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akkında Fikirlerini Söyledi 
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Madenlerimiz icin .. Tahrikat Devam 

Üç Senelik 
Bir Program 
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Ediyor 

1 

ı,atay Seçiirif için 
Sahtekarlık Yapılıyor Memlekete 14 Milyonluk , 

Döv~z Girecek 1 
1 

Hükilınetın programı muci-

İle ! Orman Kanunundaki Mahzurların i 
Giderileceğini Söyliyen Başvekil 1 

Istanbu'un imarı işini Tetkik Etti 1 

Fransa 
Anlasmak 

bince yapılacak işlerden yakın 

bir zamanda tatbikine g~ilecek 
iş, 3 senelik modem işletme prog 
ranudır. Bunun için icap ede-
cek mali kaynaklan, Etibankıa 
kendi kredisinden istifade sure
We temin edeceği ümit edilmek
tedir. iş o kadar mühimdir ki i· 

' 
imkanları 

J\hmet Emin YALMAN 

, Fransa Hariciye Nazırı B. 
Delbosun Ankarayı ziya

ret edeceğine dair haberler var. 
Bir Fransız askeri heyetinin An
kara ya geleceğinden ve Erkanı
harbiyemizle temas edeceğinden · 
bah~diliyor. 

Bu haberleri memııuniyetle karşı
larız ve doğru çıkmasını dileriz. 
Memleketimizde Fransaya karşı 

dostluk arzusundan başka bir duy
gu yoktur. Ancak aradaki anlaşnıa
mazlıklara bakılırsa ortada Fransa
nm bir düşmanı olduğunu da kabul 
etmek icap eder. Doğrudur. Böyle 
bir düşman vardır. Fakat bu düş
man Fransanın kendisidir. 

B. Celal Bayar lstanbul gazetecileri arasında .. 

Biz~mle dost olmakta, iyi geçin
inekte her türlü menfaati olan bir 

Başvekil B. Celal Bayar, dün Pe· 
rapalas otelinde gazetecileri kabul 
etmiştir. Bu kabulde Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel sekreteri B. Şükrü Ka 
ya da hazır bulunmuştur. 

Dahiliye Vekili, Basın birliğini kur 
mak ve gazeteciliği tam bir meslek 
haline getirmek maksadile bundan 
evvel Ankarada yapılan toplantıların 
'l'lı6Ünn.ın.,...;_; h,.,,1 ~1"f" "4-.~c:t.f.'i...-

.tS. Şükrü Kayanın verdiğt izahata 
göre, Basın birliği kanunu Kamutay 
adliye eneüınenindedir. Bunun bir 
an evvel çıkarılmasına çalışılacak ve 
ondan sonra bir basın kongresi da-

vet edilerek derhal tatookata geçile
cektir. Basın birliği için şimdiden An 
karada Belediyeler Bankası binasın· 
da bir daire hazrrlanm.I§tır. 

Başvekil B. Celal Bayar, gazeteci
lerin her birini ayn ayn tanıdığını 
söylem.iş, hepsile birden ilk defa ola 
rak toplu bir halde karşılaştığından 
dolayı memnuniyet göstermiştir. 

Rliı::yı:ı\rilimi7. ~~7.l'tPl'ilik m~1P2i, hak· 
'kmdaki kan&atıerini şöyle ifacıe et• 
miftir: 
"- Atatürkün nutkunda (Milli tür 

car)dan bahsedilmiş ve umumi ha
(Arkası 8 lnclde) 

~-b~~:.,B~~~.il~ E,~!_§ 
da emniyet ve istikrar kurulmasında 
ayni derecede alAkamız vardır. Akde 
nizdeki menf aatıerimiziıl hepsi biri
birine yakın ve uygundur. Birçok a.n
la.şmamazlıktan sonra Cenevrede Ha 
tay hakkında bir anla§ID:Iya vardık. 
B~ a.n~nıanm bir noktasına. göre 
Türkıye ile Fransa arasında, Millet
ler Ce.ıniyetinin istek ve teşvikiyle, 
nıuay-yen bir maksat için adeta bir 
askeri ittifak kurulmuştur. Hataym 
enıııiyetine ve bütünlüğüne beraberce 
bekçiyiz. 

Son Lodosun Yaptığı Tahribat 

Fırtına arasında bir de .. 

A ralarmda bu kadar umumi 
bağlardan başka bir noktada 

8.Skerl bir ittifaka kadar giden bir 
bağ ve köprü bulunan iki memleketin 
biribirine çok yakın olması beklenir
di. Hatay anlaşmasının mantıki neti
cesi, Türkiye, Fransa ve Suriye a
t'asmda bir dostluk köprüsü vazifesi
ni görmekti. Sonra bizim Fransa ile 
Olan fikri münasebetlerimizi unutma 
ıtıa.k laz11mdır. 

bora tehlikesi geçirdik 
Birçok Kayık Dalgalarla Sürüklendi, Edirne 
Civannı Sular istila Etti, Maraş Tarafla· 
rında da Su Baskınından Evler Y ıkddı 

Asırlarca süren uykudan sonra bir 
küsur asır evvel gözümüz Fransız di
lile, Fransız kültüriyle açılmıştll'. 
~ansızca birçoklarımız için ikinci bir 
anadiline yakın bir rol oynamıştır. 
'tahsil yeri, t ecrübe ve tetkik yeri, 
gezme yeri diye nesillerce Fransayı 
belledik. Fransa bizim için çok tanı
dık ve yakın bir yerdir. 

Bizim barış hakkında o kadar saf 
\1e temiz niyetleriımiz var ki nesiller
den, asırlardanberi düşman tanımıya 
aır§txğımız memleektlerle dost ve müt 
tetik mevkiine geldik. Tersine olarak, 
bu kadar yakın tuttuğumuz Fransa· 
dan gittikçe uzak düşüyoruz, Ara 
llıızda anlaşmamazlık eksilmiyor. Son lodosun kabarttığı dalgalara bir bakı, •• 

N ed,.- ? Çünkü ortada zeki, akrl- Senelerdenberi benzeri görülmemiş 
lı, mantıklı Fransadan başka Jerecede sürekli ve şiddetli olan lodo~ 

ikinci bir Fransa var. Bu Fransa ışık· fırtınası, bilhassa, evvelki gece, kuv 
t a.11 hoşlanmıyor. Açık yollardan dii vetli bir yağmurla 1eraber bora hali
\'!Uıımüyor ve hareket etmiyor. An- ni aLmış ve orta' ığı altüst etmiştir. 
aııe haline gelmiş paslı fikirler. yan- Geceki fırtına esnasında rlizgarın sü 
lıs "'Örüşter içinde yolunu kaybediyor. ratı san.yede 30 metreyi bulmuştur. 
En rika yapıyor •msur'an biribirine 'ecC' saat dokuza doğru bora arasın 
katıyor. Suriyelileri bize düşman e'· da yağmur boşanırken ardı ardına 
nıive çalışıvor Suriye içinde emniyet ııı·kaç şimşek çakmış, birkaç yere de 
değil, istikrarsızlık ve karışıklık arı- yıldırım düşmüştür. Yıldırrmlar de-
Yor. "" nize ve açık sahalara düştüğü için bir 

Hakiki Fransanm menfaat kaza olmaımıştır. 
bu kadar aykın hall~r "il1-sıl '"-' _. V~pur •elerleri . . 
edebiliyor? ....., . • ~. _ ~- fırtınası tstanbulda en zıya· 

(ı\rk.Mf~ inei""'-'" . M- köy, Salacak Bahilleri, Ahrr-. .,.. ....., :~- , 
. ·~~ . 

kapı ve civarı kıyılal'ile, Tophane, Be 
şiktaş ve Ortaköy civarında basarat 
yapmıştır. Buralardaki nhtım ve is-

eleler kuvveti dalgalar yüzünden az 
\'Ok hasara uğramıştır. Yine Ahırka
>ı B~iktaş ve Salacak iskelelerinde 
>ağlı bulunan birçok kayıklar da sa 
ıile alınmış olmalarına rağmen, su 
ıaskınına uğramış ve bazıları da dal· 

galardan parçalanmıştır. Bu arada 
'3ostancıda dört kayığı dalgalar alıp 
~ötünmüştür. Bu kayıklar pek az 
sonra batmıştır. Bunlar gibi lodosa 
ınaruz olan sahillerde birçok vasıta
ların battığı anlaşılmıştır. Liman re-

(Arkası 8 toelde) 

cap ederse hiikiimet te yardım 
lınk9.nlarmı anyacaktır. 

Maden programmm başmdn , · 
kömür ışi gelfl'lektedir. Tesisat ' 
vesaire için altı milyon lira ka -
dar para haı·camak suretile kö· ' 
mür istihsalimiz üç sene içinde 
bugüniiın iki misli derecesine çı

i karrlacaktır. B~mdan sonra Bul-
1 ga.rdağ, Keban, Divrik vesaire 
J g ioj maden aramı! tarafıncfa.n is ' 1 

~ik~afr biten madem Ierin işi etil· 
mesine ba.şlanar-ak, bir t.ara.ftaın 
maden arama OOmütthacıköy ve 
saire gibi yeri malfım olıtn ma . 
denlere ait istikşaflarına. devam ı 

1 

ederek bu vazifeyi üc; seıne i~in- ı 
de bitirecektir. 

\ Petrol aramalarda da daha ":' 
1 

1 buk neticeye varılması i~iQ tesı· 

1 

1 sat çoğaltılacak ve ayni za.maın· 
da muhtelif yerlerde sondajlar 

ı 1 yapdacaktır. Yapılaııı hesaplara 

1 
göre, bugünkü maden fi:ratlarile J 

bu say~e memlekete senede 14 1 

milyoolu'k döviz ~~~ 

ti. elt>os 
Ankaraya 
Gelecek 

B. Delbos 

Haber aldığımıza göre, Fransa 
Harjciye Nazın B. Delbos'un Anka
rayı ziyaret edeceği muhakkak sayı 
labilir, ziyaret her iki tarafça fayda· 
lı görülmekte ve iki taraflı anlaşma
mazlıkları ortadan kaldırmıya hiz· 
met edeceği ümit edilmektedir. Yal
nız ziyaretin zamanı henüz belli ol
mamıştır. Nazırın bu detaki Avru· 
pa seyahati esnasında olmasına ihti 
mal vardır. Bu ihtimal tahakkuk e
demezse her halde yakın bir zaman
da vukuu beklenebilir. 

Filistinde T ethiş 

hareket i Genişliyor 
Kudüs, 7 (A.A.) - Şimdiye ka -

dar bilhassa Filistinin şimalinde ha
rekat icra etmekte olan tethi.'şçiler, 
cenup havalisinde de görünmüşler -
dir. Hebrun civarında müsellah bir 
çete meydana çıkarılmıştır. 

Tetlıişçiler, zabıta ile tüfek ateşi 
teati etmişlerdir. Çete efradı niha
vet dağlara kaçmıştır. 

Müstemlekeciler, Hataym Polis Kadro-

sunu Karışık Unsurlarla Kabartıyorlar 

KarJeı Halayda milli tezahürlerden bir ı 

Halep, 7 (TAN muhabirinden) -
Hatayda intihabat hakkında tetki
katta bulunan komisyon Berut yoliy 
le Cenevreye dönmüş bulunuyor. Bu 
münasebetle delege Garonun, heyeti 
yanlış hükümlere sevketmek için na
sıl acaip çarelere başvurduğunu an
latmak, hayli istifadeli olacaktır. Ga 
ro, Milletler Cemiyeti murahhaslarını 
vazifelerini ifadan alıkoyacak şekilde 
hareket etmiştir. Mesela, geçen ayın 
2 sinde murahhasların Türk köyleri-

ne gitmelerine mani olmuştur. Heyet 
azası Türk köylerine gitmek istediği 
zaman Garo daha önce köylere gitmiş 
ve tem~s edilmesi 18..zmıgelen adamla 
n cebri bir surette tayin etmek iste 
miştir. Bilhassa halkın seçtiği tercü
manları kabul etmemiş, Fransız istih 
barat tercümanı Antuvanı 1resmi ter• 
cüman olarak tayin etmiştir. 5-11-
937 tarihinde heyet Hacrlar mıntaka 
sına giderken refakatine Ahmet Re;. 

(Arkası 8 incide) 
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Almanyadaki bloke 
paramız 19milyona indi 
Romanya ile de Kliring Anlaşması 

Müzakereleri iyi Bir Yoldadır 1 

Almanya ile olan iktısadi münase
betlerimizde canlanma emareleri var 
dır. Almanyada bloke kalan paramız 
44 milyondan 19 milyona inmiştir ki 
Almanyada harice satılabilecek eşya 
~malatının arttığına bir alamettir. 
Ham eşya fiyatlarının düşmesi buna 
çok amil olmuştur. Bu sayede Alman 
ya ham madde tedarik ederek kendi
si için stok yapmış ve hal"ice daha 

çok ihracat yapabilecek bir mevkie 
gelmiştir. 

Almanyada bloke kalan paramıs 
hakkında bir fikir peydası için şu 
noktayı gözönünde tutmak lazımdır: 
Takas blokaj hesabında ancak :fiilen 
bankalara yatırılan paralar dahildir. 
Alma.nyanm memleketiımize kredi sa 
tışlardan doğan alacaktan hesabın ha 
ricindedir. (Arkası 8 incide) 

Japonlar Nankine 
Girmek Uıere ... 

Şang-Kay-Şek Nankinden Tayyare ile Ayrıl ırken. 

J apon Tayyareleri Tarafından Kovalandı 

•laıchov 

Nıngk vofu ~ J 
.·· 

Şanghay ile Nankin ıa1uuıl)ı ı6•taen Aarlltı .. 
1 En &on haberleri üçüncü aayfamızda bulacakımız. l 
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2==================================================== TAN 8-12-937 

Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
(Tercüme Ye iktibas 

hakkı nıahfuzdur.) 

is 
1 

için 
Kanunu 
Rehber 

Çı_karılacak 

Haliç Kara Geçmiş Bir Giinde 6 
Otomobil 
Kazası 

Malta Koskunde Otizme 
Başlıyan· 
Faciası 

lş dairesi, sanayi müesseselerine 
ait dahili talimatnamelerin tetkikleri 
ni bitirmek üzeredir. Fakat, çocuğun 
eksik şekilde ha~rlandığı anlaşılmak 
tadır. Bu gibi talimatnameler, tamam 
larunak üzere iş yerk-rine iade edil
mi~tir. 

Belediye, $irke_tin 
1 

Kendisine Mal 
Edilmesini istiyor 

Son 24 saat içind şehrimizde altı 
otomobil ve araba kazası olmuştur: 

ı - Şoför Celalin idaresindeki o
tomobil Beşiktaşta Naciye isminde 
bir genç Jozı yaralamı§tır. 

2 - Şoför Şerafettinin kullandığı 

2688 numaralı hususi otomobil Fatih 
te Nazım isminde 8 yaşında bir ço
cuğa çarpmıştJr. 

1 

Bir iddia İle Bir çok iş· yeri sahipleri, iş daire
sinde bir renseignement bürosu açıl· 
masını ve iş kanunu hUkUmleri üze
rinde anlamadıkları veya tereddüde 
düştükleri noktalar hakkında kendi· 
!erine malumat verilmesini istemişler 
dir. Fakat, iş dairesince buna imkan 
görülmemiştir. Yalnız, iş kanununu 
izah edici bir rehber hazırlanması i
çin tetkikler yaptlmaktadır. Bu reh
ber, kanunun emrettiği vecibe ve mü 
kellefiyetleri açık surette gösterecek 
tir. 

Muhakeme 
-15-

M ithat Pnşa ile arkadaşları -
nm Malta köşkünde muha. 

keımesi sırasında Times gazetesi
nin lstanbulda Sir Kakenzie Wal
lace admda bir muhabiri vardı. 

Çok dürüst ve kıymetli bir adam
dı. Sonradan sırasile Hindistan u
mumi valiliği umumi katibi, Times 
gazetesi siyasi direktörü ve Parla 
mento iiza.sı olmuştur. 

Muhakeme adı verilen facia hak 
kında en doğru tarihi kaynak o -
nun günü gününe lstanbuldan çek 
tiği telgraflardrr. Bu telgraflar 
Abdülhamidi telişa düşürmüş, di 
ğer birçok gazeteciler gibi Times 
muhabirini de ihsanlara boğmak 
ve susturmak istemiştir. Fakat dü
rüst gıuetec.i hiçbir ihsan kabul 
etmemiş ve şu sözleri söylemiştir: 

- Abdülhamitten bir kibrit k~ 
bul edecek olsam şerefsiz bir in -
san mevkiine dü .. erim. 

T a.ymiB muhabiri 28 Hazirar. 
tarihile gazetesine çektiği 

bir telgrafta, Mr '. a köşkü muha
kemcs!ııi şöyle tas\'ir etmiştir: 

"llnlta kö kil Yıldız bahçeleri -
nin hücra bir köşesindedir. Etra
fında geniş, boş arazi \'ardır. 

Buralara nöbetçiler dikilmişti. 
Elinde vesikası olmıyanlar bura -
lara yaklaşa.mazlardı. Guyn aleni 
o1an bu muhakemede bulunmak 
müsaadesini alan imtiyazlılar köş 
ke yaklaşınca yclken be.zinden bir 
nevi duvarla karşılaşıyorlardı. 
;o ......... .ı u 1\ ı ı;uuıuv..; ı;cul'} l.1'4 

ye il ç dır gôrlilUyordu. Bunun i
c "nde hah-im heyeti için yüksek~e 
bir yer hazrrlanmıştı. Uç müslü -
man, iki hristiyan hükim buraya 
oturmu lardt. Uzerletinde alntur -
ka rdingotınr, başlannda kırmızı 
!esler vardı ReLc:;, kır sak1.llı, cüp 
peli, sarıklı Sürüri efendi adında 
b~r adamdı. Hakimlerin sol ve sa
ğmıı müddeiumumiler, katipler, za 
bıt memurl!lrI yerleştirilmişti. Bun 
ların arkas·nda sarayın yaverleri ve 
memurlan mevki nlmışlarrlı. Aşa
ğıda o:ı:ı suç1u oturuyordu; Da
mat Mehmet ve Nuri Paşnlar, iki 
<' ki saray mt'muru, ilç hassa zabi 
ti, iki pehlivan, bir saray bekçisi .. 
her suclunun arkasında bir silahlı 
nefer vnıdı. 

Dinhyenlere mahsus tarafta yüz 

yirmi kişi kadar vardı. Bunlar a
rasında Iran sefiri, diğer diplomat 
lar, birkaç yüksek rütbeli Paşa, 

yirmi kadar saray yaveri ve sa -
ray memuralrile ülemadan birkaç 

k i göze carpıyordu. Gazetecile -
rin pek azı burada hazır bulunmak · 
müsaadesini almıştı. Dinleyiciler 

c;ok fazla olabilirdi. Çünkü yüz ka 
dar iskemle boş kalmıştı. 

C. uçlulann kim oldukları so
v rulduktan sonra iddia 

okundu. Iddia şudur: "Ab-
chılazizin hal'inden bir kaç 
gün sonra Damat Mehımet 

ve Nuri Paşalar eski padişahı öl
dürmek vazifesini iki pehlivan ile; 
bir saray bekçisine vermişlerdir. 

Hazine hesaplarmdan anlaşıldığı
na göre her birine ayda Uç lira ma 
aş vfıdedilmi.ştir. Cinayet mabe -
yınci Fahri Beyin yardımile ol -
muştur. Ali ve Necip Beyler ca
nileri saraya sokmuşlar ve cina • 
yet esnasında ellerinde b

0

rer yalın 
kılıç olduğu halde nöbet beklemiş 
lerdir. Bu sıralarda Mithat, Meh
met Riif,ıtil, Hüseyin Avni ve Da
mat Mahmut Paşalarla. Şeyhis -
ıam Hayrullnh Efendiden mUrek -
kep yüksek bir komisyon vardı. 
Hiçbir emir b'ı.ı komisyonun milsa 
adesi olmadan verilemiyeceğine 
gore damatıann aldığı tertipler -
den herhalde Mithat Paşa ile di-
ğerlerinin haberleri vardı.,, 

• şte Mithnt Paşanın 8tıçlu -
1 tar arasında bulunmasma 

Şirvani Zade Rüftü Paıa 

gösterilen sebep, bu zan ve talı -
minden ibarettir. 

Evvela pehlivan1ann ifadesi a
lındı. Pehlivan Mustafa, Damat 
Mahmut aPşanm kendisine verdiği 
.:>lr bıçakla A bdiilfızizin damarla • 
rını kestiğini anlattı. Hikayeyi 
canlandırmak için, o sırada, bli
tün hareketlerini bir aktör gibi 
tekrar ediyordu. Bundan sonra sı
ra Hacı Mehmet Pa.cıaya geldi. O da 
cinayet esnasında Fahri Bey ve 
Cezayirli ile beraber Abdül1'ı.zizi tut 
tusnınu sövledi llk istintakta. her 
§C)i itiraf ettiği söylenen Cezayir 
li, bu defa ifadesini geri .aldı. 

Fahri Bey, uzun san bıyıklı, 
giizel ve zarif yilzlti, uzun ve ince 
boylu bir g~nçtL Pehlivan ile ar
kad~larımn ifadesini reddetti. Ev 
vela titriyen, sonra gittikr.e kuv -
vetlenin bir sesle Abdiiliız:zin o ~ı 
radaki ruhi halini anlattı ve Abdii 
!azizin intihar etmiş olduğunu ıs
rarla ileri &tirdU. Diğer suçlular, 
Abdülazizin ölümünün şeklinden 
bahsetm"yerek yalnız kendilerinin 
masum olduklannı ileri sürdüler ve 
reisin suallerine akla yakın cevap
lar verdiler. 

Damat Mahmut Paşa büyük cUs 
seli, kuvvetli, yakışıklı bir adam
dı. Biiyük kara gözclri vardı. Güç 
lükle söz söyl\iyordu. Derin ve ka 
lın sesi heyecanla titriyordu. 
Pehlivan ve diğerleri tarafından 
kendisine karşı ile-ri sUrülen iddi
aları şiddetle reddetti. 

Saat ikide Mithat Paşa içeri 
getiri'ıc!i. Damat Mahmut 

Par:ıan·n yanına otlJrdu. 
Mithat Paşayı dört se-

nedenberi görmemiştim. Saç · 
ve sakalı o zamandan be -
ri epeyce ağarmıştır. Fakat hal ve 
tavrında eski dinçlik varoır. Heye 
canını saklamak için Mkalını sıvı 
yor ve notlarını karıştırıyordu. 

Birdenbire ayağa kalktı. Bir san 
dalyenin arkasına dayanarak kısa 
bir nutuk s5yledi. Bu nutukta a..-

. lent bir mahkeme karJU1ma çıka
nlmumdan dolayı memmınlyet 
gösterdi ve muhakemeye, bu ,e -
kil verilmesinden dolayı Abdülha
mit hakkında takdirli sözler sar -
fetti. ' 

Yüksek komisyon hakkmdaki 
bütün suallere menfi cevap verdi. 
Böyle bit' komisyonun ancak :rnüd 
deiumuminin hayalinde mevcut ol 
duğunu ve her ~in kamıni ,ekilde 
vllkeli iıeyetinden geçtiğini ~tat
tı. 

Niçin lzmlr Fransa konaoloah~ 
nesine kaçtığı hakkındaki suale çok 
meharetle cevaplar vermekle be -
raber bu noktadaki sBzleri diğer 
ifadeleri kadar kuvvetli değildi. 
Mithat Pağa diğer suçlulardan ay
n muamele gördU. Sözilnil bitirir 
bitirmez çekilip gitmesine mnsaa -
de edildi.,, 

(ATka.sı var) 

Sağlık, emniyet tertibatı 
lş yerlerinin almak mecburiyetindlf 

oldukları sağlık ve emniyet tertibatı· 
na ait nizamname, bu ayın 15 ine ka 

3 - Apost:>lun sürdUğü yük ara
bası, Feriköyünde Ayşe isminde bir 
kadına çarparak muhtelif yerlerin -
den yaralamıştır. 

4 - Şoför Vahdetin kullandığı 

2527 numaralı oto:nobil Galatada 
Emin isminde birine çarparak sol 
kolunu kırmıştır. 

1 5 - Scyfinin kullandığı hususi o
tomobil Sarıyerde HUsnil isminde bi
rine çarpmış, yaral~ıştır. • 

dar neşredilmiş olacaktır. Esasları , ...__...,... 
hazırlana!\ nizamname, iş dairesi r~- j 
isUğince şu günlerde alakadarlara bil 
dirilecektir. 

6 - Annik isminde ihtiyar bir ka· 
dm, Pangaltıdan geçerken şoför lb
rahimin idaresindeki 2789 numaralı 
otomobilin sademesine maruz kalmq, 
yarala.nıruştır. 

Teftiş ve tetkik için Bursaya giden 
iş dairesi üçüncü mıntaka amiri, Ha
luk şehrimi7.e dönmüştür. 

Ayakkabıcılar toplanclı 
Ayakkabıcılar cemiyeti, dün Çarşı 

kapıdaki mcrkezindeJevkalfı.de bir 
toplantı yapmış ve bu içtimaa 300 ka 
dar esnaf ve sanatkar iştirak etmiş· 
tir. Toplantıda iş kanununu· ayakka 
bıcılan alakadar eden maddeleri üze· 
rinde görüşiilmüş ve esnafın tered
düde uğradığı bazı nolctalar aydınla
tılmıf}tır. Bir çok kunduracılar kil -
çük atelyelerde, bir kısmı evlerinin 
alt katlarında, çoğu da bUyUk atelye 
lerde çalıştıkları için iş kanununun 
tayin ettiği 48 saatlik hafta mesaisi 
Uzerinde konuşmalar olmuştur. 

Bütün. Klinikler 
Dlr Ar uya 

Kud! ~!!~?~le~. Kuıe 
dib"nde eski lngili:r. hastanesine ta -
şmması üzerine, Şişlide vazife gören 
tıp fakültesi çocuk kliniğinin Çapada 
ki eski kuiluz hastanesine nakledile· 
ccği rektörlük tarafmdoo hastaneye 
bildirilmiştir. Bundan maksat, tıp ta 
!ebesinin işini kolaylaşttrmak ve bü
tün hastane ve klinikleri ayni ımıntı
kaya toplamak suretile talebenin yol 
tarda vakitlerini kaybetmelerine mi· 
ni olmaktır · 

Hoparlör kondu 
Hukuk fakültesinin birinci sınıfm· 

da talebenin çokluğu yüzünden yer 
sıkıntısı çeıtdldiği ve ders takrlı leri· 
nin arka sıralardan işitilmediği yolun 
daki şikayetler Uzerine fakülte ıle -
kanlrğr, bu sınıfa hoparlör tertibatı 
yaptırmıştır. Birkaç_ gUndenbe:i ders 
ler hoparlör önUnde verilmekte ve 
bu suretle arka taraflarda oturan ta 
!ebeler de dersi takip ederek not tuta 
bilmeJdedir. 

Leyli meccani tala.il görenler 
orta mektep ve liselerde hUkfımet 

tara!mdan meccant ve leyli olarak o
kutulup ta üniversiteye devam edl'n 
talebelerin bir listesi vekaletçe isten 
miştir. Bu gibi talebelerin derhal d '?

kanlıklara mUracaat etmelerini re!t
törlUk tam1m etmiştir. 

---40>---

"Kızılay .. ın Senelik Balosu 
için Hazırhklar 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kayanın 
himayesi altında 18 birincikinun 937 
cumartesi gUnU saat 22 de 'l\:>katll
yan salonlarında verileeek olan Kı
ztla vın Beyoğlu şubesinin senelik mu 
ta( balosu, güzide bir komite tara
fından hususi bir dikkat ve itina ile 
hazırlanmaktadır. Bu balonun mevsj 
min en gUzel balosu olmasına çalışıl-

maktadır. 

.Haliç vapurları şirketinin işletme 
ve idaresi, bu şirketin mukavelesi i
cabı olarak gayri safi has:lattan yüz 
de sekiııinln belediye tarafından alın 
m.ası Şartile iki yıl önce belediyeye 
verilmişti. O zamandanberi işletme 
işlerini idare eden belediye, Ba§Veka· 
Jete verilmek ilzere bir muhtıra hazır 
lamıştır. Belediye bu muhtırada, ta
mamile hurda bir halde olan vapur-

lan, iskeleleri, atelyeyi tamir ettiği
ni, işletme işlerini intizama soktuğu 
nu, idarenin zarar yerine kara bile 
geçtiğini uzun uzadıya yazmakta ve 
oirketin hukuki vaziyetinin bir an ön
ce halledilip, idarenin tamamile bele
diyeye mal edilmesini istemektedir. 

Bu mesele hakkında da Muhittin 
Ustündağ Ankaraya gittiği zaman • 
teşebUslerde bulunacaktır. 

Bakırköy· Yolundaki Facia 

Tımarhaneden ·Kaçan 
Bir Hasta Tren Altında 

Parçalanarak öldii 
Bakırköy jandıirma kuman ianlığı 

ve müddeiumumilik dün tüyler ür -
pertici bir facianın tahkikine el koy· 
muşlardır. Akşam saat yirmi Uçe ka 
dar da tahkikatı devam eden 1: u fa· 
cianın tafsilatı şudur: 

Dün sabah Sirkeciden Yı1§ilköye 
sMt 7 ,5 ta ilk postayı yapan trenin 
makinisti Bakrrköyde memnu mın
takada barut fabrikasının önünıleki 
)\'.)I ilzerinde param parça olmuş bır 
insan cesedi görmüş ve derhal h,\di· 
seyi Yeşilköy istasyon memul'una ve 
jandarmaya haber vermiştir. 

Kaza, hattın 13 Uncu kilometre ve 

650 inci metresinde olm~. 20,40 tre
ninden sonra hattın llzerinden tirçok 

katarlar g~tiği halde hiçbiri de cese 
din farkına varmamışlardn·. Hadise 

esnasında müthiş bir fırtına olduğu 

nnlqılmaktadır. 

Müddeiumumi dUn gece ayni saatte 
ayni trenle hadise yerinde bir keşif 
yaptırını§tır. 

Makinede hiçbir kan izi görülme-
miştir. Tahmine göre, makine geçtik 

ten sonra Hüseyin Avni furgonun al

tına düşmek suretile parça1 anmıştır. 

Vaziyet keşiften sonra anıaşıtacaktır · 
Cesedin gömülmesine müsaade edil

miştir. Bu yüzden dün ekspres geç 
gelmi§tir. · 

Palamar lılerlnde Motörlü 
Sandallar Kullanıllyor 

Deniz ticaret mUdilrlüğil tarafm -
dan palamar l§leriıiin ınotörleştiril
mesine karar verilmiş, bunun için de 

deniz f abrikalanna Uç tane motörlü 

sandal ısmarlannuflı. tnşaatı biten 
bu üç sandalm tecrübeleri dün ya
pı1mıştır. 
Şimdiye kadar rıhtım ve şamandı

ralara bağlanacak gemilerin halat -
lan kürkleri sandallarla çekiliyordu. 
Şimdiden sonra bu il bu motörlü san 
dallarla ve silratle yapılacaktır. 

B. Üstündağ 

Gelecek 

Ankara ya 

Pazara 

Gidecek 
Bir hafta kalmak ve kış sporhn 

yapmak.Uzere Dağcıhk klübilnden 20 
kişile birlikte Burcıaya gitmiş olan 
vali ve belediye reisi Ustündağ, Ulu 
dağda henüz bu sporu yapacak dere
cede kar bulunmadığı için evvelki 
gün şehrimize dönmüştür. ' 

UstUndağ, önümüzdeki pazar git· 
nü Ankaraya gidecek, epeyrıe kala• 
caktır. Evelce de yazdığımız gibi, va• 
li ve belediye reisi Ankarada şehrin 
Beyoğlu ve Istanbul yakaları iç~' 
Prost tarafından ~·apılan a.vanproJe 
h~kkmda alakadar makamlara izahat 
verecek, ayni zamanda mUstakbel i· 
mar pllnınm tatbik ec?ilebilmesi için 
lüzumu olan para ha1'.kmda. hilkfune 
?.!!,.?~§!inceleri ve beled!yeye yapa •• 

şecektir. r r 

-o-

Eski lngiliz Krahnı 
Getiren Yat Geçti 

Eski Ingiliz kralı Sekizinci Edvardı 
şehrimize getiren Nahlin yatı, dün 
Köstenceden şehrimize gelmia ve li· 
manunmia durmadan Akdenize geç
mi§tir. Pireye gitmekte olan yat, Ro
men kral hanedanına mensup bazı 
kimseleri alarak tekrar Köstenceyt 

gidecektir. 

f'BıRKA'ÇsAfiRLAJ 
~~~"""' 

• • niveraite Kamer Enıtitüall komitesi 
U dün aylık i~mı yapnıqtır ~~mi 

te, konseyin 100 i,timamda verdıtı dl 
rektiflcrle meıgul olmuştur 

• 
E razi tahrlr kanununa gl5re atmacak 

para cezalarının devlete ait olacaiı 
dün Belediyeye bildirllmiıtir 

• 
B irkaç günden beri ıerhimizde bulunan 

Gümrükler Umum Müdürü Mahmut 
Nedim, dun alqamki trenle Arlkaraya sit 
mil tir 

• 
K aradeniz bofazmm otuz mil açıfmda 

bir Rumen vapuru tarafından cö 
rülcn mayin, henüz bulunamamıştır Bir 
müfreze Boğazdan çıkarak mayini aramıya 
koyulmuştur 

• 
M atbuat Umum Müdürü Naci, Sinopta 

eııki vazifesini devrederek, dün Ege 
vapurile şehrimize gelmiştir 

• 
B üyükderedeki tayyare iıtasyonunuıı 

bir kısım eksikleri yakmda tamam 
laoacak, devlet hava yollarının deniz tayya 
releri, işlemiye baıılaymca, bu ~stasyon da 
faaliyete geçecektir 

Hadise yerine, jandarma lıuman • 
danı ve biraz sonra da nöbet;i m!ld

deiumumi muavini Cevdetle, tabitia

dil Salih Haşim de gelmişler ve tah
kikata başlamışlardır. Cesedin rnğ 

kolu dirseğinden, sağ bacağı oylu -

ğundan kopmuş, kafatası parça.la:1 -
mış, tekerlek, tam kamının üstünden 

g~mek suretile bel kemiğini kesniv 
ve barsaldanru ortaya çıkarml§.1.Il". 
Cesedin başı parçalandığı için bUvi· 
yetini tesbit etmek imkanı olmaml§
tır. Yalnız üstünde Bakırköy akıl lıas 
tanesinin elbisesi bulunduğu için t.'ls 
tane gardiyanları getirilmiştir. Ce
set gösterilince, Dinar zabıt katib i
ken iki ay evvel hastalanarak am 
hastanesine gelen 35 yaşlarında B~ 
hkesirli lbrahim oğlu Hüseyin Avni 
olduğu anlaşılmıştır. Hüseyin Avni, 
hastaneden taburcu edilmek üzere 
iken evvelki gün saat 18 snalarınia 
kaçmıştır. \TAkVi/.\B~HAVAl 

1
8 Birineı nun 1937 ' 

YURIT A HAVA V AZIYETI Çarşamba ---
12 nci ay Gün: 31 

Arabi: 1356 

Kasnn: 31 

Rumi: 1353 

· Müddeiumumi Cevdet, cesedin '>'a
ziyetini tetkik ettikten sonr:ı. batt ın 
evvelki gün geçen trenlerin numaı a
larmı tesbit etmiş ve bu kntarlardn
ki makine, furgon ve vagonların te
kerleklerini gözden geçirm · ştir. l~i
hayet hadise gecesi Yeşilköyden sa-

Kadıköy ve Fatihte at 20,40 ta makinist Ali Rızanın i-
Kadastro Yazımı .daresinde Sirkeciye hareket eden 53 

Yurdumuzda ahva umumiyetle fazla bu 
tuttu, Kocaeli mıntakasile Şarki Anadoluda 
yağışlı ceçmittir Rlizglrlar ŞŞarlô Anadolu 
da sakin, Cenubi Anadoluda timalden ahfif, 
diler yederde Cenubi istikametten kuvvetli 
rsmektedir Ankarada fırtına olmuıtur 

Şevval: 4 Ikincite;ırln: 25 
Güneş: 7,13 - Dile: 12,05 

Eminönü mıntakasının yeni kadas- numaralı katarın furgonunun iki yan 
trosu bitirilmiş, Kadıköy Ve Fatih ka larmda kan lekeleri tesbit edilmiştir. 
.zalannın kadastrosuna geçilmiştir. Derhal makinist Ali Rıza ile tren ba§ 
Her ikisinde yazım itlerinin bir iki ae ml'IIDuru ve biletçi sorguya çekilmiş
ne kadar sUreceği tahmin edilmekte- ler, hepsi de hadise hakkında h · çbir 
dir. şey bilmediklerini söylemişlerdir. 

IkinciŞ : 14,26 - Aktam: 16,40 
Yatsı: 18,19 - lmslk: 5,25 

' Şehrimizde Hava rar"; en s;ok 16,8 ve en az 16,6 santigrat o 
Istanbulda ahva öğleye kadar kapalı geç tarak kaydedilmiştir 

miş, öğleden sonra bulutlar tamamen sıyrıl 24 aaat zarfmda lstanbulda yağan yağ 
mııtır mur metre murabbama 7 kilogram su bı 

Saat 17 de barometre 755,9 milimetre, ha rakmııtır 
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eyyahtan Para İstemiş! 

üşvet Suçlusu Bir 
Memur Mahkemede 

Aaliye ikinci Ceza Mahkemeai, dün iki ecnebiden rütvet aldığı 1 
iddiasiyle tevkif edilen poliı Hamdinin muhakemeıini neticelen· 
dirmittir. iddia tudur: 

Bir ay evve limanımıza gelen Bulgar bandıralı Çar F erdinand 
Tapuru Sarıyer önlerinde demirlemit, yolculardan Almanyanın 
Breslav tehrinde doğan Macar tebaasından Katarina ile Alman 
gazeteler: muhabiri Leon karaya çıkmıtlardır. --- ı Gece sa.at ık:idc de vapura döndük "r leri zaman, nokta vazife 'ni gören 

Dün sabah Sultanahmette terzi -
hane sokağından geçenler, 20 numa 
ralı evin önünde kundaklanmış bir 
~ocuk cesedi görmüşler ve derhal po 
Jıse haber vermişlerdir. Polis, tah
kikata başlamı' ve cesedi de mua
yene ediJmek üzere müddeiumu'llili
ğe göndermiştir. Tabibi adil Enver 
Karan, ccse:U görmüş ve ölüm sebe
binin tespiti için morga göııdcril -
mesine karar vermiştir. Çocuğun 
bir aylık kadar olduğu anlastlmak
tadrr. Polis, çocuğu sokağa bırakan
ları araştırmaktadır. 

Yaralanan Kadın Öldü 
Beyoğlunda oturan tüccardan Mo

lzin refikası Ester, ayın birinci gü
nü oda muşambalarım temizlemek 
için mangal üstünde bir ilac hazır -
tarken birdenbire parlamış ·ıe muh
telif yerlerinden yaralanmıştı. Dün 
kaldırıldığı Sen Jorj hastanednde öl 
müştür. Tabibi adil Salih Haşim ce
a<ıı muayene etmlŞttr .Vereceği ra-
pora göre, tahkikata devam edile
cektir. 

--<>-
Tevkif Kararı Yenllendi 
Uç ay evvel Kuruçeşmede babasi· 

le kardeşini öldüren Zeki dün ikinci 
sorgu hakimliğine getirilmiştir. llk 
tevkif kararı tizerinden bir ay geçti
ğı için usulen evrakı gözden geçiri
lerek tevkif kararı yenilenmiştir. 

Takas Yolsuzluğu 
Dün asliye üçüncU ceza mahkeme

sinde kereste takası suiistimali yap 
tıklan iddia edilen 8 suçlunun mu
hakemelerine devam .edilmiş, duruş
ma şahitlerin çağırılması için talik 
edılmiştir. 

1 
polis Hamdi, bunlarn: 

- Ge(' kaldınız. Pasaportlarınızı 

ı veriniz, demış ve ikinsinin de pasa- 1 
portlannı almıştır. Sabahleyin saat J 

sekizde Natta acentesi Kemal, Ka
tarineye mUhacaat ederek: 

- Gece geç kalmışsınız, polis si
zi hapsedecek, kendisine 100 leva v~
recek.siniz, demiş ve atmıştır. Leon 
dan da 20 lira istemiş, ondıı.n 

ancak 2,5 lira tutnrınöa 10 Penko 
alabilmiştir. 

Dün şahitler dinlenmiş, müdafaa 
yapılmıştır. Müddeiumumi evrakı 

mütaleaya aldığı için muhakeme baş 
ka güne kalmıştır. 

Bir Sa~dık Eıya f cin 
Hasan isminde bir genç, geçin.ter

de Antalya nmbanndan bir sandık 
eşya çalarken yakalanmıştı. Sultan 
ahmet sulh birinci ceı:a hakimi Re
şit, dün muhakemesini bit:nniş, ve 
kend'sine üç ay on beş gUn hapis 
cezası vermi§tir. 

MEVLOT 
Köprü ve In~aat Mühenlislerinden 

Kemal Akının eşi Rukiyenin ruhuna 
ithaf edilmek Uzere bugtinkü çar -
şamba günü saat on dokw.da kırk 
mevllldu okutturulacaktrr. Kendisi

ni seven ve tanıyanların huzurlan ri 
ca olunur. 

Seyahati için 

14 BOŞ YER KALDI 

98 Liraıa 
Otel, yemek, tren, tenezzüh ve 
nakil. 

Acele kayıd olunuz. 

NA TT A Galatasaray ---·it Tel. 44914 4 __ .. 

Nalan güzeldi. Hem çok gUzeldi. Bütün gördti· 
ğüm, tanıdıgım insanların üstünde güzeldi. Böyle 
humma ,içinde, dalgın yatarken bile, onda, gözleri; 
ıruhu, beyni uyuşturan büyüleyen güzellik vardı. 
Düşünceye dalmıştım. Nalan acaba ölecek miydi? 

Kalbim sert bir mengene ile Sikılmış gibi sancıyor
du. Blıtün bu muhteşem güzelliğin mahvolmasını, 

toprak olmasını gözümün önüne getiriyordum. 

Noter 
Başktitıhi 
Mahkum 

Dün Ağır Ceza Mahke
mui, Fatih Noterliğinde ya
pı'dığı iddia edilen ve iki se 
nedeoberi devam eden sui
i&timal ve ihtilô.a davasını 

neticelenclirmiftir. 
Mahkeme, noter ba~katibi 

F evzinin asıl lail olduğu ne· 
tice.ine vardığı için kendi. 
•ini altı •ene iki ay yirmi 
gün hap•e mahkum etmİf 
ve noter Şükrüye de bir ay 
hapis ceza ı vererek bunu 
tecil etmiştir. Daktilo M iinev-
ver, beraet etmitfir. lhtilôs 
edilen 142 irayı da mahkum 
ba,katip Fevzi ödiyecektir. 

Serbest Bırakı
lan Tel Can bazı 

Polis dün ihbar üzerine Bursada 
ve İstanbulda tel cambazlığı yapan 

Zekeriya isminde bir genci yakaln
mrş ve müddeiumumiliğe vermiştir. 
lhbara göre, Zekeriya sekiz sene ev 

1 veı bir adam öldürmüştür. 
Sultanahmet sulh birinci ceza hii 

kimi sorgu.sunu yapml§ ve iddtayı 
teyit edecek hiç bir delil görmedi
ği için kendisini serbest bırakmıştır. 

Şt:hz:adebaşı Turan Tiyatrosu bu gece 
saat 20,30 da Sanatkar Naşit ve arkada~ları 
Ak~am Biıtbulleri, komedı 3 perde 

YENi NEŞRlY AT 

YENlTURK - Eminönü Halke· 
vinin bu aylık mecmuasının son 59 
uncu sayısı çikmıştır 

• VARLIK - Bu on beş gürlük 
fikirVe sanat mecmuasının 105 inci 
sayısı çıkmıştır. 

Kamutay muhafız bölüğü komuta
m yüzbaşı Kemal Yorulmazla, Bayan 
Muzafferin evlenme törenleri Perapa
la.sta yapılmıstır. Otelde bulunan Baş 
vekil B. Celfıl Bayar, alaka göstere-

Tiibcrkiiloz cemiyetinde 

Tıibcrkulo:ı; Ccmiyet"nden: 
Tuberkulo:ı; Cemiyetinin ; Tıp cemiyetınin 

içtimaı giınune tesaduf etmesı dolayıslle te 
hır olunan mutat aylık toplantısı 8-12-
937 Çarşamba gunu saat 18,30 da Etibba o 
dasmda yapılacaktır Bu toplantıda tebliğ 
lerden başka idare heyeti intihabatı da yeni 
lenecektir 

kt" 1 
re orene şeref vermişlerdir. Yukarı 

ki resimde Başvekilimizi, yeni evliler 

ve diğer davetlilerle bir arada görüyo 

ruz. 

Konferans 

Beyoğlu Halkevinden: 

I - 7-12-1937 Salı günü saat 18,30 da 

evimizde (Meşhur ilim ve fen adamları) 
hakkında Profesör Salih Murat tarafından 

konferans verilecektir 

2 - Bu konferansa herkes gelebilir 

PAULA WESSELEY'nin 
bu sene göreceğimiz YEGANE BÜYUK FiLMi 

RUDOLIF IFORSTIER ile beraber çevirdiği 
•• •• 

BDJUK ~ILGINLllLAR 
· şaheseridir. Yarın akşamdan itibaren 

S A R A Y Sinemasında _. it Artistik bir hadise ve bir sinema zaferi olacaktır. •••il' 
~ ................................... ~ 

Bu akşam 1V1 ELEK Sinema-
sında 

2 SAAT EGLENCE VE KAHKAHJ 

Kocamın 
DŞ1 ~OK 

Fransızca sözlü nefis komedi. Baş rollerde· 

YILLIAM POYYELL. MIRNA LOY 
Filme ilave olarak: PARAMOUNT DUNYA havadisleri. Numaralı 

- koltukların erkenden alınması rica olunur. Telefon: 40868-

Avrupanm 

en meşhur 

iki komiği 

RAiMU - lUCiEN BARROUX •• 
Pek yakında 1 U R K sinemasında. 

saat 20,30 da 
BUYUK HALA 

OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 

lNTlKAM MAÇI 
3 perde 2 tablo. 

Bun ırJm proJ,:"ram: 
ISTAN1JUL RADYOSU 

OGLE NESRIYATI : 
12,30: Plakla Turk musikisi, 12,50: Ha 

vadis, 13,05: Plikla Turk ır\ sikisi, 14: 
Son 
AKSAM NEŞRiYATI: 

19,30: Plakla dans musikisi, 19,00 : 
Bayan lnci tarafından ııan : Pıyano ve ke 
man refakatile, 19,30: Radyo fonik kome 
di: Fatma kadm mahkemede 19,55 Borsa 
ahberleri, 20.00: Mustafa ve arkadaşlan 
tarafından Turk musıkısi ve halk ııarkıla 
rı. 20,30: Hava raporu, 20,33 Omer Ru:a 
tarafmdan arapça soylev, 20,45: Nezihe ve 
arkadaşlan tarafmdan Turk musikisi ve 
halk şarkdarı (Saat ayarı) 21,15: Bedri 
ye Tuzin tarafından Şan: Orkestra refa 
katile, 21,45: Orkestra: 1 - Rossini: Di 
ebische Elster uvertur 2 - Tschaikovsky 

Pique Dame fantazi, 3-Translateur: Baı 
lnachtatrııvm, 4 - Musique: Tzi&anne, 

22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plakla so 
lolar, Opera ve operet parçaları, 22,50: 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23,00: Son 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NESRIYATI : 

12,30-12,50: Muhtelif plak neıryiatı 
12,50-13,15 Plak: Turk musikisi ve halk 
ljarJal:ı.rı 13,15-13,30 Dahıli ve harici ha 
herler, 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18,30-19,00: Muhetlif plak neıriıatı. 
19,00-19,30: Turk musikisi ve halk fU 
kıl.arı (Husniye ve arkada!jları) 19,30-
19,45 Saat barı ve arapça neııriyat, 19,4' 
-20,15: Tiırk musıkiıi ve halk liarkdan 
(Hikmet Rıza ve arkadaıları) 20,15-
20,30: lktısadi konu!jma: Şevket Sürey 
ya 20,30-21,00: Plakla dans muıikisi, 

21,00-21,15: Ajans haberleri, 21,15-21, 
55 Stüdyo salon orkestrası, 1 - Puccini: 
Le Fılli, 2 - C Franck: Danıe lente, 

3 - Fetres Mondanacht anf der Alstcı 
4 - Boldi: Chanson Behemienne 

• Günün Program 0-ZU 

SENFONiLER 
20,35 Viyana, Bukreş: Viyana senfonik 

konser (Haydn), 21 Lbpziı: Senfonik 
orkestra, koro ve saire, 21,05 Praı, Bril 
no: Çek filhannonisi (Haendel, Brahms). 

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

Berlin kısa dalgası: Eclcnccli popuri kon 
seri, (8,15: Devamı) 9,30 Bertin kısa dal 
gası: Aida operasından ıahneler, 10,30 
Paris Kolonyal, Plak. 11,50: Keza. 12 
Berlin kısa dalaısı: Karı:ıık konser 13: 
Faris Kolonyal: Plak. 13 Berlin kısa dal 
a&sı: Hafıf mmiki• 1'3,10 Paı:i.1 k• lılal 
te: Radyo orkestrası, 17,45 Bertin kısa 
dalgası: Hafıf mu ıki, 18,50 Berlin t'na 
dalgası: Hafif musıki, 19,03 Bukreş: Ro 
men musikisi, 19.35 Viyana, Graz : As· 
keri bando. 20,10 Liypziı: Şarkılı musiki 
li neşriyat, 20,15: Varşova: Silezya pr 
kıları, 20,30 Pe3te: Orkestra (Massenet, 
Hamerik, Brahma). 22,15 Bedin kısa dal 
aısı: Eğlenceli konser, 23,20 Bukreş: Vi 
yana musikisi, 

Fevkalade neşe 
ve eğlenceli 
Fransız filmi 
"Pathe Nathan' 

ERTUGRUL SADi 
TEK TIYATROSU 

Bu gece: Usküdar 
Hale sinemasında 

NUR BABA 

- Hayır, artık hepsi geçti Nalan!. Benim sözle
rime üzülecek ne var? Asıl ıstırap çeken benim.. a• 
sıl basta benim .. söyle, bana hiç a.cunıY.or musun ı 

• • • 
- Niçin cevap vermiyorsun? Beni biraz olsun sev. 

diğini söylemıekten niçin çekiniyorsun?. 
- Sizi sevdiğimi nereden biliyorsunuz? 
- Seven adam sevildiğini de bilir sevilmediğini de.. 
- Aldanmı§ olabilirsiniz ... 
- Hayır!. Söyle., beni seviyorsun değil mi?.1 

Nalan ölmedi. Bir ay sonra ayağa kalktı. Sevin
cimden sarhoş gibiydim. Onu kaybetmiş te tekrar 
;bu1muş gibi oldum. -13- - Hayır., 

Mevsim bahar, havalar güzeldi. Doktor hergtin 
geliyor, ilaçlara bizzat dikkat ediyor, güneş banyo
lannda çok defa. Nalanın yanında bulunuyordu. 

Nalan ehammiyctli bir zatülcemp geçirmişti. 0-
kadar zayıflamıştı ki eski Nalanın sanki gölgesi kal
ınıştı. 

Mekteplerin tatiline pekaz bir zaman vardı. Ders
lerim çok sıkı§ık olduğu için Naltı.nla eskisi kadar ya 
kından meşgul olamıydrdum. 

Bir cuma günU, kahvaltıdan sonra odama kapan-
111 ş, üç dört saat durmadan çalışmıştım. Dışarıda par 
lak bir ilkbahar sabahı vardı. Pençeremden, Marma
ra ve Boğaziçi kuş bakışı oka.dar güzel görünüyordu 
ki, içimde, bütün bu güzelliklerin üstüne uçmak için 
b.r hamle duyuyordum. 

Ba ımın ince .nce ağrımıya batladığmı hissedince 
kitaplarımı kapad.ım. Açık camın önünde birkaç da
kika durarak çiçek kokan bu ılık havayı geniş nefes 
lerle ciğer.erime doldurdum. Bu saatte Nalln güneş 
banyosunu yapardı. Onun leylakların altında, geniş 
hasır kanapeye yaslanarak, yarı kapanık gözlerile bu 
sonsuz güzellikleri seyrettiğini düşündüm. Hemen o
damdan çıkmış, onun yanına gitmek için koşarak bah 
çeye inmi tim. Çakıl döşeli dar yoldan ilerledikçe bay 
gın leylak kokulan genizime doluyordu. !çimde bir se 
vınç vardı. Nalana bir muziblik yapmayı dü Unüyor 
dum. Hatırıma bir sev ~eldi. Hemen yolu bırakarak 

otların arasına daldım. Sık leylak yapraklarının ar- yacağnn ortaya.. Fakat şimdiki vaziyette bu kabil 
kasına gizlenip onu leylak yağımuruna tutacaktım. değil .. istiyorum ki seni tamamile kendimin bileyiım .. 
Beni görmediği için bir müddet etrafına bakınacak, . heran yanında, ayaklarının dibinde olayım .. söyle 
bu meçhul akıncıyı araştıracaktı. O zaman birden- bunu ister misin?. 
bire meydana ç•kacaktım. Gürültü etmeden yaprak- Nalan gtllerek başını kaldırıyor, mırıldanıyordu: 
tarın arasına sokulmıya başladım. Fakat kulağıma - Bilmiyorum .. bana böyle §eyler soıunaymız ... 
hafif bir mırıltı geliyordu. Acaba Nalan yüksek ses - Peki ne sorayım? Neden bahsedeyim? .. 
le kitap mı okuyordu? Buna da bir türlü ihtimal ve - Sıhhatimden .. yalnız ondan ... 
remed'ğim için onu biran önce görnıiye çalışıyor- - Ne insafsızsın .. 

-· 
dum. - Hep böyle söylüyorsunuz.. halbuki .•. 

Birdenbire irkildim. Nalan yalnız değii([ Yanm- Sözünü bitirmeden mendilini ağzına kapıyarak kil 
da doktor Dhami Bey vardı. Sevincim apansız kırıldı. çük kahkahalarla gtilüyordu. 
Manasız bir tecessüsle saklı olduğum ~rden onları Jçimde mahiyetmi ta.mamile inceliyemedişim karı-
seyret:miye başladım. Nalan gülümsiyordu. Doktorun ·şık duygular vardı. Bu doktora birdenbire garez ol-
bana arkası dönük olduğu için yüzünü göremiyor- muştum. Nalana karşı eski kinlerim kabarmış gibi 
dum. Yalnız Nalana 0 kadar yakın oturmuştu ki, diz· idi. Daha büyük bir dikkatle onları dinlemiye baş .. 
!eri dizlerine dokunuyordu. Bu vaziyet beni büsbü- !adım. Doktor Nalinın elini tutmuştu. ısrarla yüzüne 
tün §Üpheye dUşürdü. Asabiyetten dişlerim biribiri· gözlerine baktığını hissediyc'"dUı.'Il. o sıkılıyor, çekin 
ne kenetlenmiş, nefes bile almıyor konuştuklarını gen duruyordu. Fakat bu hain yeşil gözlerde gizli 
dinliyordum. bir hazzın denn titreyişleri vardı. Doktor devam e-

N alan başını sallıyor: diyordu: 
_ Bilmem. diyordu. Daha sıhhatim ıyıce yerine - Sana ilk hislerimi aotığtm günü hatırlıyor mu-

gelmedi. Şimdi bu teklif boşuna olur sanırım... sun Nalan? Yine boyle güneşli bir sabahtı. Yine bu-
llhami Bey ona doğru eğilerek ısrar eder gibi fı- rada, bu leylakların dibindeydik .. ozaman daha hal· 

sıldryor, rica ediyordu: sizdin, daha solgundun. Fakat yine böyle güzeldin. 
- Seni ben tedavi edeceğim Nalan!. Senin sıhha- - Dhami Bey, susun kuzum .. görüyorsunuzki has 

tin, senin ha:vatın icin bütün varlığımı, benliğimi ko- invım. hala ıstırao çekiyorum.: beni ümneyin 

- lnanmıyorum Nalin!. Gözlerin yalanını mel· 
dana vuruyor... r; 

- Beni adeta hırpalıyorsunuz Dhami BeY. .. • 
- Ooo .. ne ımübalağa yarabbi!. 
Doktor avucunda tuttuğu eli dudaklarına. götür.' 

mek istiyordu. Nalan buna karşı koymak için çır· 
pındı. Fakat muvaffak olamadı. Dargın bir öfkeyle: 

- Pek ileri gidiyorsunuz, dedi. Artık kafi beye• 
fendi. Doktor cevap vermeden ayağa kalktı: 

- Bunu unutma Nalan!. Bana da müsaade ... 
- Gidiyorsunuz demek?. 
- Evet!. • 
- Oyleyse bana. evden birini gönderiniz 
- Peki!.. . 
Muhaverenin gerisini dinlemeden hemen geri döıı 

dilin. Evden geliyormuşum gibi yola çıkıp ıslık ça.
la.ra.k onlara doğru yürümiye ba§la.dmı. Dhami BeY, 
beni görünce yüksek sesle: 

- lşte, dedi, Kenan geliyor .. şimdilik oruvar mat 
ımazel! .. 

- Oruvar doktor? .. 
Doktor beni tatlı bir gülümsemeyle selimlıyarak 

yürüyüp gitti. Ağır adımlarla Nalana yaklaşarak 

kollarımı kavuşturup karşısında durdum. 
- Ne o dedı, bune ciddiyet bugUn !. 

(Arkası var) 

• 
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tarihi bir mü!'a&aka yaptı. Londra muhabirimiz bus 

eh~ Birka~ gün evvel lngiltere ve Çek milli takımları i 

arı 1 ma~m. heyecanlı tafsilatını, resimlerile birlikteJ 
!gönderdi. Bu sütunlarda aynen veriyoruz. i 
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-Çek 
Maçı 

lngiltere 

Londra, (Hususi) - Bugün "Tottenham 
Hotspur,, sahasında uzun zamandanberi bek
Jenen İngiltere - Çekoslovakya maçı oynan
dı. Oyuna dair ve oyundan sonra görüı~tüğüm 
futbolcü ve idarecilerin bu karşılatma üzerin
deki düfüncelerini bildirmeyi faydalı ıörüyo
rum. Vereceğim malfımat bütün dünya futbol it 

münekkitlerini ala.kadar eden ve henüz kati 
bir hüküm verilemiyen Avrupa ve lngiltere 
futbolünün hakimiyeti meselesini de aşağı yu
kan halletmiş olacaktır zannındayım. 

1 I-1 ı 
G üzel bir bahar günü, öğle · 

den sonra kaza doktorile 
müstantik bir otopsi meselesi için 
beraberce gidiyorlardı. Müstantik 
otuz beş yaşlarında kadar vardı. 
Arabaya binecekleri zaman atlara 
bakarak düşünceli bir tavırla: 

-Tabiatte nekadar karanlık ve 
meçhul şeyler mevcut, dedi. Gün
lük hayatımızda gayrigabili izah 
nice hadiselere rastlıyoruz. Bir ö
lüm vakası biliyorum ki, bu yal
nız ruhi ve mistik bir mülahazay-
la halledilebilir. Bu bir kadına ait 
bir vaka .. Kadın gençti ve münev
verdi. Harici bir sPbep yokken gü
nün birinde öldü. işin garip tarafı 
öleceği zamanı evvelden söylemış 

ve tam o saatte hayata gözlerini 
yummuştu. 

Doktor sordu: 
- Arızasız mı, sebepsiz mi ? Ol 

maz.. Sebepsiz ölüm yoktıur. Te
fe'üllere gelince buna şaşmamak 
gerek. Çünkü bizim bütün halk Ka 
dınlanmız işi tefeülle, kayıptan 

haber vermekle tefsir ederler. 
- Fakat benim söyled;ğim ka

dın öyle alelade bir mahalle karı 
sı değil. Doktor Bu katiyen hara 
felere vesair mistik şeylere inan -
mıyan. bilgili ve okumuş bir tip .. 

Maça tam ikiyi otuz geçe başlanacağı ilan olun
nıuştu. aFkat saat on ikiden itibaren seyirciler stad
yomun_ kapılan önünde sıra beklemiye başlamışlardı. 
Bu ragbet hııgilterede bir Avrupa takımı ile İngiliz 

1 

Çok z~kiydi. Parlak gözlerinle 
· müstehzi bir ifade sezilirdi ı\.yni 

zamanda çok güzeldi Neşeli ve 
nüktevi sever bir kadın . Hem bu 

milli takımının karşılaşmasmda gös
terilen tehalü.kün en büyüğüdür ve 
halkın hafta tatiline ve cumartesiye 
tesa~üf etmiyen böyle alelade bir gün 
de go~~~diği büyük rağbete Avrupa 
f~tbolunun lngiliz efkan umumiye • 
sınde kıymet bulduğuna del8.let edi
yordu. 

Saat ikiyi yirmi beş geçe her iki 
takını halkın coşkun alkışları ara _ 
smda kadife gibi çimen sahaya çık
tılar. Takdim merasiminden sonra 
milli marşlar çalındı. Tam saat iki 
buçukta oyuna Belçikalı hakem G. 
Langenus'un idaresinde başlandı. 

Takımlar şu kadrolarla dizildiler: 
lngiltere milli takımı: Vodley -

Barkas, Sprost-On - Copplng, Cullfs, 
C...yat.cm. - Mori>oe, Ch>Uldeu, MlU~, 
Bali, Matthevs. 

Çek milli t.akıım: Pla.ııicka - Dun 
ci.k, Kostalek - KoJsky, B()ucecek, 
Vadicka - Puc, Nejedly, Zeman, 
Kloç - Riha. 

Ingilizler, beyaz gömlek, lacivert 
pantalon, Çekler ise, kırmızı gömlek, 
beyaz pantalon giymişlerdi. 

Her iki takım oyuncularının ~·rtla 
rın.a işgal ettikleri yerlere nazaran 
büyük numaralar dikilmişti. Paı ayı 
lngilizler kazandıklarından ilk akma 
onlar başladL 
Goulden ve Morton fevkalade isabPtli 
paslaşıyorlar. Goulden sıkı ve yerden 
bir şüt çekti. Fakat Çek kalecisı gü
zel bir plonjonla tıopu yakalıyor. 

Çekler mukabil hücuma geçtiler. 
lnzilizler bu hücumu muavin hatların 
da hemen kestiler. iki takımın oyun 
tarzı, bambaşka olduğu görülüyor 
Ingilizler gayet süratli oynuyorlar ve 
iyi paslaşıyorlar. Çekler ise daha ya· 
vaş oynadıklarından paslaştıkla.n va 
kit Ingilizler tarafından müdahale 
kolaylığı hasıl oluyor. 

On dakikalık bir mücadeleden son 
ra lngiliz sol açığı Matthevs, topu 
sağ muavin Crayston'a geçiriyor. bir 
denbire böyle geriye cenah değiştiren 
hücum karşısında Çeklerin bir sanj
yelik şa.~alamalanndan istifade eden 
tngiliz sağ muavini Crayston. aldığı 

t.:>pu yıldrrrm g;bi Cek kalPı::inin ağla 
nna yapıştırarak ilk gollerini yaptı. 

Beraberlik golü 

Bu beklenmiyen gol üzerine Çekler 
bütün gayretlerini ortaya koydular 
Çek sol açığı Puc, saha ortasında ya 
kaladxğı topu lngiliz müdafilerini at
latarak on dördüncü dakikada uzun 
ıütü ile gole tahvil etti. 

!ki milli takımın vaziyeti 1-1 bera 
berlikle geldi. 

Ingilizıer hemen mukabil hücuma 
başladılar ve ikı dak ka kadar o gUzeı 

ç vır üs ünde haı iku18.de tekn k bır 
f•ı il hav an havr an c::evredivor11ı 
l ' 1• solurığ Matthevs, merkez mu 
r \i lls 1 tam szras •nda heslıyoı 

O '1a kafa le ıçc rı sokmak is t yor 
Fakat Çek kalet:'i <ıi harikulade bir f IT 

l?v ~ıa bu muhakkak gölü kurtan
rıyor. 

Çekler kalecilerinin ileri attığı to
pu yakalıyorlar, kısa ve yerdaı pas
larla Ing'liz nısıf sahasına geçmek is 

Son Çek - lngiliz maçından bir enstantane •• 

Morton 

tiyorlar Saha da yağmurdan hayli 
kayak bir halde bulunduğu ıçıı. üSa 
sen ağırlaşmış olan top bu ha1dt- ko
lay sevkedilemiyor. Bu şekil oyıınun 
cezasını Çekler, birkaç dakika sonra 
çekiyorlar. 

On sekizinci dakikada sağ a·~ık 

Morton, sağ muavininden aldığı uzun 
pasla içeri dalıyor ve golü yapıyor . 

Bu golden sonra Ingilizleri ı- --1 ga 
lip vazıyelte buluy.')ruz. 

Bu anlarda Çek kaleSJ tehl1keler at 
tatmakta devam ed yor ~l akında 

Ingiliz merkeı muhacimi aldığı pası 

şüte tahvil edeceği esnarhı Çek ınü

dafilerile çarpışma neticesı düşüp ya 
ralanıyor. Sol gözü şi.;ıiyor. Bu vazi
yette takımı ıyi idare edemıyeceğini 

düşünen idareciler kendisını sağ içe 
alıyorlar. 

Ingiliz santrhafı harikulade oynu
yor. Bilttin topları mıknatıs ~bi çe-

kiyor ve büyük bir muvatfa.kıY'"tle 
sağa, sola dağıtıyor. Goulden'in 'şim 
şek gibi bir burun şütünü Pl8.niçka 
kurtarıyor. 

Gözünün şişmesi üzerine -:;ağ ıçe 

geçirilen Mills, orada da muvaffak o
lamayınca sağ açığa geçirildı Sağ a
çık sağ içe alındı. Forvet hattında ya 
pılan bu son değişiklik kendini gı,s

terdi. Çek kalecisine mütemadiyen iş 
düşüyor. 

30 metreden gol 

28 inci dakikada Matthevs, 30 met 
reden Ingilızlerin üçüncü g-olüniı sıkı 
bir şiltle yaptı. Ilk devrenın nihaye
tine yakm Morton sakatl'ilndı ve o
yunu terkettL Bu sırada Çe~tler bir 
r,..._ ..... 14. 1.----~.-1-- ..... - TTt-~ ...__4!-..~..., 

çekilen şüt vaziyeti 3-2 şekle sok
tu ve devre bu vaziyette nihayetlen
di. 

tkinei devreye her iki takw büyük 
bi.r hızla başladı. Çek~er berabt!rliği 
temin iGin bütün varlıklarını ortaya 
döktüler Fakat bütün çalışrr•alarm& 
rağmen Matthves, takıminın dördün
cü golilnü yapmıya muvaffak ')}du. 

8 incı dakikada Çekler bir korner 
kazandılarsa da istifa.de edemediler. 
Çekler goJ atmak arzus;le o kadar sı
kı oynuyorlar ki. onların bu ene .. jisi 
ve o nisbette gü1.el a.nlasmaııırı IngiJ 
terede hiçbir ecnebi ta krma müves
mer olamıyan bir şekilde halk tara
tından teşci ediliyor. 

Ovun 4-3 

N'ıtekım ou çalışmalarının nıükafa 
tını görmekte gecıkmediler. S:ıntrfor 
ları vasrtasile üçüncü gıollerirıi atmı
ya muvaffak oldular. 4--3 vazıyete 
gıren oyun Çeklerin daha fazla a.çı.ı · 
rnalanna sebep oldu. Açıkları vasıta
ıı;.le yaptıkları akınlar Ingiliz kalesı
me tehlikeler geçirtiyor. Halk, Çekle
ri çok tutuyor. Bir aralık Çek muha
ciınlerinin birisinı çelme ile düşüren 
kendı oyuncularına yuha bile çekti
ler. 

35 inci dakikaya doğru hava karar 
dı ve ince bir yağmur yağmıya baş

ladı . Saha bu yüzden kaygan bir ha· 
le geldi. Çekler k:sa müselleslerinin 
(lıu havada muvaffak olmadığını gö
rünce oyun tarzlarını değh~tirerek u
zun paslarla oynamıya başladılar. 

Yine berabere 
Bir akınlarında N ejedly müdafii at 

ıatarak kalecinin müdahalesine rm
kan vermiyen sıkı bu şütle takımını 
beraberliğe ulaştırdı. Oyun bundan 
sonra büyük bir sürat kesbetti. Her 
ikı takım maçı galibıyetle bitirmek 
için son kudretlerini sarfedi {Or. Ma
amafih hava adamakıllı karardı. To
pu seyirciler göremiyor. 
Maçın beraberlikle neticeleneceği 

ümit edilirken sağ taraftan inkişaf 
eden bir tngiliz akınına Matthevsin 
uzaktan' kaleye çektiği şüt Çek sağ 
müdafiinin sırtına çarparak seyrini 
değiştirdi ve sol köşede bekliyen meş 
hur Çek kalecisinin hayretli bakışları 
arasında sağ köşeden içeri girdi ve 
bu l!luretle maç IngUizlerin 5-4 gali
biyetile nihayetlendi. 

kadm öyle spritizma. vesair sac
malarla alay da ederdi. 

A raba bir aralık durdu. Ara
bacı hayvan lan sulamıya 

başladı. Tekrar yola koyuldukları 
vakit doktor: 

- Şu halde neden öldü bu ka.
dm? 

- Garip bir surette vefat etti. 
Bir sabah erken kocası onun yanı
na girerek. eski arabalarını satıp 
ilkbahar için yem ve güzel bir ta 
ne alacağım söyleyince kadm ona: 

- Ne istersen onu yap! Beni" 
1akadar etmez. diye cevap verdı. 
Çünkü ilkbahar girince ben kab • 
ristanda olaca?:Im. 
Kocası bu sözler üzerine, pek ta 

bit nları;ı.ll' nm1ı..zl :ı r1n_t;.:ısilkerek e:ü
liunscdi. O vaınt KHUm: 

- Şaka yanrvorum zannetme! .. 
Dedi Pek ciddi bir surette haber 
veriyorum: ben vakında öleceğim. 

- Nıısll yakında? 
- Doı'!umdıın sonra Cocu~ımu 

do~nrduktan ı;ıonra öleceğim .. 
Koca. kıı.tiven hu sföı:1ere kul~k 

asmadr B~ZAn kı:ıd·nlı:ı.rın ortava 
bii"lı:> ~arip fikirler attıklarım ha· 
trrladı. 

F akat ertesi ıri.inü kadın yine 
avni nakaratı tekrarladı. 

Ve o günden sonra her gün bu 
böv1e devam etti Her seferinde 
kaıdmın bu sözlerine, koca gü
ıüınsemekle iktifa edivordu Bu ö
lüm meselesi kadında bir fikri sa
bit haline girmişti. Kocası onıu 

dinlemevince gidip aşçı kadına ve 
yahut oda hizmetc; isine: 

- Arttk ıfünvadıı nek az vaktim 
kaldı, derdi.. Doğurduktan sonra 
hemen ölece~im. Çabuk ölmeyi 
temenni ediyorum: talilm böyle. 

Ihtiyar hizmetçi ile aşçı bu söz.· 
teri duvunca ağlam1va başlarlar -
dı. Rahibin karısı da onu z.ivarete 
geldiği vakit lrn.drn ona hep ya -
kında öleceğinden bahsederdi. 

Bunu sövlerken 7..0raki bir te
besüm yüzünü kaplar ve hiç bir 
itiraza müsaade etmezdi. 

Zarif ve modayı günü ı:rününe 

takip eden bu kadrn gittikçe ih -
malkar oluvordu Flic;bh· sev oku
muyor. giilmüvor ve hichir tasav 
vur beslemiyordu, Çok zaman, 
halası ile kabristana gidiyor ve o
rada kendisine güzel bir yer seç
miye çalışıyordu. 
şunu tekrarlıyayım ki, kadında 

ne bir hastalık, ne bir arıza yoktu. 
sapasağlam bir vücude malikti. 
Bazan doğum giic; olur ve ölümü 
intaç ederdi Fakat mevzuubahs ka 
dınrn doı'!'umu pek kolaylıkla ne -
tİC'PlPnmişti. 

•• 
O ilm hikavesi . gitj?;ide ırnca 

nm can •nı sıkıyordu Bir 
gün sofrada karısına: 

- Bu hezeyan ne vakit bitecek? 
diye sorunca kadxn: 

- Bunlar hezeyan değil, demiş 
ti. Ciddi söylüyorum. 

- Manasız! Sana bu bahsi artık 
kesmeni tavsiye ederim. 

Vazrhaml saati yaklaştı. Ve ko
ca. en ivi ebeyi getirdi. Bu kadının 

1 
• 

Bir ihanetin Cezası 
Çevren: 

Faık Berçmen 

ilk çocuğu idi.. Doğum arızasız 
geçti. Kadın nevzadıru görünce: 

- Şimdi ölebilirim artık, dedi. 
Ve etrafındakilere veda ederek 

gözlerini kapadı; yarım saat son -
ra son nefesini verdi. Son dakika.
ya kadar şuurunu kaybetmemişti. 

Işte vaka bu .. O gün söylediği sa 
atte ölmüştü.,, 

Bir lahze sustuktan sonra müs
tantik içini çekti ve doktora: 

- Neden ölmüş olduğunu iz.ah 
edin bana? dedi. Emin olun anlat
tıklarım bir haya1 değil tam.amile 
Qlmuş bir vakıadır: 

Doktor biraz düşündü 
.- Bir otopsi yapmak lazrmaı. 
- Neden? - vıuıııu.u ~~uı.uı cw:.ucıuuu.-u. ~ 

çin. Kıı drn evvplnı:>n söylediği sa
atte ölmemiş midir? 

Vaziyet açık. Kadın kendisini 
zehirlemiştir. 

M ;istantik hızla başım dön • 
dürerek doktora baktr-

- Kendini zehirlemiş olduğuna 
nereden hlikmettiniz 

- Oyle farzedivorum. Kocası ile 
1yi gP<'iniyor muydu? 

- Hın .. Aralan pek iyi değildi. 
lzdivaçtan az sonra hrr~Ur başla
mıstı. Rab1talarr üzücii bir haldey 
di. Hatta bir gün, merhume. koca 
smı bir kadınla yakalamıştı. Fa -
kat onu cabuk affetmisti. 

- Hangisi evveldi. Kocasının 
ihaneti mi, kadının ölüm fikri mi? 

Müstantik. doktora bah-tı. Bu 
bakışile, bu sualin sebebini dokto
run vüzünde aramak istivordu s::ı.n 
ki.. Bir ı;ıanive dfüıündiikten sonra: 

- Müsaade edin de hafızamı 
yoklxyayım, dedi. 

Şapkasrnı çıkarıp elini almnda 

gezdirdi: 
_ Evet, evet. Kocasını o ka

dınla yakaladtktansonra ölümden 
bahsetmve başladı . 

_ şu halde 0 zaman kendni zı:ı 
hirlemeyi tasar1adT. Faka~ karnın 
daki c;omııhı ölrli;rmek ıstemedi 
Dolfumu müteakip kararını infaz 

etti. 
- Kabil mi. kabil mi? Hayır im 

kansız bu .. Kocasını affetmisti. 
- Kocasını af mr etmişti? Genç 

kadınlar kolay kolay affetmezler .. 

M 
üstantik zoraki bir surette 
güldü; ve aşikar titreyişi

ni göstermemek için bir sigara yd. 

karak: 
_ Kabil rni ! Kabil mi? diye mı-

rıldandı . Bunu katiyen düşünme 
miştim Erkek istemed i ği halde ka 
rısmı al<latmHıtı Bir giin. can• cırk 
km bir halde eve dönmüş ve bir 
kadını öpmek. kucak11lmak ihti 
yacı duymuştu Kansı mutat bi_r 

rahatsrzhk icin<leydi işte o 6lin 
şeytana uydu Evlerinde misafir 
bir kadrn vardı . Halbuki kadın cir 
kin, kaba hayvan gibi bir şeydi. 
işte karısını bu mendeburla aldat 
m.ıştr. Zevce onu görmüş fakat 
biraz muhakeme ettikten sonra O· 

nu affeylernişti. Ve o gündenbeı 

bu mesele aralarında kat'iyyen it.o 
nuşulmadr. 

Doktor onu dinledi ve sadece: 
- insanlar, sebepsiz ölmezler, 

dedi 

- Doğru .. Fakat onun, kendisi· 
ni zehirlendiğini kabul edemiyo • 
rum. Hiç kimse bunu düşünemez.. 
di. Herkes, tefeülünün doğru çık
tığına hükmetti. Hayır o kendini 
zehirlemiş olamaz .. Hayır! 

M üstantik düşünceye daldr, 
kadının garip ölümü lrafa

sını kurcalıyordu. Otopsi sırasında 
hep onu düşünüyor ve tokton.ın sö: 
lediklerini mihanik1 bir şekilde 

not ediyordu. 
İşlerini ikmal edince mü~-ıantik 

doktora sordu: 
- lztrrap vermeden ve ~ir çey. 

rek saat içinde öldüren zehirler 
mevcut mudur; 

- Hııı !. Garip şey. Odasında 
böyle bir şey bulunduğı.:.nu hatır -
lıyorum. Fakat buna irnlci.ıı var 
mı idi? 

Dönüşte, müstantik tıek yorgun 
ve bitkin görünüyor vı: mfö:P.madi 
yen sinirli sinirli bıyıklannı n:ıın· 
yordu. Bir aralık doktora.-

- Biraz yaya yürüyelim mi? O· 
turmak canımı srkıyor. 

Yüz adm kadar yürüdüler. MUs
tantik karşısında bir dağa baka • 

rak durdu. Gözleri korkunç bir 
mana almıştı. Bir saniye sonra: 

- Hey, Allahım, dedi. Eğer faı 
raziyeniz doğru ise ... Bu çok vah
şi ve gayri insani bir hareket sa· 
yılır.. Birisini cezalandırmak içi!l 
kendini zehirelmek !. Nekadar bti· 
yük bir hata! Of! Allahnn!.. Dok
tor, niçin beni bu fena düşüncele
re gömdün! 

M üstantik şaşkm ve Umitsiz 
bir halde ellerile başım tuf 

tu ve: 
- Size anlattıklarım . diye mırıl 

dandı. karımla benim hikayem. 
Ah! Yarabbi!. Ben bir mücrimim .. 
Onu aldattım. Beni affetmek ona 
ölümden daha zor geldi demek .•• 
işte kadın mantrkI!. Şimdi hatır
yorum. Evet, hatırlıyorum. Vazi,. 
yet apaçık!.. 

Müstantik bir taraftan konuşu 
yor, bir taraftan ellerim, başını, 
sallıyor kah arabaya Gıkıyor ve 
kah yere inivordu. Şuursuz bir iıa 
le gelmişti. Şehre girdikleri vaıcit 
akşam yemeğini reddederek dok· 
tordan müsaade istedi. Halhnki vo 
la çıkarken akşma yemeğini bera· 
ber yemeyi doktora o teklif etmiş
ti. 

Bakırköy 

Sahasında 

tstanbul Demırsopr ile Barutı?fic~ 
B takrmlıırı. arasında yapılan mal}· 

ta Barutgücü B. takımı 2- 1 ~aliJ 
gelmiş ve A. takımları maçı havanlli 

yağışlı ve çok fırtınalı olmasmda.Il 

oolayı her iki taraf idarecilerinin Jllll 

vafakatile t ehi.r edilmiştir. 



8-12-937 TAN 7=== 

ASKER GOZö~E 

Ball{an Devletleri 
~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~iii!!l!!il!!!!!i!i!~~~~~~ı Şu Garip Dünya: 

SON LODOSUN KISA BiR FiLMİ 

Korkunç hızı henüz geçen son lodos fırtınası hayli tahribat 

yaptı: Vapurlar karaya oturdu, küçük gemiler da_lgalara ka· 

nştı vesaire ..• Bu arada size bir de istatistik verelim: Son 66 

senede Türk sularında 1562 gemi ve vapur batmıştır. Bun· 

1

1 Amerikanın 
Ölüm 
Vadisi 

Hava Müdafaası l 
lardan 1333 ~ Türk, 53 ü lngiliz, 37 si Rus, 12 si ltalyan, 8 i 
Avusturya, 5 ı Alman ve 85 i Yunan vapurudur. Şimdi son 

fırtınanın kısa filmini seyredelim: 
Amerika.da 50 senedenberi 

Vadisi denen bir va.diye hiç insan 
yağı basmamıştır. Vaktile bu v~ 
ye girenlerin hepsi de ölmüşlerd' 
Olüm esrarının meydana çıkarılm 
sı için Amerika hükU.meti bura 
maruf doktorlardan müteşekkil b 
heyh göndermiştir. Va.dide, öldü 
cü kükürt kokulu zehirli gazlar 
karan bazı kaynaklar bulunmuştu 
Mütehassıs doktorlar, bu gazl 
tabiatlarını tadil ederek ölün.: tesir 
nin önüne geçmişlerdir. 

Yugoslavya 

ulgaristarun Garp komşusu 
O olan Yugoşlavya, 1000 harp 

tayyaresine maliktir ve bunlardan 
400 ü her an harekete g~ebilecek 

vaziyettedir. Tayyare da.fi batarya 
lan itibarile de Yugoslavya dol
gun bir durumdadır. 

Yugoslavyada mevcut birkaç tay 
yare fabrikası, ihtiyaç zaımanmda 
senede 1200 taıyyare yapmak vazi 
yetindedir. Şimdi Yugoslavya, 
bu fabrikaları yerli malzeme ile iş 
letmiye çalışıyor. Kimyevi harp 
nıamulatı sahasmda da Yugoslav 
yanın zehirli gaz yapmak için 3 ta 
ne fabrikası vardır ve bu fabrikala 
rm da yerli, iptidai .madde ile işle 
tilmesi işi tetkik ediliyor .• 

Hava ve kimya harbi taarruzla 
rmda almacak tedbirlerin, halk a 
rasmda propaganda edilerek tanı 
tılma.sı için Yugoslavyada hava -
kimya harbine karşı zengin bir ce 
miyet te kurulmuştur. Bu cemiyet 
Fransız esaslarına göre tanzim edil 
miştir. Hava ve kimya harbine 
karşı müdafa tedbirleri hususunda 
Yugoslavlar, ehemmiyetli neticeler 
elde etmişlerdir. Çünkü, Yugoslav 
yada daha 1933 senesinden beri ha 
va ve kimya harbine karşı müda 
faa talimleri, tecrübeleri yapılmak 
tadır. 

Romanya 

R omanyada da tayyarecilik, 
devletten büyük himaye gör 

mektedir. Tayyareciliğe müzahe
ret için Romanyada bütün eşyaya 
yapıştınlmakta olan tayyare pulla. 
rmda.n büyük varidat temin edil 
ttıektedir. Şimdi Romanya, muhte 
lif fabrika mamulatı olan 500 harp 
tayYaresine maliktir. Romanyada 
mevcut olan 4 tayyare fabrikası da 
icabında harp ihtiyaçlarını temin et 
anek vaziyetindedir. 

Romen ordusunda hususi kura 
larda ihtisas görmüş oldukça kim 
ya mütehassıs zabitler de vardır. 

Polonya hava müdafaası birliği 
l ile sıkı rabıta ve temaSJ olan bir 
~nten hava müdafaası birliği de 

tıılnıuştur. Ramanyada polis te 

Bulgar gazeteleri, 
kan devletlerinin hava mü
dafaa hazırlığından bahse-

~ 
d"yorlar1• Bu satırlar, Sofya
da çıkan Dnevnik gazete- ~ 

~ sinden alınmıttır. ~ 
"" """" ........................ "''~...., ...... ~ 

Yugoslavyada hava bataryaları· 
na mensup bir ışıldak 

kimya ve hava müdafaası teşkilatı 
na göre organize edilecektir. Bük 
reş polisi, Hava - kimya müdafaa 
sına hiınnette bulunmak hususunda 
şu 4 gnıpa ayrılmıştır: 

1 - Dfuıman tayyarelerinin gel 
mekte olduklarını düdüklerle ha 
ber verecek gruI?lar. 

2 - Umumi binaların düşman 
tayyarelerınden görurunemesi ıçın 
bunları, duman ve sis tem:inile giz 
liyecek grup. 

3 - Gazlardan zehirlenecek o 
}anların yardtmına ilk koşacak sıh 
biye polis grupu. 

4 - Atılan gazlann ve sart 
hastalıklar tevlit edici maddelerin 
bertaraf edilmesine çalışacak 

grup. 

Yunanistan • B u memleketin de her an faa 
Liyete geçebilecek 200 kadar • 

harp tayyaresi vardır. Yunanista 
nm faaliyette bulunan bir de hava 
1üdafaası cemiyeti vardır. 

Son zamanlarda harp tayyareci 
liğinin süratle inkişafı için Yuna 
nistanda geniş bir program hazır 
lanmıştır. Bulgar gazeteleri bu ara 
da Türkiyenin de hava ordusu ba 
krmından kuvvPtlPnrni'Ve çalrştığım 
va21makta ve bu hususta bazı ma 
lUmat verdikten soıırıı Rnlgaristan 
...,.,vaCTI·~na geçmektedir. 

Bulgaristan 
Nöyyi muahedesinin menfi nü

kümlerine rağmen Bulgaristan si 
lfıhlanmakta hiç geri kalmamıştır. 
Bunu, Bulgaristan da gençlerde Po 
povo ha valisinde yapılan son bü 
yük Bulgar manevraları da isbat 
etmiştir. Bugün 13ulgaristanda iki 
tayare fabrikası vardır. Manevra-
~ 'rJir siirü tanklar. tayyareler ve 
ağll' toplar iştirak etmiştir. Tank ve 
agır toplar, hariçten getirtiliyor. 
Böylelikle, Bulgaristan da kendi 
askeri kuvvetini gösterdi. 

Bulgaristanda müsktabe1 bir 
harpte havadan taarruzlara ve kim 
ya harbine karşı müdafaa hazır
lığı gittikçe kıuvvetıenınektedir. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

--• .. 

Lodos fırtınas.t dalgaları böyle kabartıyordu .• 

ve gittikçe azan dalgalar Kadıköy kıyılarını suya boğdu. 
Bulgarisb~'1da hava ve kimya har 

bi müdafaası hazırlrğına beş sene 
denberi çalışrlıyor. Son üç sene ic;in 
de merkezi Sofyada bulunan "Ha 
va ve kimya müdafaası" teşkilatı 
na bağh iç illerde 50 bin azayı mü 
tecaviz 150 şube daha açtlmışbr. 

. ,-
• 
• "Hava ve kiımya harbi müdafaa 

sı" teşkilatının gayesi ve fikirleri, • bu teşkilata bağh bir gazete vası 
tasile neşredilmektedir. Bunun ya 
nmaa,!lalRa krırıreransıar verilriıeh m 
' ve broşürler de dağıtılmaktadır. 

Bu propagandalann neticesi olarak • 
geçen iki ay içerisinde köylerde u 
mum teşkilata bağlı 60 şube daha 
meydana getirilmiştir. 

Harbiye Nezareti, Hava ve kim 
ya harbi müdafaası hakkında yeni • 
bir kanun neşredecektir. Kanunımu 
cibince, her sınıftan gençler vr 1

• 

• 

Nihayet Kadıköy Parkı bile denizden bir parça oldu 

~ ~"""~~ 
L"~~ma Alem~; 

ta yaşlılar bile yilm muayyen günle • 
rinde memleketin ve umumi bina 
lann havadan gelecek taarruzlara 
karşı müdafaa hazırlığı için hükfi • 

Rudolf Valc3ntino için 
Hala Matem Tutanlar Var 

Bir zamanlar beyaz perdenin er 
kek güzeli olarak hayli şöhret bulan 
Rudolf Valantinonun burada çılgınla 
rı eksik değildi. Rudolf öldü, yıllar 
geçti ve buradaki 8.şıklan onu çoktan 
ll.nuttu. Fakat garabetler dünyası o 
lan Aınerikada bu rahmetli erkek 
güzeli için hala matem tutanlar, ya.sa 
girenler o kadar çok ki. .. 

Amerika sinema mecmualarında o 
kuduğumuza göre, Rudolf Valantino 
llun ölümü gününde matem ihtifalle 
ti Yapmak .maksadile daha şimdiden 
hüvuk hazırlıklara girişilmiştir. Onun 
gilzelliğini hfila unutamıyan Arneri 
kan kadmlar bir de Rudolf Valantino 
cerniyeti kurmuşlardır. Bu cemiyete 
h'lensup olan yüzlerce Amerikalı ka 
~ın, ÖlÜını yıldönümü gününde hep bir 
ıkte Holivuda kadar gidecekler, onun 
~ezan b~mda nutuklar söyliyecek 
er, çelenkler koyacaklardır. 
\r alantino cemiyeti mensupları bu 

~Unasebetle bu rahmetli güzel erke 
gın mezarına bir de heykelini diktir 
lneği düşünmektedir'er. Eski yıldızlar 
dan Anita Page de bu cemivete .m"n 
llUp bulunmaktadır Bir zamanlar be 
Y~z perdede güzel kıvrrlrşlari1e havH 
şohret kazanan. fakat sesli flmrlen 
lonra bu snhrf'ti hir halon g-ibi sön 
rniiı:ı olan o zamanın güzel Anita.<:ır sim 
di "i"ma b" 'i .., n ır kadrn olmuştur. Doktor 
ları b .. tU n u n tavsiyelerine rağımen siş 
tn:ınlrktan bir tUrlü ıimrtulamıvan hu 
llabık yıldyz ıııeksen kiloya yakm bir 
ağırlrktadır. 

Avrupanın yeni yıldızlarından 

Han• Nielson ve Maria 
A ndergmt 

mete bedava çahşmıya ve açılacak 
kurslarda ders görnüxe mecbur tu 
tulacaklardrr. • 

Kanunun neşrini müteakıp. bütün • 
memlekette teşkilatlı bir surette 
hazırlık faaliyetine geçilecektir. U 
mumi binalarda zehrili gazlardan 
korunmak için sığınaklar hazırlana 
caktır. 

• 
• ALman miman Musmantn yaptığı 

Sofy~nm yeni planında binalarnı 

b0drum katlarında sTii'tm1acı:ık mah 
zenler de yapılması esas tutulmuş
tur. 

iktısat Fakültesinde 

Yeni Bir Kürsü 

• 
• 
• 
• 

Iktısat fakültesinde yeni kurulal'l 
"işletme iktısa.dı,, kürsüsü için A!· • 
manyadan getirilen Profesör tsaac ya 
rın akşam, saat 17 de hukuk fakü1· • 
tesi ikinci sınıfında ilk açış dersini 
verecektir. 

Yunanistan seyahati • 

Yemiş taraflarında da sokaklar denize tlÖmi!ldu 

ve yolcular iptidai köprülere müracaate mecbur oldular Iktısat Fakültesi talebeleri, sö
mestr tatilinden istifade ederek Yu· • 
nanistana bir tetkik seyahati yapacak 
Lardır. Talebenin ucuzca seyahati te· r 
min edilecek, Yunanistanda bilhass:ı •• • 
sanayi müesseseleri üzerinde iktısadi 
tetkikler•ya pılacaktır. 

,.t,. • --o---

• Yeni Getir ilecek 
Göçmenler 

Romanyadan bu mevsimde sıon bir • 
göçmen kafilesi daha getirilmes1 ka 
rarlaştırılınıştır .1800 kişilik olan bu 
yeni kafileyi getirecek Nazım vapuru • 
bugünlerde Köstenceye kalkacaktır. 
Getirilecek bu son kısım, Ereğliye ÇJ • 

1 kanlacaklardıl'. Bu senenin göçmen 
i nakliyatı bu suretle bitmiş olacaktır. işte Yemişin dünkü suya dalmış ıon vaziyeti! •• 

,. 
• •• 

·• 
• 

Pipo moda.at 
Ingilterede uzun zamanlardrın 

moda olan pipo ile tütün içmek 
modadan çıkmıştır. Yapılan biı: · 

• tistiğe göre, genç nesil, en ziy 
tütünü sigara şeklinde içmeği ter 
cih ediyormuş ve bundan böyle pi 

• gittikçe piyasadan kayboluyormu 
Son 30 senedenberi sigara içenler 

• adedi 5 defa artmış ve pipocula 
adedi 10 defa daha azalmıştn·. 

• • 50 bin konlerans 
60 yaşında olan Ingiliz papazı (' 

• Lin'in, kilisede halka verdiği d" 
konferansıanndan 50,000 incisi, 

• çen gün merasimle kutlanmıştır. 
Papaz, iddia ettiğine göre, kon 

ranslanru hiç bir zaman tekrar 
• memiş ve hepsini de başka baş 

mevzularda vermiştir. 

• 
Keneli kanıyla .• • 

• 
Bir Japon ressamı, kendi kani~ 

Japon ·imparatorunun tablo halin 
bir resmini yapmıştır. Tablonun 

• tamında ressam, bitap hale geldiği 
den dolayı hastaneye kaldırılma 

• icap etmiştir . 

• 
• Bir kalatası ki ..• 

Gelecek sene Amerika.da Nevyo 
şehrinde açılacak büyük beyııel 

• 1o1 oo,..gido ow. on.-1:..,._"'r-•• .ın,.,,1., "1 

şey, bir ev büyüklüğünde bir ka 
tasını teşhiridir. Bu kafatasınm d 

• leri ve dili üzerinde ziya.retçiler s 
bestçe gezebileceklerdir. Muhte 

• boyalarla belli edilecek kan dam 
Jarmdan da seyirciler birPr tüneld 

• 
geçer gibi geçeceklerdir. Maruf d 
torlar, bu kafatası etrafında uzu 
tarın vazifeleri hakkında konfera 

• lar vereceklerdir. 

• • • Bahtiyar köpekler 

Amerikada Şikago şehrinde h 
• vanlan himaye cemiyetinin reisi 

Margarit Do, Hola.ndanın müste 
lekesi olan Malay adalarından Bali 

• dasında 40,000 hasta köpeğin teda 
si için cemiyet namına 15 mily 
frank vermiştir. 

Mis Do, başında Dr. Ken bulun 
kala balık bir sıhhlye heyetini de 
adaya göndermiştir. Fakat Holan 
hükümeti, bu köpekleri ölrfürter 

• için tedavilerine mtisaad~ etmem· 
tir. 

• • 
Kocasından kaçmış 

• Fransada 1903 senesindenbcri 
cut olan bir kanuna göre. Fr 
kadını kocasından ayn olarak hi 

• bir yabancı evde yaşıyamaz. 
Alfons Yuber admda bir avuka 

• kansı bir sporcuya Q.şık olmu~ 
hemen kocasrnm evinden kaç 
sporcuyla yaşamağa başlamış. A 
katın polise şikayeti üzerine 
polis, sporcunun evine giderek a •• 

• katm kansrnr bulmuşlar ve elle 
kelepçe vurarak avukata iade e 
terdir. • 

• 
• 

Yirmi ıene sonra 
tngilterede Skster şehrinde , 

dam Deyınen admda bir kadın, 
• sene sulh mütarekesinin yd dön·· 

olan 11 Teşrinisanide kiliseye 
• rek, 1917 senesinde cephede ka 

lan oğlunun evine dönmesi için 
a ediyormuş. Bu sene mütarek 

• tam yıldönlimü gününde birisi e · 
kapısını çalmış, Kadın, koşarak 
pıyı açmış ve oğlunu, oldukça 

• ğişmiş bir surette karşısında bul 
tur. Oğlu 20 senedenberi 

• purlarda bedava seyahatler ya 
ve nihayet evine dönmeği karar 
tırdığını söylem.iştir 
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Şef Atatürkün 

Mülkiyelilere 
Başvekilimiz 
Gazetecilerle 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Fransa ile 
Al11J.any~daki 
Bloke 

(Başı 1 incide) 

Millkiycl:::~~=~·yııdönüm~ /{ onuştu 
'(Ba.5i 1 incide) 

kutlanması münasebetile Şefimiz A- yatta ticari faaliyete atılan vatan 
tatürke çektikleri tazim telgrafına daşlann hak ve mesuliyetleri tarif 
Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü Kaya olJnmuştur. Milli gazeteci için de 
va.sıtasile şu cevap verilmiştir: böyle bir tarife ihtiyaç vardır. Ga

Anlasmak , 
imkanları 

(Başı 1 incide) 

Türk - Romen kliring anlaşmasını 
yenilemek için Bükre3te devam eden 
müzakereler çok ilerilemiştir . .Müza· 
kerelerin bügün, yarın ımüsbet veya 
menfi bir neticeye varması beklen
mektedir. 

Fırtına arasında bir de 
bora tehlikesi geçirdik 

. (Başı 1 incide) ma işlerine de engel olmuştur. Bu yüz 
iği, dün buralara memurlar gôncu den üç gündenberi birçok vapurlar 

·erek hasar mıkdannı tesbit etmiye mal alıp verememişlerdir. 
, "Okullarının 61 inci yıldo"nümü mu·· 
nasebctile Siyasal Bilgiler okulunun 
mezunlarına yüksek duygularını bil
dıren telgrafınızdan Atatürk pek mil 
tehassis olmuşlar, teşekkürlerile di
leklerinin iletilmesini emir buyurmuş 
lardır. Derin saygılarımla aruderim. 

Umumi Katip V «".kili ı 

Süreyya Akkerman 

Tahrikat 
Devam Ediyor 

zetecinin vasıfları tesbit edilmeli ve 
,ruıii menfaat bakımından bu vasıf
lara. uygun kalmıyanlar meslektaşlık 
iıakkından mahrum kalmalıdır. ' 

Bence devlet sım y~ktur. Memle· 
itet hayatına ait her şeyi gazeteci 
ve onun vasıtasile bütün millet öğ· 
renmelidir. Bunun yegane hududu, 
devam etmekte olan bir müzakereye, 
sonu gelmemiş bir hazırlığa ait ha -
herlerdir ki, bunlar hakkındaki me
r.ele neşir znmanıru tayinden ibaret-

Ediyor. ÇünkU müstemlekelerde 
veya miistemlcke sayılan sahalarda 
tahakküm zevki ve hususi menfaat 
mücadelesi büyük ölçü:le hakimdir. 
Bol ışık ve istikrar içinde dolap çev
rilemez. Bunun için vehiımleı:Ie, an· 
laşmamazlıklarla, entrikalarla sisler 
yaratmak 18.zımdır. lşte H-atayda ve 
Suriyede yapılan ve 'bir taraftan 
Fransanm hakiki menfaatlerine, di
ğer taraftan Türk - Fransız dostlu 
ğuna a1ykırı olan işlerin hakiki saiki 
ancak hususi menfaat şebeke ve do
laplarıdır. 

Başlıca müşkül nokta, Romanya.
nın şimdiye kadar memleketimizde 
bloke bir halde kalan iki .milyon lira 
kadar parasını eritmekti ki buna mulı 
telif çareler bulunmu§tur. Bunlardan 
biri de Ankarada bir Romanya sefa 
reti yapılması için bloke paradan 600 
bin lirasını Türk parası olarak öde
mektir. Bu sayede Ankara yeni ve 
güzel bir sefaret binası kazanmış o
lacaktır. 

ıaşlamıştır. Eski denizciler neler 
Dün sabah ta, dalgalar Haydarpcı söylüyorl<ır 

ıa iskcleı:ıi civarına bir ceset at.mış· Fırtına ve bora hakkında kendile-
la.rdır. Ceset çıkarılmış, fakat yapı- rile göriiştüğümüz Şirketi Hayriye· 
lan tahkikata rağmen kime ait oldu- nin enspcktörü 34 senelik gemici Se 
ğu anlaşılar.namıştır. Cesedin lodos zai Kaptan şunları anlatmışttır: 
fırtınasında kayığı batarak boğulan .. _ Bu sefer Jstanbul hayli kuvvet 
bir ~ayıkçıya ait olduğu zannedilmek li bir lodos y~iş sayılır. 34 yıllık de 
tedır. nizciliğim esnasından çok kuvvetli lo 

Lodos fırtınası dün öğleye kadar 1 doslar gördüım. Bu seferki de onlara 
şiddetin.~ ~uhofaza etmiş, öğleden benziyor. Bilhassa evvelki gece saat 
sonra ruzgar hafiflemiş ve hava aç- 19,45 te batıdan kopan bir bora 1.s
mtştır. Fırtma yüziinden Akay vapur tanbul üzerinde dolaşQlış ve ha.mdul 
ı armın seferlerindeki aksaklıklaı dün sun ki ıo dakikadan fazla devam et

(Bası ı incide) 

fit isminde bir muallim, halk tarafın 
dan, tercüman olarak tayin edilmiş
ti. Fakat Garo Türk muallimin tercu· 
manhğını muvafık bulmamış, heyete 
Türkçe bilmiyen Türk düşmanı bir a
tiamı tercUman olarak tayin etmitşir. 
2-11-937 de Milletler Cemiyeti he· 
yeti Süveydiyeden, Garonun talimati 
le ortodokslardan Corci, Medeni 
ve müslümanlardan Mcı.met, Ale~ler 
<len Hatemi ile görüşmüştür. Süveydi 
ye Ermeni köylerinde heyet Garonun 
emrile Ermeni ve Fransız bayraklari 
le karşılanmıştır. 

Garonun bu hareketlerini, tahrif e· 
Bilmiş malQ.matla heyeti şaşırtmak i· 
çin tuttuğu yol takip etmiştir. Nite· 
kim bunu bazan herhangi bir adamı 
söyleterek yahut söylenenletj tercü 
man vasıtasile tahrif ,ettirerek elde et 
mek arzusundadır. Kıhbıklı Mehme
de bazı sualler sormuşlar, söyletmi
ye çalışmışlardır. Kılrbıklı Mehmet 
sa'\-na sapan bazı şeyler söylemiş, 

tercüman da bunu daha ziyade tah
:tif ederek anlatmıştır. Halk Kıhbıklı 
Mehmedi hakikate uygun olmıyan söz 
terinden dolayı taşa tutmuştur. He
yet Hatay köylerinin isimlerini def 
tere kaydederken nahiye müdürleri 
bililtizam Türk köylerinin isimlerini 
kaydettirmemişlerdir. 

! Uvdurma melıtum nüluılarl 
,_..,..,..... Kınkhan 7 (TAN muhabiıinden)-

Kırıkhanda Haremli Sermede zadele 
rin bir çiftliği olan Sıçanlı köyünde 
ancak on hane varken köy muhtan 
Kırıkhan nUfus memuruna müracaat 
la bu köyde 300 kadar gizli nüfus bu 
lunduğu ididasile bunların nüfus sici 
!ine kayıtlarını istemiştir. Bunun Uze 
:tine Türk nüfus mer4 :.ını meselenin 
tahkikini jandarma dairesine havale 
etmiştir. Kaymakamlığın emriyle 
Türk memurun itirazına rağmen bun 
lar nüfusa kaydedilmiştir. Yine bu şe 
kilde Gözübüyük köyU 11 haneden i· 
baret olduğu halde orada da 150 nU 
fusun mekhımh•ı>tirıi iddia eden köy 
muhtarı nüfus dairesine bir muhtırP 
vererek bunların nUfusa geçirilmesi
ni istemişti. 

Reyhaniye, 7 (TAN muhabirin
den)- Mandater hükfı'llet bir Arap 
ekseriyeti yaratmak içi .. fvar köyler 
d n mütemadiyen yat "k Araplann 
celbine müsadôe etm• Hatay nü 
fusuna kayıtlarını 1 lemekte-
llir. Bundan bir hafta . AntakyP. 
daki Usbecilerden bazıları Reyhaniye 
taraflarına giderek hayli propaganda 
yapmışlar ve muhtelif Arap kıyafet
i rile çektirdikleri fotoğrafları etra· 
fa dağrtarnk ortalığı karıştırmak iste 
mişlerdir. Ayni şekilde olarak Reyha· 
niye tare.flnrmda ücretle çalışan ya· 
b .... ıcılarla sonradan hariçten getiril
mi~ bazı Araplar Kınkhan kaymaka 
m na miiracaat ederek nüfus siciline 
knyıtlarını istemişlerdir. Kaymakam 
bunların evrakını ihtiyar heyetlerine 
h vnlc ederek tasdikını emretmiş 

k ıy muhtarlaıının bu şekildeki evre 
kı tasdik Ptmiyeceklerini bildirmeleri 
ti erine knymııkam bunları çağırta -
r k ya bu t:Vrakı tasdik edersiniz, ya 
h ıt m lc;tifa.la.rınızı verirsiniz" diye 
k >rkutmuştur. Muhtarlar evrakı tas
cl k etmemekte ısrar ettikleri için mü 
t. r ri alınmış ve başkalar:na veril
miştir. 

Miistemlekeci u1aklar 

tir.,, 
Memleket menlaati 

Bur.ada Dahiliye Vekili, havadisçi
lik gnyretile tahmin ve şayia üzeri
ne haberler ne&rindeki mahiurlan an 
latmrş ve demiştir ki: 

"- Mesela yüksek memurların de· 
ı;-ışece!;ıi hakkında tahmin ve şayia 
üzerine gazetelerde havadis çıkıyor. 
O memur, ve çalıştığı muhit bundan 
mUteesstı: oluyor. Bu gibi haberleri 
hiç tahkik etmeden bir rivayet diye 
yazmak her halde mentleketJilenfa. 
e.tlerine uygun olamaz.,, 

Orman kanunu 
Başvekilimizin hususiyeti, yüksek 

Jllevkiiİıin farkını hiçbir surette diı· 
yurma.mak, blitUn hareket ve mUn a 
sebetlerinde mUsavi bir ~atandaş ve 
insan diye davranmaktır. Gazeted· 
ier dünkü hasbihalde bu intibaı ta· 
mamile duymuşlardır. 'Bqvekil her 
suale açık cevap vermif, müspet ve 
açık sözlerile gazetecilerin her müş· 
külünü halletmiştir. 

Orman kanununun halk için mucip 
olduğu zorluklardan uzun uzadıya 
bahsedilmiştir. Başvekilimiz şu mU· 
taleada bulunmuştur: 

"- Kanunun mucip ı>lduğu zorluk 
lan hafiflet111ek için elden gelen her 
şey yapılmaktadır ve yapılacaktır. 
Fakat i~tikal devresi için bazı mah
rumiyetlere katlanmakta zaruret var 
dır. Ormanlanmızdan vazg~erek ke 
-~r- ı..:.~aı-.t • .,.,:ı...,.\.. \...--.ı.....,nvr:" 'l'(\yt 

kiyede el değen yerlerdeki bUtUn or
manlar tahribe uğramıştır. Uzak ye:r 
lerdeki ormanlar da bilakis usul dai
resinde kesilmemekten rzarar görmU§ 
tur. 

Ormanları korumıya, yenilerini ye 
ti§tlrmiye, uzak yerlerdeki ormanla
rı işlctmiye ait imklinlan hazırla.İnak 
en mUhim milli işlerimiz eırasmdıı. • 
dır.,, 

Fransanın en büyüklerile olan 
temaslarda akıl icaplarının 

hakim olduğunu görüyoruz ve sevini 
yoruz. CCnevrede bir araya geliyoruz. 
Göntil hoşluğu ile anlaşmalar yapıyo
ruz. "Herşey oldu, bitti" diye geniş 
nefes alıyoruz. 

Fakat bu anlaşmalar, tatbik safha 
sına geçince ikinci Fra.nsanın nikaph 
ylizil karşnnıza çıkıyor. Bu Fransa 
mhiri şekillere gfiya riayet eder gibi 
görünerek el altından ortalığı kanştı 
nyor. Türkiye ile Fransanın mUşte
rek vazifesi, Hatayda ihenk ve emni 
yet kurmak ve buı;ada küçilcUk bir ls 
viçre yaratmak olduğu halde Fransa 
mtl8temleke memurları bunun taana
mile tersine yollar tutuyorlar. Hata'Y 
da bütün unsurlar arasında kardeşçe 
çalışmak için güzel istidatlar vardır. 
Fransanın vazifesi bu istidatlan ko
rumak ve inkişaf ettirmek olduğu 
halde Fransa memurlan aksine ola
rak bunları baltalıyorlar ve wısurları 
biribirlerine katıyolar. 

Cenevrede hazırlanan güzel eseri 
çirkin suikastlerden kurtarm~ la
znndır. Bunun için herşeyden evvel 
FranBaya bütUn hakikati bildirmeli
yiz. Hatay anlaşması mucibince Uze 
rimize aldığımız milşterek vazifeler 
bunu icap ettirdiği gibi Türk - Fran 
sız dostluğunu bir taraflı olarak ko 
rumak vazifesi de bize kalmıştır. 

Ne çare ki tecrübe. bil: taraflı ça-
ı.., ... ...ı--.a- .cA:ao ~ı.-.1.S- -.:.O 

göstermiştir. Milşterek dostluğun 
Fransa.da da canlı ve anlayışlı istinat 
noktaları bulması lazımdır. Delbosun 
Ankarayı ziyareti ve bir Fransız a.c;
kert hevetinin Ankaraya gelmesi gibi 
temas fırsatlan buna az, çok imk8n 
hazırl~vahilir. Ankara ziyaretleri hak 
lnnda ortada dolaşan haberlerin doğ
ru cıl<mastnJ iştf\ bundan dolavı aili-
yoruz. :4. lımet Emin YA l.M AN 

f3aşvekil, yeni orman kanununun-------------~ 
uyandırdığı zorluklar yUzUnden kar· toplantıdan dolayı derin teşekkUrle
~ılaştığı bir hadiseyi anlatmıttır. Bu rini bildirerek Başvekilden ve Dahi· 
ıhadise, Celal Bayardaki tnce ve yUk liye Vekilinden ayrılmışlardır. 
fJek duygulann gUzel bir ifadesidir. A nkaraya dönüyorlar 

Zonguldağa bir seyahati emıaemda Dahiliye Vekili ve Parti Genel sek 
Baıvekilin k.areısma bir köylU kadm reterl B. ŞUkrU Kaya, MUli Müdafaa 
çıkmıştır. Kadın, iki çocuğunu elle- ıVekili General Klzım Ozalp ve Mali
rjnden tuttuğu halde şunu anlatın!§- ıye Vekili Fuat Ağralı bu sabah saat 
tır: 9 da kalkan trenle Ankaraya gidecek 

"- Erim aske_rde ... Bu iki çocuğa •erdir. BaşvekUimiz B. Celal Baynr 
hen bakıyorum. Ormandan kaçak o- d:ı akşam trenile Ankaraya dönecek 
dun kestim diye odunla beraber eşe- ~erdir. 

ğimi elimden aklılar. Ben şimdi ne Başvekilimiz belediyede 
yapayım?,, tetkikler yaptı 

Celfıl Bayar, vicdanen çok müşkül Başvekilimiz B. Ceıaı Bayar, dün 
bir saniye geçirmiştir. Eşeğin iadesı- öğleden sonra belediye fen heyeti da 
ni istiyemez. Istese bile kimse kanun irelerinin bulunduğu eski maarif ne
haricindeki bir talebi yapamaz. Ka· rr.areti binasına gelerek bir saatten 
dm kanun haricinde hareketinden do Cazla tetkikat yapmış, bu sırada bc
lnyı bir cezaya c;arpılmış. Cezanın te· ıediye reisi B. UstUndağ ile fen mü
Ririni kaldırmak ta doğru değil .. Bu· dürü B. HüsnUden Istanbul iman pro 
na mukabil ortada iki çocuklu bir as jcleri etrafında izal)at almıştır. 
iter ailesinin ıstırabı var. Celal Ba - Başvekilimize bu tetkikleri esnasın 
yar, köylU anneye yeniden bir eşek da B. Prostun ya~mış olduğu ilk pro
eatın alabl1ecek para vermek sureti; je ve plA.nlar gösterilmiş, aynca hu 
le bu çetin vaziyetin içinden çıkmış. hususta maketler de arzedilmiştir. 
İki saat devam eden haabitial neti- Oğrendiğimize göre, B. CelA.l B;ı-

ceslnde şu kanaate vanldı ki, hUkfı- yar, bilhassa, Taksim .stadyomun.da 
metle gazeteciler arasında görüş far tesisine karar verilen daimi sergi bi· 
kı yok. Yalnız hfldiseler hakkında i- nast, Karnköy meydanının alacağı şe 
yicc mnlUmat alamamaktan hoğan ·kil ile Taksim meydanı ve lstiklru cad 
nsılsız havadisler ve yanlrş mütalea· desi ile Voyvoda caddesi gibi istım
lnr memleket hesabına bir mahzur laki milyonlara baliğ olması icap c
teşkil ediyor. Bunun çaresi de sık sık den ana caddeler hakkında B. Pros· 
hlikftmetle temas ederek memleket iş tun neler dUşilndüğil meselesi üzerin· 
leri hakklnda tenevvür etmk, ona de durmuştur. Bunlardan sergi bina· 
göre yazı yazmak... eına bir an önce başlanabilmesi için 

Bütün demokrat memleketlerde ol Muhittin Ustündağa direktifler ver· 

Bu defaki takas anlaşmasın:ı petrol 
ve benzin de dahil bulunmaktadır. 

Türk parasının evvelce yüksek kıy· 
metli para muamelesi görmesi, yüzde 
38 derecesinde bir fark hasrı ediyor 
ve mahsullerimizin satılmasına' ma
ni oluyordu. Romanyada bu mahıml 
Jer için olmasına rağmen Türk 
.mallarının satılmasına mani oluyor
du. Şimdi bu fark kalkmış, Türk pa
rası (aşağı kıymette para) diye tas 
nif edilmiştir. 

Yeni anla.§ma tahakkuk ederse Ro 
manyaya satılacak Türk malları ara 
srnda zeytin, balık, pamuk, pirinç 
vardır. 

Bir Meyhanecinin 

Vazifeleri 
(Bası 3 üncüde) 

risinin,lı:irdiği rakı ile sarho~ olması
na sebebiyet vermi~ olan meyhaneci 
hiç değilse temizce bir peçete ile ya
r~ını bağlayamaz mıydı! 

Şu neticeye ''armak istiyonun: 
Meyhane alemleri e:k~ri kan ak· 

makla hitam huluyor.'Bunun için her 
meyhanede ibir ilk imdadı sıhhi ~
tası bulunsun demek, çingene e'inde 
musandıra. aramak olur. Llikin bir 
yaranm kanım diın<lirmek için pa
ınuk, sargı ve biraz ıtendürdiyot bu· 
lundunmya, meyhanecileri icbar et
mek yani yaralanmalanna sebep ol
duJdan adamlann yaralarım ilk ön
ce onlara sardırmak kadar haklı ve 

Bmıdan ba.5ka polisge alınacak .bir 
kararla herhangi meyhanede bir m'üş 
teri ya.ralanmak veya baskın sarhoıı 

olmak yüzündm otomobil veya araba 
Ue nakledilmek 18.zımgellrse bunun 
da ııakliye ücretini meyhaneciden al
mayı usul ittihaz etmemeli midir! 

Sarhoşluk kanun nazannda bir 
ciirünı olarak dururken, para kazan 
mak ~in şunu, bunu fm.rhoş edenlere 
de hiç değilse şu ı.aydığtm külfetleri 
yüklemek hem doğru, hem insani, 
hem amelidir. Eğer bu w.ul snevcut 
olsa idi, di.in akşam yaralı elinden ~ 
kır şakır kan ~ sarhoş müşteri 
ylnnl dakika fmkakta sürünmez, ev· 
vt>IemJrde yara.•n biraz pamuk ve sar 
gı ile orada bağlanır ve meyhanecf
n1n vere~eği para ile tututa.cak şoför
ler de orta.dan kaybolmazlardı. 

B. FELEK 

Kan Gütme 

Kanununun Tatbik , 

Sahaları Tayin Edildi 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden)

Adliye Vekaleti bir kararname ile 
lan gütme sebebile işlenen adam öl 
dürme ve buna teşebbüs suçlarının 
failleri hakkındaki kanunun tatbik 
sahasını tayin etmiştir. Kararname
ye göre kan gütme sebebile adam öl
dürenlere daha müessir cezalar ter
tip eden bu kanun şu noktalarda tat 
bik cdilecektfr : 

ie devam etmiştir. Sabahleyin 6,30 
·e 7,38 postaları yapılamamıştır. Bım 
fan sonra kalkan vapur da Ahırlmpı 
açıklarında bir hayli bocalar.nuitır. 

\kay vapurları suların baskını yü
.. ünden l{adıköy iskelesini tutamamış 
•qrdır. Seferl<'r de daimıt gerikm(ler 
le yapılmı§t.Jr. Kadıköy yolculan 
1ün Haydarpaşa ve Usküdar hattm
dan gidi~ gelmişlerdir. Bunun için 
'iskUdar • Kadrköy tramvay arabala 
n çoğaltrJmıştır. 

Şiddetli lodos, Şirketi Hayriye va 
.,urlarına ~a tı>sir "t,..,.,;s. vapurlar Be
:kta.$. Ortaköy ve Beykoz iskeleler; 

'lC yanaşaınıamıcılardır. 

Açık tleniule 
Denizyolları idaresinin Ayvalık, 

'dersin, Mudanya postalarını yapan 
ıapurları seferlerini müşkUlith yıpıı 

• ırt;Pdirler. Pazar gUnU limanımız 
dan kalkan Bartın vapuru dalgalar
dan Geliboluyu tutamamış ve bu is
kelenin yolcularını beraber alıp götür 
nek mecburiyetinde kalmıştır. Ayva 
'ık postasını yapmakta olan Tayyar 
v:munı da <::anakkalede duranıamıs
tır. Yalnız Mersinden dönen Çanakka 
e vapuru diln Çanakkale limanında 

ve açıkta durabilmiş, yolculan güçliik 
'e r·karmıştır. 

Denizyollan idasesinin Tophaneye 
vanaşmakta olan küçük vapurları, 

'Jurası lodosa f~zla maruz bulundu-
ğ,tY\~O"" ~-.ı:'hfr:n"l.n....,on~~"°"""'"l" :c~n S:::1r,,.. 

'ceci rrhtrmınll yanttşmaktadırlar. Dal 
~alar Tophane rıhtimmın so'lmk tara 
fını tahrip etmiştir. 

Evvelki gün, Beykoz iskelesinden 
kalktığı sırada sulara kapılarak Bey 
koz parkı iskelesine bindiren Şirketi 
Hayriyenin 74 numaralı vapuru Hali 
ce alınmıştır. Park iskelesindeki ha
sar büyük değildir. 

Yine sulara kapılarak sahile doğru 
sürüklenirken demir atan, İtalyan 
h.andıralı Doryo balıkçı gemisinin ko 
pardığı kablo tamir edilmektedir. 

Karaya oturan vapur 
Antalya cıvannda Boğazçay mevki 

inde karaya oturan Alman bandıralı· 
Manissa vapurunun vaziyeti tehlike 
ıi bir hal almıştır. Bu vapurun acen
tesi olan Doyçe Vant Line Türk Gemi 
Kurtarma Şirketine müracaat etmedi 
ği için geminin kurtarılması işi grıç. 
lemştir. Eski ismi Ulm otan bu Ya· 
pur 1921 de inşa edilmiştir. 4500 ton 
haomindedir. Gemi, karaya ot.ırduğu 
sırada telsizile imdat istemiştir.Bunu 
haber alan, Antalya lim8llında bulu 
nan Konya vapuru telsizir,le yardım 
istediği takdirde kaza mahalline gele 
bileceğini bildirdiği halde Alınan va
purundan bir cevap alamamıştır. Ge
minin sigortalı olduğu anlaşılımıştır. 

Gelibolu civannda karaya otur.muş 
olan Borishane vapuruna yardım et
mek üzere Yılmaz vapuru da hadise 
mahalline gönderilmiştir. Yılmaz va
puru, kazazede geminin haımulesini 
almıştır. Şimdi, tapıamen boşalmış O· 

lan geminin yüzdUrülmesi için Yıl
maz. A leı..'llda.r ve Sora gemileri ml ş 
tereken çalışmaktadırlar. 

Lodos limanda yükleme ve boşalt· 

memiştir. Şayet bu bora yarım saat 
kadar sürseydi İstanbul limanının al 
tı üstüne gelirdi. Kasırga esnasında 
hem gök gürlemiş. heım de yıldınmlar 
düşmüştür. 67 numaralı Kalender va 
puru borayn Beşikta.5 - Ortaköy ara 
sında yakalanmış, fakat birşey oltna 
mıştır. 66 numaralı vapur da bu sı 
rada Anadolu kavağında bulunuyor
du. Bunun süvarisinin anlattığına gö 
re kasırga., Anadolu kavağına şiddet 
1i dolu ile beraber gelmiştir. Dolunun 
kesafetinden bir aralık vapurdan sa
hil gözük.mez olmuştur." 

Akay Şirketi kaptanlarından 23 se 
nelik gemici Bay Ahmet te eski lodos 
fırtınaları hakkında şunları söylenıif 

tir : 
"- Benim hatırladığım en şiddetli 

lodos fırtınası bundan 9 sene evvel ol 
muştur. O zaman sefer yapmak şöyle 
dursun, rüzgar, dalgalan o kadar bil 
vütmüştü ki birçok iskeleler verlPrin 
den koupu denize açılmışlardı. Bu se 
ferki lodos fırtınası 9 sene evvelkine 
nazaran daha hafif iı:ıc de 9 yıldanhe 
ri görülen fırtınaların hepsinden kuv 
vetlidir. Bilhassa evvelki gece 19.45 
te başlıyan ve az süren şiddetli kasır 
ga biraz daha devam etmiş olsaydı 
herhalde faicatara meydan verirdi. 
Şimdi artık rUzgar kınlmıştır. Bun· 
dan sonra lodosun şiddetlenmesi ihtl 
mali yoktur. Olsa olsa poyraza çevi
t;ir. belki de. kar vanar." 

Fırtınanın biraz hafiflemesi Uzrrf• 
ne e\'Velki gündenberi Kndıköyü tuta 
mıyan Akay vapurları dün akşamdan 
itibaren bu iskeleye yanaşmrya baş· 
lamışlardır. DUn Köprüden 17,25 de 
kalkan vapur, Kadıköye yanaşmak 
tecrübesinde muvaffak olmuş oldu· 
ğundan ondan sonraki vapurlar da 
Kadıköy~ uğramışlardır. 

Uçan kiremitler 
Evvelki geceki fırtına esnasmcts. 

Ta~iındc Cümhuriyet caddesinde H.i 
fat Palas apartımanından uçan kire
mitlerden biri o sırada o civardan geç 
mekte olan 14 yaşında Leon isminde 
bir çocuğun başına düşerek ağır su
rette yaralamıştır. Taksim ile Harbi 
ye arasındaki Tramvay teli de koı>
muş ve bu ylizden tramvaylar bir sa
at kadar buradan geçememişlerdir. 

M araşta Fırtına ~ 
Ankara, 7 l'fAN muhabirinden)

Buraya gelen malfunata göre Mara· 
şın Aksayan kazasında çok şiddetli 
yağmurlar yağmış ve seller Til köyü 
nü basmıştır. Bu köyde 14 ev tama
men yıkılmış ve 60 a yakın vatandaş 
açıkta kalmıştır. Maddi zarar 5 bin li 
raya yakındır. Kızılay felaketzede!~ 
re yardım için faaliyete geçmiştir. 

Eclirnede feyezan 
Edirne, 7 (A.A.) - Dün sabah sa.· 

at beşe kadar yükselen nehir sulan 
yavaş yavaş çekilmiye başlamıştır. 

Bütün gece sular altında kalan mahal 
leri kayıklarla dolafJarak evleri tahli 
ye ile uğraşan zabıta, insan ve hay· 
van znyiatına meydan vermemiştir. 
Zarar mikdarr malum değildir. Hava 
açmış ve yeni bir feyezan tehlikesi 
kalmamıştır. 

Tuncclinin Çemişkezek, Mazkirt, 
Pertek, Nazimiye, Ovacık ve Plü -
mür ,kazaları ... Elaz,ğ merkezile Ma
den ve Palo kazaları, Siirt merkezi
Je mUlhakatı, Artvinin Hopa kazaEı, 
Bingöıün Kığı kazasr, Muş merkezi -
le mülhakatı. Bitlis merkczile müt • 
hakatı. Trabzon merkezite, Akça _ 
abat ve Vakıfkebir ka1.alan, ve Di
yarbakrr merkez ve mülhakatı, Ma.r 
din merkez ve mUlhakatı Urfa mer 
kez ve mülhakatı, Osmaniye 
ve Islahiye kazaları, Gaziantep mer 
kez ve mülhakatı, Malatyanın Pü • 
türge ve Akçadağ kazaları, Rize ;ncr 
kezile Pazar kazası ve Bolunun Düz
ce kazası. 

Bas, diş, nezle, cırip, romatizma 
ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

Antakya, 7 (Tan muhabirinden) 
Malıalli hükii.met polis kadrosunu 
genişlctmiye ıüzum görmüştür. Ye
niden 100 süvari ve 60 piyada polis 
kavdedilmiştir.Bunlnr tamamen man 
dater hükftmetin adamlarıdır. Gerek 
tıynet, gerekse cüsse itibarile ken -
dileı ınc verilen vazifeleri bihakkın 
yapmıya müstait soysuzlardrr. 

duğu gibi, gazetecilerimiz bundan son mi§, Taksim meydanının şimdikine 
ra hiç olmazaa ayda bir defa Anka· 11azaraı'\ biraz daha genişletilmesi ve 
rada toplanacaklar, hUkömet erkini· ıgUzelleştirHmesi esası kabul edilmiş, 
le temas edecekler ve umumf işler 1Kar.aköy meydanile Beyoğlu yakası
hakkmda tenevvür ederek bile bile nm ana caddeleri hakmda B. Prostun 
yazı yazacak vaziyette bulunacak • dUşUnceleri muvafık görülmüştür. 
lardır. Başvekilimiz bu izahatı aldıktan UstUndağı da yanma al9.J'ak otomo

lbille Perapalasa gitmiştir. 

icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir 
Taklitlerinden ıakınımz ve her yerde 11rarla "GRIPIN,, istf"yiniz. -Saat yedide gazeteciler bu samimi ve tetkiklerini bitirdikten sonra vali 
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1 ._ _E _K_O_N_O_·_M_i ! 
-NasoD do<gJdu? ... Naısou yaşaıdo? 
No. 83 

.. 

• NlasoO (b)attto? 
Yazan : Ziya Şakir 

ve Yapağı 

Buğday 

Şehzade Vahdettin de Gizli yerine Tiftik 
Alman permilerini alan firmalar 

M 1 Ç 
e e d yurdumuzdan mikset, arpa, meyva is 

anevra ar eviriyor U t~me~tedirle:· .Fakat, ~ire için ver 
· dıklen permı f ryatlan pıyasamıza el-

verişli olmadığından satış yapılama
maktadır. A1manlann şimdilik yapa
ğı ve buğday yerine ihtiyaçları o· an 
tiftiklerimizden almak niyetinde bu
lundukları anlaş~lmıştır. Bugüne ıe:ı
dar Almanyaya 9300 balya tiftik ı:ıa 
t·lmışt•r Bu sene kum dan rekoltesi 
az olduğundan rforı için Almanların 

verdikleri 286 200 marklık kontenja
nın transfer edi'anesi ve yerine tiftik 
satılması için ba7.• müracaatlar yapıl
ciığı söylenmektedir. 

Halbuki - evvelce de arzetmiş
~k ki - Basıi Bey bu yeni fırka
nın teşekküıünde katiyen alakadar 
değildi. Neden sonra Sadık Beye· 
müracaat etmiş; kendisine hem 
müessislik ve hem de heyeti idare 
nza.lıği sıfat ve Unvanını verdir -
nıi§.. bu yüzden de, fırkanın ha
kikf müessislerile kendi arasında 
mühim bir ihtilfı.f ve zıddiyet hu .. 
BUle getirmişti. 

Maamafih; Basri Bey nafiz ve 
girgindi. Eksenya kendisine mu• 
vaffakıyet kazandıran, kuvvetli biı 
ikna kabiliyetine malikti. Nitekim i 
hUkuınetten alınan müsaade üzeri
ne, (Hürriyet ve itilaf Fırka) sı -
nm resmen teşekkül etmesinin ikin· 
ci gUnU Sadık Beyin evinde ilk he· 
yeti idarenin intihabı için cere
yan eden müzakerede, ne yapıp ya· 
parak, fırka riya,setine Damat Fe
l'it Paşanın seçilmesini temin et
mişti. 

... 

P adi.şah Beşinci Sultan Meh
mede, (Melek gibi bir pa..

JL<jah) .• (Padişahı derviş 1 nihat) 
gibi birtakım unvanlar verilmişti. 
Umumi zan ve kanaatlere göre bu 
zat, hilmiyet ve safiyetin bir tim
sali idi. Halbuki; - Biz; bu zatın 
karakterini çok iyi tahlil ve tetkik 
etmiş, ve bütün hususiyetlerine nU 
fuz eyle~ bir tarih tetkikçisi sı
f atile arzedelim ki - Sultan Reşa 
dnı başlıca mühim marifeti, his
•iYatını hayrette şayan bir suret
te gi~emesi idi. 

Du ıu,.t; horoltoc:ıin :ıa.n V4 l.cP.nAAti 

hilatmn olarak çok kurnaz ve çok 
ainsı idi. HükUmet işleri ve fırka 
mücadeleleri ile hlç alakadar gö -
rUnmcdiği halde, hususi bendega· 
nmdan en Çok emniyet ettiği esvap 
çıba.şı Sabit Bey vasıtasile gerek 
~Uk~et ve gerek fırka cereyan -
annı ınceden inceye takip ederdi. 

Sultan Reşat; Abdülhamidi sal
tanattan iskat ederek kendisini 
saltanat nıevkiine getiren ittihatçı 
lara 'karşı zahiri bir minnet ve 
tükran beslerdi. Halbuki kalben, 
ittihatçılardan nefret ederdi. 

Saraydakilerin hissiyatı da, a • 
'ağı yukarı bu merkezde idi. Sara 
Ya sık sık gelip giden cemiyet er~ 
kanma karşı zahiren bUyUk ikram 
lar, iltifatlar gösterilmekle bera -
ber, arkalarından da.: 

1
' - Ne çare .. Şerlerine lanet. 

Denilirdi. 
Bu iki yüzlU siyaseti idare eden 

lbiZZat (Sultan Mehmet) ti .. Sara -
Yın büyük erkam arasında bulu -
nan ciddi, münevver ve memleketi 
ili sever birkaç zat; bazan ittihat
c;ııa.rm yanlış siyasetlerinden, ve 
llıUhaliflere karşı takip ettikleri 
?ntifrit hareketlerden şikayet ede
!'ek: 

- Efendimiz! .. !şler, bozuk gidi 
Yor. İttihatçılardan şikayet çoğal· 
:~~ça çoğalıyor. Zatışa.hanelerl, 
b Ukttmdar sıfatile biraz müdahale 
UYUrsanız ... 

1 
~edikleri zaman; - eğer bu söz-

el'i söyliyenler, resmi saray erka 
!tından ise • derhal, dervişane bir 
ta'Vır tnkmarak: . 

d. - Aman, bizleri bu işlere mil
li a.lıa~e ettirmeyin. lnşa llah Cenabı 

evıa, her işin sonunu hayrr eder. 
k" Diyordu ... Yok eğer böyle tel -

1 
1nlerde bulunanlar, candan adam 
mı ise: 
Ü<.ıvrek gevrek gülerek: 
- İttihatçılarla uğrtU?ıpta. Es

nıayı UstUme sıçratacak kadar bu 
dala d ~. 1. • 

eg-ı ım.. Meşhur bir kelam 
"ardır. Dokunma sarhoşa. yıkılın 
eıva kadar gider, derler ... lttihat
Çıla~, nasıı olsa, güniin birinde 
11?'1UstU ~decekler. Şimdiden, be 
ıtırn k"tU k. o ışi olmamda mana ne! 

Diye, cevap veriyordu. 

I 

Sarayın bir kısım halkı, ::ttı
hatçılann biran evvel 7.e

• r a ıne dua ediyorlardı. Hariçteki 

. -.. .. -

"Şerif Paıa,, Yani boı herif 

dedikoduların cereyanlarından kur 
tulamıyan bu adamlar, saray dahi 
linde de başlan ağrısa, lttihatçılar 
dan biliyorlardı. 

Ayni zamanda, başka bir sebep 
te, İttihatçılara karşı husumetle· 
rini artınyordu. Saray halkı, eski 
denberi her istediklerini hükumet 
erkan ve memurlarına yaptmruya 
alışmışlardı. Abdülhamit sarayı -
nın en kilçük bir adamının bile, 
hükumet dairelerinde herkese baş 
eğdiren bir nüfuz ve kudreti var -
dı. Bunlar; rüşvet, te.sahilp, kara
yet dolayısile birçok adamlar ka
yırırlar; ışler yaparlar; kendılen -
ne büyilk kUçUk menfaat temini
ne çalışrrlardı. 

Sultan Reşat sa.rayınm bazı b\'11 
deganı da ayni rolü oynamak isti
yorlar .. fakat, kudretsiz bir padişa 
hın adamlarına hiç kimse ehem -
miyet vermediği için - büyük bir 
ekseriyeti ittihatçı olan - memur
lardan ya, kayıtsızlık görüyorlar .• 
ve yahut: 

_ .ArtJk, eski devirler geçti. Ka 
nun var ... Kanun haricinde hiçbir 
iş yapamayız. 

Diye hoşlanna. gitmiyen bir ce.
vap alıyorlardı. 

Işte; bu sebeplerden dolayı sa. 
ıray halkının mühim bir zümresi 
lttihatçıların biran evvel zevalini 
istiyorlar.. saray saltanatına kü
şayiş verecek yeni bir fırka ve ye
ni bir hükumetin iktidar mevkiine 
gelmesini, dört gözle bekliyorlar • 
dı. 

Jşte, bu bekleme araı:ıında (hür
riyet ve itilaf fırkası) ortaya çrkr 
verince, sarayın ıruytu köşelerin -
den de birer ümit yıldızı parlayıver 
mişti. Bahusus bu fırkanın başın -
da, (Damat Ferit Paşa) gibi ka -
şerlenmiş bir saray dalkavuğu • 
nun bulunması; basit ve cahil sa
raylıların kalplerine sonsuz bir fe 
rah ve neşe vermişti. Fakat sa -
rayhlarda, siyasi hisler etrafında 
renk vermemek eski ve ananP.vt 
bir teamül olduğu için. Damat Fe 
rit Paşanın riyasetinde yeni bir 
fırkanın ortaya çıkmasından sevi 
nenler, bu <faygulannı gizlemiş • 
ler .. fakat gözlerini, büyük bir dik 
katle, cereyan edecek hii.disata 
çevirmişlerdi. 

S chzadelere gelince .. bu züm 
renin mühim bir ıosınr; bu 

runlarmın uçlannr g-öremivecek ve 
gösteremiyec~k kadar basit ve ca 
bildi. Bunlar için bütün hayat. hü
kumet. frrkalıı.r. siva.set. ve her şey 
sadece kaba ruhtu ve iptidai adam 
lardan mürekkop saray ağalannrn 
ve saray kadınlarınrn arasında hod 
gamane bir ömilr geçirmekten iba 
retti. 

Bunlarm arasında ancak birkaç , 
tanesi (ahvali !lem) i anlıyor .• 
Gizliden gizliye siyasete karışı • 
yordu. Bunlarm başında da, - o 
tarihte (ikinci veliaht) ünvanmı 

taşıyan şehzade Vahdettin efendi 
vardı. 

Evvelce de bir münasebetle ar -
zetmiştik ki; şehzade Vahdettir., 
(Meşrutiyet) in esasına muhalif -
ti. Kendisini Osmanlı tahtına isal 
edecek yolun üzerinde, (padişah, 
sultan Reşat) ve (Veliaht Yusuf 
lzzetin Efendi} gibi iki mınia ol
makla beraber, saltanatn son de -
recede haris ola nbu adam, daha o 
zamandanberi gizli planlar takip et 
mel:te .. ve bilhassa (.Meşrutiyetin 
hamisi) olan lttihat - Terakki Ce 
miyetini orta.dun kaldırmak için Pi 
altından birçok siyaset entrikaları 
çevirmekte idi. 

(31 Mart) vakasının zuhurunda 
onun fiilen amil olduğu iddia edi
lemez. Fakat muhakkak olan bir 
şey varsa; bu va.kanın patlaması, 
ve lttihat-Terakki rüesasının şu -

---<>-

Yapağılarda 

Yükselme 
Piyasamıza gelen son ma.1Unı11ta nıı. 

zaran: dUnya piyasalannda düşüklük 
gösteren yapağ !arın yi,iz-le on nisbe

tinde fiyat1arrnda yükselm" başlaımış 

tır. tgiltere ve Amerika piyasaların
da cari 0 1an müzayede usulünün !-;Uni 

temevvUçlere sebep olduğu nnlaşrldı
ğından iki hükumet bu usulü kaldır
mak için tedbir almaktadır. 

~ya buraya dağılması üzerine şeb 
zade Vahdettin büyük ümitlere Ka 
pılmış.. Hususi bcndeganını asile
rin arasına sokup onlara (İsyanda 
devam), (lttihatçıları imha) gibi 
birtakım tavsiyelerde bulunduk • 
tan sonra: iht\lal faillerinden bazı 
ıarmı köşkünde saklamıştır. Tüccarlar Bir Birlik 

• 
Bir yanlışlığı tashih Kurmak istiyorlar 

19, 11, 937 tarihli oüshaınıura Şehrimiz tüccarlan, Mersin ve Iz-
Karasi mebusu Hüseyin Kadrin.in mirde yapıldığ· gibi burada da birer 
fotoğrafı altına ôır yuılışlık netice· birlik tesisi iç.in lktısat Vekfiletine .mü 
ııd, itilaf frrkasmm ilk müessisle· racaat etmiye başlamış'ardır. Tüccar 
rinden olduğu yazılmı,.tır. B. HU· , lar, aralarmda tesanüt temin etmek 
seyhı Kadri, bize gönderdiği mek- ve fiyatların lüzumsuz ve manasız se 
topta, o tarihlerde mehu.4' buhınına.· beplerle düşmesine m!ni olmak, fiyat 
dığrın ve bu işlerle herhtı.ngi bir o.- birliği kumno.k gibi piya.ea.:m.1zdo. iht'o. 
lakası mevcut olmadığmı bildir· cat mallanmız-:n durumunu kuvvet-
miştir. Ya.ıılışlığı tashih ederiz. lendirecek tedbirler alınmasını iste-

(Arkası var) mektedirler. 

Pırasayı Belki 
O halde bu mevsimde taze seb

ze buhna.k için biraz daha. güçlük 
çekersiniz, hem de pırasa.ya karşı 
haksızlı' · etmiş olursunuz. 

Pırasa heldmlilde dalına ımıte· 
ber bir yemek olarak tanmmıştır. 
lpok.rat hekim onu idrar artırmak, 
kamı yumuşatmak, yemekten son 
ra mideden gelen gazleri durd.ıır
mak, bayaııla.nn kadın aletleri ci
hetinden rahatqzlddarmı iyi et
mek, emzikli annelerin sütUnü ar -
tmnak, kısırlrğm önünü almak, bu 
nın kn.-nama.la.nnı geçirmek, heuı 
de verem ha.4italığını İli etmek i~n 
hastalara ptraRa yedirirdi. 

Büyük hekim pmrsaya karşı bu 
kadar teveccüh gösterince ondan 
sonra gelen büyük, küçük hekim -
lerin hepsi pırasayı sena etmic;ler
dir. Ha.tta bazıları ondan daha ile 
ri giderek pıra.c;.aya daha başka has 
salar ilave etmJ}lerdir. Me ela pm
sa nt>fes boruo;;u hastalıklarında. 

iyi gelir diye truıınıw~tır. Arist-0 
feylesof ta pırasanın bu ha.ssa.o;;mı 
kabul ettikt~n ba.5ka onun sesi da 
ha güzellestirdiğini de söylemiş, 

hatta keklfklerbı pırasa yedikleri za 
man sesleri da.ha uı.a.klardaıı duyul 
duğumı o.ıılatmıştır. 

Bü}iik teylesofun her sözü gi
bi, pırasa ha.ldmıda ı:;öylediği de kök 
saldığı tçm Roma. imparatörü Ne
ron'un çok can yakmakta.n keyfi 
geldiği günlerde dalıa i~i . arkı söy 
llyebUmek üzere yemekte yalnız 

pıra.-m yediği rivayet edilir. 
Zalim bir hükftmdarm böyle t~ 

veccUh göstermesi prrac;ada.n nefret 
etıniye bir sebep olabilirse de, pa. • 
hası her vakit ucuz olduğwıdan de 
mokrnt sofralanrıda da yer ool • 
makt:ın hiç geri kalmamı.,br. D:ı 

Sevmezsiniz ••• 
ha ly~, pırasa Ü.Zerine şiir söyli
yenler hl.le çı.kını§tır. 

Bu sebzenin e.'ikiden gördüğü 
rağbet bu 7.a.ma.nda da unutulmuş 
değildir. Kııı nıevsimliıde çokça 
ınevda.na çıkan boğaz iltihapları • 
na, bron~itle.re karşı pırasayı tav
siye eden hekinııer hata ,-ardır. 
On yıl ka.dar oluyor, pırasaya bü· 
yük teveciihü olan bir hekim onun 
heldınlikte kullanılacağı bir işi da
ha meydana çıkamu!; ve bir hekim 
gauusinde de yamuştı: Çocuk 
olsun, büyük olsun, birinin boğazı 
na kemik, erik çekirdeği, balık kıl 
çığı gibl bir şey kaçınca bunu çı -
karmak için u.zwı uzadıya bir alet 
anyacıağı yerde bir pmısanın bıyık 
ıannr kesip, ba.§mı lncelttikten son 
ra ağızdan içeri sokup boğaza ka. 
Ç.811 şeyi mideye kadar indirmek 
kolay olduğunu anlatmı5tı. Bu 8.(.'a

)ip t.eda.Vi usulüno tahammül ede· 
cek ha.4tta bulunsa bile, tabiidir ki, 
bu hassa pıra..,a.nm değil onu hekim 
aleti diye kullnnac.a.k hekimin de· 
mektir. 

Pırasanın insa.ru beslemek kud
retine gelince, kimya analizlerine 
göre içinde heı türlü gtda bulun -
ına.kla beraber bunlıı.rm nisbetl hay 
lıca kü"ük oldu"undan yalnız ha -:. I:! ~ 

§ma bısa.ıu pek besliyemez. Ancak 
haylıca 3-ağ ~ktlj:;rinden, sağyağlı 
olsun (hele nohutla olursa), ze~>tin 
yağlı olsun, tnsnru dovuracnk ye -
mektir. Hazminde bk gü!:lük yok 
tur. Hastalara dokunma.c;ma. da 
bir sebep görülmez. 

lnek1ere pmı.cm verildiği \·akit 
sütleri fena fena. kokarsa da irısan 
br onu pi~irdikt .. n sonra ycdilde
rfnden kokusmıdan şikayete de 
kimc;enin hakkı kalmaz. 

Bugd 
Karte 

Tesb· 

• 
rı 

e 

l:Suğdaylarımızın muayyen olan cinsleri arasındaki nevilerin 
çavdar nisbetine, kuvvetine ve iklim şartlarına göre, standardize 
edilmesi için tetkiklere başlanmıştır. Tesbit edildiğine göre, buğ
daylarımız yumuşak, sert, kızılca ve dönerli olarak dört cinstir. 
Bu cinslerin her iklime göre, nevileri de ayrılarak numaralanacak 
ve kalitelerinin tayini suretiyle satışları kolaylaştırılacaktır. 
Yumuşak buğdaylar beş neve ay-ı--

r.ımaıila.ctır: .l - ~vdaı'til.t. V\!ycı. .J..•.l u• • 
çavaaru Puıath .malları birinci kalıte r._ Gunde olacaktır. 2 - Konya, Ankara, Sivas, "':) 
Pulatlının 4-5 çavdarlı buğdayı, Yer 
köy, Yahşihan gibi 4 - 5 çavdarlı be 
yaz mallar ikinci olacaktır. Uçimcü
ler, yüzde on çavdara kadar olanlnr 
dır. Şefekatlu, Fakilli malları Dördün 
cü er• yüzde yirmi çavdarlı, renkleri 
kızılcaya benziyen yumu.~aklardır ve 
Kütnhya, Dilger, Akşehir, Kadınhan. 
Ilgın, Osmaneli Akhisar mallar dır 
ki bunlar da iki çeşide ayrılmaktadır. 
Beşinciler, kızılcalardır. Trakyaya 
mahsus olan bu buğdaylnnn da iki çe 
şidi tesbit olunmuştur. Biri ylizdr> 4-5 
çavdarlı, diğeri yüzde on çavdardan 
yukan olan· ardm 

Sert buğdaylar da üç nev'e ayı-ıl~ 
mıştır. Birinci kalite. ekstra scrtler
dir. Bunlar arasında yumuşak buğ
day haline dönen mikdan yüzde 3 • 4 

nısbetindedir. Bu nevi Rom.ınya bile 
yurdumuzdan satın almaktadır. Bun

lar Meydan, Ankara, Konya, Çerikli, 

Sarayönü mallarıdır. 2nci kalite bir 

numaralı kalitenin yüzde 4 - 5 ~avdar 

hsıdır. Bunda ylizde 15 - 20 nısbetin 
de dönerli bulunur. Yerköy, Samsun, 
Yozgat mıntakalarında yetişir. Uçün 
cüler ise; Marmara havalisinde, Di· 
nar, lzmir havilisinde yetişen 4--5 çav 
darlı ve 20-30 dönerli nevidır. Sert 
lerden 1-2 numaralılar Anadolu mal 
larınm glüten itibarile en yüksek çe
şitleridir. Bu usulle buğdaylarrmızm 
piyasalarda muayyen evsaf ve çeşit
leri malUım harmanlarla hazırlanacak 
numara ve kalite üzerinden satışları 

kolay olacaktır. 

Hurda Meden ithali 
Bazı Amerikan firmaları, yurdumu 

za hurda demir, bakır ve emsali bur 
da maden ithal eden Türk fi.nmalarile 
muamele yapmak üzere odadan adres 
terini istemiştir. 

BORSA 
7-12-937 

PARALAR 

Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122,- 126,-
Fran• 80.- 88.-
Liret 100,- 108,-
Belçika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.-
Isvic;;re Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65,- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Silin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21,- 26,-
l.,cy 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron Isveç 30.- 32.-

. 
Altın 11,12- 11,14 
Banknot 269,- 270,-

"11'.(ilEU 

Ac;ılııı Kapanış 

Londra 624,25 624,-
Nevyork 0,8015 0,8015 
P.ırıs 23,56 23,5725 
Milano 15,2262 15,2325 
Brüksel 4,7136 4,7140 
Atina 87,545 87,58 
Cenevre 3,4613 3,4625 
Sof ya 64,0768 64,1025 
Amsterdam 1,4385 1,4394 
Prag 22,7570 22,7664 
Viyana 4,2290 4,23 
Madrid 13,7765 13,7820 
Berlin l,9884 ı,9892 

VarŞOva 4,2146 4,2162 
Budapc:ıtc 4,0240 4,0256 
Bükreıı 106,8482 106,8910 
Belgrad 34,5214 34,5350 
Yokohama 2,7520 2,7530 
Moskova 23,575 23,565 
Stokholm 3,1085 3,11 

=--' 

en 
g yl r 

Bayram günlerinde piya.sn.mıza 97 
vagon buğday, on vagon arpa, beş 

vagon çavdar gelm~tir. Aynca Sam 
sun ve Marmaradan beş, altı yüz ton 
buğday getiribmiştir. Yumuşak bus· 
daylar arife gününe nazaran 2-3 para 
düşük iken dün 4-5 para kadar yük 
selm.ştir. Sert buğday~ar mliteahhit 
Jer tarafından istekli olarak alınmış
tır. Ihracat için arpa satışı gevşemiş 
olduğundan arpalar 3-4 para düşük 
satılnııştır. Çavdnrlara alrcı azdır. Se 
bebi gc.en buğdayların fazla çavdarlı 
olmasıdır. Yumuşak buğdaylar 6,05-
6,12,4, sertler 5,35-6 Anadolu arp& 

' ' sı 4,04 - 4,05, bakla 4,12, çavdar 
4,23 - 4,27,5, san mısır 4,32, keten 
tohumu 1010, iç fındık 35,20 - 36,20 
kuruştur. 

Borsada 
Muameleler 

Dün borsamızda hararetli işler ol• 
muştur. 237*5 frank gelen Unitürk 
14.,30 lir:ı.do.n o..CFlo..ro.h 1'1,d.0 ı:.,.odo. 

kapanmıştır. Aslan çimentosu 9,90, 
Merkez bankası 96, Sivas Erzurum bl 
rinci tertipler 101,50, dünden itibaren 
kuponsuz olarak, 2 ve 3 üncü tertip
ler 95, dördüncü tertipler kuponsuz 
95, Anadolu tahvilleri 4u,15, mUınes
siler 38,90, hisseler 25,30 liradır. His 
seleıin kuponları bir ay sonra ödene 
cektir. Londra bors:!Smda bir isterlin 
107,07 - 107,09 frank ve 5002,5 dolar· 
dır. Altın 1112 -1114 kuruşa çıkrn13 
tır. Bir :sterlin 624 - 627 kuruştur. 

Yeni Portakal Mahsulü 
Bu .::.ene Mersın, Dörtyol mıntaka· 

!arının portakal ve liı:non mahsulüni.in 
geçen seneden kalite ve mikdar itiba 
rile daha yüksek olduğu an.aşılınış
tır. Şimdiden ecnebi firmalan namına 
bu mıntakalara mUınessil alıC'lar git 
mi§ tir. ... 

~!-

lzn ·k+e · ~: ·~+iriien 

Ak .. ,·mu ları 
Ziraat Vekaleti bu sene lznik hava 

lisinde yilz hektarlık bir arazide saf 
Akala pamuğu ektinniştir.. Alınan 
netice iyi olduğu için bu mmtaka da 
pamuk mmtakalan arasına konulmuş 
tur. Bu sene•yüz hektardan 25 bin ki 
lo iş1enımiş pamukla 50 kilo pamuk to 
hum ı istihsal edilmiştir. Vek8.let, Ti 
caret odasına bu mahsule mÜ§teri bu 
lunması için tetkikler yapılmasını bil 
dirmiştir .. 

Deri Sat şiarı Durdu 
Geçen ay içinde Amerika pıyasala

nnda fiyatları düşmüş olan muhtelif 
derilerde, son iki gün içinde yüzde beş 
nisbetinde yükseklik görülmü§tür. 
Bundan dolayı ALmanyanm keçi deri 
!erimize verdiği çifti 190 kuruş permi 
fiyatı, Amerika piyasalarına göre az 
a;\rüldüğünden satış yapılmamakta
dır. 

Soyo Fasulyesi Ziraati 
lzmit, (TAN) - Kocaeli çifçilPrl 

yeni bir ziraate başlamışlardır, Soya 
fasulyesi ekmektedirler. Menşei Man 
çuri olan ve yağı çıkarılarak sanayi
de kullanılan Soya fasulyesinin Koca 
eli ikliminde iyi yetişmeld:e olduğu 

görülmüştür. 

Köylüye bu fasulyenin tohumlan 
dnğıtılmış ve nasıl ekileceği de tarif 
edilmiştir. 
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Türk 

TAN 8-12-937 

i LAN·------ K A 

Antrasiti 
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Zonguldakta Türk Antrasiti Satışı Serbesttir. Grip, Baş ve Diş Ağrılan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

inhisar halinde değildir. KAYIP - Istanbul limanından al 1 
mL~ olduğum 13-12,340 tarih ve 
11/ 189 numaralı ateşçi cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es-

BUGlJ?..'h~ BULMACA 
1 ?. 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arzu eden her tacir ve herkes Zonguldakta Maden Kömürü İtleri Türk Anonim Şirketinin 

Türk Antra.siti Fabrikasına veya lstanbulda Galatada Yolcu Salonu karşısında Tahir Hanın

da 5 inci katta TURK ANTRASlTl SATIŞ MERKEZlne müracaatla nakliye ücreti kendi

lerine ait olmak üzere vasıta üı:erinde teslim Türk Antrasitinin beher tonunu Zonguldukta 1k-

' kisinin hükmü yoktur. Göreleli 311 
1 doğumlu Salih Hüseyin. 

Bankalara ve Bankerlere 
Muamele defter ve beyannameleri 

öğretmen Fuad'in: Anadolu Türk 
Kitap Deposunda. Yeni Postane kar
şısında Meydancrk Hanında. 

1 
2 

1 

. 
ıM.t Vekaletince ilan edilen (17) lira (25) kuruşa satın alabilir. 

3 -. 
4 •• s 1 1 1 
6 \ 1 1 ~----------------------..... ı,------------------------
7 1 • 8 • 1 1 

9 • • 1 • 

10 • • 1 1 

e SOLDAN SAGA; 
1 - Duman - Sorgu - Ma.şanm 

yansı. 

2 - Avadanlık - Koku\u ot 
3 - Aile ismi 

4 - Bu dahi manasma 
5 - Perestiş eden - Erkek adı 

6 - lstanbulda bir semt 

Bu ay zarfında limanımıza gelecek olan American Export Lines • 
kumpanya.sının "Examelia,, ve "Executive,, vapurlarile ilk parti 

7 - Pislik - Yoğurtla yapılan sa 
lata 

NASH 1938 Otomob.llerini 
getireceklerdir. Bu birinci sınıf otomobiller:. 

8 - Telefon nldası - Dava vekili 

9 - Lisan - Işık verir - Nota 
10 - Tafsilatlı malfunat verme 
.• l'lJKARDAN AŞAGI: 

"Ambasadör Eight,, HASH 
"Ambıasadör Six,, HASH 
"400 de LUXE,,llASH 

Her noktai nazardan rakip marka otomobillerle mukayese edilmiye 
hak kazanmışlardır. 

l - Alil - Eski h&kimlerin adı 
2 - Vilayet - Fiyakalı 

1938 modeli otomobil satın alacak zevata bir kaç gün daha sabret
melerini tavsiye ederiz. 

3 - Sada. - Yabancıların blribi-
rlni tanrmala.n için söyledikleri söz 

4 - Sille 

HASH otomobillerinin mUcehhez bulundu'klnn teknik tekem.mülatm, 
en pahalı otomobillerde bile ancak bir kısmı mevcuttur. 

5 - Istanbulun büyüle bir camii 
6 - Uyandırmak - .lçi su dolu 

Hututunun güzelliği cazip, lüks ve zarafeti, bilhassa konforu ve İ.§
tiharma. sebep olan sağlamlığı şayanı hayrettir. 
Türkiye için yegane acentalığı: 

çukur 
7-Vasıta-Gün 

C. v e G. O A S S 1 R A 
Şişhane y.:>kuşu 79-81 No. Galata· Istanbul, Telefon: 42328 

· 8 - Ka.n!ından yılan erkek 
9 - Sual eki - Eser - Baş 

zet. I TIFOBIL ' 

1 
Dr. IHSAN SAMI 1 

Tifo ve paratif o hastalıklarına 
tutulmamak lçln ağızdan alman 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herkes alabitlr Kutuıu 

' 50 kuruş ' 

MÜDiRE ARANIYOR 
• YQ.§hca bir zatın evini ve ~o
cuklannı idare etmek üzere or
ta y~lı bir Bayana ihtiyaç 
va.rdır. Arzu edenler tercümei· 
hallerile istiyecekleri Ucreti 
(müdire) rumuzu ile 1100 pos
ta kutusuna bildirmeleri. 

. - -DeYlal Oemlryollar1 '' llmaıları ı,ıetmı U. idaresi flinlara 

Muhammen bedeli 15010 lira olan dingil değiştirme verenleri 17-1-1938 
:Pazartesi günü sa.at 15,15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
ıında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,15 e katlar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
aa Tesellüm ve sevk §efliğinden dağıtılmaktadır. (8119) 

• • • 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 3000 metre Kahverengi hareli peğa

moit 23-12-937 pereembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası da· 
hilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Bu 
işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 
7--5-1936 G. 3297 veya 1-7-1937 G. 3645 No. lu nüshnlarmda intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika ile 562 1/2 li· 
ralık muvakkat teminatı muhtevi teklif zarflarm eksiltme gUnü saat on 
dörde kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait sartna
meler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8157) 

• • • 
Muhammen bedeli 208000 lira olan S 0000 adet normal hat çam traversi 

24-12-1937 cuma günü saat 15,45 de kapalı zarf' usulü ile Ankarada 
idare binasında satın \ alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyen1erin 11650 li,ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tc!,yin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik ve!ikası ve tekliflerini ayni 
gUn saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 1A.zımdır. 

Şartnameler 10~0 kunİşa Ankara, Eskişehir, lzmir ve Haydarpaşa vez 
neler'ııde satılmaktadır. (8198) 

• Muhammen bedeli 3816 lira olan l üvO kilo dana. derisi !500 kilo yağlı kö 
se1e. 100 kilo keçi derisi 23-12--937 perşembe günü saat 10 b~çukta Hay 
darpaşada gar binası dahilindeki satın alma komisyonu tarafından açık 
eksiltıme ile satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin knunun tayin ettiği vesaik ve 286 lira 20 ku 
ruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komis 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu iııe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafındn parrısız olarak dağrtılımaktndır. (8203) 

j 

SIRA 

P A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşmtılar, dola· 
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

!rgenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

C:ark = spenciuari laboratuu;,rı T. A. Ş. 
................................. -=.ı .... ~ .... 

SÜMER BANi< 
Umumi Müdür üğünden: 

İngilizce mütercimlik hakkındaki ilanlarımız üzerine Ban
kamıza miadında müracaatla vesaikini tevdi eylemit olanların 
imtihanları 13 Birincikanun 1937 Pazartesi günü aabah saat 
(9) dokuzda icra edilecektir. 

Ankarada bulunanların Umumi Müdürlüğümüzde, lstan
bulda bulunanların da İstanbul Şubemizde mezkur gün ve ıa-
atta haı:ır bulunmalan. 1 

Omniom Şark Sinai 
Anonim Şirketi Meclisi 1da- ' 

resinden: 
Şirketin 17 Mart 937 tarihinde su

reti adiyede akdi içtima eden hisse
daran Heyeti Umumiyesiıiin ittihaz 
eylediği karara Büyilkadada Çakır 

çıkmazında Doktor Kolovosun evin· 
de oturan Bafralı Hamdi tarafından 
Istanbul Asliye İkinci Ticaret mah
kemesinde 937/ 371 dosya numarasile 
itiraz edilerek kararı mezkftrun fes
hi talep ve dava edildiği ve muha· 
·emesi 10-1-938 Pazartesi saat 14 
e icra edileceği kanunu Ticaretin 
81 nci maddesine tevfikan ilan olu-
ıur. 

7 Birlncikanun 937 

' ' ZübrevI ve cilt hastatıklan 

o, Hayri ömeı 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacam 
karşısında No. 133 Telefon:4358! 

İstanbul asliye altıncı hukuk mak 
kemesinden: Almanyada Erturt ka· 
sahasında Güstav Freytagst 15 nu
marada mukim türk tabaasından Ar 
tür Leporte tarafından Paris 7 so
kak Anatol de poş bei Krenglinhoff 
da Alice Leporte Jakobus aleyhine 
açılan boşanma da va.sının icra kılı· 
nan tahkikatında müddeialeyhin ika 
metgilıının meçhuliyetine binaen · 
dava arzuhalinin on gün içinde, on 
beş gün müddetle ilfmen tebliğine ka 
rar verilmiş olduğundan ve arzuha
lin bir nüshası da mahkeme divanha 
nesine talik kılınmış bulunduğundan 
ilan tarihinin ferdasmdan itibaren 
on gün içinde 936/1204 numaralı 
dosy;ı.sına cevap verilmesi lüzumu 
tebliğ yerinde olmak üzere ilan olu· 
nur. 

2 V1YANALI GENÇ KIZ 
lyi aileler nezdinde çocukla· 

ra mürebbiye veY9- fam dö 
şambr vazlf esini anyorlar. 
Alakadarların zirdeki adrese 
yazmaları: Otteli.e Teruer, 
Wien XVIlI Braun~asse 33 . .................. 
Sultnnahmet 1 inci Sulh Hukuk 

mahkemesinden: Sultanahmette Ka 
dirga mahallesinde Kadirga hama • 
mmda müstecir ve mukim iken şim· 
diki ikametgahı belli olmıyan ?4ev-
luda: . 

Davacı Hadi Faik'in mahkememi 
zin 937 /689 sayılı dosyasile 162 li· 
ranın faiz masarifi muhakeme ve 
ücreti vekaletle tahsili talebiyle a
leyhinize açtığı alacak davasının, 

ikametg8.hınızın meçhuliyeti hasebiy 
le ilanen yapılan tebliğata rağmen 

mahkemeye gelmediğinizden gıyaben 
icra kılınan duruşması sonunda.- Da 
va edilen 162 liranın dava tarihi o
lan 2-7-937 tarihinden itibaren 
% 5 faiz ve % 10 Ucreti vekaletle 
birlikte tahsiline karar verilmiş oldu 
ğundan tarihi ilandan itibaren 8 gün 
iç.inde temyizi dava etmediğiniz tak 
dirde hükmUn kesbi katiyet edeceği 
hüküm hüU'ısası tebliği makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (2743) 

. tstanbul Asliye 3 cü Hukuk mah· 
kemesinden: Beyoğlu Kalyoncukul -
luk civan Tekir sokak 10 No. da 
mukim Hnçadur Balbalyan tarafın
dan Beyoğlunda Asmalı Mesçitte Sı>f 
yalı sokak 18 Nu da birinci katta o
turan Nişan aleyhine mahkememizın 
937 /919 No. ıu dosyasile açılan ip. 
tali veraset davasında: Müddeialey • 
hin ikametgahı mec;hul olması hase
bile illnen tebliğat yapıldığı halde 
muhakeme günü mahkemeye gelme
diğinden hakkında gıyap karan itti 
hazile duruşmanın 24-1-938 sa.at 
14 de talikine karar verilmiştir. 

Mumaileyh Nişanın mezkur gün ve 
saatte mahkemeye gelmesi veya bir 
vekili kanunt göndermesi ve aksi tak 
dirde gıyabında muhakemeye devam 
olunarak bir daha celseye kabul o
lunmıyacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 
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r Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosunun çekilişi bayram dolayısile 
l 18/12/1937 CurnarteSi gününe tehir edilm;ştir. Sayın halka ilan 

o , •• ·ır.L ... ...,::-~. "&,, .• -., ... , • ; o, , • , 
:~ı .. ~t~.P...'?J'..t'.~ "!., .... , ..... ,. , .... ı , 1 • r , , ı... ., • • , • ' , • • • 

Ye:ı~i 

6e!ed ye er inşaat müteahhitleri 
ve tüccarların nazarı d kkatine 

661<. OÇ ,, 
DEMiR BORU LiMiTED ŞıRKETi 

Fabrikasının imal etmekte olduğu 3/8 "-3" kutrundaki demir ve gal
vaniz boruları; su, kalorifer ve havagazi tesisatında kullanılabilir. 

İhtiyacı olanların müessesemize müracaatleri menfaatleri icabından
dır. Telefon: 42093 - Posta kutu su: Galata: 1355 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Mikdarı Cinsi Tahmın bedeli Ilk teminatı 

adet Lira Lira Kuruş 

2088 Nöbetçi muşambası 25056 1879 20 
ı - Jandarma Birlikleri için cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk temi

nat mikdarı yukarıda yazılı 2088 adet nöbetçi muşambası kapalı zarf ek
siltmesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9 Birincikanun 1937 Perşembe günü saat 15 de Gedikpa
şadaki Jandarma Satrnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune hergün komisyonumuzda görülebilir ve şart
name 123 kuruş mukabilinde aldınlabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü nihayet saat 14 de kadar 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dairesinde teklif mektuplarım ve ilk teminatlariyle kanUiı 
da yazılı eYrakı komis:v.ona vermiş bulun.malan 13.zmıdır. (7877) 

-Çocuk -............. ~ı 
Bu Suallerin 

.. , HAKtKI KAŞE 

• Bu çocuk ansiklopedisi, ilk defa lngilterede : vücude getirilmiştir. Çocuk kendi kendinin 

hocasıdır. Eğer çocuk etrafında iyi bir muhit ı 

bulursa kendi kendini daha iyi terbiye eder. 

itte Çocuk Ansiklopedisi ona bu muhiti hazır
lıyan bir eserdir. 

insanların yirmi asırda toplıyabildikleri malii

llıatı çocukların dahi anlıyabileceği bir hale 

koymak fikrile vücude getirilmit bir eserdir. 

Bu eser daha neşredildiği zaman her taraftan 

takdir edilmiş ve derhal diğer memleketlerde 

de tercüme veya taklidine teşebbüs edilmiştir. 

Bugün lngilterede, Amerikada, ltalyada, 

F ransada, ayrı ayrı isimler alt .. nda bu eser 

neşrolunmuştur. Çocuk Ansiklopedisi, bütün 
~ünya terbiye mütehassıslarınca çocuklara ve- i 
~lebif-ece en mükemmel eser olarak tanın- j 

lllıştır. Bu kıymetli eseri tertip ederken yazıcı
lar muayyen terbiye usulleri takip etmişlerdir. 1 

Çocuk bu kitapta muhtaç olduğu her ~eyi 

' bulacaktır. Mekteple okuyan çocuklar için An

siklopedi bir malumat hazinesidir. Öğretmen-

ler, mürebbiler ve ana, baba için ise kıymetli 

bir rehber vazifesini görecektir. 

Çocuğun kafasına vakti gelmeden bir çok ku

tu malumat doldurmak fikrile değil, fakat on
lara ders ha . . d ·nı . fi . d k rıcın e ı nsa arını temın e ece 
bir menıba tedarik etm~k endişesile bu kitap T 

Çocuk Ansiklopedisi, umumi malômab nok
san o'an büyükler için de istifade edilebilecek 
zengin malU.mat ile doludur. Hulasa bu kitap

ta büyük, küçük herkes her feyi bulabilecektir. 

Fakat bilhassa çocuklarına iyi, temiz ve nezih 

bir fikri ve ahlaki terbiye vermek İsliyen ba
balar için bu eser bulunmaz bir hazinedir. 

iki Cildi de Çıkmıstır 
t Yeni Çocuk Ansiklopedisi iki ciltlik bir eser.dir. Son çıkan 30 uncu cüzile eser 
Q"'am olmuştur. Şimdiye kadar bu kıymeth eseri almamış olanlar iki cildini 

birden idarehanemizden tedarik edebilirler. Tam eserin mücellet fiyatı 700 ku· 
raııtur. Elimizde mahdut miktarda takım vardır. Bir evin en büyük süsü ve kü· 

tüphanesi olacak olan bu esere sahip olmak istiyenler acele etmelidirler. 

Cevaplarını 
Bilir misiniz? 
Kola kumaşı niçin sertleştirir? 
l'ürürkeo kollarunw niçin sal-

larız 
Sünger kağldı mürekkebi niçiı1 

emer? 
Tuz buzu niçin eritir1 
Hardal niçin dllinıizi ya.har? 
Kalemucunun ortsma niçin de-

lik yaparlar? 
Niçin dalına büyü.meyiz! 
Balık donmuş havuzda oasll ya 

şa.r? 

Kutuplarda bulunan insanlar 
topaç gibi dönerler mi? 

Bir dağın yüksekliğLnl nasd öl· 
çeriz? 

otomatik telefon nasıl ~lrşll'? 
Tavuk yumurtalarından pille 

çıkacağını bilir mi? 
Taksi tıasd ~Jerr 
Denizde nekadar su vardır? 
iğne taşa sürtülünce neden 181• 

ıur? 

Kablolarda bo7ula.n yeri nasıl bu 
ıurlar? 

Hayvanlar da biziın gibi rüya 
görürler mi! 

Gün nerede başlar? 
Bulutlar nasıl güneşin g~mesine l 

mani olur? 
Neşeli olduğumtız zaman gözü· 

oıüz niçin parlar? 
Yenl Çocuk Ansiklopedisinde ço 

euğun sora.bileceği bütün suallerin 
cevapları vardır. Bu cevaplar iza.. 

E~l 

1 batlı resimlerle verllmlştir. Her bi
risinde çocuk aradığı sualln ceva- ı ı 

~ A N ~ ~ ş riya t ~I ~brın~t .,~uıa ... hlli~r. ~~~~. 
-----------·~~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~~~~~_:..----~~--~~~~~ 

ESKi OSMANLI IMPARATORLUGUNUN 
lAKSIME UGRAMIŞ DUYUNU UMUMiYE MECLiSi 

Paris, 3 Birincikanun 1937 

Osmanlt Düyunu Umumiyesi 

2 
Maverayı Erden Mümessil Senedatı 

1ti!~ 'rernmuz Hl36 tarihinde Mavera yi Erden hUkilmetile aktedilmiş olan 
d: afnaıne mucibince tediyesi meşrut meblağın dördüncü yarı yıllık taksi 
~· Vade tarihi olan 30 İkinciteşrin 1937 de muntazaıman ödendiğini, eski 
ll~anıı İmparatorluğunun taksime uğramış düyunu umumiye meclisi 
n~arlara ilan eder. . . . 

den i~aenaleyh aşağıda gösterilen meblağ, 20 Birincikanun 1937 tarıhın 
Oluk ıb:ı-ren, Maverayi Erden mümessil senedatının 4 numaralı kuponuna 

abıl tediye edilecektir 
1 iste ı· · 
2 

r ıng liralık sened için: L. O: 1: O 
ı . 

5 
2 ıst<!rling liralık sened için: L. O: 2: 6 

1 ıst rl'n liralrk sened için; L. O: 5: O 

'l:'iit:u mebaliğ Türkiyede, senedin ibraz edildiği gilnün rayici Uzerinden, 
t~· lırası olarak, ve işan ahara deyin aşağıda.ki müesseseler tarafından 

ıye edilecektir. 
Ankarada. T'i k' Cü . lat b · 1 r ıye mhurıyet. Merkez Bankası, Osmanlı Bankası. 

beuta alın ulda: Türkiye Cümhuriyet Merkez B!l\llkası. Osmanlı Bankası, 
c e Bank ........... . 

/Ankara Vilayetir.d ln: .. 
Ankara Vilayeti çiftçilerine dağıtılan.ak uzere şartnamesi mu<;ibince 

açık eksiltme ile satın alınacağı evvelce ilan edilen ~nebi mamulatı "75" 
adet iki tekerlekli (100) adet ikidemirli ve (25) adet üç demirli ve san 
dıkl'ı pullukların satın alınması yirmi beş gün daha uzatılmıştır. lşbu üç 
çeşit pulluğun ihalesi ayrı ayn olacaktıT. Pullukların 20-12-937 pazar 
tesi gilnU saat on beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. lki tekerlekli pulluk 
18.l'In ıınuhammen bedeli (1875), iki demirlilerin 4500, üç demirlilerin 1500 
liradır. 

Şartnameleri Ankara ve İstanbul Zitaat Müdürlüklerinden meccanen 
verilir. İsteklilerin pullukların yüzde yedi buçuk tutarı olan meblağa ait 
banka mektubu veya hususi muhasebe müdürlüğU veznesine yatırılmış 
ınakbuzu ile birlikte eksiltme günü gösterilen saatte Vilayet Damıt Encü 
ınenine gelmeleri ilan olunur. (4423) (8195) 

lstan~ul Barosu ~aşhnlığından: 
Dahili nizamnanıemizin 12 nci madd eeine göre Baromuz heyeti u.mu

ıniyeııi 11-12-937 cumartesi günü sa.at 14,30 da İstanbul Ağ1rceza ma.h 
k~nıesi salonunda toplanacaktır. Arkadaşların gelmeleri rica olunur. 

RuznAme: 
1 - İdart raporun okunması, 
2 - 1938 blitçesinin ka:bülü 

Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değifmez. 
Nezleye, soğuk algınlığına, Nevralji ve bat, dit ağrılarına ıe
nelerdenberi tecrübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

ALGOPAN her eczanede bulunur, 
markasına dikkat. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden~ 
22. 12. 937 Pazartesi günü saatt 15 de lstanbulda. Nafia. Müdürlüğün· 

de (56532.51) lira keşif bedelli Vefada eski talebe yurdunda yapıla.cak 
yüksek Muallim. mektebi binası ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna· 
meleri, proje keşif hülasasile buna. müteferri diğer evrak (283) kurut 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat temlıiat (4077) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az (40,000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafia Vekaletinden alınış olduğu müteahhitlik ve Tica
ret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 22. 12. 937 Pazartesi günü 
saat 14 de kadar Nafia MüdUrlUğUne vermeleri. (7815) 
,~~~~~~!i!!!!!!!!!!!!!~~~!!i!!!!!~~~~~~' 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
ikinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Büyük ikramiye 4 O. O O O Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000. 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi !engin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

CAFER MOshil Şekeri 

• 

Tesiri kat'I isimi kolay 
en iyi müshil şekeridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 
......................... f!ml •• 

Nafıa Vekaletinden: 
lOt---1-938 Pazartesi günü saat 15 d~ 3200 lira muhammen bedelli 2 

ton Lama Demiri açık ekqiJtmeye konulmuştur . 
Muvakkat teminat 240 liradır. Bu işe aid şartname ve ekleri para~' 

olarak Vekalet Malzeme Müdürlüğünden ahnabilir. 
İsteklilerin 10-1-9~ Pazartesi günü saat 15 de Komisyonda ha 

bulunmaları lazımdır. (7886) 

8ahıbı: A.hmet Emin YALMAN Umumi Neşrıyatı ldare Eden. S. SALIM 
Gazetooilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matb::rnsı 

\ l A C L A R 1 N l Z I :::.~e; S A L i H NECATi den alınız. Reçeteleriniz f o s f AT 1 N N E c AT 1 büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır 

Çok kıymetli bir bebek gıdası

dır. Bununla beslenen ya \'n.ılar 
tomhııl kııvvPtli VP nP~Pli nlıır 
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GENERAL 
ürkiye Umum Satış Yeri:ELECTRJ.C 
D K RADYOLARIMDA 

BUL UMUR 
istanbul, Eeyoj~u, ist~k·a~ caddesi No. 28 - Telefon · 43849 - Telgraf~ - Deka.we - is!anbul 

Galata Satıf yeri: MlTAK!DlS Biraderler, Galata, Hezaren sokak No. 2 
\-:..._ ______________________________________ ..... ________________ ...... _______ ..._ ______________ _,, 

~_.. ......... ._ ....................... . 
Çaresi varken ıstırap 

çekmek.. Ne acınacak hal! 

E GRIPIN: 
Uştitmekten müteve~it bü

tün ıstırablnn, adale, bel, 

Sinir ağnlarnu 

E GRIPiN: 
En şiddetli baş ve diş ağn 

larını. romatizma sancı ve 

sızılarını 

keser 

Grip, nezleye ve emsali hasta lıklara karşı bilhassa mliessirdir. 

icabında günde 3 kaşe abnabilir. 
Taklitlerinden sakın•nız. ve her verdP ısrarlP Grnin isteviniz. 

............... cm .... • 

Yalova İlôve Pos~ası 
Akay işletme Müdürlüğünden: 

Fırtına sebebile dün sefer yapılamamasından dolayı gecikmiş olan yol

culara bir kolaylık olmak üzere "Hava sükfuıct bulduğu takdirde" bugün 
tarifede mevcut 12,10 seferine ilaveten saat 9 da köprüden yalnız Büyük 

adaya uğramak üzere Yalovaya bir vapur hareket edecek ve bu vapur 
Yalovadan saat 12,30 da kalkıp yine Büyükadaıya uğnyarak köprüye ge 
lPN"ktir (R212\ 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER ..11111 CZiPEK PALAS ,:11m:, 

ma.Sazalannı ziyaret edl· - 1 I', -

~~s~~uyaAa~:t: ~ . ~QTEL v~ LOKANTASU 1 ~ 
en iyi ve zengin çeşitler - ~- - -- = 
bulacaksınız. := s • z E Sureti mahsusada otelde çıkartılan !§5 

SALON, YEMEK ve § · 1 halis TEREYACI ile yapdmıt = 
YATAK ODASI takımla· - = 
rını HER YERDEN ıYl ~ En nefis yemekler hazırlamaktadır. Lutfen tecrübe ediniz. Si; 
ve UCUZ ŞERAIT ve Fl· := 1 = 

.... ~~TLA·inı•z~.LA-te.da•rik•e•d•eb.i-_.J illllllllll!I Sirkecı Orhan •ve caddesi No. 7 Tel. 24394 llllllllll.• 

SiHiRLi GÖZ 

Bu yeni ve 
sıhramiz 
renk eri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. 

Pudra renkle
r nde inkı ap 

yaptı. 

On kadında dokuzu, yan bir renkte ..._,...,,,.,...."'~"""'"'-"'./ 
t>tidra kullanırlar ve yüzleri sun'i ~ Artık; sizi yaşınn:dan faila Uıti- t 
"makyaj görmüş" bir şekil aldıkları yarlamı!i gösteren ve yüzünüzde ~ 
gibi yaşlanndan fazla ihtiyarlamış "pUi.kalar,, hı>;lbıde yapışan adi ~ 

ha}Tet "C~moscope" makinesi, lik mütehassı ıaıın dediklerini 0 • 

____________________________ , 

MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE HEYVALA· 

RIN USARBLERINDKN iSTiHSAi 

EDUIIŞ TABii nm &IEYV A TU· 

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid eıJilebil 

mesi mümkün değildir. llamnsızlığ 

mide yanmalanru, ekşlllklerini vr 

muawıid lnkıbazlan giderir. Ağız ko 

kusuou izale eder. Umumi hayatın 

intizamsızlıklanru en emin surett• 

rslah ve insıwa hayat \·e canlılıl 

bah,.eder • 

INGII..IZ KANZlJK E07..ANESI 

BEYOGLU • ISTA1'"BUL 

görünürler. Yeni icat edilen şayanı i pudraJan bırakınız ve bir güzel· 

pudra renklerınde bir inkılab yaptı- kuytmuz. 

ğı gibi sihirli bir göz, mevcudiye- ~,....,,_,,.,..,,--.r..,,.....,..,~.,....~.--.......:: ı-----------··--··---------tinden bile şüphe edeceğiniz nisbet-
te pudra' renkleri arasındaki ahengi ramiz renklerini tecrübe ediniz. Yü 
ifşa etmiştir ki bu, Tokalon mües- zünüzün bir tarafına bir renk ve di
sesesi kimyagerlerine bir çok tabü ğer tarafına da başka ren!t bir pud
renkleri esaslı bir tarzda mezcet- ra sürünüz ve cildinize hangisi da
mek imkanım vermiştir. Artık yüzü· ha uygun geldiğini görünüz. Bu ye
nüzde plakalar halinde yapışan ni pudrayı kullanarak cazip, sehhar 
adi pudralara nihayet veriniz ve ve adeta tabii bir güzellik temin <:di
bu2'Ünden Toksılnn mıra.,.ının sih- niz. 
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lstabul Dokumacı, Yazmacı ve İşlemeciler Cemiyetinden: 

Birinci çalışma yılını bitiren idare heyetimizin nısf ını tebdil için 22-
12-1937 Çarşamba günü se<;:im yapıl acaktır. Cemiyet mensuplannm se
çim günü saat 10 dan 16 ya kadar Türbe Babıali caddesinde on numaralı 
Esnaf Cemiyetleri Birleşik idare merkezine hüviyet cüzda.nlan ile birli1' 

te 2'Clerek reylerini kullanmaları rica olunur. 


