği§tirnıesi hem kül
fetli ve hem de masraflı olur. Her il
çede istasyonun daimi mürakabesi 
altında ve muayyen bir sahada ye .. 
tiştirilecek tohumlarla lT..ı mahzurun 
önli alınmalı . ., 

Ziraat Vekaletinin, uygun görlbı5e 
bu tf'C.t"lihP.li ciftci mÜtalPJı!:TT'lt nQ~Jl.o 
n dik.kate alacağı ta.bildir. 

V zun senelerdenberi asker 
kaçağı olan GUmülcineli Is 

~ail , eclisin dağılmasından 
uır 00 gtın sonra., çalyaka edilerek 
~~ere gönderilmişti. Fakat bu 
"lll"Ilaz ve dessas adam, yine bir 
~Olayını bularak Istanbula gelm~ .. 
~ırka merkezindekilere iltihak et
l'!ıişu, Ve, o gelirgelmez, fırkadaki 
faaliyetin şekli değişmişti. 

Yerinde arzetmiştı"k ki, Reşit 
Bey; fırkanın pro~mmı yaptık • 
tan sonra, çekilmi~ti. Teessils ve 
teşekkül etmesini teşvik ettiği bir 
fırkada mühim bir mevki almak 
şöyle dursun: hatta fırkaya kay
dine bile rıza göstenmemişti. Bu· 
nun sebebini soranlara da: 

Eldiven Niçin Takıhr? 
Bilecik (TAN) - 15 seneye yakm 

zamandır kan değişikliği görmiyen 
Bilecik civarı köylerindeki sığır ntıS 
linin ufalmakta olduğu görülmUş, 

bunu önlemek üzere Balya ve Biga 
havalisinden "Bozkır,. cinsinden 40 
damızlık boğa getirilmiştir. 

Köylüye 
Tohumluk GUmülcineli I.smail Bey; her şey 

den evvel, damat Salih Paşanın fır 
lta ınerkezinde faal bir vaziyete 
teçmesini çekememişt:i 

- Fırkada, yeni birtakınl un -
~rlar tUremiş. Bunlarda kiıh olu. 
~Or .. 

biye, birtalam tenkitlere giriş -
bıişti, 

GUmUlcinelinin bu sözleri, kJS -
~ançlıktan başka bir şey değildi. 
lıaıctka.ti söylemek Iazımgelirse, 
l:ıİlrriyet ve ttilfı.f Fırka.sının asıl 
l°!ı\lessisleri; • sonralan Dahiliye 
~azn.ı olan - (Reşit Bey) ile; da
l'!ıat Salih Paşa, ve biraderleri Ta 
hir Paşa ve M..,hmet Beydi. 
. &u Uç zatın pederleri, Hayret • 

tin Paşa. aslen Çerkesti. (Tunus)
~ ikamet ederdi. Zeki ve siyaset
~ Oldukça tecrübeli bir zat oldu -
till için Abdülhamit tarafından ls
tanbuln getirtilmiş.. Bir müddet 
~tıra da. Sadaret mevküne geçiril
bıişU, 

Salih Paşa ile birnderleri de za
bıaıun yüksek münevverlerinden sa 
~abilirlerdi. Vakitlerini okumak
tı geçirmişler .. Bütün inkılap tn.. 
t ?telini gözden geçirmişler .. Onun 
~1lldir ki, Ittihatçıla:nn bozuk dıl. 
~· n, ve tesadüflerle idare edilen 
~ıy~tlerini hoş görmiyerek mu -
(ij_ lifler tarafını iltizam eylem~ler-

•
1 
şte; lttihat ve Terakkiye 

t karşı kuvvetli bir muhalif 
d 1'kıı. çıknrmak Hi1umunu hisse • 
~n Reşit Bev ile Havrecldin P"'sa-

'1"1"'" 'lk fikri ortava att,~ııı:. 
~nra: bird ı>nbire kan;tlannP diki 
{.n renk renk çesit ce~it şekil şe-
n u.. b' . ~ .. aurlar kan;ıs·nda ıraz gerı 
~lrıı- k b . . h. t . lerd·"'e mec urıyetmi ısse mış. 

ı. 

bı. 1'1rka resmen teşekkUl ettiği za 
t:n. ;Damat Salih Paşaya (Mües -
~ lık Unvanı ile (Meclisi idare 
~ ığı) verilmişti. Fakat Salih 
llşa, bunları kabul et.ırnemişti. 

- Ben, valilikten çekildim. Bi. 
naenaleyh memurdum. Yazdığım 
programda, memurları fırkacıtık
tan ayınyordum. Şimdi, ortaya 
koyduğum programı, bizzat ken
dim mi ihlal edeyim? 

Diye cevap vermişti. 
Halbuki Reşit Beyin hakiki mak 

sadı büsbütiln başka idi.. O, öyle 
bir program yazmıştı kJ, bu; Dir 
icra prograınt değildi. Teşekkül e. 
decek muhalefet partisi, bu prog· 
ramı takip ederek <tttihat - Terak 
ki Cemiyeti ve Fırkası) ru devi. 
recekti. Ondan sonra, yeni bir 
programla fırkanın siyasi, idari, 
içtimai ümdeleri gösterilecekti. 
İşte, asıl fırka, bu olncaktı. O za. 
man, kend;si de fırkada ve yahut 
fırkanın hfıkinı olduğu hUkfunette 
bir mevki alacaktı. 

1
, şte Reşit Bevin vaziveti bu 

merkezde iken; (münevver 
ter), fırkada mühim bir kuvvet ka 
zanma k için Re.şit Bevin merke7.i-ıı
mumi 8.zalı,ğma girmesini istemiş. 
!erdi. 

O zaman. Giimülclneli · Jsmail 
Bey ortaya atılmıştı. Reşit Beyin, 
Kudüs mutasamflığında ve Anka_ 
ra valiliğinde birtakım yolsuz ha. 
reketelrinden bahsederek: 

- Hakkında bu kadar dedikod'l 
cerevan eden bir adam, fırka: mer 
kezine alınamaz. 

Diye bağırmıştı. 
Reşlt Bevi fırka merkezınde 

gönnPk ;st;vpıı miinevverler: 
- Bu gibi f.ddialnr. şavinta de

ğil: mahkeme kat·arlanns . resmi 
vesllrnlarn istinı:ıt etmelidir. Aksi 
halde hükiimslizdür. 

Diye, GümülcinP11 ile şiddetli 
milnakaşalara girişmişlerdi. Fa.. 
kat - nrzettiğimiz gibi . kendisin 
den üstün insanlara tahammül ede 
rniycn lsmail Beyi, bir türlü ikna 
edememişlerdi. 

Reşit Bey esasen fırkaya girmi. 

Bu 28.manda. !iık bayanlarm elle.. 
rine taktt.kJan süslü tenteneli el
divenleri gördüğünüz va.kit, bu el 
ma.hla.zasınm 1iı. eski, pek eski a.ta. 
l&rımızm birlbirlle dövü~ürken 

kılıç tutan ellerine geçirdikleri de.. 
mirden elllk.lerden geldiğini. bil • 
mem hl!:. dil! iinür milsilnti? 

Eidivoo t.a.r.ilıini yar.uwa.nn rL 
v~eUerine göre, eldivenin icadı, 
bizim zannettiğimiz gibi, elleri so. 
ğukta.n J..onımak için değilmiş. Z& 
too ~imdi de pek soğuk memleket
lerde otura.o medeniyetsiz adamla.. 
rmı eldiven takmayı akıl etmiyerek 
ellerile bir iş gönnedikleri zaman 
oola.n koyunlarına. sokarak ısıtma 
lan eldiven tarihçilerinin dedik • 
Jerinl tasdik ettiriyor. 

Demek oluyor ki, eldiven ilk de. 
fa elleri yaralıı.nnıaktaıı kornuna.k 
için hatıra gelmi5, SOınra cenk a. 
dam.la.n demirden eldivenlerin pek 
ağır oımasından dolayı deriden el 
diven diktirince, bu.nun bayanlar 
içfın pek işe yaraya.cağı anlaşılmış 
ve ba.ya.nla.rm cldive.n takmaları 
böylece ya.yılmış ... 

Şu kadar ki, eldiven cenk adam 
lannnı elinden bayll.ıtlların eline ge.. 
çince \'azifesinl de iki ka.t etmt5. 
tir. Eldi,·enin bir vazifeısi bayan 
elini korumaktır, amma soğuktan 
değil, güzellibrinl l(%·betmekten ko 
rumaktır. Bumla.11 dol&.l, da. ka.dın 
eldivenini ilk de.fa düstimnüş olan 
her kimse ona minnet bağlamalı. 
yız. Bilirsiniz ki el insanm beytn. 
den sonra t'.fl kıymetli u:ıvudur. Jn 
samı hayvanlıktan ayırdettlren ,,ıı.. 

nin §e'klidlr. Oınm için ele beynin 
bir şubesidir diyenler, biç te mil-

. balağa etmiş saydınular. 
Kadm elbıe gellnce, o da. medeni 

kadmm güzcll~";-fni tamamlıyan ınii 
him bir uzvudur. Erkeık eli de gü.. 
zel ve kibar ola.bUlr, fakat ne ka
dar güzel olsa ba\'ftllm ~ddeUeri
ne dayanır, güzelliğini kendi ken. 

dine korur. Halbuki meıdcıni kadı. 
mn eunı tabiat - ~in dedibri ~i. 
bi - en ince balçıkla, onu parlat
mak için, kaolin madeninden karı
şık olara.k yamtmı~tır. 'l'abiatin 
bu şaheserini korumak için eldı

ven takmak pek haklıdır. 
• Eldivoo, böyle, ellerin güzelli -
ğ1n1 korumak l~ln takılınca kı ID 

en iyisi deriden eldiven takmaktır. 
Deriden eldiven elleri tozdaıı, top
ra.kbın, kirlenmekten daJıa iyi 
koruduğu gibi, elleri sıktığı içkı 
onları ka.annakta.n da liorur, s.aru 
kollara doğru iterek kanın döume. 
.sini kolaşla.'}hrır, ellerin beyaz ko.1 
oıasını tcmln eder. 

Ancak kadın eldiveıniııln şimdi i.. 
kinci bir vazlf 1 erkekleri yenmek 
için blr hücum ôleti olmaktır. Bu L 
şe hangi cmstoo eldivenin da.ha. ı;iya 
de yuayMağuıı bayanlar dalın i.. 
yi bilirler. 

Eldi\'cni' elkekler de ta.knrla.r. 
denflemez. 

Çünkü ~imdi eldlYe.n erkekler 
için resmi z.iyo.retlerc gidihllğlni 
gösteren ve yalnız elde tutlllıuı bJr 
atam.et olarak kalmıştır. Onlan el 
lerine takan erkekler pek nz görü 
lilyor. Geçmi in geri gctmesıne im 
kan olsaydı, erkeklerin de dalma. 
eldiven takmaları, ·aj;Jık bıı.kımuı

dan, arzu edilirdi. Oyle olunca er. 
kek elleri de kirlenmekten •lo.ha 
iyi muhafaza edilmiş olurdu. Fakat 
spora. açık havaya., haklı olarak, 
gösterilen rağbet eldh'l"tl takmayı 
tmotturdu. Sokaklanmız da tnnıiz 
Ulrte. açık hava,ya göstMilen rnğ. 
betle birlikte Uerlemle o•saydı. 

Eldiven elleri soğuktan koroınak 
lçln de taıkılır. O va.kit yünclen ö. 
rlllm\b, yahut tc:Misf y\inlii ve eli 
sıkmıyara.k f~erisinde bolca hava 
bulunan derldeıu geniş eldivenle • 
rin - kaba. olmakla heraher - en 
i~i i e :rn.rndıklarmı, tabii bilir • 
stniz. 

BORSA 
21-12-937 

PARALAR 
Sterlin 

Dolar 
r'rank 

Liret 
Belçıka Fr. 
Drahmı 
laviçre Fr, 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penıı:o 
Ley 
Dinar 
Kron lsveç 
Altın 

Banknot 

623,- 628,-
122,- 126,-
80.- 88.-

98,- 106,-
80.- 84.-
18.- 23.-

570,- 580,-
20.- 23.-
65.- 70,-
78.- 82.-
21,- 23,-
26.- 29.50 
20.- 22.-
21.- 25,-
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

1042,- 1045,-

269,- 270,-

Ç E 6 LEH 
Açılıg Kapanış 

Londra 625.- 624,25 
Nevyork 0,7996 0,7995 
Paris 23,535 23,57 
Milano 15,2075 15,2263 
Brüksel 4,7040 4,7125 
Cenevre 3,4574 3,4613 
Atina 87,44 87,545 
Sof ya 64.- 64,0768 
Amsterdam 1,4382 1,44 
0 rag 22,76 22,7875 
!viyana 4,2281 4,2331 
Madrid 13,75 13,7765 
Berlin 1,9848 1,9868 
VarGova 4,2194 4,2243 
Budapqt(' 4,02 4,025 
Bülı:reı 106,72 106,8582 
Bclgrad 34,48 34.5214 
Yokoharna 2,7487 2,7540 
Moskova U,6025 23,575 
Stokholm 3,1038 3,1075 

"· - - - · 

Fasulye 
Biga. (TAN) - Bura köylilJerfne 

Ziraat memurluğu marifetile hariç
ten tedRrik edilen tohumluk gayet 
iri ve cins 50 kilo "soya" fasulye
si tevzi edilmiştir. 

Soya fasulyesi bu havalide kah
ve gibi kavrulmakta, güzel yeml?ği 

yapıldığı gibi kahve bulunmad.:ğı 
zamanlarda öviitillerek knhve yeri • 
ne içilmektedri. 

Köylere iki ton da tohumluk sar 
mısakh çütliği arpası dağıtılınışt.ır . 

Yüz bin nüfuslu knzamızm mah
kemesinde ancak üç zabıt katibi bu
lunmakatdır. Bu vaziyette, kitip 
başına binlerce dava dosyası dUşU
yor. Katipler gayd süratli çalış
tıkları hnlde işlerin önU alınamıyor. 

Bu dar kndro ile, mezun bulunan 
icra memurunun işlerine de layıki
lc bakılamamaktadır. Bu dairenin 
muameleleri de sekteye uğraınaktar 
dır. 

Borsada 
Dünkü 
Satışiar 

Dün borsamızda Unitürk Uzerlnd~ 
biraz muamele olımuştur. Pari.s bor
sasından Unitürk 230 frank gelmiş 
piyasa 14.50 liradan açılarak 14,5!: 
' irada kapanmıştır. Merkez Bankas: 
hisseleri 96.75 liraya çıkmıştır. Si· 
vas - Erzurum tahvilleri kuponsw 
olarak 95 liradır. Aslan Çimentosu 
9,45 liradan pek az muamele olmuş
tur. Bir sterlin 624-625 kuruştur 

Londra borsasında bir sterlin 147,ll 
frank ve 4,9995 dolar olarak piyası: 
açılmıştır. 
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Chamberlain 
Beyanatta 
Bu undu 

(Ba.51 l incide) 

;ve ihtiya1tsrz bir harid siyasetin I.n.. 
giltere imparatorluğunu temelinden 
sarsacağını izah etmiş ve ispanya 
müstemlekeler meselelerine temas 
ettikten sonra dünyaya yeniden bir 
nizam vermek ihtiyacını anlatmış.. 
tır. 

Başvekilin izahati 
Başvekil Mister Chamberlain ver. 

d'ği cevapta: "Hali hazırda harici 
siyaset hakkında söz söylemek çok 
güç, fenalık getirecek söz bulmak ise 
çok kolaydır,.dem.iş, daha sonra Lord 
Halifax'm Alma.ayaya yaptığı seya. 
hattcn bahSederek yapılan konuı:ıma 
larm mahrem o1duğunu anlatmış ve 
"yapılmış hiçbir teklif, alınmış hiçbir 
söz, bitir~ hiç bir pazarlık yok -
tur,, demiştir. 

Bununla beraber Almanya.nın hal. 
lin.i istediği meseleler hakkında sarih 
bir fikir hasıl olduğunu söyliyerek 
''bu suretle ortaya çıkan meselelerin 
halli çareleri bulunacak olursa, mil.. 
}etleri birlbirine i?tima.tstzlık ve ada
vet ile bakmaktan kurtaracak ve 
bir"mrlerine el uzatmalarını temin 
edecek bir devreye adım atmış olu. 
ruz.,, demiştir. 

Avrupa gerginliği 
Mister Cba:nberlain, daha sonra 

:Van Zeeland'ın mesaisinden bahsede 
rek ilrtısadi meselelerin ön safta tu. 
tulması ia.zım geldiğini söylemiş ve 
Fransız ııazırlarmm Londra seya -
bati sırasında iki !taraf arasında g~ 
rWen ahengin lngiltere için denn 
memnuniyet kaynağı teşkil .ettiğini 
ania.tmıŞ ve daha sonra Delbos'UD 
son seyahatinden bahsetmiştir. 

Chamberla.in bu seyahatin bir kim 
se aleyhinde vuku bulmadığmı ve bir 
blok vücude getirmeyi istihdaf et • 
mediğini kaydetmiş, daha. sonra Is
panya. meselesine geçerek bütün dev 
~etlerin I.ngıliz plfı.nım kabul etmele. 

. n-~r.i!ne gönüllüleri tesbit ed.ecek n ~ . . 
komisyonun ispanyaya gitmesın~. ım 
kln hAsil olursa plan esasına gore, 
hareket edeceğini, Ingiltere hUkiıme 
tinin lspanyada. bir taraf rehine müda 
hale etmiyere'k iki taraf arasında 
...,..,,,., ....... novi muhafaza.ya çalıştığını, 
Jspanya meselesin.in daha a.z hM ma 
hiyet alması yüzünden Avrupda ger. 
ginllğin hissolunur dere<:ede hafifle. 
miş bulunduğwıu söylemiŞtir. 

Uzak Şark hadi•eleri 
Cha.mbeırlain, Uzak Şarktan bahse 

derek bilhassa şu noktalara temas et 
miştir: "Uzak Şark vakala.rı. lspa.n. 
yayı adeta. unutturdu. Japonya, me. 
seleyi sulh yolu ile hal iç"rı hi<;bir te. 
BCbbUste bulunmadı ve yaprlan te. 
§ebbUslere iştirak etmedi, Brüksel 
konferansında da böyle oldu. Bu yüz 
den ihtilafa, kuvvet kullanarak son 
vermek gerekleşiyordu. Fakat böyle 
bir çare, dokuz devlet muahedesinde 
~azılı değildir . ., 

Cha.berlain son günlerde vukubu 
lan hadiselerden bahsederken bunla 
rm tekrarma mani olmak için herşe 
yin yapıldığını söylemiş ve daha so:ıı 
ra Milletler Cemiyetinden ba.hsetmış 
lta.lyanm çekileceğine •. ~r ya?~ ~ 
ğı tebliğin vaziyeti degıştırmedıgını 
söylemiş ve "Milletler Cemiyetine en 
hararetli surette müzaherete devam 
edeceğiz. Bizim inanımıza göre bu ce 
miyet barışın muhafazası için Iilzum 
lu addetttiğimiz daha iyi ve daha 
J?eniş tookilfı.tın nüvesini teşkil edebi 
lir,. demiştir. 

Chamberlain sözlerini Milletlerara 
smda dostQa. ve açıkça müzakere yo 
lu ile dünyanın dertlerine çare bul 
m-ya çnlıştıklannı söyliyerek bitir 
mi tir. 

M. Eden de mü~mlekelerden b:ı h 
setmiş ve bu meseleyi kimseye zaı ar 
verdirerek halletmeyi düşünmedikle 
rini söylemiştir. 

On iğin Katili Dün 
Tevkif Edildi 

Uskü:i rda Onnik ism"nde bir ihti 
~arı olduren lh an, dün U küdar sor 
gu h · · mli i t r f ndan tevkif edile 
r k U kudar ceza evine scvkedilmış 
tir. 

Sa~dık Ev 
Nişanı.aşı Ihlamur cacıdesı Gülis . 

tan sokak No. 31 Yedi oda, iki sofa, 
~am ve mcyva ağaçlarile genişçe bir 
bahçes1 olan ahşap ev satılıktır. Gün 
düzleri saat ondan on yediye kadar 
içindekilere müracaat. 

Greta Garbo'nun 

Bütün Sırları 
Açığa Vuruldu 

(Başı 7 incide) 

Bugünün en meı:ıhur yıldızı olan 
Greta. Garbo'nun o mektubunu ne 
yazık ki, kaybetmişim. Es~n o 
mektupla, bizim kızm bana karşı 

·son sözlerini okumuş oluyordum. 
Çünkü geleceğini bilclirdiği halde 
ne kendi gözüktü, ne de bir da.ha 
mektup y.az.dı. Ortadan yok olmuş 
gibi sesini ve bahsini işitmez ol _ 
muştu'k. Şimdi bu halinde meydana 
çıktı. 

Acaba bu sefer oisun h~m kı. 

znnızı görebilecek miyim? 
Şunu da. eöyliyeyim ki, bizim kü 

çük Greta. çocukluğunda da gaze_ 
te1erin tasvir ettikleri karakterde 
idi. Sekiz yaşında babasile ve be. 
nimle umum! yerlerde gezerken bir 
kraliçe edası ve kibri ile yürürdü. 
Akranla.rile konuşmıya, oynamıya 
ka.tlyen tenezzül etmezdi. Pek az 
konuşur, mütemadiyen ağaçlıklı 
köşelere uzaklaşrr düşünürdü. Bir 
zamanlar o kadar sessiz ve konuş.. 
ma.z hale geldi ki, dilsizliğine hük 
medenler oluyordu. . 
Ş ahsiyettnin en bariz :S:rS:ı: 

tamamileseraza.tveıçını~n 

yaşamak ve vahşi kabile kızlan gi. 
bi ağaçlarm tepelerine, kayalara 
tırmanmaktı. Hatta bize misafir 
geldik1eri bir ımevsim yüksek a. 
ğaçlara tmnanma yüzünden başın. 
dan mUhim bfr kaza geçmişti. 
Ağacın tepesinden düştü, kalca. 

sının üstUnde derin bir yara açıldı. 
Sekiz gün hastanede yatmrva ve 
bir hayli de topalla.mıya mahkum 
kaldı. 

O kazaya rağmen huyu değişme 
mişti. Nasıl düştüğünü doktorlara 
bfle a.nlatmıya tenezzül etmiyen 
Greta iyileşir iyileşmez yine dağ, 

taş, a,f;"B.ç, bayır tırmanmıya başla
mış ve serazat tab;atinin bütün ih 
tiyaçlanna kendini bırakmıştı . 

Şimdi vatanına dönen biiyük ar 

tistin çocukluğundan bende kal
mış en canlı ve hakiki sahneler ..• ,, 

istiklal idman Yurdu 
:ft•"-ırkô7 I:stlkl&l idman Yurdu idare He 

yetinden: 
19-12-1937 de fcvkalide toplantıya da 

vet edilen lton~re, ekseriyet hisıl olmadı 
ğmdan 26-12-1937 tarihinde saat 10 da 
Bakırköy C, H, P, salonunda aktedilmek 
üzere, tehir edilmiştir 

Radyo 
8ugün1'-ü program: 

ISTAI\TJJUL RADYOSU 
OGLE NEŞRIYA TI : 

12,30: Plakla Türk musikisi, 12,30 : 
Havadsi. 13,05: PJikla Türk musikisi, 
13,30: Muhtclıf plak neşriyatı, 14,00: 
Son 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Mandolin taknnı konseri: Kadı 
köy Halkevi tarafından, 19,00: Bayan ln 
ci Şan: Piyano ve keman refakatile, 19,30 
Radyofon'k komedi (Aşkı Atik), 19,55: 
Borsa haberleri, 20,00: MuŞstafa ve ar 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk ıark.ıları, 20,30: Hava raporu, 20,33 
Omer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45: Nezihe ve ark.adaşları tarafından 
Türk musıkisi ve halk ıarkıları (S,A,) 
21,15: Julya: Şan Stiıdyo orkcstraeı re 
fakatile, 21,45: Orkestra. l - Schubcrt: 
Symphonic inachevec, 2 - Bach: Concert 
mi - majeur (Violon Orhan Borar, or 
kestra refakatile), 3 - Pederevsky: Chant 
du Voyageur, 4 - Dngo: L'echo, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plakla sololar, 
Opera ve operet parçaları, 22,50: Son ha 
herler ve ertcaı gunün programı, 23,00: 
Son 

• ANKARA RADYOSU 

OGLE NEŞRiYATI : 
12,30-12,50: Muhtelif plak nqriyatı, 

12,5()-13,15: Pllk: Türk musikisi ve halk 
ıarkılan, 13,lS-13,30: Dahili ve harici 
haberler 

AKŞAM NEŞRlYA Ti : 

18,30-19,00: Muhtelif plak neşriyau, 
19,0G-19,30: Türk musıkisi ve halk pr 
kılan (Hıkmet Rıza Sesgor ve arkadaı
ları) 19,30-19,45: Saat ayarı ve arapça 
neıriyat, 19,4S-20,15: Turk muaıkisi ve 
halk ıarkıları {Servet Adnan va arkadaı 
ları) 20,lS-20,30: S Süreyya Aydemir: 
lktısadi konuşma, 20,30-21,00: Plikla 
dans musikisi, 21,00--21,15: Ajans haber 
!eri, 21,15- 21,55: Stüdyo salon orkestra 
sı, 1 - Leo Delibca: Coppelia, 2 - Cart 
Erhard: im friıhlichen Zccherkreste, 3-
Carl Robercht: Atlantis, 4 - Kari Blame 
Vinter, 21,55-22,00: Yarın program ve 
Istiklll marıı 

ERGANİ BAKiRi 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Sanayi mektebi diplomasını haiz birkaç aanatki.r izabe us

tası aıfatile Ş;rketimiz hizmetine alınacaktır. 

Namzetler baflangıçta bir müddet K vanhana bakır made

ninde çalıfbrılacak, ve bilahara bir kısmı Şirketimiz hesabına 

Almanyaya gönderilerek orad~ bir fabrikada ataj gördük

ten ve bakır izabesi ameliyatında meleke sah•bi olduktan aon

ra, Ergani madenindeki itletme idaremizde tavzif edilecektir. 

Talipler Ya.tlannı, muhtasar tercümeihallerini ve istedikleri 

ücret miktarını bildiren talepnamelerini ııhhat vesikalarının 

.ureti ile birlikte Ankarada Ulus meydanında Koç Hanındaki 

ldarei merkeziyemize göndermelidir. 

BLACK SEA STATE SIBAMS}llJ' 
Line URSS "INTOURIST'' seyab" 
acentası lstanbul - Pire ve Hayfa 

arasında muntazam posta 
uFiı.A.Nz - .MERING" vapuru 23 JO' 

P b .. .. t20d nunuevvel erşem e gunu saa 
Galata nhtımından kalkacaktır. 

Yolcu ücretleri: Hususi mevki rt' 
swnu ile 13,38 lira, 

UçüncU mevki: Yemek ve rüsutıl11 
ile 8.73 lira, 

UçÜncU mevki: Yemeksiz ve r4l' 
sumla. 6,90 lira. 

Tafsilat için Galatada Hovagiın~ 
hanmda Georges Schembri vapur• 
~ntalığma. Tel: 42653, Galatasar31' 
da. Natta Seyehat acentalığına ırı 
raca.at. Telefon: 44914 ve Vagon I> 
Galata, Ka.raköy. 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

gergin tutar. 

Buruşuklukla.n giderir, tabii 

güzelliği muhafaza eder. 

Sultanahmet UçUncü Sulh Huıco' 
Mahkemesinden: Davacı Avukatı '/) 
ki Ehiloğlu ta.rafından Istantnııd' 
Hooapaşa Eb~suut caddesi 51 No-1' 

hanede müstecir Raşel Eskina.zi 1' 
Boğos a eyhlerine 937 / 1207 No. 1' 
dosya ile açılan (280) lira alacak IJ 
vasınm yapılım.akta olan muhakeO" 

sinde Raşelin ikametgahının meÇllol 
olmasına binaen ilanen davetiye 1' 

• muameleli gıyap karan tebliğ ediJdl 
ği halde son celsei muhakeme ol_, 

23-!10-1937 tarihinde ,mahkeıne1' 
gelmemiş ve itiraz dahi etmemiş o dil 

ğundan' meblağ müddeabih 28Ô :: 
nm yüzde beş faiz ve masarif ile 
siline 23-10-1937 tarihinde (,11' 
ben hüküm ve karar verilmiş oldu~ 
dan tarihi ilindan itibaren sekiz ~ 
zarfında temyizi dava edilmedi~~ 
dirde hüküm kesbi katiyet edeCW 
na.nen tebliğ olunur. (3138) 

ME·YVA .TUZU 
~~-u 

EN HOŞ VE TAZE MEYV~· 

RIN USAREl.ERINDEN IST~ 
EDiLMiŞ TA.BU Bm MEYVA TlJ" 
ZUDUR. Emsalsiz bir fen ~ 

olduğundan tamamen taklid tidiJebil 
mesi mümktbı değildir. nazınvusbl 

mide yanmalarını, ekşDiklerial " 

muamıid lnkıbazlan giderir. Ağls ki 

lwsunu izale eder. Umumi bayafJI' 

'1938 Yılbaşı.' ~ha;aı'"':':;:; 
HAYA KURUMU BOY OK PiYANGOSU ::: KANZUK oorANd 

Büyük ikramiyes.i ı.__ _____ BE-YOG-LU--ISTANB-UL~ 

500.000 Liradir 1 

Ayrıca: 200.000, 150.0000, t00.000, 70.000, 60.000, 50.000 
30.000, 20.000, 15.()()() 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 ... 

Or. l H S A l'I S A M 1 

OKSOROK ŞURUBU 
öksUrllk ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli il!çtır. Her eczanedP 

KAYIP: Nüfus kiı.ğıdı, ev tapu se
nedi ve iki namıma. yazılı iki adet mü 
hürüm kaybolmuştur. Kaybolan mü
hiiile kimseye borcum yoktur. Yeni
lerini yaptıracağımdan hükümleri 
yoktur. ve ecza depolannda bulunur• 
Beyoğlu Aynalıçeşme Sarandi B<>

--•KADIN TERZI •-• -. kağı 53 No. Eleni Elyado. 

Bayan Ergun 
Paris akademisinden ımezun 

Fasonlar 10-12 liradır 
Beyoğlu Parmakkapı Rumeli 

Han No. 1 ----

ZA YI - 3068 numaralı arabamın 
pli.kasını za.yi ettim. Yenisini alaca 
ğımdan eskisinin hüknrU yoktur. 

Arabacı Maksut 

Muhammen bedeli 5352 lira olan 36 . kalem evrakı matbua tabe~ 
cıeğinden bunun eksiltmesi 5.1.938 ça rşamba günü saat 15,30 da k&P"" 
zarf usulile .A.nkarada idare binasında. yapılacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 401,40 ~iralık muvakkat temiııa.t ile kail~ 
tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikasını ve teklifi 

ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. f 
ş:ırtnameler parasız olarak Ankatada malzeme dairesinden ve 8' 

darpaşada Mağaza şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Evrakı m!ltbua örnekleri de ayni yerlerde görüleb?-Iir. (8449) 

• • • 
nk eksiltmesi feshedilen ve muhammen pedeli 5230 lira olan 2300 ::;; 

çam telgraf direği 6-l,~1938 perşembe günü saat 15,30 da kapalı 

usulU ile Ankarada idare binasında satm almacakb:r. · 11 
Bu işe girmek isteyenlerin 292,25 liralık muvakk.at teminat ile ka.JlU11;, 

tayin ettiği vesika.lan ve Nafia· müteahhitlik vesikası ve tekliflerini a 

gün saat 14,30 a ~adar komisy.on reisliğine. vermeleri lazımdır. • ~ 
Şartnameler parasız olarak ~karada malzeme dairesinden, Hayd d9" 

şiida Tesellüm ve Sevk Şeflı~den, İzmir ve Eskişehir ma.ğazaJarO' 
da.ğrtılmaktadu-. (8488) 
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merkezinden 
• • 
ıçın 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması için onu 

besleyiniz. Artık burutukluklar kalmadı: 

25 yaşından sonra. 
cildiniz. kıymetli 
BloceJlnf kaybet · 
miye başlar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar ve ih· 
t i yarlar. 

. 
50 yaşlarmda mil-

yonlarca kadmlarm 
karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gÖ
rUndUkleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

B l o c e 1 bu yem 
cllt UD8Ul'Uıllda cl). 

dinizinkinin ayni 
dir. Adeta beşere
oizin lazrmı gayri 
roüfarikidir. Cildi· 
nizi açlıktan öldür 
meyiniz. Onu Bi
ocel He besleyiniz 
ve yaşlaodığmız 

za,nıanla.rda bile 
cUdinliln dalma 
taze ve cazip gö
ruu meslni temin 
edlnk. 

BIOCEL 

tesirini gösterdi 
Tecrübe edebiliriz. 

Blocel'l zengin bir cilde 
malik olaıı 50 yaşlannda 

bh kadın SO ve 80 yaf)a
nnda bir kadın ı4 yaşm• 
da görtineblHr. Gell!' lm
lar da hiçbir vakit göre
miyeceıkJeri şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin prof esö
t.TÜ tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan -
larda gizlenmiş cild hüceyratı mer· 
kezinden istih&a.l edilmii saf Biocel 
vardir. Bu cevher, ~mbe rel).iin
aeki Tokaloo 'lcremınde cDdmizi 

leifi'i ve gençleştirmek için 
matldp nisbet dairesinde mevcut
tur. Gecelerı yatmazdan evvel kul-

tanınız. Beyaz rengindeki (yağsız) 

Tokaton kremini sabahlan kuJla
nınız. Terkibinde "Beyaz Oksijen,. 

bulunduğundan birkaç gün zarfm
da birbirinden daha beyaz Uç le
(Pm üzerine cildinizi §ayanı hayret 
bir surette ooyUlatır. Siz de hemen 

bu iki kremi kullaomıya başlayınız. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

Biocel'll TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 

daha CJ&n~ görününüz •• 

Binlerce Tokalon mütlerisinden müeueıemize mektub ya
zanların mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli deliJ. 
lerdir. 

(Tokalon Kreminizden bihakkın utilaJe ettim. Yü
zümdeki ~rkin kabarcıklar zail oldu ••. ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(T okalon kreminin benim cildimin nucine çok aypn 

geldifini itiral et~yi bir uazüe bilirim. Cildim esmer 
olduğu halde T okalon sürdükten aonra beyalanmakta ve 
ulak kabarcıklOI' tamamile zail olmaktadır.) 

-I 

==========-================================================ 11 

2 

Q'i..V..ALlJ117. 

.p35WATT ~ 
OSRAM Osram &J lambasını knUanınız. 

Ucuz bir ışık temin eder. 

iyi ışık 
Söglam iş 

·IE 
D~kalümen lambası asgari bir istihlak temin eder4· 
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1

• TURK TiCARET BANKASI A. S. i • = • 
MERKEZi: ANKARA • • --ii • = 

1~HER NEVi BANRA MUAMELATİİ . -= • 
ı: Her ay faozDerl ödenen: 1 . ~ 
• KUPONlU VADEll MEVDUAT 1 

ı -• --• --
SUBELER: ! ,• ! 

• Adapazarı Bozöyük Gem ilk İİ 

: A N K A R A : ::~~;ma ::::: :::nbolu ISTANBUL: 1 

• 

B. Şehir 1. B. M. EtU Tü. Konya 
Mektuplann a_ıdlan dosyalarımızda ıakhdır. 

• Telefon: 2316 Bolu Eskişehir Teklrdatl Telefon: 22971 ! . ~ 
~~-=-=-=-===-=======;_=--:;, ı-, ,_.iiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-; , • Tür ki yenin her tarafın da mu lı ahirleri vardır. i . ~ · ARTIK BA$KA 

DOLMA KALEM 
ARAMAVI N 1 Z 

ÇQnkl en son 
tekemmOlitla mDcehhez 

MONT 
BlA 
kalemler! 

/flix 
otomatik lcurtun lcalemıırl de 

vardır 

..... r•rl ı ÇITUR•S 81RAOERLER 
Beyotıu. lıstlkUU Ca~. 3!"7 
Oaıata. Mertebanı Sbkak Qı lı 

P A T 1 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklannm arasmdakl kaşıntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaktan, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

~rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emhı bir wrett.e temin eder. 

Sark ispen<lvari llboratuvarı T. A. ş. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Kurumumuz Ankarada Keçiörendeki Ana.kucağı müessesesine Dlvet:en 
yüz yataklı bir çocuk pavyonu inşasına karar vermiş ve paviyonun pro
jesıni müsabakaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerden birinci ve 
ikinciye ceman 500 lira mük!fat verilecektir. Müsabakaya girmek iati
venler Kurumun muhasebe direktörlüğünden izahat istiyebilirler. ( 4818) 

i! TELGRAF ADRESi; ~ 

• = = • 
llıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1111111•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııırl 

Gümrük Muhafaza Genel Komutaralığı 

ls+anbul Satınalma Komsiyonundan : 
1 - Gümrük Muhafaza örgUdü için 330 ila 367 tane eğer takımının 

3-1-938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Bir eger takımma 63 lira bedel tahmin edilmiştir. Ve ilk teminatı 

1735 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İSteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayı:lı kanunun 32 nci maddesi hUkmUne göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarmı Ga.latada eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona 
vemneleri. (8232) 

Kelepir Fiyat.na 
Şişlide Hali.skAr Gazi caddesinde 

büyük bir bahçeyi havi ve arka soka 
ğa da nazır bir bina kelepir fiyatına 

1 

satılıktır. lstanbul 176 No. Posta ku 

tusu (D.S.) müracaat. 

lstanbul Yedinci Icra Memurluğun 
dan: Kira bedelinden dolayı mahpus 
olup sa.tılmasma karar verilen motör 
ve et makinası 23-12-1937 perşem 
be günü saat 12 den 13 e kadar Gala 

======================== tada Topçular vaddesinde 103numara 
Sahibi: A.hmet Emin YALMAN. Umumi Neortyab ide.re Eden: S. SALIM 
Guetecilik ve Neeriyat Türk Limit.et Şirketi. Baaıldığı yer TAN Matbaası 

lı dükk&nLD önünde hazır bulunacak 
mamur tarafından açık arttırma ile 
~atılacğı ilin olunur. (3143) 
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1 LECTRIC 
RADYOLA.RIMDA 

BULUM UR 
lstanbul, Beyoğlu, istiklal Caddesi, No. 28 • Telefon: 43849 • Telgraf: • Dekawe • lstanbul 

Galata 5a.tıt yeri: MiT/ KIDIS Biraderler, Galata, He;a.ren aokak No. 2 

'------......... ---------------------------..... --------------~ ...... ~~~~~~~~=:: 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyour.dan: 

1 - Metresine al~ış kurtı§ fiat tahmin edilen vasıf ve ömeğine uygun 
yüz elli bin metre yazlık kuanaş 10-1-1938 Paza.rtsi günU e.aa.t onda ka 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname dört yüz el'ii kuruş ka.rşdığı.nda komisyondan 
alınabileceği eksiltmesine girmek isteyeruerin (5750) liralık ilk teminat 
makbuz veya banka mektubun':': ve şarttıamede yazılı diğer ~eri muh 
tevi teklif mektuplarını belli gun ve saat dokuza kadar komisyona veril 
miş olmaları. (4619) (849q) 

Hasta.akların 

Keşif kolu: Kırıklık 

Neşenizi söndüren 

çalışmanıza mA.ni 

olan kırıklığı 

GRiPiN 
ile izale edlniz. 

Bu sayede bir çok büyük huta-

lt•ı 1!11tll1L.U~lll 
Sllt: YE · 
S.~t-,L.~~ltlll 

YERLi 
MALLAR R 

lıklara tutulmak tehlikesini de ~--~~~~--,.....--~~~~~~~~------~~--~~~~~~~~-~--

önlemit olursunuz. 
Bakırköy Sulh Hukuk Hakimliğin 1 

den: 
Müddei: Belediye, 

Müddeialeyh: Ali, Bakırköy Sümer 
Bank bez fabrikası rokanta mllateciri GRIPIN Istanbul Belediyesi ta.ra.fından aley 

fUitiin ağrı, arzı ve sancılan k~ binim açılan bir lira 14 kuruş alacak _-'"!""___ d. davasmm yapılan duruşmasında gös 
aer, ba, ve •• ağrı1anna, nez- d b 

1 
ad -

• • terilen adres e u unm ıgmız gibi 
leye, grıpe, romatızmaya kartı mahalli ikametiniz de meçhul kaldığl 

bilhaua rüeuirdir. müba.şir tarafından davetiyeye yazı 
icabında günde 3 kase tan meşruhttan anlaşılanı§ ve mahke 

ahnabilir. mece talep veçhile on beş gün müd 
detle ilanen teb'igat icrasma karar isim ve markaya dikkat ve her yerde 

ısrarla GRlPIN isteyiniz. v~ olduğundan yevmi duruşma 
olan 11-1-938 saat 10 mahkemede 
hazır bulunmanız ilanen tebliğ nlu
nur. (3146) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Mektebimiz malzeme laboratuvan ıçın 24 adet granıt ta.şlarmrn kesm& 
ğe mahsus şartnamesi mucibince destere alınacaktır. Beherinin muhaJIJ 
men bedeli 28 lira olup ilk teminatı51 liradır. Eksiltmesi 27-12-937 
tarihine rasUıyan Pazartesi gUnU saat 14 de yapılacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için hergUn ve eksiltmeye gınnek için de bellı gü.ıı 
ve saatte GümUşsuyundald Mektep binası dahilinde müteşekkil Komisyo 
na milrac-.aatlan ilan olunur f7507l 

Saata çok ehemmiyet veren AEVUE saatı alır. 

BırREVUE 
ısaatı alan ne aldıA'ını blli r, 

eOnkl ao ••nellk tecrübe gibi bir 
garantiye m•llktlr. 

Modeller en ıson ve zarif feklldedlr. 

AEVUIC aaatları tanınmıt ısaatcıtarda 
satılmaktadır. 

,U11tvat ~· •,. letanbul, BahoekaÖl.Tq han. Btrtncl kat 22. T•••fon 213&4
4 


