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BAŞMUHARRiRi: AHMETı: YALMAN 

Inönü ve Rüstü Aras ıı Çok mUhim bir karar: 
, 

Bu sabah istanbula 
gelmis olacakla_r __ _J 

Hariciye Vekili Atinayal / , 

MilAno 

görüşmesi 

int. baı 
ihracat Tacirleri 

-~arardan_k_u_rt_arıldı 

giderek Balkan Antantı 
konseyine iştirak edecek 
~~~tor Arasla Balkan Hariciye Nazırları 
~sında HararetH Telgraflar Teati Edildi 
lf. ~ara, 11 (TAN muhabirinden) - Batvekil lımet lnönü ile 
ıa;•1e Vekili Doktor T evfık Rüttü Araı, bugün (dün) ıaat 
'lti) da buradan kalkan huıuıt bir trenle lıtanbula hareket 
~er. ~•tvekil ve Hariciye Vekili yarın aabah lıtanbula muva· 
ltr etnııt olacaklardır. Kendilerini iıtaıyonda velciller. IDf'b'uı· 

Hariciye Velilimiıin MilSnoda ltolyo Hariciye Naım Kont Ciyano ile 
yaptığı mühim görüımenin canlı bir lotoğralisi. iki devlet odamı 11 

ortada görüyoruz 

•e kalabalık bir halk kütleıi ujurladı. '"""~~ 
'----s ·-------.ı Da.biliye Vekili ŞükrU Kaya ve İk- ~ AKDENiZ VE 

Uça karcı ~t ~e~m eeıa1 Bayar da kendileri- ~ ROMADAN BiR 
y nı Gazi ıatuyonuna kadar teşyi etti. ' 

S ler. ~ TEKZiP 
etlerı•mı•z Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, -

Iatanbuldan Atinaya gidecek, orada - Roma, 11 ( A.A.) - ltal 

V bu ayın on beşinde toplanacak olan - yanın Şarki Alrdeniz i~n ar m I 7 Balkan Antantı Konseyinde Türkiye- ~ umumi bir yardım ve atle-
yi temıil edecektir. ~ mi tecavüz mdala /aaJrJnn. 

Alımet Emin YALMAN - da tetlıikatta bulunmalıta 
Bol~on Konseyi olduğuna dair olan haber-

•ladcalılara kartı cemiyetin Atina, 11 (Hususi) Başvekil Gene- ler tekzip etlilmekteJir. 
tı....... himayai, üzerinde çok ral MetakS&.9 ile Hariciye müsteşarı ltalyanın umumi mi1111t-
1:-~ bir da•adır. Kırk defa Mavrudis, pazartesi günü toplanacak lara aleyhtar ve ilıi cihetli i 
~ir ıaLıkalllllll ıeçen olan Balkan Koııaeyine ait müzakere- miaalılara ıaraltar oltluja 
~.~ ~~ cena•vq ~ lerin tefe.rnıatmı te11blti etmişlerdir. hatırlatılmalltadır. 

~ i:' Olmuı, ~ije& it kili Doktor Ru;tl Ar..~;':;~- ~ " ~ 
~k .lr_aza 'Ye faaaya kartı tantı Komeyi rei81iğini Yugoelavya C' hh / T" k • j · 
L.a!lliun IÇın klfi derecede aet Bqvekili ve Hariciye Nazın Stoyadi. .Jl Q Ye lt.l 
lıat. adıinu ortaya koymuf· noviQe devntmek mUnaaebetile ken. (t h • • J 
~e diaine ~ 2!1937 tarihli §U telgrafı ye rımızue ı 

llle.eıeılld ıünktt eayımızda, gtlntln göndermiştir: Sıhhiye vekili Refik Saydam dUn İ 
laıı h.L.~rt. ~titunumuzda bu bofluk • fbf/6ns B: S#oyoclinoviç, Yugos· Ankaradan fehrimize gelmi, ve' Pwa 1 
btaı -.ettik. Dünkü aaymmda da lovyo Boı.,eluli ve Hariciye Naım palas oteline inmiftir. Vekil, öğleden 1 
1-r ~tebaum doktor ve hukukçu· . B~lgracl sonra Gülhane hastanesine gitmif, ~ 
Jreı h...ıı. da yaptığımız küçük bir an Ba!kan >:n~ntı Konseyı, nızamna· oradan aıhhat müdürlüğüne gelerek• 
~"'- memız mucıbınce, yarmdan itibaren direktör Ali Rıza Baysunla gl>rtlf • ı 

' bu •iltunda da tekrar avdet <Yazısı 10 uncuda) müştUr. j 
~~ Son iflenen cinayet, bir 

1
. 

S libi Oıtalıiı aydınlattı ve va M 1 d k • 
~~:ıe~~ı:· .~m:~ a aga a ütle 
~ .... &llllellıeliyiz. Bu meeele berin-

Türkiye 
Finlandiya 
güreşi 

Bir Kardeılk Müsaba· 
ka11 Tertip Edjlcli 

Paralarını düşürmüş olan 
devletlere satılan mallar: 
Evvelce Yola Çıkarılmıı Olanların Bedel
leri Eski Kıymetile Ödenecek, Tacirler Es
ki Kontratların lpkasında Bazı Şartlarla 

Serbest Olacaklar 
Ankaradan dün rece aldıiımız bir telgraf, hükUmetin para 

meıeleainde yeni ve mühim bir karanın bildirmektedir. Bütün 
tacirleri ve piyaaayı ehemmiyetle alakadar edecek mahiyette bul· 
duiumuz bu karar, franıın ıukutundan ıonra hiaıl olan vaziyet 
kartıımda tacirlerimizin iıteklerine bir cevap tetkil etmektedir. 
Haber tudur: 

Ankara, 11 (A.A.) - Franaız fran 

/ gının altın eeasmdan ayrılıfmı mü FRANSADAN BiR SES: 
teakip Holanda, İtalya, İsviçre ve 
Çekoslovakyanm paralarını kıymet - Akl 
ten dü9ünneleri yüzünden ihracat ta- ImJZI 
cirlerimiz bUyilk zararlarla k&.1"9ıla,. 
Dllf bulunuyorlardı. 

Bu Vaziyet ka11ıamda başlıca bir 
ihracat merkezi olan lzmir ihraca~ı 
larmdan mürekkep bir heyet, eko -
nomi bakanı Celal Bayan ziyaret ede 
rek bazı memleketlerin para kıymet 
lerini düşürmelerinden doğan netice 
leri izah etmişlerdir. 

başımıza 
alalım! 

Suriye 
Parise 

Zararh 

Heyetinin 
Gitmesini 
luluyorlar 1 

Haber aldıtımıza ıöre, yukarda 
zikrettijimiz memleketler paraları· 

l nın kıymetlerinin dUtürUlmesin • 
-<Clen önoe ~ola~kanlınış olan mıt· Paris, 11 ~A.A.) - Lö Jurnal ga.. 
lar IMdallerlnıR .. ki kıymetleri U- zeteainin ıiyul muharriri Sen 8ril. 
zerinden oUmhurlyet merkez ban· pzeteainde di)"t!' kl: 
kastna ldıtrn.elerf karar altına alın- Surıye heyetınin mantıkan Parf8e 
mıftır. delil Cenevreye citmeai llzımdr. San 

, Bu karara tevfikan Ekonomi Ba- cak statüsUnU anahtarlariyle tesblt 
ı kanhğmca yapılmıt olan ilin üzerine eden Cenevredir. Sandler raporunda
allkadulann verdikleri dosyaların ki pllnı tamamlamak ona dlifer. kon 

~ TUrkofia başkanı BurhanPanoı, Ma· sey kararının Fransa • Suriye mu&• 
'. llye nakit işleri direktörü Halid, Cüm hedesinde istilzam ettiği tadilitı Su. 
huriyet merkez bankası şanj şefi Ca· riyeliler katiyen kabul etmiyorlar. la 

1 birden mürekkep bir komisyon tara· tedikleri bir sıra metalibattan bir ta• 
. fından tetkikine başlanılmıştır. nesi yoktur ki, Cenevrede kabul edl· 

Para kıymetlerinin düfürülme • len muhtariyet prensibiyle taban ta 

1 
sinden önce aktedilmi• olan kon • bana zıt olmasın. Suriye ile hazırladı 
tratların fiata taalluk eden kısım • ğımızı Türklerle bozmuttuk. Ayni u
ları yeni para kıymetlerine göre dü sule devamla aksini yapmak mevzuu 
zeltilmedikçe tüccarlarımızın bu bahis olamaz. Aklımızı bqımıza al. 
kontratlarını ifa etmemekte ser - manın sırasıdır. Suriyenin manevra-

.:::::. •umta -·te halin de idam Finldncliyalı ressam tarafmtlan, best olabilecekleri allkadarlarca İ· sına uymakla herkesin hofnutsuzlu-
iii lordeı milletin güreı temas/on leri sürülmektedir. tunu davet etmiş oluruz. 

lGrk ~~·: meoeleyl başladı '-ti -.ıı •urette ele aıacatnıı cezası 
için lonulan slatü. (T olsil6tmı bu. Filhakika birçok memleketler mah MOŞAJ{ITLER 
gün spor saylom1ıcla bulocabmtı). kemeleri bu kabil vaziyetleri mücbir KudUıı, 11 CA.A.) - Sancafı zift 

ı tıt.tlrecek tlç aebep görtıyonıs: 
~ ~ ._ te,kilit kanunumuzda· 
~ tadiuer, devletçi ve cemiyetçi 5000 Kişi ölüm bekliyor ~· varlığımızın temel tafl 
~ • Bu prensiplerin hükmü 

'"'uaeı~ labada tala.mu. ce- Harp Vaziyetine Gelince: Asiler Cenupta 
~~ de terdt hu ve adaı.t llerliyorl M • • d V aaı~n kurtuımaıı. Ancak ce- ar, adrıt Cephesın e alensiya • 
~ ~ korunmumı hedef bilen mU Madrit yolunu Asiler Kesmicler 
N.,,._.:e l'Uyonel bir aiatem haline Lo d 3' 
-~· . n .ra, 11 ~TAN) - İspanya harbinde ~ef~k hali asilerin 
~ .._ .\duye Bakaıılıfı, lmrah ada- elind~dı~: .. Asıler tcf evvuklarıru idame ettırrnek ıçin ellerinden 
lrtı h. bir •uçlu aana.toryomu, difer geleru butun ·gayreti harcıyorlar. Bir taraftan Madrit cepheİin
'*7 ~.tam birer imal&t de Valensiya ile Madrit arasındaki irtibatı kesmek için muharebe 

Mısır Bizden 
Müzaharet 
istedi 

Kapitülc1syon Konfe
ransına da Çağrlldık 

Kahire, 11 (A.A.) - MIBll' hiikft. 
meti, Milletler Cemiyetin• kabulü ta 
leblne mtlzaharet göatemıeainl TUr ~ "*l Vllcud& gettmıek ve bir ia devam etmektedir. 

Asiler, hattı kestiklerini hattın a· kiyeden rica etmlftir. 

ve önceden tahmin edilmemif bir ret eden Milletler Cemiyeti mO,ahit
yeni aebep addederek bu mukavelele· leri, Beyruta gelmltlerdir. MUphitJe 
rin yeni vaziyete intibak ettirilmesini rin burayı ziyaretlerinin aebebl ma. 
kabul etmı, bulunmaktadırlar. l\lm değildir. 

lngiltere çok geniş bir 
müdafaa hazırlığı 

yapmak kararını verdi 
HUkQmet 400 milyon İngi
liz liralık tahsisat istedi 

~~ar h&klmıda (duvarlIS 
'~e) de çaıı,ma uaulUnU kabul 
•'tbıt btıttın medeni llemin dik -S Celbeden adımlar atmı'°1'· Bu 
lt'la...:. elbette mevzll ve teeadüft 
SHCaktır. Son hadde kadar re 
~ l'ek mükemmel bir .ı.tem 

tefleri altında bulund.u iddia e- Tilrkiyenin bu mUzahereti memnu· 
diyorlar. Hükftmet .ise buna mukabil niyetle yapacağına m~akkak naza. 
müphem sözler söylemekte ve harbi rl~le . bakmaktadır. Dığer taraftan ' ..:a~Miiiii!t;;ı;:.~ 0·---~'·""'."'"•><y 
kaybedip etmediğini açıkça .Oyleme- TUrkı~e. kapitfiluyonlarm kaldırıl • 
mektedir· Hilldllnet hattı kapanDlif ol maaı ıçın nisanda toplanacak olan 
duğunu söylemekle vaziyetin tehll • konferansa da davet edilm.iftir. 

a _ alnıaaı bekleneblllr. 
~ Adıiyemtz auç 1ebeplerlnl 
~-~~~lara klLl'fı mücadele aç· 
•~~"'IUllbfnl zaten kabul etmlftir· 
~~bat, hutahğm, bat IÖ!I 
-ııaa, ~ 'bekıemtyeıret iptidadl.D. 6.. 

$o ektir. 
A :_oflundon "'1ediiletfmlr 
Ilı\ -.aye 'Ve1dJi Şilkrtl Sı&Nıeoıı:IUD-~ 

"-'. '&tı - tanı bir inlallJ»ÇI.&hu vu 
~~itin bqmajeçnp 

~ \'e ~:Un:: cem111m' ... IGJ 

lArluıu 10 uncufl,,J' 

keli olduğunu zımnen itiraf etnıif o· 
luyor. 

MALAGADA 
Malaga cephesine gelince; A1mira 

ya doğru ilerlemekte olduldanm aÖf 
lüyorlar. 

Htlldkmet Kordovaya k&rfl hare • 
ketlerinin netice vermekte oldutunu 
ve aevkulceyel balamdan mWılm bir 
muvatfakiyet ar.andıjmı haber ve 
rlyor. 

Ka.talony& hU"metl bütan pce
yl toplantı halinde geçirmlftlr. Kata 

( Arlosı f O uncıJ.J 

Tayyare 
Piyangosu 
Dün çekı1en numaralar 

tam ve mraya konmuş 
olarak bugün ı O uncu 
say!ada okuyqculamnıza 
cunulma:ktadır. 

Eltemmiyefle fobiyesine loror Yerilen ln9iliı onluıun"1n 61r löıeı 
[Londreden radyo ile elchijımız tefailit üçüncüde] 
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No. 32 Yazan: MOMT AZ F AlK 

Cenup hududunda 
işliyen trenin manası 
Derbesiye istasyonunda beş on 

dakika içinde gördüklerim 

Bir kadının 
39 altını 
çalındı 

Paralar Gömüldüğü 
Yerde Bulunamıyor! 
Kasımpaşada garip bir define hır

sızlığı vakası olmuştur: 

Aldığımız malumata göre, vakarun 
tafsııatı §udur: 

Kasımpa§ada Hacı Hüsrev mahal
lesinde 34 n:ı.uarada Firdes ismınde 
bir kadın oturmaktadır. 

Tren ha.zır... 1 gibi başlıca kaçak merkezlerinden Yaşlı bir kadın olan FirdM, ötedt-n. 
lst.asyon müdürüne veda ederek 

1 
biri değil miydi?. beri biriktirmekte olduğu para! .ı.ı l<.L 

vagona atlıyorum. Vagon iı.deta su- lstasyonu bir kolaçan ettim. Va - dördil kulplu, 35 şi de kulpsuz olmak 
retı nıahsusada benim için takılmış gonlar dolusu hububat vardı. İşte üzere 39 altın lira yapmış ve bunları 
gibi. Fakat bir nokta var ki, o da o zaman c::mup treninin niçin işledi 

evinin bahçesindeki bir köşeye göm. 
ben olsam da olmasam da bu vagon ğine dAir, Mardin istasyonunda hal 

.11üştUr. buradan hareket edecek. Kimbilir, !edemediğim muammanın anahtan -
kaç defa bu vagon şimdiye kadıı.r nı buldum. Bunlar Suriyenin hubu- Bu gömme işinden sonra aradan 
kimsesiz, öksüz bir halde buradan batı idi. Ve bu tren vasıtasile Ha - ~ünler, haftalar geçmiş, nihayet dün, 
kalktı ve gitti.. lep tarikile biltiln iç Suriyeye sev • kadına altı lira kadar bir para lazım 

Kos koca vagonda yapayalnız se kolunuyordu. olduğu için gömdüğü liralardan birini 
yahat ne de fena oluyor. Ben emi- Cenup hududu temdit edilirken ve çıkanp bozdurmfjJc istemiş ve bah~ 
nim ki, demin bekleme salonunda mukavele yapılırken Fransıilar bu nin o köşesine gıderek kazmıştır. 
gördüğüm şilteli, ibrikli testili ve hatlardan istifadeyi şart koşmuşlar Firdes, bütün araştırmalarına rağ
salıncaklı aile de Uçüncil mevkide dı. lşte. ondan dolayı böyle garip bir men paraların bir tekine bile rastgel. 
yapayalnız seyahat ediyor. Kimbi · \•aziyet hasıl oluyordu. memiş, gömdüğü yeri unuttu zannile, 
lir oolki şimdiye kadar karşıdan Hattı biz muhafaza ediyoruz. oraların altını üstüne g<'tirmiş, fa::Cat 
karşıya salıncağı kurmuşlardır bi • Fransız şirketi işletiyor ve Suriyeli bir türlü liracıkları bulunamamıştır. 
le. ler istifade ediyor. Bu hattın, ka - Bu vaziyet karşısında deliye döııen 

Bu trenin hikmeti vücudil nedir? kadıncağız solugu~ polis karakolunda 
çakçılığı da kolaylaştırabileceğini 

İkı saat zangır zangır titriyerek almış ve başına gelenleri anlatarak 
Derbesiye gelinciye kadar bu nokta ayrıca isbat etmiye hacet var mı?.. Muhiddin isminde birinden şüphelen-
yı halledemedim. Çünkü bu kadar Bir misal zikredeyim: Bir altın diğini söylemiştir. 
hastası olan tren değil ya otobüs ve kaçakcısı Mardinden trene biner ve Zabıta, bunun üzerine Muhiddini a
batta dört tekerlekli yaylı araba Derbesiyede hiçbir kontrola tabi ol ramış, bulmuş, sorguya çekmiş, fa -
kalksa zarar eder. Fransızlar şan madan, altınları pekala Suriye te- kat Muhiddin, bu işten katiyyen ha. 
olsun diye zararına mı bu hattı iş · baasmdan birisine teslim edebilir. Bu berdar olmadığını anlatmıştır. 
letiyorlar? · l' gayet kolay ve hem de tehlıke ı ol • Zabıta, şimdi bu esrarlı define hi-

Söylendiğine göre Türk treni Di· · · · vaı k k 1 -mıyan bır ıştır. ı. nız aça çı ıgın kayesinin içylizUnü meydana çıkar • 
yarbekire varmadan evvel, bu hat · k. b k tren parasını ödemesı ve ·ar ıra • makla meşguldür. 
çok kazanıyormuş. Sade Mardinin ması lazımdır. Kaçakçıların bu usu-
değil, belki Diyarbekir havalisiniıı le müracaat edip etmediklerini bil -
mahsulleri bile bu hata taşınıyor • miyorum, fakat mümkUndür. 
muş, fakat tren Diyarbekire ulaşın !kinci misal: Derbesiyenin Suriye 
ca, gerek emniyet ve gerek ucuz . tarafında oturan Suriye tebaasından 
luk bakımından herkes bu yeni hat birisi, birçok ~ilkte hafif, pahada a
tı tercih etmiye bn..şlamrş. Ve cenup 

ğır eşyaları, mesela ipeklileri trene 
taki ecnebi hattı pahalı UcreUerile 
bir lUks olmuş. t~te ben maalesef >·ilkler ve yolda muayyen bir yerde 

.l.i' bizim hududumuzda bekliyen kaçak 
bu llH~e trenle scy·a.lıat ediyorum. 

çılara atar. Hattfı kaçakçılarm tre ı 
Derıbesiye... geçtikten bir mUddet sonra bu 
Derbesiye hakkında yegine bildi· mallan almaları da mümkilndür. 

ğim şey buranın karpu.tlannm meş Amma diyeceksiniz ki, kaçakçılar 
hur olması idi. Gece yarısından bir trenden mal atacakları yerde bunu 
iki saat sonra tren l.st.Myonda dur- karşıdan da yaya olarak veya mer
duğu zaman ilk işittiğim !es te kar- keplerle getirebilirler... Fakat bu 
puza ait oldu: "karpuz, iyi karpuz taktirde karşıdan gelen adamlar 
tatlı karpuz! .... , trenden çok yavaş yüıiidükleri için, 

Pencereyi açtım ve baktım: Bura- devriyeler tarafından görülebilir ... 
da karpuzdan daha fazla şeyler var tşte cenup treninin bu gibi gayet 
dı. Başları garip kırmızı serpuşlu, 8..şikar mahzurları vardır .. 
haki elbiseli birçok Suriye askerleri, Derbesiye garında dolaştığım za
Fl'ansız askerleri, Akelli, ma§lahlı man bütün bunlar şimşek gibi ak -
Araplar, trene doğru akın etmiye baş lımdan geçti. Kimbilir, belki doğ -
lamışlardı. Ben kendimi Türk topra ru, belki de yanlış... Sonra o meş • 
ğında bildiğim için bu manzarayı hur karpuzlardan bir tane alarak 
birdenbire yadırgadım. İçime garip \'&.gona döndüm ... 
bir his çöktü... Bizim toprağımızda 

Vagonum, beni Mardinden buraya 
bizim içimizde bu yabancı askerle -

kadar yalnız ~ıyan vagonum hay -
rin ne işleri vardı.? .. Bereket ve~ln ti kalabalıklaşmıştı. Uzun kalıplı 
trenin boyunca iki iri Türk neferi- fesli birkaç Arap, bir kompartima • 
nin, omuzlarında sUngUIU mavzer • nı doldurmuş, karpuz kesmiş pide 
ler olduğu halde muntazam adımlar 
la devriye gezmesi yüreğime su serp yiyorlardı. Şurada başı akelli, maşlah 
ti. Ben artık ya:bancı askerleri ye. • lı. siyah sakallı, inr.rmzı merkuplu 

· birisi oturuyordu. 
hancı tebaayı seyretmeyi bırakmış 
gözlerimi bu kahramanların Uzeri - Beri tarafta bir genç kaf a.sını 
ne dikmiştim. BUtün bakışlarım on kanapenin yastığına dayamış kes -
larm "sol, sağ, sol sağ, ,, yürüyen tirmiye çalışıyordu .... Ben de yerime 
muntazam adımlarında idi. geçtim ve nihayet kalktık .. 

Birdenbire aklıma trenden inmek Tren mUtemadiyen zangırdıyor, 
geldL Trenimiz burada bir çeyrek· ben uyumıya çalışıyorum... Derken 
ten fazla duracaktı. Ve hatta. taka· karpuz bir tarafa ben bir tarafa git 
cağı vagonlara göre zuhurat kabi • tik. İçim geçmiş ... 
linden bu müddetin bira.z daha u.za- Nekade;r uyudum bilmiyorum. 
ma.sı da mUmkUndU. Tren durdu: 

Gara indim. Ve etrafı dolaşmıya ResUlayin ! 
başladım. İstasyon bizde idi. Fakat Burada ineceğim ve bir iki gece 
istasyonun hemen arka.sına bir kan kalacağım ... 
bur gibi tel çevrilmişti. Buradan -------
ötede Suriye hududu başlıyordu. Şe Bu Y d Gelece~ , 

Harap kalan 
Eski eserler 

Eski eserlerin korunma. iş\ hir 

müddetten beri belediyelere bırakıl
mıştır. Bununla beraber lstanbulda 
Müzeler idaresi de bu işle bilhassa a

lakadar olmaktadır. 
Fakat, bu işin belediyelere verildi. 

ği günden bugüne kadar epeyce bir 
zaman geçtiği halde esaslı bir hare
ket görülmemesi, Müzeler idaresl!ıin 
çazarı dikkatini celbetmi~tir. Bunun 
üzerine son fırtına ve yagmurlardan 
çok harap olan Dolmabahçe, Çarşı. 

kapı. Nişanca karakol uile Unive~i
te karşısındaki sebillerin harap h.1.li. 
ni gösteren birer fotoğraf çektirilmiş, 
altına lazım gelen i.zahat verilerek 
Müzeler idaresi tarafından Maarif 
Vekaletine gönderilmiştir. EP.ki e~er
ler i;,ile bundan sonra ıııkı şekilde 
meşgul olunacaktır. 

Esasen Maarif Vekaletinin ~37 yılı 
blitçesine bu işler için tahsisat konul
maktadır. ~ıaamafih Vekaletin bele
diyeye de taalluk eden bu mesele hak. 
kında lazım gelen teşebbüslerde bu -
lunacağı anlaşılmaktadır. 

Deniz Mevzuatı Bir 
Araya Toplanıyor 

Deniz mevzuatını bir araya topla -
mak için Iktısat Vekaleti Tarifeler 
müdürü Bilrhaneddinin riyaseti al -
tında Deniz Ticaret direktörlüğün<.le 
çalışan heyet, birkaç güne kadar işi
ni bitirecektir. Heyetin hazırlayarağı 
projeler lktnıa.t Vekaleti tarafından 
da tetkik edildikten sonra bütün de
niz mevzuatı için yeni bir kanun çı-

karılacaktır. 

DE~nz AD~1LARININ v AZIFE ve 
MESULIYETLERI 

Fenerler idaresinin Berberler ne 
ahnması mukavelesi istiyorlar? 

• imzalanıyor Ondülcisyon Makinele· 
r i Hakkntd:1 Dün Beles 

diyeye Mür~caat 
Ettiler 

Selahiyetli murahhas~ar bugün
lerde şehrimize gelecekler Berberler, ondüJasyon makineler. 

hakkında hazırlanan yeni talimat.na 
me münasebetile yeni bazı dilekierd~ 
bulunmuşlardır. Berberler cemiyeti 
reiı:.ı.i lsmail Hakkı ile berberler mel<· 
tebi müdiııii Ihsan, dün belediye ri • 
yasetine bir istida vermişler ve riya· 
setçe bu istida meclis encümenlerine 
havale edilmiştir. lsmail Hakkı "e 
Ihsan berberlerin bu talimatname hl!~ 
kındaki dileklerini dün , ayrıca mecliS 
encümenlerine de aajatmışlardır. 

Fenerler 1daresinin satın alınması hakkındaki satış mukavelesi 
yakında imzalanacaktır. Maliye Vekaletinin bu iş için yapmak
ta olduğu tahkikat bitmiştir. Bugünlerde idarenin Paristeki mer
kezinden gelecek salc1hiyetli murahhaslar Ankaraya giderek Ma
liye ile kat'i müzakerelere girişeceklerdir. 

Şimdiye kadar yapılan müza
kerelerde para meselesinden baş 
ka bütün diğer noktalarda tam 
bir anlaşma temin edilmiştir. 

Pazarlık işindeki ihtilafı hallet
mek üzere Adliye Vekili Şükrü 
Saracoğlu hakem tayin edilmiş
tir. Şükrü Saracoğlunun hakem
liğile bu noktanın da halledile
ceği muhakkak görülmekteüir. 
Haziran başından itibaren Fe
nerJer idaresinin hükumete ge
çeceği muhakkak addediliyor. 

Sanayi birlıgi 
Onuncu yılını 
KutiuLuyor 
Sc.nayi Birliği ,yakında kuruluşu • 

nuıı onuncu yılJcniinıünt.: bliylık m~
rc-.s•mle kutlulay.ıcaktır. Bu merası -
nı·ı ait programı hazırlaın:ık üzere 
diın Birlikte bir içtima yapılmıştır. 
Bı: dan başka., Bi,·ak. on senclık fa. 
~·l · •. f'ti hakkında da bir broşür hnzır
lıuı•aktadır. Mer.u;ımderı bir gtln e\'. 

vel bu broışürler neşredilerektir. 

~'ınayi Birli~i id,,re heyeti dün ayrı 
bl.· toplantı yap;'Yı·~ ve samıy· kontrol 
laımmu hakknıd1 bazı gr.rüşnıc>l~r 

YPi·&rak Vekalet~ arzedilmek üzere 
ı,; .. d:tekçc hnztr1 cı:ntı;t.Ir 

Vapurlar için 
mukavele 
imzalanıyor 
Mukavele Nüshaları Dün Son 

Defa Gözden Geçirildi 

Deniz Yolları idaresi için Alman -
yanın Krup tezgahlarına iki partide 
ısmarlanan 13 vapura ait sipariş mu
kaveleleri hazırlanmıştır. Mukavele 
nüshaları, dün Alman fabrika mil. 
messillerile Deniz yolları erkanı ara
ıoında son defa gözden geçirllnıiştir. 
Mukavelenin bugiln imzalanm11sı kuv 
\etle muhtemeldir. Mukaveleye göre. 
vapur bedelleri on senede mtisavi ola· 
ra.k ödenecektir. Almanlar bu para -
lan memleketimizden tütün, fın.111< ve 
diğer mahsulat ile çekeceklerdir Bu 
ioe ait takaıı usullerinde de anlaşma 
yapılmıştır. Ilk parti olarak bundan 
dört ay evvel sipariş edilmiş olan altı 
vapurun ikisi Almanyada tezgaha 
konmuştur. Diğerlerinin de bazı par. 
çaları hazırlanmıştır. Yeni ısmn:-la -
nan yedi vapur da derhal tczgahıt ko· 
nacak ve iki sene sonra 13 vapur de
niiz yollaru:ıa teslim edilmiş buluna 
caktır. 

Bir isim lltibası 

Üniversitede 
Yeni açı :acak 
Enstitüler 

Yüksk tedrisat umum mUdürü Ce
\'at, üniversitede yeni açılacak ensti. 
tUlerin ihtiyaçları il.zerinde tetkikat
ta bulunmuş, Güzel Sanatler Altade
misinde Profesör Dessaveroen Ak:ı.de 
mi ihtiyaçları hakkında izanat almış
tır. 

Cevat, tiyatro mektebi için çalış _ 
malara devam edilmekte olduğunu, 

imtihanların marta kadar bitirilece -
ğini, bilhassa kız talebeye fazla e
hemmiyet verildiğini söylemiştir. 

Yüksek ve orta tedrisat müdürleri 
Cevat ve Avni ayni zamanda gc·lecek 
tedris yılı için alınacak tedhirlere aıt 
tetkiklerine devam etmekteJirler. 

Bina ve Arazi Vergileri 
Hakkında Bir Tamim 

Bina ve arazi vergileri beleuıyele
re geçtiği halde bazı valiler:n, ha.ttıi. 

defterdarların gerek bu vergilere, ge. 
rek bu vergilerin masraf ve tadilatı
na ait meseleler hakkında hala .Maliye 

Aldığımız malUmata göre, berber· 

ler, bilhassa üç noktaya temas etme1'· 

te ve bu Uç esasın yeni tallmatnaıne

de yer bulmasını istemektedirler. 

Bunlardan birincisi ondülasyon :ına· 
kineleri, nekadar fennt olursa olsU!lı 

bu makinelerin sahiplerinde birer ıb• 

tisas vesikası yoksa makinelere isti· 

male salih olduğuna i§aret edecek O' 

lan damga vurulmaması. 
!kincisi, müfredat programı Mili • 

rif Vekaletince de tasdik edilnıış o
lan berber mektebinde esasen ondil· 
18.syon için ayrı bir kı\.ırs olduğunda.ti 
bu makineleri kullanacakların bebe • 
mehal bu kurstan birer ihtisas veti• 
kası almaları. 

üçüncüsü, bu vesikayı hA.mll olan• 
larm munhasıran berberler mekteblrı· 
de imtihana tabi tutulması, fakat itn• 
tihan heyetinde kurs talim heyetin • 
den ayrılacak muallimlere belediye • 
den gönderilecek bir doktorla bit 
fen memurunun da iltihak ~tuıesi. 

Berberlerin ondülasyon mak;nttleri 
talımatmımesi hakkındaki bu dilek• 
:erinden mühim bir kı$mının kabul ı-

Vekaletine müracaat ettikle11 ve bto 1ile1.;eği zannedilmektedir. 
suretle işleri lüzumsuz yere nıüşküla-
ta uğrattıkları görülmüştür:. 

T:'\n- ~""lrsır!>~->"" "'n•n" ~ .. ua~·--+ ,,~ 

defterdarlıklara gönderilen bır ta
miimde badema bu gibi yanlış mua 
melelerle uğraşılmaması bildirilmiş 
tir. 

Şehir meclisi 
7 ov:anlısı 
Şehir Meclisi, dün, Tevfiğin başkan 

lığında topianınıştıı·, iki gun evvd Ö· 

ıen Sadettının aılesıııe mecliH nııı11mıt 
iki mümessılin tazi) ette bulun nası 

kararlaştırıldıktan sonra Beykozda. 
Sultaniye çayırıııdn müştail maudeler 
tesisatı yapan lngılız Şel kumpanya
sına ait mukavclcna.mcnin tadili hak
kındaki belediye riyaseti tezkeresi o. 
kunmuştur. Bu tadılat arasında ha -
vadan transit suretile geçecek vasi· 
talara verilecek malzemenin resımdeıı 
istisna edilmesi gibi mühim bır kayıt 
bulunduğundan tezkerenin kavanin 
mülkiye ve Iktısat encilmenlerı tara
fından ayn ayrı tetkik edilıres. ınu -
vafık görülmüştür. Tekaüt maaşları 

için bütçede 40979 liralık münakale 
yapılması hakkındaki Dahiliye Ve -
kaleti tezkeresi Bütçe encümenine 
gönderildikten sonra pazartesı içtim3 
edilmek üzere toplantıya nihayet ve
rilmiştir. 

VlLA YI:,"T ve BELEDlYE 
BUTÇELERl 

Şehir Meclisi blitçe encüment, be • 
tediyeye bağlı mUlhak bUtça ile ida. 
re edilen müessest:Jere ait bütçelerin 
tetkikini bitirmiştir. Bugünden itıba
ren vilayet ve sonra da beleılıye büt

11 .. .a. lcey Cu 

Şirketinin vaZiyeti 
Kadıköy eu 13irketine, membalarfl'• 

dn filtre tesisatı yapması için verile11 
~ühlet bitm i ştir. Fakat, mukaveleni' 
foshı cih~Lin~ ~idllmiyerek, yeni bit 
hal şekli bulurımııştur. Buna göre, 
şirket ııMnı ·i,·e itibarile bu yeni tesi
:;atı yapnıayt knbuı etmiştir. Satış bU. 
aıısunda da gP.rek Nafıa Vekaleti, gJ" 
rek şirket mümeş~illcrl prensip iti• 
barile mutdbık kalmışlardır. Onümü•· 
deki mart ayındrı. satış işi ikmal edi
leceği için ş;rketin muka\·elesine rfll' 
men yapamadıgı bu tesisata ait tar•• 
ı::atış bcde.ıııe ınıılısup edilecektir. ,. 
...&ı6tJl'Ca$-4 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

A nkara sanayi sergisinde -
dalya. kıuananla.nı IJU paz>l

tesl rnadaiyalan merasimle da.ğıtl1'
caktır, 

• 
U• • sküdar Ç-0cuk B~8\i9fl' 

geııişletihnesl \'e yanma 91İ 
,·e mektep ço<'uklan i~in bir )'U\'B ,,. 

çılması karnrla~tınlmıştır. 

• 
A ki\ GündUz tarafından dUıl ~ 

şnm Eminönü Halke\·lnde ~ 
tihclat, meşnıti~·f't ve CümhurlY"'
me\'zulu hir konferan!t vennlştlr. . ~ 

M ı~ır Kralı Fanıkun doğum . _ 
dönUmU dolB)'lSlylfl dUn ~ 

rimlı.Mkl Mıo;ır 'lef:tr0than~lnde 

re-.mi kahul yn~l~ı~ır_:_ ~ ~ 
........._.......,.....-:.v-4fa~.$V..Z.V ........ 

çelerinin müzakeresine geçilecektir. ~ 

~==-===-====-===~=======~~~~ hir hiçbir hudutta görUlmiyecek gi 
bi bir manzara a.rzcdiyordu. Suriye Seyyah Vapurları 
evlerlle bizim evlerimiz Meta. biri • Bu yıl limanımıza gelecek seyyah 
birine geçml.şler ve kenetlenml.şlerdL \·apurlannın listcle .. i Belediye Turizm 
Yıldızlarm ışığı altında biraz açılan tııUdUrlUğilne tıilJ!ı ilmiştir. Bu liste
kara.nlıkta farkettiğim manzara. bu lere göre, 24 şu~tta Roma, 25 mart. 
idi. lstuyonun ışığında, onların ta- ta Mil Doka, 2G martta General Fon 
rafında bir dUkkln açıktı. Bu dUk- tstopen, 20 nisanda Arandora tatar, 
kan bu &a.a.tte ne iş yapardı aca - 22 nlM.Ilda Gener.ı.l Fon lstopen, 29 
ba ?.. nisar.da Mil Voka. 17 mayısta Gene-

ŞUpheeiz kaçak... ral Fon 1.atopen, 3ü temmuzda Roma, 
Surlyeden bu tara.fa yapllan k~ • , Mil v ıke. ve 30 eylCılde 

çak aevkiya.t yetişm1yormuş gıbi, Z3 ağustosta 
1 

kf 
bizden bu tarata geçen yolculan da Orhadas vapurları ge ece ~7 
imrendirmek ve biraz mal satın almı Pı.nlardan 29 nisarıd~ ve gUma~ı~-

ta.hrlk etmek için A.Çtlmı~ ... zg. ta. gelecek vapurlar bırer n ıçm 
: Derbesiye evvelce de yazdığım Mudanyaya da uğ~ayrscaklardır. 

Deniz adamlarının vazife mesuli. 
yetlcrini tayin etmek için Iktısat Ve
kaleti tarafından hazırlanması dUşU
nülen talimatname için hazırlıklarda 
bulunulmaktadır. Bunun iı;in Avrupa
daki deniz talimatnamelerindeıı istL 
fade edilmektedir. Bu talimatname i· 
le gemilerde çalışan kaptan, .zabitan, 
çarkçı ve mürettebatla.rm muhtelü 
vaziyetlerde ne gibi mesuliyetleri ha
iz oldukları tesbit edilecektir. Bu 
suretle ötedenberl bazı ihtilH!ara se· 
bebiyet veren gemi adamlarının ~lı3-
ma tarzları kat'l bir eekle ıirml§ o

lacaktır. 

GUmrük komisyoncula.rında.n tz. 
mirli Ziya Septekin, bize gönderdiği 
bir mektupta, birkaç gUn ~\'\'el Bey· 
oğlunda kumar oynarken yakalanan. 
lar arasında ismi geçen ~ümrük ko· 
misyoncusu Ziya ile kendisi ar~sı~da 
hiçbir alakası bulunmadığını bıldır -

mı :~t\r. 

Mezbahadan Kazanç Vergisi 
Ahnmıyacak 

Belediye Mezbahadan kazanç ver • 
gisi alınmamnHı için hükumet nezdin. 
de teşebbU!lerde bulunmuştu. Mesele 
Devlet şfırasına intikal etmi~ ve be· 
Ied.ıw lehine bit safha arzetmeğ'e hıış· 
lam;ştır; bu it;ha•·h beledıyenin m&.8· 
-ı..ı bütçesin'lc!l "Karaağı:ıç mUl!sse. 
1atına ait verg1,, i!lmini tafıyaı:ı mas
raf faslı çıkaı·:~•!itır. 

\TAKVi~ili~HAVAJ 
\ 

12 ŞUBAT \ 
CUMA 

Bugünkü Hava: KAPALl 
, ________ , _____ __.,,,_ " ' 

BugUn hava umumiyetle bulutlu ve kap~- ı 2 inci ay G'U.n: 28 Kasım: 9 ı 
tı cec;ecektir . .Yatış muhtemeldir. ~ar,:ıdenız - rıi i 
sahil mmtakaısında , iddetli eıeıı .ızga· • ·ıs · 
men hafifleyecektir. Rüzııar , garp ıstıkn ıh 
tinden kuvvetle esecektir. Orta ~nadol~ ve 
Şark villyetlerinde yaaı'5 kaydedılecektır · 

Dünkü Hava 
Dün, hava yatıştı ve bulutlu. ııec;mi~ti.r. 

Hararet en c;ok 9, en u 2, ıan,tııı~a~. tazrik 
767 milimetre olarak tesbit edılmıatır. Rilz· 
ı1r yıldızdan saatte 20 kilometre sUratle 

' ilkade . 30 30 ı " 
GUneş : 7,00 - Oğle: ı:.. 1 
tkindi: 15,16 - Akşam: 17·

31 
5,201 Yatsı: 19,09 - imsak : 

--~----·--~------~~ 
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Parti genel sekreterliğinde 
bir toplantl oldu mühim 

Vilayet kongrelerine 
iştirak eden 

Saylavlar da bulundular 
li;~~ara, 11 (A.A.) - Bugün saat 11 de Parti Genel Sekreter
hit 1

1nasında Genyönkurul üyeleri ve vilayet kungrelerine müşa
tnışo arak gönderilen saylavların da iştiraki ile bir toplantı yapıl-

tır. 

Siyaset. aıenii 
~---[ .. cüı:ı~uriyet Halk Partisi tüzüğüne 

gore, ıkı senede bir yapılması icap e
den parti vilayet kongrelerinin bu se
ne yaptırılma yılı olduğundan, parti 
teşkilatı olan bütün vilayetler parti 
kongrelerini yapmışlardır. Japanyada Gönüllüler 

D Un Avam Kamarasında dik -

t~tı)j .kate değer bir müzakere 
•ı lid şt.ır. Kamaradaki işçiler parti
Kra.n:;ı Hariciye Nazır vekili Lort 
IUıere rn_dan ispanyadaki gönül -
clldt.ıı.ı daır .. Bu gönüllüler mensup 

"'arı h 0 'k· tıııda u uınetlerin ma!Cıınatı al-
tl'!işler~ı ispanya harbine iltihak et
tıl1.ış 1 r?" tarzında bir sual sor -
tUrıu ~ort Kranborn "elbet. başka 
letin unların harbe iştirak etme -
k~rı e Ve ispanyaya gitmelerine im
l'li rn}'<>ktur. Ancak gönüllü gitnıesi
içltıd erıeden hükumetlerin tebaası 
~iden~' belki de ispanyaya gizlice 
vap er vardır.,, mealinde bir ce -

Vernıi"'t' 
L T lr, 

Ort 1( 
hya .. ~~nbornun bu cevabı lspan-
tıUııu g~nuııu gitmediğini, fakat gö
lerirı gorıderildiğini, ve bu gönüllü -
dal'\ ~a:~akadar hükômetler tarafın 
•tt;.ı:.-1 . 1P olunan bir siyaseti t atbik 

~ rıı ...... 
.... osteriyor. 

Mı.ıheı·t 
tıOıı.. ı l'tlenı 

Ulerin A. • 
devam v sı nıikyasta iştira.kile 
bitıd etmekte olan ispanya har -

Yüksek Maksatla. 
Parti genel sekreterliği kongreler

den evvel vilayet parti başkanlarına 
gönderdiği muhtelü tam.imlerde hü
kumet ve parti 1beraberliği hakkın -
da parti genbaşkurunca ittihaz olu -
nan kararın, C. H. Partisi~in memle
ketin siyasi ve içtimai hayatında güt 
tüğü yüksek maksatların tahakkuku 
nu kolayla.ştırmak, partiyi kuvvetlen 
dirmek ve parti prensiplerini daha do 
!aylıkla gerçekleştirmek için hüku -
metin tam yardımını temin maksa · 
dı ile alındığını ve bu sebeple kongre 
lerde halkın dilek ve şikayetlerinin 
gayet açık ve serbest olarak konuşu
lup görü«ülerek bir karara bağlanma 
smı ve r .rti içindeki her türlü seçim 
lerin serbestçe yapılmasını tebliğ et
miş ve kongrelerin cereyan tarzını 
mahallinde tetkik etmek ve müşah 
delerini bir raporla genel sekreterli -
ğe bildirmek üzere her vilayet kon -
gresine birer mebus gönderilmiştir. 

•~v..ı~!p-eıcı •~111tl\.uul11 t~cıhcn. 

Bu içtimada hilşahit saylavla"rın vi 
18.yet kongreleri hakkında raporları 
ve şifahen verdikleri izahat üzerine 

ZiRAAT iÇiN 
30 MiLYON 
TAHSiSAT 

Ankara, 11 (Tan muhabi
rinden) - Meclis Bütçe En
cümeni Ziraat Vekôlet ine 30 
milyon liralık bir tahsisat Ye
rilmesini kabul etti. Bu para 
ile vekôlet zirai te§kilôt vü-

. cude getirecektir. 

Sabık Krala Para 
Verilmiyecek mi? 

Londra, 11 (A.A.J - İşçi Partisi 
hanedana aid tahsisat listesi Avam 
Kamarasına geldiği vakit Dük dö 
Vindsöra tahsisat verilme.sine kati • 
yen muhalefet göstermiye karar ver 
miştir. 

Maamafih bu karar büyük müşkü
lat çıkaracak mahiyette değildir. Çtin 
kü kral, Dük dö Vindsora kendi tah 
sisatından ayırarak para verebilecek 
tir. 

müzakere cereyan etmiştir. 
Müşahit mebusların raporlarına ve 

şifahen de bildirdiklerine göre, bu se 
ne vilayet kongrelerinin umumiyetle 
tüzüğe ve parti mevzuatına uygun o
larak cereyan ettiği dilek ve şikayet 
lerin açık ve serbest olarak görüşü -
lUp gerek mahalli işler ve gerek hü
kumet merkezini ilgilendiren dilekler 
hakkında kararlar alındığı, seçimle
rin serıbest olarak yapıldığı ve vali -
leri nparti başkanlıklarına tayin edil
miş olması h'll.Susunun müsbet ve fay 
dalı neticeler vermiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Parti Genel Sekreterliği müşahit 

raporlarında mevzuu bahsedilen me
ı:ıt:ı~ıer ve oakanlıkTarı UgıJen<lıren eli. 
!ekler hakkında icap eden kararlan 
alacak ve teşebbüslerde bulunacak • 
tır. 

.ı e ise, vaz· h AI" . • . 1.1edir ıyet a a. Asılerın etın-

1ern9~t Asiler, Alırıiraya doğru iter -

Siya .
1

6 devaın ettiklerini, Valen -
1 ı e M . 
ily1 rn·· adrıt arasındaki müvasa-
1arırı1, ~ternadi ateş altında t uttuk -
larıtıı b.atta tamamile hakim olduk

hlıtjYet '!di~~Y~rlar. ispanyanın cüm 
~etler;,,~ h~kumetj de asilerin vazi
tl'!ekte 9kı tefevvüku inkar etme -
ke.r,, Ve tehlikenin tahakkukuna 
t'rıakta~elrnek için elinden geleni yap 

taıretı~~'. Fevkalade mahiyette olan 
Qı11 1 k ~n rnuvaff ak olup olnııyaca 
titdir estırrnelı; kimsenin elinde de -

1 

lng'lfere geniş bir müdafaa 
hazırlığı yapmak kararını verdi 

Londra, 11 (TAN) - İngiltere Maliye. Nazırı Mister Çember
layn bugün Avam Kamarasında beyanatta bulunarak, mim mü
dafaa masrafını temin için bir sermaye teşkili lüzumundan bah· 
setmiş ve hükumete 400 milyon İngiliz liralık salahiyet verilme
sini istP.miştir. 

tir, ~a:Uhu ~adiseler gösterecek - ı 
he.Ya &·at Vazı yetin en mühim saf
i 111ılrd·;c;· 
&t b; 1tr.' de muhakkakt ı r. A si -

Nazır bu paranın beş sene zarfın· 
da sarfolunacağını ve her sene büt -
çeye kon ulan tahsisat ile ödeneceği
ni ve 30 yılda kamilen ödenmiş ola
cağnu anlatmıştır. 

Meclis bu beyanatı azamt ciddiyet 
le dinlemiş ve mı.ilıalefet namına söz 
söyliyen Mister Atlee meselenin son 
derece mühim olduğunu, şimdiye ka 
dar hiçbir hükümetin böyle bir tek . 
lif ile meclise gelmediğini, vaziyeti 
tetkik ve tahkik için meclise fırsat 
verilmesini istemiştir .Başvekil Mister 
Baldvin de beyanatta bulunarak ar 
zu edilen tekiıklerin yapılması için 
lazımgelen mühleti vermiye hazır ol 
duklarını bildirmiş, mesele bu şekilde 
muameleye girmiştir. Bu mesele 17 
şubatta görüşülecektir. 

leri, ; taraftan A lmiraya ilerledik
tı11a a al rıi sahilleri h~kimiyetleri at- l 
la rnak · . 

tı iç· •çın durmadan çal ıştık· ı 
1 aıı va'

1
11 

Madrit ile salıil üzerinde o-
t' en · 1kler; sıya arasındaki irtibatı kes 1 

"atiYet:akdirde cünıhuriyetçilerin j 
•ııatda' son derece fenalaşacak, ve 1 
ta tıbe · 
1 llıi.id rı devam eden kahraman-
İ!.facak~fa.a ciddi sarsıntıl arla kar~ı-

ı r. 

bite .. t • 
~ti .ı araftan Kat alonya hükô -
tıı "' lll

0

' \ı il.k iç· Udafaas ı nı sağlamlaştır • 
&rİletıın tedbir almakla meşguldü r. 

tı)Ute""' ll'ıateımata göre hükOmet 
tıı · "adr t 
t il.tıday ?Planma halinde ve ku -
t~kv;y, 1 bırleştirmek, müdafaayı 
d't~ aıetrne1ı; ve iaşe teşkilatını in
~r. f:'ak tına alrnak için çalışmakta-
aa.ıGtıv Elt diğer taraftan asilerin de 

cad .t1ı.1ııa ·· k eıed rı tatmin edecek ve mu-
•t tak~rı alıkoyacak bir hattı hare

:011.ııırn~~ etrııeıeri ihtimalinden ba~ı 
1" \ıerttı ~a Ve bu teşebbüsün netı-
aıu... esıııin d . ~ .. 

, .. "'"kted· e varıt oldugu soy • 
IJ ır ş· b" ee' tıe d . _ırndi l ik ne bu teşeb u 
k bir 

6 
bu ılıtimali hakl ı göstere 

f ~Utaıı eınare görünmemekt edir. 
~a ,/ı. Vaziyet vahamet ini muha 

" 1Yor. 

'-.., Omer Rııa DOGRUL 

~ ..\rnavutluk Meclisi 
~tı <>?na, 11 
.\...._ h.abetl CTAU) - Tiranadan ge. 
tı"~\>uu~~ı-e göre Kral Zogo bugün 

l', Parıa.mentosunu a.çmış • 

ln gıltere Maliye Nazm 
Mister Çember/ayn 

Filistinde 

Çarpışmalar 
Kudüs, 11 (A.A) - İngiliz tahkik 

komisyonunun buradan ayrılmasın _ 

dan sonra hızını arttırmış olan Ya 

hudi aleyhtarlığı Filistinin içerlerine 
sirayet etmektedir. 

:Münferi lcsuikastler sık sık vukua 
gelmektedir. 

Su işine 
31 Mıll)on 
Veriliyor 

Ankara, 11 (TAN Muh!Lbirinden
Bütc;e encümeni namma Vekaletin 
teklifi üzerine su işleripe sarfedHmek 
üzere 31 milyon liraya kadar taah
hüt edilmesiııe ve bunun için bütçeye 
tahsisat konulmasına karar verilmiş
tir Teklifte su işlerine Balıkesirin Su 
su; luk kazasından başlanacağı ve 
yapılac.aık tesisatın önu.n:ıüzdeki yıl 
içinde bi~leceği gösterilmektedir. 

Dün Samarie µuntakasmda bir ta 
kını taarruzlar yap:ılmJ şolduğu haber 
verilımiştir. Bu mmtakada bilhassa 
Guivathada mevkiindeki çiftçilere 

karşı bit çete tarafından müsellah Paris Sefiri 
bir tecavüzde bulunulmuştur. Çete, Iralan .. 
bu mevkie üç taraftan taarruz etmiş Faris, ıı (TAN) ~Irak ~evletmı~ 
tir. Parise gönderdiği ılk elçı olan Alı 
~te efradı, . süt t~şrmakta olan Uç 1 Cevdet Bey buraya muvasalat etmiş. 

kAmvonu tevkif etmiştir, tir. . 

1 GECELEYıN RÖPORTAJ 

Beyoğlunda 

- Heil Bitler 
•• •f ' ve unı orma ••• 

YAZAN: SUAT DERViŞ 

M adeni sert bır ses: 
- Heil Hitler! diyor. 

iki topuğun biribirine çarp-
masından hasıl olan bir gürül
tü ve gırtlaktan gelen kuru bir 
ses cevap veriyor: 

- H eil Hitler! 
Gramofon bir Ren şarkısı 

çalıyor. Kırmızı yanaklı, traş 

olmuş kafalı, içkiden şişkin 
burunlu bir adam elindeki ko
ca bira kadehini kaldırıvor: 

- Prozit! 
- Prozitl 

" ki kadeh birib;ne çarpışiyor. 
1 Tezgfı.hın başında iri gövde 

li, kestane sakallı, şişman bir adam 
musluktan boşalttığı biraların köpü 
ğünü kadehin üstünden bir tahta i
le alıyor. 

-~ğda Aımanca. kor.uı;uluyor, 

sıJlda A '1i;ant:.a kon ı.ışll 1 uyor. Hat
' a şu kar~ıda Türkleri~ do!u masa
ı:'a Almaııc;ı krınıışuı •ı yc.ır. r.. th su 
henki olr, ııı.ı ıcap edf":.. genç bir 
hizmetçi !:ı:ı: şarkı mırı'J .naruk hiz
met görüyor. 

"Neredeyiz?,, diye sorm:ıyınız 

bana .. Nerede olacağız .. Bey·Jğlun
dayız .. Beyoğlunda bir lokantada .. 
"Bir Alman lokantasında mı?,. 

- Allah .. Allah Berlinde miyi:ı: .. 
Ham.burgta mıyız ... 

Derchtesgaden'de miyiz ki, Al -
ınan lokantasında olalım!. Beyoğ

ıunda Alman yemekleri pişırcn bir 
lokantadayız.. Beyoğlu İstanbulun 
birkısmı olduğuna, İstanbulda Tür 
kiye Cümhuriyeti hudutlan içinde 
bulunduğun ... gön" 'l'ti rkiyede) ,.,, ve 
demek ki, bir Türk lokantasın -
dayız. 

- He:ı Hit!cı ! 
Yine bır m'ıı;t~rı ic;eri giriyor. 

Bu sefeıkinirı üstünde Almarı J'l' i 
fü.leri hiı ... ·u n kıtıı.atı üniforması da 
\'ar Fak'ir b· ı k•yafet, o k'lrhr çok 
~.:.\•il kıy·1fet.? oc.rıziyor \d, Alman~ 
yada bul .ıl'.nu.;r:r~ ve bıJ kıyafetı 
m~ görml"nıi.7 ot.ın lıirinin hu rn gi
yenin ön;iue .;ı:(;p: 

- Ht:ıy ar ı<.:·"'A~ .. Ne ohyoruz, 
Istanbulda siyasi teşekküllere ait 
üniforma gı.t•:'!·Vi' .. Buradı ecnebi 
<.lduğunutu un.ıtı,..avınız. 

Diye bu:ı 1 :ıiişün~em~k nezni{et
s zliğinı:l~ bul ı ıu:ıru çevirr.'lclJllt.~ ~lll
kan yok. 

M il~teri relip karşt-nııdaki 
masa.ya oturuyor. ~ 

' ı ! 
---1~ 
~!~~ 

,. 

Lokantada bir Alman csehrintn 
!i.ltmcı derecede yaşıyan bir scı rhoş
luk neşesi var. 

Memleketimize misafir ettiğimiz 
ecnei.nlerin kendi zevklerine göre 
eğienmelerine mani olaC'ak kadar 
çiğ değiliz. Kendi hesabtma. ken
dilerine mehmaemken kendi mem
leketlerinde yenilen yenLeklero::: ya
kın yemek hazırlayabilen b'1yle bir 
lokant,-ıya müşt:eri oluşla-mı da bir 
daüssıla iş·-:r~t. olarak hakl: da hu
luyorıım. 

Fakat doğrusunu söylemek ıa.. 
zım gelirse Istanbulun ortasında 
bir Türk lokantası diye girdiğim 
bir lokanta içinde birtakım insan
ların bir müstemlekede yaşıyorlar
mış gibi hareket etmeleri pek sini. 
rime dokunuyor. 

Hiçbir ecnebinin siyasi telakkile
rine veya memleketinin hır politi
ka şefine karşı şu veya bu hissi (kal 
ben) beslemesine cıüdahale edc<·ek 
değilim .. Buna kiro5enin da hakkı 

yoktur. Yalnız gon;,il şunu is~iy..>r 

ld; ut. efendiler yalnız. k~ndi mem
foke'.ll· rıni alakadaı !>de•ı parti his-

1 
h ı, ~· kendi ınemlekt·~ · er:nin hudut. 
ları ı~ıııJ~ meşgul .• !.:= ..ı~llal' . 

Burada bizim misafirimiz olarak 
yaşcı ~ııığı kabul ~ttıi<tcn sonıa bi
ribirlerine rastgeldikleri zaman 
••Merhaba,, demcık kafi değilse ve 
selamlannda bir devlet şefinin is
mini anmak istiyorlarsa ekmeğini 
yedikleri bu memleketin şefinin is. 
mini hatırlayıp bari: "Varol Ata

. tüıık,, demek nezaketini göstersin. 

ler. 

G ramofon "Hoerst Vessel,, 
şarkısını çalıyor. Başta lo

kantacı olmak üzere herkes huşu 
içinde bu havayı dinliyor, hizmet 
eden kız okadar işin farkında de. 
ğil. O köşedeki Türk gençlerinin 
ertesi akşam yine gelmelerini te -
min etmek için onlara uzaıktan u.. 
zağa göz etmekle meşgul ... 

P en yemeğimi bitirdiğim için: 
- Haydi çıkalım, diyorum. 

Hizmetçi kız, şarkı mırıldana 

mırıldana yanımıza geliyor! 
- Hesap, diyoruz. 
- Rechnung ya,. 
- Evet hesap!. 
Dışarda hava biraz rhk .. Lodos 

var bu gece, hafif bir rüzgar esi
yor. 

Saat on bir buçuJ< olmalı. 
- Şurada bir kah,•e var girip 

bir kahve içelim 
- Ne kahvesi? .. 
- Beyoğlunun yüzlerce Kaffee 

Vienerlerinden biri. 
- Viyana kahvesi mi? Aman di

rum yine ayni muhitin içine düş -
miye tahammülüm yok. .. 
- Yok canım! Baksaı.a nekaclar 

tenha ... 

K üçük bölmelerle ayrılmış te 
miz bir kahve .. Alman şehirle 

rindeki mahalle (Konditorel) !erini 
yani paslanelerini hatırlatan bir yer. 
Ortadaki bir masanın üstünde, Al 
manca, Macarca, Polonya ve Çek 
dilinde gazeteler ... Yüzünden Mu
sevi olduğu belli olan bir genç b'r 
masada ve kahve tezgahının arka 
sında kulaklarına ta omuz başla
rına kadar inen yirmi beş kuruş -
luk işporta küpeleri takmış sarı • 
şın ve çok boyalı bir kadın ... Belki 
bir Macar kızı, belki bir yerli... 

Kahvelerimizi ısmarlıyoruz. Böl 
melerin birinin içinde iki Alman 
genci Almanya Vağner hakkında 
bir münakaşa yapıyorlar. 

Diğer tarafta bir ihtiyar çift :Ma 
carca görüşüyorlar. Milleti anlaşı
lamıyan orta yaşlı ve uzun saçlı 
bir erkek tek başına gazete oku
yor. 

Ve sarışın bir Alman kızı eski
miş elbiseleri içinde bir fincan kah 
venin ba.şmda oturmuş .. Bir Pari
ser Tageblatt okuyor. 

Bunlar kimler .. Memleketl~rin
den bu k:ı.dar uzaklara neden gel 
mişler... Siyasi mühacir midirler. 
İş aramtya mı Gikmışlar.. Neden 
doğdukları topraklardan uzaklaş
mıslar. 

Ya Bir Tutarsa!. 
Boşuna pala !;alar gibi görünen a. 

damlar \'ardır, Umma.ı.smız ki mu. 
valf.ak olsun meiela kimisi İst.anbuJ. 
da sıcak su, sıcak hava dağıtma için 
de planlar yapar, Kimisi ada:an biri. 
birine köprü ile bağlamanın hesap.la. 
nnı yapar . .K.inıisi KaJı~mın tepe. 
sine otel inşasını düşunür, klmisi Ar. 
na\ utköy akıntısından elektr.k çı. 

karnıayı iş edinir. Bwılar yılmazlar, 
bezme.ıler ve üşennıezJcr. Seuel~rCd 
bir fikri sabitle o iş üstünde uğraşır. 
lar ,.e tabii muvaffak olamazlar .•. O. 
lamazlar amma. mel·us da olmazlar. 

Böylelerinden biriyle dostluğumuz 
vardır. Aklı başında bir adam, lakin 
dediğim gibi, .suyu ha\·aııa koyup di>v. 
mek 1kabilinden, bir işle ömrünü he • 
der eder durur. Gc~ende bana geldi. 
Yine o teşebbüsünden, fa.kat bu u . 
fer -her sefer öyledir yaı-- büyük 
ümitlerle baJısetti, Projesini falan 
vekalete, fili.n zata gönderdiğinj söY. 
ledi ,Acıdım doğrusu. Kendimi tuta. 
madım, dedim ki: 

- Y alıu ! Acıyorum senin bu e. 
j meklerine. Hala bu işin çıkar yol ol. 
mMlığına anJa.nıadın mı? 

Güldü ve bana ışu frkra~, anlattı: 
- Nasrettin Hoca bir gün elinde. 

ki kliseden kaşık kaşık bir şey abp 
göle kanştınyormuş. Ahbapla.ruıda.n 
biri geç.erken ı;ormuş: 
"- Hocam ne yapıyorsun? Hoca 

ce\·ap vermiş: 
"-Göle peynir mayası kanştın. 

yorum. 
"-Yalın! Sen deli mlsint Göl ma.. 

ya. tut.ar mı? 
Hoca giilürnsrnniş: 
- Ya bir tutarsa! .• demlş. 
- •• İş~ benimki de böTlto Ya . . "' . 

bir munffak olursam o zaman sey. 
reyle sen ..• 

Artık bu lıale gf"lmlş bir UınJde da.. 
ha ziyade ilişme>k istemedim. 

Göle maya kanştıranlann adedi sa. 
nıldığı kadar az değildir. 

8. FELEK 

Çankofun 28 Güvercini 
Çahnmış 

Sofya, 11 (TAN) - Sabık Bulgar 
Başvekili Profesör Aleksandr Çan • 
kofun geçen gece evine giren meçhul 
hırsızlar 28 güvercin çalmışlardır. 

Yugoslav ihtiyat Za· 
bitlerinden Bulgarlara 

Belgrt, 11 (TAN) - Burada ev• 
velki gün Yugoslav ihtiyat zabitle • 
rinin bir toplantısında diğer mese • 
leler arasında Yugoslav - Bulgar e
bedi dostluk paktı da müzakere e • 
dilmiştir. Birçok hatipler, iki mille 
ti kardeşçe biribirine bağlıyan bu 
paktı takdir etmişlerdir. Bu sebep -
le Alman bir kararla, Bulgar ihti. 
yat zabitleri birliğini bir telgrafla teb 
rik ederek selanılamışlardrr. 

Mısırda Faşistlik 
Varmış! 

Faris, 11 (A.A.) - La Republik ga 
zetesi, Mısırda bir faşist hareketi 
mevcut olduğundan, gayesi Başvekil 
Nahas Paşayı devirmekten ve Mısıra 
tam bir istiklal vermekten ibaret bu 
lundu~undan bahsetmektedir. 

en kahvemi tam bitirir -
tS ken, kahvenin kapısı yine 

açılıyor. Evvela içeri sarı kesik 
saçları Mesihin saçları gibi omuz 
larni.a düşen ince bir kadın giri
yor. Sapsarı yüzlü, çökük gözlU 
bir kadın ... Üstünde çok eskimiş 
gümüşi bir t:ıyyör var... Axıkada 
eskimiş bir golf pantalonu ve yine 
eskimiş bir caket giyen zayif, has 
ta benizli bir erkek ... Erkeğin ku
cağında beş yaşlarmda tahmin edi 
len gıdasız, verem yüzlü bir ço • 
cuk .. 

Erkek, çocukla beraber kapının 
önünde duruyor. Kadın büfeye yali 
!aşıyor ve bir Bavyeralı veya bir 
Avusturyalı talıiffuzile: 

- Ein Hörnchen, Sinyor 
Ve yüz paralık bir briyoş ala.. 

rak kapı dışarı çıkıyor. Ve kimbi
lir hangi pis bir odada baba, an
ne ve çocuk bu akşam bir briyoş. 
le karın doyuracaklar 

Erkek kardeşimi: 
- Aman eve gidelim bir daha 

böyle bir kahveye gelıniyeceğim. 
Diye azarlıyorum. . 

Ve o kendisini : 
- Kahve içmeııııinl tııen !stedin 

abla!! ... 
Dive müdafaa ediyor 



TA"" - - ======================= 12- 2 - 937 ~ 
. . 

.M.ahkemelerde 
BU AKŞAM 

iPEK en güze O TÜRKÇE SÖZLO filmlerin 
SINEMASINDA 

Mevlinekapısı Cinayetini Ha 11< Kahramanları ı 
AŞK VE HEYECAN FtL~~ t 
M OTH1Ş VE MUAZZAJY• 

Kimler işlediler? 
iddia makamı suçluların 

beraetini talep etti 
Şüpheli bir 
Ölüm 
Polis ve mliddeiumum!lik dün ,up

heli bir ölüm tahkikat.ına el koymuş. 
tur. Fatihte, Arslanhı:ıne sokağında 

22 numaralı dükkanın üstündeki dai
rede oturan ve mııh· tindc zengin ta
nınan mütekaitlerden Salih dün ölü 

SAHNELER 
Holivutta Müessesemiz içİVll 
yaptırılan TORKÇE SöZL 

NOSHASI VE 
Paramount dünya havadisleri: TEVFlK ROŞTO ARAS CENEVREDE ve ıaıre ... 

VEFAT 
Emekli binba.şılardan Kastamonu 

lu Bay Hüseyin Rüştü Timur 9 şu -
bat sah günü vefat etmiştir. Cenaze 
töreninde bulunan, teessürlerimize • 
.sözle yazı ile iştirak eden zatlara te
fekkürlerimizi sunarız. 

Eşi ve çocukları 

MARTA 

E GGE RTl-l·;N 
YARATTIGI EN GÜZEL FİLMİ 

' ,, ,, '' 
BU LBU LLE~ OTERKEN 

İki sene evvel Mevlanekapı dışında işlenen bir cinayetin muha
keme ve muhasebesi dün sona Cl"di. Bir Nisan gece yarısından 
sonra bostanda pa thyan bir silah bahçıvan Perikliyi cansız yere 
sermişti. Periklinin beslediği iki köpeğin silah sesine koşmama
ları cinayetin daha evvelden hazırlanmış olduğu kanaatini veri
yordu. olarak bulunmuştur. --------------

Hadisenin tahkikine ve c~sedin mu. T E Ş E K K' Ü R Gece yarısından sonra jandarma 
ve polis tahkikata el koymuşlar ve 1 
nihayet Periklinin bostan komş•..:;ı 1 
Rızayı yakalamışlar. Rıza her şeyi 
ink!r ve hadise esnasında Şahinpaşa 
kıraathanesinde bulunduğunu iddia 
etmiştir. Uç gün sonra polis cinayetin 
işlendiği bostanda bir araştırma yap
mış, metruk bir kruyu içinde gömülü 
bir çifte ile bir ağaç kovuğunda ba. 
nıtlar bulmuştur. Rıza, bu çifteyi 
mütareke senelerinde ecnebi asker -
terden korktuğu için gömdüğünü id
dia etmiş ve ehli vukufa yaptrnlan 
tetkikat ta çiftenin buraya yeni gö
müldüğünü ve bir aydan üç gün ev. 
velsine kadar atılmış olduğunu mey
dana çıkarmıştır. 

Şarkı mı Söylemiş, 
Ldf mı Atmış? 

ayenesine memur edilen TabibiadJi Ölümünden çok acı duyduğum sev RUS-JAPON 
MUHAREBESİ Sultanahmet sulh birinci ceza mah

kemesinde dün bir laf atma davası 

neticelendirildi. Davacı 14 yaşında 

Melahat isminde mektepli bir kızdı. 
Şikayetini şöyle anlattı: 

Enver Karan, ölümü şüpheli bulduğu gili annemin cenaze merasiminde 
için cesedin morga kaldırılmasına lü bulunmak, ,ifahen ve tahriren ta
zum göstermiştir. Alınacak rapora ziye ve teselli etmek liı.tfunda bulu
g Lire tahkikata .:feYaın edilecektir. nan a.zi% dost ve akrabalarıma son • 

sw: minnet ve teşekkürlerimi arzey 
•• 

• . .. .. . · ı Tl1.RKÇ~ 

Rızanın karısı Naciye ise: 
- lttisalimizde bir cinayet oldu. 

Polisler arştırrnaya başladılar. Biz 

de korktuğumuz için çifteyi oraya 
gömdük, demiştir. Mevkuf R1za ha -
pishanede yanaşmasına elli lira vere-

rek bu cinayeti Periklinin kardeşi Is. 
t.wrinin yaptığını söylemesini teklif 
etmiştir. 

Dün, ağır ceza müddeiumumisi Ka
şif iddiasını söyledi. Uzun inceleme
lerden sonra mevkuf Rıza hakkında 

beraet karan verilmesini istedi. Pe -
riklinin ihtiyar babasi İle anası ve a 
vukatları da vardı. Davacılar avuka 
tı müddeiumuminin isteğini çürütmek 
için hadise hakkında uzun boylu iza
hat verdi. Mahkeme kararını bildir -
mek için mahkemeyi başka bir gü 
ne bıraktı. 

- Ben Cağaloğlu yokuşundan çıkı
yordum. Bu adam bana: "Gel, gel... 
Ah canım., diyerek lıif attı, bu suretle 
beni arkadaşlarrm arasında küçük dü
şürdü. Kendisine akıllanması için a. 
zami ceza verilmesini istiyorum. 

Su~lu yerinde Ibrahim isminde bir 
delikanlı vardı. Her şeyi inkar eden 
bir tavırla omuzlarını kaldırdı ve: 

- Bay hakim, dedi. Ben kat'iyyen 
kendisine laf atmadım. Ben seyyar ha 
nendeyim. Belki son şarkılardan bi
risi olan gel gel.. şarkısıru kendi ken
dime mınldanmışımdır. Ne yapalım, 

geçim o yüzden .. 

Küçük davacı ısrar ediyordu: 
- Hayır, bay bakim, hayır.. Bana 

gel gel, diyordu. 

Dirileri Ölü 
Gösteren Sigortacı 

Suçlular 
Dirileri ölü gibi göstererek Unyon 

sigorta şirketinden para çektikleri id. 
dia edilen doktor Asaf ve arkadaşla. 

rının muhakeme~ine dün asliye dör
düncü ceza mahkemesinde devam edli 

di. Artin isminde bir şahit dinlendi. 
Artin hadise hakkında bir şey bilme. 

diğini söyledi. Muhakeme müddeiu

muminin iddiasını ıııöylemesi için ta
lik edildi. 

Beraet Etti 

Adliyede vazife gören jandarmalar 
dan Yunus geçenlerde Mehmet · oğlu 

Süleyman isminde bir hırsıılıK suç • 

lusunu asliye ilçlincü l.!CZa mahkeme
sine götüriirken kaçırdığı iı:in ınah

kemeye verilmişti. Asliye üçüncil ce-

Hadisenin tek şahidi olan polis tt 
dinlendi. O, hiçbir şey işitmediğin; 

ve görmediğin, yalnız Melahatin §ika

yeti üzerine suçluyu tuttuğunu söy. 
Iedi. Hakim Melahata sordu: za mahkemesi dün bu davayı bitirdi 

var ve Yunus hakkında beraet kararı ver. 
di. 

- Başka bir şey diyeceğiniz 
mı? 

Melahat heyecanla: 
- Evet bay hakim, evet, dedi.. Ço~ Altı Ay Hapse Mahkum Oldu 

söyliycceğim var. Bu hiç tannnadığnn Beyoğlu nezafeti fenniye mtidürü 

adam bana laf attı, hakaret etti Ken Hayrettin ile muavini Nailin bir rüş-
disine ağır bir ceza verin .. 

Bundan sonra hakim Reşit iddiayı 
sa bit görmediği için İbrahim hakkın· 
da beraet kararı verdi. 

"Ferihayı pek mağrur buldum. Ağabeyimle de 
fazla meşgul. Geçen akşam Şube bahçesinde şenlikte 
hiç yoktan blı- sıkıntı icat etti ve eve dönmek iste
di. Ağabeyimle fıs, fıs konuştular. Sonra bera:ber 
çıkıp, karanlıklara karıştılar. 

lerim. Avukat 
Ferit Upi 

ÖLÜM 
Adliye Nezareti eski mildürlerin

den merhum Hacı Faiz haremi ve 
tütün inhisarı eksperlerinden Kema
lettin Bilgen ile merhum doktor o
peratör Nurettin Faizin valideleri 
salihatı nisvandan Bayan NAKİYE 
BİLGEN rahmeti rahmana. kavuş -
muştur. 

Cenazesi bugün öğle namazında 

Bostancı Camü şerifinden kaldırıla. • 

Sf NENiN EN BUYUK FiLMi. 5 O Z L U 

== 
Bağdad BUlbUIU 

İstanbul halkının çok iyi tanıdığı ve güzel ıeılerini 
her akıam M111r radyosunda dinlediğimiz 

Münire Mehdiye ve Ahmed All'1m'ın 
ittirakile yapılmıt binbir gece efsanelerini tasvir eden Türkçe 

ıözlü ve Şark rnuıikili bir filmdir. 

rak İç Erenköydeki aile makbereei- 1;::~~~;;::::;~:;;;;::::;:;~1 ne defnedilecektir. ~ 

ŞEHiR TIYA, ROSU Operet ı<...ısmı 

~~ııımııımırrı 
ııı 111!11 . ..lll ııı 

illııııııııı 

Bu akşam 
20,30 da 

AŞK MEKTEBi 
Yazan: Yusuf Ziya 

Beste: M. Sabahattin 

BİR DEFAYA MAHSUS 
16-2-937 sah akşamı 

N AŞ 1 T 
AŞK MEKTEBİ operetinde 
NAŞİT tarafından 1 perde 

ayrıca 

komedi 

Eminönü Halkevinde Konferans 

Bu hafta SAKARYA ainemaımda 

MAURICE CHEV ALlER ve MARIE GLORY 'nin 

NEŞ'E iLE 
•Kahkaha, nükte, farkı ve danı 

T .!!.-1-!;r-- T.-r- C'-.-.;.:_ _ _..,.: 

Türkiye Tıp Encilmeni, 10 şı.lbt 
Yeni Türk - Eminönü Halkevi 1937 çarşamba akşamı, profesör 

tarafından her ay çıkarılmakta olan dülkadir N oyanın başkanlığında. . 
(Yeni Türk) Un (50) inci sayısı çık- f ddl lanarak, doktor Osman Şera e 

m~~:~ıerle münevverleri alakadar Çelik ve doktor Ali Şükrü Şavlı 1 

V~l'.IJ 11-fC.ÇU.lV.A.T 

d 1 t 
1 

b 
1 

b fından (Seli mtabiatlı lymphocyts. 
e en yazı arı op amış u unatan . u meningite vaka.sı), profesör aene 
mecmuayı okuyucula.rmuza vsıye . --" Cemil Topuzlu tarafınadn (.l<Jl.l,.. 
ederiz. 

hakkında) tebliğler yapılmış ve 
• mevzuların müzakeresine: Prof 

Halk bil~isi haberleri Eminönü General Kadri Raşit Anday, prof 
HallceVi dil, tarih ve edebiyat şubesi Lutfi, porfesör Abdülkadir No 
tarafından her ay çıkarılmakta olan profesör Nazım Şakir, profesör 
(Halkbilgisi haberleri) nin (64) ün- haneddin Toker, doktor Esat ıts 
eli sayısı çıkmıştır. .ioktor Orhan Tahsin, doktor Asnrt 

Halkbilgisi haberleri memleketi - tirak etmişlerdir. 
mizde çıkan yegane ve çok kıymetli --===---o::::m-===-----~ 
folklor mecmuasıdır. Bu ilmi mecmu 
ayı bütün tarihçile~. edebiyatçılara 
ve dilcilere tavsiye ederiz. 

HAV ACILIK ve SPOR - Dünya 
ve memleket havacılığının on beş gün 
lük h!diselerini sayf alarmda toplJya.n 

(Havacılık ve Spor)un 1 şubat 
li sayısı dikkate değer yazı ve res 
lerle çıkmıştır. (General Niessel) 
bu sayıdaki milletler arası ha vac1l 
dair ehemmiyetli tetkikini herk&' 
katle okumalıdır. 

Köylünün misafir ağırlamMı ne samimidir. Gurbet 
cısını pek iyi bilen köylil, köye gelen misafirin dal' 
ar aşmış, ovalar geçmiş bir Tanrı yolcusu olduğun• 
.nanır. 

Kahvecinin açıkgöz çırağı kaptığı Uç ha.sır sandal' 
·eyi sıraladı: "Ferihayı samimi bulmakta ne kadar aldanmışım. 

'.Ağabeyime karşı gösterdiğ yakınlığı samimi bir ar• 
kadaşlık sanmıştım. Fakat .anladım ki o, bana ait 
olan insanı çalan bir hınıızdan başka bir şey değil-

Eseri haıırlıyan: 

[HAK1KI İNKILAP 
21-

ROMANI] 
Mahmud Ati/IS AY KUT 

- Buyurun, yorgunluk &.im! 
Fefiha Hanım, çocuğa sordu: 
- Adın ne senin, oğlum? 

Jniş. . 
"Annem bana. her zaman: - Seniha, büyüyünce 

seni Seyfiye vereceğim, derdi, fakat ağabeyimin be
nimle alA.kadar olduğu yok. O sıska ve kibirli kızın 
neresini seviyor, bilmem. 
"Baıbalarından mektup bekliyorlar. Gelince, gide

cekler. Onların beklediği mektubu, ben de ne sabır
sızlıkla bekliyorum. 

0Şimdi de köyleri gezmek işi çıktı. Babam bilmiş 
gibi, beni de onlara kattı. Feriha ile ağabeyim yal

nız gitselerdi, aklımı oynatırdım. Annem de bana, 
misafirlere surat ediyorum diye kızıyor. Annem bu

dala mı ne .. Misafirin, ağabeyime nasıl yılıştığım far-
ketmiyor galiba. .. " 

Defterden kopanlmrş kağıt parçaları bu kadar. 
Okurken, yüzüme kan çıktı .. 
Feriha, bunu hissetmişti: 
- Ne dersiniz, Seyfi Bey, dedl. 
Om uz silktim: 
- Ne diyeceğim, tecrUbeıılz, toy bir kızın heze

~·anlan. 
- Fakat ben 6yle te18.kkl etmiyorum. 

- Ne gibi? .. 
- O, hislerinde samiın!. Daha doğruım kUc;ilkten 

tiulıt~ doldurulmuş ve hisleri bu kanalda beslenmiş. 
&!' hıtide birçok vaitlerin tesiri altında.. 

Dudak bUktum: 

- Bunlar, her genç kızm hayalinde yer bulan va· 
ıimeler. 

- Daha başka deliller ister misiniz? 
- Lüzumu yok. Bence bu bir hi.dise değil kl! 
- Sizce hadise olması için ne llzun? 

- Ayni hislerin bende de yaşama.sı kltl. 
- Bu da ihtimal haricinde bir şey değil ki! 
- Ne gibi? 
-- Ayni hislerin sizde uyanması ihtimall 

Ona. biraz daha sokuldum. Dedim ki: 
- Bu hisler bende ba.şlamI.J ve pek ilerleml.ştir1 

i"'eriha Hanun. 
- O halde tebrik ederim, efendim. 
- Neyi? 
- Sevginizi, saadetinizi? 
- Buna teşekkür etmek için, saadet.ime beni lnan-

lırmanızı isterdim. 
Yüzüme baktı: 
- Nasıl? 
- Bu hislerimin muhatabı siz olduğunuıu a.nla· 

lığmız zama.n beni Um.it.sizliğe düşUrmiyerek! .• 
Kıpkırmızı oldu. 
Göğsünün derin nefeslerle kalkıp indiğini f&.rkecll

·orum. 
Fakat heyecanı çok devam etmedi. 

Bu mağrur ve kendine h!klm olmasm& ahfkm km, 
te suretle olunıa olsun, teslr altmda kalmayı bir 

mağl~biyet tel!kkl ediyordu. 
Fakat ben, artık müsterihtim. Kendi arzusiyle his

lerimi söyliyebildiğim için rahat etmiştim. Bunu, 
kendisi de bildiği için beni bir küstah telakki edemi-

yordu. 
Sustu. 
Yürüdük .. , ~ 

Neden sonra k:rrık, içten bir sesle cevap verdi: 
- Yolumuz, a,k yolu değil, Seyfi Bey. Gönüller 

dile gelmeden evvel, ba.stığırn.ız toprağın hürriyetini 
vermek ıaı;ım. 

Ve biraz durup ll&ve etti: 
- Yürüyelin:ı ! 
Ve yürüdük. 
Tırmandığımız tepenin arka.smda Yörük köyü 

~öründü. 
:htilaya uğruyan yurdu böyle köy köy, adım adım 

rü.rüyerek geri alma.k gerek! 
Yörük köyü, ortasmda. bir yeşil dere n.ka.n küçUk 

'irkaç evden ibaret. 
Gün alçalmış, ova.ya ince bir karaltı çökmUştU. 

{öy kahvesi önünde mola verdik. 
Akşam olduğu için köylü kahvenin önüne toplan-m,. 
Bizi g6rUnce, etra!unızı aldılar. 
- Hoş geldiniz. 
- Sefa geldiniz. 

- Ahmet! 
- Mektebe gidiyor musun? 
Başını salladı: 

- Gidiyorum ya.! 
- Peki, ne okuyonıun? 
Gözleri zeka ile parlıya.n çocuk, teytan ba.kışi1İ1 

evap verdi: 
- Ne verirlerse onu okuyorum. 
- Okuduğunu anlıyor musun? 
Bu garip sual, çocuğu ,a.şırttı. Faka.t birdenbitf 

dikkatle genç kızın yüzüne baktı: 
- Abla, siz müfettiş misiniz yoksa! 

Biz gülerken, Seniha lakırdıya. karıştı: 
- Müfettiş benim! 

Çocuk başını ona çevirdi. Fakat pek gözü tutırt&" 
nış gibi, başını iki yana salladı: 

- Bu kadar "tez okur mu insan, dedi, mUfettif 01' 
nak kolay mı? Bizim mektepte senin kadar kızl&l' 
·ar! 

Bu &çıkgöz çocuğun · hazır cev&plm pek ho,unıuJ1 

gidiyordu. 
Dıtiyar bir köylü, lifa. karıştı: 
- Neden olma.sın be Ahmet, ~ehir kızlıı.n, anat!ı.Jl 

'oğma okumuş olurlar. 
Thtiyar köylüniln bu ince istihzumı Seniha anll' 

nadı. Fakat Feriha., art.ık llkrrdıyı değiştirmek zV 

nanı ~eldiiitıi a.nlatmak hıtiyerek: (Arkası var) 
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-Y"A N 
G·· undelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Almanyada Yeni Hukuk [ TARlHl DEDlKODU 1 

ÖKÜZLERi DiKTi 
KA VUGU BASTI 

Ahrnet Emin y ALMAN 

AN'ın h d f' • İrde h e e ı: Haberde, f; 
.. , er şeyde te . d''-
ıt 

1 
. mız, u 

aı;tea~rnlrni olmak, kariin 
0 rnıya çalışmaktır. 

~ MESELELERi I..____ 
lt.1i ÇAL-IŞ_M_A __ ı 

OLUNDA 
ı ... l'lırklye sa il 
IQJ. Da) ~mek ihtiyacında 

lıir h 
~e nı~ madde, bir yarı mlistem-

İıı kend' eu olmaktan kurtulmak 
·tı. 1 

sa.naliinf kendisi kura-

J,'akat b 
•~abUnı 17.de sanayi hayatmm bn~

·ıe ..... esı ancak hUkfımetin yardı • 
.... ·••UJnkıt_d .. • 
-11 .. ,_ un u. Hükfunet bu vardı-
ı.. '""ırgernedı ~ 
~lltı ,,_ · Sanalil teş\':ik i!;in 

• 1o...~1'~rdı, Birçok esvn.mn gu·· ın-
• qı rnı ~. 

~rgı \·e erinı arttırdı. nazı sanayU 
~l'haı resımıerclen muaf tuttu. 

\it r ... ,
1 

rnemıeketln her tarafında 
...., Yet b 

. ()ted • ir sana~i harel<etl baş-
~~ l\t"] ~ beride fabrikalar kunıl
.,lltııı 0 ~eler a~ıldı. :Fakat sanayiin 
bı. il.şunda "' ~li.n . ne bir pro~ram, ne de 
tacı l-"tk~ardı. Ne memld<etin ihti
tn.... .. ık oo·ı· :"'<lir;.. ı ı~·or, ne pazar olup ol-
t. ~· ar t ııı ~ • a.ı; ırılıyor, ne ele mcmle-ke-
'eı.. <anları d'kk "'l>le b 1 • ate ahnıyor<lu. Bu 
hııdı aıı fabrikalar :r.ararla ka.-

~ na~ ana)i şubeleri c;rlcnr
llu binıaııara mü~for:I hulnmadılar. 
~ ""-• r t~crühe devri idi Bu teerii-
1... •Urkl:\' • • 
"'ll(lımr • e ~ıbt her sahada sUr•atle 

t ille etrnek ihtivncıncla bulunan 

1~1~kette san~~·iin plansız, pro-

1 .. ' e kontrolsUz yUrü:remlve-
gost • · • •• erdi. Ru 'il7.den kavbedi-

·~ttna . J • 'lrtn le, zaman ve s:ı,·e a<'nnt· 
l • nu t""n·· ı 1 • • . 'dl l .. ı "'"' ı ~ ' cvn zanın ı 

...._nıı b • 
~lk u tecrUhe devrinden, bu 

rtu1u ~lıŞlnada.n nekaılar çtıbu1\ 
buk :ak, :r.arann öniinü o kadar 
llu al.ılliriz ebe . 
.:._"*~le hiikümetin S.'lnn~;i kon-
"tıalarnı1 ~.Jıir nlliıı..dnhiliude ı. 

llttııl·a k tenıin etmek hususunda 
~ir , atar \"erlligı Wdhirler yerin. 
·· ' 'e ilel'(l ~ · lil'Uk • ~-<i muvaffakıyetin en 

anını olannı.t 
~ ır. 

!:iN ITIR~f: 
?ı~ •ILER? 

OS1<o, 
su"li 't\(Ja muhakeme edilen ~ 
U n ltJra..,-
şul'dii •uırı herkesi lıayreh 

ll'll)·a ·h 1\1.a:r.nunJar öliimle karşı 
~ tıeıer uluncıuJdarını bildikleri ,·e 
b\lıt ı: hükumeti de,imwk 
la. f!ııııtke Stlerle elele verecek ve 

f b t\ Sa,t:!: ha~ parça!n.nm diişmaJl. 
lııalttt, ~ k kadar ileri gittJkleri 

tcbllt 
1
gtlnahlanm neden itirafa 

4~ o duJar? 
htt lı~k 1' dUğu C8ln kafruımda yerleşen 
~~ nı. Blı.iın diişUnUş tarzunız 
lııııtı gehn7 hareketlerini anlamıya 

' b Yor. ÖIUmle karşı ~rya 
'I bıı icadı.. tnaznunun keJJ<ll aleyhin· 

111 bi~ ar kuwetıe delillflr ,·erme. 
~lh aklımız nlmn-or 

~ı a~·eı · · , 
'"lrıde dltn gelen Mosko\'B ~ze. 
tıl'\ırı hluhakemelerin tafsiliitını 
'Aı~ ca htraz anlar gibi olduk. 

d~ ltı:~ar içinde itirnfntta en ileri 
t ~tlrıtakarrır Ra<lek'tir. Radek iki 

l'ot ll hakimine hiç bir şey söy
-~C\'\ı>İa.rı u rnliddet 7Arlmda yapılan 
~ d,~· takip ediyor ,.e herkesin 
.._~ı ~tk~ ıkadar hakikati söyledik-

' ita edll·or. İki ay sonra itl. 
b_ tar \'e..:,.

0 ,~kata .. ,, r. 
tı %ı1tı1ıı rı \'erl. ine ~hep olarak ta 
.. "dl~ırı claııa bir sene evvel bu işe 
'le<'\. ~Pis ' '- '1'ıa.rı '. illan olduğunu, ~n ~ene-
~ ~l'lı,ı ~: Japon ajanlarile tema. 

Şlal'rıu !;enıtıe<lil;rfnl fakat arka.. 
ı.t.'aau ' 1e \·er:mekten 

1

çe1dn<llği için 
~ltı ~ "11 hın. l aııı lU\fımete hnbt>r '\'ereme· 
~ ~l nı atıyor. Sonra a.rtrk So,')·et 

tıdı~ ll\·atf k ' t 
tııuıı ~i ı 'in a oldu,:ru ve kuvve -
~~ l~ttı 0~ Lentnden aldı~ dersten 
te,ı-~~le t~k gerf'k memlekPt i~ln-
1-ıı ~ bUtilıı Panya ve }"ran~nda ve 
> .. '1tonıu dUnvnda Troçklve kapı. 
q"ı ... tıl~tı . ~ . l 

"lll·ıt erı tenv1r ve ikaz lht • 
"- tııtıa t•lru.nu söylürnr 
"il ttı:~aıe~ • • tİllı .. ~:"'~·h ont. ve arkıula..,ıanm 

lı l!ı t~hi . se,•keden sebep ~;ne ih. 

1 Lı- lhliıa~ esı ,.e ihtilalci ruhudur. 
t rı~ lıaı cinin hele bir Rus ihtilal. 

... ı.... ett ruı. . . 
"it~ "Rll btı Hyt>Sıni bilmi,ren bız· 

tol", :ra.;:-ntrk lnw,·etli görUn
t bu onlarda btr an'ane 

ı········································ 

Hl.tler ReJ·ı·m·ı sonzamanıardaAımanyanın 
iç hadiselerinden biri de hukuk 
hareketidir. Hitlerin ırk esas-

Anadolu leh~esinin bazı tuhaf tL 
birleri \'ardır. Bunlardan biri, Oküz. 
Iert dikmek ti.biridir 

Öküzleri dikmek 'tabirini Sadra.. 
7.8.01 Sait Pa.~a, AnadoUu oldu~u hal. 
de, bilmiJ·ordu. Öküzleri dikmek tA. 
birini ilk defa olarak Abdülhamidin 
başmabeyindsl Osman Beyin ağzın. 
dan işitti. \' e milna.~ını anlarnaJınoa 
Osman Be~ llen sonıp öğrenrniJ·e 
mecbur oldu. 

M d A Kan ları üzerine kurduğu Nasyonal e en 1 Un U Sosyalist rePmi, bugünkü Al· 
man Kanunu Medenisini değiı· 

De g•ıst•ı r•ıvor ı tirmeğe lüzum CJÖrdü. Şimdi Al· ı man hukukçuları yepyeni bir 
t medeni · kanun vücude getir· 

Ancak ıertıerin f mektedirler. Alman gazetele· 
haklan §imdiye ri bu deijiımeyi icap ettiren 

KütahJ·alJ GermlJ·an oğullannılan 
Abdurrahman Pa.c;a sadarette bulu. 
nuyordu. Mısır mefıielesi ale\·lendi 
İn~iliz donanma.-ıı 1skemlerlyeyl to: 
pa tutmak Ü7.ere Cehelitt~ra'ktnn 
kalkmış, ~laltaya gt'\ITlk'k liu.re yola 
çıkmı!jb. Abdurrahman Paşa ben hu 
işi baı:;ararnam dedi ,.e istifa etti 
Abdülhamit Abdurrahman Pa .. ay~ 
lstifa.4lını ~f'ri aldırnu.''" çınok <:aİı~h. 
Amma bir tiirlü muvaffak oll\madr 
Abdulhamit i<~iz 'kahnC'a miihiiriinti 
ha~malH'~·in<'i Osman Bey eliyle Salt 
Pa.')a,\·a J:ö"nrlerdl. Ra..~mallf!ylncl ~
man Re,\· hadMn ,.e hJ\~m ile Nl~an. 
ta.~mdaki ki~lr konağı\ ~ehli. Salt 
Paşa iıc;e pek ço'k na7.bımlı. tiirlii ttirlii 
mıw..eretle.r Ut-ri sürdü. Osman ~· 

razan: MEHMET FERiT A YiTER 
HUKUK DOKTORU 

tarihinde idrak ettiğimiz hukuki 
inkıliı.brmızın esaslı bir rüknü olan 
medeni kanunumuz ve borçlar ka
nunumuzun kaynağı, yani İsviçre 
medeni kanunu 've borçlar huku
ku. Alman medeni kanunundan il
ham almıştır. Beynelmilel hukuk 
aleminde vaki olan hareketler do-

B. ugün henüz mer'i bulu
nan "Alman Medeni 

Kanunu", bir çeyrek asır sil· 
ren hazırlanmadan sonra, 
1900 senesinden itibaren mer· 
iyet kesbetmiştir. Bu kanun, 
kendisinden önce yapılmış o
lanmedeni kanun kodifikas· 
yonlarına şekil itibariyle ben· 
zemekte ise de hakikatte ge· 
rek teşrii noktadan ve gerek il
mi bakımdan mühim yenilik· 
ler ve, değişiklikler ihtiva et· 
mekte idi. 

layısiyle hukuki inkılabnmz dolayı. 
siyle bizi yakından alakadar eder. 

Bununla beraber iki cihetten. bu 
kanuna karşı kuvvetli itirazlar 
yapılmıştı: Bir kere kanunun bü
kümleri herke~ tarafından kolay· 
lıkla anlaşılacak bir tarzda terlip 
edilmemişti. 

Bu hal, kanunun halk nazarın· 
da yabancı kalmasını mucip olu
yordu. Bundan b~ka kanunda bu· 
lunan hükümler Roma hukukunun 
ve bu hukuktan ilham alan Alman 
pandekt ilminin prensiplerinden is
tifade edilmek suretiyle vazedil· 
mişti. 

Cermen hukuk telakkiııi de na
zari itibara alınmış olmakla bera
ber kanunda tambir milli ruhun 
noksanı ileri sürillilyordu. Bütün 
bu kusurlarına rağmen Alman me
noni lr<ınlln .. ;Jüıaıu•Uhalilı:ırın \uı. 
nun haline konulması sahasında 

misli nadir görillen bUyUk bir teş
rii eserdi. Bu cihetle tesir ve nü
fuzu beynelmilel sahada gecikme
miş ve o tarihtenberi yapılan muh
telif yabancı kanunlara nümune 
teşkil etmiştir. 

Ayni tesir altında Fransız mede
ni kanununun bile tadili düşünül
müştUr. Halbuki Fransız medeni 
kanunu bir Alman medeni kanu
nunun vücude getirilmesi arzusu
nu bir asır önce doğurmuş, fakat 
bu fikir meşhur Alman hukukçu
su Sa~igny'nin (Savinyi) işe ka
rışmasıyle o vakit filiyat sahası
na çıkmamıştı. 

A lman_ Il'\c~eni kanununun 
açtıgı çıgırdan doğan en 

güzel eser İsviçre medeni kanunu 
ve borçlar hukuku olduğunda Al
man hukuk alimleri de müttefik
tirler. Alman kanununda görülen 
yukarıda kısaca saydığımız kusur
ların İsviçre kanunlarında izalesi
ne çalışılmıştır. Alman medeni 

kanununun intişar saha.ın bir ta

raftan da Uzak Şark dillerine çevi
rilmekle pek ziyade genişlemişti. 

Şimdi bu büyük hukuki eserin 
değişeceğini haber alıyoruz. Bu 
kanunun mukadderatını takip et
mek. gerek kültilr ve gerek hukuk 
n~ktasında.n bizim için de büyük 
bır ehemmıyeti haizdir. Zira onun
cu yıl dönUmtinU 4 llkt~rin 1936 

haline gelmiştir, , . ., Rtuı ihtll&.lci8t hiç 
bir zaman ölumden korkma.nuştır. 
Bunu da hesaba. katmak llzımdır. 

• 
MADRIT ÖNÜNDE 

Londradaki ademi mlida.hale komi.. 
tesl hala İ!'\Jmnya l~lmne diğer dev. 
ıetlt>.rin kanşmama..'iını temin için ted 
bir arayadunmn. • 

Alman , ·e İtalyan ordulan Malaga. 
p aJd&tan sonra Madride yUrUyor. 
tar, belki şimdi de aylarda.nbert ~ .. 
cuğuna kadar bUttin varlığı Ue bu 
şehrl müdafaa eder lspanyollan ora. 
dan da kaçml)"'U mt>ıebur edecek, ve 
tspanyol harbinin Pn mUhlm safhası. 
nı bıt.innlş ola<'aklardır. 

Ondan M>nra da zaten Londra ko. 
mitesinin faaliyetine lüzum kalmıya. 
C8h-tır. 

En yeni haberlere göre, Alman 
medeni kanunu tadil edilmiyecek, 
kanunun kendisi, sistemi, toplulu
ğu ve bir kül teşkil etmesi deği-

Hukuk Dr. Melımef Ferit Ayifer 

şecek, bu ı!ahada yapılacak yeni
lik bu kanunu ortadan kaldıracak 
mahiyette olacaktır. 

Alman Nasyonal - Sosyalist ha
reketinin programında hukuk sa
hasında da milli Cermen görUş ve 
duygularına göre değişiklikler yap. 
mak mukarrer bulunuyor. Bu se
beple Alman medeni kanununun 
bükUmlerinde değişiklikler yapıl· 
ması bekleniyordu. Yeni Alman 
devletinin ilk dört yıllık faaliyeti 
esnasında medeni hukuka ait muh 
telif tadilat yapılmıştır. Mesela, 
~anmağa, çift çubuğun dağılma
ma.sı hwıusuna ait yeni kanunlar 
bu ka.bildendir. Fakat Na.syonal. 
Soeyalist rejimi ise esaslı bir suret. 

te girişmeyi kararlaştırmı§, ilınt ha 

zırlıkla.rt yapmak ve bu işi başar
mak için Haziran 1933 tarihinde 

"Alman Hukuk Akademisi" ni te-

• sis etmiştir. Merkezi Münih şeh
rinde bulunan bu resmi mUessese, 
Nasyonal - Sosyalizm prensipleri
nin ilmi ve bilhassa ameli bir su
rette tahakkukuna çalışmaktadır. 

Y
eni Alman medeni hukuku

nun nasıl olacağı mesele
si üzerinde verilen en yeni malU· 
matı kaydedelim . 

Alman devleti adliye veklleti 

milşaviri ve Alman hukuk alemi

nin ta.nınmıf bir siması olan Dr. 

Schlegelberger, Heidelberg Üni· 
ver-sitesinin daveti üzerine devlet 

ve partinin mümessilleri, birçok 
hakimler ve milddelumumiler ve 
genç talebeden müteşekkil dinle-
·iciler huzurunda "~ledeni Huku-

y ... 't b' k f kun yeni düzenı ne aı ır on e-
ns vermiştir. Bu hususta dev-

ra . f d 
let efi ve Başvekıl tara m . an ve-
rile! emir üzerine işe başl~nıldrğı
nı ve topiu bir kanun yenne a~ 
ayrı kanunlar çıkarılmS.: sun:tı~
le bu yeniliğin yapıl~c?ı. bild_ı
ren bu konferans, bUyuk bır ala
ka ile dinlenilmiştir. 

Gazetelerin bu mesel~ hakkında 
verdikleri malumata gore Doktor 
Schlegelber şu noktalara işaret et· 

miştir: . 
Yeni Alman rejimi herke.sın hak-

kmı tanımak prensipine sadıktır. 

kadar olduğu gi. h kk d 
bi. herşeye takad sebepler a ın a zaman za· ! 
düm etmiyor, mil man taf si16t veriyorlar. Esa· ı 
ı birliğin, yani sen Alman Kanunu Medenisinin · 
~iyetin, gerek bazı fasllları bugün değiımiı 
şeref ve haysi. 
yeue hür oıarak bulunuyor. Fakat yeni vücude l 
yaşamak ve ge- getirilmekte olan proie. eski
rek umumi remfilli~ sh1e nisbetle bambaıka ve ta- i 
temin ve ... ı 
!kültür varlıkları mamen de9işik olacaktır. ~ 
ınbafaza ve in. •••••• • • • •• ••••••••••••• •••...,..••• •• • • • 
kişafa mazhar edilmek. hususun· lara ait hUkUmleri bir arada tutan 
da haiz olduğu haklar ilk önce ge- sun'i bağlannı çözmek ve bu ka-
liyor. Nasyonal - Sosyalist devle- nunu dağıtmaktan başka çare bu-
tin, milli birlik ihtiyaçlarına karşı lunmuyor. Almanya, toplu bir 
koymak için aradığı hukuki bil- medeni kanundan vazgeçmekle 
kümlerin bir takımını Alman me- şimdiye kadar bu kanun saye6inde 
deni kanununda bulmak kabildir. elde ettiği ilmi ve kültürel nüfu-
Faka.t bu kanunun anaprensipler· zunu kaybetmiyecri< midir? Bura~ 
de, mesela milkiyette, kaıbul etti- da akla gelen böyle bir suale şu 
ği esaslar, yeni rejimin amme men cevap veriliyor: Almanyanın ci-
faatlerine ayırdığı en yüksek mev- handa bu hususta haiz olduğu kUI 
ki ile telif kabul etmiyecek bir hal- türel mevkii, hukuki hUkUmlerin 
dedir. Değişmesi lazım gelen pek bir kanunda toplu olmMma değil, 
çok esaslardan birini bu milkiyet hukukunun değerine ve ahlaki 
mefhumu teşkil ediyor. lndividu- muhteviyatına tabidir. 
alismi (ferdiyetçiliği) en ileri gö- Yeni Alman medeni hukuku, ha· 
türmüş olan Alman medeni kanu- yatın muhtelif sahalarına göre hu-
nu "cemiyete karşı !erdin hürri- kuki hükümleri Uç grupa ayırıyor· 
yeti" preıısipini kabul ediyor. Yeni Şahsiyet hukuku, cemiyetler huku 
Alman medeni hukukunda ise "ce- ku ve gayri menkul veya arazi hu-
miyet içinde ferdin hürriyeti" esa- kuku. 
ar yer tutacaktır. Alman medeni 
kanununun bir büyük noktası da 
~vlenme ve ailP hukukunu gerile
re atmasında, bir çahsiyet hukuku 
tannnamasmda, ve "şeref ve hay
siyet" kelimelerinin metninde bu
lunmamasında görülUyor. 

A lman milletinin kan kayna
ğı olan köylülüğün korun

ması ve yükseltilmesi için Devlet 
Şefi ve hükumeti tarafından veri
len ihtimam toprağa sahip olma
nın manevi değC'rini beklenmez 
bir surette yükseltti ve buna mu
kabil menkul milkiyctinin sıyane

ti eski ehemmiyetini kaybetti. Al

man medeni kanunu menkul ve 

gayri menkul milkiyetl hakkında 

yekdiğerinden farksız bir mllkiyet 
kabul ediyor. Bu mücerret görüş 

tarzı Alman milli kanaatine teva

fuk etmiyor. Çünkü geçici bir kıy 
met ifade eden menkul milkiyeti 

ile mukaddes yurdun bir cilzü o· 

lan gayri menkul üzerinde mllki

yetin bir tutulması \'e malikin di· 
lediği Veçhile tasarrufta bulunma

sı kabul edilmesi doğru değildir. 

Alman milletirıin kanaatine göre, 

her iki milkiyet ayrı ayrı sahalara 

taall\lk eder. Ayni kanaat. gayri 

menkul milkiyetinin bir meta gi· 
bi hukuki muameleye tabi tutul

maamı kabul etmiyor ve menkul 
milkiyetinden daha yUluıek bir mil 

kiyet. mefhumuna ihtiyaç gösteri
yor. 

Bu Yulara tevafuk etmiyen Al
man medent kanunu, geçmiş bir 

zamanın eseri sıfatiyle kıymetini 

kaymetmiş addediliyor. Yeni Al· 

man medeni hukuku individua
li~en yU.ı çeviren, Alman ce. 
mıyet fikrine hadim olan esaslara 
tabi olacaktrr, deniliyor. Toplu bir 
kanun bu dilekleri yerine getirmi
ye milsait görUlmUyor. Evlenme 
ve aile hukukunun tanzim edildi· 
ği bir kanunda alım satıma ait bU
kümlerin bulunmaaı arazi milki-. . 
yetıyle fabrika mamulatı milkiye-
tinin birarada mevzuu bahaolma.sı, 
bu yeni düşüncelerle telif kabul 
etmiyor. 

M illi hukukun tekrar meyda
na gelmesi için Alman me

deni kanununun, muhtelif saha-

Şahsiyet kanununda bilhassa 

şahsi haklar, şeref ve haysiyet ile 

hürriyetin korunması, şeref ve 
haysiyet ziyaının medeni haklara 
ehliyeti Uzerinde te!liri, dinutği ça-

lışma ile ibda edilen şeyler Uzerin-
de haklar bulunacaktır. Evlenme 

hukuku , bUtlin aile hukuku ve 
ı;ıira.s hukuku bu kısma dahildir. 

Cemiyetler hukukunda sadakat 

ve bağlılık fikri esasma dayanıla
cak ve muhtelif cemiyet ve taaz

zuv tipleri burada tanzim edile

cektir. Bu meyanda zanaat erba· 

bının durumlan ve iktısadi birlik

ler gözönünde bulundurulacaktır. 

A razi hukuku. menkullere a~t 
ayni haklardan tefrik edi

lecek ve yalnız gayri menkul mil· 

kiyetinin iktisabı tesbit edilmekle 

kalınmayıp bu hukukun muhtevi

yatı da tayin edilecektir. lrtif ak 
hakları ve gayri menkul terbini 

hu meyanda tanzim edilecek. otur
ma ve çalışma yerleri ve gayri 

menkulün kiralanması hukuku bu. 

raya iUıal edilecektir. 

Bu Uç grup dışında kalan sosyal 

iş hukuku e!ki sosyalist rejim u· 
mnnmda kendi başına bir huırnk 

sahası olarak işlenırfişti. 
Bu konferansın nihayetinde hu

kukı yenilik işlerine acele ihtiya· 

ca göre muhtelif sahalarda ayni 

zamanda çalışmıya başlanılacağı

nı, bu çalışmalar neticesinde ayrı 
ayrı kanunlar ortaya konulcı:ığını 

ve bu suretle bir programın bütiln 

kısımlan tamam olunca bunların 

ait olduğu grupa göre sıra numa
ra.siyle bir araya toplanacağını öğ

reniyoruz. Bazı Na.syonal - Sosya
list kanunlar, mesela. çift çubu· 
ğun bir ekonomik birlik olarak ko

runması kanunu, ihtira kanunu, 

haiz oldukları hususi ehemmiyet 

dolayısiyle kendi ba.,ına kalacak
tır. 

Yeni Alman medeni hukukunun 
da hukuk sahasında bUyUk bir te
Air yapacağında şüphe yoktur. Bu 
hususta yapılacak İ..(lleri ve "Al
man Hukuku Akademisi" nin ça
lışmalarını dikkatle takip etmek. 
hukuk ilmimiı i~in bir vazifedir. 

de: • 
''- İlla kabul edeceksin, clfye ı~rar 

etti. !'luhnere U7.adı. Sait Pa5a: 
"- Abdurrahman Pa~a Hazretle. 

ri makamı sadareti i~gal bu~·uru~·or. 
lar. Abdurrahman l,aşa llazretlt-ri. 
nin akıl ve diraJ·etteri, 7..eka n sada.. 
katleri, hamiyeti ml:li~·tleri mü~eı. 

!emdir. l\lührii hümayun ~· ine kendi. 
lerrn.e te\·cih htı,\ nılmak miinasip o. 
lur; zemininde diller döktü. 

Mabeyin~i ~man Hey niha~·et da.. 
~·anamadı, Kubat rlili,\'le her hakikati 
anlatmıya koyuldu. Vt. 8Ö7. amsınr1a: 

- Abdurrahman Paşa öküzleri 
dikti; dedi,. 

Sait Pa.~a - .~kiizleri "ikti huyu. 
nı~·onsunuz. Bu tabirin manasını aa. 
1ı~-amıyonım. 

~man Bey - Abdurrahman Pa. 
~a ille de sadar.-tl kabul etml,\·orurn, 
di~·or.ÖM.izlerl <li'ilp inat edlvor, de<tt. 

Salt Pa~ Ö!{Üzleri dikmek dem"k 
Anadolu lehçesine~ inat \'e ~rnr et. 
me-k, dem~ oldu~ınu anlı~·ayazdı. 

GelPlim difer bir tlhlre: 
Dlf Pr hlr tl\bir d~ "kıwuf11 hM.. 

mak .. t.3.biridlr. "Ka,,ı~ı hft!lltı., , ve 
"l<anığu ha.<ıt•m .... t.B..hlrlerl bir ı,ı 

yapmı,\·a azmi kat'i ile azmetmek mi 
naııımadır. 

Sadrazam miitrrrlm niişttJ ra.-.a. 
nan oğlu ~at ~· lsttnnf m:ıhkPmf'. 
~ı i?:Mmdanctı . BahııM mUter<'im RU,_ 
tü Paşa. Sn'tan AhdiiJftılzln tHiımN"e 
kntili olnnla r ıneyırnın<la hıtltınuyor. 

<in . A •arı:rnlı Kıulı 78llP1f'rclf'n S•inırf 

Eff'ntli de clna~·pf nı1'hkf'!me§I reM 
itli. Sürusi t:f .. nıli Tuna ,1·~,·,,ti nai
bi iken nli ~ithat Pao:a onu hlr ~in 
bir t.-rıı ~f'ife hi'nrlirer"k TııM 'ilayf'. 
ti hurlııclu hari,.lnp , .. .:nrrlı. E<>t.t , .•• 
lilnde Sif"\TI'INliklni, hf'~""""~lil<lttl 

rnf"mtırlan ,·iliwt-t RıRy ""'""" teslim 
ederek \'lla~·rl hwluclu ha.ıirine (!. 

karmak mmlii \"ardı. 

Bu suretle Alanyalı g;ınırf Efencff. 
nin Mithat Paşaya bü,·iik hlr prt'!ZI 
nnh. Bir içim ~uda l\lithat Paşayı 

boğmaık isterdi. 

Bu rarezltdlr ki vlU\~·etlerde 

adi bir kadı olan Sünırl Efendi t". 
tanhula r;etirlldl. Ofnll,\'et mllhkeımeel 
birinci relsllğ\nf' taytn edildi. 

Gel :r.aman. R"İf 1.nman Brendb.fye 
l:ftmi~ nlıtn !\llth~t Pıt"ft A vnıpadan 
~etirtlldl . En·elS Glritte hlr mUdd~ 
marul oturtuldu. Sonrıt Ş1ımll \"Bit ts. 
ytn tdU<fl. Şundu yine ,·1\ltırkte lr. 
mlrf' naktnlnn~n . Vıwa~ ya'-aı, tstan. 
bula ~·akla.,tınldı. Fran~rılarm kan • 
cıkça bir muamf'l~t H1rrlnr !~lr 
konsolosan~lnden Ahdlllhamldln 
Jlt'l'IÇ~ine t.t-s1lm olundu \'f' Sllmrf 
Ef.-ndlnln maddf't.-n \'f' mant-n rtra. 
M"t .-ttiği Malta kikkU tlna~·rt mah. 
kf'm~lnil.- i<Jftma mahkf'lm Mfildl. 

Rfü'tli Pft~ 7.ailf" ~11t RPY -mn. 
hakf'mt- hitiıı hiil.;imlPr f Pfhtm otun. 
duktan -ıonn ifk f'lı""' "'i'l"ii- o :r.a. 
manm Ada.bmd11n oldııfu U7t-rf' re~s 

Slinıri EfMıılh•l 7.ln'r"te ı.:'tfl ~i\~ıri 
Efendi idam hllkmUnli VPrrll .. :ın,..~ ... 

"'""~ h~"1styl anı t rhM• 
leh«:eıı-llf': 

- Ka,,ıflı ha.dınt, "'""""'" ,. .• f ··~ 
MuhakenM"nln men'i, lradMlnl ~('ri 

. tl.ldırttmı. Dedi. 
Abdürrahmort At/il ~,, r:H 
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Türk ve Finlandiva 1f vA-iAN 
Sporculuk KardesliQi VİRG~~~~R~~ACK 
Güreş için 

Beynelmilel 
Güreşte ilk 

Mühim 
Adımımız 

Finlandiya Güreş Federasyo
nunun fahri azası olan ve eski 
güreşçilerden bulunan ressam 
M. N ordström Türk ve Finlan
diya Milli güreş taknnlan ara
sındaki güreş temaslarını teşvik 

etmek maksadile 4 sene için ga
yet kıymetli, sembolik bir statü 
hediye etmiştir. 

lstokholm elçiliğimiz vasrta8ile 
güreş federasyonumuza da bu şil -
din gayesini ve kazanma nizamları
nı bildiren bir program göndermiş -
tir. 

Eski bir sporcu ve şimal memleket 
lerinde çok tanınmış bir ressam o -
lan M. Nordström bu statünün res
mini çizerek bütün masrafını ken -
disi temin etmiş ve me.şhur 1.sveçli 
hej·keltra.ş Andres Jonsona yapt.tr -
mıştı . 
Güreş federasyonuna gönderdiği 

mektupta da, Almanyada gilre,çile
rimizi görerek takdir ettiğini, te -
miz ve sportmen hareketlerini te1· 
\ik maksadile bu şildi koyduğunu 

bildirmekte ve en 1SOn olarak "bu 
teberru sayesinde genç Türk güreş
çilerinin piştarlan ile güreş memle
keti olan Finlandiyada Finlandiy4 
ııampiyonlan arasında yapılacak o -
lacak olan ilk müsabakanın hatıra. -
sını tes'it etmeği arzu ediyorum.,, 
demektedir. 

Şilt bronz olarak dökülmüştür. Bi
ribirile mübareze halinde bulunan iki 
hayvanı temsil etmektedir. Heykel 
murabba şeklinde cilalı siyah bir 
tahtaya ve bir yuvarlak kaideye is
tinat etmektedir. 

Dört cephesinde Finlandiya ve 
Türk lisanlarile yazılmış gümüş lev 

• balar bulunmaktadır. Bu levhalar 
filelin mahiyetini gösterir yazıları 

ihtiva etmektedir. Levhaların birin -
de mine ile yapılmış Finlandiya ve 
Türk bayraklan bulunmaktadır. Kai 
ceye dört tane gilmU, madalya asıl 
mıştır. Bu madalyalara her müsa
bakanın sonunda neticeleri yazıla -
caktır. 

Şilde ait nizamname: 
' ı - Bu şilt beynelmilel Greko Ru 
men nizamatı dairesinde iki memle
ket arasında tam kadro ile yapıla -
cak dört mUsabakanm galibine ve
rilecektir. 

il - Bu mtlııabakalarm tarihleri 
ve mahalleri iki f edera.syonca tayin 
edilecektir. 

m - Müasbakanın galibi olan fe 
derasyon şildi gelecek müsabaka ta 
rihine kadar muhafaza edecektir. 

IV - Dört sene nihayetinde en 
fazla galip gelen milli takım şilde 
eahip olacaktır. 

V - Şilt 1937 senesi karşılaşma 
amdan itibaren muteberdir. 

Güreş federasyonumuz eski bir 
!lpOrcu olan ressam M. NordströmUn 
yaptığı hatırnUvaz jesti takdir et • 
miş ve teklifini esas itibarile kabul 
ederek kendisine teşekkürlerini bil
dirmiştir. 

Bulgar Donkolof Dünya 
Güreı Şampiyonu mu 

Oluyor? 
Sofya, (TAN) - Dünya aerbe!t 

gUreş şampiyonu Amerikalı Dancorc 
birkaç gilndenberi Pariste bulun -
maktadır. Bu güreşçi Framuzlann 
meşhur Deglanı ile karşılaşacak ve 
&..lip geldiği takdirde ayı:ı on. beşin. 
de Avrupa şampiyonu Dankalof ile 
e:üresecektiJı 

4 senelik bir şilt kondu 

-.1 C.t 
I ili 

Finlônciiyoya gidecek gür e~cilerimiıcien birkaçı .• 

Güreşçilerimiz Yann 
Finlandiyaya 

hareket ediyor 
Milli güreş takmumız Finlan

diya milli taknnile karşılaşmak 

üzere yarın şehrimizden hareket 
ediyor. 

Federasyon sekreteri Seyfi Cena
bın başkanlığında ve antrenör Pelli
nenin iştirakile gidecek güreşçileri -
miz her kategoride birer kişiden mli 
rekkep olmak üzere yedi kişidir. Gi 
decek güreş ekipinin yalnız 56 kilo 
sunda evveli.<si ak~am seçme yapıl

mış ve bu seçmede Kenan küçük HU 
seyini mağlup ettiğinden Finlandiya 
ya Kenanın gitmesi Y.arala.ştırılmış -
tır. Bu vaziyet karşısında gidecek 
güreşçilerimiz şunlardır: 

56 Kenan, 61 Yaşar, 66 Yusuf M 
lan, 72 Saim, '19 Adnan 87 ltluot.o.!:o., 

ağır Çoban Mehmettir. 
Güreş ekipimiz 22 şubatta ilk mU 

milsabakasıru Helsingf orsda Finlin 
1 diya milli takunile yapacaktır. 

1 
1 İkinci karşılaşma 23 şubatta yine 

.-----ŞAKA .,.. Helaingfosda serbest güreş olarak 

Türk - Finlôndiya güreıi için ıifdr, 
foyan ressam Norcidröm 

• hususi surette yapılacaktır. 25 şu -

lkl• Çubuk bat Viyaloda, 27 şuha: Yuvansonda 

1 
Greko Rumen olmak üzere ayrıca 

Daha Kaldı :ı~.er hususi karşılaşma yapılacak -

Güreş kafilemiz martın ikinci gü 
nU lsveçin merkezi olan lstokholm-Bir okuyucumuz bize soru-

yor: 
"Spor işlerindeki bu keş. 

m~eş daha ne kadar süre-
cektlr ,, 

Buna cenp olarak kendisi • 
ne şu fıkrayı na.kledlyonız: 

Vaktiyle tütün uzun yue. 
mtn çubuklarla içillnnlş ve bu 

çubuklann IWelerinl de orta 
yerde duran geniş pirinç tab. 
ıa.ıara dayarla.rmı~. Bir çok 
hatırlı ze\"atın böyle uzun çu. 
buklarla tütün içtikleri bir o. 
da.ya sıkılgan birisi ~irer n~ 
kapıya nazara.o odanm kal"l}ı 

tarafında oturan ev sahibinl e
teklemlye giderken mahcubi. 
yetinden yüriimeslnl şa§ınp 

uzun çubuklardan birine takı
lır ve kırar. Bu kabahatinden 
dola3,: 

- Aman! diye teessUfilnU 
izhar edip geri çe1dlirkm 
"çat!,, diye bir çubuk da.ha kr. 
1'8.1', Bu sefer de: 

- Ay! diye a~·aimt değf~tt
rlrken bir Uc;UİıcU çubuk daha 
harcar. 

E'' sahihi de odadaki ya~e
mln c;:ub11kları bi~mb·p ba,lr. 
yan im mahcmp mlNtfftt: 

- TPI~ etme~1nb f"ff'ndlm ! 
Şöyle hu~'tlnınnz ! diye yer 
g~tt-rlr. 

Fakat Uç çnhnk kırdıktan 

sonra ttrtık ut.anmanm yeri 
ka.tmadrı!mı ~ören misafir d": 

- MHAA&.de hnvnJ'lln ! ti<= 
ruhnk ifl'ha lmlc'h. Onla.1" "" 
kmıvrm d11 öyle oturayım! ee 
vahmı verir. 

Rlr kat: cnhu'k cbha kaldt. 
Onlu da km~m d3 o zaman 

da bulunacak ve lsveç gilreş şam -
piyonası müsabakalarını görecek -
tir. İsveç güreş federasyonunun 
programı henüz gelmediğinden 1.s-

veçte bir nihayet iki müsabakadıın 
fazla yapılmaması kuvvetle muhte
meldir. 

Almanya karşılaşmrtları için tef er 
rUatta elan bir anlaşmn yapılama -
mıştır. Bu t.ema~lar için federasyon 
mahafili sarih bır şey söyliyememek 

terlir. 

Coe Luviı 

Siyah kaplan 
Yumruklarının yakıcılığıle meşhur 

olan zenci boksör Coe Luviz, zenci 
boksör Bob Pastörle bir maç 'yapmış
tır. Bob Pastör, Amerikada son za
manların yıldızlan arasına girmeğe 
başlayan bir siyahi idi. BiltUn tah -
mlnler Luvizin kat'i bir gıı.lebe temin 
edeceği şeklinde idi. 

Buna rağmen iki zencinin döğüşü 
sonuna kadar devam etmiş ve siyah 
kaplan hummı bayıltarak kuana
ınamıştir. Sadece hamle farkıle i:'alip 

'3. A KG·LJ L 

N e yalan söyliyeyim, ben 
futbuldan hoşlanmam ve 

hiçbir şey anlamam. Buna rağ -
men sekiz senedenberi e.ski bir 
futbol yıldızı ile evliyiz. Kocam 
Calif ornia takımının eski yıldız -
larmdan.. Allaha şükür ki, Berk
ley yahut Stanford /şehirlerinden 
uzak bir çiftlikte oturuyoruz. Yok
sa, maçlardan hiç birini kaçırmı
yacağımıza eminim. Maamafih se
nenin iddialı ve şampiyona maçını 
kaçırmamıza yine imkan yoktur. 

Ö1Um Allahm emri, sağ isek 
Joe'nın beni tampiyona maçını 
seyre götürmemesi kabil değildir. 

Bizim şampiyona maçına gidişi
miz bir alemdir. Bütün sene buna 
hazırlanırız. Onun için, bu maç; 
ha<:ce gitmek veya en bliyük dini 
vazifeyi ifa etmek kadar ehemmi • 
yetlidir. 

Joe, yıl, on iki ay gazetelerdeki 
tafsilatı ve California timindeki 
arkada.şiarının gönderdiği mektup
ları <*'umakla g~irir, takımdaki o. 
yuncuların yalnız isimlerini değil, 
onlara ait en ufak vak'alan, y~ 
lannı, lakaplarını, kilolarını, sa -
katlanma hadiselerini, hatta a.şk 
maceralarını da en ince teferrüa -
tına kadar günü gilnüne takip e
der. 

Hele mühim bir maç olduğu za
man. J oe, çiftlikte iki eli kanda 
bile ol.sa radyonun başına geçip 
kulağını insanın içini koparan o 
bağrışma ve çağrışmalara yapuş.. 

tırıp dinlemesin; bu mümkün mü?. 
Ve sonra maçı dinlerken kaybet -
tiği \'akti kazanmak için traktö
rilue t>ır ıener takıp gecelen çut 
sürdüğünü komşular kaç kere 
görüp bizimle alay etmemişler mi 
dir?. 

California taknnınm rakibi 
Stanford timinin resmini gazete -
de gördüğü zaman Joe'nm sura -
tında hasıl olan çizgilere dikkat 
etseniz, sanki hayatının en mühim 
anı gelmiş gibi, takalüslerini be
nimle beraber haftada bir kaç de
fa heyecanla seyre mecbur olsanız 
eski bir futbol yıldızının kansının 
ne demek olduğunu daha iyi an
lardınız. 

B ütün bu anlamadığım, all ~ 
kadar olmadığım şeylerı 

anlar gibi görünmek, Joe'nın da • 
rılmaması için yalandan alakadar 
gibi görünmek yok mu, uıl içlıni 
sıkan işte burası. Zaten koca.Dl& 
bir futbol maçı kadar can 111r.lucı 
bir şey tasavvur edemediğimi aöyle 
mek için cesaretim de yok! Ayni 
zamanda çiftlikten kasabaya in • 
mek ve alışveriş etmek, kend~e 
üstıbaş tedarik etmek için şampı -
yona maçı çok iyi bir vesile de ol. 
muyor değil .. 

M aç gilnU Joe, beni sabahle
yin otelin önünden geç.en 

ilk tramvayla uyandırır; ve ı~k 
sözü "Stada öyle hücum var kı,, 
ilk tramvay bile ağız ağıza. dolu.,, 
demek olur. Yataktan fırlayışı 
sanki yangından kaçıyormuş gibi
dir. Banyosunu alırken banyo oda
sının kapısını mutlak açık bırakır. 
Yatak odasını bir buğudur alır. O, 
çirkin ve kalın sesiyle bağı. 
ra ba.Yıra türkU 111öyler. Bunlara 
bakılı~a, Joe'nın bir gün için ak~ı
ru oynattığına inanmak ta kabil. 
dir. 

Son kırk sekiz saat zarfında to. 
pu topu dört saat uyumuşuz~~r. 
Kafam kurşun gibi ağır, dilım 
pas içinde, yüzUm limon gibi sap 

ilAn olunmuştur. Luvizin btıklcnen 
kat't neticeyi alamamaınnı renk kar
deşini himaye eder şekilde döğüştU
ğüne hamlederek halk üzerinde fena 
bir tesir bırakmak ve galip oldu~ 
halde ringten inen iki bokMS!'den mağ 
löp olan Bob Paatör daha ıiyade al
kışlanmı§Ur. 

. \ 

18.rıdır. 

Yeni elbiselerimi görünce biraz 
neş'em yerine gelir amma dün al
dığım ıütiyenimin rahat nefes al
dınnıyacak kadar dar, hele korsa
mın, oturmak şöyle dursun, ayak
ta durduğum zaman bile öteme 
berime fena halde battığını düşü -
nünce, bu ani neş'e bir e.ıdişeye in.. 
kılap eder. 

Fakat ne yaparsın; önümüzde 
mühim bir maç vardır. Çiftlikte 
fazla ı,dşmanladığım için Joenin 
arkada.şlanna şık görünmek ve 
çarnaçar cendereye girer gibi dar 
elbiselerin içine girmek lazımdır. 

Bundan sonra Joe, birdenbire 
dönüp te beni hala saçımı tarar
ken buldu mu, vay halime! O, her 
zaman nazik koca, dünyanın en za
lim adamı olur, çıkar. 

Söylemediği söz, etmediği haka-
.o t:ı. ı.....ıu...... J.'e&.Acu. uuıı;uu .._.un. 

Joe kendinde olmadığı için bUtün 
bunlan affetmekten başka çare 
yoktur. 

Nihayet kahvaltı 21alonuna ine
riz. Sa.at henüz dokuz olduğu hal
de Joe, sanki, maça geç kalıyor
muşuz gibi, deli gibi atıştırır. Lok 
malarını çiğnemeden yutar. Bun
dan sonra adet hükmüne giren bir 
an'aneye riayetle otelin öbür kö
şesindeki çiçekçiye uğrarız. Joe, ba 
na ve kendine en büyüğünden bi
rer adet san karanfil satın alır ve 
çiçekçi kızın sahte takdirkar na-
7.arları önünde merasimi mahsusa 
ıle birini benim göğsüme, öbürü • 
nü de kendi göğsüne takar. 

S tada gitmek için hem trene 
hem de vapura binmek 

icap eder. Zaten yorgun vücudum 
daha atad kapısından girmeden 
bitkin bir hale gelmiştir. Hel~ a
yaklarımı 80rmayın ! Sızısı burnu-

. mun deliklerine kadar vurur. 
Stada girer girmez ilk karşılaş

tığımız şey beni tanımadığım ?ir 
sürü gencin etrafımızı alması cın
net alil.imi gösteren yüzleri ve ha
reketleriyle Joe'yu kucaklamaları
dır. 

Beni hiç tanımadıkları halde kU
çUk ismimle ç11.ğırmalan, deli gibi 
elimi sıkmaları ve hazan da itip 
kakmalan okadar sinirime doku ~ 
nur ki; tarif kabul etmez. Hava 
sıcak olduğu için ben alelusul her 
sene maçlarda fena halde susarım. 
Fakat bunu Joe'ya açmak ne müm 
kün? Bir kere su istiyecek oldum 
da az kaldı beni herkesin içinde f e
na halde tersliyordu. 

C umartesi günü oynanan 
şampiyona maçı Joe ile ev 

leneli ıeyrettiğim dokuzuncu maç
tır. işte, ben eski bir futbol yıl
dızının karısı ınfatiyle dokuzuncu 
defadır bu eziyete, bu cefaya kat
lanıyorum. Fakat şimdi size an
latacağım vak'adan sonra artık 
bu maçlardan o kadar korkum kal. 
madı. 

O gUn, stattan içeri girer gir -
mez. Sutiyenimin kordelası kopa
rak bluzumun göğüs tarafı aşağı 
doğru sarkmaz mı . Mesele susa
mak yahut ta yUzUnU yıkamak ih
tiyacı gibi bir şey olmadığı için he
men Joe'yu haberdar etmek lazım 

geldı. 

Halimi görür görmez: 
"- Pardösünü giy! Ne 

yorsun?.,, 
Dedi. Rica ettim: 
"- Joe, Allaha.şkma Jllerh• 

et, dedim. Bu sıcakta zaten b 
lıyorum. Bir de pardösümU 
giyeyim ? .,, 

"- Öyle ise, maçı kaçıraca1' 
yız, demek istiyorsun?.,, tJtı 

"- Yok canım; ne müna.st~ 
Joe; sen biletimi bana ver:.,tf' ' 
kadınların tuvalet odasına 5 .. . 
bir çengelli iğne ile işi haııed' 
rim!,, 

Bu hal çaresi karşısında J~ 
nun yüzü biraz gliler gibi o1~11

0ı1 ben de fikrini değiştirmesiJl dl' 
korkarak, birden bire yanIIl 
sıvışıverdim. ) 

l.{adınların tııvalol nAa•"";,ıı 
en yoıun uzerınoe- oır öaııo .ı 

mer çadm var. Adeta içeri çe 
yor benim gibi yorgunları... ~ 

Girdim. Portatif bir karyol.ı 

Aradan epey bir zaman g~ 
uzandım. Uyumuşum. ~ 

olacak ki, baş ucumda be.kfü 
hemşirenin çehresinde haf it 
gülümseme var. ~ 

Hemşire, benden bilet nuın . 
nı aldı. Joe'ye haber gönderdl· 

Üç dakika sonra Joe'yu b~ /: 
cumda, beni meraklı gözlerle sil 
ken gördilm: ·Y 
"- Ne oldun Bertha, 111a.b1 J 

hasta mısın? Nen var? Neren 
rıyor." J 

"-Hiç bir yerim ağnmıyor~,ı 
sadece yorgunluktan olacak! ,, 
tan sonra gel, beni buradan al· 1 

Yüzümü eliyle okşadıktan tıJ' 
hemşireye bir şeyler tenbih e~ 
ten sonra Joe, sanki sahada b 
futbol oynuyormuşcasına uçar 
bi, koşa koşa çadırdan ayrıldl· 

~ 

T amamiyle dinlenmiş bir }I ~ 
deyim .. Akşamki danslı~ 

yafete can atıyordum. Maç bi 
ti -A 

• Otele bittabi trenle değil, ~ 
ile avdet ediyorduk. Joe bir çe"'"u 
gibi sevinç içinde idi. ÇUnkU bet1' 9 
nun takımı maçı kazanmış, h~ 
kansı geçirdiği baygınlığın 1g..ıtıd' 
den çabucak kurtulmn.ıştur. ti 
ki bana sorsanız, maçı Joe'n~ııJ 
knnı kazanmıştır amma, Joeol~ 
kansı bayılmış değil; yorg.·.n f 

ğu için serin çadırı bulunca ıJ 
kalmıştır. 1~ 
O akşam o kadar eğlenıtı ·~ 

ki, içtiğim içkiler, yed' .'f 
yemekler gayet iyi içime sinfil

1 ~ 
Şimdiye kadar scyrettiğixn et ı 
maç ve davetli bulunduğııfil I 

kiz futbol suaresinin ot~ 
güzelini yaşamıştım. Yanımdll ti!' 
ran biri yeni, biri eski iki _rııtı'I 
yıldızı, Joe'nun karısı oldugıJ fi# 
çin bana çok ikram ettiler. ge 
mi bir sinema yıldızı zannettiflll, 
Gelec~ seneki maç ak1Jtl'l8 ıJ'' 1 

yor. Keyfim kaçıyor. Fakat ~ 
dem ki Salibi Ahmer imdat ç~,J 
yine stad içinde kurulu ol•; 
O halde neye endişe etmeli? )fot' 
le, bir yolunu bularak kfl.psğı dl 
ya atmaktrr. Buna da na.sil 
muvaffak olurum." 
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· Ameril~a Mektuplar1 

General GaliD 
JL:::.n.cı.:=: Anlatıyor 
lll8rl kurulan mll1l htıktmete 
lattı: iltihak ettiğini bana ,c;yle an-

i - Vahdettin, btltiln d.teklerl 
~ olan 0.manlı imparatorluk 
-atmda IOn günlerini yqadlğı• 
:- farkında dejildi Aklı mra, 18-
bdactı Yeniden kurmak için, blr 
~ tetklllt yapmıya çabflyor • 

te ~ k&racahll ve o Dlabet
h Ferit Pa,ayı aadruamlı • 
~etlnnitti. Eııifte ile kayın 
Jar Vererek, bir takım karar • 
~r, ve bilhua vatan ifıkı 
"IJıöa ert kimaeler aleyhine elle • 

---. ~len fenaııtı yapıyorlardı. 
~" ltlerinde allkuı var 
1U, 

4 
Yl'titmif devlet adanılan • 

tdar~uılara yaranmak 1çin u. 

~ l&l'aymda, milletin hak -
dıııı CUpedllerek, -.ray lu
ba &nıı111 ıU.Une harcanan blr ta 
Jaa.an fllYanm, Uil aahibl olan millet 

eeine devredilmeaini yağma 
teklinde tefair ettiler. 
kla AbcıUUı•micU hal' eden ordu er • 

ve zabltanıyle mülkiye ricali-

~~ almlaruu, kirletmek 18t&-

o Bam &rbdqlanm gibi. ben de 
4-lllel'unca puauya dtlfUrUleDler 
~'biri idim. (28 - 27 Temmm 

). 
An••van, AbdUlhamtdln hal'i 
~ bbden alacaklardı. Bel· 

-. kızıl aultanm Mithat P&f& 
:'!~ ile arkadqlan hakkmd& 
~ tmıayetleri t•klide özmL 

..!..~ bul pDQ abltler, 

~~::.!:~n:::;~u-
'- ~;ır birlik kUl'!llUflar· 

le a.u.,ll haıtin4e, emir zabltllil
-:ak•tbnde bulunan birinci mtl
lle,tıı <tlnı& albay) ı.man Bakb 

•Uracaatt tlaerbıe, bu birliP f-ca llltllıim blr yardım.da bu:-Uftum. Ancak, bu gençler 
~ 16rem.edller ve galiba içle • 
Ser. buııan yakayı da ele verdi· 

... ~~ ~uhtemeldir 1d, benim bu 
-~. Da.mat Ferldin kulağı
'-. &ttrıaJ, olaun. Vakii, tevkifim • 
1ıı1..,,_~bç IÜD evvel, erkln•barp 
~ Seyfeddin Bey, ban& gel-
~ (lıl. )(.) srubundan aldıil 
.._ ta ıöre, yalmıda tevkif e-
~ haber aldJiml bildJr .. 

.... nıııJu, butretim ballan• 
~aktı ki, pıenmiye. ,.ıaut 
~muvaffak oıl.mqarak 

Kon yada 
Kumandan
lığı ve valiliği 

Vekiller Heyeti kararlyle Dalılltye 
Veklletlnden teblif olundu. 

Konya Ud ay kadar evvel, mtı • 
him blr layana lllıııe olmu,ıu. Se
ri tekilde yapılan tedipler, uayifl 
niabeten temin etmitfe de, ilyanm 
faal lmilerinden olan Delibq 
Mehmetle birkaç arkadqı latanbu. 
la l&VUfMUf, Çoğu da fD'8&t bekle
mek üzere, fur&y& buraya ıizlen
mif bulunuyorlardı. 

Konyaya gidip ite batladıktan 
biraz aonra., btlyt1k erklnıharblye
nln gösterdiği lüzum üzerine kol • 

ordu kıumaııdan.. 
ııtı eallhiyet; ile 
ihdu edildi. Bu 
vazifeyi baıı& ver 
diler. Konya, ay
ni F.l.ID&llda ordu. 
nun meıızu. mtıfet 
tieliği merkezi idi 
Menzil milfettitli: 
ği miralay K1. 

lıı/Jor he/desi N •yYorl:un gece monıorosını gösteren pml pml bir lofoğral 

N evyo rkta 
iLAN, iLAN ... 

I
• lln, flln, illn... Sağınız, aohl

nuz hep lllııla dolu ... bi1huo 
la htanbulda da IOn zamanlarda 

m:!.e2°.:k· ~::m. M AK . N E pek çoğalan .. ık. elektrik lllnlan uıuıu.u& .1- 1 göze çarpıyor. Her halde, bunlar Nev 
yor) - Nevyork york belediyesini epey maeraftan 
rıııtmuna adım a • caklannı açarak ıokağın ortumda 
tınca ilk if, ta • kurtanyor. Çünkü bunlar, tehri ay-

vandan l.f&İI asılan 1 e v h & 1 a r • K 
~;or~:~=IZ~ :::ı =~kb:: onu şu r 
lacakamız. Sonra gidip gümrt1k me-
murunu anyacaksmıı, ağzın& bir lo-zmı Beyle (fimdt 

Trakya umUm 

müfettl§i generaı 
Kizmı Dirik) 

General Galibin bofırotıntla .t~lc.Jirle andığı Gene- ele verdik. Ben~; 
ro/ /Clvm Dmlc. lı efrat 

kum 11k19tınp e9yalarmızı hafif blr kun, Amerikanın, 
muayene ile çıkartacakamız, radyolu nihayet dünyanın 
blr \aksiye binip yerinize gid~ekai· en yilkaek binuL. 
ııi.I. Yüz on iki katı o. 

lan bu binadan va 
toplı. 

.--Y-A_Z_A_Nlll!I~-.. --. yor, takriben iki yUz elli9er mev. 
cutlu ıUvarl alayları te9kil edi • 
yor, bunlann ihtiyaçlarını ve mal 

N evyorka gelen bir tandığım, purda iken ba.hae-
ilk gece fazla lflkl&n görünce diyorlardı. Aradı • 

donanma var, aarınetmt,. Fakat er- ğnn adresi kapıcı. 

Salahattin zemeaini tedarik ediyordum. 
Kimn Bey de, teaia ettiği ktl· 

teai gece, daha ertesi gece bu donan- ya aordum: 
ma hep devam etını,... .._ Elli beşinci 

Biz, Nevyork& gündüz çıktığmııı kat yirmi numa
için ~~deki tesir, bqka türlü ol· ral ~uanaör." dedi. 
du.. Koyden ,ehre inen Leblebici Birdenbire ba§ım G •• •• çUcük fabrikalarda kılıç, mızrak ungor gibi 9eyler yaptmyor, böylece ild 

Jenerol Klıım Diril:len hir batıra: 
Millf ScrYoıtcr Mire/oy 

çlrdiilm vapurun t&yfalarm& 
mahaue k&maralarmcla bile (Le • 
nln) in bUetleri vardı. 

Hattl hiç unutmam, bu btlstler-
4• birinin altında IU cllm1e Y8Jo 
mlıydı: 

"Kl lavun. 1D&llca ki non l&vu· 
ra no ne manca?.,, 

'CXlın çal1pr1a, ona yemek var, 
kim çalıfmaua ona yemek yok!.,, 

Enlernatyonal zihniyet tafJyan 
ltüyan tayfalarmdan vapurda btt
ynk kolaylıklar cördtlm. 

İ neboluda, mtlbaN'k Anadolu 
topratma &yak butıt-n d&ld 

kanın dunuiarnu tize burada an
latamam. M .... k topraklara hep 
ytlztlmtı röztımtı atlrerek eevinç 
J6sYaflan akıtımttım. 

lneboluda beni kua k&)'lllakamı 
De irtibat sabiti vapurda kartıla-
4dar. <Blrlnclklnun 338). 

Ankarada Atat1lrk tarafından 
kabul edildim. Bana, y\lkaek neza
ketleri icabı, ukerl ve mWld va • 
sitelerden lıaaglalni kabul etmek 
lltedlllm1 tordular. 

Ben de, kayıtm. tartmz emirle
rini ,erine Ptlrmlye bam oldu • 
umu, ve hamlacbJdan bllytlk bi
nanın nereetne deetek olabllece • 
ilmi lmlt ediyorlarea, o yolda bir 
vaslfe vermelerini &nettlm. 

iki sUn llOllra, mtlnhaı alan 
Koa1& ft)Dtjlne tayin edlldlilm. 

taraflı askerin maJwrıe ve teçhi. 
zatını blr dereceye kadar tamam • 
lamıya çaıı,ıyorduk. 

Horhor gibi, f&fırdnn. Hep onu ha· dö dU 
tuiayıp gUIUyorum.. Taksi ile gi. ~ bizi 
derken o kadar değil de, uı1 ertesi r; m 
ıtınU Nevyorku gezmiye çıktığım :venl apartmanla • 

B lrR>lriııl mUtealdp U.kll vakit... nn odalan kadar 
lidftnill ilayı&r\', ~ YERiN AL TINDA bt\vUk. Ante1ilon1n :ııl ve bina iltfiıomındon hir 6rnet 

ce~b.etJ. kumandahı._ll_smet 1nonu) ..- • ~ .------.-.---• 
aüa ~'·~.dererek, miralay A partaDaDm 6Düu h~ · oto-
Fahniddbi B6Yfii corteilerat J'ah- bUlt geldi. .. Bet Gakika IODZ'8 1

' 

reddin Altay) ıtıvarl kolorduaunu blsl blr kiSfenln bafmda tadirdi. K,.-. 
takviyeye pyret ediyorduk. Bun· divenlerden indik. YokUf Af&iı de
dan bafka, Konyanm bol erzak ğll. Yerin altına .. 
membalan da ordunun latlfadeal - Subway .. Glfede yalnız para boz. 

• 

Belkis Haliıı 
ne arzedilmekteydi. cluruluyor. 'l\ırnikenin bqmda kim. ACAÇSIZ MEZARLIK 

Bu çallfJDalar, pek zevkli idi.. ee yok: Parayı delikten abp, geçiyor
Ancak, iane uaullyle malzeme te- , ıunuz. Herkes koşuyor. içeri girdik. A ısanaörtln ıUr'aUnden inaanm 
darik edilmekte olmumdan dola- Ayakta kaldık. Kimaenin dizinden kulaldannm yolu tıkanıyor 

dmlataa 110kek- ıt.-hM• ... ftdaa ~ 

ladır. Bu lllrılum en bttyüğtl. ,c1ft,. 
lik Ul.nıdır. 

I
• nun Nevyorırt. ,...ı IJQ!lllll 

tasla; bDdttl. tamdıtı ..,... 
rin daha fuluım, daha blytlğilnl. 
daha göeteriflialnl, daha maldnele,
mı.tni görüyor. Çokluk, bUytlkUlk 
ve ıUr'at ... Her ,eyin en bUyUğU ve 
en çoğu.. GUrültünün de ..• 

yı, hUkAmet merkezinde memnu· 8.f8iusmr görmek mUmkUn değil. gibi oluyor. "Zınk" diye birdenbire 
niyetalsllk b&f gö8termifti. Anla. ÇUnkU, herkes gazete okuyor .. Bat durunca da, 1ankl, beyninizin içinde 
filan, bazı flklyetler de vuku bul· d~ndü.rücü blr ıür'at ve gürültü ile bir tavan yıkıldığını zaıınediyorsu • s 
maktaydı. gıdlyoruz. nuz. on cinayetin 

Dahiliye Veklletl, bu yUzden be Kalabalık yerlerde seyrUseferi l· . 

Bütün bunlar Nevyorkun d19 yl
ıU. Henüz içyüzUnü göremedim. 

n1 mütemadiyen .W.tınyordu. A· dare etmek için polil yok. Her köte- Ben, ilk beşinci katta pencerenın s Uç 1U1 arı 
tatUrk, yine tam zamanmda lJDda. ba.tmda direkler var - direklerde ı- yanma pek yakl&flll~'Or, hele dıfan 
da yetiferek blr eınirie "tekllifl ıpkl&r yanıyor - bu Jflk, bazan kır· hiç bakamıyordum. Nihayet ceaare-
Jıarblye., \18UlUntl teeilJ etti. DlW oluyor, bazan yetil ... KaJ'tmUI· timi topladım. Gördüjilm manzara, neler yapmıc,ar 

K.onyada bulunduğum umana da kll'Dluıı ı,rğı gördün~ mtl, duı:up hiç te botuma gitınedl. Büttln Nev- Y 
alt mühim vak'alardan biri de bekleyiniz, Geçemezslnil. Tehlike york toza bulanllllf clbl.. Niabet..ı Dört gün evvel bir hırmlık yapo. 
Konya layanmı idare eden Delibaf vardır. alçak blnalann ela alvrilen ken bir avallıyı öldilren ve bet kilL 
Kehmedin yetmif kadar tiWılı OROMCEK ACI arum y1 de yaralayan Nlzmı ve arkad811 
ile, dtlfman Polatlı hlzalarma ka- ~kaek binalar tıpkı mezar ~an Salim hakkmdaJd tahkikat ile mlld-
dar Uerledlit mada, yeniden wvı1n y erin altı. 'OetU ve hava, her gıbi... Elli betinci kattan görUlen dekımuml Hi'--t Onat b•-t all'-

J - taraf örtımcek alı gibi örUI- ııum:s .._ ._ 
çıkararak orduyu arkadan vurmak •Ut ... Altta yeraltı treni. Uatte iki manzara, tıbkı ağaçaız, çıplak bir dar olmaktadır. 
petiyle vlllyet hududundan içeri katlı otobu.ter, elektrtil yerden alşn mezarlık manzarasıdır. Bu itin tahkikine muavinlerinclea 
girmealydi. tranıvaylar. Onun Uattlnde de bina- Nevyorku, aevmedim. Estetik na· Hakkı ŞUkrUytl memur etmiftlr. 

Çetenin Cihanbeyilden içeri gir- lann mma bir f8Y yok. belki d& bu kadar Hakkı Şükril, evvelki gUn Polll 
dillD1 ilk önce B'admhan kayma. lldnci katlarlyle ayni hizada sür'at, telif ve makine; kaflıllla bi- mtıdilriyetlne cltmlt. auçlulan teY • 
k&DU haber alnut. keyfiyeti tel· hava trenl .. Sonra otomoblt .. lnu.n- ru fazla geldi. ldfaneden getirtereit bqka yerlerde 
gratıa b&na blldlrmlfti. dan çok otomobil var, bu memleket· yaptıkları bul hıl'llızlık Yakalan bak. 

l)erha1 jandarma, polla n u • te... LOKANTADA landa tahlriJrata bqlamıfbr. Su_. . 
kerden mürekkep takip mutruele- Tramvaya, otobUle mi bindiniz, tı din llhtm miktarda .. 
rl çıkanldı. ritm•nm yanmdald Jwtuy& paranızı Lcıbntaya ctriyonunus. Bllttbı et. lar fU ç 1~ m 

Bir taraftan ela bunlara )'ardım •toorBunu, geçip, oturuyonunus. raf ctıverdnllk c1b1 p IÖS aynlımf. ~ allf'dıldanDı itiraf etmW-. 
etmemeleri için köylWere beyan- :e lı:ODdUıktar ıtırtıJttld var, ne de Her blrtDln camdan bir kapalı var- i _ 1l'llD8l'de Kltlp Jlul&' P'4ı 
nameler datJtıldL Çete, halktan oatrolör tellfl,.. Bakıp, içindeki Yemetı pjrliyorau- •h•JlMlnde Körotıu eoblmda • 
... n. bulamıyarl.k ilerliyordu. Ka- ADRES ARIYORUZ nm. Uatttnde de tlyatı yuı1ı... JD.. mnara4a kereetecl Muradm ntndm 
3- ter beiendtnıae )'&il tlrattaıd cı.- n 
raman kuum& yald8fbiJ aırada, G 1c1ece1tnm yerleri bulmak ı - llkten parumı ~tanum. kapak .... 111r .ıtm beei birlik, lkl adet IJd ,,. 
takiP kollarmmDı tehdJdl altma çlıı IOkaklarda dolqıyorm. Qılır, gö1Un lçinden yemejinill alır, çukluk altm, etki resimli bir altın, el• 
glNl. lela1r pekte .t.emls delil- Caddeler tekrar kap&tırmms. Kahve ml. ant mat t&th m,vat itneef. elmu tq1r 

Tam bu henglmede, Karaman Jı:alabahktan mı, hllmem. Romadakl mtt, çay mı, ne iQmek lattyoJ'lllllW: T latavroz, bir realm1l BilJan8 altını. bir 
pymakallll Salt Beyin (aonradan kadar Pııit görttnmttyor. Bele fU Mualupn yanma giden dellibıe pa- Venedlk altım. bir Tllrk altım, C50 lL 
Tr&blOn vaUtl o)ılu, fhnd1 !atan· aobp haJmım: Tıpla bldm Banka. raamı atın, flncanmm yahut barda- rahk kllrt para; 
buldadir·> dirayetiyle Dellbaf lleh· : caddeabıden Kara.köye inen dar ğnuzı doldurun.. 2 - Llnpda Mimar Kemaleddin 
met, arkadafl Murat tantmdall kak clbl... Temiz ket.en elbflell, beyu kola.. mahalle9inde Mealhpqa eokak 82 nu. 
öldttrWerek kaf .. Konyaya ptl • Bir &dJıea arıyoruz. ln11nm ya • h önlükleırile, belki de darlllfllnun marada oturan Emniyet aandılt mtl
rlldl. Ve 0 Jllnktl vulyet. icabı, =da nott:a libi kaldJiı bir binanın ta1ebe8l olan genç ım pnıonlarm cevherat tubeainden ~kinın evinden 
halk&~ ettlrildL ine PJldik: State Dnpire •• NeVJ'Ol" yapbiı yest.ne lf, yemetm.üd ytyip 12 tatlı bdm ytlzlll\l, bir kolye, bir 

VUlyet Jaalkl, bu layand& halace gidince, arkınmdaa draJI t.op1a altm uat, köstek, elmu erkek ylld-
malalltlU'lll rol oynadJimı, tüdlr m buldular. maktan lbanttlr. fil bir çift ktlpe, altı'l madalyon n. 
ettfll lçln ])ellbaf çete.ı hlçlılr ta- Konyablarm bu nazik gtın1erde K•l•btJtk bir ca4dllnln kGfMbıde, dm löfUa ltnesi, gUmths oilezık: 
raftan yardDD J6rmfYerek, dald • mllU clava aleyhiDe, hareket eden acalp kıyafetlt. yum Jannm. ya- 3 - Ayaaofya, Caferlye aokıt fmda 
cb efrl,dl, praya bul'aya mtmmJ- ll8l'llerileN uymll!l&k huaunnda ım Bfyaldı. km& elblleU pnç, güzel 6 numarada Kenamn reflb.m eaımıe.. 

' al!fbl&P. ~ ytlbek vatanpervarli· bir kısla kartdlfblm. Bunlar, ba- Din evinden bir pantanttf. '* 
ya~ da. t.ec!rlceD ele pçeıet il takdir De ,....._ IÖlibn9 ili. duran, Ud tarafa illn dalıtan rek- lfne, bir yaprak ıekUnde ~ 
ı.tJJdll ~ ,....... ... wrQarum. llm kmlandlr. pe ,11 lira kllK para. 
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Aydın köylerinde kalkın-1 

ma çalışnıaları ilerliyor 
. 1 

Tiyatro 

Harabesinin 

Buıünkü 

Muhte9em 

Manzaraaı 

Nafıa Vekaleti Ceyhan . 

nehri üzerinde yeni bir 
köprü yaptnmak üzere 

Kooperatifler 
birleştirildi 

Aydın, (TAN) - ·Eski Aydın incir müstahsil
teri kooperatifi ittihadı hakkında izmirde veril
miş olan tasfiye kararı üzerine; Germencik, Or
taklar, Karapınar, Erikli-, Umurlu ve Köşk itibar 
kooperatifleri umumi heyetleri toplanarak ma
halli ziraat kredi kooperatiflerine iltihaka karar 
vermişlerdir. Bundan sonra, alakadar kredi koo· 
peratifleri umumi heyetleri de toplanmış ve iti
bar kooperatiflerile birleşmeyi kahul etmişlerdir. 

Vali Ozdemir Günday ve ziraat bankası direktörü 

Şevki Oner, Karapınar ve Ortaklara giderek zirai 

kredi kooperatifleri içtimalarında bulunmuşlardır. 

Tasfiye edilen ittihada dahil bulunan ~atış Kl)Ope 

ratifleriyle Egin Ova ve Aydın ürünleri satış koopc • 

ratifleri vaziyetleri hakkında bir ka.raı· vermek için 

1!rtısat Vekaletinin yapmakta ..----
olduğu !kooperatif kanununun kat'i - s k 
yet kesbetmcsini beklemektedirler, e se" 

396 köyün bütçesi 341 bin lira 
Aydın vilayeti içinde köy kalkın- kuruş için 

maaı işlerine büyük ehemmiyet ve· 

rilmektedir. Bütlin ilçe ve kamun- bı•r adamı 
larda geçen yıl kurulan köycülük 
büroları çalışma sahalarını genişlet -
mişlerdir. Vilayet içindeki 440 köy- bog"" dular 
den 936 senesinde köy kanunu tat-
bik edilmektedir. Bunların 936 biit
<;eleri yekunu 341.639 lira 70 kuruşu 
bt lmuştur. 937 köy bütçeleri de ya· 
pılmışsa da, Dahiliye Vekiı.letinden 
gelen son planda göslcri\en bir yıl
lık çalışma esaslanna göre şimdi, 

bütçelerde tadilat icra edilmekte -
clir. 

Köy birlikleri teşkili projeleri ha
zırlanıp Dahiliye Vekaletine gö:1de. 

rilmiştir. Bu projelere göre, nüfusu 
1000 den aşağı olan ve 5 kilometre 
saha dahilinde bulunan köylcl" birleş.. 
tirilecektir. 

Vergi tohsilôfı yolunda 
Bu sene Aydın vilayeti içinde vcr

fi tahsilatı nisbeti geçen senelerde· 
kine gore çok yüksektir. Kanunusa
ni nihayetinde tahakkukat:ı nazaran 
h~an vergisi tahsilatı yüzde 87 yi, 
kazanç vergisi tahsilatı yüzde 77 yi, 
umum tahakkuka nazaran da umum 
tahsilat nisbeti yüzde 80 i bulmuş· 
tur. Mali yıl sonuna daha dört ay 
kadar zaman bıılıır.duğuna göre, ~a
hakkuka t miktarının tamanı :ıe tahsil 
~cileceği muhakhk olarak üıait edil
mektNıir. 

/Iususi muhasebe tahsilatı da yo
lundadır. Kanunul5ani sonuna kadar 
yol vergisi tahsilatı yüzde M ü bul
muştur. 935 de ise ancak yüzde 51 e 

1 Zonguldaktaki 

Bartın - Kutlubcy Demirciler kö. 
yünden 35 yaşında Yus~f, köy kah -
vesinde kumar oynamış ve hep ka -
zanmıştır. Maamafih bütün kazandı
ğı para da 15 kurd~t.an 1barettir. Bir 
aralık Yusuf oyunu bırakarak dışarı. 
ya çıkmış, arkasından Hayreddin ve 
Karban oğlu Ahmet ile Muhiddin de 
çıkmışlar ve Yusufa yetişmişlerdir. 

Hayreddin, elindeki ıpi ilmik yapıp 

Yusufun boynuna geçirmiş, Ahmet!~ 
Muhiddin de iki taraftan çekerek Yu
~ufu boğmuşlar, sonra ceplerini ara
yıp bulduklan SO kuruşu paylaşmış
lar ve kahveye dönüp bir şey olma • 

mış gibi kumara devam etmişlerdir. 
Bilahare Yusufun cesedi Kozcuğuz 

yolu üzerinde bulunmuş, katiller de 
yakalanmıştır. 

Edirne Elektrik T eaisatı 

Edirne - Şehir elektrik tesisat ve 
fabrikasının belediye namına ~irket
ten satın alınacağı söylenilmekte
dir. 

varmıştı. Arazi vergi.si tahsilatı ge
çen sene yüzde 38 iken bu yıl yüzde 
43 e, bina vergisi tahı:!ilatı ge<;en se
ne yüzde 41 iken bu sene yüzde 50 
ye çıkmıştır. 

Resim Sergisi 1 

Sergide fe~hir edilen tablolar 
Zonguldak, (TAN ) - Halkevi Ar 

kolu tarafından t e rtip edilen büyük 
resim sergisine müstakil ressamlar 
ve heykeltra,ıar birliği san'atklrla
r ile diğer kıymetli ressamlarınıızdan 
lf t irak edenler ,tınlıı.rdır: Ali Çelebi, 
Arif Bedii, Cevat Argun, Celal Öz -
men, Ercüment, Fahri Arkunlar, Is· 
.. iı UvStar, llhanıi. Refik Eoikıııan, 

Kemal Zeren, Mahmut Cevat, Muh
tar Aykın, Sebati, Sırrı, Server Ak. 
d ik, Mahmut Cuda, Şemsetin TalAt, 
Ziya Keseroğlu. 

Ha.lkevi binasında sergi için bir 
sıtlon ti!lhsis edilmiştir. Teşhir edilen 
yüzyedi tablonun yüzde yirmisi sa -
tılmıştır. Sergi bir hafta halka açık 
kaldıktan sonra kapannıı&tır. 

Antalyada Belkis 
tiyatrosu harabesi 

Tarihi abideleri ile meşhur şehirlerimizden birisi de Antalyadır. Yuka -
rıki resim, Antalyadaki Belkis tiyatrosu harabelerini gösteriyor. Bu hara
beler, lran - Yunan muharebelerinin en şiddetlisine sahne olan Aspeıı -
düs şehrinin bakayasını teşkil etmektedir. Ve Anadoludaki benzerleri i
çinde en az harap olanıdır. Belkis ti-yatrosu harabelerinde çok san'atka
rane yapılmış heykeller, kıymetli ki-tabeler vardır. Fakat, bunlardan biı 
kısmı maalesef cahil köylüler tara -fından tahrip edilmiştir: 

Kadın ı 

Öldürüp 
Yakanlar 
Muğla - Zara köyünden Osmar. 

kızı .Mürüvveti parasına tamaan öl • 
dürerek yamaktan suçlu ayni köy
den Hasan Hüseyin oğlu Ali ile Hü
seyin oğlu Topuz Mehmedin muha
kemeleri bitmiş, öldürmek yakmak 
sabit olmuşsa da hangi.sinin faili asli 
olduğu anlaşılamadığı için bunlar ye 
dişer buçuk yıl ağır hapse mahkum 
olmuşlardır. 

Tokatta 3 
dükkan ljandı 
'fükat, (TA.ı.'-1') - Sulu eokağında 

I0:.1Hıncı Osmanın tlıik'.ç,auından yan
gın' çıkmış. mezkur dükkanla bitişi
ğindeki iki dükkan yanmıştır. 

Saat 5 ten 7 ye kaddr süren çalış
malar sayesinde, y=ın~mın daha büyü 
mE>sıne meydan verilmemı:stir. 

Itfaıye vesaiti çok ~ayri kafi ol

duğımdan bu neticeyi e<Jki tukımbalar 
tEc-min eyliyebilmiştir. 

Halk, hem itfaiyenin talfviyesır.!, 
l.em de yangınları haber v~rmek üze
ı e hır aıt t:\'vel canavar di:<lU~ü getir
tilmesini temenni eyl~rnc1<tedirı.~r. 

Mersinde Takdir 
Edilen Muallimler 

Mersin, - Vilayetimiz dahilinde 

11 muallim, 935 - 36 ders yılındaki 

çok iyi çalışmalarından dolayı tak

dirname ile taltif edilm4;tir. Bunlar, 

Sılifkenin Cümhuriyet okulu öğret

menlerinden Arif Belen, Nezihe öıı:, 

Sami Göksu, !nönü başöğretmeni 
Salih lnankur, Öğretmen Nezihe ve 
Tarsus Misakı Milli ba§öğretmeni 

Yunus YUcel, öğretmen Ümmühan 

Zapçı, Gülnarm Ovacık okulu başöğ
retmeni Bahri Ok, Anamurun Fa
rlzler okulu başöğretmeni Tuğrul I
şık, Kalınviran okulu e~ki öğretmenı 
Hilmi İnal, :Mersin Necatibey okulu 
ba~öğretmeni Akif Kutlu, Tarıms 
Manaz okulu başö~etmeni Hasan 
Bayka.l'dır. 

Malatyada 
hastahane 
inşaatı 

Malatya, (Tan) - BüyUk asri has
tanenin birinci kat inşaatı bitmiştir. 
İnşaat ilkbaharda tamamlanacaktır. 

Eı:1ki memleket hastane.~inin yanında 
yapılan bu müessese iO bin liraya mal 
olacaktır. 

Hususi idarenin fedakarlığı ile vü
cude getirilen yeni hastanenin Sağlık 
Bakanlığınca nümune hastanesi hali. 
ne ?:etirilme.si temenni edilmiştir. 

On kazası ve yanm milyona yakın 
nüfusu olan Malatyanm hastane ih· 
tiyacı . bu müessese açılınca, karşıla· 
nacaktır. 

B itliıte Spor 
Bitlis, CT AN) - "Güzeldere,. ad· 

lı bir spor klübü açan Bitlis gençle
ri, değerli muvaffakıyetler göster • 

mektedirler. Muş ve Van gençlerile 

yapılan müsabakalar iyi neticeler 
vermiştir. 

Umumt müfettiş Abidin öznıenle 
Vali Fehmi, gençleri teşvik ve kcn· 

dilerine yardım etmektedirler. 
Bitlis bilhassa kış sporları için ya 

ratrlm~ bir memleket olduğundan, 

bu sahada inkişaf beklemek do~u 
olur. 

izmirde ne 
kadar et 

yeniliyor? 
lzmir (Tan) _ Baytar mUdürlü -

ğünün bir istatistiğine göre, 936 yı -

l ında mezba hada 2.638.035 kilo sık
letinde 141.859 baş hayvan kesilmiş
tir. Izmir in nüfusu 170 bin olduğuna 
göre, bu adetten memedeki çocukları 
teşkil eden dörtte biri çıkarıldıktan 
sonra yapılan hesap, bir lzmirlinin 
senede 21 kilo. ysni gilnde SO gram 
et yedi~ini ~östermektedir. 

Ceyhan, (Tan muhabirinden) - Buradan ve Do · 
ruk, Yeniköy, !salı, Narlrk köyleri arasından gcçcıı 
Acıkulak deresi ekseriya taştığı ve bataklık yaptığı 
için murur ve uburu müşkiilleştirdiği halde buna 
şimdiye kadar bir çare düşünülmemiş, Doruk köyUn· 
den Kel Hasan oğlu Hüseyin bu dere üzerine bir kÖP 
rü yaptırmak suretile halkı müşkülattan kurta.rrnıf 
tır. 

Nafıa Vekaleti Ceyhan nehri Uzerioo büyük bir be 
ton köprü yaptırmak üzeredir. Bu suretle, Çukuro • 
vanın milyonlarca ton mahsulünü taşıyan ve kasaba· 
nın iki yakası arasında 4;1iyen sal ortadan kalkmlf 
ve faydalı bir eser kazanılmış olacaktır. 

Köylüye dağlftlacalc. tohumlar 
Adana ıslah istasyonunca verilen iane pamuğu to· 

humlan ~çen sene mıntaıkamızm bir kısnuna ekilere~ 
iyi netice almmış bu sene bütün mınta.kamızda nıcz
kiır pamuğun zer'i için herkesin tohum ihtiyacını gös
teren listeler hazırlanıp alakadar makamlara veril • 
miştir. Fakat, ~imdi istenilen tohumun ancak on iki· 
'le bir kadan köylüye tevzi olunabileceği anlaşılmışur. 

Bu haber, köylüyü müteessir etmiştir. Çiftçiler, 
şimdiye ıkadar bekleyip kendi tohumlarını oıız.at tcda.• 
ıik etmemış olduklaı·ından dolayı hayıflanmakta.dır • 
!ar • 

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

1 
Tohumluk listeleri yapıldığı za • 

Tokatta man çigidin kilosu 5 kuruşken şiındl 
7 kuruşa çıkmıştır. 

bir kamyon 
devrildj 

Tokat, (TAN) - Buradan Turha
la gitmekte olan 17 numaralı şoföı 
Kemalin idaresindeki kamyon, ansı
zın karşısına çıkan merkebi çiğne -
memek için yapılan manevra so • 
nunda bir hendeğe yuvarlanmış. için 
de bulunan yolculardan ikisi ağır su 
rette yaralanmışlardır. Memleket 
hastanesine getirilen kazazedelerden 
ikisi ölmtiştür. 
Şoför Kemal sulh hl'tkimliğince ser 

best bırakılmıştır. Şoförün kabahat
li görülmediği anlaşılıyor . .Maamafih 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Kütahyada Kağıt 
Oyunu Yasak 

Kütahya, (TANl - Umumi yer· 
!erde kağıt oynamak yasağı tatbik e
dilmekte, bunu dinlemiyenlcrden bi
rinci defasında 5 lira ceza alındığı 
~ibi kağıtları da müsadere olunmak
tadır. 

Sınd,rğıda 
Bır kız 
Kaçırdılar 
3ındırğı, (TA..'i) - Kınık köyUn• 

de Yayman Ahmet kızı 14 yaşlarında 
Gülsüm, Akhisara bağlı Zeyirdiol 
köyünün Hacı Osman .mahallesindeıı 
Küçük Abdullah oğlu Mehmetle ar· 
kadaşlan Ahmet oğlu 'Halll, :"Ham~& 
oğlu Osman ve Koc{l ~dullah o~l~ 
Halil tarafıııdan kaçırı1mıştJr. E\flfl 

den zorla alınan kızcağız, ZeyirJio1 
köyüne götürülmüştür. 

Vak'aya adliye vaz'iyet etmiş, Ab
dullah oğlu Mehmet tutulmuştur. 

Bigada Tahta ve Kereate 

Buhranı 
Biga (TANJ - Burada geçen ~ 

neden beri tahta ve kereste buhrıı.ıt1 

vardır. Pazar yerinde yenecek şeY• 
!erin masa üstiinde satılmasını enı • 
reden belediye dairesi bile tahta btl 
lup ta mn.qa yaptıramamakta \'e btl 
yüzden hayli müşkülat çekmektedif· 

Kağıt fabr~ kasına 
lüzumu olan madde

lerin temini 
Iznıit (Tanı - Kiı.ğrt ve selloloz 

fabrikalarımız için liı.zım olan madde. 
!erin memleketimizde istihsali mak -
sadile yapılan araştırmalar, mü.sbet 
neticeler vermektedir. 

Bu arada lzmitle Pirit, Küta.hyada 
Kaolin, Şebinkarahisarda da §ap ma· 
denleri bulunmu~tur. 

Bu maksatla tetkikat yapan kağıt 
fabrikası kimyageri Celal, alınacak 
neticenin hepimizi sevindirecek bir 
değerde bulunduğunu söylemektedir. 

Sinema malc.ineleri alıntyor 
lznıit Maarif müdürlüğü, köylerde 

çalıştırılmak üzere bir sesli s inema 
makinesi satın almıştır. Şehrimize ge
tirilen ve tecrübeleri yapılan makine, 
köy köy gezc!irilecek ve köylüye zirai, 
terbiyevi ve inkılabımıza ait filmler 
gösterilecektir. 

lznıit köylerinden başka vilayetin 
kaza köylerine de birer sesli sinema 
makineleri alınması takarrür etmiş. 
tir. 

Maarif Vekaleti ilk tedrisat umum 
müdürü Hakkı, pek yakında şehrimi
ze gelecek, Arifiyede köy mualliını 
yetiştirmek için açılacak olan gedikli 
çavuşlar kursunu görecek ve tetlti -
katta bulunacaktır. 

lımit Valisi takdir edildi 

lzmif lc.ôğıf fabrikom11 
larım evvelce yazmıştım. 

Bugün tarlalarının ve ev ocakJSf1-
nın başında bulunan beş bin kUstlf 
~öçmenin mesut birer vatandac lr!~' 
1annm amilleri arasında lzmit valiB1 
Hamit Oskay da vardır. ıı 

Sıhhat Vekaleti, Hiı.mit Oskayın ~" 
hareketini bir takdirname ile talW 
etmiştir. 

lzmitte göçmenlerin az bir zaman lzmit iskan mUdUrU Fazlı Alba~ 
içinde müstahsil bir }ıalP konuldıık - ta bir takdirname almrsta 
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ır 1 htıyarın Kırbaçla Oldürülüşü, Bazı Gençler 

ııuğıu~rasında Der_in Bir Heyecan Uyandırdı 
le, uı.:rnaİ avuşacağı servetin aşkiy- iş~.? ~~nim. yerimde olsanız, Emirill- 1 - Yere yatırın. Biriniz başına., 
UbeYle şıd~e gırışmışti. Bvvela; l!ill- mummme ıhanet eden bu adııma ·ne biriniz de ayaıkla.rıııa basın 
hıaıarını ·· -etle merbut olanların şa- ceza verirsiniz? . Zavallı Haniyi derhal yere yatır. 
!ara 

8 
k ogrenıniş; birer suretle bun- Demişti,.. Küfeliler, başlarJlı ön- mışlar: kölelerden biri başına, dı'g-

0 ularak: e-
- Şinıd' . . terine eğmişler, bu suale, derin bir ri de ayaklarına basmışlardı • 

Uınaını HıUsgız~ıce Mekkedcn geldim. süküt ile mukabele göstermişlerdi, _ Bu, ErnirUlmüminin hainine 
tizli bir eyın) den (Müslim) e Hiı.ni, artık ölüm saatı'nı'n vaklaa -mektu · J ~ beş yüz kırbaç vurun. 
llerede .. P getırdim. Kendisini tı~ı hissetmişti, Ehli Bevte karşı, 

" gorebilirim? J 
uenı.işti. son nefesine kadar metanet göster-

Btırette .. Ve onlara kanaat verecek mek ve, lbni Ziyadın önünde baş 
rnu··rac sozler. _ s. öylemişti.. Fakat, aat - eğmemek istemişti: 
1.flis!irn· Cttigı zatlar, hakikaten 
A;L> ın nerede oldugu-nu bileme- - Ya Emir!.. Bu adam. bana de-
~er; 1. _ çın hepsi de: halet etti. Kapnnı, onun yüzüne kar-

tuı F'Onun burada olduğunu biliyo - şı ıkapayamazdım. Ecvet .. Onu e•; -
lern'ı aka nerede saklı olduğunu bi - me aldım ve saklıı.dım. Cezanı ne ise 

Yoruz. 
Cevab 
'.Ni ını vermişlerdi. 

l.tuğ~f Yet sıra, (Hani) ye gelmişti. 
kuı ' usullacık onun da yanına so-

a.rak a · ~ti ynı s~retıe sualini tekrar 
lhtıy · Yetmış iki yaşında saf bir 
llıış: ar olan Hani, bu sözlere inan -

sen tayin et.. 
Demişti,. 

Meşin bir krrbacm ucu, kudurmuş 
bir yılan gibi havada şahlanmrştı. 
Ve sonra, Haninin çıplak vücudunda 
şaklamıştı. Bu vücudun sararmış de. 
risi üzerinde, derhal uzun bir iz be. 
lirmiş .. bu i:rıdeın kanlar sızmıya baş. 

lamıştı. 

Hani; beşinci krrbaca kadar kah
ramanca metar.etini muhafaza et _ 
miş, vücudunu parçalayan darbele
rın acısma di2'Ierini sıkarak, ses 
ç1karmaın~tı. Fa.kat, artrk altmcı 
darbeye tahammül edemiyerek; ciğer. 
leri parçahyan bir feryat ile : 

- Medet, yl Ali! .. 
Diye bağırmış; ve .• derhal bayılmış 

( EKONOMi ) 

Bulgaristanın sebze 
ve meyva ihracat. 
Geçen yd 

kendir 
1, 700,000 kilo 
istihsal edildi 

1936 yılında Bulgaristandan ihraç 
400,000,000 levaya baliğ olmaktadır. 

edilen meyva ve sebzelerin değeri 

Aşağıdaki rakkamlar son üç sene zarfında Bulgaristandan ihraç edi -
len ıbaslıca mevvaların dci!erini göstermektedir: 

1936 
1000 

1935 1934 
leva olarak 

Yaş Uzüm 
Kabuklu ceviz 
!c; ceviz 

190,931 
38.845 

248,456 139,794 
29,383 19,832 

Elma 
Kuru erik 
Taze erik 
Domates 
Konserve çelik 

Arjantin de 
hububat 
rekoltesi 

Son günlerde Londra ve Paris bor 
salarında Arjantin obligasyon ve tah 

3,107 
38.685 
61.837 
10,117 
20,811 
18,976 

383,309 

1,759 504 
32,051 878 

ıoı,760 39,589 
5,656 7,411 

10,496 750 
1,968 

434,438 208,757 

Belli başlı meyva ve sebzelerin ih
racatı şöyledir: 

Ayva 
Kiraz 
Şeftali 

Kayısı 

BibCr 

21 vagon 
24,605 vagon 
46,902 vagon 
4.000 vagon 

631,000 vagon 
Kuru sebze (mantar, 

havuç, v. sı) 90,900 vagon 
Sebze konservesi 34,022 vagon 

lı ~}Uzaktan beni takip et ... İhtiyat
ainıe un, Yezidiler, bizi takip etme-

İhtiyar Hanirıın gôsterdiği bu bü

yük kahramanlık ve metanet, Küfe 
eşrafından bazılaıınm kı:ılbine hüzün 
vermişti. Her taraftan. hıc;kırık ses
leri işitilmişti., ı.~akat lbni Ziyat, bu 
halden en küçük bir teessür bile duy 
mıyarak: tı.. • vilat kıymetlerinin yükseldiği bildi- Ispanak 3 vagon 

r. 

k~iş~, Ve; Muğfili arkasına t.8-

te kad evıne, Müslimin saklandığı ye
ar götürerek· -Ya }.K" • • 

l'afınd ' ıuslım! .. Hazreti lmam ta-
getırd:. gelmiş olan bu ada.mı sana 

berrı~ti. 
lduğn 

ta\ır 1 
• 0 derecede rıyak!rane bir 

ldarrı la.kınmıştı ki, Müslim bile bu 
laraı uı. hakikaten (İmamı Hüseyin) 
~ittt~n~an ge~~ğine kanaat hasıl et
tirditı e, (Huseyin) tarafından ge-

tfu ... ~ektubu istemişti. 
8fıl: 

-:ı: 
korkt e uou, yanımda laşımıya 
ladını u~ ~lisa.f\t olduğum evde sak-

1' • .dıp getirevim uiye J • 

t'ıaruıe ' oradan çıkmış.. Doğruca 
duğUı:ı mareye gelerek, MUslimi bul
u. u İbni Ziyada haber vermiş -

h li&ni lhni Ziyad'm önünde 
4onı z· 

terek 1/Y~t, derJ;ıal adamlar gönde-
etul"ıni anı'nin evini gizlice abloka 
t'afiyl ŞU. Ve sonra, bütün KU.fe eş
davet e beraber, Haniyi de huzuruna 

etrnişu 
lianı b · 

~iy ' u umumi davetten şUphe 
~l:rek, basına dayana, dayana 
bıııu Inareye gitmiş, ibni Ziyadın 
İbn tun~ girmişti. 
~i ~.Zıyat onu görür görmez, müs-

....._ ır tavırla: 
teldi ~l bakalım, Hini!.. Buraya 
defa~ geleli, KUfe eşrafı mUteaddit 
bit- defni ziyaret ıttiler. Halbuki sen 
.\c8ıba ~ bile ziyaretime gelmedin. 
Dernı unun sebebi nedir? 
li· şU, 

kaı-u~1• bu sert ve mUstehzl bitap ....._ ;da sersemlemişti: 
'd l, :&mir! .. lhtiyanm. Sık sık 
~u ~n Çıkamıyorum. Benim kusu

bj oş gör. 

tıi zr:a~vap vermişti .. o zama.n tır 
~,: • zalimane bir k&hka.ha at-

....._~ 
01-aydı fer, .~wıurun bundan ibaret 
~tt, ldu ~buwr ki hoş görürdüm. Fa
ita;; t\1' alım gibi bir müfsit ve fitne-
~ ınde ea.klajığına ne diyelim? 
14 ınI9t1. 

bt ~~ ba.,rna bir yıldınm inmiş gi
....._ .rrılernişti: 
"'°'~&. .. Bühtan İftira. uı,,e k .. 

~ti. ~ endini müdafaa etmek i~ 
ı:ı.llııde ı:k~t lbni Ziyat, kapının ö

....._ ld ~~en kölelerine: 
bi \.lğfilı çağırın . 

,, Ye e-· 
"~ ~\I '''.ır. vermiş •. Ve orada bekli-
. ....._ Sö tf11 ıçen girer girmez: 

\>itıe rı Yle bakalım. Bu Haninin e
tle ~ ~tl gittin .. v~ orada ~iüslim 
~~e mülikat ettin? 
:la -,Ll, 
"ltıtru .• 
~d • bUtUn KO.fe ~mm hu-
~tl ttf lilninin yUzllne karşı; onu 
'1ı~e a.l ettiğini ve Mfuılim ile ne 
'Ultıyı 'l"rltlllkat eylediğini btitiln taf-
}.ıtı~ ~akletmişti. 

tfht b :ın 8Özleri biter bitmez. tbnl 
"Jını KU.f e eşraf ma çevir-

' ty RU!elilerl.. Ne dersiniz, bu 

- Ya, veled! .• 

Diye kapıya sesl<'mniş .. lı:erl gi -
ren kölelerine, biribirini müteakip 
şu emri vermişti : 

- Soyun şu adamı. 

Bet yüz kırbaç 
Haninin elinden asasını çekip al-

Küfe eşrafı, bu faciaya dayanama- rilmektcdic. Amerikada hububat is 
nuşlar., Yerlerinden fırlayarak İbni tihsal mmtakalarının feyczana ma 
Ziyadm ayakiarma kapanmışlar: ruz kalması dolayısile hububat fi -

-Yi, Emir!,. Affet.. atleri yükselmekte ve bir Amerika 
Diye haykırmışlardı. Fa.kat, kTr • devletlerine rakip olan memleket -

baç şakrrtılarmm biribirini takip eL lere büyük ma.hreçler açılmakta -

mesinden b~ka, hiç bir cevap ala _ dır. 
marnışlardı Bu meyanda bilhassa birkaç ay -

danbcri kalkınmada bulunan Arjan 

BULGARlSTA!\"IN KENDİ 
lST1HSALA TI 

1936 yılr zarfında Bulgaristanda 
istihsal edilen kendir miktar 1700000 
.kilodur. Dekar başına randıman 450 
ila 1,500 kilo arasındadır. 

mı.şlar: vUcudünün üst kısmını soy
muşlardı. 

(Arkası var) 
tin ziraatinin istifade ed~eği ve 

... ~.-~........_._.....,_,.. ...... ......._ Arjantinin 1936/ 37 yılı hububat 
rekoltesinin bundan bir evvelki 

Son günlerde kendir elyafı istih -
sal etmek üzere yeni bir fabrika 
tesis edildiği ve bu fabrikada senede 
4,500.000 kilo ham kendir işlenerek 
700 milyon kilo kendir elyafı eld.! 
edileceği kaydedilmektedir. 

LOKMAN HEKiM 

Kanser iyi olur mu? 
Kanser hastalığı çoğalıy.or, di

yorlar. Bana kalırsa. çoğalan kan
ser değil, onu teşhis etmiye muk
tedir hekimlertjir. Eski hekinıler
den bir çoğu - belki de tedavisi 
kabil olmıyacak bir hastalık san· 
dıkları için - kanseri teşhis et
mekle pek te uğraşmazlardı. Otuz, 
kırk yıl önceki tıp hocalarının a
rasında bile bir rahmetlinin, mi
desinden şikayet eden ve pek zayıf 
bir hasta geldiği vakit talebesine: 

"- Kanser ınidir, ülser midir? 
kim uğraşacak, yazınız karbonatı! 
dediği, hekimlik aleminde meşhur
du. 

Şimdiki hekimler kanseriıı de 
deva~ı ı~evcut bir hastalık oldu~u
nu bıldıkleri için onu teşhisle da
ha iyi meşgul oluyorlar. Bu da 
h~sta!~r için büyük bir iyiliktir. 
Çunku kanserin hiç iyi olmaz bir 
hastalıktır diye adı çıkması, erken 
teşhis edilemediği zamanlardan 
kalınıştır. Onu teşhise muktedir 
hekimler çoğaldıkça, bir taraftan 
da o~eratörlük ilerledikçe, sonra 
da Rontgen ve Radiom tedavile -
r'.~d~n büyük muvaffakıyetler ıö
~~ldukçe, kanser de artık birçok 
ı~ı olan hastalıklar sırasına girnıiş
tır. 

Eskiden bir hekim bir hastanın 
mes~ll midesinde kanser teşhis et
se bıle onu kendisine söylemek is
temez ve. tür.lü türlU illçlarla oya. 
lardı. Şımdı hekim teşhisini ko~ 
yunca, hastaya hemen: 

- Ameliyat yaptırmıya cesare· 
tiniz var mı? Varsa hiç durmayı
nız, hemen yaptırınız! 

Diyor ve hastasına daha uzun 
müddet ömür teınin ediyor. Böyle 
midesinde kanser olup ta vaktinde 
ameliy~t yaptıranlardan yirmi yıl, 
daha zıyade yaşıyanlar çoktur. 

Bunun gibi bayanlardaki rahim 
kanseri de vaktinde ameliyat ya
pılınca insan büsbütün iyi olabi
lir. Fakat, muayyen ya,ını geçiren 
bir bayanın tekrar kan görmesi 
Ozerine hastalığı hemen teflıis et
tirmesi ve ameliyatta hiç gecikme
mesi şarttır. Yine bayanlardaki 
göğüs kanseri de öyle. Tuvalet ya
parken göğsü üzerinde bir katılık 
duyunca hemen teşhis ettirmek ve 

ameliyat için tereddüt etmemek 
lazımdır. Koltuk altında bezler 
peyda olunca if gecikmif olur, a
meliyat yapılsa bile kanser geri 
gelir. 

Barsak kanserinde - başlıca 
kimselerin iyice bilmesi pek la
zım - bir karışıklık olabilir. Bar
sakta kanser ishalle başlar ve in
san bunu sadece bir barsak iltiha
bına atfeder ve ehemmiyet ver
mez. Halbuki bu türlü kanserin de 
iyi olınası erken tedavi edilmesine 
bağlıdır. Elli ya,ıarından sonra is
hal devamlı olduğu ve bayağı ilaç
larla geçmediği vakit ehemmiyet
li tutulmalıdır... Bazılarında da 
barsa~ kanseri kanla ba,tadığı hal 
ete insan bunu basur memelerine 
atfeder. Basur memeleri gerçek

ten bulunsa bile onların yukarısın· 
da bir kanser bulunması ihtimali 
de hatıra gelmelidir. Bunun da 
iyi olması yine erken ameliyata 
bağlıdır. Vaktinde teşhis edilip 
va-ktinde ameliyat yapılınca da he 
kimliğin en parlak muvaffakıyet
lerinden biri - yani kanserliye u
zun bir ömür - temin edilmiş o-

tur . 
Kanser vaktinde te,hls edilince 

onun devası yalnız ameliyat yap
tırmaktan ibaret değildir. Opera
törlüğün çok ilerlemesi sayesinde. 
bu zamanda ameliyatların pek ço
ğu, hekim için ldeta bir cüzel sa
nat işi, hasta için de hemen hamen 
bir keyif hali olmllkla beraber a
meliyat sözü birçok kimseleri h!
la korkutmaktadır. Öyleleri için, 
yerine göre, radiyomla tedavi, ya
hut röntgen ışıklariyle tedavi hay
ret edilecek derecede muvaffakı

yetler ve~melc.te~.ir .•. Kans~rlerin 
bazıları içın bu turlu tedavıler a
meliyattan da üstün t .utulmakta-

dır. 
Mesel&. dildeki kanser, ameli· 

yattan sonra geri geldiği halde, 
radiyomla tedavi artık bu fena lh· 
timali ortadan kaldırmıftır. Ra
him kanserinde de radiyom analık 
uzvunun - yeniden çocuk yatalı 
olamıyacak bir yaştan sonra bile 
olsa_ her kadın için kıymetli bir 
hatıra olarak yerinde kalmasına 
hizmet eder. 

senenin rekoltesine nazaran daha 

Hububat zeriyatı halen 17 mil -
yonluk bir saha kaplamaktadır. BORSA 
çok ve iyi olacağı umulmaktadır. 1 

Bazı tahminlere göre hububat re --- ----------
koltesi 31 kuarter yani 250 milyon 
buşeli geçmekte ve 34/ 35 senele -
rinden biraz daha fazla bulunmak
tadır. 1935/ 36 senesi rekoltesi ise 
ancak 140 milyon buşel idi. 

Dahili istihlak miktarının 100 
milyon buşel olduğuna göre ihracat 
için mevcut miktar 150 milyon bu
şelidir. Kampanya sonunda bu mik 
tara daha 60 milyon buşel ilave edile
. bileceği tahmin olunmaktadır. 

Fakat 1935 36 senesi ihracatı bir 
evvelki senenin 265 milyon buşellik 
ihracatına nazaran ancak 70 milyon 
buşeli bulabilmiştir. 

Mı.~ır hariç olmak Uzere umum 
hububat zerivatı ı 350.000 hektar 
arttınlarak İ2,5 miİyon hektara çı
karılmıştır. 
......._._-._.....__..._...,....,,..-..uı...,..,._.., 

ZAHiRE 
BORSASI 

~· • ........,~ ate•c.., 
1 - İthalat - Buğday 220 arpa 

30 çavdar 15 yapak 59 ~ 2 tütik 4 1 ~ 
mlSll' 105 beyaz peynir 12 un 38 mer 
cimek 11 fasulye 3 bulgur 6 pamuk 
21/.ı. zeytinyağı 12~ pamukyağı 38 
ton. . 

İhracat - Yoktur. 
2 -Satışlar: 

11 ŞUBAT P.ERŞE~IBE 

Paralaı 

A J ı f Satı f 

Sterlin 615.- 620.-
1 !Joiar l.!3.- 12Cı.-
20 .Fransız Fr 114.- 117.-
20 Liret 120.- 125.-
20 Belçika Fr. 80.- 84.-
20 Drahmi 18.- 22.-
20 1svıçre Fr • 565.- 5i5.-
20 Leva 20.- 23.-

1 Florın 63.- 66.-
20. Ç ckoslovak kro. 70.- i6.-

2 Şıling 20.- 23.-
l Mark 25.- 28.-
1 Zloti ?O.- 22.-

Pengo ıı.- 23.-
20 Ley 11.- 14.-

Dinar 48.- 52-
İsveç kuronu 30.- 32.-
Altın 1027.- 1028.1 

Banknot 245.- 246.-

Çekler 

Londra 616.- 617.-
Nevyork 0.7952 0.7930 
Paris 17.0425 17.02 
Milin o 15.1075 15.0825 
Brüksel 4.7160 4.7090 
Atina 88 6375 88.4925 
Cenevre 3.4858 3.48 
Sof ya 64.45 64.345 
Amsterdam 1.4582 1.4575 
Praı 22.8884 22.7714 
Viyana 4.25 4.2430 
Madrid ı 1.3758 11.3575 
Berlin 1.9775 1.9740 
Var$ova 4.1950 4.1875 
Budapc$te 4.3830 4.3760 
Bükrc$ l08 605 108 4275 
Belırat 34.66 34 6025 
Vokohama 2.7888 2.7843 
Mo~kova 24 91 2'4 95 
Stokholm 5.1485 3.1434 

Tahvili• 

Anadolu t ve 11 kupon kesik 39,35 

Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 
22~~ paradan, buğday sert kilosu 6 
kuruş 35 paradan 6 kuruş 37V2 pa -
raya kadar, buğday kızılca kilosu 6 
kuruş 4 paradan, arpa Anadol kilosu 

E ıha m 

Merkez Bankası 

ı stikrazlar 

Turk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum 

99.-

72.15 
99 

95.50 

4 kuruş 37 paradan 5 kuruşa kadar, 
Mısır san kilosu 4 kuruş 38 para -
dan 5 kuruş 4 paraya kadar, susam 
kilosu 17 kuruş, Afyon ince kilosu 
510 kuruştan 550 kuruşa kadar, tü
tik ma.l kilosu 140 kuruştan 150 ku· 
ruşa kadar, Yapak Ana.dol kilosu 

1 
66% kuruştan, yapak Trakya kilo- LlMAN ~ 
su 75~1! kuruştan 79 kun.ışa kadar, HAREKETLERi 
Peynir kaşar kilosu 39 kuruştan 40 -------
kuruşa kadar, Zerdeva derisi çüti 
5100 kuruştan, Sansar derisi çifti 
3500 kuruştan 4000 kuruşa kadar, 
Kunduz derisi çüti 1275 kuruştan 
1500 kuruşa kadar, Tilki derisi çüti 
400 kuruştan 965 kuruşa kadar, Por 
suk derisi çüti 625 kuruştan 650 ku 
ruşa kadar, Çakal derisi çifti 200 ku 
ruştan 250 kuruşa kadar, Tav,an de 
rlsi adedi 21 kuruştan 25 kuruşa 
kadar. 

Bugün limanımızdan gidecek va -
purlar: 

Saat 8,30 da Kocaeli Mudanyaya. 
19 Seyyar Karabigaya, 19 Bartin 
Ayva.lığa 

Bugün limanımıza gelecek vapur-
lar: 

Saat 16,15 Uğur lzmitten, 12 Gül 
cemal Kara.denizden, 6,30 Bursa Ban 
dırmadan, 6 Seyyar Karabigadan, 
9,30 Dumlupınar Mersinden. 

BRJÇ 
MESELESi 

·i

• • • 

A.D.7.4 
A.R.9 
D.6.3 
R.9.5 

D 
V.9.8.5.3.2 
8 
A.R.V.2 
D.8 

(S) koz pik olarak küçük şlem ta
ahhüt etmiştir. (w) ktiçük bir lrefl 
ile oyuna başlar, (E) trefl (A) sı ile 
alıp küçük bir karo oynar. 

(S) bu eli nasıl oynamalı? 
Bütün mesele pik ( R) sının (E) 

ve:-·a ( w) de olmasından .ibaret değil. 
Eger (E) de ise çaresiz bir kere dü
şer; fakat (w) de ise onu çatala dü
şürmek te oldukça ince bir hesaba 
mütevakkıf. 

• Bu meselenin halli gelecek pazar 
çıkacaktır. 

7 Şubat Pazar sayısında çıkan 

-\" R.D.V 

• v 
• 'l 
• A.9.7 

meselenin halli 
+ 6.5.3 
" 10.5.4 
• 8.7 

+-
ı-ti 

lw 
s 

~ A.8.7 
"I R.6 

• 

--. ~ 
• E • 
+ 

-!-- R.D.ı c. 

10.9 
9.8 
R. 
8.6.! 

Koz kör. (Si oynar ve bütün levele 
ri yapar. 

Leveler. 

1 - (S) trefl (R) sı , (w) trefl (A) 

sı (N) koz ( 4) lüsü ile keser; 
2 - CN l pik (3 l lüsü (E} pik (9) 

lusu (S) pik (A) sı, (W) pik (Vl si; 
3 - (S) trcfl (D) mı (\V) trefl (7) 

lisi (N) pik (5) lisı (E) trefl (6) lı.11;
1 

4 - CS) trefl (101 lusu (w) trefl 
(9) lusu, (Nl pik (6) hsıı; 

5 - (S) pik (7) !isi, (w) Pik (D) 
mı, {N) koz (5) lisi ile keser, (E) pık 
(10) lusu; 

6 - (N) k:-..ro (7) lisi, (E) karo 
IR) sı (S) koz (6) hsı ile keser. (w) 

karo (V) si; 
7 - (S) pik (8) lisi, (w) pik (R) 

sı, (N) koz (10) lusu ile keser, (E) 

kör (8)lisi. 

8 - (N'l karo (8l lisi. (E) kör (9) 
lusu, <Si koz (R) ile keser ve (w) 

koz (Vl sini verir! 

• Ilk elde (w ı trcfl ( A) sını kay
mazsa (N'l bir pik atar ve (S) tekrar 
trefl oynar. (W) yine (A) sı koymaz 
sa (N) bir pik dnha at.ar. (S) üçüncü 
defa trefl oynayıp yerden \4) lü koz 
ile keser. Müteakıben kör (A) sı ile 
el alıp elinden bir pik oynar ve yerden 
keser. 

Mısırıa olan 
7 ıcaretımız 
1skenderiye ticaret ataşemiz SJt. 

kı .Nemli dün şehrimize gelmiş, Türk 
kofisc Mısırla ticaret yapan tacir -
lerimizi çağırarak kendilcrile Tilr -
kiye - Mısır ticareti hakkında gö 
rüşmüştür. 

Sıtkı Nemli iki üç gün sonra va
zücsine dönecektir. 

Bir Çek Firmas• 
Yeni Y ıbn Bütün Elma 
Mahsulüne Talip 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden)
Türkiyenin günden güne inkişaf e
den meyvacılık sanayii Avrupa piya 
salarında tesirini göstermiştir. Mey -
va mahsullerimizin ihracını ve yaban 
::ı memleketlere sürümünü temin et
mek üzere iş ve ziraat bankaları ta
rafından kurulan meyvacılık liınitet 

şirketine bir Çekoslovak firması İf -
tirak talebinde bulunmuş ve bu yı -
lın elma mahsulünü toptan sa
tın almayı teklif etmiştir. 

Felemenk Gemisi Gitti 
Bir haftadanberi limanımızda bu

lunan Felemenk mektep gemisi. dün 
Pireye gitmiştir. Gemi. limanımızdan 
ayrılırken veda toplan atarak şehrı 
selamlamış, buna Selimiyeden muka 
bele edilmiştir. 
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loımalcaleôen Maki 

Suça karşı 
Setlerimiz 

Holanda ile Yapdan Anlaıma Tayyare Piyangosu Almanyanın 
Müstemleke 
Mese!esi Elli bin lira 36367 

Var mı? i 
(laıı BirinciJeJ 

hu.unda icap eden bUtiln meziyet. 

numaraya çıktl Londra, 11 (TAN) - Alml1l 
hat'ıll. l'on Ri~tropun 
mtlatemlekeler meselesini ata 
kanidir. Alman gazeteleri bu 
propagandalanna yeniden fiddet 
aıiflerdir. Alman gazeteleri: " 
yanm araziye ihtiyacı vardır. 
kartalmm pençesine geçen bir 

1eır kendiainde vardır. 
Biae kalına yeni sistem kurulur. 

ken ceza fikri ta.mamile bir tarafa , 
bJralulmahdır. Yeni içtimai tedavı 1 
ve vikaye kanunumuzun hazırlanma l 

Kazanan numaraları sıraya 
konulmuş olarak neşrediyoruz 

Alman kalır.,, diyorlar. 
IJDda hukukçu 'kadar doltorun, içti • Tayyare piyangosunun kqideaiııe 37994 38093 38436 39140 39160 aliiiiiiii&iiliiiiiiiiilililiiiiiliiiiiliiliiiiiiiiiiiiliiiiiil_. .. 

maiyatçmm aözU geçmelidir. dtln b&tlan!IUftır. Nadir bir tesadüf 39322 39378 18785 18967 
19782 
204&8 
21176 
21832 
22811 
23143 
24278 
245'13 
25220 
25552 
200.2 
26595 
27441 
28214 
29124 
29676 
3027! 
30930 
31520 
32006 
32519 
32912 
33648 
34245 
35060 
35853 
36768 

19089 
19861 
20566 
21397 
22217 
22864 
23237 
24339 
24720 
26347 
25631 
26136 
26642 
27565 
28300 
29174 
29690 
30370 
31033 
31757 
32010 
32616 
32922 
33709 
34740 
35077 
35919 
36778 

Suç ifinde biribirinden tamamile Holanda heyeti ile yapılan anlaşma nm parafe edildiğini biliyoruz. AnkL olarak, hemen bllıJD bUyUk ikrami 30 lira Aaıanan numaıalaı 19321 
ayn Uç nevi unsur vardır ki, bunla· ra Foto Muhabirimizin gönderdiği bu resimde, mukavelenin bizim adı. yeler, diln çekilen iium&ral&r &raam· 30 332 936 1015 1126 20027 

18924 
19454 
20269 
21020 
21740 
22569 
23085 
24170 
24493 
24992 
25424 
25840 
26568 
27398 
28100 
29041 
29469 
30167 
30727 
31223 
31994 
32415 
32788 
33523 
34011 
3500S 
35801 
367DO 

nn hepsine karşı ayni ölçüyü kulla - mıza lktısat Veki.leti Müateşan Faik Kurtoğlu tarafmdan imzumı pte- dadır. 1131 1149 1287 1405 1413 20695 
nan bir ceza kanunu, her hastalığa riyor. Ortadaki zat Holanda heyetinin reisidir. 50 bin lirahk büyük ikramiye teh 1621 1743 1890 2249 2359 21733 
kapalı gözle ayni ilacı vermiye kal- ' rimizde ve lzmirde birçok talililerin 2374 2374 2519 2734 3077 22335 
klıf&l1 cahil bir doktorun vaziyetinde D • • 

1 
• D 11 yilzlerini gUldUrmüftUr. 3081 3259 3595 3810 3810 23032 

dJır enızcı erın enizyo arı Gö&tepede, Kaylfdaiı cadde1inde 3825 3919 3945 4055 4140 23573 
Bu nevi ıuçlularm hepsini ayni ha 12 numarada oturan Bayan Feyziye, 4331 4532 4596 4711 4735 24442 

pU&neye doldurmak. koleralı bir hu T k .. l .. "" .. ,·çı· n 200 b·ı n 50 bin Ura kazanan talilllerd6n biri 4'139 4829 4868 4970 5128 24945 
ta ile nezle olan veya. mid~ini biraz e aut agu &r. 5171 5237 5413 5559 5739 25416 
bozan bir vatandq göz gore ayni 

1 
Kazanan numaralan maya konul 5910 6025 6035 6143 6229 25830 

lutane koillfuna kapamaktan fark ira zam mut olarak veriyoruz:- 6267 6346 6629 6643 6920 26549 
mdır. f 5000 liro loıanan numaro 7088 7097 7275 7586 7996 26815 

Frenleri iılemiyenler Lciyihanın Müzakere- 327 32 
8583 8787 8916 9166 9270 27987 

O y enlclen Vapur 12000 11NJ A0111non n•ntalfl 9308 9f515 9'529 9M4 9824 28720 
ç nevi suçluyu gözd~ geçire- sine Devam Edileli S .... .aı .,, 252'4 9101 9991 10115 10112 10387 29330 
llm: Ankara. ıı <TAN Muhab:..:-..a- ann A acaglZ 10000 ı· L u~ iNi "oıanon ftflntONI 10599 10607 10619 10666 10824 29990 

A - M?tereddl, .hare~etlerinden Millet Meclisi bugünkü toplantıamda, Ankara, U (TAN) - ısu.uat ka· 27321 
pyri m.ea ul, freni işlemı. yen v.eya denizcilerin tekaütlu.;.n kanun proje. nunlarla kabul edil-ı- olan taha1 • 11002 11103 11199 11676 12063 30448 • ı:... llU9 JOOO liro loıonon numaro 12091 12102 12280 1.,IU\n 1'>ll00 311 .. ıı: &ena ifliyen fertler: DeWer cemıyet ıinin geri kalan maddelemin mtlza· sata müsteniden denizyolan iflet - JS'1 1 A6ııUVV ~ .. ., 

hayatm. .dan. tecrit edilmesin diyeb.i • teresini yaptı ve 36 mcı madde ıu _ _ mesi içfn 6 vapurun 4 milyon 101 12871 12924 13616 13886 13763 31879 
Ur 

., H ı...ı. .. ır 1 d w yor- 1000 liro loıonon numorolar 13867 13977 1 .. 005 1 .. n...n 1 .. 163 32283 mwnız . em ....,.-a annı e e- kilde kabul edildi. bin 948 liraya inf&IU için mukavele ~·~,. .. 'ltV'ltV .. 

rin ı dan k k h m de • ti U · d ri 4002 1-n""' 142l50 H.,ıı:.. l .. 'lll\JC 1 .. onıı: 1 .. ıı: .... 32711 
zarar ann oruma e "Vazife başmda vukua gelen kaza- ak zenn e anlqdmlf ve ge ye I Mn 'lt'1VU .. ovu 'ltU'ltV 

kendilerini mümkilnae ted:a~i ~tmek larda maliU olan müstahdemlerin biz 5 milyon 898 bin 52 liralık tahai • t f!J):oo 1o":t,loıonon numaralar 14612 14732 1479ts 14879 1l5019 33353 
bakmımdan bunlann tecndi bır za- met müddetlerineb&k llmakaımı sım kalmlftır. , 7821 9419 

4332 4396 6902 
15024 15!>15 15817 15874 15882 33820 

ruret diye ~aıbul ,edilmiftlr. MU~ aldıklan aylığın yUme yet.mitini geç Alman bu neticeye ve denizyolaf'I 
13915 18002 ,.:;;: 

12301 13411 
15882 15900 16199 16357 18401 34957 

dl ve ~yn m~ ul suçlu tamamile meınek üzere niza.mname ile tayin e. için 3, Akay için, 2 ki ceman lipari· 
39506 

25189 34565 
16846 16850 17232 17336 17493 ~l 

ayni vazıyettedir. dilecek dereceler üzerinden maI{lliJet 9i mütadvver diğer bet gemi için • 17669 17955 18390 18401 18816 3"970 
Bunlan mevcut eski alatem kanun . yapılan müzakerelerin verdJği kana 200 /ıra loıanan numaralar 

lann ölçUlerile muayyen bir müddet ma&IJI tahsis olunur.,, ate göre, Akay ifletmeeine ait gemi 8240 10206 12589 13143 14063 

için bir hapiaaneye atmak, 1JOI1ra mut Se~fabıde 15 sene hizmet edip lerin iDIUI için 600 bin liradan fazla U724 14871 15216 16373 16992 
laka suç ifliyeceğini bile bile insanlu te denızyollarma geçen mem~rlarm tahsisata lüzum görülmektedir 17114 18399 18454 19224 21990 

on sene eonra tekaüde eevkedilecek· · 22095 22865 22839 23453 24880 
aruma aalıvermek c e m i Y e t b zarf d aldık Fakat denizyollll'lllm diğer Uç ge 
6lçblle bir nevi cinayettir. Tam tec leri, fakat u on sene. m a • misinin geri kalan tahliaattan daha 28177 26479 2'1902 28808 29022 

lan maaşlar hesap edilmiyerek on se- 290".. 30273 31 .. a.. 33375 35871 
rlt edillııciye kadar hU8uıl müeaee • ri ucuza mal olacafı anlqılllllf ve bu - "SV"Jt 

lelerde veya ziraat bmplvmda tec. ne evvelki aldıklan maaşlar U~ kn. suretle yek(llıda d-1W·'klik yapılmak 3605& 36207 37810 37976 38909 
den tekaüt edilecekleri hUlmıtlnu O- "li.MJ& 

rit edilmeUdlrler. ddenbı görll.Wmeet mumda •ımı Akay lflebnellne ıwfedlleM • 18969 
Kendilerinde ini tereddi bulunan yan ~\,ıeb' Ma.zh Müfit llÖ aL ği kanunun metninde yazılmıt olan 100 lira loıonan numaralar 

fertler hakkında mutlaka kısırlqbr Deni -~- ; ı."8 ...:.... 600 bin liralık tahaiaatm 800 bin li 2&59 3038 3283 6939 8977 
~~da. tatbik edllmelldir. Bu tr Wu-3 1'1 ut raya ÇJkl.rı1mam zaruri görUlmUftUr nf2 8000 8488 9i51 9464 

ııokia 'ineriı~k, '.1iOm ~ •:'; ı.ı. ed~knuımm un çln ha:llflanan 1ıa ll)'llıa 'IRe:ı 9991 101« 10239 1293f 
eemi8e. hem ç~ ~·hl~· :U'e~jlf1;abul 111, encümenlerfe müsak ~iyor. Ul80 11121 17238 114dD 1'858! 
kaqı en me~e ce davranmp v~ . 1 ~e. Uzak . ~ 1'239 20685 21215 22721 22819 
demktJr. =tll projenm bınnci m eresı M 1 d 22093 23445 237515 2•656 25096 

Bir "HaneJan,, . - a a Q a a 25112 B88 26565 26771 26953 

T
arihte büyilk itler y&pmlf a1- i 11 •• 27188 27 467 27855 28371 29355 
lelerin nasıl fÖIU'eti varaa, te no n u ve . d 29372 2M29 32054 32448 32550 

ncldı lleminin de mefhur hanedan· R .. .. A ı a m cezası 3305& 33140 33305 37674 37787 
lan vardır. uc.tu ras 38477 38675 39439 39691 39783 

Bunlardan biri Amerikada Jukea y (8 s·. •J , Bacl adı 39791 
alleaiclir. Bu alleden yetifen 709 fert . . aıı mncıve y 50 lilfl lnanon numorolor 
üzerinde doktor Dugd&le ilminde bir yüksek reısllğini~ altına girecektir. (Boıı Birincitle) 124 2'1 an 537 1491 

mtıtehaam arattırmalar yapmı,tır. Bu ,ereflt vazifeyi size devreder • lonya htık6metinln hilhaeaa kuman· 1S&8 1725 1775 1879 1932 
Bunlardan 500 t1 kendi çalifma&ile ken herşeyden evvel mümtaz devlet dayı birleftil1Dek, müdafaayı Ağ • 2202 2662 2866 3390 3432 
*-'"'emiyen dilenen sürüaen kim· adamı vasıflannızı tebcil etmek ve 3513 8728 4225 4548 4635 
~~lerdir. Gerl '"-'--1ar' ·-·mda bil. Balkan Antantmm daha bidayeti mev lamlamak ve i&fe te,kil&bnı kuvet· 4679 4764 4831 4973 5485 
..., a&Ulll - .... •A• i da lendirmek için uğrqtığı haber verili 
)'ilk ekaerlyet; suçlu, fahife, alkolik, cudiyetinde en...,."'nasyonal _cam a yor. M60 M61 5644 6118 650t 
cWl ııfatlarile cemiyetin zabit~ kuv· ifgal etmeğe. muvaffak oldugu mev • 1T • T ~AN Gt)1mtt • "" -• 6530 7056 72M 7822 8315 
wtlerile ka.rtılafJlultır. kii dirayetlı ıdareniz altında muh~a- n.u nuWJuJ..dW\o& 8l§88 8908 8904: 9187. 9269 

Jukea alleainin ceddi l>tkaç nesil za ile beraber inkişaf ~ ettirecefi • tık deA olarak İtalyan ıueteleri 9329 SMaT 9&33 10106 J0628 
enet knnrlaft,ınlaaydı cemiyet 709 niz bu8U~daki kanaatimi an.eyle • lapanyadald ltalyan &önWlWerbı mu 10812 lOTM 10781 109M 10999 
1Dütereddinln yillcüne ve tehdidine mek tsterım. vaffakıyetinden babaetmelttedirler. tıMO 1211 T 1316' 13388 :ıM8' 
maruz kalmaz ve bu zavalblarm ken Uç 1e11edenberi tahakkuk eden etıe- Tevere ...-.-. Mut..ıer Gardiy& 13511 13M9 138'9 138M 13934 
.Ueri de dünya ytlzilnde ıztıraplar re iftiharla bakarak, ilerisi için mU. na atfen ltalyuiarm Malaca zaferi. 13940 1U22 14820 14809 15113 
lcJnde silrtlnüp durmudJ. terek ıulh ve tefrild mesai hedefinde Din bir ltalyan zaferi oldutunu yu. 15880 111671 15960 16190 16'11 

Sohıiolılar alemi daha birço keserler tlmit etmekteyiz. makta. fakat hldiaeyl !nıt1iz guete- 1MM 165&5 187H 16764 17040 

B- içtimai muhitin kurbanı :Muhabbetkar ve dostane tebrikleri llnden n~kletmektedir. Bu habere 176" 17079 17314 177H 1'1938 
olan itiyat halinde u.bıkalı • min kabulünü ekselinsmırdan rica e- göre Sonklnunda harp malsemeeile l8283 18M5 18687 18701 18808 

lar: Bunlarm birçoğunun cani amı • derken, güzel eeertmizin önUmUzdeld mücehhez 16,000 İtalyan Kadiakte ka 18957 19243 19269 19'63 19632 
fma dÜfllleelnden cemiyet meauldUr. aene içınde daha ziyade kuvvetlen • raya çılunlflar ve Malapmn haki· 19884 2017'5 20377 20967 21019 
KimMfllz çocuk halinde kendilerine meal ve dost bir müttefik Balkan ki fatihleri olmUflardır. Kanceeter 21121 21219 ~1244 21314 215'8 
el uzat.ıı.aaydı, it andıklan zaman memlfketlerinin refahı içinde, bu Gardiyan gazeteal, İlpanyol htlldUnet 215158 21751 22163 22210 22297 
'bulaalardı. muvakkat ınkmtı sama • memleketlerin kendilerine hedef ve donanmasını bombardıman eden tay 22800 23148 23249 23&76 23759 
mnda bqvuracak bir yer bulUDAY· ideal edindideri dünya aulhtlne ht. yareler arasındaki Alman tayyarelfri 23866 239'9 24329 24579 2464S 
dı belld de itiyat halinde suçlu ve aa met eylemeei huau.aunda hararetli te- N)'J81DD1 60 ı bulduğunu illve etmek. 25039 2e08l 26l02 2&108 26176 
Jnkalılarm IJDUfma dtlflllezlerdi. mennilerde bulununım. tedir. ıeeos 287M 28M9 29972 27&86 

Bu pbilertn tecrit milddetl de ıuç Aros BEŞ BtN KİŞl iÇiN OL'Olıl 28067 '8180 28331 28MO 28727 
Jarma SÖN clelB, tedavilerinin ta • • l.uı~ 11 (A..A) - lapu,a A.ja8 287İ8 nat 29&11 2f1(1'1 80089 
9&&11l)Olmuma g&re olmalıdır. Hali· Bu telgrafm birer auretl Yunan llDlll Qıbeltlttanktan aJdıtı bir ha. 80128 30399 ICM93 8092& 11118 
ldn aaWı ~ nlmadtlr, tam 40 Bqveldli ve Hariciye Nazın Jıle,tak· 81188 na 11281 31317 8149 
auç ile •bit olan bir adam bUyilk aas ile Romanya Hariciye Namı~- bele göre, Malagada kitle halinde ya 81517 3l824 31642 aıns 31848 
1* tehir içinde aerbeat gezmek ve el toneakoya da gönderilmiftir. pılan mab.kemede mllttehün bet bin 32323 32342 32484 82882 32854 
na,.ı lflemek imklnmı buluna adli Doktor Tevfik Rtltttt Araa telgraf· tilmhuriyetçi aleyhinde ölüm cauı 33037 33209 33341 331543 DM9 
J8 ve u.bıta Iİlteminln, cemiyeti ko )arma ,.yni hararetle cevaplar almıt- iatenecektir. Mahkemenin bu talebi 33ts63 338C51 33841 s•t12 34320 
rumak bakımından mu,.lr olmadı tır. kabul edeceği umumiyetle zamıedil • 84328 34342 345154 348M 85170 
ima htumıetmek caizdir. mektedir. 85421 35454 35483 35511 36134 

Tesodiili ıuçlor Ceıalrde $lcldetl Bir Bu ajana, ctımhuriyetçilere k&l'fl 36532 36M9 38688 36818 36999 
- Tll&dut neticesinde elin • Zelzele Oldu tethit mücadelesi tertip edilmekte ve 372315 37288 3789' ST819 87967 
delı kaza çıkmııf insanlar: kütle halinde idamlar vuku bulduğu 

Bunlar ayn bir 6lC}ll ile muamele gör ~tine, 11 (A.A.) - mMtıthit nu teyit etmekte olduğunu bildir • ------------
melidirler. Bununla beraber bir mu· bir selr.ele vtıztınden Guelma _mt&ka melrtedir. 
hitte ayni nevi cinayetler tekerrllr mııda yerlilere ait birçok evler )'iki AV AJl KAKAJlA8JNDA 
ed" ·ol'I& vuiyetbı 1Qtim1 ö1çU ile tet mıttn' Buıtın Avam Kamarumda ...,. 
J.i'tf ve aebeplerla lnDM pgilmeet Uç • &ntlltllr, le Uderl ıo.ter Atlee t.pan)'addl I• 
Jlzımdır. taıyan gthdllltllerlnclen baltMmlf, ha 

'Meseli aiWı tapmak, IU'hot mec rm en mUhlmlerlnden blrl ı.tanbul rlciye nlmnıa cevap veren Lort Kran 
llainde kadm oynatmak, kan davam belediyesi tarafından latanbulda ku born, fÖliUlHl göndermeyi menedell 
,Utmek itiyatlan gibi eebepler... rubnllftur. Bu bahH taallflku dola- devletler mu.tema olmak there cll· 

Yeni ölçlldeld içtlmal .ı.tem, mut ymil• bu dwe111dfll yvmJd yur. fer btlttln gönWltllerln, hWı:lmetle • P I p O p Az AR 1 
laka bir takım vikaye ecllci mOwe • mızda bab8edeceliz. rlnin ma16mat dalrMlnde hlll'Üet et 

YUrtlmelicllı • A6'nef 6n111 YALMAN Ulderbıi anlabnlfbr. SuJt•nhamam KeMbcı karl1mnda 

Jandarma Genel Komutanhğı An 
kara Satınalma Komisyonundan: 

1 - Kapaıb zarftan pazarbfa tahvilen 1atmalmmuı 
olan ve metresine (280) kunıt kıymet biçilen yetmiften 
be' bin metreye kadar kışlık elbilelik ve metresine üç lira d 
verilen otuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumqa ait 
zarlık 1 3/ 1937 Pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 - op ve ayrı ayrı en a.zTıya e ecege 
olan bu kuma,ıara ait tartname (17) lira (90) kurut lrıM•Th·.n 
da Komisyondan almabilir. 

3 - ıcı.1ık elbiselik kumq ilk temimrtı (13,750), 
teminatı (7250) liradır. 

4 - Pazarlıfa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatte ilk 
minat banka mektubu veya makbuzu ile tartnamede ya.zıh be 
lerle komisyona bafvurmalan. (296) (768) 

lstanbul Beşinci 
Memur:uğundan: 

icra 

Muon ve Hafizenin tasarrufunda olup Emniyet Sandıfma 
rinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesine karar 
rilen üç yeminli ehlivukuf tarafmdıan tamamma (1272) lira 
met takdir olunan Unıada :SO.tancıba91 Abdullahafa ma~ 
•inde Hamidiye sokağında eski 4 MU. No.h atı emanet malı 
ve Ay,e arsası arkası Mehmet ile Fethiye aruaı solu &nine 
ve bahçesi önü yol ile çevrilınit kayden (56 metretll 1a11tim 
tannda) maabahçe bir evin evsafı qafıda yazıhdır. Zemin 
Zemini çimento bir tatlık, bir mutfak, bir merdiven altı, k · 
lük dolap içinde miifterek kuyu. Birinci kat: Bir merdiven 
üzerinde iki oda, bir hell, yük. ikinci kat: Bir merdiven batı 
rinde iki oda, sofa, yük mevcut olup bina klıirdir elektrik 
&azı vardır. Ehli vukuf raporunda umwn meaahaıı 7~ M2 
Binanın sahası 38 M2 dir. Yukarda evsaf ve müştemilitı 
ev tapudaki kaydında olduiu &ibi açık arttırmaya vazedilmit 
dufundan 25/.3 937 tarihine müsadif J>ellelDbe günü 1aat 14 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. A 
bedeli kıymeti muhammenenin 'Ye 7 S ini buldufu takdirde 
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıramO 
ahhüdü baki kalmak !zere arttırma 15 ıün müddetle temdic 
leırek 9/4/937 .uune milladif Cuma (Ünü uat 14 tea 16,. 
dar keza daiaımizde yapılacak ikinci açık arttumumda ... nm 
bedeli kıymeti muhammenenin 'Yo 7 S ini bulınadıfı takdirde 
2280 No.lı kanun ahklmma tevfikan geri bırakılır. Satış 
Arttırmaya i•tirak etmek iltiyenlerin kıymeti muhamm 
% 7 ,S nisbetinde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat 
tubunu himil bulunmalan llzmıdır. Haklan tapu sicilli ile 
olnuyan ipotekli alacaklarda difer alikadaranm ve irtifak 
ahiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve maarife dair 
iddialaruu evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin tarihinden iti 
nihayet 20 gün zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri U•ZLl-

Akai takdirde haklan tapu sicilli ile 1abit olmıyanlar '4tıf 
Unin ~ylapaamdan hariç kalırlar. Müterakim vlfl1, ten 
tanzifiyeclea mütevellit Belediye rUanmu ve Vakıf icat'eli ~ 
Wiye bedeli milsayededen temU olunur. Ve 20 MDelik Valdf 
reli tavizi de biUlmum vergiler gH>i borçluya aittir. I>aı. 
ma16mat almak iıtiyenler 1/3/g37 tarihinden itibaren b 
görebilmeli için dairede açık bulundunıtacak arttmna ta 
ile 934/4409 No.h d01yaya mllracaatla mezkGr doeyada 
w:..i1ri «örebi1ecekleri ilin olunur. (121) 
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ilAçlarını_z_ ı Bah-.e 

TAN 11 

-....._____ kapıda SALiH N ECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
bliyUk bir dikkat, ciddI 
bir istikametle hazırlanır. Keskin Kaşeleri 

Grip, Nezle, bat ve Jit ağrılarını 
muannit sancılan bir a.nda keser, 
Kıymettar bir lllçtır. 

Osmanlı Bankasına 
Memur Ahnmak iç n 

0 Müsabaka ilanı 
smanlı Ba k tncnıurı . ~ asınca bu kere yeniden hizmete alınacak Tilrk 

arın ıntıh b . . k d . ':l aşı a ı ıçın ya ın a bır müsabaka açılacaktır. 
let]iklc ~t~tan aşağı olup bu müsabakaya girmek istiyenler nam· 
bat a nnı aydettirmek v~ kabul şartlarını öğrenmek üzere Şu
arasın~ı zarfında her haf ta Salı ve Cuma günleri saat 9 ile 1 O 
Serv·ıs· a Osmanlı Bankasının Galatadaki Merkezinde Kişi İşler 

ıne .. 
'I'ar muracaat edebilirler. 

1 

. llle yJ~~r hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikna 
tniş is 

1 
şe.hadetnamelerini ve şayet bir vazifede istihdam edil

~er, hızmet şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

Dıtlat Damlry0Hır1 '' llmınlarw işletme U. idaresi llinlar1 

19 ~~hanımen bedeli 2870 lira olan 10.000 k ilo vagon kurşun 
lind k~ 7 Cuma günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahı 

u . . 
e ı 1 . . i r. ll . ıncı şletme Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktı 

. illin u ışe girmek istiyenlerin 215 lira 25 kuruşluk muvakkat te 
l'o~t v~rmeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte komis 
dan nıuracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyon 

. 

. 
~rasız olarak dağıtılmaktadır. ( 619) 

!stanbul Liman işletme 
, ldares·nden: 
· 

1 
- 1d da g" aremiz muhtelif tonluklarda 10 parça mavna, 14 parç a 

2 
Uverteli duba inşa ettirecektir. 

İdar - Bunların pazarlığı 15 Şubat 1937 Pazartesi saat 10 d a 

3 e Şefler Encümeninde yapılacaktır. • 
bir :- (5000) liralık teminatı muvakkatenin pazarlık gününde n 

4 
gun evvel İdare veznesine yatırılması lazımdır. 

Oldu; Pazarlığa gireceklerin bu işlerin ihtisasları dahilind 

5 
larını tevsik etmeleri lazımdır. 

e 

liay; Bu işe ait kroki ve şartnameler ve fazla tafsilat Galatad 
~hanında Fen servisi Şefliğinden alınacaktır. (594) 

a 

ı:611trük muhafaza genel komutan!ı§ı 
1 ~nbuı satınalma komisyonundan: 
e.~~1ngiliz yapısı açık deniz motörlcri için satın alınacak ye

'ksiltnı ~n 15 2 937 Pazarteşi günü saat 15 de kapalı zarfla 
2 - esı yapıl~p,ktır. 
3 'rasınlanan tutan (8052) liradır. 
4 - Şartnamesi komisyondadır. 
ıg; .1~teklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlarile kanuni 

ata.daerı?1.~e teklif mektuplarını belli vakitten bir saat evvel Ga· 
Çınıh Rıhtım Han birinci kattaki komisyona vermeleri. 

lstanbul Jandarma Satınal
llla Kom'.syonundan 

Hafiflik - Rahathk 
J . 1111 • • • • e I Ka';.eıerhıle 

-~ı(OelRe). el~I IRclleltlle .. k ,.. 
• hllfte H fle Jıiçlllr teıry•• yok, 

tur. Bu ko .. eler. vDauduAuz" 
.............. , ..... 0110..0111 ,,.. \T?J ultl• •• ı•l•l'!llıl •n...tıeııllrl .. 
"'r•tı ı 25 11 ....... ııııı ..... ,., 

• 9at•ı r•rl ralnı• ı 

llTAlllU1., leftil• 
Tbel "'•Jd•~• 12 Na. le, 

MehH"''" ıtr•••t •d•~•• ••r• 
ıa Ne.I• terlfe.,.fıl lıteytıılı, 

"r•"•""'""• bllyOk teRrlllt. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy~ Topçular 33 

İstanbul üçüncü icra memurluğun. 
dan: Malımız olup satılmasına karar 
verilen büfe, gardrop ve sairenin bi
rinci artırması 16. 2. 937 salı gUnU 
saat 10 da \'e muhammen kıymetin 
:,rüzde yetmiş beşini bulmıyan malla
rın ikinci artırması 19. 2. 937 cuma 
günü saat 10 dan 11 e kadar satıla. 
cağından talip olanların mezkur gün 
ve saatte İstanbul Ağahrunam Çarşı 
Bursa pazarında hazır bulunacak me
muruna müracaattan ilin olunur. 

1 
i 

l 

Kartal sulh mahkemesi ahkamı şah 
siye hakimliğinden: Kartala bağlı 
Maltepe karyesinde Ankara c. de 43 
numaralı evde sakin iken 2. 10. 936 
tarihinde mağrukan vefat eden ve 
1931 senesi nisan ayının sekizinci 
çarşamba günü Kartal ve Adalar no
ter muavinliğinde 290 yevmiye ve 42 
cilt numaralı vasiyetname tanzim et
tiren Mehmet Rakım kızı Cemilenin 
vasiyetnamesi açıla<'.ağtndan mirasçı. 
arının ilan tarihinden itibaren üç ay 
çinde kanuni vesaika ibtina eden sı

fa tlarmın mahkememize bildirmeleri 
ve müteveffiye zimmetinde gerek asa
eten ve gerek kefalten alacaklan o
1 an veya kendisine borçlan bulunan 
ve her hangi bir suretle hak talep e. 
den veya miraı:ıt hakkında malumatı 
olanların ke1.alik ilan tarihinden iti
baren bir ay zarfında mahkememi1,de 
açılan defteri mahsusuna kayıt 
tesbit ettirmeleri ve bu müddet zar . 
fmda alacaklarını veya talep ettikleri 
herhangi bir hakkı ltayıt ve tesbit 
etUrmiyen zevatın mirasçıya 
ne şahsan ve ne de terekeye izafeten 
mUracaat edemiyecekleri malümları 
olmak üzere keyfiyet kanunu mede 
ninin 534 ve 561 ve 562 ve 569 ıun
cu maddelerine tevfikan ilan olu. 
nur. (30132) 

Citı . 11 Miktarı Kiloıu tik temina 

Sulta.nahmet üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Davacı Beyoğlu va
kıflar müdürlüğü a• ukatı Haşim A
ım tarafından Beyoğlunda Hüseyin 
ğa mahallesinde Arnavut sokağın • 
a 12 numaralı evde mukim Fatma 

t s 
it Kilo Kurut Lira Ku. 
1 lUıdura yağı 1500 7 5 84 38 

. ~l't~ llndarma ihtiyacı için miktar ve ilk temınat bedeli yu 
'çılt ::~zıh nümune ve evsafına uygun (1500) kilo kundura yağ ı 

2 sıltıne ile satın alınacaktır. 
Jaıı~ Eksiltme 26/ 2/ 937 Cuma günü saat 15 de Gedikpaşadakı 

3 tına Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

. 

llıiay- Evsaf, nümune ve şartname her gün Gedikpaşadaki Ko . 
4 onda görülebilir. 

\ıt 8~ İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile belli gün 

~Komisyona müracaatları. (719) 

lıtanbul Belediyesi İlanları 

. ~akinist Muav:nliği imt'harll 
. ~~~Ul Belediyesi Karaağaç Müesses_atı b~z fabrikası için ah
ır ltıii ır tllakinist muavinliği için aşagıdakı •artlar dahilinde 

l ......._la.baka imtihanı yapılacaktır. 
1' ı· . k b' . 8ttı1 a 1P olacaklar bir sanayı me te 1 tesvıye ve makinist 

a.ı tllcı b' · · lştllış Unu olacak ve hiç olmazsa ır sene ışçı olarak bir yerde 

2 ......._ bulunacaktır. 
tı.t ht ~alipler askerlik hizmetini bitinniş olacaklar ve yaşlan 
3 ......._ Şı geçmiş olmıyacaktır. 
iita, Talipler hüsnühal varakası, sıhhat raporu ve askerlik 

i ......._ lnı verecekleri istek kağıdına bağlıyacaklardır. 
4~kl Talipler nazari ve ameli olmak üzere iki imtihana tabi 
S Cltdır ........ . 

t L· Ge • · t'h d · · · uirr rek ameli ve gerekse nazarı ım ı an a ıyı bır cevap 
~tır. ıktc cevap verme müddeti meselesi de nazan dikkate alına-
6 ........ 
? ......, İtntihanlara 2; 3; 1937 Salı günü saat onda ba,tanacaktır. 

a 
d 

ç 
h 
d 
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h 
d 
h 
d 
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y 
d 
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aleyhine 37-141 numaralı dosya ile a· 
ılan mezklır 12 numaralı ev ve arsa 
akkındaki vefaen ferağ kaydının kal 
ınlması hakkındaki da va duruıma. 
ında Fatmanm ikametgahının meç
ul bulunması huebile 20 gün müd
etle ilinen tebligat icruına ve mu
akemenin 12. 3. 937 tarihine mUaa. 
if cuına günü saat ona talikine mah
emece karar verilmiş olduğundan 
ev'm ve vakti mezkftrda bizzat ve 
ahut bilvekale mahkemeye gelinme
iği takdirde gıyaben mahkemeye de
am ve karar verileceği ili.nen tebliğ 
lunur. (30140) 

BEYO~LU DöRDONCO 
NOTERLICINE 

Galatada Pertembe pazarında Yo. 
w 

k' 
d 
v 
il 

gurtc;u h&DIJlda.ld yazıhanesinde mu
un tsMAlL ZIYA BERSlS ta.rafın· 
an Beyoğlu Altıncı Noteri va.arta.aile 
e 3 ıubat 1937 tarih ve 879 numara 
e gönderilip 4: ıubat 1937 tarihinde 

tarafıma tebliğ olunan ihbarnameye 

evaptır: c 
Kendime hakem olarak Galatada 

B Uyük Manukyan hanında birinci 
atta 4:-5 numarada mukim avuka.t k 

h 
a 
l 

Bay PLATON KLJMANOGLU inti. 
ap ettim. lSMAlL ZIYA BERSIS'le 
ramızda tanzimi kanun icabından o
an tahkimnamenin tanzirr'J ve imzası 

iç 
k 
k 

E • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE 
G 
E Türk Tokath idaresinde yeni açılan 

•E 
G 
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• 
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Lokanta ve Birahanesi 

• t:. .. 
.a 
E • E 
G 

•E 

Jandarma satın alma komisyonundan: 
Miktan Cinıi 

tık te- Eksiltmenin 
minatı 

Lira K. 
nev'i Gün ve saati 

1958 metre Silindirli kana· 

Tahmin 
bedeli 
Lira K . 
450 34 33 78 Açık eksiltme 15/ 2/ 937 Pazartesi saat 11 de 

viçc 

178 " Kırmızı çuha 427 20 32 04 " " " " " 
49 .. Mavi 

" 
127 40 9 56 " " " " " 

70000 adet Büyük mat düğ- 525 00 39 38 " 
,, 

" ,, 
" me 

125000 " Orta 
" " 

812 50 60 94 " " " " " 50000 " Küçük .. " 
175 00 13 13 " " " .. " 620000 " Dört delikli 620 00 46 50 " " " " 

,. 
çinko düğme 

50000 çift Küçük kopça 42 50 3 19 " " " " " 42000 .. Büyük " 
71 40 5 36 •• .. " " .. 

25000 adet Pantalon tokası 40 00 3 00 " .. " " " 

246 88 
43000 - 50000 metre Astarlık 12500 937 50 Kapalı zarf 15 2, 937 Pazartesi saat 14 de. 

bez 
12,050,000 metre Renkli iplik 4820 361 50 Açık eksiltme ı 5/ 2 93 7 Pazartesi saat 16 da. 

1 - Cinsi, miktarı, tahm:n b~dcli ve ilk teminatı yukarıda yuıh on iki kalem dikim malz• 
mesi açık ve kapalı zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

2 - Bu malzemeni~ bedeli Vekiller Heyeti kararile 93 7 bütçesinden verileccktiı. 
3 - Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksiltmesine gir• 

ceklerin saat on üçe kadar teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeler Gedikpaşada Jandanna Dikimcvi binasıııdaki Jandarma Satmalma Komia
yonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler her gün komisyonda görüleb'lir. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat ınakbuzlarile 2490 sayılı kanunda ve ,artna• 

mede yazılı kağıtları ile birlikte komisyonda bulunmaları. (55 7) 

..,- •'ıcla.:n. hLhl.iıara• •at~ ""WI 

ALGOPAN 
ve Kemal Halil Tanır, Mehmet Rifat Yalman 

Şsi. Tatko Şirketi tarafindan 
Borçlunun esamisi A cı ı e s 1 e r i Satın aldıkları şe

yin cinsi ve motör 

lshak oğlu Ahmet ve kefil §oför 
Mehmet oğlu Hüseyin 
Veli oğlu Abdtilhamit 

Yusuf' oğlu Aziz $e\inç 
Yusuf oğlu Hilmi Sevinç 
Mustafa oğlu Omer Eroğh· 

HU8eyin oğlu Abbas 

Hacı oğlu Yusuf Kocabas 

Ali oğlu Muharrem 

İbrahim oğlu Osman Necati 

Ahmet oğlu Mehmet Ali 

lbrahim oğlu Osman Necati 
Bay Mustafa 
Şaban ŞUkrtı oğlu lrfan 
Haaa.n oğlu Hıfzı Avdan 
Cemal oğlu Beeim özkar&BU 
Yusuf oğlu Mehmet Nuri Abdi§ 
Sabri oğlu Osman Balkan 
Cellleddin km Fatma Zühal ve 
hemşiresi Mukadd~ Nihal 
RUviye Önder ve Panayot oğlu 
Panayot Karaca 

numarası 

M. K . Pıuja: Şevketi ve mahal. No. 351' 25.6724 
M. K. P~a:Şeyh Müftü mahal. No.10 Doç kamyorıı. 
Balıkesir: lzmirler mnh Çınarlı Mes. T 25-12378 
cit sokak No. 45 Doç kamyonu 
lstanbul: Karaköy, Pa8a mah. Cami P 2-26~"ı 2 
sokak No. 37 Doç tenezzüh 
İstanbul: Saraçhaneba§ı Itiaiye cad-
desi No. 60 
lstanbul: Cağaloğlu, Hacı Musluk eo- P 2-263315 
kak No. 15 Doç tenezzüh 
İstanbul: Sirkeci, Hoca Paşa Cami 
So. No. 9 
Çanakkale: Gnzi M. K. mah. Molla T-25205!>0 
Yakup sokak No. 21 

Ayni mahallede Hükumet caddesi 
No.46 

Doç kamyonu 

Çanakkale: Gazi M Kemal mah. Mol. r .2622462 
la Yakup sokak No. 8 
Ayni mahallede HUkflmet cad. 46 
Edirne: Karanfil oğlu mah No. 22 
Edime: Cumhuriyet cad. No. 70 
Balıkesir: Bigadıc;h şoför 

Balıkesir: Çakıra fa hanında eoför 
Boyabat: Çeltik fabrikası sahibi 

Doç kamyon•ı 

T 25:0248 
Doc: kamyonu 
T. 25-23718 
Doç kamyonu 
T. 26.22678 

Boyabat: Çeltik fabrikası şoförü Doc; kamyonu 
İstanbul: Arnavut:Köy Sarat Kipbu· P-4.108631 
run No. 14 D~ tenezzüh 

Beyoğlu: Ayaspaşa, Cami sokak P.4-84408 
Hıristo Kalfa Apt. Tenezzüh Doç 

Verdikleri noter 
sene tarih ve 
numarası 

No. 6472 
8-5.36 

No. 5113 251 
8-l.936 
Nrı 6372 30~ 

11-8.936 

7145 340 
4.9-936 

86421396 
13-lC).936 

8644 391 
1310-936 

985 408 
22.10-936 

9983 436 
26-10-36 

10534/456 
18-12-36 

5741'?4 
22-1-937 

701 '30 
28-1-37 

Ferhat oğlu Sabri 

Beyoğlu: Yeniçarşı 38 No. Kundura 
atelyesi sahibi 
lstanbul: Balatta. Tahtaminare cad. P-4.125250 755 31 
d~i No. 135. Berber. D~ kamyonu 2f-l-37 

Yukarda isim ve adresleri yazılı şahıslara hlzalannda numara ve cinai yuılı otomobil ve kamyonlar 
şirketimiz tarafınd"n. aemenden olRn borc;lan ödeninceye kadar mUlkiyeti muhafua kaydü şartile satılmt§ 
bulundufu ve mezk~r otomobil ve kamyonlarm şahsı salia tarafından aatm alınacağı zaman oirketimizin 
riza ve muva.fakatı tahririyealnin istihsali llmn geldiği bermuclbl kanun illn olunur. 

-~. 1tntihana girmek istiyenler 19/2/l937 Cuma gUnü saat 
ttc c kadar arzuhallerini Müdüriyete vermeleri llzımdır. O 

in Türkiye Milli hanında dördllncil 
atta 20 numaralı yazıhanesinde mu
im vekilim avukat Bay TAHSIN 
ONARI'ye öğleden evvel 10-12 ara. K 

unda müracaat etmesini cevaben bil-
humm tarafıma ltaamı dilerim. 

FUAT BABAN: Galata. Bereket 
ade Voyvoda ca.ddesi TUrJtiye Milll 
han dördUncU kat. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN ~ 'loktor ~ 

8 ~ •onra vukubulacak müracaatlar kabul edilmez. 
a.lltlac !tntihanı kazananlar hakkında alelUsul tekrar tahkikat 

i}1c~ gibi, ahvali sıhhiyeleri hakkında da Belediye heyeti 
4ttırı cc tekrar muayene raporu alınacak ve ondan ıonra işe 

lacaktır. (762) 

di ririm. 

bl 

B 

Uç nüshadan ibaret olan işbu ceva-
ihbamamelerden bir nilıhasınm 

yukarda adresi yazılı tSMAlL ZlY A 
ERSİS'e tebliğini ve bir nUahuını 

dosyanızda hıfzı ile musadda.k nüs. 

. Ba ihbarname muhatabı tnnail Ziya Ber-
11n Galatada Yoiurtçu hanmda irae edilen 
adreıte bulunmadıtı anlaıılmakla ikamet
glhmm. dahi nerede olduiu bilinmedıiinden 
Nıra:n il4ıı Tuı ıuetetiM vlrildi. 

Umumi Neşriyatı tdare Eden: N İ Ş A N y A ~ 
S. SALIM I' 

. . . .. Hutalannı her gUn akpma ka. 
Gazetecılık ve Neınyat Turk dar Beyoğlu, Tokatliyan oteli ya 
Anonim Şirketi. Basıldığı yer: nında Mekteb soka.k 35 num~nıı 

T A N Matbaası n~ayenehaneslnde tedavi f"de • 
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Beyhude ıstırab çekmeyin 

kulfanın ! Meşhur Tenor BENJAMlNO . GlGLl'nin en ıon 
filmlerde okuduğu eserler 

Radyolin 
Dişleri, 

Kullanmaktır 

Soğuk algınbğı, nezle, 
kırıkhk, grip, baı, diş ve 
sinir ağrllarJ, romatiz· 
ma sancdarı isin rakip
siz deva, GRIPIN'dir! 

' 

1Bu karışık havalarda yanınızdan 
G R 1 P 1 N 1 eksik etmeyiniz. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

Dört meşhur doktor tarafından 

SEN BENiM HA YATIM SIN. • • • • DA 1535 
"Du bist mein Glück" • 

AVE MARlA. • • • • • • • • • • DA 1488 
UNUTMA BENt . • • • • • • • • • DA 1447 
"Vergiaa mein nicht" 

Yalnız 

Sahibinin Sesi· 
PLAKLARINDA BULUNUR 

Plaklarınızı iyi muhafaza etmek için yalnız 

SAHiBiNiN SESi 
iğnelerini kullanınız. 

SAHiBiNiN SESi, istiklal caddesi Beyoğlu 
~ .................................. r 

di~ler.: çehreyi 
güzeli estirir. 

Radyolin 
Dişleri, 
dişler) mideyi 

sağlamlastırır 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, "' 
ı-opları yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli 

rek hastcılanmaların :1 mani olur. aaıı 
kokusunu keser. 

PUDRA üzerinde ' 
YAPILAN TETKiKAT 

NETiCESiNDE , 

Şayanı hayret bir inkılap a 
Dört büyük doktor, pudranın clld 

üzerindeki tesiri hak'kmda yaptıkla.. 
n fenni tetkikat hitama erm.lşlr. Muh 
U,Iif Y'§larda. 467 kadın üzerindeki 
t~crübeler netfoesinde be.zr pudralar
da clld üzerinde siyah benlerle leke. 
ltr husule gettrm n dldi tahriş eden 
\"e maıı;ama.h ,;enlşleten ufak taneler 
bulunduğu anlılşılmışhr. Halbuki To. 
kalon pudrası, bütün bu ufak tant-ler
den tamamen muarra olduğu kemali 
hayretle göriilmüştiir. Toblon pudra-
81 "ha\'&landmlmış., olduğundan eazlp 

ıf' 

bir ha.flfilk n inceliktedir. Muntazaman ve yeılmMak bir ha.ide clld ttzerhı. 
d" yapt,11" ,.e cildi mce bir ~ırk tabak:Mfte kaplar. Ayni zamanda bu 'fo 
kalon pudrası, huşusi bir usul da1resfnde pudrayı eekh aaa.t -.bit tutan kre 
ma köpüğü ile ka.nştınlmı~ olduğunddan, ne rüzgar, ne de yatmur, ne de 
U,rden kat'iyen mtitf!eMlr olmaz ve tenin "tini mat,, 11e\imliliğinl hiç bir 
\11.kit ta.ğ.)ir etmez. Hemen bu~ndm Tokalon pudrMmı tecrübe ve lstima 
le ~laymız. Sıhhl bir surette kontrol edilml3 olduğundan mutlak bir iti. 
ID&t temin eder. 

............................. ~--~--~' 
CENYO 
Galata, Karaköypalaı kartııında, Tel,: 49374 

Eski sahibi Rahmi All<an 
tekrar almıttır. Y etmit bet ıenelik yükıek ve nezih bir hayat 
ve ,öhretle tanınmıt ve yemeklerinin, mezelerinin nefaıet ve 
mebzuliyeti ve ıerviıi.nin mükemmeliyetile de her lokantanın 
fevkinde raibet kazanmıt olan bu lokanta ve birahane timdi 
de sayın mütterilerinden ötedenberi görmüt olduğu teveccüh 
ve rağbeti kazanmak için her türlü fedakarlığı yapmıttır. Bir 
defa ziyaret, ıözümüzü iıbat eder. 

AZ CERY AN SARF EDEN, YUKSEK EVSAFLI .•.• 

\~~ 
DAHA PARLAK VE 
DAHA UCUZ IŞIK VERiR 

" IŞIK VERMEKTE DEV GiBi 
CERYAN SARFINDA CÜCE GiBi 

Tüı-kive Umumi Mümeaailliii: 

HELiOS MOESSESATI 
İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 

(Yeni binasında) 

Sipahi Oc~ğı idare Heyetinden: 
Ocağın yıllık kongresi 30-1-937 tarihinde içtimaa davet edilmiş ise 

de ekseı"iyet hbıl olmadığından toplantı 20 şubat 937 cumartesi günü 

•at 18 e bırakılmış olduğundan mezkfır tarihte SA.ym üyelerin ocak 

merkerlnde bulunmala.n rica olunur. 

SÜMER BANK 

Kayseri Fabrikası 
tarafından çıkarılan 12 Te 16 numaralı iplikleT 

bobin üstünde olarak aatılmağa batlanmıttır, 

ihtiyacı olan fabrika sahiplerinin 

lstanbul Yerli Mallar Pazarına 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve • 
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

ŞiRKETi HAYRiYED~N: 
MOHiM iLAN 

•n.a l • U" ........... 

r.il) 
• 

t;:fl<I 

İSTANl3l' 
· ;.\i_~tM 

"f~'.~M!;f"'!:!.,,. __ __...~_..ı..~,...._...~----~---------......... .._.....---_. 

Bundan yüz sene evvelki tstanbulu tekmil abideleri, sarayları, ~ 
leri, çeşmeleri, sok aklan ve mesirele rile na.zarlarda canlandıran ( esıd 
tanbul albümü) meşhur ressamların tablolarından alınmış birçok re 
lerle doludur. Müverrih Ahmet 'Refik, yazdığı bir mukaddime ile 
büındeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından 'f' 
pıldığını çok güzel tasvirlerile anlat maktadır. 

y E D İ G O .N İdarehanesi tarafından gayet 
fiı bir ıurette hazırlan1111f 

Satıf yerleri: Ankara caddeıinde YEDIGON 

Anadoludaki umum YEDIGON bayileri. 

Fiyatı 25 kuruttur. 

İstanbul Ankara caddesinde YEDIG ÜN gazetesi idarehanesine 
ruşluk posta pulu gönderenlere der hal bir albüm gönderilir. 

Boğaziçinde Sarıyer iıkeleıi yanında Şirketin mali ol~n 
yüzü ve derinliği yirmi beterden altı yüz yirmi bet metrehk 
bir kıt'a ana üzerinde kain gazino binası geçende ya.nm_ıt ol
duğundan timdi Şirketihayriye, Boğaza mahıuı en latıf ba· 
lıkları taze taze ve hatta diri olarak pitirip mütterilerine ıun· 
mak için orada Avrupada (Prunier) namı verilen balık loka~-
talanna benzer bir lokanta bi.naıı inta etmek ve bir de .aynı Kapall Zarf Usuli le Eksiltme ilanı 

mahalde balıkları diri olarak muhafazaya mahıuı bir ( Lıvar) N v k ı d 
yaptırmak kararındadır. Bu lokantayı itletmeğe talip olan- afıa e a" etı•n en•. 
lara dermeyan edecekleri teraite göre Şirketçe teıhilit ve mu· 
avenette de bulunulacaktır. vJt 

Bu gibi işlerde iktidar ve ihtisası olanların görütülme~ üze- . 10/ 3/1937 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Nafıa 01 
re tarihten itibaren on beı gün zarfında ldarei Umumıyeye letinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odas~j)1 

"-------•müracaat etmeleri. _______ _, (356.000) lira . keşif bedelli Tunçeli Vilayetinde Elaziz • l' 
10 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Y~undaPertekvcSüng~veEliz~ VilayetindeEınziz·~~ 

\/atandaş ~~ 
haci.ce ~~ 1 ~ 
tam.'~ 

EMiR EMi~ 
• • • Tıa.ş BL.ÇCJO&. ~olur 

hu yuda a&a. 
YerlıTraşBıçaQı r çr>erakcınde ıo tanc.s~,;~ 

~~.~~ 

yolunda Gülüşkür betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usı.ıll 
cks~tmeye konulmuştur. tcıl' 

Eksiltme şartn~mesi ve buna ~üt:ferri d_iğ~:. evrak (1 ?BO) ti'' 
ruş bedel mukabilınde Şose ve Kopruler Reıslıgınden verilecek 

Muvakkat teminat ( 17 .990) liradır. ,,, 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesik~ 

ibraz ~e. bir gözü en az 50 metre açıkl~ğmda ?.ct~~nnc bir k~ 
veya hır taahhüdde en az (300.000) lıralık kopru ve buna be 
inşaatı iyi bir surette yaptığını isbat etmesi meşru~t~~· ~ 

Teklif mektupla~ın.ı~. 10/3/1937 Çarşar:ı~a gun.u sa~t !!ıfl' 
kadar Komisyon Reıs1ıgıne makbuz mukabılın<le ver1 1ıT"'!S' ta 
dır. (234} (612) 


