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lnglltere Radyosu Arapsaya Baıhyor 
Lonclra., 27 (TAN) - hıgi1tere radyosu gelecek pazar

:esinden baflıyarU arapça Defliyat yapacaktır. Londra

:ia bulunan Yemen Prensi SeyfWislAm bu eervisiıı küşat 

-esminde bir nutuk l!IÖyliyeeektir. 

M. Meclisinde münakasalar 
. ' 

Sadri Maksudinin Deniıbank 
Terkibine Yaptığı itiraza 

Çok Kuvvetli Cevaplar Verildi 
Mustak Dedi ki: 

' 
G .. 1 • • 1 1 ·ı oz erımız smaı 

Hat aydan 
Ayrılmıyor 

- o-

~hmet Emin YALMAN 

Atatürk Türkiye.inin, mem
leketin içinde de, dıtmda 

~a çok açık bir milli ıiyaaeti var
dır Bu ıiya.aetin hiç defitmiyen 
hedefleri barıf, iıtikrar ve emni· 
~ettir 

Akdenizin Şark lnyıJarnıda bu 
geni• ve camert Iİy&aetin nimet
lerini yaymakla; dünya bantma 
ç(>)c esaah hizmetlerde bulunuyo
nız. Hizmetlerimizi bugün tak
di.r edenler çoktur. Bu takdir b!a
lerinin yann daha umumi, daha 
~erin ,ekiller alacağına füphe et

miyoruz. 
Durmadan ilerliyen hane siyaseti

miz sayesinde hudutlanmrzın hepstn 
de karşılıklı emnıyet bllkUm enrn . 
yor. Yalnız Suriye ile ve Fransız 
...... ""'ı.ıd öd.Iraz.ne utan hududumuzda 
eeneıeıu~· ..... _ ...... "'"'".,. 
diyor. 

Emniyet ve istikrar siyasetimiz bu 
n.da da biç şüphesiz gitgide yol ka
zanmıştır ve kuanryor. Fakat bu •ıe 
ticelere berrak bir anlaşma iJe ve ikJ 
taraflı gönül hoşluğu ile varamryo . 
ruz. Adeta bir siper. milcadelesi ya . 
par gibi. siperden sıpere Uerliyorıız. 

Her mücadelede bir karşı taraf b 
!unma.k lizrft'lgelir. Bu lllUcadetem~ 
de bize ka!'ŞJ duran. ba..rış ve anlaş . 
ma ruhunun kök tutm8:91na karşı 
mukavemet eden taraf k 1mdir? Bu 
taraf acaba Frail.88 mıd.ı:r, Suriye mi

dir? 

B i:zoe ne Fransadır, lle de Suri
yedir . .Ancak ~sız müstem 

Jeke styuetiDiD dar ve matçı Zihniye 

tidir. 
Fransa ve Surfyenln astl nıenta _ 

atıeri, bizimle anJaş~aktadır. Fran-
8&. her tarafta ve bılha888 deniz aşı 
rı menfaat saııaıa.rm~a candan dost
Jıara muhtaçtır· Türkıye kad!lr can . 
dan ve samimi bir d~stu hiçbiJ' Yerde 
bulamaz. Bu dostlugu, mUatenııeke 
memurtanıım nıevhum ve dar rrıen. 
faat tellkkilerlne feda etmek: P'ra.rı-
18. he8abrna çok zararlı bir gid~tir. 

Suriyeye gelince: Suriye latikIAli
nin ve Suriye nıilleti~in refah ve tn 
kişatmm bizden samimi dostu Yok . 
tur. Bizim gibi bir dostu .v~.komşusu 
olmak, Suriye için en bilyuk nlınet. 
tir. 

Frans•z mUsternleke memurtal'I. iki 
taraflı bir oyun oyrıuyortar. Fransa. 

b . k .,. ve drş gailelerle çarp·~ak 
ırço 1.... • • 1 k . 

tad Hatay işinin bızım e endısi a-
ır. ril U 

rasrnda. bir dostluk köp • s . olk~bile . 
W• • bir tUrJU kavramı~ a un an bu 

cegını ÇUnkll nıUstemteke meınur. 
lamıyor. .. .. .. b 
lan yanlış raportarl.a gozk~tnu ö~~lr-

FraJlSS vakıt va ı g c.unU 
yorlar. t . b·r iki ad·m atTvor Fakat 
açıvor. vı 1 • • 1 b 

"Denizbank.. Öz Türk Gramerine 
Tam MCinasile UvCJun, Canll ve 

Çok Güzel Bir Terkiptir 

Bu Hususta Mütalealar1nı Söyliyenler, Sadri 

Maksudinin Cehaletini Ortaya Koydular 
Ankara, 27 (Tan muhabirlnden)

Bugün öğleden sonra B. Hilmi Ura
nın reisliğinde toplanan Büyük Mil. 
let Mecl.si, Denızbank layihasının mU 
zakeresine devam etti. Layiha, geçen 
cuma günkü celsede, Denizbankm is.. 
mi bakımından tetkik edilmek üzere 
encümene gönderilmişti. Bugünkü 
celsede lktısat Vekili B. Şakır Kese. 
bir. Den.:.zbankm yeni sene ile bera.. 
ber faaliyete geçebilmesi için layiha.. 
nm mlıstacelen müzakere edilmesini 
teklif etti ve bu teklü kabul edildi. 

Blindiği gibi, Meclisin cuma gün. 
kü celsesinde B. Sadri Maksudinin 
(Denizbank) isminin (Deniz Banka. 
sı) şeklinde değiştirilmesi için verdi. 
ği takrir Uzerine liyiha, bU~e encü. 
menine veri.lmi§ti. Bugünkü celsede 

... ·-- .. 
du. Encümen, yapılan mUzakere ne. 
ticesinde, Denizbank adının Türk gra 
mer kaidelerine mutabık olduğunu, 
bilhassa alem üade eden isimlerde 
bunun Q~k misalleri bulunduğunu ve 
telfıffuzu da kolay olduğunu ileri Dil bah•inJe olduğu gibi tarih ve 
sürUyor ve değiştir:.Jmesine lüzum ol- hukuk bahinde de cehaleti kuu. 
madığı neticesine varıyordu. Enctı • oetle ileri sürülen 8. 

(Arkası 8 incide) Satiri Maknıtli 

~~"""""~~""" 
"DENIZBANK" TERKiBi iÇiN 

Bu t.erklbln öz Türk gramerine oygan oldupau gösteren mötalealar ve 
Falih Rıfkı Atavc11 söylevi buı-t• sekizinci sayfamrzdadır. 

Çin Ordusunun Başında 
Komünist Komutanlar 

-= .IW ....--. ... • 

Vaz:f e Alıyorlar 
Japonlar, CinCJtao'da Yanan Fabri· 
kalarının intikamını Alacaklarmı! 

Nevyork. 27 <TAN> - Uzak Şark 
tan gelen en son hat>erıere göre. Ja
ponlar Şantunı eyaıetıntn merkezi o. 
lan Tsinan'1 ışgal ~tmişlerdir Burası 
1914 te muahede nıucıbınce Alman. 

tann elinde idi. Hadise bu sabah vu

kubulmuş ve Japonlar daha sonra bu 
radan Çingtao gebrine doğru ilerlemi 
ye başlamışlardır. iki şehir arasında 
ki mesafe 200 mildir. Amenka hlikfı. 
meti buralardaki tebaasınm derhal 
Şanghaya hareket etmesini "m.rc..tm.1§ 

Ataturkun 
Anka raya 
ilk Gelisi 

' 
18 inci Ylldönümü 

Heyecanla Kutlandı 
Ankara, 27 (Tan muhablriıı. 

den) - Ankara bubÜJl, bundıuı 
on sekiz )'Ti ÖıllCe ermi§ olduğu 

büyük bahtiyarhfm ilk dakika. 
suu bütiin varlığı Ue a.ndı. Yur. 
du ve bizi kurtaran Büyük Şe: 

Atatilrkün Milli Mücadelede Alt 
karaya ilk ayak bas1ŞDUD oD se. 1 : 
kizincl yıldöoümü, beyecaııla i 
ooşkunlulda kutla.odı. Bütün An 
kara. ba.5tanhaşa donatılmıştı. 

Atatttrktin Ankaraya ayal; 
ba.sbğı saatte, yani saat oD be 
şi be§ geçe, Ulus meyduunda 
Jütün mektepWerln ve çok _ka. 
!abalık bir halk kütlesınln işti . 
raldle büyük bir t:oplaotı yapıl_. 

mı~. mızıkanın l~thıkile ve he 
ı'Jlr ağıulan söylenen lstiklfi 
marşım mtitea.kıp o tarihte Arı 
kara valisi buhıııan Mebus Vah 

Elektrik Şir kelinden 
" "h d. evet,, veya ayır;, ıye 

kati c-evap bekleniyor 
Hükumet, T esisahn Mukaveleye Uygun 
Bir Hale Getirilmesinde lsrar Edecektir 

ya Galip Kart!l, o ~Unl~rde do,? Elektrik İfini büyük bir ehemmiyetle takip eden 
j . (Arkuw 18 oncuda) Nafia Vekilimi: Bay Ali Çetinkaya 
~ 
as:ı::=========-=:ıa Istanbulun derdi çoktur. Bunlar. ba1ktan fuzuli surette milyonlar top. 

Hisar faciası 

Kurbanlannın 
Cesetleri Çıkıyor 

Fakat Tayfadan Bir 

Çoğu Hamulenin 
Altında Ezilmiş 

Mucize olarak 'urtulan 
Temel lamail 

(Yazısı 10 uncuda) 

Milletlerarası 
Silah Yarışı 
Nasıl Gidiyor? 
Cenevre. 'J:1 (A.A.) - MiJletler Ce 

miyeti sali.hiyettar servislerinin ha • 
~ırladıklan istatistiklere göre. bUtUn 
dünya memlek~tlert harp bUtçelerı • 
nin .ımumi senelik yekunu, 193?. dC' 
4.3 milyar ve 1935 te 5. 6 milyar iker 
1937 de 7, 1 milyar atim dolara çık 
mıştır. 1913 teki ayni masraf ancak 
2.5 milyar altın dolar idi. Bu senenin 
7,1 milyannın 4,6 milyarı Avrupa. 
diğer 2.5 milyarı da geri kalan kıta· 
tar tarafından harcanmaktadır. 

dan biri de eJektrik i§idır. Belediye. lamıftll'. 
nin. halkın hukukunu muhafazada ih Çok §tlkür ki, bu dert. hükO.meU. 
ma.li yüzünden ı:ıirket, seneıerdenben miz tarafından prensip bakımından 
mukavele haricinde işler görmüş ve (Arkam 10 uncuda) 

Otobüs Tahkikatına 
Vilayet Binasında 
Devam Ediliyor 

Otobüs işine ait tahkikatın çabu'Jr l ':&4t ·eden otobUsçfileri dinlemiye bq 
ı.tirilmesi ıçin Dahiliye Vekileı aJWltir. Bu arada otobüsçillerdea 
feftiş Heyeti Reisi Bay Tevfik Ta 4ustafa adlı birisi müfettişlerin 
atın reisliği altında mtilkiye mlifet UDdan çıkt.ktan sonra § kayeuıu~111: 
ışleri tarafından yapılan tahkikat ıevzuu hakkında gazetecilere §U --~_,, 

Jiln ikiye bölUnınliştür. !rl söylemştir: 
Mülkiye Müf ettişlerindcn B. Seyf· "- Altı Q:>CUklu bil' ailem var. çe;,; 

'üremen yine belediyede kalmış vı ~itli bilet kullanmadığın: için tam iki 
işin tetk:k ktsmmı bitirmeyi ilı.eriııf' 'ene i'8iz. eilcsllz 1>1'T3kıldmı. Beledi. 
almıştır. Müfettişlerden B. Abidın venin otobilslere verdiği ruhsatiye!~ 
Erener, Dahiliye Vekaleti teftiş be. nde bazı ıumseler teıc 'l edılmekte. 
yeti reisi B. Tevfik TaJat ile blrliktr liğerlerintn sOıilnwesine meydan br.. 
vilayette çaJışınıy" başlamışlar vt ·akılmaktachr." 
"lleselenin tsıhk:k krsmm1 deruhte et. OtobtlaçWertn vilAvet binasmdakl 
miş'erdir Vil!vettPki hevet ı!Un mUra (Arksun lf) nnr.nda) 

Hatavda Menfi Pronaaanda ! 

Mabut Hasan Cebbar 
Manevralar Çeviriyor 

Yaptığımız ltir~zı Milletler Cemiyeti 
Yakında Tetkik Edecek 

bir. tllrJU dilz ve dogru yo u ularnı-

yor .. tir. -------===---=-............ ...,,,. __ __ 
• w ta.raftan bu memurlar. 

D ıger. stiklflli aleyhindP.ki 
Sunve ı . . ·zıemek ve Surıye. 

fena niyetlennı gı t ,.ekmek için . ·1r . k"şafına se .... 
nın mı ı ın ı . ı bozmayı hE' 
b . . 1 S enın arasın 
ızım e urıy · anlaemasma 

def tutuyorlar. HataYb. külldlnlUk 
karşı Suriyede ~un!1~ k~ ~ 
uyandrrarak Surıyelı asıl ~el 
llklanna taallOk eden ıb dJfaudt) 

(A . . 

Şantung eyaleti gerçi Japonlanr. 
Şimali Çinde ışgal ettiklen l" haya 
bitişiktı. Fakat Japonlar buraya te. 
cavilz etmly:>rlardı. Çinktao'daki Ja 
pan fabrikalannm yakılması :izerint 
anlaşılan Japonlar intikam a•-.. lt •~ 

temişler ve bm:. .. n üzerine ~vı Neh 
ri geçerek Şantung'a doğru ywii. 
müflerdir. 

(Arlmaı 1 Uınc61e) 

~~ 
CALIKUSU • • 
ROMAN/NI YE.NIDEN YAZDI 

a Yılbaşı Sayııındo 
~ Olruyocolr11nız 

52savrA 10 llr. 
Hatay yeni rejime kaoaıtafıı wün milli havalar ça1manna 

mü•cıaJe eJilmiyen Antakya mımki ldiibü orkatraaı 
[En acm Hatay haberleri 8 inci sayfadadır.] 
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Yazan: 

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

200 Tuccar 11 

'I 

·Adliyede i 

Yeni Liman
1 

Projeleri 
Bitiriliyor 

Istanbul limanında yapılacak umu. 

Abdülhamit En Büyük 
Cinayetini Nasıl Yaptırdı? 

Son iki ay lçiııde döviz kaçak. 
çrhğı yaptıkları iddiasile Kam
biyo müdürlüğü taro.f mdan Güm \ 
rüldeld beşinci ceza hakimliğine l 
iki yüzden fazla tüccar verilmiş. 111 

1 

tir. Yalnız dün ve evvelki gün ıı 
müddeimnumlllğe verilen dö'\'iz 1 

li kaçakçılığı dosyalarının sayısı 1 

! otuzdan fazladır. 
Suçlu tüccarlar, gümrüğe mal 1 

1 

Meclis Azalıkları için 

Ticaret Odasında Yeni 
Seçim Bugün Bitiyor ! mi inşaat ve tesisat ile Kuruçeşme kÖ 

mür mmtakası için L:mdrada hazır-

1 

larunakta olan ilci proje §ubattan ev .. 
vel şehrı.mize gönderilecektir. 

Bu projelerin tcferrüab üzerinde 
Londradnki Ingiliz mühendislerile li
man işletme idaresi arasında devanı 
eden muhaberelerin sonu alınmış ve 
yapılan inşaat v tesisat iş nde tanJ 
bir a.plaşma olmuştur. lngilız mühen 
disleri, şimdi bu anla.şmıya göre kati 
inşa proje ve pliuı!annı çizmekted:r-

-SO-

pek çabuk anlaşıldı ki, dışa
ndan erzak celbine izin ve 

rıünesi bir li'ıtuf değildi. Dışandan 
gelecek şeylere rehir katmamn 
daha kolay olacağı caniler tarafın 
dan dUşUnUimüştü. 

Nitekim hariçten aldınlan her 
eeye zehir katıldığı fark edilmiş
tir. Mithat Paşanın bunlara el sür 
mesine arkadaşları meydan bırak. 
mamışlardır. 

Abdülhamidin talirnab mutlaka 
zahiri kurtarmak ve işi açığa vur 
mamak yolunda idi. Bunun için 
cinayete alet olanlar ihtiyatla ha 
reket ediyorlar, açık taarruman 
uzak duruyorlardı. 

Fakat işlerin çabuk yUritmeBi de 
matHip olduğundan 1885 nisanın 

23 üncU gUnU miralay Çerkes 
Mehmet Lfıtfi isminde biri Taife 
gönderildi. Beraberinde iki bölük 
asker, iki top ve bir miktar topçu 
vardı. 

Mehmet Lfıt!i, Mitbat Paşanm 
sadık uşağı Arif ağayı çağırdı, fU 
teklifte bulundu: 

- Mithat Paşayı zehirlemiye se 
ni memur eliyoruz. Zehir hazırdır. 
Bu işi yaparsan anilkU.fat göri.ir
Biln. Yapmazsan seni öldilreceğiz. 
Mahmut Paşayı zehirlemek ıçın 
başka adam hazırdır. Fakat sen 
onun vazifesini de üzerine alırsan 
Mithat PMa için 1000. Mahmut 
paşa için 600 atım mUkAfat alrr -
tın. 

A rif ağa, vak.it kazanmak ve 
işi efendisine haber vere -

bilmek için teklifi kabul eder gi
bi görUnUr. Kaleye döner, Mithat 
ve ı'tiihmut Paşafara her şeyi an
latır. 

Bu çare de boşa gidince 25 nisan 
eah gecesi Mithat I'nşayı doğru • 
dan doğruya şehit etmiye karar ve 
rilir. O gece Mithat Paşa diğer ar 
kadaşlarile beraber bulunduğu o
dadan kendi odasına gitmek lize- • 
.re ayrrlmca uşak bağırır. 

- Aman efendim, gitmeyin, be 
ra ber oturun. Bu gece sizi bitire -
eekler. 

Burmn üzerine Mithat Paşa ar
kadaşlannrn yanına döner. Şaha
detin icrasına memur olanlardan 
MUlazım ·Memi.'i, Arif ağayı der
hal tevkif ettirerek kışlaya gönde 
J'ir. Kendisi de mahpusların yanı
na çıkarak şu sözleri söyler: 

- Miralay bey selam etti. llıti
tAttan memnusunuz. Buyurun oda
Jannıza gideceksiniz. 

Mithat Paşa ve Mahmut paşa 

fU cevabı verirler: 
- Buradan bir yere gitmeyiz. 

Eğer silngü ile çıkarırsanız onu da 
a1z bilirsiniz. 

- Böyle i!ade edeyim mi? 
- Evet, böyle ifade et. 

Binbaşı Bekir bunun ilzerine 
paşaların yanına çıkar ve 

i1er ki: 
- Bu çapkın, söylediği sözfi bil 

Dtiyor. Buradan kurtulmak için 
timdi de bu haltı yedi ki, deniz su 
yu temizliyemez. Müsaade buyu -
run. bunu bir müddet hapis ve tev 
ki! edeyim. 

Bunun üzerine Mithat paşa fe
na niyet gösteren alA.metleri sayar. 
Bekir de şu cevabı verir: 

- Şimdiki halde öyle bir emir 
yoktur. Bununla beraber biz emir 
kuluyuz. Aldığımız emri yapmakta 
mazuruz.. 

Artık son gUnün geldiği belli ol 
muştu. Mithat Paşa odasına çekile 
rek ailesine son mektubunu yazdı. 
Mahmut Pa.şa da ailesine bir mek· 
tup yazarak zehirleme teşebbllsle
rini anlattı ve şahadet vakasmm 
artık gelip çattığını izah etti. Alet 
diye kullanılan adapılann isim ve 
künyelerini yazdıktan sonra mek
tubuna fU sözlerle nihayet verdi: 
-Su hainlerden ahımı ve intikamı 
mı almanızı vasiyet ederim." 

. 
Mitlıat Pa,anın aon 
ruimlerindenbiri 

2 6 nisan 1885 çarşamba ... 
Mithat Paşanın odası kın

larakiçeri dokuz nefer dolmuştur. 
Mithat Paşa kendisini şehit etmi
ye gelenlere mukabele etmemi§tir. 
Yalnız Allahtan korkmalan ve 
böyle bir cinayete alet olmalan -
nın kendilerine yakışmadığı hak -
kında tesirli sözler söyelmiştir. Ne 
ferler için beş riyal, onbaşı ve ça
vuşlar için 10-20 riyal Ucretle bu 
cinayete memur edilenlerden yal
nız biri teessür duyarak kaçmış, 
diğerleri büyük vatanperverin üze 
rine hücum ederek boğmuşlardır. 

Diğer odada.ki Mahmut Paşa, ka 
tillere bir müddet mukavemet et -
miştir. Kuvveti tükenince "Aman 

Allah,. diye feryada baslamrştır .. 
Diğer mahpuslar büyük bir tees • 
sür içinde pencerelere ko.~arak: 

"Cinayet yapıyorlar. Paşaları öl
dürüyorlar, diye feryat etmişler
se de işiten o1mamıştır. 

Neticede Mahmut paşa da evvel 
ceden hazırlanan yağlı ve sabunlu 
ip boynuna takılmak suretile boğ
durulmuştur. 

SeyhUlislam Hayrµllah Efen 
dinin anneme arkadaşları 

namına yazdığı bir taziye mektu
bile şehadet haberi bize bildirilmiş 
tir. Mektubunda şu sözler vardrr: 

"Ali Haydar Beyefendi ve Ve
sime ve Mcsrüre hanımefendilere 
mahs\18 selam ve dualar ederek ve 
linimetimiz pederleri Mithat Paşa 
Hazretlerinin şehadetlerinin vu -
kı.ıundan dolayı biltün hanedanını
zı sünneti scniye Uzere taziyet ve 
tesliyet ederim. lşin cereyanından 
elbette mallımatınız vardır. Mer
hum, gazetelerin yazdığı gibi, şir
pençedcn sonra çıkardığı hryarcrk 
tan vefat etmedi. Vakıa şirpençe 
çıkardıysa da iyi oldu. Hıyarcık 
hiç çıkannadı. Mahmut Paşa ile 
beraber ikisi bir gecede ve bir sa
atte mahsusen boğdurulmak sul'e" 
tile şehit edildiler. Yazacak çok 
'1eY vardır. Fakat zalimlerin şer -
rlnden korkulur.,, 

Mithat P&JJa en BOn mektubumı 
ailesile muhabereye vasıta olan ha 
miyetli Ali Vasfi Ef. ye yazmıştır. 
Bu mektubunda diyor ki: •'Bizden 
Umit yoktur. Zehlrle~e BUretile 
if uzadığı için ayn ayn odalanmı 
za hapsederek boğduracaklan an
lqılıyor. Allah rahmet ve inayeti 
ni eksik etmesin. Sizde otan para
dan on liraamı fukaraya tasadduk 
ediniz.,, 

(ArkMt var) 

ları geldiği mman t:aahütnarne 
Vf'.rdiklerl Ve maJlartDI da güm
rükten ~ktikleri halde Merkez 
Bankas111a dö\•Jz yatınnamış. 

: la.rdır. 1 

---- - ..... -

Sevgilisini 
Vuran Genç 

Tutuldu 
Müddeiumumilik iki gece evvel 

Gemlikte işlenen bir cinayetin suçlu. 
sunu dün lstanbulda tevkif etmiştir. 
Suçlu Bahriyeli Rauf isminde bir 
gençtir. Dün tevkif edilmeden evvel 
bir aralık kendl.sile görUşcn bir mu
harririmize Rauf hadiseyi şöyle an. 
}atmıştır: 

Seçim komisyonu, rey sandığı baıında .• 

Dün öğleden sonra Ticaret oda. lktısat Vekaleti tarafından ikinci 
sında umumi merkez azalıkları içm seçici olarak gösterilen namzetler 
seçim başlamıştır. Seçim, bugün sa. şunlardır: 
at on yediye kadar de\"am edecek ve • Merkez Bankası müdürlerinden Mahmut 
odaya yazılı tüccarlar birinci seçici Nedlm, Ziraat Bankası müdür vekili Hl 
sıfatile kırk ikinci seçici ayıracaklar mit, lş Bankası Müdürü Yusuf Ziya, Sü 
dır. Reylerin tasnifi bu akşam biti- merbank Müdtiril Muhip, Osmanlı Banka 
rilecektir. Bu kırk kişiden başka Ik. smdan Asım, Türk Ticaret Bankasından 
tı~at. Vekaleti de aynca yirmi kişilik Feyzullah, Denizyollarmdan Sadettin Se 

- Ben ferman dinlcıniyen bir gö. bır liste göndermiştir. Altmışi bula- rim, Akay Id.aresinden Cemil Fabrika ve 
nül davasına kurban oluyorum. Gem cak olan bu heyet, oda azalığı için Ha~zlar idaresinden Cemil,' Beykoz deri 
likte Sabriye isminde güzel bir kızı otuz kişiyi seçecektir. Azalık seçimi rabrıkasmdan Nuri, Fcsbanc şirketinden 

elim M de Mithat Recal, Türk Tütün Limited Şirketin 
sev · ukabele de gördüm. !ki perşembe günü sabahı yapılacak. den .N~ci, M.illi Reassuranstan Refi Bayar, 
gün evvel kızla sözleştik. Saat tam br. Yeni oda umumi heyetine kimle. lş Lımıtcd Sırkctinin müdürü Bedri Nedim. 
yirmi dörtte evine gidecektim. Muay nn getirileceği malum olmamakla be tüccardan Mlthat Nemli, Suat Karaosman 
yen saatte -evine gittim. Sabriye be- raber eski umumt heyet azalarmdan Turizm klübunden Reşlt Saffet, eczacı H~ 
ni içeriye aldı. Kızın oğlan kardeşi pek çoğunun yeniden seçilecekleri ıcyin Hüsnü, Kızılırmak Malzeme Türk 

b tah 
· di Anoniın Şirketinden Cemil Bchret, Uıkü 

unu sezm:şti, bagı~ rmak istiyordu. mın e liyor. ıa " dar tramvay rı müdürü lbrahim Kemal: 
Gece ynrısı mahallede bir iskandal o. =============~========:::~~~~=~ 
lacak hem ben, hem de kız rezil ola
caktık. Ben tabancamı çektim. Kor
kutmak istiyordum. Nasılsa ateş aL 
dı. Sabriyenin annesi Elması vurmuş 
ve öldürmüştüm. Artık olacak ol. 
muştu. Tetiğe bir daha astldnn. Kız 

Bir Günde 4 
Otomobil 

Kazası Oldu 

Tevkifanede 
Bir Mevkufu 
Y araladllar 

kardeşi Asiyeyi de vurdum. Tabanca Dün şehrimi1Jle dört otomobil ka-
nın ncmılu,:,u ih.l.noi cıtogi.nvlo ı .... pıııU!i ....:w • ..,,ı......,_,_. Tevkifhanede bir Y&l'.alama hldise-~i oıınuş, mevKuflaroan bırı munteıır 
ve kurşunla beraber atılmıştl. Kork- 1 - Şoför Satinin idareaindeki be-
tuğum için buraya kaçtım. Bugün de tediyenin çöp kamyonu Fevzipa.şa yerlerinden yaralanmıştır. Vakanm 
yakayı ele verdim. caddesinden geçerken bir kadmı çiğ tafsilatı şöyledir: 

Müddeiumumilik tahkikatını bitir nememek için manevra yapmış, !iren Geçenlerde Divanyolundaki evinde 
dikten a:mra suçluyu Sultanahmet tutmayınca elektrik direğine çarpmış polis Hasan Basriyi öldüren NAzmım 
sulh birinci sorgu hakiminin önüne tır. Kamyon, hasara uğramış, içinde suç ortağı olarak yakalanan Salim. 

R f bulunan Yah. ismir"leki çöp amele.. tevkifhanede kahvecilik vazifesini U-
çıkannıştır. au •poliste verdiği ifa_ si başından yaralanrnışbr. 
dede hadiseyi vakaya uygun olarak 2 _ Şoför Nurettinin kullandığı zerine almıştır. Mevkuflardan Ali, 
anlatmış ve: otomobil Fındıklıda sütçü Salibe çarp Bekir ve Hüseyin kend:sine borçlan. 

- Ben kızı seviyordum. Gece evL mış, yaralamıştır. Güğümler ezildiğı mışlar, o, alacağını isteyince arala
ne gittim. Zorla almak istedim. Muka için sütler iaddeye yayılmıştır. rmda kavga çıkmıştır. Evvelki ak -
vemet gördüğüm için annesini öldür- 3 - 2849 numaralı otomobili kul şam, yine bu işin münakaşası ya.pıL 
dUm. kardeşini de Yaraladım, demiş. !anan !Pför Ahmet, Yeniçeriler cad- mış, Bekir ucu sivri bir bıçakla Sali.. 
tir. desinden geçerken karşıdan gelen mi beş yerinden yaralamıştır. qtid-

HA.kim ReŞit, kendisini tevkif et. başka bir arabaya çarpmamak içm 
b 

deiumuınilik hadiseye el koymuş. üç 
miştir. :MUddeiumumutk kendisini mane".l"a yapmış, u sefer ağaca tos. 

lam tır Iki Otomobil d has - kavgacı mevkuf ayn ayn hUcrelere 
Gemliğe gönderilmek Uz.ere jandar- ış · e ara ug. 
maya teslim etm.iftir. ramıştır. almarak tahkikata başlanmıştır· 

4 - Bir otobüs ve tramvay Kara- Salimin yaralan çok ha:(iftir. 
- köyde çarpışmışlardır. !kisi de haea.. 

Demiryolu rauğramııtır. 

Veznedarmı 55 Torun 
Soydular Sahibi Bir 

Çöküntü Hc1disesinde 

Tedbirsizlik Var 
Bir amelenin ölmesi, diğerinin ağır 

surette yaralanması ile neticelendi 

son çöküntü hadisesi etrafında adli. 
yece tahkikata devam ediliyor. 

ler. ' 

Antrepo inşaatı 
Vekiller Heyeti, lstanbuJ liman ış.. 

letme idaresine antrepo yapmak üze. 
re ayrılan sahaya ait projeyi tasdik 
clm~ti~ ~ 

Bu projeye göre, antrepolar inşa.. 
atı için ayrılan saha 56 bin metre 
murabbaıdır. Bu saha Karaköyden 
Fındıklıya kadar uzamakta ve lstan. 
buJ kumandanlığı ile Güzel Sanatler 
Akademisini hu"udu içine almakta. 
dır. 

Liman işletme idaresi, bu proje üze 
rindeki çalışmalarına derhal başla ... 
mışbr. Şimdiki halde, limanın iş va. 
ziyetine göre, antrepo yapılacak yer. 
ler tetkik edilmektedir. 

Şehrimizde Çimento Fabrl· 
kaları tılerini Azalttalar 
lsta.nbul mratakasında çalışan çl. 

mento fabrikaları, mevsim dolayml. 
le faaliyetlerini azaltnuşlardır. An.

cak her fabrikanın depolannda faz. 
la miktarda çimento bulunduğu için 
fiyatlar Uzerinde yükselme olmrya.. 
caktır. GUnde üçyüz çuval çimento 
işliyen lınalithaneler bile her iste
dikleri miktar çimentoyu fabrikala,r. 
dan kolaylıkla temin etmektedirler. 

Gazi Köprüsünün Dubalan 
Gazi köprUBifiıün apılması nıüna

-~ı....ıı ..... "'tın· n .. U;u u~1"""~d-'-
tindeki kana ızasyon şel>eKesı egış-

tirilm!ştir. Şim'"dlye'"kadar yeni köptil 
için Almanyadan 500 ton malzeme, 
13 duba gelmiştir. Dubalar, yeni yılın 
üçUncU günü monte edilecektir. 

r~~ 
'-"""'"""'~~ 

Etıbba Odasının alU aylık umamt top 
lantuı, ekseriyet olmadıtı için ikin 

cildııunwı 10 ana bırakılmııtır: 

• H aliç Şirketi umumi heyeti toplantml 
ekseriyet olmadıimdan 17 Karta 

bırakılmıştır: 

• Y tibek Tedriaat Müdilrii Cent düd 
sabahtan ötlcye kadar Universite 

de, öilcden aonra da Güzel Sanatlar 
dcmisl.nde meşııw olmuıtur: 

• B tltiln memarlamı. ama~ nsiyetlerl 
ni bildiren iatatiıtik cetvellerini 

ıeç 31 Aiuatoıta merkeze ıöndermeleri 
llizwnu allkadarlara bildirilmiıtir: 

• l ltanbulan baritasmı çıkarmakta obıd 
komisyon Adalan da bitirmİI · 

Yakmda bütün latanbul bitmit olacaktır; 

• Taksimden Dolmabahçeye inen 
dünden itibaren yeniden yap~ 

batlanm11tır: 

• Divrik, cTAN> - sivas -Emı- Asırdide 
rum demiryolu inşaat sahaamda ıı 

inci kısım vcznedan Rasim, anıeleye 
para dağıtmıya giderken bir yarda 

meçhul iki ~ tecavüzüne uğra
mış, tabanca ile yaralanmış ve içinde 
4100 lira bulunan çantası atırtlmış

tır. 

Uzaktan vaziyeti gören ameleden 
birkaçı koşmuşlar fakat, mütecaviz _ 
teri yakalıyamamışlardır. Onlar, kar 
şıdan gelen bir atlıyı yaralamışlar, 

birkaç el silah daha atarak ortadan 

Siv~ (TAN) - Buraya yakın ka
sabalardan GUrUnde 120 yaşında bir 
kadın yaşamaktadır. Karatepe ma • 
hallesinde oturan ve Hatiçe Uımini 
taşıyan bu ka.dm, görUnUşte fazla 
yaşlı hissini vermiyor, saçlanna da-
ha ak düşmemiştir. Yalnız gözleri 

bir asıT gördüğünü anlatıyor. 
Hatiçe, hala ev ~lerile meşguldUr. 

Yazın bahçesini ekip biçmekle uğ
raşıyor. Sıhhati yerinde olduğu 
gibi küçük bir baş ağrısı bile çekme 
diğini söylüyor. 

Yıkılmasına başlanan apartmanda 
gerek iç, geıcek dış taraftan hiç bir 

tedbir alınmalığı ve çökiintüde bu 
emniyetsizliğin de rolil bulunduğu 
anlaşılmaktadır. ınvaatın sahibi Fe
ritle, yıkma işini Uı.erine alan kalfa 
Antuvanın ve enkaza müşteri olan 
Ahmedin malfımataırına müracaat 

edilmiştir. Belediyeden seçilen bir fen 
heyeti vaka yerinde tetkiklere başla. 

K addı:öy lnımluiunda modem bir 11111 
liye ıubeai biııuı yapı1muma bal 

lanmııtır: 

• Ekmek ve franceli fiyattan on bet 
gün için olduğu gibi bırakılmqtır: 

• 
Ç anakkalede Nirabarna 8nUnde bll 

tan Italyan vapurunun tevkif cdi 
len kaptanı dün Çanakkale müddeiwnoıııl 
liiine cönderl~ııtir: 

• N aria Veklletl, ıchrin muhtelif yeri• 
rine yeniden 1800 elektrik llm~ 

kaybolmuşlardır. 

Yaralılar hastaneye kaldırılmt§tır. 
Sonra yapılan araştırmalarda bir ça 
Jı dibinde 1300 lira ve maaş bordı-ola 
n bulunmuştur. Haydutlar aramı _ 
maktadır. 

Hatiçenin şimdi bir oğlu ve bir kızt 
55 te torunu vardır. Bilhassa torun 
lannı çok sevmektedir. 

Valide Hanı Tefti§ Edildi 

mıştır. 

YURTTA HAVA VAZIYET! 

asdmaama muvafakat etmiştir: 

28 Bırıncıklnü;i"937 ·ı 
SALI 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 51 
Göçmen Vapuru 

Kö..stencede 
Geçen fırtınada bUyük bir tehlike 

atlatan ve bazı kısımları hasara u~
nya.n NlZlm vapuru. burada tanuri 
yaptlarak dUn Köstenceye hareke 
etmiftir. Vapur, Köstencede birikmiş 
oıan 1500 göçmeni alarak şehrimize 
getirecektir 

Tabanca ile Oynarken 
Llngada oturan Basanın 6 yaşın.. 

daki oğlu Lfitfi, babasmın tabanca
sile oynarken tabanca ateş a.lınıe ve 
çıkan kurşunlar sol elile sağ kasığı. 
na rasthyarak yaralanm!Jtır. 

Vilayet hıfzıssıhha meclisi aza.la... 
nndan kurulmuş bir heyet, dün Vah. 

de banma giderek esaslı tetkikler yap 

mış. 20 odanın otunılamryacak vazı. 
yette olduğunu tesbit etmiştir. Tef
tiş neticesi karara bağlanarak bu kı. 
sımlar boşaltılacaktır. 

Memleketimizin Karadeniz ltryıtarile Mar 
mara havzası tamamen kapalı ve yafııh, 
Ece tarafı kapalı, diler mmtakalar da lna 
men bulutlu ıeçmietlr: 

Rüzclr Trakya, Ece ve Akdeniz kıyıla 
rrnda şimalden. Karadeniz kıyılarında ce 
nuptan orta ıilratte esıniı, diğer mmtalıa 
larda ıakin kalm~tır: Sehrimizde hava ta 
mamen kapalı ve yaixşh geçmiıtir: 

DUn saat 14 tc hava tazyiki 768,9 mili 

Arabi 1356 Rumi: 1353 
Sevval: 24 Birincikanun: ıs 
Guneı: 7,25 - Oile: ız.ıs 
ikindi: 14.35 - Akıtam: 16.47 
Yetn: 18.ZS - lmalk: 5.37 

metre idi: Sıcak1* en az 0,2 en ço~ Ci 

4,2 aantlsrat olarak tespit edilmiıtir: 
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Bir Yolsuzluk iddiası 

Gr mrüksüz malzeme 
Romanyaya kaçırılmış! 

Müddeiumumilik dünden itibaren eski havuzlar ve fabrikalar 
müdüriyeti ile eski Seyrisefain idaresi ta.rafından yapıldığı iddia 
edilen bir gümrük kaçakçılığı tahkikatına el koymuflur. Bu mü
esseseler fabrikalarında bulunan gümrükten muaf demir vesair 
malzemeyi hurda olarak tüccardan Kamhiye ve İshak Zade lbra
hime satmaktan suçludurlar. · 

Çocuğu 

Boğanların 

Davası 
Çengelköyünde bir evde hizmetçi

lik yapan Hatiçc isminde bir kız Huy 
rünnas isminde 30 yaşında bir deli -
kanlı ile sevişmiş, gebe kalmış ve ui
hayet bir gün doğ{ırmuştur. Doğan 
çocuğu HayrUnnas ile Pcykman is -
minde bir kadm oturağa koymu~lar, 
göbeğini kesmemek suretile kanın 
içinde boğarak öldürmüşlerdir. 

Polis hadiseden sonra öldüri.ilen 
çocuğu da bulamamıştır. Bugün a
ğır ceza mahkemesi, bu davayı neti
celendirecek, MUddeiumumt Ahmet 
Remzi iddiasını söyliyecektir. 

Gümrükten Kaçırllan 

Malzeme Davası 

Bunlardan yalnız (150) ron de
mir tüccardan Kamhiye satılmış, 

Kamhi bu demirleri Çeşmemeydanın
daki manda arabacılarından Tahir 

1 
vasıtsile Unka.panı taraflarına geçire 
rek buradan Yekta vapurile Roman -
yaya göndermiştir. Gümri.ik müfet -
tişleri hadiseye elkoyduklan zaman 
bu demirlerin bu şekilde Romanya.ya 
kaçırılmış olduğu neticesine varmış
lardır. Müddeiumumilik dün ithalat 
gümri.iğünden ve suçlu iki müessese
yi tasfiye eden komisyol"dan bazı şey 
ler sormuştur. Alınacak cevaba gö
re tahkikata devam edilecektir. 

Vazife Başında 
Tahkir Edilmiş 
Dün asliye birinci ceza mahkeme· 

sinde vazife halinde Nişantaşı mek
tebi hocalarından Muazzez ve Halide 
yi tahkir ettiği iddia olunan avukat 
Avninin muhakemesine devam edil -
mştir. 

Suçlu dün, mahkemeye gelmiş ve 
şunları söyelmiştir: 

Zengin Bir 
Amerikalı 

Ölü Bulundu 
Müddeiumumfıik dün şilpbeli bir 

ölüm tahkikatile meşgul olmuştur. 
Beyoğlunda A8malımesçitte Viyana 
otelinde oturan Amerikalı Filip Ti -
son dün odasında ölil olarak bulun -
muştur. Müddeiıumumiıik tabibi adil 
Enver Kanı.nı göndererek cesedi mu 
ayene ettirmiş ve morga kaldırılma
sına lüzum göstermi.ştir. Filip Tison, 
Amerikalı bir zengfuin erkek karde
şidir. Biraderi Amerikada oturma -
mak şartile kendisine ölünciye kadar 
para vermeyi taahhüt ettiği • için o 
l.stanbula gelmiş ve Viyana otelinde 
oturmıya başlamıştır. Her ay Ameri 
kadan kendisine para geliyormuş. Is ı 
tanbulun havası soğuk olduğu için 
Suriyeye gitmiye hazırlanırken de 
ölmüştür. Evvela ölümün kömür ga
zile zehirlenmeden olduğu tahmin e
dilmiştir. Morgun vereceği rapor va
ziyeti aydınlatacaktır. 

Türk Hekimleri Dostluk 
ve Yardım Cemiyetinde 

Türk hekimleri dostluk ve yardım 
cemiyeti kongresi pazar günü toptan 
mıştır. J{ongre reisliğine General Ha 
zım Bellisan seçilmiş ve umumi ida
re heyeti raporu okunmuştur: 

Rapora göre, aza sayısı günden gü 

ne artmaktadır. Son iki sene içinde 
ölen hekim ailaerine cemiyet tara -

fından 12 bin lira kadar yardımda bu 
lunulmuştur. Cemiyet, etıbba odası 

kütUpanesinc 250 lira vermiş, ctibba 
odası idare heyetine çalışmak üzere 
giren fı.zanın seçilmesi için yardun -
larda bulunmuştur. 

Raporda, başarılan ve girişilen di
ğer işler etrafında daha etraflı iza -

hat verilmiştir. 

Onüüzdeki Perşembe akşamından itibaren ~ ~ r i:l y sinemasının göstereceği 

LOREL - HARDi 
Periler Diyarında 
Harikulale sergüzeştıerle dolu TURKÇE SOZLU süper komik fil
minde bütün seyircileri katılırcasına güldürecek ve salonu kahkaha 
tufanı ile çınlatacaklardır. 

~---- Senenin en muhteşem filmi - Tola toy'ıun meşhur eseri _ Bethoven'in iliihi müziği 

KREUTZER SONAT 
Bütün Istanbul hayran olacaktır. 

(FRANSIZCA). LlL DAG'OVER - PETER PETERSON - ALLREC HT SCHOENHALS 

--..:· 
3~u!!rin:::ln T CJ R K Sinemasında ·----

]\it. ~ l €! k Sineması 1938 senesi HEDiYESi olarak 
YARIN AKŞAM bUyUk sinema müsameresinden ba.şlıyarak görülme m.iş derecede NEFlS - ZENGIN 
ve GUZEL BlR program takdim ediyor. 

1 - Mi Ki N i N 1938 ŞEN .HAFTASI 
4 kısımlık tamamen renkli - Eğlenceli - musikili komedi. 

2 - Ş E N Y U M U R C A K. 
~evamon s H 1 R L re: v T IE M p L lE:' nn 

Fransızca sözlU, en son ve EN GCZ EL FILMI num~ıı koltuklar şimdi den satılmaktadır. Telefon: 40868 

-------------------------~-----------------------------------------------------------

En şen havalar... En cazip valsler ... 
LEHAR'ın en meşhur opereti 

Namuslu Kadin 
Nefis operet filminde 

Yarın akşamdan itibaren 

HENRI GARAT - RAİMU 
MEG LEMONNİER 
gibi 3 operet ve §arkı kralı 

SUMER Sinemasında 
:«tll.l{"-ilıu• u!WD vu~ct!K ve ut:.Lu. ~nmar tagannı edeceklerdll'. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Mevlut 
30 K!nunuevvel perşembe güntl 

öğle namazından sonra Kadıköyde 

Osmanağa camiinde vefatını ~ 

le bildirdiğimiz Saffet Fişekçiİı~ 

fikası rahmetli Mü.rşidenin nıhunu 

tatyip için bir mevlfil okunaca.kt:Ir. 
Rahmetlinin ruhunu sevindinmek :is

tiyen dosf ve akrabaların bulunması 
rica olunmaktadır. 

--· YENI ÇIKTI •--· 

SES 
Sabahattin Ali'nin en g}izel .. -- - ... ..-.. 

tabı çıktı. Yüksek edebi bir kıy-

Anadolu yakasında kullanılacak 

muaf 750 bin liralık elektrik malze
mesini Rumeli tarafında kullandık -
lan iddia edilen elektrik, havagazı 

ve Satiye Gazel şirketleri aleyhine a
~Jlan ve birleştirilen iki davaya dün 
gilmrüktc.ki asliye beşinci ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. Ehli 
vukuf un raporu ve gümri.ik idaresi -
nin cevabı gelmediği için bunların 
biran evvel gönderilmesi için tekit 
yazılmasına karar verilmiştir. 

- Ben avukatım. Muhakeme günü 
ayni saatte Beyoğlunda bir davanı 
vardı. Gitmek mecburiyetinde kal· -
dun. Bunun için çağınlmasrna lüzum 
gösterilen müdafaa şahidi Zebranın 
masrafını muhakemeye yatırama -
dım. MUdafaama taallıik ettiği için 
bu şahidin çağınlmasmı isterim. 

Müddeiumumi llısan getirtilmesin
den sarfınazar edilen şahidin çağını 
masma JUzum olmadığını söylemiş -
tir. Mahkeme müzakereden sonra 
suçluya son bir mühlet vermiş, şahi 
din çağınlması için mıuhakeme talik 
edilmiştir. 

Rapor, münakaşaya yol açmış, ida 
re heyeti tanuıncıan ven1en cevap -
lar kafi görülmüştür. Yeni seçim ne
ticesinde idare heyetine Neşet Us

man, Fethi Erden, Fahreddin Kerim 
Gökay, Süreyya Hidayet Serter, Ka
zım lsmail Gürkan, Ahmed Şükrü 

&n'ed, Thsan Arif Derman seçilmiş
lerdir. 

.......................................... .-- meti olan eseri, zevk ve neşe ile 
okuyacaksınız. Fiyatı 30 kuruş
tur. 

Muhakeme, ikincikiı.nunun 25 ine 
bıra.kılnlŞ.ır. 

Ölü Olar~k Bulundu 
Falcılıktan Mahkum Oldu 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün 
Sürpik adlı bir falcılık suçlusunu 4,5 

Fatihte Atpazarmda llısanın 14 ay hapis ve 50 lira para cezasına 

C!!22 

mahkfım etmiştir. Ayni suçtan iki 
dosyası olduğu için bunları birleştir 
mştir. Birinci suç için 50 lira ikinci 
suç için de 3 ay hapis cezası vermiş 
ve sonra. da cezaları birleştirmiştir. 

..----· N O El Gecesinde 

MAKSIM ve GARDEN 
müzikhollerinde fevk ala.de eğlenilmiştir. 

Yılbaşı reveıonu 
için de sofralar tükenmek üzeredir. 

numaralı ahırında oturan Kırimli Mu 
rat oğlu Yahya, dUn ahırda ölü ola
rak bulıunmuştur. Belediye doktoru 
ölümü şüpheli gördüğü için ceset 
morga kaldınlınıştır. 

MAKSüM'de AMBASAOÖR GAZI 

:~~::.::.:rE~~::~:::~~~=:u~ 1 te~U~~~-~!Nrpriz:~~ E!ı~L ~e~~ar~.1B!~k 
vaffakiyetle devam ediyor. llavete n: Ekler Jurnal dunya haberleri. ;•••• 

.. •••••••••••••••••••- ı '• bir çiçek muharebesi... Muhtelif eğlenceler .. 
LE! 

Naliı.n benim susuşumdan ürkmüş gibi dikkatle 
yüzü.me bakarak sordu: 

- Nen var Kenan? .. Niçin konuşmuyorsun?_ . - ...... 
-· Hasta mısın?. Cevap ver! •. Birşeye m.i caİııı:ı 

sıkıldı ? 
- ... - ... 

Dudağını büktü. Gülümsemiye çalışarak 
- Yoksa yine bir buhran mı geçiriyorsun? dedi. 
Kımıldanmak istedim, başım döndü. Cevap vere 

miyerek :yavaşça halının üz.erine, ayaklarının dibine 
oturdum; kollanm çaprazvari dizlerinin üzerinde 
kavuşmuş, güneş ışıltılannın altm tozlarla yaldızla 
dığı güzel yüzünü seyre daldım. 

O da bana bakıyordu. Hatta biraz endişeli ve ke 
derli bir bakışla. .. Nihayet ellerini omuzlarıma koya 
rak dedi ki: 

- Çok ıstırap çektiğini biliyorum Kenan .. Fakat 
ne yapabilirim?. Seni mesut edebilmek için elimden 
ne gelir?. Kadere boyun eğmekten başka çaremiz 
var ıillI söyle! .. 
Başımı iki tarafa salladım. Gö-Lbebeklerim buğulu 

idi: 
- Nalan, dedim. Hiç bir çare aranmadan ele geç 

mez ... Herşcye rağmen ... Evet herşeye rağmen beni 
ömri.imün sonuna kadar mesut etmiye kafi gelecek 
bir teselliyi, daha açıkçası çektiklerime karşılık pek 
ehemmiyetsiz kalan bir fedakarlığı benden esirgemi 
vebilirsin ... 

Bakışları ciddileşti. Hafif bir sesle: 
- Nasıl? diye sordu .. 
- Bunu tahmin edebilirsin Nalan!.. Bir kere. 

Yalnız bir kere .. Bill!en .. Bu saadet beni l!On nefesime 
kadar avutmıya kafi gelecektir ... 

Omuzlanmda duran ellerini birdenbire çekti. Bir 
denbire açıkça .dedi ki: 

- Söz'erini ynnlış işitmiş olmak isterim ... Bentm 

. ·~ Y A Z A N: K E R 1 M E NADIR . . 
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çok iyi tanıdığını Kenan, böyle adi bir istekte bu
lunamaz. 

Ricat etmiye muktedir değildim. G<>ğsünü doldu 
ran nemli saçlarını koWamak i~ter gi~i başrıinı <ma 
yaklaştırdım. Koliyle beni itti. ~ırdenbıre kızdım : 

- Nalan, dedim. Senden belki sadece bir fedakir
ltk istiyorum. Görüyorsun ki yanıyorum ... 

- Kenan .. Delisin .. Tabii değilsin. Seni mazur gö 
rüyorum.. Fakat daha ziyade ileri gitme .. 

- Merhametin bu noktada kalıyor demek?. Bana 
acı Nalan!. Sonra bu haksızlığını anlıyacaksm ve 
pişnıan olacaksın. 

- Sus Kenan .. 
- Susmıyacağım.. Bana son cevab•nı ver: Tek 

bir kere benim olacak mısın?. 
Nalan öfkeli bir gülUmseyişle ylizilnU bunışturdu. 
_ Bu sözü bir daha tekrar edersen seni kovarım .. 
- Nalan! .. 
- Yeter artık dinlemiyorum ... 
Bunu söyliyerek geri çekildi. Ben de asabi blr 

hMnle ile ayağa kalktım. Beynim, kızgın bir kurşun 
akıtılmış gibi yanıyor, kavruluyordu. Ellerim buz gi 
bi.. Kor haline gelen dudaklarım titriybr.. Başımın 
kemikleri ayrılacak gibi sancıyordu. 

Biribirimize korkulu ve şüpheli gözlerle bakmakta 
idik. Ciğerlerimin yangınını, kalbimin sesini dindir-

mek için kollanmı göğsüanün üstünde sıkıca kavuş 
turdum ve daldım... • 

Aradan ne kadar zaman geçti bilmi)"Orum. Uğul 
dayan kula.klanına berrak bir kahkaha çarptı. Bu se 
sin başka bir taraftan geldiğini sanarak etrafıma 
bakındım. Bu sırada gözlerim Nalanın kar gibi be 
yaz dişlerine iliışti. Hayretle: 

- Sen ımi ·güldün?. diye sordum. 
- Evet. ben! dedi. Ve yine gillerek ilave etti: 
- Zavallı yavrum .. Acınacak haldesin ... Ve ben 

de sana yalnız acımaktan başka hiç birşey yapama 
dığım için üzülüyorum .. 

O ande nasıl oldu bilmiyorum. Birden bire Uzerine 
atıldım. Fakat o, bu hamleyi bekliyormuş gibi öyle 
çevik bir hareketle bileklerimi yakaladı ki, kendiımi 
tutamıY.arak diz üstü yere düştüm; yalnız dudakla 
nm bir soluk, bir son nefes gibi: 

- Nalfı.n! .. 
Diye mırıldandı. O, ummadığım kadar kuvvetliy 

miş meğer ... Bileklerimi ellerinden bırakımıyarak ve 
ateo saçan gözlerini gözlerime dikerek eordu: 

- Çıldırdın mı Kenan .. 
Galiba benden ricat bekliyordu. Her zamanki gibi 

başımın dizlerine dü.şUp hıçkırmıya başlıyacağını u 
muyordu. Fa.kat öyle şiddetli bir nöbet içindeydim 
ki, bileklerimi sert bir haımle ile kurtardıktan sonra 

=----
ikinci bir hücuma. hazırlandım. NaliUı öfkeli bir ha.v. 
kınşla : 

_ Kenan! .. dedi. 
Kulaklarım bu sesi uzaklardan rüzgann uğultu 

suna ıcar.ışarak geliYormuş gibi duymu~u. Onun 
karşı koyma.sına meydan bırakmadan kollarım birer 
çelik çember gibi vilcudUnü sardı. YüzUım nasıl bir 
şekil almıştı, gözlerim nasıl bakıyordu Bilmiyo
rum ... Yalnız onun hayali bir saniye, ince bir sis al 
tında kayboldu; sonra tekrar kollanın arasına dön 
dü .. Nalan çu-puııyor, kurtulmak için sert hareket 
ler yapıyordu. Dudaklarından dökülen kelimelerin 
hiç birini anlamıyordum. Beni belki azarlıyor, tahkir 
ediyordu. Birden bire keskin bir tokat şakırtısı du
yuldu. Sol yanağım bir kırbaç yemiş gibi sızlamıya 
başla.ınıştı. Onu kollanmdan silkerek bıraktım. ln
san sesine benzemiyen vahşi bir sesle: 

- Beni öldürmek mi istiyorsun?. diye haykırdım. 
Doğruldu. Kavgadan ve öfkeden kıpkırmızı kesilen 

yüzünü yüzüme yaklaşbrarak. ve gözlerinde, ilk defa 
gördüğüm bir kin ve nefretle gözlerime bakarak : 

- Rezil!.. diye bağırdı. 
Bu ses o kadar dik, o kadar hakimdi ki bir adim 

geriledim ... Oda etrafımda fırıl fırıl dönüyor, ta
vanlar başıma yıkılıyordu. Gcizlerimin karartısını ge 
çirmek için bir müddet olduğum yerde durduktan 
sonra ayağa kalktım. Ywnruklarımı sıkıp ona doğru 
uza.tarak: 

- Ben rezil olayım, dedim; fakat sen daha kötü 
sUn .. 

Dudaklannda zehir gibi acı bir gülümseme beHrdi. 
'Reni süzerek : 

- Ya! öyle mi?. dedi. Bunu hevesine ilet olma 
arğım için mi söylüyorsun? 

- Belki. .. 
- Ben orospu muyum?. 
- Keşki sevebilen bir orospu olsaydm .. 

(Arkl\.4" var) 

1 
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-ABONE BEDELi-
Tiırkiye 

1400 Kr, 1 Sene 
150 > 6 Ay 
400 > 3 Ay 
150 > l Ay 

Ecnebi 
2800 Kr. 
1500 > 

800 > 
soo > 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol 
mıyan memleketler ıçın 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır: Abone bedelı pcşındır. Adres değiş 
tirmek 25 kuruştur, Cevap için mektup 
ıara ıo kurusluk pul llbeai 111.zımdır, 

GONON MESELELERi 

Türk l(itap Sergisi 
[Ya~: M. Zekeriya] 

Bu sütunda birkaç defa nıenıleket. 
te bir kitap hafta ı yapılması lüzu. 
mundnn bahsettim. lUenınuniyetle öğ 
rooiyorum ld, Beyoğlu llalke\i bu hu 
susta Uk aduru ntmıya ve her yılın 
Uk hnfüısmı kitap bayramı haftası 
oln.mk ynpınıya karar vermiştir. 

ilk baynım haftası 938 yılının ilk 
haftasında Beyoğlu llnlkevinln Tepe. 
başındaki merkez binasında yapıla. 
caktır. Burada. 986, 937 senelerinde 
intisar etnili ldtn.plo.r teşhir edilecek
tir ... Kitabı satın nlnıılnra o gUn için 
hu usi ~lat yo.pılaca.ktır. 

Bu teşebbUsli memnuniyetle kar. 
§ılıımanınk mUmJrlin de~dir. 

Bu teşebbüsün mu\'affak olması ve 
baldkaten memlekete şamil bir aliıka 
uyandını.oıık derecede mUspet netice 
\'erebilmesi için, diğer memleketlerde 
bu münasebetle tatbik edilen bazı fi. 
Jdrlerin ve yapılan bazı tecrübeJerio 
göz.önünde lnılun1urulmn.sı faydalı 

olur. 
Beyoğlu hnlkevi yalnız kitapçılarla 

değil, mUeJJiflerle, muhnrrlrlerle, gs.. 
zcteletle, snnatldirlo.rlo. da l5 birliği 

temin etmelidir. Bu hafta içinde hal. 

kevinde her gün mUelliflerdeo birine 
_,.. ı.;..o • .ı.liUU&ö. ·~n..;1;~~~ 
rer onferaııs ,·erdirmeli ır. 

cak kitaplnrn müelliflerin imza koy. 
mıı.1nnnı temin etmelidir. Okuyucu. 

oon çoğu ınUellifieri tannnaz. Bunla.. 
n tnnıınnk onun en büyUk ihtiyaçla.. 

nndan biridir. Kltnp hnftası, oku. 
·ıe ınüelllfi birlblrlne +<>~"--'-yucu ı .......... WUAI{ 

ı~ en iyi fırsattır. 
0 hafta tçtnde müelliflere gazete. 

terde ya.zılar yazdırmayı teınin etme. 

Udlr. 1 ind ~~ 
'Yine o bnfta ç e .u~uyoda kitap 

bıı.ftnsı hakkında n~rJyat Yaptırma.. 
h. koofenı.ıt JBr tertip etmelidir. 

Hulô.sa. kitaP haft.'\Sıru C8!ıh bir 
teşebbüs bn.line getinnclt, -~ ser. 
giye çekebilınek ve bu ~unasebetJe 
halka oktının fffi'k ve llıtiyacııu tel. 
khı edebnınek için. her ' itaya ınu. 
racn.at oıunınaJıdıf. 

Bu yıl bilttin bu lşl~ Yll~Innk için 
vakit dardır. F~ıJuı.t oı~ ola.nta.. 

, mn.k \'e gcloeelı yıllar ıçtn ~Un. 
n )Sp __ ,ntz faydalı olur tr~- 
didoo tınzırl11ıJJJ1··~.. -.u.ıa... 

atindcyiın. • 
Bir de Güzel Sanatlar 

Sergisi Açma~ıdır 
Şiddetle ınuJıtaÇ oldu~uz işler. 

..... .ıntekettc de~a.ınlı bir 
den biri de ..... . -'-rt 

.. tıer sergısl açml.JM. ır. Sa.. 
guzel sa11n erlerini tnnımal{ 
ııntkarınııınızın ~ h 

f rsntından ma. l'Uınuz. ,.e gönneiı: 1 eği 
in teşhir edilec uınunı.i 

Bu eserler - . in saııntıdi.rlnnnu 
bir "'er obno.ilıgı ıç • 

.J • ..reınh•or, onlann in 
mı eserlerim :;enuy~r ''e ha.lkrn sn: 
kişnfmı tnkip t-~1r lmkanlarA--_.,1. el~ -ın 
nat zevkini yw~ 

h taıJf'l'Of:JZ, 
ma rom . .J biri GUzel S:ınatler 

llnlkevlerın~cn ek böyle bir te.. 
Akademi ile bırl er · 

.. .; bilir ,,6 memlekete cıd. 
şebbuse gtrl,e . tıer temin ede.. 

b 
.. _.,1. JıiZJJ16 

den çok uyun 

bilir. B yoğlu ve Kndı. 
Jlııtta tstanbul, b~Ulde böyle bir 

köy haUrnvleri hep 1 Ulrlcr. Bu mas. 
. .. de ,.,.etirc ' 

sergı vucu ": i te de..ğildir. Fa... 
raflı ve kUlfetlı b_1r ~tlbarile lnymeti 
kat \'ereceği rıet1ce ıı.ııafüf,rlanmız 

, cok btiyülctUr. 11«-Jll ~ 1 gösterip sa. 
tcsvik görmUs. ~ertele. n"'eç.lrmiş a ur, 

• ı. bl ~ l'Slltı e ,,. 
tabıleceA r .. ı eri görerek zevk 
•em de halk bu eseri bular 
cıo l üksebnc imkunıru · 

Akdenizde ltalya ile lngiltere arasındaki 
Kanun Karşısında: 

lafa kadar gidecek olursa 

adındaki Alman aazetesi bu 

acaba hangi 

gunun birinde silahlı bir ihti

gelir 1 Frankfurter Zeitung 
rekabet 

taraf galip 

mevzuu ele alıyor ve sualin cevabım vermiye çal ışıyor. 

Çıplak Gezme 
ParkoteJ geçen cumartesi lınyli kn.. 

JabaJıktı. ŞöyJe bir k~e oturmak 
istiyordum. Etrafa bir gôz gezdir. 
diın. Pek licnnrda lmlmış oıasa.Jardnn 
ba..5ka yer yoktu. Çaresiz salonun di. 
ğer ucwıdn bulunan serbest masa.. 
larda.n birine doğn.. ilerlerJmn, daha 
birkaç ecnebi ile yemcl< yiyen bir dos 
tam boni !;.ağırdı ve -arkadn:ilarına 
takdim ettfüten sonra on!ı:ı.rm masa.. 
smdn kalmanu rica etti. Bu teklifi 
kabul ettim. Do tunıım dostları Al. 
nıandı. Almanyadan yeni g-elmisler 
ve (Çıplaklar Ccmiyeti)nde de aza 
bnişJer. 

•I ngiltere, bir harp kop-
tuğu takdirde Akde

nizde boyluboyunca hakim ka
labilir mi? Akdenizin 1750 
mil uzunluğunda olduğunu 
unutmamak lazım gelir. Bir
çok mütehassıslar kati surette 
menfi cevap veriyorlar. Deniz 
mütehassıslarının çoğuna göre 
İngiltere, diğer bir büyük Ak
deniz devletile harbe girmek
le içinden çıkamıyacağı bir işe 
girmiş olur. Ona bu işten çık
mıya yardım edecek bir amil 
vardır: O da Fransadır. 

lngiliz askerleri ise en büyük 
tehlikeyi Akdenizin merkezinde gör 
mektedirler. Çünkü burada Italya 
nın şimalden cenuba uzanan kuv 
vetli bir hattı vardır. Sardinia'nm 
himaye ettiği bu hat, ltalya ve Si 
cilyanın garp sahillerinden Pan
tellcria adasına uzanmaktadır. Bu 
ada gerçi büyük bir deniz Umanı ol 
mıya milsait değildir, fakat son za 
manlarda kuvvetli bir denizaltı ve 
tayyare UssUne ~vriLmitşir. Sicilye 
boğazı 84 mil genişliğindedir. Yeni 
bombardıman tayyareleri bu mesa 
feyi bir saatte geçerler. Akdenizi 
garpten şarka geçecek olan bütUn 
gemiler bu dar gecitten geçmek mec 
buriyetindedir. Jtalyanm ikinci u 
zun hattı da ayni stratejik kryme
ti haizdir. Bu hat on iki adıı1arda 
olan ve bugtln hava ve deniz kuv 
vctlcri için birinci sınif bit' liman o 
um oet\Jl::iLl:tıı uaşııı.r- Vt: ı..ıuy4uaAI 

T.obruka kndar uzanır. ltalya, Le 
rostan Canakka1e boğazından ge 
çen gemileri tehdit edebilir. Sonra 
Italvan tavvarelf'ri bu hattın iki u
cundan A kdenizdeki seyrüseferi teh 
likeye düşilrür. 

S evkUlceyş bakımından Tngı1 terC'nin vaziyetini bozan A. 
mil Şarkt Akdcnizde yalnız cleniz 

• yollarını korumakla milkellef olmt 
yarak blrt.akrm memleketleri mü 
dafaaya mecbur bulunmasıdır, In 
gilterenin bu vazifeyi ihmal etmesi 
ne imkan yoktur. 

Itnlyn Mısıra tecavüz ettiği tak
dime Ingilter{' Mrsmn müttefiki m 
fatile yalruz SUveyş kanalmt hima 
ye ile kalmıyarak, Mısınn Garp hu 
dudunu da anfidafaayn mecbur kala 
caktrr. Çünkii Mısmn Garp hudu 
du. bütün Lihyadan geçen ve 940 
mil uzunluğunda olan bir volun teh 
didi altmdadrr. Sonra Jngiltere Su 
danda da birtakım te<lbirler almak 
mecburiyetindedir. Çilnkü ltalya, 
Libyadaki Kufra vahasından ve Ha 
beşistan tarafından Sudana karşı 
bir çevirme hareketine girişebilir. 
Fakat Italyanın Habeşistana ancak 
Bahriahmer yoliyle varabilmesi, 
onun Habeşistan tarafından Suda 
na karşı bir harekette bulunması 

na mani olur. Çilnkü Ingiltere SU 
veyş kanalı ve Aden tnraflarmdan 
Bahri Ahmeri tıkamak imkfınrnı 
haizdir. Fakat Hint Okyanusu bo 
Yllnca uzanan $()mali arar.isini el 
de eden Italya, Cenup ve Garpten, 
lngilterenin Babülmendepteki vazi 
Yeti Uzerinde tazyik yapabilir. Son 
ra Jtalyn Assab ve Masava tarafm
dan da Ingiliz zırhlılarını izaç eder. 

Y 'lkın zamana kadar ortada 
bir Bahriahmer meselesi 

Yoktu. fosele, Mister Edcn'in A
;arn Kamarasında Inı:ilterenin 
b~briahmerin Asya sahilinde hlç 

1~ devletin yerleşmesine imkan ver 
rnıvceeğini söylemesiJEı başladı. 

Tayyarecilik tekniği ilerledikçe 
;aziYet ltaJya.nm lehine oöniiyot'. 
Yt~ı~n.n]a beraber Jng-ilter(' son iki 
ti .'Çınde bütUn Akdnnizdeki vazive 
ıı;1: takViye etmiştir.Onun yeni zırh 
ve rı hava taa.rnızlarmdan endişe 

Ver ve-· 
•••uıvecek tarzda vanılmrs 

• • 

nız r 
Oteclen beriden konuşt oktan son. 

rn (çıplaklık) mevzuunu ele aldık. 
Hen, nnn.dan cloğma bir rnziyette gez 
menin nleyhinde olduğumu sö~ le.tlim. 
llıtiyar Almruı: Ji'aknt güneşte deni
ze girmel• sıhlı:ıte pek faydalıdır. de.. 
di. Cevaben: I~vet, olabilir, fakat bir 
mayo Ile de bu muamele yapılabilir 
ve dnha da gfü.el bir !;ıeldi de olmu.s 
olur, dedim. Soora, çırçıpla!i görilıı
mek, !;İrkindir de ... Zaten bu hal, e
debe de muhalif bir hcnekettir. Ka.. 
mm bu hareketi ceznlnndınr. 

Niteldm, 'J.'ürl< Ceza Kanununun 
576 mCJ maddesi: 

"Bir kimse edebe muhalif bir su. 
rette halka görünür veya bir yerin\ 
gösterir, veyahut söz, §arkı ve sair 
suretle halkın edep ve nezahatine te.. 
cavüz eylerse bir aya kadar hafi! 
hapse ve beş liradan otuz liraya ka.. 
dar hafif cezai nakdiye mahkfun o. 
lur,. diyor, dedim. 

Şu yazıyı okurken, bu krokiye ele dikkatle bakınız: Milletlerarası ko~leranılara, ve 
diplomatik görüşmelere veıile olan en bellibaılı amil korkudur. lngıltere, Alman 
hava kuvvetlerinden korkuyor, Rusya Nazilerin kendi topraklarına göz dikmiş ol-
... ._. .... w-w. .. "'"" "'""~"'. rı uruu.~, ~u-4-· J"'ı Çt:kt-louwkya vu AlmanyaJan kor"Juzyor.. 
Yugoılavya ve Romanya Jn Mnrnri~tnnJnn korkuyor •.• Resim bütün bu korkulan 
göz önüne getiriyor. (Kroki New.York Ti.mas go.zeteslnden) 

tır. Ingiltere Amiralliğine göre, tah ler yaptığını ve bu muahedelerle !arak inkişaf ediyor: Akdenizde bir 
tclbahir de dehşet verici bir sila.h bu memleketler limanlarmm ica- harp vukuunda lngiltere, Fransa 
olmaktan çıkmıştır. Çilnkü en yeni bmda tngiltcreye hizmet edeceğini nm müzahereti olmazsa Sicilya bo-
lletler sayesinde tahtelbahirleri ko söyliyenler vardır. ğazmda muvasalayı koruyamaz ve 
laylıkla bulmak mümkilndür. CebelUttank ile Malta arasınd~ki 

Şarki Akdenizde lngilterenin da. Fakat Ingilterenin Akdenizde 940 millik mesafe üzerinde emnıye 
ha fazla gilvenilmiye değer organi ki vaziyeti Fransa.ya bağli ti sağlamlayamaz. 
zasyonu vardır. Ingilterc - Mısır dır. Ingilterenin bu dostluğu de Hatta Sicilyadan hareket eden I 
ittifakı, ge~i lngiltereye Mısın vam ettinmesi kati bir zarurettir. talyan bombardıman tayyareleri 
mildafnn vazifesini vermiştir. Fa Ingiliz - Fransız anlaşına.mazlığı. yirmi dakika içinde Maltaya varır. 
kat ona istikbal namına birçok isti iki memleket için de kabili tasav- Gerçi Malta bir hayli tahkiım olun 
fadeler temin etmiştir. Çünkü bir vur değildir. Çünkil iki memleketin muştur. Ve deniz hilcumlarına kar 
harp vukuu takdirinde Mısırm bü Akdeniz menfaatleri anlaşmayı em §1 mukavemet edebilir. Fakat Mal 
tUn deniz Hmanlan, tayyare karar recllyor. ŞarkI Akdeniz ile Garbi ta limanının ağzındaki darlık dolayı 
giı.hla.rı Ingilterenin emrine Amade Akdeniz arasında muvasalanın her sile hava hUcuml rma hep zayıf ka 
bulunacaktn-. Mısrr, stratejik yollar hangibir tehlikeye uğraması lngiltere lacaktır. Maltadaki istihkamlar an 
ve demiryollan yapacak, ve 20,000 :için hayati bir menfaattir. Fransa cak ta.arnızi kıymeti haizdir. Çün 
kişilik bir ordu vilGude getirecektir da Şiımali Afrika ile muvasalasınm kü ltaJyan hattınm araksmdadrr. 
ve bu ordu en modem mihaniki va herhangi bir tehlikeye uğra.maması Ve bumdan ansızın hareket eden 
sıtalarla mücehhez olacaktrr. Bun nı ister. Fakat Şarka giden yoldan bir deniz kuvveti. dUşmanm kuvvet 
dan başka lngilizlerln Süveyş kana. Fra.nsanm Hindi Çinideki, Matla Jerlni inkişaf ettirmesine imkA.n ver 
h boyunca 10.000 askerleri, 400 tay gaska.rdaki menfaatleri, petrol it- meden düşımnna ağır bir darbe in 
yarccileri bulunacak ve Iskenderi haline mecbur bulunması, Balkan direbilir. Fakat muhasemat uzadı 
ye limanı Tngiliz donanması tara daki alAkaları dolayısile mühimdir. ğı takdirde bUyUk zırhlıların liman 
fmdan kullanılacaktır.. Muahede Fransa, istihlA.k ettiği petrôllln yüz da kalmaları son derece tehlikeli o 
yirmi sene sonra tadil edilecek ise de elHsini Iraktan almaktadır. ıur. 
de esas prensipleri değişmiyecektir. Isapnynnm beynelmilel sahada bi 

F ilistinde Ingı1iz si.ya.seti, Su· 
riycdeki Fransız siyaseti gi 

bi, dahili, vaziyeti teskin etmek için 
çalı§ıyor. Ingilterenin stratejik ih 
tiyaçlan Hayfaya hakim ohmayı is 
ter. Çünkü burası, Musuldan Akde 
nize akan petrol bonılannm mün 
tehalarından biridir. Iskederiyenin 
vazifesi, burasını himayedir. Kıbns 
ta ayni vazifeyi göriiyor. Kıbrnıtn, 
Lerostan fa?Ja tayvnrc bulundut' 
mak mUmkündilr. Ve .ikisinin ara 
srnda 225 mil mesnf e varorr. K'b 
rıs, !talyanm .şark hattı için ciddi 
bir teh1ikA teskil edebilir. 

Boğazlar anlaşması, bir Milletler 
C'.emiveti harbi vukuu takdirinde 
Sovyet Rusya donanmasına boğaz 
lardan geQmck hakkını verdiği, ve 
Türkiyeyi boğazların milstakil mu 
hafızı yaptığı için Jngilterenin men 
faatlE>rine UV!!ltndur. 

Tn~ltP.re. Türkiye. Yugoslavva., 
v" Yunanistan ile mkı dost olmrva 
çaltşryor. Anlaşılan bu vnldn !tal 
ya ile rekabette muvaffak olmuş 
tur. Çilnkil lngilterentn Yu~oslav 

ya ve Yunanistan ile gizli muahede 

taraf kalması lngiltere ve Fransa 
için ayni derecede mühimdir. 

Fra.nsanm stra.tejik ihtiyaçla.mu 
temin eden bir milselJes Tulun, Bi 
zerta (Tunus), ve Senegal sahili U 
zerindeki Kadardır.Fransa Bizerta 
dan Sicilye boğazını ciddiyetle teh 
dit edebilir. Bundan başka Fransa 
Tunus ve Cezayir sahillerinde da
ha başka basamaklar de. vücude ge 
tirıniştir. Akdenizde karışıklık çık 
tığı takdirde Dakann ··.m.zifesi, At 
las Okyanusu yoliyle muvasalayı te 
min etmektir. Darillbeyzadan başlı 
yan birçok yollar ve demiryollan 
bu noktaya uzanmaktadır. Darill 
beyza da tahkim olunmuştur. Bu 
şehimen seksen mil şimalde Kenit 
ra tayyare karal1?fıhı gö?.e çarpar. 
Ve burası da bu cenahı korur. Bir 
deniz Ussll haline getirilen Agadir 
de Atlas Okyanusu muvasala hat 
tını koruyabilir. 

I
• ngiJtere F.ransnnm Akdeniz 

deki Tulun, Ajaccla, Bizer
to, Merscl Kebir ve Cezayir ımevki
lerile alakadardır. Mersel Kebir ya 
vaş yavaş bir deniz ve hava üssü o 

C ebelüttarıka gelince; bu ka 
yanın hinterlandı bulunma 

ması burada bUyUk t-ayyare karar 
gft.hı yapılmasına mA.ni oluyor. Bu 
yüooen lngilizler için CebelUttank 
yerine Ceutayı alıp tahkim etmek 
istiyenler vardı. Fakat prensip me 
selesi buna ımanl oldu ve bugi.in bu 
yUzden işman olanlar çoğaldı. Bu 
nunla beraber Ceheli.ittank bugün 
kü haliyle de kuvvetlidir. CünkU mu 
harebc vukuunda Cebelüttank bo 
ğazını koruyabilir. Faakt lsapnya, 
lngiltereye muhasım tarafla birleş 
tiği takdirde vaziyet Ingiltere için 
tehlikeli olur. Çünldi 1.spanya batar 
yalan Cebelüttarık limnnmı tehdit 
eder. Fakat Ingiltere ile ispanya. a 
rasmda bu mesele üzerinde bir cen 
tilmen n.nlasması vardır. Ingiltere 
nin ispanya harbi bittikten sonra 
bu anlaşmayı yenileyeceği anlaştlı 
yor. Sonra Ingi'te-e Ispanyanm 1n 
glltercye muhasım grııpa iltihak et 
miyeceğine emindir. ÇünkU ispanya 
bu takdirde Ingilterenin Kadis ve 
Kanarya adnlannı, Fransanın Bale 
ar adalarını işgal etmesile karştla 
şrr. 

Bu münaka..~ayı sükutln dinliyen 
ihtiyar Almanın gonç luzı cevap ver. 
miye Jıazırlaınruı babasının nğzmdnn 
cümlesini kn.ph ve hafif bir tebessüm 
le dedi ki: "Siz meseleyi burada da 
kitnba uydurdunuz. lesleğiniz ica.. 
bı.. Fnlmt dediğiniz gibi, bu hareket 
(çirkin) değildir. Hiidiseler, vakalar, 
isimler, velhasıl her şey oldoklan 
gibi değil, fnlmt göriirıdüklerl, yani 
onları bizim gördüğümüz gibidirler. 
Mesela: Ambistanda kadın sokal..-t:a 
yiizünü örter. Ortmezse, bu ha.relieÜ 
kötü fa.rzolunur. Halbuki, Avrupada 
böyle de~rildir. Ba.§lm bir misnl: Bil.. 
fo.rz Ahmet ismini o.in.hm. Veremli 
Ahmet dersek, Ahmet ismi bizde bir 
za\•al.hlık hissi doğurur. Fakat katil 
Ahmet dersek, bu isim bir tnbruıca i
le gözümlizde canlruıır. Prof ör Ah
met dediğimiz zaman, Ahmet bize 
ldtnpln.n ile meşgul bir fı.limi hatır. 
in.tir. Sire, diğer bir misal: Sa.bahm 
üçiinde, cebinde metelik olmıyan bir 
ecnebi. Florya \'eya Büyükdere yo. 
lmıdtı. dolru ırsn., polisler onu (serse.. 
rl) diye ynknla.rlar. Fakat cebinde 
bir çek defteri varsa., ona (seyyah) 
diye yol gösterirler. Daha ba.5'm bir 
misal: Bir kadın Cmn.U veya Recep.. 
le evlenmediği halde beraber ya§ı. 
yorsa ona, Cemil \'eya Recebin met. 
resi denir. Fnknt, nynl lmdm bir ~ 
De a.ynl hnyntı yru ar ve şair de onun 
için eserler ya.za.rsn., bu kadın şai.rln 
(ilhamı) unvanını alır. Yine ayni ka
dın bir kralın metresi ise, bu defa. o. 
na kralın (gözdesi) denir. ~-.kasının 
ı..-ansı ile zina etmek edebi, romantik 
bnza.n da gülünç mevzulara sebebiyet 
verir. Fnlmt bu meseleden, koca, 
mUddeiumumiliğe haber verir ve şi. 
kt\yet te ederse, btmz evvel söyledi
ğiniz 007.a lmmm mn falan maddesi 
mucibince kan ile iişığııın şu kadar 
ay hapis cemsı verilir. Son günlerde 
gazet.elerl meşgul eden papamı a.."lk 
macerasını henüz unutmadık. Başka 
bir misal daha.. .. derken, özün uza. 
yn.ca.ğını hissettim ' 'e mc\'ZUU değiş. 
tirdim. 

lsmail Kemal ELBIR 

L İstanbul Barosunda avukat 

---
H ülfı.sa; Akdenizde vaziyet şu 

dur: Bir harp vukuunda 1n 
giltere Akdenizin şarkı ile garbi a 
rasmda muvasalayı koruyabilir. Fa 
kat harp uzadığı takdime Maltayı 
tahli~·e mecburiyetinde kalır. Fran 
sanın müzahereti ve diğer Akdeniz 
devletlerinin dostane vaziyeti saye 
sinde Ingiltere stratejik hareketler 
yapar. Fakat lngiltereye, bir harp 
vukuunda Akdenizden bUyiik zırh 
lılan hemen çekmesini ve mlittefik 
lerinin topraklannı seri muhripler 
ve tayyareler ile müdafaa etmesini 
C.Cbelüttank ile SUveyş kanalını ve 
Bahriahmeri kapamasını ve bu su
retle hasmını yere sermesini tavsi 
ye edenler vardır. Gerçi bu hattı 
hareket başlangıçta Ingilterenin 
Şar~·taki nüfuzunu sarsar, fakat 
katt zafer ancak bu sayede ka anı 
lrr. 
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Matbuat Arnavutlukta 
Aians işleri 

Nasd Yürüyor? 

ve 

-21-

Telefonla geleceğim haber ve. 
rildiği için Arnavutların 

Matbuat Müdürü beni odasında 
bekliyordu. Hariciye Nezaretinin 
mozayık, geDlf ve aydınlık inerdi. 
venleriı:ıi çıkarken resınt elbiseli ka. 
pıcı, caıne~dan ~ö~dü, baktı 
ve yine yenne çekildi. 

Birinci katın sağa sapan korido.. 
ruıida odacı ıapkama yapışu ve i.. 
kinei odanın kapısını açtı. Küçük 
bir oda; etajer, kiltilpane, masa ve 
koltuk ile dolmuş, açık pencereden 
clışard.a sokaklar için kırılan taşln
rm sesi geliyor. Yükseğe kotJuıan 
vantilatör TiranID müthiş ''H<-Ağmı 
bu sabah erkenden serinleteceğinı 
sanıyor. 

Elini uzatan kalm yapılı. ince bir 
üıtizamla giyinmiş zat, fransızea 
olarak kendisini tanıttı: 

_ Mihal Şerko, Hariciye Neza.. 
reti Matbuat:. Müdürü. 

Göztüğünil elinde tutuyor ve bir 
yazıdan ba§mJ yeni k.aldırmışa ben. 
ziyordu. Yer gösterdi. 

Serinlemek ihtiyacı bu mevsimde 
T'ıranda ıcuvvetli olduğu ıçin şurup, 
gazozdan hangisini tercih ettiğimi 
BOrdu. o da vantilatörün vereceği 
erlnllğe pek güvenemiyordu. 

C' en sordum. o sordu. Konuş.. 
a;_; tuJı 1118 anlepık. Bana: 

_ Size birinci kltibimi tanıttı. 

rayım. Tiranda bulunduğunuz mUd. 
detçe yapacağmız si~t.lerde sI7.e 
f ydaBI olur. dedi. ZJe basb. Hade.. .:.eye bir geyler söyledi. Biraz son. 

içeriye uzun boylu, zayıf, Ufak 
:zın, fakat zeki ~~ bir genç 
girdi. Matbuat mil~ürü: 

_Halil )laçi, diye tanittırdı. Is. 
tanbulda Robert Ko~ej~e okumuş. 
Tllrkçeyi o u.dar hilıni>-or, fakat 
hatırlamIY'- çalı§ıyor. Fransızca 
eöyUlyor. AJ'Davutluk etrafından 

eınllk esbabından. 
ye vutluk Matbuat Mndtlribıün 
Anı& d-Hl Ma ;_:_ 

hakla vardı· n-u Ç&&MQ Tiranda 
ve 1tkodrad& yaptığını zinretıerde 
ddden ~ dokun~u. '7azttest. 
ne fazla merbut ve dikkatli olU§u 

;~~~ 

i~i 

Arnavutluk Mcıfbuat Madtlrli 
Mihal Şerir 

bana birçok şeylerin gösterilmesi.. 
ne ve birçok yerlerin ziyaret edil
mesine vesile olmuştu. 

Bir aralık Mihal Şerko: 
- Evveli, dedi. size Ama.. 

vuUuk Ajansını göstereyim.. Bu 
suretle işe başla1lll9 oluruz. 

Kalktık. Bir merdlvenle üst ka.. 
ta çıktık. Sağ tarafta uzun bir ko. 
ridorun sonunda geni§ bir salona 
girdik. Çocuk denilecek derecede 
iki genç bizi karşıladılar. 

Matbuat Müdürü: 
- Ajansımm idare eden ve ma. 

ldnelerl kullanan arkadaŞlarmuz. 

dedi. Tahsillerini ecnebi mekteple. 

Kral Faruk Basvekilinde~ 
Niçin Ayr;hyor 1 

Jhnr 1(ra1r ııaJeste Fanık heıınz 
. ya.tmdada· Genç Kral bayat 

1111 yedi ıarak seçip nişanıandığı 
arkad8fl ~-1t.,.n Ue Klnun118aıı· · Prenses l:)IU- • ının 

. ·nde evıenecektir. 
yirmisi Kral bir taraftan niklh nıe-
~n; nıeşgul olduğu bu 8Iralarda 

rasun e aftan aaşvekili Nabaa Pa 
diğer tar ak uzere bulunuyor. • 
pclan ayrılnızeteleri genç Kralın mı: 

Avrupa ~etini şu ser levhalarla bil 
gUnkil vazıy ,.. Kral · ''Genç -ısrr ı nıısanıı 
diriyorlar: k ve Başvekilini ~ 
•ile nikibtanına 

ak üzeredir·•• 
f&Dl TT-tınm Ba.şveku· · . te )ı{Jsır nı. "' ı 

Ma;;ee tte arasının açılmaaına 
Nahas Paşa sebeplerden biri, genç 
meyd~ v~ren mevkiindeki h\ikO.rnet 
Kralın ıktidar lif partiden bir baa 

rt .. e nıuba B . pa ısın . olmasıdır. u ~kıl-
mUşavir seÇmı~htitS! epey ilerlenıiş 

·· teren 1 
de başg-OS . . Naha!! Paşava. genç 
ve kabine reısı t" pek şahsi idare et
Kralm meıntek~ ~ir şekil atmıştır. 
tiğini söyle~ece tasdik için getirilen 
Kral, kendısıne ·~ etmemektedir. 
bazı kanun1art 1 

1 
aras·nda çıkan ih-

Kabine ile Kı:'-ki partiye mensup 
tilM yllzUnden 1 taJebeleri a.'18.sm
milllci ve medJ'e::ıarda kantıklıklar 
'8 n.,tar IOk ıtral aldıı19 etmiye
elmUfll& da gene; ısrar etm~· 
~k ilk kararında 

ıfr.ıieate ! Kralın nifanluı Bayan 
Safinaz 

MeV!luk haber alan gazeteciler, 
genç kralın Nahas Paşayı vazifesin· 
den 8.ff etnıeyi nişanlmı ile evlendik • 
ten BOllraJd. hatta.ra kadar tehir ede 
cefiııi eayıtıYorlar. 

rinde yaptıklan lisanla.nndan an. 
}&§ılıyordu. Koca salonda Uç makL 
ne vardı. Mihal Şerkb: . 

- "Arnavutluk Ajansı bu gördU. 
ğünUz makinelerle Roma, Parla ve 
Berlini alıyor. Gelecek yeni makine 
iıle Röyter lngiliz Ajansını da ala. 
rak bu işi tamamJamıf olacağız,, 

sözlerile mesailerinın hududunu çiz. 
di. Gençler vazifeleri hakkında iZa.. 
hat verdiler. Her gün muayyen 
zamanlarda muntazam servislerile 
nezaretleri, matbuatı, aboneleri ve 
bUtün memlPketi dünya hidise ve 
vakalarmdan haberdar ettiklerini 
anlattılar. 

- BugünkU servisinizi görsem 
memnun olacağım. Yollarda gaze_ 1 
te bulamadım. Bir haf tadır diln. 
yadan haberim yoktur· dedim, d':
medim gençlerden biri koştu ve eli
me o giinkU bWteni uzattı. 

G ibel, açık. temiz ve okunak. 
lı bir fransızca ile •yazılan 

bil!tene bakbm. Numarası 140, ta. 
rihi 31 mayıs 937 idi. • 

Yeşil mllrekkep ile tabedilmiş 
başlığında: .. Arnavutluk Telgraf 
Ajansı latihbarat Servisi,, ve alm. 
da yine ayni renkle matbu: .. Tiran 
Hariciye Nezareti Kralıyesi MaL 
buat MildUrlilğil ta.rafmdan neşre.. 
dilir,, ibaresi vardı. Bundan tııonra 
haberler b&.f\ıyordu. GUnUn haber. 
teri saat ve dakika sıra.sile .;öste. 
rilmiştL 

Arnavutluk Ajansının bütün Ar. 
navutlara verdiği o günün ilk ha. 
beri Havas Ajansının saat altı i
ıaretile Paristen gönderdiği ha. 
berdi. Bu haberde, Almanların 1&
panya sularında bulunllD Doyç. 
land zırhlısının bombardım:mır.a ait 
mesuttyetin aranmam Yal'flr. &>nra 
Havasın alıp mrasile 8&3t altıyı beş 
geçe Valansiya. altıyı ](I gec;e Çin.. 
çinnatl, altıyı 14 geçe Şilcago VP.S&

ire mahreçli haberleri ge•ıyordu. 
Bir haftadanberi hıç haber ala. 

mamak çok fena bir şey. Dünya 
vukuatmm: takibinde '!lUşkillit c;e. 
kü~k kadar sürat!e cereyan etti. 
ğı bir devirde bir mUdd'~. h~bersiz 
kalmak büyük bir ~ks klilrti. Der. 
hal bültene göz gemirerek sayfa. 
ıannı çevirmiye başlarlmı Meğer 
bir baftadanberi neler olmam~, ne
ler? 

T TUrkiyeye ait haberler ara. 
smda Emtr Abdullahuı An.. 

karaya geldiği, Cenevreııin Sancak 
hakkında verdiği karar Uzenne Ha.. 
lepte protesto makamında bütün 
mağazaların kapandığı cta vardı. 

o günkü bWten ıo bUyUk sayfa 
tutuyordu. Par:Sten alman ilk tei.. 
graf sao&h saat •altıyı, S~kholm. 
den gelen son telgraf ta gece ya. 
nsmdan 54 dakika sonrasmı gös. 
terİYordU. 

Gençler, bu tetkikatımdan ve gös
terdiğim alakadan memnun olu;tor 
bütün ııorduklanma sevine sevine 
cevaplar veriyorlardı. 
Mihaı Şerkonun odasına döndU

ğUmUz zaman, pencerenin açık ol
masına ve zavallı ldlçilk vantili.tö. 
rt1n bUtUn kuvvetile dönmesine rağ
men serinlemek mümkün olmu. 
yordu. yttbuat Mild~ hademeye 
soğuk bir şey emretti. Masasmm 
üzerinde duran ve postadan tı .. nUz 
gelmif bulunan blrkaç gazete ve 
mektuba göz attı. Sonra öteden be
riden konuşmıya başladık. 

Amavutlarm Matbuat MildUril, 
()desada yerleşmiş ana, baba Ar
navut bir aileden doğmuştur. Tah. 
silini orada bitirmiştir. Umumi 
Harpten sonrakı ihtili.lde Rusya. 
dan ayrılmış ve Arnavutluğa gel
miştir. Zeki. becerikli, ağır başlı. 'ı 
ihtiyatlı bir adamdır. Arnavutluk 
Ajansını. matbuatını ve propagan. 
da servisini tdare etmektedir. Yu. 
kardaki haslet ve meziyetıerinden 
ck>layı kendis4ne 5.6.37 tanhinde 
ayni vazifede kalmak ve kendi i. 
linde fevkallde sali.hiyeti bulun. 
mak Uzere MiDiatri unvanı verildt 

(Al'llMI 10 mcada) 

Fili.tine giden lngi:iz ıukerleri ,- 1 
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Hinliıtanda Ramazanda Hintli 
Müliimanlardan mürekkep lıa

labalı bir cemaat sokakla 

Sooyet Ruayalla mebua HÇİllfl 
Yulrarda lıatlın ve erkek hallı r 
omyor, altta Y oldtlf Stalin rq 

puaulaını 1011dığa atıyor .. 

Afyonda Çetinka 
Ka Enstitüsü 

Myon. 27 c A.A.) - Vilayet 
mi meclisi tarafmdan yaptırılm 
karar verilmit olan Ali Çetinka 
.enstıttııdl blnumm temel atma 
ni dtln yapdımftır 
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Millet Meclisinde ''Denizbank .. için Mütalealar 

S. Maksudi her sahada 
koyu bir cehaletle 

itham ediliyor 

Hatay da Propaganda 

münakasalar 
(Başı 1 incide) 

inenin mazbatası kabul edildi. Bunun 
lbıerine Ismail Müştak 'Mayakon (Si
irt) kürstiye gelerek, bu hususta ik
na edici beyanatta bulundu. B. Ma.. 
ya.kon dedi kiı: 
"- Sadri Maksudl arkadaşımıza 

göre, TUrk dilinde hiçbir vakit (Sü. 
merbank), (Denizbank) gıöi terkip
ler bulunamazmış. Sümer eğer (sa. 
nat) mAnasına geliyorsa, buna Sanat 
Bankası demeli imiş. Kanunları doğ 
ru, temiz ve düzgün bir türkçe ile 
t.edvin eden bu yüksek meclisin kUr. 
sUailııden bu derece cesur ve kati bir 
dil davası ileri sürebilmek için insa
nın kuvvetli bir gramerci ve ihtisasile 
tanmmı§ bir d]ci olması şarttır. Bir 
hukuk alimi olarak hürmet ettiğim 
Sadri Maksudi arkado..'}ımm TUrk di. 
li grameri ile pek uğraşmamış oldu· 
ğunu geçen günkü ifadelerinden an. 
ladım. Türk dili şivcsile alakasına ge 
lince; bu da söz götUrmiyecek kadar 
ınahduttur.,, 

Canlı mi.alleT . 
' B. Ismail Müştak, bir dilin keskin 
gramer çerçeveleri ile birlikte haya. 
ta uyuş kabmyetini de ha.iz bulun -
ması gerektiği hakkında etraflı mil. 
taıea yürüttükten sonra sözüne §()y. 
ile devam etti: 

"- Hayır arkadaşlar, Sümerbank, 
Etibank gibi Merkezbank tabirinde 
de gramer bakmımdan hiçbir kaide. 
sizlik yoktur. Bu terkipler kıvrak bir 
ifade kabiliyeti ve ~zel bir dil el8.s.. 
tikiyeti mahsulüdür. Türkçede bu ter 
kip gibi daha yüzlercesi vardır. Ay. 
vansaray, Topkapı, Kumtepe, Kadı
köy, Çankaya ve saire ... Eğer Sadri 
Maksudi arkadaşımızın hayalinde ya 
11yan gramere uymak lA.zım gelsey. 
di, bunlara. Ayvansarayı, kumkapısı. 
Topkapısı, Çankayası demek icap e. 
derdi. 

Türkçede iz.alet terkiplerinin 
fekilleri 

Sadri Maksudi arkadaşımız Sümer 
hank. Denibzank terkiplerini kaide. 
aizlikle itlıam ederken davasını isbat 
edecek bir gramer kaidesi gösterme. 
di. Çünkü gösteremezdi. Çünkü öyle 
bir gramer kaidesi. yoktu. Bilakis bu 
gibi terkiplere cevaz, kıymet ve yer 
veren bir kaide vardır. Türkçede Uç 
tekil terkibi izafi bulunduğunu bilir 
8iniz. B'..rinci §ekil. terkibi izafilerde 
hem muzaf, hem muzafünileyh iza
fet alameti alırlar. Bu terkibi izkfi 
aekillerinin en basitidir: Milletin hA
kimiyeti, Cümhuriyetin fazileti, mec. 
lisin ruznamesi, hUkfımetin muvaffa 
kıyeti terk.iplerinde olduğu gibi. lkin 
el şekil terkibi izafilerde izafet a\8-
meti yalnız muzafm sonuna gel'.r. Ka 
nun kuvveti, rürk bayrağı, zeka ese
ri, şive düzgünlüğü tcrkiplerinde ol. 
duğu gibl 

Uçüncü şekil, terkibi izafilerde n-e 
ınuzaf, ne de muzafünileyh izafet ::ı... 
lameLi almazlar: Dandere, Maltepe, 
:Adahisar, Kadıköy tcrkiplerinde oldu 
ıu gibi. 

işte SUmerbank, Etibank, Deniz_ 
bank bu UçtincU şekle göre yapılmış 
terkibi iznfilerdendir. Bunlar gra. 
mer sayfalann.da kaideleşmeden ev. 
vel d"lde müeyyideleşm ş birer dil 
kıvraklığıdır. TürA zekasının Türk 
serafet ve hassasiyetinin birer mu • 
vaffakıyetidır. Bµ, sebepledir ki. dili. 
ıniz bu güzel terkiplere en geni§ m·h 
snannuvazlığı ile bir yer ve cevaz vP.r 
ınlştir. Türkçede bunlar o kadar 9:>'k. 
tur ki, eğer Sadrı Maksudi nrkadaşı. 

ız geçen cuma günü bu kürsüye çık 
adan evvel bu terkiplerden beş on 

i Uzerinde bir teemmül vakfesi 
geçirseydt, yahut dilci ve gramerci 
1Jir arkadn.şile Uç beş dakika istişare 
wtseydi, Türk gramerini inkar etmek 
ive şives'ni baltalamak gibi b:r hata. 
,-a düşmezdi.,, 

Bay Müştak sözlerini bütçe encü
snen aıin noktai nazarının kabul edil. 
mesini istlyerek bitirdi. 

Osmanlı grameri artık 
muteber olamaz 

Bundan sonra profesör Hasan Re. 
Jit To.nkurt kürsiiye gelerek, B. Sad
ri Maksudinin itirazının yerinde ol. 
aıadı!;'lnı .. bu itirazın beklcnilmiyen 
bir şekilde ve beklenilmiyen biri ta. 
rafından yapılmış olmasını garip ve 
eesstıfe şayan bulduğunu söyledi, ez 
.ıftmle dedi ki: 

, 
•- Bir defa bUyUk teessürle ve ce 

saretle arzetmcliyim ki, biz, tilrkçe. 
mizi, layik olduğu veçhile haıiL işle.. 

memiş bulunuyoruz. Şunu da ilive 
edeyim ki, Bay Sadri Maksudinin he. 
piıniz gibi bellediği ve şimdi dayan.. 
dığı Osmanlı grameri, Türk dili gra.. 
meri olmak kıymetinden çok uzaktır. 
Bu, tebeniVı etmiştir. Bunun belletil 
Bunun belletilmesine devam etmek, 
Cümhuriyet gençlerini iğfal etmek 
demek olacağından, •bu kitap bugün 
mekteplerimizden kaldırılmıştır.,, 

lhtisası da.bilinde olan bu dil milna 
kaşası üzerinde Bay Hasan Reşit kuv 
vetli izahat verdi ve memleketimizin 
şarkından başlıyarak Denizba.nk ter. 
kibine ve yeni Türk gramer'ne uygun 
bir surette Türkler tarafından veril 
miş ve hala yaşamakta olan yüzlerce 
terkip bulundugur.u söyledi, bunlar. 
dan bir kısmmı saydı, bütün bu ter. 
kiplerin öz turkçe olduklarını söyle. 
di ve dedi ki: 

"- Her halde Denizban k ~ok '" 
rinde ve Türk dili bünyesine tam uy. 

gun bir isimdir.,, 

Fenerler idare•i 
Sonra B. Şakir Kesebir tekrar kür 

süye geldi. Fenerler idaresinin Deniz 

bank işleri arasınd:ı. zikredilmemiş ol 
duğuı1'u, ancak bu idarenin yakında 

devletleştirilmek üzere bulunduğunu 
ve bunun için projeye, !enerler ida. 
resi de devletleştirildiği zaman,, kay. 

di ile ilave edilmesine karar verilme

sini istedi. 

Deniz. Bankın idare mecli.i i,in 
Iktısat Vekil uıin bu teklifi de ka. 

bul edildikten sonra lft.yihanın idare 
uzuvlarına ait olan maddesi üzerinde 

de bazı milnak~alar cereyan etti. B. 

Refik Şevket Ince, projenin idare 
meclisinin teşekkülü etrafında söz 

söyledL Maddeye göre, idare mecli. 
sinin reisi1 umum müdürü ve iki aza
sı lktısat Vekilleti, bir azası Maliye 
Vekaleti tarafından tayin edilecek, 
diğer bir azasını da mee.is ~ci.ialıen
leri seçecektir. 

Refik Şevket lnce buna itiraz etti, 
ve bu maddenin tatbik kabiliyeti ol. 
madığmı söyledi. Vekil cevap vererek 
yakmda Den'ızbank ve emsali mües.. 
seselerin kontrolU ve murakabele.ri 
hakkında Meclise bir kanun layihası 
geleceğini ve bütün bu işlerin o kanal 
dan halledilmiş olduğunu bildirdi. Bu 
nun üzerine Refik Şevket takririni 
geri aldı. Denizbankın mallarının dev 
lete ait olduğuna dair mad
de de münakaşaya yol açtı 
ve itirazlara Bay Şakir Ke
sebir cevap vererek yakında çıkacak 
kanunla bu işlerin de hnlledilıniş ola 
cağını söyledi ve netice itibarile De. 
nizbank kanun layihası bütçe encü. 
meninde aldığı sem §ekil ile aynen ka 
bul edildi. 

Diğer müzakereler 
Millet Meclisinin bugünkü toplan. 

tısında Türkiye - Sovyet Rusya tica. 
ret ve seyrisefain anlaşmasının bu 
senenin muhtelif aylarında birer ay 
uzatılması hakkındaki teklifler de 
kabul ecl~ldi. 

ln~iliz 
Sılahlanm~sı 

Londra, 27 (A.A.) - Sunday Ti
mes gazetesi, deniz inşaat programı 
nın tatbikinden bahsederken ezcüm· 
le diyor ki: 

"Bu yıl zarfında lngiltere 7 kruva· 
zör, 9 torpito muhribi, 3 denizaltı, 
3 mayo gemisi, 3 torpito ve m11hte
lif diğer gemiler inşa etmiştir. 1937 
yılı kru~azör safının tamamlanması 
ydı olmuştur. 1938 yılında da torpido 
muhriplerle denizaltılar tamamlana
caktır., , 

Ankarada iki Hırsız 
Ankara, 27 (Tan muha.birinden)

Bir mUddettenberi, Ankaranın muhte 
lif semtlerinde yapılan hırsızlıkların 
failleri bugiln yakalanmrştır. Bunlar 
Mükremin ismind~ bir odacı ile Ham 
za isminde bir boyacıdır. Bunlar bu 
iki kafadar muhtelif semtlerde 11 
den fazla ev soymuşlardır . 

'Ankara, 27 (A.A.) - TUrkiye Bü· ı 
yük Millet Meclisinde müzakeresi 
geçmiş olan "Denizbank., sözü hak- ı 
kında Ulus gazetesi muharrirlerinden 
Ktitahya mebusu Naşit UJıuğ ile A
jans muharrirlerimizden Burinin va· 
)ti mülakatında sayın mebusun bize 
söyledikleri kısa btr izahı da vermeyi 
mUnasip görliyoruz: 

Sual: 
- Bugün okuduğumuz Cümhuri -

yet gazetesinde Server Bedi imzalı 
yazı üzerinde noktainazannız nedir? 
Bu yazıda bir resim vardır: "Deniz 
~ankası,, yazısının son Uç harfinden 
evvel yukandan inen bir balta, ve 
bunun §iddetli darbe ve keskinliğinin 
fışkıran alametleri.. Server Bedi De
nizbankm yanlışlığını ve "Deniz Ban 
kası,, denilmek ıüzumunu ileri silren 
hukuk profesörU Sadri Maksudiyi te· 
yit için bir takını misaller getiriyor. 
Ezcjmle diyor ki: "lzmir Belediyesi 
yerine • lzmir Belediye - diyebilir ıni 

. ? 
yız. 

Sıym mebusumuz Naşit Uluğun bi 
ze verdiği kısa cevap şudur: 

- Hayır, lzmir belediyesi yerine 
lzmir belediye demeyiz. Ve şimdiye 
kadar Türkler bize böyle bir terkibi 
isim kullandıklarına dair misal ver
miş değillerdir. lzmir belediyesi, Is 
ta.nbul belediyesi, Ankara belediy~i 
ve her şehrin bir belediyesi vardır. 
Bunun manası çok açrktır: lzmirln 
belde işleri ile uğraşan müessesesi.. 
Bunun Denizbank Unvanını taşıyacak 
bir mUesseBe ile hiçbir ilmi münasc 
beti olmadığı meydandadır. 
Yalnız hen de sizden şunu sormak 

isterim: 
Denizbank ifadesinin yanlışlığını, 

yanı ş olarak, ileri süren, ve Türk 
dili ile ne ilmi ve ne de - bilhassa • 
fonatik alakası olımadığı kendini tanı 
yan ve duyanlarca malflm bulunan 
Bay Sadri Maksudiyi teyit etmek 
için getridiği misaller arasında niçin 
Server Bedi denilen zat: "Maltepe'', 
"Kumkapı", ''Beşiktaş", "Ayvansa 
ray" gibi terkipleri hatırhyamamış -
tır? Bu noktada durmak her Türkün 
hakkı ve vazifesidir. Bu Server Bedi 
denilen zat ya çok alimdir; bu tak • 
dirde benim işaret ettiğim iki isim · 
den mürekkep Unvanları da nazan 
dikkate alarak.ilim yolundan izahta 
bulunacaktı. Ve yahut Türk dili eti
molojisinde cahildir, söze karışmıya 
caktı.,. 

Tarihçiliğine gelince 
Ankara, 27 (A.A.) - Kütahya. me 

busu Vedit Uzgören'in mecliste mü
zakere ve münakaşası geçen "Deniz.
bank,, hakkındak.i .noktainazarmı öğ 
renmek için kendısıyle konuştuk. Bir 
kaç dil konuşan bu sayın mebusumuz, 
bize verdiği cevapta, evveıa büyük 
bir hayret izhar etti. Dedi ki: 
"- Ben Bay Sadri Ma.ksudiyi ha· 

klkaten bir şeyler bilir zannederdim. 
Halbuki Denizbank tKSzilne lUraz e
den beyanatından aıiladım ki, bu zat 
hiçbir şey bilmiyormuş.. Bir defa 
Türk dilinin tamamen cahili olduğu 
na dair hasıl olan kanaatimi açıkça 
söylemeliyim· Halbuki Mak 
sudinin dil hakkında yazıl _ 
mu,ı, ve mukaddemesinde AtatUrk im 
zasiyle anethti sena edilmiş kitabını 
okuduğum zaman, hakikaten bu za _ 
tın dil ile alakası olduğunu sanını§ • 
tım . .Mecliste if}ittiklcrim bu sanımı 
ne yazık ki, tüketti, ~ıf.ır yaptı. 

Ben, Sadri Maksu!ının meşhur ta
rih prof es6rli olduğunu da işitmiştim 
Bu son münasebetle onun tetkikini 
merak ettim: Tam kanaatle anladım 
ki, bu zat asla tarihçi değildir. Tarihi 
bir papağanın söyled.iğinden ileri geç 
memiş bir zavallı imış .. 

Biz bu hakikati, ne yazık ki mek
teplerimizde okutulmakta bulunan 
tarih kitaplarına nasrlsa kanşnuş o
lan ve anlaşılmamazlığı yUzünden, ki 
min tarafından geldiği tahkik edil -
mek lüzumuna kani olduğum cümle
lerden şikayet eden talebelerden, ho
calardan işittim. Evet, bu manasız 
sözler ve hikA.yeler de, Sadri Mak • 
sudinin cahilA.ne mahsulleri eserleri 
olduğuna kanaat getirdim. Artık ce
BSretle daha ileri gidebilirim: 

Sardi Maksudi, bir hukuk profesö 

Falih Rıfln Atayın 
Radyoda Söylevi 

Türkçe, Dünyaya 
Kültür Göndermiş, 

Yaymıs ve Saçmısftr 
r-

.. . 

B. Falih Rıfkı Atay 
Ankara, 27 (A.A.) - Ulus başmu 

harriri ve Ankara mebusu Falih Rıf· 
kı Atay radyoda şunları söylenıi§tır: 

Sayın yurtta§.arım; 

Kamutayda "Denizbank" tabiri mü 
nasebeti ile açılan bir mUnakaşanm 
türlü tezahürlerıni ve bunun üzerine 
kıymetli dil aliımlerimizin, hükumetin 
bu Unvanı tercih edişindeki isabeti 
izah eden sbzlerini işittiniz, ben bu 
izahlara yeni bircşey ilave .etmek için 
karşınıza çıkmıyorum. 

Bu vesile 1Ic liuzur~un_u_z_a söz söy-

Cenevre, 27 (A.A.) - Türkiye hü 
kfımetinin Milletler Cemiyeti konse
yi reisine bildirdiği ihtirazi kayıtlar, 
bitaraf eksperler tarafından laken -
derun Sanca.ğmdaki intihabatı tan -
zim için hazırlanan raporu istihdaf 
etmektedir. Ankara hükumetinin, ra 
porun ve bu rapor üzerine vcri~en 

kararların kıymetini şüpheli gördü . 
ğU anlaşılmaktadır. Türkiye, Sancak 
statWeri hükümlerinin tahrikamiz 
bir şekilde tefsir edildiğini iddia ve 
öniiımüzdeki şubatta yapılacak inti
habat hakkında ihtira.zi kayıtlar ileri 
sürmektedir. 
Anadolu Ajansmm Notu: 

Öğrenildiğine göre, Milletler Ce -
miyeti konseyi Türk ihtirazi kayıt
larını kanunusani toplantısında tet • 
kik edecektir. Fakat bu kayıtların 
Sancak intihabatını tehir edecek ma 
hiyette olduğu zannedilmemektedir. 

oı;Tendiğimize göre, Türkiye hü· 
ldimeti Hataya gönderilen Cemiyeti 
Akvam komisyonunun ihzar ettiği 

intihap reglcrnanmda Cemiyeti Ak
vamın 29 mayıs 1937 tarihindeki mu 
karrerata ve bilhassa eksperler ko
misyonunun reddetmiş olduğu esas
lan tekrar reglemana koymak suretile 
eksper komisyonu kararma da mu
halif hükümler olduğunu açık deliller 
le isbat etmek suretile Cemiyeti Ak
vam konseyi nezdinde bu reglemanı 
ve onun tatbikini protesto etmiş ve 
bu hususta sarih ihürazi kayıtlar 

dermevan eylemiştir. Bunun üzerine 
meselenin konseyin 17 kanunusani 
1938 iGtimamdaki nıznamesine alın
dığı ö!'!rPnilmiştir. Bu mevanda kon
sey reisinin bu intihap.reglemanı pro 

tünnUş, yaynuş, saçını~. '.1.'ürk-üD 
dilidir. Buna bütün dünyada itiraz 
etmoği dü..5\iaıoo aklı başmda hiç. 
bir adam çıkmanuştır ve !;ıkama.z. 

b) 'J.'ilı1<~ o kadar geniş ve ze11. 

gi.n bir dildir ki, bütün dünya dil 
at.imleri bcnu k()k ve aııa olarak 
atmak nıecbuı-iyetlni itiraftan baş
ka çılcar Dmi yol bulamazlar. 

c) Bu kadar goot5 bir dil, Osman 
lı de\Tinln kısır asırla.nnda malı. 
dut kn.falnrm uydurduğu gramere 
sığmaz. 

jesini asla tasvip ve tasdik etmemit 
olduğu da aynca haber almmL,tır. 
Bu hale göre, malül bulunan bu in
tihap reglcmanmın tatbikine ba.~la
nılanrlabilmesi varit olamaz. 

Antakya, 27 (Hususi) - Hatayda 
milstomlekeciler tarafından Ermeni
lere silah dağıtılmasına devam edil· 
mektedir. Diğer taraftan. kaçak tü
tün aramak bahanesile. Türk köy'e
rine baskınlar yapılmakta ve müs • 
temlekcci jandarmalar evlere gire -
rck, her tarafı aramakta. sandıklan 
kırmakta, yatakların içini boşalt -
maktadırlar. 

Yeni rejime rağmen 
Antakya, 27 (Hususi) - Yeni re

jim meriyete ginlikten sonra. Hatay
da birçok şeylerin değişmesi 18.zn:ıt 
gelirken. esas noktalara hiç temas 
bile edilmemiştir. Yalnız Suriye bay
rağı indirilmiş, yerine Fransız bay -
rağı çekilmiştir. Resmi dairelerdeki 
evrak üzerinde hala Suriye Cümhu -
riveti yazılıdır. Antakyadan maada, 
diğer yerlerde, htikOımet konakları 
kapılarındaki levhalar arapça ve 
fransızcadır. Dairelerde de bütün 
resmi muhaberat arapçadır. Posta -
nenin damgası da arapça ve fransız.. 
r..adır. 

Mahut Ha.an C ebbaTe 
neler yapıyor? 

Iskcnderun, 27 (Hususi) - Usbe-o 
tulamelul kaınvi teşekkülü dağıtıl. .. 
dıktan ve ileri gelenleri tevkif edile-. 
rek oraya buraya sürüldükten sonra. 
delege Garo, Aleviler arasındaki pro 
pagandayı artınmıştır. Sancak mali.
ye müdürü ve Türk düşmanlığı ile 
meşhur Hasan Cebbarcnin reisliği aı .. 
tında bütün Alevilerin birleşmesinin 
temiminine çalışılıyor. Sık sık, top .. 
lantılar yapılmaktadır. Bu toplantı .. 
lardan birinde Hasan Cebbarenin ba .. 
bası "Biz Arap değiliz" demiştir. Ye 
ni rejimin meriyete girdiği günden .. 
beri, açılan memuriyetlere tamamen 
Hasan Cebbarenin adamları tayin e
dilmektedir. Türkler aleyhine pro
paganda devam etmektedir. 

Türk ekseriyetine karşı 
manevralar 

lemek cesaretini almış bulunuyorsam, 
onun sebebini kısaca arzedeyim: Ev
vela, muhataplarım diye kastettik -
!erimin yalnız, müncvveriı:n, dilci -
yim, tarihçiyim, hukukçuyum, diyen 
ler olmadığııu ve belki bütün Türki
ye halkının yüksek ve bonsans sahi
bi içtimai heyeti olduğunu söylemeli 
yim. Beni dinliyenlerin dikkatlerini 
birkaç nokta üzerinde birle~irmeği 
çok arzu ederim. 

a) Türkçe, dünyaya ikültiir gö. 

rü müdür? Henüz bunun Uzerinde 
kuvvetli ve mi.ieyyit vesika göreme
dim. Ancak etrafa yayılmış kendi ifa 
delerine göre Sadri Maksudi, Rus Çar 
iığında tahsilini ikmal etmiş ve ora
da bir nevi, bir nebze sokak avukat- 1 

lığı da ynpmış. Kendilerinden men - ı 
kul o~mak il.zere, Pariste Sorbon Uni 
versitesinde kürsü sahibi imiş, ne kür 
slisli Türk dili kilrsüsü? Hukuk klir , 
süsü . Bunu henüz tahkike vakit 
bulamadım. 

lşte biz bugilnkU Türk ~ukları 
ve hakikatçi insnıılarr, yukarda işa.. 
ret ettiğim prensipl~ri bütün vuzuhu 
ile en münkirlere dahi göstere<:eğiz. 
Bunu sabırla, ve fakat, Türklüğe has 
şuur ve inanla bekleyiniz. Takdir e. 
dersiniz ki, bu iş o kadar kolay değil. 
dir. Güç işi başaracak olanlar, çalış. 
ma yolundadrr. Bu yol ü:r.erinde çıka 
bilmesi daima beklenen Sadri Mak
sudi gibi munnzla.r elbette aydınlık 
dışında kalacaklardır. Siz Türk gen<: 
Ieri, bu muanzlann sözlerini değil, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin en 
son verdiği şuurlu ve parlak kararı 
kendmize istikamet yıldw alımz. Sizi 
muvaffakıyete, saadete ·:e hakiki bil 
giye eriştirecek olnn budur. 

Antakya, 27 (Hususi) - ''lttifakı 

anasır cemiyeti" sUnni Ara.plana A
levileri telif> imkanmı bulamamak~ 
dı:r. Bunun ic;in huistiyan Araplarla 
Alevileri telif etmek imkft.nmı ara -
maktadırlar. Bu maksatla Halepten 
gelen iki zatın da iştirakilc. Cesrihi
<liv kövUnde Ali Njsrihin evinde, 
Şeyh Yusuf ve Necip Abit'in de bu
lunduğu bir toplantı yapılmıstrr. A
rap, Alevi ve ortodQks vahdetini te
min için şu şekille propag-anda yapıt 
rnası karar1a.ştırıınııştır: lttifnkı ana 
sıra Fransa ve Suriye mtizahirdir. Bu 
mtizaheretten istifade etmelidir. Hal 
buki resmi Fransa ve Suriye namına 
yapılan bu propagandada, hük~et 
ler, şahıslar hesabına istismar edil • 
ımektedir. 

Ancak Paris, Sorbon Universite • 
sinde Sadri Maksudiye hukuk kür. 
süsü vermezler. Türk dili kürsüsü 
mü? O da şüpheli... Eğer böyle bir 
bata. vaki olmuşsa ne yazık .. Garp a. 
lemi Türk dilini Sadri Maksudi a~ 
dan işitmiş oldu ... Bay Sadri Maksu. 
diyi bu cesaretten dolayı tebrik etme 
mek mümkün değildir. Bir taraftan, 
Sadri Maksudiyi ha.ta icinde, gaflet 
içinde yüzen bir adam olarak görme · 
mek mümkün değildir. diğer taraf. 

• 1 ta.n .... 
Ben şimdi hatırıma geleni söyliye. 

yim: Bay Sadri Maksudi, dec slerine 
devam etmeden evvel sen türkçeyi öğ 
rensen ve onun leziz ağzını tatsan 
türkçe konuşmaktan içtinap edersin. 
Eğer senelerdenberi seni Türkiye 

Türkleri, Türk gençliği sakat türk. 
çenle verdiğin dersleri dinliyorsa, bu 
nu kendin için bir lütfü mahsus ve 
Türklüğün taşk.r nezaketinin yük _ 
sek eseri telakki etmelisin... Yoksa, 
sen, Tiirkiyede türkçe konuşmıya, 1 

türkçe ders vermiye cesaret edeme- ı 
mek mevkiinde bir adamsın. 1 

Fakat beşeriyette senin gibi, ceh. 
lini bilmiyen, kendini alim sanan ga. 

Kendinize acımıyor musunuz? 
Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan • 
mak ne demek? 

Baş ağrısı 

Diş ağnsı 

Kırıkhk 

Nezle, Adale 

Ağrılari 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 
Şekilde 

NEVROZiN 
Kaşelerile gec;er. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. "' 
filler az değildir .• , 1 

(Bu husustaki mütalcalara yarın .. •••••••••lll!•••••••••••••••lli 
da devam edeceğiz.) 
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Nasıl doğdu? - Nasoo yaşado? - NasoD battto? 
No. 49 Yazan : Ziya Şakir 

Müessisler ve murahhaslar 
kongreye iştirak ettiler 
_ Fırkayı bu hale getiren, sizin 

afunaklığınızdan başka birşey de 
ğil. BUttin sebepleri, onda arayı 
nız ... Elimizde öyle bir program var 
ki; bununla, muvaffak olmamak im 
kan haricindedir. 

Fakat siz, herşeydcn evvel bu 
programı çiğnediniz. Siyaset yap 
mak şu tarafa dursun, hepiniz ay
rı a)"n ihtiraslara kapıldrnız.. Bi 
rer (din despotu) kesildiniz. 

Diye, mukabele göstermekteler 
di. 

M ünevverlerin ~u idiaları, bü 
yük bir hakikatti.. Reşit 

Beyin yazdığı program, eğer iyi tat 
bik ediLmiş olsaydı, hiç §ilpbesiz ki, 
frrka mühim bir muvaffakıyet ka 
za.nacak.. Belki de memlekete hiz 
met etmek fll'Satını ele geçirecekti. 
Fakat ne çare ki. iki partiye ayrı 
lan fırka erkinı. biribirlnin iizerlne 
aldırmaktan. ve yekdiğerine karşı 
taha.kkikn &evdasmdan. bir Parmak 
bile ileri geçememişlerdi. 

Tayin edilen günde, kongreye iş 
tirak edecek olan zevat, yava, ya 
vaş fırka merkezine toplanmıya 
başlamışlardı. Taşra muralıhaslan, 
derhal Şaban Efendinin veyahut 
GUmUicüneli lsmail Beyin odası:ıa 
çekilerek orada şiddetli ve müessir 
bir propaganda k&r§ısmda kalıyor 
lardı. 

Kamil Pa,anın oğlu Amiral 
Sait PQfa 

G ümülcilneH Ismail Bey, ~im 
diye kadar arayıp ta bul3. 

mediği bir taç ve tahta kaV1lşan, 
Şimdi o, kendisinde ezeli bir i11et 
olan (baş olmak) hırsını tatmin et 
tiği için son derecede memnun gö 
rünüyor .. Birdenbire, biç ümit et 
mediğ br taç ve tahta kaV1lıınn. 

müstebit bir hükümdara benziyor
du. 

karetten, zerre kadar yılmazdı ... 
Eğer o anda, riyaset kUrsilsünde 
başka birisi olsaydı, ·usullacık kür 
süden iner, belki, müzakere yerin 
den bile kaçardı. Fakat Gümülcü 
neli Ismail Bey, hayretlere şayan 
bir seoat göstermiş.. Mevkiinde 
mıhlanmrştı. 

Sıra, hesapların tetkikine gel 
mişti. !dare heyetini ve bilhassa 
Sadık Beyi dcvirebılmek için. (mü 
nevverler) in bUtün ümitleri. bu 
nokta üzerinde temerküz etmişti. 
Çünkil: -rivayetlere nazaran- Sa 
drk Bevin yaptığı suiistimal. haddi 
ve hududu, pek çoktan geçmişti. 

F 'lkat.. tam hesap görUleceği 
zaman: Sadık Beye (canı 

gönülden) meftun ve merbut olan 
murahhaslar: 

- Buna lüzum yok Bizim; Sa 
drk Beye, yerden göğe kadar emni 
yetimiz var. 

Diye. baı!Trmrva başlrumışlardı. 
O anda. Gilmillcüneli Ismail Bey 

de harekete gelmişti. 
- Pekala .. Ekserivet var. Bu me 

selenin müzakeresi de hitam bul 
du. niye, meseleyi ln•T'ntmak ist.e 
mişti. (Arkası var) 

l_E_K _O_N_O_M_i_,,/ 
............................... : 
.GÜNLÜK ı 

PiYASA 
• 

Dtiokü satışlarda tiftik mal kilosu ı 

125 kur.uştaıı, Aoadolu yapağt. I 
sı kilosu 54 kuruşta.o muame. 

le görmüştür. Dıracat iç.in saqlan 
yapağılardan 200 bin kiJonnn ih 
~ muamelesi yapılmıştır, • 

DUııkU piyas!ıa 180 bin kilo f 
çavdar klJosu 4,27 - 5 kuru~ • 
arasında. satılmıshr. 

• Gelibolu mmtakasmııı mah-
"lullerioden 140 bin kiloluk bir 

f parti kuru bakla ihracat için 

4,19 kuru~tan müşteri bulmuş. • 
tur. • 

• i 
Trakya nımta.K8Slllm kuş yem ı 

')rlnden tu\'·afü olarak on do • : 
kuz bıfn kiloluk bir parti iskele : 
teslimi olarak kilosu 7,10 L."llnış t 
tan "·erilmiştir. J 

............................. 

Trikotai Sanayii 
için Aranan Pamuk 

iplikleri Bollaştı 
Mevsim dolayısiyle trikotaj sanayii inkifaf etmiye ba,lamıftır. 

iptidai maddeler için mevcut o]an darlık kalkmıftır. Piyasadan 
bol miktarda pamuk ip!iği tedarik edilmektedir. Yalnız çok ince 
ipl:kler hariçten biraz zorlukla temin edilebiliyor. Pamuk fiyatla
" bu sene bir miktar düştüğü için yeni iplik fiyatları da ucuzla
mıtbr 

Ancak trlkotajçılar altı ay evvel r-
stoklarını yaptıkları için ellerindeki 1 ~G ı • k 
iplikler kendilerine biraz pahalıya em 1 ve 

Mudanya 
Zeytinleri 

mal olmuştur. Piyasaya yerli iplik. 
terden fanila kumaşlar çıkarılmıştır. 

Yerli iplikl<'..;n boyalı olanlan daha 

fazla kullanıldığı için bu gibi kumaş 

!ar daha .ucuzdur. Son zamanlarda 
'lısırdan, Filistinden ince iplik getı 
rilmiştir. Daha incelerini Ingiltere. 

lsviçre, Amerika ve Fladelfiyadan ge. 
tirenlcr de vardır. Hindistandan ge. 

ipek ipliğinden iptidai ılPr n , ı,. Pr daha ucıızdur Fnk 
Madde TenzilCitı bunların ithali ?orlaşmıştır. Bu sene 

Gemlik, (TAN) - Bu yıl Gemlik 
ve Mudanya mıntakasrnda elde edile 
cek zeytin rekoltesi diğer yıllarla mu 
kayese edilemiyecek kadar fazla ola
caktır. Zeytinle uğraşanlann söyle • 
diklerine bakılırsa, bu kadar bolluk 
bundan on dört yıl önce bir defa da• 
ha görülmüştür, fakat bu yılın zey• 
tin miktarı herhalde tahminlerin eok 
üstündedir. Zeytinlerin verimli olma 
sında bazı s~bepler vardır. Marmara 
havalisinde zeytinler az miktarda 
toplama. çokça da çırpma suretlle ay 
nlır. Sırıkla zeytinler dUşürUlUrken 
gelecek yılm tomurcaklan da kmlıi-. 
ıoıahsulün bol olduğu zamanlarda 
c;ırpma amelivesinin tomurcaklar u~ 
rinde yapacağı tahribat ta o kedar 
fazla olur. Binaenaleyh diğer vtlda 
mahsul verimli olmaz. Araoan te'krar 
bir yıl geçince taze tomurcaklar do
ğar ve verim artar. Bu yrl verim za 
manıdır. 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden)- ki fanila mamulatı geçen seneye na. 

1937 mali yılı iptidai madde tenzilat zaran yüzde 10 - 15 nisbetinde daha 

cetvelinde bükümlü ve bükümsüz i· ucuza satılmaktadır. 
pekten karışık olarak yapılan ku -
maşlar için bir nispet tayin edilme· 
miş olduğundan bükümlü ve büküm 
süz ipek ipliğinden yapılan kumaşlar 
için de ylizde altmış iptidai madde 
tenzilatı yapılması ve bunun ı hazi
ran 937 tarihinden muteber olması 
Vekiller Heyetince kararlaştırılmış

tır. 

Sun'i ipek ıarliyatı 

gittikçe artıyor 
Suni ipek sarfiyatı artmaktadır. 

ipekli mensucl!-t sanayiinde kullanı. 
lan suni ipeklilerin karıştırılma nis. 
beti yüzde otuza kadar çıkmıştır. Ku 

maş fabrikaları bundan dolayı ima. 

latalnnı artırmışlardır. 

30 milyon kilo mahsul Vilayet cmurahhaslan arasında 
da bazı (münevverler) vardı. Bun 
Jar, g6rdük1eri ve işittikleri mese 
leler hakkında itiruda bulunmak 
istiyorlardı. Fakat propagandacı 

ıar. bunlara ağız açtırmaya meydan 
vermiyorlardı. 

Müzakere baı,laım•ştı. Gümil!cü 
neli IsmaiJ Bey: kaşlarını çatmış, 

her emrini infaz ettirmiye kadir ol 
duğundan emin bir taV1lr takınmış 
tı ... İsteyenlere, söz veriyordu .. Fa 
kat· söylenen sözler; eğer Sadık 
Bey partisinin işlerine ve düşünce 
lerine temas ederse, derhal kestiri 
yordu. 

Şişman Bayanın Gebeliği 

Bunun sebebi tabii Tilrk i· 

peklilerlnin Fran.saya ihraç e
<iilmesine başlanması ve tabii ipek 
fiyatlarının yükselml.Oiclir. Suni ipek 

fiyatları da. tabii ipeklere müvazi 

olarak yükaelIIll§tir. Dünya suni ipek 

fiyatlarındaki yükseliş da!ıa ziyade 
Alman mallannda görülmektedir. AJ 

manyadan ithal edilen suni ipekler. 

lngiltere lsveç. Isviçreden getirilen 

lere nazaran yüzde yirmi beş fazla 

fiyat tutmaktadır. Bunun sebebi Al. 

manlarla kliring hesabına mal geti. 
rilmesidir. Diğer memleketler serbest 
dövizle iş yaptıkları için Alman mal. 
ları kliring ile daha kolaylıkla getl. 
rilmektedir. ipekli kumaşlar hakkın
da Iktısat Vekfilef müfettişleri kon. 
trol yapmaktacl.-rlar. 

Yazdan sonra havalann da çolr 
müsait gitmesi zeytin kalitesinin yük 
selmcıdne yıı.rdrm etıniı;ıti:r. Ar-ı.ls 

zeytinlerinin yağ çıkarmıya elverişli 
olmasına mukabil Gemlik ve M'lldaa 
ya havalisinin zeytinleri tuzla.rruy11 

Kongreye; bütiln mllessisler, bü 
tün murabhB.SIU' ve bUtün idare 
heyeti azalan igtirak etnıı§lerdi. Is 
tanbuldaki klilplerin reis ve azalan 
ne (ihvanı muhtereme) den birçok 
lan da geJıttıişlerdi. 

Ekseriyet. Sadık ~!in fhoca ve 
derviş partisi) nde ıdı. Azlıkta ka 
lan (münevverler) bir tarata çekil 

mi lerdi ş rlb. 1 • 
iki taraf ta bi ır erıni hiddet 

w nefretle s{iZilyorlar .. Ayni rnak 
eat ve ayni gaye ile şu ça.tnırn al 

tma toplan~ C?i&D ~~.lnsa~ar, a 
deta biribirlerıne ezeli ırer dÜŞınan 
gıöi bakıyorıardı· 

- Kongreye, kim ri~ ede 

eek!-
Sual, mUhimdi. Münevverler, ri

yuet kUrsUsUne. akıllı uslu ve aöz 

1 bir zatın gelmesini beklemek :::m. Böyle old~ ta.~di.rde, fır 
,____ vaziyetin!. suustunaııeri 
.a&U.UJ acı "k lm"llerin 

i va.ff-1rntıAtaizlı l i bi 
11 , mu __.J- kl bir 
rer birer izah edece er.. oey 

m uvaffak olamasalar bile 
yapmıya • d .. k 
hiç olmazsa dertJerini 0 ecekıer 

eli.Fakat mllnevverle:"2 ta1ihi. bu 
hususta da kendilenne yardım et 
memişti. Sadık :sey, onlardan da 
ha kurnaz davr&nm1!.. Murahhas 
Jar arumda yaptrrdıgı l'':°paganda 
ne riya!et kU,r8i}sUne GüınUlcUneU 
Imnail Beyi geçfrtınlşil ... 

lsmaiJ Beyi tdlrsilde go~~k, ıntı 
1 . 111.erinde bUsbutün acı 

nevver enn ışı· Onl 
bir tesir husule getlnn L • :U-• 

t Ferit paşanın ıst~a 
ya -Dama ırırka reisi olan~ 
mndan sonra- 1. • d k " M 

Mebusan ?Jec ısın e ı e 
veyahut.art. . 

1
•
0 

riyasetinde bnlu 
busan p ısın . 

b su tsmaıl Hn kkı 
nan Toka~ me u vlriini iggal ede 
Pıı•ıtnm ,..vıt~t f"!f' 

ee~nf beklernektelerdl. 
büilln zan v~ ta.h 

Buna binaen. arak GUmUl 
ınlnlerin fevkinde 01 • t vk.r 
cUneli tmıalt BeYiD riya!e. me 

1 

ne gectiğinf g5rUT görmez. 

- Eyvah .. Haps yuttuk. 

De . ~erdi Böyle oıınakla ~ 
ml§ı ·· _. .. ya atmı 

ber · hakikatleri 0~-; yıne vvetıerile mtıcadele 
ya ve bUtUn ku verııüşterdi. 
de bulUJl!IU1& kar&r 

Milzalrere edilen maddeler, eğer 
kendi düşilncesine uygun birşey 

ise: onu derhal kabul ediyordu. 
Değilse; karar verenler büyük bir 1 

ekseriyet teşkil etseler bile: 
- Ekseriyet vok. Reddedildi. 
Diye, bahsi şiddetle kısa kesiyor 

du. 
Biltün bu haller. gözöntinde cere 

yan ediyordu.. Fakat, fırkadaki 

mevkiini kaybetmek kaygusu ile, 
hiç Jdmse bunlara itiraz edemiyor 
du. 

Dk söz alan murahhaslardan ba 
zıları, birkaç mesele hakkında ten 
kit yUriitmek istemiRlerdi. Fakat 
Ismail Beyin, tam mlnasile baka 
retl tazammun ed!'n mukabeleleri 
karşısında birkaç (lahavle ... ) çeke 
rek yerlerine oturmak mecburiyeti 
ni hissetmişlerdi. 

(Münevverler), artık bu hale da 
yana.mamışlardı: 

- Efendiler! .. Frrkamtz, pek 
hUmıO niyetle teşekkUl etti. Fakat. 
biraz sonra. irimizde rekabetler. 
hasetler. vekdiğerj alevhine hare 
ketler. iftira.1ar. istihdat, yolsuz 
ınuameleler. haks·z1ıklar, mUnafe 
ret. ve nifak bMJS?"Österdi. .. Şurada, 
"1 reisin halini görHyonrunuz ya .. 
Gözlerinizin önünde illrlü hilekA.r 
lıklar, tiirlü mUstebidane muamele 
ler Yapıyor. 

I>iye bağırmıya başlamışlardı.
Hattı bunlann içinde -ya, ciddi ..• 
Veyahut, nUmayi.ş olarak- fırka • 
dan İırtifa edenler bile vardı. 

:t.!Unevverlerln bu feryatların 
dan, bazı murahhaslar da cüret al 
1Dlff$1ardı. Müzakere salonunda. bir 
~Uenbi'l"e heyecan. galeyan ve gUrül 

l~.,. b~lamrştı. 
d GUrnuıcnnPli lsmail '1Jev. bir an 
~ aleyhine dönen. ve kendisini kUr 

1
ile beraber altüst etmek ibti 

:ına lerj gösteren bu hal karşısında 
~~t!S.. Derhal :vaziyeti değiştir 
ru~e Dlecbur kalmıştı. Fakat onun 
dı :;:da müstesna bir kuvvet var 

: n darbeyi yemedikçe ve tama 
mıle Bırt.t -.. . U ctnnd .,, ... re gelmeyınce: ne h 

an, ne Şiddetten, ve ne de ha 

Şl§ma.nlar çok defa kısır da o
lurtar. Bayanların ş~anlamak • 
taa ~eJerinde bunun da, beL 
ki, tesiri vardır. Çocuk doğurma. 
yı sevm.iyeıİ, istemiyeo bayanlar 
bulunsa bile. hiçbir kadın büsbütün 
kısır kalmayı, hele kendisine, ço • 
cuğu olamaz, denilmesini istemez. 

Şişmanlık, kısırlıktao önce, bil. 
d.iğlniz muayyen günleri de kanş. 
tınr. O günlerin uzun sürmesi ve 
şiddetli olması şişuıanlarda pek az 
görülür. En çoğunda muayyen gün 
ler uzun fasdalarla gelir, kısa sü. 
rer ve pek zayıf geçer. Bazılann_ 
da aylarca kesildiği bile olur. 

Bu kur3ıkhk §i§nıaalıktan mı 
ileri gelir, yoksa şişmanlık mı o ka 
nşıklrğm neticesidir?' Bu mesele 
beldmlert haylice dii,ündürmüş • 
tür. Çünkü şişmanlıkla kanşıklık 
hemen hemen birlikte başlar. Mu. 
ayyeo günlerin bUsbüttin kesilme • 
sinden sonra, kadınlığın sonbaha. 
nnda, bayanlardan bazılannm şif. 
manlama.sı, henüz kestlmemlş olan 
la.rda da o kan,ıklığııı şl§manhğa 
sebep olduğunu düşünenlere bak 
verdlrir gibi görünürse de, öteki 
türlü düşünODler de bundan dola.. 
yr fikirlerinden vazgeçmezler. 

DUştinüşt.eld bu ayrılık sadece 
nazari değt'ldir Şlpnanhkta kısırlı 
ğm tedavisi balnmmdaa da çok e.. 
hemmiyetUdir. Şişmanlığın karışık. 
ılktan ileri geJd1ği fJkrlnde bulu • 
naıılar haklı iseler, kanşıklık dttze. 
lince şişmanlıkla kısırlık ta geçecek 
değildir. 

Halbuki tatbikatta öteki taraf 
daha ziyade haklı çıkar. Şifjman 

bayuı, zayıflatacak maimi bir ~
daviye tutulup ta fazla yağlan e. 
rhnlye başlayınca muayyen gün • 
ferdeki kanşıklık kaybolur. kısırlık 
ta geçer. Halbuki şlşma.nbtl bir ta. 
rafa bırakarak yalnız karşılık 

diizeltmlye çahfılırsa. şlşmaııbk kal 
dığı gibi kısırlık ta geçmez. 

Zaten ş~manlıkta kısırlık ta mut 
lak değildir. Muayyen günleri mmı 
fasılalarla gelen, pek az tııüren ve 
pek hafif geçen şlşman bayuılar. 
dan bazılarmm kısır olmadıklan da 
vardır. Hem de birkaç, hattl he. 

men tistilste denilecek kadar sık 

doğuranlar da olur. Her gebelikte 
şişmanlık artaı ve birkaç çocuk a. 
nası ohua bayan yusyuvarlak olor. 

Böyleleri pek çok bulunmaıiıak
la beraber, gebelikleri pek ehem. 
miyetli olur. Bir kere g~beliğin ger 
çekten olup olmadığııım teşhisi güç 
leşlr. Muayyf".n günlerm zaten inti. 
zamsız olması, karnında kalın yağ 

tabaka.v bulunması doğrudan doğ 
ruya muayeneyle kati bir fikir e
d1nmiye imkan bırakmaz. idrarla 
tetkikler de bir netice vermil·ebl. 
Jir. O Vakit şişman bayanın k~mm. 
da çocuk buhmup bulunmadığını 

anlamak için rontgen .ışıklarlle mu. 
ayeneye lüzum gi'rülür. 

Bu türlü muayene, çocuğun bu. 
lunup bulunmadığını teşhis i~ iL 

zon olmasa bile, şişman bayanlar. 

da dalma faydalıdır. Çünkü gebe
lik şüpheli kalmadığı zamanda,· şiş 
man bayanın çocuk doğurması güç 
olur. Daha öncedm doğurmuş, hem 
de birkaç çocuk doğurmuş olması 
bu seferki çocuğunun kolay doğa. 
cağrna delii.let etmez. Doğum esna. 
smda şişmanlıktan dolayı, türlü 
türlü gUçlUkler meydana çıkabilir. 
Bonlan anlatmanın yeri Jhette bu 
rası değildir. Rontge.n muayenesi 
çocuğun nziyetl!ıi bildirdiğinden 

ç.ok l1}e yarar. 
Şişman bayan, kaçıncı çocuğuna 

olursa olsun, gebe kalınca hem 
kendisi. hem de ailesi bu gU~lül<
lerin Dıtimalinl gözöoüne getirerek 
ona göre tedbirler! önceden alma. 
bdır, şlşma.nlrğm alblimine ve şe. 
ker hastalığına sebep olabUeceği 

düşttntilerek sık sık idrar tahlili 
ya.ptmnakta ihmal etmemek lamn 
dır. Sonra da hekim bir defa. bir. 
kaç defa ront~en muayenesine lü. 
mm göstforlJ'llle bunu da memnuni. 
yetle kabul flltmelfdlr. 

En sonra da ~şmuı bayanın e. 
vlnde doğurması ihtlyabnzlık olur. 
Kaçıncı çocuk olursa olsun, doğul". 
mak lçm, hasta.neye gitmesi daha 
doğrudur. Hekim bunu da teklif 
edinee s6ztlnü yerine getirmekte 
hiç t4'1reddiit etmemelhlir. 

B ORSA 
27-12-937 

PARALAR 
Sterlin 624.- 629,-
Dolar 122,- 126.-
Frank 80.- 88-
l..iret 100,- 110,-
Belc;ıka Fr. 80.- 84.-
.)rahmi 18,- 22,50 
lıvıçre Fr, 570.- 580.-
Leva 20.- 23-
Florin 65.- 70.-
Kron Çek 78.- 82-
Silın Avusturya 2ı.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
l.e7 12.- 14.-
Dınar 48.- 52.-
Kron lsvcç 30.- 32.-
Altnı 1068,- 1070,-
Banknot 269,- 270,-

Ç E li t. E R 
Açılq Kapanı$ 

Londra 625,75 625,75 

Ncvyork 0,7990 0,7985 

Paris 23.525 23,525 

Mi lan o 15,1825 15,1825 
Brüksel 4,7085 4,7085 
Atina 87,335 87,335 
Cenevre 3,4540 3,4530 
Sof ya 63,9225 63,9225 
Amstcrdam 1.4366 1,4366 
Prag 22,7425 22.7425 
Viyana 4,2238 4,2238 

Madrit 13.7434 13,7434 
Berlin 1,9816 1.9816 
VarJOV& 4,2141 4.2141 
Budapqtc 4,015 4,015 
Bükrct 106.7525 106,7525 
Belgrat 34,4386 34.4386 
Yokohama 2,7454 2,7454 
Moskova 23,63 23,63 
Stokhobn 3,10 3,10 

ve konserve yapmıya daha uygun • 
dur. Zeytincilerin tahminlerine ~öre, 
bu yıl Gemlik. Mudanya mmtakaısın 
da otuz milyon kilodan fazla zeytin 
elde edilecektir. Bunun on beş mil • 
yonu tuzlanacak.. geriye kalan da ya
ğı çrkarılmıya ayrılacaktır. Ve orta 
bir hesapla dört milyon kilo da RY
tinvağı çıkarılabilecektir. 

Bütün zeytinciler canla bruşla ~lf 
makta. vaziyetten istifade etmek i~ 
ellerinden geleni yapmıı kta.drralr. E
ğer piyasa oygun olur, barice zeytia 
ve zeytinyağı göndermek im.kanlan 
kolaylaşırsa bilvlik kar elde edile • 
cek. bu suretle zeytinciliğimiz jnkipf 

edecektir. 

ihracat 
için Çavdar 
Aranıyor 

lJtin şehrimize 33 vagon buğday, 

11 vagon arpa ve iki vagon çavdar 
gelmişt r. Buğday fiyatlarında deği. 
şiklik olmamıştır. Ihracat için çav. 
dar alınmaktadır. Yerli değirmenciler 
ihracat fiyatına çavdar topluyorlar. 
Bu yüzden çavdara fazla talip var. 
dır. Arpa pıyasası biraz gevşemiştir. 
Yumuşak buğdıı.ylar 5,32 - 6,10. 
Polatlı ekstraları f' ,20. sert buğda3•. 
lar 5,30, arpalar 4,05, sş.rı mmr 
·.:,27,5. mercimek 7,10, kuruştur. Ild 
bin kilo susam, on bin kilo iç fındık. 
elli aıtı bin kilo razmolin piyasadan 
ihraç muamelesi yapılmıştır. Borsada 
beyaz peynirin kilosu yal7 nisbetine 
göre 39,14 - 40 kuruç arasında ve 
kaşann kilosu 5G kuruştan satılmq. 
tır. 

Borsa Muameleleri 
Noel y.'.>rtuıan münasebetile Paıü 

ve Londra borsalan kapalı olduğun 
dan borsamıza telgraf gelmemiştir 

Dün yalnız Unitürk üzerinde biru 
muamele olmuş! ur. Cumartesi gUn 
15 liraya kadar yükselen Unitilr 
15,25 liraya kadar f1rlamıştır. 
tngiliz liram 625 - 627 kuruş ar 
sındadır. 
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,RTUGRUL SAV 
EK TlYATROS 

Bu gece BA.KJRJ{O 
<MlL T1Y ADI) 
Sinemasında 

(KOR) 

Ata türkün 
Ankara ya 
ilk Gelişi . 

(Başı 1 incide) 
muş olaa hukuk talebesindm 

SaWıatt.in ve ABkara fehri DL 

mma Behçet Kemal Çağlar. ta. 
rafından SO) levle.r verllmijtir. 
Da merasime başlanmadan ooce 
de Atatiirtdin Aftkarayı ilk gör. 
düğü yerlerden otomobDden in
dıği yere kadar geHt mt:;;deslni 
verecek olan halke\1eri atletle
rlnin ikinci Ankara koşusunda 
birinci, ikinci, U~Uncü gelmiş o-

lanlara Yahya Galip Kargı tL 
alandan mliıki.fatıar verllmıştn 

Akşam da Ankara radyosun
da 18,30 daa 19.SO a kadar bay
r&llllD kutlanması için halkevinı 
tahsis edllmi~ kırk dakika içinde 
geliş hatualan, lbtisas!an ve in 
rbalan ifade eden hH:abeler ve
rilmiş, şllrle.. okunmuştur. 

Gece. yine halkevinde aynca 
nlfklf'T' vaııdm~ 

BAŞMAKALEDEN llABAAT 

Gözlerimiz 
Hat aydan 
. Ayrılmıyor 

(Başı 1 incide) 
,irmeıerine set çekmiye Çallfıyorlar. 

Fransa ile Suriyenin mUşterek bir 
dflşmam, iki tarafın menfaatleri aJey 
hine bir dolap kurmak için uğraşsa 

Yakm Şarktaki Fransa müstemleke 
memurıannm yaptığından fazlasrnı 

başaramaz. 
Bu çirkin çırpınmalar karşısında 

biz yolumuzdan kalmıyoruz. Merhale 
merhale ilerliyoruz. Hatay hakkında 
ki Cenevre &nl&fDluının 1ifzmı ve 
.nıhunu Uımnmile tahakkuk ettirmek 
ten ibaret olan hedefimize her gtin 
lııiru daha yakla,ıyonız. 

Bu istikamete doğnı giderken 
tUrlU tUrlU engeller e.ştık. Ce

nevre anlqmasile davamız hem kA.
ğrt UJıerinde halledildi, hem de Mil
letler Cemiyetinin minevt kefaleti al 
tma girdi. Fa.kat bununla iş bitmedi. 
J'ranaız mil&temleke memurlan, an -
Jqmanm ruhunu sıfıra indirmek ve 
alil doğmuş bir çocuk haline koymak 
için elden geleni yaptılar. 

Bia azmimizi gösterdikçe gen çe
~er. Fakat küçük ve hasis emel
lerinden vazgeçemediler. Hatay anlaş 
maamm tatbikat taratma bakmak 
tllere Milletler Cemiyeti Hataya bir 
heyet göndermişti. Bu heyetin reisi 
~ bam, dünyanın en mükemmel in
an nümunelerinden mürekkepti. Ne 
care ki, mükemmel insanlar, fena ni
-yetlere ka.rtı mücehhez olmadıkları 
ve her soylenen şeyi bUyük bir saf
vetle doğru diye karşıladıkları için 

müstemleke memurlanrun 
iri altında kaldılar. Ev sahibi ro
oyniyan bu memurlar, hakikatleri 
edikleri gibi gizlediler ve Milletler 

Cemiyeti mllmeseillerini yanlış yolla
"ft drUklemiye çalıştılar. 

Bugün yaprlan ı,, heyeti bir alet 
kullanılrak Hatayda son muka-

met cephelerini haztrlamaktrr. Bu 
ukavemetten maksat, halkmm ço

tariht, ruht bakımından Türk ~ 
Hatayda Türk ruhunu boğmak
Bu maks tla Türk olmıyan un -

lar ar sında tUrhi türlü tahrikler 
trikalarla mli terek bir cephe 
ıya çalı vorlar Türklerin çok· 

nu da yanl aı nüfus kayıtlarile, 

tri alarla. Tlırkleri biribirine kat· 
m a u - şmakla akıllarınca hilküm

n dü · rmek istiyorlar. 

R i de son neticeden. emin. ola'> 
n rın ka p · tırahatı var 

·n b ı d r g' ü lü u~aı::ma
H t v b · m ve l\lıllet

tın n kastettığimiz mana
aktır. Yakın Şark içm de 

t1i b"r ı tikrar sahası, Tür
n a v Suriye arasında bir 

uk köprü ü haline gelecektir. 
Bu muhakkak ·neticeyi biraz olsun, 

ye bırakmak için son gayretleri 
ed n kllçUk adamlar, nasılsa va

acak bir yere tam gönW hoşluğu 
vardmas na ve biran evvel varıl 

uına engel olmaktan başka bir 

ISTANBUL - ATINA - T1RAN 

Arnavutlukta 
Matbuat ve Aians 

lıleri Nasıl Yürüyor? 
(Bqı '7 incide) 

Bir gUn evvel: 
- &tni Şerko, diye hitap e..ı"n

ler: 
- Zotni ministrl demiye başla.. 

dılar. 

K onuşurken, Matbuat Müdü_ 
:ri.i, Arnavutluğun kendisim 

harice tanıttırmak hususundaki 
te§kilatını henüz bitirmediğinden 

bahsetti. Yeni te§kilatlanan eski 
bir milletin zamanla milletlerarası 
matbuatında kendisini de tanıttır_ 
mıya muvaffak olacağını söyledi. 
ve ilk defa bir Türk gazetecisi ile 
karşılaşmaktan memnun olduğunu 
anlattı. Bir aralık Kralın. yeni re. 
jimi sayesinde partilerden henüz 
kurtulan. isyan ve ihtillllerden kur. 
tulup kurtulmadığı henüz malfım 
olmıyan Arnavutluktaki gazete ve 
mecmualardan konuştuk. Bu kn 
nuşmalann Arnavutluğuh muhL 'if 
şehirlerinde çıkan yevmi gu.ete ve 
mecmualan hakkında bir fikir e
dinmekliğime yardımı oldu. 

Otobüs 
Tahkıkafı 

(Ba.'ı 1 incıde) 
bir odada dinlenmesı otobüsçüleri1 
arasında <i<>k iyi bir tesir bırakmı 

e tahkikatın ciddiyetine ve bitaraf 
ığına açık bir ölçü diye kar§ılanmış. 
tır. 

Otobüsc;Werden biri, b r muharrı. 

rimize demiştir ki: 
.. _ Beledıye binas;na girince eli

miz, ayağımız bağlanıyor. Ekmek pa 
rası kaygusile oraya pek cok defa bo
şu boşuna girip çıktığımız için korku 
içinde kalıyoruz. D:>ı!ruyu söylemiye 
dilimiz varmıyor. Vilayet binasında 

vaziyet çok başkadır. Oraya girinCE' 
çim'21e emniyet gelivor ve hakikatiıı 

meydana çıkması irin her bildiğ'mizi 
eöylemeYi vazife sayıyoruz . ., 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

e SOWAN SAGAi 
ı - Daınıl mutterı 

2 - Cılız - Avadanlık 
3 - Bıle bile - Nota 
4 - Okumak - Su baskını 
5 - Vapur hizmetçısı 

Hl 

6 - Dıkenli ufak aiaçlar-Dort tarafı su 
7 - Emir aııaaı - Erkek adı 
8 - Bir nevı lı:omur - Bir nevı afaç 

- Taaccup edatı 

9 - Erkek adı - Ina~ 
10 - Bır nevi taze peynır 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Kopete benzer vah:sı hayvan 
2 - Yennden çıkm11 kemik - Tek çalıı 
3 - Derı itleri Japan - Pislik 
4 - lyi itlememclt, 
S - Ağır ve bUyiik 
6 - Erkclr adı 
7 - Ekmek (farısi) - Dua 
8 - Bir ua - Spor sahası - Sorgu 

edatı 

9 - Aydm taraflarmda bir tıp - Ulke 
ıo - Bır Awapa devleti - Birdenbire 

şey yapmı;yorlar. Gfiya Franaa ıehın 
de çalışmak iddiaamda olduktan hal 
de yaptıkla.n i9, Fransanm genif ve 
hakiki menfaatlerini bir dtızüye çiğ
nemekten ibarettir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hisar Faciası 
Kurbanlarının 
Cesetleri çıkıyor 
Karadenizde fırtına ve yurdun 

muhtelif yerlerinde kar yağışı de
vamdadır. Fırtına dün, saat on iki
den sonra bilhassa Karadenizin sa
hillerimize civar kısmnıda tekrar şid 

detlenmiştir. • 
DUn Marmara mmtakasına meti -

zul miktarda k8.r yağmıştır. Fırtına 
içinde bulunan Karadeniz tarafları
na da serpinti halinde kar dökUlm~ş
tür. Istanbulda dün sabah bir ımık
tar kar, öğleden sonra da yağmur 
yağmıştır. • 

24 saat içinde yağan kar ve yag
murun# metre mikabma bıraktığı su 
miktarı 1 kilogramdır. 
Havanın bozukluğuna rağmen de

ııi7Jerimi1,de seferler ufak tefek arı· 
,;alarla devam etmektedir. Yalnız fır 
tına ylizllnden Karadeniz postalarm
ia gecikmeler olımaktadır. Bu a-cadı:ı 
vvP.lki gün gelmesi lazım gelen Dt>-

rtizvolları idue~inln "Cilmhurivet" 
vapunı ancak diln saat 16 da gele
'lilmi~tir. "Cilmhuriyet" vapuru. yol
tia fırbnava tutulmuş, fırtınanın a:rr 
~ zam:ınlannı Sinop ve lneboludP 
""ecirmiştir. 

Denizyollan idaresinin diğer hat 
n muntazaman işlC'ımekt!"dir. Bu 
'in, "Gi\nrv~u" veııuru KaMJdPni7 

'l<ocaeli" tımıite. "Bursa" ı.f1ıchı"' 
·rava. "!=; ııdet" Barıdtrrnava "f::pv -
var" Karabiga)'Q, "Anafarta" Mer-
·ne kıılkacak: "Ankara" l\nradeni7 

~en, "Mersin" Bartmdan ''Tavvar" 
'mrozd n ve "Çanakkale" vapuru da 
4'~inden geler-ektir. 
''Hl~ar'" vapuru faciası fü:erinde -

'd tahkikat birkaç koldan devam et
...,ektedir Beykoz knvmakam'ıi"ı da 
vnca tahk kata baslamıştır Kav -

"'l'\akıı·mlı Deniz T"carPt MUdilrlil· 
"i-Undcn vapur hakkında bir takrm 
""! lô.mat ist<'miştir. 

Faciada ölen d nizcilerin aile1eri
ııe yardım etmek üzere Türk Arma
törler arasında bir t~bbUs yapıl
mıştır. Maruf vapurcularımızdan t~
-nail Hakkı Miltercimzadenin önavak 
'>lduğu bu teşebbüs denizciler maha· 
filinde alaka ile karşılanmıştır. Ka
za kurban arının ailelerine pek ya -
unda mühim bir para toplanabilece
ri anlaşılmaktadır. 
Kazanın vukua geldiği Merkep a

dası, civarında araştırmalara devam 
ıdiliyor. Can kurtaran sa.ndallan ha 
vayı mUsait buldukça açılmakta. di
'ter ımUrettebat sahilden dürbinlerle 
tarassutta bulunmaktadırlar. Aynca 
roketçiler de sahilde nöbet bekleşi

yorlar. 
Dün Zekeriya kaptanın motörile 

Merkep adasına gidilerek oradaki ka 
yalarda bulunan beş ceeet alınmış, 
Anadolukavağına getirilmiş ve Bey· 
koz hükumet doktoru cesetleri mu
ayene ederek definlertne ruhsat ver 
miştir. Bu oesetler Kalkavanzadele 
tarafından yakınlarının ve tanıdık
arının gözyaşları içinde dull Anado' u 
kavağında gpmülmüştUr. 

Cesetlerin serdümen Necati, yağcı 
'ıecep Ali, ateş<;i lsmail, ateşçi Mak
ut ile lostromo Kaşife ait olduğu an 
aşılmıştır. Bundan evvel de yine ay
ni kayalıkta bulunan Mehmet kapta
nın cesedi de gömülmUştU. 

DUn de lrva civarında Yönburnu 
yakınında bir dereye dalgalar bir C<' 

et atmıştır. Tahlisiye efradı tara _ 
fından alınarak oradaki idare hasta 

esine kaldırılan bu ceset tahlisiye 
\oktoru tarafından muayene edilmiş 

defnine ruhsat verilmiştir. Bu ce-
sedin de Rizeli ateşçi Yusufa ait ol
'uli-u anln,şılmıştır. 

Hadisenin hazin taraf• ,orasıdır 
iti Rizeli Yusuf, ilk defa gemiye ta.y-
a olarak ginmiş. Zavallının ölümile 

biten bu sefer, ilk seferi imi§.. Ri· 
·eli Yusuf i 1e beraber şimdiye kadar 
•edi zavallının cesedi meydana Çık -
'llış oluyor. Diğerleri henüz buluna
"'ladığına göre. ya sularm alıp götür· 
ıuğil. yahut. 4000 ton kömnr yüklü 
'>lan vapurun enkazı altında kaldıkla 

ihtimal dahilinde görülmektedir. 
Aksi takdirde, hepsi can kurtaran 

veleği giymiş olan bu betbahtların 
• etlerinin şimdiye kadar çoktar 
·u UstUnde görillmeleri l!zımdı. 

Kazadan mucize kabilinden kurtu-
'an Seyfullah ile TemeL henUz has -
tR.nededirler. Her ikisinin de ayak -
tarında yaralar vardır. Atlattıktan 
"lUyOk badirenin yorgunluk ve ser . 
<ıemliğlnden henilz tamamen kurtul
'tlUŞ değillerdir. 

F elalıetz.eJ elae 1«Fdvra 
Hukuk ve lktısat Fakültelerine de-

Elektrik Şirketin
den cevap 

(Başı 1 incide) • 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
ele almmıştır. Hiikiımet §lrketten iki _u_u_o_u_N 
şey istem.iştir: • lstanbuJ Konservatuvan mevsimin bi 

Istanbul Beledıyesı Şehir Tiyatr•:ıB 1 _ Halktan haksız yere alman rinci talebe konserini buıün saat 18 de 
milyonların geri verllmesi. Fransrz Tiyatrosunda verecektir: 

• Bayan Nizan Hami Danişmcnt tara 
2 - Tesisatın mukaveleye tama.. fmdan bugün saat ı8,30 da Beyoğlu Halke 

DRAM KISM1 
saat 20.30 da 

KRALLIR 
trajedi 3 kısmı 

mile uygun bır hale getirilmesi. vinde (Tarih ve edebiyatta Türk güzelliğı) 
Elektrik şirketi anlaşmak siyase. mevzulu münakaşalı bir konferans verile 

tine ba,vurmak ·stemiş ve dolambaç. cektir: 
tı yollardan cevap vermiştir: işler DAVETJ .. ER: 
komisyonlara havale edilmeli imiş 
{ont:syonlar işlere bakmalı imiş. Şa. 
ıet ihtiyaçlar tahakkuk ederse icab• 
ıüşilnülürmüş ... 

OPERET KISMI 6 
Ancak meçhul ve mUphem işler 

·omisyonlar tarafından tetk:ke iht 
ıç gösterebilir. Bu menelede ortad 
'\spet ve kat' bir mukavelenin tat 

ıiki gib" bir ~ vardır. ~afıa Vekale 
inin bir heyeti, şirketin milmessi: 

'eri hazır bulunduğu halde lstanbu 
Ja haftalarca tetkiklerde bulunmur 
e mukaveleye aykın noktalan bire 
ıirer vesikalarla t(;sp't etmiştir. 
Şimdi mesele şuradadır: Prensiple 

tçık ve aşikardır. Katiyen tetkike ·ı 
vaç göstermez Şirket bu prensiple 

; kabul edip etmediğ'ne dair "evet 
cya "hayır,, diye cRvap vermelidir 
.Iilşterek komisyonlar ancak ondan 
onra tatb;kat bakımından faaliyete 
~eçebilirler. 

'•rkM.ten ~elecek ayın on be!'linr 
kadar evvet veya hayır diye bir ce. 
vap beklenmektedir. Şirkette o müd 
::let zarf mda evr>t veya hayır şeklinde 
1ir cevap vermeyi kabul etmiştir. 

FuzuU surette alman paralarm ia
desi, mukavelen.n tatbikine ait bir 
i'l.eseledir . 

Mukaveleye uygun 
olmıyan lesi.at 

Tesisatın mukavelenin ıafız ve ruhu 
na uygun bı.r hale getirilmesine gc 
ince burada Uç mesele vardır: 

1 - Tcvcttilr sukutu: Mukavele 
mucibince tevettüroe zait veya nakıa 
yüzde iki buçuğa hadar bir tolerans 
ıtabul edilmektedır. Halbuki Istan
'>ulda merkezlerin yükle:ımesi yüzUn. 
Jen tevettür dUşkünlüğJnün yUzde 
27 derecesine vardığı yerler .. vardır 
Demek ki, Elektrik ~rketi bizden 

.mukaveleye uygun, iyi bir hizmete 
göre para alıyor, fakat mukavelede. 
ki §artlardan çok düşkün bir cereyan 
satıyor. , 

Bu nolttada şirketin iddiası tevet
tilriln farkına nit toleransın yüzde 
eş dereces ne kadar çıkanlmasıdır. 

Mukavcledeki sarahat karşısında ş 
tete bu yo da bi. mil nadeknrlık gös. 
erilmesi milvonlarca liralık masraf 
farkı hasıl edebilecek bir noktadır. 
Mukavele Istanbu1 şehri halkına ve. 
rilecek cereyanın vasıflanru sarahat
le tayin ettiğıne göre, mukavele ha. 
ricinde ş :rkete böyle bir müsaade. 
klrhk göstermek için sebep yoktur. 

2 - :Mukavelede şehir içindeki bat 
!ann yer altından geçeceğine ve ce
reyanın 110 volt olacağına dair ka. 
yıtlar vardır. Halbuki Bakırköy gib 
"lilfus kesafeti ve diğer Şartlar bakı. 
mından şeb ~ ve mahalle içi sayılan 
birçok yerlerde hatlar havai ve 220 
voltluktur. Şirket, mukavelenin sa. 
rahatine rağmen böyle teBisat yap. 
makl& lstanbulda şebeke için sarfet
mesi il.zırh gelen paradan fUzull tasar 
ruflarda bulunmuştur. Yeraltı battı 
•e ııo volt olması lbmı gelen yerler. 

de bu ,artıarm tahakkukunda kati 
urette ısrar ooilecektir. 

3 - Mukaveleye göre, şirketin en 
yi malzeme kul!anması ve bunları i
vı bir halde bulundurması llzım gel. 
mektedlr. Harpten evvel konulan 
transformatörler ve diğer bir çol<' 
malzeme ile harp zamanında takılaıı 
kazanlar tabii ömUrlerini ikmal et. 
rni,şlerdlr. Mutlaka yenilerile değişti 
Umeleri lhımdll'. 
işte hUkflmetimiz, bUtUn bu nok. 

talarda şirketin, Istanbul elektrik şe. 
bekesini mukavele hükümlerine uy.' 
l'Un bir hale koymASmda ısrar et
mektedir ve çok tabii olarak sonu -
na kadar ısrar edecektir. Şirketirı 
11evet, veya "hayır,, d'ye vereceği ce. 
vaba göre. Istanbul elektrik işlerinin 
·att şekiUeri belli olacaktır. 

vam eden gençler dün kendi arala -
nnda 62 lira toplamışlar ve bu pa
rayı "Hisar" vapuru faciasında kur
ban giden denizcilerin ailelerine te
bernı etmişlerdir. 

Gençlerimis aynca 5 liralık bir 
Yılbafı piyango bileti alarak bunu 
da kuazedelerin ailelerine veriknek 
üaere liateye ithal etmiflerdir. Bile
tin numarası (12332) dir. 

* Umum Mutekaidini Askeriye Cemiyeti 
ne kayıtlı muhuç ve fakır asker mutekaıt 
leri ile yetim ve dullarma Kinunusaninin 
4 ünden 8 ine kadar komiır ve erzak datrtı 
ıacalttır: Alakadarlar buıiinlerde hiiviyet 
,·arakaları ve kapları ile beraber cemiyet 
merkezine müracaat etmelidirler: 

Akay işletmesi 
Y ılbatı Gecesi 

Saat 21 de ~ 
Sanatkii.r NAŞIT tar 

fmdan CBEYlMIN Tl-
111 

YATROYA MERAKI) 
Komedisile (Bir Kavuk Devrildi) 

Müdürlüqünden: 
31 - Birincikanun - 937 
ı - lkincikanun - 1938 

Aşağıda yazılı İli.ve seferler yapılacaktır. 
S. D. 

KadıköyUnden Köprllye 
Haydarpaşadan Köprüye 
Köprüden Kadıköy ve Haydar-paşaya 

lstanbul Defterdarhğından : 

2,00 
2.08 
3.00 

Senelik I 
Lira 

BUyU.kderede Tepebaşt sokağında 17 sayılı t. 12 
Yukarıda yazılı maiın bir senelik icarı 21-1-938 Salı gUnU saat 14 d 

ihale olunacaktır. Senelik icar dört müsavi taksitte ve taksitler peşine 
tahsil olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarmı yatırara.k bu mUdd~ 
zarfında haftanm sah ve cuma gtınıeri saat 14 de kadar Defterdarlık mil 
lf Emlik Mildllrlyet21.nde mtıleşekk.il satış komisyonuna m· 
lan. (F.) (8633) 

Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyo 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Gene 

Direktörlüğünden: 
ı - Maden mühendisi yetiştirmek tlzere 13 ve madenler için :Jeolo 

tahsil ettirmek tu.ere 7 Talebe Avrupa ve .Aı."llcrikaya ve kezalik jeolo 
tahsil için 6 talebe de İstanbul Ünivenrlteeine gönderilecek ve talipl 
arasında müsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeoloğfuk milsabakasmda 1 den 7 ye kadar l!lıra ihraz edenler A 
rupa -ve Amerika.ya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar oli.nlar 
ErlstitU heeabma lstılnbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aşağıdaki şartlan haiz olması llzımdır. 
A - TUrk olmak. 
B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve Sıhhati tam olm 

"Sıhhl muayene Ankarada yapılacaktır.,, • 
C - Olgunluk lmtihanı vermiş olan lise veya Kollej mezunu olu 

Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerden birisini okuyup yaza.bilmek. 
D - Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmamak. 
4 - Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, Jeologluk iç" 

müsabaka 4 Şubat 1938 Cuma günleri Ankarada M. T. A. Enstitilsiln 
yapılacaktır. Talebelerin !mtihanda Oseü mizanı do durmuo olmal 
arttır. 

5 - Maden Mühendisliği tmtihanı hesap, Hendese, cebir, mihanlk, 
zik, kimya ve yabancı dillerden biri "İngilizce, Fransızca, Almanca". 

Jeologluk imtihanı: Riyaziye "f!endese, Cebir" Hayvanat, nebatat 
jeoloji, Fizik, kimya ve yabancı dillerden biri "lngilizce, Fransızca., A 
manca.,, 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar m 
buri hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik e 
mek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kef"ıl ·· 
dereceklerdir. 

7 - isteyenlerin NUfus Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakasını, Mek 
tep şahadetnamesini veya bunlarm tasdikli birer BUretleri 4 Kıt'a Fotoğr 
ve dilekçelerini 29 - KA.nunusani - 938 Cumartesi gilnU öğ'leye kadar An 
karada M T. A. EnstitUsU Genel DirektörlUfüne göndermeleri ve 31 
nunusani 938 pazartesi gUnU sıhhl nıuayenelet'i yaptırılmak üzere sa 
leyin saat 10 da Adliye Sarayı karşramda M. T. A. EnBtttOsU Daittsin 

bulunmalan illn olunur. (8622) 

Galatasaray 
kanhğından : 

Lisesi Ahm Satım Komisyonu 

Cinai Miktarı Tahmini Fi. tık temi- Ekailtme 
Adet Kutu K. natı ve aaatl 

Şeftali Kompostoeu Konl!lerve 
Enginar Konserve 

1900 
1500 

44 
47,50 

Lira K. 
116.14 12-1-938 

pmba gUnU 
at 14,30 da 

Galatasaray Jil!lel!linin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarı 
cinsi ve miktarı, ilk teminatı, eksiltme gün ve saati yazılı konl!lervel 
rin İstanbul Ki11tilr Direktörlüğü binasında Liseler MuhaaebeciHğind 
toplanan K01D8fyonda açık eksiltme si yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve Tica 
od8.8lnm yeni !!lene vesika ve teınina.t makbuzlariyle belli gün ve saat 
Komisvona gelmeleri. (8R18) 

Makinist Aranıyor 
TUrk olmak, Elektrik lokomobil makinesini işlettiğine dalr musadd J 

ehliyet vesikası göstermek ıartile yU.z lira ücretle Yozgat bel diyesi iç 
bir makinist aranılmaktada. Talip olanların mtıracaatlan illn olun 

(8625) 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
üniversitede ecnebi usta Y&Dmda ç&heıp yetiemek tlJıere Radyolojl Dl 

titüaU için 50 lira ücretle dört yardmıe1 mekant.yen almacaktl!'. SaJI 
mektebi mesunlariyle teknik bir mUewde iyi plJIJDlf bulunan 
vesika vP. bonSf>rvisleri ilP Trn fakültP&i Dekıanhfma münu~llllthn·ı fAA1 



Neden 
'A • • ? 
,...spırın aJ 

. 
Cünlcü ASPİRiN seneler· 

denberi her türlü sooulcal· 
gınlıklarına ve a§rılara ~arşı 

tesiri şaşmaz bir iliç oldu~unu 
lsbat etmiıtir. 

A S P i R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ 
sına dikkat edini• 

marka· 

KSURUK ŞURUBU 
Ea --it ....... ı. 
........... " hoim C& 

~ katı Dlcl. 
dır. GaiWeri saJlf oıam. 
ra yjkaye edici tesiri ,.,.. 

m dikkattir· 

1111• eczanelerde 
b•lunur. 

TAN =============================================tı =::ıı=diı 
Avrupacla gizea 

müstahzar ati 

Tethir Ye lilü.-.h eer
,u.mde m eon ,apıluı 
~ Ye tedqkatlar ne
ticeDde VENOS padra
unm feftallde teddb Te 
Jıyeti Ye cilcll,r için m 
mfik-w•wl Ye nldal bir 
pudra olduiu jiiri he:Jet· 
..... ittifllkla kalNi Ye 
tuclik edilerek panpıi 
~ .............. 

İ>lln7ada me+aill pud
................. i,w 
.._ VENOS ....... J&i· 
.... ,..... --- ft .... clWlil.- blla....... "'* ..,..... iti.... ta.,._... 
.... .,........ Nureddin 
EYlip. Zade .....,,. ldm-

J!"İfe allt ft drbat de........... 
A•kın 
Temizi 

Ab Otllldillbl yepyeal ....... 
~ O•ete•de •Ad

... a--.. - De tefrika 
edlldlıt.ea aonra kitap ha-
linde Çllmuttır. 

1111' Ura mabblllnde 
Kaaat Ktttttphaneeinde 
..tdınakUMbr. 

" Adeta bir harika 1,, 
Diye Bayan jale itiraf etti 

BiR HAFTA ZARFINDA 
hakikaten GENÇLEŞTiM 

-- lALE'lliııa '* ..... 11-
... tecla ............ .... 

enelld hakiki totopafı 

Bayan Jale yazıyor: "Benim için 
ba. bir harikadır .. bir Jıafta arfm.. 
da ba derece culp bir l81dl alaca. 
pı ııtc Umtt etmı,.,maı. Arb-

dNllınm. daba pDQ ... daha -
bar~ lllJl8Jıorlar. Od 
dlD f&1UU hayret olla ~yle btr 
tmi temine muvatfü olduı-
AD auarlaHle lllldborlar. 

Bnetl, ber ..... ,..,,,, • .,.. 

enet pembe rengindeki Toblon 

T•meme delittili lçiD 
daha cuib llriinilJorda. 
~ .. ,....,.. 

ret ...... ppta ecli
JWlardı. 

..,_ ıuw ., 111r hafta-... ........ , .......... ,....,. 
- barafukhık1arı bale eder. Sa .ı. 
1-bleyin ha1Jrhlmnda daba PDG 

gGrllnUndbıb. 

GIDdls .. ...,.. ,.... ..... 

(yaim) ToblOn tremln1 kuJlam. 

lıtm•lcla Hav'CIClll 

ve Elektn1c ve 
Tepbbüsafl 5 ..... .,.. 
Türk Anonim Şirk 

Mühim 
ı.tanbalda Baftl'Ul ft Elelkat 

w T111ıblılatr 8ma1Je Tl1rk ADCJ1• 
Şirketi, memurtanmn 1931 MDllllliıilİ 
alt "Kiremit renJdl Mlvlyet lreııot·19tıııllııi 

nm 1 Jktndklmm 18 den itim• 
iptal edilerek 1988 -- için 
bar olmak ..... "Klrmm,. 
brt1aıla ~ 8&)'Jll 

tsilerlDe U'IDBJ)er. 

Bu Jmtlarm bal tarafmda 
tfn bftm olu "18'1'ANBULDA 
VAG&ZI VB JILIE'1'R1K VE 
8JllBJBATI 8DWYE TURJ[ 
NONDI IJRKll1l'I,. ,..Wchr. 
Yukarda~ evafa 

obmJaD lrartJar lahte addedilmeli 
hAmoWI pc»llle haber verllbnelldb~ 

Şirket mllterDertntn ba Dlna 
yet etmemelerinden çıbbUecet 
celerin mesullyetlnl b.bul etnııiftl 

llnl ıimdideD beyan eyler. 

IQmTOBUJS. 

• ••• 1838 
latlauat Almanağı 

IltlpM-lsla m c6st1 
1917 l'llmm tarihi. .. m..r.r 

rirleria maJraWerl - O!D~ 
t:al*..,.. ..... " 
Wmlerial ........... blttla 
riılerlllr......_i, ........... .......... 

PIYATI 50 kUitDtfclti 
Bitin WtapcdircllD 111',Q!ıllııiltt.: 
ToaMM Ut1t ,.ri: W. ... ![l 

... KUJtUllU - Tlllııtlıliıl 
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MJdeniz bozuk, diliniz pulı, kabız çekiyol"8Wluz. l§t.ahmız yok mutlaka 

HASAN MEYVA ÖZÜ 
t1liim. Yanm bardak IU içinde alman ve meyve ueare1erinden yapılan buhan1ta midenize rahat ve huzur v. 

recektir. Site 25, bllyllk 40, dört misli 60 

HASAN. G·AZOZ ÖZÜ 
,,_,., PartabJ. Vuu!ılfna çeeltlerl w.rdır. K8Jft mare1erlnden J&Pılnnlbr. 8ampanl& gibi lezzetli W 

Fmlı!lld!llr .• "Nftrı.tıdse Buan Ga .. Od ikram ediniL 
Yalmrda. ••nu, (mek. llm. Frenk lbtknll, Kayım, .Agaç gDejt nevileri çıkacaktır. 
lillll 215, bllJlt an, d&t milli 50 turuotur. 

ELEKTRiK 

ARTIK BA$KA 
DOLMA KALEM 
ARAMAVINIZ 

COnkl en son 
teke•m016tla mOcehheı 

MOMT 
BLA 
blemlerl 
ı•r•ntllldir o 

Karın-a._. 
" ............. ............... 

.,._ ...... MONT BLANC 

t /JJi« ..................... ., ..... ........ 
..... ,_., CITUttl8 ............ 
Be~oitu. letDO&I Cacl. AT 
Galata. MelUbanl tlolcak 9'H 

G p 

1. NEVROZiN 

Gri pinin F aikiyeti 
Çabuk te.ir ederek ajrdan ıeçirmeaine mu
kabil umyette hiçbir zarar yapmamasıdır. 

Ba fma Ye brqık hanlar
da .. hiiJ&k 1U'Chmcmızdır. 

Bat " romettnuı ainlannm 
ieçirir, Deale Ye pipi anler. 

Kadmlarm IDaanen zamanla
rmdeki rabataahldarma ela 

iyi gelir. lcahma ,are 24 IA&t 

te ~kqeye kadar alabilininiz 

Bütün bunlara rafnıen mi
de Ye böbreklerinize ıdant 
vermez ve kalbi kati7en yor

maz. 

• G R 1 P 1 N,. i ısrarla i~teyinizl 

EMNiYET SANDIGI ILANLARI 

Caddebostanınan En Güzel Yerinde 
lskelenln Y anlbaımda 

Taksitle Satılık iki Arsa 
\ 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: . 
y ..... pcesi içla l&JID J'Olcalarmmm ~- • ..,... .... ---°'" ..,...._._. •lıcla ıa.tenbniftir. 

31·12·937 CUMA GUNU. AKŞAMI 
1 - Geae ;rant..-. .......... ı de ÇenpliJinden bir ..... 

par hanıketle BeJlerbe,, 1Cuzaaıacak " U~clara ainJ...U 
Kapril,. ıeJecektr. 

iç ft dlf ..._ 111811Nlerincle. bum memelerinin het- tiri& 
~ela, cerahatlMmit fiatWlerde, kanaJU buur' .... 

Mila.n" : in tedaYiaınde daima IDUYaffakıyetle tifa11 tenHa eder 

2 - Gece yansından IODJ'a aaat 2,30 da KS.,rilden bir ft1*I' 
lıareketle Kandilli, Anadoluhiaan, Rumelibian, Emirı&n, 

S.,, dif, nezle, pip, romatinuı Ye bGtfln atnı....... dshal Kan'ıca, Çubuklu, l.tin7e, Y enikir, P•babçeai, Beykoz, Bh-
keler. icabında ilinde Gç kate alınabilir. Jflkdere, Sanyer'e uinJarak ICaYallara aidecektir. 

p R o F 1 LAK s 1 N ~ 1 3-G.a~--3 Klpriid•clllerblna· 

~"~~-~- ı=~l~~~=.-.-.~-:.~ .. ~.~.~.-.r.~.c.•t.;.~-~.~-~.".ç.~.·.·.~.~~ 


