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BAS MU HAR R 1 R I: AH ME T EM 1 N YAL MA N 

Van Zeeland Londraya Çağırırdı 
Londra, 23 (A.A.) - İngiltere hlikfımeti, B. Van Zee

lnad'r İngiltere ve Fransa hükfunetıerinin kendisini tan
zime memur etmiş oldukları iktısadi raporun neşri mü
'lasebetile yakında Londraya davet etmiştir. 

Memlekette iddetli Bir· Kış Var! 
- ' 

Kısa 
ve Uzun 
Mesafeli 
Gidisimiz 

l ki Yunan vapurundan bili haber yok, bir 
lngi iz -ve bir Sovyet vapuru zor kortu dolar 

' -0-

'tir lngiliı Devlet Adamının 
Memleketimiz Hakkında 

Vardığı Kanaatler 
,Çok Dikkate Değer 

Ahmet Emin YALMAN 

"Hisar .. Va urundan Yegane 
Sag Kalan Ateşçi S~yfullah 
Müthiş Faciayı Anlatıyor 

............. Son Fırtına •••••••••••• 

T ahribatımn Bilançosu 

Veni inkifaf eden ihtiyaç
lar ve vazifeler karşıım

Cla muhtelif memleketler ne ted
birler aldılar, neler yarattılar? 

&Jı S1Wahı başlıyan fırtına lstanbulda durdu, fakat yurdun birçok 
yerlerinde devam ediyor. Deıılzde tnhribat şudur: Bir vapur battı, 21 
vatandaş boğul&.rnk kurban gitti. Btr Sovyet lııpunmun 4 yolcusu ya 
ralaııdı, burada. tedavi altına alındılar. Ereğlide bir gemi karaya otur 
du. iki Yunan vapunından henüz haber yok. Kanı.denizde 24 l'Rpur 
Bulgar limanlarına iltica etti. Marmara ve Karadeniz sahillerinde bir 
çok kayık ve motör ~anm15trr, zn)i.at miktan ~bit ediliyor. 

M 1 k · s· k y , · d K y " y 11 Şehirde de fırtınadan, damla.r, cami iml'§UJllan ,.e açaklar uçtu emie et.o 1rço er .. erın e ar agıyor, . o ar ı ~lar yıkıldı. Son hava '\'aZfyetine gelince; hn.raret derecesi, kar 

Kapanıyor, Avrupa ve Amer;kada da Kış Şiddetlidir l .. s;;,~~7.~~:~;.;:~:~~::=: .. Bunu araşbrmak makaadile 
Sir Henry Burubury iamindeki 
eski bir İngiliz devlet adamının 
dünyayı dolattığını, bu arada 
tnemleketimize de geldiğini, tet
kikler yapbğını anlatmıfbm. 

Sir Henry, hazırlıyacağı mu
kayeseli esere ait tetkiklerini bi
tirmit ve mem!eketimizden ay
tılmı~br. Hareketinden evvel 
kendiaile uzun uzadıya görüt
ıtıek fırsatını buldum. Son inb
halarım sordum. Şunları anlattı: 

"Evvelce de söylemiştim. Bir mem 
Ieketiıı umumi hayatında kısa mesa
İeli vo uzun mesafeli lcrnıı t vardır. 

~(e.flflr ıu . ~mrtt'1ulR'lfiUi.ll. 
llınumf menfaatleri korumak için gü-
ııu gUnUne alınan tedbirlerdir. Benim 
kSdlaatime göre, Türkiye 'bu sahada 
iyj bir imt"han geçirmiştir. Dünya 
buhranının yarattığı mcseleleıi gUnU 
g\inUne karşılamış, elden ge:en konın 
ltıa ve sal{ıh tedbirlerin.in vakit ve za 
J:tıanmda almıştır. Bu bakınıdan Tür 
kiye, dünya buJıra.nına en iyi m '.Jka· 
\>emet gösteren ve buhranı. rağ.nen 
~oluna en büyük muvaffakıyetle de
"'!Un eden memleketlerden biridir. 

Evvelki gt.ın azğ n bir şiddetle baş 
lıyan karayel fırtınası, şUkür ki, ge
ceyansmda hafifledi, sabaha karşı 

da durdu. Ve dün hava sakindi, rüz· 
gar yok gibiydi. Sabahleyin biraz kar 

yağdı, fakat öğleye doğru kar da dtn ,--
di. ,~~~~~~~~

1 Fakat, fırtınanın deniz ve karada I B y D lb ı ı 
yaptığı tahribata dair gelen yeni • von e osun : 

(Arkası 7 ıncide) Uzun mesafeli gidişe gelinoo 
Tilrkiyenin istikbafo ait esas 

lr inkişaf planları bunlara. ait ham
lıklar ve alınacak neticeler hakkmda 
'ta.tn bir fikir sahibi olmadım. Yalnız 
bir esaslı noktada çok doğru bir gi· 
dişin alametlerini görüyorum. 

Bunlardan birincisi Türk milıt si
l'asetinin tahakkuk ettirilmesine bir 
tek milli fırka. vasıtasile çalışılması
dır. Türkiyenin tuttuğu bu yo\, en 
doğru yoldur. Iki fırka sisteminin 
dün için bir mdnası ola bilirdi. Lakin 
bugün için hiçbir manası yoktur. 

lngiltere Uzak Şarka ; 

Yeni Filo Göndermiyor ' 

Ankara Seyahati 
B. Mardam 

Tekrar Gelecek 
Ankara 23 (Tan muhabirin 

den) - Suriye Başvekili B. Ce 
mil Mardam'm yakında tekrar 
Ankara.ya geleceği anJa...c;ıbyor. ' 

lki fırka demek, bir memleketin 
fş bölilmündeki iki sınıfı ve iki men
fa.at zümresini karşı karşıya çıkar
ltıaktrr. Bu suretle memlı!ketteki ı. _ 
ltıuınr menfaatlerin korunması, biz • 
tat husu.si zümre menfaatleri ar:ryan 
iki gnıpa emanet edilm:ş olur. Diye
liın ki, bu gruplardan biri ferdi te • 
6ebbUsün ve hususi tasarrufun en 
ltıüfrit bir taraf~dır. lş başına 
teldi Kendi ferdi ve liberal siyaseti
ile göre işleri kurdu. Fakat bu gidi~ 
bıuvaffakryetle neticelenmedi. Mern-
1 ket zarar gördü. halk bizar oldu. 
8osyallst veya komün=st bir progra. 
ltıı olan ikinci fırka seçim zamanında 
fş b~a geçti. 

Fakat Japonyadan lngiltereye Tehdit Sesleri 
Yükselmiye Başladı, Amerika da lngiltere ile 

Beraber, Çin Büyük Bir Seferberliğe Girişti 

O zaman ne olacak? Yeni fokn, 
:bıenıleketin bütün hayatını değiştire 
~k. iktisadi mukadderatı yeni esasla 
ta baı?lrvacak. Yani iktisadi haYRt, 
~~i fTkanm gidişine nisbctle altliat 
<>lacak. 

Londra. 23 (TAN) - Uzak Şark 
hacUseleri, harp cephelerinden siyasi 
cephelere bütün ağırlığı ile intikal et
miş bulunuyor. Cephe harekatı pek 
basit bir vaziyette kalmıştır. Son 24: 
saatin harp vaziyeti kısaca şudur: Ja 
ponla.r Nankin civarında ilci kasabayı 
işgal etmişlerdir ve Hançeo'nun zaptı 
için de müthi§ carpışmalar olmakta
tadır. Japonlar göğüsgöğüse bir mu
harebeden sonra ~ango kasabasını al 
rnışlardır. 

Siyasi vaz:yete gelince; bunu tngil 
tere, Amerika ve Japonyanm hare
ket tarzlarına ayırmak icap ediyor. 
İngiltere kabinesinin ron toplantısın
daBahriye Nazırı, Uzak Şarka yeni 
bir lngiliz filosu göndermek hususun 
daki zorlukları anlatım§. bunun ilze-

öyle bir gidiş içinde istikrar <:>- rine Başvekil B.Chamberlain,Akdeniz 
lamaz. Yarın hesaAı abµl ~e~ .filosunun bir kısmının Uzak Şarka 

tlı.ez. Vatandaşlar muaııyjr ' ?~ d~rQ,i gönderilmesi fikrinden vazgeç 
tutup hnyatlannı ona ·· • ~ Illl§, ftWca.t bu hı.:susta hazırlık yap-
lar. Faz'a olarak bu;;d '~ - m~k've icabında hemen bir filo gön-
hurnu değişmiye baş!a.m · · ~ · de~e~ fikrinde bulunmuş, bu fikir 
tlyası hayatın kendine 'f;'- e- tasvip 'ed:.tmiştir. Uzak Şarkta vazi. 
tıiş}iği, bir karşılıklı tesam ü trdı. yet !ngiltere aleyhine ağırlaştığı tak 

(ArkMı 10 un (Arkası 10 uncuda) 
/ngilterenin Akdeniz l ilomnclan 

bir kruvcör 

1 Fransa Hariciye namı B. Del 
bos da şobr.t sonlannda buraya 
gelecek, Türkiye - Suriye dost 

, lok muahedeskı.lıı feshinden 80ll 

ra ha.sıJ olan. w.ziyetle yenJ bir 
anlaşma.nm esaslannı hazırla 

mak için Türk harlclyesile görü 

~-

Otobiis · 
İsinin , 

Tahkiki 
o 

Müfettişler Tetkikler~ 

Bir Müddet Daha 
Devam Edecekler 

Şehrimizde otobUıı işinin tahkilta.b 
m yapan mülkiye milfettişlerl, müra 
caat eden otobUsçWerin ifadelerini 

almakta devam ediyorlar DUn bir kı 
snn otobUsçil daha mtlfettlşlere mU
ra.çaat etmişler, başlarına gelenleri 
anlatmışlardn'. Müfettişler, otobüs -

(~ı 7 lnclde 

Beledi yenin istim tık 
işleri Bir Tetkik 

Mevzuu Olmalıdır 
Sabur Saminin Belediye işlerinde Aldığı 
T il y Vaziyet Hgkkındg Bi Sual 

Dilılkü say'Imızda Muhittin Ustün- geldiği doğru mudur, değil midir~ 
dağın hakılrnte uygun şeklini söyle- Belediye reisinin bundaL haberi var 
mesini düediğiıniz bir takını sualler mıdır, yok mudur? 
vardı. Dün birkaç okuyucumuz şu su- Sabur Saminin Scoda fabrikasının 
al~butılara ilave edilmesini istedi- vek:Ji iken devletin haysiyetine teca .. 
ler: vUz eder yolda bir harekette bulundu 

- Sabur Saminin hmnen hergUn ğundan ve kendisinin müteahhit gibi 
belediyenin reis muavinlerinden biri- sıfatlarla devlet dairelerinde iş gör· 
nin odasında saatlerce oturduğu, oda memesi hakkında bir tamim gönderil 
cı vasrtasiyle belediye kalemlerinden diğ:"nden belediye reisinin haberi var. 
memur çağırttığı, oda sahibinin dela- mı, yok mu? 
Jetine de ihtiyaç duymadln onlardan Bazı vatandaşlarm senelerce Mu .. 
kendi .işler!ııi rorduğu ve bu muamele bittin Ustündağı görmiye ve dertle. 
tarzmm çağrılan memurlara çok ağır (Arkac;ı 10 uncuda) 

"Ostündağın Elinde
ki Öksüz lstanbul , 

Öksüzü Gü~dü :en Müşfik 
Baba da: Ustündağ ! 

( ... Elinde bliyüttüğü öksüzü güldürebilmek için .. ''esa.lre - B. Selfmıl b 
zetin 'Ostü:nda.ğ De ınti.JAkatmdaıı -) 

- Y aaal l.tanbulun öksüz olclağunu bilmiyorcluk. Ôğrettiği
ni.u lt?fekkür ederiz. Fakat bunda bir yanlışlık olmasın? Bir ök
•Üz: on iki aenecle böyle mi beslenip büyütülür? 

[Yazısını l O uncu sayfada okuyacaksınız l 
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Yazan: 

~li Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur,] 

r·M~~iii~/~; .... 
Arasında 
Bir anket 

T aifte Gunden GUne 
Sıkıntılar 

Uç sene evvel yapılan imtihan 
talimatnamesi için muallimler a
rasında bir anket açılmıştır. Bu 
ders yılı ~onuna kadar muallim
ler bu ankete cevap verecekler-

i 
1 

Artan 
-28-

G erek ilk .mektuptan ve gerek 
bundan sonrakilerden şu ma 

ııa çıkıyor: Bütün hayatı hararetli 
mücadeleler içinde geçen Mithat pa 
şa, yurdun temizliğine ve yükselme 
sine ait olan mücadelesinde tama 
mile mağlup bir vaziyete dü§ünce 
ve vatan düşmanları tarafından Ta 
ife kapatılınca kendi kendisile mü 
cadeleye başla,mıştır. Bu sayede de ' 
teveklfülün son derecesine varmış 
ve derin ıstırap içinde bulunan an 
neme, bana ve kardeşime vakit va 
ldt bu tevekkülün fıkra.lar:mı teselli 
diye göndermiştir. O zamanki vası 
tnlarla haftalar süren bir yerden 
gelen mektuplardan her birinde, se 
kilen sıkıntılar olduğu gibi anlatılı 
yordu. Fakat bütün bu maddi zah 
metlerin üstünde kalıyor ve her 
mektubu bize teselli, cesaret ve if 
tihar getiriyordu. 
Bahsettiğim mektubun bir yerin 

de bu bahse tekrar dönüyor ve son 
rn HakLm Plutarkm çok sevdiği ki
tabının eksik ciltlerinin kendisine 
gönderi1mesini istiyor. Mektubun 
bir yerinde diyor ki: "Sizin ve ço 
cukların tnhassüründcn başka hak 
lı olarak şikayet edecek derdim yok 
tur. Bu dert için de Allaha ümit 
bağlıyorum. 

Ariyet dişim krrıldı. Burada ya 
pacak kimse yok. Zahmet çekiyo 
rum. Tayfur ağaya yazdığım mek 
tuplardan birinde beş, altı kıye tU 
tiln ve bir sigara ağızlığı istemiş 
tim. Bundan başka kitaplardan Iz 
mirde olan iki cilt Beyzavi tefsiri 
11i ve bir de lsmail Hakkı hazretle
rinin Ruhülbeyan tefsirini istiyo 
rünt Fransızca kitaplardan da ek 
seriya okuduğum san kaplı üç cilt 
vardı. Bunun bir cildi burada benim 
le beraberdir. Diğer üç cilt lzmir 
dedir. 1.smi Plutarkdır. Bunların da 
gönderilmesini rica ederim. Çocuk 
larm derslerine devam ve hi."Yllilet 
olunduğunu mektuplarınızdan an 
Jadığım cihetle memnun oldum. Ali 
Haydar, Vesime ve Sabirenin göz 
lerini öperim. 

Hazır buraya kadar gelmişken 
hac ifasını ilk geldiğimiz günlerde 
istemiştik. Şerif de beraber götür 
miye razı olmuştu. Ukin sonradan 
Mekkcde şiddetli kolera çıktı. Bu 
niyeti terkettik. 

Bir hafta evvel Mahmut Paşa ile 
beraber saraya müşterek bir mek 
tup yazdık. Anlattık ki buraSI kü 
çük bir köy. Evvelce bize vadedil
diği gibi haremlerimizden ve cari 
yelcrimizdcn bazılarım yanımıza 

celbedebilmek üzere ımenfamızm 
başka bir yere çevrilmesini istedik. 
Kabulünü hiç beklemiyorum. Ba 
kalım ne çıkar.,, 

B öyle bir şeye ihtimal olma 
dığını babam da pek iyi bi

liyordu. Yıldızm asıl maksadı ken
disini yok etmekti. Bütün dünya
nın tazyiki karşısında bunu yapa
madı. Fakat Tnifte nıhm adım ay
ni maksada doğru gidiyordu. Ba
bama ve diğer mahpuslara gönde
rilen mektuplar, paketler, paralar 
müsadere ediliyor, maddi ihtiyaç 
\'e sıkıntıları gün geçtikçe artJ
yordu. 

25 Ağustos 1883 tarihli bir mek
tupta bu gibi sıknıtılardan §Öyle 
bahsediyor: 

"Para hususunda zaruret ve ih
tiyacımız ziyadedir. Geçen sene 
sizin gönderdiğiniz elli rıra ile ls
tanbuldan gelen biraz para ihtiya
c.amızı .hayli karşıladı. 

Buraya varmamızdan altı, yedi 
ay sonraya kadar yiyecek ve el
biseye ait bütün ihtiyaçlarımıza 
bükfunet bakıyordu. Vekilharç, u
şak, aşçı ve sair hademe mümkün 
mertebe mükemmeldi. Sonra aşçı
dan başka bütün hadeı~e kaldırıl
dı. Yiyecek indirilerek idareye ki
fayet etmiyecek dereceye vardı. El
bise ve çamaşıra ait eşya kimseye 

verilmedi, Para ile tedarik zaru
reti hasıl oldu. Burada bizimle be
raber onlardan çoğu bir parasız
dır. bunların birtakımına benim
le Mahmut Paşanın kullanılmış ça
maşırlarımızdan don, g&mlek, fa
nila gibi şeyler veriyoruz. Oyl~ ol
duğu halde yırtıklarını yamamak 
ve ayakkabı tedarik etmek için Ia
znn olan parayı bile bulamıyorlar. 

U şaklanmıza gelince bu hale 
bizim yüzUmüzden düştü

ler. Kendilerini bu dereceye kadar 
olsun gözetmek icap ediyor. Eli
mizde olan paralan sarfettik. Pek 
az bir şey kaldı. HattA. uşağa ma
aş olarak biraz evvel verilen para
yı geri almak lazım geldi. Geçen 
sene sizden elli lira geldiği zaman: 
"Epeyce zaman paraya ihtiyacı

mız olmaz.,, dedim. Fakat bu söz, 
ihtiyaçlarımız hUkfunet tarafından 
temini sebebile söylenmişti. Şimdi 
hal değişti. lhtiyacrmız şiddetlidir. 
Burada münasip bir tüccardan bir 
poliçıc almak mümkün ise de buna 
da hUkfımetçe müsaade edilmiyor. 
"lstanbuldan sorun" dedik. Sor
mağa bile cesaret etmiyorlar. 
Arkadaşlanmız arasında binba

şı, miralay rUtbesinde adamlar 
var. Kendilerine elden geldiği ka
dar yardım ediyoruz. Fakat yine 
ianeye muhtaçtırlar. Başka mem-
leketlerde hapisancde bulunan 
muhtaçlara hayır sahipleri akçe ve 
sadaka dağrtır. Bu biçare!er bu sa
dakaya muhtaç halde bulunuyor
lar. K~ndilerine yardıni bir zaru-
-.o.~-. ı>---- :o:- 1-ı.-- .L..:..~ --l--
sa kırk, elli lira kadar parayı sU
ratle yetiştirin. Bir müddet: daha 
akçe gelmezse· gönderdiğiniz gü
müş su taamı ve saati satmağa. 
mecbur olacağımız hatıra geldikçe 
bu ayıp ve rezalet yüzünden de ay
nca ıztı.rtı.p duyuyorum .. , 

Arkası var) 

iki Çocuk Muhtelif 

Yerlerinden Yandılar 
Büytikderedc oturan boyacı Ahme 

din kansı Firdevs mangal yakarken 
kömUr, toplamak Uzere dışarı çıkmış 
5 yaşında Hamit ismindeki kız ço
cuğu bu sırada mangalın üzerine dü
şerek muhtelif yerlerinden yanmıştır 

Arapcnmidc oturan Esadın iki ya 
şındnki kızı Basene mangalın tize -
rinde duran yemek tencereıcoini devir
miş, muhtelif yerlerinden yan -
mıştır. 

Adliye Sarayı Arsasıda 

Hafriyat Y apdacak 

i dlr. Muallimler bu cevaplarında 
imtihan talimatnamesinin tatbi
kinde lmrşılnştıklan zorlukları, 

f bunlann ne suretle kaldınlnınla
n icap ettiğini bildireceklerdir. 
Vekalet bu cevaplara göre imti-
han talimatnamesinde bu seneki 
tatil sırasmrta lazım gelen deği
şikliği ~·apacaktu. Yeni talimat
name bir daha hiçbir şekilde de
ğiştirilmiyecek ve gelecek Birin
clteşrinde tatbikine g~ilecektir. 

1 
i ................................ 

Kapanma 

·cezası Alan 

DükkCinlar 
Son günlerde sultanahmet birinci 

ve ikinci sulh ceza mahkemelerine 
birçok belediye eczası davaları gelmi 
ye başlamıştır. Eminönü kaymakam 
lığı, bozuk ekmek, yemek, kurşunsuz 
etiketsiz ayni zamanda bozuk sucuk, 
pastırma, yağ satanlar hakkında be 
tediye ceza kanununa göre 50 liraya 
kadar para ve iki haftaya kadar da 
dükkanlarını kapatma cezası vermek 
tedir. Bu cezayı kabul etmiyenler bu 
iki Ce2Ja mahkemesine itiraz ediyor -
lar. Mahkemeler kaymakamlığın ka
rarlarını tetkike başlamı§lardır. Ka
nuna uygun olanlar tasdik edilmek· 
te; olmıyanlar da esbabı mucibe gös 
terilerek reddedilmektedir. 

Dün, ...mahkemeler~ b92j~ ~~ 
VA ruurt.ırma aa.ttJkları _lcin_.:ınalla,n 

müsadere edilen 30 kadar satıcı mü 
racaat etmiştir. 

-<>-

Bir Nüfus 
Y anhşhğının 
Tuhaflağı 

Maarif Vekaleti yanan adliye sa
rayı arsasrnda hafriyat yaptırmıya 
karar vermiştir. Hfriynta mayıs ba
şında başlanacak ve hafriyat işlerini 
müze'l~r umum müdürlüğü idare ede 
cekür. DUn müzeler idaresi alakadar 
makamlara müracaat ederek ıı.dliye ı 
arsasındaki molozların mayısa kadar 
tamamile kaldırılmasını bildirmiştir. 1 

B. Menemencioğluna 

Ameliyat Y apddı 

Sıhhati iyidir 
Hariciye Vekaleti umumi katibi 

Numan Menemencioğluna Berliqde 
yapılan eski ameliyatlardan kalan 
bir yaranın kapanmıyarak arasmı. 

rahatsızlık vermesi dolayısile kati te 
davisine lüzum görülmüş ve bu yara 
yı kapatmak için profesör Nissen ta 
rafmdan bugün Cerrahpaşa hastane 
sinde kendisine bir ameliyat daha ya 
pılmıştır. 35 dakika sUren ameliyat, 
tam bir muvaffakıyetle neticelenmiş 
tir. Numan Mencmcncioğlunun sıh -
bati 1yidir. 

Küçük Ali 
Antalya, (TAN) - Killik köyün -

den Hüseyin oğlu Mahmudun A
li ismindeki çocuğu, nüfusa yanltş -
tıkla 1333 doğumlu olarak yazılm?Ş
br. Halbuki, Ali bugün ~ş y~ında
dır. Ve 1933 doğumludur. 

Bu yanlışlık yüzünden Aliden 
yol parası istenmiş, nüfus kayıtları 
esas tutulduğu için bir taraftan da 
askerlik yoklamasına çağrnlmışbr. 
Küçük Ali, ancak yeni yeni konuşmı 
ya başladığından ve annesinin yanın 
dan eynlamadığı için bu davetle ba
bası alakadar olmuş, yanlışlık düzel
tilmiştir. 

Büyük Y an91nlara Karşı Üç Mektep, 
Talebesi Her Kazada Itf aiye 

T eşkililtı Kurulacak 
. 

Kayboldu 
Üsküdar ortamektebine devam e • 

den üç talebe, birkaç gün evvel orta• 
dan kaybolmuşlardır. Bundan l.ıaşktı 
gene UskUdarda bir tütün fabrik~ • 
smda çalışan üç ameleden de do~ 
gündür haber alınamamıştır. Dün bit 
akşam gazetesi, kaybolanlanr. 10 ~ 
bulduğunu yazmıştır. Halbuki, emnı· 
yet müdürlilğü, bu haberi tekzip et· 
mektedir. 

Zehirli gaz maskeleri ile mücehhez iti aiyecilerimi:r. 

Yaptığımız tahkikata göre, JcaybO 
lan talebelerin Uçli de, Usküdar o 
mektebine kayıtlıdır. Avukat Tabi 
rin oğlu 15 ya§ında Vehbi, Atlama • 
taşında Abbas sokağında oturan fD" 
rahim oğlu Vahdet ve Uncular Boka
ğmda taş çıkmazında 3 numaralı e'I 

de oturan Necati oğlu 17 yaşınd.ı ~ 
fi ismindeki bu çocuklar, dört gUJJ 
evvel mektebe gitmek üzere evlerill 
den çıkmışlar, bir daha dı1nmemif 
terdir. Yapılan tahkikat, bunlar 
mektebe de uğramadıklarnu göst 

Memleketimizin muhtelif şehirle - vn.p verebilecek derecede itfaiye teş
rinde sık sık yangrnJar oluyor. Bun- kilatı yaptırılacaktır. 
!ardan bir çoğu da derhal büyümek Bununla beraber bu işlerin bir el -
istidadını gösteriyor ve çok defa çık den idaresi, ve memleket itfaiyeleri· 
tığı kasaba için bir felaket halini a- nin teknik vasıtalarla muntazam bir 

hyor. plan dairesinde ookviyesi itfaiyecile· 

miştir. • 
Yalnız iki gUn evvel, bu ~ocuklar 

dan ailelerine ayn ayn birer mektU 
gelmiştir. Bu mektuplard~ 1'. dada bil 
lundukları ve merak edilmemeleri ) 
zılıdır. Halbuki, zabıta adada ara! : 
tırmalar yapmış. Bunların hiçbiı·iJıJ 

Yangınların bu derece büyümesi, rin bu esaslara göre yetlıjtirilmesi ba 
kasabalarunızda itfaiye teşkilfıtmm kımından da faydalı görülmektedir. 
lüzum olduğu şekilde kurulmayışm - Bunun için de merkezı Ankarada ol 
dan ileri gelmektedir. Her kasabanın mak üzere bir umum itfaiye kuman 
ihtiyacı karşılıyacak teşkilat vücuda danlığı kurulması için tetkiklere giri 
getirmesi de maddi vaziyetleri bakı· şilmiştir. 
mrndan bugün için imkansızdır. Itfa 

bulamamıştır. 
d . e~· Yapılan ilk tahkikat, Vah etin 

den ayrıldığı gün annesinin Uç a~ • 
lık maaşı olan 90 lirayı da berabe~ 
de götürdüğü neticesini vermiştit· 
Vehbi ise, yalnız nüfus kağıdını yaJJS 
na almıştır. Nafi, evinden bef par' 
almadaın ayrılmıştır. • 

iyecilik fevkalade ilerlediği gibi iler- Müspet neticeye vanldığı takdirde 
de çıkacak harplerde de gaz harbi derhal faaliyete geçilecektir. Bu ku
bakımından itfaiyelere mühim vazi mandanhk yalnız idari, teknik işlerle 
feler düşmektedir. BütUn bu cihetler uğraşacak, küçük kasabaların teşki 
gözönünde bulundurularak rnemleke latma maddi yardımlarda bulunacak, 
timizin §imdilik belli başlı kasnba~a fakat lstanbul, Izmir, Ankara gibi 
nnda, modem aletlerle mücehhez ve bUyük şehirlerdeki teşkilatın masraf 
her iki bakrmdan mahalli ihtiyaca ce / !arı yine belediyelerce ödenecektir. 

Tahminler, bu çocuklarn beraber 
ce Maraşa, yahut Suriyey<ı gi1 tik.teri 
yolundadır.Çünkü geçenlerde Na!ı~ 
ağa beyisi de bu şekilde evden ayrıl 
mrş ve Suriyedeki bir akrabaların" 
giderek bir müddet kaldıktan sonfl 
dönmüştür.Nafinin arkadaşlarını kall 
dırmış olması ve Vahdetin tedarike: 
tiği yüz lirayı yol masrafı yapara 
böyle bir seyahate teşebbüs etm~ı;ı: 
çok rnümkUn görülmektedir. Dı 
j>ir ihtimal de, bunlann Bursay 

= 
Üniversiteye Kıymetli 

Bir Kütüphane 

Hediye Edildi 
Eski darUlfünun mliderrirlerind n 

... ·-···· .. & __ .. ______ ,_, ·-""'·.,.·-- -

rooıE;...ait 500 cilUik hususi ve kıy -
metli kütüpane, dUn ailesi tarafın -
dan üniversiteye hediye edilmiştir. 
;Kitaplar, edebiyat fakültesi türko -
loji seminerine verilmiştir. 

Radyoloji Enstitüsünde 
Gureba hastanesinin yanındaki, ü

niversiteye ait radyoloji enstitüsün
de ecnebi mütehassıslar yanında dört 
tane makine mlitehassısı y~tiştiril -
mesi kararlaşmıştır. Bu geneler sa
nat mektebi mezunları veya teknik 
bir müessesede çalışmış olan Türk 
gençleri arasından seçilecektir. 

yeni posta şubesi 
üniversitede açılacak olan posta 

ve telgraf şubesi için dün bir yer 
ayrılmıştır. Posta şubesi, merkez bi 
nasınm Beyazıda bakan büyük kapı 
sı yanındaki bina da açüacaktr. 

Kiralanan Mavnalar 
Limanda vesait buhranı görüldüğü 

için liman işletme idaresi, bunun önti 
ne geçmek Uzere yeni tedbirler almı 
ya başlamıştır. Pireden getirilecek 
yeni dubalar işi ya.kında halledile
•cektir. 

Vasıta buhranrnı önlemek Uzere 
hususi şahıslara ait birçok mavnalnr 
kiralanmıştır. Liman işletmesi mU -
dUrlüğünden aldığımız bir mektupta, 
idarenin §imdiye kadar 12,5 lira yev 
miye ile hiçbir vasıta kiralamadığı, 
500 tonluk dubanm da 30 liraya tu
tulduğu bildirilm~tir. 

Eksik Görülen iş Cetvelleri 
Tekrar iade Edildi 

ıŞyerlerine ait dahili talimatname· 
Ierin tetkiki bitirilmiştir. Talimatna
melerin çoğu eksik görüldüğü için 
geri çevrilmiştir. Talimatnamelerin 
tashih edildikten sonra yeniden iş da 
iresine verilmeleri için bu aym 31 ne 
kadar mühlet verilm~tir. Bu müd -
det içinde iş dairesine talimatnamele 
rini vermiyen i§ yerleri hakkında ka 
nuni takibat yapılacaktır. 

ilk Bakır ihracatımız 
Etibankm Kuvarshan bakırların -

dan Amerikaya göndereceği 400 ton 
izabe edilmiş saf baJ:cır, dün Exanilia 
vapuruna ytikletilmiştir. Fırtına ,·a
purun yükleme işlerini güçleştirdiği 
için vapur ancak cumartesi günü li -
marumı?.dnn ayrılacaktır. 

Emektar Denizcinin 

Cenazesi Dün 

Merasimle Kaldırıldı 
. ~!! .. _3;t~ ~ektcbiınizm en"1udem 
ımemleketb:nime ~sek deıni.3 tica
ret mektebini kuran eski .denizcileri
mizden Hamit Naci evvelki ak§arn ve 
fat etmiş ve cenazesi dün kaldmlmış 
tır. 

82 yaşında olan merhum 1876 da 
bahriye mektebini bitirmiş, 93 har .. -
bine iştirak etmiş ve bu harp~e 1?:08 

terdiği ~·ararlık üzerine rütbesı yuz
başılığa terfi ettirilerek .ba~ri.ye m:~ 
tebine muallim tayin edılmıştı~. H. 
mit Naci, bugUnkli deniz zabıtlerı -
miı.den elrnerisinin hocasıdır. . , . 

Ce . d'' ··gwelyın' Heybelıde.n na1.esı un o 
· d bUyük merasimle kaldınlmış 

evın en .. 1 üş 
ve Heybeli mezarlığına gömu m b -
tür Demiz lisesi, deniz ticaret tale e 

· · kas -si ile şehrimizde bulunan bırÇO 
ker ve sivil denizcilerimiz cenaze ane 
rasiminde hazır bulunmuşlardır. 

f'BiRKAÇSATiRLA: 

-'Zaoıt)a,'irn.f~!Kı ~tpu ' 

ta başaıiffi~'lf :Sa üç yara~m •. ııv 
reye gittikleri şu bir iki gün iç~ır• 
herhalde meydana çıkantaca~ l it 
Kaybolma harlisesinde b3şka hı<; ' 
esrarlı mahiyet olmadığı da temill" 
dilmektcdir. 

Evlerine dönmiyen 
3 tütün amelesi ·ıol 

Diğer taraftan, Usküdarda Selı 11 
yede oturan 16 yaşmda Muzaffer, 
yaşında Cevat ve 17 ynşınd~ Hs.5~ 
isminde üç tütün işçisi de bır h~ , 
evvel işlerine gitmek Uzere evıer:ôl 
den ayrılmışlar, fakat, bir daha el 
memişlerdir. Paşa limanında bat 
gün çalıştrklan tütiin deposuna r>' 
uğramadıklan için kaybo~d~k~arı rt 
nedilmiştir.Halbuki bu 3 ışçmın pa J3I 
getirecek iyi bir iş bulm~k Uzere iJ'el 
zöyUğe gittikleri ve evlenne de b 
mektup gönderdikleri anlaşılmıştı!• 

I l'l"I'"'' ~, , I ,. ,. l'l'I' fabrikasında a· 'Esrar Satıcısı 
A nadoluhisarında halat r . b' ır 

1 ele Ahmet sai e ının ır M hkr..m Oldu ça ışan am . 1 a u . ,__ t mıs yara anını~ --ki' 
parmağını makineye ,..p ır . Beyoğlunda esrar satarken >:~ 
tır- lanan küçük Alinin muhakemeaı. ~ 

Beyoğlu bclediy~si, Cihangirin b~tt~ ye beşinci ceza m. ah~~~~i~~? ~ııııt~ 
aia karar vermış ır: S b t göruldugu l"-

yollannı yapm ''h' b' k miştir. uçu sa 1 ':f cet). 
ln~aata geçilerek şimdiden mu un ır ı bir sene hapse ve 200 lira para 
sun yollar tamamlanmı:ııır· sına mahkum olmuştur. UY 

• dri t lsmaı·1 Saf isminde bir esrar ııı.: • ..ıı aarif V eklileti yüksek te sa umum d d'' bıtJV 
M müdürü Cevat bu sabah Ankaradan telası, hakk~daki .dava .. a ;ın otdıJ" 

ıehrimize ıeleccktir miştir. Ismaıl, eroın muptelası . iJ" 
• • . t k' . . ğu için altı ay hastanede ~1\TiS ~ l d. aı't bazı ışlerı a ıp ıçın ·ı . ti 1 ma·ı """' at"P'" B e e ıyeye . karar ven mış r. s ı .r--.• ~itl • 

Ankaraya gitmiş olan muavın Ek nezaretinde hastaneye sevkedlllP"' 
rem, birkaç gün daha An.karada kalacak 

ifAkVi~-~HAY~ 
24 ırınc k nun 1937 ı 

CUMA YURTTA HAVA VAZiYETi 

Y dumuzun Trakya Kocaeli mmtakasi ur S • le Marmara havzası, arki Anadolu ve 
Karadeniz kıyıları tamamen orta ve cenu 
bt Anadolu kısmen kapalı, Ege mmtaka -
sında açık geçmiştir; Eıkioehir, Kocaeli 
mmtakalarmda kar yağmıştır: Rüzalrlar 
Trakya ve Ege mıntakalarile Marmara 
havzasında şimalden orta Anadoluda ıarp 
ten orta kuvvette, Karadeniz kıyılarında 
garpten fırtına şeklinde d~vam etmiş, ıar 
kl Anadoluda sakin geçmiştir: 

ş,.hrımb:de Hava 

Dün lıtanbulda hava tamamen kapalı 
ıeçmiş, evvelki akşam yağan kar gece de 

12 nci ay 
Arabi: 1356 
Şevval: 20 
Güneş: 7.23 

Gün: 31 Kasnn: ~ 
Rumi: 1351 

B . · 'kln n• 1 
ırıncı u · S 

- Oğle: 12.1 

ikinci: 14,33 - Akşam: 
J6,4S 
.s.s• Yatsı: 18,22 - lmslk: 

r· -tekrar hafif icar serpintisi olmuıtu ·~ 
rlr ıimalden saniyede 4 metre bızl~. ~ 
tir· Saat 14 de barometre 768,7 nııl~ ~ 

' ~r-idi: Hararet en cok 2,6 ve en az s~ .,f1· 
tmda 0,5 santigrat olarak kaydedı1111l ~ 
24 saat zarfında metre murabbaı~ .iJo' 
mar ve lı:arm bıraktığı su miktarı ı2 

devam etmiştir: Dün sabah saat 9,50 de ramdır: 
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Teruel Harbinde 
1500 Franco'cu 
Asker Esir Edildi 

Ölüm Çiçekleri il Dünra Gazetelerinin I [Ya.zan: s. FELEK] 

, H b 
, • Bu başlığı, bir sevgllfnm mezarma 

Birinci Sar a a · !_r,_e_r_ı __ _... ; k0:vu:ı~1r:ı:_.~ma:!c1epa~ 
byaııı fırtına.da ben sokakta idim. Bös 
g&rm ve soğuğun insana verdiği eza 
ve korkudan ayn olarak bir de dök· 
kln ve hanlanD cephelerinde dlztm dl 
zlm asılı ola.n livhalardan bbinJn O. 
fama düşmesi tehlikesi tiiyterlml ür
pertti. Y ammdaki arkadaşmıla gide
ceğim yere varcbğmıız aman bir bü
yük vartadan kurtulmu.' gibi sevin
dik. Bö:vle fırtınalı zamanlarda bu çe
şit ıavhaıarm, halkın başıma döştlp 
bir kazaya sebebiyet vermemesi için 
belediyece, zabıtaca ne gibi tedbirler 
almmıştır veya bu yolda almlDUI 
mümkün ola.n bir tedbir var mıdır? 
Orasını bilmJyorom. Bir ticaret evini 
u&n için asWmş olan bu IA.vbıalann 
ma.ksaduıda.ki meşru şekle bakarak 
bunlara ses ~ıka.rmasak blle, sizin, 
benim ev veya a.pa.rtmıaıııarmu 
bir kan~ enindeki penceresi önttne 
koyduğumuz ~ek veya yetOUk sak
sı1a.rmm gelen geçenin başma. diişöp 
heli.kini mucip olmaktan başka ne 
himletl. ne mi.nası ve ne lüzumu val"• 

dır? işte onu anııyamıyorom. 

Pa.ria, 23 (TAN) -Tenıel' de cümhuriyetçiler büyük bir temiz
lik yapıyor1ar. Fakat tehir içindeki bir nuyonali&t garnizon mez
buhane mukavemet göıtermektedir. Aıiler 1500 esir vermişler
dir. Cümhuriyetçiler aevkülceyt ve manevi bakımlardan çok kuv
~etlidir . .Asiler taarruz üıtüne taarruz yapmışlar, fakat kati bir 
lbuvaff akıyet elde ec:lememitlerdir. 

V alenaiya timalindeki Sekonto'yu bugün Franco tayyareleri 
tiddetle bombardıman etmitler 15 kiti maktul dütmüttür. 

Paramızın 

Kıymetini 

Koruma 

'f eni Bir Kararname 

Tanzim Edildi 
4nkara, 23 (Tan muhabirinden)
~k parasının kıymetini koruma 
~krndaki 11 numaralı kararname 
ile ekleri ve bu eklere bağlı cetvel 
'-' tltiner Heyetinin yeni bir kararna
~e hükümden kaldınLml§tır. Türk 
h.ra.smın kıymetini koruma hakkm
llaki yeni kararname TUrkiyeden ya. 
"-ncı memlektlere yapılacak ihraca· 
lrtı bağlı bulunduğu döviz meaelele
l'itu, Türk bankala.rm& yatmlnıış mev 
~llatm ne suretle rnuhaf aza edilıme • 
'i icap ettiğini, tahsil, tefti§, tetkik 
~e tetebbu için yabancı memleketle. 
\ gidecek Türk ve ecnebitenn ne 
t~a ve ne suretle döviz teda • 

~ . .,_'lnfıMıJrilllı~ı·ıttmn~~ 
ll'\;,,: 1r ed :'f'::-k' il --L._ • ... .. ~§Tamam e.c~ ua ıye e ua.g 

~ ınemleketler arasında döviz ka
~çıhğma. teşebbüs edenlerin çok 
~ cezalara çarpbrılacağı hakkm-

da esaslı hükümler v&nıır. 

ısviçRE: ........... ____ _ 
~illetler Cemiyeti için 

lsviçrenin Fikri 
b Cenevre, 23 (TAN)- Isviçre CUm 
~elısi B. Motta federal Jneclis 
.~l.llrıamda beyanatta bulunarak, Itaı 
'Milletler Cemiyetinden Çekil. 

~iııden bahsetmİ.§, bu ha.reketfıı 
"'ll!etıer Cemiyetinin ikıtısadl ınUes
~ tedbirler dahi almasına mi.ni ola
~ı ve Milletler Cemiyetinin artık 
~ ve siyasi emniyet işlerini bıraka 
\Jt başka sahalarda çalışması li.znn 
~:ldiğini söylemiştir. B. Motta sözü. 
'il şC>yJe biti~tir: · 

Londra, 23 (A.A.) - Muhalefet 
lideri, B. Attlee dUn akşam radyoda 
Amerikada dinlenmek üzere bir nu
tuk vermiş ve bu nutkunda Cümhu
riyet tspanyasma yaptığı seyahat -
ten bahsederek binlerce iyi insanm 
tspanyol hükiimetine müzahir ve bey 
nelmııtel alaya mensup askerlerin ha 
kiki hürriyet gönüllUleri olduğunu 
bildirmiştir. 

Daily Telegraph gazetesine Mad -
ritten bildirildiğine göre, bu şehrin 
matbuatı B. Attlee'nin Cümhuriyetçi 
blik<tmet lehindeki icraatını dikkatle 
ta.kip etmekte ve ümitlerinin B. Att
lee ile taraftarlarında olduğunu bil
dirmektedir. 

Bir Rus vapUTa 

Tanca. 23 (A.A.) - C.ebertlttank 
yakmmda bulunmakta olan Chors a
dmdald Sovyet vanunı, istimdat işa
retleri göndermiştir. 

Vapur, içinde araştırmalar yapıt -
dıktan sonra Ceuta 'ya g-ötiiriHmi.is ol 
dujhınu bildirmiş ve yardım talebin
de bulunmuştur. 

LEHiSTAN: 

Mahkum Olan 
Üniversiteliler 

Varşova, 23 (A.A) - Birkaç gün 
süren müzakerelerden sonra, Vilna'. 

da birkaç Universite talebesi dört se
neye )tadar hapse mahkU.m olmuştur. 

Bunlar doğu vilayetlerinin Lehis
tandan aynlınasmı istihdaf eden ga
yeler takibi ile itham edilmişlerdi. 

~-KISA 

HABERLER 
• General Ludendorfun mezarına In 

sifü ordusu namma bir çelenk konul 
muştur: 

• Fran11z ıosyal fırkasmm mefsuh 
olması tbım ıeldifi hakkmda bir 
Pransu ınabkemesi tarafından karar 
•eritmiştir: 

• Millet Meclisi bugün Denizbank 
liyihasmı mlizakereye ba$hyacaktır: 

• Amerikada işsizlerin sayısı te$ri 
nisanide 570 bin kadar artmıştır: 

• Lehistan edebiyat mükifatmı, Lort 

l 
dra üniversitesi sabık Leh edebayiatı 

prolesö~~-orowy kazan~.:ııı 

INGILTERE 

L'bndradan alman bir ma!Omata göre ea 
resimde ıördütünüz: Von Ribbentropun 
oğluna, Almanya hükümeti tarafından çok 
mühim bir vazife verilecekmiıs. Bertin, ba 
hususta c;ok ketum davranıyormuş, 

FRANSA: 

Almanya • Fransa 
AnlaşmaSI için 

Paris, (TAN) - Yakında Alman
yayı ziyaretten dönmüş olan sabık 
Başvekil Flandin Paris - Soir gaze
tesinde "Fransa - Almanya mese
lesi" başlığı makalesinde. Fransa ile 
Almanya arasında tasavvur edilen 
anlaşma ve yaklaşmanın Cenevre i'e 
bir alakası olmadığını ve bunun ay
n bir mesele olarak telakki edilmesi 
laznngeldiğini yazmaktadır. 

SERGi MUNAKAŞASI 
Parla. 23 (TAN) - Bugün mebu-

....... _,.,.1;.l l:lo•m.c> Mnı>l Psn-İq ~rf'i
sinin açılıp açıtmaması münakaşa.sile 
uğı:aşmıştır. Meclisin tayin ettiği bU 
tün raportörler açılma lehinde bu
lunmuşlardır. 

SURIC VOl,DAŞ 

Paris, (TAN) - Hariciye nazt
n Delboe Sovyet Rusyanm Berlin 
sefiri Bay Suriçi kabul etmiştir. 

FINLANDIY A: 

Sovyet Rusya· ile 
Nota Teati Edildi 

Hclsinsld. 23 (A.A.) - Finlandiya 
telgraf bürosu, Sovyet hükiimetinin 
12 Sovyet askeri tayyaresinin Fin -
landiya hududu · ürerinden uçması 
hadisesi dolayısile Finlandiyan n ver 
miş olduğu notaya Sovyetler tara -
fmdan cevap verilmiş olduğunu bil -
dirmektedir. • 

Büro, Sovyet cevabrnın tatmin e -
dici mahiyette olmadığını ve Finlan 
diya hUkiımetinin Sovyet hükllıneti
ne yeni bir nota vereceğini ilave et
mektedir. 

ltalyan ve Alman 
Tahrikatına Karsı 

' Eden Tedbir Alacak 
Londra, 23 (A.A.) - Daily Herald gazeteıi, lngilterenin ıiya

ıetinde ıeaaizce vukua gelmif olan değitikliği kaydetmekte ve bu 
siyasetin infirad siyasetinden çıkarak ittifaklar ve doıtluklar ıi
yuetine istihale etmekte olduğunu yazmaktadır. 

Londra, 23 (A.A.) - Dolaşan bir ı-=-:::-----------
şayiaya göre B. Eden, parlamento 1 ROMANYA 
tatilinden evvel Avam Kamarasında 
lngiltere hük\ımetinin lngiliz müs -
temlekelerinin ve lngilterenin dostu 
olan memleketler arazisinde ttalya.n 
!arla Almanlar tarafından yapılmak 
ta olan propagandaya karşı ittihaz 
etmek tasa.vvuru::.-la bulunduğu yeni 
"tedafüi" tedbirler hakkında beya • 
natta bulunacaktır. ltalyanlarm, ln
gilterenin Asor adalannr i1hak etmek 
niyetinde olduğunu ilan eden son rad 
yo neşriyatmdan sonra lngiltere hU
kumeti. menfi hattı hareketini ter • 
ketmiştir. lngilterenin radyo neşri · 
yatının arapça ve isnanyolca olarak 
1938 bidayetinden itibaren tevsi edil 
me .. ;ne inti7:ıtr et.mek muvafık olur. 

HiNDiSTAN: 

Motörleşme Planı 

Tatbik Ediliyor 
Delhi, 23 (A.A.) - Hindistan or

dusunun motörize edilmesi için önü -
müzdeki sonkA.nun ayrnm birinde baş 
!anılacak olan plan. 4 !ngiliz süvari 

Tatarescu Kabinesi 
Tehlikeli Vaziyette 
Bükreş, 23 (TAN) - Son mebus 

seçiminde hükumet bloku, yüzde kırk 
nispetinde kazanç elde edemediği için 
siyasi vaziyet çok kan!:'mıştır. Seçi
len 380 mebustan ancak 150 kadan 
hüktimet taraftanaır. Bu vaziyette 
bugUnkU Tatarescu kabinesinin tutu 
na bilmesine pratik olarak imkan yok 
tur. Bir koalisyon kabinesi kurmak 
razımdır. Fakat bunun da kolaylık
la mümkün olamryacağı zannedili -
yor. 

Ayan intihabatı bugün yapılmış, 
liberal hükumet fırkası büyük bir ek 
sıeriyet kazanmıştır. 

Bm TiYATRO YANDI 
Bükreş, 23 (A.A.) - Şehrin en 

bUytik tiyatrosu olan Voks - Erforie 
tiyatrosunda dün akşa.m yangın çık
mıştır. Birkaç kişi yaralanmıştır. 

TURKlYE SEFiRi 

alaymm 4 sene içinde motörize edil- 1 BU.kref, 23 - Ticaret ve sanayi 
---:-: ..:ı--:- -'-- -,·'--.:ı :_ 'D .. :.., .. 1 ...... ,.. Cujoyu bugUn TUrklye sefiri 
600,000 lngı1iz lirası tahsis edilecek Hamdullah Suphi Tannöveri kabul 
tir. ederek Türkiye ile olan ticaret mü· 

Çin vakayii milna.sebetile bava te- naaebetlerini görUşmüştür. 
cavilzlerine karşı himaye tertibatı a-
lınması lehinde hararetli bir propa- ALMANYA: 
ganda yapılmaktadır. 

MISIR 

Saray ile Hükumet 
Dün Anlaştllar 

Kahire, 23 (TAN) - Krnl ile hil· 
kfımet arasındaki ihtlli.f, halk ara -
smda kanlı tezahürata vesile vermiş 
tir. Bugün nümayişçilerle polis ara -
smda kavgalar olmuş, 20 kişi yara
lamnıştrr. Aynca iki tarafı tutan nU 
mayişçilerin kavgaRr da 12 talebenin 
yaralanmasile neticelenmiştir. 

Bununla beraber busrun. Başvekil 
Nahas P~a !larava giderek kral Fa
ruk tarafından kabul edilmiş ve bir 
habere göre, bu görilAme bir anlaş
ma ile neticelenmiştir. Mavi Gömlek
liler teşkilatı bir spor cemiyeti hali
ne getirilecektir. 

lngiliz Baıvekilinin 

Sözlerine Ne Diyor? 
Berlin, 23 (TAN) - Alman gaze

teleri, Ingiliz Başvekili B. Chamber
la.inin oon beyanatını müsait bir suret 
te tefsir ediyorlar. B. Bitlerin gazete 
si olan Völkişer Beobahter diyor ki: 
"İngiliz Başvekil.i.!lin sözleri ~ mem 
nun etti. Fakat bun~ icraat saha· 
sında hemen gözükmesini bekliyo
ruz.,, 

Allgemeine Zeitung diyor ki: 
"Müzakereler dış politika sahasm

da yeni ~bir unsur ortaya koymll§ 
olmamakla beraber, memleketin iç 
politikası ba.knnından belki de çok da 
ha mühim olmuştur. Zira Ingiliz mu· 
halefet seviyesinin hale'l pek dun ol
duğunu bir ker.e daha gösternıiştır., 

Fala.o bayan veya falan baym _. 
ba.hla.n penceres:nden baktığı zaımm 
gözü nurlansm, bir yeşlllik gönöa 
diye koyduğu saksı g~enld gibi bir 
fırtınada benim kafama düşer, oma
zumu kınU' ve beni istemediğim 11»
de öteki dlinyaya gönderirse bm bu
nu ne ile telifi ederim. 

Bir belediye teftişi, tstaııbOlda en 
az bo çeşit birkaç bin ölüm 119kep 

bulacağmdan '3minim. 
Ne olur, kurtarın bizi bu tehlike

den. 

Köylerde Saijlık 
Koruyucuları 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden)
Köy kanunuımuzda. hususi bir mad• 
de ile tasrih edilen. köyler için ye • 
tiştirilecek ve kullanılacak sağlık ko 
ruyuculan kurslarına ve bunların va 
züelerine dair bir talimatname ha • 
:mlanmıştır. Talimatname Urfad& 
tatbike ba.§ıanmıştır. Dk kursa 31 
kişi iştirak etmiş, yapılan imtihan 
neticesinde bunlardan 10 u kazanmıı 
ve Urfa vilayetine tayin edilmiştir. 

inhisar Memurlarından 

Hava Vergisi Nasıl 

Kesilmek Lazımdır 1 

"lav.içre dün 01d\ığu gibi yann da 
~Yetıte mütevazi v~ fa.kat minas12 
~rolünü ifa edecektfr. lsviçre 
~a. insanf, bUr ve hususi Vazifesi. 
~Udrik Isviçre olacaktır." 

o-

Maryse Hilsz 
Rekor Kırdi 

Orta ve Şarki Avrupa da Vaziyet 
~ltis, 23 (A.A.) - Kadm tay-ya.. 
~ Maryse Hilsz. Paris - Saygon 

~tn.da hava yolile irtjbatl hafif 
~ tayYare ile ve saatte 12!5 kilomet
't '?ratıe 92 saat 31 dakikada ten;ıin 
~ı§tir. Eski rekor, Amire Jopy de 

Vazife Şehitlerinin 
~ilelerlne Tazminat 

~~kara, 23 (Tan ~uhabirinden)
tı.....İQife b8lmda fehit olan pilot Ek-

~'-e, makinist Sam.inin ka.nunt mi
~ :larına tazminat verilmesi bak -
t.~daki IAyiha. bUtçe encUımenince 
'O\ıt edilmiıtir. 

------0-

b.. Çekler • Macarlar 
~~peşte.~(AA)- ~k081~ 
' ile Macarista.n arumdaki tica· 
~Uza.kereleri bitmie ft anl.,ma 
~-

Orta ve Doğu A vnıpasmda u
ZllDca bir seyahat yaptıktan 

sonra memleketine dönea Fransa 
Bariciye Nazın Delbos'on bu seya
hattaı elde ettiği neticeler günün 
ea mtihlm meseleleri &1rasmdaki 
nıevkünl muhafa.za ediyor. Seya
hatin hedefi Lehistan ve Küçük 
ltlW devletlerine Lord Balifax'm 
Berr Wtler ile mtilikatı hakkında 
malftma.t vermek, Framıa ile bu 
memleketler &rMmda dostluk ve 
ittifak bağlarmı sağlamlama.ktı. 
Deılbos lik evvel Lehistan Dışba
kanı Ue göriişmlli.J ve umumi kana
ate göre Parls - V arşova ittifakı 
t.akv~e edibnlştir. 

:>elboe daha sonra Romanyaya 
gittL Blll'&da da "Fransa - Ro
manya a.rumda tam flktr muta
bUatl lnıhındoğu görWdil. 1934 t.e 
B&rthow, Btlkre!!tl ziyaret ettiği za
man Romanya A.yanmda söylediği 
notukta "Memleketinizin bir san
tlmetnsme dok1111ol111'8& Fransayı 
Y1Llll · ba§mmla görilnönttz,. de
mŞti. Bu balomdan iki taraf ara-

....... YAZAN~··oMER' 'RiZA"öö~RüL"''"] l ................................ ~ ..................... . 
8IDda yahuz fikir muta.bakatmdaD olm&kslZQı maksat hlsd ol1111ea h&-
bahsolunması. ç.ok sakin ve mut.er disemin Fransa mehafiHn.l rahatsız 
dU bir söz ola.r&k gÖ7.e çarpar, fa,. etmesidir. Bununla beraber J)elbos 
kat o zamandaaberl Roma.ayada Yugoslavyada ~k iy:I k .rşıiaıımış 
vaziyet deği§mlş, FranMDm en ha ve Yugoslavyaıım Milletler Cemly~ 
raretli mttttefild Titule8cu muJıa. tlndea aynlmak niyetinde olma.dı

lef ete geçmiş, ve Romanya Fran
sa ya sıla dostluk bağı ile bağlı kal 
malda beraber Romen - Alman 
anJaşmasmm menfaatlerine uygun 
geleceğini derpiş etmJye baflanuş
tır. 

Delbosun Yugoslavyaya gittiği 

sında lt.alyaa - Fransız m~ 
betleri gergince ldJ. Bu b&lm:ndan 
Doktor St:oyad!noviçln henüz Bo
madan döamti§ ol.ın&Aı eheınmfyet-. 
le göze çarpıyordu. Tarihin pnp 
cUvelerlnden biri iki yıl evvel Be1-
gradı ziyaret eden La.val'in ltalya 
Re V~oııllavyuim a.nwnı bulmak 
i('ln çah'irnıası, Fransanm yardmıı 

ğllıı, komünist paktını da bnzalamı-

yacağını anlamıştır. Lehistan ve Ro 

manya gibi Yugoslavya da, dün

yamn bloklara aynlmasmı istemi
yor ve ameli anlqmayı tercih edi
yor. 

Ç ekostova.kya, Fra.nAız dost-. 
tuğun&. bapalanndan daha 

~k güvenen bir memlekettir. Bu
rasnun !De§hur bir derdi, ekaDiyet
lerdlr. Çtinktl bu memlekette Al
~ Macar, Ukranyalı. Lehli e
blllyetler yaşar, M. Delbosun Leh 
ekalliyetin.in vaziyeti ha.kkmda Ç.ek 
httkflmetinin nazan dikkatini cel
bettili anla.,ıll)·or. Fakat Ceko1'1o-

vakyadaki Leh ekalllyeti umumi 
nüfusun yüde blrln1 dahi teşkil 
etmiyor. 

Bu itibarla Leh ekalllyeti meselele 
ri petı fazla mühim değildir. B.albo
kl Alman ekalliyeti üç milyondan 
rntlteşekldldir ve Almanya bonla
l'ln davasmı ehemmiyetle takip et
nıektedlr. Meselenin iki taraf ara
smda etraflıca mevzuu bahsoldu
ğu ve ekalliyetlere en iyi muame
lenin t.em!ni ile sulhün sağlamlan.
nıasma gidilmesi üzerinde fikir mü 

badele edildiği a.nlatılın.aktadıl'. 
Çtiııkii aııeak bo ekalliyetlere iyi 
muamele edllrnesl say-.inde bir ta
raftan Ç.ekoslo\.·akya De Almaınya 
arasında l.vl milınasehetler t.emln e
dlleceğt gibi Küçük ttfti.f ile Maca
ristan a.rasmda aıı~ma yolunda 

adnn1a.r atmıya tmkln hiAıl olur. 

M. Delbo8Un seyahatinden ümit 
ohınaa en mtihim netl<'.eler bu idi. 
Bu ntıtfoenln ne dereceye kadar ta
hakkuk edf"N>ği yakında görüle
<'ektir. 

Trakyadaki 

Şanlı Alaylarımıza 

Sancak VerUdi 
Çorlu, 23 (A.A.) - Birinci orda 

müfettişi Orgeneral Fahrettin Altay, 
Vize. Pmarhisar. Krrklareli. Babae .. 
ki. Hayrebolu. Alpullu, Lfileburga• 
da bulunan muhte'if aınıflara men • 
sup alaylara Atatürk namma san • 
caklar•nı vermiş ve bu vesile ile b11 
yerlerde bUyUk tezahilrat yapılmı§

tır. Orgeneralin çok kıymetli sözleri. 
her tarafta derin akisler bırakarak 
alkışlanmıştrr. Ordu ve halk, azis 
Başbuğlarına bu vesile ile de sonsus 
saygılarınm ve bağlıhklarmın arznu 
sevgili Orgenerallerind<'n rica etmif 
terdir. 
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mı istenen Bir 
S çlu Nüfusa 
aydettirilecek 

Seni Tek Bir 
Kursun la 

1 

Gebertirim 
Yedi buçuk sene evvel adam öldürdüğü ve yol keserek soy

gunculuk yaptığı için tevkif edilen Altıl)di~ Ömerin muhakeme
sine dün Ağırceza mahkemesinde devam edilmiştir. Mahkeme, 
geçen celsede suçlunun yaşını öğrenmiye karar verdiği için lz
mirden ve Y eniköyden gelen cevaplar okunmuştur. Bu ceva~ 
larda Altmdiş Ömerin buralarda nüfus kaydına rastlanmadığı 
anlaşdmıttır. 

Sultanahmet birinci ceza nıahke · 
mesi, iki komşu arasrnda geçen bir 
korkutma ve sövme davasını dün ne 
ticelcındirmiştir. Davacı, Teneke Hü 
seyindir. Suçlu da komşu:;u Avnidir. 
Teneke Hüseyin, şikayetini şöyle an 
!atmıştır: 

- Hüseyinle çocııkluktanberi ar
kadaşız. Dün bana evvela ağır ağır 
küfretti. Sonra da en yüksek perde 

Gazinodaki 
Cinayet 
Davası 

Mecicliyeköyünde bir gazino -
Cla Emin ve Halili öldürmek mak -
sadile yaraladığı için tevkif edilen 
Yusufun muhakemesi ağır cezada bi 
tirilmiştir. Suçlu müdafaasını dün 
yapmIŞ ve: 

- Halil ile Emin ve tanrmadrğxm 
fki arkadaşı beni öldürmek için gazi· 
noya gelmişler. Saldırmala.nnı çıkara 
rak bana hücum ettiler. Onların boy 

lan uzundur. Ben kısa boyluyum. He 
men aralarından sıvışıverdim. Kendi 
biça.klarr ile biribirlerini yaraladılar. 
:Aleyhimde şahadet eden Ayşe ise 
kendisini nikahla almadığım için ba
na muğberdi .. Beratımı isterim,, de -
miştir. Muhakeme karar için talike
dilmiştir. 

Mahkum Tahsildarın 

Muhakemesi 
:Ağır ceza malikemesI, zimmetine 

120 lira para ge~diği iddia edilen 
belediye tahsilclıırlanndan Halidi ge
çmılerde 3 sene hapse mahkm etmiş 
ti. Temyiz mahkemesi, zimmete geçi 
rilen bu paranın da hüküm altına a
lınmadığını ileri sürerek karan boz 
muştur. Dün ağır ce~ mahkemesin· 
de davaya tekrar başlanmış, belediye 
avukatı, suçlu ve müddeiumumi bo -
zulm.a kararma uyulmasını istemiş -
!erdir. Mahkeme de karara uymuş ve 
kararını vermek için muhakemeyi 
talik etmi.stir. 

Gizli Bir Ev Kapatıldı 
Ahlak zabıtası memurlan, dün Be 

1oğlunda Hayriye isminde bir kadın 
tarafından işletilen gizli bir randevu 
evi kapatmışlardır. 

Bundan sonra suçlunun aV'Uk:ıtı den: "Seni bir kurşunla gebertirim.,, 
Nuri söz almış: diye söylendi: 

- Bay reis, kazık gibi adam bura Hakim Reşit davacıyı dinledikten 
da duruyor. Biz onun ıs veyahut ,. sonra sözü suçluya vermiş. o da ken 

)ır disin. .. l Ud f . t· · mi sekiz yaşında olduğunu iddia t- t şoy e m a aa etmış ır. 
medik ki, ntifus aransın. lşte tabi~i-1 - V~ll~i ~ay hakim ~u adamla 
adiller de 38 yaşında olduğunu söyle yalnız ıçtıgımız su ayrı gıd~r. O .ka
mişler. Müekkilim, tam 7,5 seneden- dar sıkı fıkı dostuz. Kerıdlsıle daıma 
beri mevkuftur. Eski müddeiumumi şakalaşınz. Dün böyle bir şaka yap
muavini Kaşif, hakkındaki iddiana . tım. Ben babamı öldüriirüm <le bunu 
mesinde kendisine beş sene ceza ve- öldürmem. lnsan samimi (tostunu hiç 
rilmcsini ist i. Halbuki 7,5 seneden öldtirUr mü? Fakat, Hüseyin bu de· 
beri mevlruftur. Kefaletle de olsa t:ah fa şakayı her nedense kaldmnadı. 
liye edilmesini isterim, demistir. Hakim, buru:lan sonra tekrar dava 

Bundan sonra müddeiumu'mi Ah • cıyı dinlemiştir. O: 
met Remzi avukatın bu iste~ni şöyle - Evet Bay hakim, biz daima şa-
ka.rşılamıştır: 

0 
kalaşırız. Diln de böyle şPyler söyle 

- Hadise avukatın söylediği gibi di ~e "seni bir kurşunla gebertirim.\ 
değildir. Müddeiumumi o ~akit te suç dedı . Fakat, bu söz gece benim uyku 
luyu ceza kanununun 450 inci m~ide ~u kaçıı:11 • B~yle ~a~n yapı.l~ı!aca 

1 sine göre idamını istiyerek gına kanı oldugum ıçın kendısını da· 
va edi d i t • mahkemeye vermiştir Davanın yorum, em Ş ır. 

uzaımasmda avukatın tekrar Hakim. şahitleri dinl>"miş. suçu ~a 
tekrar müdafaa şahidi göstermesi se bit gördüğti. iç~ Avniye Uç gün bap';8 
bep olmuştur. idamı istenilen bir ada cc:ıs~ v~rmıştır. Fakat. bu ceza. tecıl 
mm tahliyesine kwıunen cevvaz yok edıımıştır. 
tur. lsteğinin reddedilmesini isterim. Sahtek6rhk iddiası 

Bundan sonra mahkeme avukatın 
talebini reddetmiş, ve nüfus kağıdı 
bulunmıynn suçlunun nüfusa kayde· 
dilmesi için muhakemeyi Wik etmiş 
tir. 

Hakaretten 
Mahküm 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza 
mahkemesi, hakaretten suçlıu Hayri 
isminde bir memur hakkında 3 b"İin 
hapis cezası vermiş ve cezayı tecil et 
miştir. lddia şudur: 

Hayri Divanyoluında Alinin e\•inde 
kiracıdır. Kirayı vermemek için .ıten 
disinc hakaret etmiştir. Yine ayni ev 
de oturan kiracılardan dördü Hayri 
aleyhine şehadette bulınımuşlar, mah 
keme suçu sabit gördüğü için hükmü 
nü vermi§tir. 

3 Yda Mahkum Oldu 
Kullandığı motörU Sütıice önünde 

bir sandala çarptırarak dört kişinin 
ölümüne sebep olan Azizin muhake
mesi btiirilmi§, 3 sene hapise karar 
verilmiştir. 

Dün ağır ceza mahkemesinde Sım 
Benuva rahibelerinden birisine s:t 
bir evi sahte senetlerle sattıklarr id
dia edilen Hikmet Emin, Niko. Mu -
harrem. Yusuf Cemil ve Aliyenin mu 
hakemclerine devam edilmiştir. Suç
luJ:ardan Cemil fırtına dolayısile çift 
Jiiinckn gelemediği için mahkemeye 
telgraf gondermiş, Alıyeııe ıvıumıı-

rem de gelmemişlerdir. Mahkeme Yu 
suf Cemilin özriinü kabul ederek du
ruşmayı talik etmiştir. 

·~RTUGRUL SADl 
TEK TiYATROSU 
KADIKOY 

(Süreyya) sinemasın 
da Pazartesi akşamı 

HAMLET 

Cevap vermedi Ellerini, bana belli etrnemiye çalı 
§arak, gözlerine götürdü Derhal anlamıştım: Ağlıyor 
du. 

- Ağlıyorsun ha! dedim; s5yle, niçin?. 
- Hiç, dedi; emin ol hiç bir sebep yok!. 

Ça ış • r •• • 
essesesı 

1 

Cemiyetin giydirdiği kimsesiz yavrular .• 
Ortaköy Fukaraperver cemıyetl- ı ki 400 e yakın fakir yavrunun lıir 

nin senelik k•ongresi, toplanmışt.ıı.". senelik ders levazımmı temin etmiş 
Kongrede, cemiyetin bir yıllık f anlı. ve 50 mektepli b t <T k d · u · · · .. 1 ·· t•• B h aş an aya0 a a ar yeti zerınde gôrüşu muş ur. u a. · dl . . . 
yır müessesesinin bir yıllık faaliyeti gıy. rı~mış, bır kısmına da ayakkabı 
şu şekilde hulasa edilebilir: verılmıştir. 

1937 yılında gelirini 2020 lira 86 Ayrıca, Ortaköy mmtakasmdaki 
kuruşa çıkarınıya muvaffak olan re. yoksullara da her gün verilmek su. 
miyct, bu varidatile ve teberru eıli. retile bir senede 2800 kilo ekmek, 8 
len erzak ve saire ile Ortaköyün 23 bin kilo kömür dağıtılmış, ayrıca 50 
ve 39 uncu ilk okullarında bulunan küsur fakir aileye nakdi yardımda 
ve gıdasını alamıyan 120 yoksul ynv bulunulmuştur. Mühim bir kısmının 
ruya haftada 4 gUn sıcak yemek ve doktor ve ilaç paralan cemiyetçe te
tatlı vermiştir. Yine bu mekteplerde niin edilmiştir. 

, 

Bu akşam i P E K Sinemasında 
I 

/t 
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I '../ TÜRKÇE SÖZLÜ 

EZAR 
•• 

1 
FLORANSANIN DEBDEBE 
ve iHTiŞAMI - 10 BiNLER
CE FIGORAN - MODHIŞ ve 

MUAZZAM MiZANSEN 
SEZAR BORJIY A'mn zehiri -

ihtirası. 

Halkla birleşen bir kahrama· 
nın zulme karfı isyanı 

AŞK ÖLÜM 
MACERA ve TARiH 

Pek Yakında· MELE K'le 
ÇIPLAK MELEK 

MARLENE OiETRİCH 
Rejisörü: EANST lUBiJSCH 

ISU C'lllll\11 rıro~ram : 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRIYATI: 50 
Saat 12,30 P Uikla Türk musikisi, ız . 

'kıS~ 
Havadıs 13,05 P likla Tiırk musı . 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 14,00 5oıı · 
AKŞAM NESRIYATI: 
Saat 17,00 lnkıllip rlersi : Universi~ 

den naklen Recep P eker tarafından. ıs~ 
P lakla dans mus kisı, 19,00 Osman P 0 
livan: Tanburla halk ş.ukıları, 19 30 J<a 
yo fonik dram (Zincıı ), 19,55 Borsa tıJ 
berleri, 20,00 Necmettin Rıza ve arl;J 
daşi3rı tara fından furk musikisi "' 
halk şarkıları, 20,30 Hava raporu. 20.33 
Omer Rıza tarafından arapça sörl~· 
20,45 Bayan Muzaffer ve arkadaş1:1rı 11 

rafından Türk musikisi ve hllk şarkıla(ı 
(Saat ayarı), 21,15 Orkestra : 

1 - Mendelssohn: Ruy Blas uvertıı'• 
2 - Stanbbab - El - Oved, 3 - '4° 
zıirt: Zauberflöte fantezi, 4 - Rarneııl 
Mcnuett, 5 - Dclibes: Valse de la :P0~ 
pee, 22, ı5 ajans haberleri, 22,30 PliJc~ 
sololar, opera ve operet parçaları, zz, 
Son haberler ve ertesi giınün proıraıııl 
23,00 Son, 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRIYATI: • 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif pınt rıe!fl 

yatı, 12,50-13,15 Plak: Türk musil011 

ve halk şarkıları , 13,15-13,30 dahili •' 
harici haberler, 

AKSAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30-18,35 Pllik neşriyatı, ıs .sS 

-ı9,00 lngilizce ders, Azime ipek, J9.~'° 
ı 9,30 Türk musikisi ve halk şarkıl211 11 

(Servet Adnan ve arkadaşları) 19,30-~ 
19,45 Saat ayarı ve arapçn neşriyat, 19· 
-20,15 Türk mus'kisi ve halk şarkı\3 1 

(Belma ve arkadaşları), 21.15-20,3ç 
J{onferans: Parazitolog Nevzat, 20,3<>" 
21,00 Flüt solo: A, Haydar Andiçen, 21,cO 
- 21,15 Ajans haberleri, 21,1s-21,51 

Stüdyo salon orkestrası, ı - Bizet: L'4 

Pecheurs de Parles, 2 - Çaykovs1'11 

Suite Internationale, 3 - Ryski: MiladJ 
Lcnka, 21,55-22,00 Yarmki prograııı "° 
Istiklil Marliı. 

-o-
YENi NEŞRIY AT 

Orman ve Av - Türkiye Onn~ 
cılar Cemiyeti tarafından Ankarııd' 
çıkr.rılan bu mecmuanın son Uç ası:J 
nüshnlan bir arada intişar etmiştll" 

• Varlık - Bu fikir ve sanat ftlef 

• ·ı:p[15 ISL\us F>UJ LO! wmst:ıı~ 
• SINEMA OBJEKTIFI - Hattanı1 

fi ın 'inev2:·tı1ifrırı1 ve6i'rçoR guzeı 
s imlerle kadın modalarını yük il ola' 
on birinci sayısı çıkmıştıtr. 

Konferans 
Şehremini halkevinden: 
Evimiz salonunda 25-12-1937. cu~ 

tesi günü saat 20 de Enver Galip Gö1' ·(. 
rafından bir piyano konseri verilecekti 
Davetiyelerin tedariki için ev sekretcrlitil" 
müracaat edilmesi: 

- Hınç alıyorum ..• 
_Kimden? .• 
- Senden ... 
- Ben sana ne yaptım? .• 
- Dünyanm en büyük fenalığını! .• 
- Haksızlık ediyorsun! .. 
- Haksızlığı eden sensin .. Beni bir gün öldürecel Sonra daha yavaş ilave etti: 

- Belki bir gün öğrenirsin .. 
- Yok dediğin bir sebep bir gün nasıl öğrenilir?. 

'.Ağlarken glilmiye başladı: 
·- 6: · YAZA N: K E R 1 M E NADIR . 

sin .. 
- Olüm bahsini bırak yavrum... Ben herhalde 

senden çok önce o yolun yolcusuyum. .. 
- Bilinmez!_ - Saçma!.. dedi. Hakikaten sebep yok. Neyi öğre 

noceksin?. 
Birşey gizliyordu. Fakat fazla israr etmedim. Köş 

ke kadar biribirimizin kolunda, konuşmadan geldik. 

• 
lki gün sonra llhami Bey geldi. Nalan onu fikrin 

den döndürmek istediyse de muvaffak olamadı. Bir 
gün birlikte köşkü gezmiye gittiler. Nalan bazı ıınah 
zurlar söylediyse de doktor bunların hepsinin önUne 
set çekerek nihayet istediğini yaptı. 

Bu işten evdekilerin hiç biri memnun değildiler. 
Büyük anne hiç durmadan söyleniyor, damat beye 
ntıp tutuyordu. Vesime Nalanla beraber gitmişti. 
Handan ondan bir dakiY.a bile ayrılmıyordu. 

Benim için yine kederli günler geldi Yarabbi bu u 
zun, bitmek tükenmek bilmiyen yaz gUnfori !.. •ski 
den onların bir saniyesi bir ömre bedelken. şimdi be 
ni boğuyor, öldürüyordu. Ah bu doktor! .. Onu parça 
lamak, mahvetmek istiyordum ... 

Onlar gittikten sonra adaya yirmi gün kadar ayak 
basmadım. Nalfı.n her gördüğüne hiyanetıiğimden bah 
sediyor. sitemlennin kulağıma gelmesi için çabalıyor 
du. Fakat ben hiç aldırmıyordum. Daha doğrusu onu 
gördükten sonra ayrılmıya artık bir daha dayana 
marn gibi geliyordu bana .. 

Nihayet bir gün kalkıp gittim. Tihami Bey lstanbu 
la inmişti. Benim geldiğt.'lli bahçede oynıyan Handan 
havkırnrak i~eridekilere duyurdu. NaHi.nla merdiven 

. ,. 
-:H-

başında karşılaşrnrştıın. Koşup ellerini öptüm. Yüzü 
ne yalvararak baktım. . 

- Kusurum çok, biliyorum:· dedım 
Gülümsedi; yanağımı okşadı Birlikte odaya girdik 

Köşkü eşyasilc beraber tutmuşlardı. Bahçe içerisinde, 
nezareti güzel, kuş kafesi gibi bir yerdi. 

Nalan buradan pek memnun olduğunu anlattı. Ye 
ni yeni ahbaplar edinmişti.Gilnleri ye~nesa~ ?eçmiyor 
birçok eğlenceler ve gezmelerle vakıt geçırıyordu. 

Onu dinlerken bütlin kıskançlık damarlanm uyan
mıştı. Kendi münzevi, neşesiz, tatsız hayatımı diişün 
dilm. Bu kadını da kocası gibi duygusuz kalpsiz bul 

dtı"TI 
Handan yanımıza gelmiş, dizlerimin üsttine otur-

mustu. Rana bin türlü şey soruyor, annesile konuş
.mama bile mii.ni oluyordu. Nalan onu bir iki kere 
susturmak için paylıyacak oldu. Itiraz ettim: 

- Bırak dedim; benim biricik oadık dostumla 
konuşmamı kesme!.. 

Bu sözümUn bir sitem olduğunu anladı. Başını sal 

lıyarak sustu. 
Oğle yemeğinden sonra biraz çamlığa çıkmak 

istedik. Fakat misafir geldi. iki saat kadar Handanla 
bahçede oynadım. Vesi.me arada sırada yanımıza geli 
yor,sonra yine köşke giriyordu.Akşamüstü, misafirler 
gider gitmez kendimizi sokağa attık. Nalanla yanya 
na vUrüyorduk. Handan bazan önUmüroen. bazan da 

arkamızdan geliyordu. Vesime evde kalmıştı. Ça.mlı 
ğa saptık. Kurumuş çaım dikenleri üzerinde, düşme 
ınek için ihtiyatla yürüyerek Hıristostan sahile inen 
yola kadar geldik. Nalan orada, bir ağaç altında dur 
du. Bostanları, çitli yollan ve akşam güneşinin kızıl 
serpintileri altındaki denizi çerçeveleyen bir hareket 
le kolunu salladıktan sonra: 

- Burası giizcl, dedi. Oturalım istersen! .• 
Yanyana oturduk. Handan öteye beriye koşuyor, 

çam dikenlerini avucuna doldurarak etrafa serpiyor, 
kendi kendine oynuyordu. Na.lan ona bizden çok u
zaklaşmamasını söyledikten sonra bana döndü: 

- Kenanl söyle bakalım! .. Bu yirmi günü nasıl ıre 
çirdin? .. Dinlendin mi biraz?. 

Gözlerine işleyici bir bakışla baktım: 
- Münakaşadan ve kavgadan nasıl nefret ettiği 

mi bilirsin. dediım; yirmi gün evvelki kavganın tek. 
rannı mı istiyorsun? 

- Hayır! .. Seninle hiç ciddi konuşulmaz mı?. 
- Ciddi konuşmak bu mu?. 
Gülümsedi. Sonra bahsi değiştirerek: 
- Ada çok gilzcl değjl mi?. dedi. 
- İçinde oturanlan bahtiyar eden her yergUzeldir. 
- Kenan, dikkat ediyorum; beni boyuna iğneli-

yorsun ..• 
- Elimde değil!.. dilimi tutamıyorum. 
- Peki nmmıı nicin ?. 

- Iş ortada.. 
- Bilinımez diyorum ... 
Son sözü sert ve keskin söyledim. Nalan dikkatte 

yüzüme baktı. Hatırından fena şeyler gcçır:miş ola
cak ki merakla sordu: 

- Bilinmez ne demek? .. 
- Belki intihar edeceğim! .. 
- Ne?. 
- lntihar edeceğim!.. 
Gözlerini a.çtı: 
- Böyle bir çılgınlığa lüzum yok, dedi. Beni Uf 

mek için söylüyorsun değil mi? .. 
- Hayır sadece doğruyu söylUyorum. 
- Kenan! aklın başında mı?. 
- Şimdilik, evet! .. 
- Her zaman da böyle olacak herhalde .. 
- Bilinmez! .. 
- Saçmalama kuzum .. Bana cevap ver .. Şaka edi-

yorsun de~l mi?. 
- Hayır. 
- Hasta bir kadını üzmekten ne r.evk duyuyd°' 

sun? .. 
- Intikam alıyorum .•• 
- Hainsin .. 
- Hangimiz?-
- Sen! .. 

'<Arkası var) 
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G""ndelilt Gazete 

'l'AN'm hedefi: Haberde, fikırde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, karım gazetesı olnııya 
çalışmaktır. 

- ABONE BEDELi -
Turkıyc Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

750 • 6 Ay 1500 ıt 

400 ıt S Ay 800 ıt 

150 ıt 1 Ay 300 ıt 

Millctlerarası posta ittihadına dahıl olnu
Yan memleketler ıçın S0-16·9-3.5 liradır 

~bone bedclı peşındır. Adres dcğıştirmek 
5 kuruştur. Cevap ıçın mektuplara ıo 
kuruşluk pul llivesı llzıındır. 

IGONON MESELELE;;ı 
Amerika harbeder mi? 

[Yazan: M. Zekeriya] 
Japon ta.yyarelerindoo atılan bom

ba.tarhı. Y angtse nehrinde Pa.n.ay a
dında.ki Amerikan gambotunun batı
rdmru;ıındnn doğan hadise bala kar 
pa.nma.mıştır. 

Amerika Cümhurreisi bu ha.diseyi 
bnSit bir taniye ile kapatmak ist.e
rnccliğl için doğnıdan doğnıya. Japon 
imparatoruna. müracaat ederek bu 
gibi hadiselerin tekerrür etm.iyeceği 

halilkmda temhıat ist.emiştir. 'hlW
da.n maksadı ı;;udur: Japon ordusu 
hükfımetbı emirlerine itaat etmeme
)1 adet ed!ınmiştir. Japon hükWııeti 
laırziye verir. özür diler, fa.kat Ja.pom 
ordusu bildiğini yapar. Japon ordu
suna söz anlatabilecek bir makam 
vardır: lınparaforluk. imparator Ja
ponlamı naarmda mukaddes bir vü
cut old~'ll iç;ın onun vereceği sözü 
tutmnk büfün Japonlar için milli bir 
Va.zil edir. 

Fakat Japon hükfimeti lmpa.rat.o
ru hu işlere kanşbrnı.ak l<;;temiyor, 
onu bu kabil hadiselerin üstünde tu
ta.rak cevap vermekten müstağni sar 
~"Jl·or. Bu sebeple Roosevelt'in pro
testosuna cevap nrJibniyor. 

Amerika son hfıdiseden a.sabileş
ıniştir.Cıe,-ap verilmemesi Amerika ef 
karı umumiye,ini bir kat daha sinir
lendirnişttr. Hatta Cümhurreisl do
nanma kumandamnı kabul ederek o-

nn ? 4' irJ MrTt<JiftıMr.~ = 
bur olmustnr. 

HUdlsclerin seyri Amerikayı har
be sürükUyecek midir? 

Bu sualin OO\"OOI şimdilik menfi
dir. Çin - Ja.}J'>n harbine Jrn.rşı Ame
rilmdn. hii.kim olan kanaat şu iki 
cümle De hulasa edilebilir: 

Akdenizin bu9ünkü şartları arasında Şimali Afrika mühim bir va· 
ziyeti haizdir. Hoşnutsuzluk isinde yüzen bu saha, alakadar devlet· 
leri derinden düşündürüyor. Yazı, bu mevzuu tahlil etmektedir. 

• • 

SIMALI AFR.KA 
MESEL 

• 

F ransanm Şimali Af ri
kaya yerle~meai ken

disine çok pahalıya malolmuf
tur. Fransız emperyallistleri 

Akdeniz ile büyük çöl arasın
daki 300 mil genitliğindek; 
zengin ovaları ve vadileri ele 
geçirmek için, tarihin doğdu
ğu gündenberi burada yafı

yan ve yurdunun her adımını 
süngü ucuna teslim eden, ve 
hala Fransa hakimiyetini çe

kenıiyen bir unsurla kartılat
blar. 

Berberler, ehramların inşasından 
yüzbinlerce yıl önce de yaşıyorlar
dı. Bunlar, Mısırlılara, Fenikelilere 
ve Romalılara mukavemet ettiler. 
Nitekim bugün de Cenubi Fastaki 
dağlılar hala Fransızlara mukave
met ediyorlar. Islam fütuhatı sıra 
smda Araplarla, Berberler karşısın 
ıar ve daha sonra bunların hepsine 
Arap denilmişti. Hakikatte bütün 
bu ha.valide hakim olan kan, Ber
ber kanıdır. Şimali Afrikalıların 

yabancı hakimivetıere boyun eğ
mek istememelerinin sebebi de da 
marlannda bu kanm kaynamasıdır. 
Filhakika bu kan kaynadıkça mü
him hadiseler vuku bulur. Nitekim 
iki yıl evvel de bu çeşit hadiseler 
vuku buLmuş. Fasta, Dartılbeyzada, 
Kostantinivede. Cezayirde kanlı ha 
diseler biribirini takip etmişti. 

B ugün Mussolini Libyalılara 
Franko lspanya Fa.sına bir 

~k şc:v.ler vadettikleri için Fransız - - -- ... - .... - .. .. 

. ..............• YAZAN: ················ 

(Marul At~::~ Si!• Muq~~:~:) ı 
............................................................ 

Fas havalisinde Bedevilerden bir grup 

dan fazla bir zaman tuttu. Cezayi
rin bugün 3 milyon hektar araziye 

hububat ektiğini ve Fransaya 10 mil 
yon hektolitre şarap ihraç ettiğini 
nazarı dikkate alırsak, onun Fran
cı~ ;,.;n n,p kAnı:n• miihjm bir iktısa 
dı kaynak teşkil ettigini anlarız. 

Fasm istisman daha yeni bir ha 
disedir. Fakat Cezayir, iyi üzüm ye 

tiştiren bir me.'Tlleket oldu. Bura-

F ransanın Şimali Afrika im
paratorluğunun en hassas 

noktası Cezayirdir. Fas belki daha 
tehlikelidir ve yabancı hakir:oiyetin 
den kurtulmıya daha fazla istekli
dir. Fakat Cezayir kadar zengin 
wç- •m ~ı.nıcıw K<LYhiil\. oııını.K oa.lU

mından daha mühim değildir. Ceza 
yirde, ekserisi Fransız olan bir mil 
yon kadar A \Tllpalı vardır. Bunları 
kendilerinden altı misli büyük yerli 
kitlesinden korumak için Fransa 
burada 100,000 beyaz asker ve Su
dan ile Niger'den getirdiği birçok 

siyah asker bulundurmaktadır. Fa 
kat Fransa bu havalide bilhassa 
hava kuvvetlerine dayanmak fik
rindedir. Ve askeri ihtiy~larmı 

temin için, Cezayirde 3000 mil de
miryolu uzattıktan başka birçok o
tomobil yollan yapmıştır. Fakat sa 
hilden uzaklaşınca yollar darlaştığı 
için Fransa daha fazla tayyar~er 
den ist!fade etmeyi kararlaştırmı§ 
ve ona göre tedbir almıştır. 

C ezayir Fransanın en zengin 
iktısadi kaynaklarından bi

ri olmakla katmaz. Bundan başka 
bir milyar franklık bütçesinden 6 
milyon frangını Fransaya askeri 
msaraf olarak verir. Buna mukabil 
Fransa Cezayire şöyle böyle muh
tarivete benzer bir idare temin et 
miştir. Cezayirliler Fransız Mecli
sine Uç mebus gönderirler. Mahalli 
hükumet ise yarı seçilen. yarı tayin 
olunan azadan müteşekkildir. Yerli 
şeyhlere, kaitlere ve saireye bir 
dereceye kadar nüfuz ve Ucret ve
rilmektedir.. Fransızlar, bu çeşit 
yerli rüesaya Unvanlar, rütbeler ve 
ücretler vemekte cömert davranı
yorlar. Tabii Araplar bunun !'!ebe 
bini anlamakta gecikmemişlerdir. 
Bu yüzden bugün Cezayirde hoş
nutsuzluk vardrr ve bu hoşnutsuz 
luk içerlere doğru ileriledikçe art
maktadır. Bugün bütün bu havali 
de Akdenizin ötesinde vuku bulan 
muharebeden başka bi~ey konu
şulmuyor. Hatta bu konuşmalara 
göre, Ispanya asilerinin kazandığı 
her zaferi yalnız Faslılar kazan
makta ve bu §ekilde kendilerine şi
mali Afrikanm kurtuluşunu hazır
lamaktadırlar. 

I
• spanya harbi neticesinde ts 

panya Fası istiklaline kavu 
şacak olursa bu hadise, belki de, 
Şiımali Afrika tarihinde bir dönüm 
noktası teşkil eder. Bunu anlıyan 
Italya.nlar Libya Araplarına karşı 
dostça bir hattı hareket takibine 
başlamışlardır. Gerçi buradaki A
raplar orta çağlara mahsus usul ile 
korkutulmuşlar ve susturulmuşlar 
dır, fakat onlar da Fransız idare
sinde yaşıyan kardeşleri derecesin 
de hoşnutsuzluk iç.indedirler ve o
nun için kendilerine verilen yeni te 
minatı, gülerek ve biribirlerine Sin 

Uı.ı ıs.lı. 'harşılanuşlardır. 

Ispanya Fasmdald Faslılarm me 
ramlarma nail olup oTamıyacaklan 
henüz belli değildir. Fakat burada 
bir hadise kopacağı muhakkaktır. 
Ve bu hadise Tancadan başlıyarak 
Trablusgarp hududuna kadar a
kisler doğuracaktır. 
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HıRtlN 
~kö?E"-

Dadı. Matmazel, 

Anne, Vesaire .•• 
-UÇUNCU FASn,..... 

[Yazan: Aka Gündüz] 
Kifa.plan karıştırnuya. Pesta.loci'

ri t.art.aJda.nuya, Dürkhnym'i dürtU~
türmiye, Ja.n Fıno'yu şahit tutmıya. 
baoot yok. Bizim apartımanm (be
nim değil, yani kira ile oturmakta. 
olduğum apıartımıının) ca.ddeye b~ 
kan herhangi ~ir pence•esinde yerle
şiniz. Şöyle bir gelene geçene ba.kmız. 
Cemiyetin muhtelif tipleri hakkında 
ulemalıbra ya.km bir bilgi peyc:b:ılıla.r

smız. 

Bizim cadde mastesna ''e marifet
li caddelerden biridir. Bu tarafı bi
ııim sıra., karşı ta.raf tütün fabrikaı. 
ort.ası fenersiz, kaldırmısız cadde. 
Sağdan Seh......apeller sokağına, ortaı

druıı Afililer soknğaıa sa.par. Sola gi
dl.5i de Liınuzinliler caddesinin öt.esi .. 
ne ka.da.r uzanır. 

Nasıl ld tiyatronmı keyfini çıJmr .. 
mak içi.o dekor lii.zmıdır; bu mevzu
mı zevkine varmak için de bu d6koru 
çizmek 13.zımdır. 

Sahnede birinci derecede rol aJa.n.. 
la.r şunla.rdır: 

Korkak aşıklar, çekingen fışıklar1 
cesur a§rklar. 

Tütün işliyen ve öğle paydosla.:nn .. 
da. ağızl1Lriyle muzika !'J3.}ıp danseden 
şen kızlar. 

Akasyalar altnıda şen kızlarla k&. 
~ kapma.ca O:)inıyan işdaşla.n §00. d&t 
li.ka.ıılılar. 

Bembeyaz gömlekli, saçı pomatlı, 

tertemiz ba.kkaı çı.raklarlle bembeyaz 
prost.elfilı, saçı fiyoognlı. tertemiz 
beslemecikler. Hiç.birinin n.rasmdan 
bir da.mJa soyun sızdığı görülmez. 

Dadılar, matma.zeller, anneler. Ve. 
saire, vesaire, ,·esaire... 

Yerim dar olduğu için vesaireyi 
büsbütün bırakıyonmı. Da.dılardan 
öncekileri §(>yle yarım yamalak a.1ı .. 
yonım: 

Seksa.peller sokak. Burada. Ustlcrl 
li.'\'3.Dİa kokan 5iftler kolan vurur. 
AfiJiler s<U.k. Bura.da D.b';-zı içki ko. 
kanlar dirsek vurur. Limuzinliler cad 
de. Boraya kibu.r takmıı sa.par. B1zinı 
caddeye de becerilisizlerle dadılar-. 

matma.zeller, anneler kalır. 
~ asıl son Uç ~şidindedir. 

1 - Amerika, Çin - Japon işleri
ne karışmamalıdır. 

2-lca.p ederse Amerika Uzakşark
t.a.kı donarunasrnı geri çekerdi bir 
harbe sürüklenmekten kaçmma.ırdır. 

Son hadiseye kadar Amerika efka
rı uınumiyesi Jıı.ponla veya herhan~ 
bir devletle harbe tutuşm.."lktan lçti
llabı iltizam ediyordu. Bugün ortada 
sinirlilik '-arsa da, bu tl!Sabiyetın bir 
harbe müncer ohnası ihtimali azdır. 

gücleşmektedir. Faslılar, emperya
listlere en fazla karşr gelen ve on 
lan en çok uğraştıran unsurdurlar. 
Sebebi, yenilmez muharip, ateşli 

dindar. kuvvetli vatansever, ve her 
şeyden ziyade Araptan fazla Berber 

olmalarıdır. Ancak Charle Martelin 
askeri dehası, onlann bütün Avru
payı istila etmelerine karşr gelmiş, 
ve ancak Miladın 700 üncü yılında 

Franyand ile Iabella A vrupadald 
saıtanatlanna son vermiye muvaf 
fak olmuştu. Fakat ne gariptir ki 
dört buçuk asır sonra bunların 
20.000 askeri tekrar Avrupaya geç
miş ve Franko ile beraber tspanyol 
!arla muharebeye girişmiştir. Bu
gün Ispanya Fasında yaşıyanlarm 
hel'si de Frankonun muvaffakryeti 
takdirinde istiklale kavuşacaklan
na emindirler. lspanya Fasının ha 
ricinde yaşxyan Fashlar da, hatta 
Cezayirlilerle Tunuslular da ayni 

da istihsal olunan şarap Bordo şa
raplarile karıştırılarak halis Fran 
sız şarabı diye biltUn dünyaya satıl 
maktadrr. Fransanm Fas mıntaka
sı 250,000 murabba mil genişliğin 
dedir. Buraya 75,000 kadar Fran
sız yerleşmiştir. ispanya Fası ise 

9000 murabba mirden ibarettir. Bu

radaki yerli halk 750,000 den iba 
rettir. Fakat Fraruıız Fasında 5 

~KUYUCU ©t li 
MEKTUPLARI 

Dadıla.r: Ağızlariyle lif atan ~P"' 
kmla.ra ce\"ap yetijtirirler ve elleriyle 
ellerine emanet edilen çocuklan tar .. 
taklayıp döverler. 

Evleriıncle birer dadı besliyea ve 
çocuklanm bizim sokaktan g~lrten 
muhterem amıeler! Haberiniz olsun 
ki henüz iyice konuşamıya.n çocuk}&. 
rmız, sevgili da.dıcıkla.rmdan adama
kıllı dayaklar yemektedirler. Amma 
siz zavallıtann ne haberiniz olacak! 
Yavrunuzu koo.trol edecek vaktiniz 
mi \ıtr! işiniz ba.5mrnla.n aşnuş: Si
nema, modistra, Fa~"'\·e - oklok - ça.y! 
lskarplnci, kUrk~ü, vizit, mizit, ,.es&-

Yalnız Japonya. lmparat.onı tal"Li
te vermez, Japonlar ecnebi gemileri
ne tnarnıılarda devam ederlerse 0 . . 
Va.kit Amerlli:anın ln~altere Ue birle-

şeye inanıyorlar. Bu da Fransaya 
bir hayli endişeler vermekte, 0 da 
Şimali Amerikadaki askeri tesisatı 
ve hava üslerini sağlamlamak ihti 
yacını hissetmektedir. 

F ·nnsa yüz sene kadar evvel 
Cezaviri zaptcderek Şimali 

Afrikaya adnn attı. Fakat onun 
Cezayirde yerleşmesi, yaron asır-

milyon Fa.slı vardır. lspanya Fasın 

daki lspanyolların sayısı 35,000 i 
geçmez. lspanyollar Fasın iktısadi 
bakımdan ilerilemesine yardım 

etmedikleri için buradaki Faslılar 
Avrupalılara karşı bir hayli dik ka 
falı davranıyorlar. Bunların Avru
paWarla dövüşmek için vuku bu 
lan daveti hemen kabul etmelerinin 
sebebi de budur. O halde Ispanya 
harbi bittikten sonra bu mmtaka
daki yerlilere verilen söz tutulmaz 
sa bunların hemen ayaklanacaklan 
şüphe götürmez. Ve Fasın bu mın
takasında kopacak yangın muhak 
kak ki Fransız ımmtakasma sürat
le yayı1tt, hatta bu yangının kıvıl
cımı Cezayire de sirayet eder. 

&erek Japonyaya karşı iktrsa<U taz
Yik icrasına teşebbüs etmesi muht.e
hleldlr. Böyle bir tazyik eheınmiyet
s~ d~<'iildir, çUnldi Japonyanın % 70 
harici ticareti bu iki memleketle yaJll
hr. Amerikanın ynlnrı.. Japonyad8Jl 
ipek çorabını ithal etmc~i ınenetme
&i, Japon ipek fabrika.la.rını kapatmı
ta k8.fidir. Aıne-.ıika ve lngilterenln 
İktısadi taz:rf.l<i Japonyayı kötUrü.m 
btr hale g~tirebilir. Zaten Japonya 
lktısa.dmı i~i bir mevkide değil ir, 
böyle bir boykotaj onu müthiş soı et
te sarsabilir, dahildeki ın."lli b~1 ============================ 
artır:rr ve ,Japonyayı harbi t.erke mec lngiliz Karikatür~: 
bur edebilir. 

Fakat lngiltere '\'e Amerika. mecbur 
olınadık~.a bu silaha müra.ca.at niye
tinde det:ıildirler. Çfutkü Japonya ü
bı:ıtslzllğe düşereklngiliz nAmerikan 
geınilerine saldırarak bir harbe sebe
biyet verebilir. lngiltere ile Amerika 
~iındilik harp tara.ftan c}eğlldlrler. 

lktrsadi taz:rikbı bir mahzunı da, 
İlaponya ile l~giltere ve Amerika a.
!'asmdaki ticari ve iktısa.di münase
betlerin istikametlerini dcf,iştirmesi 
tehlikesidir. Almanya. ve fta;lya bu 
\'aziyetten istifade edebilir ve Japon
l'a ile miinasebetlerini artıra.bilirler. 
llu da netice itibarile Amerika ve ln
{;ilt(!ren~ 7.ara.nna olur. 

Görülüyor ki haitl'>eler o ıkadar ba
•lt değildir. Bilfıkis btrihirice kenet
letımi~tir .Zincirleme sürliklenlp gider. 

Onun için bu hadisenin bir harbe -Bayanlar, Baylar, timdi sıra ağır siklet 
'ehep olabileceğini 1.annetmlyorum. . çarpıtacaklara geldi .• 

fattıpiyonluğu için 

Çocuk Tiyatrosu 
Beyoğlundan bir okuyucumuz y~. 

zıyor: 

- Şehir Tiyatroc;;UJ'lun çocuklar 
için oynadığı pive,.ler haylı rağbet 

göz:üyor. Küçük yauul.ır, epeyce eğ· 
lcnıyıorlar. Fakat burada oynanan 
piyeslerin üç, dört lısft-tci i bir değiş.. 
mesi. çocuk tiyrtrosunu takip etmek 
itiyadını kazana•ı çocukları sıkryor. 
~unları daha ktsa zamanlarda değiş. 
tırmiye imkan yok mu, acaba? 

• 
Zeytinyağı Hilesi 

Aksarayda oturan ve adresi bizde 
mahfuz olan bir okuyucu yazıyor: 

"Piyasadaki zeytinyağlarının kan
şık olduğunu görerek çok müteessir 
oluyoruz. Bakkallar zcytinyağma su
sam v~ pamukyağı karıştırıyorlar. 

Bu hileye karşı hükilmeümizden kati 
bir tedbir bekli)'l~ruz. Zeytinyağı, boJ 
bol istihsal edilen bir menıleket mah
sulü olduğu halde bunda hile yapıl
masma göz yumulmama.k lazımdır. 

Bugün şu muhakkak ki birçok bak 
kallarda zeytinyağı karışık olarak sa 
tılmaktadrr. Halk bunun farkına va
ramadığı için pamuk ve susam yağını 
da ?.eytinyağı f'yatına almaktadır. Bu 
hilenin önüne mutlaka g~çmek lazım
dır. HükU.metten bunu bekliyoruz.,, 

• 
Denizlinin imarı 

Denizlide Yıldız hanında Olston 
tütün kumpanyası mübayaa memunı 
Hayreddin Tan imza.sile aldığımız 
bir mektupta deniliyor ki: 

"Mensup butund'l.lğum kumpanya
nın mubayaa memuru sıfatile garbi 
Anadolunun birçok şehirlerini do
laştmı. Bu sene Aydında bulundum. 
Nazillide de uzun müddet kaldım, 

bu mamur şehirleri gördükten sonra, 
Denizliye geldim. F'a kat, derin bir su 
kutuhayale uğradım. Garbi Ana.dolu
nun mümtaz vilayetleri arasında bu
lunan Denizliyi çok geri gördUım. 

Mesela, bu vilayet merkezinde ale 
llde bir otel, lokanta ve krraath11ne 
bile yoktur. Seyyahlara ikametleri 
için gösterilen yer han odalarıdır. 

Şehrin biricik sineması, maalesef, Iz
mirdeki Uzilm ve incir mağazaların
dan farklı değildir. Sokakların temiz 
liği. sulanması, şehrin içecek suyu ba 
kanından büyük himmete muhtaçtır. 
lma.r çalışmaları sırasında büyük 
eksiklerin de tamamlanması ve gö:r.ö
nUnde tutulması şüphesiz çok isabet
li bir hareket olur.,, 

• 
CEVAPLARIMIZ: 

S. N. immlı okuyucumuza.: 
Aka Gündüzün "Aşkın Temizi,, 

romanı kitap halinde çıkmıştır. Bir 
lira mukabilinde idaremizde satıl

maktadır. 

• 
Edirne Merkez Kamunu Kayapa 

köyü eğitmeni Akif Can'a: • 
Derhal umumi müfettişlik ziraat 

müşavirliğine müracaat ederek vazi
yeti bildiriniz. Tohu.m ve çift aleti ve 
rilmesini, eğitmen sıfat.ile doğrudan 

doğruya isteyiniz. Bu müracaatın göz 
önüne alınacağına şüphe yoktur. 

• 
Davit DavityRD imzaE.ile mektup 

gönderen zata: 
Şikayetiniz a'ııkadar makamca 

tetkik edilmiştir. Yazdıklarınızın biç 
biri doğru ve hakikate uygun değil· 
dir. Bu itibarla istekleriniz nazarı i
tibara alınmıyal'lkt.rr. 

lre. .. 

Ta.rta.klruuı.n. bileklerinden tutulup 
havalaodınla.rnk sürüklenen, şamar, 
çlnıcllk, arnsıra tekme yiyen çocuklar 
dadı~klarından öyle yılmışlardır ki 
e,·e dönünce a.ğızlannr açıp tek söz 
söyliyemezler. Canlarını dislerine ta.
kıp söylemek isteseler bile evde bir 
anne veya bir şambaba bulamazlar 
ki ... Zaten bulsalar, söyleseler, kon
trol edilseler böyle şeyler olmaz. 

l\la.tma.zeller: Yani dün onla.ttığnn 
yerli ,.e yaban yellozlar da ayn bir 
tiptir. On.la.r da ellerine emnnet edi· 
len sekiz, on. on üç, hatta on beş ya
~ındalii çocuklara bilfi.kis çok il; mu
e.meJe ederler. Oııln.n başıbos bırakıp 
sek~peller sokal:rına sapmak için 
bundan başka uygun çare yoktur. 
Bazı serpilnıt:; yanucuklar da kandır 
kaynar, candır !;Cker kaide ''e üslU
bunca se\imli matmazellerlni acemice 
ta.ldiıle koyulurlar. Ra.bıa iştedir, tez. 
gahtadır, göremez. Anne kuvafürülJ 
ınıa.kinesiyle baskıcladır, gör ınez. 

Anneler: Yani bebelerini dövdüroo 
ve olgµnlaşmıya yüz tntmuc;larını 

matmazelle kapıp koyu\"eren sar.mit· 
lar da buralardan birer ikişer geliı 
geçerler ise de hiçbir şeyin f arkmdf 
değillerdir. Yalıut kendi başlan m 
hat ol un için aldıns etmezler. 

Benim gibi hasta olduğunuz içlı 

pencerenizden aynlamıyorsanız dnh~ 
o kadar çok ~eyler görUr ve ö~renir· 

-.miz ki herbiri bir düzline romancryıı 
çok bile gelir. 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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AH h Cümlemizi 
Hakem Olmaktan 
Muhafaza Etsin! 

(YAZAN : BURHAN FELEK ) 
Ben 17 Yatımda futbo'e bafladım. O gündenberi bir türlü h~ 

f& gitmes 'ni bilmiyen, bir türlü hizmetini takdir ettiremiyen ve 
bir türlü layık olduğu himayeyi bizde bulamıyan yegane umur 
olarak hakemleri gördüm. 

Otuz senedenberi futbol sahasında. 
türlü türlü perişanlıklara, türlü ni -
zamsızlıklara ve çeşit çeşit taşk clık 

Jara rastgeldim. Hn.smlllI patakla -
mak gibi adi döğüşten tutun da ale
nen ha.kemin mukaddesatına küfre
dilmesine kadar her türlü kötülüğü 
gördlim. Bu arada (Hamdi Emin) in 
futbol federasyonu reisliğinde bulun 
duğu ve Zekinin de Istanbul futbol 
heyeti reisliği ettiği sıralarda hakem 
lere verilmiş olan ehemmiyet ve gör 
terilmiş olan geçici himaye istisna. 
edilirse, bu otuz sene içinde hakem 
lerin muttasıl ve her taraftan hırpa· 
lanışmdan ba§ka şeye §ahit olma - ' 
dnn. Şahsen idare ettiğim ecnebi v.e 
yerli maçla.rmda birtakım kendini bil 
miyen haytalar tarafından : 

Altı Gün Altı Gece 

Bisiklet Yarışı 
Boenos Aires altı gün alu gece bi

siklet yarışmda Alman Göbel blirt
gen çifti, ltalya.nlann meşhur Bom
bagitti - Grillo çiftini iki tur geride 
bırakmak suretile birinciliği a.l.mı§ • 
tır. 

David Jack 

Antrenör Oldu 
Anıenalin meşhur mUbacimleri a

rasında sıkı şlitıerile dünyaya kendi
ni tanıtan DavUl Jack Londra antre 
nör kursuna girmiş ve buradan me
zun olmuştur. 

Son zamanlarda Çekoslova futbol 
federasyonunun milli takımını çalı' 
tırnıak üzere lngiltere antrenör kur 
suna mUracaat etmesi Uzerme bu 
meşhur oyuncunun ismi namzetler 
arasında Çeklere verilmiştir. 

Avrupada A tletiım 
3 eyllilde Pa.rlste yaptlacak olan ha 

fif atletizm Avrupa şampiyona mlisa 
bakalarını Cümh1ırreisi Le~run hi • 
mayelerine ahnıştır. 

Alman ve lngiliı Amatör 
Boks Maçı 

Alman ve ltı.giliz amatör boks ekip 
teri nruında Londrada yapıl ıt1 karşı 
taşma. 4-4 beraberlikle neticelenmiş
tir. 

..:_ Ulan kaça satıldm? şeklinde 
hakaretlere maruz kaldığım gibi biz 
de futbolUn babaaı defuniye layik o
lan hepimizin ağabeyisi aksaçlı tec
rübeli Fuad=n bir ecnebi maçını idare 
~erken, burada yazmam matbuat 
kanununun müsaade etmiyeceği ağır 

(Felek) in lıaharete maruz kal· 
c/ığından bamettiği (Moravıha. 50Al~llfankackibl: 937a.dsen3e1119ind-') yapb1·ğı 

.. mı rşı qm a ıil•ia ga ıp. 
Slavya) maçındaki 6 defa berabere 5 defa d3. uıa.ğlOp 

hakaretlere maruz kaldığına da şahit r
olduın. Blitün bu sebeplerden dolayı 1 
hep hakemlikten çekildik. Bir an gel 

hakemlik hali J olmuştur. ' 

eli ki, bir maç idaresi ancak etrafın 
küfürlerine tahammUl etmek ile 
:mümkün olabiliyordu. Bunu da göze 
alanlar azaldığı için futbol f ederas • 
'°nu harekete geçti ve yukarıda de 
eliğim geçici himaye devresi doğdu. 

aftanın Futbol 
Lig Maçları 

Bugjin bu devrenin çoktan geçmiş 
e1duğuna, hakemler;n mutta:!!tl h•rpa 
lanmaları ve bu arada iki hafta ev
"Velki bir lig maçmda hakemin kafa-
11ma topla ve dizine tekme ile vur.ıl 
duğunu buna karşı da hala bir fev
katfı.de tedbir alınmadığını görmekle 
hükmediyoruz. 

Daha fenası sahalarda haka.-nlcr 
böyle hrrpalanır ve mütecavizler hak 
]anda bir şey yaprlacağı beklm1rken 
memleketin en iyi hakemlerinden Şa
zi Tezca.nın ebediyen hakemlikten a
tııdığmı öğreniyoruz. 

Şimdiye kadar hakeme tecavüz et 
tiği, arkadaşını dövdüğü veya niza
ma. ve terb'veve avk•n hareket et
tiği içlh müebbet boykot cezası ve
rilmiş bir oyuncu hatırlamıyorum. 

Llkin en iyi hakemlerimizden birl -
nin Atlahla cezayı verenden başkası 
tarafından bilinmiyen bir sebeple ha 
kemlilcten ebediyen atılmış olduğunu 
unutmamak Uzcrc ve esefle görüyo· 
ruz. 

Gecen haltalli maçlardan: lıtanburspor muhacimleri 
Süleymaniye kalui önünde 

Oyunculardan, tıeyircilerden ve bu 
günkil spor teşkilatından hakemle • 
rin gördl\kleri garirı muameleye bak 
tıkça çoktand·r hakemliği bırakmış 

olduğuma nekadnr sev·ıniyorum. 
Allah cümleyi hakem olmaktan ko 

nısun. 

• 
$az1 Hakkındaki r arara 

Hakemlerin AICikası 
Futbol federasyonu tarafından Fe 

1terbahçe • Enosis maçmda ç kan ba 
zı: hadiseler dolayısile hakem Şnzi 
Tezcana ceza verildiğini bildirıni.,tik. 

Haber aldığımıza göre. Şazi Tcz
eanın tecz1yesi ka.rar-nm bir daha 
esaslı şekilde tetkik edilmesi 18.z·m
geldiği kanaatine varan lstanbul ha 
kemleri, Türkspor kurumuna mtlra
caat ederek bu kanaat ve isteklerini 
bildireceklerdir . 

Yarm Taksim stad nda Istarıbul
sporun Eyüblin B takımlan saat 
14,30 da karşılaşacaklardır. Ayni sa
'lltte Şeref stadında da Fenerbahc;e 
ve Topkapı B takımlan çarp.şacak
tır. 

Pazar gilnU oldukça mühim mac; • 
lar vardır. Taks"m stadında saat 13te 
Galatasaray ve EyUp A takımlan 

bir maç yapacaktır. Hakem Ahmet 
Ademdir. Saat 14.15 te Gü -
neş ve Süleymaniye A tak·mlan ka.r 
şıln~acaklar, hakemliği Nuri Bosut 
yapaca.kt•r. 

Pazar gUnU Şeref stadmda da bir 
çok maçlar vardır. Snat 9 .30 da Ana 
doluhisar ve Altınordu A takım}an 

Maden ihracı ~çin 

Yeni Talimatname 
Anka.ra., 23 (Tan muhabirinden)

Buğday ve kömür dahil olduğu haL 
de bUtün madenlerin ihra~ evvel 

BM "Seksapeller Sokak,. adında lisansa tabi tutulması hakkındaki 
yeni bir romana bac:Jadım. Boşuna kararnamenin ne suretle tatbik edil 

yor~hlfc rou ·1•ır ılrr._!n;7? F.:vet. bir 
1 
ccğ"ni gösteren talimatname Vekilt~r 

1 • • "'°' '·'T!la öv r 1n lcmld Iıcr ış o.:ıca.- R eyet"ndcn çıkmış ve meriyete g r • 
G r.ı. Vt'JIT'11 •. mi tir. 

O Talimntn:ı.me ancak bir firma ta-
ıll"P". ı· • • .. , ~(' .. """ ... "" .. _: 

cB r Un ver it il> imzasile ınektup ıö.:ı 
c1"ren değerli okuyıınmım (Kari karşılığı 
olarak lrullanıl:ııı okuyucu yanlqtır Doğru 
w olcuyandır) bana karşı temiz yüreğinde 
heelediil temiz duygulara teşekkür ede 
rimı istediklerini yerine getirmefe ve se• 
sisini haketmefc çalrşacafmı: 

~. G, 

raf ndan ayni vasıta ile sevkedile • 
cek olan ve ton kıymeti bin lirayı &§ 

nııya.n mallarla, ecnebi tabiiyetindeki 
gemiler için verilecek kömür ihracı· 

nı istisna etmi~ir. Lisantı almak isti
yenler, lktisat Vekaletine müracaat 
edecek , bu lisanstan yalnız kendileri 

oynıyacak. ha.kemliği Tank yapacak
tır. Saat 11,15 te Ortaköy ve Beyler 
beyi A ta.kunla.n Halit Galip Ezgü 
nün hakeml"ği altında çarpışacaklar 
dır. Saat 13 te Beykoz ve Topkapı ta 
lamları Nihat Bekdik'in hakemliği 
altında karşılaşacaklardır. Beşiktaş 
ve Vefa A takımlan da sa.at 14,45 te 
h11kem Feridun Kıhç'ırı idaresi altın 
da bir maç yapacaklardır. 

pazar günU Fenerbahçe stad·rv.la 
da HiiAl ve Ka.ragllmrUk takımla n 
saat 13 te çarpışacaklar, hakemliği 
Adnan Akın yapacaktır. P'enerbahçe 
ve tstan bul spor A takım lan da ha • 
kem Bilrhan Atak'm :daresinde saat 
14,45 te ka~ }aşacaklardır. 

Ma•ua t Balosu 

için Hazırlık 
Bu sene, İstanbul Bum Kurumu 

baloeu, bir kanunla resmt bir te§ek
kUI mahiyetini alacak olıan Bum bir 
Jiği namına olmak üzere Ankara, ıs 
tanbul ve I.zmirde verilecektir. · 

B\Mllardan Istanbul Basın B"rliği 
balosu Şubatrn on ikisine ve kurban 
bavramının ikinci gi\niine müsft.dif 
cu..,.,art~; gecetıi mükemmel bir şe
kilde verltecektir. 

kullanacak ve 45 gUn için mute!>er 

olacaktır. Bu müddet bazı maddeler 
için uzatılabilecek, yalnız malların ih 
racı için aradaki anlaşmalar bitinoe, 

Iisan8 Ttendilfğinden itibarını kaybede 

cektir. 

BOGULMUS 
ENGINLILER 

-2-
Akşam olunca rüzglr kesildi. 

MUthi.f bir sıcak bastı. Sidero bur 
nuna daha otuz mil mesafe vardı. 
Kardeşimle beraber yelkenlere ko 
valar ve maşrapalar dolusu su atı· 
Yorduk. Maksat yelkenlere rUzgl. 
n kaçırtmıyarak yolumuzu arttır
pıaktı. Gline§ batıya ağdı. Garp se 
ması ölen bir balık gibi renkt.en 
renge giriyordu. Can çekişirken, 
her !!Oluğunda bir renk veriyor, en 
güzel rengini canı ile beraber son 
nefesinde teslim etti. Benzi attı. 
Sular karardı. Yıldızlar pmldaşmı 
ya koyuldular. Provam•zcla Dübbü 
ekber, Şimal yıldızı, zatUlkursi Ce
nubumuzda mizanı kovalıyan ak
rep kıskacile Saturn'u tutmuş, 

"bunun kadar parlağınız var mı?" 
diye şimal göklerine "Yleydan oku. 
yordu. lş1klanmızı yakmrştık. Bir 
az sonra Si1yon'u tıöndUrdUk. Son 
ra da sancak iske!e fenerlerini. Ba 
bam Giıidin yükselen g-ölgesi üs
tünden. bizim kay.ğın gölgesini ıse 
~em~i artık. 

S ehir'erl c1 '"'1rl11N1n ;n• .. n1ıtr a. 
rasmda doğdu doğal! geceyi 

görmemiş olanlar çoktur. Onların 
gecesi, gece de~il. glindii"T.iin. lam
ba vla. elektrikle bir tJıklididir. O 
pek sun't bir gecedir! Ger.eyi tanı. 
mak ic;in yarad1h111•n tenha yer1e
rinde bulunmah Hiç unutmıva<"a. 
~. hararet l!ito-;de arbvnrdu. Ke 
sif bir sis te cöküvorcln . !;iR hor:ıu
muza ~clivordıt . Çünkü bizi tama. 
men ci?.liyecekti. 

Uzaktan uza~ A!lb'opal;a feneri 
hayal meval çakıvordu Alaca ka
ranlıkta bahamın yeşil fenerini gö. 
rUvordum. Sonra ise k·rmızryı gör 
miye başladrm. Kardeşimle derin 
bir nefes çektik. Çünkli babam Si
dero bumiyle bizim kayığm arasm 
dan değil. fakat bizim sancak açı. 
ğımızdan geçecekti. RUzglr ke!lil
ınişti. Yelkenleri:niz tıarkıyordu. 
Amma onunkiler de bittabi sarkı. 
yordu. Kardeşim Mndalı indirip 
kürek çekmeğe b&IJladı. Giridi kıyt 
tarken karlı dağların tepe!linden ~ 
secek kıyı rllzgA.nnı kapacağmı.ızı 
hesaplıyorduk. Oteki kayıksa ayna 
gibi bir denizin Uzerine kök salını§ 
bir selvi gibi yerinde duracaktı. 

F akat sıcak neydi yahu? Sis 
tııklaşb. Yıld·z1ar tıilindi. 

Karanlrkta. ağa"" sönen dalgalar 
bi1e görllnmez oldular. BUtUn en. 
gin valnız bir ses oldu! Davet eden 
bir Jayetenahivet 0 1du ! Karanlıkta 
insan battı kendi elini ayağmı bile 
vaz h göremiyordu. Ben kiinatm 
orta!mda elsiz. g<Svdetıiz. ancak bir 
varlık olmuştum.. BUtUn varhksa 
bana "gel!" diven bir sesti. Cenup 
geceleri karanhğ"llm bir dfli vardır. 
Artık ~;dero burnuna vakl&.'1Jl~ 

tık. Yekeye basarak dümen krr
drm ! 

Seneler~E-n beri aradri?nn. yolun 
da can "thi m hu mf"t111t nııl{ikadı 
ht>r ,.,.a"n!'P l"lP•ıam vl"khı Senin a
'"""·-1h., h!!•'1!1r1; nıvn,...11TI11" V• ...n. 
lflvcırımnm~ HA"l.'Tl" hftV11 1 dnf!'il:ii. 
~akın hft havııılolr dh~rek Pn,..;nin 
davetine kulak trkamaym. CUnkU 
&izi yaratan kuvvettir, ta,trr. su
dur, ağaçtır, göktür, klinat
tır. Başka hiç birşey sizin tırnağı. 
nızı bile yaratamaz. İçinizde Okya. 
nusun sesi çnıladı mıydı, bayatını 
zm en buhranlı anlan çaldı demek. 

YAZAN: ; 
i 
~Halikamas Balıkçısı 

TekAmUl bir adım daha atacak, ve 
siz de bUyük imtihanla karşılaştı
nız demektir. Ondan ısonrası, sil. 
ktıt, hareketsizlik, v~ harekeUıe bi 
le Adettir. Çünkü enginin sesine ku 
lak tıkayana, artık o ses uzaklaşa 
tıusar ve bir daha duyulmaz. 

N et.ekim de o ses ic;imde sönü 
yordu. Hava gövdemi sıkı 

fıkı saran kaim bir yün battaniye 
gibi sıcaktı. So1uduğum hava, bava 
değil pamuk gibi binseydi. Tık:ını
yordum. Başımdan aşağıya terler 
tıızıyordu . Yarad-lı!Şta tam lcaranlık 
yokt:tJr. Karanhğa alışan göz'er va 
km mesafedeki e,klli seçebilir. Yol 
cu krzm göğsU. önümde gurur ka 
nadınm üzerinde yüzerken ~rdam 
ağaran kuğuya. benziyordu. Kar gi 
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ra eelviler arasında ağaran mezar 
taşımdı. 

Ayakta elimde dfimen bak-vor. 
dum. Beyaz teninin aklığı. değil göz 

lerimi, fakat klinatı bile ağartıyor 
du. Artık denizin sesi sutıınuştu. 

Tefessüh eden gübre gibi ıtıınan ha 

vada ihtiraslı bir ağırlık vardı. Da 

marlarunı patlatırcasına çarpan k& , .. 
nım, ha.na "ben erkek kanıyım· 

diye bağırıyordu. Tenim o derece 
bir husasiyete varmı§tı ki en yu
mu'8-k dokunu§ bir işkence oluyor 
du. Damarla.rrm gerilirken kopan 
yılanlar gibi acıyordu. Beynimde 
bir köyde bir rüya kıpraşıyord~· 
Yakıcı karanlığın kl!-skatı duvan U. 
zerinde hayalim kara ısaçlı beyaz 
viicudUn kırışarak oynadığmt, be
ni çağırdığını görüyordu. Fırlıya. 
caklarmış gibi ardına kadar açılan 
gözlerim iki kıpk• zıl kızgın şişti. 
Nabzım §akaklanma varyoz g!bi vu 
ruyordu. Demir kafes içine kapan
mxş bir hayvan gibi titriyordum. 
Biltlin kadmlann bir ağzt oımasım 
ve yekpare bir öpüşte §ima1den ce 
nuba kadar hepsini öpmeyi istiyor 
duın . 

K admlarda bir altıncı duygu 
vardır. Yolun kenarına yak 

laşt klarm1 oraya varmadan tıezen 
körler gibi, kız da karanhk içinde 
beni şikin diye seçmişti. Ses çıkar 
mıyordu, Setısiz bir kadındı. Ne di 
yeyim? GUriiltUtıilı gök gUrUltUtıU 
gibi tıessiz ve kuvvetli. Fakat kayı. 
ğın pervanesini açık engine tutan 
elimin parmakları, dilmeni kanat
mak istiyornıu§ gibi tırnaklıyordu. 
Bir aralık dayanamaz oldum. Ye. 
rimden fırlayıp dümeni tutmuş ulan 
elimi önümdeki ağart.ıya götürdüm. 
Kayığın provuı mahzun mahzun 
döndü. Ve eski çizilımlş rotunıı tut 
tu. Bir öpücUğe hayatımı mahvet
miş. zincirlemiştim. 

lntıan hA.dleatla oynarken hldi. 
sat onunla oynavıverir. Hayatı alt 
Utıt eden maceralar rıek ufak ten
dUnerden doğar. Tuhftftrr amma 
sahidir. Böyle kendimden geçmitı 

ken duwın denizin yüzü bir emir 
le gUrledi. Kulağımın dibinde baba 
anın megaphofon'u öttü: "leıklan 
yak!" diye bağırıyordu. Silyonu, 
sancak iskele fenerlerini yaktık. 
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Artık bitmişti. Kaçamazdım. Baba. 
mm megafonu enginin hakimi idi. 
Engin beni almış, çiğnemiş, yavan 
bulmuş. Ve beni bağrına kabul et
m.iyerek eski limanıma tüküriiyor. 
du ! Gönlüm riizgin kesilen solu
ğan gibi, artık kadının bakışlannda 
yuvarlanıyordu. 

G önlüm cennete dönmek isti. 
yordu. Ağzımdan cennet 

kapısını açacak şarkı yerine aile o
cağını tüttlirecek söz çıktı. Yarın& 
varmaktan, istikbale aşmaktan vaz 
geçtim. Ve işte bu günU buldum. 
Karım gU.zeldi. Fakat güzellik sırf 
zevk için aranılırsa, arayanı ahta 
pot gibi yere çarpar. Hırsla kovala 
nan oyuncak, yakalanılmakla bil· 
tün cazibesini kaybeder. Şimdi ril2 
gln duydukça bazan ağlayasmı ge 
lir. Yol almıya yarayacak bu kadar 
tatlı rUzgirın, benim için boşu bo 
şuna estiğini; düşlindilkçe içim la· 
yılır, Hayat mı diyeyim. ölüm mtı 
diyeyim bende öldürebileceklerini 
zaten vaktlle öldlinnüş. Artık poea. 
ını bu dUkkA.nda bırakmı§. Engini 
boğmakla ben boğuldum. Herşeyi 

kaybettim. Ve para kazandım. Kaç 
para eder ? Doğan günler artık be 
nim için bo§U bouna doğup ölüyor 
tar. 

H asan ağa durdu. Artık an
latamıyordu. Söz kesi'di. 

Bit iki kişi gayret eBip ortayi bir 
F a.kat rorla düğün mU olıır.? Bir 
§akaya gülüp dururken apansızın 

can evinden vurulan askerlerin ölU 
gülüşü, yüzlere bir sırıt!§ maskesi 
gibi yapışa kalmıştı. Evvelce i~nde 
hayatın parlayıp durduğu bakışlar 
da şimdi acı ve soğuk bir boşluk 
vardt . Nihayet odanm ortatımda ko 
ca bir çanm, matem çalıyormuş gt 
bi Din~ ... ing ... ing. ettiği duyuldu. 
Misafirlerden birisi "sa.at başı ça). 

dı!" dedi. Ve engin ölülerini iade 

etti. Dalgalanan cigara dumanmın 

teşkil ettiği duman tabakuı üzerin 
de, yUzler hep soluk, hep çökt1k, 

denizde yllun kadavra y(lzlerine 

benziyorlardı. Misafirlere bakar
ken bin bir gece ma.Mlmın hep tat 
keııilmio bir şehir halkını hatala.
dım. 

Saat balı o karanlıktaki bir mtı 
yar ampulle aydınlanan A 

lonun içlne çöker, ondan l!IOnr& zo. 
ra.ki olarak bin kişi birden hora tep 
se ve konu"sa yaşıyan insan sesi 
değil, ölümün çınl ayan sUkQtündan 
başka bl.rşey duyulmaz. Artık en· 
gin kalmamıştı. Hasan A~a da da. 
bil. herkesin aklı başına gelmiş. her 
kes aklı başmda ve başı yerinde ol 
mu!hı A,.+ k:ın•dan b;r ihtivar ka· 
dm girdi. Kadın misafir!erlnm lo
kum Uıtediklf"rini ~övıt"nİ. V~ lokum 
kııtusuna doğru ilerledi. Hasan A 
ğa: 

- ''itte benim he!!11hmı kitabmı 
bilir kancrğım. Deniz.ele rastladığını 

Afrodit." diye msiafirlerine takdiııt 

etti. Sonra kadına döndü: "Bak!& 
na P'atma! O raftaki loku.mlan. al 
ma. öteki ra.ftakilerini al. Bayanla 
ra ikram et. Elden onlar c;ıksm ba 
ri.'' dedi. Kad•n kocasm•n akılhlı· 
ğmR havran bir bıtkış atarak. ba. 
yatlan AMT st"Ötii rilii Arhk nndan 
tıonrıt hütlhı misafirler gülüşe gU 
m~~ knnmıtular. 

llznık Gen~leri Arasında 
Iznik, CTAN) - Bursa va isi 

!Sefik Soyerin emrile, kasabaaııt 
Gençlerbirliğine bir !!por muauuısl 
gönderilmiştir. 

Gençlerbirliği, ytlbqı gecesi •.ZS 
fer Yıldızlan,, piyesini temsil edece1' 
tir. 
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Memlekette iddetli Bir Kış Var! 
"Hisar .. Vapurundan Ye9Gne 
Sag Kalan Ateşçi Seyfullah 

Müthiş Faciayı Anlatıyor 
(Ba§ı 1 incide) 

bıfsilat, vulrua gelen facialann Çl')k 

tu.yıer örpertici olduğunu gösteriyor. 
Yeniden, birçok kazalara dair malü 
mat elde ettik. 

Bilhassa (Hisar) vapurunun çok 
•cıkb akibeti umumt bir teessür u -
)andırmıştır. Facia hakkında gelen 
~eni tafsilAta göre: 

(Hisar) vapuru, Zonguldaktan kö 
!nUr yükliyerek geçen salı günü saat 
15 te Istanbula hareket etmiştir. Ge
!ni, Boğaza iki mil mesafeye kadar 
!nUthiş dalgalarla mücadele ederek 
gelmiş ve burada görülmemiş bir ti· 
Piye yakalanmıştır. Tipi, bir gemi bo 
Yundan ileris;ni göstermiyecek kadar 
lcesif idi. Bu mevkide, sa;hilden bir . 

~-!nil uzakta, suyun altında bir kaya 
\>ardır. Hisar. işte bu kayaya çarp • 
lll•ş ve 12 dakika iç;nde batmıştır. 

Gemide müteahhit Hasan Rızaya 
ait 3700 ton kömür bulunuyordu. 
1919 da Amerikada ahşap tekneli o· 
lazıak yapılan bu gemi sigortast7.dı. 
kalkavan oğulları şirketi bu vapıı.."'U 
l'edi sene evvel Krrzadelerden 60 bin 
liraya almıştı. Gem:nin bugünkü k•y 
:rneti 150 bin lira raddesinde tahmin 
olunmaktadır. 

Vapur, o kadar çabuk batmıştır 
ki, telsizle ancak birkaç saniye kadar 
inıdat istiyebilm:ştir. Gemide iki bin 
can kurtaran yeleği. 70 şer kişilik 25 
tane sal , 4 tane tahlisiye sandalı mev 
cut olmasma rağmen, mUrettebat 
bu vasrtal!ırdan istifade etmiye vakit 
buıamam•şlardır. 

(ffaar) vapuru bir milddet evvel, 
lto~nce ve Varna.dan göçmen nakle 
di~du :Bu iti~ı., )Hlhaaea tahlisi 
~e vasıtalarına ehemmiyet verilmiş
ti. Gelen maliımata göre, tayfadan 
bir kısmı cankurtaran yeleklerini tıak 
lrt•şlarsa da, azgın denize uzun müd
det tahammül edememişlerdir. 

Facia lıurbanlan 
Hisar vapurunun süvarisi Giritli 

Oğlu lbrahım, ikinci kaptan Giritli 
oğıu Mehmettir. Amca ÇOcuklan o
lan bu iki kaptan boğulanlar aras•n· 
dadır. Bundan başka çarhçıbaşı Kad 
:ri, ikinci çarhçı Süleyman, Uçüncü ve 
telsiıci Kalkavan oğlu Hasan, güver 
te lostromosu Kaşif, tayfa Ahmet, 
Sabri, Temel, Akif, Necati, Mustafa, 
kamarot Hüseyin ve gemi aşçısı da 
boğulanlar arasındadır. Aşç·nm i!!Tli 
ile diğer tayf anın isimleri henüz tes
Pit edilememi§tir. 

Dün tahlisiye idaresinin Cankıırta 
l'an sandallan denize açılarak boğu
lanıann cesetlerini aramış ise'er de 
b;çbir ize tesadüf edilememiştir .. 
l'elnız, batan geminin enkazı toplan 
trıı~. 

Diğer, tayfanın isimlerinin henüz 
tespit edilememesine sebep, Hisn.r 
\>apurunun, yine Kalkavan'ara ait 
Olan Nazım vapurile, bu son seferin
den evvel tıayfa değiştirmesidir. Na
ııın vapuru Köstenoededir. Nazım 
\>apurundaki mürettebat listesi ge • 
linoe, diğer dC'Jliz kurbanlarınnı da 
b.Uviyeti anlaşılacaktır. 

Dört ~k •ahibi 
ra·sar) vapurunun süvarisi lbra

hiın kaptan, meslektaştan arasında 
i~i tanınmış bir denizcidir. Kendisi 
henüz 38 yaşında idi. Dört çocuk sa
hibi bir aile reisi idi. Dün, lbrahim 
kaptanın evi çok derin bir matem 
IÇinde idi. Kansı, çocuklan ağlq.ıyor 
lardı. Vapurun kinci kaptanı Mehmet 
te evlidir ve Haydarpaşa Jises:nde o
ltuyan bir oğlu vardır. Ibrahim kap
tan Arnavutköyünde Sınna sokağın
da 30 numaralı evde, ikinci kaptan 
ıt hmet te Defterdar:ia. Mahmut bey 
ltıahallesinde 32 numaralı evde, UçUn 
cu kaptan H3san Beşiktaşta Cihan
!ıtirna mahallesinde 8 numaralı evde 
oturmakta idiler. 

Gem ·ınin çarbçrsı Süleyman, (Hisa 
l'tn son hareketinden birkaç gün ev
\>eı rahatsızlandığı için sef~ ~'lkama 
bıış ve evinde kalarak muhakkak bir 
felaketten kurtulmuftur. Onun yeri· 

sefere i,tirak eden Mehmet ise 

Geçende lngiliz sahillerinde kopan bir fırtınada 
karaya düıen bir gemi 

kurbanlar arasmdadrr. 

Yegane kurtulan 
(Hisar) faciasından sağ kalan ye

gane tayfa ateşçi Seyfullah, Kavik 
tahlis:ye istasyonunda tedavi altın -
dadır. Kendisi diln sabah saat on bi
re kadar baygın bir halde yatmıştır. 
Seyfullahı getirmek Urere Kalkavan 
firması dün Dursun kaptan isminde 
birini Kavağa göndermiş, fakat. Dur 
sun kaptan. taşan dereleri geçeme -
miş ve geri dönmüştür. Seyfullah 

henüz 27 ya.~ında ve evlidir. 6 yaş•n 
da bir çocuğu vard~r. (Hisar) ın ka
zazede ateşçisi. bugün lstanbula g<?
tirilecektlr. Dün, ak~ama doğru Sey 
fullah ile konuşmak imk~nmı bulduk. 

Facia nasd oldu? 
Seyfullah. Hisar vapuru faciası ve 

başından geçenler hakkında şunları 
anlatıyor: 

"- Gemimiz Kefken adası Uzerin 
de havaya yakalandt. Saat sekiz rad 
delerin de idi. Müthiş bir denizle saat 
lerdenberi boğuşuyorduk . Saat on i
kiye doğru Karaburun üzerine gel • 
miştik ki, deniz ve hava bUsbütiln 
şiddetini artırdı. Sular güvertedm 
içeri doluyordu. Vaziyeti hepimiz çok 
tehlikeli buluvorduk. Irvadaki Eşek 
adası önler'nde sintineleri su istıla 

etmiye ba.'?lamıştı. Biraz sonra ocak 
lar söndü. Bu sırada kantan gfminin 
demirlenmesini emretti. Derhal demir 
atıldı ise de gemi tarad•. Bu suretle 
adanın poyraz tarafmdaki döküntü
lerine ynsladık Vaziyet çok feci bir 
hal almıştı. Süvari kimsenin gemiyi 
terketmiveccğini tebliğ etti. Herk~s. 
son dakika.va kadar vazifes·ni y.aptr. 
Ve bütün miirettebat davlumbazda 
topland•. On dakika içinde geminin 
baş ve kıç tıarafı dağrlmıştı. Bu sıra 
da 'herkes denize atladı. Denizde. kos 
koca dalgalar arasında arkada.'}lan
mı kaybettim.Adanın anafor sularına 
düştüm.Burada. elime büyük bir tah 
ta parçası geçti. Bu tahta parçası sa 
vesinde uzun müddet yüzdlim. fakat, 
büyük blr dal'!a onu da elimden al
dı, götürdü. Dalgalar arasında bo
ğulmak üzerevdim. Son bir kuvvetle 
sahi1deki k'Umtuklara do~ vUzmek 
istedim. Fakat, denizle mücade1e ede 
miyerek kendimi kaybetmek üzere 
iken tahlisiyeciler taraf·ndan kurta
nldnn. Zavıallı arkadaşlanmt son de
fa davlumbaz üzernde gördüm. De -
nizde hiçbirini bulamadım. Fırtına 
ve denizin güriittüsUnde'D seslerini bi 
le işitemedim Boğulanlar süvari Jb -
rah;m, ikinci kaptan Mehmet, telsize 
Hasan, güverte lostromosu KA~if, 

tayfa Ahmet, Sabri, Temel. Akif, N~ 
cati, Mustafa, Kamarot Hüsevin ve 
bir de aşçr .. Aı:ıçnl'n ismi ile d;ğer ar 
kadaslarm adlannt hatırlamıyorum. 
Hepimiz ?2 kisı idik.,, 

F ac:anın raporu 
P'acia mahallinde bulunan tahlisi -

ye istasyonunun Hisar vapuru facia
sı hakkında dün tahlisiye umum mü 
dürlilğüne vermiş olduğu resml rapor 
§Udur: 

"Zonguldaktan kömür bamulesile 
hareket eden Hisar vapuru 22.12.937 
gUnü Boğaza gelmekte iken 11 kuv-

vetinde esen şiddetti yıldız kara.yel 
riizg!n ve yağmurlu sis hasebile Bo 
ğazı aramakta iken; saat 13.~ ta mın 
takamız Rivacan sandal istasyonu ö· 
nünde sahile bin metre kadar mesafe 
deki Merkep adasma yanm mil mesa 
feye kadar yaklaşmış ve sis içinde va 
pur olduğu nöbetçi ve mevki memuT 
ve mürettebat tarafından tarnS!lut 
dürbünU ile seçilerek kar-aya binuire 
ccği muhakkak olduğu tahmin edilen 
ka:ıo;3zede vapur için dakika bile fevt 
etmeksizin Rivacnn sandal istasyonu 
ve Gelae roket istasyon müretlçbatı 
kamilen ve roket beygirine tahmil 
edilen roket malzemesile her iki is -
tasyon arasındaki üç k•lometrelik bir 
mes!lf nin ortası ve adanm doğu ci
hetinden sahile bindirec€:ği tahmin e
dilen bir istikamete kadnr t.ncak ye 
tişilerek takım fora edilirken vapu -
run ada döküntülerini savuştur:ımı
yarak bindirmesini müteakip Uç ce
sim dalganın sademesile mezldh· va
pur 10 dakika zarfında kamHcn par 
çalanarak ada tarafına vapur etıkazi 
yayılmıştır. Bu vaziyete karşı can ı;:e 
milerile can iplerini lruş~r.an mUrette 
batımız deniz üzerine yayılan ve bil 
yük denizlerle sahil taşlıklarına yak 
taşan enkaz' arı takip etmekteler iken 

bir kazazedenin gelmekte old•ığu gö 
rülerek kurtarılmış ve esbabı Wira 
bati istasyon.da temin edilmiştir. Bi-
18.hara Hisar vapuru ate.,~ilerinden 
Rizenin Mapavri n'Shiyesi Cafer pa
şa köyünden kör Ali oğullcmndan Şa 
ban oğlu Seyfullah isminde biri oldu 
ğu anlaş·lmış ve yarım saat kadar 
mukavemeti olmıyan vapur hakkında 
alınan malum~t: Vapur Boğazı ara -
makta iken sahile yakm düftUğü ve 
ilk çatııyan dalganın ocaklar önünU 
doldurduğu ve o and'll güverte tueri 
ne çıkt•ğında gemi adaya bindirmiş 
olduğu, bir dalganın gemiyi ortasın • 
dan böldüğü ikinci ve ilçllncU dal • 
ganm tamamen parçalad ğı, bunun 
merine davlumbaz üzerinden denize 
atladığı ifadesinden anlaşı·ımıştır.,. 

Mete vapuru geldi 
Diğer deniz kazaları hakkında da 

yeni tafsillt gelmiştir. Yin~ Kalka -
vanlara ait olup Zonguldak limanın· 
dan gelmekte olan Mete vapurunun 
fırtmaya tutulduğunu ve gemiden bir 
haber alınamadığını yaznuştık. Mete 
vapunı dün öğleden sonra Boğaz • 
dan içeri girmiştir. Tam iki gün de
nizle boğuşmuş v.a kıaraya vurma • 
mak i~in açılmıştır. Nihayet evvelki 
gece fırtmanın yatışmasından fasat 
bulan gemi süvarisi boğazı aramış ve 
ancak dün öğleden sonn içeri gire· 
bilmiştir. 

Mete süvarisi Bay Rami kendisile 
görü~en bir muharririmize şunlan an 
latmr~tır: 

"- Zonguldıı.ktan devlet demtryol 
!arma ait mühim miktardı kömürU 
yükliyerek lstanbula hareket ettiı::ı. 
Kefken açıklannda şiddetli !·rtınaya 

yakalandık Her g~en dakika gem! 
biraz daha karaya düşüyordu. Sahil 
den adamakıllı uzakl~tık. Karadeniz 
boğazını kar tipisinden dolayı ..,öre
medik. Kayala.rm üzerine dUşmektı:m 

se deniz ortasmda kalıp dalgalarla 1 
boğufJllayı tercih ettik. Geceyi böyle 
korkunç bir mücadele ile ge<;irdik. 
Sula.r geminin fuıtlinden aşıyordu. Ni 
hayet bugün hava açıldı, ve kendi· 
mizi Jstanbula dar attık.,, 

Otobüs işinin tahkiki 
Geminin süvarisi Rami ile diğer td.y 

falar uykusuzluk ve mücadele yilzün 
den bitap ve perişan bir haldedir. 

Sinop gemisi delindi 
Fırtına esnasında. Ereğli limanmds 

bulunan TUrk denizcilik şirketinin Si 
nop isimli şilebi demirini ta.nyarak, 
bu limandaki gemi leşlerinin üzerine 
bindirmiş, delinmiştir. Efeğli limanın 
da MusWa Taviloğlunun Kurtuluş va 
puru da karaya oturmuştur. iki ge
mi de boştur. Ereğli limanına kö -
mUr almrya gitmişlerdi. Bu gemile 
rin her ilcisi de 1742 şer tondur. Si -
nop vapuru 1913 te kurtul~ J8'i3 te 
inşa edilmiştir. 

Yine bu sırada Ereğli limanına gir 
mek üzere bulunan Sakarya vapuru 
tehlikeyi hissederek limanı terket -
miş ve açılmıştır. 

Fırtınayı mahfuz limanlarda geçi 
ren vapurlar dUn yollarına devam et 
mişlerdir. Dün, Tan vapuru da sa.s.t 
16 da Karadenize hareket etmiştir. 
Diln Marmara seferleri de başlamış
tır. 

P'ırtmada Kapıda~a iltica eden 
Saadet vapuru bugün limanunıza ge 
lecektir. 

Bir Sovyef vapuru 
Rus bandıralı Zvanitia vapuru da 

dün Akden;zden liman•mıza gı•lmiı;ı· 

tir. Bu gemi, şiddetli fırtına ile mU· 
cadele etmiş, güvertede bulunan dört 
tayfası dalgalarm tesirile yaralan • 
mıştır. Dört tayfa da, dün Amerikan 
hutanesine yatınlm·~lardır. Bu va· 
pur, lsv~ tezglhlannda henUz yaprl 
mış ve Rusvaya ~tmektedir. Odesa· 
İstanbul - Pire - tskenderiye hattmdR 
işliyecektir. Gemi bUyUk ve 17 mil su 
ratindedir. Gemi, Çanakkalenın 120 
mi111çığında frrtmaya yakalannı•ştır. 
Gemi, limanrmr7dan transit o1aralr 
geçecek iken, dört yaralı tayfavı hae 
taneye bırakmak mnıretinden dolayı 
bura8c4'emirlettılf'11'. 

Bir Yanan vaparandan 
Mniis laahr yolt 

Luluclia lrumpanyaama ait Yunan 
bandını lı Arkadia vapuru Uc; günden 
beri Marmarada kayıptır. Vapurun 
!!Uvarisi, bundan Uç gtln evvel Çanak 
kaleden geçerken burad11 ki acentası 
na çektiği telgrafta lstanbuta pi · 
mekte olduğumı bildirmiştir. Fakat, 
Uc; gündenberi, gemiden bir haber alı 
namamı,trr ve lkibetinden en.:fişe e
dilmektedir. Gemi 1100 tonulk olup 
17 tayfası vardır. Bu geminin, evvel 
ce de b~ından bir kaza .geçmiştir. 
Yolda makinalan bozulmuf. süvari, 
gemiye yelken takarak, zorla Istanbu 
la kad&r gelebilmişti. Dün, Sifo lta.l 
yan vapur kumpanyasının Çanakka
le acentas·ndan gelen telgrfta Bo -
ğıazda, şiddetli bir fırtmanTD hü'!<•im 
siirmekte olduğu ve gemilerin faali 
yetinin tatil edildiği bildirilmektedir. 

Diğer vapurlar 
Kara.denizde, lkibetinden endişe e

dilmekte olan Yunan bandıralı Hid. -
reos vapuru, dün limanunızıa gelebil 
miştir. İngiliz bandıralı )ı{irlam ~az 
vapuru da Karadeniz boğ.azından gi 
rememiş tehlikeli aaaUer geçirmiştir. 

İstanbul liman reisliği, liJllan ve <'İ 
vanndıa vukua gelen deniz kamlannı 
tespit etmekle metguldür. Liman me 
murlan sahilleri dolaşarak mevcut 
ha.san kaydetmektedirler. Dün, 1i -
manda. boşaltma ve yükleme faal.iye 
ti tekrar baftamı,trr. 
Dış denizlerde fırtınanın devam et 

tiği yolunda haberler gelmektedir. 
Diin Köstenceden f8brimize gelen ma 
lbııat.a göre 48 aaattenberi K&t€'ıı 
ceye hiçbir vapur yanqma.mıtbr. Ka 
radeııizde muhtelif limanlara gıdeı -
cek olan 24 vapur Bulgar limanlanna 
iltica etınt,lerdir. 

Ktnadalıi tahribat 
Fırtmaıiın tehrimizde yaptığı ha

sara dair, daha mütemmim malfunat 
almmıştır. Bu arada Acıbademde po
lis karakolunun ahpp aaçakl·ğı uç • 
mu,tur. Göztepede istasyon caddfWll 
de bUyUk bir çınar ağact devrilnrlt • 
tir. Yeldeğirmeni polis karakolunun 
sıvalan dökUlmilf ve bir kısmı ~k 
mU,tUr. Beykoz kundura fabrikumm 
anünden geçen denı tqmıt. fabrika 
yolu kapanmıo. amele fabrikadan ara 
bal&rla çıkartılmıftır. Sirkecide Ant.al 
ya amban önündeki ağaç yıkılmı§tır. 
Sirkeci camünin kubbesinin kurtun· 

(Başı 1 incide) 
c;Uleri hennz yeni dinlemiye başladık 
lannd3n daha şehrimizde bir müd • 
det kalacaklardır. Müfettişler evrak 
ve dosyalar üzerindeki tetkiklerini 
bitirmek üzeredirler. Asıl tahkikat 
safhası, otobüsçillerin dinlenmesi işi 
bir müddet devam edecektir. Müfet
tişler belediye varidat müdürü B. Ne 
eeti dün de dinlemişlerdir. Müfettiş 
lerin emrine belediye kadrosundan 
iki daktilo verilmiş ve bu daktilolara 
B. Neşetin odası tahsis edilmiştir. 

Dünkü "Son Telgraf,, refikimiz, 
her nasılsa, müfettişlerin bu akşam 
Ankaraya gideceği ve t.ahkikatın ik
mal edildiği yolunda yanlış bir haber 
neşrediyordu. Bu haberin aslı, esası 

yoktur.Çünkü müfettişlerin Ankara
ya gidecekleri tarih henüz belli olmadı 
ğı gibi tahkikat tıa henüz tamamlan
mamıştır. 

Son günlerde belediye daimi encü 
men bası olan eski gazetecilerden 
Selami lzzet vali ve belediye reisi Us 
tün.dağ ile bir mülakat yapmış. dün 
kü "Son Posta .. da neşretmiştir Mu
hiddin Ustündağ bu sözleri arasında, 
camit bir cisim olan otobilslere veri· 
len hapis cezası hakkında bazı sözler 
sövliyerek, nıhsat;yelerin, freni bo
zuk olan arabalardan almdığmı, cnn 
kü, otobUs işletmek bir lmnıe hız -
meti olduğunu, halkın ha:vatile alaka 
dar bulunduğunu iddia ediyor. 

DUn, bu sözler, otobUsçilleri büyük 
bir hayrete düşürmüştür. Otobüsçü 
ler Muhiddin UstUndağrn mütalt:ası 

na şu şekilde cevap veriyorlar: 
"- Otobüslerin ruhsatlyesi, freni 

bozuk diye alınmıyor. Freni bozuk ol 
duğundan nihsatiyesi alınmış o!duğu 
na dair zabıt tutulan kaç otobüs o~du 
ğunu Muhiddin Ustilndağ,imzalarımız 
la beraber gösterebilir mi? Ruhsati
ye, bir yolcu fazla binmiş, bir bitPt 
kesilmemi§, tayin edilen yoldan gidil 
memiş diye alınır. Meseli Maçka hff 

1ıan uçmuştur. Balıkpazarmda Meh
mediiı dilkk!m iüerlndeki ealq, ya -
mndakt dtıkk.Anın tlattine uçmu~tur. 
Aakerl mUzenin üzerindeki kurşun -
Jardan bir kısmı havalanmı9trr. Bey 
ko:lda. Hfümiye aokağmda Sabri is -
minde birinin 2 numaralı evinin çatı 
sı çökmüştür. TUrk islim müzesir.in 
kurşunlan sökülmUştür. 

Hava vaziyeti 
Hava, şehrimizde sakinleşmekte be 

raber haraJ"et derecesi bire kadar 
düşmüşUlr. Rasat istasyonunun ver
diği habere göre, memleketin Kara
deniz kıyılarında hava tanıamile ka 
palı ve yağışlı bir surette devam et
mektedir. Rüzgar ekseriyetle şimal is 
tikametinden ve kuvvetlice esmekte 
dir. 

Yeşilköy hava rasat istasyonu, ev 
velki gilnkU fırtınanm kopacağrnı, 

hldiseden sekiz saat 40 dakika evvel 
Sanyer limanına bildirmiştir. Saat 
19 u 10 geçe fırtma.nın Zonguldakta 
da koptuğu öğrenilmiştir. 

Memlekette, umumiyl•t!e, hava va
ziyeti fenadır. Birçok yerlere kar 
yağmakt.a, şiddetli fırtınalar hüküm 
sürmektedir. 

Memlekette lırhna vaziyetine 
dair haberler 

Yurdun muhtelif köşelerinden Tan 
nt'llhabirlerinin gönd ... rdikleri telef on 
ve telgraf haberleri ss;ağıdadır: 

Bursa, 23 (Tan muhabirinden) -
Yağan fazla kardan dolayı Bursa-Ya 
lovll yolu tamamen kapanmışhr. Sey 
rüsefer durmuştur. 7 otobüs bi\yi1k 
bir whlike geçirmiştir. 5 bin kilo 
7.eytbı yliklU bir kamyon uçuruma yu 
vnrlaLmı§tır. Yalovadan kalkan pos 
tıı arabası da devrildi. Nüfusça zayi 
at yoktur. Yol, jandarmanın ve ko;· 
lUlerin yardunı sayesinde müşkülit 
la ~çılmıştır. Nakil vaı:ııtaları on sa
at taahhilrle Yalova ve Bursa.ya gide 
bibnişlerdir. 

Zonguldak, 23 (TAN Muhabirin
den) - Limanda fırtına yU.zUnden bo 
zulan elektrik direğine çıkanlan ~ır 
amele cereyan çarpması neticesinde 
öJdU. Divrik - Ereğli yolu karla ka
palıdır. Karaya oturan Sinop vapuru 
delindi. Uç motör battı Menderekteki 
vapurlar dışan çıkanldı. 

Samsun. 23 (TAN Muhabirin
den) - GUnlerdenberi devam eden 
lodos birdenbire poyraza çevirmiş, 

tında işlerken rühsatiyeleri alınan 

otobüslerde böyle olmuştur. Taksim 
abidesinin etrafından dolaştı, Pangal 
tıdan geçti, diye nihsatiyeleri aldı • 
lar. Zabıtlar meydandadır. Bilakis 
fenni mahzurlar ve talimatnameye 
uygunsuzluktan dolayı ruhsatiye alm 
mıyor, para cezası kesiliyor . ., 

Bir kısım otobüsçüler, arabalannm 
nihsatiyesi alınması yüzünden, uğra 
dıklan maddi zarar dolayısile, hukuk 
davası açmıya ve ayrıca belediyeye 
protesto genderrniye karar vermiş!er 
dir. 

Maçka hattında işlerken, ruhsatiye 
leri alınan altı otobüsün sahipleri, 
birkaç gün evvel belediyeye istida ile 
müracaat ederek, rUhsatiyelerinin ge 
ri verilmesini istemişler. Belediye Re 
isi bu istidaları, cezalarının mahi • 
yet ve sebebini anlamak üzere vari
dat mUdürlüğüne havale etmişti. 

Varidat müdürlüğü tetkikatını yap 
mış, bu otobüslerin de Taksim abıde 
si etrafından dolaştıktan veya Pan • 
galtıdan geçtikleri .için, ruhsatiyele
rinin geri alındığını tespit ederek ma 
kama göndermiştir. Fakat birknç 
gündenberi, belediye reisi, belediyeye 
gelmediğinden, bu evrakın tetkikine 
imkan bulamamıştır. Ruhsatiyelerini 
geri almak istiyen bu otobüs sahiple 
ri, henüz işlerini neticelendirememiı 
lerdir. 

Taksimle - Yenimahalle arasında 

işliyen otobüsler, evvelki gün ani bir 
kontrole tabi tutulmuş, t:alim~~name 
ye uygun olmadığı görülen 15 araba 
nm pliıkası sökülmüştür. Bu araba • 
lar şimdi işlememektedir. Otobüs sa. 
bipleri, arabalarının noksanını ikmal 
ettikten sonra, tekrar işliyebilecekJer 
dir. Bu hattın arabası mühim bir mik 
tarda eksilince, bu yoldan istifade e
den halk sıkıntı çekmek '\"8.Ziyetine 
düşmilştUr. Bu otobüslerden mUhim 
bir kısmı Halit ve Niyaziye aittir. 

havalar çok soğumuştur. Barometre 
çok dil§Uktür. 

Bandırma, 23 (TAN Muhabirm• 
den) - Saadet vapuru saat 23 te Is
ta.n.bula hareket etti. Fırtına hafifle
di. 

Sinop, 23 (TAN Muhabirinden) -
Karadenizde ba.tı rüzgan ile başlıyan 
fntma tedricen şiddetini arttırmak• 
tadır. Güneysu vapuru yoluna devam 
edemiyerek limanımıza iltica etti. 

Izmit, 23 (TAN Muhabirinden) -
Dün öğleden sonra, şiddetli bir kara 
yel fırtınası olmuş, sühunet birdenbi
re düşerek, gece kar yağmıya b~l&
mıştır. Kar devam etmektedir. Civar 
dağlar bembeyaz oldu. 

Sıva.s, 23 (TAN Muhabirinden) -
Şehrimize kar yağıyor. Civarda so
ğuklar şiddetlendi. Karın devamm
dan ve yolların kapanmasından endi 
şe ediliyor. 

AvrupaJa, Amerikada 
Londra, 23 (TAN) - lngilterenin 

birçok yerlerinde şiddetli bir kış hü
kfun sürmektedir. L·:mdrada hararet 
derecesi çok dirşüktür. Şehirde sular 
buz tutmuştur. Sokaklarda yürümek 
ve seyrüsefer çokmüşküldür. 

Paris, 23 (TAN) - Şiddetli bir la§ 
Fransanm bilhassa şimal kısımların
da kendini hissettiriyor. Pariste kar 
yağmaktadır. 

Amerika, 23 (TAN)- Nevyork ve 
havailsinde şiddetli bir soğuk dalguı 
hüküm sürüyor. Bu yüzden bazı fa
cialar vukua gelmesinden korkulmak 
tadır. Gelen haberlere göre şimali h 
panyada da bir haftadan beri kar yağ 
maktadır. 

Boluda müthiı kar 
Bolu, 23 (A.A) - Bolu ve millha

katına dün gece saat 19 da yağmıya 
başlıyan kar 12 saattir devam etmek 
tedir. Kar merkez kasabada 10 san
tim, Bolu dağı şosesinde 20 santim 
k&lmlığını bulmuştur. Yağmakta olan 
k&r bu gece de devam ederse Bolu da 
ğı şoS68inln Bolu - lstanbul postası
nı taşıyan kamyonlara geçit vermiye 
cek bir hal almasından lrorkulmakta 
dır. 1ki gilndenberi Seben dağına ya
ğan kar 60 santimi bulduğu için dal 
dan geçen Kibriscik ve Çarşamba na 
hiyeleri şosesinde iş!iyen araba ve o
tomob!l nakliyatını hayli müşktlllta 
uğra?naktadır. Bu nahiyelere posta 
hayvanla nakledilmektedir. 
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SENFONJLiı:R 
lS Roma, Bari: Senfonik konser, 1S,3S 

Prag: Çek fılharmonisi, sopran, lS,40 Ro 
ma kısa dalgası: Senfonik orkestra, 21: 
Laypzig: Dersden filharmonik heyeti, sop 
ran, tenor, keman 

BAFlF KONSERLER 
6,45: Paris Kolonyal: Pllik, 7,10 Berlin 

kısa dalgası: Noel konseri (8,15: Devamı) 
9,20, 11,30 ve 13 te Paris Kolonyal pos

tasmda: Plak mus kisi 10,45 Berlin kısa 
dalgası: Kuçilk konser (l 1: Biıyük or
kestra), 13 Berlin kısa dalgası: Hafif ma 
ıiki (14,15: Devamı), 13,05 Bükreş: Diqi 
ko orkestrası (14,25: Devamı) 14,15 Pa 
ris Kolonyal: Konser nakli, 15: Keza, 15 
15: Bukreş: Halk orkestrası, 16 Peşte 
kısa dalgası: Karışık program ve Çigan 
orkestrası, 17,15: Roma kısa dalgası: 

Kolonyal: Hafif musiki, tenor, 16,45 Ber 
tin kısa dalgası: Büyük orkestra konseri, 
17,ı5 Varşova: Tramvay ve otobüs birliği 
orkestrası, 17,45 Berlin kısa dalgası: Eğ 
lcnceli musiki, lS,02 Bükreş: Stanesko or 
kestrası (19,15: Devamı) lS Peşte: Çigan 
orkestrası, 18,35 Roma kısa dalgası: Vals 
ter ve neşeli şarkılı musiki, 19,50 Bertin 
kısa dalgası: Eğlenceli musiki, 19,20 Ko 
lonya: Noel musikisi, 19,30 Moskova: 
Konser, 20 Moskova: Karışık konser, 20, 
10 Kolonya: Opera ve operet parçalan, 
20,30 Roma, Bari: Karışık musiki, 20,30 
Lliypzig: V.iyana valsları (Sopran ve pi 
yano) 21 Varşova: Mandolin orkestrası 
ve şarkı, 22 Beri in kısa dalgası: Halk mu 
sildsi, 22 Varşova: Karışık konser, 23 
Varşova: (Leh düğünü) isimli Balet süiti 
23,30 Liypzig, Kolonya: Gece musikisi, 

OPERAIJAR, OPERETi.ER 

(Don Paskal) operası, 22,4S Bükreş 

Operet musikisi plakları, 
ODA IUUSIKISI 

18,15 Varşova: Salon kuarteti (Schu
bert, Strauss, Gricı:, Schumann v,s,} 18,30 
Prag: Ondricek kuarteti, 19,15 Bükreş : 
Triyo tarafından serenadlar (Beethoven) 
21,30 Bertin kısa dalgası: Yayli kuartet 
ve şarkı, 

RESITAl..J,,ER 
10 Berlin kısa dalgası: Viyolonsel solo, 

14,45 Roma kısa dalgası: Keman konseri , 
17,ıS Varşova: Çift piyano konseri, 18 
Pşte: Piyano refakafle şarkı (sopran), 
18,02 Bükreş: Grieg'in plaklarından so
list konseri, 19 Peşte: Org musikisi, 20, 
30 Varşova: Keman resitali (Leh eserle
rinden) 21,35 Peşte: Piyano (Liszt), 

DANS MUSiKiSi 

TAN 

18,15 Varşova: Viyolonsel - Piyano resi 
tali, (Hacnder, Haydn, Veber, Ravel,) 
lS,30 Berlin kısa dalgası: Schumann'nm 
şarkılarından. 20,20 Varşova: M~ks Von 
Sillings ve Brezilya şarkıları, 21,30 Flo
rans: Tiyatro musikisi, 22 Varşova: Cho 
pin konseri (Piyano) 22,45 Viyana: Pi 
yano (Brahms), 23,35 Prag: Piyano refa
katile şarkı resitali, 

DANS MUSiKiSi 
23,30 Roma, Bari, 23,40 Kolonya, Bres 

lau, 

l\IUIITELIF 
19,30 Roma kısa dalgası ve Bari: Arap 

ça musikili program, 20,45 Bari: Türkçe 
haberler ve Türk musikisi, 21,20 Bari : 
Rumca haberler ve Yunan musikisi, 

l1_P•e•rş.em-be, 30. 12 •. •19•3•7_1 

SENFONiLER 

Grip, 

Nevralii, 
Baş ve 

Artritizm, 
Diş 

24 - 12 - 937 

Ağrdarı, 

Romatizma 

ı-.......................... -= ........ ... 
ôT~lböND~ 

HER AKŞ.AM 
duardo Bianco'nun 

MI aş lhHuı ır A ır» aı ınrlt D ını O ırk e $~ıra sn ırn u Bando muzlka ve sonra şarkılar, 17 ,30 
Berlin kısa dalgası: Halk musikisi ( 17,45: 
Eğlenceli musıki) lS,02 Bükreş: Askeri 
bando 18,50 Berlin kısa dalgası: E~lenceli 
musiki, 19,05 Peşte: Çigan orkestrası. 19, 
45 Bertin kısa dalgası: Bando musiki, 20 
Bukreş: Koro havalan, 20 Moskova: 

14,45 Roma kısa dalgası: Italyan ope
ra musikisi 19,55 Viyana: Bizet'nin (Car 
men) operası, 21 Bükrcş: (La Veillee) '-

10,30 Bertin kısa dalgası: Bir saat vals 
havaları ıs, Roma, Bari, 21: Varşova, 
21,45: Liypzig (Sarkıtı) 23,20: Viyana, 
23,35: Kolonya (Hafif musiki ve dans) 

21,10 Laypzig: Senfonik orkestra ve 
sopran tenor, bariton sesli mugannilerin 
iştirakile neşeli musiki süiti, 21,30: Bük 
reş: Senfonik radyo orkestrası (Schubert 
in eserleri), 21,45 Prag: Çek {ilharmonisi 

l • Gidip dinleJ1·n z 4 

-·---------
Konser, 20 Berlin kısa dalgası: Pazar kon 
ıeri, 20,10 Kolonya: Hafif musiki, 20,35 
Viyana: Asker muzikası, 20,45 Bari: Ital 
yan ve Turk musikisi, 21,05 Viyana: Ne 
lieli Viyana musikisinden mürekkep popu 
ri, 21,20 Bari: Rumca haberler ve musi
ki, 22 Roma kısa dalgası: Bando muzika 
ve varyete, 22,20 Tokyo kısa dalgası: 

PUiklarla milli musiki, 23,35 Prag: Salon 
orkestrası, 

OPEUALAR, OPERETLl'..."R 
9,30 Berlin kısa dalgası: (Haensel und 

Ciretcl) isimli çocuk operası, 13,10 Roma 
kısa dalgası: Opera piyesi nakli, 20,15 
Bükreş: Operada verilecek piyesi nakil, 
20,45 Peşte: Franz Lehar'm (Die Lustige 
Vitve) (Şen Dul) opereti, 22 Roma kısa 
dalgası: Bari: Millino skalasmdan Boito 
nun Mefistofclcı operası 

OI>A l\IUSIKISI 
19 Lliypzig: Fritsche kuarteti (Harpa, 

flüt, obse &letlerile) 

RF..SITAJ,,LER 
9 Berlin kısa dalgası: Eski şarkılar, 

12 Berlin kısa dalgası: Bach'ın eserlerin 
den piyano (IS: Çocuk şarkıları) 12 Ro 
ma kısa dalgası: Ksilofon ve orkestra, 
17,05 Var&ova: Solist Leh musikisi, 18 
Peşte: Şarkı resitali, 18,15 Berlin kısa 
dalgası: Çocuk &arkıları, 20,30 Varşova: 
Virtüoz keman solo ve şarkı plakları. 

DANS JUUSIKISI 
lS: Liypzig, Var&ova, 19,10 Bükreş 

(Plakla dans), 22: Kolonya (Plakla) 23, 
!O: Kolonya, 23,30 Viyana, 23,35: Peş 
tc. 

.lll UH'J'l!il.-IF 
19,30 Roma kısa dalgaşı: Arapça söz

lü ve musikili program 

Pazartesi, 27.12. 1937 

SENFONiLER 
22 Roma kısa dalgası ve Bari: Sen

fonik konser (Ferrero'nun idaresinde) 
ElAFIF l\ONSERLER 

E 

6,45 Paris Kolonyal: Plak, 7,10 Bertin 
kısa dalgası: Hafif musiki (8,lS: Devamı) 
9,20 Paris Kolonyal Plak musikisi (De
vamı 10,30, 11,50 ve 13 te) 9,30 Berlin 
kısa dalgası: Halk musikisi, 11 Berlin kı 
sa dalgası: Bando muzika (12: Hafif ma 
siki) 12,15 Roma kısa dalgası: Koro kon 
seri, 13 Roma kısa dalgası: Şarkılı kon 
ser, 13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli 

musiki (14,IS: Devamı) 13,05 Bükreş: 
Plak (14,25: Devamı) 14,15 Paris Kolon 
yal: Konser nakli, 15: Keza, 16.30 Paris 

isimli radyo skeçi, · 

ODA l.UUSIKISI 
22 Peşte: Karışık oda musikisi konseri, 

22,30 Prag: Yayli aletler kuarteti, 
R~l'l.'~l..l~lt 

ıs.ıs Berlin kısa dalgası: Evde söyle
nen oarkılar, 17,15 Roma kısa dalgası : 
Org ve şarkı konseri, lS,15 Varşova Ke 
man konsertosu (Schumann) 21,30 Berlin 
kısa dalgası: Viyolonsel solo, 23,15 Mili 
no, Florans: Şarkı resitali, 

18,15: Roma, 20,15: Ostrova, Prag, 
20,2S Bükreş: Çift piyano cazı, 22 Varşo
va: Kar~rk orkestra ve dans musikisi, 
23,10 Peşte, 23,30: Kolonya, 23,45: Vi
yana, 

MUHTELiF 
19.30 Roma kısa dalgası: Arapça musi 

kili neşriyat, 20,45 Bari: Türkçe haberler 
ve Türk musikisi, 21,20 Bari: Rumca ha 
berler ve musiki, 

ı __ s_aı_,, 28. 12. 1•93_1 __ 1 
SENFONiLER 

21 Liypzig: Senfonik takntl tarafın
dan Balet musikl&i, 22 Kolonya (Bectho 
ven, Bach, Hacndcl, I.iıızt) 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Plak konseri, 7,10 

Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. 9.20 Pa 
ris Kolonyal: Plli.k, 10,45: Keza, 11,30 : 
Keza, 12 Bertin kısa dalgası: Halk musi 
kisi, ı2.1S Roma kısa dalgası: Karı:ıık 

musiki konseri, 13 Berlin kısa dalgası : 
Hafif musiki (14.IS: Devamı) 13,10 Bük 
reş: Predesko orkestrası (14,30: Devamı) 
13,15 Roma kısa dalga ı: Lirik opera par 
çalan ile eski ve yeni şarkılar, ıs.ıs Ber 
Jin kısa dalgası: Musikili karışık prog
ram, 17,15 Roma kısa dalgası: Operet ve 
dans musikisi, 20 Moskova: Karışık kon 
ıer, 20 Peşte: Çigan' orkestrası, 20,10 Ko 
lonya: Leo Eysold orkestrası, 20,15 Prag: 
Noel kabaresi, 20,IS Bükreş: Koro hava 

, lan, 20,30 Roma. Bari, Karl!lık mıı-ıiki 

20,40 Prag; oarkılı Çek musikisi, 20,40 
Bükre:ı: Orkestra, ıarkı (Schubert, Schu 
mann, Vagner, Gricg), 21 Holanda kr.:ıt 

dalgası: Filips laboratuvarından eğlenceli 
program, 21,IS Bükreş: Kış musikisi, 
21,40 Viyana: Yeni balladlardan, 21,4S 
Prag: Orkestra, 22 Roma kısa orta dalga 
ve Bari: Konserto (Beethovcn, V eracini, 
Busoni) 23 Varşova: Leh musikisi, 23,05 
Peşte: Vagner (Plakla) 23,15 Roma, Ba 
ri: Bando muzika, 

OPJ<~RAIJAR, OPERETi.ER 
IS,35 Roma kısa dalgası: Operada ve 

rilecck piyesi nakil, 22 Miline, Florans 
ve Roma kın dalgası: Donizetti'nin 

'ftlUJITEUF 
16,30 Paris Kolonyal: Tiyatro neşriya

tı: (Chifforton) 19,30 Roma kısa dalga
sı. Bari, Arapça musikili program, 20,4S 
Bari: Tilrkçe konuşmalar, 21,20 Bari : 
Rumca notlar ve musiki neşriyatı, 

1 Çar,amba, 29.12.1937 1 
SE?'<r~ONll .. f::R 

16,30 Paris Kolonyal: Senfonik konser 
(Haydn, Franck, Cras) 20,50 Liiypzig : 
Senfonik orkestra ile hafif eserler, 21,lS 
Bilkreş: Teodoresko kuarteti (Beetho
ven), 22 MiUi.no, Florans ve kısa dalgalı 
Roma : Senfoni (Beethoven, Brahms, Vi 
valdi, Sabata, Strauss), 

llAFfli' J\ONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Plak 7,10 Berlin 

kısa dalgası: Sen sadalar (S,15: Devamı) 
9,20 Paris Kolonyal: Plak, 10,45: Keza, 
11,30: Keza, ı2 Berlin kısa dalgası: Kon 
ser saati, 12 ıs Roma kısa dalgası: Karı 
şık konser, 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki 04,15: Devamı) 13,10 Bükreş: 
Plak (14.30: Devamı) 14.15 Paris Kolon 
yal: Konser nakli, 15: Keza, 15 Holanda 
kısa dalgası: Filips stüdyosundan eilen 
celi program, 17,15 Roma kısa dalgası : 
Orkestra, 17 ,4 5 Bcrlin kısa dalgası: Eğ
lenceli musiki, 18,02 Bükreş Romen mu 
sikisi, 18,35 Roma kısa dalgası: Cetra 
orkestrası, 18,50 Bertin , kısa dalgası : 
Eıilenceli konser, 19, Peşte: Plak konse 
ri, 20.10 Kolonya: Romantik musiki 
(Götz, Sohumana vs) 20,30 ~ Bariı 
Kanşık,.){ons 21.3Q.....Kc.ılon,ya: Ask 
konseri, 21, O oma, Bari: Karışık muııi 
ki, 23,30 B~rHn kısa dalgası: Sarkı ve şı 
irler, 22,30 Berlin kısa dalgası: Şaı·kı ve 
şürler, 22.30 Lfiypzig: Orkestra, piyano, 
keman, bariton, 23 Varşova~ Karışık or 
kestra konseri, 23,35 Peşte: Çigan orkes 
trası, 

OPERAl .. AR, OPERETLER 
16,30 Berlin kısa dalgası: Opera musi

kisi, 18,30 Moskova: Bir opera piyesini 
nakil, 20 Bükreş: Operada aşk sahneleri 
(Rogolski orkestrası) 20,30: Peşte: Ope 
rada verilecek piyesi nakil, 20,30 Prag: 
Vomacka'nın (L'Ondin) operası, 22 Ro 
ma kısa ve orta dalgası ve Bari: Operet 
neşriyatı, 

ODA )IUSIKlSI 
ıı Berlin kısa dalgası: Şarkılı yayli 

kuartet, 23.20 Viyana: Kuartet konseri, 
RF..SlTAU,EU 

S 13.15 Roma kısa dalgası: Şarkılı kon 
ser, ı 7,15 Varşova: Muhtelif Noel şarkı 
lan. 18 Peşte: Piyano keman konseri, 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Parls Kolonyal: Plak konseri, 7,10 

Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (8,15 : 
Devamı) 9,20 Paris Kolonyal, Plik, 10,45 
Keza, 11,30: Keza, 12 Berlin kısa dalga
sı: Sen havalar 12,15 Roma kısa dalgası 
Bando muzika, 13 Paris Kolonyal: Plak, 
13 Bükreş: Kristal orkestrası ( 14,25 De
vamı), 13 Berlin kısa dalgası: liafif mu 
siki (14,15: Devamı) 13,15 Roma kısa dal 
gıısı: Org konseri, - konuşmalar - ka 
rışılt konseri, 14,15 Paris Kolonyal : 
Konser nakli, 15: Keza, 14,45 Roma kısa 
daliası: Orkestra konseri, 17.15 Varşo
va: Mandolin orkestrası, 17,45 Bertin kı 
ısa dalgası: Eğlenceli musiki, 18,02 Bükreş 
Karışık plak musikisi, lS,30 Moskova : 
Karışık konser, lS,50 Berlin kısa dalgası: 
Karışık musiki, 19.30 Moskova : Konser, 
19,45 Berlin kısa dalgası: Büyük asker 
bandosu, 20,10 Llypz g: Bando konseri, 
20,20 Bükreş: Mandolin orkestrası, 20,30 
Roma, Bari: Karışık konser, 20.45 Peşte: 
~Peret 7e vals musikisi, 21,30 Roma, Ba 
rı: Karıııık musikı, 22,15 Bertin kısa dal 
1rası: Hafif musiki, 23,05 Peşte: Vals ve 
operet fantazileri, 23 Viyana: D'nleyici
nin istediği parçalardan konser 23 ıo 
BUkreş: Cina lokantasından konse; nakli, 
23.30 LiYPzig: Eğlenceli gece konseri, 

OP:t~RAIJAR, 0P}~RE1'1. .. F~R 
10,15 Berlin kısa dalgası: Karısık ope 

ra musikisi, J8,40 Roma kısa dalgası : 
Ferrari'nin (Le donna curiose) 22 Roma 
krsa ve orta dalgaları: Mascagni'nin 
L'amico Fritz operası, 

ODA MUSiKiSi 
P ris Kolon 1: Oda ttıus'firi i ve şarkı 

2l v~:...aru. ı.. ...... "": ı<~• .. 4>--.·~-~ 
RESITAl,,LER 

15,45 Berl'n kısa dalgası: Schumnnn'm 
şarkılarından, 16,30 Parıs Kolonyal : Şar 
kılar, ıs.ıs Varşova: Pıyano resitali 
(Bach, Haycln, Bcethoven, Brahms) lS,30 
Berlin kısa dalgası: Beethoven'in sonatla 
rından, 20,55 Bükreş: Italyan şarkıları, 
21 Varşova: Hafif ııarkılar (1937 ye ait) 
21,30 Florans: Sopran, keman, piyano 
(Italyan musikisi), 22 Kolonya: Piyano 
keman konseri (Mozart) 22 Varşova 193S 
ydı için bestelenen yeni şarkılar, 22.15 
Viyana: Piyano sonatları (Beethoven, 
Dohnanyi) (Bu programı Peşte neşredi
diyor) 23,30 Prag: Piyano sonatları (Beet 
hoven) 

DANS l\IUSIKISI 
lS,15: Roma, Bari, 

l\fUHTF,,UF 
19,30 Roma kısa dalgası, Bari : Arapça 

konuşmalar, konser, 20,45 Bari: Türkçe 
haberler ve Türk musikisi, 21,20 Bari 
Yunanistan için musikili neşriyat 

Yazan: 
Ali RIZA SEYFi ARDENIZ KAPLANLARI 

İşte böylece Aksungur büyük avını - şimdilik olsun bırakmağa 
mecbur oldu. LAjin bütün gece, bir gök gU~ltüsU. şimşek fırtınası, yağ
mur sağanağı altında öbür İngiliz gemilerile birlikte düşmanı kovmak
tan geri kalmaımışlardı. 

Ertesi sabah parlak güneş mavi, bulutsuz bir gök üzerinde doğdu; şim
di Dünkerk'i geçmişler, önlerinde geniş, lacivert Alman denizi (Şimal de 

nizi) açılmıştı. Sayısı azalmış, epeyce bir dayak yemiş olan İspanyol der 
nanrnası f"erelPvin bir varca perişanlıktan kurtulmuş görünüyordu. 1n-

gilizler ve Aksungur bir iki mil geride idiler. Bayra.:n Reisin en bU~k 
umudu 1ngiliz.lerden barut arabilmekti; ancak, Amiral Drake gemısile 

konu§up ta onların da barutsuz olduklarını anlayınca öfkesi kabardı: 
_Ben buraya Akdeniz yahsmdan tek b~ıma geldim, barutsuz da kal

saım ar değil; amma, bir yıldır "Yenilmez Armada" yı bekliyen şu lngi
liilerln kendi evlerinin kapısında barutsuz kalımalarma siz de §a.Şm, ben 

de şaşayun ! diye söylendi ve bu yüzden Turgudun Barbaros Hayrettin 
Uzcrlne anlntb2"ı bir hikR.ve aklmn. P'P.l<li: 

ı: __ c_u_m_a, 31. 12. •19•3•7-•I 
SEN.lı"01''ILER 

14,45 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser, 22 Varşova: Senfonik orkestra ve 
&opran, tenor vesair solistler (Bu konser 
gece Üçe kadar sürccrktir) 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal Plak 7,10 Berlin kı 

sa dalgası: Halk musikisi (8,15: Devamı) 
9,20 Paris Kolonyal: Plik, 9,30 Bertin 
kısa dalgası: Biiylik askeri bando, 11 ,30 
Paris Kolonyal: Pllik, 13: Paris Kolon
yal: Plak, 13 Bertin kısa dalgası: Hafif 
musiki 04.15: Devamı) 13,10 Bükre$ : 
Giga orkestrası (14.25: Devamı) 14,15 : 
Paris Kolonyal: Konser nakli, 15: Keza. 
17 Roma kısa dalgası: Bando muzika. 17, 
45 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli karışık 
musiki. ıs 02 Bükres: Giurgea orkestra 
sı (19,15: Devamı) 18.15 Varşova: Uver 
tur ve dans ve fantiziler 18,25 Pe$te : 
Vals ve fantaz! havalar, 18.SO Berlin kıııa 
dalgası: Karışık hafif parcalar, 19.45 Ber 
tin krsa dalgası: Biiyük vıl bitimi konse
ri. 20.10 Prag: Sözsüz kabare ne$riyatı, 
20.25 Kolonya: Yılbaşı icin eğlenceli prog 
ram (sabah saat 3 e kadıır sürecektir) 21 
Liypzig: Muhtelif orkestralar, 21,30 Ber 
lin kısa dıılcası: Yılanız ölüvor (musiki 
ve şiirler). 21,45 Bükreş: Banfo orkestra 
sı, 22,lS Mo kova: Konser, 22,45 Prag : 
Strauss valsleri (lmpcrial) 23 Prag: As 
keri marşlar, 24 Prag: Çigan orkestrası, 
Srammel ve erkek korosu, 0.1: Bircok 
merkezler (Orta Avrupa) yeni yılı ı.ıs 
°P..Ar;• Jl:..,.ı.a-~ı. :VJ'I.~ lc.oµe~t .. ı,ıa .:Pq 

te: Çigan orkestrası 

OPJ~RAT,A'R, OPERETJ,ER 
12,IS: Roma kısa dalgası: Operet, 13,15 

Roma kısa dalgası Opera, 16.30 Paris Ko 
lonyal: Beydo;'m (Moincau) isimli ope
ret piyesi, 22,10 Viyana: Franz; Suppenin 
(Güzel gala çayı) operası, 23.15 Prag : 
Operet musikisi, 24,25 Prag: Solistlerin 
iştirakile op~ret musikisi, 

Rl!;SITALI,ER 
ı5,45 Bertin kısa dalgası: Beethovenin 

piyano sonatları, 16,30 Bertin kısa dalga 
11: Borulu kuartet konseri, (18,15: Eski 
ve yeni borulu kuartet musikisi) 20,15 
Bükrcş: Transiluvanya halk şarkdarı, 
21 Varşova: Salon triyosu, 21,35 Prag: 
Mi hi milli musiki, 24 Peşte: Solo par 
çalar, 24,10 Prag: Enstrümantal sololar, 
ı .os: Viyana Halk kuarteti, 

DANS MUSiKiSi 
18,35 Roma kısa dalgası (Orglu caz ve 

cetra orkestrası) 22,20: Prag, Brüno ve 
saire, 23,45 Blikreş, 24 Bükreş :Operet 

- No. 57 E 
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ve sesli filmlerde geçen danslardan, o.ı: 
Liypzig, 1,08: Prag: Brüno vesaire 

l\JUJfTELlli' 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça musi· 

kili program, 20,45 Bari: Tiırkçe haber 
ter ve çocuklar için neşriyat, 21,20 Bari: 
Rumen mus·km program, 

1 Cumartesi, 1. 1. 1938 -SENFONiLER 
21,05 Prag, Brüno: Çek filharmonisi 

(Dvorak) 22 Roma kısa ve orta dalgaları 
ve Bari: Senfonik konser, 

HAFiF l\'.ONSERIJER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafta sonıı 

konseri, (8,15: Devamı . 9,20 Paris Kolon 
yal: Pl5.k musikisi, 10,15 Bertin kısa dal 
&:ası: Neşeli yılbaşı şiir ve mus kisi, l0,4S 
Paris Kolonyal: Plak, 10,45 Berlin kıs• 
dalgası: Karışık konser, 13 Bertin kıs8 
dalgası: Hafif musiki (14,15: Devamı) 
13,05 Bükreıs: Tandin orkestrası (14,lS: 
Devamı) 13,15 Roma kısa dalgası: ŞarkJll 
hafif musiki, 14,15 Paris Kolonyal: Kon 
ser nakli, 15: Keza, 18,02 Bükreş: 
M ıllii Romen dansları, lS,35 Roma kısa 
dalgası: Karışık musikı, 19 Varşova : 
İngiliz musikisi konseri, ı 9.25 Laypzig: 
Seçme yeni plaklar, 20 Florıms, Napoli : 
Şarkılı karışık musiki, 20,30 Lliypzig : 
Orkestra, org, viyolonsel, 20,4S Varşova: 
Halk orkestrası 22,30 Laypzig: Küçük alC 
şam konseri, 22,35 Peşte: Çaykovski, 
Ponchielli. Kalman vesair, 23,30 Pra& 
(Votre BŞroadvıy ismi verilen lngiliz ko1' 
seri, 24 Peşte: Çigan orkestrası, 

OPJi:RAT.AR, OPERETLEn 
ız,ıs omıı kısa d:ılgası: M~yerb~crbı 

Africana fı mii \:iWİası, 13,45 Roma kısa 
dalgası: Ferrarinin La Donna Curiose o 
perası, 20,3S Bükreş: Verilecek piyes o
peradan nakil, 

ODA MUSiKiSi 
9,30 Bcrlin kısa dalgası: Eski ve yeni 

borulu kuartet eserleri, 17 ,25 Roma kıs• 
dalgası: Oda musikisi konseri, 19,30 '\Tİ 
yana: Ev ve halk musikisi, 

RF...SITALLER 
11,45 Bertin kısa dalgası: Eski rüzel 

şarkılar, 17,SS Peşte: Piyano konseri. 
20,10 Prag: Sarkıtı radyo popurisi, 

DANS MUSiKiSi 
19 Peşte, 23 Varşova : Plakla darD> 

23,30 : Lliypzig, Viyana, 23,32: Napoli, 
Florans, 23,40 : Kolonya, 

'IUHTJ~UF ı 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça ~u.\ 

kili program, 20,45 Bari: Turkçe musıkil 
program, 21,20 Bari: Yunanistan için rnıı 
sikili program, • 

Ressamı 

MONIF FEHiM 

Barbaros Hayrettin Türk imparatorluğu donanması ve levent filol~' 
ıı· rile Fransaya yardıma gittiği vakit, Nis şehri önünde Fransız donan01 Ô' 

sı da böyle barutsuz kalmıştı; Barbaros Hayrettin bu uygunsuzluğu g .'J 

rünce Fransız amiralini çok sert azarlamış, sözünUD sonunda da şu ala) 

savurmuştu: f" 

- Vay gidi kaptanlar, vay gidi cenkçiler vay! Şarap fı_çılannı doldll 
main unutmamışlar da barut fıçılarını doldurmağı unutmuşlar! 

Arkası vnr} 



T A il 8 --

....... 1 _E _K_O~N_O_M_I 1 
.. Fındık ve Ceviz 

Nasıl ctoQdu? • Nasıı yaşadı? • Nasıl battı? 

Yapağı için 
iyi Talepler 
Yapdıyor Eu Haftanın Satışları 

Çok Canlı Geçti 
No. t6 

• 
ır 

- Hayır .. latemem. Mutlaka Da 
biliye Nazın olmalıymı. 

- A,, Mirim... Dahiliye Nazırlı 
fi, buit blr iftir. Sen İlle, cevval ve 
faal 1* seklya malibin. Onun için 
mtllılm bir il bqma seçmelisin ..• 
Jatenen, MecU.i Mebuaa.n Reisi ol. 

- Hayır .. Dahiliye Nazın olaca 
f1m. O makamı, kimlleye vermem. 

Bu mecnuıwıe milnakqa epeyce 
devam ettikten eonn., nihayet Sa 
cbk Bey: 

- lnp.tlahtırrahman, teşebbUstı 
mUzde muvaffak olalmı da.. O va 
ldt 111 bir tatlıya ballaım. 

Pl)ıe, meeeleyt bıa kemnei mec 
buriyetini ~-

GtlmOJcllneU. lamal1 Bey; birbç 
gUn eonra Dahiliye Nazın o1m&k 
hayalinin verdiği sevinç ile, Beya 
zıt meydanmdaki kahvelerden bl 
rinde nargile iemiye gitmlftl.. GU 
mtllcUnell gider gitmez, Sadık Bey 
derhal (taklibi hWrillnet komitesi) 
Din uaianm tophyarak: 

- Ben bir halt ettim ki, IOl'Dl& 

ym.... 
Diye ne bqtaıq .. Nuıll& bot 

bulunup. bu bUyttk mn GUmillcll 
neliye ifp. ettiğinl. ve onunla ge 
çen mUnakqayı, acı nedametlerle 
hlklye etmifti. .. Sonra da: 

- Bu ife, artık bu haris herifte 
bumunu aoktu. Eter Dahiliye Na 
mrhjmı ona venek, ortal1fr alt1lat 
eder. Vermezsek, bayrakları açar 
bizi kepase eder. Şimdi, ne 1_&pac& 

p? .. 
DemittL 

G-anıcllne1lnfn DahJHye Na 
""°''*'"'l kmuıe taraftar de 

ffcU. Hattl, Şaban Ala: 
- o adam. bugUn Dahntve Na 

mrr o11UD: ertesi gUn muhakkak 
8adrbamlJtı ister. 

Demekte. hakikati 16"1emı.tf. •. 
UIUll uadıya mtlzakereden eonn: 
~1e neticete..,fneen kadar. 00 
mWr.Unlinln oyalanmuma karar ve 
1'fl1"Jıdf. 

l'akat. .. O pceyl bin bir hWya 
ile geçiren G11mWcllnel!, erteei gtln 

8adJt Beyin Jm"1"m• davanarak: 
- Asfdm!. Utla peynir pmf11' 

J1lrllma... Yann, iller olup bittik 
._ aonra, Dahlli1e Nazırhimm elli 
tane taHbi ~. Ben ille, mevkiiml 
lfmcUden utJamlqtırmak llterim. 
Ver bakalım, .en bana bir aenet. .. 

Demifti. 
ADah, o gthllert ~-· Senet 
tı. Derhal, Şabuı Ata11 imdada oa 
ilnnlltL 

Bereket ftl'llln ki: Şaban Ala~ 
dlra~. ıııeeeleyt halletmişti. Bu 
.-S 11Qn1yet ve ttnl.f dlJ>'om&tı: 

- Dlbi, tamah Bey .•. DahDlve 
N&lll'lJlma MiDi ptll'mlyecelts de 
'babamı mı ~ Hemen 
Allah, • gOn1erf g&ltenln... Senet 
meeeleldne gelince .. Sadık Bey, b6y 
le bir ..- vermek Jıakkmı bam 
detlildlr ki... Vaamatıh, bir kere 
diler arkadqlarla ~rtı,elim. 

Diye, Sadık Beyi milfkill bir mev 
kiden halla eylemifti.. 

GUmWcllnell, Şaban Aianm bu 
makul sözleri tu.erine çıkıp gltmif 
ti. 1"akat derhal Sadık Beyin içine 
bir kurt girmişti. Tekrar (ihvanı 
muhtereme) yt topbyarak GUmW 
cUnellnin gelip eenet ıstedlfhıi nak 
letmis.. Sonra: bllyük bir endife 
ve telif içinde: 

- Bu adam, kaypak ve iki yftz}U 
dür ... Dahiliye Nazın olımıya.cafı 
nı anladı Eğer bu iı,I yapacak olur 
sak. bizt haber vermMf melhuzdur. 
Gelin bu 1'ten vazgeçelim. 

Demifti. 
Sadık Beyin her huSUBtakl aczi 

ni, ıevtekliğhıl, beeeriksizlttlni bl 
len.. ve fte timdi bu fşte de onu 
llOll defa olarak tecrilbe eden taldi 
bi hil~rnet komitesi azalan: 

- Evet.. Evet.. Bis de ayni fikir 
deviz. 

Diyerek artık Bablll!yj basmak
tan feragat etmltlerdl .. Btıaeytn Si 
ret Bey, yalnız bu fikirden vazgeç 
melde kümaınıf.. Fırkadan da l8tt 
fa etmek mecburiyetini hilllleylemil 
ti. Yal'nız Miralay Sadık Beylin rl 
caaı ilzerine, -diğer bazı .vat gl 
bl- bu cekı1fıdnt. "P&r'11.k bir latffa 
name ile guete1erle llb etmeıbit-
tL Mtm. ftl') 

Iki gündenberi tiftik ve yapalı pl
yualannda Sovyetıerbı mal aJacak· 
lan ha.kkmda bir haber duyubnUf, 

dUıı de bunun U1laız olmadığı anlapl Son haftanın fmdık ve ceviz aabtlan biraz canlı'ık ıöstermit
mıttJr. Sovyetler, kendilerile if j.pan tir. Uzunköprü ic cevizlerinden 2997 kilo 26 kuruftan, Nibar ma
firmalarla yeni mukaveleler y&pm.Tf lmdan dört bin kilo esmer mal 19 kunıttan, Amaaya malı 1650 
lar ve yeniden yapağı aimıya bqla- kil 23 '-·-·· J mlflardır. Sovyettere mal veren flr- o aua..,.tan, 910 kilo skilip malı 29 kanıttan depo teslimi, 
maJar piyuamıalan ince kmrclk SamlUD malı 1100 kilo 28 den, Amasya malı 3325 kilo 30 dan. 

8480 kilo Tokat malı 27 kanıttan aablllllfbr. 
cins y.pağılardan •tm almıya bat- Yine cevizlerden 1683 kilo Amasya J 

Mersinden 
Çavdar 
Satılıyor 

lamfl]ardır. Satılan yapağılarm mik esmer malı 24 kuruştan Uzunköprü 
tan Ud y0z elli balya kadardır. Tralr malı 7000 kilo 28 kunıftıln müşteri 
yum ve Trakya mallarına benztyen bulmu,tur. Samsundan piyuamıza 
beyu cin8lerden kilon 85-67,5 kunlt 2500 kilo kabuklu ceviz, Hopadan 
araamda atıflar yapılmıftır. Ayni a- 1100 kilo iç ve Samsund111 17608 kt· 
lıcılar Sovyetler hesabına Anadolu 1o iç ceviz gelmiftir. Hamburga 
c1ul maJJa.nna da allkalı g6r0.nmek 26604 kilo ve Iskenderiyeye 5095 ki· 
tedlrler. Bu cins mallan da elli bet lo ihraç olunmUftılır. ll"ındıklara ge • 

,..·-·- kadar alıcı oluy-•--. D'fer lince: Akçakoca iç fmdıklarmdan 
•nu ...- "" uu- ı~ Evvelki gUn plyuamm hiç zahfre 
taraftan tiftik satnı almmuı ı..a.. de uuuu kilo 35 kunıft,an, 4000 kilo ...- gelmediği için dtın gelen mallar iatek 
IOl'Olturmalar, fiyat tayini için gö • 34,20 kurtlfWı vapur teslimi sablmt1 li olarak satılmıfbr. Dt1n otuz 'V'lgoll 

rtlfmeler yapılmaktadır. Şu kadar tir. Trabzolldan 10 bin kilo 34 ten, buğday, sekiz vagon arpa ve Uç va
Id tiftik fiyatlanıırn vu1yeti ve Sov- Giresun malı 1200 kilo 36 ve 1200 gon çavdar gelmit ve hepsi satıbmf
yet:Jer için teklif olunan ttyatlar biri kilo ekstra 42 kunıft&n verilmiştir. tır. Alıcılar piyasadan istekli mel aı
blrtnden farklıdır. Sovyetlerfn tiftik- Akçakocadan 1300 kilo kalburlan • dıkarb gibi gelen buğdaylar on para 
tere u fiyat Vermekte oldukları söy fazluile mttfteri bulm111tur. Baft!Ull 
JeniVft•. JDJf fmdJk 40 lruııı.ttan satılmıttır . 

.,-· birdenbire IOğumuı ve gelen ~ 
Sif ı.tanbul 11200 kilo 34 kuruştan nn ihtiyaca klfi gelmemesi piyua • 

iptidai Maddelerden 
NlmuH 

ıırtat Vetl1etindcm aJlbdar ma
kamlara yapılan bir tebute g6re. 
Ttlridye iptidai maddeleriJe, Tllrk 
maJısuPerlnhı bu aeneki tiplerinden 
birer miktar ntlmunelik Almenyada

kl Bertin Ticaret odıamı g&ıderile
oe1ttlr. 

mQfteri bulmuftur. Ordudan piyua· 
1

' nm istekli olarak kapanmıamı mucip 
mm 2900 kilo, Trabzondan 9090, Gl- olm\l,ftul'. Arpalarda ild para kadar 
N1JUndan 2MO kilo bbuJdu fındık, 

Glreawıdan M20, Ordudan 2060, Tire 
dtltWdllk olmuştur. Fakat gavdar a 
bflan hararetli olarak devam etmek 
tedir. En fazla Mersinden çavdar 
satılmaktadır. Bu aat.,ıv piyıuzm. 
za da tesir etmiftlr. 

boludan 2400, Trabzondan 12000. Ak 
ça.kocadan 17730 kilo iç fındık gel
mJttir. ihraç olunan fmdıklardan 

Bamburga 7460, Nevyorka 20400, Ki irin CJ 
Yugoeıavyaya 2400. Burgaza 800, Ka 
1ua fOOO, Santua 2000, Vlyanaya 

LOkMAN 
-MBKIMiN 
<!!>Gl!!ITLER i 

3120• Manlı,.,. 10 bin, Köetenceye Hesap 1 arı 
1295 kilo göııderlJmiftir. 
ı.tpbulda 15 ton iç ve 10 ton ka- Ankara, 23 (A.A) _ JkbBat Vekl. 

buldu fmdık ile 35 ton iç ve otuz \etinden alman maliUnata göre, 18/ 
ton kaDuklu cevi& atAMw bul~ta 12/ 1937 tarilıiııdeki JderinS b•apllıJı 

dır~·----------------......_ nmmııdurumu~~edlr: r '\ DIŞ '?iCABET 

Kirefli Yemekler 
Klreo. clall& dolıw ona .._ 

.... .....,._ mademl vlcadll

...... pek hlsamh btr ..... 
d111'. KM1Drle•lmlda 1bJe U .._ 
fMI Ja Jıadar 5 drrlJwa -.wt. 
mDrr"ep dl.haf; 1a ......,..._ 
...... dolayı, '9tleadll ........ 
.ı.. ve ~- .,.. J"llDlllÜ ol
ınüla bıenber, ortmmdM pek -ı 
ı..ı ve katı td.rclr bir bla dllDell 
llMlktll\ 

............. Mill o'--ı•a. -
dutD ... bir .....,... - ....... 
.... kollan ........ ..m.nm.a 
laanıW ....... ,....mr ...... 
ki ba ~ .... mıUhlm .... 

... ...,.,.. --- '* ..... ....,...__gire_...._ 

............. tanllıaınu glUlr 

meldir· Bir -- ......... -
---- lalo llatlyao ~ 
,........ ,___ Wo '* -·-OJ'I ............ mtld4et ,...,a 
lılldlli ....... ........ dcudlw 
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mek ftlllfmr.t _.,_. ,...,.._ 
..... a. .............. ..... 
ceklrllrlılrblaa~ -okhl 
~dM dMa..,.., ....... ol41I 
,_. p. terlr. ' ... ~ .... .. 
uzmin t8tltncle o ........ ... 

pw bf)ar ~ plote•ı o. •• kem•• ...... eder, -- '° 
cupa• da karalı' bir .... olarak 

-·· .......... eder, ,.... .. ............. ...._ 
~ ................. 

1ercı.ve.na..,....m_..,.,, 
....,......... ..,......... (llbnbll 
eqlc)e; ~ ......... 

........... --- blle --· ... t.waflma ........ ftldt c*la ..... .... ..... ..... .. .... 

..... .. de Küd,.a .... .. 
dm pir. Kepda o-· a ....._ 
7 ,lll:ar'11"'8H 

Beıı.lllllllldelmtduflll-

....... imar blalJOlil 1WBJ9 • 

..,... .-r ...... bir k •• 

... içtlihı• ..... ....... eder. .... ..,...... ,....,,.... .. .,. 
batan-. Çocaklana llatlps ..... 
Mb'tlk, ..... bir 11'8111 llllıılaıdD'· 
........... daha lliJade llltlya 

• ol.ıat-u llÖJlanJetlm. 
Yemeklerlmiıda ~ Kalal 

JW .,.._.._ da hepe..., ayal 
....... o1 ..... As.~,... 

sr..- - .... tlgrun ........... 
Ka1f11om vere. ,_.-.er: Dler, 
tere,.il. elnnek, ..,. •••• cıereotıa. 
.....,,., -- domatıet, ....... 
pl'MP, fOftll " kettme. 

BlrM deha s1J1M1e, ,.We -1m 
Jbml7• ................. betİll 
ile ....,.onlla ,........: .,... ba 
ldden, ,......... .. bJlilÜ, 
kllı t+neler, plrlao. plel •& .._ .... -,. ................ .... 
....... ..p.er ......... porta.. ................. .,,.,kma ........ .....,... ............... ,. 
mekler: WlrdJe, kerevls, aohut. 
...._ bna faMJ;Je, ...,,,. eevb, 
,..., ı.tık. ............ .....,......0 
m loia eoc'* lneMmlertalıa bir 
.. .,.,........ ... blllJ8m 
...___ teala ~ oaleN peJlllr 
+=ek ,..ıtımeyl tanlye ederler· ..... ,... ............... ...... ............. , ...... ........ 
,. ~. VldMlliml" •• evL 
rlr, tıevbtr ..... 'il .......... 
.... ..... .... vtlclıM™'• 
.....,_ ..... t-4• ..,.. .... de .................................... 
.. ...,.. ... o ..... 
• ,...._ etlna'ı ....... O.ada ,... ..... ....,..... ..... ...,. ....... ,.,., .......... ....... "._..,.........---.oa. ...... ...,... ....... , ...... 
......... ftiferdea ............ 
llhrlal.,. ............ ,.,. t.Mlr e. 
der.O..ldaıllleP&~ 
~ dalla kavwtll ve claha 
, ..... ollatar. 

BORSA 
P&B&LAR 

Sterlin 
Dolar 
Praü 
Liret 
BeJçıa rr. 
Drahmi 
lsviçre Jfr, 
Leva 

624,.- 621 
122.- ı•.-

ao.- ·•.SO 91,50 
IO.- 14.-
11,.- 22,50 

570.- 580.
ıo.- 21-

l'Jortn 65.- 70.-
Kron Çelr 71.- U.-
SiliD AYUtar7a 21.- 23.-
llarls 26..- 2UO 
Zled 20.- zz.-
peqo 21.- 25,-
..., 12.- 14.-
Dinu 41.- sz.-
Kroa lifti IO.- U.-

,.ltm 1050,- 1052.-

Banlmol I09,- 270.-

Ç ESLER 
Acıb, ita.,.... 

126, 625.--

NW)'Ork 0,'7914 0,7917 

Pari9 21,5175 23,545 

llilao 15,U57S 15,1167 

Brilbel 4.70SS 4,7125 

AdDa at.so 17,44 

C•ewe 1,4511 S,4572 

Sof,. 61.1975 64.--
Amaterdam 1,434Z 1,4312 

Pnc 22,7225 22.76 
~ 4,2225 4,2211 

ll4drit 11,7Sll 11.76 
Berlia 1,tl20 1,9850 
V&rlOft 4,2125 4,2192 
Baclapepe 4,0lU 4,02 
Blkret 106,55 108,72 

Belsrat 14,425 14,41 
Yokolwna 2,7443 2,7417 
Jıfoüon. 23.64 23,6025 
Stoldlolm l,G917 1,lOS7 

ı.. .ı 

r-. SABiHA ZEKERiYA •ı 

Kitap Haftası 
• 21 Klnunuevvel - 28 Klnunu , 

eVve1 (Bu mtlddet Anadolu u;ln 
ta ıtındttr.) Kıymetll yuıcımı • 
1m bu hafta IQlnde atılan kitap 
~dan % 80 teıızillt yapılır . 
YENi KlTAPÇI - Ankara cad. 
No. SiS 

Klerfııg hesaplan bakiyeleri ve kn6 
li milbayaala.ra sa taahhlltler 

TUrkiye Cllmhuriyet Merkez :S... 
kumdan alman hesap hWlaalarma 
göre 18/ 12/ 1937 tarihindeki lderlq 
hesaplan bakiyeleri ve kredi ınm., 
yaata ait taahhütler )lekOnlan: 

CETVEL 1 
TUrkiye Cllmhuriyet. Meılkes S... 

kumdaki bloka.j]ar:. 
Memleket 
AVU11turya 
Belçika 
BulgarhıJtan 
Çekoelovakyt 
Finllndiya 
Fransa 
Bol anda 
lngUtere 
ispanya 
ineç 
lavlçre 
ttalya 
Macariatan 
Norveç 
Romanya 
RUll)'& 

Yugoelavya 
Yunanistan 

MlktarT. L 
2.190.300 

81.f()O 
900 

2.MS.200 
988.800 

•.HS.fOO 
1.127.100. 
8.231.700 

410.700 
1.HS.900 

872.800 
1.781.900 

828.800 
&21.700 

1.905000 
51.&00 

2M.8IO 
81.900 

C' -

Borsada 
Canlı lıler 
Yapıldı 

DUn hona ltlerinde btraz canh1di 
olmqtur. Uııittirk H,40 liradan 1._41 
liraya kadar muamele ~rmn,t.tlr. 
Ildııci tertip Unitttrk 13,75 Jiradlr, 
Paria bonaamdald muameleler 288 
frank berinden yapılmaktadır. Ana
dolu tahvilleri 40.40 lira, Anadoll 
mllmeuillerl 38,75 liradır. Atlan çl
mentolnı 9.40 lirada d~ lal 
dra bonaamda bir lterlln HT 11 
fnnk ve • .9982 dotudr?' MerkeE Bu 
kuı btr sterline 625, 715 kurut ft7At 
koymuftur. 

Evvelki gilndenbert attın atıer1a.n 
anımıe ve yfne altm alıcılan çrlmbl 
tır. Bu yüzden borsa dıfmda aJtm fi. 
yatlan bir miktar ytlkaelmttir. Dlhl 
altın lOM-1053 kunı, arumda dU!" 
muetur. 
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K:MA:EDEN JllABAAT ".Üsiü~da~ın.. Belediyenin istim ak işleri ngiltere Uzak 
Elındekı Oksuz T . M Şarka Filo 

ve Uz n lsianbul,, etkık e_vzuu Olmalıdır Göndermiyor 
(Başı 1 incide) (Başı 1 incıde) protest-Osu? Dedi. Avni Bayer adın- (B 1 . "d ) 

f I 
• · · 1 t · k. bul dı • hal d blr • aşı ıncı e 

e Sa e 1 
"Son Posta., gazetesinde belediye nnı ana mıya ım an ama gı - a. dl~l Ahmet Emın Yalmana dirde Akdeniz fil d b" k d S b S . . ilfu aJt dak" (1 000 . . . . . . . osun an ır ısını 

daimi encümeni azasından, gazeteci e a ur aınınm n zu m 1 
• ) B:ın lım \"erdığını ıddia ede- derhal oraya gö d ril ktir Akd . 

G d 
arkad<u•ımız Selami Sedes'.n Muhı'ttın' on iki otobüsUn gördüğü imtiyazlı rek vilayete bir protesto sureti gön- nizde bu suretlen eıl ecbe 1 : Fr e _ •I ·, • • ~ 1 1 · b l d" · · · k d • · aç an oş ugu an a m iZ Ustündag· ile bir mWakatı rıkmı<ıtır. muame e en, e e ıye re:smuz, anu- ennış, cevabını vcrdım. sız donanması d ld kt Fr . ı ~ ~ b .. tü ,:ı.,..ı k b 

1 
o uraca ır. ansa 

Arkadaşımız. belediye reisinin karşı- n~; • u ~ vatan~ara ~ı orç u IS KiUtunucvvelcle Parti Merkezin- bu hususta lngiltereye teminat ver-
snıda duydu{;ru hisleri şöylece anlatı- 0 .. u~ mUsavata uygun go yor mu, de cereyan eden vaka bundan ibaret- miştir. 1 

--o-

Bir lngiliz Dev~et Adamının 
Memleketimiz Haklunda 

Vardığı Kanaatler 
Çok Dikka~e Değer 

(Başı ı ınc;de) 

yor: gormuyor mu? tir. Gazetenizin dünlrii sa),smcla. yır Amerikaya geEnce· Vaşingtondan 
-~ erı _taralta_n mübalağa . zıldığı gibi: alman son haberlere 'göre, Ingiltere-

"l\luhittin u~-ıundağın neşesi vardı. 
Blrk~ gUndür viliiyet ve belediye 
büt~.csine çalışıyordu. 

Dıger bır okuyucumuz dı~or kı: 13 llkkfı.nun eazartesi günü Parti nin son aldığı karar Amerika Uzerinde 
"Siz verdiğiniz malômatta ters tara- binasında, düzme protestona.me muh- de müessir olmuştur. Tahminlere gö
fmdan mübalfı.ğa ediyorsunuz. Erme- tev~yatını Muhittin Ustundağ <namına re, Eğer lngiltere günUn birinde U
ni mezarlığı işinde birtakım mutavas gazetelere halıer vermiş ve gazeteci- za.k Şarka bir filo gönderirse, buna 
sttlara para kazandırıldığı doğrudur. leri bu maksatla <la,·ct etml~ deği- Amerika da bir flo ile iştirak edecek 
Fakat istimlô.k bedeli olarak beledi- liın. tir. 
yenin ödediği bedel 40 000 liradan 9.:ık lstanbul Belediye Daimi B. Roosevelt dün Amerika deniz 
fazladrr. Encümen azasından kuvvetleri başkumandanı amiral Le-

:Z4 - lZ - UiS l ~ 
-

TOPLANTILAR . 

• DAVETLER e 
Konfero.ns 

Şişli Halkeviqden: . 
24-12-ı937 cuma akşamı saat 21 de 5ış 

h Halkevinde profesör Salih Murat Fiz~ 
ve Cemiyet mevzulu mühmi bir konfcraıı' 
verecektir Herkes gelebilir 

• 
Eyiip Fakirleri Konuna 

Derneği Kongresi 
Eyüp fakirleri koruma derneğinden: 
\Dernek 9-1-1938 pazar gunü saat 1

4 

te yılhk:t umumi toplantısını yaparak yen' 
idare heyetini seçeceğinden sayın uyctcriJI 
teşrifleri rica olunur: 

• Ifonferans 
Kadıköy Halkevinden: 
24 Birıncıklinun 937 cuma akşamı saıt 

21 de evimiz salonunda Bay Refik Gorb011 

tarafından (Seyahat hatıralarım} isimli bit 

BugUn siyasi tolerans ortadan kalk
mıya başlanuştır. Iki zıt fırkanın mü
messilleri arasında bir tarikat taassu 
bu kök tutmuşt\lr. Zıddlyet ve dilş
mn.nlık hisleri, mü~terek vatand::ı..cılık 

bağını unutturacn.k kadar kuvvetle
nebi::ir. 

Bütçe Ustundc çalışan l\luh'lttln Us 
fündnğ, çok knlnbahk bir ailenin aya
ğını yorganına göre uzatmnsmı pek 
iyi bilen, s:ılim düşünceli, l<eskin gö
rüşlü titiz babasına çok benzer. Her
hangi bir f nsla lmyac.'lğı pam için kı
lı lm.,lm yn.ro.r, geçmişi \'e geleceği dü 
şUnUr, bir yıl önce bir io;;e lı:onmuş o
lr!n para yekunu st?.Dtiminc !cndar ak
leıdndır ve bu parndnn ne miktar sar 
fedildiı;rini de unutmnmı5tır. 

Istimlak işlerindeki tetkika muh- Selnmi SEDES ahy'i kabul ederek kendisiyle yarım 
taç işler bunlardan ibaret değildir. saat görüşmUştür. Birç.:ık gazeteler ~ ..... ---~~~~~~-~~~ 
Her istinn1fı.k •.ş"nin tetkik edilecek bir TAN - Bu mektup, şimdiye kadar Uzak Şark sularında bir deniz nüma pms! lıı 1 9 3 8 .-.-11 

konferans verilecektir: 

tarafı vardır. Bunlardan bir kaçında çıkan haberlerin gazetelere vali tara- yişi derp".ş edildiğini yazıyorlarsa da, M f b t A 1 ... t asıl arazi sahibine verilen para mah- fından ve vali nanuna konuşan Selfı.- itimada değer kaynaklardan alman a ua managı Çlk 1 
ta mı. İ"'""'t t f d verı·1d·gı· ·m· tespit Kütüphanenizin en güzel eseridir, Netice millet içinde ikilik, mentle

ketin inkişaftan mahrumiyeti ve va
tandaşların huzur ve refahtan uzak 
kalması gibi şeylerdir. 

duttur. Fakat araya birtakım mu - _.... ara ın an ' malumata göre Amerı"ka bahriyesini 
ed b

. Ynln kadaşı 1937 yılının tanhi, en meşhur muhar 
~ ~ nrlerin makaleleri - Gündelik, haf vasıtlar girdikten sonra belediye on- en ır vesikadır. • ız ar· - Qırn· eli ış· gal eden Qey sadece donanma- · 

Dmi bir ölçU ile ideal gidiş, umu
mun menfaatine dayanır bir milli si
yasettir. Bu s:yaset milletin mukad
deratını, ancak umumi menfaat ölçü
lerinin tcslı-i altında bulunan hedefle
re doğru sevkeder, Bu sayede mem
leket hesabına, bütün millet hesabına 
ve vasati vatandaş hesabına en ça
buk ve en bol verim alınır. 

Vilayetin nnfi:l., b:ı.ytar, ziraat, ma
arif bü~eler"ın\ ince eleyip sık doku
ynralt ~ karmıstık. Ustfüıcln.ğ, lstan
bulun imnnnn. ba.şlnnın.k Uzere Uizım 
gelen pa.rnyı hes pllyor, elinde büy\lt 
ttığü öltsUzli gllldürcbilcool' mUşfik 
bir baba gibi seviniyor<lu: "Elzem p:ı 
rayı alabilirsem, clcrlıal imar i.5lerine 
başlıyncnğnn.,, 

lara yüksek istimlak bedelleri ödeme- mız Selami lzzete şunu hatır)atalım: nm istikbalde kendisine verilmesi talık, aylık gazete ve mecmualarda 
yi caiz görmekt.edir. Bu istimlak işle- Şu yukanda isimleri geçen gazete muhtemel vazifeyi üa edebilecek va- isimlerini gördiığünüz bütün muhar 
ri belli başlı bir tetkik mevzuu olacak muhabirleri muteriftirler ki. onlar, ziyete konulmasıdır. rirlerin resimleri, istatistikler - fay 

k d 
··h· d" Parti Merkez"ııe, belediye namma da- dalı bilgiler, a o.r mu ım ır. Fakat Daily Mail gazetesinin Va-

M I l d dl ki 
. . vet cd:ıdik1eri için gitmişlerdir. FlYATI 50 KURUŞTUR 

Ü ettiş er en i e erımız d"" d şingtondan ögr· endig· ırıe göre, yapılan Bütün kitapçılardan arayınız 
·· Bu da ve tin vaki olacağı gün uz en . Evvelce yazdık: Muhittin Us.un- bUtün tekziplere ragm· e, Amerikan Toptan satıı yeri: l&tanbul 

ma~Cımdu: I:Ia.tta Tan muhabiri tele-dağ belediye reisliğinin başında bulu- torpido muhribi filotillasınm Sandiye BASIN KURUMU - Taksim 

B'.ze de öyle geliyor ki lstanbul çok 
öksüzdür. Daimi encümende çalışma 
sı itibariyle i.cıleri yakından gören ar
kndaşnmz Selami Izzct Sedesin de ay 
ni kanaate varmasına çok memnun 
olduk. Yalnız kanaatl~rimizin birleşe 
mediği b'r nokta var: Bu öksüz büyü 
yor mu, büyümüyor mu? Selami lz
zet, B. Us~ündağın mü~fik bir baba 
olduğuna ve zavallı öksüzün büyüdU
ğüne kaildir. Biz Istanbulun nncn.k 
Uvey baba eUne d~mUş bir öksüz ol
duğunu kabul edebiliriz. Ustündağm 
öksüzU güldürdüğüne gelince; bu sö
zU büsbütUn haksız bulmavız. Yalnız 
bize öyle geEyor iti bu gülüş acı bir 
gülüştür. 

· b. fonla, ne vakit gelmesi lazrm gcldiğ.:.. 
nurken, otobüsçülerin belediyenın ır go'ya gönderilmesi Amerikan filosu-

k ni sordu~ zaman. telefonu aça.n Se-odasma giderek doğru ifa.de verece - nun Uzak Şarkta bir. harekete geçe- .'I ·._;: .... ~ •• ·., • : ·e :.~ 

"k la mi tzrot, "Tanm bu da. vetten istisnn 
lerini beklemek suretiyle tam hak• a- ceğ"ni ifade etmektedir. 

te 1 
· k edildiğini,. söylem~~tir. varı maz. Muhit, otobüsçülerı or- Amerika donanması bir 

SEKSULl·N.~ 

T ürkiye bu noktada prensip ba 
kırnından en doğru yolu tut

muştur. BUtün dünyayı ikiye bölen 
ideoloji knvgalannı. hudutlarından 
uzak tutmanın yolunu bulmuş, smıf 

farklarının önüne geçmiş, diktatör
lük cereyanlarına kendini kaptırma
mış, demokrasiye sadık kalmış ve bir 
milli ve umumi fırkanın yardımiyle 

milli siyasetini pllı.n dairesinde ta
hakkuk ettirmiye devam etmiştir. 

h""Utan, çekindiren bir yerdir. Şahitleri o1an vaka ve hakikatler 
Bundan başka ellerindeki ruhsati- de bu kadar tahr'.f edilcbildikten son

yeleri alınn.nln.ra,müfott.işıere şikayet ra, art1k varın ktyas edin! .. 

~ezlerse ruhsn.tiyelerinin geri veri
leceği va.dedilmektedir. Geçinme kay
gusu ile bu vaat bazılarını sükuta 
mecbur etmektedir. Sonra para ve
renler, bunlar doğrudan doğruya rüş
vet olmadığını, kendilerinin ancak iş 
ta.kip eden ve muvaffakıyet:i milcer
rep olan bir adama bir ücret vermek~ 
ten başka birşey yapmad1klarmt bil
diklerj hıılde ifade vermekten çekin • 

Şu kadar ki 11..r fırkalı gidişin de 
kendine m."lhsus meseleleri vardır. 
Burada en büyük mesele, uyanık bir 
mUrakabe}i ve tam bir temizliği te
min etmektir. Eğer bu yapılama7.5a 
durgun ve unutulmuş köşeler peyda 
olur. Oralara hususi ıru:mfaa.t soku
lur. Dütün nv"lli Giya.setin ideallere 
dayanan, temiz ve verimli gidişini, 
hiç kimse f a.rkın6n olmadan hedefle. 
rinden ayırır. O zaman bü!ün güzel 
düşünceler, canlı bir kuvvet manza
rasını kaybederler, yaldızlı birer lnf 
haline inerler. 

mektedirler. 
Biraz aşağıda Selfımi Izzet anlatı

yor ki cansız otobtiSlere ceza verilme 
si doğru olmıyacağı hakkında bizim 
ynzdıklnnmızm tesiri aıtmdn kalmış .. 
ve bu zannın tashihini Ustlliidağdan 
bekli.yor. Belediye r<f si.miz de diyor 
kl: "Bu b"..r ceza değildir, emniyet ted 
biridir.,, 

Evvelce dP. söylediğimiz gibi, mü
fettişler tahkikatın son safhasını oto
büsçülE'.t için bitaraf sayılacak bir da 
ired~ yaparlarsn daha Q:>k hakikate, 
anha kısa bir zaman a.=vatal11lil'J.er. 

Bunun başlıca çaresi, münakaşa 
bürriyot"dir. Fakat yıloruı.k için, or
talığı bulandırmak için, hususi bir 
menfaat ele geçirmek hedefile gürül
tüler koparmak için kullanılacak bir 
hürriyet değil ... Ancak fenayı, bozu
ğu, yanlışı; memleket hesabma daha 
iyi ve mükemmel olmasını temin 
maksadiyle. ortaya koyacak. mUspet 
tedbir"ni gösterecek bir mUnakaşa 

hürriyeti... 

Eğer bir va.tand&..y""ln nıhsatiyesini 
hiçten lf.r sebeple elinden alarak ay
larca senelerce süründürmek, aç bı
rakmak, 2500 liralık bir malı 500 lira 
ya satmıya mecbur etmek ceza değil
se, acaba Ustündtı.b'ln ceza diye telak 

ki edebilmesi için bir vatandaşın ba

fjma da.ha ne gibi ukubetler yağması 
lfı.znndır'?. 

mek için kullanmak istiyenier için 
ticaret yollan açıktır. Umumi menfa
at nikabı altında hususi ticaret yap-

M 
illi siya.seti idare eden bir fır- mak kadar bir memlekete zarar vere-
kanın, bu yo!da hürriyetten cek bir hareket tasavvur ed Jemez. 

zarn.r görmemesi. yalnız isfıfade et- Bunun her şekli fenadır. 
mesi için fırka, serbest mUnak::ı..sayı s·yasi ve idari hayatı, bfr feragat 
benımsemct. ve memleketin inkişafı- mesleği diye kabul edenler arasında 
na ait müşterek, m"'li kuvvetlerden- da vazifenin cansız bir angarye diye 
biri mevkiinde ka1masına d kkat et- tclfıkki edilmemesine ve zevkli aliika
melidfr. Siz, biz diye bir ikiCk havası lar uyandırmasına dikkat etmek la
uyanırsa, tek fırka muhi!ti: "lşlerde zımdır. lng"liz posta, telgraf ve tcle
kusurlar bile olsa üstü örtülü kalsın.. fon hizmetinde bulwıduğum sırada 
d"ye düşünecek olurEa yarana hima- bu bakımdnn çok güzel bir tecrübe 
ye gösterirse, milli siyaseti. idare e- yaptık. Hükumete ded"k ki: "Siz pos
den bir mil'i fırkadan beldenen bütün ta, telgraf ve telefondan son seneler
foydalar elden gider. de nckad:ır safi gelir n.1dmız? Şu ka-

Bir memlekette umumi menfaatin dnr değil mi? Biz bütün memurlar, 
korunmasına k~ndilerini vakfeden fe- birlik olup size bu geliri garanti ede
ragatli, bilgili, uyanık idea1'stler za- ceğiz. Fakat bi.ı.im emeğimizle daha 
ten bir nvuç insandır. Bunlar, memle- fazla bir gelir temin edilirse bunun 
ketın iyı ı ı ııanuna o,an münal~aşa- yalnız posta. telgraf ve telefon iş".~
laı u hiçbir znman bir benlik davası, r'nin bir kat daha iyileşmesi ve halka 
bir şahsi küskünlUk istid:ıdı kar ştır- daha bliylik kolııylıld::ı.r hazırlanması 
mamalıdırln.r. için kull::ı.nmasına müsaade ediniz. Bu 

Milli bir fırka böyle temiz ve ber- yüzden gelir de artacaktır. Ne kada
rak bir siyasi muhit yaratarak. an- rmm bütçeye ilave edi1eceğini, ne ka
Jaşmamazhklnrı derhal tushih ede- dannm servislerin iyiliği iç"n sarf e
rek, fena'ığa ve bozuk'uğa karşı bü- dilcceğini gelecek bütçede aynca kn
yük bir hassasiyet göstererek mil i rarlnştırırız. 
muk ı.ld ratı ıd re ed cPk olursa. Tür Hükiımet bu teklifi kabal etti. Ge
kıyeyi büytl~ fır tlnr ~ klcdiğ" ne I rek servislC'rin ilerlC'mes· ve gere!~ 
kani .m. Aynı zamrındn yüksek idare memurlıu-m işleri benimsiyerck fı.deta 
tckrıi ~ıni devlet h yatma da sokmıya bir spor ya.rışısma kansır gibi ?..evk1• 
ve kabiliyet sahıplerinin idare hayatı çaJıı;ma.sı bakımından mükemmel ne-
içindc ık idar ve faydaları nisbetinde ticeler aldık.,, " 

Sellimi izzetten bir 
mektup aldık 

Avni Bayer tarafından başmuhar
ririmize gönderilen protestonun vila
yet tarafından gazetelere verildiğini 
yaznuştık. Dün, bu münasebetle, bele 
diye hakkındaki neşriyatımız başla
dığı gündcnberi, belediye reisi namı
na ıconuşan, mWakaUar yapan, yazı
lar neşreden ve gazeteci~eri kabul e
den Şehir Meclisi ve Daımi Encümen 
azasından Selami lzzetten bir mek
tup aldık. Mektup şudur: 

"Diinltü sa~,nızda 13 Kfınunuev,·el 
Pazartesi günü Partl~·e gazetecileri 
davet ederek l\luhittlıı Ustündağ na
ınrmı Avni Bayer'in prot~sfosunun 
muhte,iyatmı, haber verdi;;.im y8Zıl· b • 

tıyclı. 
o nkşrut1 çok geç vaf<it; miirncaatı

nn rnğtncıı irnndis\yle görti5e.'lledi· 
ğinı hu muh.arrir:rıizin lieyfiyeti yan· 
IL5 te.fsir c!melrtc olduğunu diLnl•Ü 
noşrlyntmız<lan anladım; Meseleyi 
tznh ec1cylm: 

ıs J{fınunuevvcı Pazartesi günü. 
Akşam muharrirlerinden Ragıp, Son 
Posta muharrirlerinden Tedik, Cüro 
buriyct mulıarrirlerindccı Kandemir, 
Tnn gazetesinin otolılis neşr:3·atı hn.k 
tunda Muhittin Ustündağ ile konuş· 
n~d• üzere bir kaç kere belediyeye 
geldiler. Belediye reisi ile görüşeme· 
yince ~azeteci bir arkadaş sıfatiylc 
bana başvurdular, otobüs ııeşrlyat-3 
hnklnnda bcled"yenin ne düşiindüğii -
nU anlayıp lwndilerlne söylememi is
te<tUer. Gazeteci arkada..5la.rınım bu 
isteğini belediye muavini Bay Ekrem 
Sevent'.an'a siiyledim: "Liızım gelen 
izahatı yazayım da kendileriyle gö
rli Urilm,, dedi. Al•şam geç vakit ya.ı 
dıkla.nm ha.na okudu ve rica etti: 
"Ben çok geç kn.ldım, sen Partide ça
lı"'aealUi!ln arluula..5lnnn.ı ~ğır ela bu 
fz~hntı ver .. dedi. 

yükm."lnıes"nc ait yoıı.nrı aç1k tutmıyn 
rouv ffak olurBanız az zamanda 
çok verım a!.abiıi • .,iniz. 

Diğer b"r şart ta var:Umumt işler 
le u{:;'Taş.mak. bir feragat ve fe

dakarlık mesleği diye kabul edilıne
lidir. Zeka ve kabil"yetıerini para ka
~mnk ve maddi bolluk temin et-

• ngiliz misafirim'zin sözleri bu
l rada bitti Bunlara ilave edile· 

cek çok birşey yoktur. Sir Henry Bu· 
rubury bizi sevgi do1u bir gö1Je gör
müş ve memlekotin yenl bir yolda in
kişaf bakımından dünyaya iyi bir ör
nek olabileceği kana.tiyle aramızden 
ayrılmıştır 

Sabalıto.nberl bu izahatı dinlemek 
için yonılaıı Uç nrlmda§a Partiye gel
mclermt rica ettim. Geldiler, Ekrem 
Sevenca.n'm yn.zdıldnnnı kopye etti
ler. Tam gtdcoekleri zaman Oümhuri
yet muharriri Knnclemir, Vnlinln bir 
protesto alıp alınadığını sordu. Vilii· 
yete bir protesto sureti geldiğinl ve 
mukt&a.slnım ifası zımnında müddei
umumiliğe tevdi edildiğini duyduğu
mu söyledbn. 
Akşam muharriri Ragıp: Bu ne 
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e SOLDAN SAGA: 

1 - Döşeme altındaki ufki ağaç
lar - Neşeli 

2 - Ehli hayvan - Küçük ve 
zararlı hayvan. 

3 - lçi başka dışı başka görün 
mck - Büyük çıngırak 

4 - trtifaı n.z. 
5 - Gıda - Edebi alay. 
6 - Beyaz - lçine su konur. 
7 - Lüzumlu bir maden - tsim. 
8 - S ğır ve koyun sürüsü - U 

zak gösteren kelime. 
9 - Eskilerin giydikleri bir nevi 

elb"se. 
10 Eğlenceli hayat sUrme - Men 

faat. 

• YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Kart olmıynn. 
2 - Sayı - lçine sigara konan 

kutu. 
3 - Gece görUrüz - Kunduracı. 

4 - Ortadan kaldırmak - Baş. 

5-Arka. 
6 - Sulu toprak - Bağışlama, 

7 - Yoksul - Bizi doğuran. 
8 - Şeref - Şüphe. 
9 - Nefer - lstirahat. 
10 - Rutubet - Koruma. 

.......... t 

J, ROUSSKL de satılır. 

ISTAMIUL TOıtel lltfdıııı Kt.11.. 
ı3 hmaroıu htaloguıııazu 

lıı&ylnlı, ııecı .. ı gOııdırlllr. 

manevra yapacak 
Londra. 23 ( A.A) - 14 Mart 1938 

ile 29 Nisan 1938 arasında Amerika 
filosu pasifik denizinde manevra ya
pacaktır. Bu manevralara en az 150 

gemi ile 500 tayyare iştirak edecek-

tir. 
Daily Tcleg:-aph gazetesimn deniz 

muhabiri, Amerika kuvvetlerini Ja
pon sulanna 600 mil mesafeye kadar 
uz.artacak olan bu mnnevralann ehem 
miyetini bilhassa. tebarüz ettirmekte-

dir. 
J aponyanın vaziyeti 

Londra, 23 (TAN> - Tokyodan 
gelen son hazerlere göre, Japon ka
binesi son hadiseler üzerine hasıl o. 
le.o. vı:ı.:ziyCli.i görllsccek. yeni karar -
lar verecektir. 

Tokyoda çıknn 1'Ni§i - Nişi" gaze-
tesi, lngilterenin Uzak Şarktaki si -
yaseti hakkında.ki bir başyazısında 
ezcUmle diyor ki: 
"Eğer Ingiltere, Çindeki Japon a-

leyhtarı rejime müzaherette bulun -
makta devam ederse, beklemediği 
bir mukabil tazyikle kn.rşılaşmasm
dan korkulur. Eğer lngiltere. Uzak 
Şarktaki deniz kuvvetlerini fazlalaş
tırmayı düşünüyorsa, böyle bir ted -
bir bir blöf mahiyetini aşmıyacak -
tır. Nitekim ltalyan - Habeş anla.§
mazlığı esnasında lngilterenin Akde
niz kuvvetlerinin takviyesi de muvaf 
fakıyetle neticelenmemişti.,. 
Diğer taraftan. Japon hükumeti 

dahilde bazı zecri tedbirler almakta 
dır. Komunistlik suçile tevkif edi?en 
370 kişiden bir kısmı mebustur. Ay
nca h\ik\ımct. Tokyoda Univereite: 
civanndn bulunan büt'in !oknnta, kah 
ve, tiyatro ve kıraatıwne gibi J'Prle 

ri kapatmıştır. 

Çinin ıelerberliği 
Şanghay. 23 (A.A..) - Merke~i Çin 

hükumeti, umumi ve husı.1si bütün 
müstahsil şirketleri askeri işler mil'i 
komisyonunun kontrolü altına vaze 
den kararnameyi tasvip etmiştir. 

Bu tedbirin gayesi. hükumetin Ja 
ponyaya. karşı devam edecek olan 
mukavemet siyasetini daha müessir 
bir hale getirmektedir. Bütün ziraat, 
maadin Rubcleri bunda.~ı müteessir o
lacnktr-.' Lüks eşya istihsa1 ve imali
nin m"nveya tahdit e·lılmesi müm -

kündUr. 
Şanghay, 23 (A.A.) - Bir Japon 

menbamdan öğrenildiğine göre, Çin 
kuvvetlerinin yüksek kumandanlık .. 
}arı, Hankovdn bir konferans aktede 
rek, umumi seferbert:ği!> icrn~ını te 
min anaksadilc, henüz Çinlilerin elin 
de bulunmakta olan beş asken mmtn 
kadaki arnziyi taksim etmiye karar 
•rcrmiı::lcrdir. 

Londra, 23 (A.A.) - Şangl,aydan 

·. Ademi 
, '- l • . , . , . .;· · ·. · ıktida·r-. 

. , ' 
. Be,.I ·'\·· _ .. ,· 

: L.' ge~ekU~I, 
·. ·· oermans~·zi.ık, 

Vücut: · ye Dima~ın· 
. :i . . 

yor5'unıegunda . ..·'::' 
pek müessir· .,. .emın . , . -. . . , .,. , 

. ;: bir . uaçtır • . :. ·;~:. 

Kutu~u . 20~,. k.ul~r 
BEŞİR KEMAL · M~K~~~)~.EVff'~· 

Eczanesi ._'.~.i~~-~·c~ ,_ 

Eskişehir asliye hukuk hakiınl1' 
ğinden: Esk1şehir Cüm.huriyet rol' 
hallesinde Ele""kçi sokağıiicıırı.u nUJll' 
rada Kiı.Iııll ki'Zı ve Efdal 'karısı se. 
va kocası Hoşnudiye mahallesind 
Yalı sokağında 14 numaralı evde tılıı 
kiım iken elyevm ikametgahı meçbıı\ 
bulunan §eker f a.brikasında idare ;t 
fi Afdal aleyhine açtığı boşanmn d' 
vasmm icra kılınmakta olan tah1'1' 
katı Birasmda daveti kanuniyeye r 
cabet etmediğinden hakkınızda gıyil~ 
karan verilmiş ve tarafların me<W'1 

halleri gösterilmek üzere nufustı9 
künyelerinin celbine ve muhakerı1t 
2~1-938 pazartesr saat 14 de ıs· 
lik kılınmış olduğundan tarihi ilAJI' 
dan itibaren beş gün zarfında i~ 
etmediğiniz surette mahkemeye l<ş 
b\ll olunımıyacağmızdan tebliğ maJCf 
mına kaim olmak üzere ilfuıı kelr 
yet olunur. 

ARTIK BAŞKA 
DOLMA KALEM 
ARAMAYINIZ . 

ÇOnki en son 
tekemmOIAtla mOcehhei 

MONT 
BLA 
kalemleri 
garantili dır 

Aynı clnıten MONT BLA>'l> 

/lAx 
otomııtilı kurtun lııılemlerl da 

vardır 

Satıt Jerl ı C TUR S Bfll&OERLEll 
Boyo{ılu, latıklıll Cad 337 
Caıata Mortebanı Sokak g ıı 

gelen haberlere göre, 700 bit! Çin iş 
çisi Seçuan vila.y-eti ile Sovy~tler bir 
liği arasında bir yol yapmak için ge 
ce gündüz çaltşmaktndır. Çin hiiku · 
meti, merzeki bu vilayetin merkezi o 
lan Çunkkinge nakletmiştir.Şimdi Sov 
yetler birliğinden altı e.y~a yapılan 
si18.h nakliyatının bu yol•~n inşası t.a 
mamlandıktan sonra 15 günde yapıla 
cağı bildirilmektedir. 

______________________ ::::.! 

Istanbul üçüncü icrn. memurıuğıJ 
dan: Paraya çevrilmesine karar ,rr 
rilen rndyo ve ev eşyası 27-12-{)J 
tarihine müsadif pazartesi günil s 
at 13 ten 14 e kadar Beyoğlunda 19 

simde Talimhane meydanında To~t' 
lıyan apartınanının 6 nuımaralı dı11 

sinde açık artırma suretile satı'ııc" 
ğı ilan olunu" 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATi yad r. Bahçekapı SALİH IECATI . 
Öksürenlere ve 
fJÖğls nezlelerine 

KATRAN HAKKI EKREM 

938 Saatli Maarif Duvar Takviınleri Çıktı. 
Fakat taklitleri vardır. Dikkat etmelidir. 

Her türlü ml\liımatı, vakitleri. ııı.ıı.tlf'rf. mevsimleri, hıı.va ddfitikliklerini, hrbnalan, arabi ruml ay. 
lan tarihi vakııları, dıı.rbımeaellf'rl. manileri. hikaye ve latifeleri hıı.vl. 
l'm,umun ral.(brtini l<ıı.zanıı.n bu Tıı.kvimlerııı tıı.klitlerl çıkmııhr. Aldıı.nmıı.mak için ( SAATLl MAARİF 
TAKVl\1İ) a,lına ve (SAAT) reıminf" dikkat etmelidir. Merkezi: İstanbul Maarif Kltaphan~ıldir. 

Satılık Ev fUı,,..~~ 

ITlalltı lı l&ıllllT llBLI N"lf&Dtatı Dıllmur caddeai GWill • 
tan llOkak No. 31 Yedi oda. Yd IOfa. 
çam ve meyva ağaçlarile geııige bir Tablm - STADYOM 
bahçesi olan ahşap ev satılıktır. Gün Tel. 42508 
düzleri saat ondan on yediye kadar Yeni devre 10 ikinc\ki.nunda 
içindekilere müracaat. başbyacaktır .ŞOför olacaklar 

KAYIP: 1929 senesi Beşiktaş ilk· şimdiden mtlracat edebilir. 
okulundan aldığım mezuniyet kljıdı A.matl.Srler 7 direksiyon tali. 
mı ka~: hWmıü yoktur. Be- mi ve birkaç saat stajla Bel.-. 
şlktaş Abbaaağa Loşbahçıe llOk&k diye lmtlhanma hazırlanır 
No: 10 Fethi. 

.................................. ,,,~!ii!!!!!!H!!!!i!!!!!!!!!!!i!IH!!!!l!!!!li!!!!!!!!!!ii!~l!!!ii!!!l!!!!i~!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!~ 

Soğuk alglnbğı • Nezleye karp ERGANi BAKiRi 
' 
PASTİL ANTİSEPTİK 

• 

Teneffüs yollarlle pçea 

hastalıklara kuta lmraJUC8, 

tesiri kat'I putillerdir. Nez

le, brontit, lrİP ve bola• ra

hatsızlıklarında, le9 kıııklı

tmda pek faydalıdır. Bütün 

ecsanelerd• balanur. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU, IST ANBUL 

......................................... ~ 
Dlyarbeldr Nafia Müclirlüğinclen: 

1 - 342.30 lira 92 kurae kefil bedelli Diyarbakır .Li8e pavyonu inşa
abdır. 

2 - Bu fee ait evrak f1111)ardır: 
A - Ekıliltme f&J'bıamelll, 
,._ lluka•ele Projesi, 

C - Ek. Hususi ve Ek Feıull şarlnamesı. 
ba)iiiliif##Jj"' JiıPI~ a-.ı ve fenni tart.nameler!, 

E - Bu evrak Naf"ıa dairesinde görülebilir. Ve istenebilir. 
3 - Bu İf 25-12-B37 Cmnarteei gtlnU Mat 11 de kapalı zarf USU· 

Uyle DiyarbalPr ~af"ıa Müdürlüğünde yapılabilir. 
4 - EkaiJtmeye girebilmek için 2567 lira 32 kuruşluk muvakkat te-

minat verımek ve qağıdaki vesikalan ibraz etmek lbımcla. 
A - Nafia Veklletinden alınmış inşaat müteahhitlik vesikam, 
B - 937 yılına ait Ticaret odası vesilçası. 
5 - Taliplerin Cumartesi ihale saatinden bir saat nvel Komlayon re

lalifine makbus mukabili vermeleri postadaki gecDmıeler kabul edil
mez. (8236) 

OROZDl·BAK 
Müweıatnu ziyaret etmeden 

Hecliyeliklerinizi ft O)'UDC•klaırmm 

SATIN ALMAYINIZ. 

....... ~~~~--..... llİlll .......... ... 

Bil 111011 USTlll IBAllYOR 
Bir dokum& fabrikaamın umum teknik huausatuu. Dokuma tezgi.h

lan tamirinl. Dell8D Dokuma ifleriııden anııyan iJl; bir usta.ya ihtiyaç 
vardır. ı.teklilerilı ''Dokuma" nunuzile lstanbul 176 No. Polta kutu

su adreaiııe yumalan. 

SiHiRLiGÔZ 

Bu yeni ve 

sihramiz 

renk•eri 
MECCANEN 

tecrübe edin.iz 

On bclmda dokuzu, 

tenlerine uymıyan bir 

renkte padra lmllamr

lar ve 7iizleri aun1 

"makyaj ı<irm6f,, bir 
tekil aldddan sibi ,..lann· 
dan fazla ihtiprlamıf ıa

pnürler. Yeni icat edilen 
.. ,.. hQMl ~ 

_.kin11i, pudra 
renkterilftle biı' IDWi.p ~ap
bğı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile fÜphe e
deceğiniz niabette puclra 
renkleri arumdaki ahengi 
ifta . etmittir. ki bu. Tolra
lon müeueaeai kimyapıle
rine birçok tahil renkleri e
eub bir tarzda mezcetmek 
imklnmı vennittir. Artık 

Pudra renkle
rinde inkılib 

yaptı 

yüzünüzde pl&kalar halin
de yapqaa •di put!ralara .... ,..~ ~ 
dm Tokalon padrumm aih
riınis renklerini ....._ ecfi. 

nia. Yüdnüzün bir tarafına 
bir renk ve diler tarafına 
da batka reıik bir pudra sü
rünüz Ye cildinize hangiıi 
daha_ uypn geldiğini alrl· 
nüz. Bu yeni pudrayı kulla-
narak culp, aehhar ve Ade
ta tabii bir güzellik temin 
edinis. 

Po.ta, ambalaj v..U m•aarife kartılık olarak I• 
tanbul 622 posta kutuıu adreıine (T. T. 7) rummi1e 
12 kurut 16nderdilinizde ıis, hasusl modelde bir ku
tu pudra ile m~telif renklerde nümunelik 4 ufak pa-
ket pudra gönderilecektir. Mektubunuzda her yakit 
kullandıjma pudraam renabri de bildirmeli unut· 
'"Hlvtnrz. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Sanayi mektebi diplomasını haiz birkaç aanatlcir babe aa

taaı ufatile Şirketimiz hizmetine almacaktır. 

Namzetler batfangıçta bir müddet Kvanbana bakır ~ 
ninde çalıfbnlacak, Ye bilihara bir kı1m1 Şirketimiz heubma 

Almanyaya ıönderilerek orada bir fabrikada staj prdGk-

ten ve ltakır izabeai ameliyabnda meleke sahibi olduktan 800· 

ra, Erıani madenindeki i9letme idaremizde tanif edilecektir • 

Talipler yaf)anm, muhtasar tercümeiballerini ye iatedilderi 
ücret miktarını bildiren talepnamelerini ııhhat naiblarmm 
aureti ile birlikte Ankaracla Ulus meydanmda Koç Hanındaki 
ldarei merkeziyemise atindermelidir. 

!Ik eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 5230 lira olan 2300 ~ 
oam telgraf direği ~1-1938 pereembe gtınll saat 15,30 c1a bpalı 
uauIU ile AnJrarada idare blnHmda utm alınacaktır. 

Bu ile stnnek lateyenleriıı 292,2G llralık muvakkat teminat de kan 
tayin ettiif vesfkalan ve NaCıa mllteahhitlik vesikam ve teklifleriDi aynl 
gUn saat 14,30 a kadar komisyon reialiğine vermeleri ıı""""'r. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme ciairellnden, HA.~ 
fMda Teeellüm ve Sevk Şetlilinden, bmir ve Eskifeb•r ma.p..z:aıarmcıaa 
dağrtılmaktadır. (8488) 

• • • 
Muhammen bedeli 5352 lira olan 36 kalem evrakı matbua tabettll'I~ 

ceğtnclen bunun ebtltmeel 5.1.938 ~ rpmba gtlntl saat 15,30 da 
r.art mulile Allbrada idare htnymda yapılacaktır. 

Bu ite girmek t.tlyen1erln 401,40 liralık muvakkat teminat ile kanat 
tayın ettiği vesika.lan ve Nafıa müteahhitlik vesikasını ve teıaın 
a~ ~ mt ı('lo 4 ~ ....... relali~ v~ IAP'"'br. 

Şartnameler para&IZ olarak Ankarada maJamıe daJrealnden ve 
darpqada Mağaza. şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Evrakı matbua örnekleri de ayni yerlerde görWebilir. (Mü) 

• • • 
6-12-1937 tarihine mUudif Pazartesi gUnU saat 15 4e k&pah zarf 

yapılan ~ksiltmeye talip çrkmamasmdan dolayı ihale eclflemiyen 
Demiryollan ve Limanlan birinci ltletme MUdUrlUIQnthı ihtiyacı 
aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yuı1ı 
bina tuğlası ile .anmemil Kireç ayn ayn ihale edilmek Ozere pazar 
konmuttur. 
Pazarlık 3-1-19.18 Pazartesi günü saat U> de Haydarpqacla Gar 

nuı iQinde Birinci feletme Komisyonunda yapdacaırtn-. 
isteklilerin ebiltme prtnamesinde yazdı muvakkat teminat ve 

nun tayin ettiği evrak ve vesaikle ~raber pazarlık gtlnil aaat U e 
dar Komisyon Reislifine müracaat etmeleri llzımdır. 

Bu ife ait şartnameler ücretsiz olarak Baydarpap.da Yol Bat M 
tifliğinden alınabilir. (8376) 

Cinsi 

• 
Adt bina tuflası 

Sönmemif Kireç' 

Adet 
70,000 

• • 

K.G • 

80.000 
• 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kunlf 
943 00 
600 00 

Sahibi: &llmet Dala YAUIAN. Umumi Neertyab idare Eden: & 8A.1 
Gazetecilik ve NeertYat Tllrlı Limit.et 8lrketi Butldı'1 ver TAN Mıtthftlil 
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sene nlhaveıı 

• • 

·"1 • 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 

IAIGIOAIAI 

"*""' l.ovo dolo& 

Doıllulll•r·bOWOlc olsun. 

1ı0ca1c Olsun. ,..,,,.ın lldl-

ürı•• •&& IJIJfGll "• » • 
"a c a" ...,,,.,.,,. ld•m• 
edilir. 811 ...... PAYDA&I 

H•DIYILe•lll fNt. 

,,,.., d•ltll coır amarıa. 

dar. ı.at1en maess••mızı 

._.,.,ediniz. HDl••ddll 

NllUerlmlZ ar•••*'• ll•dl .. 

""" .•ıranı•• 11e1teme,..ı 
bulacabınıa. . 

Siz bedellnl çoktan 

unutacaksınrz. 

f •kat hat ı r a n ı z ı 

aaıma m ı n n a t ı e 

••kllvac:aklardır. 

a111a111 ıt ... 

' 
H A N H O • D elelcmu ıoMI. 

• 

A C A Ro~oloo. 

H A M H O il D tlddrilc ıoolı. 

• 

ve~~ 
i5TANBUL• ANKA~· 1:/\1\iR 

!!! 


