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BAS MU HAR R f R I: AHMET EM 1 N YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması li

zmı bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah

rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

omanya ·ne yapacak? Birleşik Amerika 
.______,

1 
· Yeni Harp Gemileri 

Bir Tecrübenin 
Faydaları 

Ve Mahzurları 
Ahmet Emin YALMAN 

Dünyada hiçbir iş taaavvur 
edilemez ki f aydalarile 

beraber mahzurları da olmasın. 
'Mahzursuz it yapmayı ümit et· 
ınek, hareketsizliğe razı olmak 
manasına gelir. 

Bir işe karar verilirken arana
cak nokta, fayda tarafının mah
zur tarafından üstün olmaam
dan ibarettir. Şu kadar ki bu üs
tünlük hakkında yapılan hesap 
ta daima doğru çıknıaz. Tatbi
kata geçince hazan görülür ki 
fayda zannedilen taraf zayıf ka
lıyor, mahzurun ise tahminden 
çok fazla olduğu meydana çı
kıyor. 

G~nlerde siyasi müsteşar1ık1ann 
kaldınllllası meselesinde bunu gör _ 
dük. Bu milste-:.arlıklar, bazı mahzur
lu ihtimallere rağmen şu veya bu üs
tUn fayda bekliyerek kunılmuştu. 
Tatbikatta ma.hzurlann, faydaları 
gölgede bıraktığı farkedildi. Türk in
kılap hUkUnıeti, hatadan dönmek ce
ea.ret ve f n.ziletine sahip bir hükfunet 
olduğu için derhal hatalı işi dUzeltti. 

.o -... .... _.,.. 

bulda valilik ve fırka ba§ka.n
lığile belediye reisliğinin birleştirilme 
si hakkındaki karar da ayni suretle 
tetkik ve tashihe muhtaç bir karar-
dır. 

Hiç şüphe yok ki, bu karar fena 
birtakon tecrübeler neticesinde veril-
miştir. Gerek valilik makamı ile be
lediye reisliği ve_ gerek aYni makam.
la fırka ba.şkanlıgı arasında Vakit va.. 
kit geçiJnSizlikler görülmüştür. Bu 
imtizaçsızlık ve ahenksizUkten mem. 
leket ve şehir hesabına elbette ağır 
verim noksanları doğuyordu. Bu tec 
rübelerin neti~esinde Uç VazifeYi bir 
şahısta birleştirm.e~, ~!onel ve ma 
kul bir hareket gıbı gortindu. Tecrü
beden bu yol.da.. bir gö.rüş doğması 
haklı ve tabiı bır şeydı. 

Fakat netioe göst:erdi ki, üç vazife 
• bır· kiı:ıide birleştırmekteki ve..;

yı ~ k b . . •l.M.1 

noksanı ve milra a -~~lik ntahzunı, 
eski şekilden az değildır, daha sok-

tıurş. mı unutmamak lizrmd . 
uras al Tk, be ır. 

Memleketimizde v ı ı . • lediye ~is 
liği, fırka başkanlığı. gıbı Vazifeler, 
kunılmUŞ bir ın8:1<an~zmanuı itiyat 
dahilinde işlemesıne e USUiden bari 

kmamasma nezaret etmek rna· 
ceçı mih -
nasma gelmez. Umu . a:vatırnıza 
ait her vazifede, yepye~ı . kIYnı.euer 
yaratmak ihtiyacının buyUk hiSSeleri 

vardır. 

• ·ıu inkişafa a.it vazifelerin tna M 1 
halli tatbi~a~nı !dare etmek, 

memleket için ye~ı ımk8.nlar Yarat -
a.k elirleri çognltmak, terakki ve 

1ll ' g ·caplarınI bayata SOknıak 
u.mranuı l . esın· yüt..-- ' 

eçmme ve sağlık S:vıy . . ı naelt-
g k . kılap prensıP}erını nıhlara 
me • ın · vatandaşlık teıa ı. 

!eştirmek yenı ..... 
yer t ' nk öyle vazifelerdir ki 
kileri yara m d • 

'dealist bir idare a atnının, 
ayrı ayrı .1 alışkan bir halkçı beledi 
fooak.S.: ~e ? ıaıa.pçı bir parti başka. 
ye reısının. ın - nı ve düşünceleri
nrnın bütün varlıı?I 

kifayet eder. 
ni doldurrnrya b. . b b. ün rden biç ırı oş ır • 

Bu v_:ı:zi~eleyaratıcı faaliyetler IJek 
van degıldır. . Hele Istabul için 
liven vazifelerdı·~tir BiltUn Türkiye 
vaziy~~ çok nazı •ir~ide biri .k (~ 
nın nüfusunun :Y 

h 1. d burada yaşıyo ~.. · a ın e . kar n-:mı :Ka 
memleketin bance ~ ..-.. 

Fransa ve lngi.ltereye Göre Yaptırmak Kararında .. 
Romanyada yeni Kabine B. Roosevelt, Dünyanın Bugünkü Gidişi 
Fasizme Dor.ıru . Gidecek Karşısında Endişelerini Açıkça Söylüyor 

~ ve Donanmasını Kuvvetlendirmek istiyor 

Roma,· Berlin, Peşte, Varşova Memnun 
• 

Yeni Hariciye Nazırı Şöyl~ Diyor: "Mazinin Bize 
Ettiği ittifakları itina ile Muhafaza Edeceğiz .. Temin 

BUkreş, 29 (TAN) - B. Goga yeru 
kabineyi teşkile muvaffak olmu§tur. 
Huistiyan milliyetçilerin lideri oran 
Goganın kabinesi geniş mikyasta bir 
temerküz kabinesidir. Bu yüzden ken 
disinin mensup olduğu fırkaya aıt 

ifrat, fikirlerini tatbike imkan bul3' 
mıyacağı tahmin olunmaktadır. Yc11i 
kabine dün gece Krala sadakat y<:
minini ifa etmiş. Kral yemin mcrasi 
mi mUnasebetilc söylediği nutukta de 
roiştir ki: 
"- Memleketin idaresini, derin bir 

surette tetkik yapmadan, size cma • 
net etmiş değilim. Onünüzde mühim 
bir çalışma devresi ve mUşkUl anlar 
vardır. Sarsılmaz bir vatanperverlik 
ve kral ile memlekete sadakat hissile 
bağlı olmanız icap eder. Kalbinizde 
bu hislerin mevcut olduğuna itima
'1nn vardır. Şıarı "Allah, Kral ve 
millet,, olan bir grupa mensupsunuz 

üzerinde bulunuyorsunuz.Memleketin 
temelini, köylüye dayanan milliye' Romen Kralı Carol 

Hatayda· Nüfus 
· Sahtekdrll9ı ! .. 

Delege Garo, Suriyeli Göçebe Bedevileri 

Bile Hatay Nüfusuna Yazdırıyor 
Antakya, 29 (Hususi) - Hat.ayda 

nilfus i§ler.;ııdeki yolsuzluklar devam 
ediy.'.>r. Suriyeli bir çok göçebe bede
vilerin hiç tahkikata lüzum görülme. 
den kayıt muamelesi yapılmaktadu 
Bedevilerin bir çoğu sureti mahsusa. 
da getirilmişt!.r. Reyhaniyeye tabi 
Ayrancık köyünde, muhtarın bu ka. 
bU kimselerin kaydedilebilmesi için 
§ehadetname vermemesi ~ne nahi 

ye müdürü Zabit, bizzat muhtarın 
mührünü zorla alarak, bu kabil şeha 
detnameleri mühürlem!ş ve bir çok 
bedevileri A~Tancık köyü halkından 
gibi göstermiştir. 

Türk düşmanlığı ile meşhur Antak 
ya kaymakamı Saliı.badd;n muhtar 
lan oelbederek Suriyeden gelme gö. 
çebe bedevilerin nüfusa kaydedilme.. 

(Arkası 8 incide) 

Japon Başkumandanı 
Çini Tamamen Istil8 

Tehdidinde Eulunuvor! 

çilik teşkil ediyor. Bu vaziyet, kaoine 
Dbıde birliğin sembollidilr. Size, mıl
?ıetin ve vatanın kuvvetıendirilmt:si 
yolunda tam muvaffakıyet dilerim. 
Allah yardımcınız olsun.,, 

Yeni hlik\ımetin şefi Goga enerji 
sahibi olmakla tanınmış bir zattır. 
Son intihabatta 40 mebusluk kazan
mıştır. Onun yapacağı yeni intihaba· 
tın rasist milliyetçi hıristiyan fırkası 
na ekseriyet temin edeceği tahlT''n o
lunuyor. Yeni hükumetin, demir mu 
hafızların, milli köylülerin ve t:>clki 
de liberallerin şiddetli Ill'Uhalefetino 
karşı gelmesi lazımdır. 

Goga 1881 de Transilvanyanın Ma.. 
caristanda bulunduğu sırada doğınu§ 
ve daima Romanya lehinde propa -
ganda yapmış, umumi harp esnasın.. 
da Romanyanın, "itil8.fı müselles,, 
devletlerine iltihakı için uğraşmıştır. 

Yeni Hariciye Nazırı 
Hıırid~·(\ Nazın llcesoo vazife. 

ine ~ mUıruiklietııe imla. 
(Arkası 8 incide) 

Fransada 
Komunist 

ihtilali mi? 

F ramrz Ba,veküi 
B. Chautepm• 

Paris, 29 (A.A.) - Kukuleteliler 
taşist komp~osu meselesındeki suçlu. 
ların ba§lıcalarmdan biri olan Bay 

' Eugene Deloncle, istintak hikimbıe. 
15-16 sonteşrin gecesi yapılması 

mukarrer olan komünist darbei hU. 
kfuneti hakkında uzun beyanatta bu 
lunmU§tur. Suçlu, erkinı harbiyenin 
bu plan hakkında sarih ve tam ma.. 
lfımata sahip olduğunu ili.ve etmiş. 
tir 

B. Deloncle'e göre, komünistlerin 
ilk müsademe kıtalarmm her birı 

150 şer kişiden mürekkep lejiyonlara 
ayrılmış mUsellah on sekiz bin kişi. 
den ibaret olup, bunların ekserisini 
ecnebiler teşıc;ı etmekte idi. 

MODEL 

VaşingtOd, ~ (A.A.) - ctlınhur. \ 
reisi B. Rooscvelt , meclis bütçe ko • 
misyonu reisi B. Taylor'a gönderdiği 
mektupta ezcUmle diyor ki: 

"Sonbaharda deniz bütçesinin ı.hz=:. 

rmdanberi dünya hadiseleri bize git. 
tikçe artan bir endişe vermiştir. Ka.. 
nunu esasi mucibince, ReisicUmhur, 
ordu ve cl=>nanmanm baş kumandanı. 
dır ve buna binaen de milli menfaat. 
Leıin müdafaası bilhassa vazifecı'-tir. 

Artan endişemden bahsederken, mıı 
ayyen hiçbir millete veya Amerikaya 
ka.r§ı muayyen hiçbir tehdide telmih 
etmiyorum. Vaka şudur ki. dünya. 

da umumiyet itibarile milletlerin si. 

(Arkası 8 incide) 

Mezarlık 

İçinde 

Yaşıyan 

Muallim 

Amerika donanm"*-
1 

nın en yeni gemile- 1 

rinden biri 

• 
Altı Otobüsçü. 
Daha Dinlendi 

Mülkiye müfettişleri dün de otobüs 

meselesine ııit tahkikata devam et. 
ı:nişlerdir. Müfetti§lerden Seyfi TU.. 
remen yine belediyede tetkikatıa 
gul olmuş, Abidin Erener fse__.vili.. 
yette altı owbUsçünUn üadesini al. 
ınıştır. Dahiliye teftiş heyeti reisi de 

vilayette çalışını§, otobüs meselesi 

hakkında bazı kimselerin malumatla. 
rına müracaat eylemiştir. 

lstanbul Üniversitesi Edebiyat ve F elıefe F Mülteıinden doli
tora yaparak çıkan; 

• 

Kitapçılarda üç telif eseri satılan; 
Otuz sene muallimlik ve mektep müdürlüğü eden Ye 

6000 den fazla talebe yetiştiren; 
Arap ve Acem felsefe ve edebiyatına vakıf olan; 
Bir Türk hocasını Karacaahmet mezarlığında, ayla.r
danberi mezarlıklar içinde yatarken bulduk. 
Bu acıklı macerayı muallim ıize kendisi anlatacaktır. 
Bu bir roman, bir hayal değil, bir hakikattir, ve yü

rekler acısı bir faciadır. Önümüzdeki pazar günün• 
den itibaren bu Türk hocasının hatıralarını pek ya• 
kında TAN' da okuyacaksınız. 

Çocuklara Karaqöz 

l 
• 

TAN yııbaşı münasebetile çocuk okuyuculan için bir dlence tertip et. 
miştir. Bu eğlence ayın Udncl pazar güoU saat birden lıt:ı"QA.•'lt< 
ren Cağaloğlundald Eminönü Balkevtnde yapılacaldır Sa.. 
natkar Hi.z:ım, o giin çocuklanmıza Karagöz oyna~ 
Aynca çocuklar tein muhtelit eğlenceler yapıl8CUl ve hedl. 
yeler verilecektir. Bu ~lenceye girebUmek için oumartell 
günü çıkacak çocuk sayfamızdaki kuponu kesip göst.ermek 
kafidir. 

pıstdır. Harici aı::e · "~ · · 
kmda ilk kanan.~. e ;-~~wtiir~~~ 
aynadır. Sonrn gü.Z k 'Japon cephuimle ağır tanklardan biri 

Bugün en yeni manto modelleri!e 
DOLU YILBAŞI SAYISINI ÇIKAR
DI. Bütnn bayilerden isteyiniz. Cumartesi Nü_shamızdaki Kuponu Kesiniz. 

(AT re ... hueusta 90ll haberler 8 inci sayfa<Ja'C.Jır.ı ~·--
I • 



Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

[Tercüme ve iktibas 

hakla mahfu.zd\lr,] 

Denizbtınk'ın 

Şehrimizdeki 

·reşkilatı 

T :AN 30 .12. 937=== 

IYenideli Beş 
Orta mektep_ 
Açılacak 

Hayatım, Babamın Oğlu 
Sıf atile Kasırgalar İçinde 
Başlıyor ve Öyle Yürüyor 

Kanun layihası Millet Meclisinden 
çıkmış olan (Denizbank) m kurulma 
sı için tstanbulda da hazırlıklar baş
lamıştır. Merkez Ankarada olacağın
dan orada umum müdürlük için bil
yük milli bankalardan birinin bina -
sında muvakkat bir yer aynlacaktır. 

Hemen bütün şubeleri Istanbulda 
bulunan (Denizbank) ın burada ban 
ka muamelelerini görmek üzere bir 
bürosu bulunacaktır. Bu büro (Deniz 
bank) a dahil olacak müesseselerin 
tediye ve tahsil işlerile meşgul ola -
caktır. Aynca maaş tevziatı da ban 
kanın İstanbul şubesince yapılacak
tır. 

"Hisar,, F aciasında·n 
Sağ Kurtulan iki 

Denizci Dün Getirild Gelecek tedris yılında şehrimizde 

kumkapı, Beşikta§, Aksaray, Maçka. 
Küçtikpaza.rda olmak üzere yeniden 
beş orta okul kurulmasına kati Uıti. 
yaç görülmüştür. Maarif Vekaleti or 
ta tedrisat müdürü A vııi, dün bu mm 
taka.lan dolaşmış ve buralarda mek. 
tep kurulmasına elverişli bina ve ar

, saları tetkik etmiştir. 

Yükşek Tedrisat Müdürü 
Dün öğleye kadar üniversitede meş . 

gul olan Maarif Vekaleti yüksek ted. 
risat müdürü Cevat, öğleden sonra 
Güzel Sanatler Akademisine gitmiş, 
Ankarada yapılacak olan yeni bazı 

inşaatın pliınlarile meşgul olmuştur. 

Bu arada yeni Büyük Millet Meclisi, 
opera ve B~vckalet binaları projele
rinin tetkikine de geçilmiştir. 

-82-

H arekct ordusu lstanbulu al 
dıktan, Yıldız basıldıktan 

ve Abdülhamit. binlerce cinayet 
pahasına senelerce hırsla muhafa
za ettiği tahttan indirildikten bir
kaç ay sonrti. idi. Mahmut Şevket 
Paşadan şu tezkereyi aldım: 

lüyükderede Sümmer Palcuta 
rehidi muhterem Mithat PD.f'l uı-

de Ali Haydar Mithat Beye 
Hareket ordusu 

206 
Pederi Blilerı şehidi muhterem 

lUithat Pw a merhuma aft olup Yıl 
dız evrakı arasında bir ıtorba için. 
de zuhur ederek mUhUr altına alm
mı§ olan hususi evrak ve ede'\"3.tı 
kırtasiyenin Hareket Ordusu kıı.. 
rargahmda bulunan tetkiki evrak 
komisyonuna mUracaatıe almmn.sı 
temenni olunur. 

8 Temmuz 825 (1909) 

Hareket Ordusu Kmnandaru 
l\lahmut Şe'\'ket 

Babamdan kalan son hatıraıan 
saklayan torbayı derin bir heye
canla açtım. lçinden siya.si hayatı 
nın kendi elyazısile yazılmış tarihi, 
Yrldız muhakemesinin tafsil!tı, bir 
hokka ve kalem, üzeri Mithat yazı 
lı bir saat ve kordon, dört, beş ci
gara ve benim gönderdiğim birkaç 
fransızca mektup çıktı. 

Babamın siyast hntıralan a
rasında türlil tUrlü vesika 

lar vardı. Yıldız muhakemesinin 
tafsilatı da Abdülhamidin mahiye 
tini çırçıplak ortaya. koyuyordu. 
Eğer Abdülhamit bunlan yok et
seydi tarihin çok meraklı sa.yf a
lan karanlık kalacaktı. Cani hü -
kümdar, en büyük düşman saydığı 
adamın elyazısile kendi aleyhine 
yazılmış siynsi hatıraları nasıl 0-

lupta ortadan kaldırmamıştı. Na
sıl oldu da ylmmj be§ sene buna a
deta bekçilik etmiş, kendi çekme
cesinde saklamış ve gelecek nesille 
rin eline geçmesine vasıta olmuş
tu. Bu hal insan tabiatinin akıl er 
miyen muamma.la.nndan biridir. 
:Adeta kaderin hiç beklenmez bi,r 
cilvesidir. 

Benim kendi haya.tnn babamın 

8iyasi ha.yatma. ait kasırgalar için 
de başladı. KUçUk yaşta babamla. 
beraber Avrupayı dolaştığımı ve 
menfa h.ayatına karı§tığımı evvel 
ce analtmıştım. 

Mithat Paşanın Yıldız mahke -
mesine sevkedildiği sırada İngilte
re sefiri başta olmak Uzere bütün 
sefirler İtalya sefaretinde toplanı
yor ve kendisini zulUm ve gadirden 
kurtarmak üzere Abdülhamide te
sir yapmanın yollarını arıyorlardı. 

Bu sıralarda anneme bir ha
ber geldi: Abdülhamit bu 

toplantılardan ürkmUş, ecnebi dev 
Jetler belki de babamı kaçırırlar 
ve hükmü tesiri altJndan kurta
nrlar diye korkuya düşmüş. Beni 
tutturup bir tarafta hapsetmiye 
karar vermiş. Babam harice bile 
kaçmlsa böylece kendisi üzerinde 
tesir yapabileceğini umuyormuş. 

Bu haber üzerine annem beni tz 
mirdeki İngiliz konsoloshanesine 
kaçırttı. Ora.da iki buçuk ay kal -
dnn. Konsolos B. Denis bana çok 
hiımaye ve sevgi gösterdi. Yıldız 
muhakemesinin neticesi belli ol

duktan ve babam Taife gönderil _ 
dikten sonra konsoloshaneden ay
rıldrm. 

1883 te babam Taifte şehit edil
(lfkten sonra bana Yıldızdan şu 
karar tebliğ edildi: HiQbir tarafa 
uzaklaşmamak sartile tzmirde ika 
mete memur edilmiştim. 

O zamana kadar hiçbir mektebe 
~itmemiş, evde hususi hocalardan 
ders alınıştım. Tahsilim yanın kal
dı. YUksek bir mektebe devam icin 

Avrupaya gitmiye bir aralık sa -
raydan müsaade istedim. Cevap o
larak şu irade tebliğ edildi: 

"Berutta yük~k mektepler var· 
dır. Oraya gitsin, tahsil etsin.,, İs. 
ter istemez Beruta gittim. Orada 
Fransız mekteplerinden biri olan 
Patrikiye mektebine girdim. 

Mektebi bitirince tzmire dönmek 
kolay olımadı. Aynca irade çıkma
sı lazımdı. Bu iradeyi uzun zaman 
bekledim. Nihayet bu irade gilç1ük 
le geldi. 

Sırf babamın oğhı olduğum için 
menfi vaziyetinde bulunmam ve 
Abdülhamit idaresinden düşman -
ca muameleler görmem, bende pek 
küçük yaşta siyasi alakalar uyan.. 
dırdı. Siyasetle açıkça meşgul olu 
yor ve hükumeti tenkit ediyordum. 

Ermeni isyanından sonra Av 
rupa müdahalelerde bulun 

muş ve birtakım ıslahat projeleri 
kabul ettirmiştL Ben bu mrada 
memleket işleri hakkında Yıldıza 
şiddetli bir lisanla yazılmış bir tel 
graf çektim. Derhal tevkif olun -
dum. Polis mUdüriyetinde sorgu -
ya çekildim. Hiçbir teşkilata bağlı 
olmadığım ve telgrafı gençlik ate 
şile çektiğim analşıldı. İngiliz kon 
solosunun iltimasile tevkifaneden 
çıkanldım. 

1895 senesine doğru olall' bu va 
ka.dan sonra benimle ihtilat eden.. 
ler lekeli sayılıyordu.Hele memur
lar, san sıtma görmüş gibi benden 
kaçıyorlardı. Şurasını itiraf ede
yim ki, İzmire gelen valilerin hep 
sinden gizliden gizliye dostluk ve 
şefkat gösterir yolda muamele 
gördüm. 
Yaşım ilerliyordu. İşsiz bir ha.

yat geçirmek ağır geliyordu. Bü
tUn vaktim, faal bir hayata kavuş 
mak imkanlarını düşünmek ve ara-
makla geçiyordu. 

O sıralarda bir akşam tiyatro -
dan dönerken bir tecavüze maruz 
kaldım. Ertesi gün vali Kamil Pa.. 
şayı ziyareUe vakayı anlattım ve 
faillerin meydana çıkanlmn.sını is
tedim. 

Kamil Paşa esrarlı tavrile şu ce 
vabı verdi: 

- Bunlar bulunamaz. En doğru 
su ortada falla dolaşmamamzdır. 

Bu vaka ve bu sözler, hayatını 
için yeni kararlar vermek 
hakkında düşüncelerime bir kat 
daha kuvvet verdi. 

(Arkası var) 

Üniversite Talebelerinin 
Atina Seyahati Kaldı 

Sömestr tatilinde Tıp fak:Ultesi ta. 
!ebelerinin Yunanistana yapmak ta
savvurunda oldukları seyahatten vaz 
geçilmiştir. Bunun sebebi pasaport 
ücretinde talebelere tenzilat yapıl. 
maması ve 15 lira pasaport ücreti is. 
tenmesidir. Tıp talebeleri, dün de Ü

niversitede bir toplantı yaparak son 
defa bir müracaat daha yapmayı mu 
vafık bulmuşlar, yine menfi cevap 
gelirse o zaman biri Trakya, diğeri 
de Ana.doluya olmak üzere memleket 
içeris'.nde iki gezi tertibi için hazırlan 
nuya karar vermişlerdir. 

' -o-

Denizbank kurulduktan sonra, bu
raya ilhak edilecek deniz müessesele 
rinin muhasebe, levazım ve sicil kı
sımlan birleştirilecektir. Bu suretle 
kadrolarda ehemmiyetli surette de
ğişiklik olacak, buralardan açıkta ka 
lacak memurlar Denizbank merkez 
teşkilatında kullanılacaktır. 

(Denizbank) m muhasebe 'teşkila· 
tını kurmaküzere dün denizyolları mu 
hasebe müdürü Eminin reisliğinde 
bir toplantı yapılmıştır. Alman mUte 
ha.ssısı Engelman ile (Denizbank) a 
bağlı teşekküllerin muhasebe müdür 
lerinin iştirak ettiği bu toplantıda 
bankahın muhasebe teşkilatı ve bu 
müesseselerin muhasebe usullerinin 
birleştirilmesi mevzuu üzerinde gö -
rüşmeler yapılmıştır. 

Iktısat Vekôletindeki Alman mU
tehassıslarile deniz müsteşarlığı er
kanmm iştira.kile kurulan bir komis 
yon da bankanın diğer teşkilatı üze
rinde çalışmaktadır. Bununla bera -
ber asıl teşkilat, banka mUdüril ta -
yin edildikten ve idare meclisi seçil 
dikten sonra yapılacaktır. Bu yapılın 
cıya ve banka teşekkül edinciye kar 
dar bankaya tabi deniz müesseseleri 
(Denizbıı.nk) a vekaleten çalışacak 

lardır. Bu müesseseler önümüzdeki 
cumartesinden itibaren yazılarınrn 

başlığµıa (Denizbank) kelimesini ek
liyeceklerdir. 

Hal Civarında 
Yeni Paviyonlar 

Hal binasının yanına yapılacak seb 
ze paviyonuna ait plan Nafm Vekale 
tince tasdik edilmiş ve belediye:re 
gönderilmiştir. 

Yumurta, patates, yağ ve limon gL 
bi maddeler için yapılacağını yazdıi'tı
mız diğer 200 bin liralık paviyona ıı.it 
proje de tasdik ediltnek üzere vel'.R.. 
lete gönderilmiştir. PaViyonun yapı. 
la.bilmesi için yeniden 100 bin liralık 
bir istimlake ıuzum olduğu anlaşıl iı. 
ğından bu iş ancak 938 bUtçesile ya. 
pılabilecektir. Sebze hali şimdiki ha.. 
lin Unkapanı cihetine. diğer bUyiik 
bina Eminönü tarafına yapılacaktır. 

--~o->---

Yeni Telefon Santrah 
Şişlide yeni kurulacak telefon snn

tralmm inşaatı uzayacağından Be. 
yoğlu yakasındaki' telefon i}Jtiyacmı 
kısmen gidermek maksadile eski :san 
traldaki muhavvile merkezleri kuv. 
vetlenclirllecektir. 

-<>--
"Türk Kitap Sergisi .. 

Beyoğlu Halkevı tarafından hazır 
!anan "Tilrk kitap sergisi,, yenı sene. 
nin beşinci gilnU açılacaktır. Sergide, 
son iki yıl içinde neşredilen tUrkçe 
eserler bulundurulacak ve yuı-ttaşla
ra tanıtılacaktır. Sergi bir hafta a.. 
çık kalacak, kitap almak istiyen zi. 
yaretçUere hususi bir tenzilat yapı_ 

lacaktrr. 
-<>-

iki Otomobil Kazası 
Şoför Mehmedin idaresindekı '3106 

Yarın Öğleden Sonra 
Daire ve Mektepler Tatil 
Yılbaşı mtinasebetile yarın saat 13 

te bUtlin resmi daire ve mücsspcı,..ler. 
le mektepler tatil edilecektir. Daire. 
ler tekrar pazartesi sabahı, 1n:::l. ' S?p. 
!erse salı sabahı açılacaktır. Yr. !.Jaşı 
münasebetlle mualliınlerden mürek
kep bir kafile mudağa gidecck+-ir. 

numaralı otı:>bUs Bankalar caddesin. 
de Hüseyin isminde bir yolcuya, q 0 _ 

för :Misakın kullandığı 2649 numa. 
ralı otomobil de Beyoğlunda Tııkuh~ 
adında bir kadına çarpmıştır. Her i. 
ki şoför hakkında da tahkikata bruı
lanmıştır. 

Cadde Üstündeki Meı~rhk 
Tamamen Kaldırllacak 
Alemdarda Fatma Sultan camii ya 

nmda ve cadde üstündeki mezarlığın 

Muhtelit ortamekteplerde 
A.teıçi Seyfullah ve •erdümen Temel lsmail 

Hisar vapuru faciası etrafında 
Beykoz müddeiumumiliği taraf ınc.lan 
y&pılmakta olan tahkikat bir iki gü

ne kadar bitecektir. Müddeiumumi -
lik §imdiye kadar Hisa.r vapurunun 

fennt vaziyeti etrafında deniz ticaret 
müdürlUğünden, tahlisiye teşkilatı -
nın kaza akabinde aldığı tedbirler ü
zerinde de tahlisiye umum müdürlü
ğünden icap eden resmi raporları al
mıştır. Müddeiumumilik aynca Sey
fullah ve Temel lsmailden kaza hak
kında birkaç defa ve uzun uzadıya 

izahat almI§, ayrıca ele geçen cesetr 
leri muayene ettirerek bunlann boE!u 

dük. diye "Clua etmiş, sevinçten.ağla
mışlardır. 

Temel bu arada: 
- Oldünniyeoek Allah öldürmez 

ki .. Yoksam ben bile kendimden umu 
du kesmiştim.,, diye söylenmiş ve ilk 
önüne çıkan fukaraya sadaka vermiş 
tir. 

Kaza kurbanlarının ailelerine ve _ 
rilmek üzere iane toplanmasına de -
vam edilmektedir. Dün de 1500 lira 
teberrü edilmiştir. Yakında toplana 
cak paranın 5000 lirayı bulacağı 
ümit ediliyor. 

Orta okulların mühim bir kısmı 

muhtelittir. Bu mekteplerde, kız ve ı 
erkek talebenin jimnastik derslerini 
ayrı ayrı saatlerde görmeleri karar .. • 
laştırılmışt.Jr. Bu gibi okullarda ~ 
talebe için bir kadm jimnastik hoct:
sı, erkek talebe için de bir erkek jjm 
nastik hocası bulunacaktır. Kültür 
Bakanlığı, kadrolarda bunu gözönün 
de tutarak eksik olan mekteplere ye
ni jimnastik hocaları tayin etmiştir. 

t> 

larak mı, yoksa donmak veya ezil-
mek suretile mi öldüklerini tespit et 
tirmiştir. Bu tahkikat neticesinde 
facianın gizli kalmış her tarafı ay -
dmlanınış olacaktır. 

Kaz.azecle denizci 

Hataylılar 

Seçim İçin 
Gidiyorlar 

Gramer tatbikatı yaptırılacak 
Yenı di,l cereyanından sonra, mek. 

teplerden kaldırılan gramer kitapları 
üzerine, talebeye gramer okutulmu. 
yordu. Kültür Bakanlığı talim ve ter 
biye dairesi. orta okullarda bu yıl 
talebeye gramer tatbikatı yaptırıl
masını bildirmiştir. Ancak, henUz, 
yeni Türk gramer kitnbı hazırlanma 
dığından, blyıl da talebenin eline ki. 
tap verilm.iyecck, yalnız, kıraat der. 
sinde, okunan parçalar arasında ı;;e
çen kelimeler üzerinde çalışılacak ve 

neler anlatıyor? Hatay Erginlik cemiyeti başkam i. 
ken, başka vazifeler nldıgı· ndao ;sti-

talebeye kelimelerin cinsi ve mah!.. 
yeti, cümle teşkili ve saire hakkında 
maliımat verilecektir. Faciadan sağ olarak ve mucize ka 

b'lın· d k rtıulm 
1 

rdü fa eden doktor Abdurrahman Melek, 
ı en u uş o nn se men .. . . . 

Teme) Ismail ile sıtAScl Se.ufııllah.. dun sabalı Hataya gıtmıştır. Eski re.. 
dun Kalkavan vapuru süvarisi Orha.11 ....,.k ~d.., ~h :ı · y.:, .......... d -b. -k v·-

k tan ta af d tö 1 S 
ezı 1 are eym.1 azasın an ır ısmı 

ap r ın an mo r e arıyere . . 
d d t b
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1 

G 
1 

ta K 
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da Hataya hareket etmışlerdir. Ha. 
ora an a o omo ı ı e a a ya a . _ . . . 

k d 1 
'h · t' .

1 
· tayda seçım yakla.ştıgı içın, şehrunız_ 

ava.nza e er yazı anesıne ge ın mış . . 
1 

di de bulunan bırçok Hataylılar da !s. 
er r. tanbuldan ayrılmıWardı.r. ünümüzde 

Kazadan sonra tam iki gün iki ge kı ay içinde de, memleketimizdekı dL 
ce fırtına içinde kayalar arasında ve ğer Hataylılar, kafile kafile hare.cet 
deniz ortasında çıplak ve aç yaşıyan edeceklerdir. 
Temel Ismail, gemi parçalandıktan 
sonra nasıl kurtulduğunu dün kendi Hatay Erginlik cemiyeti umun•i 

merkezi, EminönUndeki binadan çık
sile görüşen bir muharririmize şöyle 
anlatmıştır: 

c- Davlombaz bozulmağa baaladığı ııı 
rada pontel demirleri ile birlikte denize 
yuvarlandım: Arkadaılarımın ne olduğunu 
bilmiyorum: Beıı dakika kadar deniz dibin 
"e kaldım: Sonra anaforlu sular beni adaya 
attı: Vakit gündüzdü: Tahtaların arasından 
adaya çıktım, tepeye kadar yUrüdüm: Ar 
kama baktım ki denizden çıkanlar öteye 
beriye koııuyorlar, onların yanma indim, 
ilk çıkan lsmail, sonra sıraslle Neçati, Re 
cep, Mehmet kaptandı: Hep beraber buluş 

tuk: 
Necati denizden çıkarken bunlardan baş 

ka iki arkadaıın daha adaya c;ıktıiını söy 
lcmiııti; fakat bunları &Öremedik: 

Uzerimde iııba!iı ceketi, mintan, gömlek, 
ayağımda da bir don vardı: Tahtalardan 
bir mahfaza yaptık, taelar araama ıııtındık, 
tsmail denizden çıktıktan bir saat sonra 
öldü, Peşinden Necati ile Recep te biru 
sonra gözlerini yumdular: Bunlar hepsi ao 
ğuktan öldüler: Biz Mehmet Kaptanla kal 
dık, Sabaha kadar kaptanla konuııtuk, dert 
le5tik, Ertesi sabah ben Mehmet kaptana: 

- Adanm bu tarafında bizi görmezler 
öte tarafa ııidelim,. dedim: 

Beri tarafa ııeçtik: Sazlar içerisinde si 
per bir yer bulduk, Burada Mehmet kap 
tan uyuklamaia bauladı: Takah gittikçe ke 
siliyordu.Ben onu konuşturmak harekete ıe 
tirmek istiyordum; O esnada benim de vü 
cudüm uyuımaaa baıladı; UyUyarak don 
maktan korkuyordum: Mehmet kaptana: 

mış ve dördüncü vakıf hanında yeni 
tutulan daireye taşınmıştır. Cemıyet. 
Hataya gidenlere ait muamelelerle 
meşgul olmaktadır. Hatay genç~eri
nin Türkiye.de tahsil görebilrueleri i. 
çin, daha geniş bir program yapılmış 
tır. Hükflmetimiz de, bir kıSim Ha
taylı gençlerin leyli ve meccani ola
rak Türk mekteplerinde okucturul -
masını kararlaştırmıştır. Geçen sene 
leylt ve meccani ancak 15 tal ~bil alı
nırken,bu yıl40Hataylı talebenin ınem 
leketimizde okutturulması kabul e.. 
dilmiştir. ünümüzdeki sene Ha.taylı 
talebe kadl'nsu daha ziyade genişle.. 
tilecektir. 

Yeni Mısır Konsolosu 
Dost ve kardeş Mısır hUkl1ınetinin 

şehrimizdeki yeni konsolosu Hafız 
Amir Bey dün şehrimize gelmiş ve 
vazifesine başlamıştır. :aafız Amir 
Bey daha evvel, Mısırın Atina sefa.. 
reti müsteşarı idi. Mısırın çok kıy • 
metli diplomatlarından ola.n yeni Mı. 
sır konsolosunun iki memleket ara_ 
smda çok sağlam olan bağları bir kat 
daha taviyeye muvaffak olmasını dL 
leriz. · 

~f;;r.ı.... t:ift ~am 
Usu une ihraz t:tT11er 

Taksi otomobıllerlıfüı ve owı:Jtlc;le. 
rin çift cam kullanmalan için konu
lan müddet gelecek ayın sonunda. bi.. 
tecektir. Şoförler cemiyeti rıamına 
dün belediyeye bir müracaat yapıl -
mış ve bu karara itiraz edilmiştir. 
Şoförler, eski otomobillerin lr:y111et. 
ten düştüğünü, camlarını dQğıştir. 
mek için yüz liraya yakın bir mas. 
rafa ihtiyaç bulunduğunu ileri sUr. 
müşler, plaka resminin de toplu o1a. 
rak istendiği şu günlerde bu kararm 
tehirini istemişlerdir. 

rstRK~~ 
"""'~ 

İstanbul limanında polis ve mubafa 
za teııkilatlnrı ile liman kontrol he 

yetinin iubirliiini gösterir yeni bir nizam 
name hazırlanmış, iktısat, dahiliye ve ııüm 
rük V ekli etlerine göndcrilmi11tir: 

• V illiyet ve belediyenin 938 yılı bütçe 
ıinin ıır;elir kısmı bitmiıtir: Bu &J' 

baııı masraf kısmına baıılanacaktır: 

• H alk Partisi ocak ve nahiye kongre 
leri bltmiıı, dilek raporları tespit 

edilmeye batlanmıııtır: 

• 
Ş ehir haricine iıliyen ve miktan yiiz8 

bulan otobiıslerin şehir sınırlarma 
çamurlu, pis ve tozlu olarak girmeleri ya 
sak edilmi5tir: 

• •Edirne gümrüklerini teftişe g1tmiıı o 
lan lstanbul gümrükler başmüdürü 

Mustafa Nuri dün liehrimize dönmUı\ür: 

• n· B oğazic;i lisesi izcilerinin yılbaşı tat ı 
dolayısile, Atinaya yapınafı karar 

laştırdıklan seyahatten vazgeçilmiııtir: 
- Biraz uyusam iyi olacak amma belki 

donarım dedim: Bu sözden sonra dalmı 

1ıın, Uyandıiım zaman kaptanın dili tutul 
muıı buldum: Bundan sonra da çok yaıa 
madı; kucaiımda öldü, O ölünce bana da si 
nir bastı: Deniz ortasında yalnız kalmııı 
tırn: Iki gündür soluk, açlık kuvvetimi ke 
si yordu; OlünUn yanından kalktım yine ö 
bür tarafa geçtim, bu sırada tahlisiye ııan 
dalı gelmlı, bafırmıılar, çaiırmııılar, ııit 
miıler, Ben de bir ıey duymadım, O ııece 
yi de adada ııeçirdim. Ertesi ubah erken 
den adanın batma çılı:tı:m ve undah sör 
dilm. Roket &taralı: beni kurtardılar:,. 

YURTI A HAVA V AZIYET1 

Yurdumuzun Karadeniz laYılarile Tralı: 
ya, Kocaeli, Eııe nuntakaları çok bulutlu, 

diler yerler kısmen bulutlu, ıarld Anadolu 
ıiıli ı~mlıtir, Edirne, tzınir, Kocaeli, Ba 
lıke1ir mmtakaları yafınurlu ...... miıtir: 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 53 
Arabi 1356 Rumı: 1353 

$evvel: 26 BirlndkAnun: 17 
GUneıı: 7,25 - O~le: 12,16 
lkindi: 1'4,36 - Akşam: 16.46 Radyofar istasyonu 

Geçen günkü bUyUk f ırtmada ante.. 
ni kopan ve bazı cihazlan bozulan Ka 
raden\z boğazındaki radyofar istas. 
yonunun tamiri bitmiştir. Dün mü _ 
hendisler, aleti tecrübe e~le't'dir. 
Bir ild gUne kadar tekrar çalışmıya 
ba.slıvacaktır _ 

kaldırılması için tetkiklere b&.flan~ 
tır. Bu mezarlık. camiln mukabil ta. 
rafında bulunan 49 uncu ilkmektebin 
behçesile de yanyanadır. Bura.da bu_ 
lunan Alemdar Mustafa Paşanın me 
zarı da. bir başka. tarafa nakledilecek 
tir~ 

Sevin~ gözyQflan 
Her iki gemici kurtulduklarına 

memnun, fakat arkadaşlanrun ölUmU 
ne milteessirdirler. DUn Kavaklardan 
gehrin kala.balığına iner ~ez ikisi 
de ellerini açarak: 

- Allaha şUkilr yine bugünleri gör 

Rilzclrlar cenubi Ana.doluda, Tralı:yada 
ıimalden orta kuvvette, Karadeniz lı:ıyıla 
rında cenuptan kuvvetli esrniı ıarlı:i ve kıs 
men orta Anadoluda sakin kalm11tır: 

Şehrimizdeki hava 
Dün btanbulda hava sabahleyin tama 

men kaoalı ve hafif vaiısb. öi.?leden 11onra 

Yatsı: 18,28 - lmsilc: 5,38 

niyade 2 ile 3 metre hızla esmi5tir: 

Saat 14 de barometre 760,7 milimetre idi 
Hararet en çok 10,2 ve en az 5 santigrat 
olarak kaydedilmiııtir: 24 saat zarfında 
yağan yağmurun metre murabbama bıralı: 
tılı RU miktarı S lrilnırrıımtlır· 
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Cif 
Gazete - Gazeteci 

Cenubi ispanyada 
Büyük Bir Harbe 
intizar Ediliyor 

ı Dünıa Gaz lelerini . [Yazan: B. FELEK] 

[ Birinci Saıla Ha'!_erleri 1 :::?:E·E:=~; 

Londra, 29 (TAN) _ ,lapanyadan gelen en son haberlere göre, 
a~iler lapanyanm cenubutarkiainde Kadis ve Malagaya asker 
tahtit etmektedirler. Hükiımet te bu havaliye 30,000 asker gön
dermiştir. Yakında bu mıitakada mühim bir muharebe bek-

·~~illlll!!~~~~~~~~~-~- •/lenmektedir. 
Teruel'de asilerin sığındıkları iki 

Atatürk'ün 
Teşekkürleri 

ı, noktadan biri si.ıkut etmiştir. Bu nok 

1 
ta rahipler mektebidir. !ikinci nokta 
vali konağıdır. Bu rasmın da sukutu 
beklenmektediJ'. 

Ankar&.. 29 (A.A.) - Rlyase. 

tlcüınhnr Umumi Kltipliğlnden: 

27 birinclldi.nun tarihinin yıl. 
1 1 

diiııUmil nıUnasebetile gelen bir 

1
\ çOk telgraflardan Atatürk mü. 
tehas js olnıuşlar ,.e i:.eşelddirle.. i 
rtnın bildirilmesine Anadolu A. 
jansuu memur etmişlerdir. 

- -- -

ISVEÇ: 

Negüsün Protestosuna 
Cevap Verildi 

Oslo, 29 (A.A.) -. Kral Ha.axo:ı: 
Habeş imparatoru Haile Selô.s;yeden 
aldığı teıgraf a 8.§ağıdaki cevabı ver. 

ıniştir: · 
"HükUınetim Hollandanm davetini 

kabul etmenıi§ ve Habeşistanm Ita..t. 
ya tara.fnıdan zaptının tanınması i_ 
çlıı Büyük Brita.nya ve Fran~ ~ez 
dinde teşebbüste bulwnak teklifinı de 

reddetmifitir.,, 

fTALYA 
ingilterenin Radyo 

Neşriyatına Cephe! 
Rom&, 29 (A.A.) - Sonka.nundan 

itibaren ıngil;z radyo istasyonlarının 
arapça neşriyatta bulunacaklan hak 

k d k. haberi tefsir etmekte olan 
ın a ı . . 

Giornale d'ltalia gazetesı, İngiltere -
nin ıtaıyaya bu suretle hilctUn etm~k 
. t d·-ıni yazmaktadır. 
ıs ~~~arrir. Bari'deki ltalyan ıstns. 

ınmltere aleyhinde propa yonunun o· - -
ganda yapınadıgtnı k~yıt ve §U · ıtır 
lan ilave eylemektedir: .. 

"Her halde Roma. lngılız nnşrıya. 
tını dikkatle ta.kip e.d?cek ~e bunlar 
tahrik veya ifsat cdıcı mah•yette ol. 
dukları takctrde mukabelede bnluna_ 

caktır ... 

AVUSTURYA 

Barselona Fransız umumi iş fede -
rasyonu umumi Katibi Jonhaup'nun 
Barselonada bulunduğunu haber veri 
yor. 

Salamanka Teruel mmtakasında şid 
detli muharebelerin devanı ettiğini, 
cUmhurlyetçiler tarnfından vukubu -
lan taarruzların tardedildiğini ve zayi 
ata uğradıklarım, Teruel'in içinde asi 
garnizonunun mukavemete devrun et 
tiğini ve Aranda kuvvetlerinin bazı 
sırtlan zaptettiğini. düşmana ait 7 ve 
asilere ait bir tayyarenin dUşUrilldü 
ğünü bildirmektedir. 

Meksikadan lspanya cumhuriyeti 
hesabına yirmi tayyar€'nin e-önderil 
di.ği, tayyareleri taşıyan Verokruz 
vapurunun mUhimmat da ta.§ıdığı 
bildiriliyor. 

Asiler on beş dakika Jmdar Port
bou'vu bombardıman etttler. Ispanya 
cümhurlvetinin Londra mUmessili Is 
panya sahillerinin hiçbir ablukaya 
tabi olmadıi?mt bildironistir. 

lki taraf 200 esir mübadelesine ka 
rar vermişlerdir. Daha faz\a esir mü 
badelesi müzakere edilecektir. Fran 
ko 25 idam mahki'tmunu affetmistir. 

FRANSA: 

11e e K 

Paris, 29 (TAN) - Fransa hüku. 
meti, amme hizmetlerini grev ile ta.: 
tiJ etmek istiyen belediye memurla. 
nna karşı şiddetle harekete karar 
vermiştir. Kabine, bugün neşretti~ 

bir tebliğde, grev kararını verenleri 
bu kararı gerı almıy11 mecbur edece
ğini ve icap eden bUtUn tedbirleri a. 
larak amme hizmetlerini devam etti. 
receğini bildirmiş ve bu kararın itti
fak ile verildiğini ilave etımiştir Bu 
gün tünel ,otobiıs elektrik mcmurla
n da grev yapmak istemiş. taksi me. 
n'lurlarının bir kısmı da bunlara ilti.. 
baka yeltenmiştir. Bıınlann zam 1Ste. 
~ne karşı hükfunct elli frank zam · 
· ' .!tm·ş. fakat grev :ı ,. bunu kaf: 
bulmamışlardır. Başvekil. grevcile . 
rln hevetini knbul etmemiş, herhangi 
bir mü?.akereve ancak işe baıŞlandık. 
tan sonra başlıyacağını bildirmiştir. 

- --------.---- ı zete)i ve gazeteciyi de düze!teo Uk 
)NGil TERE wısur o~"Uyucudur. Eğer iz de bizim 

Churchill Kabineye 

Niçin Giriyor ? 
Londra, 29 (A.A.) - B. Vinston 

Churchill'in yakında kabineye girece 
ği hkkındaki şayialardan bahseden 
Nevs Chronicle gazetesı dıyor ki: 

Majeste Kral Faruk 

"Chamberlaın ile C11urchill arosın. 
da. vaktile pek te samınü olm1yan mü 
nasebetlerln halen ıylleşmls buıun -
ması çok enteresandır. Churchill, nu
tuklarında, Almanya aleyhinae bu -
lunmaktan vazgeçm1ştir. Zira Cham. 
berlain'in lngiliz - Alman münase
beUer:ni iyileştirmek arzusunu anla. 
mış bulunmaktadır ... 

1 Donanmada Mühim 1 

1 Bir Deşğişme Oluyor 
Mısırda 

ihtilaf 
Londra, 29 (A.A.) - Evening 

Standard gazetesinin aldığı bir ha.. 
bere göre, Ingiliz amiralliği birinci 
lordu Chatfield önümüzdeki sene ba 
şmda istifa edecek ve yerne a.nava. 

S S fh d tan filosu kumandanı amiral Ba. on a a a chause tayin edilecektir. Bu amiral 
• 1 59 yaşmdadJT. Amiral Bachauese bah 

Kahire, 29 (TAN) - MıBn' kralı 1- nyeliler arasında çok sevilmekle be. 
le Nahas paşa hUkiiıneti. a~ındaki raber, yine bu gazetenin yaı.dığma 
ihtilaf, kati bir safhaya gtrnl'ştir. An ı?öre, bazı bahriye mahaftli Jord 
!aşılan, Majeste kral Faruk, Nahas Chaltfieldin vazifesi başında kalma -
Paşaya bir temer~z kabinesi teşkil smı istemekte ,,.e diğer bazıları ise 
atmesini teklif etmış. Nah~s ~~~ın Lord Chaltfield'in yerine. yine onun 
bu teklifi kabul ~tm~esı uzerıne ~bi 64 y~mda olan· amiral Lord 
kral Faruk, saray ile hukümet arasın Cork and Errey'in getirilmesini arzu 
daki ihtilafın bir komisyon tarafın. etmektedirler. 
dan tetkikini, komisyonun sabık baş 
vekillerinden. mecı:s reis1erinden ve 
sair ricalden teşkihni teklif etmiş. 
tir. Kralın bu teklifi hUküınet tara_ 
fından tetkik olunmaktadır. 

Nevyork Borsasında 
Kıymetler Çok Düştü 

Nevyork, 29 (A.A.) - Kıym~Uer 

borsası haftalardanberi en fena gıi. 

nünü dün yaşamıtşır. Bir bedbinlik 
havası hakimdir. 

Borsanın kapanış saatinde, 
15 teşrinievvclden beri tahakkuk e. 
den karlar tekrar kavbedilmiş bu ıu. 

nuyordu. Başlıca kıymetlerde beş 
puvnna kadar yükselen bir düşme ol. 
muş ve bunlardan bir çoğu bir qı>nc 
veya daha fazla zamandanberi kay. 
rledilmiyen en aşaı'rı sev'ycye düşmtıc 
'ür. lki milyon 3 O bin h:sse senec!i 
el değiştirmiştir. itimadın sareılma.. 

sına sebep. büviik endüstrilerle bil 
kiımet arnsındaki iht%fm genl;lP 
ıy es: endisesidir. Çel;lç ve otomohil 
endüstrisi haberleri de tatmin eder 
mahiyette olmaktan 11:ı:aktır. 

Ankara Müddeiumumisi 
Ankara, 29 <Tan muhabir'nden)

Müddeiumumi Hateminin münhal ad 
liye mUfett'şliklerinden birine tayini 
karq rlasbrllmıştn'. 

~·XISA 

JI \ HABERLER ...... 

1 ANKARADAN: 
• Ortamckteplcrde yardmıa mual 

ı 
lim çalıştırılmasına, muallim ihtiyacı •ı 
karşısında bu sene de devam edilecek : 
tir: 

i • Tiirkiye - Iran hududunun tashi 
hi layihası Meclis hariciye cncümcnın t 
de görüşlllmektedir: 

ı • Bu sene toplanması kanunen li ı 
: zım gelen maarif şiirisı gelecek ısene ı 

toplanacaktır: 

HARiÇTEN: 

• Arjantin hava kuvvetleri kuman ı 
danı, birkaç gün sonra Almanyayı 
ziyaret edec tir: • 

• Gelecek ayın on birinde bütün A ! 
vusturyada krallık leh:.ne tczahurat 
yapılacaktır: 

$ . : Fransa~a il.yan ~e~lisi, adliye, da f 
f biliye, bahrıye ve mıllı müdafaa büt • 
: çelcrini kabul etml.ştir: ı 
........................................ 

iyi gazeteci olmamızı 1 tıyorsaruz ıyi 
okuyucu olunuz. Bu sözümle ıze: 

8. de Valeta 

İrlanda 
istiklal 
Kazandı 

Londra. 29 (TAN) - lr1nnd~ icra 
reisi B. de Valeranın esasi kanunu bu 
gilnden itibaren tatbik olunmakta -
dır. Yeni kanuna göre, Mandanın a. 
dı bu memleket dilince Erle dir. Dev 
let reisi, yakında yedi sene mUddetle 
seçilecek ve De Valera hük\lmet şefi 
olacaktır. Kanunda lngnterc kralın
dan bahis yoktur. Yalmz kral :!erde 
memleketin diplomatik mümessille. 
rini tayin edecek ve beyııelmilel 'şle. 
re ait mukavelelerinı tasdik edecek. 
tir. 

FiLiSTiN: 

Yahudi Meclisi 

Ayak Direyor ! 
Kudüs, 29 (A.A.) - Milli Yahudi 

meclisi, resmi bir beyannamesinde, 
Filist;nin statüsü hakkında bir itilaf 
vücude getirmek üzere bazı Yahudi 
ricali ile Arap ricali arasında girişi!. 
miş olan müzakerelere tamamile ya.. 
hancı olduğunu bild:rmektedir. Mec. 
ı;s, Filistinin siyasi istikbali ve milli 
yurdun akıbeti hakkında müzakere. 
!erde bulunmıya ancak Yahlldi njan. 
sı ile milli meclisin sa'ah:yeili oldu. 
ğunu bildirmekte ve Filistin statüsU. 
ne Yahudilerin m;ktannı tahdit ede.. 
cek bir maddenin derced°lmesi için 
yapılacak her türlü teşebbüslerin n. 
ıevhinde bu!unmaktadır. 

Hatırlardadır ki. müfrit Arap mah 
felleri de avni noktai mıımn iJeri sür. 
müşlerdi. lngiıtere, Filistine yeni 
bir kom syon göndermektedir . 

- Siz fe.na okyucu \UlUZ ! Demek 
terblyesizJiğinde buhınmuyonım •• Siz 
dediğim olnıyucular lditl inin heyeti 
umurniyesidir. Bunwı i) iliği okuduğu 
gnzete)i abur cuburla dolu görmek 
istememesi. hakikate bağlı kalınası. 
muharrirleri \'C sahiplt".ri elinde ef. 
kiin umumiyenin bir emaneti olan 
bir gazetenin bu hizmetten ba.5ka is
lere snrlontıhk etmemesine dikkat ey 
leme i, demektir. 

imdi, ben şimdi l)i bir gazete oku. 
yucu u olnuya çalı ıyorum. Ondan 
onrn da iyi gazeteci olmıya !:alışa.. 
cağım, ömrüm \ 0efa ederse. 

Bu birkaç satın ağmnda gevele -
dikten sonm a ıl maksada gelıyo

rum: 
l5'içre gazeteleri, son günlerde 

Fran anm büyük gazetelerinin tuttu. 
ğu bir fena yoldan acı acı §ikayet et ... 
melde ve hulasaten: 

''Puri in büyük gazet.ele.ri dünya • 
nın bu Sll'a m gul olduğu eo mUhlm 
hadiseleri ikinci plana bırakarak me. 
sela: insan kasabı Ve!d.mn.o 1 mlnde. 
ki Almanııı muhtelif potlarda fotota.. 
rmı birinci sayfaya koyuyorlar, cl. 
nayetıcrlnin her saflınsmı en ufak t:e.. 
ferrtintn kadar yazıyor \o bu iğl'eng 
hikllyeleri bir. el sayfada 86, 48 pun.. 
t.oluk başhldarla halka arzediyorlar. 
o kadar ki, artık bu ve bunun gibi 
katli, hırsız ve şerirler günün kah.. 
raınanı gibi gazete edebiyatının en 
parlak me\'Ztlunu teşkil ediyor. Bu 
hal halk'lll maneviyatına ,.e alılôkıııa 
menfi tesirler yapıyor; cinayetlere 
karşı ol:ın tabii hu umetin ya.va., ya.. 
vaş hafiflemesine 'e oihn)·et cürmün 
bir . öhret vasıtası telakki edilmesine 
kadar gidebilecek nıfuıe\i bir tered
diye sebep olacak gibi tehditkU.r bir 
şekil alıyor. Bonon önüne geçmek 'e 
bu gıöi znten elim lılidiselerio tikrl 
elim olan taf ilfıtındnn, mUcrlmlerl.ır 
bir insani kıymet ifade etmekten çok 
uzak olan sözlerinden hah etmeliP 
onu gazete ütunlannıo ba ma çıkar 
mamak en basit insani bir lilzwııdur" 
demelrtedirler. 

Avrupa gazeteleri içinde bilhassa 
Fransız gazetelerinin büyük bir las. 
mını hıgiliz, AJmao gnzetelerile mu.. 
knyese edenler, 1 vi~relilerin bu şiki 
vetini haklı bulurlar. Ben. bu milta
leayı burnyn dercederken, bizim de 
bu hastalığa tutuımamamızı candan 
cIUemektelim. lşt:e gazetelerimizi bu 
kötü ' zi~ ete düşmt>.kten ancak iyi 
okuyucular 4rnrtarncaktrr \'C inan • 
mak lilzımdır ki; FnınStz gazetelerini 
bu fena hale, keodi karileri solanak. 
tadır. 

Nazi Propagandası 

Devam Ediyormuş 
Vi ana, 29 (A.A.) - Avu.sturye_ 

Y nda. evrakı sokmıya n.a 
sa propaga tc bb .. .. k -
t f bUyilk bir nazi şe usu eşfe_. 
~ Yukarı Silezyadaki Şard:tı~ 

Yeni Romen Kabinesi 1Ve Yapacak? 
Millet Meclisinde 
Yeni Layihalar 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden)

Son günlerde Meclise gelen mühim 
kanun layihalarmdan bazıları şun. , 
tardır: dilm;ştir. dört kişi ·1 p 

gU rUk meınurlan ı e a.s-
m el b r Alman otomo~:··n 

sau'den g en · -
de nazi kitnpta.rını :e tal:~t mektup 
lannı muh~evi bilyük pa ke.fer :'P. gc 
. . erd: Yolcular tev ı edılrn.iş. 

çırmışl r. 
tir. 

Dr. Aras Ankarada 
29 (Tan ınuha.birinden)_ 

Ankara. T vf.k R·· · . . Vekili Doktor e ı uştu 
Harıcıye Istanbula geldi istaa 
Aras, bu ~~ah kftnı tarafından kar 
yanda harıcıyc er 
§Ila:.ndı. -----0-

Karacabeyde 19 

t' a~ ve Kapatddı 
ANl _ n~ebay Rcm-

K .. acabey (T N et Torun ve 
z· 0zkan. ŞarbaY ~l Hakkı Bilgin . . ısınaı ' 
belediye hekınıı · tetkik etmiş-

h .ı ı.• "4 kııf"\'PVl ka~n .,n <ı 1\ ı •l i '-•!arak ka -
yrı. sıhh l.IU 

lcr, 19 unu ga ·-er 15 indeki ufak te 
patmışlardır. Dıg al tamamlan -

k 1 derh 
fek no s~~ az:n ir :Kahvehaneler da-
ması blldınlmişt · d bulundurula.: _ 
imi bir kontrol altın a 
caktır. 

R omanyıı kabinesinin değiş. 

mesı \ e milhyetçı hırist?,rım 
lar lideri B. Goga'ıun hilkfımet ba 
§ma geçmesi biıtün A\Tupa si)nsı 
mahfellerlni mesgul eclen en mü. 
hiın mesele olmuştur. Hiltün dün. 
ya matlmntı. bu tebe<l<lUJ iizerinde 
~eş·t çe~it mütalen.lar yiiriltmek. 
tedir. 

ller şeyden evvel şu noktayı kay 
detmcl< gerektir ki. B. Goga bir 
koalisyo.n htikfımetı vücude getir
nıiştır. KabinP. dün Romanya kra. 
l11ta sadakat yeminini ifa ;tmi5 ve 
1.§e ha lanuştır. Yeni Romen kabi. 
neslnLn reisi müfrit sağcı ,.e ifrat 
Prensiıılerine bağlı olmakla meşhur 
ise de bir koalisyon htikiimcU vU. 
?U<le ı.tetlrdJği lç.ln ifrat siyasetini 
tst'ıetıiği sekilde tatbike im.kan bu. 
laın'l'ae;I< gibi görünüyor. 

l"enı hükumetin Hariciye Nazın :•an n . .&llcesco, Romanya.nın bun. 
an e\'veJki taahhiltlerlne riayete 

\•e lt1ilakJarma itimada müstenit 
bir 54,..,..,~t taki ed -· • .. 1 
nıfct· ., ~ · il cceg:an soy e • 

... ~ır. 
Dü ıku 0 Ya ~tbuatmm Romanyada 

°"' buJan tebeddül dolayı ile yU. 

........................................................... 
f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 
: : ........................................................ 

rüttiildcri mütalealal'.ı şu şekilde 

hulasa edebiliriz: 
Lonclrn gazetelerinin çoğu, Ro. 

manyrumn ltnlya ve Almaııyaya dn.. 
ha fazla yakl:ışacağım tahmin e. 
dilorlıır. 

Parls gazeteleri de aşağı ~'ulmrı 
ayni fikirdedirler. Bu gazetelerin 
bir kı mı Goga'nın Paris - Lon. 
drn mlh\ erinin dostu olmadı~nı a
!;ıkça anlatmakta ve Roman -anın 
antikomintem P.nkt:a girmesi ihti 
malimfon hahsetm~ktedirler. 

Rerlin ve Roma ga7.eteleri Ro. 

manynclaki tebeddülü çok iyi karŞı. 
hyorlar. Roma gazetelerine göre, 

RomaD)"B fa izm sistemine doğru 

lilriimcktedir. Bcrliıı gazeteleri de 
Romanyaırnn yeni hiikfımeti ile nas 
yona! sos)·alizm arasında ideolojik 

kara.betten bahsetmeldedirler. 
Lclıistan ·da yeni &men kabine. 

sini i3i kar lıya.nlar arasındadır. 
Çiinkü ~eni Romen lıiikfırnct Teisi, 

Lehistan Ue sıkı bir ittifak yapmak 
'ehinde<lir. 

llu kı a hulisadaın da görülece. 
ği \·eçhile n-0manyada nıkulmlnn 
tebeddül, demokrasiler ta.rafından 
başka türlü, tot.aJiter veya ona la... 
1 ın devletler tarafından da oa1:11rn. 
türlü karşılanmıştır. 

Umumiyetle hiiküm süren 
knına.at Romanyanm fıışl t. 

lik yolunu tuttuğudm·. Bunun için 
yeni hükfımete ekseriyet hımln e. 
decek yeni bir seçim yapılacaktır. 
Yeni hükfimet reisi, bu eçimde. 
belkJ de geçen eçiıncle ne retti~i 
program dairesinde hareket ede
cek, yani So\'yotler blrliğı L 
le her türlü te.5rikl mesai • 
nin ve Titülescu'nun '!liya _ 

setJ aleyhinde bir programa is

tinat edecek ,.e Yahudi düşmanlığı 
esası Uzerlnde hareket iç.in hazırla 
nacaktır. Yeni başvekil geçen se -
dınde bo ~ lnr dııiresimle mii • 

en.dele etmiş, fakat Roman) a mec. 
li inı.n 390 melıusJuğundan ancak 
kırk ıkndar mebu luk kazanabilmi~ 
ti . 

l"cıni bir s~im yapıldığı takdir. 
de bütün sağ cenahın elele vererek 
hareket etınesi <lnhn fazla kU\'\'et 
teminine mu\'affak olması muhte. 
meldir. Bu takdirdi' yeni kabine _ 
oin ifrat pren iplerini tatbll< etme. 
si ve ltalyn ile Almanya.} a bnğlan. 
mayı istihdaf eden bir siyasete bağ 
Janma ı i.nikfuılan ~.oğahr. 

nu y:ii7..deıı biit iin A' rupn efkfı. 
rı umumiye inin Uoınnn) a tizerln. 
deki hadi eleri, büyük bir ehem
miyetle takibe devam edeceği şüp. 
he götürmez. Bilhassa Romanyn 
run müttefikleri \ "e lrnmşulan, Ro. 
men siyasetinin n~ni iııkisnflannı <le 
rin bir aliika ile takip edeceklerdir. 
Hadi entn, Avrupamn umumi iyn 

setinde. Orta Anupanın iyasefüı. 
de. Balkan aleminile mühim bir ta. 
ha\'\'Ü1e miisait olduğ"tı şiiphe gö _ 
türmez. Bu t:aha\'YÜllerin sulh, i _ 
t;ikrar 'e emniyet lehinde olmru ttn 

tememıi rt:ınek hizo gerekf'n \ azi. 
fodir. 

Devlet demiryollarının ihtiyacı o. 
lan muharrık ve müteharrik edevatın 
sipariş içm Nafıa Vck8.letine 16 mU 
yon lira kadar taahhüt yapabilme sa 
lfı.hiyeti veren kanunun bir maddesi. 
nin tadili hakkında layiha Fenerler 
ıdaresine verilecek tazminat karşıl.L 

ğmm ne suretle temin ed.:.Ieceği ve 
hazinenin ortaklığı bulunan şirketle. 
re ait hisse senetleri satın alınması 

hakkında layiha; 1334 - 1918 dahı. 
li istikraz tahvillerinin 1938 ikrami. 

yeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu 
tahvillerinin de dahili istikraz tnhvll. 
lcrl ile mübadelesine dair lft.yıha. 

Halk bankası ve halk sandıklannm 

sermayeleri hakkındaki kanun ıa~ 
hası. 

Resmi llônların Nesri 
için Mütalea Soruldu 

Ankara 29 (Tan muhabllinden)
Başvekalet kıymeti 15 bin ı ·radan az 
olan devlete ait ilô.nlarm gazete'erde 
ne şekilde ılan cdılmcsinin doğru o. 
in.cağı hakkında \ l'kaktl rdrn muta.. 
len ormu tur. 

ın 



r· 
iki Anah Çocuk Dukkanı 

Yakanlar 
Adliyede 

30 - 12 - 937 _:::: 

Bugün 1- MiKiNiN 19·38ŞEN HAFTASI • 
.M. ~ } ~ k 4 kısımlık tamamen renkli, eğlenceli ve musikili komedi 

Sinemasında 2 - Sevinıli .. ~.HIRLEY TEMPLE'in 
Fransızca ıozlu en son ve en güzel filmi 

(§ ~ n v umu ırce~ k Çocuk~~ı: içi~ hususf l:::ijjjlJ tenzılatb f ıyatlar 

müziği •••••••••• 

SONAT 
~-llİ••••••• Tolstoy'un methur eseri - Beethoven'in ilahi 

KR~UT~ER 

Davası Son 
Safhaya Girdi 

Dü? Asliye Altmcı Hukuk mahkemeainde tam dört Y8.fına gi
re~. bı~. davaya devam edilmittir: iki analı çocuk davuı. Alaliye 
~çuncu, Sultanahmet Sulh ikinci, Methut Suçlar mahkemesi ve 
nıhayet Altıncı Hukuk mahkemelerinde birçok hukuk ve ceza 

Sultanahmet birinci ceza hakimi, 
dün, ~asten yangın çıkaran Uç genç 

Senenin en muhteşem filmi. Edebiyat ve müzik dünyasının ikiüstadının 
en güzel eseri ŞOPEN ve TCHAIKO VSKI'den parçalar) 

LIL DAGOVER - PETER PETERSON (Fransızca) 
hakkında tevkif karan vermiştir. 

aafhalan geçiren davanın eon vaziyeti tudur: 
-ı Fatma Dhan iki buçuk sene evvel 

Bunlar Sultan hamamında Saidi
ye hanında gömlekçilik yapan Pana.. 
yot, çırağı Llgor, hanın odabaşısı Sı
vaslı Raşittir. 

- --·· Yar1n Akşam T DA K Sinemasında ·---• 

Yeni Sene Dolayisile 1 P E .K Sineması 
B 1• r Af altıncı hukuk mahkeme.sine müraca. Hakim, evvela Panayotun sorgusu yon a~ ederek mahallebici Ali hakkında nu yapmış, o kendisini şöyle müdafaa 

bır dava açmış. Şimdi dokuz ya- etmiştir: 

Ka ~ Q k şına gire..n Nennini kendisinin - DUkkannn 2000 liraya sigortalı 

B Ü Y 0 K VE G Ö R Ü L M E M i Ş B İ R SÜ R PR 1 Z H A.Z 1 R L 1 Y O R 
Yann Matinelerden Başlıyarak: ??? 3' Ç 1 S 1 doğurduğunu iddia etmiş ve evvelce idi. Ben hazır gömlekçJyim. Şeker 

adli tıp işleri müessese.sinde yaptın. bayramı münasebetile arife gUnUne • • • 
M ah k A lan kan tahlilinin doğru olmadığını ı kadar çalıştnn. Bayramdan sonra dU. u m 1 da ileri sürerek çocuğuq. kendisine kana a.z uğruyordum. DUkirun iki a. 

J\sli e be inci . verilmesini istemiştir. M"'ahkemc şa. nahtan vardı. Bunlar yangının çtk. 
Y ş ceza mahkemesı, af. hitleri dinledikten sonra çocuğun ma • · 

yon kaçakçısı Nesim Çiprut aleyhin- hall b" . Al" . k F t masmdan bır hafta evveline kadar 
deki davayı dün bitirmış" ve suru sa.. h t·e ıcı d ının, Fansı Da ma Neza. Ligorun yanında idi. Sonra ben al -

ııo a m ve avacı atma hanın tıbbı 
bit görerek. bir sene altı ay hapsine adli müessesesinde tahWicrini a tır dım. Ya.ngrn ayın 23 Uncü perşembe 
ve ~8,500 lira ağrr para cezam öde- mış ve çocugu-n kanının grubu ~/ .1 gilnü çıktı. Ben Uç gün sıra ile dükiL 
mesinc karar ı...+q- 1 1 e - · ilk-. . venn~..,... karısı Fatma Nezahatin kanlarının na ugramadım. Bır sabah bana d a 
Nesım Çiprut, iki sene evvel Ha. grupuna uygun olduğu hakkında b. nm yandığını telefonla bildirdiler, 

:~t:~a a:;vk~ceği~ bll~lrerek rapor getirtmiştir. Dün mahkeme~: Geldim her şeyin yandığını gördüm. 
al fok t ofn 1 racı ıçin müsaade davacının avukatı bu rapora itiraz et Masanın gözilnde 350 lira ile bir de 
.~· af~ a ı.i'0=~ başka yerlere miş ve §unları söylem.iştir: elmas yüzük vardı. O da yanmış. Dil-
~~~d~ ad.a Na-' ç~ takibata gL - Bu rapor kanunlarımızın iste kanda iki bin liralık kadar ma.ı var-
r'9-U ıgı sır '"""m ıprut ortadan ·-· . . - dı. 
kaybolmuştur. dıgı katıyctı ve vuzuhu üade edemez. 

Geçen Nisanm onuncu gUnU, mah. Mahallebici Ali ile karısı Fatma Ne- Bundan sonra dinlenen Ligor, h~ 
keme. hakkında tevkif karan vermiş zahatin kan grupları ayni çıkmıştır. kikati şöyle itiraf etmiştir: 
fakat suçlu o zamandan beri buluna~ Çocuğun kanı da bunların grupun • Bayramdan bir hafta evveldi. Bir 
ma.mıştır. Avrupaya kaçtığı anla.şı.. dan im.iş. Fatma NezahaUe Alinin gece saat 21 de ustam Panayot ha. 
lan suçlu, yakalandığı zaman hak_ kanlarının ayni grupa mensup olma.. nın odaba.şrsı Raşide: "Nasıl dediğim 
kındaki mahkiımiyet karan tatbik sı bunların aralarında bir hısımlık v §ekilde dükiuu yakabilecek misin? 
edil ktir e Sigortadan paralan çekelim.,, dedi. 

ece • kan karabeti olduğuna nasıl delalet 
K k k Raşit "beş yüz lira verirsen yaka -
umtıf aça çı•ı etmezse, çocugu~ n kanının da bunla. nm.~ cevabını verdi. Pazarlık yaptı. 

A.ym on yedisinde Romen bandı. nn kanmm grupuna mensup olması ıar. 300 liraya mutabık kaldılar. Us-
ralı Recele Karo~ v~pın:1 tayfaların.. çocuğun onlardan olduğunu katiyen tam çekmecesinden iki elli ve iki de 
dan Zoltan ile Durutrl, ıpekli kumaş isbat edemez. Çocuğun kanının Aliye yüz liralık çıkararak Raşide verdi 
kaçırmaktan suçlu olarak yakalan- ve Nezahate uyuşu bir tesadüfi ve: 
mışlar ve asliye ceza mahkeme.sine en 
verilm.i§lerdi. Yapılan duruşma neti. başka bir şey değildir. Hem çocuğun 
cesinde DJmitrinin hıldisede alakası babasının kanı da muayen eettiril _ 

olmadığı anlaşılarak beraetine karar memiştir. Onun hakiki babası Çor_ 

- Arifeye kadar !§imiz var. Ari. 
feden sonra ynkarsm, dedi. 

~t bunu kimseye soylemeınem 
verilmiştir. Zoltan 9 ay hapse ve 39 luda askerdir. Adı da Mehmet Ardı. için bana da sıkı tenbihler yaptı. A. 
lira para cezasına mahköm olmuştur. bandır. Eğer onun da kanı tahlil e. 

Niıanhsını Öldürmek· 

ten Suçlu Genç 
Dün Asliye ikinci Ceza Mahkeme 

sinde 2,5 sene evvel Sanyerde Ham 
dipaşa koruluğunda nişanhsıBetkisi öl 
dUren lbrahim Ethemin muhakemesi 
ne devam edilmiştir. Ibrahim Ethem 
evvelce bu suçundan beraet etmiş, 

temyiz mahkemesi karan bozduğu .i 
çin muhakemeye yeniden başlanmış
tır. Suçlu Anadoluda bulunduğu için 
istinabe suretile alınan ifadesi, diln 
mahkemede okunmuştur. Duruşma, 
tetkikat için kalmıştır. 

dilse belki çocuğun kanına uyar. 
Bundan sonra, Atinin avukatı ce. 

vap vermiştir: 
- Fennin üadesi katidir. Dava 

tam dört senedenbcri devam ediyor. 
Bir an evvel karara bağlanması ıa.. 
zmıdır, demiştir. 

Bu sırada mahallebici Ali de şun. 
lan söylem.işir: 

- Ben çocuğun babasıyım. Çocuk, 
ayda 300 lira getiren bir apartman 
değildir ki. bu kadar ısrarla takip e. 
deyim. Esasen çocu~'Ull kanı da bl,. 
zim kanımıza uyuyor. • 

Mahkeme, karar vermek için du • 
ruıımayı önünıUzdeki ayın on doku. 
zuna bırakmıştır. •ı.; · 

Seni çok nğır cezalandırmak istiyordum. Fakat 
düşündilm ve emin oldum ki, sen bu cezayı kendi ken 
dine fazlasile vermiş bulunuyorsun. İzinsiz olduğunu 
bahane ederek, hiddetle ağzından kaçan bir sözU ye
rine getirmek, yahut inaduu yenmemek için dört bu
~uk aydır mektepte kalıyorsun. Bu dört buçuk ayın 
seni ne ha1e getirdiğini pekala tahmin ediyorum. Ke 
nan, seni dünyada benden daha iyi a~ıamıı:ı hiçbir 
insan yoktur. 

rifeden sonra ben ustaya anahtarları 

teslim ettim. O bana bir elli liralık u. 
zatt ve dedi ki: 

- Ligor, şu parayı al .. S:gortadan 
parayı alınca sana mükemmel bir de 
palto yaptJrınm. 

Bir gün işittim ki, dükan yanını§, 
beni de yakaladılar. Hakikat bundan 
ibarettir. 

Panayot, Ligorun söylediklerinin 
hepsinin ya.lan olduğunu söylıyerck 
itiraz etmiştir. 

Hakim, her üçünü de tevkif etmiş 
ve mUddeiumumiliğe göndermi!'tir. 
Müddeiumumilik yangpı yerinde -fen 
heyetine tetkikat yaptırmaktadır. Ra 
poru bugün verilecektir. 

Birine Gönlünü, 

Ötekine Parasını 
Kaptırmış. 
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Hu~ünkü program: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRIY ATI: 
Saat 12,30 PUikla Türk muslkisl, 12,50 

Havadis, 13,05 Pllkla tUrk musikisi, 13,30 
Muhtelif pllk ne:ıriyııtı, 14,00 Son, 

• Düzceli Omer oğlu Omer isminde 
bı.r açıkgöz, Samatyada kahvede o. 
tururken uzaktan tanıdığı Ibrahirnin 
evlennıek istediğini ve bir miktar pa 
rası olduğunu duymuştur. Bunun Ü

zerine lbrahimi bir kenara çekmiş, 
ona tanıdığı genç bir kızı takdim e
deceğini söylem:ştir. Hatta bir ara- .. _. 
Iık ~ddeden geçen bir kadını gös
t~rmış, evlenmek üzere muvafakat e

ediniz. 
Tepebaşı _ Daire 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30 PHikla dans musikjsi, 19,00 

Bayan inci Şan, keman ve piyano refa 
katile, 19,30 spor mlisahabelcri, Eşref 
Şefik, 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Cc 
mal Klimil ve arkadaştan tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 

Hava raporu, 20,33 Omer Ru:a tarafm 
dan arapça söylev, 20,45 Fasıl saz heye 
ti : Okuyanlar lbrahim, Küçük Safiye, Al~ 
ut Cevdet Kozan, keman Cevdet, kanun 
Muammer, ldi.rinct Hamdi, nıaf~ye Sali 
hattin, Candan, (aaat ayarı), 21,15 Orkes 
tra: 

dıp etmiyeceğini sormuştur. 
Ib~ahiın, buna kanmış, Omere ni. 

kah 1§lerini takip etmek Uzere 30 li. 
rasını kaptırmıştır. Bunun üzerine iş 
meydana çıkmış, Ömer yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Ortamektep Muallimleri 
Arasında 

ll-lf ıı "tıu ı Beledıyesı Şehir Tı 

~
~llffi!~ O R A M K l 

yat.rosu 
S M 1 
a 

sım 

r:ııı~:;;ııııı;tı sa~~!t3~ 
ij llll~ \1\ trajedi 3 kı 

OJJ.f!.:RET KISMI 
Saat 20,30 da. 

BlR KA VlİK DEVRll..DJ 
5 perde komedi. Yazan: ın., .. ; 

lstanbul Kız lisesi eski doktoru Zahide 
Taksim ortaokul doktorluğuna, Davutpaşa 
muslkl muallimi Fuat ayni okul müdür mu I' 
ıvinliğine, açıktan Hami Ka<ftkl)y ikinci or 
ta resim muallimlii:ine, lı:ız muallim mek 
tebi tarih muallimi Fahriye ilive olarak Fa 
tih orta ingilizce muaUimlifine, Nişantaoı 
-tıı;~ '11 '-4 ı ı7~&yc ıuuaı.uuu ~c;:uınlc ilave- vu .. 

CelRl MUsahipoğlu. Pazar 
günleri 15,30 da Matine. llliU I 

SADi 
ROSU 

"'ınTUGRUL 
rIDK TlYAT 

PAZARTE 
(KADIKÖY) 

SiNEMA 

SI 

SThı"DA 

1 - Osc:hiet: Olympia uvertür, 2 -
Çaykovski: Suitc lirik, 3 - Armandola: 
Mariaıte dcs Roscs, 4 - Mnssenct: Pcn 
scc d'Automne, 22,15 ajans haberleri, 
22,30 Plakla sololar, opera ve operet 
parçalar, 22,50 So,n haberler ve ertesi 
ll'İİniin ..,rn'""•"'' 2.00 Saıı. 

rak Beyoflu akşam kız sanat okulu riyazi 
ye muallimlliine, Konya ortaokUlu fransız 
ca muallimi Vehbi Akışehir ortamektebi 
fransızca muallimliiine nakil ve tayin edil 
miolerdir: 

ÖLÜ M 
Bahriye kaymakamlığından müte

kaid Aziz Kaptanın refikası ve tstan
bul sayln.vı General Doktor Hakkı 
SinMi Erel'in hemşiresi, Belediye tef 
tiş heyeti mümeyyizi Ceml}l Erel'in 
amcazadesi Bayan Nebiye vefat et· 
miştir. Cenazesi bugünkü Perşembe 
günü saat 11 de Kadıköy Moda cadde 
si 132 numerolu hanesinden kaldın
larak Karacaahmet rne7.artığındaki 
aile makberesine defnedilecektir. Al· 
lah rahmet eyliye. 

..... .r:. ~ .n. .n.. ıı. ... , -
Askerlik işleri 
ŞUBt;l.'E DA Vl!."'T 

Bakırköy askerlik ıubesinden: 

u ı ... v 

1 

Bakırköy askerlik ıubeainde ka yıtlı ye 

dek piyade yarsubay Zileli Omer o 
mi (1637) memleketinde ve adre 

ğlu Naz 
sinde bu 
şubeye 

tupla bu 
lunamamıştır, On beş gün zarfında 
müracaatı ve hariçte ise bir mek 
lunduğu mahalli ıubeye bildirilme si: 

Bir Eroin Müptela 51 

esi, Do Asliye beşinci ceza mahkem 
ğan isminde bir eroin müpte 
muhakemesini bitirmiştir. D 
6 ay müddetle hastanede ted 
tında bulundurulması kararla 

18.sının 

oğanın 

avi al. 

ştırıl -
mıştır. 

ANKARA RADYOSU 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak neşri 

yntı 12,50-13,15 Plak: Türk musikisi ve 
halk oarktları, 13,15-13,30 Dahili ve ha 
ricl haberler, 

AKSAM NESRIYATI: 
Saat 18,30-19.00 Muhtelif plak n~ri 

yatı, 19,00-19,30 Türk musikisi ve halk 
oarkıları (Makbule Çakar v~ arkadaşları) 
19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça neşri 
yat, 19,45-20,15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Hikmet Rıza Sesgör ve arka 
daşları), 20.15-21,00 Plakla dans musi 
kisi, 2100-21,15 Ajas haberleri, 21,lS-
21,55 Stüdyo salon orkestrası, 

1 - Rpbinstein: Melodie, 2 - Rachına 
ninoff: Elegie, 3 - Puccini: La Boheme 
4 - Albeniz: Caphricho Catalan, S -
Mozart: Il Re Pastorc, 21,55-22,00 Ya 
rınki program ve lstiklil Marııı: 

tan çıkamadı. Ben baharı bekliyordum. Baharla be 
raber ona· bayat ve sıhhat geldiğini birçok defalar 
denediğtm için, yine bu mevsimde ümidim vardı. 

Hakikaten tahminimde yanılmamıştım. Leylakla 
nn açtığı hafta Nalan yataktan çıktı. Onceleri evin 
içinde, bir mUddet sonra da bahçede gezinmiye ba.g 
ladı. 

Ayrılık günleri yaklaşıyordu. 

• li 

Nihayet herşey bitti. Kuralar oekildi. (K ... r ta, 
( .. ) inci kolordu emrine verildim: 

Çektiğin acıyı kati görerek bu mektubu yazmıya 
karar verdim. Seni büsbütün affetmiş değilim. Yal
nız şunu bilineni isterim ki, o gün seni odamdan kov 
duğum zaman söylemiş olduğun: "Çıkıyorum ... Bir 
daha değil yalnız odanıza, evinize bile girmiyeceğim 
den emin olabilirsiniz!,, sözü, Nalan tarafmdan iptal 
edilmiı;ıtir. 

- 86-
ça araladım ve ayaklarımın ucuna basarak içeri gir 
elim. Nalan karyolasının beyaz örtüleri arasında, ar 
kasını yastlklara dayayarak uzun oturmuııtu; gözle 

}jeni dinlerken gözıerıne gelen yaşıarı tutamıyor, 
fakat zaafını da belli etmemek için onları dağıtınıya 
çalışıyordu. 

Hareketimden bir hafta evvel bunu Nalana haber 
verdiğim zaman duyduğu acıyı gizliyemcdi. Kısılan 
yuınruklarmı çenesinin altına kilitleyip: 

Evimize girebilirsin ... Çünkü o senin demektir. O
dama gelebilirsin .. Çünkü orada, on beş gündenberi 
boyuna kan tüküren bir kadın var ki, senin gelmeni 
bekliyor ... 

İşte Kenan! Fazla söze lüzum yok. Vesime ile bana' 
bir cevap gönder .. Selfı.mlar .. 

Nalan'' 
Hami~ - Vesimeye herşeyi çekinmeden söyliye 

bilirsin ... " 
I\:ô.ğıdı katladıktan sonra dalgın durdum. Vesi 

me, bu yaşlı, sadık kız, ağzımdan çıkacak sözü sabır 
sızlıkla bekliyordu. Ani bir kararla: 

- Beni bir dakika bekle, dedim; haber vereyim •. 
Seninle geleceğim ..• 

Vesime neden bu derece sevindi anlayamadım. 

Nemlenen gözlerini silerken bana uzun uzun dualar 
ediyordu. 

Köşke kadar yine kendimi bilmeden gelmi§tim. 
Vesime bana Nalinm odasında yalnız olduğunu söy 
ledi. ve çekildi. Kapının önüne geldiğim zaman heye 
candan nefesim duracak gibi olmuştu. Kanadı yavaş 

ri kapalıydı. 
Yatağın önüne kadar geldim. YüzU o kadar zayıf 

lamış ve solmuştu ki, kalbim parçalanıyordu. Onu 
seyre daldım. 

Aradan kaç dakika geçti bilmiyorum. Gözlerini 
açtı; karşısında beni görünce birdenbire ürkmüş gibi 
titredi. Sonra ancak işitilebilen bir sesle: 

- Sen misin Geldin mi? diye mırıldandı. 
Bana doğru uzanan soluk elini dudaklarıma götür 

düın ve : 
- Beni affet! Affet! diye inledim. 
Başımı yavaşça göğsüne çekerek: 
- Hiyanet! rledi: heıİı kendine. hem bana zulıne

diyorsun •.. 
Dört buçuk aydır bu güzel göğsün sıcakııgma, bu 

yumuşak ellerin okşayışına,, bu baygın kokunun sar 
hoşluğuna hasrettim. 

- Beni affettin mi?. dedim. 
Başını eğdi. Sonra karyolasının yanındaki koltuğu 

göstererek oraya oturmamı söyledi. Nalana çektiğim 
ıstırabı bu kadar teferrilatile anlatmak istemezdim. 
Fakat nasıl oldu bilmiyorum .•• Hatta lüzumsuz şey 
ler bile söyledim. 

Nalanın yanında biraz daha kaldıktan sonra bey 
babamın odasına çıktım. Beni görünce şaşırdı. Gü 
tümseyerek: 

- Vay yaramaz ... Nihayet mahkumiyetten kurtu 
labildin mi?. diye bağırdı. Küçüklüğümden beri bı 
rakmadığım bir alışkanlıkla onun kollarına atıldım: 

- Beni affediniz babacığım ... Bir daha böyle mü 
nasebetsiz §eyler yapmıyacağıma söz veriyorum ... 
dedim. 

Beni uzun uzun istintak etti; birçok sualler sor 
du. Bereket versin ki hepsinin cevabını önceden ha 
zırlamıştun. 

Benim gelişime ev halkının içinde Handan kadar 
çılgın bir sevinç gösteren olmamıştı .. Yavrucak ku 
cağımdan inmiyor, boynuma tırmanarak çenemi, ya 
naklanmı, boynumu öpüyordu. HattA dönüş zama. 
nım yaklaştığı vakit bir ağlama tutturdu; Vesime 
onu avutmak için ne yapacağını şaşırdı kaldı. 

flhami Beyin iki gün evvel gittiğini öğrendim. Ka 
nsına bakması için arkadaşı doktor Afif Beyi bırak 
mıştr. Evdekilere veda ederek ayrıldım. 

Artık haftabaşlarmı, bayram, kandil tatillerini ip 
le çekiyordum. Nalfın hep hasta idi. Aylarca yatak 

- (K ... ) ha! diye mınldandı; bir Şark vila,>:eti!. 
Çok. çok uzak Kenan!.. -

Boynumu büktüm. Biraz al~ycı: . 

- Bu biricik kurtuluş yolu değil mi Nalan? dedim, 
ve ilave ettim: 

''Gözden irak olan gönülden de irak olur!" 
.Mendilini gözlerine kapadı: 

- Biribirimizi ebediyen kaybedeceğimizden korku 
yorum! diye hıçkırdı .. 

Bir hafta içinde bütün yol hazırlıkları bitmişti. 
Evde herkes müteessir görilnilyor, gülümsemelerde 
bile gizli bir kedt!r okunuyordu, 

Hareketimden bir gece evvel Nalan odama geldi 
Yatağımın kenarma oturarak ağla.mıya başladı. Ba 
vula yer1eştirmeğe uğraştığım son birkaç parça eş 
yayı bırakarak yanına gittim. Ellerini tutup sordum: 

- Niçin ağlıyorsun Nalan?. Bu kadar Uzülmeye 
ne lüzum var? .. Beni görmüyor musun, nasıl meta 
netliyim? .. 
Ba§mı ilk defa göğsüme bırakarak : 
- Dayanamıyorum! dedi. Ve acı bir gülUmseyişle 

yüzüme baktJ. 
(A'rknsr vnr) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN,ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temi7. dürüst, samimi 

olmak, kariin guetesi omuya 
çalışmaktır. 

-ABONE BEDELl-
Türki'yo Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 > 6 Ay 1500 > 
400 > S Ay 800 > 
150 > 1 Ay SOO > 

Milletlerarası P<>lta ittilı.aclma dahil ol 
mıyan memleketler için SO, '16, 9, S.S lira 
dır: Abone bedeli pqindir, Adrea deiiı 
tİrmek 25 kuruıtur, Cevap lcin mektup 
tara 10 lı:uruıluk pul illveai 11.zmıdır, 

GONON MESELELER! 

Romanyada Kabine 
Değişikliğinin 

Ehemmiyeti 
[Yazan: M. Zekeriya] 

Roınanyada 'l'a.tarescu, istifaya 
meebur oldu. 

Ronıa.nya.nın Balkan ve KüçUk An. 
tantlara karşı ola.n bağlılığı, Fnwsa. 
a karşı ola.o taahhütleri, \·e saire 
bakunından bu istifanın büyUk ehem 
miyetJ vardır. 

·Daha bir lki hafta eV\•eı Tata.res. 
en Ank&J'aya gelerek Türk dostluğu
nu teyit etmiş \'e bu suretle Roman
)'anın Balkıw Antantına karşı olan 
sadakatini tekrar etml~tl. Yine bir 
hafta evvel Fransa Hariciye N8.7Jn 
Delbos Bülm,şe uğradığı zaman, 
Fransa ile olan dostluk bağlan taze. 
lenmiş, ve askeri ,.e nıali mahlyette 
birçok yemi taahhütlere girlşllm~ti. 

Fakat bütiio bunlar olurıken, Ro. 
m.a.İıya.da mühim hadiseler cereyao 
ediyordu. 
Rom&0yaıım dahDi siyasetinde iki 

mühim cereyan ~şmaktadır. Bwı. 
ıardan biri kral etrafmda topla.nan 
sağlar, ötekisi milli köylü partlai ta. 
rafından temsil edilen demokratlar 
ve sulhçUJerdir. 

Kral etrafında topla.nan sağ fırka.. 
Jarı, bir hafta e\'Vel yapılan intiha.. 
bat mUnasebetlle bir birlik yapmış. 
lardı. Bu grupta. Br&tiaııo'tıun milli ,.,... __ • __ --6.._. .. ., _______ ... ,._ 

Romen cepheal partiai • .Jorga'.nm da 
mllli demokrat partisi ve Goga'nm 
ınflli turlstiya.n partisi vardı. Yalnız 
"Herşey vatan için,, adı altında ça. 
Jışan "Demir muhafızJar,, ha gnıpa 
girmeınl~lerdi. Onlar ba.51ı ba.,hınna 
intihabatı kazanmayı lllnuyorlardı. 

Bu gnıpun karşısında belli başlı 
milli köylü partisi VUı\ı. Bu par. 
tı RoıtUIJlYBDID yegane deınokra.t ve 
&UlhçU partisidir. Halkın hUyük iti. 
ma.dını ka7JU1mı~tır. Fakat intibah t 
esnasında diğer sol. tenıayuıuı par~
lerle birleşerek mlllı bir cephe vUcu. 
de getlrl".ınedi. Bu çalışnuya ıni.nJ 0 _ 

lan amil, snğ fırkalann takip ettiği 
taktik ve Manio'ııun başlı ba§Yıa ha.. 
reket etmek sevdası olmUBtur. 

lntUıabat bitmi~, denıo~ı cephe 
iktidar me\idine geleme.rnı • kraı, hll. 
kiımeti milli bıristiya.nlara ver:miye 
karar vermiştir. 

Y_, kabineoln dahilde ve ha . ~cmu • rıç~ 

takip edeceği siyaseti bugUnden tah. 
mln mümkündür. 

Goga büküıneti dahilde Totaliter 
yani fa.51Bt bir siyaset takip edecek~ 
tir. Hariçte de .AJınanya \'e ltaıyaya 
meyledecek, Küçük Antant ve Bal. 
kan A.otaotile anlaşacak Yerde .t\l 
maııya ve Jtalya De birlikte ha.rekei 
etmeyi terclh edec.ektlr· 

Fransız Barfclye Nazrnnın Btik. 
reşten henüz ayrılmış olmasnıa raf. 
men RomaııYada görWea bu inaG"-. 
ra, AJmaıı propagaıtdBBIDJD BUkreı. 
te de kadar muvaffakıyetle Çlall§tı. 
ğını göst.ernıiye bizmet etnılşttr. 

Ainıaıı propagandası Ktt~Uk Aaı. 
ta.ntı ve Balkan .Antantmı ~ 
mak için bütün Orta Avrupa ve Bal. 
kaa hUkftmet mer~ezl~de keslt bir 

da ...... Jdlatı vucude geUr propagao ""l1 -

mlştir nonıaııya bu propagaııdaııın 
ve ~ tesirlle sal tarafa geçnıtş 
tir ... böyle olun~ bunun Orta Av. 

• "'9 BaJıaıııJard• akisleri büyük 
rupa veA e11r. Romanya f&IJlst 
olmak lizDD g eçlnce muhitin 
bir devlet ida.rd::ebUli'. Roma _: 
de de tMirtnJ !~n ..... ıar<Ja daha fa&J 
BerUn mllıveri ~ h•-..__ ,..ıblne başlıyab11u-. Bul. 
bir siyaset 1aJL0 m arkasmdaıı gL 
garlstan Ronı&11ran ·a da vaziyeti 
d bili Belki }"ugosla\') · 

e r. oJur tnglltere ve 
telkike mecbur değifikliğe ka.r. 
FraıJAa da bu bUytik ,~ 

§1 18.kayt ka.laınaz· radakf kabine df' 
Onun için Roftlall) ı do.:ı:..·rablllr 

eticıe er ~u • 

Akademi hakkında ilk yazı 
dün çıktı. Muharrir, 

dünkü yazısmda Akademiyi ken 
dl gözü ile bize tanıtmıştı. Bu. 
gün de yine kendi görüşile. ı\. 

kademinin eksiklerini, ihtiyaçla.. 
rmı a.nlatmıya çalışıyor. 

• 
B irinci yazımda, Akade-

mide geçirdiğim bir 
günün intıbalarını anlattım. 
Kendi bakıtımla, ikmalini lü
zumlu gördüğüm bazı noksan
lar için hükiimetten biraz da
ha para muavenetini yalvar
dım. Millet kesesinden para İs· 
temek, hele ayni ite cömertçe 
sarf edilip dururken "biraz da
ha lutfeueniz,, demek mutla
ka çok mübrem ve metru bir 
ihtiyaca müstenit olmalıdır. 
Bu yazımda noksanları izah 
edeceğim. Talepteki zarureti 
ispata çahtacağım. lntallah 
yüzüm ak, gönlüm mutmain 
olarak davayı kazanırım. 

Bilirsiniz ki, her şekil bakıldığı 
zaviyeye göre meal alır. Evvelbcev· 
velalakadarların davaya benim za. 
viyemden bakmalannı rica ederim. 
Yanlış bir durumda bulunuyorsam 
takdirdeki hatamı fıtratimdeki köh 
neliğe bağışlasınlar. 

Benim görüşümle mektep maddi 
ve gayri mesul bir fabrika değildir. 
Bir milletin manevi ihtiyaçlarmı 

gözeten ve ona göre ayni millet ev 
li.dmdan kuvvetli ve hayırlı eltliyet 
ler yetiştirerek hem ihtiyacl tatmin, 
hem memleket çocuklanna mucibi 
refah olacak bir meslek temin eden 
şuurlu, faziletkar ve bilhassa mesut 
bir mürebbi veya manevi veli de 
mektir. Açıkça söyliyeyim ki, ima 
nı bu kanaatle muttasıf olmryan bir 
n.H~CU! beniru_nazanmda kıymet 
ihraz edemez. Hatta müsaadenızıe 
ilave cdeceğiffi. Makilsen muzrr bir 
hüviyet iktisap eder. Şöyle bir mu 
hakeme yürütelim: 

F arzediniz Güzel Sanatla?' 
şöyle böyle bir çok 

sanatkar yetiştiriyor. Bu mezunlar 
ne yapacaklar? Memleket hepsini 
müreffehen besleyebilecek mi? Bu 
gençler hünerlerile geçinemezlerse 
meslek mi değişecekler? Bu istihale 
onlar için kolay ve bilhassa müm 
kil.n olabilecek midir?. Ya olamaz 
sa; atileri ne olacak? Yaşamak için 
atalannın veyahut cumhu
run muavenetlerine mi mühtaç ka 
lacaklar? Bu ihtiyaç makul ve meş 
ru olacak mıdır?. Ve bu ihtiyaç on, 
lan mesleki sermayelerine rağmen, 
tufeyli menzilesine dUşilnniyecek 

midir?. Yani cemiyetin huzurunu ve 
selametini bozacak bir haleti ruhi 
yeye doğru sürükleyip götürmivP
cek midir? Azıcık dikkatli bir bakış 
ve ihtimalleri düşünmek, bize göste 
rebilir ki, netice meşumdur. 

Bütün bunları gözönUne alınca, 
bilhassa meslek mekteplerinin mA 
nevi şahsiyetlerinde çok geniş mesu 
livet cephesi bulunmak iktiza ede 
ceğini inkar ede.meyiz. MesuliyeUni 
müdrik alicenap bir müessesenin de 
şiarına yak1şacak şudur: Talebeyi 
kudret ve faziletçe bihakkin mü 
kem mel yetiştirmek; yetiştirdiği ta 
lebeve de içtima! sahada muvaffa 
kıyetle çalışacak müsait ve şerefli 
bir mıntaka hazırlamak. .. 

Bu neticeyi temin edemiyen bir 
müessese bence ali ve alicenap va 
sıflannı alamaz. "Benden çıksın da 
atisi ne olursa olsun" sözünil bir ir 
fan ocağının özüne yakıştıramam. 
''Benden sonra tufan!" hezeyanını 
ancak Neron gibi nadir ve meşum 
nıecnunlar, musibetler söyliyebilir 
ler. 
• Şu halde? MUkemmel bir semere 
alnıak için teşkilA.tı da mUkemmel 
1eotinnek, kill halinde ve bihakkin 
faydalt btr surett.e ça.1ıştırmak ikti 
za eder değil mi? 

Mantıkta ittifak ettiğimizi sam 
~0rurn. Bu kanaatle de noksanlan 
'z.a.ha başlıyorum. 

İ Ik Yazıda mektebin tarihçesi 
d n °,.i anlatırken o zamanki (mo 

e telakkisine de dokunmUŞ geç 

GÜZEl SAN'ATLAR . 
1 ·~ 

ıHı•r1. 
- . ~l<Ö?~ VURDUN-·DA Eski Y llıba~ı'lar 

AKADEMiDE 
iHTiYACLAR 

~~'6'\1--1"" ~-"'" .1 ""'~ ""'-"' 't 

~ Yazan : Ressam ~ 
~ .... I' I' IVTVT'~l'.1'.#'-".l.JT'6'-"""""l'l'#'t 

miştim. Hamdolsun bugün o hal zuu da berbat eder, sanatkarı da ... 
berdevam değildir. Fakat, hissetti- Sonra, (model) de (renk) te,. 
ğime göre (model) meselesi de ta. gençlik, ihtiyarlık, dişilik, erkeklik 
mamen halledilmiş bir şekilde bu kadar ehemmiyetlidir. (Môdel) in 
lunrnuyor .. Gerçi mukadderatın da daima ayni renk, ayni vUcut oluşu 
bUyük tesiri var. Memleketimizde sanatkarın hülyasında daima art 
henüz (model) liği meslek edinmiş ması icap eden çeşit kıymetinin 
zümre yoktur. lhtiyacı temin ede mahdut kalmasına sebebiyet verir. 
cek evsafta model bulmak pek çok Hat ve renkçe itiyat basıl etmesini 
para sarfını istilzam ediyor olmalı mucip olur. Halbuki sanatkar kop-
ki ele geçenle idareye çalışılıyor zan duğu bir ufuktan namütepahi ufuk 
nederim. Halbuki, bu çok yanlış bir lara giden ve önUne ne gelirse hep 
harekettir. Cömertçe ihtiyar edil sine temas eden serazat rüzgarlar 
mesi lazımgelen bir masraf varsa gibj seyyal ve şlmil bir kudrette ye 
o da model masrafı olmak gerek tişmelidir. Ayni şey Ustünde dur 
tir. Çünkü: ma.k, sanat kabiliyetini akamete du 

Tıbbın rehberi, teşrih için insan 
cismi olduğu gibi resmin, helkel 
traşmın rehberi de temrinler için can 
lı ve bilhassa çok hisli insan vücu 
düdür. Model, demek, herhangi bir 
vaziyette taş gibi duran insan de 
mek değildir. Böyle olsaydı, bir 
(manken) bUtün meseleyi halleder 
di. Canlı modele ehemmiyet verili 
şinin sebebi şudur: 

Mesela, arkasına dönüp bakan 
bir adam bu hare.keti mutlaka bir 
saikin zoriyle ynpar. Ya arkada bir 
vaka olmuştur. Yahut o bakış bir te 
cessüsün, bir tedehhüşün, hasılı yüz 
binlerce sebeplerden birinin ifadesi 
dir. Bu yüzbinlerce sebepler, biri 
birinden kah bariz, kah ancak mah 
süs farklarla ayrılırlar. Sanatkar 
bunların hepsini ayrı ayn kendile 
rine has farklan, nliktelerile gör 
mek, temyiz etmek, hafıza!mda tes 
bit eylP.mek mecburiyetindedir. Bu 
itibarile tiyatroda aktörün vazifesi 
nasıl ki temsil edilen vaka ka.hrama 
nmm hmm.'1vetlerini yaı,atmaksa, 

modelin vazifesi de aldığı vaziyetin 
esbabını yaşatmak ve o durumun 
heyecanını sanatkara nakletmek 
tir. Bunu yapamıyan (model) tipi 
yaşatanuyan aktöre benzer, Mev. 

çar eder. 
Bu bakımdan model masrafını 

çok genişletmek iktiza ediyor. 

Programda müki.fatlı müsa 
baka var. Bu çok faydalı 

bir tutumdur. Ancak eksiktir. Yal 
nız müessire mükafat değil, esere 
de paye vermek iktiza eder. Bunu 
temin için mektebe bir galeri ilave 
etmeli. Mükafat kazanan eserler a 
lmmah. Resimler mükemmelen çer 
çevelenmeli. Galeride muhafaza e 
dilmelidir. Bu suretle hem mevcut, 
hem gelecek talebe şevklendirilmiş 
olur. Ayni zamanda mektebe mah 
sus küçük bir müzenin esası kuru 
lur ki, sanat mektebi için bir kil 
tüphane kadar faydalıdır .. ~Bu mü 
7.E! mesai plinçosunu teşkil etmekle 
beraber teklmUlün de derecesini 
gösterir. Seneler arasmda vazıh bir 
ınfa.an vazife8i görllr. 

Bu da bütçe haricl bir lutfa mUh 
taçtır. 

Fevkaltde istidat ve muvaffakı 
yet gösteren talebeler arasında bir 
de seyahat müsabakası açılmalıdır. 
Kazananlar bihakkin anlayışlı ve 
geniş bilgili bir rehberle Avrupaya 
gönderilmeli, meşhur müzeleri gör 

Akademi Müdürü 
Burhan Toprak 

meli, meşhur mebaniyi gezmelidir 
ıer. Sanatin başlangıcından bugüne 
kadar geçirdiği istihaleler ve her 
milletten aldığı hususiyetler hak 
kında bir fikir edinmelidirler. "Mak 
bul eser'' milli şiar dahilinde mutla 
ka alemşUmul bir kıymet göstere 
cek kabiliyeti haiz bulunmak ikti 
r.a ettiğine göre atemi ve alem zev 
kini tanımadıkça bir şaheser vUcu 
de getirmek te kabil olamaz. Bu ci 
beti takdir eden milletler mektep 
programlarına (Roma mUkliatı) 
na.mile seyahat müsabakası ilave et 
mişlerdir. 

Bu masrafı ihtiyar sanatin istik 
baline en hayırlı medar olur. 

Mektepte meşher olarak kullanı 
lan kısım, hem bina, hem ışık itiba 
rile berbattır. Ayni zamada çok sa 
pa bir yerdedir. Şehrin merkezinde 
mükemmel bir meşher inşa eylemek 
lazımdır. Bu bina medeni bir millet 
kin bir tiyatro binası kadar el?..em 
dir. 

Bilmem ki, bu masraf ta her in 
sana bir sığmak masrafı kadar za 
ruri değil midir? · 

Şehrin merkezinde bir de satı~ ga 
Ierisi açmak icap ediyor. Ayni za 
manda GUzel Sanatler sevgisini ce 
maate telkin için gazetelerle, husu 
st risalelerle sUrekli ve ciddi bir su 
rette de nesriyata lüzum var. 

Bu da "Uphesiz mektep bütçesi 
ne hariç bir tahsisata mühtaçtır. 

[Yazan: Aka Gündüz] 
Bundan otuz yıl \'e daha önceleri 

Jsta.ıDbulda be§ on ta.ne yılbaşı vardı. 
Dördünü l)i bilirdik. Beşinciyi §ÖY 

le )>öyle bilmekle beraber rıedeose n. 
gllenmezdik. Altmcısını kulaktan do 
yardık. Otekileri hiç bllmeulik: 
ı - 1 mart nınü \'e de\•let yıJba. 

şısı. Bununla aylıkçılar, mUltezimler, 
i.şarcılar ve tekir kedilerle pamuk 
kediler meşgul olurlardı. 

2 - 1 Sorıkiinun yılbaşısı. Bunun. 
la gayrlmüslhnlerin hepsi \'6 bizlm
kilerclen acar veya acarmlSI huvarda 
lar ile yakalan çi~ekli, gaytan bıyık. 
lan pomatah züppeler ilgilenirlerdi. 

1 
S - 1 l\lııbarrem yılba.51sı. Bu ~,ı_ 

başı SC\'ap ),lbaşılanndan sa)ıbrdı. 
Aşure gi.inüne hazırlık yapılırdı. Bir 
çok ;yerde blnalarm ldra kooturııtlan 
bu yılbaı mda mühürlenirdi. (0 za.. 
man imza makbul değildi.) Fakat hu 
na da Lıirincic;i kadar ehemmiyet \'e. 
rilmezdi. 

4 - Hıdrellez denilen gacolann yll 
ba.sısı. Buna islim, Hırlstlya11, Me
cusi, Buclist, Farmason, marmason, 
herkes, istlsnası.l ehemmiyet verip 
katılırdı. Bunun kutlandığı yerlerden 
mf'Şhurlan Kağıthane. ~·enibahçe ça 
yın, Suhıkule, BülbUldere, Libade ,.e 
saire idi. 

5 - Yalıudilerln yılbaşısı. Yakım 

kendileri me gut olurlardı. 
G - Budistlerin, zerdü~lerlndL 

Bilme2'1ik. 
Bunlardan öt.esi de ,'8l'dı amma h~ 

bilme7.dik. O zaman lstanhol bir ge. 
niş Babllo'a beru:e.rdi. 

Bir de Nevruz vardı. Fakat bu, ou .,. 
iki aylık )ılın ba.51 mıdır, yoksa üg 
ayhk ilkbahann başı mı! Pek o ka. 
dar kestiremezdik. 

Bunlarm iç.inde en hosa gidenl i. 
kinclkBnun ba.5mda gelen yılbaşı ldL 
Kama,•ala mast<esiz, buna hesapsız 

kitnpsız katışırdık. Oylelerlmizi tanı. 
rnn ki, yılbaşı gecesi için on bir ay 
para birildlrirlerdi. Biriktiremezler. 
se 30 ikincikR.nooda ötesini berisini 
satarlanlı ve bu tutan yılbaşı gecesi 
henüz saba.ha. ermeden tertemiz edip 
ipibillah skri külih kalırlardı. 

Yılba.5ılar için hiçbir kaygı yoktu. iı 
Yılbaşı, yılba.51 idi \ ' e herkes bir eğ. 
lence yolu tutnu~·a sanki mecburdu. 
Tuhafı neydi? Btı11a ne devrin yobazı 
kansırdı, .ne de Abdülhamidln hafi. 
yesi, -zaptiyesi. K8.mavalda maskara ·oı,. 
urbası giyme de, suratılk (maske) :.;ı kt. 
takma da ne hal edersen et! derlerdL j~e 

Hele yllba.51 gecesi her yer sabaha yo 
kadar açıh-tı ,.e lıer yerde alablldlğL iJ • 
ne kumar o~"Ilaaurdı. Fakat yukarda ~ 
da dedim ya, bizi oo çok ilgilendiren b iyi 

1 

(Arkası 10 uncuda) , rd 
~ Jtid 

~lk 

~ 
~ 
fl.d 
tpUa 

';al 
~1 f 

naçar ihtiyar olunurlar. 1 ci makalı 
de mektebin hayat seyrini anlatır 
ken sanat hakkındaki içtimai teli.k 
kiyi de biraz renkleştirmiştim. Bu 
rada daha açık söyliyeyim ki resim 
ve heykel bizde henUz his ve terbi 
yevi bir zevk ve ihtiyaç haline gele 
memietir. Gerçi içtimai ve iktisadi 
manilerin de mevcudiyetleri inkar 
olunamaz. Dapdaracık bir apartmıa 

na. sığınmak mecburiyetinde kalan vı ınaz 
günlük masrafını ancak kazanabi 
len bir aile reisi resim, heykel dil ' 
şünmez, düşünemez. Fakat ben öy 
le milreffehler de tanının ki, duvar 
larmda tahta kurulan dolaşır. Acı 
hakikat şu ki: Bedii zevk henüz 
ruhlanmızı aydınlatmamıştır. Sa 
natkar yetiştirmek kadar ruhlarda 
ki karanlığı da aydınlatmak mede 
ni ve içtimai bir vazife §eklini alı 
yor. Ne yapaJım?! 
Şunu da lutfen unutmaymız ki. 

sanatkar eser yapmasını bilir. Sat
masını beceremez. A vrupada bu işi 
bUyUk galeriler idare eden resim 
ve heykel tüccarları temin ederler. 
Bu meslek erbabı memleketimizd! 
henüz türememiştir. Korkarım d 
ha pek uzun zaman da tUreyemez. 
Sant hayatında bir kanser tesiri 
yapan bu boşluğu doldurmak vazi. 
fesi de çaresiz mel:tebe veya resmi 
ellere düşUyor. 

• htimal bazı zevat "mektep 
1 tüccar değildir" diyecekler 

dir. Doğru. Fakat, bazı zaruretler 
vardır ki, daha milhim bir kıymeti 
veya maksadı kurtarmak için çar 

Umit ediyorum ki, izah ettiğim 
noksanlar mübalağa teli.kkisile kar 
şıla.nmıya&k kadar tabii ve şayanı 
kabul mahiyettedirler. Evvelbeev 
vel bunlar ikmal edilmedikçe sa 
nat kuvvetli hamleler gösterE>..mez. 
Maalitizar yine bedbin olacağım. 
Kudretli bir sanatklr da yetişmez. 
yetiştirilemez. 
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Cuma günü muhtelitimizle karıılaşacak olan Bükreşli lutbolcüler 

Romenler, Bizde 
Futbol Seviyesini 
Nasll Buluyorlar? 

Bu Hafta 
1 

Yapılacak · 
Maçlar 

Taksim ve Beşiktaş statlarında 
Bu hafta da, lig maçlarına 

devam eclilecektir. Cumartesi 
günü, Süleyınaniye - Beykoz 
takımları karşılaşması saat 

14,30 da Tnksım stadmda ola
caktır. Hakem Rıfkıdır. Beşik. 

ta.~ - Vefa. ta.kımlan da sa.at 
14,80 da Beşikte..., stadmda ha-
kem Tanğm idaresinde bir maA;' 
yapacaklardır. 

Pazar günü de Taksim sta • 
dmda SüJeymaniye - Beykoz 
A taknnJa.n saat 18 te karşıla. 
şac.aktır. Hakem Burhan Atak. 
tır. Güneş - Vefa A talnmla.ıı 

1 

da saat 14,45, hakem Nihat Bek
dik'lo idaresinde oyn.ıyaca.kla.r • 

' dır. ' 
Beşiktl>ş stadında Kasrmpa • 

şa - Doğan A takımlan saat 
9,80 da Eyüp - Torka1>1 A ta... 

Futbol F~erasyonu tarafından üç maç yapmak üzere Türkiye
'1f! davet edılen ve yarın İstanbul muhteliti ile karşılB,facak olan 
Bükref muhteliti Ankaradaki la kta h · · . . .. maç nnı yaptı n sonra te rımı-
ze .ı~ldı. l~ı gundenberi şehrimizde bulunan Romen futbolcü· 
lerinı dün zıyare.t eden bir arkad8.f1DJ.ız kafileye riyaset eden Bük
J'ef futbol heyetı ba.tkanı M. Orsaği ile görütmüt ve Ankarada 
J'&plrkl~ maçlarla.. Türk futbolü hakkındaki inbbalarmı sormut· 
tur. Kafıle batkanmm sorulan .suallere verdiği cevaplan 11ra.sile 
yazıyoruz: 

, kımlan saat 11,15 te ~arpışacak
lardır, Birinci maçm hakemi ız. 

zet Muhittin Apak. lklnclsioin 
Suphl Baturdur. 

- Bükreş muhteliti hangi klüpleri 
temsil etmektedir? ı Eminönü Halkevinin 

Muhteliti 
- Bükreşi temsil salilıiyetile Tür. 

kiyeye gönderilen muhtelitimizi Yu.. 
ventus, Unira Trikolor, Universite 
klüplerinin oyuncuları teşkil etmekte 
dir. Geçenlerde şehr!ni:zde maçlar 
yapan Trikolor klübU Romanyanm 
tanınmış Trikolor takımı değildir, bu. 
ikinci kümeye mensup bir klüptür. 

- BUkreş muhtelitinde beynelmi. 
le1 olmuş oyuncu var mı? 

- Talmnmuzda sanfthaf Siçitules 
ko, sol açık Yordaki, sağ açlk Pepes.. 
ko, iiıerkez muhacim N"ıkolesko, m!t. 
teaddit defalar beynelmilel olmuş ve 
Romen milli taknmnda oynamış oyun 
eul.ardır. Isimlerini saydığımız bu 4 
oyuncu halen Romen milli takırnmın 
asll oyuncularıdır. 

. ~minönü halkevinde lig maçlarına 
ıştırak eden on beş spor klübüne men 
sup federe olnuyan sporculardan mü 
rekkep bir muhtelit takım vücude ge 
tirY.miştir. Bu muhtelit takım için 
yeni formalar yaptırtlmış ve takım 

üç ay zarfında oyun kombinezonunu 
bulmak ürere antrene edilmiye baş. 
lanmıştır. 

- Tttrkiyeyi nasıl buldunuz? 
- Merkez'niz olan Ankarayı ümi. 

c!imizin fevkinde modern bulduk. ıs. 
tanbul ise şahane bir şehir. TA.bil 
manzaralarını seyretmiye adeta do. 
pmadık. 

- Ankara futbolünü nasıl buldu.. 
nuz? 

- Biz Romenler Türkiyedeki spor 
Jıareketlerile pek yakından ala:~adar 
oluruz. Buna sebep, size oları ya.km. 
hğmıızdır. Bütün maçlarmIZI, bllhas. 
IS& geçen seneden itibaren tatb:ke ba.ş 
ladiğmız millt küme mtisabaka.larmı. 
sı takip ederiz. Bu maçlar a,.,ıııyısile 
edindiğimiz intiba, Ankara futlıol se 
viyesiııin lstanbula nazaran düşük 

olduğu kanaatini bizde uyandmuıştı. 
Fakat Ankarada yaptığımız ;ki maç 
bu dÜ§Üııceleriınizde hata ettiğimizi 
bize i.sbat etti Istanbul futbolcüle • 
rinden aşağı zannettiğinı;z Ankaralı.. 
larm, enerjJt ve topu istediği gibi kul 
lanan oyunculanm ve takımlarıı:ıd ·
ki disiplini bilhassa takdir ettik. 

- Ankara takımmda hangi oyun. 
cu1&n beğendiniz? 

- Bütün oyunculan muvaf fııl{ 
muş saymakla beraber içlerinden ınü 
dafi Yaşar, santrhaf Hasan, sol iç 
Celal, sol açık Şerifi beğend;k. Say. 
mıun oyuncular birinci sınıf futbol

dllerdir. 
- :Maçlannızı idare eden hakem. 

leri nasıl buldunuz? 
- Birinci maçımızı idare eden ha. 

fem dilrüst -·e kararlarında isabetti 
idi. Fakat ikinci maçımızdaki arka
daş maalesef iyi değildi 

Bu mada içeri giren BUkreş muh 
telitinin ve Romen milli takımının 
sol açığı Yordaki, karle başkan•le 
uıaç hakemlerinden bahsettiğimizi an 
layınca: "Oo .. Hakemd~ mi bahse. 
diyorsunuz? Çok rica ederim şunla. 
n da yazın. ikinci maçın hakemi Noel 
münasebetile bizün kaleye üç gol he 
dl.ye ettirdi. Ona teşekkür etmek bor 
cumuzdur.,. dedi. 

- lstanbul muhteliti ~e yapacağr. 

HalkeVi muhteliti antrenmanlan. 
m bitirir bitirmez Türk sporunda 
mühim mevki almış olan lclüplerimiz
le müsabaka yapıp mevcudiyet gös. 
termiye çalışacaktır. Muhtelite mu. 
vaffakıyetler dileriz. 

Tayyare Kupasını Hangi 
Takım Kazanacak? 

Evvelki sene Türk Hava kurumu 
menfaatine tertip edilmiş olan tay. 
yare kupası futbol maçlarının dömi 
final ve final maçlan birçok sebep. 
lerden dolayı yapılamamıştı. Haber 
aldığımıza göre, Hava Kurumunun 
klüplerle yaptığı temaslar neticesin. 
de kupa maçlarınm kft.nunusani ayı 
~de sona erdirilmesi takarrür et. 
mi.ştir. Buna göre 9 ikincikanun pa.. 
zar günü saat 14,30 da Taksim stad. 
yomun.da Güneş - Beşiktaş dömi fi
nal maçı yapılacak ve bu maçm ga. 
libi 16 ikincikanun pazar günü Gala.. 
tasa.rayla çarpışacaktır. Bu sureUe 
ta)yare kupası maçları sona ermiş 
olacaktır. Hava kurumu bu maçlara 
iştirak etmiş olan 12 klübe bir hatıra. 
olmak üzere birer kupa hediye ede. 
cektir. Tayyare kupası maçları bari. 
cinde Calatasarayla Fener arasında 
Türk Hava. Kurumu menfaatine bir 
maç yapılması ayrıca kararlaşmış _ 
tır. Bu maçm tarihi bi:l.Ahare ilh e. 
d;lecektir. 

ruz maç için ne dtişüniiyorsunuz? 

- Taknn oyuncularmdıı.!l ikisi ' 
tala.nclığı için Ankara mançlarmda 
oyuncularımızın mevkilerini değişt.i.r. 
mek mecburiyetinde kaldık. Fakııt 
Istanbul maçında sağ müdafiimizin 
iyileşerek takıma iltihak edeceğini 
tahmin ediyoruz. Bu takdirde Is • 
tanbullulara iyi bir oyun gösterecek 
ve kazanmıya gayret edeceğiz. 

- Statlarmıızı nasıl buldunuz? 
- Ankara stadım fevkalade güzel 

bulduk. Tanınmış bazı Avrupa statla 
nndan yüksek. Fakat Taksim stadın 
dan stat diye bahsetmenize doğrusu 
nayret ediyorum. Buras: bir nevi fab 
rika arsasından farksız. 

lstanbuldaki fut bol seviyesine ta. 
maınen aykın bulduk. 

Beşiktaş - tstanbu1spor A 
taAmnlan saat 13 te hakem Ca.
fertn idaresinde, Fenerbahçe -
Galatasanı.y A takımlan da ı;;aat ı 
14,45 t.e hakem Rfü;fünün ida - ı · 

N'!.Cô inrle ovnn•1u~R 41 ııroll'. 

Coe Luiz 

Avrupa Tehlikesi . 
Amerikahlan 
Tehdit Ediyor 

A vnıpalılarm ağır sıklet cihan şam 
piyonluğunda. Amerikayı tehdit ede. 
cek iki boksör yetiştirdiklerini yeni 
dünyalılar da anladılar. 

Geçen gün Alınan boksörü Şme. 
ling, genç· Amerikalı rakibini dövdü. 
Şimdi de tng:lizlerin henüz Yİnni dört 
yaşında.ki ağır sıklet boksörleri Tom 
my Farr, sabık cihan şampiyonu Bra 
dokla dövüşmek üzere Amerikaya gi. 
diy.:>r. Eğer Ingiliz boksör sabık ci
han şampiyonunu, zenci Coe Luiz 
gibi mağli'ip ederse, Amerikan ağır 
sıklet boksörlerinin itibarı halk na. 
zarında epey düşecektir. 

Zenci Coe Luiz, şampiyonluğu ka
zandığı maçta Bradok'u sekizinci dev 
rede nakavt etmiştir. 

Bugün bütün gayreti eski ralcöi • 
nin Avrupalıya daha ziyade dayana. 
ra.k kendi şöhretini kurtarmasıdır. 

Fenerbahçe 
Galatasaray 

Hakemi Değişti 
Bu hafta Şeref stad•nda yapılacak 

Fener - Galatasaray maçının hakem 
Uğine tayin e<flmiş olan Fer:dun K.ı. 
lıç hasta olduğunu ileri sürerek bu 
maçm hakemliğini kabul edemiyece.. 
ğini mıntaka futbal ajanlığına bil. 
dirmişt!r. Mıntaka futbol ajanlığı ma 
çın hakemsiz kalmamasını temin ma k 
sadile mm takaya mensup hakemler. 
le görüşmüş ve nihayet Beşiktaşlı 
Ri1ştünün bu müsabakayı idare et • 
mesine karar vermiştir. 

~ iki Günlil.k Hik.A.,7~· ~ ~ c::Jl.Y' ....,., ~ 
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ece ekspresi su almak için, ~eilillHIWlıM1111lrt~ 
Toksonun yirmi .mil garbin f " 

de, su hazinesi civarında durdu. ı 
Fakat bu arada lokomotifin içine 
bu suçsuz mayiden daha başka şey 
ler de girdi. 

Ateşçi, su hazinesinin borusunu 
lokomotife raptederken Bob Tid 
boll, Akula Dt>dson ve Con Büyük • 
Köpek isminde üç kiiş lokomotifin 
içine girdiler .. Ve bir kelime bile 
söylemeksizin tabancalarınm nam 
lularını makiniste çevirdiler.. Bu 
küçücük namlular makinistin üze 
~inde büyük bir tesir yaptı. Makinist 
adeta: "bırakın şu şakayı!" demek 
istiyen bir hal ile ellerini yukarı 
kaldırdı . 

Bu üç kişilik ha.V'dut çetesini ida 
re eden Akula Dodsonun emri üze 
rine makinist yere atladı. Lokomo 
tifle kömür deposunu diğer va~n 
!ardan ayırdı. Bu arada Con Bü-
yük - Köpek lokomotifin arkasın 
daki kömür deposunun üzerine srç 
radı. Elindeki tabancalardan birini 
ma~nist muavinine, diğerini de a 
f:eşçıye çevirderek lokomotifi elli 
yarda ileriye götörmelerini ve ora 
da veni emirlerini beklemelerini em 
retti. 

Akula Dodson ile Bob Tidboll, 
y~lcu vagonlarına başlarrnı bile çe 
vırmeye tenezzül etmeksizin doğra 
posta vagonuna yollandılar .. Posta 
vagonunun kondöktörU. "Gece eks 
PZ:si" nin burada, Aqua pura {te 

~ız su) dan başka bireev alabilece 
~ın: ihtimal bile vermed~ için tat 
lı bır uvkuda idi Fakat gözlerini a 
çıp ta karsrsmda iki tabanca nam 
lusu gördUguv .. zaman esk· d .... 
1 

• • ı usunce 
ennın ne kadar yanlış olduğunu 
pek <'abuk anladı .. 
B "lb Tidboll, kondüktörü uva 

m'lc iı:ıt;.,.ıı hA.te mecbur ettiği 
'ITT'ad'11 A kula Dndson da posta '\18.e;o 
nunun bilviik OE'!lik kasası altrna bir 
ifinıınıit parçası yerletşirmekle meş 
~uldü. 

·30 000 dolarr taşrvan bUvük kasa 
lıem korkunc hem de hazin bir ses 
crkararak na.rcalandr Yolculu. ı?Ök 
vüzünde fırtma bulutlan görmek 
iimidiyle tembel tembel. baslarmı 
pencerelerden dutAl'T sa.rluthlo:r 

Alillla Dodsonla Bob Tidboil 'POS 
ta vae;onundan atladrlar .. Kasadan 
~ldıkları paralar büvük bir çantanın 
icinde. yanlannda olduğu halde. ciz 
meli ayaklarile iri ad'1Ytlar atarak 1o 
l<:omotife doiru vollandtlar •. 

Makinist, bütün öfkesine rağ 
men. en iyi ve en makul hareketin 
verilen emirlere itaat etmek otdu 
ğunu anladı.. Lokomotifi, hareket 
siz duran diğer vagonlardan büyük 
hir süra.tle uzaklaştırma.ya başladI. 

•ı ~te bu esnada. Bob Tidboll 
ün tabancasından sinirleri 

uyuşmuş olan posta vagonununun 
~nnrlH ktörü biraz kendine gelir gi 
bi oldu; vagonun biT köşesinde 8.81-

lı duran vincesteri kavradığı gi.. 
bi vagondan atladı ve demindenbe 
ri cereyan etmekte olan bu facia o 
yununda o da rol aldı. 

Mister Con BUytlk - Köpek Ioko 
motifin arkasmdaki kömür deposu 
üzerinde oturmakla büyUk bir yan 
lış iş yapmıştı.. O bu ba.reketile 
Vinçester'e iyi bir hedef teşkil ede 
ceğinin farkında bile değildi. Posta. 
vagonunun kondüktörü büyük ko 
zunu oynamakta gecikmedi. Con 
Büyük - Köpek. tam iki küreği a 
ra.sma isabet eden bir kurşunla kö 
mürlerin üzerinden yere yuvarlan 
dı .. Bu hldise. diğer iki arkada.şTD.m 
hisselerini umumt 'Parava nazaran 
altıda bir nisbetinde arttrrmaktan 
lıa...c:;ka kimseve bir zarar vermedi! . 

Rezerovardan iki mil mesafede, 
makinist lokomotifi durdurmak em 
rini verdiler .. Haydutlar, makinist 
le vedalaştıktan sonra ta demiryo 
bına. kadar uzanan koyu bir arma. 
nm içinde gözden kayboldular .. 
Beş dakika kadar yol yürüdükten 

sonra, ormanın en kuytu bir yerine 
~eldiler .. Burada. ayn ayn aiaçla 
ra bağlanmış olarak Uç tane eğerli 
at duruyordu. Bu atlardan bir tane 
'li, Con Büyük - Köpek'e aitti 

Haydutlar, bu atm eğerini ve 
dizginini aldılar .. Onu ba!P 

boş bıraktılar.. Para torbasını at 
lardan bir tanesine bağladılar. Ken 
dileri de atlarına atlıyarak orma 
nın içinde yollarına devam ettiler. 
Bir müddet hi.disesiz yol aldıktan 
sonra, Bob Tidboll'ilıı bindiği a.t.ı:n 
ayağı kaydı. Düştü. Ve ön ayakla 

... 

• 
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Bolivar iki Kişiyi 
Çekemez! 

Yazan: i l
············~···········ı 

O. Henry 
Çeviren: 

B. Tok 

rm.da.n biri kırıldı. Haydutlar, he 
men oracıkta atı öldürdüler .. Ve ka 
çı§ pJ.Anlarmı yeniden tanzim etmek 
için yere oturup oknuşm.aya başla 
drla.r •.• 

Dk zamanlar için takipten pek 
korkmuyorlardı. Çünkü hem yol ka 
nşık, hem de epey mese.f e almışlar 
eh. En sen bir takip kolu ile bunla 
rın arasında birçok miller ve birçok 
saatler vardı.-

Aku1a Dodson'un beygiri, sırtın 
da. para torbası olduğu halde derin 
derin nefes alıyor, ve başıboş kalı 
smdan istifade ederek ot otluyor 
;ı.. a-ı.. rn:;ın,_11 -A- ~---~- -~ 
re indirdi. Torbanm içinden. büyük 
bir banknot ile içinde altın bulunan 
küçük torbayı çıkardı ve gülmeye 
başltyarak şen bir sesle: 

- Bana bak ihtiva.t' korsan, dedi. 
Bu işi becerebileceğimiz fikrini ilk 
defa ortaya atan sensin! .. Bütün 
Arizonda senin ~ibi bir adam bul 
mak hakikaten güçtür. 

- ~1' h#-~,cr;,. ,..,ıı>ı:tf>lP~;Tlj tıMtl hal 
ledeceğiz. Bol? Biz burada u:ıun 
müddet kalamayız!.. Sa.hah olma 
dan onlar bizim. izimize dUşecekler 
dir. 

Bol biraz dHcıiindükten sonra: 
- Biz şimdliik senin atınla git 

meye mecburuz ... Sonra da karşımı 
za ilk çıkacak dört ayaklı bir malı 
lfıku müsadere ederiz .. Herhalde iyi 
bir para vurduk .. Bu banknotların. 
üzerindeki rakamlara inanmak ca 
izse a.dam başına 15,000 dolar düşü 
yor. 

A kula Dodson, çizmesinin tt 
cuyla yerdeki banknot kü 

mesine dokunarak: 
- Tahmin ettiğimden biraz no'K 

san ... dedi. Ve düşünceli bir tavır 
la yanları ıslanmış olan beygirine 
baktı .. Ve yine arkadaşına dönerek: 

- lhtiyar Bolivarın haline baksa 
na!. Zavallının adeta canı çıkmış!_ 
Şu senin beygirin ayağı kırılm&.SI 

ne kadar fena oldu? .. 
Bob ta bu fikre iştirak etti: 
- Evet hakikaten fena. oldu .. Fa 

kat elden birşey gelmez ki .• Boliva. 
rm sırtl kuvvetlidir. !kimizi de ta. 
şır ... Elbette bu arada başka atlar 
da buluruz. Vallahi Akula, düşün 
dükçe güleceğim geliyor; senin gi 

ff a*ı~fa~a~t;irtiinbüB ı~ni~ 
rine akıl öğretiyor .. Hem de bizim 
en sevdiğimiz. en iyi bildi~imiz bir 
oyunda ... Sen Şarkın hangi kısmın 
dansın?. 

Akula Dodson, beygirin dizginini 
dişlerile çiğniyerek düşünceli bir ta. 
vırla: 

- Nevyork havalisindenim, dedi. 
Ben UlP.sterdeki çiftliklerden birin 
de doğmuşum .. On yedi yaşnnda i 
ken evden kaçtım. Amerikanm gar 
bine tesadüfen geldim. Sırtımda bir 
çıkrn olduğu halde Nevyork şehri 
ne gitmek üzere yola cıktmı.. 

(Sonu yarm.) 

Kaza 
Una 

Geçiren 
Markel 

Maruf yıldızlardan Una. :Markel, 
sinema yıldızlan arasında en çok ka 
za geçiren, felaket atlatan ve hatta 
birkaç kere ölüm tehlikesi geçiren 
bir yıldızdır. Una Markel daha doğu 
munclan sekiz ay sonra yanma tehli 
kesi geçirmiştr. Kilçük Unanın üzeri 
ne mürebbiyesi dikkatsi:ılikle sıcak 
su dökmUş, iki eli birden başlanmış, 
derhal hastahaneye kaldırılmıştır. Kü 
~ük Una hastahanede ölilm ihtilaçları 
;çinde üç ay kalmış, ölümden bin güç 
lükle kurtarılmıştır. · 

Sekiz ya.şmda henüz ilkrnektep ta 
lebesi iken bir otomobil sada.mesine 
uğramış, sol bacağı kırılmış, bu yüz 
den altı ay tedavi altında kalmıştır. 
Bir aralık kınlan yer şiddetle iltihap 
etmiş, ve mUstakbel yrldrzm ayağmı 
kesmek ~bi bir vazivet hasıl olmuş, lngDterenln l'll yeni sinema yıldızl 
nihavet itinal1 bir ameliye neticesin şu resimde gördüğünüz Mara Lossef:f 
de kurtulmuştur. tir. düııe ~adar tiyatro artlstiydL 

Una Market on dört vıtsmda iken kesine maıı.ız kalmıştır. Başka bir de 
rle. bir dP.niz motörile ge7erken mo- fa da otomobili devrilmiş, iki kolunun 
tör devriLmiş. ı?enç kıı boıfulmak üze · adaleleri parçalanmış, bir sene kadar 
re iken vetisenler taraf,ndan kurtarıl tedavi altında kalarak tekrar 
mıştır. Sinema yıldrzı olduktan sonra hayata kavuşmuştur. 
da birkaç kere tehlikeli kazalar geçir l{endisi gibi güzel meslektaşl~ O 
miştir. Bir keresinde gözleri kuvvetli na. Markeli uğursuzlukla ithaım edi~ 
projektörler önünde kör olmak tehli yorJ.armış, 
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Bayanlar •• 
Ydbaşı Gecesinde 
Nasll Boyanmah 
t-lasll Giyinmeli? 

G ece ve g9.ndUz tuvaletlerimi 
zin rengiyle malcyajımızı na 

-1 ilıenkleştirebil_lri~?. Bu sanatte 
ekseri kadınlann uısıyald kabiliyet 
Jeri vardır· Ayna önünde kendi ken 
d"lerlne yaptıktan birkaç tecrübe 
d~n sonra ~tl~_neticeyi elde eder 
ler. )fakYaJl e ıselertn rengiyle 
- '"' nkle§tirmek meseleeinde kadın 
-.ı•e "h .... ınız ve nası atsiz bırak k 
ıarı ~-- .. kili Ah ma 

sa bu muş a. enkıe .... ırm· tan • 'i''" eme 
ı __ : .. in sırlarını ve esse"-'- . 

1 
. ee eı:t- ~ ... -=sıp en 

ni tayin ederek ~ kadına esaslı 
bir r~te verme~ı d~ha muvafık 

··rdiinl· Bu prensıplerı geli11i .nı- 1 
go · kUml · t ' "" &'"'e ve indi bil ere ıs ınaden te&bit 

ediJn· Meşhur kadm ressamı 
e~ ve gtır.ellik mütehassl8l .. - arı 
nın d "h --um 
ıecrUbelerin en, nası aUerinden is 

t if ade ettim- . 
• prensıpler: 

uınuını ı da 
Kadın kumaş arm kuııanııan 
ld r dört grupa aynıabu· . ren e , ır. 
_Sert ve esas renkler: 'Mavi 

~ ert. ınor ve hu Yeşil. ' 
ııcıv sıca.k ve tatlı renkler · 

2 - }UrJXUZI. al. • san, 
turtJ?lcU.'...,eUA:L ve bütün Boluk 
a- · ;,- renk 

ler. ...!_ 'h ve bUtün sok '-
4 -~- &OyU 

renkler· gruplara uyacak aYr 
SU prensipleri vardır. 1 aYrı 

nı=!e eeas renklerle YllPrlnuş el 
fer ic;in ınakya1ın uınunıı l'eıık 

blse i ,,..,,rnıunn zrddı olrnahdtr b 
l)IS?e8 ,... • J.YJ.e 

g ınor elbiseye, sarı t<>ııda bir 
Bell• • bAkim olmalrdtr. 

k\1'81 
nıa __ ,, ve tatlı renklere, elbi•... • 

Sıcaa- "'""nın 
. i a.ııenkleştirecek, tuvaıetin 

reııgiJl ölge!li balıne getirilecek 
renk g i .. h ~ 

tu~Jet n ren~ı afif hafif 
kilvıldetıuı bir ına.kyaJ rengi tercih e 
ba . 

dil~eli:il'~eva eok kovu e1biseler i 
. Sı~di ve gözleri ışıklandıran da 

c;tn. c dAh" tR7.e ve dRha Af'ff f 
hA heVJ.fl oarJa.k bir m11.kvsı.; lA~ 
,nsıeren ·-·•11· 

dır- rt .,.e se renkler hakkın 

E
sas 
dS jJalıat ve bazı misaller 

vereyi111 ~l göStermek Uzere fiındi 
Bir ııı dıfllP° indinde fazla rağbet 

ki ş·k k• ""etli mavi bir elbiseyi a. 
gören. ]rU renk kadının YilzUne 80 

lalUD· ~beyazlığı veren bira. 
luk ~ • so10klutu ve cansız ." 
kiS yaP"1 telifi etmek ftzere altm 
(UklufU 

pınltmı teeirini veren bir makyaj 
yapmalıdır. Çünldl An mavi ue mez 
oolduğu halde esasında ona zıd bir 
renktir. 

Fakat bu tesiri elde edebilmek 
üzere naaıl boyanmalı?. Evvela yüz 
de boya temeli yapmak için, kırını 
:r.ımtırak yahut koyu san bir kremi 
cilde iyice içirmeli. dudaklar ve ya 
naklara kuvvetli bir kırmızı seçme 
1i ve pudra olarak. cildin esas ren 
gine nazaran; Rachel d'ori. Dere 
Sobil, Reau ambrie gibi pudralar 
dan birini tercih etmeli. 

Makyajda mor renkler için neden 
"esmer kadmlann boyası'' derler ! 

Çünkü ekseri esmer kadmlann 
tenleri bu rengi daha iyi kaldırır. 
Esmer kadınlann ciltlerinde mak 
yajda havli tehlikeli olan mor renk 
leri i.henkletşirecek kadar canlr1ık 
vardır. Binaenalevh mor elbiselere 
uyduracağımız makyaj esmer kadın 
makyajı olmalıdır. Makyaj temeli 
olarak, grup renginde bir krem. 
Dudak ve yanak allığı, mandalina 
yahut kremit rengi. Pudra iee, Man 
reek Cuivre yahut Rharaon ... 

Y ~şil. daima esas renklerin va 
satıdır .. içindeki un nis

.>etinde, sıcak ve soğuk ye,il olarak 
ikiye ayrılır, Zümrüt yeşili, çimen 
yeşili daha ziyade soğuk yefil smı 
fa girer. Mercan veya pişkin .,eftali 
renkleri böyle yeşillerle makyajda. 
iyi ahenkleşen renklerdir. 
Soğuk yeşil smıfma girecek ku 

maşlar giyen kadınlar, makyajlan 
na kırnıızıyı esas tutarak pişkin şef 
tali vahut mercan tonlan içinde ida. 
re etmelidirler. Meseli, yanaklara 
pembemsi, dudaklara da ge1incik 
renginde allık kullanmalıdır. Sıcak, 

Yani limon küfUne kaçan yeşil elbi 
Belerin makyajmda hakkiyle mu 
Va.ff ak olmak pek müşküldür. Pren 
sip icabı boyalarla pek açık renkle 
ri seçmek zarureti vardır. Pek açık 
l'enk makva i da her kadını aemryan 
bireevdir. Sıcak yeşil renklerde el 
biseleri o"an kadınlar, pudra ve 
kremJP.rde fi1iHsi bevamu. allıklar 
da. Ytize tazelik veren çini peınbele . 
l'i kullanmalıdırlar. 

Bı1 renklerdeki makvai daha ziya· 
de sarışın, ya.but çok beyaz tenli 
ell kldmtara uygun gider. Bqka 
ren~i kadmlanıi mcak ye,U 
'kuına.e1an intihap etmemeleri, nıak 

ya31armın selameti namına hayırlı 
olur. 

B eyaz ve beyaza yakm bütün 
açık :renkler; en açık sütlü 

kahve, en açık inci kurşunlsi, en a 
çık gümüş mavisi ve sedef pembesi. 
Böyle renkli tuvaletlerle cilde sıcak 
bk ~ makyaj-yapmaıJyss; Çeh 
reye Şimal kutbU beyazlığını ve ba 
tan ay uçukluğunu veren renkler 
den kaçınmalıyız. 

Siyah ve ona yakın koyu renk 
ler; Negre denilen kuzguni kahve 
rengi, lacivert, koyu nefti, kare bale 
denilen mor renkler açık tenlere 
pek yaraşır . 

Böyle elbiseler içinde cazibeli 
bir yUzü, ancak renkli ve canlı bir 
makyajla temin edebiliriz : 

Boya temeli olarak, fildişi beyaz 
bir krem Ustüne açık mercan, ya 
but parlak koyu pembe pudra. Ya 
nak ve dudaklar için gelincik kırmı 
zısı allık lazım olan gençliği ve şef 
faflığı ve parlaklığı verir. 

B azı kadınlar göz ve göz ka. 
paklan boyalarını ahenkleş 

tirme gayretini lüzumsuz bulurlar. 
Bu kanaatteki kadınlar, göz kapak 
lan boyalannm elbiseden ziyade 
gözlerin rengine uydurulmasını da 
ha ziyade muvafık bulanlardır. 

Bu ınühim ve müna kaşa.h mese 
le hakkında ne düşUndüğUmü izah 
edebilmek için evvela esas prensipi 
ortaya koya yun: 

Mavi gözlü kadınlar, gözkapakla 
n boyasının teıneli olarak mavimtı 
rak bir krem seçmelidir. 

Eli gözlü kadınlar, daha ziyade 
gözlerinin rengine uygun bir gölge 
temin edecek kıremi intihap etmeli 
dirler. 

Yeşil. mavi gözlü sanşın veya kır 
mızı saçlı kadınlar, gUmll.ştl yeşil, 

yahut yeşil krem seçmelidirler. 
Velhasıl gözkapağı kremlerinde 

yani boya temelinde göz renkleri 
bizi idare etmeJidir. Fakat makyaj 
temelinden sonrası i<;in yine elbise 
renklerinin. hakim olduğunu kabul 
etmeliyiz. 

E lbise renkleri göz boyaların 
da nasrl rol oynar 

Eğer tuvaletlerin esas renkleri 
ile gözlerin ren~ avni makyajı i 
cap ettiren beraberlikte ise mesele 
yoktur. 

Mesell. ba1ık sırtı gözlU bir ka· 
dm yeşil elbise giyiyorsa, göz ka 
paklanna elbisesinin rengiyle &. 
henklesecek S\Çtk vesil kremi rahat 
ga. kullana.bilir. Ayni kadm mavi 
tuvalet giviyorsa, firuze mavisi bo 
ya sürehilir. Eğer elbiseet mor ya 
hut eflatun .ise, göz kapa.klan ic;in 

Şu wanp Jünyaı 

öldurmek 
' 

Hakkı Veren 
Kanun 

Meksikada kabul edilen yeni bir ka 
nuna göre, her baba, gayri ahlaki 
yollara sapan kızını ve suç ortağı de 
Ukanhyı öldürebilecektir. Kocaya da, 
kendisini aldatan kansını; ve evli ka 
dına da, kendisine hiyanet eden ko 
cayı öldürmek haklan verilmektedir. 
Ahlak telikki ve kaidelerinin, öldilr 
mekle muhafaza edilebileceği kabul 
edilirse, Meksika, ahllkm iyi muha 
faza edildiği yegine memleekt ola 
caktır. 

• 
Dirüen ölü! •. 

Geçen hafta Bulgaristanda, Bans
ko kasabasında çok garip bir vaka 
olmuştur. Bu kasa-ha balkmdan Dimi 
tri Gurkof nammda bir Gulgar, öldtl 
ğU sanılırken. geçen gUn meydana 
çıkarak evine dönımüştilr. Bu da şöy 
le olmuştur: Gurkof, 1932 de Şimalf 
Bulgaristana gidiyorum. diye evinden 
aynhnll} ve bir daha gidiş o gidiş ol 
muştur. Uzun zamanlar, evine dön
miyen ve mektup da yazmıyan bu a
ile reisinin artık öldtlğUne hükımedil 
miştir. · 

1935 senesinde de Penıştitsa has 
tanesinden gelen bir resmi mektupta 
hakikaten Gurkof'un bu hastanede 
öldUğU bildirilmiştir. Bunun Uzerine 
oı?lu, gidip bu hastaneden Gurkof'un 
elbiselerini almış ve ziyaret ettiği 
mezanna çelenk koymuştur. 

OlilmUnü müteakip, çocuklan ve 
diğer mirasçılan Gurkof'un bütün 
emil.kini pavla~m•Rlar. böylelikle ev 
de miras gürültüsü de biterek, herşey 
tabii vaziyetini almıştır. 

Gurkof, geçen gün sağ salim ola 
ra.k doğduğu Baıuık k&88.basma gel
mif ve doğruca evine gitmiştir. Fa
kat kendisini ilk gören çocukları, ba. 
balarının hayalini mi, yoksa aalını 

mı gördüklerini o anda bir türlil kes 
tirememişler. şaşırıp kalmışlardır. 
Nihayet herşey anlaşı1tmıştır. Fakat 
Gurkof'un sağ olarak eve dönmesi a 
ilesi a.rasmda hiç te memnuniyetle 
~ .... ..,tır. ÇWıJrii. .-,ıl-.Uk

lan mira!!• geri vermek ica"P ediyor. 
Gurkof, emlakinin payllsıldrğmı da 
öğrenince. kızmış ve ne söyliyeceğini 
şaşırmıştır. 

Şimdi zabıta, Peru$titsa hastane
si tarafından sahte öliiırn ilmühabe
rinin nasıl verildiğini tahkik etmek 
tedir. 

• 
163 YClflnJakİ Arap 

Geçen hafta Fransanm Afrika müs 
temlekelerinden olan Cezayerde, dün 
yanın en ihtiyar adamı AT'ap Abdul 
lab Fevzinin 163 üncü yrldönilmü kut 
lanmıştır. Merasimde yerli ve Fran 
sız birçok resmi zevat ta bulunmuş 

tur. ihtiyara pekçok hediyeler veril 
miştir. Yqmın birbuçuk asrı geçmiş 
olmasına rağmen Abdullah Fevzi bir 
genç gibi yilrilmektedir. Geçen sene 
tayyare ile Fransaya da gitmiştir. Pa 
riste mütehassıs doktorlardan müte 
şekkil bir heyet kendisini büyük bir 
itina ile muayene etmiş, ve neticede 
kendisine 177 4 yıbnda doğduğuna da 
ir bir nüfus kağıdı verilımiştir. Ab 
duliah Fevzi, Fransızların şimali Af 
rikayı işgal ettikleri günlerin yegane 
şahididir. 

• 
900 bin radyolu otomobü 

Amerika.da, radyosu olan 900.000 
otomobil vardır. Demek oluyor ki, A 
merikada mevcut otomobillerin yUz 
de 33 ünde, yolculara, hareketleri es 
nasında, müzik dinlı>tilmektedir. A 
merikada, otomobil fabrikaları, artık 
radyolu otomobil satmıya başlamış 

lar. radyosuz otomobiller hiç makbul 
değildir. 

pembeye kaçan bir eflatun kreme 
cesaret edebilir. 

Esmer ve kumral kadınlar da ay 
ni prensip dahilinde boyana.bilirler. 

Göz kapakla.nnm gölgesi için kı 
na, altın kumral, gü.m~U kurşuni, 
gece mavisi ve gUmU.ş yeşili renk 
ler arasında elbise1erile ahenkl~n 
tonlardan birini yalmrtrrmahdırlar. 

Zarlf ve şık kadmlar eğer bu yıl 
bqmda ki makyajmm şu tavslvele
rime dikkat ederek idare edebilir
aeniz gelecek seneye kadar cazibeni 
zin bir kat daha artbimı hemen 
fa.rkedersiniz. Siz farketmezseniz 
bile etrafınızdakiler size anlatacak 

·.teYteri elSylerler. 

:Acaba, şu yolcular da unutkan mıdar? •• 

lstanbullular .. 
Tramvay içinde 
Çoçuklarını Bile 
Yılbaşının yaklaştşğş şu gün

lerde, birçoğumuz, tayyare 
piyangosundan yarım milyon lira 
almak hulya ve heyecanile tatlı sa 
atıer geçiriyoruz. Birdenbire insa. 
nm kaI'§ısına çıkan servet kadar 
kıymetli bir sürpriz olabilh' mi ? • 

Meseli, traımvaya bindiniz, o
tıurduğwnuz iki kişilik kanapenin 
üstünde, hemen yanınızda bir pa
ket duruyor .. Sağınıza solunuza be. 
kıyorsunuz .. Bu pakete tesahüp 
eder hal gösteren kimse yok .. Pa
keti alıyorsunuz, açıyorsunuz.. Bir 
de ne görseniz, beğenirsiniz? .. Ta
mam beş bin lira.. 

Tabii, ilk yapacağınız hareket, 
bu parayı, doğruca götürüp zabı
taya teslim etmekten başka bir 
şey değildir. 

İstanbullular, tramvaylarda ne
ler unutmuyorlar ki?. Unutulan 
eşya arannda böyle beş bin lira 
da çıkıyor .. Tramvay şirketinde, 
hareket işlerine bRkan salahivetli 
bir müdür, giller yUzile bana, bun-
ları anlatıyordu: 

- İstanbullular, diyor, diğer 
bUyük Avrupa şehirlerindeki yol.. 
culara nazaran, daha fazla dalgın 
addf'dilemez.. Pariste tramvay a.
rabalannda unutulan eşya odalar do 
ıusudur. Fakat. birçok vatandaşlar 
iş, maişet peşinde uğraşıyot", zih
nen mesguldtir .. Elindeki paketi, 
eşyayı oturduğu kanapeye veya al 
tına koyuvor ve buralarda unutup 
gidivor.. Bul.unan eşya arasında 
cok dikkate değer o11lnlan var .. 
Mesela, papaslarm göğüslerinde ta
şıdıkları zincirli haçlara varmcıya 
kadar. 

M uhatabrm papas öiyince, 
Balat hadisesinin kahramanı 

papası hatırlıyarak, yerimden doğ
rulmuştum: 

- Demek, dedim, onlann içinde 
de dalgın bulunanla?" var? .. 

- Tabii, zihnen bir şeyle meş
gul olabilirler. 

- Başka, ne gibi eşya bulunur! 
- Mesela kadın çamaşırları ... 

Kombinezondan tutun da iç donu
na kadar ... Fakat, unuMan e§ya, 
mevsime göre değişir .. Yazın, yüz 
leroe mayo, bu.muz. el çantası bu
lunu: .. Kışın şemsiye, lastik, bas
ton ... Bulunan eşyaları hıfzettiği -
miz oda bir bom.barşe gibidir. Tür 
1U türlU şeyler vardır.,, 

Bay müdür anlatıyordu. 

- Yemek tasları da bulunur .. 
Meeela Uç, dört gözlü bir sef ertası. 

içinde türlü türlil yekemler ... An
larız ki, bu zat, herhalde, kanımın 
tok olduğu bir zamanda bu yemek 
leri unutmuştur. Yemek bahsi mU 
himdir. Çünkü, durunca kokar. 
Halbuki, biz, bulunan eşyayı ay ... 
nen saklamıya mecbruz. O vakit 
yemekleri dökeriz, yalnız tasları 
saklarız. Yazın, daha ziyade muh 
telif meyve ve yemişler bulunur. 
Şimdi de, yemek çeşidi en ziyade ba 
hktır. Uskumru ve kolyosa fazla 
miktarda rast geliriz . 

Y emek bahsi daha uzıyacak,.. 
tı. Sordum: 

- Başka. şayanı dikkat şeyler? 
- Dosyalar. evrak, kitap, ka -

lem, defter bultınur.. Kitaptan 
unutaıılann tenbel. mekteple ala
kasız talebeler olduğuna hUkmed&
riz. Sonra bıçak, tabanca bulunur. 
Şimdi, birkaç tabanca elimizdedir. 

Unutur! 

"" i Yazan: 

; Reşat Feyzi 
" """ Fotoğraf makinesi, kumaş parça 

ları, dolma kalemler, kumbara, ea 
at, futbol topu, şapka, bere, aıyak 
kabı, gözlük, ne bileyim, insanm 
taşıdığı daha birçok eşya, tram • 
vay arabalarmda bulunur .. 

- Para bulunur mu?. 
- Para cür.danı da bulUD'Ur. Fa• 

kat, cüzdanını tramvayda unutan 
dalgmlar pek fazla değildir. Bır 
kere, köpril üstünde, bir bdhçanm 
içinde sanlı beş bin lira bulduk. 
Bir anUessesde çalışan bir zatın 
imiş .. Maaş mutemedi imiş.. Eğer, 
parayı görüp almasaydık, zavallı. 
beş bin lirayı ödiyecekti. Böyle 
kıymetli şeyler için noterden bir 
vesika alınz ve öyle teslim ed 
Mücevherat ta bulduğı._ımuz olur •• 
Hele, bir defasında 4-5 bin lira kry 
metinde, bir gazeteye sarılı mUcev 
berat bulduk .. lçinde bir de kolye 
vardı .. Bir kadının imiş .. Ağlıya· 
rak şirkete müracaat etti ve kenıdi 
sine teslım ettik. BütUn dünyalar 
sanki onun olnıu§tu .. 

B ay direktör, bir müddet 
durdu. Sonra, gülerek 

züne devam etti: 
- Canlı şeyler bulacağmuzı 

trrm.ıza getirir misiniz? .. 
- Ne gibi? .. 
- Meseli. bir çocuk? .. Evet.. 

anne, çocuğunu tramvayda unut 
muş.. Küçük bir çocuk.. Za 
ağlıyor. Anne ortada yok .. Ne 
anneyi bulduk, çocuğu teslim et 
tik. 

- Herhalde bu vakie çok dal 
gmdı, dedim. 

- Kimbilir .. En çok bul 
eşya eldiven ve çantadır. Her a 

yüzlerce bulunur .. 
Bu eşyanın aahiplerinin nuı1 

lunarak verildiğini öğrenmek 

dim. Muhata.bmı: 
- Her aybafında bulunan et 

nm listesini ilan ederiz, dedi .. B 
kes gelir, eşyasını alır .. Bazan, 
ha evvel gelip anyan da olur. 
zan, sahip çıkmaz.. O erya.yı 
sene muhafaza ederiz. iki 
sonra, mll.zayede ile satarız. 
lini, şirketin amele sandığına 
kaydederiz. 

D algın lstanbullularm b 
tıkları ~yayı öğrenin 

siz de hayret ediyorsunuz, d 
mi!. Ben bunu d~UnUrken. ze 
muhatabım, bütün endişemi 
mek i<;in: 

- Çok açık göz kimaeler de 
dır, dedi .. Hepsi dalgrb dettJ 
Arabanın içinde gördtığU ega; 
yavaşça alır.. Bizim buldukl&n 
mız, arabanm içindeki mtı.stah 
leriıniz tarafından veya bazı yo 
lar tarafmdan görUlenlerdir. 
rUlmivenler ve ebediyen unu 
lar nekadardır, onumıı Atlah 
Şirketin çal~ıft mftstabd 
ler çok namuatu Tnrk çoeulrl 
dtT. 



Japon Başkumandanı 
Çini Tamamen istila 
ehdidinde Bulunuyor! 

ÇinJe Japon harekatını göıteren en yeni harita 

Nevyork, 29 (TAN) - Uzak Şark "- ~nliler hattı hareketleriDi de. 
barbıne daır gelen en son haberler ği§tirmedikleri takdirde, Japc•nlar, 
fwılardır: Japonlar bugün cenubf Çin dahilinde Hankov, hatti Clıung. 
Dansl eyaletınin askert kumandanı. king' e kadar askeri hareketleri11e de. 
il& bir tlltimab.:>m göndererek, Mare. vam etmek mecburiyetinde kalacak· 
181 Çank Kay Şek ile teşriki mesa.L lardır. Çinlilerin b.ir an evvel hatt.J 
den vazgeçmesıni ve Japonlarla bir. hareketlerini değiştirmeleri Jaiponla. 
Jegmesmi, aksi tnkd.irde ordusunu im rm en samimi arzusudur.,, 
Jıa etmek Uzere hareket edeceklerini /ngilfare • Japonya 
~u;.....,; .. 1erdir. Ultiınatomun mu"'d • .....u& ~ Tokyodaki lngiliz sefareti mtı.ste. 

yarın nihayet bulacaktır. Cenubi şan, Harıciye nezaretine gitmif lAdy 
i askeri kumandanının ne cevap Bird ve Bee Ganbotlarma karşı ya. 

78fece:ği henüz malüm değildir. pılmış olan taarruz hakkında dün 
Yangtze nehri üzerinde Kiukiang Japon umumi karargahı tarabndan 
ona yakın bir yer olan Kuling'te. neşredilmiş olan tebliğdeki .rapon 
yabancılar çekilmiye başlaml§lar. noktai naz.annı lngiltere sefarethane 
. Yakında burasmın da a.skeri ha. sinin kabul etmekte olduğu zehabına 

ta sahne olması bekleniyor. kapılmamak 18.znn geldiğini bildirmiş 
Japonlar, Şantung vilayetinin JL tir. 

olan Çingtao'ya doğru ilerle • Müsteşar, umumi karargahın teb. 
kte&rler. Şehrin garbinden yüz liği ile Ingıltere sefarethanestnin ra.. 

mesafede bulunan sahadaki tı!l- porlan arasmdll tenakus bulunduğu. 
ve telefon muhaberatı kesilmiş. nu ilave etmi§tir. 

~merika • Japonya 
Japonlann cenubt Çine k&r§I 

faaliyette bulunduklarına 
i hiçbir haber yoktur. 

yeni Panay topçekerinin tahribini gös
dair teren tarihi filmin sa.at 14,30 da 

(Greenvich saati) buraya felmesi 
beklenilmektedir. ihtimal bu gece 
gösterilecektir. 

Şanghayda, Japonların Uzerino el 
buı atmakla maznun Çinli Lihsi. 
, fed&t Çin askerlerinden mtıte -
~ çeteye mensup olduğunu 
ittir. Bu Çinli asker amele kı. 
girerek 24 arkadqile birl \kte 

an hatlarından geçmiştir. Bu 
erlerin Japonlara teslimi beklen. 

•ktecılir" • ,Arkadaşlarmm kaçlllll' ol. 
an anlllfllıyor. 

Japon başkumandanı general Mat 
ıu beyanatta bulunmu§tur-. 

Birg.'.>k ihtiyat tedbirleri almmI§tır. 
Bu meyanda filmin zırhlı otomobil 
ile götüıiilmesi ve polis tarafından hi 
maye edilmesi tedbirleri vardır. 

350 bin dolara sigorta edilmil olan 
film, halihazırda Kaliforniyadan Nev 
ark'a tayyare ile gdtiırUlmekteiir. 

Yaralanmış olan fotoğraf nıuha. 
biri Norman Alley, filme refalmt eL 
mektedir. 

TA n -========================. 3U. 12. \1;:51 ==== 

Romanya 
Ne Yapacak? 

(Başı 1 incide) 
cık beyanatta bulmıarak ezcömle 
demlftir ki: 

"Mazlnln bize temin ettiği bütün 
ittifaklan ve dostluklan itina ile 
muhafaza edeceğiz ve blitiin mem
leketlerle dostluk münuebetlerimi 
zllı lnkipfıına çalJpcağız. 

/ngiltere 
Bütün Avrupa siyasi mahafili ve 

matbuatı, Romanyadaki hUkflmet de 
ğişınesi ile mefguldUr. Ingiliz gazete 
leri, Goganın Yahudi aleyhtarı ve Al 
man dostu olduğunu kaydediyorlar. 
Bu yüzden bazı gazeteler Romanya -
nm Almanya ve ttaıyaya daha sıkı 
bir surette yaklaşacağını tahmin edi 
yorlar. 

Fransa 
Paris, Yeni Romanya kabinesini 

soğuk ka.rtılamıttır. Bütün gazeteler 
Romanyanm yeni bir dı§ politika ta 
kip etmeısinden ve Berlin ile Romaya 
daha fazla temayül göstermesinden 
endite ediyorlar. Gerek Bafvekil ~ 
ganın ve gerek yeni hariciye nazınnm 
Yahudi aleyhtarı olduğu kaydolun • 
maktadır. BaZJ gazeteler Romanya -
nm Delbos ve Gomelin'e vaiUerinin 
ne olacağını soruyorlar. Oeuvre ga.
zeteei vaziyeti vahim görmekte, fa,. 
kat Kral Karolun Fransaya dost o~ 
duğunıu kaydetmekte ve: "Bununla 
beraber Goga Paris - Londra mibve 
rinin bir dostu değildir.,, demekte -
dir. Popolaire gazetesine göre, Ro -
manya fa.şist diktatörlüğüne doğru 
adımlar atml§tır. • 

ltalya 
İtalya gazeteleri yeni Romanya ka 

binesini memnuniyetle ka1'Jılamıttır. 
Bu gazeteler, Romanya ile ltalya ara 
smda Yugoslavya ile yapılmış itilifa 
benzer bir itil&f akdini çabukıa.ı,tır
mıya medar olacak surette Romen el 
ya.setinde fa,izm sistemine doğru 
bir tahavvill görlltdüğtlnü yazıyorlar. 

Almanya 
:Alman gazeteleri,Goga kabinesinin te 
şekktilünU çok mühim bir hadise BGY 
makta ve yeni hUkUmetle milliyetçi 

Hatayda nüfus Birleşik Amerika Harp~ 
Sahtekarlığı 

si için tabz: ~~. Gemileri Yaptıracak 
muamelelerinin hemen yapılmasını, (Bap 1 incide) Vqington, 29 (A.A.) Reuter bil. 
aka! halde azledileceklerini blldlrmlf- llhları artmaktadır. Bu cereyanın 
tir. itiraz eden muhtarları gayri ka. durdurulmUJ ve aillhlarm azaltılma. 
nunt olarak azletmekten çekinmemle ama çalJll}muı için mtlmldln olruı 
ve intihaba lüzum görmeden yenllı,ri- bütün gayretleri aarfettim. Bununla 
ni tayin etm1tt.1r. Yeni muhtarlar sah beraber vakıalar bir hakikattir ve 
te 18hadetname tanzim etmekte zer. Amerika bunlan tanmuya mechur. 
re kadar tereddüt etmemekted.irl('r. dur. Kongrenin önümtlsdeki içtima 

Garip tayinler · devresinde, yeni gemiler tn,ası ıçin 
lakenderun, 29 (Hususi) _ Şanı munzam tahetaat lJltemekliğim ım • 

mebuean meclisi azaamdan Faiz'in klnlan mevcut olduğundan bütçe 
yakm akrabuındaıı olan Jan komieyonunu lfltfen haberdar edi. 
Abraham lakenderun müddeiumu- niz.,, 
millğine tayin edilmi9t.lı:. 

VatanUer bofrıpıjar , 

diriyor: B. Rooeevelt, dUnkU .,..e. 
tecller mWAkatmda kongreye yeni 
harp gemileri inıasıru ta veiye etme
si mümkün bulunduğunu teyit etmiş.. 
tir. 

Vqlngton, 29 (A.A.) - Bahriye 
Bakanlığı, Avustralyanın tetekkUlü. 
nün l:SO inci yıldönümU eenllklerlne 
ietira.k için bu yılbqla.nnda 4 A ~e. 
rlka kruvazörünün Sanpedro'1an ha 
re\cet edeceğini bildirmiftir. 

Halep, 29 (HulUal) - K&mJl}I t.: 
çiııde Vatannerle hırietiyanlar ara. 
smdaki kavga nihayet boğuıma ıek
lini almıttır. Stılhlar patlamaktadır. 
Hldiaeıert bastırmak tızere Fransız 
mUfreı.elert aevkolunmuetur. Sokak. 
larda lekber ldtilik Franeız devriye.. 
leri gezmektedir. Dokuz tayyareden 
mürekkep bir filo Kamıtlıya gelnıie
tir. Daha vahJm ve kanlı hldieelerin 

NEVAÖZiN 
çı.kınaamdan korkulmaktadır. 

Halep, 29 (Hususi) - Huaie gi. 
rerken öldtlrUldüfU zannedilen Dir. 
zor mutuarntı ile kltibi ve kansı 
bulunmuetur. Mutuamf, kansı ile 
Huele'de gezerken yolda lbrahlm pa 
§& oğullarmm adamları tarafından 
çevrilerek otomobille AbdWlziz da. 
ğma ve oradan da AbdUlhallonun yn 

nma röttırlllmüftilı:. Billhare de ser -ı 
best bırakı1mıtıw:r. 

Kayzer Wllhelm 
Almanyaya Dönüyor 
Londra, 29 (TAN) - Berlinden 

gelen ha.berleie göre, eeki imparator 
Vilhelm, Almanyaya dönmek arzu • 
sunu izhar etmiştir. muer rejimi. 
bu arzuyu tetkik etmektedir. Eski 
Kayzere bazı şartlarla dönmek mü • 
saadesi verileceği •anılıyor. 

Çektiii ıztıraplar bu 

kati öfreninceye 

rüp aidecektir. 

NEYBIZll 
Bütün ağrı, 11.zı ve ıarıcıla-

n dindirir. 

Bat ve dit ağrılarile nezle-

ye, ütütnıekten mütevellit 

ıztıraplara kartı bilhaasa 

müeaairdir. 

soeyalizm arasmda bir karabet gar. -=-=--=-=-=-====-==--== 
mektedir. Berlina Tageblat gazetesi, hükQmetinin bir intikal hüklimeti nl 
Goganm Sovyetlerle her çeşit teşriki 1 duğunu ve bunu bir ukerl diktatör-
mesaiye aleyhtar ve yahudi du.znam J IUğüıl takip edeceğini muhtemel görü 
olduğunu kaydetmekte ve onun Af - y<)r:'t>eşterGOegeacya g~re'Giga 
manya ne dostluk pa'ktı yapmıya ~ la dayantmilrtadı:r. Kral ille Fruısa 

ve Di§ 
Artritizm, 

Grip, Baş 

Nevralji, 
Ağrılar-ı, 

Romatizma 
raftar olduğunu ilAve etmektedir. ittifakının Romen emniyeti için ga-

Lelautan ranti teşkil ettiği kanaatindedir. o 
halde Romen siyaseti siWılanma 
programı ve Fransa ile dostluk esa,. 
ama dayanacaktır. Diğer bir Macar 
gazetesi, yeni kabinenin Macaristan 
ile münasebetler tesis edeceğini söy
lilyor. 

V&r§Ova da yeni Roman kabinesini 
iyi kal"§ıl&ml§tır. ÇUnkü Romanya 
milli hııistiyan partisi Lehistan Ue 
ittifak yapmak lehindedir. Yeni Ro
men hUkilmet reisi Leh - Romen 
dostluğu cemiyeti reisidir. Bir Leh 
gazetesi, Romanya hariciye Nazın -
mn Lehistanm samtmt dostu olduğu 
nu ve yabudi dtl§manı buhmduğunu 
memnuniyetle ili.ve ediyor, Ayni ga 
zeteye göre Goga ekseriyet temin et 
mediği takdirde uımumt seçimi yenili 
yecektir. 

Macariatan 
Pette gazeteleri yeni htlkflmetin 

sulh temayüllerini kaydederek Goga 

Yeni lafİlt valiler 
BUkreş, 29 (A.A.) -Yeni hUkQme 

tin ilk icraatı valilerin ekserisini de
ğiftirmek ve yerlerine fqi.St nasyo
nal hıristiyan partieüıin taraftarlan 
m getirmek olmuştur. 

Ve B. Titulacu •• 
Viyana. 29 (A.A.) - Dün buraya 

gelmiş olan B. TitUlescu, bugün Saint 
Moritz'e gidecektir. 

Baş, diş, nezle, cırip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ainlannızı derhal keser. 

icabında cjünd• 3 kaıe ahnablllr -
ReNamı: 

~ Yazan: 
ALI RIZA SEYFİ m AR.DENiZ kAPLANLARI - No. 60 B MONlF FEHiM 

Bayram, elini alnma siper yaparak uzun uzun 1>aım: 
-Kaptan reis; DUnkerk'te olduğu &aylenllen dtl.,rnan ince donaane bU
dounmanın birleşmesinin önUne geçmek için bl.fka ~re yok. DU.men, 
enlere dikkat; fimdi son büyük savaşa gl.rlteceğiz; bunda da en lleri

bulunalını .••• 
lferkes iskotalann .başına lfoştu, T.rasya halatlannm botu almcb. ll· 

9DJICUr aulann üzerinde yeni canla sekmiye başlamıştı-
Llldn bu ne? lspanyollara ne oluyordu? 

Onlar l"ll.ndre kıyılarına dolru in mek ttzere iken o kıyı ne kendi arals.
nna giren Ingiliz gemilerile Akeungu nı ~rtınce duralamretar, sonra bir -
denbire fimale doğru dönmiye batla Dllflardı. Bunu ıören bUtUn Jngiliz 
kaptaıııarı ilk önce Iapanyollarm ne yapmak istediklerini anlıyamamlflar
dı, WWı Ba.yram Reia dümenini bira .1 kırarak, Amiral Drake pm.i8ine 
yakla,tı ve Jspanyolca hay~: 

- Kaçıyorlar, Donlar, Sinyorlar }[açıyorlar .. Usttımtıze gelip bizi ya· 

rarak yol açmıya tny11ama<fttar, art ıannı ıtovmıyaca.a mıyıa r 
Yiğit Amiral Drake ayni dilde cev ap verdi: 
- Kovatıyalım, kaptan, kovaltya.1 mı. .. 
Şimdi bUtUn tngUizler iti anlamı, lardı ... Evet. ispanya bat UdraU, 

Prens Parma orduaile birletme• için hıgilil donanmumı yaramıyaca.ğmı 
anlalDıf, kendlaine teklif olwıuı savaşı kabul etmeyıp fimal deııW yukarı
larına doğru yol vermitti. 
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Prens Sabahattin Heyin 

Oda Meclisi 
T oplantısım 

Bitirdi 
Ticaret odası meclisi, dUn zıya Ta 

ner reisliğinde son toplantısını yapmış 
tır. Toplantıda odanın 1938 senesi 
~Utçesi ~ö:.UşüI~Uş ve kabul edimr.ş 
tır. Yenı butçenın müvazeneli olarak 
gelir ve gideri 206,403 liradır. Ticn 
ret ve zahire borsasmm bütçesi 
106,542 lira olarak kabul edilmiştir. 
Bütçenin kabulUnden sonra oda idı 
re heyetinin kararma bağlanmış o • 
lan bazı işler meclisçe tasdik edilmiş 
tir. Bu işler arasında kazanç itiraz ko 
misyonun.dan gönderilmiş olan eı ma 
kinasile tel yapanlann yüzde yirmi 
nisbetinde vergiye ti'bi olmalan, ev· 
terinin bir kısmında piyano dersi ve 
renlerln kazanç vergisi muafiyetin -
den istifade eden mektepler gibi irat 
ga.yrisafilerinden yüzde yirmi veJogi 
vermeleri, vagonlarla memba suyu 
sa.tanlann su depolan işletenler gibi 
yUwe yirmi, ha.zır ayakkabı kalıplan 
sa.tanlarm doğramacrlat' gibi yüzde 
otuz vergiye tabi tutulmaları kamt' -
la.ştırılmıştrr. Bundan sonra odaya 
kayrtlarmr yaptırmamış on iki kö
mür tüccarı ile yirmi marangozun 
beşer lira para cezasına çarptrnlma 
sr karartaşmıştır. Reis Ziya. SO'l söz 
olarak azalara veda etmi!?. veni mec 
liste vazife alacak arkadaşlarına mu 
vaffaklyet dilemiştir. 

Tahvil 
Karar 
Borsa 

ra 
leleri 

Dün borsa muameleleri hararetli olarak devam etmiştir. Evvel
ki aktam Paristen 260 frank bildirilen Ünitürk dün 280 frank ola .. 
rak gelmiştir. Hüklımetim~zin Onitürkü milli tahvillerle mübade
le edeceği haberi Paris borsasında heyecan uyandırmıttır. Piya
samızdan ucuza mal alanlarla ellerinde Onitürk bulunduranlar 
her tahvil üzerinden üçer lira kazanmıtlar ve açıktan satış yapan· 
lar da zarar görmüşlerdir. 

Yarısındaki Top' antılar 
Fakat kendi şashiycti, büyük işle· 
rin başında görUnınesine kafi gel
miyece~ini takdir ettiği için, işin 
iıtine (Prens Sabahaddin Bey) i ka 
nştırarak, onları da bu zat ile te
masa getirmişti. 

A.rnawUuktaki isyan, sadece 
halkın sili.ha sarılmasına mUnhn· 
sır kalınamıştı. (UçUncU ordu) da 
buluna.ıı Arnavut zabitler de, mai
~tlerindeki Arnavut askerleri teş 
vik ederek, bunlar da hUk\imetc 
kıµ-şı asi bir ta Vır almışlardı. 

Manastırda bulunan Arnawt za 
bitlerden. (Tahsin - Tayyar -
Kasını - Nafiz) efendilerle diğer 
bazı arkadaşları, vaküıe ittihatçı 

Jarm yaptıkle.n hareketi taklit e
derek dağa çıkmışlardı. Ve vazi.
yeti, halk isyanından çıkararak 
bir (Zabitan kıyamr) §ekline sok· 
muşlardı. 

Arnavut zabitlerin bu hareketi, 
(stanbulda tttihatçılan devirm~k 
için çalı:şanla.n bUsbUtUn harekete 
getirmişti. Rıza Nur Bey, asilerle 
(stanbuldakilerin arasında (nAzmı) 
kesilmişti. 

Bu işte bir muvaffaklyet kazan.1 

bp 'kazanılmıyacağı Rıza Nur Beye 
BOnıluyordu. Rıza Nur Bey, bUyUk 
bir !feVİDÇ içinde: 

- Bizde vukuat vukuatı besler. 
Hiikilmetin mevkii sars•ldığı şu za 
ınanda., burada da bir darbe vunı 
lursa, sukqt edeceği muhakkakttr. 
Ça1ışalım. 

Muhalif mebmlardan 
Yahya Bey 

yor. Bunlar, Rıza Nur Bey tarafın. 
dan siIB.hlandırılıyor .. Hatta, aske
ri tıbbiye talebesinden de birtakı
mını bizzat Rıza Nur Bey teslim 
ediyor. Artık i§e, öteki itilafçda· 
n karıştırmak llizumu da hissedi· 
Jiyor. Hürriyet ve ltilaf fırka.sının 
mi\him şahsiyetlerinden olan (Me 
lAmi şeyhi, terlikçi Salih Efendi) 
nin himmetine müracaat olunuyor. 
Bunun va.srtasile Melamilerden de 
birçok adam bulunuyor. Bunlara 
da silAhlar veriliyor... Prens Sa -
bahaddin Bey de, bu uğurda tam 
(Beş bin lira) sarfediyor. 

orduyu mukaddes vazifesinden ayı 
rarak siyaset cereyanlarına silrilk 
lemektelerdi. 

lttihatçılar, vaziyeti kurtarmak 
için - o kadar sevdikleri - Mah 
mut Şevket Paşa) yı feda etmek 
mecburiyetini hissetmişlerdi. Mahi 
rane bir manevra. ile onu Harbiye 
Nezaretinden istifa ettirdikten son 
ra yerine, - vekaleten - Hwıüt 
Paşayı getirmişlerdi. 

Hurşit Paşa - bilhassa böyle 
bir zamanda-Harbiye Nezaretini 
işgal ederek vaziyeti ıslah edecek 
kudrete malik değildi. Nitekim, ne 
Arriavutlukta ve ne de (halaskar 
lar) m artık açıktan açığa büküm 
sürdükleri mıntakaJarda, en küçük 
bir salah emaresi bile görülmemiş 
ti. Bilakis, fena tesirler husule gel 
mişti. 

İtalyan zrrhlTlan, Çanakkalevi 
bombardrman etmekte devam eder 
ken: Çanak kalenin muhafaazsına 
memur pivade teburlarmdıın birine 
mensup olan (Burı:ııılı yağcı Meh 
met) iRTnitıde bir nefer: 

- Bu tlalyan hPlfu~mt. ba.mnTZa 
lttihRfo•lar ~tı. Gelsinler. yaphk 
lan e'i.hi tPtni.,,pı:ıh'1"r Biz burada 
ne duruyoruz? .. Terhia ~ı:ıtpriz. 

Arkası var) 

Türkiye • Polonya 
Kliring Anlaıması 

Ankara, 29 (Tan muha.:birinden)-
TUrkiye ile Polonya arasında ya.pıra 
cak yeni kliring anlaşmasının görüş.. 
meleri bugUn bitmiştir. Anl~a ya 
rm parafe edilecektir. 

Dün 18,40 liradan b~lıyarak 18,55 ı
liraya kadar yükselen birinci tertip 1 rıııı. 
Unitürk U.zerinde çok işler olmuştur. D u·. n p·ıya s 
Bir kısın: halk ~ Me~kez Bankasının aya 
çıkaracagı yeru tahvılleri beklemeyi 
muvafık buluyorlar. CümhuriyetMer H•ıç Zah• 
kez Bankasına mübadele için henüz 1 re 
emir gelmemiştir. ikinci tertip Uni-
tUrk Uzerinde yapılan bir muamelede G ı d • 
bu tertipler, birinci tertiplerden on e m e 1 
kuruş fazlasile yani 18,50 liraya ka· 
dar satılmıştır. Çimento hisseleri de 
evvelki gün on lira.ya kadar fırlamış 
sa da dün tekrar 975 kuruşa dUş -
mUştür. Diğer tahvillerde de az mik 
tarda yükselme kaydedilmiştir. Ana
dolu tahvilleri 40,50, mUmessiller 
40,25, hisseler 25,50, Ergani tahvılle 
ri 96,30, Erzurum - Sivas 95, Mel"' 
kez Bankası hisseleri 97 liradnn mu 
amele görmilştür. Bomonti hissele1 i 
790, ittihat değirmencilik 12,50 +.ram 
vay şirketi hisseleri 1100 kuruştur. 

~nclra borsasında bir sterlin karşılı 
ğı 147,31 frank ve 4,9976 dolardır. 
Bir sterline Merkez Bankasında 
625, 75 kunış fiyat konulmuştur. 

Amerikanın ithalat 

ve ihracatı 

Dün piyasamıza Anadolu ve Tra.k,. 
yadan hiç mal gelmemiştir. Evvelki 
gUn gelen mallardan bir kısmı satıl 
mış ve piyasa gevşek olarak kapan
mıştır. 5,27,5 - 6,07 kuruş .. 
tan 14 vagon buğday satılmıştır. Ar 
palardan 75 ton satılımş ve kilosu 
4,05-4,06 kuruştan verilmiştir. Çav • 
darlardan 45 tona kilosu 4,37,5 kuru§ 
tan mUşteri çıkmıştır. Adapazarm 
san mısırlarmdan 150 bin kilo iskele 
teslimi kilosu 4,10 kuruştan ve beyaz 
mısırlardan 60 bin kilo lstanbul tes 
limi kilosu 4 kuruştan satılmıştn-. 
keten tohumu 10, susam 16,20, is ba 
dem 84,5-85 kuruştur. 

Buğclay i&teni;yor 

n 
jl 

Diye cevap veriyordu. 
Canakkalede rgtirleyen, ve tstan 

bülun h yatmı ' t eden d._"'··~"""' 
topla.rma ehemmiyet "1'n'ilmiyordu. 
Trablus Garp çöllerinde TUrklUğfuı 
§eref ve namusunu kurtarmak için 
beş kat faik dUşma.nla. harbeden bir 
awç TUrk kahramanına merhamet 

Bir daha tekrar edelim.. Düş • 
man payitahtın ka~ılannı zorlar
ken, ordumm zabitlerini. askerl&
mu; halkın şeyhlerini, dervişleri· 
nl .. hatta beşeriyetin en yilksek 
bir ilim müessesesi olan (tıbbiye 

talebeleri) ni si18.hlandırarak bir 
kısım vatanlaşlarm Uzerine saldı· 
ranlann vicdanlanndaki hissiyatı 
tefsir etmek güç değildir. Fakat 
burada anlaşılması müşkül olan 
bir şey varsa: o da, Prens Saba -
haddin Beyin, bu ihtilal komitesine 
sarf ettiği (Beş bin altın lira) yı 

nereden tedarik ettiği meselesi· 
dir ... Acaba bir gün olup Prens ~a

bahaUin bu karanlık meseleyi ten
vir edecek midir? .. Yoksa: yapt•ğı 
işleri, (şecaat arzeder) gibi nakle 
den Rıza Nur Beyin bu garip ifşaa 
tını tamamile (ret ve tekzip) mi ey 
liyecektir?.. Bunu, zaman göste
recek ... 

Burnumuzun Alt Kornesi 

Vaşington, 29 (A.A.) - Teşrini.sa 
ni ayındaki ithalat 223 milyon dolar 
dır. Teşrinievvelde 224 milyondu. Ih 
racat teşrinievveldeki 333 milyona 
mukabil 315 milyona baliğ olmuştur. 
Altın ithalatı 52 milyon, ihracatı da 
30 milyondur. 

Amerika Sanayiinde 

Lozanda bir ithalat şirketi yurdu• 
muzdan 5-10 bin ton buğday satın al 
mak istediğini Türkofise bildirmiıj • 
tir. Bu şirketin lsviçre hUkCımet:i ve 
milli bankası tarafından garanti edil 
di.ği de bildirilmiştir. Bir diğer Isviç 
re firması 20 şer kiloluk sandıklarla. 
Ceneve veya Marsilya teslimi iyi cins 
portakal ithal etmek istediğini ve 
sandık için 6 şilin (186 kuru§) fiyat 
verdiğini bildirmiştir. 

• 
edilmesini rica edenlere: 

- Zamanı deei1.. Vn~e<:in. bu 
fsvanlardan. bu ibtilillerden .• mem 
leket batacak. 

Diyenlere: 
_ Ay .. siz Trab1us Garpte ciddi 

bir iş mi göJi.ilüvor: zannediyorsu 
nuz. lttihat ve Terakki eşiri ve eş 
kiyası, devletin hazinesinden bu ba 
hane ile para çekmek .. orada da ça 
pulculuk etmek için böyle bir oyun 
oynuyorlar •. Ve birçok zavallıların 
beyhude yere şehit alma.la:ruıa se 
l>eP oluyorlar. 

Diye, cevap veriyorlardt. 

P
"'e!tS Sabahattin Beyin yalı 
smda. toplantılar birıöirini 

takip ediyordu. Arbk Chalbkaran 
grupu) namını alan asi zabitan par 
tisinin yaptığı programı .. Pre~s Sa 
bahattin Bey bizzat tashih edıyor .. 
Bunları kendi ikametgahında jela 
tinle yapılmıŞ bir mUstensihte bas 
tınyor .. sonra da. Beyoğlunda ko 

•teci bir Ermeninin matbaasında 
:;'~lerce nüsha tabettirerek gizlice 
h t8J'8.fı:ı da~tTVordu. 
~ı-vfilt Hamdi Bev ismfnne bir 

zat Gala.tada bir ba.kkike müraca 

at edivor : 
_ (Tahli!dve tdaresn lcin btr rnn 
~ 111 m MiihrUn Uzerlnde (halA.a 

1.-ııT ıı,1:1 • 
karan zabitan grupu) yazısı ola 

cakDi'. saf ve cahil ada.mı 'kandın 
ye. k b.lin 

yor. On ild buçuk. k~~? m~ıharünı U 
de bu ihtilal ceınıyeu.um m~ 
de.kazdrrryor .. Rıza Nur Beyı.n ~Y 

vl d k' evı' cemiyete merkez ıttl 
ogunaı • b 
haz edili or Rıza Nur Bey. urada 

Y 
1 

• (kırTnlZI' mUrekkep) 
bevannarne erı t rafa tevdi 
il"' mUhllrlUyor .. Her a 

etHrivrınhı aha mUhim is1er 
Rnm Nur Bev d ~· . V hi1''11>t lrPTI t ,,Vll 

a .... xriıvnfflıı P ,,. vf"k Hama· 
yine o ı.e ı ı 

y('tine nazaran 't yilzbnm vası 
Bev denilen nıUtekaı ) zabitanı 

. taburu 
tn..cııle . (merkez. .ver Uç piyade 
ile. Sarıyerdekı dig ahri eden 
taburu elde ediliY~~~: 1~kiıle 
Uç torpitonun har ca birçok si 
dn.lr s6'z a.lınıYor. ~~tan PuJ.unu• 
'.'fil ve mtıtef errik ~ 

Bu strada tttihat~Tlar. bu giz 
1i faaliyetlere dair bazı şey 

ler sezmişlerdi. Bütiln şüpheli şah 
siyetıeri tarassuda başlarntşlardı •• 
Fakat. çok geç kalm•şlardL 

ittihatçılar, en büvük hatnlaTt· 
nm. en korkunç cezasına şimdi 

llcaramışlardı. Bir zamanlar. zor
la siyaset işlerine karıştırd•klan 

zabitanı. şimdi (Cemiyetin düşman 
lan) olan muhalifler ete geçirmiş 
ler; şimdi onları. kendi alevhle
rinde bir silah gibi kullanacaklar
dı. 

(Halaskar zabitan gnmu) men
supları. (Maltepe) de. (Bostancı) 
da artık açıktan açığa içtimalar 
yapryorlar .. Mahmut Şevket Paşa 
tıın derhal Harbiye Nezaretinden 
çekilmesi: ordunun ittihatçılık fik 
tinden azade ve bitaraf bir şahsi· 
Yet tarafından idaresi için karar
lar veriyorlalı. Hattı daha ilei gi 
derek, Sait Paşa kabinesinin isti· 
fasile, bitaraflardan mürekkep ye 
nı bir kabine teşkilini istiyorlar
dı. 

Halaskar 2T\lpunun bövle ale • 
nen ve pervasızca harekete gelme
si, ittihatçıtart fena halde telaşa 
sevketrnişti. Ordunun. ttilafltlar 
tarafma geçmesi ihtimali hakkın· 
daki diişünceleri, birdenbire kuv • 
vetıenrnişti. 

Vakıa orcıu, itilafçıların tarafına geç 
Incınişti. Fakat, askerlerin arasına, 
mühim mikdarda itilafçı girmişti. 
Ve bunlar; memleketi her taraftan 
d~anlBl"lll sardığı :ı,ir :zaınand~ 

Kış mevsbnl gelince - bazılan 

i~.in bütüın yıl - burnumuz bizi en 
ziyade meşgul eden UZ\'UDlUZ oldu. 
ğu halde onun lçerislnl pek az ta. 
nınz. Burnuın dışardan şekline 

- yüz güzelliğinde pt!i büyük te. 
siri olduğundan - herkes ehenıpıl. 
yet ,·erir. l~risme gelinr.e, oraya 
pamınk sokmak ayıp olduğu ço. 
cuklu{;'1llllu.zda.nberi hatıranızda ol 
duğu için burnumuza ancak meııı. 
dille dokunun12;, 

Burnun tekmil teşrihini burada 
aınla.tmak kabil değildir. Bugün yal 
ruz alt kome~i söyUyeceğim. Bwıa 
va.ktlle kureyn derdik. Fakat kor. 
ne kelimesi otomobh ısttlahma da 
girdfkt.en sonra artık eski tabiri 
kullanmakta mana yoktur. Bu alt 
kome, bUAJiD deliklerinin - orta.. 
dald değil - dışan tarafmda yu. 
kardaıı aşağıya sıra ile dizilmiş \'e 
önden arkaya doğru uzanmış, bL 
raz da kıvnlını§ Uç kemiğin en bü. 
yüğü ve en mlihlmidir. Kemiğin ü. 
..:erinde müköy buhıoduğono da ta
bli, tahmin edersiniz. Bu kemiğiİı 
Ustünde ve altrnda iki küçük boş
luk vardır. Bunlara da orta ve alt 
mea derler. Usttekinden, kafa ke. 
mlklerinden bazı)a.nılm içerisinde. 
ki boşluklara yol olduğuna ve bu 
mea.nın mikr'>pla.rla kir1enm~ ba
şonıZa. büyük dert aça.bilir. Alttaki 
meaya da gÖ'>:ya.,lan gelir ve bur. 
mm lframtile birleşince, blldiğlnlz 
gibi, katıla.~ll'. Bu yollar da klrlootr 
yahut tıkanırsa gözümüze hastalık 
verir. 

Bu alt komenin kemiği yahut üs 
tünde satıh olan müköy. ba.zrlann. 
da ikisi birden biiyür ve şlşer. O 

vakit burun deliği geniş olarak a. 
çılınca komeyi görmek mümküın
dilr. Fnılia.t bu işi mütehassıs he.. 
ldme bırnkma.k daha iyi olur. Za. 
ten o da komeni:n her tarafım iyi. 
ce görmek için küçUk dilin arkası. 
na mahsus bir ayna sokarak ay. 
oada seyreder. 

Bnnııı iltihabında bu kome bir 
tarafta şl§er. BW"nun öteki tarafı 
açık iken, sonra 6işen taraf ~lır, 
öteki ta.raf kapanır. Onun f!;.in. btı .. 

na "terazili bunın iltihabı,. derler. 
Adı tuhaf olmakla. beraber lltlhap 
hiçte eğlnrıceli değildir. iltihap böy 
le bomun içerisinde tahtaravalli 
oynarken iınsn.nm nefesi sı~,şır. Ne 
fes alsa bile, nefes çıkamma.z. Ba.. 
zı kimselerin hurumlanm sık sık 

f;ektilderine dikkat etnıişsinl7.dir. 
Alt komeleri şl§miş olan bu znval. 
lılar böyle burun C)ektikçe nefes• 
çıkaraca.ldannı sanırlar, halbuki ne 

fes çıkamaz. Onlarda bu hal ~
ICııı bir adet olarak yerleşir kalır. 
Bu halin .uykuda horuldamıyo. se. 
hep oldub'1J da çoktur. 

Alt korne bazılannda, ak ine o. 
lam!<. ki.i~ülür, büyülür. O vakit in 
san sümküremez. Burun deliği ku. 
ror. kalıp, yapışık kabuklarla do. 
lar. Bu kabuklan temizlemek için 
gündüz merheme !Uzum görüldüğü 
halde, geceleyin bir ikisi boğaza gt 
de.rek oraya yapışır ve sabahleylın 
insan onları çıkarabilmek için bo. 
ğazmdan türlU türlü aca);p sesler 
!;lkarmıya mecbur olur. 

Burun duygusunun böyle halde 
pek azalması tabiidir. Burunlan ko 
ku ala.mıyanfar yed!hlerl ve içtik. 
Jeri şeyin lezzetini de rluysmazlar. 
Bu ikJ eksikllk bısanın kendi şah. 
sına ait olmnlda beraber, kiiçill. 
müş, kome birç.oklarmda pek fe. 
oa bir de koku çıka.nnea mro.ri iç. 
timai olur. Ha.lbuld buna tutulan 
adam kokusOIJU kendJ duymadığı i. 
çin. ba.5kala.rmm kendisinden hoş. 
!amna.dıklarıının sebebini anlıya. 
maz. 

Bu alt komenin sinirleri de yü. 
zümüzde ağnlııra sebep olarak in a 
nın başına bir de oradan dert 8.(':tlr. 
Yaz laş nezledoo kurtulamrya.nla. 
nn bir çoğu alt iionıelerinlın sinir. 
lerl bo7.c.k olanlardır. Rnınn kRJ'Şı. 

lık. alt komenin sempatik sLntrlerl, 
heklmlerdtm hazdan için, pek fay. 
dalı şe~·lerdlr. O ht-kimler burun -
dan uzak yerlerde bulunan hasta.. 
lıldarda.n birçoğunu hunmdnki sem 
patik sinirlerine dokunmakla iyi e.. 
dooeklerini iddia ederler. Onla.ıııı 
iddlalan şimdilik isbat cdilmi~ bir 
~ey defildir. 

iş Kabiliyeti 
Detroit, 29 (A.A.) - General Mo· 

tors kumpanyasının direktörü, yeni 
seneb~ından itibaren kumpanyannı 

bütUn Amerikadaki işçi adedinin 30 
bin kadar azalarak 205 bine ineccğin\ 
ve ahvalde salah hasıl oluncıya ka · 
dar f abrikalarm haftada yalnız üç 
gün çalışacağını bildirmiştir. 

BORSA 
29-12-937 

PARALAR 
Sterlin 628,-

Dolar 122,-

Frank 80,-

ı..iret 100,-

Bel çıka Fr. 80.-

.)rahmı 18,-

lsvıcre Pr. 570,-

Leva 20.-

Florin 65.-

Kron Çek 78.-

5ilın Avusturya 21.-

Mark 26.-

Zloti 20.-

Pengo 21.-

LeJ 12.-

Oınar '48.-

Kron lsveç so.-

628;-
126,-

80.-
110,-

64.-
22.SO 

580.-
23.-
70,-
82.-
23.-
29.SO 
22.-
25.-
14.-
52.-
S2.-

Altm 1068,- 1070,-

Banknoı 269,- 270,-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Bcrlin 
Varşova 

Buda peşte 
BUkret 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Acıl11 Katıa.n1' 

625,75 
0,7986 

23,5375 
15,1770 

4,7060 
87,335 
3,4550 

63,9225 
1,4357 

22,7425 
4,22.38 

13.7435 
1,9824 
'4.2141 
4,014'4 

106,7525 
3'4,4786 

2,7454 
23,63 
3,10 

625,-
0,7986 

23,57 
15,1950 
4,7137 

87,44 
3,4589 
64,-
1,4376 

22,77 
4,2288 

13.76 
1.9850 
4,2122 
'4,0122 

106,88 
34,12 

2,7487 
23,6025 
3,1037 

Hamburgda bir firma kütilyetıi 
miktarda zeytinyağ ve zeytin koabe 
si sa.tın' almak istiyor. Polonya hUkii 
meti de Polonyaya ithal edilecek güm 
rUk tarifesinin 24 üncü maddesinin 
P. 3 pozisyonuna giren ay çiçeki !tös 
besinin gümrUk resmini tamamen kal 
dırnııştır. 

Kantariye Eşyası 

sa 

Ticaret odası, kantariye eşy~ 
hangi nevi maddelere ait olduğunu 
tespit etmiştir. Şeker, kahve, pirinç, 
çay, karabiber, kalay, nişadrr, kant& 
riye eşyasından sayılmıştır. Diğer ba 
zı maddelerin de bu arada kantariye 
cşyosı namı altında ~atıldığı ra~ra 
ilave edilmiştir. Oda meclisi raporu 
aynen kabul etmiştir. tik 

e 

Tiftik ihracatı 1 t 

Son gUnlerde Almanya ile ış yapan 
tütikçiler, tekrar mal ihraç etmiye 
başlamışlardır. Fakat, milstahslller rı 
ellerinde kalan malların satılamama 
sı yüzünden zarar ettiklerini ileri sUr 
mektcdirler. Mevcut tiftik alıcılartntn ı 

muayyen firmalardan ibaret kalma· 
sı yüzünden bu f irmalann ellerindeki 
malları çıkardıktan sonrn piyasada 
isteksiz kalacak malları dUşilk fivat 
larla toplmıya çahşacaklan iddia e-
dilmektedir. r 

• 

Deniz Nakliye Navlunları 
için Mukavele Tipi 

Ticaret odası, bütün denizcı millet .. 
lerin kendi ihtiyaçlarına göre kabul -
ve tatbik ettikleri deniz nakliye ôav· 
tunları mukavelelerine uygun bir mu 
kavele tipi hazırlamıştır Navlun ko-
misyonu adile mütehassıslardan kuru 
lan komisyonun rap~u denizyoll!Ln 
hukuk müşavirliğince de tetkik e<lii • 
miş hukuki ve teknik bakımından 

muvafık görülmUştUr. Yeni mukn"e
le tipi. bütiln deniz ve nakliye işle:-in 
de vapur luı.mpanyalarile tüccar ara 
sındaki münasebet ve muamelelerde 
hicbir haksızlığa meydan vermiyecek 
şekilde hazırlanmıştır. Oda, mukave 
le tipini tasdik etmiştir. 
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Bir Tecrübenin 
faydaları 

Ve Mahzurları 
(Başı 1 incide) 

meti bakımından dünyanın en ml1-
him türizm merkezlerinden, ayni za· 
manda da döviz kaynaklarından biri 
::ılmak için lier şarta fazlasile malik
tir. 

B ugünkU şekilde Istanbuldaki vazi 
yet; yalnız Uç çok mühim vazife 

sahasmın, teşebbüsü ve hareket hı
zını ayni şahıstan beklemesinden iba 
ret değildir. lstanbulda bir de teşri· 
fat vazifesi vardır. Bugün aradaki 
mesafeye rağmen Ankara ve Istan -
bul müşterek bir hayatı olan bir tek 
bUyUk şehir mahiyetindedir. lki §e· 
hir arasında gidip gelmek için birçok 
şahsi ve resmi sebepler vardır. Her 
vekil ve bUyUk memur Ankaradan 
lstanbulıı. gidip geldikçe istasyona 
koşmak, lstanbul valisi gibi üç vazi· 
f e ve mesuliyet sahası olan bir zat 
için korkunç bir zaman israfıdır. 

Dişini tedavi etmek ve çocuklarını 

görmek gibi şahsi bir sebeple bir, iki 
gün için Istanbula gelen bir vekil, 
valinin ve belliba.elı memurların, hal 
ka ait bir zamanı israf ederek istik.
bal diye istasyona ~elip gitmelerin • 
den herhalde hoşnut kalmaz. Resmi 
bir vazife için gelip giden devlet er· 
kiruna gösterilecek alaka ve saygı, 
elbette büsbütün ayn bir i§ti.r. 

U•• ç mühim ve biribirinden ayrı 
vazifeye bir de teşrifat me -

rnurluğu binince vazifelerin kısmen 
kuru bir Unvan haline inmesinden. 
kısmen sathi bir şekilde yapılarak 
bütün yaratıcı f aaJiyetlerin ihmale 
uğramasından tabit bir netice ola. 

maz. 
BugUn Muhiddin UstUndağm vila· 

yete haftalarca uğramadığı ve hal
kın bir kısım işlerine bakamadığı o· 
luyor. Belediyeye gelince; me

kanizmanın normal bir suı:et
te günU gUnUne işlemesi bir ta
rafa dursun, halkın yiyecek, içecek, 
nakliye, §ehir hayatında intizam gi· 
bi ilk işlerinin hiçbirinde ileri bir be

lediyeciliğin icap ettireceği neviden 

ali.ka ve faaliyete tesadüf edilmiyor. 

BıugUnkU şekle muhtelif vazife 
sahiplerinin eskiden bin'birle

•ile geçinememeleri yüzünden varıl· 
au,tır. Fakat geçinememek irızi bir 
hadisedir. Bunda ya iki tarafın veya 
t.araflardan birinin ağrr mesuliyeti 
olmak lazımgelir. ileri teknikle inki
şafa muhtaç olan bir memleket mut
laka iş bölUmile ve elbirliğile takım 
halinde çah§ID.ıya alışmalıdır. Ferdi 
çalışmaların verimi dalına mahdut
tur. içinde vazife alA.kasından ve 
yurt sevgisinden başka bir his olmı.. 
yan~ resmi bir vazifeyi benlik iddiala-

nna, tahakkilm ve nüfuz yarışma 

hak veren bir imtiyaz diye karşılamı 
yan normal bir memurun ayni vasıf
larda bir vatandll§la samimi ve ahenk 
1i bir iş birliği kurabilmesini bekle
mek ve istemek bir zarurettir. 

Bize öyle görünüyor ki, lstanbulda 
muattal duran vazife ve faaliyetler 
karşt.11nda hatıra gelmesi icap eden 
nokta, yalnız şalıis meselesi değildir. 
Siya.al müsteşarlık i§inde olduğu gi· 
bi, vazifelerin bir kU,ide birle§mcsi 
hakkındaki karar da, ortadaki fiili 
tecrUbeler bakımından tetkik edilmiı
ye muhtaçtır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Galatasaray Murakabe 
Heyeti Toplanıyor 

Galatasaray klUbü idare heyeti 
başttanlığından: 

Çok müstacel bir mesele hakkında 
görUşUlmek üzere klübümüı yüksek 
ınUrakabe heyeti azasının 2 Kanunu• 
eani 938 pazar günü sabahleyin saat 
11 de klUp merkezine te§riflerini dile 

Yeni Mahsul Zeytinyağlar 
Yeni mahsul yağlardan piyaaaya 

bol miktarda mal getirilmiştir. Yo -
meklik zeytinyağlan cinsine göre 
ekstra olarak 37-40, susam yağları 
t6-4 7, keten tohumu yağı da 48,50 
M kuruştan toptan satılmıştır. 

Harice Gidecel< 
Memurlar için 

Ankara, 29 (Tan muhablrinden}
Meclis bugünkü toplantısında ilk mü 
zakeresi yapılan memurin kanununa 
ek kanun layihasını aynen bildlıiyo. 
rum. 

Umumi, mülhak, hususi bütçelerle, 
belediye bütçelerinden ve ser:nayesi. 
nin yansından fazlası devlete ait mü 
esseselerden maaş veya Ucret almak
ta olan memur ve müstahdemlerden 
lüzum görillenlerin gidip gelme zati 
ve aile harcırahları verilmek suretili! 
ve azami iki sene müddetle milli hu. 
dullarımız haricine gitmelerine -Icra 
Vekilleri heyeti kararlle izin verile. 
bilir. 

Bu suretle gideceklerin mensup ol. 
duklan dalre ve müesseselerle irtiba. 
t.ı baki kalacağı gibi vazife ve memu. 
riyetlerine ait her türlü hakları da 
mahfuzdur.,, 

Ziraat ve Maliye 

Memurları 

Arasında Tayinler 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden)

Yeni bazı ziraat taıyinleri yapılmı§ -
tır. Bildiriyorum: 

Edirne eski ziraat müdürü Ziya 
Edirne ziraat müdilrlüğilne, Edirno 
ziraat mildUrü Fuat Niğdeye, Tekir
dağ Amerikan asma fidanlığı mü1ü 
rü Ata Tekirdağ müdürlUğüne, Tekir 
dağ mıntaka bağcılık mütehassısı Sa 
J!haddin Amerikan asma fidanliğı 
mildürlUğUne, Tarsus meyveli ağaç
lar fidanlığı müdilrü Vasfi Ktitahya 
ya, yüksek ziraat enstitüsü aslıt.an 
tarından Hasan lstanbul ziraat mek 
tebi asistanlığına nakil ve tayin edil 
mişlerdir. 

-Ankara, 29 (Tan muhabirinden)
Maliye Veklileti hukuk mil§avirliği 
muavini Argon yerinde bir derece ter 
fi, Ankara tahakkuk memuru Omer 
Maliye muhasebe memurluğuna, açık 
tan Abidin Maarif muhasebe memur 
luğuna, gilmrUk zat i§leri memuru 
Abdülkadir hariciye muhasebe me -
murluğuna,varidat umum müdürlüğü 
mUmeyyizlerinden Ramazan muha • 
sebat umum müdürlüğü mümeyyizli 
ğine, Kınkkale askeri fabrikalar mu 
hasibi Fuat bir derece terfi, Istanbul 
kambiyo nukut müdürlüğü mümey -
yizlerinde.n Cemal ve Ihsan birer de 
rece terfi, muntazam borçlar umum 
mUlürlUğUnden Abdülkadir yerinde 
bir derece terfi, maliye muhasebe 
memuru Ziya muntazam borçlar mil
ımeyyizliğine, Zonguldak tahsilat şefi 
lr,fan Ankara tahsil kontrol memurtu 
ğuna, İnebolu hususi muhasebe tah.. 
sil müfettişi Hayri Burdur t.ahsil 
şefliğine, Kırşehir tahsilat kontrol 
memuru Hüsnü Zonguldak tahsil şef 
liğine, Ankara tahsil kontrol memu 
ru Lutfi Kırşehire. Malatyadan du -
ran Ordu tahsil kontrol memurluğuna 
Bilecik tahsilat şefi Recai Malatva-. 
ya, Ordu tahsil kontrol memuru Ha
lil Bolu tahsil şefliğine nakil ve tayin 
edilmi.şlerdir. Kocaeli muhasebe mil 
dUrU Kibar ve varidat kısım memu~ 
ru Sabri vekalet emrine alınmışlar -
dır. 

Erbaada 

Mektep ve 
Halkevi 

Erbaa (TAN) - Belediye sinema 
sı salonunda, kaymakam Ahmet Te
mizin başkanlığı altında köy muhtar 
lan ve mahalle mümessilleri toptan 
mışlardır. Bu' toplantıda, asri bir Hal 
kevi ve bir ortamektep binası yaptı 
nlması için tUtün satışlarından yüz 
de iki kuruş kesilmesi kararlaştınl
mıştır. Bu karar, kanuni kanallardan 
geçtikten sonra tatbik edilecektir. 

Tavşancllda Park 
Tav,ancıl (TAN) - Nahiye mUdU 

rU Hamdi Erkan, kasabamızm tam 
ortasında ve hilkflmet konağı kar§ı -
ıındaki mezbeleliği ortadan kaldırt· 
mı§, orasmı güzel bir park haline ge
tirmI,tır. 1200 metro uzunluğundaki 
başlıca caddenin kaldırımlan da Ba
lıkeslrden getirtilen ıustalara yaptı -
nlmıştlr. Nahiyemiz namına 170 lira
lık bir de radyo getirtilmiştir. BUtUn 
bu ielerde nahiye muhtarı Ahmet 
Akkanm da faalivcti ı?Örillmüst.ür. 

BULMACA lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan : 

, _______ _ 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: Deniz Yolları 

10 

Erzakm cinsi 

Beher kilo ve 11 k teminatı 
miktarı metronun muham

men Bedeli 

Eksiltme §ekli 
gün ve saati. 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
.... -..ade Han. Tel. 22740 _ .. 

4 

5 
6 
1 
8 
9 

e SOLDAN SAGA; • 
1 - Toplantı 
2 - Bayramdan bir ,.un evvc1 

3 - Iyileımck 
4 - Etrafı ııu ile çevrilmiı 
S - Tepesinde tüyü olan 
6 - Rabrt edatı .:.... Serıcrl 
7 - Sayı - Hattl 

10 

8 - Nota -
0

Yolcuların eline verilen 
kiirt 

9 - Doııt - Gıda maddesi 
10 - Halkeden 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Bı,bakan 
2 - BUyilk - Vukua getirmek 
3 - Erkek adı - Taaccüp nidası 
4 - Söz söylemek - Gece eilencc yeri 
5 - Atqte plıen et - Hafif i'1ri 
6 - Erbap 
7 - Atlarda bulunur - Çiçek 
8 - Birinin beraberinde gidenler 
9 - icra 

10 - Olacak bir ıeyi evvelinden kcofetrnek 

Eski Y llbaıı'lar 
(Başı 1 incide) 

taraf "Yılba.'ı sofrası,, ldL Bir de züp 
pelerin L5Jerl. Bunlann ne yaptıkları. 
nı pek bilmezdik. 

O zaman acarlamruzın çoğu, br
lflda birer dost tutarlardı. Yılba.'ı 
gecesine gtlnlerdem önce hazırlan _ 
mıya başlanırdı. Bu sofra da pek mU. 
hhn, pek şatafath, pek dıınbırtılı bir 
sofra idi. Çünkü dost tarafı verirdi. 
Erkek tarafının sofrası §eker bay. 
ra.nunda ,olurdu. Samimi eşler, ah. 
baplar bu dosta abla veya yenge der 
lerdJ. itibarı. çoktu. Serçe parmağmm 

Dağlıç Eti 3500 
Sığtr EU 850 
Kuzu Eti 3000 

Toz geker 2900 
Kesme il 2900 

Kuru Soğan 2700 
Patates 2800 

Silivri Yoğurdu 2700 

Odun Gilrgen 150 Çeki 
Odun Meşe 270 " 
Mangaı kömürü 5200 kilo 

Tavuk Eti 800 
Hindi Eti 680 

Tere yağ 250 

48 
38 
50 

27 
30 

4,5 
7,5 

20 

390 
400 

6 

57 

45 

110 

31.-12-937 Cuma günü 
262,72 saat 10 da 

.Açık Eksiltme 

Sl-12-937 Cuma günü 
123,97 saat 10,15 de 

Aııık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günü 
24,86 saat 10,30 da 

Açık F.ksiltıne 

31-12-937 Cuma günü 

40, saat 10,45 de 
Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma gUnu 
148,27 saat 11 de 

Açık Eksiltme 

31-12-937 Cuma günU 

57,15 Baat 11,15 de 

Açık Eksıltme 

31-12-937 Cuma gUnU 
20,62 saat 11,30 da 

Açık Eksiltme 

Çam8.§ırlık bez 3300 metre ç.37 Sl-12-937 Cuma gUnü 
111,07 s..ıat 14.45 de 

Açık Eksiltme 
1 - lstanbul Kız Öğretmen Okulunun Muallim kısmile pansiyon kıs

mının yukarıda miktar ve muha.mınen bedellerile ilk teminat ve eksiltme 
şekli gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ile talebe için 
çam8.§ırlık bez eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme tstanbuJ KUltür DirektoörlUğU binasmda Liseler muha
sebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartname
lerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının yeni yıl vesikası 
ve ilk teminatlannı belli gi\n ve saatte veya bir gUn evvel Liseler Mu· 
hasebeciliği veznesine yatırmaları. 

Giyeceğe dair bez numunesini ve şartnameleri görmek ve öğrenmek 
üzere Okut İdaresine .mUracaatla.n ilan olunur. <8383) 

Gümrük ve inhisarlar YekCiletinden: 
1 - Vek!let tetkik müdürlüğüne 35 lira aylıkla bir memur alınacaktır. 

Aranılan şartlar .,unlardır: 

A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı §artları haiz bulun 
mak. 

B - Hukuk veya Ali Ticaret veyahut SiyMal Bilgiler okullanndan iyi 
derecede mezun olmak. 

C - Ecnebi lieanlaı:sll\;ll fransızca, ingili.zce ve almş.pcadan birisine hak 
kile vakıt,.hulumnak. 

D - Askerliğini yapmf3 bulunmak. 
E - Yaşı 35 den yukarı olmamak. 
2 - Bu §artlan haiz olanlar arasında 14-1-1938 g\inü saat 10 da 

Ankarada Vekalet binasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 7-1-1938 
akşamına kadar dilekçe ile ve belgeleriyle Ankarada Vek' Zat işleri 
MüdürlUğUne, lstanbulda Gümrükler Baş MildlirlUğüne ba§ vurmalıdır 
lar .. (8646) 

ucuna ve ha.tırmm hiçbir yerine t.oz Usküdar mmta.kası tapu sicil mu- l Beyoğlu Birinsi Sulh Hukuk Ha
komitıruJma.ıdı. Amma sofranın mas hafızlığından: kimliğinden: Liman Işletmesinin Top 
rafları ötekinden çıkardı, o başka... Usküdarda Yenimahallede vaki hanede Boğazkesende birinci sette 24 

Abla, evin bü)iik Balonunu düzene mUstesna Ayailya Rum kilisesi vak- No. da Yahya Ozcan ve Boğazkesen 
bezene sokardı. fından Yenimahallede Fıstık sokağın de birinci sette 24 No. da Abdullah 
.Mezelerin, içkilerin, Yemeklerin biıı da eski 2 yeni 35,3511 No. lu evin Ozcan aleyhlerine açtığı alacak dav11. 

bir çerjldi. Birer afili \·e yerden te - mütevellisi tarafından verilmiş olan sıııın cari duruşmasında: Milddeia -
menna ile yan köşeye kurulan saz 1--eylül-327 tnrihli senedinin bu leyhlerin ikametgahının meçhul oldu 
heyeti \'e beraberinde bil' zurna. bir vakıf .mütevellisi tarafından teslim ğu mübaşir tarafından verilen meş
çiftenflra, bir zilli maşa, edilmiş olan musakkafat defterinde ruhattan anla§ılrnış ve yirmi beş gUn 

Sofraya Ukönce bilhassa davet e- 22-T. evvel-286 tarihile kaydı mev milddetle HA.nen tebligat icrasına ka 
C:ilmişler gelip kurulurlar. Bunların cut ise de Lambo oğlu Dülger Ligor rar verilmiş olduğundan muhake:rne 
hepsi birkaç saat için pek ağır başlı. ile kansı Alcko kızı Lefterinarun fe- günü olan 26-1-938 saat 10,30 da 
Meta küskün insanlardır. Sonra e§- rağlanndan yüz yirmi hisse itibarile muhakemeye gelmeniz veya kanuni 
ter, ahbaplar, bazı teker. bazı çifter. seksen sehimi Yano oğlu sofracı Ta- 1·-"'I milmessil vekil göndernneniz teb ıg 
bazı ala,· ınalay a.v ayı tebl'ike "elir- naı:ı ve kırk sehimi karısı l .. iye kızı 

"' " ....,,, makamına kaim olmak üzere ilan o-
ler. Her önce gelen, sooıra gelene yer Angelinaya tcdavülil kayıtlı bulunma- lunur. (

3383
) 

\'erip çekilir. Abla pek süslüdür; Sa- dığmdan 1515 No. lu kanuna tevfi -
tootıly<>n entarisini kuşanmış, yUk _ kan senetsiz tasarrufat yolile tesçili Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mah 
sek ökçeli mercan terllklerbıi geçir. için gerekli incelemeye başlan mış -
miş, boy.unda.o atma a.ltm kor.donlu tır. 19-1-938 çarşamba günü öğle kemesinden: Liman Işletnıesinin Ga 
saatini, kilpelerinl, broşlannı, yUzak den evvel mahallinde tahkikat yapı· latada Panaroma Han zemin katında 
terini taknuş, t.akıştırnuş. l'ınıaklan- laeağından bu yerle ınıUlkiyet veya 7 No. da Kirkor Nezaretyan nleyhi
nı dlpteo ke&n\İŞ (o ıa.ma.n ına.nlkür herhangi bir hakkı sebeple başkaca ne açtığı alacak davasında: Milddei· 
yoktu.) UzUıD saçlarını t.opuz ctmll1 al!kadar olanlar varsa ellerindeki aleyhin ikaanetgahının meÇhul olduğu 
(ku\·aför de yoktu.) &ılne ise enine, evrakı mUsbitclerile birlikte tahki - mübaşiri tarafından verilen meşrubat 
boyuna ise boyuna, çit kınldunsa ~rt kat gUnUnden ejVel muhafızhğnnıza tan anlaşılm1' ve mahkemece ilanen 
kmtdı.mma dolaşır, misafirlerini a.. 937 /376 dosya No. sile veya tah~i -
ğrrlardı. kat gUnUnde mahn11lnde ke&lf yapa- on beş gün mUddetle tebliğat icra.ama 

Eşi de §ıktı: Simsiyah yelek, sim. cak memurumuzıı mliracaa.tlarJ tUzu karar verilmiş olduğundan muhake
s.iyah ceket, raye pantalon, yanlan mu ilA.n olunur. <3396) mc günü olan 17-1-938 saat 10,30 
~,·uııa.ınasma dört parmak lastikli I!!!!!!~!!!!!!'~~!"!!!!!!!!"!!!'!!"!!!'!'~~""!!!!'!!!""'"'!""'""-~ da mahkemeye ge1meniz veya kanuni 
simsiyah potinler.Al~k ve devrik ko - çok defa gayet - ağır hediye ge. mümessil vekil göndermeniz tebliğ 
lalı yaka. Koyu renk boy.un bağı ve tlnntştlr. Konsolun listUnde ve en or- makamına kaim olmak üzere ilan o-
üsttlnde elmaslı menekşe \'eya mlneli tada te§hir e<lilir. Eşin, ahbabın ge. lunur. (3384) 
yıldız iğne. l'eleği.n cebinden cehille tirdikJerj de etrafına dizilir. --------------
geçme ve ucu alfan yürekli alt111 kor. Bu saatte elektrik bataryasmm Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha-
don. Sağ elin bir pannağında enli \'e düğmesi zurnacının du:laklarmdadır. kimliğinden: Istanbul Liman lşlet
elmash altın yüzük. Dansı abla açar: Satootilyon enta. ımesinin Mehmet Fuat ve Halet aleyh 

Sol elin dördüncü panna • risinin beline bir gecelik entarisi ku. lerine açtığı 150 lira alacak davası-
ğında Mekke perdesinden gelme gü. şağı bağlar ve etek1erinl kaldırıp iki nm cari duru3masında: Müddeialeyh 
milş basur halkası. Kehribar sigara ya.ndan bu kuşağa iliştirir. Çiftetel. lerden Gnlatada Panorama Hanmda 
ağızlığı ve ıa,·atlı gümüş tabaka. Bı. linin Uk temposile daııs "4:dınıştır. 116/l No. da Mehmet Fuat ve Otak 
yıklar ya pala, ya akrep kuyruğu, ya Bu her e\•de ve klasik bir şekllr1 çrlarda Takcı sokağında 24 No. da 
gaytaıı. Suç işlemiş gibl kimse lle ko- hep böyle idi. Saatler geçtikçe neler M. Haletin lkametgA.bınm meçhul ol
nuşmaz. Sorulursa CC\ıLP verir. Söy. olurdu'! Müddchımumiler mi koşup duğu mübaşiri tarafından verilen meş 
leııirse konu§ur. gelirler<li, yoksa mi~irler mi ağıı ruhattan anlEUJdmrş ve mahkemece 

Bu ağırbaşlı \'aziyet en ~k saat tadı Ue giderlerdi? Kestirilemezdi, ne Mehmet Fuada illnen yirıml be§ gün 
ona k&da.r sUrer ve ondaa IOJll'a tuy t.lce vulyete ve gidişata bağlı idi. mUddetle tebligat icrıusma karar ve
sıldet olmıya ~ tutar. Bunlarm dahası vardır ama sağ ka rilmlş olduğundan muhakeme günü 

Ablanınki trükte hafif. D8hadııı lır9e.m celecek vılbasmda sövlerim. olan 26-1-38 saat 10.30 da muha 

Mersirı. Cuma Postası 
Yalnız bu sefere mahsus ol -

mak üzere 31 Birincikanun Cu· 
ma günU Mersin postasını yapa 
cak Sadıkzade vapuru Tophane 
Rıhtımından saat 17 de kalka
rak Izmire Pazar sabahı vara · 
caktır. (8690) 

p Bu Cuma akşamından itibaren • 
her gece 

Darüttalimi Musiki 
Çemberlita§ta 

SEN Aile Bahçe Salonunda 
• icrayı terennUm edecektir. • 

Elbiseleri 
~=! Hazır ve ısmarlama 

l."alruz 

\

1 

\ M l 1 ER 
/ ~ H Mağazasında 

<;:. , k•' bulunur 
~ ~ Beyoğlu, lstiklil 

No. 879 

Beyoğlu DördUncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlunda Tozko
paran Çatmamesçit Kuyu sokak 13 
sayıda oturan Mariya Çantalı tara
fından Beyoğlunda Tozkoparan Çat
mamesçit Kuyu sokak 13 No. da o
turan kocası Kosti.oğlu Atanaş aleyıhi 
ne açılan sulh te§ebbüsü davasında: 
Muhakeme günü davacı gelip dava 
edilenin ikametgalımın meçhul ma
halli zabıtasınca yapılruı tahkikattan 
anl~ılını§ olmakla dava edilene ila
nen tebligat icrasına karar verilmiş 
olduğundan 18-1-938 tarihine mü 
sadif salı günü saat 11 de dava edi· 
len Atanaşın Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
maaı tebligat makamına kaim olınak 
üzere ilan olwıur. .• 

Beyoğlu Birinci Sulh hukuk hakim 
liğinden: Liman l§letme idaresinin 
Galatada KUçUk Rıhtım Hanında ze
min katta 70 No. da Anastas ve Ke
fili Galatada Mumhanede Mangır so 
kağında 1 No. dıı. Palu aleyhlerine 
açtığı kırk lira alacak davasının cari 
duruşması sırasında: Müddcialeyhle
rin ikametgihlannın meçhul olduğu 
milbaşirj tarafından verilen meşruhat 
tan anlaşılmıe ve her ikisine ilanen 
on beş giln müddetle tebligat icrası 
na karar verilmiş olduğundan muha 
keme gUnU olan 17-1-938 saat 
10,30 da mahkemeye gelmeniz v~ 
kanuni mümessil ve vekil gönderme
niz tebli~ makamına kaim olmak U-
zere ilin olunur. (3382) 

kemeye gelmekliğiniz veya kanuni 
mümessil vekil göndermeniz tebligat 
maka.mma kaim olmak üzere ilin o-
lunur. 3385) 
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Türkiye Cümhuriyet Mer~ez Bankası 
25 - 12 - 1937 Vaziyeti 

A.KT.lF PASİF 
KASA: 
Altın: Safi kilogram 19,624,748 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

Hari!:teki Muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 6,482,909 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve Borclu kli
ring bakıyeleri 

Uazi:ne l'ahvlllerl: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 ·inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
v&ki tediyat 

Seneda.t Cüzdanı: 

HAZINE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cilııdaıu 
(Deruhde edilen evrakı ruı.lç 

A - (diyenin karşıhiı Eahaı:n v 
(Tahvilat(itibari kIYntctlc) 

e 

B - Serbest esham ve tahvilit 

~vaııslar: 

Altm ve Döviz (lzerine 
Tahvillt Uzerinc 

BIMedarİ&r t 
M.uh~lif:. 

• 

27,603,777 ,87 

11,905,211,-
1,171,394,11 

779,588,82 

9,118,729,56 

41,121, Ol 

24,910,639,25 

, 

158,748,563,-

14,070,463,-

. 
42,371,467,83 

3g,087,796,02 

5,259,055,72 

60,622,991 
8,530,889,37 

-

Yekfuı 

Sermaye 

Z,105,172,J 

Lira 
15,000,000,-

Lira 

40,680,382,98 

Dıtiyat ~çesi 
Adi ve fevkalade 
Hususi 4,516,007,7011 

• 

6,621,180,l C 
. 

779,588,82 Tedavüldeki Banknotlar: 

34,070,489,82 

144,678,100,-

42,371,4157,83 

44,346,851,74 

8,600,512 ,36 

4,500,000,-

Hi,626,746,22 

336,654,139,77 

Deruhde edilen evrakı oakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tar•fmrl:ın 

vfilti tediyat 

Derubde celi. evrakı nakdiye 
bakiyes~ 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted, 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taalıhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kli
rinı bakiyeleri 

.Mulıtelif' 

158,748,563,-

1 14,070,463,-

144,678,100,-ı 

19,000,000,-

13,000,000,- , 176,678,100,-

,ı 
11,649,467 ,'76 

1,787,76 1 

27,051,001,96 27,052,789,72 

99,652,602,19 

Yeldin 3315,654.139,7' 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi% 51/ı Altm üzerine avanı '?o 4% 

ARTIK BAŞKA 
DOLMA KALEM 
ARAMAYIN 1 Z 

ÇOnki en son 
tekemmOlatla mOcehhez 

MONT 
BLAH 

Kat' lyyen akmaı 
ve hazinesi fazla 
mOrıkkep alır. 

Aynı cinsten MONT BLANC 

IPAx 
otomatik kur9un kalımlerr de 

vardır. 

Satıt ,.,,, CITURIS slRAOERLll!lt 
BeyoA'ıu, letlkUU Cad. 337 
Galata, Mertıbanı Sokak 9 , 11 

12-1937 tarihine nıus d. . .. .. . 
6- }tsiltmıeye ta.ıip a ıf Pazartesı gunu saat 15 de kapalı zarf ile 

yapıl~ e ve Limanı çrk~a.smdan dolayı .ihale edtlemiyen Devlet 
DeınirY011.an ı:niktar nıuııarı bırınci İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 

., da cıns, ' a"'- . 1 cU aşagr ., ile sönnıenı· ··:-ıuen bedel ve muvakkat temınatı yazı ı a 
bina tug1ası • 11 Kıreç ayrı ayrı ihale edilmek üzere pazarlığa 
konınU§t~· 3-1-1938 Paz . 

Pa.:a:ı de Birinci İ§letıne artesı. gilnü saat 15 de Haydarpa§ada Gar bi
nası ıçınil r·n eksiltnıe §art Koınısyonunda yapılacaktır. 

1 

B 1 O C EL ••• Cild ·hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 

yeni ve kıymetli bir cevher 
28 gün zarfında yaşh kadınları 

• • 
ıçın 

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

besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

25 yaşından sonra. 
cildiniz, kıymetli 
Biocelini kaybet • 
oıiye başlar. Eğer 

hemen beslenip ın .. 
ya edilmezse bu. 
nışup solar ve ih· 
tiyarlar. 

50 yaşlarında mil· 
yonlarca kadınla.rm 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gö
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

B i o c e 1 bu yenJ 
cilt wısurunda cil
dinizlnklnin ayni 
dir. Adeta be~ere
nim lazımı gayri 
müfarikidir. Cildi· 
nizi açlıktan öldür 
meyiniz. Onu Bi
ocel ile besleyiniz 
ve ya:;landığmız 
zamanlarda bile 
cildinizin dalına 
taze ve cazip gö-

. rümnesinJ temin 
ediniz. 

BIOCEL 

tesirini gösterdi 
Tecrübe edebiliriz. 

BioeeJ'i zengin bir cilde 
malik olan 50 yqlarmda 
bir kadın 30 ve SO yaşıa,. 
rmda bir kadın 24 yaşın
da görünebilir. Genç kız

lar da hiçbir va.kit göre
miyeceklert şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin prof esö
J.TÜ tarafından ke§fedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina Ue 
intihap edilmiş genç hayvan -
larda gizlenmiş cild hüceyratı mer· 
kezinden istihsal edilmiş saf Biocel 
vardır. Bu cevher, pembe rengin
deki 'rokaloo kreminde cildinizi 
beslemek ve gençleştirmek iç.in 
matlup nisbet dairesinde mevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul-

tanınız. Beyaz rengindeki (yağsız) • 
l'oka.lon kremini sabahlan kulla· 
nıruz. Terkibinde "Beyaz Oksijen,. 
bulunduğundan birkaç gün zarfm· 

da birbirinden daha beyaz Uç !e
vin tlzerine cildinizi §ayam hayret 
bir surette beyazlatır. Siz de hemen 
bu iki kremi kullanımya ba~laymtz. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 

daha genç 9arününüz" 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub ya
zanların müfa.hedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(Tokalon Kreminizden bihakkın utilade ettim. Yü
zümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu .•. ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun 

geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim umer 
olduğu halde Tokalon •Ürdükte11 sonra beyazlanmakta ve 
ulak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) ' 

B. Şehir 1. B. M. Eşi.. Tü. Konya 

Mektupların asllları dosyalarımızda sakhdır. 

' 1 

= 

-
tstekl. e 

1 ttiği evrak v natn~sinde yazılı muvakkat teminat ve kanunun taY~ ;on Reisliğine e v;::1kle beraber pazarhk günü saat 15 e ka
dar g~ı:n~t ~ameler ~ere ~at etmeleri llzımdır. 

ı--~----~~~~~~----~--~~----~~~--~---~--
,m 

~- ışe alınabilir. (8376) taıı olarak Haydarpaşada Yol Baş Müfet-
tislıgınden . . 

CinSl ?diktan 

r di bina tuğlası 
'A l{i.reÇ 

Sönnıeı:niş 

~det 
70,000 

K.G. 

• • 60,000 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kuruş 
945 00 
600 00 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kuruş 
70 88 
45 00 

nunen bedeli 8000 lira olan • 
'M~ll .. il saat 15 te Haydarp 200.000 kilo ateş toprağı 17.1.938 pa-

ı:artesı gu:apa.lr zarfla. satın alına~§a da gar binası içindeki komisyon ta· 
rafınd_a.n girIIlek istiyenlerin 600 1;! tır. 

Bu ıse .•. vesaik ve resmi gazeten· hk nıuvakkat teminat ve kanunun 
ta:>:in ett:iş olan talimatname dah~~ 1.7.37 G. 3645 Na. lu nüshasında 
intışa.r e ayni giln saat on dörde ~ 1 

nde alınmış vesikaları muhtevi teklif 
zarflarını. yon reisliğine vernıeıe ~ dar Haydarpaşada gar binası dahilin 
deki kornıSpa.rasız olarak dağıtılın~ laınndır. Bu işe ait şartnameler ko-
misyondan tadır. 

--- (8683) ------
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

TfltilJl Fa.brikasmda her ay t 
lzı:nir 1. 938 tarihine rastlıyan °Plan.acak tahminen 10.000 kilo tü-

tün ~~u S. azarlıkla sa.tıla.ca.ktır. t.~~~i gllnü sa.at 10 da şartnamesi 
mucıbınce ~e 15 teınina.t parıüarne b~?1 P&.zarhk için muayyen gUn 
ve saatte beSi ıtnildürlüğündek· ll'lıkte Kabatqta Levaznn ve 
Muba.ya.a.;4:~) 

1 Batıu konıiayonuna gelmeleri ilin 
oıunur. ( 

DAVIDI 

TANIMALI 
Beyoğlu Galatasaray Lisesi kar

şısında 1 78 numerolu mağazaya gi -
derseniz hem David'i tanır, hem de 
ucuz, sağlam, modern çamaşır, robdö 
şambr, gömlek, kravat, pijama ve 
her türlü ihtiyacınızı toplu olarak 
temin edersiniz. 

Piyango direktörlüğünden: 
938 yılbaşına ait (K) serisinden ve 

(5376 numaradan 5390) numaraya 
kadar on liralık cinsinden (15) bilet 
ziyaa uğramıştır. 
Işbu on beş bilet şimdiden iptal e

dilmiş olduğundan ikramiye, amor
ti ve mllkafat kazandıkları takdirde 
bir hak iddiasına mahal katmamak 
Uzere her ne ımretle olursa olsun eli
ne geçenlerin bu biletleri tebdil et
mek ilzere Direktölliğümüze müra -
caat etmeleri lilzumu iHi.n olunur. 

Akay İşletmesi 
Y ılha,ı Gecesi 

Müdürlüğünden: 
31 - Birincikanun - 937 
1 - lkincikanun - 1938 

Aşağıda yazılı tıa.ve seferler yapılacaktır. 

Kadıköyünden Köprüye 
Haydarpaşadan Köprüye 
Köprüden Kadıköy ve Haydarpaşaya 

S. D. 

2,00 
2.08 
3.00 

Jandarma Genel Komutanbğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan : 
1- Birlikler ihtiyacı için mamill olarak otuz bin takım (Ceket panWon, 

tozluk ve kasketten müteşekkil) erat kışlık elbise ve on beş bin kaput aşa. 
ğıda yazılı tarihte kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Otuz bin elbiseye Uç yüz bin lira ve on beş bin kaputa yüz kırk beş 
bin lira bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Elbise şartnamesi on bef lira ve kaput şartnamesi yedi yüz yirmi 
beş kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin aşağıda yazılı ilk teminat makbU2 
veya banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup 
larmı belli gün ve saatten en geç 1 saat evvel komisyona vermiş olmalan. 

5 - (A) Komple elbisenin ilk teminatı 15.750 lira eksiltmesi 12. 1. 938 
çarşamba günü saat 10. 

B - Kaputların ilk teminatı 8500 lira ve eksiltmesi 13. 1. 938 perşembe 
ctinü saat 10. ( 4653) (8561) 

• 

ANNELER 
• Biliniz ki çocuk yalnız :la 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın· 

latan sebeplerden birisi de 
apış aralarının ter vesaire- n 
den pişerek kızararak çocu
ğu rahatsız etmesidir. Bu t, 

itibarla günde iki defa ço
cuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralayınız. Ne adi tu
valet pudralan ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıt pabab 
pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazarı itibare 
a lmarak vaoılmıstır. 



12 TAN 30 - 12 - 937 === 
Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece ve gündüz 

H KRE LER AN • 
1 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
gençleri güzelleştirir. ihtiyarlan gençleştirir, 

H A S A N ismine ve Markasına Dikkat .. 

En korkunç düşman ve 
En mükemmel silah 

-
I 

Soğuk algmhğı tehlikesine karşı kendinizi G R T P T N 
ka.şelerile koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Baş, diş GRIPlN ilşUtmcden mütevellid 
bel, kulak ağrılarına sebeb olur. hastalıklara mani olur. 
GR!PtN bütUn ağnları dindirir. SOGUK ALGll\UGI: Kırıklık, 
SOGUK ALGINLIGI: Nezle neş'esizlik tevlid eder. 
Grip ve birçok tehlikeli hasta • G R I P I N : Kmkhğı geçirir, 

lıklar doğurur neş'enizi iade eder. 

icabında günde 3 kaşe allnabilir. 
lsinı ve markaya dikkat. Ve her yerde rsrarla GRIPJN isteyiniz. 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım 
Komisyonu Baıkanhğından : 
Dk Teminatı 

Lira 
Muhammen F. 

K. S. Miktan 

6 64 lük 
80 tik 

, Müide! , , . 
Herkesin hasretle beklediği halis 
koyun siltünden- mamul 

EKSINOZLU Al..I HAI..JT 

YOGURDU 
gelmeğe başlamıştır. Her yerden 
.steyiniz. Deposu, lstanbul Balık 

llJI nazan, Taşçılar, No. 29 

Tel: 23612 ---· 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Ye
nicami ve Beyoğlu Devairi Yılbaşı 
münasebetile 31 Katıunuevvel (öğle 
den sonra) ve 1 Kanunusani 1938 
tarihlerinde kapalı bulunacaktır. 

BiR KAŞE 

NEOKALMiNA 
-----------------------·----------------------------------GRıP e BAŞ ve DıŞ AGRtLARı 9 NEVRALJi 
ARTRıTiZM e ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 

BUTÜN AGRILARI DıNDıRıR 

~VROZiN 
SAÇ BOYALARI Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve büti.in ağrılarınızı derhal 

keser. icabında günde üç kate alınabilir. 

JUVANTiN 
KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta-

nınmıt yegane sıhhi saç 

boyalandır. 

INGlLIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL ........... , ....................... ~ .... ... 

138 09 
4 25 
3 

6000 adet Portakal 
16500 adet Portakal 

8000 adet Portakal 
12000 adet Manlalina 

ıoo ıuk r•• SiGARA TIRYAKILERl~E MÜJDE: • 
4 25 

~74~------~50 
2000 Kilo Kayısı (Malatıya çekir

dekli 
Galatasaray Lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda 

cinsi ve miktariyle ilk teminatı yazılı erzakların 27.12.1937 gtlnUnde yapı
lan eksiltmesinde Kayısıya verilen fiatlar yüksek görUldUğUnden Porta.
kal ve Mandalinaya istekli çıkmadığı ndan eksiltme uzatılmak suretiyle 
7.1.1938 Cuma gtlnti Kayısının ta.at 14 de ve PortakaUann saat 15 te ls
tanbul Kliltür Direktörltiğil binasınd a Liseler Muhasebeciliğin.de topla • 
nan komisyonda açık eksiltmesi yapı lacaktır. Bu işe gireceklerin şart.na
meyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret Odasının yeni sene vesika 
ve teminat makbu.zlariyle belli gün qe saatte komisyona gelmeleri. 8679 

Fennin son İcadı olan ve yüzde 89 derec~ainde tütünün 

nikotin, Cyridin, Amonyak gibi zararlı maddelerini ıüzen 

D<>k~~.r P~rl 

Sıhhi ağızhkları Avrupadan gelmiıtir. 

Satış yeri: PiPO PAZARI Sultan Hanıam 
• 

.. _____ 10 adet ili.cı beraber 150 kurut 

Veznedar Aranıyor 
T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 

ı Bazı şube ve ajanslarımızda Çalıştı nımak üzere veznedar alınacaktır. 

1 
Taliplerin bilfiil veznedarlıkta çalış arak iyice yetişmiş ve her veçhile iti
mada IAyik 40 yaşından yukarı olma malan ve bankamıza intisap iÇin ara 
nılan evsafı haiz bulunmalan 18.zımd 1r. Isteklilerin fazla izahat almak il-

SiYATiK 
~~RILRRI 
TESKİN fDEll 

zere şubemiz muhasebesine müracaa tıan • (8680) 

• 
l\J U 1-1 t O D I N 

H o a re: K n R 
KAVMAKLI LOKUM - KESTANE $EKERLEMESI 

LUKS AMBALAJLI ÇESITLI LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 

• 

• B B h ç e kep 1 - G e 1 ata - Bey o a 1 u - K'fl d 1 köy . • 

Ankara VilCiyetinde n : 
1 - Ankara vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere şartnamesi muci -

hince açık eksiltme ile satın alınacağı evvelce ilin edilen ecnebi mamu
latı 25 adet Uç demirli ve sandıklı" pulluklann satın alınması on gün 
laha uzatılmıştrr. işbu pullukların ihalesi 3.1.1938 Pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 1500 liradJı:. 
3 - Şartnamesi Ankara ve Istanb ut ziraat mildUrlUklerinde meccanen 

verilir. Tsteklilerin % 7,5 tutp -· o!an meblağa ait banka makbuzu veya 
hususi muhasebe direktörlüğü vezne sine yatırılmış makbuz ile birlikte ek 
siltme günü gösterilen saatte vilayet daimi encümenine gelmeleri ılan 
olunur. (8645) 

TÜRKİYE----.. 

ŞiŞE ve CAM FABRIKALARI 
ANONiM SOSYETESiNDEN : 

Bahçekapı Birinci Vakıf Hanındaki büromuz, Galata Per

fembc Pazarı, Samur sok~ğı 6 numaradaki iş Hanının birinci 

katına nakledileceğinden 30 ve 31 Birincikanun günleri yal
nız büromuzun kapalı bulunacağım müşterilerimize bildiririz. 

Y dbaşı münasebetile 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
latanbul, Rızapafa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umum.1 Neşriyatı idare Eden: S. SAJ..L-,ı 
Gu.etecWk ve Neşriyat Türk Llmltet Slrketi. Basıtdııh ver TAN Matbaası 


