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bincle çıkan bir yangın neticerincle ·18 kip ölmüş· 

tür. u ş 
BASMUHARRIRI: AHMET EMiN YALMAN 

Devlet Otoritesi 
Eski Reiimde 

Reiiminde 
ve İnkılap 
Manası 

Doğru mu, Değil mi? 
1 AHMET EMiN YALMAN J 

E ski devirlerdeki zihniyetin tesirile fU kanaatte olanlar bir 
vakitler çoktu: Münakata hürriyeti iyidir, hoştur ... Fakat 

kirli çamatırlanmızı herkeae göıtermiye mina var mı ya 1 Sonra 
devlet otoritesi nerede kalır? 

Böyle bir mugalntada bulunanlar şunu unutuyorlardı ld, nerede insan 
'Varsa kirli çamaşır da vardır. Açı.1rta.n açığa kanun haricinde yaşıyan, iç. 
timai döküntU halinde bir sınıfa her meml~kette tesadüf ederiz. Bunlar 
namustu vatandaşların mal ve ca.nma tecavüz suretiie geçinmiyo uğraşır. 
lar. Bu meslekli şakilerden başka efendi kryaf etinde d:ğer bir cemiyet 
dtişmanlan sınıfı da hiçbir yerden eksik olmaz. Bunlar zekilarını; ka. 
nunla.n çürütmek, umumi menfaat esaslarmı çiğnemek ve devlet mUesse.. 
selerinin za.ranna §8.hsi menfaatler arama.k maksadile kullanırlar, her 
kalıba girerler, her tarafa sokulurlar. Bunlar, bir defa hususi m~nfaat 
wrgunculuğwıu meslek tuttuktan sonra kendileri için iyi iş, kötü iş diye 
bir hudut ve derece farkı yoktur. Kendilerinden fenalığın her nev'i bekle
nebilir. 

B unlarm ustalıkla yaptığı birçok işler kapalı kalır, yahut hadiseler 
arasında unutulur. Baza.n bir rezalet patlak verir, maskeleri dü. 

eer. Mtlnakaşa hü.niyetUıin projektörleri Uzerlerine çevrilir. Cemiyetin 
umumi menfaatini korumayı ana gaye bilen bütün iyilik unsurları 5unu 
dilşiiıımek ihtiya.cmı duyarlar: 

MlW bünyeyi böyle muzır mahlfıklann §enindeın kommak için 
ne yapmalı? Bmılano umumi hayatın özünU kemirıQek ma.ksadlle 
~ del.lklerl D88ıl tıko.ınalı f Cemiyet i9inde a;hli.k d.islp. 
linin! nasıl lmv\·etkadlrmeU ! 

Dünyada böyle kirli ça.maşın olmıya.n memleket yoktur. Fakat bir ta
raftan kirli çamaşırlan sükflt perdesi alıtında örten ve yaranlık gayretile, 
abla.ki zAfla bunlara müsamaha gö&eren memleketler vardır. Diğer ta.. 
raftan da normal v.e ta.bü olan fena.ltk istidatıan karşısında sıkı b'r has. 
sasiyet gösteren, uyanık duran, mukavemet eden. arızayı derhal muayene 
Ye tedavi ederek bünyenin umumi sağlığını koruyan memleketler vardır. 

Suriye Baıvekill 
Ankar:adan Ayrıldı 

Atatiirk 
B. Mardamı 
Kabul Etti 

iki Memleketi Alc2kdar 
Eden Bütün 

Meseleler Görü~üldü 

B. Cemil Mardam 

B ir memlekette hususi mentaat dola.plarma karşı hiçbir münakaşa 
ve hareket görlllme7.Se hiç kimse: "Şu memlekette melekler yaşı.. AnkaTa utıuyonun.-:la 

yormuş. Ne iyi .• Hiçbir fenalık yok: Buna karşı mukavemet ve mücadele Ankara, 22 (A.A.) - Atatürk, 
ihtiyacı da yok.,, diye düşünmez. Her uyanık insanm aklına gelecek tabü Ankara.da. Şehir lokantasında davf!t
düşUnoe şudur: lilerile bulunurken, bundan nıa.lQ. 

"Da memleketin biinyeslnde hastalığa karşı mukavemet ~vşe. mattar olan Hariciye Vekılı, Dahı. 
t mEfi?cm\~1tp 02~ alamJYor. raha.tsızluh mevzu bir li~ Vekili. arkadaşJle birükte. m1• 

,, . .-... ve ırınıerm ·butun az&l )a.yıuw.. '6atirleri bulunan Suriye Başvekili 
5 '?3 meydan bırakıyor.., Cemil Marda.m Beyi Re!.sicünıhura 

Aşagıki Meseleler · için 
Belediye Reisi Ostündagın 
izahat Vermesini Diliyoruı 

Dün bu sütunlarda Muhittin 
Ostündağm bir mektubunu Def· 
rettik. Bize kartı fU ithamlarda 
bulunuyor: "Bazı haberlerin as
li mah:yetlerini tahrif etmek ve 
efkarı umumiyeye hakikate asla 
uygun olmıyan tekilde aksettir
mek ... ,, 

Belediye Reisi. mektubunda böyle 
umumi bir ithamda bulunduğu hal
de bizim yazdıklarımızdan yalnız iki 
nokta ilzerinde duruyor. Acaba orta. 
ya koyduğumuz diğer müspet madde 
ter Uz.erinde hiçbir diyeceği yok mu? 

Maksat, işleri aydınlatmak oldu • 
ğuna göre, Muhiddin Ustündağdan 
diliyoruz: Halka , aşağıdaki mesele
lerin asıl mahiyetini ve hakikate tam 
uygun şeklini anlatsın: 

1-Otobüs hattannrn kar getiren 
kısmına ait umumi müsaadelerin, Sa 
bur Sami gibi otobüsü olmıya.n ve bu 
işte ancak bir hava pa.ra:sı alacağı 
maıftm olan adamlara verildiği doğ 

Bir Java mevzuu haline gelen Adliye Sarayı msan 

:nı mudur, değil midir? 
2 - Diğer otobüsçüler araslnda 

şehre bu hatlar için belediyeye yüzde 
on yerine yüzde yirmi verecek adam 
lar bulunduğu halde imtiyazlar ihsan 

edilirken birini diğerine tercih yolun 
da. belediye ve halkın menfaatine ait 
hiçbir ölçU kullanıtmadığı doğru mu 
dur, değil midir? 

(Arkası 9 uncuda) 

MUTHIS BiR KAR FIRTINASI 
K r enizde B.ir Vapur 

Hususı menfaat yllzUnden umumi menfaatin çürfimesine süköt içinde mUsaadelerile takdim etm' 1 dir 
imkan bırakan, kanunların hilei şeriyelerle hükUmden dü.şUrülmesine ae- AtatU k s · Bn kili · ış er · 
yircl kal emleketl ·'· r · urıye şve nı ve seya.. 

an m .. . . ere, varJ..&k ve beka yarışında ger} kalmıya mahkfım hat arkadaşı Adil Aslan fü· · czd. 
memleketler gozil ile bakıl'z:r. Anzayı gören, duyan, derhal tedavi ihtiya. lerind alılroymuşl d Ce yı 0 

cmı kavrıyan memlckeUerin de inkişaf kudretine ve parlak yarınına her de ~l a.r ırd. Areyan e. 
kes iman eder. n. m eme esnasın a tatUrk, 

Battı, 24 kişi boğuldu 
D ev!et otoritesi meselesine gelince; eski rejimle inkılap rejiminin 

bundan anladıkları mAına tamamite başka ve biribirine aykırıdır. 
&ki rejimde otorite §U demektir: Kendini milletten ayn ve ondan üs.. 

tün gören devlet. menllekete çiftlik gözü ile bakar. Canının her istediğiıni 
yapar. Vatandaşa dii§en Vazife; korkmak, titremek, haddini bilmek ve 
her r;ıeye razı olmakttr. · 

(Aı1nw 9 uncuda) 

Japonyada 370 Kişi 
Komiinistlik Suçi'e 

Tevkif Edildiler 

1 

lngiltere ile Felemenk Arasında 
Uzak Şark için Görüşülüyor 

Nevyork, 22 (TAN) - Japonya.. 
da dahiliye nazın:nm koyduğu şid. 
det!li kayıtların kalkması Uz.erine da.. 
~ 'li vaziyeti aydınlatan bir çok vaka 
lal' ortaya çıkmı§t.n". Her §eyden ev 
~yeni Dahiliye Nazırının amele 
l'>artisini ortadan kaldırdığı, amele 
~e Çiftçi birliklerinin ilga edildiği ve 
teçen hafta 370 k:Şinin komUnist1ik 
63Uçi]e te"1rif olunduğu, bunlar ara .. 
fS~nda birkaç amele mebusunun ve 
: 1tçok üniversite profesörilnün de 
Ulunduğu anlaşılmıştır. 
liarp vaziyeti hakkında alman en 

~n haberlere göre Japon~r Şang. 
ayın cenubu garbisindcki Hangchov 

taarruz etmişlerdir. 
Q. Burada bulunaıı Çin kumandanı 
~neral Çangfu'nun yüz bin JlS(< 

~~!~ve Japonlara k~ • 

\ruhu mmtaknsmd 
~Amerikan ve Ingi 

(ArkaBt 

Sunye halkını muhabbetle selamla.. 
dıklarım ve Türkiyenin Suriyeyi mils 
takil ve mesut görmekle bahtiyar o. 
Iacağnu beyan buyurmuşlar•iır. 

Rumi tebliğ 
Aıtka.ra, 22 (A.A.) Re6mi tebliğ: 

A.nkanula buJwıdnklan müddet 
za.rtmda, Suriye Başvekili Oemll 
Mardam Bey, Türkiye Başve101.I 
Celw Bayar ile milli.ki olmuş, H,._ 
riclye Vekili Dokt.or ArM}a müte. 
adcllt defa.lar görfu müs ,.e cümlıu 
riyet blikfirnrtfcıiın diğer rica.ti ile 
de tana8lanla bulumnuır.tur. 

Bo görii§meler esn~mda iki 
memleketi al8.kada.r eden bütün 
mescleler ha.his mevzuu olmuş \'e 
büyük btr ·samimiyet içinde ecre.. 
yam edeıı bu ooktal naıza.r tt>.atisi 
11E1tfcesiııde btuıda.n eonra, hasıl o. 
la.n muta.b2'Jcat dairesinde çalışıl. 
ması ta.karrUr etmiştir. 
Müalirlerimiz Ankaradan 

clün ayrıldı 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden)

Suriye Başvekili B. Cemil Mıırc\am 
bu akşam saat 21,18 de Toros ekspre 
sine bağlı hususi vagonla memleketi 
ne gitmek üzere şehrimizden aynldı. 
Misafir Başvekil istasyonda Haricıye 
Vekilimiz doktor RUştü Ara.s, D:ıhi· 
tiye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şilkrü Kaya, Başvekalet mtiste§R.M 
Kemal, Hariciye Vekaleti protokol şe 
fi Şekip Fuat, Hariciye iki:ıci daire 
reis muavini, Ankara garnironu ko • 
mutanı, Ankara emniyet müdürü ve 
merkez komutam, matbuat milm~~sil 
leri tarafrndan uğurlanmıştır. 

Garda bulunanlar arasında Fran
(Arka...og 9 uncuda) 

...._,... n n Allu:Rı.......,...nu,.. 

KARiKATÜR 
Türk.yenin en vüzel nıİ7.ah aa· 

zetesi olan ( KARIKA TOR) Cu
martesi günü nefis bir sayı çıka· 
rıyor. Bayiinize şimdiden sipa· 
riş veriniz. 

Karadenizde Birçok 
Kayık Parçalandı 

Mete Vapurundan da Haber Yok •• Limanda 
Vapurlar Çarpıştı, Şehirde Elektrik Telleri Koptu 

Marmara 
Motor 

ve 
ve 

. 

Kara kışm kara yeli Istanbulu bır 
denbire bastırdı, ortıılığt Kapkara 
yaptı, bembeyaz da kar döktil, fakat 
kam bulutların kararttığı denizler
de müthiş facialar o'uu. 

Istanbul kaç gündür lodosun ılık 

rüzgarlarına alışmıştı. Odundan, kö. 
mürden tasarruf yapıyorduk. Dün 
sabah saat on buçuğa d~ğru batı lo. 
dosundan birdenbire batı Kara,>ele 
dönen rüzgar, saatler biribirini kova 
ladıkça şiddetini a.rtrrdı ve ortalığı 
hakiki manasile altüst etti. 

limanın altüst olmu~ bir manzarası: "lnönü", "Analarta" ve 
"Antalya" vapurları biribirleri üstüne düşüyorlar. 

lstanbul ve civan, diln saıln.ntan 

itibaren başlıyan kış fırtmasile çok 
zarar gördü. Fırtına Karademzde de 
azgın bir seyir gösterdi, deniz kabar. 
dı ve bu yüzden müthış facialar l:en 
dini gösterdi. 

Bir lngiliz Zırhbsr 

Yanıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Malta Men. 

direğinin sekiz mil açığında bulunan 
Arethusa kruvazöründe yangın çık
tığı RMiranik makamından bildiril -
mekted.ir. Kruvazör Maltaya avdet et 
mektedir. 

1 Şimdi ansızın gelen bu davetsiz 
~~~~~~~~~~~!!!!!!!i!i.•! .. ._ 1 fırtınanın tafsLatına geçelim: 

1 
Dlln sabah sa.at on buçuğa doğru 

1 §iddetli bir yıldız karayel fırtınası Vekiller Heyeti 
Dün Toplandı 

~ıkmıştır. Fırtınanın en şiddeUi za. 
manında. rüzgfı.rnı sürati saniyede 26 
metre idi. Devamlı lodoslardan son
ra, hava poyrazladığı sırada, açık d'1 
nizlerde dalgalar kabarmıştı. Fakat, 

Ankara, 22 (TAN Muh~ ~vvelki gUn bava yatışmıya ve deniz. 
birinden) - Vekiller Heye- ter yine sakinleşmiye başlamıştı. 
ti bu1tün saat 16 ela Başvekil 

Al il it 1 Celôl Bayarın ba•kanlığında Barometre ani bir fntma işareti manya e aya Y göstermiyordu. Fakat hava, birdenbi 
A d Al y · toplandı. Genelkurmay BQf-
rasın a •! erıı kanı Maresal Fevzi Cakmak '"e deiiştt. Bu sure~1e, nrtma, deniz. 

Paris. 22 (TAN) - Oeuvre gazete ta bu toolantıda hazır bu- de bulunanlan gafil avladı, bir çok 
Si tarafından verilen .mallimata gö - lundu. içtima geç vakte ka· can ve mal zararına sebep oldu. 
re, İtalya Jubaland'ı Almanyaya dev clar devam etti. Fırtma bilhassa Ka,.bdPu ı zt altU t 

retmek üzeredir. Itaıya. bu araziyi ·~~~~~~!!!!!!~!!!!!!~~~· etmiştir. Deniı.ciler. 'imdiyt> kadar, 
1925 te Ingiltercden almıştı. (Arkası 9 ıınrudıı 
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Yazan: [Tercfimo ve iktibas 

~li Haydar Mithat hakla mahfuzdur,] 

Esrarlarla 
Beraber 
Yakalandı 

Lokantalar 
için Şiddetli 

Kontrol 

"Menfilerin M~haf azasma 
Dikkat Etmek Lazımdır .. 

Emniyet kaçakçılık bürosu me. 
murlan yeni bir esrar kaçakçılığını 
meydana çıkarmışlardır: 

Kartalda Bakal Kazımın oğlu ma
nav lhsnnın vaziyeti ötedenberi şüp. 
heM görüldüğü için göz hapsine alın 
mış ve bir de cürmü meşhut ha.zrrlan 
mıştır. Cürmü meşhut evvelki gün 
Kartalda yapılmış ve Dısan bir bu
çuk kilo esrar satarken suç üstünde 
yakalanmıştır. Yapılan araştırma ne 
ticesinde evinde de 6 ki:1o esrar bu. 
lunmuş. Bunlar Geyve istasyonun
da yemişçi Mehmetten aldığı anlaşıl
mıştır. 

Bir Anket Açılıyor 

işçi Bütçeleri için 
Istatist "k Yapılacak 

Beyoğlu kazası içindeki lokanta ve 
birahanelerin sıkı bir surette kon· 
trolüne başlanmıştır. Bu arada te • 
mizliğe dikkat etmiyen, tarifelerden 
fazla para alan, tarifeleri gizliyen bir 
çok müesseselere rastlanmış, c.eza 
kesilmiştıir. 

Geçen defa yapılan teftişte para 
cezasına çarptırılanlar hakkında bu 
def:a kapanma kararı verilm ştir. Fa.. 
kat alakadarlar sulh mhkemesine 
mürcaat ederek itirazda bulunmuş
lardır. Mahkeme de bu kabil dava
lardan yüze yakınını belediye aleyhi 
ne bozmuştur. Bu müesseseler, böy. 
lelikle bir defalık cezadan kurtul • 
muşlardır. 

-27-

B ab:m, bu ilk mektubunda 
soze devamla diyor ki: 

"Çadır köşkilnde iken gördü -
~m muameleden dolayı dünyadan 
ıı.efret etmiştim. Biraz da hasta • 
uk duyuyordum. Bir vasiyetname 
va.zıp çantaya koydum. Mektubu
nuzdan anlıyorum ki, çam~ır çan 
tasını Tayfur ağa götürmüştür. 

Fakat bu kağıtlara dair söz olma
dığına göre sarayda alıkonulmuş 
demektir. 

Her ne ise izzettin vapurunun 
ne tarafa gideceğine dair hiçbir. 
mizde malfunat yoktu. Ben, Mah
mut P~ ve Nuri P~a küçük ve 
murdar birer kamara içinde mah
pus idik. Diğerleri kömürlüğe ka 
patılmıştı. Bu halle Ciddeye var. 
dık. 

Temmuz içinde Bahriahmerde 
seyahat ederken, vapur ocağının 
sıcağı bir taraftan, apdesanelerin 
taafiünü diğer taraftan nekadar 
elemli bir azap çektiğimizi tarife 
hacet yoktur. Biz ne hal ise taham 
mül edebildik. Nuri Paşa delirdi. 
Hala mecnun ve divane olarak bir 
odada kapalıdır. · 

Ciddeye vannca anlaşıldı ki. 
Mekkeden geçerek Taife gidece -
ğiz. Her birimizin yanına sekizer, 
onar nefer karakol verdiler. Baş
kalarile değil, biribiıimizle bile ih
tilat mümkün olmuyordu. 
Etrafımdaki adamlardan biri 

mahut Çerkes Hasanm kardeşiydi. 
Bize karşı her tülU tazyik ve tah
kirde bulunuyordu. Mekkede iki 

gün kaldık. Oturduğumuz yer Ha 
remişerif"m bir dairesi idi. Oyle ol 
dui'.;'11 halde bir kere bile ziyaret 

mümkün olmadı. 

rinden hal?er alamamıştır. Bunun 
için hepsi o kadar ağladılar ki, 
yürekler tahammül etmez. Zavallı 
lardan birinin zerre kadar kabaha 
ti olsa insan, "cezasıdır, çeksin,, 
diye teselli bulur. 

Sizin yazacağınız n.eı-tuplarda 
da\'adan ve işten bahsetmeyin. Yal 
nız afiyetinizden ve aile işlerinden 
bahis ile iktüa edin. Vali paşaya 
bir mektup yazarak ona lef sure
tile gönderirseniz elime varır Urni 
dindeyim. 

Gelelim şimdi şahsi hallerimi
ze ... Bizim arkadaşların hepsi ta
bü oları.k mağmum ve ımilkedder
dir. Ben onlar kadar mükedder de 
ğilim. Şu hal benim için tasavvur 
olunduğu kadar güç ve ağır gelmi 
yor. Sebebi yaşın altmışı geçmiş 

olmasıdır. Insan şu ömür üzerine 
daha kaç seneye kadar yaşıyabilir. 

B ir de bilirsiniz ki, geçen se 
nedenberi şöyle bir niyetim 

vardı: Bir tenha mahalle bile olsa 
çekilmek, her şeyden el çekmek 
ve ömrümün geri kalan kısmını 
ahret için sarfetmek ... bunu size:? 
çok kere söyledim. 

Burada zihni meşguliyetimi en 
ziyade Kuran okumaya hasrettim. 
Kuranımerimi yeniden ezberleyip 
bif:r.etmek müyesser oldu. Aleyhim 
de olan iftiraları, neşriyatı, hicvi 
yatı batıni ve manevi nimet ve ina 
yet sayacak kadar Allaha tevekkül 
ve teslimiyet halindeyim. Siz de 
Allaha kendinizi teslim edin. Al
lııhın mıhuratını bekleyin ve lıitfu 
ihsanına müteşekkir olun. Bu mek. 
tuba cevap yazarsanız: "Tevekkül 
ve toıılimiyete dair mektubunuz 
geldi, okuduk.,, deyiniz. Mektubu-
mun elinize vard.ığuu ondan anla • 
rmı.,, 

Ark881 var) 

Bundan b~ka, Beyıoğlunda Talat, 
Vehbi ve Anastas isminde üç kişi ile 
Sabahat isminde bir genç kız da bu 
işle alakadar olarak yakalanmışlar
dır. Bunların da esrar sattıkları an. 
laşılmış ve üzerlerinde 250 şer gram 
esrar yakalanmıştır. 

Suçlular mahkemeye verilmişler

dir. 

-~ 

Bozuk Tramvay 
Arabası Üzerinde 

Bir Keşif Y apaldı 
Nafıa Vekaleti, üç gün evvel bir 

Topkapı tramvayının Laleli yoku
şunda geçirdiğt.i kaza hakkında esaslı 
tahkikat yapılmasını Nafıa komiser. 
liğine bildirmiştir. 

Bunun Uzerine, komiser F-0thi ve 

belediyen fen heyetinden mühendis 

Yakup ve Yll§ar dün Tramvay şirke 

tıinin Aksaray deposuna gitmişler, bo 
zuk araba üzerinde dört saat tetkik 
te bulunmuşlardır. Jt1rendeki Arıza
nın neden ileri geld"ği araştırılmış 

ve bakımsızlık dolayısile kabloların 

bozukluğu tesbit edilerek bir zabıt 
varakası hazırlanmıştır. Komiserlik, 
hadise hakkında ayrıca bir rapor ha 
zırhyarak Nafıa Vekaletine göndere. 
cektir. 

-<>---' 

Prenses Ulviye, Miras 
işi için Mısıra Gitti 

lktısat Fakülteıi talebeleri, işçi ailelerin yaıayış 
,artlarını tesbit edecekler 

lktısat ve Maarif Vekfı.letlerinden, 300 kadar aile ayrılarak bunlan fa
Iktısat fakültesi dekanlığına yapılan külteye bildireceklerdir. Fakülte ida 
bir tebliğde, işçi bütçelerini tesbit i- resi. bu aileler içinden mensup olduk 
çin girişilen hazırlıkların bir an ev. ları zümreyi temsile en elver.işli olan 
vel bitirilmesi bildirilmiştir. 150 tanesini se~cektir. 

lş hacmi en geniş bir vilayet olan B:.ınlar üzerinde talebeler vasıtam 

şehrimizde, işçi ailelerinin yaşayış le mUşahedler yapılacaktır. Bu aile. 

şekillerini tesbit etmek üzere böyle ler, günlük masraflarını muntazam 
bir tetkik yapılmas1° lktısat Vekile. tutacaklan bir deftere yazacaklar, 
tince lüzumlu görülmüştUr. Bu iş i. bu defterler, bu işe memur talebeler 
çin, fakülte talebeleri vazife alacak.. tarafından her hafta kontrol edile. 
la.rdır. Şimdiye kadar memleketimiz. cektir. 

Fakat, Beyoğlu kaymakamlığı, şirn 
di bunları sıkı bir murakabe altına 
almıştır. Yeniden ayni kusurlarını 

gördüğil zam.an mahkemenin bir da 
ha bozmıyacağı şek.ilde zabıt tutula
caktır. 

El yıkama muıluklan 
Lokantalarda bazı kı.mselerin ei 

yıkama musluklarında yemek yiyen 
halkı tiksindirecek hareketlerde bu. 
lunduğu yapılan şikayetlerden anla.. 
şılmıştır. Bunun üzerine bu gibi mus 
lukların J.ıokant'B.lann yemek yenilen 
yerlerile alakası olmıyan kısımlarına 
nakledilmesi kararaştırtlınıştır. 

Efemi Köyü Halkına 
Yardım 

Vezirköprü (TAN) - ~en Ağus 
tosta yağan şiddetli doludan evleri 
nin kiremitleri kırılan Elemi köyü hal 
kına Kızılay cemiyeti 200 lira v~ 
tir. 

d~ bu yolda bir tetkik yapılmadığı ıi. Bu iş memleketimizde ilk defa ya. 1 

çın bu istatistiklere esas olacak un. pıldığı için hazırlanacak istatistikle 
surların tesbiti biraz gilç olacaktır. re büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Vergi Kaçakçılığı 
Bulgar hastanesinde vergi kaçak

çılığı yapıldığı hakkındaki ihbar ü
zerine tahkikata başlanmıştrr. Hi:. 
davendigar hanındaki hesap mUte • 
hassıslan hastanenin defterlerı üze
rinde tetkiklerini on gün içimle bit~ 
rcceklerdir. KayıtlnJ\ bulgarcartutul 

istatistiklere esas tutulacak mallı. Meydana gelecek cetvelle, ~inin ter 
mat, bu sene anket şeklinde toplana fihi imkanları üzerinde de tetkikler 
caktır. Sanayi birliği ve esnaf cemi. yapılabilecek mükemmellikte ola. -
yetlerl, bütçeleri tetkik edilebilecek caktır. 

a-..x.-..oa-._....__.._,ı::ı---J.n , ... 
ihtiyaç görülmil~ı.ür. - ......... --~ 

~ 

Şoförler Cemiyetinde 
Şoförler cemiyeti, on beş gün son-T aif e vardığımız zaman hepi 

mizi oradaki asker kışlam 
ııa koydular. Her oda kapısına bi
rer karakol diktiler. DLsan çıkmak 
ve birini görmek şöyle dursun, bif 
müddet kışla merdiveninden aşağı 
lnmiye bile müsaade göstermedi
ler. Fakat hepimiz bir dairede iken 
biribirimizi görmemize devamlı su 
rette mani olamazdı. Şimdi hep 
birlikte bulunuyoruz. 

1 Mendirek inşaatı 
Merhum Prens Seyfettinin refika. 

sı Prenses tnviye ile biraderi Semih 
Mümtaz ve avukatları Ismail Isa, 
dün sabah, Toros ekspresile _Mısıra 
hareket etmişlerdir. 

Bir Arabacı 
Ağır Sureffe 
Yaralandı 

Pangaıtıda bir araba kazası ol. 
muştur: 

Bir Eve Kundak 
Sokup Yangın 
Çıkardllar 

Göztepede lsmaıil Hakkının 12 nu. 
maralı boş evinden yangın çıkmıştır. 
Ateş vaktinde görUldilğü için geniş. 
lemeden söndürülmüştür. Ismail Hak 
kı kaçakçılıktan mahkum olduğu L 
çin Bursa hapisanesinde bulunmak. 
tadır. 

ra bir kongre yapacaktır. Kongrede 
yeni idare heyeti seçilecek, cemiye
tin bugünkü reisi Fikri Tevfik istifa 

edecektir. 

Benim için birkaç Arap gömleği 
ve don ve hırka tedarik edildi. Al. 
lah razı olsun. Mısırlı Saffet Paşaı 
nm hare.mi tarafından çamaşır ve 
gecelik te gönderildi. Şimdilik o
nunla idare ediyorum. 

Saraydan Şerife ve valiye gelen 
emirde deniyor ki: "Bunlar meiıfi 
ise de kaçmalan ihtlınali vardır. 
Bunun için muhafazalarına dik
kat etmek icap eder.,, Şerif bu ira. 
de üzerine bir aralık bizim arkadaş 
lara, yani benimle Mahmut Paşa
dan başkasına pranga taktırdı ise 
de cümlesi hasta olduğundan bir 
ay sonra yine prangaları çıkardı. 
lar. Fakat buna mukabil bütUn 
pencerelere yeniden demir parmak 
hk koydular. 

Saraydan gelen emirde şu da 
vardı: "Bunlardan ailelerine ve fa 
milyalarından kendilerine gidip ge 
lecek mektuplar açık olmalıdır. 
Bu mektuplar ancak Şerüin posta 
eile gelip gitmelidir.,, 

B una güvenrrck herkes haf 
talarca ailelerine açık ola

rak mektuplar yazdı. Ben de s=zin 
lstanbulda mı. lzmirde mi olduğu 
nuzu bilmediğimden size verilmek 
üzere Tayfur ağaya ve hemşireye 
beş, altı mektup yazdım. Hiçbiri. 
nin verilmed"ğini cevapları gelme 
mesinden anlıyorum. 

Nasılsa hariçten bir hayır sahi 
bine tesadüf ettim. Yani bazı va
sıtalarla buldurdum. Hemşireme 
iki uz.un mektup yazdım. Bu :mek
tuplan arkadaşlardan Fa.hrnut Pa. 
şanın hemşires·ne olan mektubuna 
leffedcrek gönderdim. 

Sizin mektubunuz gelince yaz.. 
dıklannızdan arkadaşlara bahset. 
tim. Hepsinin ~ocukları ve iyalTeri 
n.r. BugUne kadar hiçbiri kendile 

için 100 Bin Lira 
Deniz Ticaet Müdürlüğü tarafından 

bu sene fırtına ve dalgalara en fazla 
maruz olan açık limanlarda Mendirek 
ler yaptıracaktır. Heybeliada mendi 
reğinden sonra Bostancı Mendireği de 
bitmek ilzeredir. Fenerbahçe mendire 
ği için de münakasa.açılmıştır. Bun 
lardan başka, bu sene Morto limanın 
da büyük bir mendirek yapılacaktır. 
Buna ait proje ve planlar hazırlan 
mıştır. Limaniarmıızda yapılacak 

mendirekler için. yüz bin liralık bir 
tahsisat ayrılmıştır. 

Bir Hamal Yaralan~ 
Vatman Hasanın idaresindeki 30 

numaralı tramvay Sirkeciden geçer. 

ken Ahmet isminde bir hamala çar. 
parak başından ağır surette yarala.. 
mıştır. Ahmet, Cerrahpaşa hastane. 
sine kaldır:ılınış, vatman yakalanmış 
tır. 

Aydında Parti Kon9releri 
Aydın, (TAN) - Merkez Cümhu 

riyet ve Zafer kanmnlan C. H. Parti
si kongreleri valinin huzuriyle top
lanmıştır. Dileklerin bilhassa Aydın 
da bir lise açılması, odun ve kömür 
işleri, beeldiye vazifeleri etrafında 
toplandığı görülmüştür. 

Cümhuriyet kamunu idare heyeti
ne Hüsnü Konakçı, Salih Akbaş ve 
Cevdet Norgaz, Zafer kamunu idare 
heyetine de Ragıp Ege, Halil Oke ve 
Mehmet Karagöz seçilmişlerdir. 

t')>---

Belgrat Üniversitesine 
Gönderilecek Talebe 

Yugaslavya ile aramızda talebe mU 
badelesi.ne başlandığı için ilk olarak 
bir hukuk talebesi de Belgrat üniver 
sitesine gönderilecektir. Fakülte de. 
kanlığı, istiyen talebelerin müracaat 
etmesini bildıirmiştir. Bunlar arasın. 
da seçme auretile bir talebe aynla. 
caktır. 

Prenses Mısırda zevcine ait bir işi 
ni takip etmek üzere birkaç ay ka. 
lacaktır. 

-<>--

Kızalayın Y ıldönümü 
Kızı1ayın 60 mcı yddönümü hayra 

mı için hazırlanan program mucibin 

ce, profesör Fahrettin Kcr~m dün ak 
şanı radyoda "Kızılaym felsefesi,, 

mevzulu ilk kinferansı vermiştir. 
Bayram için bUtUn hazırlıklar biti 

rilmiştir. Yarın, şehrin her ta.rafı Kı 
zılay bayrakları ile s'Wılenecek, büyük 
caddelere Kızıl vecizelerini gösteren 
bez levhalar gerilecektir. 

Muamele ve istihlak 
Vergileri için 

Tek Şube 
lstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar mm 

takalannda ayrı ayrı şubeleı;de bakıl 
makta olan muamele ve istihlak ver 
gileri muamelelerinin bir tek binada 
birleştirilmesi ve görülımesi için Ga 
latada. bir bina bulunmuştur. Bütün 

şubeler, dün buraya taşmmıya baş

lamışlardır. Ay başından itibaren ye 
ni faaliyete geçilecektir. 

---«>-

Yeni lı Nizamnamesi 
iş kanunu mucibince. bu ayın on 

beşinde çıkması icap eden sıhhat ve 
emniyet nizamnamesi g~ikmiştir. 

Nizamname esas itibarile lktısat Ve. 
kaleti tarafından hazırlanml§, tetkik 
için Devlet Şürasma verilmiştir. 

Diğer taraftan, Vekalet, nizamna. 
melerin kanunun neşri tarihinden i. 
tibaren altı ay içerisinde çıkmasını 
emreden maddesini tadil için bir ka. 
nun layihası hazırlamış ve Meclise 
sev ketmiştir. 

Sergisin idaresindeki yaylı bir a. 
rabanın beygirleri Pangaltıdan geçer 
ken ürkerek koşmıya başlamlştır. A
rabacı, bu aırada müvucnesini kay 
betmiş, yere yuvarlanarak muhtelff 
yerlerinden ağır surette yaralanmış. 
tır. Arabanın tekerlekleri param par 
ça olduğu için hayvanlar, güçlükle 
durdurulabilmiştir. 

Ağaca çC:ırpan otomobil 
Doktor Nurettinin idaresindeki 

1159 numaralı hususi otomobil ev. 
velki gece Yenimahalleye giderken 
bir kazaya uğramıştır. Karşıdan ge. 
len bir taksinin projektörleri, dok. 
tor Nurinin gözUnü almış ve manev 
ra sırasında otomobil bir ağaca çarp 
mıştır. Bu sırada içerde bulunan Os 
man ve Zeki isminde iki kişi hafif su 
rette yaralanmışlardır. 

Hariciye Umumi Katibi 
Şehrimize Geldi 

Hariciye Vekfileti Umumi Katibi 
B. Numan Menemenmoğlu şehrimi7.e 
gelmiştir. Hariciye Umumi Katibi, 
rahatsız olduğu için tedavi maksadi. 
le bir müddet burada kalacaktır. 

Bükreş Muhteliti 
Ankaraya Gtti 

Futbol federasyonu tarafından üç 
maç yapmak üzere davet edilen ve 
evvelki gUn şehrimize gelen Bükreş 
muhteliti dün Ankaraya gitmiştir. 

Birinci maçını cumartesi günü ya. 
pacak ol-an Bükreş muhtelitinlıı An. 
karaya bugünden gitmesine sebep 
Ankarada i'ki maç yapacak1an cihet. 
le sahaya alışmak Ü?.ıe.re maçtan ev. 
vel antrenman yapmak imkanını el. 
de etmek içindir. Romenler Ankara_ 
da cumartesi ve pazar günü iki maç 
yapacak ve gelecek cuma günü de 
şehrimizde lstanbul muhteliti ile kar 
şılaşacaklardır. 

Zabıtanın yaptığı tahkikat yangı. 
nın, kaplamalar sökülerek kundak 
sokulmak suretile çıkarıldığı netice. 
sini vermiştir. KundakÇı a.ra.nanakta
dır. 

Köprülü Mehmet Paıanın 
Konağı Yıkllmak Uzere 
Vezirköprü, (TAN) - Tarihi ve 

mimarl kıymeti çok yüksek olan Köp 
rülü Mehmet Paşa konağının günden 
güne harap olduğu ve yıkılıp gideceği 
teessürle görülmektedir. Maarif Ve 

kaletinin bu konağı bir an evvel ta 
mir ettirmesi temenni edilmektdir. 

Aydında Atatürk Heykeli 
Aydın (TAN) - Aydııi Milli Ban 

kası, burada dikilecek Atatürk hey 
keli için 500 lira vcıımiştir. 

YURTTA HAVA V AZIYETI 

Memleketimizin p.rk mmtakalarmda ha 
va krs~n bulutlu ve sisli geçmiıtir: Yur
dun diier mmtakaları tamamen kapalı ve 
yer yer yaiıılıdır: Yaiıı. Ankara, Bilecı"lt, 
Balıkesir, Zonguldak, Eskiıehirde yafmur, 
Çodu ve Çanakkalede kar teklinde olmuı 
tur: Akp.nia doiru Eskiıcbirde de kar baı 
lamqtır: 

Rüzglrlar, Trakyada timalden, Egede 
garpten kuvvetli ve orta Anadoluda cenup 
tan fırtına ıeklinde esmiıtir: Karadeniz kı 
yı!armda prktan kuvvetli esmit, tarki A
nadoluda aakin kalmıttır: 

Şehrimizde Hava 

Istanbulda evvelki gece kuvvetli riizglr 
la kan3ık olarak başlıyan yağmur sabaha 
kadar devam etmiştir: Rüzgir sabahleyin 
hafiflemiş, fakat saat 10,5 ta şimal istika 

Mıçkada Küçük Çiftlik caddesinde o
turan Ay5enin 4 yaımdaki çocu&ıı 

Tevfik, maltızın üzerinde dü5erck ağır su~ 
rette yanmıştır: 

• S on iki a7 içinde ıehrimizde yenideıt 
64 ev, 11 apartıman, 8 dükkin ve 20 

muhtelif olmak üzere yeniden 103 bina 
yapılmııtır; 

• D olnımaeılar Cemiyeti idare heyeti 
için dün seçim yapıljıtır: Asli .. 

zalıklara Yahya Yılmaztilrk, Zeki Dohll'" 
ni, Niyazi Ozipck, yedek azalıklara da Ib-

rahim Fevzi, Abdullah Dokuröder ve Ro
cep Yoyuncu ıeçilmitlerdir: 

• Altı aydanberi yapılmakta olan serifl 
ruam mücadelesi bitmiştir: Yakııt" 

da ineklere tüberküloz aaısı tatbik olıınl'" 
taktır: 

• A barayda Valde camii civarında ye-
ni bir ilkmektep binası yapılınaS,. 

na karar verilmiıtir: 

23 Bırıncı anun 1937 ' 
PERŞEMBE 

12 nci ay 
Arabi: 1356 

Giın: 31 Kasım: 461 
Rumi: 1353 

Şevval: 19 Blrincikinun: ıo 
Güneş: 7,23 - Oğle: 12,13 
lkindi: ı4,32 - Ak,am: 16,43 
Yatsı: 18,22 - Imsik: 5,35 

metinden fırtma ıeklini alarak tekrar ıı-t 
lamıı ve devamı müddetince yağmur ~ 
yaimıştır: Fırtınanın en ıiddetli zamanııı: 
da rüzgarın s!irati saniyede 25-26 metre>" 
bulmuıtur: 

Saat 14 de hava tazylri 757.2 milimetre 
idi: Sıcaklık en fazla 8, en az 4,6 santiıt•' 
olarak kaydedilmiştir: Oğleden sonra d' 
2 •ntigrata kad'ar duşmiı3tilr : Yirmi doıi 
saat zarfmt!a 1netre murabbama düşen 1J 
mur miktarı 16 kilogramdır: 
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Krom lhraanda 
Yikleme TemNtı 

Aabr&, 22 (TAN) - Bcmebi .. 
manlara ihrao edllmek ~ Kir. 
ilin Um•nma trenle pttrllen kraeıa • 
lana vapura Jl1dmle '1cntıerlDde 
ybde so t.ensiMt JaPJımlbr. Püat
upıt fhrag mDrt.an bin kilodur. 

•lgclrlstana Kimllr 
Konhalam Y .. 
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M.a.hkemelerde 

Suçlu Posta Memurları 
Beraat Ettiler, Yalnız 
Birisi Mahkôm Oldu 

Asliye Üçüncü Ceza mahkemesi dün, yirmi aydanberi devam 
eden bir poeta ıuiiatimal ve ihmal davaaım neticelendirmittir. 
lıtanbul Posta b~müdür muavini Fevzi Alaman, Galata posta
nesi gİfe memuru Ferdi, Galata postanesi tefi Fahri, Galata pos

tanesi gi'e memuru Niyazi, Abdullah, muhaaebeci Burhan ve 
Münir davanın suçlularıdır. Bunlardan bir kısmı vazifelerini sui
istimalden, bir kısmı ihmalden, bir kısmı da döviz alıp satmak
tan mahkemeye verilmitlerdir. Memurlan mahkemeye getiren 

Japonyada 370 
kişi tevkif edildi 

(Başı 1 incide) 
!erinin bombardımanı sırasında ku
mandayı deruhte eden Japon mirala 
yı Haşimoto, buradan geri almmış. 

tır. 

Japonlar Nankinin şimalinde Tien 
Tsin - Puka v demiryolu üzerinde i
lerlemektedirler. 

Rusyada ima1 olunan on Çin tay. 
yaresi düşürülmüş ve sekizi yerde 
tahr)p olunmuştur. 

Çin generali olup Vusings'dekii Çin 
garnizonu kumandanlığı yapan gene 
ral Yanghu'nun 'kurşuna dizildiği 

hakkındaki haberlerin yalan olduğu 
anla.şılmı~ır. 

General Fanhançen'in Çin hükiL 
metine sadakatin~ bildirmesi Japon. 
lan teiA.şıa. düşürmüştür. 

Şanghaydan cepheye 
Şanghaydan verilen bir habere gö 

re geçen pa:ı;ın· rriirıföıdenberi Şang. 

haydan otuz bin Japon oskeri h., .. ve itlerinden el çektiren hadisenin mahiyeti tudur: 

1 

Isak Bahar isminde bir sarraf müs ket etmiştir. Bu haber, cenubi Çine 
tear bir adla Galata postahanesinden ka,rşı harek·et haberlerini teyit et -
1191 numaralı bir kutu kiralamış. mekted:ir. 70 - 80 Japon nakliye ge 
Bundan sonra bu müstear adla hari m ''si Vusung'lta asket' ve erzak yilk-

İki Cinayet 
Davasında 
Son Karar 

ce taahhütlü mektuplar içinde döviz lemek üzere bekliyor. 
kaçakçılığı yapmıya başiamış. 935 Vuhu'dan Amerlkan bayrağına i'.ki 
senesi mayısının on beşinci günü yi- defa hakare:t edildiği haberi verili. 
ne Galata postahanesine 720 numa- yor. Bir kere Vuhu hastanesine hiz. 
ralı bir taahhütlü .mektup vermiş. met eden bir vapurun bayrağı sö. 

935 senesi kanunusanisinin sekizin Mektup yerine gönderilmek üzere ts lkülmUş ve nehıre atılmış. Japon ku. 
.. tanbul postahanesine gc:i.miş. Memu mandam derhal özür dilem:~tir. Son 

ci günu Kasımpaşada Kasımpaşa de ru bu mekt b ı·ç·nde para b l Ta bir bina üzerindeki Amerikan bay 
resinin içinde kafası taşla ezilmiş, a- u un 1 u un-
yaklarına ip bağlanmış bir ceset bu- masmdan şüphelenmiş, ve müd\4' Ah rağı zorla in.dirilmiştir. 
lunmuştu. o vakit cesedin 

0 
civarda mede vaziyeti bildirmiştir. Mektubun Panay hadisesi hak.kında söz söy 

fazlaca bulunan bir dilenci kadına a üstündeki ad~sten gönderen aranmış liyen bir Japon Hariciye mümessili 
it olduğu sanılmış ve bu teşhis ÜT.e- bu adresin sahte olduğu anlaşrlmış hadise esnasında Japon motöı1erinin 
rine tahkikata devam edilirken Un- ve nihayet tahkikatla bu mektubun bir Çin vapurunu takip ~tti'k1erini ve 
kapanında oturan Abdullahın kansı lsak Bahara ait olduğu anlaşılımış- ancak birtakım serseri Jturşunlarm 
Esma olduğu anlaşılmıştı. Esmanın tır. Kendisi buldurularak müddeiu- Panay'a isabet ettiğ'ni aniaJtrn.ıştır. 
kocasr Abdullahm arkadaşı Arslan muminin önünde zarf açılmış ve için Tahk;.'kat devam etmekted\.r. 
oğlu Rifat adlı bir gencin de lzmire den ecnebi banknotlar çıkmıştır. İngiliz sefiri bugün Hariciye Na. 
kaçtıkları öğrenildiği için bunlar lzr Suçlulardan gişe ımemuru Ferdi bu ıım Hirota ile görüşerek tngilterenin 
mirden getirilmişti. mektubu almaktan, Fevzi Ataman bir prot.ıestosunu daha verm'ştir. Bu 

Dün ağır ceza mahkemesi, bu faci mektubu sevketmek suretile vazif~ p:r.:>testo bir lngiliz gümrük gemisL 
um muhakemesini neticelendirdi. sini suiistiımalden, Gala.ta postahane nin Hong Kong sularında bombardı. 

R.f S si şefi Fahri memurlara göz yummak Suclu yerinde yalnız ı at vardı. uç 'T~'ln edilmesine aiiltir. lngili: fı:.r . bun 
lu Abdullahın hapisanede öldüğü an tan, Niyazi ile Abdullah döviz alıp dan böy'le Hong Kong sulaırına. say. 

satmaktan muhasebeci Bürhan ve 
l:aşıldığı i~Jn hakkındaki takibat düş .~r •göstcırilmes'ni istem~ktedirler. 

Münir alakadarın hüviyetini tetkik et 
müştü. Reis hazırlanan karan okut- Mister Eden Avam Kamarasında 

meden yanlış kutu kiralamak suretile 
tu. Bu karara göre hadisenin hiçbir Uzak Şark meselesi hakkmda söz 

vazifelerini suiistimal ve ihmalden 
§ahidi yoktu. Yalnız suçlular cürmli sucludurlar. söylerken Ingiıtere ile Amerika anı.-

Açık Teıekkür 
Qğlum doktor Sadık Dağsevenin 

hastalığı müddetince ve cenazesinde 
büyük varlıklar gösteren çoC'llk has
tanesi boğaz, kulak mütehassısı Bay 
1hsan Doydale ve kederlerimize işti. 
ri.k eden telgraf ve mektupla taziyet 
te bulunan akraba ve dostlarımıza 

ayrı ayn teşekküre teessürlerimiz 
mani ol.duğundan muhterem gazete
nizin tavassutunu rica ederiz. 

Merh'l.lmun annesi ailesi kardeşleri 

TEŞEKKOR 1 

Yarın Akşam n iP lE: IK 01t~ 
Tarihin a,k - ihtira. ve macera dolu bir aahileai 

Sezar Boriiya 
Türkçe Sözlü 

Halkla birleşen bir kahramanın zulme karşı isyanı .. On binlerce 
atlmm çarpıştığı muazzam harp salıneleri. 

FLORANSA'nm meşhur SEFAHAT ve İHTİŞAMI 

Bu te!!!.AIE5)AV Sinema· 
akşam e;;;;JJ ~ sında 

::!~:~~~ ROBERT TA YLOR' un 
Barbara STANWYCK ile beraber 

çevirdiği 

KISKAN~LIK 
Fransızca sözlU emsalsiz filıniDill 
ilk iraesidir. Muvaffakıyeti, bit 

zafer derecesine isal edecek mub· 
teşem bir fi1m. 
Daveten: FOX JURNAL dünya 
havadisleri. 

Babamız Doktor Vamrk lsvanın 
cenaze merasimine iştirak etmek ve
ya evimize kadar gelmek, mektup ve 
telgrafla taziyette bulunan dostları. 
mıza ve merhumun hastalığında bil- ~~~~·-•••••••••••••••ı-~~===~ 
yük ihtimamlar gösteren meslek ar- P ., Memleketimizin en mükemmel iki müzikholü olan • 

kadaşlanna ve cenazeye çelenk gön- GA nDEN MAKS .M 
derenlere ve Sümer Bank Umum Mü ft ve 1 
dürlüğüne gazeteniz vasıtasile teşek-
kür ederiz. Kızı: Semiha Müdüriyetleri, sizi, NOEL ve YILBAŞI 

Oğulları: Aziz ve Daniş Isvan R E V E V O N L A R 1 

Muallimler 
Arasında 

Ankara. 22 (TAN muhabirinden) 
- Maarif Vek8.leti muallimler ara. 
sında bazı yeni tayin ve nakiller yap 
mıştır. Istanbuldan Ahmet Ozdoğan 
Fen Faıkültesine, Muazzez Cümhuri. 
yet okuluna, Denizl'den Şükran lise 
coğrafya öğretmenliğine, Eskişehir_ 
den Yakup fransıııca, Thsan Duman 
lise riyaziye, liseden Pakize Kız LL 
sesi riyaziye, Samsunda.n Melahat iL 
se edebiyat, Efser lise fizik , Malat. 
yadan Musa Trab:ıı:ma, Konyadan 
Samiye Elazi7,e öğretmen olarak ta. 

için intihabmıza bırakmışlardır. 

GARDEN de 1 MAKSiM de 
Fevkalade program Ambasadör caz 

Mükemmel eğlenceler Yeni nuamerolar 
2 Orkestra ve eğlenceler 

~er iki salonda emsalsiz Noel ağaçlan, çiçek muharebeleri, serpaıı
tın ve konfetiler .... 

MüKEMMEL KOTIYONLAR - Bayanlara HEDlYELER 
Gayet lüks taam listesi. 

EN BüYOK AŞK F!LMt, Fransızca sözlü 

183 CVCK 
IClARIC GABlE 
MIRNA lOY AŞK 

biribirlerinin üzerine atıyorlardı. Ri- smda her gu"n muş·· a"ere yapıldıgyı ve 
f t Dün, reis hazırlanan uzun bir ka- • a ; ııu ı.1:1.uuuı ı.....u uu a.ut:u:ıs. '"'illa; uı:u .... uin VP. nı:ı1cforlibni.ı:ı.lardir. _,._ _~ ~-~ ~ • ._... s:ı.i..:.,__JV•e4\..n.._e ~-_,.l , - . H ...., ran bizzat okumuştur. Davayı ve ha ~~ -~ .__ ~ ~ K ~uerıe go:<Lt>ruıyor. ___ 

- Esmayı kocası öldürdü. Ayağr ket ettiklerini ve müvazi kararlar dair teminat vermiş, Eden de bu be-
v diseyi tahlil eden bu karara göre, me 

na ip baglaQ.ı. Yalnız ben lağamm i- verdiklerini, iki tarafın da ı:rerefli bir t t ·t t · tir ·~..ııJ murlardan yalnız Galata postahanesi ~ yana ı eyı e mıs · icra Dairelfirinde lstanbul Beledıyeaı Şehir Tıyaı.ıv-
çine cekerken kendisine yardım et- sulh için çalrştrklannı, bununla bera- Bugün tngiliz kabinesi toplanmış o R A M K ı s ... 1 
tim. Diyordu. Mahkeme suçu sabit riilmüş, kendisine 30 gün hapis 30 ber beynelmilel taahhütlerini ifa ve ve bilhassa uzak ~ark meselesi ile evır 1 erı U . saat 20.ao da gişe memuru Ferdinin suçu sabit gö D • 1 1 • ;n!ımıı Dl& 

Verrnl.atır· Yalnız Esman1n han · ..., lira para cezası verilmiştir. Fakat, b 938 senesm' ı'n gelmesı· hasebı'le yapı 111 TU RAN DOT 
görmliş, Rifata 18 sene hanis cezası arazi bütilnltiklerini mi'l "'lfaa edecek mecıgul olm'llştur. C. Müddeiumumi iğinden : il I~~ 

., · gı cuÇ lerini ildirmiş ve müessir sanksiyon Emin bir membadan verilen mahi 
lunun darbesile öldüğü anlaşılamadı bu ceza tecil edilmemiştir. Ayrıca lann tatbikma taraftar bir kimse bu mata göre. lngı'liz - Felemenk arasm lacak devirden dolayı Kanunuevvelin 11111111 Masal 5 perde 
w 7 1200 kuruş ta mahkeme masrafı ö- __ ft_. · ; gı için cezası seneye indirilmişt;r. tunmadığmı ilave etmış· tir. Misle!' da Uzak ~ark tes. tiki mı>ı:ıaisi için ~alı 25 inci Cumartesi, 27 inci P~ .. esı, • ~n~ 

demesi de karar altına almmıştl1'. il j J\ğırce.za mahkemesi, kararında Eden demiştir ki: şılmaktadll". Bu yolda Felemenk Baş 28 inci salı, 29 uncu çarşamba, 30 OPERET Kıs Mı 
Diğer altı suçlu beraet kararı almış ~~I 1 ıarar etti tardır. "Uç prensibi takip etmemiz lazım- vekili Colizi ile İngiltere sefiri arasın uncu perşembe günlerile, 31 inci cu Saat 20,30 da ıııı 

Dün ağır ceza mahkemesi, Fevziyi dır. (1) sulbü sağlamlamak için ne da müzaket'e yapıldığı haber veriliyor ma öğleden evvel, ve 3 Kanunusani Bilmece. Komedi 3 perde llUU 
61düren Agop hakkrndaki karanru lan muhakeme neticelenımiş, Agobun yapmak lazımsa namus dairesinde Fetemengin 20 tahtelbahirle 150 ycp 938 pazartesi, 4 salı, 5 çarşamba gün _E_R_TU __ G_R_UL--SAD-~-ı 
vermistir. mahkeme, daha evvelce A bu bıçağı kasap Rızanın dlikk8.nmdan yaprnak. (2) Beynelmilel taahhUtıın veni avcı tayyaresini Felemenk Hin- leri tstanbul icra ve iflas dairelerin TEK TlYATR0St1 
goba 6 sene hapis cezası vermişti. alarak Fevziyi öldürdüğü anlaşıldığı ifa etmek. (3) kendi menfaatlerimizi distanmda hazır buludurduğu temin de haczi ihtiyati ve mevaddı müstace 
Temyiz mahkemesi ölüm aleti olan ve kullanılması da memnu olmadığı ve Jngiliz arazisini m'l.lhafaza etmek,, olunmaktadır. le gibi hususat müstesna olmak üzere K A D 1 K O 'f -
bıcaihn müQaderesi hakkında karar için mahkeme müsadere edilmeme- Mister Duff-Cooper Japonya filo- Mister Roosevelt Uzak Şark siya- para alıp vermekte dahil olduğu hal (Süreyya) sine~~ 
verilmedi~ icin bu karan bozmuş- sine karar vermiş, eski hükmünde sunun Hong Kong sulanndan hare - setinin umumt teyide mazhar olmaaın de esbabı mesalihin müracaatı kabul da Pazartesi aKP"" 
tu. Dün bu bozmaya uyularak yapı- ısrar etmiştir. • ketlerinin dikkatle takip olunduğuna dan memmındur. edilemiyecektir. HAMLE 'l' 
~E!±~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~~~~~ı!!!!!~--ll!!!!!~~!!!!!!~!!!'!~~~llml!l~~~~~l!!!!!l! ..... ~!!!!'!!!!!'!~~~~~l!lml~!!!!!!!!~~!!!!'!~cf!I 

· - Şeyh Efendi.. Ne zamandır kemanmıza hasre 
Bir çocuk gibi sevindim. 
- Nasıl istemem? dedim: haydi hazırım! .• 
Arkasına beyaz .meşlahım giyindi. Ipek krem baş 

örtüsünü, saçlarını yan açık bırakacak bir tarzda, 
örttü. Bu onun kır tuvaleti idi. Sonra bir genç kız 
hafifliğiyle yanıma gelerek: 

- Ytirüyelim ! ... dedi. 
Yan yana, ağır adımlarla köşkten uzaklaştık. On 

celeri hiç konugmuyorduk. Sonra, o, birdenbire dura 
rak: 

- Keşke bir baston alaydım, dedi. 
Yüzüne baktım ve sordum: 
- Yorul.dun mu?. 
- Biraz ... 
- Ben ya.nmda iken, bastona lüzum ·var mı Na 

lan? 
Çenemi okşadı. Sonra koluıma girdi: 
- Sana yUk olmak istemedim de ... Amma yakın 

da bütün ağırlığımdan kurtulacaksın... , 
Bu sefer de ben durdum. Gözlerinin içine öfke ile 

bakarak: 
- Pek doğru! dedim; haklısınız! ? . 

" Kahkaha ile gülmiye başladı. Sonra birdenbire du 
rarak: 

- Ciddi konuşalım Kenan, dedi. Ben gidersem çok 
üziilecek misin? .. 
Omuzlarımı silktim: 
- Hayır! dedim. 
- Adaya sık sık gelirsin değil mi? .. 
_ Rahatınızı kaçırmak istemem .. 
_ Demek yalnız kaLmaktan memnun o!acaksm ?. 
- Şüphesiz... · 
_ Ben de öyle!.. Senden uzak bulunacağımı dü

şündükçe seviniyorum ... 
Cevap vermedim. ünüme bakarak dli!filnüyordum. 

o, kolumdan çıkarak karşımda durdu ve devam etti: 
_ Uzun zamandanheri bana sezdirdiğin ve en eon 

ra itirafından çekinmediğin o büyük aşk, demek .baş 

· YAZAN: KERİME NADİR 
-30-

tan başa uydurulmuş bir masal~?. Aktörlüğünüzll 
tebrik ederim Mösyö! .. 

Yüzünde şakacı bir üade aradım. Fakat gözleri 
ciddi ve sert bakıyordu. öfkemden Çıldıracak gibiy 
dim, haykırdım: 

Kollarımı gevşettim; arasından sıyrıldı. Gözlerimiz 
biribirine mrhlanmıştı. Bu yeşil denizin içinde boğul 
ma.k istiyordum. 

- Evet! .. Oyle .. Size bir komedi oynadnn ... Yalan 
lanmla, yalancı gözyaşlarmnla sizi aldattım... Daha 
bir diyeceğiniz var mı? .. 

Yüzüm nasıl bir şekil almıştı bilmiyorum. Farkına 
varmadan gözlerimden akan yaşlan, yanaklarımdan 
süzülürken hissettim. Tıkanan bir sesle: 

- Bunlar da yalan! dedim. Inanmız, hepsi yalan!. 
O zaıman Nalln, birdenbire boynuma abldı. Islak 

yanaklanmı öperek asabf kahkahalarla gUlmiye baş 
ladı. Sendeliyordum. Düşmemek için müvazenemi bul 
mıya uğraşırken koltuklarının altmdan geçirdiğim 
kollanmı şiddetle srktnn. Bu tazyik sanki ikimizi de 
sersem etmisti Dizlerimiz bükülerek çimenlerin üze . . 
rine yuvarlandık. 

Safradan mı neden bilmem, bazan gözlerimin 6nü 
kararırdı. Yine öyle oldu. Bir dakika zifiri bir karan 
hktan başka birşey göremedim. Sonra, göğsUmUn 
üstünde hırıltıya benzer bir ses duyarak gözlerimi 
açtım. Nalinı ayni şiddetle kollanın arasında sıkıyor 
duan. Başörtüsü düşmüş, saçlan dağılmış, yüzü kızar 
ıruştı. Göğsünden gelen bir sesle: 

- Bırak beni! dedi; boğulacağım! .. 

Kendimi toplamam için bir hayli zaıman geçti ... 
Jradeınin yerine geldiğini hisseder etmez ellerini tut 
tun1.: 

- BütUn bu çılgmlıklarnnı affedecek misin Na 
lan?. 

- Niçin etmiyeyim .. 
- Demek darılmadın? .. 
- Hayır ... 
Ellerini coşkun bir haımle ile öptüm, öptUm ... Son 

ra batmıya yaklaşan güneşi göstererek: 
- Gidelim! dedim; geç kalacağız ... 
Ayağa kalkmasma yardım ettim; tekrar yola ko 

yulduk. Şeyh Kudsi Efendi bizi görünce çok sevindi: 
- Göreceğim geldi çocuklar, gelmiyorsunuz ... Ne 

reterdesiniz? .. diye soruyor, bir yandan da oturma 
mız için kUçilk sediri, gösteriyordu. Zavall ıihtiyann 
gözleri pek iyi seçemiyordu. Ufak bir iskemle alarak 
karşıımıza oturdu. Oteden beriden konuşmıya başla 
dık. Nal8.nm rahatsızlığına pek üzülüyor, samimi bir 
baba gibi içten gelen bir kederle: 

- Vah vah evladım, o zalim dertte seni nereden 
buldu?. Amma inşallah tez vakitte atlatırsın .•. diyor 
du. 

Biraz oturduktan son~ rica ettim: 

tiz ... Bize birkaç ufak şey ltitfetmiyecek misiniz? .. 
Hiç nazlanmazdı. Hemen kemanı alarak oturdu. 
- Ah bu keman! dedi. Bilseniz o bana nasıl bit 

arakdaştır!. Şu kulübede yalnız yaşadığımı zannedet 
siniz .. Halbukn ben hep onunla hasbühal ederim .. Göıı 
lüm ağlarken o da ağlar ... Gözyaşlanma olduğu gibi 
neşeme de iştirak eden odur ... Oyle sanıyorum ki, o 
olmasaydı ben yaşama.zdıınL , 

Hakikaten bu keman sesine alelade bir musiki de 
neımezdi. Bu allahın bir sesiydi. Nalanl.a derin bir veed 
içinde dinliyorduk. Şeyh gözlerini kapamış, sakalına. 
karışan uzun beyaz saçlan dağınık, kendinden g~ 
mi11, çalıyordu. Pencerelerden giren güneşin kızıııığı 
küçük odanm eşyasını kızıl bir renge boyamıştı. şeY. 
hin yanık yüzü, sanki üstüne ayni renkte ince bir to2l 
serpilmiş gibi parlıyordu. 

Içten gelen bir istekle Nalana sokuldum. BaşnııJ 
yavaşça omuzuna dayadrım. Yarabbi, bu ne doyulola' 
bir andı? .. Vücudüm sonsuz bir haz ve saadet içinde 
uyuşmuş gibiydi. Kemanın iniltisile bayılan başııtl; 
ondan gelen hafif bir leylak kokusiyle büsbütün set 
semleşiyor, duygusunu kaybediyordu. Bir aralık ıco 
lumu uzattım. Belini sarmak istedim. O dudaklarıJS' 
ısırarak gözlerimin içine baktı: 

- Ne kadar ayıp! .. demek sitiyordu. 
Bu anın uzaıması için ömriimün yansını vernıi)~ 

hazırdım. Nalanın yanında biç bir zaman bu kadflf 
derin bir saadet duymuş ve onu şiddetle se\TIJlr 
miştiın ... 

Nihayet keman sustu; şeyhin gözleri açıldı. ee!I 
doğrulmuş, vaziyetimi düzeltmiştim. Biraz d.aha otut' 
duktan sonra vaktin geç olmasrndan bahisle şeyne 
veda ettik ve aynldık. 

Alaca karanlık olmasma rağlmen Nalan yüıUııU 
benden saklıyordu. Merak ettim: 

- Ne var Nal!n? dedim; neden 'Dana baknırYot 
sun?. (Arkası var\ 
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Avustralya Tenis 
Takımı, Amerikayı 

MaglUp Etti 
Meşhur Budge 
Son Oyunda 
Dikis Tutturamadı , 

Avustralyanm genç p.mpiyonu Bromwich 
Ye Quiat'ten mürekkep olan teniı takımı Ame
rikanın Budge - Mako' dan müte,eklril takımı
m 4 • 1 mağlup etmittir. Tekler ayrı ve çiftler 
ayn kartılatmalar halinde yapılan bu takım 
müubakalanmn Budge - Bromwich tek kar
fllatmuı wnulmıyan bir netice ile A vuıtralya 
pmpiyonunun lehine bitmittir. 

Bromvich dünya tenis kupasını A vnıpadan kopa. 
rak Amerikalıların meşhur Budge'lerinl, (6-2), 
(6--3, (8-10), (6-4 yenmiştir. 

Avwıturyalı bu muvaffakıyete ermek için daima 
Cizgi ti7.erinde bulunmak tabiyesini kullanmış ve A. 
merlkalmm en tehlikeli tarafı olan Fileye çıkmasına 

Amerikalı Butlge geçen •ene 

Avrupalılardan 

Davu kupaaı içinden Ame

rikan Teni. FeJercuyonu 

Reia ve ôuılanna f'U'IJ'Onya 

dağıthğı zaman ' 

mlni olmak Uzere yüksek Lobs' larla 1 
mukabele etmiştir. 

Budge birinci sette işlerin fena Buz Per·ıs· • d littiğini anlam!§ ve meşhur gülle ser 1 n 1 e 
Yielerle rakibinin hakkından gelmek 

tiltemi§tir. Fakat bu tecrübe de Ame Ka' ndıracaklar rikalmm işine yaramamıştır. 

Yalnız Oçüncü sette sıkı bir milca 
clele açan Amerikalı son unda A vus. 
turyalının pek zeki mukabelelerile yi 
ne yelkenleri suya indirm.i§tir. 

ikinci Avusturyalı Quist'e gelince 
rakibi Mako'yu (6-0, (6-4), (6-

•> farklarla kazanmakta hiç güçlük 
te)mıemiştir. 

Bu vaziyeti ve Avusturyalmm 
gençliğini görenler bu l!enelci Davis 
lnıpaamda Amerikahlann kupayı mu 
he.faza etmek için çok çalışmaları ta 
s: mgeldiği kanaatindedirler. 

Almanlan Ja yeniyorlar 
Aınerika - Avusturya maçından 

~nrı başlıyan Almanya - A vustral 
ya k&rfllaşmasında da Avustralyalı. 
Jar lyl va.ziyettedirler. 

Avustralyanın Gravford - Mac 
Grath çifti, Almanların Gramm -

Bennel çiftini iki saat devam eden 

pek çetin mücadeleden sonra yenmiş 

tir. Avustralya şimdi takım itibarile 
2--1 galip vaziyettedir. 

Şazi Tezcan 
itiraz Etti 

DllnkU nüshamızda futbol federas 
J'ODU tarafmdan Fenerbahçe - Eno. 
ai8 maçında çıkan hadiseler dolayıci 

le ha.kem Şazi Te7.eanm hakemlikten 

menedilmesi.ne karar verildiğini bil. 
dirmiştik. Haber aldığımıza göre, Şa. 

111 Teıııcan bu maç esnasında cereyan 

eden hldiseler hakkında kendisinden 
tsahat istenmeden federasyon tara
fından verilen bu cezaya Türk spor 

kurumu umumt merkezı nezdinde !. 
tiraz etmittir. 

Liseler Aras11tda 

Atletizm Bayramı 
Beyoğlu Halkevi bUtUn liselerin iş

ttrakile büyük bir atletizm bayramı 
hazırlamaktadır. 

23 nisanda yapılacak olan bu mU
aabakaları liselerden tertip edilecek 
bir komite idare edecek, Beyoğlu hal 
kevi de müsabakaları organize ede

cektir. 

Cecilia Col'eJge lngiltere buz 
üatii arti.tik ıampiyonluğa ka

ptUİle buz ütünde u~rken 

Avusturyanın 

fut bol Söhretini 
Fransızlar Aldı 

Avusturya milli takımının göz be. 
beği addedilen meşhur. sol açık Vogl. 
Fransız klüplerinden ''Excelsior de 
Roubaix,, tarafından alınmıştır. 

Bu alı§ verişten Avusturya futbol 
federasyonu reisi doktor H&rberstal
ler, milll takım yıldızının Fransaya 
geçmesine karşı koymamak ve milş. 
kUlat çıkarmamak sureti.le Fransız 

sporcularına karşı cemileklr davran 
mıştır. 

Bundan sonra Fransız klilbünde 
oynıyacak olan V"gl'in futbolcülük 
hayatından biraz bahsedelim: 

Vogl, yirmi yedi yaşındadır. Bu
güne kadar otuz Uç defa milli takı
ma seçilmiştir. Garip bir tesadüf ola 
rak, bundan Uç sene evvel A vustur. 
ya milli takımı, Fransız milli takı
mına bire karşı beş gol attığı oyun. 
da Vogl, kendi başına dört gol atmış 
tır. Milli takımda dört gol atacak ka 
d&r gayretli ve Bikı oynıyan A vus -
turya sol açığı ,imdi ayni Fransız o. 
yuncul&rile beraber arkadaşlık ede -
cektir. 

Buz üstü dünya pmpi~nu tsveçli 
Sonja Henny'yi Amerikalılar mühim 

bir kontratla profesyonellikle kandır 
dılardr. 

Sonja, Amerikada f ev kati.de rağ. 

bet görmekte ve filmlerde bile b&§ 

rolleri almaktadır. 

Isv~U kmn ~nt §lnım.Jl!nUz Gll 
yedi yaşında bulunan Iıigiliz · Cecilla 

Colledge alml§tır. lngillz kızmm iL 
rinlik ve güze.ilik itibarile Sonja'dan 
daha cazibeli olduğunu herkes tasdik 

etmektedir. 

Amerikalılar Sonja'ya buz patina 

jmdan ziyade son zamanlarda sine. 
ma oynatmrya başladıklarından lA.ka 

bına "Buz perisi,, denen lngilizi o. 
nun yerine götürmek üzere küçük 

kıza mühim tekliflerde bulunmuşlar 

dır. Ingiliz kızı henüz bir karar ver. 
memiştir. 

Güneş Klübünün 
Eski Antrenörü 
Güneş klübU antrenörü lngillz 

Donclli, geçen seneki milli ktlıne maç 
lan nihayetiııde kontratı hitam bul
duğu için şehrimizden ayrılmış ve 
memleketi olan lngiJtereye gıtmiştl. 

Donelli lngilterede çok kalm1unJlt 
ve ttalyan Ambrosiana kltlbü tara. 
f mdan angaje edi~ek ltalyaya git. 
mişti. 

Aldığımız bir habere göre, Italyan 

futbol federasyonu azaları tarafm • 

dan ekip çalıştırması tu.erindeki mtiıl 
pet neticeler elde etmesi takdir e. 
dilmiş ve kendisi ltaıyan milll takım 
antrenörleri 'meyanma ithal edilmiş 
tir. Bu vaziyet karşısında Donelli 
hem Ambrosiana'yı çalıştıracak ve 
hem de herhangi bir milli maç arife 
sinde milli takım oyuncularile m.eş. 
gul olacaktır. 

Fransaz • lnCJlllz Amatör 
~1111 'l'allımı 

FranBlz amatör milU takımı tle In 
gilUıre amatör millf takımı arasında 
her yıl yapılan karştlaema bu yrt 
Penhing stadında yapılmıttır. Fran 
sız milli takımı bu mac;ı üsttın bir 
oyundan sonra 5-2 kazanmıetır 

Vogl'in yeni kJUbUnde çocukluk ar ------------
kadaşla.ruıdan Avusturya genç mil. 
li takımında beraber oynadlklan 
Hitl de vardıP. Bu iki Avusturyalmm 
Excelsior hUcum hattını çok kuvvet. 

Atletizm bayram1 iki gtln devam 
edecektir. Koşular. atma. ve atlama 
alrda.n ibaret olan bu müsabakalar

da birinciden altıncıya kadar sayı ve 
rilecek ve sayı hesabile şa.ınpiyonayı 
kazanan liseye Halkevi tarafından 
bir kupa hediye edilecektir. 

MUsaba.kalar Kadıköy stadında ya lendirecekleri umuluyor. 
Fransız klUbftnOn oyuncu ~ek 

Ur.ara Viyanaya kadar gitml§ olan de 
legeleri Vogl'den başka bir genç o. 
yuncu daha almışlardır. Genç oyun. 
cunun nakil muamelesi henüz tamam 
lanmadığı için ismi ilan edilmenıet. 
tedlr. 

placaktır. 

1 
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B akk:al Hasa.n, beş oğlunu 
sünnet ettiriyordu. Yirmi 

otuz kişi davetli vardık. Erkek • 
ler bakkal dükkanında, kadınlar 

dilkkA.nrn ard ndaki evdeydiler. 
DUkki.nda halka kurmuştuk. Ra
kılar çekilip çek~tiriliyor kafalar 
tiltsUlenlyordu. Hasan ağanm dili 
çöztilmllştli. Hiç söylenmiyor hep 
kendi söytUyordu !. lhtiyann ur.ak 
dertleri depreşmişti. 

- Beni içirmiye gelmez. Tebli. 
keli olurum! Yani saldırma çekip 
davranacağını demek istemiyo
rum. Amma arkadaşlar Allah için 
söyleyiniz ne için içiyoruz? Her 
günün kaidelerini akılda tatbikten 
vazgeçmek için değil mi? Kafa 
bir fonoğraf diski değil ki, her 
gUn dönsün dolaşsın, ayni makam 
dan ötsUn. lçki: hayaldir diye alay 
ettiğimiz rüya ve istikbal görUcUJ& 
rinin pandomimasr değildirde ne • 
dir? Umumhanenin aşk takl:di ol 
duğu gibi. Fakat taklit diye gidi -
lir de iş ciddiye biner ha! Harpte 
7.arpte bile suni olarak askerleri 
ateşlemiye ve heyecanlandırmıya 
çalıl)ınz. Gönüllerin. cömertliğh"li 
UÇUfUDU taklide uğraşırız. 

Ne diyeyim size, içmem! Jçin 
ce dünyanın maddesinin 

şuuru olan beynimi dilnya kapza -
Bmdan fora edesim geliyor! Val • 
lAlı §U yaşrnıda beni deli diye tı. 
marhaneye tıkmanız tehlikesi var. 
lçmem, görmemek, ağlamamak i
~. Baba.mm iki kayığı vardı. Be. 
nimle yqrt: bir tayfayla kayığm 
birinJ ben, ötekini, - asrl yollu.su. 
nu • babam idare ederdi. Mısıra 

turaya buraya gider gelir öteberi 
getirirdik. Babam denizi sevmez. 
di Yolculuğa çıkmazdan dört gUn 
evvel suratını asar somurtmıya 
başlardı. Denizde iki kayık hep 
yanyana giderdik. 

Benimle beraber gemicilik eden 
arkadqla - hayır ona kardeş di. 
yeceğinı - kayığı alıp kaçmrya 
karar verdik. Kriatof Kolomp gü
vertesiz yüz elli tonluk Santa Ma. 
ri& ne gitmişti. Biz niye g;demiye
.Jl-di.Lfn&eD dJ.il..m.bıdi~.1 l""~-
leyin hemen SJVJŞ1Vereceırti'K.L~ 
mm bizim kaçtığımızın farkfna var 
mamuı tlzmıdr. Onun kayğr -de 
dik a- yolluydu, bizi yakalardı. 
On dokUZ yaomda idim. 

Bana da kard6'ime de engin 
o kadar tatb uzaklıklardan 

ba]ulediyordu ki, onun iç kulağımız 
daki f1srldayı91, cehennenıe de git 
eydik, ölaeydik te kada.vrammn 
yüzünde tebeesUmler uyandırırdı. 
Bir kahvehane duvarında küme kll· 
me sineklere ve pislikelrine vatan 
otınut bir dünya haritasını dört a. 
teşU gözle gör.den geçirdik. Dünya 
ya gelmift,ik. Tanımadığımız bir 

saray! Yıldızı, ayı, güneşi vardı. 
Hele! Hele, Uzak Okyanualan var
dı. Karar verdik, Mısırdan Anado. 
luya gelirken srvışacaktık. Babam 
Adalardenizinln binlerce adası ara 
rmda. kat-ebe oynayıp ta bizi ba
tacak değildi ya. Biue Cebelütt& 
nırtan çıkıp engine açılacaktık! 

)ı{lBaflrelr arasmda., dörtbaşr 
mamur, bir tüccar vardı. "Yahu 
Hasan ağa babınm mab ınillktl ye 
rindeydi. Nereye kaçıyordun?,, eli 
ye tlf kaıı,tadı. 

Hasan gözya.,Jarile kapı kom 
lfUBU olan bir gWtıeıe çal 

kandı· .'Bak Ban& aöyllyeyim ! DU.n 
ya gtl7.eldi. Ben de kör değlldim. 
G(Skle göntlle giren gtbellik orada 
çirkinlik bırakmıyordu. Göz1lm 
beıTak. feffaf, bir gör.dil. Gökilıı 

denizin hürriyeti mavisi esince 
gönlüm keman yayı altında öten 
keman teli gibi öterdi. içimdeki 
musiki yükseldikçe mesut olur • 
ctum. Cennetteki melekler bu k& -
dar mesut iseler, ancak o zaman 
cennete gitmlye değer. Bu söy1e • 
diklerim sbe gUlUnç gelir. Biliyo
rum. Sis otunıp öntlmde dinler • 
keD. bana bile bu .,eyler çok. am
ma çok ,UIUnç geliyor. tnsan ilk 
gece evlendiği kadınla yalnız kal. 
ma.k başka. bir de odada ~k 
insanlar olursa batka otuyar! En
gin de öyledir. gUzeldir diyonnın, 
ctuvığını bne gönnenıı, olan "ha. 
niya ! !" diyor. Denize bakarken 
bu §eyler bana hiç gülünç gelm.i -
yordu. Sen babamın tarla ve tu • 
fanlanndan bahaecliyorsun. Ben 
g6s menzili ötesindeki uzaklıklara 
atılmak istiyOtıJm. Fırlamayı isti-

BOGULMUS 
EMGIMLILER 

; YAZAN: 1 
!Halikarnas Bahlcçısıi 
Yordum. GUulUği istiyordum. Bu. 
rada gtlzelliği bulmuyor değil bu
luyordunı. Fakat güzellik gerek 
çiçekte, gerek irıaan bulut ve de • 
nizde hep kendinden öte bir daha 
gilzeli ima ediyor, ve tam bunun 
için güzel oluyordu. Bundan dola
yı bir uçuş bir parlayış oluyordu. 

Ben de düşilncemle, arzumla tımit 
lerimle hep seyahat ediyor

dum. KUfu uçmıya; nasıl diyeyim 
prkıyı devam etmiye uzayıp git
miye. ve keeilmemfye davet eden 
gök benJ atılmıya davet ediyordu. 
Batıda.. bugllnkU günün dtlnyasnu, 
gözle görilnen ufukta kapkara mi'. 
nasız bir siluet yapan, ve başka 
yerde yarının r91ğım parlıyan grup 
.ttn-ntfn, o altm nunmda bir uzak 
sa--uu---:-İl1ııU;al3oı.. --.cuu.a. V' ..... ~ •v 

mayı özlüyordum. Uçan kuşlar gi. 
bl, eeeıı rtı.zglr gibi. yilkselen vo 
sivrilen şarkı gbi. Enginde o ka • 
dar bir htlniyet vardı ki. eve dön 
mek yüreği burkan bir ifkence olo 
yordu. 

Bir Umandan ötekine ticarl mal 
taeı. Navul! Kazanç! Hesap! UBaD 
dım. Dümeni mukadderata. prova 
yı da engine! Gönltimü deryalann 
mavisine fırlatmak! MavileriD hür 
riyetine bUrUnmek ! Babanı para 
kazan diyordu. Banayea o zaman. 
deniz, gU7.elllk bunlar bot sözler 
değildi, aaadetse rüya değildi. A· 
kardefler, söyeldiklerim size deli 
~ası gelir! Ne bileyiın bayat 
tarif edilmez yqamr. Resimde bl 
le tarife lialkıf1Dca '1JD.t8k parla. 
Y1f1DJ kömür ve kara.kalemle ı.. 
mederiz. 

dos kalktı. Babam .. çabuk olun. 
dört bet yolcu var, onlan siz. alın., 
dedi. Kayığa gidip kardeşime na
ber verdim, biribirimizi kucakla • 
yrp geminin gU vertesinde zıpzıp 

hopladık. Yolcu lan nhtımdan al • 
malı: ilzere sandalla limana vardım 
Onlan acele indirdim. Biri "am&D 
bu çantada kırılacak eşya var clı"k 
kat ediniz!,, derken öteki "Of! kil 
reği y&V&f çek, çUnkU fena olu .. 
yorum,, diyordu. Umumi gUrtlltil 
içinde ben baaıyordum küreği. 

G abyalan salıverdik. Ma~ 
ralar bml hmJ hırladı. f p 

ter yılanlar gibi vızladı. Gökler gı.. 
bi gtlrliyen yelkenler bulutlar gi 
bi §fşti. Rilzglr sertti. Direkler 
öne eğildi. Denizleri paçavra par. 
açtan gibi paralıya paralıya çtldı· 
rasıya gidiyorduk, sular omuzluk.. 
la.rda pn1 p.rıl ötüyordu. Koca 
Tirhandil bazan bastonunu dalga,. 
ya batınyordu. Sonra kıçı otunır 
ken saçından sakalından şırıl ,ırt 

!U \JW ~Stı!Mıd!NtfıcftiisftftftvlU 
tarak aza.metle göğe kalkıyordu. 
Gemi tiril tiril titriyordu. Yolcu • 
l&r arasında güzel bir kız vardı, 
ben dümen.deydim. Bana kottu. 
Korkudan betibenzl UçmUJtu. ''a& 
tıyor muyuz?" diye IOl'du. Kendi
Bbıi yabftıracak sözler söylediJn. 
direk dibindeki yerine döndü. 
Yüreğime sığmıyan bir eevinctıl 

vardı. AJdbet kayık provasım be. 
ni yutmak istiyen bir dUnyanm 
dişlerine orsalıyor saldinyordu. 
Onları kırıp öteye geçtlkti. Kayık 
ll&Dki ytıreğimin rllzglrile ora 
ediyordu. Bakı§llll kendini ufka 
vuruyordu. Bana o gözleri. ve o en-
gini veriniz, tarihin görüp geçirdiıo 
ğ1 bütün tamburlu dümbelekli im. 
paratorlanm bir kukla alayın& ~ 
vireyim. 

O gün gittı1', ertee1 g1hdl. GI 
•111: vazifem. Babam.dl bana ritle Kkaryatoa, ufkun Gıo 
1 vazife diye ezberlettikleri. teeiııden birer mavi bulut gibi yWc 

ni ezberlemekti. Kendi kafamı kul- seldiler. Niyetimiz Giridin Cap SL 
alnmak değil. Meeell bakkala borç dero burnuyla burnun yanmda Yal 
ev kiram, dünyaya bunlar için gel lsad adalan arasından geçmekti. 
mifÜID. Bir de babamJD navullan Çünkil tam oraya varmcıya k.adu 
m temin eden veliniıneti btnimet ka.ranlık çökmüş olacaktı. 
efendi hazretleriDllı. efendi hazret- (Sonu yann) 
Jiğlııi tamyacaktmı. Tarlada defiha 
eet ediyorlarmıt gibi 1111'& BU'& ÇÖ- r-
melen lahanaıara bakae&ktım. ıs. 1 Güneı ·Galatasaray 
te!'Jl8 toprak daha fena ilhana ye 

tiştlnıin bana neydi. ~ya mı, Maf!I için Tahkikat 
dtlnyamm ötesinde beni çağlran 'S 
gnıp nunı gibi kllnat mı yaratmı 
yacak mıydım? GanlUm ve aklım 
öyleyken akılarzdı da tabutumdan 
~ on kere daha geniş olan bu 
dilkkinda bet kUrtJşluk k8'kavah 
altı kuruışa satarken mi akıllan -
dmı. Atlas Okyanuw gönlUm için 
yoktu da şurada asılı duran °El. 
kla~ Habibullah,, levhası için m1 
vardı? 

Deniz! t.,Uı oranm yolcusu idim. 
Dünya ottvanusunda uzakta bir 
ada vardı. Engin 2ecenin milyar -
1arca yıld·ztan. 2özlertni ktrpa. 
rak h11na o adanın yolunu gösteri 
yor tardı. 

M ısmian lzmire gfdecekttk, 
kardeşimle konu,muş uyuş 

nıU§tuk. tmklm varsa Girltten gar 
be doğru, yoksa Sporat adalan 
aramndan kaçacaktık. 

tskenderiyede demirlenıifti)(. Lo 

Puar gUnU yapılan Güneş - G 
latasaray maçı esnasmda bazı bld 
seler olmuş, bu arada oyuncular 
bir kaçı sakatla.nmış ve maçı ida 
eden hakeme yakı§Ik almıyacak şe 
kilde muameleler yapılmıştı. 

Bu ı, için Tilsk Spor Kunımund 
gelen emir üzerine tahkikat yap 
mağa batlanınış ve hadiseyi bi 
gören futbol ajanından rapor ist 
miştir. 

Mühendis Mektebi 
Sporcuları lzmire Gidecelı 

OnUmüzdeki kurban bayramıTl 

lzmirtilerte Basketbol. voleybol 
tutbo1 temulan yapmak üzere tsta 
bul mUhendhı mektebi Izmir erk 
Uset1i tarafmdan davet edilmiştir. 

lzmlr erkek tise!!inin davetine l~ 
tanbuldan muvafık cevap verildi~ 
den kurban bayramı temastan me1' 
teptiler arasında heyecanla bekten 
mektedir. 
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AN KARADAN RÖPORTAJ: 

Ankaranın Canh 
Makinesi Meshur 

Fakir Hasan 
~rıkara muhabirimizden: 

Uzun boylu bir adam sürtü • 
nerek yanıma yaklaştı: 

- Sor beyim, dedi. 
Yakaları yağdan muşa..tıl;balaşan 

Uzun bir pardesü giymişti; kaske .. 
tini arkaya eğmiş, ellerini çapraz.. 
lama göbeğin1n üstilnde kavuştur. 
ın.uştu. Fıldır fıldır dönen gözleri
ni salapurya pabuçlarına dikmiş, 
habire ısrar ediyordu: 

- Sor beyim ..• 
Bu adamı ömrümde hiç görme.. 

:tniştim. Neydi, kimdi ve ne sorma_ 
ıru istiyordu. 

- Ne sorayım, kimsin sen. de.. 
dlın. Bu sualime çok şaştı. Sanki 
kim olduğunu bilmemek dünyanın 
~ büyü.'k kabahati imiş gibi beni 
ıa.yıplıya.rak, tepeden tırnağa ka _ 
dar sU.zdü. Halinde "benim kadar 
meşhur bir adamı ta.nnmyor mu .. 
sun, a cahil!,, diyen bir eda var. 
d.ı. Fakat ayıbımı yüzüme vurma. 
eh. YanlIIla daha çok yaklaştı. Ga. 
yet laübali bir iskemle çekti. Di2.. 
dize gelmiştik. Anlatmıya. başladı: 

- Ben hesap yaparım. Rakam.. 
lan ezberimden toplar, çrkarır, 
q.rp, taksim ederim. Faizini de bu
lurum. Sen beni hiç duymadın mı? 

Duymuştum. An'karada. böyle 
bir hesap makinesinin şura.

da, burda dolaşıp önüne çıkandan 
önce rakam, sonra bahşiş istedi_ 
ğ'ni işitmiştim. Hatta görmeyi tne 
rak ediyordum. Tesadüf ayağıma. 
getirmişti. 

Adamı istintaka geçmeden evvel _ 
kü~ük bir imtihandan geçire~ 
dedim. 

- Kaç eder, diye sordum, 39 ke 
re 248? 

Suali pek basit bulduğu halinden 
belliydi. Ba11d de gu:ru:nına dokun 
muş'tu. Fakat ne olursa olsun, sual 
sualdi 

Yazan: 
Kemal Zeki 

Fakir Haaan 

- Peki. dedi, ve sağ elinin şeha
det parmağını şakağrnda bir ınok. 
taya dayayarak gözlerini havaya 
dikti, mırıldanmıya başladı. Belli. 
ki, kUrtçe düşünüyor, "Ha bistü se, 
ha penç,. diye söylenip duruyor. 
du. o söylene dursun, ben de bir 
taraftan kağıda kaleme sarılmış, 
k&ndi. sorduğumun hesabmt yap • 
nuya başlamıştım. Fakat daha 
ma.zrubu fihin ikinci hanesile maz.. 
rubun bilmem kaçıncı adedini çar 
p:ıştırır ken: 

- Ha beyim, dedi, do].mz bin, al
tı ~. yetmiş, yetmiş yet.miş, yeL 
miş ik:lci •.• 

- H'.ele dur. diye lifmı kestim, 
da.ha benimki bitmedi ve sükQ:net. 

Mançuri Lavrensi · 1 

~ihayet Öldürüldü 
Uzak Şarktaki A vrupalıla.n dahi 

Pl&nlarile titreten ve kendisine "Man 
stırinin Lavrensi,, 18.kabuu taktıran 
bu Japon Generali, Japonyanın Çinde 
l"erleşme plinlarını ha.zırlıyan komL 
teci bir askerdir. Bu esrarengiz in. 
aamn şimdiye kadar başardığı işleri 
:te hususi ha.yatmI biraz anlatalım: 

Doihara, Japon istihbarat zabiti 
Olarak çalıştığı işlerde fevkalade nU.. 
fuzu na.zan ve §eytani P:bılarile a,_ 
:tn.irlerinin dikkat ve takdirlerini ka.. 
ıa.nmıştr. Japonlar için Mançuko is. 
tiklili Iüzu,mlu görüldüğü zaman 
l:>oihara oralara. büyük sa18.lıiyetle 
gönderilmiştir. 

'"Mançuri Lavrens,,f o işte tama. 
bıen muvaffak olarak Mançuko ist:k 
lalini temin eden bütün pl8.nları ve 
dahili e.yaklanmala.rı başarmış kor. 
kunç bir casus vaziyetinde Japonya. 
)a avdet etmiştir. 

Oradan yeni em,rler alarak Mon. 
tolistan ve TUrkista.na dönmiiş ora. 
da Japonya nam ve hesabına gizli fa 
aıiyetlerıne başlamıştır. Uzun zaman 

1 
geçmeden Doiha.ra, oraların taçsız 
hükümdarı halini a.Imiştır. Yilzün • 
den ve harekatından böyle bir insan 
Olabileceği katiyen sezilıniye~ bu es
tarengi.z adam Türkistana bır dehi' 
kUmdar getirmek planmr kurmuştu. 

Sakıt Osmanlı hanedanından şeh
ta.de Abdülkadiri Türkistan prensi 
l'apmak istiyordu. O ınada Japon or 
dusundan yüzbaşı Nikamura'nm Çin 
li1er taraftndan vurulması ortaya ye 
tıi bir istila fırsatı çıkarmıştı. Bu 
fırsattan ' stifade edecek 'nsanm Man 

1 <;ur; Lavrensi olduğunu tasdik et -
l'rıekte Japon istihbarat bürosu tered 
c:lUt etmemişti. 

General Doihara 

nebi hüktimetlere tabii gösterecek 
şekilde hareket etnıiye muvaffak ol. 
muştu. 

Japonya, o zamanki tedip seferile 
varmak istediği hedefleri elde etmi§ 
olacak ki, Doihara'nın hizmetlerine 
müka.f at olarak generallik rütbesini 
verdi. 

Korkunç adam general rUtbei:dni 
alınca Çi:nliler arıısmda.ki lakabı "ca. 
sus general,, oldu. 

O tarihtenberi bugünkü Çin sefe.. 
r:ni hazırlamakıa meşgul olan casus 
general, Japon kıtaları Çine girer gir 
ınez sivil elbisesini atıp üniformasrnı 
giymiş ve kumanda edeceği kıtalarnı 
başına geçmiştir. 

TAN ·--r Karayelle . Başf ıyan Karakışm ilk Filmi 
Şu Garip Dünya.: 

Hesap 
le ameli.yeye devam ettim. Rakam
lan topladım., tam 6972 ... 

lstanbal "e civannda karakıf dün birdenbire baatırdı. Ka
rayelle başlıyan ilk kıf fırtınası, karada ve denizde hayli tah· 
ıibat yaptı, nüfus zayiatına sebep oldu. Bu facialar arasında 
foto muhabirimiz, karakışın kısa bir filmini tesbit etti. Bu klf ] 

ı dramını şurada altı resimle veriyoruz: 
iiiiiiiiıı..lı e e -~~!!!!I 

Yabani 
Bir Çocuk 

Bulundu 
F aka.t böyle kUçük bir im.ti. 

---,.--

han karşımdakinin bu bap. 
ta.ki ilim. ve irfanını tasdike k8..fi B 
değildi. Elimdeki kağıda koca ko-
ca i'ki rakam yazdım. Beş altı ha il 
neli bir şey ... Za.rbettim. Ne olur 
ne olmaz diye mizanını da ihmal 
etmedim. Doğruluğuna emin olduk • 
tan sonra rakamları makineden a
dama söyled:m. 

Ne dersiniz? Canlı hesap maki. 
nesi bu rakamı da basit, küçük bul 
masın nu? 

- Beyim, dedi, bana meşhur Fa 
kir Hasan derler. 40 senedir ezbe. • 
re hesap yaparım. Bana zor şey sor 
ki, parayı çok veresin ... Bunlar ne
ki, bunlar •• 

Ne denir? Sormr..sı benden bil. 
mesi ondan olduktan sonra .. 

- Peki, dedlın, tam Uç ay son

• 
• 

ra. ben ylrmi beş yaşımı dolduru_ • 
yorum. Saat şimdi beşi yirmi ge. 
çiyor. Hesap et bakayım, ben dün 
yada kaç saniye yaşamışım? 

Bu sual bana göre şöyle demek 
tir: "Karşıma otur, b~ımda kaç 
adet tüy olduğu·nu say ... ,, yahut 
darbımesel .:ıaline gelmiş misalile: 
"Şu pösteklyı önüne yay, kıllarını • 
say, adedini söyle?., gibiı, 

Fakir Basana bu da vız gel. 
di. Yalnız itiraf ederim ki, • • iki dakikaya yakm düşü.ndü. O dU 

şünUrken ben yoruluyordum. Göz. 
Iertni kırpıyor. açıyor, yumuyor, • 
zihni bir cehit sarfediyordu. Niha-
yet buldu ve söyledi: 

- Yeddi yüz yetmiş milyon, sek • 
kiz yüz seksen altı bin dört yüz ... 

Buna ne buyurursunuz? doğru. • 
su ben bu, zeka demiyeyim de, bu 
melekenin karşısında "pes,, demek • ten baş'ka çare bulamadım. 

Bunun adı zeka ol.mamalıdır. 

Çilnkü Fakir Hasan kendisine ya • 
ptlan bütün ısrarlara. rağmen da.. 

,-

Fırtına ile beraber deniz de kabarıyor, dalgalar açufUyor 

Azgın dalgaların tesirile limandaki gemiler zincir tarcyor 

Hindistanda bu yaz, avcılar, hiç 
• insan ayağı basmıya.n ormanlarda ~a 

kal avlarlarken insan ayağı izlerine 
tesadüf etmişlerdir. Bunlar çocuk a-

• yak izlerine benziyormuş. Bu izleri 
takip eden avcılar, ormanda bir kuy 

• tu yerde hakikaten çakallar arasın. 
da ~10 yaşlarında bir çocuk bul. 

• 
muşlardır. Çocuk kendisini alıp götür 
mek istiyen avcıların ellerini ısırmış 
ve tekme, yumruk atarak onlara mu 

• halefet etmiştir. Bu arada hiç insan 
sesine benzemiyen birtakım sesler de 

• çıkarmış. En' nihayet, çocuk yakala
narak bağlanµıış ve Ahmedabad'a ge 
tirilmiştir. 

• Orada bir odanın karanlık köşesin 
de kendisine bırakılan yiyecekleri de 

• yemiyormuş. Bilhassa. beyaz insan. 
!ardan çok korkuyormuş. Onların 
beyaz tenleri çocuğa fena sı1rette ak 

• sederek paniğe tutulmuş derecesinde 
korkmasını mucip oluyormuş. Yalnız 

!I su içiyormuş. Bir a.ralık ~ğ. ~t ~er .. 
mişler.Çocuk kimsenın kendisını gozet 
lemediği kanaatıne vardığı zama.n et 

il lokmalarını hiç çiğnemeden yutu .. 
yormuş. Bu Hint çocuğunun kesif 

ı. ormanlarda hayvanlar arasına nere. 
den düştüğü hiç kimse tarafından an 
laşıla.mamıştır. 

• Nihayet çocuk, üç hafta insanlar 
arasında yaşadıktan sonra gıdasının 

• değişmesinden dolayı bir nevi mide 
hasta.lığından ölmüştür. Vücudünde 

• 
yapılan otopsi neticesinde yalnız ba .. 
cak ve kol adalelerinin çok fazla in. 
kişaf ettiği ve hayvanlardaki gibi diş 

• 
!erinin de çok sağlam olduğu görül. 
müştür. 

• 
Hem erkek, hem dişi 

S:>n günlerde Pariste kendisinde 
• erkeklik ve dişilik alametleri görülen 

Jorjeta Masul adında biri, tıp 8.1.?. 
• mini çok meşgul etmiştir. 

Masul, evvela kız olarak doğmuş, 
ve 13 y8.§ma kadar Jorjeta ismile 

• hep kız olarak yaşamıştır. Fakat bi
J.iha.re kendisinde erkeklik duygulan 

• ve alametleri daha ziyade kuvvetlen 

ha. birden ona kadar rakamlan • 
yazmayı öğrenememiştir. Artık o. 
kuyup yazması olup olmadığını 

zımnederim sormazsınız ... Hayatın. • 
da gördüğü en zihin yorucu iş ha. 
mallık olmuştur. Çünkü o, bu he • ~üzglir o kadar müthiş ki... Köpriide elektrik te 'Zeri kopuyor • 
sap işlerini, zihin yorucu sayını • 

mek:te olduğu görülünce bir klinikte 
yapılan ameliyat neticesinde erkek. 
liğe çevrilmiş ve Jorj ismini almış. 
tır. Bir sene evvel Jorj, mektepte yor. 

Fıtratın bu cömert ihsanı kar -
şısında gıpta ile karışık bir hay • 
ret duymamak mümkün olmuyor. • 
Bu meleke her kuta nasip olmaz. 

F akir Hasan hayatını şöyle 
anlatryor: 

- Ben esas Erzurumlu imişim. 
Baba.ın Konya.nm Cihanbeyli ka -
zasmm Yapalı köyüne yerleşmiş. 
Demek ki, ben de oralıyım. Bir kiz 
hemşirem { ?) vardı. Daha küçük-
ken gece yatakta biribirimize he-
sap sorardık, ezberden bulurduk. O 

• 

da çok çabuk bulurdu ama sonra. • 
dan "beş kere beş yirmi beş., diye 
diye aklını oynattı, zincirde öldü. 

Ben gittikçe büyük sayılar he - • 
saplamıya başladım. Ankara.da ilk 
şöhretim şöyle oldu. B;r gün bak • tım ki, yirmi otuz şoför birfkmiş. 
Jer bir şey hesap ediyorlar, ell~rin-
de kağrt, kalem .. Amma bir türlü • 
bulamıyorlar. Onlara sordum. Beni 
böyle sefil görUnce kovdular. Yi. • ne gittim. Alay ettiler. Fakat sa. 
yılarını ezberden çıkarınca hem ba 
na bol bahşiş verdiler, hem de meŞ 8 
hur ettiler. 

Fakir Hasan lafı döndürüp do- • 
!aştırıp ''bol bahşiş,, üzerine geti • 
rlyordu. Koparınca artık yanımda 
durmadı, başka bir müşteri buldu. 
Fakat bu müşteri Fakir Hasanı be 
nintlti kadar sudan suallerle sav. • 
mak taraftarı görünmüyordu. Ha
tmmda kalan sual şu: • 

• 
_ 10 bin kilo ispirto yapacağım. 

Yansını patatesten yarısınr de. mı 
sırdan.. Bir iti1o ispirto için 37 kL • Io patates veya 16 kilo mısır ister. 
Bana kaç kilo mıSir, kaç kilo pa. • 
tates lazım? D;:,ğru bulursan bir 
yirmi beşlik ... 

il 

Gemlikte Maarif l§leri • 
Gemlik, (TAN) - Bursa kültür 

direktörü Fakir Erdem, bir heyeti • 
teftişiye ile birlikte burada maarif 
işlerini inceledikten sonra mülhakat& 

Hatta dükkan kepenkleri bile yuvalarından sökülü.yor 

Bir tamir için çekilen itilaiye merdiveni blle yıkılıyor 

• yanyana oturduğu sınıf arkadaşların 
dan bir kıza. Rşık olmuş ve bununla. 
evlenecekleri günlerde, erkeklik his. 

• leri kaybolarak tamamile kendisini 
kadın olarak hissetmiye b8.§lamış. 

• Bunun üzerine heyecan içinde müte
hassıs doktorlara tekrar başvurmut 
fakat kendisine tekrar ameliyat ya.. 

• pılması lazım gelmiş. Bu defa da 
Jorj, tekrar kadınlığa dönerek Jor-

• jeta olmuştur. Bunu öğrenen D.İ§a.n.. 
!ısı genç kız, 9-Jk müteessir olarak 
betbaht bir vaziyette sevgilisinden 

• ayrılmıştır. Paris Tıp fakültesi, ka.. 
d.ınlıktan tekrar erkekl :ğe çevrilen 

• Jorjeta.run, öldüğü zaman vüciidü~
de ilmi tetkikat yapmak için cesedı. 
ni satın almak istemiş ve kendisine 
büyük bir para teklifinde bulunmuş. 
tur. • 

1. 
• 

• ~celeci hırn: 

Bavyeranın Kirrhvaydan şehrtnde 
bir papazın evine bir hırsız girmiş ve 

• papazrn paralarını çaldıktan sonra 
burada her nasılsa kendi para cüz
danını unutup bırakmıştır. Zabıta, 

• cüzdanın içerisinde bulduğu kartvi
zitlerinde nhırsızı meydana çıkanp 

1 tevkif etmiştir. 

• 
• 

Öpüşmek yaaak •• 
Birleşik Amerika hükUınetlerinden 

Kanzasta, Sıhhiye Müdiriyeti, öpüş-

• mek için bir talimatname hazırlamış.. 
l:Ir. Bu talimatnameye göre. umumi 

• yerlerde öpüşmek yasaktır. Hava ce
reyanı olan oda ı arda da öpüşmemeli
dir. Danstan veya yürümekten yoru-

• lan bir insanın da öpüşmesi doğru de 
ğildir. 

• • 
Esir ticareti yapan kadın 

• 
İngilizler, Sudanda, Beyaz Nil eya. 

letinde, Sudanla Habeşistan arasın· 
da esir ticareti yapmakla meşgul bir 

• haydut çetesinin şefi otan bir kadmı 
vakala.mışlamır. Bu kadının ismi Sit 
ı\nnadtr. Bunun yakalanmasile po1Uı, 

• bütün çete efradrru da elde etmiştir. 
boihara, yüzbaşı Nikamura'nm öl 

dUtillmesinden istifade ooerek 1932 
8e.tıesinde Çinlileri tedip için bir he. 
)eti seferiyenin gönderilmesini ec.. 

Çin menabinden, Pekin - Han'ke.. 
ou şimendifer yolu üzerindeki bir 
muharebede vurulduğu bildirilen ca.. 
sus general böyle bir adamdı. gitmiştir. . • Ve Kö,,rü ümnden geçmek mühim bir mesele oluyor! .. 

Böylelikle 500 den fazla esir serbest 
a brraJalımşlardır. 
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Aydında 

Okuyan 

Talebeler 

Yenişehir, Yakında 
Işığa Kavuşuyor 

Gölköyü 
Yangını 

TafsilCitı 
'.Aydın (TAN) - Bu yıl vilayeti

miz içinde 103 ilkmektep çalışmakta 
ve bunlarda geçen senekinden 10 faz.. 
lasiyle 273 muallim ders vermekte
dir. 

Bu Yll ilk Defa Pirinç Ekildi, 
iyi Mahsul 41~ndı 

Vezirköprü, (TAN) - 59 evin ve 
bir kadmm yanmasile neticelentın 
Gölköyü yangını tahkikatrna devam 
ediliyor. Maddi zarar yekı'inu henüz 
tesbit edilememiştir. 

Merkez Aydın ilçesinde okuma ça
ğındaki 14,222 çocuktan 5302 si mek 
tebe gitmektedir ki yüzde nisbeti 
37,4 tür. Mevcut çocuklara nazaran 
mektebe devam edebilenlerin nisbeti 
Bozdoğan ilçesinde yüzde 26,6, Çine 
ilçesinde yüzde 18, Karacasu ilçesin 
de 26,7, Nazilli ilçesinde yüzde 59,4, 
Söke ilçesinde yüzde 35,4 tür. 

Bütlin vilayet içinde ilk okuma ça
lında bulunan çocukların sayısı 
41515, miktebe gidenler 14926 ve yüz 
de nisbeti 35,90 dır. 

Erzurum da 
Kış Sporları 

Erzurum, (TAN) - Erzurumda 
gpor eskiden beri mevcut olmakla be
raber alakasızlık yüzünden ciddi bir 
varlık gösterememişti. Yalnız son ?.a 
manlarda Halkevinin müzaheret ve 
yardımi1e bir canlılık başlamıştrr. 
Spormı ve sporsever vali ve bölge 
başkanı Haşim lşcan pazar günü 
kulüp üyelerini, ve sporcualn Halke
vinde toplryarak sporun kalkrnmaSJ 
hakkında bir hasbihal yapılmıştır. 

Bursa. Yenişehri (TAN) - 6-7 
asırlık bir tarihe malik olan ilçemiz 
de terakki ve imar hareketleri ancak 
son senelerde başlamıştır. 
Geniş ve zengin bir ovanın orta.smda 

bulunan kasabamız halkının yüzde 
doksanı çiftçidir. Ziraat ve hayvan 
yetiştirme, başta gelen işler arasında 
dır. Bilhassa peynir, süt, tere:tağ ve 
kaymak, pirinç, ilçemizin en mühim 
ihraç m~ddeleridir. Her hafta kuru 
lan pazarda bin kiloya yakın yağ satıl 
maktadır. Başlıca alıcı, lstanbul ve 
Bursalılardır. 

3-4 sene evveline kadar pirinç ze 
riyatı bilinmezken, bu yıl Yenişehir 
ve ha.valisinden bir milyon sekiz yüz 
bin kilo pirinç istihsal olunmuştur. 

Yeni belediye işleri 
300 kişilik müsamere saionu, Yeni 

şehrin içtimai hayatında mühim bir 
rol oynamakta, ilkokul muallimleri ve 
diğer münevverler tarafından faydalı 
konferanslar verilmektedir. 

\ 
Eskiden bir nahiye merkezi olan 

ve buradan altı saat uzakta bulunan 
köy 613 nüfuslu ve 139 evli olduğuna 
göre binalann hemen yansı yanmış
tır. Yangının sabaha karşı çıkması, 
büyümesinde bir amil olmuştur. Ay
nca, köylünün zahire ambarlan içe 
risindeki zahire ile, bir hayli de hay
van yanmıştrr. 

Samsun valisi Fuat Tuğsal ve jan
darma kumandanı da, Krzrlayın ilk 
yardım olarak verdiği 100 lira ile 15 
çuval un ve 75 ölçek buğdaş alarak 
bunu beraberlerinde Gölköyüne gö
türmüşlerdir. 

Zen~n olmıyan ve ancak geçine
bilen Gölköyünde şimdi 237 vatandaş 
evsiz kalmış bulunuyor. 

Buradaki ilk mektep talebesi, mu
allimlerinin teklifi üzerine. harikzc
delere ellerinden gelen vardrmda bu
Iunmıya karar vermişlerdir. 

Bugün Erzurumda mevcut sporlar 
~an futbol, atletizm, voleybol, tenis, 
binicilik! ciritçilik sporlarile valinin 
teşebbüsile birde (Dağcılık) klübü 
kurulmuştur. Futbolcüler 938 Türki· 
ye birinciliklerine çalıştıkları gi.bi 
dağcılar da 1940 oimlpiyatalnna ha
zırlanmaktadırlar. lk1im sahası itiba 
rile kış sporlarının yapılma.sına çok 
müsait Erzurum burulan sonra tam 
bir spqr merkezi olacaktır. Bunu e
hemmiyetle nazarı dikkate alan T. S. 
K. olimpiyatlar için dağ kampını ihti 
mal Erzurumda kuracaktır bunun 
iç.in de dağcılık federasyonundan n
yası tetkik için bölgemize yollamış
tır. Aynca beş bin lira da tahsisat 
vermiştir. Dağcılık kulubiyle bera -
ber diğer klüplerde salonları mevcut 
büyük bir binaya nakledilmişlerdir. 

Milli sporlarımızdan binicilik ciritcti
lik ve güreşin ihyası için de klüpler· 
de birer şube açılmıştır. Bölge başka 
nı bu hafta içinde bütün ajanları ta
yin edecektir. 

Kırk bin liralık bütçesi olan bele 
diyenin. Reis Mehmet GökgözUn gay 
retile geçen yıl yaptırmış olduğu mez 
baha ve asri hela, kasabamızdaki 
imar faaliyetinden iki nümune teşkil 
ediyor. Bu arada hilkfunet konağım, 
Cümhuriyet meydannu da saymak 
13.zımdır. Yen~ açılan Cümhuriyet 

Yeni ilÇebay Şakir Canalpin de meydanında saat kulesi caklarmı ve istihkaklanru ilandan 
bir ay içinde 2 nci iflas dairesine ge· 
lerek kaydettirmeleri ve delillerini 

(senet ve defter hülasalan ve saire) 
asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 

~ardıımlarile Ye~~şehir~ ele~ri~ te ı ki Cümhuriyet bayrammda kasaoa
sısatr yapılmak uzeredır. Onumuzde mız elektriğe kavuşacaktır. 

Gemlik Sokaklarında Tavuk 
Ge:ıdirilmhreeek 

Gemlik (TAN) - Belediye, tavuk 
Jarm sokaklarda gezmesini Iasak et 
mi.ştir. 

Biga da 
Canavar 
Mücadelesi 

Biga, (TAN) - Burada son zaman 
lar havalar düzelmiş olduğu için köy 
lüler tohumlarını ekmişlerdir. Tohum 
işlerini bitirenlere sil8.h dağıtılmış ve 
canavar mUcadelesine başlanmıştır. 

Mücadele önümüzdek hazirana kadar 

devam edecektir. Şiımdi köylerde sü 
rek avlan yapılmaktadır. 

Mücadeleye iştirak etmiyenterden 
birer lira para cezası alınacaktır. Ge
çen seneki cezalıların cetvelleri yapıl 
mış ve cezaların tahsili için Maliyeye 
verilmiştir: 

Ormanlara civar olan köylerdeki 

İznikte Muntazam -
Araba Seferleri 
İznik (TAN) - Kasabamız araba 

ctlan aralarmda bir birlik kurmuş 
lar, ve reisliğe Ha.san Erolu getir 
mişlerdir. lznik yollarından yazın 
bile otomobiller güçlükle geçebildik 
teri için araba mevcudu fazla olan 
kasabamızda bu birlik sayesinde 
seyrüsefer iyi bir şekil alacaktır. 

Birlik, her gün Iznik - Gelece, 
lznik - Yenişehir arasında muayyen 
tarifeli muntazam araba seferleri 
tesisine karar vermiştir. Bu karar, 
lznik sebze, nıeyva ve üzümcül~ri 
ile tüccarlarını pek sevindirmiştri. 

her müke'lef, ziraat memurluğuna 
bir canavar kuyruğu getirmiye mec 
burdur. Bu uğurda kullanılacak ba 
rut ve ımermi meccanen verilmiştir. 

2 - Hilafına hareket oezai mes'u. 
tiyetımusteızını oımalC llZere murıı-

sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarım her ne ~ı· 
fatıa olursa olsun ellerinde bulundu. 
ranlann o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunlan aYrıi 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse ve makbul ma
zeretleri bulunmadıkça cezai mesu . 
liyete uğrıyacakları ve ruçhan hakla 
rmdan mahrum kalacakları. 

4 - 29.12.937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat (10) da alacak· 
lılann ilk içtimaa gelmeleri ve müflis 
ile müşterek borçlu olanlar ve kefil 
!erinin ve borcunu tekeffül eden se.ir 
kimselerin toplanmada bulunmağa 
haklan olduğu ilan olunur. (3189) 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi ARDENIZ KAPLANLARI 

Bayram, bu hali görünce fena halde kızdı. Yüzünün bütün hatlarında. 
asabiyeti okunuyordu. Öfke ile dişlerini gıcırdattı. Bazı şeyler yapmak 
istedi2i hareketlerinden belli idi. Bir lahza düşündü. Şiddetli emirler ver
mek istiyordu. Karar vermi§ti. Üzerlerine dönmek için bir komuta ver
mek üzere idi. Yanındaki Kaptan Reis, Bayrama dönerek endişeli bir 
yüzle ağır ağır mırıldanmağa başladı. Kaptan Reisin halinden, biraz en
dişeli olduğu anlaşılıyordu. Bayramın vereceği kararın tehlikeli olduğu
nu sezmiş gibi bir tavrı -vardı. 

Kaptan Reis kaşlarmı endişe ile çatarak: 

_ Yiğit Reisim, dedi.. Rüzgara bak .. ne kadar az.. Bu kadarcık bir 
rüzgarda üç dört kadırga ve bir kuvvetli kalyonla uğraşmak çok tehli

kelidir. Hem de, yapacağımız bu iş, verdiğimiz söze aykın düşer .. Ben 

böyle düşünüyorum. Düşmanın vaziyetini iyice hesaba katmak ioap et
mez mi?. Rüzgar fazla ve bizim istediğimiz istikamette olsa, bir diye
ceğim yok .. O vakit iş başka olur .. Dayı: Baba, Tannyarı göndermiş, ağır 
topların cephanesinin aza1makta olduğunu haber veriyor ... 

Bu sözler hakikaten, Bayramı düşündürmüştü. Bu işin ilerisi olduğu-

23 - 12 • ~::S/ 

Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz. 

EVROZiN varken ıstırab 

çekilir mi? 

Baş, dit ağrılan ve üşütmekten mütevellid bütün ağn, sızı, 
sancılarla nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZiN 
kafelerini alınız. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

K A E 

Baş, diş, nezle, 9rip, romatizma 
Nevralji, Kırıkhk 

-~---~-- •• bütün ağr•larnu .. d..laal ..__ 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRIPIN,. isteyiniz. - Münakasa ilanı. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Gündelik "Sicilli Ticaret gazetesi ve Piyasa cetveli" ile Haftalık ve ay"' 

lık Borsa fia.t tablolarınm tab'ı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Talip olanların 28 birincikanun salı günü saat 10 da teklif mektuplarile 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Mukavelename projesi ile nümuneler oda neşriyat şubesinden alınır. 85.32 

KAYIP: Kerestecilerle Eyüp ara
sında işliyen 3275 plaka sayılı otobü 
se ait işletme ruhsatiyesini kaybet. 
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

Otobüsün sahibi Ali Hüseyin 

- No. 56 E 

KAYIP: Beşiktaş 29 uncu ilkokul" 
dan 1329 da aldığım tasdikname:ıni 
zayi ettim. Yenisini alacağımdatl 
hükmü yoktur. 

Beşiktaş Abbasağa Güneşbahçd 
sokak numara 10 Fethi 

! 

Ressamı: 

MONIF FEHiM 

nu, burada çakılıp kalmanın doğru olamryacağını kestirmişti. Kaptal1 
Reise hakvermek istiyordu. Fakat, ağzını açıp bir şey söylemedi; uzU~ 
uzun, uzak denizlere baktı .. Kafasının içinden, bir çok muhtemel badı
selerin heyecanlı panoraması geçiyordu. 

Nihayet kararını vermişti. Komutasını geri bıraktı. Yüzüne daha sa.
kin bir hava hakim oldu. Başı önünde, bir şeyler düşündü ... 

İşte, böylece, Aksungur, büyük adını şimdilik bırakmağa mecbur ol
muştu ... 

Arkası V1l.r') 
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Müthiş 
lıo (Başı 1 incide) 
. Yle ant çıkan ve bu kadar şiddet 

ta.steren bir fn1:.ına ile karşılaşma.. 
~klarmı söylüyorlar. Dalgalar yedi 
:açtan fazla bir ıirtif aa yükselmiş.. 
tir· ~üzgar, o kadar şiddetli esmiş. 
. ki, Karadeniz sahillerinde, evle. 
~den çıkanlar, yere devrilmişl-erdir. 
l tınanm şiddetli zamanr, dün saat 
~ ~a kadar devam etmiştir. Denizin 

fos derecesi 11 idi. ,,. 
~ar vapuru 
b :en büyük facia Hisar vapurunun 
~-aşına gelmiştir. Hisar vapuru 5000 
;nuan fazla kömür yükü ile Zongul 
~ktan limanımıza doğru hareket -et. 

~!§ti. Vapurun, dün öğleden evvel 
lhtıanmuza gelmesi lAzımdı. Hisarın 
ı:~~esi endişe uyandırmışb. Hisar 
~enizde azğın dalgalarda sa • 
tllerce mUcadele etmiş, a.kşam geç 
'iaklt, lrva deresi karşısında Elmacı 
'4a.ıan kayalarına çarparak feci bir 
~ltilde batmıştır. Batma hadisesi on 
daıokada olmuştur. Vapurda süvari 
'I~ ta.bitler dahil olduğu halde 25 kL 
'1 buıunuyordu. Gemi tahtadandı. Sü 
~a:ı müthiş bir tehlike karşısında 
~dığmı anlıyarak telsizle imdat is.. 
~llliye başladı. S. O. S. işaretini a
'4l?l tahlisiye merkezleri ve civardaki 
~törler, imdada koşmak istediler, 
-tka.t bir fayda vermedL 
tn 'l'ahlisiyecilerin roket atmak sure 

e kurtarma teşebbüsleri de fayda 
~emiş, 25 kişiden yalnız bir tay. 

kurtarılabilmiştir. Bu tayfanm is 
illi Seyfettindir. 

Zongulde.ktan Jstanbula hareket ~
ıı. Mete vapurundan da bir haber 
nıamıştır. Yol Uzerindeki liman. 

çekilen telgraflara müspet bir 
. ap gelmemiştir. Metenin vaziye. 
~ilden de endişe edilmektedir. 

't<ttaJ eniz çok azgın 
~ ~aradeniz sahillerinde, de.ha bazı 
l>ll.zalar olduğu tahmin edilmektedir. 
-tenüz, bu hususta şehrim.izıe müt~m 
~hn tafsilat gelmemiştir. Fırtına. Ka 
adenizde o kadar azgındır ki, dün, 
ğazdan dışarı tek gemi çıkama. 
ştır. Büyük bir ecnebi şilebi öğle.. 

e doğru B:>ğazda.n çıkmak teşebbü 
lilııd~ bulunmuş, fakat, yarım ınil. 
lt bir mesafeden geri dönmek mec. 
Utiyetinde kalmıştır. BuyU.kdere li. 
anı. fırtınanın dinmesini bek'iyer. 

1 
eıı:ıilerlc dolmuştur. Kat'b.deniz1e bu 
llı:ıan vapurlar en yakın limanlara 
Utıca etmişlerdir. Bir kısım genıUerin 
~a~aJ.ıklara çarparak parçalanma. 
"rııak için açık denize açıldıkları da 
lahnıiın edilmektedir. 

l3ugUn Karadeniz postalarının ya. 
~tlanııyacağı anlaŞılmakta.dır. Bul
tarıstan sahillerine odun ve kömür 
hiltlemiye giden birçok gemiler ve 
)~enliler vardrr. Yolda bulunan bu 
telll.ilerin de Akıbetinden endişe edil 
lııektedir. Fırtına, bilhassa açık de. 
tı~erde şiddetle hilkilm sUrnıekte _ 
Q' il'. 

~aracla olup bitenler 
Marmara sahillerinde de, b:rçok 

~çük gemilerin karaya oturduğu "·e 
battığı anlaşılmaktadır. Deniz Tic.a_ 
~t nıüdürlüğü, deniz kazalarının sü 
l\tıe tesbit edilmesi için liman reis. 
likJ.erine telgrafla emir vermiştir. 

bun Bandırma postası kalkaı:na.. 
~tır. Bandırmadan limanımıza gel 
tlı.ekte olan vapur da, fn·tmanın şid. 
cletinden Bakraca. iltica etmiye mec. 
bıu- kalmıştır. Dün limanımıza ya1nız 
~den Izmir vapuru teehhürle ge.. 
~bilmiştir. Vapur çok sıkıntı çekmiş, 
~()lcular hayli rahatsız olmuştur. 

ltarayel fırtınası iç ve dış limanı 
lia altüst etmi§tir. Suların şiddt:ıth 
~aııtısı ve sert rüzgA.r yüzün.den 
%anımızda boşaltma ve yükleme ı. 
ti tamamen durmuştur. Haliçte, mav 
b~ardan birçoğu, a.kmtılarm tesırJe 
htribirlerinin üzerine yasla.mışlSlrdır. 
litınıardan bir kısmı da karaya düş. 
ltıiiştur. Gönderilen vesaitle, bu mav 
balar çekilmiştir. Bazı sandallar da 
~araya dü.5erek parçalanmış, sandal 
cııal" ve içindeki yolcular güçlükle 
ltuttarılmıştır. 
~arg(lfalık . 

Dış limanda demirl bulunan yerlı 
"e ecnebı vapurlar. şamand!ra.lara 
bağh bulunmalarına rağmen. deroır 
tatatnışlardır. Bunların içinde, bil • 
h.a.asa. Amerikan bandıralı (Amerı ~ 
~aıı. Eksport Llyn) vapuru büyük 
btı- tehlike atlatmıştrr. Şiddetli fır. 
tltı.ada, bu vapurun şamandıralara 
bagıı olan halatları 1ropmu~tur. Bu 
~l"etıe demirini tarayan büyük ge. 

T .AN 9 

Bir Kar Fırtınası Doğru mu, 
(Başı 1 incide) 

3 - 28 Ikinciteşrin günü l.zmirden 
gelen 12 otobUsün gfıya muayenesi. 
nin bir saat içinde yapıldığı, bu oto
büslerin tesçilinin 11 llkkanunda ya
pıldığı, yani bir buçuk ay ruhsatiye~ 
siz işledikleri doğru mudur, değil mi
dir? Bu yolda istisnai bir muamele 
başka hangi vatandaşa gösterilmiş· 
tir?! 

Suriye Değil mi? 
zemeyi aıe1a.ce1e paraya tahville meş Başvekili 
gu1 olduğu, altı ay içinde temizlen - ( Ba.'' l fnrfflp) 
mesi matlfıp olan saray yerinin bu sa, Irak, tsveç, Efganistan el•;ilerl 
yüzden hala eski halinde kaldığı doğ de vardı. Bir kıta asker selam resmi 
ru mudur, değil midir? Milli emlak ni ifa etti ve misafir Başvekilin ·~ine 
idaresinin bu hallerden dolayı müte. buketler takdim edildi. 
ahhit aleyhine dava açtığı doğru mu Hareketinden evvel, Ankara ıpr.nn 
dur, değil midir? da kendisini ziyaret ettiğim misafir 

Dünkü fırtınada üşiiyenler ..• 

mı. ~i<ldetlc Sarayburnuna do~ sü Çubuklu gaz depolan karşısında 
rüklenmiye başlamıştır. Yetişen ro. büyük bir Fransız motöril karaya 
mor'körler vapurun tel halatı ile pa.. düşmüş ise de kurtarılmıştır. 

4 - Türk milleti içinde sınıf far. 
la olmadığı bütün büyük adamları -
nuz tarafından her vesile ile teyit 
edildiği halde belediyenin adeta bir 
avam smd'ı gibi muamele ettiği oto
büsçülerden hangisi talimatnameye 
aykırı şartlardan dolayı mü9amaha 
görmüştür? 28 ilkteşrinde muayene 
leri yapılan oniki hatırlı araba.da tali 
matname hükümlerine aykın bazı e
saslı noktalar bulunduğu doğru mu
dur, değil midir? 

7 - Asri mezarlık hakkında bele Başvekil B. Cemil Mardanı, seyahati 
diyenin tasavlrurtarmı iptidadan ha- ve Ankaradaki siyasi temaslan etra
ber alanıarın ... göze kestirilen bir arsa fmda bana şu beyanatta bulund'1: 
yı asıl sahiplerind~n 13,000 liraya &l "- Türkiyede gördüğüm iyi ka • 
dıkları ve piyasa değeri ancak bu ka bul ve misafirperverlikten derin mem 
dar olan bir yeri belediyeye az bir za nuniyet hislerile ayrılıyorum. Türki 
man sonra 40,000 liraya sattıkları ye ile Suriye arasında mevcut bütUn 
doğru mudur, değil midir? meseleleri iki kardeş millete yaraşır 

8 - Sahur Sam.inin Ermeni mezar bir zihniyetle hallettiğimizi ve müş
lığı yerinde 1287,5 metrelik bir arsa.. küllerin tamameıı bertaraf edildiğini 
sı bulunduğu doğru mudur. değil mi. beyan etmeyi zevkli bir vazife bili -
dir? Belediye ile bir sulhe varmak rim. !ki memleket münasebetlerinin 
istiyen Ermeniler, acaba neden Sabur 

1 vadettiği parlak istikbali yalnrz değil, 
Samiyi bir araci olarak kullanmak mutlak bir hakikat olarak kabul et. 
ve kendisine 60 bin lira kıymetinde mek lazımdır. SözUmü bitirmeden ev 
bir arsa vermek ihtiyacını duymuş_ vel, hakkımda nazik bir alaka göst&
lardır? Bu 60 bin liralık arsa acaba ren Türk matbuatrna teşekkürlerimi 

lamar alarak, gemiyi fiç şamandıra. Vapur selerleri 
ya bağlamışlardır. Vapur, ancak bu -
suretle Sarayburnu rıhtımına düşe. Fırtına yüzünden Akay ve Şirketi 
rek parçalanmaktan kurtarılmıştır.- Hayriye vapurlan seferleri de bir 

Dün. limanımızdaki vapurların be mliddet inkitaa uğramış, gayri mun. 
men hepsi, mütemadiyen düdük çala tazam şekilde birkaç vapur kaldırıla

bilmiştir. Boğaz postalarında muhte
rak tehlike ve imdat işareti veriyor. 
lardı. Demirlerini tarayan diğer v~ 

lif anzalar kaydedilmiş, rüzgara ma.. 
ruz iskelelere yanaşmakta hayli müş 

purlardan da palamaır alınmış ve çok külat çekilmiştir. Dün Ada seferleri 
büyük zorluklar çekilerek tekrar şa- yapılamamıştır. Kadıköy ile Hayda.r-
mandıralara bağlanmış!ardır. paşa arasmda çapariz veren bir mav 
Oç ıJapar na yüzünden bu hatta işliyen vapur. 

Sirkeci rıhtımına kıçtan bağlı 0 _, lardan çoğu, Ha.ydarpaşaya uğnya. 
lan Denizyollaırı idaresinin fnönü, mamışlardır. Bir klavuz motörü Ray 
Antalya ve Anafarta vapurları da darpaşaya gidereık batmakta olan 
demir tarayarak biribirlerinin üze. mavnayı çekmiş ve Akay vapurlarına 
rine düşmüşlerdir. Bu vapurlaırın bi- Haydarpaşa iskelesini açmıştır. 
ribirlerine yaslıyarak Köprüye doğru Kadıköyünden, saat 10 dan itiba -
sürüklenmesi hayli telaş uyandırmış ren seferler yapılamamış. ancak sa
tu. Yetişen ıromorkörler Antalya va at ikide seferler başlıyabilmiştir. 
purunu çekerek Topane rıhtımına gö Karada tahribat 
türmüşler. Anafarta vapurunu da Her gün Yalova seferini yapmu. 
Sirkeci rıhtımına yanaştırarak baş - ta olan Akaym Pendik vapuru dün 
tan ve kıçtan iyice bağlamışlqr.~ı:r. de mutat saatte kalkmış çok gUçlük
Bu anıda Inönü vapuru da kurtı:ırıJ_ le Ada açıklarına gelebilmiştir. Fa • 
mıştır. Fenni bir heyet bir hasar o- kat, şiddetli fırtına ve dalgalardan, 
'lup olın.adığıru tesbit için, dün bu vapur ala.bura olmak tehlikesile kar. 
.vapuru muayene etm:ştir. Bu hadL şıla.şmış, dalgalar, bir ara, güverte
s~e Sirkeci rıhtımının paırmaklıkla. nin üzerinden aşmıya başlamıştır. G'ü 
n kırılmıştır. vertede bulunan kömür çuvalların -
Batan maıJnalar da.n bir kısmı sular tarafından sürük 

Dün limanımızda, bir hayU de ıno 
tör, mavna batmıştır. Liman idaresi 
:ne mensup Mahmut Reisin idar~n
deki 82 numaralı mavna Haydarpa
şada tahta iskele önünde batmış, mü 
;rettebatı kurtarılmıştır. Mavnacılar 

.cemiyetine mensup 268 numaralı 

Kahya mavnası arpa. yüklü olduğu 

halde giderken, Kadıköy sahillerinde 
•.ıatmış, mürettebatı Evreniye romor 
ıköTÜ tarafından kurtarılmıştrr. 

Ahmet Celile ait 68, Mehmede ait 
'.t5, Recebin 92, Liman idaresinin 138, 
13, 8, 282, 36, 35 ve 52 numarah mav 
nalan da kamilen parçalanarak b~t
m.ıştır. Bu mavnaların hemen hepsi 
buğday yüklü idi. 

Heybeliada açıklannda büyük bir 
yelkenli kayığın dalgalar arasında 
batmakta olduğu görüımüş, Liman
dan bir romorkör imdada gönderil. 
miştir. 

Batan motörler 
Dün limanda batan motörlerin sa

yısı da hayli kabarıktır. inhisarlar 
idaresinin bir numarah motörü Şem
si Paşa önünde karaya düşmüştür. 
Kazayı haber alan ayni idarenin 3 
numaralı motörü imdada gitmiş ise 
de, onun da. motörü bozulmuş, bu 
yüzden ikisi de kara düşerek parç.:ı • 
lanıniş, tayfaları kurtanlmıştır. 

Umur yerinde Neft Sendikatm ö
nünde Şükrü kaptana ait Turna mo
törü karaya düşmüş, parçalanmıştır. 
Limanda giden bir motör tayfalan 
kurtarmıştır. Yedikule açıklarında. 

da bir motör, dalgalara tahammül e. 
demiyerek batmıştır. Tayfalan, Seyit 
motörll kurlarmışttr. 

Evvelki gece, Moda açıklannda, 
bir motör batmak üzere iken kurtaı
nlmıştır. Bu esnada, imdada koşmak 
ta olan Kurt motörü Moda açıkların 
da kayalara bindirmiş, başka bir mo
tör tarafından güçlükle kurtarılmış. 
tır. Bu motör Rize limanına ait, Hü
daverdi isminde ve üç tonluktur. IL 
yas kaptanın idareoindeki bu motör 
Tiamza ve Güler; isminde iki tayfayı 
alarak Kadrkövüne getirmiştir. Fa -
kat llvas kaptan•n ehlivetnamesi ol
..,,edr~ anlasrld,P.mdan hakkında ta. 
kibata başlanmıştır. 

Liman işletmesine ait bir mavna, 
ltalyan ba.ndralı Rodi vapurundan 
gümrüklü eşya yUkelmiş ve Haydar 
paşaya gelirken, yolda, hamulesin • 
den üç sandık denize yuvarlanmışta. 
Muhafaza ve liman memurları san· 
dıklardan ikisini kurtarmışlardrr. 

lenmiştir. Yolculardan Emine ismin. 
de bir kadın fazla heyecandan bayıl
mıştır. Vapur süvarisi, yola devam 
etmenin imkansız olduğunu görerek 
geriye dönmtiş ve Kartal iskelesine 
güçlükle yanaşmıştır. Yolcular da 
burada karaya çıkarılmıştır. 

Fırtına yüzünden, Karadeniz Bo
ğazındaki radyofar istasyonunru.n an. 
teni kopmuştur. Birkaç giindenberi 
bozuk olan Fenerbahçedeki sis dUdü
ğü de dün tamir edilmiştir. Düdük 
yarından itibaren ötmiye başlıyaca.k-

tır. 
Bugün liman memurları Boğaziçi. 

na, Ada'lara, YeşU:ıtöy ve Anadolu sa 
hillerine giderek bu civarda vukua 
gelen kazaları birer birer tespit ede 

cekledir· 

Fırtına, karada hayli tahribat yap
mıstır. Birçok evlerin bacaları, kire
.mitleri uçmuş, camları kırılmış, dük 
kan ve mağazaların tabelAla.rI kop. 
muştur. Birçok ağaçlar, kökünden 
sökülmüş, alçak evlerin bodrum kat 
ıarına sular hücum. etmiştir. Fazla 
yağan yağmlırların neticesinde, selle 
rin g#'ltirdiği taş topra.'ltla, bap ycıTI.a. 
rm lağnn delik1eri tr:kanmış, sokak
larda iküçük göller h8ısı: olmuştur. 

Fırtına yüzünden, şehir ve civarın 
da birçok telgraf ve telefon telleri 
kopmuş, hatlar bozulmuştur. Bu ara.
da, Ankara • Istanbul telgraf ve te
lefon hattı da 8.nzaya uğramış ise 
de, sonradan tamir edilmiştir. 

Teller kopunca 

Dün sa.at 16 sularında, köprü üs • 
t\lnde ve Eminönünde bulunan b.alk 
ta çok heyecalı dakikalar geçirmiş 
tir. KöprU üstUnde, Eminönü tara -
fına geçecek tramvayların cereyanı. 
nı veren havai hat kopmuş ve bir 
metre kadar bir kısan açık kalmış
tır. Tel gUçtUkle tamir edilmiştir. Şiş 
liden Beyazıda gelmekte olan 85 nu
maralı tramvay arabasmm da, tanı 
köprü üstünde, fırtınadan ve tellerin 
sallanmaJarından at-şı kopmuş, ara
ba büyük bir tehlike atlatmış, yoJcu. 
ıar. bağll'ara.k arabadan kaçmışlar-

dır. 
Bundan başka, Eminöniinde. bon· 

ma.rşenin yanındaki hanın sa.ça.kla..rt 
uçmıya. başlamış, yere dUşerek, gelip 
geçen için tehlikeli bir vaziyet basıl 
olmuştur. Bunun üzerine itf•a.iyeye 
haber verilmiş, itfaiye, düşmek üze. 
re olan diğer saçakları kaldırnıak i
çin, binanın en ttst katma kadar çı -
kan otomatik, uzun merdiveni daya. 

5 - OtobUsli cezaya.koymak gı1>i 
Türk kanun ve nizamlarının ruhuna 
aykm bir usul tatbik ediliyor mu, 
edimiylor mu? Bu suretle mühim 
miktarda Türk sermayesinin muat • 
tal bırakıldığı, vatandaşların. malla
nnr yok pahasına elden çıkarmıya 

mecbur kaldıkları, birçok ailelerin bu 
yüzden sefalete düştüğü doğru mu -
dur, değil midir? Bu suretle cezaya 
maruz bırakılanlar arasında hiçbir 
müsavat göze~ilmediği, ayni suçtan 
dol•ayı plakası alman otobüslerden ba 
zıları:nın az zamanda tekrar sefere 
çıkmak f1rsatını bulduğu, bazılarının 
ise uzun müddet muattal kaldığı doğ 
ru mudur, değil midir? Sabıkalı oto. 
büsler hakkında Muhiddin Ustünda
ğm Avrupaya gitmezden evvel umu
mi af ilan ettiği doğru mudur, değil 
midir? 

6 - Eski adliye sarayı enkazının 
kaldınlnıS.Sı işinde üç senedenberi de 
vam eden sayısız istisnai muamelele 
rin, mUteahhidin, Muhiddin Ustünda 
ğm kardeşi olmasından ileri geldiği 
doğru mudur, değil midir? Şartname 
den dolayı birtakım taliplerin işe ka. 
nşa.madıklarx, otruz bin lira gibi fiyat 
teklif eden yıkıclların bu yüzden işin 
haricinde kaldığı, beledye reisinin kar 
deşi işi aldıktan sonra şartname mad 
deleri üzerinde ısrar edilmediği, mti 
teahhidin yalnız başına işe yarar mal 

mıştn'. Bu esnada, merdiven fazla 
rüzgar dolayısile olanca hızile tram
vay tellerinin üstüne düşmüş, telin 
birini koparmıştır. 

Bu esnada, tramvay seferleri bir 
mtidıdet durmuştur. EminönUnde, bon 
marşenin çatısı olduğu gibi uçarak, 
arka tarafta, diğer hanlann üzerine 
gitmiştir. Eminönü meydanına bakan 
harııarın oepelerindeki büyük reklam 
levhaları da, tehlikeli bir halde. dil;ı· 
mek istidadnu göstermişler, herhan. 
gi bir kazanın öntine geçmek Uzere, 
bu levhala.r itiaiye tarafından lcal
dmlm.rştır. 

Bilhassa yilksek semtlerde, ve Be
yoğlu mmtakasında kiremidi uçan 
damlar çoktur. Şehremininde. Arpa 
emini mahallesinde birkaç evi su bas. 
mıştır .. Kasımpaşa, Topane ve Aksa 
rayda. da, birçok evlerin zemin katı~ 
rı su ile dolmuştur. Damları akan bı 
na.lar çoktur. 

Çatalcadan lstanbula gelmekte o -
lln şoför HUseyinin idaresindeki 75 
numaralı otobUs, Bakrrköyde Ayama 
ma çiftliği civarına geldiği vakit. bir 
den sellerin hücumuna maruz kalmtş, 
yolcular güçltikle kurtanlabitmiştir. 
Otobüs, sellerin önünde yuvarlana. -
rak hendeklerin içine düşmüştür. 

Kar başladı 

Havalar birdenbire soğumuştur. 

hangi hizmetin mUkabilidir? 
9 - Belediye reismjn huzuruna 

çr-kmak, iş sahibi vatandaşlar için 
çetin bir mesele olduğu halde Recai 
Nüzhetin haftada birkaç defa beledi 
yede görüldüğü, Muhittin Ustünda.. 
ğın yanma kolayca girdiği ve Fener
deki arazide ve vapurda vakit vakit 
kendisile beraber görüldüğü doğru 
mudur? değil midir? 

Sayısız maceralarile kendini bü. 
tün memlekete tanrtmış o1an Recai 
Nüzhetin, Muhittin Ustündağın bazı 
hususi işlerile meşgul olduğu, Ustün 
dağın nüfus tezkeresini ve resimle.. 
rini cebinde taşıdığını söyliyerek 
''Bakınız, ben Muhittin Ustündağm 
işlerini de takip ediy0rum . ., diye te. 
fahür ettiği doğru mudur, değil mi
dir? Recai Nüzhetin bu temastan 
kendince aldığı kuvvete dayanarak 
şunun bunun işlerini dairelerde takip 
ettiği doğru mudur, değil midir? 

10-Recai Nüzhetin, Müşür Fuat Pş 
veresesinin senelerce evvel sattığı ar 
salara "veresenin vekiliyim., diyerek 
girdiği, bazı inşaat malzemesine fu_ 
zuli tasarruf ettiği ve bunları Muhit 
tin Ustündağın Fenerdeki inşaatmda 
kullanmak üzere sattığı doğru mu. 
dur, değil midir? 

11 - Benim a1eyhimde Recai Nüz 
betin, dişçi Avni Bayer vasıtasile ha 
zrrlattığı, arttk katiyetle meydana 
çıkan meşhur oin liralık protestona. 
menin bir suretınin hiç münasebet 
yokken. lstanbulun en büyük mülki. 
ye memuruna gönderildiği, Ista.nbul 
gazetecileri 13 ilkkanun pazartesi gü. 
nü parti binasına çnğrnlarak düzme 
protestoname muhteviyatının. Mu. 
hittin Ustündağ namına Sd!mi 17-
zet ta.rafrnnım ~azetec:ıere haber ve 

sunmak isterim .. , 

rildiği ve bu toplantıdan TAN muha... 
birinin müracaatine rağmen hari~ 
tutulduğu doğru mudur, değil mü-

d. ? 
ır. 

Otobii& tahkikahnın 
dünkü saf ha.sı 

Mülkiye müfettişleri dün de bele
diyede kendilerine ayrılan odada oto
büs işinin tetkikatma devam e~ 
lerdir. Müfettişler bu arada, belediye 
varidat müdürü Neşeti tekrar çağı
rarak kendisinden otobüs işi hakkın• 
da. saatlerce izahat almışlardır. Bun 
dan başka dün yine otobüsçülerden 
bir heyet müfettişleri ziyaret ede
rek belediyenin otobüs işlerinde tut
tuğu yol hakkındaki bilgilerini anlat 
ınrşlardır. Bu heyet bilhassa. bele • 
diyenin talimatname hilaf rna bir va
ziyet gördüğü zaman şoförleri veya 
otobüs sahiplerini cezalandıracağı 
yerde otobüsleri işten alıkoymala • 
rma itiraz etmişlerdir. 

Heyet bilhassa. otobüs ruhsatiye
leri geri alınırken bu otobüslerin bir 
daha işletilip işletilmiyeceğine dair 
kendilerine bir şey söylenımediğini, 
cansız cisme verilen cezanın hi~ ol ., 
mazsa zamanı tahdit edilecek olur • 
sa kendilerinin de bu vazlyt!Li bil~ -
rek hareket edebileceklerini. ha1bu3:i 
bugünkü şeklin tatbikine devam o. 
lundukça bir çok vatandaşların ser
mayeleri kapatılmış. kendileri zor • 
tuğa mahkfım edilmiş olacağını an • 
!atmışlar ve bugün yarm beliti mu • 
saade alırız ümidile başka işe J;?irıme 
dikleri. otobüslerini satamadtklarmı 
ilave etmişler, işlenen bir su<: icin 
bundan sonra otobüslere değil, oto -
biisr.ülere ceza verilmesini temenni 
etmislerd;r. 

BAŞMAKALEDEN l\IABAAT 

Devlet Otoritesi 
[Bafı 1 incide] 

Atatürkün. mazinin bütün fena istinat temellerW yrkarak Türk mil'f'etl 
için kurduğu varlık içindeki oborite şu manaya gelir: Devlet, milletin 
umumi işlerine bakmak üzere iş bölümü yoluyla kurulmuş bir mekaniz. 
madır. Asrl esas mirıettir ve milletin umumi menfaatidir. Devlet, milletin 

bekasına ve ink:şafına ait olarak üzerine aldığı vazifeleri görmek içlıı 
elbette otoriteye muhtaçtır. Milletin varlığı için lazım olan güven ve de. 
vamlılık ancak o sayede temin edilir. Fakat bu otoritenin sarsılmaz kay. 
nağı, ancak milletin sevgisi, saygısı, emniyeti ve umumi işlere alakası 
olabilir. Böyle bir kaynaktan devamlı surette kuvvet almıyan bir otorite. 
nin içi kof kalır, inkişaf için lazım olan hayati enerjiyi devamlı surette 

deva.m edemez. 

Hararet derecesi ikiye kadar düşmüş 
tür. Dün öğle üzeri ve akşam bir müd 
det kar serpiştirmiştir Karın devam 
etmek ihtimali vardır. Gelen maluma 
ta göre, Çorluya, Çan.akkaleye, Es. 
kişehire fazla miktaxda kar yağmak 
tadır. Dün tstanbula düşen ilk kar, 
birçok 'kazalarla beraber geld:ğınden 
halk tarafından uğursuz atmakla it
ham edilmektedir. 

Bir de başka nokta var: Ya bir hükumet nasılsa hata etmişse? Bu 
hatayı itiraf ve kabul etmek, millete karşı küçük düşmek, bir me. 

suliyet altında kalmak manasına gelmez mi? İşi örtmek, kapatmak, ve.kit 
kazanmak daha doğru olmaz mı? 

Asla ... Napolo::>nun ded:ği gibi, hata işlemeyi göze alamryan bir adam. 
her türlü hareket ve faaliyetlerden uzak kalmıya mahkiım olan adamdır. 
İş görmek istiyen adam, hata işlem.iye cesareti olan adamdır. Hatayı iti. 
raf etmek bir insanı küçültmez, büyütür. Yalnız hatada inat ve ısrar et. 
memek. ha.tadan dönmek cesaretine sahip olmak ?8.zımdır. 

Memleketimizde idari teftiş mekanizm.ası zayıftır. Mühim ve nüfuzlu 
bir idare memuru i§ başında bulunurken, onun vazife sahası içinde teftiş. 
le meşgul bir müfettiş hakikatle karşılaşamaz. Vatandaşlar ağızlarını aç.. 
maktan çekinirler. Çünkü yann bin türlü işleri için ayni idare memurile 
karşı karşıya kalacakln.rdrr. Müfettiş ancak usul bakımından işe bakar. 
Halbuki şekiller korunmuş, işler karakaplı kitaba uydurulmuştur. "Usul. 
lere uygundur,, diye yazılan bir rapor, bir dosya içinde gömülmek üzere 
merkeze gider. 

Dün fırtına esnasında otan hadise 
ler arasında şunu da kaydedelim: 
Kurtuluşta polis mevkiinin üst kıs
mı fırtınadan çökmüş. Galatada kime 
ait olduğu henüz anlaşıtamıyan bir 
dükkB.n vrk•lmtştır. 

Yine f trtana.dan SUtlücede Fazıl 
isminde bir1sinin evl r.öknıllş, fakat 
ntifus zayiatı olmamıştır. 

~antlırmaclcı 

Bandırma, 22 (Tan muhabirinden) 
Fırtına. ve kar tipisi şiddetle devam 
ediyor. Saad"!t vapuru yolcularını çı 
karamadı ve Bakraç limanına iltica 
etti. lstanbula da posta kalkamadı. 

Merkezdeki bir amiritr hakikatle karşılaşmak için başka hiçbir vasıtası 
yoktur. Sağdan. soldan rivayetler duyar. Fakat bunlara fazla ehemmiyet 
verirse işlerin ölçüsünü ve istikrarını kaybetmekten korkar. Çünkü riva. 
yet. kuru dedikodu olabilir. Menfaati zedelenenlerin tezvirinden ileri 
gelebilir ... 

Bugün mevcut teftiş şartlan altında bir amir için hata zaruridir. Bunu 
itiraf etmek ne şahıs bakımından, ne devlet otoritesi bakımından ldiçiiklük 
değildir. Fakat göz göre hatada ısrar ve inat etmek memleket için hu. 
dutsuz bir zarardır. 
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But!iınkii orol!rnm: 
ISTANIHJL RADYOSU 

OGLE NEŞR .. YATl: 
12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha 

v1dıs, 13 05: PHikla Turk muskisi, 13,30 
Muhtelif pl.ık neşriyatı, 14,00: So.n 
AKŞAM NEŞRiYATI : 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,00 

Necdet ve arkadaşları tarafından Turk 
mu ki i, 19.30: Spor musahabeleri: Eş 
ref Scfık, 19,55: Borsa haberterı, 20,00: 
Cemal Kamı! ve nrkadaşlan tarafından 
Turk musıkisi ve halk şarkdan, Ş20.30: 
H va raporu, 20 33: Omcr Rıza tarafın 
dan arapça soylcv, 20,45: Fasıl Saz He 
yetı: Okuyanlar: lbrahim Kuı;uk Safiye, 
Al , Keman Cevdet, Kanun Muammer, 
Kl..":.rınet Hamdi, Tanbur Salihattin, Uıı 
Cevdet Kozan, 21,15: Bedriye Tuzun Şan 
Orkestra refakatlie, 21,45: Orkestra : 
1 - Nicolai: Dıe LusStisen Veıber uver 
ti.ır, 2 - Dr•go: Valse bluette. 3 - Puc 
cini; Ma.non Lescaut, 4 - Glinka"I Der 
Zveıfel, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plakla sololar, Opera ve operet parçaları, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog 
ramı, 23,00: Son 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRIYATI: 
12,30-12,50: Muhtelif plli.k neşriyatı 

12,50-13,15: Plak: Turk musikisi ve halk 
şarhdarı, 13,15-13,30: Dahili ve harici 
haberler, 
AKŞAM NEŞRiYATI : 
18,30-19,00: Muhtelif plak neşriyatı, 

19,00-19,30: Turk musikisi ve halk şar 
kıları (Halük Recai ve arkadaşları) 

19,30-19,45: Saat barı ve arapça neşri 
yat. 19,45-20,15: Türk musikisi ve halk 
§arktları, (Hikmet Rıza Sesgör ve arka 
daşları) 20,15-20,30: Musiki konuşması: 
Halil Bedi, 20,30-21,00: Plakla dans mu 
sikisi, 21,00-21.ıs: Ajans haberleri, 
21,15-21,55: Stüdyo salon orkestrası, 
1 - Suppe: Fraits de Bandits, 2 - Ver 
di: II Trovators, 3 - Hanns Löhr: ln 
Schônen tal der İsar, 4 - Seress: Rezso 
Einsamer Sonntag, 21,55-22,00: Yarınki 
program ve Istıklil marşı, 

• HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Plik musikisi, 7, 

10 Bertin kısa dalgası: Karışık musiki 
(8,15: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal : 
PHik, 10,30 : Keza, 11,30: Keza, 13 Keza 
Bertin kısa dalgası: Hafif musiki (14,15 
Devamı) 13,10 Biıkreş: Karışık plaklar 
(14,30: Hafif plaklar), 14,15 Paris Kolon 
yal: Konser nakli, 15: Keza 17,45 Bcrlin 
kısa dalgası: Eğlenceli karışık musiki 
18,30 Peşte: Çigan orkestrası, 18,SO Ber 
Jin kısa dalgası: Karışık musiki, 19,30 : 
Peşte: Seyrusefer heyeti orkestrası, 19.•5 
Herhn kısa dalgası: Hando muzika, 20,10 
Laypzig: Otto Fricke orkestrası ve erkek 
korosu, 20,15 Prar: Asker muzikası, 20, 
40 Varşova: De Falla'nm balet süiti, 21, 
15 Bükreıı: Eski Noel halk li&rkıları, 21, 
dalgası: Karıııık radyo orkestrası, 22.45 
SS Drüno: Orkestra, 22,15 Tokyo kısa 
Bükreı: Hafif musiki nakli, 23,30 Stı.itt
agrt, Liypzig: Hafif musiki, 

01,ERALAR, OPJ~UI!."'TLR 
15,25 Berlin kısa dalgası: Uvertürler, 

16,30: Operet musikisi, 18,30 Moskova: 
B~r opera piyesinin nakli, 19,55 Viyana: 
Rıchard Strauss'un (Arabclla) operası, 
21 Varşova: Strauss'un 3 perdelik Viener 
valzer opereti, 

ODA lUUSlKISI 
16,30 Paris Kolonyal: Oda kuarteti 

(Mozart, Schumann, Rabo) 18, Prag: 
Kentet konseri (Çek eserlerinden) 23 
Varşova: Kuartet lonseri (Beethoven 
Schumann) ' 

.&IUJl";:"J<JLtF 
12 Berlin kısa dalgası: Musikili çocuk 

marılan 

Kızılayın yıldönümü mera.sinı 
programı 

Kızılayın 60 ıncı yddonı.imü miınasebeti 
le EminönU Kızılay şubesi bir program 
hazırlamıştır: Bu proırama göre, yarın ge 
ce halkevinde yapılacak toplantmm prog 
ramı ıudur: 

1 - Merasim saat 21,30 da başlıyacak
t~r: 2 .- istiklal Marşı: 3 - Kızılayın ta
rıhçesı ve başardığı işler hakkında Bay Dr, 
Osman Serafettin, Bay Dr, Celal Tahsin ta 

rafında? soyl~v; 4 - Monoloğ Eminbnü 
Halkevı temsıl kolundan Ba N. . B Y ıyazı ar. 
ten tarafından; s _ Caz ve dans: 

Alay köşkünde 
Gulhane parkında Alayköşkündeki mera 

sim saat 20 de baulıyacaktır· 
l - istiklal Ma. ruı· 2 _ .Kız l t .h • ı ay arı • 

-esi ve başardığı ıulcr hakkında k r on erans 
Bay Dr. Celal Boran tarafından· 3 K 

• - oro 
Em noııı.i halkevi korosu tarafmdan 4 _ 
Monolog Emincinu halkevi temsil kolun _ 
dan Bay Şnkir Arseven tarafından: 5 _ 
Temsil Eminoniı halkevi temsil kolu tara
rmdan: 

Ilayw-.rt şui>e8mde 
Kızılay Beyazıt şubesi salonlarında 

~Ve necılerde) hazırlanan toplantı saat 20 
~e b::ı lıvacak1ır: 

1 - lstıklal rtl!!.rşı; 2 - Kızılay tarih
;c j ve ba rdıgı ı ler h.ıkkmda Bay Kazım 
Sarı tarafından soylev: 3 - Caz ve dans, 
J _ Mono!og Eminonti halkevi temsil ko 
fundan Bay Şakir tarafınd n, 5 - Caz ve 
i ns; 6 - Zeybek oyunları (Ktımkapı Gü 
'leş klübi.ı gençlerı tanıfmdan), 7 - Caz 
ve dlns (sabaah kadar): 

YENi NEŞRIY AT 

ÇOCUK DUYGUSU - Çok fayda 
1 yazılar ve resimlerle on üçüncü sa 
yrsı çıkmıştır. 

TAN 23 - 12 - 937 
'!!111 ............................................ ~ 

1 ERGANİ BAKiRi 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Sanayi mektebi diplomasını haiz birkaç sanatkar izabe us

tası sıfatile Şirketimiz hizmetine alınacaktır. . 
Namzetler başlangıçta bir müddet Kvarshana bakır made

ninde çahttırılacak, ve bilahara bir kıs~ı Şirketimiz hesabına 
Almanyaya gönderilerek orada bir fabrikada staj gördük

ten ve bakır izabeli ameliyatında meleke sah"bi olduktan son

ra, Ergani madenindeki işletme idaremizde tavzif edilecektir. 

Talipler yaşlarını, muhtasar tercümeihallerini ve istedikleri 

ücret miktarım bildiren talepnamelerini sıhhat vesikalarının 

sureti ile birlikte Ankarada Ulus meydanında Koç Hanındaki 

ldarei merkeziyemize göndermelidir. 

lstanbul Defterdarhğından : 
Sirkecide Hocapaşa mahal1esinin Hüdavendigar caddesinde 38, 40, 42 1 

numaralı Kara.si Otclile altındaki dükkanların dörtte bir payının yetmiş 
ikide on dördü, parası peşin ve sırf nakit verilmek ve bu hisseye ait Ev
kaf taviz bedeli ile sair bilciimle masarifi alıcıya aitıolmak şartile ımu
hamm.en .yedi yüz lira bedel ü~eri.~d~ açık arttırma usulile satılacaktı:. il 
lsteklılerın 3-1-938 pazartesı gunii saat on dörtte % 7,5 pey akçelerı
le Mmi Emliik Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (Tl.l (8459) 

1 r•• SiGARA TiRYAKiLERİNE MÜJDE: 
Fennin son icadı olan ve yüzde 89 derecc;!sinde. tütünün 

nikot:n ve sair zehirlerini süzen 

Dok:tor P~rl -
Sıhhi ağızlıkları Avrupadan gelmiştir. 

Satı, yeri: PiPO PAZARI Sultan Hamam 

1 O adet ilacı beraber 150 kurut 

lstanbul Alt.net 

Noterliğine 

Beyoğlu Sulh hukuk m.arkemcsi 
başkatipliğindcn: Fatma, Laima, E. 
ımine Osman Müeyyedin, Nazaryan, 

Hii8eyin, Saliha, Enika ve tapu kayıt 
larında Ve ·1a~ mda 1 d' w h' lcra dairelerine verdiğim takip ta. 

ı yazı ı ıger ısse-
lepleıi ile icra kayıt defterine mün-

darlar aleyhine açtıklan izalei şuyu hasır olarak basmakta olduğum (B. 

davası neticesinde şuyuun faaleaine Xan) mühürümü bu kerre kaza.en ıa
ve hisseli bulunan Feriköy Kurtuluş yi eylediğimi ve esasen borç sene. 
cacklesi Nazaryan hanı (apartıman) eli, mukavelename ve saire gibi ka -
n8.mile maruf eski 7, 7, 9 yeni 49, 51, nunen beni ilzam edebilecek hiçbir 
53 numaralarla murakkam ve tama- vesika bu mührümü basmamış oldu 

ğumdan bu bapta vaki olacak her 
mına 35000 (otuz beş bin) lira kıy. türlü mütnlebat ve mtiddeiyatın hük 
met takdir edilmiş bulunan mezkur mil ve esası olmıyacağını beyan ve 
apartımanın cephesi: 15 metre mcsa keyfiyetin Tan ve Haber gazetelerile 
hası 303 metre murabbaı ayrıca ar- 1 ilanını rica ederim. 

kada 65 metre murabbaı bahçe, hari- ADRES: Istanbul Bahçekapıda 4 

cen ve dahilen kagir olup iki katı cU Vnkıf hanında Afıma katta 29 nu-1 
bodrum bir zemin katlı ve üzerinde maralı yazihanede B. TAN 
dört kat ve bir de çatı katını havi :Alt Bcy~nnamelerden bu Nüsha talep 

1 

daircsınde berayi neşir Tan gazetesi. 
ne tebliğ olunur. 22 llkkinun 1937 

kat bodrum bodrum bahçe seviyesin
de olup buraya kapısı vardır. Bunun 
Uzerinde ve zemin katının altındaki 
katta beheri beş oda bir mutbah oir 
hela ve banyodan mürekkep iki dai
re mevcut olan ve zemin katta bir 
antre ve iki tarafında beheri beş oda 
bir mutbah bir banyo heladan mürek 
kep iki daire mevcut bulunan birinci 
katta: bir antre altı oda bir mutbah 
bir banyo bir heliı.dan mürekkep iki 
daire mevcut olup, 2, 3, 4 cü katlarda 
ayni taksimatı havi çatı katında umu 
mi iki çamaşırhane ve her daire için 
birer odadan 12 oda ve bir de üzeri 
kapalı taraçası olan ve elektrik su ve 
havagazi tesisatı da. mevcut aparlı-

man izalei şuyuu için açık arttırmaya 
konulduğundan: 28.1.938 cıuma günü 
saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh 
hukuk mahkemesi başkatipliğinde 
müzayede ile satılacaktır. 

1 - Arttırma bedeli tahmin edi -
len kıymetin % 75 ni bulursa o günü 
ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 
15 ci güne gelen 12.2.938 cumartesi 
günü saat 11 den 12 ye kadar icrn 
olunacak ve en çok arttırana ihale 
edilecektir. 2 - lhaleye kadar birik
miş maliye belediye vergileri ve va _ 
kıf icaresile 20 senelik evkaf taviz 

bedeli ve te11iiliye müşteriye aittir. 
Miktarları dosyasında yazılıdır. 3 -
Arttırmaya girmek istiyenler muham 
men bedelinin % 7 buçuğu nispctintie 
teminat akçesi veya ulusal bir banka 
nın teminat mektubunu göstermeleri 
şa:rrtır. 4 - Arttırma bedeli ihaleden 
itibaren 5 giln içinde mahkeme kasa
sına yatıracaktır. Aksi takdirde iha
le bozularak farkı fiat ve zarar zivan 
ve faiz bila hüküm alınacaktır. 5. -
2004 sayılı icra iflas kanununun 125 
ci maddesine tevfikan gayri menkul 
iizcrindeki ipotek sahibi alacaklılar 

lsta.nbul Altıncı Noteri 

lstanbul Altıncı 

Noterliğine 
tcra dairelerine verdiğim takip ta. 

lepleri ile icra kayıt defterine mtinhn 
sır olarak basmakta olduğum (Abi -
din) mühürümü bu kCITe kazaen za
yi eylediğimi ve esasen borç senedi. 
mukavelename ve saire gibi kanunen 
beni ilzam edebilecek hiçbir vesaika 
bu mührümü basmamış olduğumdan 
bu bapta vaki olacak her türlü müta 
lebat ve müddeiyatın hükmü ve ~sası 
olmıyacağını beyan ve keyfiyetin 
Tan ve Haber gazetlcrile ilanını ri
ca ederim. 

ADRES: Istanbulda Bahçekapı<ia 
4 cü Vakıf hanında Asma katta 29 
numaralı yazihanede mükim Abidin. 

Beyannamelerden bu Nüsha talep 
dairesinde berayi neşir Tan gazetesi. 
ne tebliğ olunur. 22 Ilkkanun 1937 

!st1lllbul Altıncı Noteri 

ile diğer alakadarlar gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını ispat 
için ilfın gününden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitclerile birlikte sa 
tış memuruna müracaat etmelidir. 
Aksi takdirde hakkı tapu kUtüğil 
ile sabit olmıyanlar satış parasının 

paylaşılmasından hariç kalırlar. Na
zaryan hissesi emniyet sandığına ipo 
tektir. 
Şartname mahkeme divanhanesi -

nin herkesin görebileceği yere asıl -
mıştır. Gayrimenkulün evsafı dosya. 
smda yazılıdır. Fn.zla maliımat al -
mak istiyenlerin 937 /6 satış N. suna 
müracaatıan ilan oıunur. 

EViNiZDE 

Bir Pudra Müsabakası 
T~rt:ip Eclirıi.z; 

.Krema Tokalon pudrasından 

a 
HUSU Si KUTU 

PARASIZ 
Aşağıki tafsilat dairesinde yapdacak pudra 

müsabakası için meccanen dağıtılacaktır. 

Holivud sinema yıldızları, - yüzunüze adi bir makiyaj tek
ini veren - bütün pudraların bir fihristini yapmışlardır. Kul
landığınız pudranın rengi ne olursa olsun, belki de size uy

SAADETiNiZi MUCiP 
Numeronuz hangisidir? 

gun gelmiyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra 
1<ullandıklarmda kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı 
esmerlere de, sarışınlara mahsus bir pudra kullandıklarında 
keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin yega
ne çaresi, yüzünüzün bir taraf rnda bir renk ve diğer tarafm
la başka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anla
maktır. Krema köpüklü Tokalon pudrasının, her tene uygun 
'>rijinal ve şayanı hayret renkleri mevcuttur. Bu pudra hava
landırılmıf, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir olmaz . .....,._...~ 
3irçok Amerikalı sporcu ve yüzücü kadınlar, sudan mütees- .-~ ..... 
lİr olmıyan bu pudrayı kullanarak mutat olimpik oyunların- ,.."'5iiıııii..4._. 
lan ve yüzmelerinden sonra bile tenlerinin bozulmadığını 
'>eyan etmitterdir . 

T okalon pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde istihzar ve 
l:lu imtiyaz T okalon müessesesi tarafından mühim mali feda
(arhklarla temin edilmiştir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife karşılık olarak lstarıbul 
)22 posta kutusu adresine (T. T. 3) rumuzile 12 kurut gön
-:lerdiğinizde hususi modelde bir kutu krema köpüklü Toka-

,on pudrasile muhtelif renklerde nümunelik 4 ufak paket 
"Judra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle yalnız kendi 
':>~mıza veyahut arkadatlarımzla beraber tecrübe ederek ha
ciki l>ir pudra müsabakası yapmış olursunuz. Ayni zamanda 
(biri gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki 
tüp T okalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema kö
,üklü T okalon pudrasile beraber kullanılacak yegane krem
lir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini 
le bildirmeyi unutmayınız. 

yQzQnQıOn taze d 
"'..':<*';pJWI daha gentteşmlf 

olduöunu g O r • • 
cek&ınlz. 

,~,~ .• ~a Sol tarafblıı mutaaa•I 

~ayın Bayanlarımıza 

FEeM~[~~;~i~~ti~ ')ı 
sayesinde kıymeti ölçü1mez saadet ve rahata kavuştular. 
İşte, vazüede, mektepte, seyahatte, baloda, yazlıkta ve Iuş

ıkta hiçbir rahatsızlık görmeden ve hiç belli olmadan seve seve 
ullandıklan ufak, yumuşak, sıcak. temiz ve sıhhi adet bezleri 
ılan (F E M l L) i ne kadar candan sevseler azdır. 

(FFThfİL) umum cihanda takdirle karşılanmıştır. 8, ve 12 ~ 
•k yeni ambaliı.jlan her eczane, tuhafiye ve parfümöri mağa- ~/! 
oJarmda ve kadın berberlerinde biz.metlerine hazırdır. Umu
'li deposu: İsmet Eczane ve Uı.boratuan İstanbul, Galata, Tc-_,.._......,~~~~ 
cfon: 49247 

Adresini bildiren sayın müşterilerimize pek kıymetli bir he
ı;.,p hıknim P.dP.~eı?iz 

.................................................... liF?'llS™ 

C>~ı:-ı:~Etrıl• Barık~~• 
30 EJ1lül 1931 tarihindeki vaziJ1ef 

AKTiF 
!sterlin Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi is-
terunemiş olan kısmı 5.000.000 
Kasada. ve Bankalarda bulunan 
paralar 4.776.122 16 9 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.169.833 4 4 
Tahsil olunacak senetler 4.367.534 10 4 
Cüzdanda bulunan kıymetıer 3.444.026 16 9 
Borçlu cari hesaplar 7.319.801 12 2 
Rehin mukabilinde avanslar 2.366.061 15 5 
Kabul yoliJe borçlular 614.032 11 4 
Gayri menkul mallar ve mobilya 591.213 2 1 
Mü tef enik 107.823 7 4 

29.756.449 16 6 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDA 

PASI F 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

İsterlin 

10.000.000 ,,,,. 

1.250.000 ıı 
302.470 

260.543 .,,,,. 
15.285.690 11 • 1.625.835 ı 

614 032 1 
417.877 ı• 

29.756.449 

Türkiye Umum Müdürl 
PH. GARELLİ 



latanbuı '1 inci icra memurluğun
~: Bir borçtan dolayı mahcuz olllp 
llıtıımaaına karar verilen ev 9'YL11 
2812 37 tarihine gelen Salı gllnil sa. 
- 12 den 13 e kadar Babıalide Lala 
~Yreddin mah. de Fatma Sultan ca 
1'ıii avlusunda hazır bulunacak me
~Ul'u tarafından satıla* Uln olu. 
-Ilı'. (3182) 

TAN 

Türkiye Cümhuriyet Merkez E ankası 
18 - 12 - 1937 Vaziyeti 

~KTIF PASiF 

Altm: Safi ldlosram lt,03,712 

BAHKNOT 
UPAKLJK 

DMQdelrf llahahhter: 
Tlrk llnn 
~ llahablrler: 

AL TIN: Safi ldJopam 6,482.909 
AJtma tahvili kabil Berbat 
dövbler 
Diler d6Yisler Te Borsla kll
rins büb'elerl 

Re+-Talmlled: 

Derahte edl, nra1a nalrdl,. 

1,118,124 

1,0lS,661,77 

t,l 18,729,56 

28,060, 

25,597,195,Sl 

tmqdılı 151,741,563 
Kanamm 1 .. 1 inci madclel .. 
riae teftibD bul.ne tarafmdaD 
Ylld tecB,.t 

Seaec1at Clbdaaı: 

HAZiNE BONOLARI 
I TICARI SBNBI>AT 

EaJwn n TahYIW cu.tam 

(Denhcle ·-wrala ... 
A.- (cll,..m brpbfı ....... " 

(Tala9Dit(ltilıu1 ~) H,Gl5,9 
B-lerbeR ....._ Te talmllt 5,151,111;54 

74.619,77 

Jldlıat Akçesi 

42,Ml,7SS,IO ~ fevblide 

1,0lS,161,77 Nlwtlklekl Baalmot.lar: 
J)enhde edilen evrüı nakcl,. 
Kaaaan 6 ve 8 ind maddeleri
• tnfibıı hazine tarafmdaD 
-diri tecli7St 

l>lraMe edi, evrüı ~ 
S4,74S,tl5,55 ~ 

ICarpbll tamamen altm olarals 
...... tedavWe YUedil• 
.... at mabbili ill•etell ted, ..... 
ftrlı Uruı Mevduatı: 

144,671,100,- Dlvk taalılıtldatı: 

AJtma tahvili kabil d6vlal• 
~ dövizler ve alacakla kil· 

40,204,ıst,5I riq baldyelerl ........,, 

l,64S,07t,4ı 1,717,779,11 

4,5000,000,-
11,712,955,45 

Ura 
15,000,000.-

2,105,172,40 
4,516,007,70 6,01,180,10 

151,748,563,-

14,070,463, 

144,671,100 

19,000,000,-

13,000,000,- 176,671,100,-

lZ,411,17S,OI 

S,041,75 

27,407,200,13 27,470,241,U 

ff,856,129,77 

Mevduat ıçın elverışli şartlar 
Para plasmanı ıçın öğütler 
Kıralık Kasalar 

" 

Bütün gün arasız açıkhr 
~=---.:'---------,.-----------.-

Galatasaray Lisesi Allf!' Satun Komisyonu 

Baıkanlığınclan : 
Muhammen 

Fiat K. 
Dk teminat 

Lira K. 

337 ,907,524,1! S37JI07,524,83 Kayım Malatya çekirdekli 2000 kilo 50 

Avrupada güzellik 

müstahzar ah 

Tethir ve ma.-ab. ıter
.Uerinde en 80D ,apılua 

tecrübe Ye tetkibtlar ne
tice.inde VENOS pudra
lmlll ,...._ bıaılıA 'Ye 

..ıiJwd ,,. dW• iPıa 
mükemmel ve ııhhl bir 
pudra olduiu jüri heyet
lerince ittifakla kabul Ye 

tudik edilerek aranpıi 

müıkifatı •erihniftir. 
Dünyada mevcud pud

...._. ........... t;W 
olan VENOS ~ Jai. 
lı ve yafaa en DarİG ve 
nazile cildliler için lmHa-

nılmata liJJk f&Yanı iti
mac:I ve taniye ""'Nil.iz 
bir pudraclır. Nwecl,iba 
Evliya Zade Eaa71 Mm-

yeviye alit Ye ıtrİJllt d• 
poau, latanbul. 

lsta.nbul 7 inci icra memurluğun • 
dan: Bir boı-çtan dolayı mahcu olup 
18.tılmasma karar verilen on beş çeki 
Odun 25.12.37 tarihine gelen cumar
tesi günü saat 9 dan 11 e kadar Ci
balide odun iskelesinde hazD' buluna 
oak memuru tarafmdan satılacağı 
llln olunur. (3183) 

lstanbul Udncl lflAa memurtufun • 
dan: Mllflis nya Zalmanm mab olup 
masa memurluğunca satışma devam 
edilen tuhafiyeye a.id e,yalardan bi
rinci artbnnada takdir edilm bede. 
llıı % de 'nS ini bulmadıfmdan ikinci 
&rttınnaya bJrakJ1ua mallarla c:Uter 
U'ttmnaya çılmııyaıı mallann •tttı· 
na 24.12.937 cuma gUnU aaa.t 9 dan 
itibaren 1' de kadar devam edlyece
iinden Uıtiyenleıin Sultan Bamamm 
da 6/1 No. la mafulda mua memu 
runa mUracaatıan Uln olunur. 

'8190) 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
lakoato haddi% Sl/2 Altın üzerine avam% t~ 

Mnhammen bedeli 3850 lira olan 20,000 kilo petrol ve 10,000 k Uo pilı 
gaz 30.XU.37 Pertembe güııU saat 10 1/2 de Haydarpqada gar binul 
dahilindeki tomiayoıı tarafından açık eksiltme UBUHl De satuı almaeaktır. 

Bu ite girmek iateyenlerin 288 lira 75 ıwnııtuk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği ve.saikle birlikte eksiltme &Untl aatine kadar komiıı.. 
yona mttracaatlan llzımchr. 

Bu ile ait ~ komiaJQDdan param olarak dajrtılmaktadır. 

(8361) ' 
• • • 

Almanyada Teknikum tabıi& yapmak için De•let Demil'J'Ollaı, 
heabma talebe aönderilmek iiw'e müabab açılacaldırı 

1 - Mbabaka 8.1.1938 Pua.ıted gUnll aat' 9',a&"Cla ~ Devlet 
Demiryollan Zat İşleri Dairesindj Hayaarpaşada 'Birinci İ§letme Müdüı
JUitide icra edlfecekttr. 

2 - Taliplerin en aeatı orta mektep veya o ffreeede eanat mektebi me
mnu olmalan, 20 )'8fJDI mUtecavis bulunmam&lan ve ahval imhhi)'eleri
nin fimendiler hidematmı ifaya mlait oldulwıwı idare hekimleri tııra· 
fmdan tudik edlbneei prttır. 

iki lelle her hangi bir mUe•eaeı!e bilfiil teniyeci1lk, deminil\k vr.ya 
buna mtlmull makine bmnmda çabpılf oldufunu labat edenlere UD&t 
mektebi meswılan 24 Yllf!Jl& kadar mtteabakaya kabul edilirler • 

3 - Talipler aıtıracaatnamelerlne ailevi vaziyetlerini ve pederlerfnin 
teı~llmel hl!ini, polisten tasdikli hllnUhaJ kltrdmı, mektep falladetname 
sini ve JNka yerde çahfDJJf iae ~cblı bonaenilleri bağlıyarak Ankarada 
IJlimlt ~arı Z.t İlleri JftdlrJUğtlııe ft fatanbUlda BaydarplPda 
Wetme lltldtlrtUjUne mtıracaaı 4deceklerdir. Sn 80D mtıracaat tarihi ZS . 
J.2.1937 dir. Bu tarhiten BODr&kl müracaatlar kabul edllmlyecektir. 

4 - Müsavi numara kazaııanlardaD Almı.- llıenmı vlkJf olanlar 
tercih edilir. (4537) (8350) 

Sorulacak sualler: 
ı - Umumi malhıat ve Tllrkçe 
2 - Hesap, Hendeae, ~bir 
a- l'lzik, Kimya 
4 -Almanca bilenler Almancadan. 

• • 
Ktdlemmen beden {13,800) Hra oJan kilometre 27 de vagon UstUnde tes 

Uml prtiyle (8000) metre mik&bı Balut 1-1-1938 cumarteal ,oııtı aa
at 10,00 da P&Zarhk usulile Sirkecicle 9 •mcu İ§letme mubayaa komiayo. 
nunda satm almacaktır. 

Bu' girmek iatiyenlerin Nala ve diğer veıikalarfyle beraber 'Ve 
(1020) k muvakkat teminatla Komisyona mtıracaatıan. 

Şartnameler parw olarak KomilJOndan ve Ankara.da Malzeme daire-
8inden ftl'ilmektedır. (8392) 

Gi•rillr Multafaa Ge_. Konautanlllı 
lıt.abul SahMlma lo•lıro•undan : 

Tald'lanan E K S t L T ME 
J!llyanm Cinai 'Mlktan tutarı ilk teminatı tarihi gOnll saat 
Matbu Evrak 66 Kalem 1450 00 109 00 29-12-937 çarpmba 11 
Vuelin 2100 Kilo lOM 00 79 00 29-12-937 çarşamba. 14 

1 - GümrUk Mnbefua Komutanlığı için yukanda yuılJ et)'8Dlll ayn 
ayn puarlıklan Japr~caktr. 

2 - Şartnuae evaat Koıniayoncllıdır. GörWebilir. 
3 - İlıteklilerln Dk tmaınat olarak Yeme lllaldNsu WJa Bana mektu> 

Jariyle birlikte o 1b Galtada eski lthallt gllmrilğü binaamdaki Komia
JCID& ptmelerL (810l) 

lstanbul C. Miclclelumumilğlnclen: 
ı.tanbul AdJl19 Le9umı lımlrlifinde )18.Pılaeak sabit ratıaıta tuifadan 

• bCSlme d1l9V ve kap i11fU1 ayn qn açık ekailtmeye konmQftur. Ratıa
rm mubunmeıı bedeli llOO Ura olup muvakkat teminatı 3'1 lira C50 kunıftur. 

Bölme clUVlıl" w lrapı inpemm muhammen bedeli 24~ lira olup muvak
kat temfna.tı 18 lira 38 kUl'Ufblr. Şartnamelerini görmek isteyenler tatil 
gtınlerlnden maada lıergUn Sirkecide Atirefendi IOkalmda Adliye Leva. 
an Dairesinde C6rebilirler. 
Elaıütme '1-1--938 Cuma gUntl aaat 15 de Adliye leYulm Dalı'elinde 

yapılacaktır. Taliplerin yulranda JUllı yerde gUn ve uatbıde toplftMcak 
tomlnan& m9raei.t.Jn tıAn nfmnne. t8547\ 

Portakal 64 lttk 6000 adet 8 
Portakal 80 lik 16500 " 4,28 
Portakal 100 1Jlk 8000 " 3 
Mandalina 12000 " 4,25 . 

Galatasaray Lisesinin Mayıs 1938 sonuna kadar ihtiyacı olan yutanda 
clDlli vıa mlkdarile ilk teminatı yamh enak1ardan kayıamm 27-12-1937 
Puarteei gUnU saat 14 de portakal ve mandalinanm ayni gllııde aat 15 
te :tStanbuJ KWtUr Direkt6r1Uffl binuinda Liaeler Mubuebecilijinde top 
lanan komisyonda ac;ık ek.Utmeai yapıJacaktlr. 

Bu ite girecekler prtnameyi görmek Ozere Okul tdare8fne w Ticaret 
odasının yeni 11ene vesika ve teminat makbuzlarile beW sin ft aaatte 
komisyona ge\meleri. (8276) 

Adana Belediye Riyasetin~en :. 
1 - Divanyolunun asfalt doı t yol ağzıuüan - Yazlık smema onUne 

kadar <>lan kıammm parkeye tahvil inıaatı kapalı zarf uaulile ekailbmJe 
konulmUftur. 

2 - Bedeli keefl (174:5,!56) llredır. 
3 - Muvakkat tembıab U580,M) liradır. 
4ı - 1haleai 1938 MDeBİ ıubatmm a üncü pereemebe güaü ...ı 11 t. 

Belediye encUmeninde yapılacaktır. 
5 - Proje ve şartnameler Fen müdürl.llğUndectir. ı.tlyen1er aftiıtin 

dört kuut mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale saatinden bir hafta enellne kadar Beledi,e e

cllmenine mUracaaUe bu tein ehli olduklarma dair ehliyet ft8ikuı allla
Jan llzmıdır. 

7 - Teklif mektuplarmm 3. 2. 1938 pertembe sbtl uat 12 19 btu' 
kabul olunacağı ilin olunur. (8431) 

Kapalı Zarf Usullle Ekılltm• lltaı 

Giresun NaflCI Müdürlüğünden : 
1 - Giresun Villyet Merkezinde yeniden yapdaca.k Baatane binumm. 

yalnız Klrgir ve betonarme akaaanı vahit tlaUar tızerinden ekaHU.,. 
konuhnllf1ur. Bu infaatm muhammen bedeli 48835 lira i8e de 937 _... 
Binde yapılacak miktarı 25000 liraya tek&bW eden luaunlardır. 

2 - Bu ile ait evrak fUBlardır: 
A - Eksiltme Şart:nameel. 
B - Mukaftle projeeL 
C - Baynıdırlık ifleri genel gartnamesi. 
D - Hususi Şartname, 
F - Vahit fiat cetveli. 
G - Proje ve plln. , 
lsteyenıer bu evrakı 240 Irunıt bedel mukabilinde Nafia MUdUrltılb

den alabilirler. 
3 - Eksiltme 13-1-938 tarihine rutlıJıan pel1eDlbe gUntl ...ı 11 

Vlayet Hususi muhasebe binası içinde toplanacak olan Vlllyet Enctmıııti; 
Dince ya.pdacaktır. 

4: - .Ekalltme kapalı a.rf uauliyle yapdacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iateklerinin 3882 lira 61 ~ 

muvakkat teminat vermesi, bundan bqb eplıd&kl vemikalan da Mili 
Olup göstermesi llmndır. 

A - NaCıa Veklletinden almm11 93'1 ve 938 lelleJeri için cari en ep.
ğı 25000 liralık müteahhitlik vesikası. 

B - Maha.tlt Ticaret odaamda 937 aenesinde kayrtlı olduğuna dair 
vesikL 

6 - Mukavelenaanenin akdını müteakip bir ay zarfında inpatm ma
kavemet ve betonarme hesaplanm diplomalı bir mtlhendill veya mimar& 
yaptırdıktan IOlll'& Naf'ıa MUdUrlilğUne taaOfk ettirmeye mllteahhit mec
bur tutulacalr w ondan eome ihale kat'iyet keap edecektir. 

7 - Teklif mektuplan yukanda 3 ell maddede yuılı saatten bir ll&t" 
evveline kadar Viliyet EncUmeııine getirlleret Encilmen Reislltine maJıı;. 
bul mukabilinde verilecektir. Posta De gönderilecek mektuplarm mı.. 
yet 3 ctı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mWıtbt 
mumu ile iyice kapatılmış olmam Jlzmıchr. Postada olacak gecikneler 
kabul edilmez. ( 8524) 

30 Ton Alemlnyom 
Askeri Fabrllalar Ticaret Kaleminden: 

l'abrikalar ihtiyacı için yukarıda mikdar w cinai )'Ullı mahıeme 10 
İkinciklnun 1938 Pazartal gtıntı saat 14 de satın almacalrtır. lsteklllerll 
ayni gllD ve aatte yibde 15 teminatlarile beraber gelmeleri .. 

Şartameyf görmek ~nler: Ankarada Ticaret kaleminden, İatanbul· 
da - ~dıkbda Yollama MtldürlUğllncle her gtlh aat 13,5 dan l:S,5 
g6n!btlirler. (449}) (8291) 
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Bu Radyonun 
Ayan Şayanı 

Hayret Bir 
Hadisedir! 

tdaresi giiç ve karışık 3 
reya 4 düğme yerine 
ıUttin ayarlan bir mer
:ezden idare eden tek 

düğme ge~tir. 

Banlan1an bafka yalnız PHILIPS'in temin edebildiğ0 bir çok tekamül radyonuzu intihap etme
den önce 1938 PHILIPS modellerini tecrübe ve tetkik ediniz. 

SAT ıŞ ePHILlPS SALONU Galata Jeneral Han, Voyvoda cad. 17 ve acentalan OROZDIBAK, 
latanbul BASMACIY AN, istiklal caddesi, Beyoğlu - EKREM, KadrköyMuvaWritbane Yerlen•caddeai 49 -AHMED ve HAMiD Özgül, Pendik ve bqlıca tqra vilayetleri. 

Kadın tapkacısı 

TORKAN 
Paria Akademisinden mezun son 
moda şapka.la.r 8-12 lira. Beyoğlu 
Pamıakkapı Rumeli han No. 1 

Gripinın Mucizesi 

l!·~~e.~,~§~.?.=:..:ı Kolay, en çabuk ve en ucuz geçirmenin ıstırabm Ye airmm en 
Beyoglu Yıldız sineması kıln$ı· .dd . . . GRl 1 al aktır M'd 
m Leklergo Apt. Tel. 43924 • I fi etlıaını, en çaresi bir kate P N m • ı eyi bozmaz 

böbrekleri ve kall>i yormaz. 

UCUZ - TESiRLi - ZARARSIZ 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 
Taklitlerinden aa.kmınz ve her yerde ısrarla GRIPIN isteyiniz. 

---ADEMi iKTiDAR __ _ 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

H n·R MOR 1 N 

T /AN 23 - 12 - 937 ~ 

1 

• Dünya mevaddı gıdClt' 

yesi aras11tda en büyük 
mükCifatla zafer niıant 

nı, diplom donör 

ve altın madalyayı 
kazanan ve bu su• 

retle birinciliği bı 

hakkın tasdik 
olunan 

Vitam n, Ka ori, Grda, Sıhhat 
Pirini~ Yulaf, Mercimek, Buday; irmik. Patates: Mı11r, Türlü 

Bezelye, Badem, Çavdar Özü Unlannı Çocuklarınıza Yediriniz. 
AllaJıın yarattığı sat hububattan alman vitamini ve kalorisi, kuvvei gıdaiyesl çok olan Ha.san Ozlil U.n

larma doktorunuz gehadet eder ki, hayatın ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıda.sıdır. Hasan Ozlü 
Unlan çoeukla.nnıza tam afiyet tem in eder. Ne,v1lnemiıla.rm yardım eder. On1an çabuk bUyUtür. Ne.,'ell 
tombul, hastalıksız yapar. Hasan OzlU unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka 
H A S A N markasına dikkat. 

GRıP e BAŞ ve DıŞ AGRıLARı 9 NEVRALJı 

ARTRıTıZM e ROMA TiZMA e KIRIKLıK ve 
BUTUN AGRILARI OıNDıR•R 

NEVROZıN1 

Baf, dit, nezle, grip, romatizma, nevralji, kmklık Ye bütür. 
atnlarmızı derhal keaer. lcabıDda . günde 3 kate alınabilir 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTIN 

KUMRAL • SiYAH 

r er ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk Yeren ta· 

nmmıt yegane ııhhl aaç 

hoyalandır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU · IST ANBUL 

l 

ı 
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