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Peşte konferansı toplandı 

B. Ciano Yeni .Anlaşmalar 
Temin Etmek istiyor 
Maciristan Arazi lstemiyecekmiş 
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Tarafı \ 
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[Ahmet Emin YALMAN] 

·, &tanhul belediyesindeki 
yolsuzluklara dair bir. alJ'a 

)°azı yazdık. Bu yolda yazılarda 
hir tek ameli maksat olabilir: O 
da yolsuzlukların tetkik edilme
aini, mesul!erin meydana çıkma
•ını, yolsuzluğa imkan veren se
beplerin ortadan kalkmuıru te
bıin etmekten ibarettir. 

Hükfunet, iti ele alınca bu 
bıaksat temin edilmit demektir. 
hu takdirde gazetenin oynıyabi
leceği rol b'tmif, hükU.metin taw 

bii rolü baflam19 olur. 
Yolsuzlıuk hakkındaki ne§riyatnnı

ıa, bir müddettenberi, bu düşüncenin 
::vkile nihayet verdik. Ameli mak-

" ........ oıuuktaı; ,.,. _ - --"~ ı..MAG 
beşrıyata 'd~vam ıcınıen!iı ancaır iki 
ll:ıanası olab lirdi: Bunlardan biri 
taıetenin umumi menfaat perdesi 
~tında heyecan ticareti yapmak ve 
~lkta merak uyandırarak sürüm 
lemin etmek istemesiydl Diğeri de 
ortalıkta menfi bir hoşnutsuzluk ve 
bedbinlik havası yaratmak gibi fe
ba ve çirkin bir maksat takip etme
l!i olabilirdi. 

• (TAN) m biltün neşriyatında ta
kip ettiği gaye, bunların tamamile 
aksine olarak, ortalıktaki istikrar, 
ernniyct ve nikbinlik istidatıannı 
kuvvetlendirmek, inkılabm az bir 
tarnanda temin ettiği nimetlerdeki 
lnanalan eski ile ve başka muhit· 
~rle mukayese yollarile anlatmak 
"e ortalıkta hoşnutluk havası esme
l!ine kendi gücü derecesinde hizmet 
~tnıektir. 

G azetemizfn devamlı ve sa.mimi 
surette takip ettiği hedef, 

berrak ve aşiklr bir surette ortada 
~Ul'Uyor. Buna rağmen yolsuzluk· 

rdan mesut olanlar veya istifade 
edenler şöyle bir hava. yara.tınağa 
lığraşıyor'ar: ''Yolsuzluk hakkmda
ki Yazılar Partiye dahil olmıyan bir 
gazete tarafından yazılmıştır. Mak· 
l!at Partiye üstü kapalı hücumdur. 
:: viizden devlet otoritesi sarsılır ... 

ledivede yolsuzluk varsa bunu 
Rörınek için bir gazeten;n neşriyatı
ba mı ihtiyaç görülecek?" 

Bu hücum. menfaati zedeJenenle
tfn klfısik müdafaa manevrasından 
bJı.,l~n bir Rev deiHldir Bunlnr att>R 
tibi, zeki ve kurnaz adamlardır. Çe 
\rirdikleri iş'er apacık ortava cıkm· 
'a boş duracak dE'~llcrdir. Elbette 
'UJh-8.$acaklardır. Hakikatin ortaya 
~ıi{rnasından o kadar ürküyorlar ki. 
ilk hamlede bir tezvir dola bt terti
~ine bile cüret göstermişlerdir. Bu 

d
olap başlanna yıkılmca el altm
an w 

agız propagandasına kuvvet ver-
lnış1erdir. 

' 
Yeni Hariciye Nazırı, Bükreşin 

Küçük itilafa Kati Bağhhğını 
Prag'da da Teyit Etti 

PeıteJe dün toplananlardan: Solda Avusturya B(Jfvekili Ş"fnia, 
.ağda Macar Hariciye Nazırı de Kanya 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Roma pro 1i ve hariciye nazın ve Italyan bari 
tokolları devletleri denilen ve ltalya, ciye nazırının iştirak ettiği bu top 
Avusturya ve Macaristandan mürek lantı saat 7 ye kadar devam etmiş 
kep olan Uç memleket konferansı bu tir. Müzakereler tam manasile gizli 
gün öğleden sonra saat 5 te Ba.~ve olmu~tur. 

kilette ilk celsesini aktetmiştir . .Ma Salahiyettar mahafilden bildirildi 
car Başvekili ile Avusturya Ba.~veki ( Aı kaAı M lnelde) 

Çin • Japon Çarpışması 

Japonlar Tsingtao 
Şehrini de Aldllar 

Çindeki Japon 

Japonya, Nihai 

rebeye Devam 

Elçisi Geri Çağırılıyor, 

Zafere Kadar Muha

Planını Tatbik Edecek 

B unlann propagandası. mem-

1':1 • lekette fırkaya dahil ve ha- Japon tayyare bombalarının İ•abeti!e harap olan 
c; dıye bir ikilik bulunabileceği fa· 

l'a · bir Çin hcutane•i ta zıyesine dayanıyor. lnkılabm or-
bı Ya koyduğu eserler karşısında, Londra, 10 (TAN) - Japon kuv. 
tı e1?lekette bu yolda bir ikilik bulu· vetlerı bugü,ı Tsingtao şehrini zaP
b abıleceğini tasavvur ve ima etmek tetmiştir. Bir Japon deniz kuvveti. 
~le fena niyete de'ltet eder. Bizce bugün hiçbir mukavemete uğrama. 

_alk Partisi, Tilrk milli siyasetine daıı şehre girmiş ve şehirdeki Alman 
lit esas prensiplerin tahakkukuna 1ar b•lara yol göstermışlerdir. Tsin. 

(Arkuı 8 incide) j gtao JiJDanma Japon torpitosu da 

ha gelmiştir. Yedi tayyare şehrin u. 
fukl~rında dolaşarak beyannameler 
atmıştır. Bu beyannamelerde Japon 
işgalinin eu'hen kabulU halktan iırten 
mektedir Beyannamelerde yabancıla 
ra ait imtiyazlara riayet gösterll~r..e 

(A.rb91 s tmdlde) 

ROMANYA KRALININ BEYANATI 
Kral Carol, Dış Siyasetin· 

Son Değişmeden Müteessir 
Olmıyacağını Temin Etti 
Majeste Kral, 

Y ahud lerinin 
Londra, 10 (A.A.) - Da;ly Hera~ 

gazetesi, Bükrcke gönderdiği muha 
birinin Romanya Kralı Karolla m üla 
katını neşretmektedir. Muhabir, Ro • 
manya hükumetinin halen "meşruti 

şek lde bir krallık d:ktatörlüğü,. teş
kil edip etmediğini e.:>rması üzerine, 
kral şu cevabı vermiştir: 

"- fü>mnn:rarla yegane m\iste. 
kar Uı11surclur. Bunun için politik 
partiler arasm<la muvazene~i te· 
min kendisine terettiip eder. işte 

~ 

Romanyan1n Rusya ve Gal:çya 
istilasına Uğradığını Söylüyor 

Bay GOGA 

temsU eden partiyi getirmek nol'" 
mal bir şeydir. 
Bu kararda münhasıran milletin ill 

tjyacı müessir olmuştur. HUkfımet o. 
toriter bir hükumettir ve böyle olma 
smı lüzumlu buluyorum. Millette, 
memlekette nizamın hakim bulundu
ğu intibaı mevcut olmalıdır.,, 

Roman~·a<la "Diktatörliik,, kelime· f~~~~------~~Oiiiiii!i~~~!iil 

Kral, &>manya dış politikasmın iç 
değişikliklerden katıyen müteessır oL
madrğını temin ettikten sonra, yahu. 
eli meselesine temas ederek demiştir 
ki: 

sinin tathik manası sadece buc1ur. 
Kral ve kabine müşterek surette 
hareket ederler. Kanunu F..sasimi . 
zin prensipi işte budur. Fakat, in· 
tihabat n efkan umumiye hakkın 
da hiçbir zamM t.nm bir fjkir ve 
rip vermediwint bilmiyorum. Kralm 
rolü milletin tam fikri ne otdu~u 
nu takdir etmektir. Bu fikrin hii 
len Romanyada nasyonalizme doğ. 
nı oltlu.ittı inkB.r ecl'Jcmoz. Bumm ı 
çln, ikfülar me\'kiine bu t.emayiihi 

ın 

Anlasmalar , 
Siyaseti 

Lehistan rJ ariciye N aztrı 
Albay BECK 
(l"azısı üçüncü sayfada) 

Üniversiteliler 
Alp Dağlarına 

Gidecekler 
lsviçre üniveı sitelilerinin daveti Ü 

zerine Istanbul üniversitesi fen fakül 
tesi jeoloji kısmı talebelerinden 40 l<l 
şilik bir grup Alp dağlarında tetki
kat yapmak Uzere lsviçreye gidet•ek 
lerdir. 

Bu tetkik şimd;ye kadar talebele. 
rimizin yaptığı tetkiklerin en mühim 
kısmını teşkil edecek ve bu araştır_ 
malarm sıklet merkezi Alp iltivalan. 
nm iç Anadoluya imtidadını yerinde 
ispat mahiyetinde olacaktır. 

Hariciye Vekilimiz 
Mısıra Gidecek 

Har·ciye Vekilim;z Dr. Arasın d.:>ırt 
Mrsıra b}r seyahat yapması takarrür 
etmiştir, Bu seyahatin tarihi hen:iz 
tespit edilmiş değ4ldir. Fakat kuvvetli 
bir ıhtimale göre. B. Rüştil Aras 
mart ayr leinde Kahireve gidect>k. 
oradan da. Suriye ve ,-ak yolile Sada 
bat paktı devıetlerin'n Kabil toplantı 
sma iştirak edecektir. 

Tünel Kazıp 
Hapist~n Kaçmıılar 
Bük1eş, 10 (TAN) - hatıJ SU· 

çun<lan müebbet hapse mahkfım 
bulıman 10 mahkum, bugün ha· 
pisanedcrı knçmıya mU\ af fak ol· 
mu lnrtltr. Bunlar ooelerce uğra 
~•P kimseye ezdirmeden bir fü. 
ne) kazmışlar ve oradan kaçmış
lardır. Firariler h3.la tutulma-

"- Romanyada kuvvetli bir Y 'tu 
di aleyhtarlığı cereyanının mevcut ol 
duğu lnkar edilemez. Zaten. bu, v~ni 
bir şey de değildir. Fakat son yrllar 
zarfında vukubulan başka bir şey var 
ki, o da Romanyanın Rusya ve Galiç 
ya Yahudiler nin bir nevi istil8..c;rna 
uğramış bulunmasıdır. Bunların m1k
tarı 250 bine baliğ olmuştur ve iyi 
bir unsur da değillerdir. Romanvaya 
harpten evvel girmiş olan Yahudi'.er 

(Arka.t;ı 8 iifl<'iide) 

Toprak Kanunu layihasının Esasları 

TürkiyedeEcnebiler 
Toprak lşlemiyecek 

Yeni Layihanın, Meclisin Bu Devresinde 

Tasdik Edilmesi Kuvvetle Muhtemel 
Ankara, 10 (Tan muhab·r;nden)

Celfı..I Bayar hükumeti, milli hudutla
rımızın çevrelediği topraklarımız üze 
rinde esaslı bir inkılap yapmıya ha· 
zır!anmıştır. Toprak kanunu o lrndar 
geniş ve o kadar şlimullü olacaktır 

ki, tatbikine b~landığı daha ;ık sene 
lerde halkın hayat sev·yesinde banz 
bir inkişaf doğuracaktır. 

Toprak kan mı meml. ketin cehre. 
sini deı'fştirecektir. De\•let, saatlerce 
bitip tükenmiyen araziden işletilmiye 

ni sahibinden alacak, çalışkan fakat 
topraksız çiftçiye hediye edecektir. 

Kanunun esaslan bir cümle halin
de ~planabi[r: Topraksız çiftçi bıra 
kılrruyacaktır. Vt. Atatürkün direktifi 
de budur. 

Türldyede araziye temellük h:ıkkı 
muhtelif sebeplerden gel1r: Eski de
. irlerden gelmiştir, teamüllerden doğ 
m 9tur, meş gayr.meşru suretler. 
de e!e geçirilmiştir ve ilah ... Fakat ne 

(Arkası 8 incide) 

İspanyada Yeni Çarpışma 

Teruel' de 45 Bin 
.. Telefat Verildi 

MaJrit Ba,'lrurnanclanı 
~eneral M iaja 

Londra, 10 (TAN) - lspanyalan 
gelen en son haberlere göre, reruel 
cephesinde muharebe şiddetle devnm 
etmektcdir.Tcruel şehrinin içinde tek 
bir asi kalmamış ve şehre hükumet 
kuvvetleri artık tamamiyle bakım ol
muştur. Fakat şehir civarındakı mu
hurebe zaman zaman çok kanlı saf
halar gösteriyor. Asiler, hükfımet 

kuvvetlerini ikı taraftan çev rmek 
ve tamamen imha etmek pl8.oını tat
bik etmek için olanca kuvvetl<>..nni 
sarfediyorlar. Fakat şu dakikaya ka
dar Frankoouların bu planda muvaf 
fak olduklanna dair h çbir haber ve

ya tebliğ alınmamıştır. Diğer taraf
tan hükO.met kuvvetlerinin asılerın 

bu taarruzuna muvaffakıyetle muka
vemet ettikleri bildiriJiyor. 

Teruel muharebes· umumiyetle çok 
kanlı ve yırtıcı olmuştur. Bugii:ıe ka
dar iki tarafın 45 bin kadar zay:ıat 

verdiği tahmin edilmektedir. 



2 T 'A N 

Yazan: 
~li Haydar Mithat 

[Tercüme n iktibas 
hakkı mahfıudur,] 

Bağdatla Muhaberem 
HükUmetin Eline Geçiyor 

No. 4.2 

P aris Ittlhat ve Terakki teş
kilatı ıçinde çok zaman ka

lamadım. Ahmet Rıza Beyle geçın
mek güçtü. Doktor Bahaettin Şa -
!kir de, ikide birde ikinci veliaht Yu 
suf izzettin efendi gibi bir mecnu 
nu müdafaaya kalkışıyordu. Böyle 
bir adamı HütTiyet ~ara.ft.an say. 
ması beni çıldırtıyordu. 

Ben kendi hesabıma saltanat ha 
ncdanı içinde insana yakın bir a
dam yetişemiyeceğine kani bulunu 
yordum. Sırf memleketi sevmesi 
yüzünden babamın uğradığı zulüm, 
gözümü açmıştı. Jon Türkler için
de şu veya bu şehzndeye intisap 
peyda edenlerden ve itimat göste -
renlerden kaçardım. 

Bahaeddin Şakire ve diğer bu 
meyillerde bulunanlara fena bir not 
vermekle beraber sırf birliği boz.. 
mamak maksadile cemiyet iı;:mde 
birkaç ay kaldım. Nihayet bir isti 
faname ile 30 ikincildi.nun 907 tari
hinde çekildim. Bu istif anameJe şu 
sözler vardı: 

"Dünkü toplantıda Sezai Be~le 
beraber ekallıyette kaldık. Fakat 
mecliste ekalliyette kalmak, beni 
meslek ve fikrime aykırı nareket. 
lerde bulunmıya mecbur bıraka -
maz. Ben kendi kanaatimce bu u. 
sullerl milli menfaatlere aykın bu 
luyorum. Ekseriyete boyun eğemi 
yeceğim. Kendi kanaatime göre 
hareket için de cemiyetteu ayrıl -
marn Hi.zımgeliyor. Cemiyet erkam 
oa sevgi ve hürmetim bakidir. Meş 
rutiyet prensip5ne uyan her hare -
kete de iştirake daima hazırım ... 

O aralık Bağdatla olan muha
berem tutulmuştn Bu yüz 

den birçok canlar yanmıştı. Bu me 
sele ile meşgul ıolmıya bütün kuv 
vet ve vaktimi verdim. Içerilere ga 
zete göndermek, IIiillete beyanna -
me dağıtmak, kitap göndermek, o
lup blten vnkalan haber vermek 
hususunda bana yardım edenler a- ı 
rasmda bir Hintli sima Haydar Bey 
de vardı. Bu zat Bombay valisine 
mensup bir tercUmandı. Aramızda 
ki muhabereye bir örnek olmak 
Uzere Bağdattan yazdığı 1 nisan 
907 tarihli mektubu aşağıya yazı. 
yorum: 

"Lfltfen gönderdiğ1niz Terakki 
gazetelerini aldık. Takdirli ve hUr 
metli ellerde dolaşıyor. Intişarmm 
ve buraya gönderilmesinin deva -
mını bütün genç vatandaşlar diler
ler. 

Hükflmetiniz Erzurum kıyam 

Kalkütada Hablul Metin adıyla çı. 
kan bir gazete nüshasının toplatıl. 
masma aitti. Fakat bir defa bu yol 
açıldıktan sonra Bağdat vilay~ti 

IngiLz postanesi üzerine olan nüfu. 
zunu ilerletmiş ve benim muhabe•e 
ve gazetelerimi de ele geçirmi§ti. 

Bağdatta bulunan arkadaşlardan 
bu harekete dair ve.c;ıka istedim. 
Dahiliye Nazırı Memduh Paşa:ıın 

31 llkkanun 1322 tarihiyle Bağciut 
Vilayetine yazdığı bir tezkeresin in 
suretini ele geçirmiye ve bruın gön. 
dermiye muvaffak oldular. 

T ezkere Dahiliye me)rtubi ka.. 
leminin 108 numarasını ta.. 

şıyordu. Içinde şu sözler vardı: 
"lngilterc sefaretinden Hariciye 

Nezaretine bir takrir geldi. Bu tak
rire göre Hnblul Metin gazete.sinin 
Bağdata gelen bütün nüshalannın 
tevkif edilerek Hindistana gönde. 
rilmcsi için Bağdat lngiliz posta.. 
nesi müdürüne talimat verilmiştir. 
Sefaret şunu da ilave ediyor: Bun. 
dan sonra bu gib" hallerde Jstan. 
bula müracaate lüzum yoktur. 
Doğrudan doğnıya Bağdat lngiliz 
konsolosuna mürncat edilirse kon. 
solos, postaneye icap eden talimatı 
· <'-ecektir.,. 

Ingiltere Sefareti belki de hiç 

farkmda olmıyarak fena bir kapı 
açılmasına sebep olmuş ve Hablul 

MetSıı gazeteleri derken bizim ga... 
?.ete ve mektuplar da hükumetin 

eline düşmüştü. 
Resmi vesikayı tercüme ederek 

lng\lteredeki dostlarıma gönder

dim. Sefaretin bilmiyerek göste:. 

eliği kolaylık yüzünden Türk hür. 
riyet hareketine nekadar ağır bir 
darbe vurulduğunu ve nekadar a
damın şahsan felakete düşürü1clü. 
ğünü uzun bir mektupla anlattım. 
Şikayetler tesirsiz de kalmadı. 

(Arkası var) 

Sarah Bir Kadın 

Ateşte Yandı 
Kiumkapıda Mollataşmda 3'i' numa 

ralı evde oturan Takuhi isminde bir 
kadın, ansızın sarası tutarak ateş do 
lu mangalın üzerine yuvarlanmış ve 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. Tn
kuhi tedavi altına alınmıştır. 
• Teşvikiyede Güzelbahçe sokağında 

Yelko apartmanı kapıcısı Sıvash Ah 
met tc, odasında yaktığı kömürden 
zehirlenerek ölmüştür. 

hadisesinden teltı.şa düşmüştür. Ba Durdurulan lnjaat işleri 
ZJ irtikap yollarını kapamak ve hal. 

Avni Bayer 
i 

Mahkemeye 
Veriliyor 

Otobüs i le.ri ha.kkmdakI neşri 
yatımız sıra..:;mda dil'iÇi Avni Ba 
yer, ba.5J1mha.rririmize 1000 lira 
verdiğini iddia e<le.rek bir protes 
t:o göndermisti. Ba.5mulıar.riri -
miz Ahmet Emin Yalma.nm bu 
protesto üzerine açtığı cürüm 
ta.'>flii davası, müddeiumumilik • 
!:e tahkik edilmiş ve A vnI Ba
ycrin, suçwı sabit görülerek mu
hakemesine karar veri1miştir. 

Dosya, birkaç güne kadar mah
kemeye verileet>k-tir. 

j 
Recai Nüzhet gelmedi 
lüddeiumwuilik, ba.5muhar -

ririmiz Ahmet Emin l'nlmanın 

Recai Nli7Jıet Rııban aleyhine 
a~tığı cürlbn ta.<ınii da.vası hak· 
kında da tahkikata ~lamış ve 
Recai ~üzluııt Babanı çağırarak 
dinlerniye karar ve.nniştir. Re -
cai 1' ... tlzhet, kendisine tebliğat ya 

S pılclığt hahle diin miid<leiumumi 
: liğe müracaat etm<>mi5tir. 

• Fezleke gönderiliyor J Vilayette çalışaıı mülkiye mü-
• fettişleri, otobüs tahkikatına ait 
S fezlekeyi bitirmek üzere bulu -i nuyorlar. Evvelki giin pu.ar o1. 
• masına rağmen bütüo gün ça.hş-
1 tıldıın gibi, dün de geç vakite 
J kadar bu l~le meş~ul olmuşlar -
t dır. Fezlekenin bugün Anka.ra.. 

S

J ya gömlerilmcsi muhakkak gi-

• bidir. 
Belediye hakkında.ki diğer şi· 

t kayctlerin tet1iikine de ayrıca de 
• ,·am edilmektedir. ................................ ~ 

Vali ·ostündağ 

Dün Akşam 
Ankaraya Gitti 
Vali ve beledi.ye reisi Muhittin Us 

tU.ndn.ğ, yanında bclcd\ye iktisat iş
leri müdürü Asım Süreyya ve Imar 
müdürü Ziya olduğu halde dün uk
şamki ekspresle Ankaraya. gitmiştir. 

Vali ve belediye reisi, Ankarada 
Prostun hazırladığı şehrimizin avan 
projesi hakkında alakadarlara izahat 
verecek, et fiyatlarının ucuzlatılması 
ve mezbaha ücretlerinin indirilmesi 
etrafında görüşecektir. Bu arada şeh 
hirlerdeki ekmek tiplerinin birleşti -
rilmesi meselesi etrafında Istanbul 
belediyesinin fikrini anlatacaktır. An 
karada bir hafta kadar kalacaktır. 

Geceleri 
Tabutta 
Yatan 
Adam 

Devlet Şurasında 
kı memnun etmek yolunda grıyrct.. Y"'sildirektc aşçı Hüseyını· ·n lokan Plfma a.ykın inşaatta bulunduğu ,.,., 
ler vardır. Musulda Şamlı Jzzetin k tasından ya!?, fasulye, salça çalan sa için Cihangirde bir avu ata ait yapı ~ 
kardeşi Mustafa, kal'deşine daya- bıkalı Kulagı- Kesik Sadettin, evvelki 

nın durdurulduğunu, avukatın da 
narak o kadar zulüm ve irtikap gu··n Sultanahmet sulh birinci ceza mahkemeye müracaat ettiğini yaz -
yapmıştır ki memurlar saraya bir mahkemesinde 9 ay hapse mahkum 

mıştık. Oğrendiğimize göre. mesele 
telgraf çekerPk Erzunıııı vakasmn D oldu. Kulagı- kesik, kendisini müda· nin evlet Şurasınca tetkikine b'lŞ-
benzer bir vakanm Mus'Jlda. 1a çı. lanmıştır. fan ederken suçunu meskO.t geçiyor. 
kabileceğh..ni anlattılar. Bunun Uze- yalnız, kısaca: 
rine, Izzet telaşa dUştü. Kardeşine Ekmek Ucuzhyacali •·-Açım Ba;r hakim, ne yapayım? 

ih d -· 1 d f Ekmek narhını tespit eden komis nası at e ecegı yo uu ıı telgra diyordu. Şahitler, onun dükkana gir 
kt. B" ftn d ··r yon, bu seferki toplantısında fiyat-çe ı. ır tara n a nu uzunu diğini ve masanın üstünden sepeti 

k 11 k k~ b lan değiştirecektir. Çünkü, r.on on u anara şi ayette u'unnnlann alarak kaçarken ynkalandığrn1 söy-
h · · zı · · d k beş gün içinde buğday piyasası hay epsırun a i ıçın 1ra e çx ·ardı. Ad- lediler. Nihayet, hakim, suçunu sabit 
r. ,. • N tl k li değişmiş, düşüklUk devam etmiş -"ye ve 1•1nlıye ezare er! endi gördü ve kararım verdi. 
memurlarına ait iradeyi geri bı. tir. Bunun neticesi olarak, ek Sabıkalı Sadettin, bu karaPdan 

tn ......... Y-..... 1 mek bir miktar ucuzlayacaktır. ra.,. ..... uu,,. ... muvaffak oldu ar. N€- memnun gibi görünUyor, salondan çı 
ticede yalnız mektupçu Zeki Bey •ı .;;.;;~~~~~~~~~~~~ karken şöyle söyleniyordu: 
azledildi. Vali de ondan sonra rne- BiRKAÇ SATIRLA - Çok iyi yaptın da behi mahktlm 
murlarla eşrafı memnun edecek bir ettin, bay hakim. zaten, iki aydanbe-
yol tutmıya çalıştı." ·~~~~;;;;;;;.;--;;;;;;;.;-.-.;;;;;;;~~~--• ri tabutun içinde yatıyordum. Yani 

Şoför KAmilin idaresindeki otomobıl, ö1lncden mezara. girmiştim. Şimdi, 
Sirkecide garson Hüanüyc çarpmış, 

• ngillz posta.nesi vasrtasile 
1 giden mektup ve gazetelerin 

fA.bdülha.midin adamlanmn eline geç 
mesi yüzilnden Baban zade Hamdi 
Bey nefyedilm.iş ve cemiyetin Bağ
dat şubesine mensup doktor SU. 
reyya istintakta işkencelere uğra
tılmıştı. 

Bu meselede insanı üzen ve dü. 
§Undilren bir nokta, lstanbuldaki In 
giltere sefaretinin Babıruiye "'lrşı 

bir müsamaha göstermes;ydi. Hiç 
~phe yok ki bu müsamaha :Lncak 

yaralamıştır, sıcacık tevkifhanede yatacağım. Fa-
kat, müddet biraz fazla oldu. Nisan 
dan sonra kırlar misafir kabul eder. 
Eğer o vakte kadar hnpisanede kalay 
dım canım yanmazdı. Ondan sonra 
çıkar kırlarda yatardım. 

• 2 50 kişnik ilk Hacı kafilesi dün ıch 
rimizc gelmiş, belediye turizm mü 

dilrluf{i tarafından istirahatleri temin edil 
miştir, 

• G ayrimGbadil bonoları, (!Cin 21-21 .s 
liradan satılmıştır, Dort rUn içinde 

ki düşüklük dört lirayı bUlmuıtur, 

• M nırr Kralı Majeste Farufa hediye 
edilmek üzere, akşam kız sanat mek 

tcbinde hazırlanan sofra takımı diln Mısıra 

Neler anlahyor? 
Mahkeme salonunda bulunan bir 

rnuharririmiz, dışarı çıktıktan sonra 
Sadettinle konuşmuştur. Sadettin, 
bir handa, bir otelde yatıyormuş gi
bi tabut hikfuyesini şöyle a.nla~ 
trr: 

Esrarı 
Çözülen 
Cesetler 

İktısat-Vekili, ,Dün 
Tetkikler Yaptı ve 
Ankaraya Döndü 

Evvelki gün şehrimlı:e gelen Iktı -
sat veklll ve Ziraat Vekaleti vekllı 
Bay Şakir Kcsebir, dün yanında Ik. 
tısat Veki.leti müsteşarı Faik Kurdoğ 
lu olduğu halde Iktısat Vekaletine 
bağlı deniz ve kara müesseselerini geı 
miş ve bu müesseseler..ıı ihtiyaçlan 
üzerinde tetkikler yapmıştır. 

B. Kesebir, evvela saat 10,30 da h 
tanbul liman işletmesine gelmiş, bü -
tün liman dairelerini gezmu~ ve bu bil 
ronun çok iyi kurulmuş olduğunu söy 
!emiştir. Vekil, yeni }')lcu salonunu 
tetkik etmiş, antrepolar ve deniz vası 
lalarının vaziyeti etraf~da da izaha.
almıştır. Bundan sonra Iktisıı.t Vel:a 
!etine bağlı deniz müesseseleri müdür 
!erinin iştirakile bir toplantı yapıl

mıştır. Toplantıda müsteşar F'aik 
Kurdoğlu, Raufi Manyas, Müfit Nec 
det, denizyollan müdürü Sadettin, A
kay müdürü Cemil, tahlisiye müdürü 
Necmeddin, havuzlar idaresi müdüri' 
Cemil ve deniz ticaret mektebi müdi. 
rü Zeki bulunmuşlardır. lki saat k& 
dar süren bu toplantıda B. Kesebir, 
bütün deniz müesseseleri hakkında a. 
lakadar müdürlerden izahat almıştır. 

Polis, jandarma ve müddeitUJlD-
1 milik, dün de ölümleri şüpheli görll 

len beş ceset hakkındaki esrar pe1' 
desini açmıya çalışmıştır. Beş gOtı 
evvel Halıcıoğlu iskelesi önünde bU 
lunan ceset, hi.la morgun soğuk Jı• 
va dolabında saklanmakta ve teşbi.t 
edilmektedir. Şimdiye kadar kaybOl 
duğu iddia edilen adamların akrab3 
ve dostlarından yirmi kadar mUr&
caa.t yaptlmış, hiçbirisi de cesedi V 
myamamıştır. Çehre hususiyeti bo
zularak hüviyetinin tamamile kaY· 
bolmaması için, otopsi yapılarak O. 
lilm sebebi tesbit edilememiştir. 

lktısat Vekili, liman işletmesinden 
ayrıldıktan sonra havuzlar ida 
resine gitmiş, yeni tesisatı ve ter 
saneni,1 vaziyetini tetkik etmiştir. Sa 
at 15 te B. Kesebir, Türkofise gelm!ş 
tir. Burada ticaret odası umumi kS.. 
t~bı, zahire borsası komiseri ve umu
mi katibi, vekilet mUfettişlerindP.n ba 
zılan, Sümerbank müdürü, limarlar 
umum müdürü, uyuşturucu maddele!' 
mt.i.dilr muavini, fmdrk kurumu mü -
dürü ve Türkofi.S müdilrUnUn iştiraki 
le bir ikinci toplantı olmştur. Bu bop 
Jantı da iki sa.at kadar sürmüş ve ve 
kil, her müessesenin teşkilatı, meınur 
larmm vaziyeti, ihtiyaçlan hakkında 
izahat almış ve bazı noktalan not et
miştir. Bundan sonra B. Kesebir, ı~
panyada .. ıacağr olan bazı yum11rl.1t 
tüccarlarile, boyalı manifatura ith~Ll 

eden ve kendilerinden fazla gümrük 
istenilen tüccarlan kabul etmiş ve 
dinlemiştir. 

Vekil, Ofisten aynldıktan sonra 
Haydarpaşaya geçmiş, akşam trenile 
Ankaraya hareket etmiştir. Vekil, 
garda kara ve deniz iktisat müessese 
leri müdürleri, dostları tarafından u
ğurlanmıştır. 

Ayni trenle müsteŞar Faik Kurdoğ 
lu ve Romanyaya gitmiş olan diğer 
heyet 8.zalan da Ankaraya gitmişler 

B. Kesebir, Liman işletmesi 
Müdüründen izahat alıyor 

dir. 
Hareketinden evvel kendisile görU

şen bir muharririıniT.C, B. Şakir Kese 
bir, şu beyanatta bulunmuştur. 
"- lstanbulda. kaldığım şu kısa 

zaman içinde Vekaletimize bağlı kara 
ve deniz müesseselerini gezdim. Ihti 
yaçlarmı dinledim. 

Ispanyada alacakları olan yumurta 
tüccarlannm taleplerin.in neticesini 
soruyorsunuz. Yumurta tüccarlan ev 
velce de vekalete ayni mesele için mü 
racaat etmişlerdi. Ankaraya gider git 
mez bu talebin hangi safhada bulun 
duğunu tetkik ederek en kestirme 
yoldan tüccarlar lehine bir formül bul 
nuya çalışacağız. 

Denizbank kurulunca bazı memur 
larm açığa çıkarılacağı hakkındaki 

endişeler için de şunu söyliyebilirim 
lci. clo"i••--1-- ---'--- •-.'-'~&. ..... ~ 

pıldıktan s:mra bile bugünkü memur 
lar va.zifelerlne devam edeceklerdiı . 
Banka, faaliyet haline gelince, bazı 
tasarruflar düşünülmüş olsa bile bvn 
lara başka vazifeler bulunacak ve hiç 
kimse kolundan tutulup atılmıyac:ık 
tır. 

Ihracatm bir elden yapılması mree 
lesine gelince; bu iş bazı maddeler ~ 
zerinde düşünülmüş ve görüşülmiiı'J -
tür, fakat bu hususta verilmiş bir ka 
rar yoktur. Mesele etüt, halinde bu -
lunmaktadır.,, 

Norveç Gemisi 
Bütün 

Tazmin 
Zararı 
Edecek 

Köstence limanında bir Norveç va 
puru ile çarpışarak karaya. oturan 
Yekta vapurunun yarası hayli ağn 
olduğu için kurtarma ümidi kalma. -
mıştır. Gemi, suya gömülmüş ve yana 
yatmış vaziyettedir. 

- Para çıkaramıyordum. Sabah- Anlaşıldığına. göre, "Yekta,, Kös -
çı kahvelerine gidemiyordum. Niha- tence limanına klavu.zla girerken, ar· 
yet bizim mahalledeki camiin tabut- kadan gelen bir Norveç vapuru üzeri 
luğu batınına geldi. Iki ay evvel o- ne bindirmi!} ve yaralanmasına sebep 
raya gittim. Kuytu bir yer. Kenar- olmuştur. 
da da fakir ölülerin konduğu bir ta· Norveç vapuruna mahalli hükQ 
but vardı. o, gözüme ilişti. Başımın metçe 62 bin liralık haciz konmuştur. 
altına bir taşı yastık yaptım, içine "Yekta,. nm süvarisi meşhur Sevınç -
uzandmı. Kapağını da. üstüme çek _ Marmara faciası sırasında Sevinç va 
tim. Sabaha kadar uyudum. Tabutun purunun süvarisi bulunan Tahir kap 
içi biraz k8.fur ve ilaç kokuyordu. tandır. Gemi, 1200 tonluktur. Yelken 
Fakat, sonra bu kokuya alıştım. Her ci zadelerin malı iken 15 yI1 önce ar 
gece tabuta giriyor yatıyordum A- matör Yekta tarafından satın alın. 
ra, sıra bizim ta.but ölü taşıyo~du. 1 ~ş, son zamanlarda 16 bin liralık ta 
Fakat akşam üstu yine yerine ge- mır konmuştur. 
liyord~. Bir sabah erkenden tabutu xe~~n~ ~~hibi, KöstenrP~ .. {, s 
iki kişi yokladı. Hiç açmadan omuz- tara gınşmıştı_r. ~.ara:ın ~~rveç acen 
luyorlardı. Ben uyandım. Eğer uyan tasma tamamile ödetilecegı anlqfü -

Eğer, §U günlerde cesedin hiiviye 
ti anla.ştlamazsa mecburen otopsi 1' 
pılarak fotoğrafı üzerinde yürüne
cektir. 

Suıla boğulaTak 5lmü•! 
ikinci cset te evvelki gün, Bakıl'• 

köyünde Mecidiye çiftliği civarında 
dere içinde bulunmuştu. MliddeiuJl\11 

mt Cevdet, Bakırköy jandarma ktl
mandaru, tabibiadil Enver Karan dii11 

de geç vakte kadar h8.dise yerinde 
tahkikatla meşgul o1muşlardit'. eese 
din cebinden çıkan hüviyet cUzdaııf 
ile leblebi heybesi ve kalburu esrat 
perdesini yırtmış ve hakikat o~},. 
çıkmıştır. Hüviyet cüzdanına gore. 
bu ceset Ça.nkmnm Orta nahiy~ 
nin Doğancı Bayındır köyünden ıss1 
doğumlu Ahmet oğlu Mevludundut· 
Cebinden dört lira da çıkmıştır. Bil 
para, Mevlftdun herhangi bir tec&
vüze uğramadığını göstermiştir. }.lef 
10t, dört gün evvel köylere leble~ 
satmıya giderken Mahmutbey köyü 
den gelen Aymıama suyundan geÇ
mek istemiş, fakat dere coşkun a.}Ctj 
ğx M;in sulara kapılmış ve boğulın~ 
tur. _ 1-' 

Tabibiadil, ölümün bogulmadan 
lerl geldiğini kabul ettiği için ce5_"' 
din gömülmesine müsaade etın~rj 
Jandarma kumandanı cesedi, görnU 
mek üzere Mahmutbey mııhtarııı• 
teslim etmiştir. 

TJc:llncü ~~t tP ,,," cıabah ~Sl~ 
iskelesi. önünde acni.zdPn çıKR 
rak Arapcamii k&rakoluna na.kle&l 
miştir. HAdiscye müddeiumumi ın11' 
vinlerinden Fehn:'i Ç~l el koyın~ 
ve tabibiadil Salih Haşım de ces 
muayene etmiştir. Cesedin elleri ~ 
yüzü parçalanmıştır, on gün kadn' 
denizde kaldığı anlaşılmaktadır. :s't 
Jinde ve yüzündeki yaraların balı)I'.' 
lar tarafından mı yapıldığı, yo}tSf 
bir. cinayet, eseri mi olduğu tahki~ 
edilmektedir. it 

Dün öğleye kadar hüviyeti tesb1 

edilememişken. bir kahveci bunullı 
Va.tan motörü tayfalarından Mu#' 
fa olduğunu söylemiş, akşam tize~ 
cerrah mütekaidi Hasan da cesed1 

görerek ayni teşhisi koymuştur. fl~ 
kikaten 15 gün evvel Vatan moto 
tayf asından Mustafanm gece yarJSI 
motöre sarhoş döndüğil ve sabahle' 
yin ortadan kaybolduğu müddeiıuJJlıJ 
miliğe ihbar cdilıni§tir. c:J 

Vatan motörünün Akçaşehirde 
duğu anlaşıldığı için Istanbula dÔ' 

nünce tayf a.sma gösterilmek ve ölilJıl 
sebebi tesbit edilmek üzere cesatı 
dün morga kaldırılmıştır. 

Pazar günü, Ayakabı sahilinde de 
nizde bir kadın cesedi bulunmuştu.f• 
Zabıta, bunun Şefika. isminde bir lf~ 
dma ait olduğunu ve kaza nctic~ 
denize düşerek boğulduğunu tesb1 

etmiştir. 
Merkezefendide evinde cesedi b1" 

lunan Haço kadmm da ecelile ölduğil 
anlaşılmıştır. 

Etıbba Odası Kongresind', 
Dün akşam saat 18,30 da. Etib1' 

odası, ikinci altı aylık kongresini yııP 
mıştır. Kongrede 937 senesinin soı' 
altı aylık bilanço vaziyeti göriişnf 
milş ve idare heyeti raporu kabul ~ 
dilmiştir. Bundan başka 938 sene 
ilk altı ayının bütçesi de tesbit edil' 
miştir. masaydım, galiba ölünün yerine me yor. 

zan biz boyluyacaktık. :;.=:::;::~:;~~~~:;;=:~=:~~~==~~;:=:::::;;;;::::;~~:=:; 
Bekçiler, halime güldüler. Fakat, 

bir şey demediler. Ben yine gecele
rimi tabutta geçiriyordum. Başmıa 

bu hal geldi. Bundan da şikayetçi de YURTTA HAVA V AZlYETl 
ği1im. Hiç olmazsa kışı hapisanede 
geçiririz. Yaza da Allah kerim., 

Beygir Tekmesile 
Yaralandı 

Kadıköyünde Kurbağahsaray arka 
sında 38 numaralı ahırda yatan Aziz, 
bir beygirin tekmcsile başmdu ağır 
surette yaralanmıştır. Aziz, tedavi al 
tın& almmı~. 

Yurdumuzun cenaba prld ·.-e 1ark mm 
takaJan çok bulutlu ve yafllh, diicr yer 
ler kısmen bulutla reçmiştir, Ellzık, Sıvaı 
Te Kayaerldc kar yafmqtır, Rü:r:drlar ce 
nubt Anadoluda ıimalden., Karadeniz kıyı 
larile Trakyada cenuptan. orta lı:uvvette 

eımit. diğer yerlerde sakin kal1DJ1tır, 

Şehrimizde Bava 
Dün lıtanbulda hua as balutl• rc~iı, 

rüsrlrlar cenaptuı u.ni7edo S ile 4 metre 

1
11 İkincitc&rin 1938 

SALI 

7 inci ay GUn: 31 Kasmı: 65 
Arabi:~ 1356 Rumi: ısss 
Z"ılkadc: 9 Birincik~nun: 29 
Günq: 7,25 - Öğle: ı2.2Z 
İkindi: 14,47 - Akşam: 16.59 
Yatsı: 18,36 - İmsak: 5,39_.. 

' hızla esmiştir, Saat 14 tc barometre 76!~ 
milimetre idi, Hararet en çok 9.2 ve e!1 
1,6 aanticrat olarak kaydcdilmistir. 
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Filistin . için 
Arap istiklô.li 
1' alep Edilecek 

Bizdeki Ufak Para 

ı- Dü8n~~ ~a5zeı1eıeffrinbin 1 
t'I I K~::~:,1ı:.1F.,.,.1 . 

______ ,_,_,_n_c_ı ar a a er __ e __ ,_, ____ __. hk ~7:=r:~:;:~ ;:rı kalaba. 

1 

pet 
giiO 

b11 
Lehistan Hariciyesi 
İki Taraflı Anlasma b9 

hit 
------------ Kahire, 10 (A.A,) - lyi bir mem 

~ \'an Zeeland'ın ı hadan ö~re~ilcliğine gör_e, yüksek A. 
~ J rap komıtes.ı yakında bır b_e~a:ınam~ 
l u Raporunda neşrederek, halihazı~d~ F~ıst•ndekı 
bO- vaziyete karşı mevkiinj tayın edecek-

"aY• Neler Var? tir. Söylend'ğine gör~ ~omite ~bu be-
. • yanname ile şunlan ıstıyecektır: 

f b- la ~r 1·.cı,10 (A.A.) - Van Zeeland ı _Araplara, memleketlerinin 
. ... r~ından hazırlanan iktısa.di rapor tam bir istiklale kavuşması haılda ~ ı 

rıY6 "l:kiz .. dil ktir R l>o guııe kadar neşre ece . a mn verilmesi. 
~ 'tiıı.~ muhteviyatı hakkında biribi. 2 _ Filistinde milli bir Yahudi ı 

tn dırı nakseden haberler dolaşmakta - yuvası Uıdası fikrinden ''a.zgeçU 
~ · Fakat iyi haber alan mahfellere mesi, 

~~re bu rapor hakkındaki haberler i. s _ lngiliz mandasına nihayet 
• ~de n~arı ~tibara ~macak cihet verilerek lngUtere Ue Irak arasında 

j'nelm11eı bır kambıyo muvazene ve Fransa ne Suriye arasında ~k· 
;l'trıayesi ihdası teklifidir. Bu serma tedilen muahedelere benzer bir iti 
~ beynelmilel tediyat bankası tara. 18.f imza edilmek suretile hüküm -
~idare edilecektir. ranlık haldarma sahip bir Arap dev 

1 . • J leti vücuda. getirilmesi. 
anı ~in • ap00 4 - Mezlifır muahedenin imzas~ 

Ç 
na kadar Filistine yapılan Yahuılı 

~yş arpJşmaSI rouhaceretinio ve Yahudilere ara· 
·re. ~ zl satışlarının dutdnrulması. . 
l$1- ~ (Başı 1 in«"lc!e) Mesul Arap makamlarmm büyük 
~ g1 Ci de an~a~ılıyor. Japo~lar, şehirde mü(t'nin . muvafakatile yukarx~a~i 
u:r· ~un fedaısı ve ~apon d~manı .b~lu • esaslar haricinde Filistin mese~e?ın:n 
J3tl P bulunmadıgmı anlamak ıçın a. halledilmesiçin müzakerelere gıriştık 

:§t?'ınalar ~apmışlardrr. . Çinli!~ leri hakkında dolaşan şayiaları tekz~p 
b hri on beş gün evvel tahlıye t'?tmış etmek maksadile bu beyannamenın 
blllunuyorlardı. Japon kumandam, ya neşredileceği anlatılmaktadır. 
~~nc:ı devlet tebaasını, . te~is olunan Kahire, ıo (A.A) - Sur; yede ve 

~ lliyet mıntakasına gıtmiye mecbur Mısırda hususi bir vazife ile tavzif e
~ ~iştir. dilmiş bulunan lrak'm sabık Hariciye 
~ tıı Şantung vil!yetinin merkezi kıs. Nazın Nuri Paşa Essaid, santldlğına 

dellı.d~~i harp, demiryol:un~ garb~ göre, Suriyeden dışarı çıkarılmış olan 
Jı t' 'l'silıng mıntakasma mtıkal etmı~ Arapların şeflerile müzakerede bulun 

se- ~~· ~urad~ki.büıyük kanal kıyıların - muştur. Nuri PaŞa, bugün, Lond.raya 
lıl §lddeth bır çarpışma devam et hareket edecektir. 

1 ektedir. Çinlilerin mukabil taarruz JN'uri Paşa, gazetecilere beyanatın 
~11 Ve mukavemetleri dolayısile. Ja- da, Filistin meselesi mahalli nokt;,ıi 
• .. ll kuvvetlerinin külli kısmı Kiven nazarlara. göre değil, fakat umumi 

~ ~ivkaruıdaki Lun~y yolunu ele ge Filistin nnlrhı; ,,ımırına göre halle 
ile e uz~re cenuhu ı::....roıye cıo~ru dilebilir demiştir 
u_11tnü~tür. Çin askeri makanılan, ' · 1 • 
~:Yang gölü büyük kanalı boyunca Fransa ve ngıltere 
~a:Yan mevzileri her neye m&ı olursa Milletler ~e~iyeti için 

.ltın nıüdafaa emrini vermiı;ılerdir. Neler DuJunuyor ?_ 
..,S ,, aııon bahriyesinden bildirildiğine . Cenevre, 10 (A.A.) - Mılletler 

Garip bir mUsabaka: Bugiln Fransanm 
elinde bulunan eski Alman müstemlekesi 
Kameronda yapılan bir güzellik seçiminde 
bu kadın güzeller güzeli seçilmiştir, 

ARJANTiN: 

Cümhurreisinin Oğlu 
Bir Kazaya Kurban 

Gitti 
Buenos - Aires, 10 (A.A. Y - Dün 

Arjantin - Brezilya hududundaki 
beynelmilel köprünün açılış merasL 
minden dönen ve içinde cümhur baş. 
kanı daire kumandanı Albay ChveiL 
zer!e birlikte birkaç yüksek rütbeli 
zabit bulunan tayyareden hiçbir ha 
ber yoktur. Uruguvay - Brezilya 
hudl\ldundan gelen ve henüz teyit e. 
dilmiyen haberlere göre, taıyyare Ri. 
vera nehrine düşmüş ve iki kişi yara 
lanmıştır. 

Montevideo, 10 (A.A.) -Bir aske
ri Arjantin tayyaresi Gomersera ya 
kınında yere düşmüştür. !<;indeki ye 
di ki!"li telef olmuştur. Bunlar ara!"lm 
da Reisicumhurun oğlu Edouard Jus 

' Siyasetine Çok Taraftar 
Varf()va, 10 (A.A) - Diyet Meclisinin Hariciye Encümeninde 

bir nutuk söyliyen Hariciye Nazırı Beck, iki taraflı itilaflar &İy~ 
setini müdafaa ederek bunlara misal olmak üzere Polonya ile Al
manya, Sovyetler Btrliği, Fransa ve Romanya arasında imza edil
mİf olan itilafları göstermit ve Polonyamn diğer milletlerle nok
tai nazar teatisinden geri durmamakla beraber müttefik devletler
le dost'uklarmı mümkün mertebe şağlamlaşhrmıya gayret ettiğini 
söylemiştir. 

Na.zır, bu münasebetle Sander, ( 
Schmidt ve Ack_el'in ziyaretlerini, Ce 1 FRANSA. 
nevre ve taç gıyme merasimi dola. \ • 
yısile Londra görüşmelerini, Tokyo 1 
ve müteakıben Varşovada birer sefa yeni Bir Grev 
ret ihdasını, Baltık, Tuna memleket.. 
leri ve Vatikan ile yapılan teşriki me 
sainin fazlal~ığmı batırlatmıştrr. 

Hatip, bundan sonra beynelmilel 
hayattaki buhranın Mil etler cemi -
yeti meselesine bağlı bulunduğunıu, 
pakttaki prensiplerin tatbiki Cenevre 
müessesesinin imkanlarının fevkinde 
bulunduğunu çünkü bu m" 'ssesenin 
cihanşümul olmak mahiyetini kay· 
bettiğini beyan etmiş ve şu sözleri ila 
ve e~tir: 
"- Polonya muhtelif hüktlmet 

merkezleri arasındaki görüşme teşeb 
büslerini büyük bir alaka ile takip et 
mektedir. Fakat Polonya dünıya iktı. 
sadi ve mali vaziyetinin düzelmesinin 
iptidai maddeler ve muhaceret mese 
lelerine bağlı bulunduğunu zannet _ 
mektedir.,, 

MATBUAT VE YARUDll.,ER 

Başlamak Üzere 
Paris, 10 (A.A.) - Matin gazetesi 

ne Lille'den verilen malfunata göre, 
şimal Fransası dokuma endüstrisinde 
grev lehinde kuvvetli tahrikat görül. 
mektedir. 90 bin işçiyi ihtiva eden 38 
sendikanın mümessilleri halen Lille' _ 
de ücret mesel.esi hakkında müzakere 
de bulunuyorlar. Bu mümessiller ha_ 
kemler tarafından teklif edilen zam 
mın pek az olduğunu ve Başvekilin 
hakemliğine müracaat edeceklerini 
bildirmektedirler. 

FRANSA MECLISINDE 

Paris, 10 (A.A.) - Parlamento. 
nun adi içtima devresi, 11 ikincikfı. -
nunda asgari beş ay ve ihtimal teıD
muza kadar devam etmek üzere açı. 
Jacak ve paskalya zamanında bir ay 
kadar inkitaa ağrıyacaktır. 
Ayanın reisi B. Jenneny ile eski ri

yaset divanının bütün azası yeniden 
intihap edileceklerdir. 

Vilno, 10 (A.A.) - Vilno gazete. 
ciler sendikastmn statüsünde tadilat 
yaptlmtştır. Bu tadilata göre, Yahu. 
diler veyahut Yahudi aslından kimse 
ler sendikaya dahil olmıyacaklardır. 
Bu cemiıyet arilik esasmı kabul eden AMERiKA: 
ilk gazeteciler cemiyetidir. 

ITALYA: 
to d<ı bulunmaktadır. 

LÜBNAN: 
a.t ~te, elli Japon tayyaresi Mançang Cemiyeti konseyinin. 17 s~nkan~n 
J9' d· YJ'are karargahına hücum etmişler toplantısı~da Fransa ı~e Ingııteren:n Papaslar da Ziraat . 

t~t. Bu hücum şimdiye kadar yapılan zecri tedbırler mcselesı h~.k~ında bır 

39 Harp Gemisi 

inşası Kararında 

fyare hUcumlarmm en mühimi 01 beyanname neşrederek, Kuçuk ve Or Seferberlig""i Yapmıc.lar Vaşington, 9 {A.A.) - Nevyork 
~~ştur. ÇünkU şimdiye kad~r Çinli. ta .~ue.tı_e~ tatmin etmek istiyecek Yeni Kargaşahklar ~ Herald Tribune gazetesi yazıyor: 

e karşr elli tayyare birden hareket lerı bıldınlıyor. Bu yolda neşrolunan Roma, 10 (A.A.) - B. Mussolini, "Kongreye göndereceği hususi bir 
~tl'tıenıi t' malfimat hakkında Milletler Cemiye Çıkması Muhtemel hububat istihsalinde temayüz eden mesajda, R.oosevelt 37 veya 39 harp 
ırerkş ıi. ç· d h b S , ti umumi katibi bir şey söylemek is 60 peskoposla, 2000 papazı dün Vene gemisi inşa etmek için müsaade is. ez ın e mu are e u çov un . . . 

~tb"ınd k bul ktad Çinl'l tememıştır. Anlaşılan, konseyın ge Beyrut, 10 (A.A.) - Lübnan par. dik sarayında kabul ve kendilerine tiyecektir. h: e vu u ma ır. ı er . 
ti ·tkaç d f k b"l t da bulun lecek toplantısında bazı devletıer, lamentosu yarın son intihabatın ha... teşekkür etmiştir. Papazlar ekono. Bahriye dairesi tarafrndan tavsiye 
di lııusı e a mu a 1 aarnız . Milletler Cemiyeti misakma merbu zırlanmasına tahsis edihni.ş olan mun mik otarşinin muvaffakıyetle başa. edilen program 1935 tarihli Trammel 

tıı:y~ ~rdır. Şanghaıyda teneke bır ~ tiyetlerinden bahsedecekler, fakat ce zam tahsisatın nizami bir şekle konul nlması için, zecri tedbirler zamanın müsaadenamesinin hudutlarını teca. 
~1 ~- a onulmuş bir bomba ltalyan mU miyetten çıkanları muahaze etmıye ması meselesini tetkik edecektir. da oldugu- gibi, devlete tamamen mü 
r" "<lfaa ·ı · k k 1 u vüz etmektedir. Bu program mucibin 
..A ~ nııntakas~nm 1 en ara 0 un cekleri gı'bi onlara karşı müsaadekar Hükumet yarın meclisten itimat zaharet edeceklerini bildirmişlerdir. 
1
.,. hga .• ı eden Savoıe humbaracılannın d d nmryacaklard-. ce inşası derpiş edilen gemiler şunlar 
I':' 11Stune tıl . d k" . b t a avra .. istiyecektir. Muhalif ekalliyetler gru dır: 
ıı ~tınenı· a mış ıse e ımseye ısa e Pariste çıkan Epoque gazetesine pu kabinedeki üç mümessilinden hü- isaf etmiştir. 

.,, ıı:ş ve bombayı atan adam kaç. ~ bu mesele ancak gelecek ey kıimetle teşriki mesai etmekten vaz. Görünüşe göre hükiimet ekseriye. 3 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 3 veya 
"llŞtJr B" b b gore, h f h Ih mf.. mf "' mf -' J, · ır bah~ede bulunan om a. lA ld asamble toplantısında mevzuu geçmelerini istemek suretile milli bir ti mu a aza edecektir. Fakat vaziyet arp a c oypc oypc öypföyp 

"' "l'ı k ld 'k" F 1" • d u e "kt" b d ~l a ıran 1 1 ransız po ısı e ya bahsolacaktxr. O zamana kadar da liği bozımya karar vermiş ise de bu nazı ır ve un an sonra müşkillat 4 safrharp kruvazörü, 3 veya 4 hafif 
~nııştrr. hadiseler vaziyeti değiştirebilir. taJebi yalnız Nafıa nazırı Selintakla 1 doğurması ihtimali vardır. kruvazör, 20 muhrip ve 6 tahtelbahir 

b enubt Çinde Nanmug r,ehrl bom • -----------------------------------~--------------
bıardıınan edilmis ve bu yüzden bir 
ltıls:voner papaz ölmüş. biri yaralan. 

, lıı1?hr. iki Ingiliz polisinin davak ye. 
ı ~Si dolavıı:ı.ile lngiliz general konso. 
~ tarafından çekilen P,rotesto üze. 

it /le, Janonıar meselevi derinden de. 
~.ııe tahkik edeceklerini bildirmişler

14vrupadaki 1 oplantzlar 
ır. 

~ ltı Japon kaynaklarından vPrilen ma. 
r ~ata göre, Japonyanın Çin büvük 
Sıgi b ·· - 1 ktrr Bu· ıı~ • ugun geri ı-ıı <>'TrT ı:ı ca . • 

~1 l\ Çin muvakkat hükumetinin ya 
·ıııı 

iJ a Japonya tarafından tanınması 
ti \alakadar olduğu bildiriliyor. 
uı tiıı 0kyo, 10 (A.A.) - Resmi mah. 
e- h~ ~r Ve gazeteler nihai zafere kadar 
41 ı>e l'be devam planının, devlet, millet 
· ~!\~:konominin umumi seferberliği de 

~ılı Olduğunu kaydediyorlar. Teşkil 
4!r ecek hususi bir komite bu planın 
~e;.rruatını tesbit edecektir. P'anm 
'aı 1 

harp ekonomi tedbirlerini. fınan 
'ııti~e s~s~aı tedbirleri ve üç taraflı 
lllır 0nıun st mukavelesinin takviye. 

t derpiş edeceği bildirilmektedır. 
-<>-

Fuat Bulca Küçük 
~ kızını Kaybetti 

°t'q't'k kara, 10 (Tan muhabirinden) -
'a3'ı tiava k'l.lrumu başkanı Çoruh 
~ ıs a'Vı Fuat Bulcanın sekiz aylık kı-
(~lh ölmüştür. 

·' ~i~ ~ - Kederli ailesine samim! 
,s ~tlerlınizi sunarız.} 

M 
illetler Cemiyeti um . ınıİ ıı;a,. 

tibi M. A venol, Londra.da 
lUilletler Cemi~·eti Koos<;~·inin 17 
Sookanun içtinıaına ait ha'lll'lıltla.r 
la meşguldür. Diğer taraftan Ro· 
ma protokolu devletleri Peştede 
t.oplaınmış ve Romanya Hariciye 
Nazırı ile Çekoslovabşa Harldye 
Nazın arasoıda konıı,malar ba~la 

mrş bulunuyor. 
lsviç.ret elgraf ajanının verdiği 

malWrıata göre Konseyin gelecek 
toplantısında lngiltere ile Fransa, 
A ~ rupanm orta ve küf,'iik milletle
rine, l\fllletler Cemiyeti yasıı..,ınm 

sanksiyonlara ait madclcsı hak.km 
da itminan verici beyanatta buluna 
ca.klardır. 

Roma prot<lkohi devletlerine, ~·:ı. 

ni ltalya, Avusturya. ve l\la<-arlsta. 
na gelince, bunlann toplantısı neti 
cesinde yeni bir anlaşma imzalan· 
oııyacağı temin olunuyor ve en faz 
Ja aradaki iktisadi ba~!arm tal<'•I 
yesi tçln tedbir alına.cağı, çUnkU son 
zamanlarda bu iktisıvli bağlal'Rl 
blr bayll gevşediği anlaşıhyor. 

Jtalya, bir zamanlar A vus!urya 
istiklaiinin müdafii idi. Dahn soo. 
n Akdeniz ıneselelerine en büyük 

......................................................... 
j YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL ! 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t 

önemi vermek icap ettiğinden ouun 
orta Avrupayı Almaııyaya bırakır 
gibi \'aziyet aldığı göze çarpmış ve 
aradaki iktisadi bağlarda. bu sıra· 
da gevşemiyc bşlamıştır. 

Bu bağlan.n yeniden takviyesine 
çalışılması ltalyamn Orta Avnıpu. 
alakasını yeniden sağlamla.mıya. 

do~ru gitiğine delil sayda.bilir. 

P
rağda ba.şlıyan konuşmalar 

ise kiiçük itilafın mukadde 
ratı bakımından, şüphe yok ki, e· 
henuniyeti haizdir. Romanya Ha. 
riciye Nazın Prag ziyaretini ikmal 
ettikten sonra· Belgra.dı ziyaret e· 
decektir. 
Romruıya Hariciye Nazın, daha. 

sonra memleketine dönecek ve o· 
radıın küçük itilafı temsil etmek ü. 
zere Cenevre toplantısına. iştirak 
edecektir. Çekoslovakya Hariciye 
Nazırı Bay Kroftaya göre bu vazi· 
yette küçük itilatm Milletler Cemi 
yeti ile alakasmın ve küçük ttil• • 
fm hareketine .rehperlik eden pren 

siplerin hiçbir değişiklik geçirme. 
eliğini gösteren parlak br delildir. 

Romanya Harciye Nazırı ise 
küçük itilaf devletlerinde vuku bu 
lan tebeddüllerin, küçük itilafın 

kuvvet , .e irtibatı üze.rinde tesir et 
miyeceğinı ve Romanyanm küçük 
itilafa. sadakafni muhafaza edece
ğini söylemiştir. 

Bu da küçiik itilafm eski vazi • 
yetini muhafaza etmekte olduğu
nu göstermet:tedir 

Cenubi Çine doğru: 

Bugünkü telgraf haberlerine 
göre, Japon tayareleri ce -

nubi Çin merkezlerine karşı akın· 
la.ra başlamıştır. Bu akınlar, Japon 
lamı cenubi Çin ordularile çarpış. 
malanıım mukaddemesi sayılıyor. 

Japonlan cenubi Çkı ile döğüş -

miye sevkeden amil, cenubi Çinin 
en belli haşir hiildimet merkezi olan 
Caııt.onuo istratejik kıymetidir. Bir 
kere Oanton llankov demfryolu • 

nun müntehasıdı:r. Bu hat, orta Çi 
ne silah ve mühimmat göndermek 
ve süratle yetiştirmek için JmUa.. 
nılııiakta, bu suretle Canton orta 
Çini' mütemadiyen beslemekt~dir. 

Cantoo şehrinin kendisi cenübi Çl· 
oin en büyük merkezidir ve bir mil 
yondan fazla nüfusludur. Burası 

tayyare taarruzlarına karşı açık· 

tır ve daha şimdidoo bu taarruz. 
hır yüzünden ağır zayiata uğramış 
bulunuyor. Faıkat şelıre karadan 
hücum etmek ayni derecede kolay 
değildir. Cantonun ba.5kumanda • 
ru general Yo-hon-1\lau'nun şehl'i 

müdafaa ic:in icap eden tedbirleri 
aldığı haber verilmektedir. 

Japon teçhizabnm faikiyetine 
karşı Cantonun daya11abileeeği zan 
nolunmuyorsıa. da Japonlal'lll bura· 
da da istildli.llerini büyük bir azim 
le müdafaa edeceklerinden şüphe 

olwımuyor. Cenuptaki Çinliler, şi· 
ına.ldekilerin daha nfak tefek ol· 
makta beraber daha ateşli, ve da
ha at'lgımdırlar. Muharebe bütün 
hızile bu tarafa da sirayet ettiği za 
man çok kanlı hadiseler vuku bula 
cağı şüphesizdir. 

Rroo.z oo kuruşluklarlı.ı nikel yirmi 
beşlikl..r piyasaclsın cekilmi1 olma.sı
na rağmMJ ortada "U p<ıralar varilir: 

- Yh~ kunı~luklar <Gumuş) 

- Em kuruşlul<•ar (Gii~iiş) 
- 25 kuruşlukla.r ('iiimliş) 
- Yeni on kuruşlukmr ( ı\'ikeJ) 
- Yeni beş kuruşluklar (Nikel) 
- E-;ki 6eş ikurtı~ uldar (Bronz) 
- E:ik: ~iiz paral•klar (Bl'ooz) 
- Bu kuruşluklar (N kel) 
- Yirmi parahklu (Sikel) 
- Onı11klnr (NH><'I) 
Bunların hepsini bir para ·.:ıntası· 

nm içine ko' dunuz mu, hele kal" tn. 
hkça. saatlerde içinden çıkmak haki -
katen ~i\ç rııuyor. 

Ufaldık paralann hikm<'ti, alış ve
rişi kolayla~tırmaktır Halbuld şlm. 

diki vaziyette gümib 2.-l lrnnışluktar
la nikel oolukJan, nıkel beş kuruşluk 
la.rla eski yirmi parn.nk1an, yı>ni on· 
luklarla elli kuruşluklar ve nikel ka.. 
ruşluklan biribirinden :ıyrrt etmf'k l· 
çin dikkatlice bakmak icap ediyor. 

Ger~i: 
- işin ne? Bak, öyte ver! dooı-M· 

lir. Deoebilil' amma bu söz ufaklık 

bahsinde bir kolaylık teşkil etmez. 
Gazetelerde de okuyoruz ki, bu se. 

ne san beş lrnruşluklarla yüz parahk 
lar piyasadan kaldırılacakmış. Yerine 
yeni yüz paralık çıka.nlaca" rot, çı • 
kanlınıyacak mı? Orası belli değil· 

miş. 

Bu işin maliye ve nakit işleri cephe 
si nedir, orasını bilmem. Lakin halk 
tarafını düşlinürsek şöyle olmasını 

faydah görüyorum: 
Halkııı rahatı için çıkanlacak ma. 

deni paralar şunlardan ibaret olmar 
bdır: 

100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 ku· 
ruşluklarla 10 parahk. 

Arlık yüz paraltk, yirmi paralık gl 
bi aralık ufaklLklar basmıya mahal 
yoktur. 

Böylece astl ufaklık dedijtlmfz şey, 
nikel yeni 10. beş ve bir knnı.5luklarla 
on parahktan ibaret kalrr. Giimüş pa 
ralar da liranın küsuru diye ılmllanı • 
lrr . 

Bence, ufaklık hahsfnde bizi bugim 
kü kalııh:ıhktan .kurtaracak kestirme 
yol budın. 

RomanlJa 
Kralının 
Beyanatı 

(8aşr 1 inefde) ı 
hususi hiçbir tedbire tabi olmıyac·-ıır.. 
lardır. Fakat o zamandanberi gll'en.. 
ler mülteci hukukundan başka bir 
haktan istifaae elemezler. Bunlar nak 
kında ne yapabileceğimizi tetkik ede
ceğiz. Bunları memleketten çıkarmak 
mevzuu bah's değildir. Fakat buruar 
hakkındaki umumi hissiyat o "~1-;•da 

.lir ki, müstevlilere amme hukuku ve
remeyiz. lngilizler için gayri mant ·ld 
ve meden'yet mefhumuna az uygun 
gözüken bazı tedbirler ittihaz ettiği_ 
miz doğrudur. Fakat topraklarımızda 
barıştan evvel yerleşmiş olan Yahudi 
leri kurta rl'l" . için bu suretle h 
ket edeceğimiz unutulmamalıdır. Bu 
bakımdan, müstevli yahudilerin. v:ıI

nız harpten sonra intikal eden toprıık 
!ardaki azlıklara tatbik edilen ahka -
mın kendilerine de tatbikini talep eie 
miyeceklerini kaydetmek lazımdır'. 

Orduevlerinden 

Oyun Aleti 

Resmi Alınmıyacak 
Ankara, 10 (Tan muhabirinden)

Millet Meclisinde bugün b~lıca ka. 
nun layihası, oyun aletlerinden alına 
cak resimlere aitti. Layihanın müza 
keresinde B. Refik ince (Manısa} 

biirnci maddedeki "Orduevleri" etim 
lesinin kaldırılmasım istedi. Layiha, 
Orduevlerindeki oyun aletlerinden 
de resim alınması şeklinde idi. ı:.a 
sih Kaplan da ayni fikirde bulundu 
ve neticede, bütçe encümeni mazba 
ta muharririnin mUdafaasına raf; 
men Orduevleri resimden istisna eıii: 
di. 
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edi Suç'usu Bulunan 
·r Sahtekar.ık Davası 1 
aaş Yoklama KCiğıdı, Hakikate 
ymıyacak Şekilde Doldurulmuş 

Dün Ağırceza Mahkemesinde bir sahtekarlık davası neticelen

diri'mittir. Davanın Tevfik, İbrahim, Hakkı, Osman, Kamil, İr
fan, Sıtkı ve Mustafa Halit adlı yedi suçlusu vardı. iddia da 'u
dur: 

Taksim 
a 91nı Neden 

Çıkmış 

1 
Suçlulardan hakim mütekaidi Mus 

taf a Halit, 933 ve 934 yıllarında Is
tanbul belediyesi temizlik işleri ve 

TAN 

Yann a ''ş.,.m ISTANBULUN GOZEL FiLM SEVEN 
~ s:nemasında bulu,acak. Çünkü: HALKIMELEK 

BEYAZPERDENINENGOZELFILMl-ROMEOJULYETTEN, LA DAM O KAMELYA 
dan NEFiS, ŞAHANE BiR AŞK-GOZELLIK- MUSIKl-ISPANYOL DANSLARI, Gô

ROLMEMIŞ derecede HEYECANLI BiR MEVZUDA 

ATES BÖCEGİ 
.1 

ı.1.1. 938 -

Yeni Bir Şirket Kuruld 
Şehrimizde her türlü makine. 

trik alat ve mamulatı, radyo ma 
neleri, soğutma cihazları ticare 
sınai müteahhitliği ile uğraşmıı 
zere Burla Biraderler ve şeri 

tarafından bir kollektif şirket 
rulm~tur. 

ÖLÜM 
Dah"liye Vekaleti seferberlik "' 

si müdürü Hüsamettin Tuğaç r 

Baş roı:erde: 
JEANETTE MAK DONALD :~~:rr:rmay Albay Fahri Beı 

TURKAN TUGAÇ 

A L L A N J o N E s dUn vefat etmiştir. 
IKKA 

Cenazesi bugün Haseki Nba H 
nesinden saat 11 de kaldınlarak 

isran Uze~ne yarın ~ceki müsamere için FRAK veya SMOK.1~ me<'buriyeti kaldınlmıştır. 
D T: Yarm geceki müsaMereye herkes gelebilir, muhterem midavimlerim~zden birçoğunun arzu ve 1 
FIY ATLARDA ZAM YOKTUR - BiLETLER BUGONDEN iTiBAREN M E L E K nekapısı şehitliğine defnedileoe 

. 
• 

• GiŞESiNDE SATILMAKTADIR. Telefon: 40868 •.------..; 

SRANYOL ÇiÇEKLER 
1 panyolca büyük Operet Yıldızlar: Madrld Operasmm en meşhur artistleri 

MIGUEL L1GERO Primadonna Raquel Rodrigo, Tenor Roberto Rey Doloreı Cortes 
MUZIK Madrid Füarmonik Orkeatrası 

ispanya temsil san'atin:n en güzel eseri. Neşe, eğlence, lsponyal şarkıla n ve rakıslan. 

Carsamba Akşamı 1 D R K Sinemasında 

• 
1 

saat 20.30 da 
Erkek ve Hayaletle 

Piyes 4 perde 16 ta 

8RTUGRUL S 
rEK TIYATR 

Bu gece 
Bakırköy Milti 

Sineması 

iTAAT ILA 

Taksimde, Kışla geçidi sokağında 
Emlak Şirketine ait binada Cumar
tesi gilnU akşamı çıkan yangının tah 
kikatı devam etmektedir. Müddeiu -
mumi muavinlerinden Kemal Tan 
dün de bazı kimseleri dinlemiştir. BI 
nanın sigortalı olduğu anlaŞllmış, 
boyahane sahibi Mihran, Hakkı ve 
işçilerden Tahsin zan altına alm -
mıştır. Yangının neden çıktığı he -
nüz tespit edilememiştir. 

hukuk işleri kalemlerinde maaşla ça 
hştığı halde adliye bütçesinden te

kaUt maaşını almak Uzere malmü -
dürlüğüne altı a.yda verdiği yokla - ı 
ma kağıdında başka bir yerdt• çalış- I 
tığı ve başka maaşı bulunmndığını 
yazmak suretile hilafı hakikat be -
yanda bulunmuş ve mahalle muhtar 
lan olan diğer suçlular da bu yokla
ma kağıtll\rmı imzalamışlardır. 

Müddeiumumt, Sadun dün iddiası
nı söy'iyerek Mustnfa Halit hakkın
da ceza verilmesini ve diğerleıinin 

berat etmelerini istemiştir. Muhake 
me karar için talik edilmiştir. 

r .. ----•• SAN'AT ABiDESi .. mt1ı..---.-R"----------• 
LA DAM O KAMELYA 1 RAIMU Ağlatırca.smagü'dürecekengüzelrolü 

--o-

Komünistlik Su~luları 
UskUdar icra memurluğundan: E. 

renköyUnde Sultan sokağında 118. 
120 No. lu hanede Hatice Bchioeye: 

Başrouerde : GRET A G' RBO -ROBERT TA y· OR 1 

Greta Garho'nun ıan'at hayabnda en harikulade temsili, gü
zelliğıne asla erişilmiyecek b:r sinema eseri 

Y A R 1 N matinelerden itibaren 

YllDIZ sinemasında ba,lıyor. 

MICHELLE MORGAN ile beraber çevirdiği 

SERSEMLER KRlLJ 
En mükemmel filmindeki rolüdür. Bu Per1embe alqamı 

Dün ağır ceza mnhkemesı bir ko
AUnistlik iddiasmm muhakemesine 
gizli olarak devam etmiştir. Davıı -
nın on bir suçlusu vardı. Bunlardan 
Ali Ferruh, Uı.z Mehmet, Mustafa, 
Çonka Ali, Mavro, Mustafa, Hiristo. 
Ahmet, Reşat mevkuf. Halitıe, Hü
seyin de gayrimevkuftu. Dün bam 
§ahitıer dinlendi. Gelmlyen şahitle

rin ~ağırılması için muhakeme talik 
edi.di. 

Erenköyünde Sultan sokağında 103 
numarada Saadete borcunuzda11 do. 
tayı icraen haczedilen Kadıköy tapu 
sicil muhafızlığmın temmuz 933 T. 
ve 4 numarada kayitli Erenköyl\nde 
Sahrayıcedit Bostancı caddesinde es 

İİlll ........................................ ... S /A. R /A. V Sinemasında 
•---• Fırtına münasebet"le lstanbula gelemed:ğinder --• 

Cumartesi gilnU milmecburiye temsillerine bnşhyamıyan 
Büyük l'ürk ..saıı'.atkiin lllüzyonlst ve Mıınyatlzör 

Profesör ZA1i GUR l 

Şişli Yolur:d.:aki 
Otomobil Kazası 

ki 19. 20. 21 yeni 64 sayılı şarkan 1 
Zühtüpaşa halilcsi Emine Nazire ba 1 
ğt. garbcn tarikiam, şimalen multad 
dema Memduh. elyevın Kaymakam 1 

bağı. cenuben tarik ile mahdut evvel. I 
ce maa bağ muhterik köskiln şimdi 
bir evin 6, ı. 938 tarihinde saat 8 . 
de haczi icra kıl·narak mezkll.r gayri ı 
menkul ve müştf'lmilfıtının tamamınn 

DUn geceden itibaren şimdiye kadar Istanbulda h"ç göstermediği en be- 1 
yecanlı MANYETIZMA, FAKIRIZMA ve TELEPATl.hUnerlerini 

1 Şehzadebaşı FERAH Sinemada 
Beyoğlundan Şişliye giderken şo

f ör Enverin idare ettiği otomobil Ah 
met isminde bir gence çarpmış ve a
ğıt& yaralamıştır. Yaralı Şişli Ço

cuk hastanesine kaldmlmış, şoför 
de yakalanmıştır Tahkikatı müdde
iumumi muavinlerinden Kemal Tan 
yapmış ve suçluyu yedinci istintak 
Mkimtiı;rine vermiştir. 

Öl ürme Kastı 

ile Y arahyanlar 

10 000 lira (on bin lira) kıvmet tak. 
di.T edi\m\ş ve 7.nb·t vnrakn.s t.utu,_ 
mustur lkametgahtnt:ı:ın mec:hul bu 
lunduğ"tından icra hRkimJiğince ila. 
nen tebligat icr~sma karar verilmiş 
olmakla icra. iflas kanununun 102 
inci maddesine tevfikan hr..ciz için 
mahıtllinde zab•t varakası tutulur. 
ken ha7.rr bulunmııdığmrzdıın işbu L 
lan tarihinden itilmren mezkfır kanu 
nttn 103 üne-fi marldc!'line tevfikan 
20 gün icinde :r.n.b<t varakasmt fl't. • 
kik ve blr divPrei!iniz varsı\ sövlı>nır> I 
nlz frin Tlsktidar icra d:ıiresirıı> n::7. 
41~?. dnsva mımıtra.'" i!e J?PltnPni7' 
f Pnlii? m:ıknmına kaim olmak üzı're 
ilan olunur. 

BUyUk muvaffakıyetlerle takdim etmektedir. Yalnız birkaç gUn de· 
vam edecek bu fırsatı kaçırmayınız. Koltuklar taksim olmamasından 

t'rken teşrif edenler en önde y~r bulurlar. 
Temslller h r gece saat 2"0,30 da baş1tı:r. 

Bir baba; oğlunun i,Iediği cürmünden mes'ul müdür? 

• Onu muhakeme ve mahkUnı ebnek hakkına malik midir? • 

işte; F rançoiı Coppee'nin eseri 

MÜCRiM 
Büyük Franıız filminin mevzuu 

budur. BQf rolde: 

P.ERRE BLANCHAHD 
Yarın aktamdan itibaren 

SUMER Srnemas·nda 

• 

:Ağır ceza mahkemesi. Usküdarda 
Ferhadı öldürmek maksadile yara • 
lıyo.n Ali ile Dursunun muhakemesi
ni dün bitirmiştir. Suçlular. mahke
meye verdikleri istidalarile müdafa
alannı yapmışlar ve müdafaa şahit 
leri göstermişlerdir. Müddeiumumi 
bu taleplerinin reddini istemiştir. 

Muhakeme müzakereden sonra bu 
şahitlerin dinlenmesine karar ver -
miş ve muhakemeyi başka bir gUne 
talik etmiştir. ... ___________ ! ............................ . 

- Söyleyiniz... lstifadem olsun olmasın.. Söyle 
yln kuzum. 
- Pek8.la!. Ilhami Istanbuld&... Kıziyle birlikte 

meçhul bir semtte oturuyor ... Kendisile iki günde bir 
muayyen bır yerde görüşeceğim ... Sizin sıhhatiniz ve 
ah valiniz hakkında. benden malfunat alacak! lşte me 
sele bu kadar. 
rı'ahnmmülüm kalmıyarak: 

- Siz de vıcdansızsıruz, diye haykırdım. 
Hayretle yüzüme baktL 

.. .. __ ................................... . 
Bu akşam 

Sanatkar NAŞiD ve Şehir 
tiyatro u kıymetli artistle
rinden llAZOI ve ~IUAM· 
MER birlikte, iki oy:uo bir· 
den. Birinci oyun: ÇUT 
KONFERANS 1 perde. J. 
kinci oyun: BiR KIZIM BI 

TURAN Tiyatrosunda 

LiR Bffi REN, komedi iki penJe. Varyde, Diiet, Solo, 
TEL: 22127 

lstanbul Liman :;ann ~Ul111JV rnvıh ... ı ~aTınumn• 

Komisyonundan : 
ı - Merkezimize ait İzmir Motöril teknesinin tamiri ve makinıı 

Dizel'e tahvili keşfi mucibince kapalı zarf usuliyle eksilt.meye konulmuşt 

2 - Keşif bedeli (6,900} liradır. 

3 - Bu işe ait şartname §unlardır: 

A - İdari şartname. 

B - Fenni şartname. 

C - Proje. 
4 - İstekliler bu şartnameleri ilişikleriyle ~raber 55 kuruş bedelin 

merkezlımiz levazımından alabililer. 
5 - Eksiltme 25 tkincikanun 1938 sah günü saat 15 de Galatada 

ra Mustafapaşa sokağında İstanbul Lun8Jl Sahili Sıhhiye Merkezi 

Alına Komisyonunda yapılacktır. 
6 - Muvkkat teminat parası 517 lira 50 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye girecekler bu gibi işlen yaptıklarına dair resmt " 
ka ibraz etmeleri şarttır. (74) 

sına kadar geldiler. A.fif Beyle Vesıme bır kenara çe 
kilmişlerdi. 

Babam alaycı bir öfke ile söze başlıyarak dedi ki~ 
- Safa geldiniz Beyefendi!.. Karınızın sıhhatini 

sormak için mi ihtiyarı zahmet ettiniz! .. 
llhami ciddiyetini bozmadan karşılık verdi 
- Evet. 
- Peki amma nasıl oldu da bu eve gelmek l11tfuD 

da bulundunuz?. 
- Evim değil mi?~ 
- Hayır burası artık sizin eviniz değı1. 

-Ben mi?. diye sordu. 
- Evet, siz! .. Çünkü bir vicdan.stzın suç ortağı 

smız. 

-48-
değil, yanın sayfa kitap bile okumam yasaK ... Boyu danaan naoer getınyor. 

Kenan, ötekiler gibi sen de mi gelmiyeceksin?. GU 
zel yüzünü bir kere daha görmiyecek miyim?. O çok 
sevdiğim sesini son defa işitmeden mi öleceğim?. • 

Kocam bir saniye sustu. Sonra kızgınlığından mo5 
mor olarak: 

- Fazla ileri gidiyorsunuz, dedi. Kanın nikahıJJl 
altındadır .• 

- Aldanıyorsunuz efendim ... Aldanıyorsunuz.. 
- Nıçin? Neden? Mademki bu adamın emirlerini 

dinliyorsunuz. Mademki ona alet oluyorsunuz. Onun 
la aranız.da ne fark var? 

- Boy e düşünmeyiniz Hanımefendi ... Çirkin bir iş 
yapıyorum. Biliyorum .. Fakat bu işı kabul etmeden 
önoe çok dUşUndüm ... Ve en sonra anladım ki ben bu 
nu kabul etmesem Dhami başka birisini bulacak ...• 
Halbuki ben sizin aile dostunuzum. Dhaminin çocuk 
luk arkadaşıyım . Ve size karşı büyük bir saygım var 
dır. Görünüşte çirkin olan bu işi yaparak hakikatte 
size de belki ıyilik edebilirim. 

Bu adam o kadar samimt, o kadar içten konuşuyor 
du ki, söylediklerine inanmamak kabil değildi. Sesi 
mi değiştirerek : 

- Beni affediniz, dedim. Bilmiyerek size hakaret 
ettim ... 

Günler bir kağnı arabası gı"bi ağır geçmekteydi. 
Dotkor Afıf Bey her gün, sabah ve akşam geliyor, 
yanımda yanm saat kadar kaldıktan sonra gidiyordu. 
Yaz sonlan geldi. Günden güne söndüğü.mil hisset 
mektcydim." 

(UÇliNCU KAGIT) 
" ••. Kenan ! Sana bu satırlan yatağnnm içinde ve 

gizli gizli yazıyorum... Çünkü, elime kalem a1m&k 

na kaıı tükürüyorum. Kağıtların bazı yerlerinde kan 
lekeleri var ... Okurken oralara elini sürme!. Bu kl 
ğıtla.n Vesime, ben öldükten sonra sana verecektir ..• 
Bana yapılan zu1üm hiç bir veremli kadına yapılma 
mıştır Kenan!.. Kocamdan, çocuğumdan ve sevgilim 
den uzakta can vereceğim ... Kocam! .. Haydi bu nef 
ret ettiğim adamı bir tarafa bırakalım ... Ya çocuğum! 
Onu dünya göziyle son bir defa görmek nasip olmıya 
cak mı yarabbi! . Hele sen Kenan! .. Bana öyle geliyor 
ki, yanımda olsan bu kadar acı çekmiyeoeğim .• 

Dün akşaır babam öfke ile sordu: 
- Nalan! Söyle bana, bu vaziyet nedir?. Niçin ko 

~an meydanda yok??. Niçin çocuğunu da beraber gö 
türdü?. 
Omuzlamnı silkmekten başka birşey yapamadım.. 

· Odanın içinde endişeli ve dalgın bir müddet gezin 
dilrten sonra yanıma geldi: 

- Bu işin içinde bir nnıamma var?.. Bana söyle 
mek istemiyorsun. Fakat ben öğreneceğim ... dedi. 

Zavallı adam! .. Ne öğrenecek ve nasıl öğrenecek? .. 

Işte bir hafta daha geqti. Sıhhatimden başka hiç 
bir değişiklik yok .•. Hergün biraz daha ölüme yakla.şı 
yorum-

Afif Bey sabah ak6am gelip gidiyor ... Bana Han 

Insan, son nefesinde bütün sevdiklerini yamda is 
tiyor ... Diln Afif Beye, biraz leylak buldurması için 
rica ettim. Her yeri aratmış, mevsimi olmadığından 
elleri boş geldi. 

Görliyorum ki, talihim beni, sevdiğim ehemmiyet 
siz bir çiçek koku~undan bile mahrum ediyor ... " 

(DORDUNCU KAGIT) 

" .•. Bu sabah, hafif bir dalgınlık arasında kulağı 
ma tanıdığım bir ses geldi. Hemen sıçradım. llhami 
gelmiş, karyolanın ayak ucunda duruyordu. 
Uyandığımı gördüğü halde kımıldanmadı. Yüzll 

renksiz ve çatıktı. Doğrulmak istedim. Baş ta
rafımda duran Afif Bey mani oldu. Gözlerim etrafı 
araştırıyordu. Bunu farkedcn kocam soğuk bir tavır 
la : 

- Kızm iyi ve sıhhattedir. dcdL 
Demek yine yalnız gelmişti? .. Ağlamıya ba~ladnn. 

Gözyaşlarımı görmemezlikten gelerek yürüdü. Tam 
kapıdan çıka.çağı sırada o gün evde kalan babam içeri 
girdi 

Kayinpederle damadın karşılaşma sahneslnt yaz 
sam da anla.amam... Bin"birini süzerek odanın orta 

- Ya!.. Oy1eyse niçin aylarca onun semtine uğr& 
mıyorsunıız? 

- Vazife .ktizasr! 
- Pekala!. Kızını niçin bu kadmdlln ryrrıyorsun ?. 
- Körpe bir vücut, mikrop membaı bir hastanlll 

yanında bırakılamaz. .. 
- Bu yaptığın şeye ne derler? •. 
- Merhamet ve himaye! .. 

- Hayır!. Buna vicdansızlık ve alçaklık derler -
- Beni tahkir ediyorsunuz!. 
- Evet ... Çünkü sen, tahkirden çok daha fazla şeY 

ıere layik bir adamsın! .. Söyle çocuğu nereye götilt 
dün ? 

- Size ne? •.. Çocuk benim ... Kan benim .• 
- Bu kadın burada ölliyor .. Çocuğunu istiyor. 
llhami belki fena bir cevap verecekti. Fakat Afif 

Bey onu susturarak kapıya doğru çekti. Yalvaran bit 
ses!e: 

- Çok rica ederim, hastanm yanında fazla neri 
gitmeyiniz. dedi. 

Kocam ağzının içinden birşeyler söyledikten sont' 
odadan çıktı. 

(Arkası varl 
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Tekirdağlı Hintliyi Taksim Stadında yıkarken .. 

fif!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!l,!~~ii!!!!_!!!!ii_~I 

11 Milli Kümeye 
Girecek Klüpler 

1 

Belli Oldu 
Milli kümeye takım veren üç 

mıntakada lzmir müstesna Uğ 
m.açla.n bittL lstani.ıuldan Gü · 
neş, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ga 
latasaray, Ankaradan Harbiye 
ve Muhafızgücü rakiplerini ye. 1 

nerek kümeye girmek hakkını 

kazandılar. 

lmıir ikinci devre liğ maçla · ı l 
nnm ~·a.nsmda buJunuyorsa da 
takanların puva.n vaziyetini gö· 1 

zönünde tutarsak buradan Al - J 

sancak (E<ikl Altay) Uçok (Es· 

Hintli Pehlivan 
Tekirdagh Hüseyini .ı 

ki Altınonlu) takımlarıoın mU· ı 
li kiimeye aynlacaklannı söyli. 
yebiliriz. Evvelce bildirdiğimiz 

gibi milli küme m~lan 14 şubat 
ta her üç mıntakada bi1"den baş· 
hyacaktır. Bu hususta 18.zmıge
lerı hazırhklan ikmal ellen fut -
bol federasyonu yeni hazı htt · 1 

kümleri ihtiva etmekte o•an mil· 1 

li kiime tallmatmameslnl umumi 1 

merkezin tasdikinden geçirerek 
Ankara., lzmlr ve tst1lnhul mın-

Londrada Bekliyor 
Tekirdağlı da Şöyle Cevap Veriyor : " iki 
Haftaya Kadar Oradayım. Görüşürüz l 11 

<YAZAN: EŞREF ŞEFİK> 
Türkfye başpehlivanı Tek;rdağlı 

Hüseyinin Londraya gitmek üzere 
son hazırlıklarını yaptığı malumdur. 

Dün matbaada oturmuş kendi ken
dime Hüseyinin Avrupada yapacağı 
müsabakalarm ihtimallerini hesapla
mıya çalışıyordum. Londradan dam
ga 1and ğı görünen büyük bir zarf ge
tirdiler. Açtım. içinden büyük iki re
s:m ve bir mektup çıktı. 

Res'mJer, geçen yaz buraya gelen 
ve Tekirdağhya yenilen Hintli pehli. 
vanın küçük kardeşi "Kaplan,, lika.
bile maruf Du'anmdı. )ıl.~ul:nı 'bıwa• 
dan kardeşinin yanına dönen Fazzal 
Muhammet yazmış. Hintli Istanbul. 
dan ayrılırken, kardeş;n:n resimleri
ni ve rekorunu göndereceğini vadet
mişti.. 

Hintli mektubunda diyor ki: 
"Vadimde geç kaldım. Affediniz. 

S'zin çok kıymetli başpehlivanııın 

llüseyiınle boy ölçüşmeyi candan 
istiyoo kardeşim Kaplan Dula'll.ID 
iki .resmiııi gönderiyorum. 

Resimlerden biri lıngllizce ga.ze • 
teden kesilmiştir. Gazetenin maka
lesinden de anlıyaeağınız veçhlie 
Dula cilıao.m en başpehlivaımlır. 

Kendisinin yendiği dünya şa.mpi. 

yonluğuna namzet addedilen ve 
dünya şampiyonluğunu iddia et · 
mei<te olan meşhur pehlivanlarm 
kardeşim hakkındaki fikirlerinJ dt
bn makalede göreceksiniz. Haber 
aldık ki, sizin Hüseyin bu tarafa 
ha.reket etmek üzere imiş. Kendisi-
ni merakla beklemekteyiz. z 

Hüseyin Pehlivan 
dı. Biz:m Tekirdağlı zuhur etti. Kendi 
kendime: 

Ga.rip tesadüf! dedim. Hemen re
simleri Tekirdağlı ya uzattım, Ve sor. 
dum: 

- Bu resmi görünce içinden na.sıl 
bir hı:. geçti? Kinun resmidir, tahmin 
edeo,'fr m..sin? 

Idcirılağlı Hintlinin resmine uzun 
uzun baktıktan sonra: 

Baııa karşı gösterdikleri misafir 
pe.n•erliği ömrümün sontı11a kadar 
unutamıyacağım lstanbuhuı sporcu 
halkını hürmetle selimlanm. 

- Tanıyamadım. Fakat herhalde 
sıkı bir p~hlivana benzer. Demek bu 
bize gelP.n Hintlinin meşhur kardeşt

lngilizce gareteyi o lisanı iyi b;len dir. Ne b'leyim şimdiden onu yenebi-
arkadaşımız Omer Rızaya okuttum. . . · ? 

lır miyim, yenemez mıyım . .. 
Kaplan diye anılan Hintli Dulanm Herhalde onların gözlerini çok u-
Londrada -yaptığı yUz müsabakanın zıın boym yolda bırakmıyacağım. Son 
biçlirini kaybetmed;ği yazılıyor. idmanlarımı çarşambaya bitirmiş <>-

Evvelce mağlup ettiği sabık cihan tacağnn. Haftaya yola çıkacağız. Av· 
ıampiyonu Strangler Levis ile Kari rupa<l.ı güreşen pehlivanlar nckadar 
F\'.:ıjello'da, Hintlinin hak'k\ dünya i.ri, ne derece kuvvetli olurlarsa olsun 
sampiyonu olacak kıymeti haiz oldu ıar, b':ziın kadar perhizkar bir hayat 
ğunu imzalarile tasdik etmişler.. süremezler. Onlar hem sivil gibi ya.. 
Bunları anlattıktan sonra, Hintlinin ı şryorlar, hem güreşiyorlar. Bunun 

Istanbuldan ayrılırken küçük kard&- için hızları ve hırslan ibadet halinde 
§lıı;n kıymeti hakkında bana söyledik güreş ·dırıanlarma çalışan bizlere ben 
lerinde milbalaga etmed::ğine inan· zemez sanırım. 
dım, Kendi'ni Türk'ye başpehlivanht:1na 

Hintlinin mektubundan h:ssettikl~ çıktığım günlerdekinden d ':l.ha iyı b·ı
rime burada iken bana söylediği bazı luyorum. Evvel Allah sizleri mahcup 
lafları ilave edince, Kaplan Dulanm etmem 7.annederim. 
ağabeyis ni yenen Tekirdağlı ile bebe- Bir de bilhassa şunu daima hatırla 
mehnl kapışmak istediğini ve Jıtika. ym: 
mını almak niyetinde olduğu meyda- Ben ne pahasına olursa o1sun Avru 
na çıkıyordu. pad:; dalavereli güreşler yapm1v~ca· 

Dulanm resimlerini henüz masa _ ğJm. Kırruı kırana güreşler tutup ge
mm gözüne koymamıştım. Kapı a~ıl- leceğiın .• , 

takalarma teb1lğ e~s~l.f'. j . 

Yunan Takımile 
Üç Müsabaka 
Yapacağız 

Futbı•i federasyonu taraCmdsın kur 
can hayram.ı taWnden istifade edil~ 
rck A tina muhtelitin n iict m11C yap-. 
nıa k üzere Türkiye)'E! davet ,_dildiğini 
evvt'ice bildirmiştik. 

At•na muhtel'ti tarafmda,1k1\.ıul &

dilen bu karşılaşmaların p!'')grcımı şu 
şekilde tespit edilmiştir: 

Ati.na muhteliti, Pireden doğru tz 
mire geçip orada şubatın on h'r;ne te 
sadiif eden kurban bayramınm birin
ci cuma günü ilk maçım Izmir muhte 
lt.~hıe~~· 

Misafir takım Izmirden Ankaraya 
g 'decek ve ayın on dördüncü ve Kur 
ban bayramının dördüncü pazartesi 
günü Ankara muhtelitine kar~ 1kinci 
maçını yapacaktır. Maçın ertesi güuü 
Istanbula hareket edecek olan Atina 
muhteliti üçüncü maçını şubatın on 
yedinci perşembe günü lstanbul mnh. 
telit'le yapacaktır. 

Aynca futbol federasyonu tarafm. 
dan mart ve nisan aylarında . olmak 
üzere Sofya ve Belgrat muhtelitleri -
nlıı memleketimize davet edilmesi ve 
muhtelitlerimizle karşılaştınlma.sı dü 
şünülmektedir. 

Askeri Liselerin 
loks Maçları 

Askeri t:.seler arasındaki boks maç 
larma, dün de Maltepe lisesinde, de -
ğerli bir kala.balık önünde devam (!dil 
m.iştir. Dünkü maçların teknik neti 
celeri şöyledir: 

S;nek siklet: Maltepeden Necdet 
Bursadan Ahmede, Kulet:den Nihat 
Deniz lisesinden Necdete Galip. 

Horos siklet: Denizden Ferit Kule 
liden Vahide, Maltepeden Ali Bursa • 
dan Sabahadd;ne galip 

Tüy S:klet: Deniz lisesinden Efdal 
Bursadan Kenana, Maltepeden lsıııail 
kuleliden Hicriye galip. 

Hafif siklet: Denia; !;sesinden Ka~ 
ri Maltepeden Zuhale nakavtla, mle 
liden izzet Bursadan Nad:re sayı ile 
gaüp. 

Yan orta: Kuleliden Hayri Bursa· 
dan Ilısana, denizden Şevket Maltepe 
den Edibe gal;p. 

Orta siklet: Kuleliden Nureddin 
Bursadan Orhana nakavtla, denizden 
Afif Maltepeden C'hada sayı ile galip 

Yarı ağır: Maltepeden Necdet Bur 
sadan Ismaile hükmen, Kulelidc:n Or. 
han deniz lisesinden Fethiye nakavt 
la galip. 

Mfuıabakalartn finali perşembe gü
nü Beyoğlu Halkevinde yapılacaktrr. 

--<>
Holandah Muhaciml 
Fransızlar Sahn Aldı 

I>evletteo vergi kaçırırlar, memleket.. 
ten gizli haber kaçınrlar, döviz kaçı
rırla.l", mürebbiye diye sokuldukları 

ailelerden ağızta•1ı, saadet kaçınrlar. 
iste benim gibi, insaDBı tahammülünü 
~ınrlar. 

Böyle s&yt:yen pehlivana başka di 
yecek kalır mı? Elinden geldiği, ~ -
cüniln yettiği kadar güreşler yapmı -
ya ve yilzümüzü ağartmıya çalışacak 
başpehlıvımmuz odamdan <:1karken: 

Avrupa muhtelitinde oynamış olan 
dünyanı sayüı merkez muha 
cimlerinden Holandalı Bakiis, 
Fransızlar tarafından satın a 
lınmlf ve , Metz takımında oy 
nw:ıya başlamıştır. Bu futbcıl":.lnün 

stili ve kf'ndisi bizim kıymeti oyuncu
muz Ra.sihe çok benzemektedir. Şimdilik bu kadar. 

- Allah yolunu açık etsin! Selaınet 
le gıder, selametle gelirs;n inşallah!. 

l remennisi ağzımdan dökülüyordu .. 

1 il -ı 
H er onbeş günde bir cnmartes.. 

leri Madam Isobelle Andral 
himaye etmekte olduğu fakirleri zi 
yaret ederdi. Ço~ iyi kalpli, hodbin 
likten nefret eden, güzel, hamiyet 
li ve oldukça genç sayılabilecek 

bir kadr11Jı. Az çok bir serveti, 
ve on sekiz yıldanberi her arzusunu 
yerine getiren bir kocası vardı. 

Fakir tabakaya yardımda bulu 
nabild"ğinden dolayı da hayattn 
dan memnundu. Madam Andral, 
daima sıhhatjni koruyan, gözetli 
yen ve hantallığı sevmiyen kadın 
lardan biri idi. 

Sonbaharın berrak havasından 
istifade etmek üzere, Maine cad 
desinin kenar bir sokağında otu 
ran fai.drlerinden birinin evine ya 
yan gidiyord~ı. Bu yürüyüş ona 
pek iyi geldi.. kendisinde bir hafif 
lik adeta bir bahtiyarlık duyarak 
mezkfrr eve neşe ile girdi 

M adam Andral, gayet titiz, 
meraklı ve pis1ikten ürpe 

ren bir kadındı. Bu fakir aile, el 
işi yaparak krtıkıtma geçimlerini 
temin eden dul bir ana ve üç cılız 
fakat uslu ve temiz yüzlil çocuk 
tan ibaretti. Evin çok yıpranmış 

ve eskimiş olmasına rağmen oda 
lan temiz ve intizamlı idi. 

Madam Andral, tiksinmeden o 
turdu. Yorgunluğunu biraz aldık 
tan sonra getird; ği paketi açtı. Ço 
cuklarm sevinci onu memnun et 
mişti Çor-uklarm sevincini hazla 
seyrederken yandaki bölmeden bir 
kaç vuruş sesi duyarak sandal
yesinden sıçradı. 

Dul ana, yerinden kalkarak: 
- Komşumuz vuruyor. dedi. De 

mek sizi korkuttu, madam... Bu 
hasta. bir ihtiyardl1"... sekiz gün 
denberi yatağından lfalkamıyor ... 
yapayalnız olduğu için ona, kom 
şuları bakıyorlar.. eminim, ki bi 
ra.z su istemek için tahtaya vur 
muştur. 

Sonra tahta bölmeye yak1'aşa 

rak: 
- Şhndı gel!~ru. Mtl.ı:ı,TO ı:nı 

raille ! diye bağırdı. 

M adam Andral gitmek Qzere 
ay~ğa kalkmışken bu ismi 

duyunca birden ürperdi ve: 
- Bu adamm ismi neydi? diye 

sordu. 
- Buraille ! KUçük ismi . durun, 

nadir duyulan bir isim .. ha hatır 
ladmı .. Valentin. 

Madam Andral, şemsiyesin al 
mak için şöminenin bulunduğu kö
şeye dönmüştü. Bu son ismi de işi 
tince büsbütün durakladı ve başın 
dan aşağı kadar vücudünü dola 
şan bir sıcaklık duydu .. senelerdir 
duymadığı bu isim .. kalbinde yı~r 
leşmiş olan hatıraların sebebi idi. 

- Çok ihtiyar demiştiniz öyle .., 
mı. 

- Çok ihtiyar deği1se bile ya 
şmdan fazla göösteriyor ... bu tu 
haf ve acayip bir adamdır. Sayı 
sız hikayeler anlatır.. bana kalır 
sa biraz bunamış olsa gerek... A 
rasırada içmekten geri durmaz.. 
fakat, belli, ki birçok bedbahtlık 
lar felaketler geçirmiş... • 

- Onu bekletmeyin! Ben de si 
zinle beraber geleyim .... belki ona 
da bir yardımım dokunabilir. 

' 
D ul kadın, belki de madam 

Andral'm karşısına yeni 
bir himaye olunacak adam çıkar 
mak istemediğinden: 

- Güzel madamım, kendisi de 
odası da pek pistir... Sonra her 
zaman hoş sohbet eğildir. diıye 
itirazda bulundu. 

Madam Andral: 

- öyleyse siz gidin diyerek ka 
dm dışarı çıkınca kendisi de çı 

kıp bitişikteki evin odasma gir 
di.. 

Küf ve sigara dumanı kokan 
büyUk ve çok kirli bir odada ve 
kmk dökük demir bir karyolanın 

içerisinde sırtını duvara dayamı, 
ayaklarım uzatmış zayıf ve sol 
gun yüzlü bir adam vardı. Diz 
lerinin üstüne delik deşik bir 
yorgan almıştı. Kır saçlan sey 

rek sakalına kadar uzamıştı. O 
muzlarmda yırtık pırtık bir baş 
ka örtü vardı. Masa yerini tutan 
bir taburenin üstüne eğilmiş titri 
yen elile resim yapmağa uğraşı 
yordu. 
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ZIY ARETÇI KADIN 
"F rederic Boutet" den 

ÇEV iREN : 
Faik Berçmen 

K apmın gürültüsü üzeri
ne gözlerini kırparak kal 

dırdı ve dul kadına boğuk bir ses 
le: 

- Oğlunuz bana acaba bir litre 
sütle kıymalı bir börek alır mı? 

Bahşişini vereceğim. L8.kin dünkü 
gibi soyulmak istemem ... dedi. 

Son sözüne dul kadın itiraz edin 
ce adam kızdı. Çünkü dUn kendisin 
den fazla olarak on kuruş aldıkla 
rma emindi... Bahşiş vermek isti 
yordu amma, soyulmak niyetinde 
değildi. 

Bu harap olmgş adamm yUziln 
de gençliğindeki izleri fark eden 
Madam Andral içini çekerek ken 
di kendine: 

- Odur! Yarabbi! odur, odur! 
diyor ve adamı süzüyordu. 

Nosyö vaıenlliı birden alaycı bır 
sesle: 

• sobelle Andral titriyerek 
1 merdivenleri inerken kendi 

kendine: 
-" Bunlar hep yalan! Hep ya,. 

lan! diye söyleniyordu. Aynlma.
mızın sebebi, onun. tenbel, sert ve 
hodbin olmasıydı... Kendimi onu 
seviyor zannettiysem de bu doğru 
deği'di ... Yarabbi! Eğer onunla ev
lenmiş olsaydım. halim nice olar 
caktı şlmdi? .. ., 

Ikinci defa ürperdi. Adamm pis 

odasından çıkınca kendisini de ih
tiyar hissetmişti.. Caddeye yaklq 

mıştı. Oz saadetine biran evvel ka

vuşmak için acele acele yürllm&

ğe başladı. Birden bir dUşUnce ka 
fasma girdi ve onu altüst etti: 

"Beni tanıyamadı.. Neden acaı; 

ba? O kadar değiş m.iş miyim?"' 
Fakat hatırladı, ki yirmi sene e-vı
vel zarif ve esmer bir kızdı. Şiın

d.i ise şişmanlamış ve saçlarını 11&11 

altın rengine boyamıştı. Bir came 
kanm önUnde durarak baktı. Ve 
çok değişmiş olmasına rağmen 
S-6 ..... ıs-··"Y •v r:........ a ...... _, . ....... wb'-'u11 

görerek neşelendi ve yoluna güle
rek deva.m etti.. 

- Ne kadar baktmızsa kafi ar 
tık.. Çalışacağım. Ziyaretler beni 
rahatsız eder. 

Madam Isobelle Andral, kıpkır
mızı oldu ve: 

lr----T 0 PLAN T l LA R 

- Mösyö bunu boş ve faydasız 
bfr merak telakki etmeyin .. dedi 
Komşunuz vaziyetinizi bana. anlat 
tı.. Belki... size.-

A dam omuzlarını silkerek: 
- Hayır Madam, teşekkür 

ederim, dedi. Yapamazsınız.. Hiç 
kimse yapamaz.. Gençliğim. sıhha 
tim, kabiliyetim gittL Bunları iade 
etmek 18.znn.. 

Isobelle Andral, adamm boğuk 
sesinde, vaktile yüreğini hoplatan 
o sesin aksini duyar gibi oldu. U 
zaklaşmak istedi. Fakat gitmeden 
önce sesine tatlı bir eda vermeye 
çalışarak sordu: 

- Felaketler mi geçirdiniz? 
- Felaketler? .. Hayır, haYJI' fe-

18.ketler değil, yalnız bir felaket ... 

Yirmi sene oldu ... Oh! .. Ehemmi

yetsiz bir hadise .. bir ziyafet .. Bir 
kadının ihan~ti.. Görüyorsunuz ya 
bayağı bir vaka .. 

Dul kadın Madam Andral'e dö
nerek mırıldandı: 

- I.şte yine tuhaflıklarına baş
ladL 

A dam canlanarak sozüne de
vam etti: 

- Söylediklerim bayağı şeyler 

değil mi? O kadm çok rengin biri
sini buldu sonra .. Ve benimle ev
lenecek yerde onunla evlendi... Bir 
senelik nişanlı idik... Ailesi bur
juva idi onun .. Anlıyorsunuz ya ... 
Nişanı bozduklarına dair bana ha 
her gönderdiler ve kızı da seyaha
te çıkardılar .. Kız' da zaten onlara 
boyun eğmişti.Çünkü içinden o da 
onlara benziyordu. Onu bir daha 
hiç görmedim ... Aylarca deli gibi 
oldum. Sonralan unutmağa <;alış· 

tımsa da fayda vermedi... lşte ne
ticesi meydanda... Hikayem bu! 
Yalnız sütümU getirecek olan bir 
veletten başka kimseye ihtiyacını 
yok. Al1aha ısmarladık Madam ... 
Gittiğiniz vakit kapıyı kapaym! 

thtiyar ve çökük adam bıyık. al
tından gülerek ağzına bir izmarit 
yerlestirdi Ve resmine daldı. 

e DAVETLER • 
BUGUN: 
• Oniverııite tarih doçenti Cavit, ba ak 

ıam Eminönü balkevinde (Kuruluıundd 
kurtuluşuna kadar İstanbul) mevzulu bil: 
konferans verecektir. 

HAFI'A iÇiNDE: 
• Perşembe günü saat 17,30 da Sabtl 

Eaat Siyavışgil tarafmdan Eminönü halk• 
vinde (Çocuk ruhiyatı ve terbiye) mevsal11 
bir konferana verilecektir. 

• Beyoğlu halkevinin 70 kişilik orkestrdl 
yarın Saray sinemasında bir konser ver• 
celrtir. 

• Türkiye Tıp encümeni, yann akfaıd 
18,30 da Etibba odası salonunda toplana 
cak, muhtelif tebliğleri müzakere eedcektiro 

Askerlik ışlerı 1 ------ŞUBEYE DAVET 
Usküdar Askerlik şubesinden: Şabembftl 

yedek subay defterınin 37-80 11rurrıdt 
kayıtlı yedek leva.ı:un hesap memur vekili 
302 doiumlu Kütahyalı 23487 kayıt No. 
Haliloğlu Ahmet Selimin lstanbulda İH bit 
hafta zarfında şubeye müracaat etmesi ~ 
taşrada ise nihayet 15 gün zarfında, buluO 
duğu memuriyet ve ika.met adreainiı- ıuW 
ye behemehal bildirmesi. 

Konya Asliye hukuk hakimliği.llıo 
den: Konyanın Babı Aksaray m&hal
lesinden Nuri kızı Zehra tarafındd 
Konya postanesinde odacı Iskend&o 
runlu Ahmet oğlu Aziz aleyhine uı
me olunan boşanma davasının ca.ri 
muhakemesi neticesinde: MüddeS
aleyh Azizin Yalvaçlı ve zabıtaca ld1 
tükte müseccel bir kadınla altı aydaS' 
beri gece gündüz bir arada metrel 
hayatı yaşamakta olduğu şıı.hadet
le sabit olmasına mebni kanunu ıııe
deninin 129 uncu maddesi mucibinc6 
davacı Zebranın müddeaa.leyh ASif 
den boş olmasına ve 142 inci madde 
hükmüne tevfikan kabahatli ola' 
müddeaaleyhin bir nene mr ddetle 
yeniden evlenmemesine dair sadir o
lup tebliğ için müddealeyhe göııde
rilen 29, 4, 936 tarih ve 332 ka.l'at° 
numaralı ilam merkumun gösteriJeO 
adreste bulunmadığı ve ika,metgaııs 
meçhul olduğu beyanile tebliğsiz o
larak geri çevrilmiş olduğundan işbd 
hulA.sai hüküm tebliğ makamına 1"" 
im olmak UY.ere ilan olun.ur. 
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HADiSELER RESIMLERIİ.E 

la ieli.lıanlılor lwqot nillt:iMlelalnie öyle ,.tln roller al,,..,lanlır lti-

Bahtlarına Küsenler Arasında 
• 

Heler Görür, 
- Heler işitiriz? 
R btempqa meı!rHHfnln ite. 

merli kapmıadın girerken 
1aa .. karannak o... lcU. Lot .. 
tenha avluda, tek tik gölgeler ap 
adnnlarla dolqıJor. Kırık malta 
~ camurtu bahçenüa fUr&. 
llnda burumda birilmılt 8Ular bas 
tutınUf. •• inam. Diklerine kadar 
doıuluraıı bir kıt •kpmnua .kuna 
&na._ 

MedreMnln ma odalannda. gaJ. 
oıvaı. yutak alyab besler prili &L 

- pencereJerlnden 61tl lflklar .. 
llJor. 

Adeta tlrbr Pb1. ayaklarmaıa • 
tana buarak. avlunan tl 6teld ba 
ha kadar gittim. Konqacü bir 
'4am arıyordum. Burul ıkpmm 
h aaatinde. yan canlı. inaanlarm 
öıt tiri saat lçiıı cöaı.Oldlğil bsbe b.r 

~beui~ . 

S afda. yan arahlr 1rapdan L 
çer1at g6rllnen pnlf ve bc)f bir 

edada dört. bet gölge bir man~ 
.. bqma QÖl'eklm•iı•~ eUeri 
:.u:yorlardı. içeri ~ ~ 

kulak kabartan oda l&kin-
leri, hep birden yerlerinden fırla. 
cldar. KUçtlk bir elektik llnibamnm 
&Jdnııatamacfıtı bu pnlf odada, 
~bpD in•nlarm yllstlıul bl 
Je zor eeçiyordum. 
Odanın içine F,rerken b8ttln t01 

lerbD diken diken olmUfbl. Kor. 
bat~ bir r.inilana girmif c\bi idim. 

Tlhta döşemeler kırık. eski si. 
Jah duvarlan örllmcek kapl&mıf, 
111raek tavanın tekil kaybolmQf. 
turada buada 'biı- iki çul yıtnu .. o. 
danın bllttın dekonı, qyuı bu ka 
dar. 

MaftgaJ bqından 1ralkan g61ge. 
1er, alır. Urkek adımlarla bana dof 
l'U l~iyerlardı. Onlar yaldqtıkça, 
ben, adım adım geri çekilmek mec 
burtyetini duyuyorcjum. :Qet altı ki 
ti idiler. Ustıeri batJ.an 
Jarça parça, .açlan dar 
illa dalmık. 1&kal1an ua.•11. yO.z.. 
leri &cemf bir paıyaco gibi Dra, 
lllOI' renklerle boyalı lnsaJar- Hep 
lltırap ve eefalet bayka'ıyor. 

C&lerinin feri bybolm'IJI, ÇL 

'1ır1ara gömftlmtlf... Soluk, çatlak 
dadıkJın Utrlyor. 

Durdu. Keeik kesik öksürdü. 
yutkundu. Sonra etrafına 

bakmcb. Aca &e1 gWtlmsiyerek: 
- Beni ~ g6rtlyprsunu 

)'L. Ben bu bayata llyık olacak 
iDlaa delildim. Bayat, bizi böyle 
,apb. Babam bu vatan için 61dtl. 
Şehit ybbaeı Arlftn ofluyum. Bir 
llOkak ıdamı, bir eenert dejildim. 
l)'I terbiye g6rdlm. iyi yetiftiriL 
dlm. 

- Mektebe gittiniz mf? 
Enver bir tnilU halinöe içini çek. 

ti: 
- Kalender ziraat mektebinden 

wunmn. dedL Fakat ldmllem 
,.._ le balımachm Banda. a. 
kuru tahtalar Ozerlnde aç ve pert_ 
f&D ömtlr çtlriltttyonım. 

- Bir haataneye yatmadmız mı! 
- IstanbuJ Verem d~serlne 

mtıracaat ettim. Blr rapor verdiler. 
BıetaMye. girmek için m bekli. 
yorum. Sıra bana ne zaman gele. 
oek T Bilmiyorum. Ben öldtlkten 
Iİonra mı! • 

Bq nale verilecek bir cevap bu. 
Jamanuftml. Yqamaktan btltttıı 
tımtdinl kemnlı olan muhatabım 
Builm'uftu. 

- Burada rahat mmıam, dedim 
~bit oğlu ve bir meslek mek. 

tebi mezunu Enver, bugün dlllttlğft 
eefi1 ve peripn halile tamamen 
tezat teokil eden bir nıhla k.onuou 
yordu:. 

.... "1 Jnuıı tahtayı da çok görtı 
yorlar, dedi. 8uraaI kimeeslzlerln 
bannJDUIJl& malulua belediyenin 
açbğl bir yurttur. Fakat. yurt mtl 
dtırtl nedeDM, bizi istemiyor, hır. 
paltyor. 

D mıindenberl. yambqmm.da. 
yerde duran bir çuval aL 

tmda ptuı bqka blrlai- blrdenbi. 
re JmrnJdamıya bq)amlfb. 

- Bu kim! dedim. 
Hep birden cevap verdiler: 
- Bizden daha perifaD, but&, 

ao '* arkaclq.. But& yatııyor. Bel 
ki de yarma çdnnas. Daha geçen 
glln blriBl, ifte fU tahtalar Uzerln
de, bafD'm altında tat. açlıktan öl 
dU. Açlıktan öUlr mtl iDaaD ! OlUr. 
Bir kadın da ıu k&Jede can verdi 

Yurdun dljer l&klnlerinin de baa 
fiklyeUerl var. Ktm...trJerin ba. 
nnmeea malmua olan bu çatı aJ 
tmda. hali vakti Jeriııde bazt ai'e. 
leriD de oturtuldatu iddia edili)'or. 

M ehmet. bancla oturaniarra 
en pncl .. Bana: 

- Orta mektep mesmıuyum. de. 
dl. Tahsilime devam edemedim. Çlln 
kil. paı'am yok. 1dmsem yok.. to 
k1IJ'UI ,.vml,e De bir fabrikada ~ 
bpyordum. Birkaç glndtlr it ala. 
madm Bir lokma ekmek tein qalL. 

..- irap ~ bulalDQ'O -

ram. 
Ba dekor tdftde. mU&talmD 11111 

ıan ll&w edlJonlD:· 

- Benim için en kıJmeW 187 ki 
taplanmchr. Okwmya çok mera • 
kDn vardır. içtimai. lkbadl ..... 
leri tetkik ediyorum. Fakat ekmek 
derdi. &ı c;ok eevdijim kitaplarım 
dan bir çoğunu ekmekle değtftir. 
elim. 8ef. OD ku"-8 Attım. 

Tam karşımda duran. kara. gllr 
kafh. zayıf bir genç birden atddı: 

- Ben de orta mektep meınmu. 
yum. dedi. Fakat it yok.. Gtlnde elli 
kuruta razıyım. Birkac; aene evvel. 
lzmir taraflarmda köylerde mual. 
Um ftkilllff yaptım. Yum maq 
vermiyorlardı. Zaten a1dTimı ne L 
di ki.. Şimdi buraya dfllttbn. 

K 1f ve nıtubet kokan odad•n 
avluya c:ılmuttık OlltU ba. 

fi pe:lmtlrde. çıplak ayaklarında 1 

muttarit tıkırtllar çıkaran takmı. ı 
yeler. knlacrlr boylu bir kadın. yll. 
dmbe dHlmaiyerek ,ammndan 1 
gec;iyonflJ. ( 

Yannndalrfler hev bil' atudan. 1 
ba gecen kadmı ta'ln'dllar: 

- Nazife abla. Gel .. 
Bir saatlik dotrtlsnmm vfb;lerln 

de. tllr defa bil' tebHıeDm drilY01'. 

dum Rentls gUlmeslnf unubn&n1'1 
bulanlar .• 

- Bu bchn. 1rfm. declfm ! 
NRzife abla,anrmna gelmJf. cloT 

muttu. 
- Bunnm ealdnlel'fndf"ft. dNU. 

1e1'. VDdtlrOn bfzmf"tfne. de bakar. 
Kocmentiften yemeiinf tqır .. 

Nazffenfn vOl'!ftude. 1eiebtnl ken 
di8f de btlmedlfl ~U1'9Us. daimi 
bil" tebeatlm vardı. atzı Jl:ft a4;1lr 
b. Yqı kırka yaklum1' olduiun11 
tahmin etmek zor deft14' )l'akat. 
onda. trmank b'T 1dlOl1k mekt.ep 00 
eutu 1'&11 vardi. 

- Nurl11111 Nisfıfe abla. dedim. 
8aekm .... imi ytldiae baktı. BJc 

kODUfllluye>rdu 8qml 9'P blJrt8. 
omuzlanm 111,ktl. 

Bu. onun llunmda: ~yle, böy. 
le .. " demekti. 

- Sen konuşmu mnnn? 
Cevap vermiyor, yalım glllllJ'OI'• 

du. 
Takunyelerlnt tılmdatarak. &ıtL 

mtlzden bir yel gıbl 8J1111dı. blJL 
kaim etıtunJarm arkumdan d&ıtlp. 
dlhıtlp bakıyordu. Dur&klarmda q 
iLİ ebedi gllllf.. 

• Rtlstempqa medreeeafnfn ldleftlr 
ma kUHlbelertnde ydlanmlf &1lm 
eelr aıtan. mtırabm tnl,Ulerlnt bell
telelllf göı11nmlyen eanatklna 
karma kanpk nota tqrtları gfbL 
kınk pencertlerden glreD lal rb. 
ll1'lle ..ııam,orda. 

Ondütasyon lıl 

TalmalılCllllesl 

lfabetlstan ldllseslnln Babetll bir 118 pua Patrik illa etmesi. veba _...,....._ ..._ .._... .....__. • • il keıllllelll ........ ..__ Cl-1 81 ....... - - ..... -- • ııestet:hd 
e --r -.ant noclut.oplM•'f ve llabef .-trt~ aıoım1......- Bteimde J1mr 

Salat Slaot mecUst rirllnllvor. Ortad akl at Mı91r kmtı •trtffcltr. • ~ ~ 

ıaAlldrada ,...... ..... tam ... t lt ....................... ~,. ... ,... 
........... ,...., •Jektlft .. 

..........,. t.plt etmlttL 

J;}ıSlnn yenı llGfVeltrlı 
Mehmet Mahmut ~Af.& 

l'lllstl11cle danwlu ~ .......... pwhbnarlerdea ....... Ant .... 
.... ••bak .... ediJor. 
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BAŞMAKALEDEN .MABAAT 

İsin , 
Berrak· 
Tarafı 
1 

(Ba.sı 1 incide 

hizmet eden bir milli meknııizma

dır. Her Türkün ve hele inkıUi.bm 
nimetlerini anlamağa filai kabiliye
ti olan her ileri düşünceli Türkün 
tabü yeri bu milli Cümhuriyet Halk 
Partisinin saflarındadır. 

Bizim bir fırka gazetesi mevkiin· 
de olmamamızın sebebi, Partinin ga
ye ve prensiplerine karşı en kUçük 
bir aykmlık duymamız değildir. 

Memleketin basın techizatı arasında 
Paıt:i disiplini haricinde gazetel~ 
de bulunması bizce, milli menfaat
lerin icabındandır. J.şte biz ancak 
bu düşünce ile fırka disiplininden 
hariç bulunuyoruz. Hükumetimizin 
harici manzarası, bir Parti hükfune
ti olmaktır. Böyle bir hükfunet, 
Parti gazetelerinin harici meseleler 
hakkındaki neşriyatından dolayı me
suliyet kabul etmek mevkiindedir. 
Halbuki Parti disiplini haricinde ga
zeteler için hiçbir ecnebi hük\ımet 

böyle bir iddiıida bulunamaz. 

D ahili işlerd.e bir gazetenin bir 
yolsuzluğu ortaya koyma.sı

na Parti disiplinıne tabi bir gazete 
mevkiinde olması bile katiyen bir 
engel teşkil etmez. Halk Partisi gibi 
bir inkılap Partisi hiçbir yolsuzlu
ğu örtmez ve himaye etmez. Bir 
gazetenin müspet bir yolsuzluğu tec 
rit ederek ortaya .koyması, bUtün 
milli bünyenin sağlamlığına ve hal· 
kın ferah ve emniyet duymasına bir 
hizmetten başka bir şey değildir. 

Nitekim Parti gazetelerinde de va
kit vakit belediye işlerine ve diğer 
işlere taalluku olan müspet ve mu
ayyen yolsuzlukların tenkit edilme· 
si Parti tarafından hiç bir zaman 
Parti disiplinine aykırı bir hareket 
diye karşılanmamıştır. 

B ütfin mesele şundan ibaret
tir: Türkiyenin umumi haya

n ıçın ınxııııp re:1ffiiI en yuıtse m-

Toprak Kanunu 
Layihası 

(~ 1 incide) 

şekilde elde edilirse edilsin bugün o 
hak vardır ve kanunlarımızm himaye 
si altındadır. 

Fakat, :ımdeki araziye temellük şe
l.illeri .:-ejime uymamaktadır Varılan 
kanaat şudur ki, toprağa bugünkü te
mellük şekilleri milli ekonominin in.ki 
şafmda kendisinden beklenen fayda
yı vermekten 8.c:izdir. 

Yeni toprak kanunu layihası, arazi 
mWkiyetinin iktisabında milli menfa
ate uygun yeni sistemler koymakta
dır. Fakat bunun için lô.yihada beşse 
nelik bir tasfiye mUddeti kabul ed.H -
mektedir. 

Toprak kanununun merlyete girdı· 
ği tarihten başlıyacak olan bu mil·' -
det bittikten ve arazi tamamile tasfi 
, eden geçtikten sonra toprak kam.mu 
nun prensipleri müspet neticelerini 
verecektir. 

Layiha, arazi mUlkiyetinin kaz·ınıl· 
ması hususunda adil prensipler koy -
r:ıaktadır. 

Memlekette mühim bir devir aça
cak olan bu layiha son şeklini almış 
ve Ziraat Vekaleti tarafından diğer 
Vekfiletlere dağrtılmıştır. Vekaletler, 
layihayı muayyen bir zaman için?.e 
dikkatle tetkik edecekler, sonra mu.. 
talealarmı tesbit ederek Ziraat VekL 
lctine göndereceklerdir. 

Ziraat Vekaletinde bu lilyihayı ha 
zırlamakla meşgul olan komisyon, ve 
kB.letlerin mütalealan bakımından 

18.yihayı son bir defa daha gözden ge 
çirccek ve bu suretle kati şeklini a.. 
lacak olan layiha, Başvekalete verile 
cektir. 

Toprak kanunu layihnsmm, Millet 
Meclisinin bu toplantı devresinde ka. 
nun halini alarak derhal tatb~katma 
gc~lmesi kuvvetle muhtemeldir. Milli 
hudutlanmız içinde kalan topraklan 
işlemek ve araziyi milli ekonomi men 
faatlerimize uygun bir surette istis
mar etmek hakkı, bu layiha ile Türk 
vatandaşlıınna verilmektedir. Bu e. 
sas, layihada şu suretle ifade edilmiş 
tir: 

"Türkiyedc hususi şekilde kültür 
arazisine temellük, munhasrran Türk 
vtnandaş1annm hakkıdır. Yalnız bu 

kanunun neşrinden evvel ecnebiler ta 
ra.fıdan iktisap edilmiş olan mülkiyet 
haklan, diğer kanunlardaki tahdidi 
mutazammm hükümler yerinde kal -
mak şartile bakidir.,, 

TAN =-========;============= 11 - 1 - 938 -
Peşte konferansı toplandı 

(Başı ı incide) projesinde: 1 - Avustueya ve Maca 
ğine gare, nç devlet müstacel mahi rista.nın Roma. - Bertin mihverine 
yetteki meseleleri tetkik etmişler iştirakleri, 2 - Franeo'nun tanınma 
dir. sı, 3 - Avusturya ve Macaristaıun 

Yann, ve çarşamba günü yapıla Milletler cemiyetinin, ltalya çekildik 
cak mUza.kerelerde da.ha umumi ma ten sonra cihanşümul mahiyetini kly 
hiyetteki meseleler ve ekonomik iş betetiğini ilan eden bir beyanname 
ler görüşülecektir. lyi malfımat alan neşretmeleri. 
mahafilde beyan olunduğuna göre, Franco'dan gayrisine ait teklifle
bütün müzakerelerin esasını Berlin rin reddolunacağı anlaşılıyor. Anla
- Roma mihveri ve bunun Roma şılan Avusturya ile Macaristan, I.s.. 
paktı devletleri üzerindeki tesirle~~ panyadaki iki hükflmeti de meşru sa 
t'Clile vlalumatnlrei cmfö cm ybgku j yacaklardır. . . 
teşkil eylemiştir. Ciano Macar gazetecılerıne. §lllll~ 
Budnpcşte, ıo (A.A.) - Ayni otel söylemiştir: Macaristana dauna bU.. 

de ikamet eden Italya Dış Bak'.lnı yük bir aşk ile geliyorum. ltaly'\n~ 
Kont Ciano ile Avusturya Başvekili Macaristan meselesi üzerinde nokta.i 
Dr. Şüşnig, bir buçuk saat kadar g0- nazarı malfundur. lWya.,_ bu~dan ay 
rüşmüşler daha sonra Macn.r Naibi n1nuyacaktır. ltalyan mılleti M~ 
Amiral lfortiyi ayn ayrı ziyaret et· milletini kalbinde saklıyor ve daıma 
mişler ve öğle yemeğini Amiralin sa muhabbetle dil.şünUyor.,, 
rayındn yemişlerdir. Yemekten soı:ı- Yeni Romanya Hariciye Nazı
ra Başvekil ve Hariciye Nnzınnm lŞ nmn Prag ve Belgrat •eyahati 
tirakile uzu_n b'- -~örüş~.e _olm.nşt~ır. Prağ, ıo (A.A.) - RÔmanya hari.. 
Erkfıniharbıye reısı de gorü~~-~yc 19- clye nazın Micesko ne refikası bura. 
tirak etmiş, öğleden sonra goruşme · da merasimle karşılanmış ve kalaba 
ler devam etmiştir. lık bir halk kütlesi tarafından alkış. 

Viyana gazetelerjne göre, Roma lanmıştrr. Çekoslovakya hariciye na. 
protokohl ?evletlerinin bu toplanhsı~ zırı Krofta tarafından Romanya ha. 
dnn maksat, fikir teat~sidir: NP.v Vı- riciye nazın şerefine verilen gala zL 
enes Tageblat gazetesıne gor.e, 'l\ına yafetini müteakip B.Krofta bir nutuk 
havzası iş berabcrliğinl genışlf•tmek söylemiş ve su noktalara temas et. 
te alaka ve menfa.ati olan A_vuotur - miştir: ' 
ya, emellerinin ynlnız Macarıstan de- "Ziyaret Romanyanm, Çekoslovak 
ğil, ltnlya tarafı~dnn da anlaşılması ya ve Yugoslavya ile emniyetle teş
nı ümit etmektedır. riki mesai siyasetine devama karar 

Romadan bildirildiğine.göre, ltaly~ verdiğine bir delil teşkil eder. Roman 
nm, Avusturya ve Macarıstana komu ya hariciye nazın Prağdan sonra Bel 
nizm aleyhindeki siyas~t~ ~ab ıl etr gradı ziyaret edecek, oradan memle 
tirm.iye çalışacağına daır llen sil~lcn ketine dönecek ve daha sonra Cenev 
iddialar münasebe~e Roma. ıuyasi reye gidr.cek, küçük itilifı milletler 
mahfelleri, Kont Ciyanonun hır taraf cemiyeti toplantısında temsil edecek. 
tan Macaristan ile Yugoslavya, diğer tir. Bu bakımdan ziyaret hususi ve 
taraftan Macarlstan ile Romanya ~ra remzi bir mahiyet almıştır . ., 
smda mukarenet tesisine çalışac.agını Krofta daha sonra: 
söylüyorlar. Macaristan, Yug~l~vya- .. _Bu suretle şüphesiz hariciye ne 
dan arazi istemekten vazgeçmıştir ~~ zareteine gelişinizin ne küçük itilaf 
manyadan da Transilvanyayı gerı 19 devletlerinin Milletler cemiyetile mü 
temekten vazgeçmiye mecbur kala - nasebetlerinde, ne de Cenevrede mü. 
caktır. Çünkü yeni Romanya. F.aşve- zakere edilen meselelerde şimdiye ka 
kili Transilvanyalıdır. F~kat Rom~a dar küçük itilafın hareklline rehber 
ecnebi mahf eller Macan~anm. b~tun lik eden prensiplerde bir değişiklik 
bu araziden vazgeçecegıne ıhtımal husule getirmiyeceğini anlatmak isti 
vermemektedjr. Çünkü B. _<?iyan~nun yorsunuz,, demiş. ve küçük itilaf dev 
bilmukabele tcmtn edccegt taVJzat, \etlerinde vukubula.n bilktkmet tebed 
Macar ekall\yctlerlne iyi nıuame\edon diillerinin itiliif azası arasındaki Ü} 

ibarettir. beraberliğini sarsamıyacağmı anlata. 
ltalyanın, Avusturya ve Macaris- rak nutkunu bitirmiştir. 

tandan Franco hüktlmetini tanımayı, Micescu, bu nutka verdiği cevapta 

Elektrik Şirketi 

Cevabını Hazırladı 
Hurda haline gelen elektrik tesisa

tının yenileştirilme~ bedeli olarak e
lektrik şirket'inden istenen 18 milyon 
lira için konulan müddet, dört gün 
sonra bitecektir. Söylendiğine göre. 
şirket, bazı kayıtlar ileri silrerek mUs 
pet cevap verecektlı. Hafta içinde 
c' • Bel <ikada ki merke-'.ien salahiyetli 
bir heyet gele •ktir. Müzakerelere tek 
rar Ankarada devam edilecektir. 

küçük itillfı teşkil eden devletlerin, 
bükflmetlerinde vukua gelen tebed 
düller ne mahiyette olursa olsun, kil 
çük itilafın daima kuvveetini ve azası 
arasındaki irtibatı muhafaza edeceği 
ni kaydetmiş ve küc;ük itiliı.fa sadaka 
tin Romanya siyasetinin temelle 
rinden birini teşkil ettiğini teyit et • 
miş ve nutkuna şu şekilde devam eL 
mi.~tr: 

"Prag ve Belgrattaki meslekdaşla 
rımla. derhal temasa geçmek istiyo. 
rum. Küçük itilafın Milletler cemiye 
tindeki mümessili sıfatile yolumun ta 
biatile Prag ve Belgrattan geçmesi 
lazım geldiği kanaatinde bulunduğum 
dan emin olabilirsiniz. 

Milletler cemiyetinde mUzakere e. 
dilen meselelerde olduğu kadar dost 
ve müttefik devletlerimizin müşterek 
siyasetine müteallik meselelerde de 
kurulan esaslara riayetkar olan ihlas 
kirane teşriki mesaimize güveneoile 
ceğimizi biliyorsunuz.,, 

Prag, 10 (TAN) - Romanya hari. 
ciye Nazırı B. Micescu'nun Pragda 
yaptığı konuşmalar bugün nihayet 
bulmuş ve kendisi bu akşam Belgra.. 
da hareket etmiştir. Neşrolunan reı 
mi tebliğden, beynelmilel vaziyetin tet 
kik olunduğu ve iki taraf arasrnda 
ta.m bir fikir mutabakati görüldüğü 
anlaşılmaktadır. 

l' ugo•lav BafVeküi 
Berline "gidiyor 

Radyo 
Bugünkü program: 

ISTANBUL RADYOSU 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
Saat: 12,30 Pll.kla Türk musikisi, 1% 

Havadis, 13,05, Plikla Türk musikisi, 13 
Muhtelif pili: neşriyatı, 14, Son, 

AKSAM NEŞRİYATI: 
Saat: 17 İnkılap dersi: Ünlvenıited 

naklen, Mahmut Esat Bozkurt tarafında 
ı8,30, Pllkla dans musikisi, 18,45 Emi 
nü halkevi neşriyat kolu namına Nuar 
Safa, 19 Raife ve arkadaılan tarafın 
Türk muıikisi ve halk şarkıları, 19,30 l{o 

feranı: Eminönü halkevi sosyal yar 
ıubeai namına profesör doktor Osman 
det (Romatizmahlarm öircnmesi fay 
bilciler), 19,55 Bonıa haberleri, 20 Kla 
Türk muıikiıi: Okuyan Nuri Halil, ke 
Reşat, kemençe Kemal Niyazi, tanbur ~ 
rü Turan, kanun Vecihe, ut Sedat, nısfı 
Sallhaddin Candan, 20,30 Hava rapo _ 
20,33 Ömer Rıza tarafından arabça so 
lev, 20,45 Vedia Rua ve arkadaşları t 

fmdan Tı.irk musikisi ve halk şarkıları ( 
at ayan), 21,15 Orkestra: 1 - Mecyrbee~ 
Robert le Diable, 2 - Strauss: Danu 
bleu, valse, 3 - Kostal: Menetto, 4 ~ 
Fiebet: Barque au dair de lum:, 5-:-- M•

0 fred: Juanita, 22,15 Ajanı haberlen, 22) 
plakla sololar, opera ve operet parçalarf. 
22,50 ıon haberler ve ertesi günün proıt' 
mı. 23, Son. 

ANKARA RADYOSU 

Saat: 12,3G-12,50 Muhtelif plak ':eŞrf 
:ratı. 12,SG-13,15 Pllk: Türk musikisı ~ 
halk prkdarı. 13,15-13,30 Dahili ve harıcl 
haberler, 

Saat: 18,3G-19, Muhtelif plak nqrlyal1r 
19,-19,30 Türk muıikiıi ve halk prkıla~ 
(Servet Adnan ve arkada5lan) 19,30-19, S 
Saat ayan ve arapc;a neljriyat, 19,4s-:20·~ 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikm 

0 Rın ve arkadaılan 20,15 - :Z0,3
0 Sıhhi konu,ma: Dr, Fahriye Şahenk, 20.S,l 

-21, Plikla dans musikisi, 21- 21,15 
"ana haberleri, 21,15-21,55 Stüdyo aaıoıs 
J Lal D des Escla~ orkestrası: 1 - o, anses 

0
, 

2 _ Tschaikovıky: Suite Ballet, 3 - Lal ~ 
Mazurka, 4 - Ralevy: La Juiva, S - Lal 
Serenadea, 21,55-22 Yarınki proıram .. 
Iatiklll martı. 

Günün proğram özü: 
Berlin, 10 (A.A.) - Yugoslavya SENFONiLER 

Başvekili ve Hariciye Nazın, B. Sto 
yadinoviç, Almanya Hariciye nazın.. 
ll.I1l Belgrat ziyareetini iade için 15 
klnunusaııi sabahı Berline gelecek -
tir. 

17,15 Roma kula dalgası: Senfonik kot! 
ıer 2ı,15 Bülı:reş, Senfonik konser (Men 
del~shon) 21,30 Florans, Napoli: Senfo 
nik konser (Porodi'nin idaresinde), Zl.20 
Prag: Senfoni (Beethoven) 

' Makinist Aranıyor _ . . 
Ekskavatör makinelerinde maki mstlik yapmış operatorlere ihtı • 

yaç vardır. İsteyenlerin yazı ile ve (Makinist) rumuzile 1stanbul 176 
No. lu posta kutusu adresine müracaatları. 

çüler ku.rm~ur. Bu ölçülere uygun 
olmıyan yolsuz hareketlerin derhal 
meydana konulması, tetkike ve tas
fiyeye uğraması, yüksek ölçülerin 
muhafu.asını mümkün kılacak ye
glne ameli yoldur. Eski rejimlerle 
bugUnkU rejim arasındaki en mühim 
farklardan biri de budur. lnkılap re
jimi hiç bir zaman bir fenalığı ört 
bas etmek istememiştir. Umumi 
menfaatleri kendi hususi menfaatle
ri namına sarsıntıya uğratanlardan 
daima açık hesap istenmiş ve bu yol
da bir yolsuzluğun ve buna ait de
dikoduların memleketi müspet çalış
ma yollarından alıkoymasına, dik
kat ve kuvvetini dağıtmasına mahal 
verilmemiştir. 

gizli Italyan - Alınan programma gö
re 938 senesinde vukubulacak Alman 
ltalyan teşebbüslerine milmheret~. 

vazifesi görmelerine i<:ap ve imkan- Milletler Cemiyetine karşı kabul edl.
lar hasıl olur. ıecek hattıhareketin yeniden tetkiki· D. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. 

Cinsi ıre hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

B ir gazetenin bir yolsuzluğu gö 
rUp s(;ylemesine gelince; bu

nu da milli iş bölümünün bir icabı 
diye karşılamak 18.zımdır. Gazeteci
nin yeri, bir vapurdaki vardiya nefe 
rinin yeridir. Bu nefer bulunduğu 
yerden çabuk görür, bağırır, anla· 
tır. Bununla da vazifesi biter. 

Her yolsuzluk, mesullerl tarafın
dan, şekil bakımmda.n kitaba uydu
rulur. Etrafa malflmat sızmaması
na gayret edilir. Ortnlığn şikayetçi 

çıkmayınca hük\ımet, teftiş ve mü
rakaoo heyetlerinin faaliyete geçme 
sine imkan yoktur. Halbuki yolsuz
luklarda ortaya ferdi şikayetçi çık
ması çok güçtür. lşte sırf bu nokta
ôaki muvakkat boşluk yüzünden ga
zetelerin vakit vakit bekçi rol ve 

• tiraf edelim ki, bizim son yol-
1 suzluklara ait yazılarımıza 

bazan fazlac·a bir derecede heyecan 
karışmıştır. Buna da sebep şudur: 

Bir yolsuzluğu ortaya koymak için 
ynzdrğnn bir makale, Istanbul bele
diye reisi tarafından memnuniyet 
ve ciddiyetle karşılanacak yerde 
haksız bir şarun tecavüze yol açmrş
tır. Buna karşı tabü bir hak diye 
nezaketli bir lisanla istediğim izahat 
verilmemiş, bilakis snrfedilen sözün 
haklı olduğunu ispat için pek çirkin 
vasıtalara başvurulmuştur. O suret 
le ki bana şahsi bir tecavüz yapıla
cak yerde memleketteki namus ve 
haysiyet masuniyetine, ancak şer'i 
mahkemelerin tezvirli günlerinde 
mümkün farzedilebilecek bir suikast 
tertibine cüret edilmiştir. Bu kadar 
çirkin bir tahrik karşısında itidali 
muhafaza etmek çok gü1ı1:ü. 

Bütün bu vaziyet gözönünde tu -
tulacak olursa yazılarımıza bazan 
heyecan kanşması elbette tabii gö
rülür. Her insaf sahibinin bu nok
tada bizi haklı göreceğine hiç şüp
hemiz yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

ni istiyeceği anlaşılıyor. 
Peşte konferansından mühim hiç 

bir netice beklenmemektedir. Proto · 
kollar hiçbir tadile uğramıyacaktır. 

Paris gazetelerinin 
mütalealanna gelince: 

2270 Yeşilköy Umraniye 

2428 YeniköY, 

3765 Galata Kemankeş 
Kara Mustafapaşa 

4697 Sanyer Yem 
mahalle 

5107 Büf.iikdere 

Paris gazeteleri de ayni mevzu ile 
meşguldür. Jour gazetesine göre~· 
manya, Tuna devletleri grupuna gır. 
mek istemektedir. Onu bu grupa sok 
mak kurda koyun ağılmm kapısını aç 
maktır. ÇünkU Berlin her şeyden ev· 
vel ~elosu tahakkuk ettirecek, Ma 
car ekonomisini ele alan btr siyaset 
takip edecektir. Bütün resınt tebl:ğıe 1

1 re rağmen Peı?te konferansı protokol 6737 Galata Kılıç 
devletlerini biribirine yaklaştır:mıya • Alipaşa 
cak ve Macarlar ile A vusturyalıla1 
gözlerini Londra ve Parise çevincek 7317 Eminönü Ahiçelebi 

~~~ 1 
Prag ne diyor? . 

1 7980 Büyükada Nizam 
Prng mahafiline göre, Peşte kon. 

feransının neticesi Franco hükfuneti 
ni tanımaktan ibarettir. ltalya geçen 
lerde Viyana ve Peşteye konferansın 

8287 Beyoğlu Yeni,ehir 
8667 Kuınka.pı Kltipkasım 

Karakol 

Köy başı 
arka 

Kılıç Ali 
paşa 

Pazarbaşı 

cadd~Ji 

FalY.ara 

E: 10 Mü. 

E: 9 Y: 1 

E: 14 Y: 18 

E: 27 Y: 60 

E: 6-6 Mü. 
8-8 Mü. 
Y: ~10-
12--14 \.'e 
Elmadağ soka.· 
ğmda E: ve Y: 2 

E: Dcbağhane 
:Y: Mura kip 

E: 34 
Y: 32 il! 38 

Lonca 

Nizam 

Kaya cacl 

Fıçıcı 

E: 16 
Y: 16-18 

24Mü. 

E: ve Y: 1 
E: 16 Y: 2 

Arsanın 1L2 his 

Arsanm M/48 his 

A.rsanm 150/600 
his. 

Arsa 

üstünde odaları 
olan dükkanın 
174720/161?.800 h~ 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

330 Açık 
artırma 

30 ... 

!tTO 

• 

1870 

1000 

500 açık 

artırma 

(50 

40 " 
" 

neticelerini peşinden tescile mahsus ' Yukarıda euafı yazılı gayri memkuller on gUn müddetle satışa çıkan lmıştır. Thaleleri 21-1~38 tarihi 
tebliğ projesini göndermiş, fakat bu ' 1e düşen Cuma günü saat 14 dedir~ Satış münhasnan gayrimilbadil bo nosil"dir. 

usul Avusturya ve Macaristan hilku '••••••••••••••ı••••••••••••••••••••••••••••--. metlerinin hoşuna gitmemişti. Tehliğ li 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 9 

ACABA. CANiLERiN 
KAQARGAHt BU· 
Sı: 

., 
LABR~TU\1AR. 
BÖYLE SÖY
LUYOR... 

NE y~z. \K ~o'~ N EJ:E • 
-SiNi VERiYOR. • 

Oİ ~Kf-..T ET 6\'2.1 ZI{ 
8.lTA 01'."0Nlc;>Bı 
U• TAKIP EDl>'<lR 
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Türk: ve Cümhuriyet Merkez Bankasından j 

IO sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aranılmadığmdan dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif Banka 

Müaacaeler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen paraların miktarı &f&ğıda gös

. llıİftir. ltbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müs

te ibrazı suretiyle idare Merkezimize veya Şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olu

&ınortiaman sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından aonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı ilan olunur. 

Kimin namına yatırıldığı 
isim 

~kurt 
~Uzbet Mehmet 

llatara Fikret 
iJ M. ~i 
Ismail Hakkı 

Kemal Ibrahim 
Hüseyin Z. Haydar 
Ü Mehmet 

bduuah Hultısi Bin Mehmet 
j'dar Ibrahim 
1eYınan Cevdet ŞUreki.st 

ine Imalithane.si 
~alt Oney 

Remzi ve Hamit Şirketi 
. EyUp 

~ebi Zade H tdi 
hmet Zeki 
"t 

"lucu Amele cemiY.eti 
~Yahya 

ll Hul\ısi 
hiın 

t\tik Ruht 

ait Raif 
nıı 

lafa tbrahim 
:ıunet Sadık 
1 ltn:a Bin Ahmet 
llıatter 
lJor :Kodaı 
lb.._. • 
"qi B/ Hasan Ali 

p 
ltı>hi Ziya 
biha 
ettbat 

o:alettin 
Ullah Oğuz 

hrnet Ziya 
lltuan Glya 
ecaı 

~er 
. ?rtet Tevrıl( 
ı 're\rfik • 

~ Muharrem oğlu 
1llı Schellena 
~ea Streit 
~et ve Fahri 

lc0o~Va TUtüncUter ve Bağcılar 
~ ~l'atifj 
.A l.1'ıil leunduracr 
. "'Qtıet A w 

~l llaa· ~ Zade Mustafa 
~ ını ve Mustafa 
~e:t Zade lbrabim 

enıenu Hafız Hüseyin 

Adres ve Hüviyet 

Beşiktaş 

Şişli Osmanbey Ahmet H. Sok. No. 102 
Bahkpazar No. 9 
Yedikule Pençe Fabrikası 
Maltepe P. T. Müdürü 
Şahinpaşa Oteli 
Meserret Han No. 24-26 
Silleymaniye Samanvıranen:el Mahallesi Camii Şerif 
Sokak No. 23 
Ayakapı un fabrikası 
Bilinmiyor 

Galata Kefalet yeri Y.elkenciler Caddesi No. 90 
Bilinmiyor 
Galata Arşlan Han 
Bilinmiyor 
Meymenet Han No. 27 
Reyhan Mektebi Müdurü Mustafa Nuri evinde 
Koza hanında 

Eşrefiler maha1lesi No. 62 
Kiremitçi mahallesi Simitçi Sokak No 8 
Yeniyol lzmir Oteli ch·arı 
Heyeti Mahsus azasından Miralay Mehmet oğ. 
Osmaniye otelinde 2 No. oda 

Yeniyol Osmaniye oteli ittisalinde Miralay Mehmet 
Işıklar Me.ktebinde S. 5 de Nuri oğlu 
T. Iş Bankası hademelerinden Nuri oğlu 
Buz fabrikasında 
Bakırcılar çarşı. No. 24 Hırdavatc;;ı Salih oğ. 
Şeker Hoca Mahallesinde 
Rusçuk Mahallesi No. 22 
Hisar Tophane mahallesi No. 10 
Set başında Hacı Baba Mahallesi No. 5 
Isa Fakıh Mahallesi 
Rusçuk mahallesi 
Altıparmak Selimiye mahallesi 
Nasuh Paşa mahallesi No. 28 
lntizam Mahallesi . 
Yeşil caddesi No. 35 
Nurettin Pasa yanında 
Kamberler Mahallesi Mustafa Dede çıkmazr 
Berber Zemin mahallesi No. 152 
Karaşeyh Mahallesi No. 25 
Kız Muallim Mektebi Riyaziye mual timi 
Işıklar Mektebi Sınıf 10 talebesinden 
Yerkapı Mahallesi 
Cebelibereket Mebusu 
M... M. Vek. U. Baytariye Fen Ş. Müd. 
Czmit Mebusu 
Bilinmiyor 
Kütahya Mebusu 
Himayei Etfal Muhasebecisi 
aliye Vek. Memurlarından 
Zonguldak Mebusu 
P. T. Müfettişi Merhum Zühtü 
Bilinmiyor 
inşaat şirketinde mühendis 
Konya Ziraat Mektebi Baş makinisti 
Bilinmiyor 
Bi inmiyor 
ruccardan 
Faiz bakiyesidir. 
Bilinmiyor 
Ankara Oteli No. 4 
tzmir Nauman Makineleri acentesi muhasebecisi 
Bilinmiyor 

" 
" .. 
,, 

Fırka 49 Alay 155 Tabur 1 Bölük 1 Kumandanı 
Bilinmiyor 

,. 
~"'hcekam Selamet Han 16-19 
Bilinmiyor 

" .. .. .. 
" .. 

Kaymakam Jandarma Kumandam 
Bilinmiyor 

.. 
" Hereke MağazaST katibi 

!ki çeşmelik Kalafat mahallesi Camgöz sokak No. 37 
Mevkii Müstahkem 16 mcı tabur tabibi 
Otomobil tamircisi ikinci kordon No. 391 
Belediye tanzifat amelesi 
Bilinmyor .. 

" 

" Bilinmiyor 
,. 

:Anadolu Ajansı mUmessill 
Bilinmiyor .. 

Yatıran 

Keneli 

" 
" 
" 
" 

.. 

.. 
" 
" 

.. .. 
" .. .. .. 
,, 

" .. 
ti 

,, 
.. 
" 
il 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
•• 
" 
" 
" .. 
,, 

" ,, 
" 
" .. 
,, 

" 
" 
il 

•• .. 
" 
" 
" .. 
il 

" .. .. 
" 
il 

" .. .. .. .. .. 
• .. 
" .. 
" .. 
•• .. 

Kendi 
.. 
" ,, 
,, 

.. 
" 
" 
" .. .. .. .. .. 
" .. 
" .. 

.. 
" 
" .. .. 
• 

Hangi Şube 

Is tan bul 
.. 
,, 
.. .. 
" ,, 

.. 

.. 
,. 
,, 
" Bura 
.. .. 
" 
" ,, 
.. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
,. 

" 
•• 
" 
" 
" 

.. 
" ,. 
.. .. 
" .. 

Ankara 
,, 
.. 
•• .. 
" 
" 

.. .. .. .. .. .. 
" 
" .. 

Istanbul 
,. 
.. .. 
,., 
,. 

" .. 
" .. 

Istanbul 
,. 
,, .. .. 
" :Adan& 

" lzmir 

" 
" ,. .. 
" ,, 

'Adana 
,. 

Izmir .. 
" .. .. .. 

Bankamıza 

Tevdi Tarihi 

6/5/936 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" ,, 
,, 
.. 
,, 

" ., 

" 
•• 

.. 
" 
" 
ti .. 
" 

,, 

" 
" ,, 

" 
" 
,, 
.. 
•• .. 
., 

" ,, 
.. 
" .. 

23/5/ 936 
,, 

" 
" .. .. 
" 
•• .. 
" .. 
" 
"' 
" 
" 
" .. 
" 

29/5/ 936 
,. 
.. 
" 

" .. 
" 
" .. 

6 ·5, 936 
29/5/ 93R 

,, 
.. 
,. .. 
" 4/8/ 936 
,, 

" 17/7/ 936 

" 
14/9/ 936 

" .. 
" .. 

11/1/ 937 .. 
16/7/ 937 .. 

" .. 
" 
" 

Miktar 

2,36 
1,27 
1,21 
1,71 
l,27 
1.21 
2,50 

1.50 
15.50 

6.25 

19,25 
2,50 
3,-
1,-
0,50 
7,55 • 
4,95 
7,11 

22.60 
3.15 
6,88 
0,32 
0,18 
0,34 
0,30 
0,48 
0,22 
0,67 
0,75 
0,49 
0,75 
0.84 
0,70 
4,94 
0,65 
o.~ 

4.50 

0.58 
6,19 
0.10 

15,58 
11,28 

2,49 
0,50 
035 

55.83 
2.58 

2625 
3.73 
1.11 
1.73 

12.63 
2,64 
4,24 
1,40 
1.25 
4,39 
6,-
7,-
4,50 
5,-

24.-
18,-

150.40 
35,43 

355.33 
40.84 
17.39 
37.57 
51.69 
5,97 

340,74 
479.57 
-.75 
54.91 

114,98 
45.39 

4.23 
14,70 
4365 
5.61 
4.20 
3,21 

16,80 
175.-

6.35 
1,48 
7.63 
2.68 
3.50 
3.-
5.-
1,-

15.'10 
8.26 
6.30 
8.30 

14,-
5,50 
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PARALAR 
Dolar 

Frank 
Lıret 

Belçıka Fr. 
Drahmi 
ısvıçre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Çek 
$ılın Avusturya 
Mark 
Zlou 
Pengo 
l..eJ 

Dınar 

Kron lsvcc 
Sterlin 

Altm 
Banknot 

123,- 126,-
80,- 88,-
99,- 106,-
80.- 84.-

18.- 22,-
570,- 580.-

20.- 23.-
65.- 70,-
78.- 82.-
21.- 23.-
26.- 29.SO 
20.- 22.-
21.- 25.-
12- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

625.- 630,-

1076,- 1077,-

273.- 274,-

ÇEKLER 

Paris 
Nevyork 
Milino 
Briıkscl 

Atina 
Cenevre 
Sof ya 

Amsterdam 
Prag 
Vi..ana 
Madrit 
Beri in 
Va~ıova 
Budapeştc 
Biıkrq 

Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

Acıltt 

23,51 
0,79725 
15,1475 

4,6950 
87,0916 

3,4425 
63,745 

1,4312 
22,7092 

4,2167 
13,7050 

1,9768 
4.2025 
4,0040 

106.2950 
34,3825 

2,7375 
3,0914 

627,50 
23,67 

~•ı>•nrs 

23,445 
0,7950 

15,1112 
4,6836 

86,8840 
3,4354 

63,5930 
1,4277 

22,655 
4,2066 

13,6725 
1,9725 
4,1925 
3,9944 

106,0413 
34,30 

2.7310 
3,0840 

629,-
23,7275 

ı . 
• • 

1 

Fethiye mmt.akasınm susam- 1 
lıumdan !;Uvalh olarak yirmi üç 
kiloluk bir parti kUosu 16,50 ku 

ruştao satılmıştır. ı• 
Bandırma m~nta.l•ası nohutla· 

nndao kırk bin kiloluk bir parti 

Bandımın iskele teslimi şartile ı 
kilosu 5,09 kuru..5ta.o Uıracat için 
mü5tert bulnıu ha. 

• ı 

i Bandırma yulaflrmdan kırk ı 
bin kiloluk bir parti iiiıosu 4,6.5 

~ kuru.~tan erli sarfiyat lçin mü. : 
! teahhitler tarafından sntıo alın ! 
• mıştır. J t.... •.•••.•..••••••..••...•• 

Hayvan Borsasında 
Evvelki gün hayvan borsasında ıo.. 

losu orta fiyatla 22,45 kuruştan 300 
beyaz karaman, 22,19 dan 896 kızıl 

karaman, 41,10 kuruştan 146 süt ku 
zusu, kJosu 11,80 kuruştan ve büyük 
baş hayvanlardan 76 ökUz, 11,70 ku· 
ruştan 15 dana, 8,17 den 20 manda, 
8 kuruştan bir malak satılmış ve mez 
babada kesilmiştir. Bu satışlar ara • 
smda kıvırcık. dağlıç yoktur Buna se 
bep ha• al&rtn bozul< l'll'Tla.!'.ldrr. 

I~~. ro~~e.~~,.1.:.~.::~, Beyo~lu Yıldız ıSıneması karşı 

• sı Leklergo Apt. Tel 43924 & 

OıYlet Oemlryollan '' limanları 1$1etme U. idaresi ilanları 

Haydarpaşa ve Derince limanlarından Avrupaya ihraç edilecek mahal· 
li emteaya ait rıhtım ücretleri 15 Kiı.nunusani 1938 tarihinden itibaren 
% 50 tenzil edilmiştir. Fazla malumat almak isteyenlerin Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım Başmüfettişliğine müracaatları ilan olunur. (62) (150) . 

• • • 
Muhammen bedeli 7860 lira olan 65500 kilo 14 ve 20 m/m lik yuvar-

lak demir 27-1~38 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Garbi
nası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alma.
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 589 1/2 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1-7-937 gün 3645 No. lu 
nüshasında i11tişar etmiş o an talimatname dahilinde alınmış ve:,l'ku vtS 
teklifleri muhtevi zarflann ayni gün saat 14 on dörde kadar Haydarpa.
şada gar binası dahilindeki Komisyon Reis'iğine vermeler 18.zlmdır. Bu 
işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (151) 

• • • 
Evvelce ilan edilmiş olan lzınir - Afyon batb nzerlnde Turgutlu f&. 

tasyonunda yapılacak istasyon binası ile Alunantasıyon binası ınsaatı 
kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltme ye konmuştur. 

ı - Bu işlerin keşif bedeli ceman 40.000 liradır. 
2 - Mukavele projesinin 4 üncil madesinde yazılı inşaat milddeU 

30-8-1938 tarihine kadar temdit edilmiştir. 
3 - İsteklilerin bu işe ait şartna.me. proje ve sair evrakı Devlet l)e.. 

miryollarmın Ankara, HaydarpaJja. Sirkeci, Afyon ve İzmir veznelerin
den 200 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 19-1-1938 tarihinde Çarşamba gilnil saat 15 de Devlet 
Demiryollan İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesi binasında toplana
cak Merkez birinci Komsiyonca yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebiLmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlik· 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komis
yon Riyasetine tevdi etmiş olmaları 18..zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamma uygun 3000 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kaounun tayin ettiği ve şartnamede yazılı ves;kalar. 
c) Nafıa VekB.letinden musaddak ehliyet vesikası. (4743) (8724)' 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Heybellada Verem Sanatoryomunun sıhhi te. 
sisatı, 

Keşif bedeli: 5185 lira 80 kuruş, 
Muvakkat garanti: 389 liradır. 
Heybeliada Verem Sanatoryomunda yaptm1acak olan sıhht tesisat a

çık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 12-1-938 çarşam ba gUnU saat 15 de Cağaloğlunda Sıh 

hat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulnı Komisyonda yapı
lacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şartr 
nameleri, proje keşif hUlasasiyle buna müteferri diğer evrak her gün 
Komisyonda görülebilir. 

3 - lstekliler carl neaeye ait Ticar et odam vesikasile 2490 sayılı ka • 
nunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 3000 liralık iş yaptıklarına dair 
Nafıa Müdilrlilğilnden almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte belli 
gün ve satte Komisyona gelmeleri (8642) 

Istanbul dördüncü icra memurlu. 
ğundan: Paraya çevrilmesine karar 
verilen 12 mermer masa, 12 sandal
ye, 4 büyük iki kilçük ayna 19, ı. 
938 çarşamba aaa.t 9,30 dan 10 a ka. 
dar birinci ve kıymeti bulmadığı 

takdirde 24, 1, 938 pazartesi ayni 
saatte ikinci açık artırma suretile 
Tophanede Boğazkesende kışla al • 
tında 335-345 numaralı dükkanın 
önünde satılacağından istiyenlerin 
muayyen olan giln ve saatte mahal. 
linde hazır bulunacak meı!uruna mil 
raca.atlan ili.n olunur. (3826) 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara.köy Köprllb~ı 

1'el. 42362 - Sirkeci Mühfirdıu 
zade Han. Tel. 22740 .... 

izmit Postası 
Bugünkü Izmit Postası yapıl

mıyacaktrr. (142) 
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. Türkıye Cümhur;yet Merkez Ban kasından : 

No. 10 

E üncü Servisin 
J_ dam Mubı:ssırı. 

P aram suyunu çekmişti. Otel 
cıye, aşçıya epeyce borçlan 

m.~ ... m. Bir gun vaz ıyetin nezake 
tinı kendı kt:ndıne takdir eue.n bi 
rısı dt:!dı ki: 

- Yahu! Maarife müracaat edip 
ecnebi, ekaHiyet mekteplerınde ders 
a.sana ! 

Hay Allah layığını versin! Şlın 
d:ye kadar bu neyt:! baurıma ge.me 
mişti? Ertesi günü Haydar Beyin 
huzuruna gidip patı çaktım. Acıklı 
vaziyetim hakkında izahat verdim. 
!kinci taksitin ne vakit geleceğini 
Tanrı Taaladan başka kimse bılme 
diği ıçin halime acıyıp bana ecnebi 
veya ekalliyet mekteplerinde ders 
vermesini istedim. 

Bu iyi yürekli arkadaş bu sefer 
de uJvücenap göstereli: 

- Hemen bir ıstida ver, dedi, ee 
ni bizim heyeti sıhhiyeye göndere 
yim. Sıhhatini uygun görür:erse 
hay hay! Senden iyisini mi bulaca 
ğım? 

Heyeti sıhhiyeye göndermekte 
haklıydı. Çünkü malUlen tekaüt 
edilmiştim. içkinin tahribatı be. 
nüz mevcut ise ne yapabilirdi? Ben 
bu cevabı alınca sevinç delisi ola 
yazdım. Işi olup bitmiş sayıyordum. · 
Bu taze ümidin sevincile iştihalr 
bir yemek yedim ( ? ? ) vakit saat 
gelince heyetin huzuruna çıktım. 
Heyet reisi Dr. Halil Bey istidamı 
aldı, müdürün yanına gitti geldi, 
beni üstünkörü bir muayene ettir 
di. Ben muayene tarzının ne oldu 
ğunu pek iyi bildiğim için bu vazi 
yet karşrsında içime bir kurt düşü 
verdi. (Galiba savsaklanıyorum) 

dedim. Çünkü (sıhhati iyidir) gibi 
Tıp lisanında hiç bir mana ifade et 
miyen bir derkenarla beni müdüre 
gönderdiler. Haydar Bey -azizin 
kulaklan çmlasm- istidamı aldı. 
Dikkat ve itina ile yazıhanesinin 
bir göziine yerleştirdi: 

- Haydi Nihadım ! dedi. Sen ra
hat et. Adresin malum. Ben sana 
derhal haber verir, tayin ederim. 
Amma sen de arada bir uğrayıver. 
Hen karş•lıklr birer sigara içeriz, 
hem bana hatırlatmış olursun. 

B ay Haydarm bu sözleri söyler 
ken ne kadar Uzüntü ve ıstı 

rap çektiğini hissediyordum. Bana 
bir iyilik yapamadığı şöyle dursun, 
yapamıyacağını söylemek bile ağ
rına gidiyordu. Senin ne gilna.hm 
var ya Haydar ! Bu günah ne st:n 
de, ne doktor Halilde, ne bende. Gü 
nah hayatın içinde. Günah kokusu 
ciğerlerimden fışkıran boşalmrş şi 
şelerin içinde. Günah mukadder o 
Jan neyse onun içinde. 

Sekiz ay Maarif idaresine taşm 
dmı. Olmıyacağını bile bile taşın 
dun. Ve her seferinde gerek Bay 
Haydardan. gerek diğer arkadaşlar 
dan tatlı sözler işiterek aynldmı. 
Alttan alta ne kimselerin ne dol 
gun aylrk'arla kayrtldığınr biliyor 
dum. Yalnız bana birşey yapamı 
yorlardr. 

Ver be Adem! Ver oyJeyse bir 
tas dem? Anladrn değil mi? clirJe! 

E irinci taksitin Ü?.erinden tam 
altı ay geçti. Bin bir mek.. 

tupla bin bir ele eteğe sarıldıktan 
sonra ikinci taksit te geldi: Yilz 
on lira. Borçlarımı kapattıktan 
.sonra elimde 24 kağıt kaldı. 

Ne yapacağım, nasıl iş bulaca.. 
ğrm? diye üzüm üzüm üzülüp dur
duf;f'\lm günlerden birinde mektep 
arkadaşrm lstanbul Cümhuriyet 
Miiddeiumumisi Bay Kenana rast.. 
ladrm. 

- Nihat! dedi. Seni Beyoğlu 

kaymakamı Bay Sedada göndere.. 
yim. Umit ederim boş çevirmez, 
bir ~ verir. 

Bay Sedada ~ttim . Merkez na.. 
hivesi müdürü Bay Suphiyi çağır. 
dı: 

- Nahive nüfus i~1erine be.kAtn. 
Oh! Ha şövle! Y~""S.Sın bütün 

tnüddeiumumiler! Yaşasın ne ka.. 
dar kayma.kam. nahiye m11dür0 

varsa! O günlerde nüftIB tezkerele 
ıi değişiyordu. Alakalı dairelere oi 
ribirini kovalıya.n tamimler yağı -
yordu. Nahiye müdürü bey defter 
teri teslim etti, işimizi anlattı. Ben 
hayatımda muallimlikten başka mü 
dürlük, yatı mektebi muhasebeci. 
liği ettim. Çok sıkı işlerle karşılaş 
tım. Çok şükür gık demeden başar 
dım. Fakat müdür beyin anlattığı 
iş - Hele nüfus tezkerelerinin de. 
ğişmesi dolavrsile - bir kişinin de 
ğil ya. üç dört kişinin zor kıvıra. 
c~ğı bir işti. Dur bakalım! Sab;ıh 
ola hayrola! Yann bir sınayalım, 
görelim nasıl olur. 

B u avlığrmız da bermutat te. 
mizlik amelesi kadrosundan 

verilecek on dokuz buc:uk lira. Def 
terleri bir daha gözden gec:irdim. 
Doğum, ö1Um, evlenme, fukara iL 
mühaberi. esas nilfus. ve ilah .. 

Ertesi sabah sl"kizde geldim. 
Amıtn ! O ne? Bizim O('l::ı.nrn ka.. 

pısı öntinde 70. 80 ki!şi ! Odactnın 
yardtmile ve zorlukla verime gPc:e 
bildim. Niifus tPzkeresi rleğ-i"tirmi 
ye gelmişler. Raat tuttum. bilirim. 
bir achmrn niifns bevann::ımesi işi 

en cabuk. rabutrnn ('::ıbı~u vıın•L 
m ::ık <:~ -rtilt" hım 1 d rh lrH{a sil rii
yordu. Bir defa kendi imza ede
cek. iki şahit imza ede
cek. Kendinin ikametgaht. şa
hitlerin ikamet~hlıtn, hüvivetle. 
ri yazılacak. Veri'en bevannnmP 
eski nüfusile karşılaştırılacak. Da 
ha sayı\Vnn mr? ! 

RPsmeleyi çekip işe başladrm. O. 
dacıya: 

- TPker tPker icP~VE' al. 
Dedim n.mnıa verfli~m ktımrııı<'\A 

,ı?ilme E!"'ittl Hurra! Od<ı nm tc:ı rlol. 

du. Aman onlar ne ~f'<:it valvar • 
malar. ne bicim dileklPrrli: 

- BankRVR parı:ı veti<:tirere!?im. 
Bir saate kadar yatırmazsam pro. 
testo ~elir. 

- VRl'Rhi ıw•ııchım hasta. Kom 
şuya brrnk•p ~Mim. 

- BPVPff'ııdi ! Si?. df' muallimmiş 
siniz. Mektebe yetişece~im. insaf. 

- Ayol şu yaşrma hürmet edin. 
Yetmişlik kad·n dursun da sizin L 
şiniz mi görülsiln? 

- Kale bevefendi! Yalvarırım 
size .. (Slizgün bak1şlar!) 

- Azizim. askerlikte bir sıra. 
intizam vardır. hepsinden önce ben 
geırlim. Odııcrya sorabilirsiniz. 

Bu hali ~örtlr g-örmez anladrm 
ki.. Anladrn değil mi? Dinle! E. 
ğer ben bu hizmf'ti milftehirede de 
vam edersem: ağhvarak <:ıktığrm 
trmarhancye zırdeli olarak dönece 
ğimf 

O ~n brrakrp kacamazdrm .. 
Yallah dedik. kimine bağır 

dık, kimine yumuşak davrandık. 

öğle paydosuna utaşabild:k. maşa 
bildik amma topu topu 10. 15 ki. 
şinin işini görebildik. Ust tarafı'? 
Kimi beklemekten bıktı, kimine 
sıra gelmedi, sMştı ! 

Öğleden sonra müdür beye de.. 
dim ki: 

- Merhamet edin. Ben bu işin 
ehli değilim bay müdür. Affımı ri. 
ca ederim, 

- İki üç gfin daha katlanma.. 
nızı rica ederim. lşi yüz üstü bı. 

rak•rsanrz kaymakam beyin yarun 
da da çok ayıp olur. 

Çaresiz bir "peki! .. dedim. 
O iki gün de hafakanlar gec;ire 

rek çalıstmı. Baktrm ki. iş piskin. 
liğe vuruluyor, bir yardımcı olsun 
verilmivor. 

Otelden miiclür beve bir önir mek 
tuhıı e'rinderdim, bir daha da uğ. 
ram adım. 

B undıın on bes eün sonra i. 
di. Bir gün Babrali yoku.. 

şunda (Yeni Lise) müdürü mer • 
bum (Ebulmuhsin Kemal) Beye 
rastladım. Usküdar idadisinden 
hem miidür muavinim. hem "ilmi 
serveti milel" hocamdı. Bu dersle
benirn havatrmda hiçbir münasebet 
olm8il·ğı halde birinci olmuştum! 
Anladın deiil mi? Dinle! 

(ArkUI Var) 

Kimin namr.ıa yatmldığ7 
lsim 

Muammer 
Ihsan Hamdi 
Dr. Ethem 
Behice 
Dr. Memdul 
Cemil 
Eytam Şüheda ve Eramil vilayet 
tevdiatı 

Mehmet Kazım 
Moda Yurdu 
Sabiha Hüsnü 
Şerbetçizade Mustafa Cel!l 
Omer Lutfi 
1(ohen ve şürekası 

Ahmet oğlu Mustafa 
Ahmet Hüsnü 
Sapancalı Hakkı 

M. Rıfat Osman Tevfik 
Mecdettin Ferit 
Emin Hüsnü 
Mehmet Zeki Sadullah 
Salih Bekir 
Zineti Kahraman 
Hasan Fehmi Halit • Osman Behçet Fethi 
lfozma Nikola 
LCıtUfiye Hurşit 

Fevzj Arif M. A.. 
Mehmet Fuat B / Ahmet Hamru 
Nurettin Abdullah 
Fitnat Mehmet 
Cenap Niyazi 
Selim Nazır M. Enver 
Hatice Safiye 
Cemil Ismail 
Muhittin Keramettin 
Şahabettin Nazmi Idris 

\hmet Ferit Mustafa. 
Musa Kazım Idrıs 
Recep Mu~tafa 

oliviyos D. 

Ahmet Cemil R. 

Mehmet Ihsan M . Emin 
Osman Süreyya Zade 
Ferit Faik 
Süleyman Nüzhet 
MPhmet Ali 
Müeyyet Fitnat Rifat 
Ikbal Mehmet Tevfik 
Beşir Bayram 
Tffet Celal 
fhsan Hayrettin 
Bedriıye Nuri 
Mustafa Hayrettin 
Mehmet Rifat Ali 
Mehmet Nuri 
Nazmi Rüştil 
Hatice Abdullah 
brahim Hakkı Mehmet 

Dr. M. Zühtü Ali 
\ bdulvehap 
Mehmet Ali Necati 
Makbule Kadri 
Ahmet Visalettin Mus. • 
tsmail Ragıp Ali Bahattin 
Aziz Zarif 
Fahrettin Bahattin 
Pertev Ziya 
Hafız Thsan M. Rifat 
Mihrinas Madenci 
Halil Ethem 
Pirinççi Zade Fevzi 
Vehbi Şevki 
Zetin Z. Aziz Mehmet 
Ramazan Z M. Emin 
Hasan Rahmi 
Arslan Fresko 
Mehmet Behçet 
Ali Kemal 
nr thsan Şükrü 
Sudi Mühendis 
Htiscyin Hüsnü 
Ekşi yan 
M.. Alaettin 
Ahmet Şevket 
Hasan Fehmi 

Recep tdris 
Recep Ertuğrul 
Mustafa Yahya 
Mimar Asrm 
Osmanoğlu Raşit 

Mustafa Nafiz 
Hayik Mendikyan 
Vahran Andonyan 
Ahmet Seyfettin 

Hasan Tahsin 
Suat Tevfik 
A.yşe 

Yusuf Ziya 

Galip Mübarek 
Muhsine 
A~mi 

rsmail Habit 
Fahriye 
Hasan Sabri 
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:Adres ve Hüviyet 

Halim Ağa· çarşısında 
Karşıyaka Çoraklı Sokak 
Belevista Kamil Sokak No. 4: 
Karşıyaka Yalı caddesi 
Beyler Sokak No. 2 
Bilinmiyor 

Bilinmiyor 
,, 
" 
" ,, 
" 

,, 
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Vakıt Gazetesi idare müdürü 
Bilinmiyor 
Şehza.debaş: Ağa yokuşu Kemal Pş. Malı. . No. 2 
Ceıal Bey Han No. 22 
Beşiktaş Yıldız Caddesi No. 32 
Sütlüce 21 No. hane 
Kadıköy Mısırlıoğlu Çeşme Sok. No 51 
Kadıköy Nemlizade Sokak Prahnya ap. 51 
Küçükpazar No 6-8 
Emrigan Merhum Kamil Bey evi 
Kadıköy Osmanağa Çanakkale sokak No. 37 
Usküdar Karacaahmet Mektep sok. No. 26 
Aksaray lsmail Ağa Malı. No. 15 
Vefa Bozdoğan Kemer Kirazlı Mescit 
Usküdar Sultantepe susuz bağ No. 19 
La~ eli Harikzedegan Kı. 3 No. 4 
Üsküdar Ayazma No. 34 
Fl•rkai Şerif Keçeciler Sal h Tekke 
Ortaköy Merhum Enver Paşa yalısı 
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Mahallesi 
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Trende, vapurda, . evinizde ve isinizde 
Muhakkak bir kaıe 

Bulundurunuz. 
• 

Nezle - Grip- Baş- Diş 

ROMATiZMA ve Bütün Ağrıları 
0 I 0 100 geçirir. 

Kalbi ve mideyi bazmaz 
icabında günde 3 kaıe allnabilir. 

Taklitlerinden sakınınz ve her yerde 

ısrarla S E F A L i N ' i arayınız. 

Türkiye 

Kimin namma yatın1'dığı 
ismi 

Tevfik, Hasan ve Ali 
Ohannea 
Vasil 
Ilyas P&f& 
Koeti 
Abdulkadir 
Pavlos 
Pavlos 
Serkia 
lff et 
Münir Paşa 
.Mardiros 
Pavlos 
Sulqma 
Dimosten 
Bodosaki 
.M. Dısan 
Adviye 
Gramatopulo 
Salih 
Ibrahim 
Adviye 
Fuat 
Hatice 
Sulta.na 

' 

--------------------------------------------~ Taat H. 

SiHiRLiGÔZ 

Bu yeni ve 

sihramiz 
renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. 

On kadmda dokuzu, 

tenlerine UJllU7UI bir 

renkte pudra kullamr-

1.r ve Jilaleri aun't 

''makyaj 18rmflf,, bir 
tekil aldıkları ıibi ptlamı
clan fazla ibtiyarlamıt 16-

ribriirler. Yeni icat edilen 
faJUU baJNl "Chromo
ac:ope,, nwkineei, pudra 
renklerinde bir inkıl&p yap
biı aibi sihirli bis pz, mev· 
cudiyetinden bile tüpbe e
clecetim niabette pudra 
renkleri arumdaki abenp 
ifta etmiftir. ki ba, Toka
lon müeeıeHıi kimyaıerle
rine birçok tabii renkleri e-
1Ulı bir tanda mezcetmek 
imlranmı ..-ittir. Artık 

Pudra renkle
rinde inkılab 

yaptı 

Artık; .... ,..... .... ful& lhtl
,.,....... g&lterm ve ,.U.U.We 
"plUr•la•,. bal""'e Y&pllUI adi 
paclnlan llaalmm ve bir gtisel· 
........... _. c1ed8derbd o-

:ptlzflnOade plilralar halin
de yastlpll adi paclralara 
nihayet verinia Ye baatln
den Tokalon pudraamm .U.
rimiz renklerini tecrübe edi-
niz. Yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diier tarafına 
da bafka renk bir pudra ai
rüDibı ve cildinize baqisi 
daha uysun ıeldiiini ıörü
nüz. Bu yeni pudrayı kulla. 
narak cazip, ıehhar ve Ade
ta tabii bir tüzellik temin 
eclinis. 

Poeta, ambalij veeair maaarife karfılık olarak la
tanbul 822 poeta kutusu adN8İne (T. T. 7) rammile 
12 lmnatluk pul ıönderdifiniscle .a. h111111I modelde 
bir kutu pudra ile muhtelif renlden:le mimunelik 4 
ufak paket pudra ıönderilecektir. Mektubunusda her 
•akit lrullandığnuz pudranm reqini de bildirmeli 
UDUlmayom. 

p a "t 1 
le Ye dıt ..._ memelerinde, buar memel..ınln lier tllrll 

İltihaplarmda, cerahatlenmit fialOllerde, kanayan buur me
llael.mtn tedaYlılnde daima muftffalayetle tifa11 temin ••· 

Sultana 
Andriya 
Bodoaaki 
Adviye 
Süleyman 
Dimitra.ki · 
GUllUm ve Melek 
Agop 
K()jlSti 
Hatice 
Ismail 
Satenik 
Leon 
Ibrahim 
MtmOP 
Yuıcıyan 

Huriye 
Ismail 
ŞUkrtı 
Sava veresesi 
Şükrü 

Teoha.ri 
Şilkril 
.Makruhi 
Ali 
Yani 
Mihran 
Katina 
Hakkı ve Şakir 
Y&Di 
An don 
Iamail 
Freako 
Ziya 
Yani 
Hakla ve Ştıkriye 
Katin& 
Mehmet 
Yorgl 
Yakup 
Milıran 
ll'atma 
Fuat 
Yani 
Huene 
Katina 
Dimitri 
Nemzur 
Yorgt 
Asime 
Halli Haşim 
Prodromoe 
ı.man 
Yani 
Basene 
Okaiyan 
Süleyman 
Yorgi 
Matyo 
Pervanoı;ıu 
Yani 
Fuat 
Tam be 
Huthf• 
Vıktorya 
Seniye 
Vull 
Yani 
vun 
Nebahat .,., Rulıeat 
Samiye ve Seniye 
Y&nl 
EmJne 
izzet 
Safvet, Sabfh& 
Nuvar 
Agavnl 
Yorlf 
l'aat 
vun 
Dlmltrl 
Kapuıyan 

TA ft -- JJ 

Cümhur:vet Merkez e ankasından : 
[10 anca aaylollan clevcun] 

lstanbul Birinci Noterliğinin Tevdiatı 
Adres ve Hüviyet Yatıran Hangi Şube Bankamıza 

M. Nuri 
Abdullah 
Ali 
Haciz fekki için 
Kleman 
Yorgaki 
Sarandi 
Latife ve Şevvale 
Samuel 

" Kostantin 
Bedriye 
Kurbaaof 
Kevork 
Samuel 
Vasilaki 
Kostantin 
Bert 
Tevfik 
Niko 
Dyaa 
Lltife ve Şevvale 
Ane 
Nlko 
Leon 
Ester 
Omb"ro 
1 Sabri 
H. Na& 
Yorgaki 
Bert 
Niko 
Ati 
Miaailidle 
Asım Paşa 

A'J>Olltol 
KA.zım 

Ester 
Rıza 
Vah ram 
Tevf"ık 

Zekiye 
Apostol 
A. Şükrü 
l'ethi 
Riza 
0 . LQtft 
Bodosakl 
O. Lütfi 
lstemat 
Abdi 
Zara 
Mustafa 
Yoeet 
Serkle 
Mi hal 
Esat 
Yoeef 
Marlka 
Riza 
Merkado 
Koetantln 
Yoeef 
EN.t 
Mi hal 
Süleyman 
Soflya 
Mur.taf& 
Serkla 
Celil 
Müstecir 
Yoeef 
Münevver 
)f"1al 
Dikeoe 
Karabet 
Sofi ya 
Dimitri 
Haşim 

Teodoe 
Riza 
Yoeef 
Münevver 
Elizabet 
Şükriye 

Sofi ya 
Saraftm 
El eni 
Yoeef 
Kamber 
AnRstuya 
Frozo 
Be bor 
Sadettin 
Anna 
Yoeef 
An na 
)(Ali 
Mtbıtecfr· 

Yoaef 
Yol'll 
ZUhttl 
Hemdi 
Yorgt 
~pVllf 

Sofi ya 
K11mber 
Anna 
Yorgt 
Kcıetantin 

Birinci Not. 
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37,62 
8,87 
8,63 

95 .. 5 
2,54 

11.87 
22.87 
24.87 
11.37 

3.44 
33.87 

1.94 
10.37 

2 .54 
7.M 

2712 
5.19 
7.94 
074 
1.94 

27.87 
24.87 

9.87 
1.94 

M37 
0.44 

12.50 
10.47 

1.94 
7975 

7.94 
4.64: 
0 .74: 
1.24 
6.44 
1.94 

1350 
OM 
3.80 

16.-,,-
9.-
2.-

750 !iO 
3.50 
8.80 
ORS 

'13 !'i6 
0.65 
8 .37 .__ 

11.-
1.40 
1.50 
S.-
2.60 
8.-
1.50 
9.-
8.80 
ıı;o 

f.-
1.M 
3.-
080 

68.-
3.20 
f .20 
5.-
206 
5.-
1.M 
1 :50 
080 
2.-
0.60 
ı.ıo 

s.-
5,-

13.-
8.80 
1.50 
ll50 
2.-
6.-
3.20 
2.-
6.50 
4.-
6.20 
0,60 
1.40 
2.-

,, ":'----: -....,__ç 
" .. 

11.38 
025 
150 
0.25 
1.62 
9.-
1.SO 
9.-
5.-
0.40 
1.-

.. .. 
• 
M .. .. .. 
• 

,. 
,, .. .. .. .. 

'--
3.20 
080 
025 

.. 2.-
,, 2,-

['LGtfen •YEan enlrinlz.1 
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Zarar " 14 

" 60 -
ZARAR K A R ve Z A R ·A R H E S A B 1 

Blan~oda.n bakiye müden·er Kr.14 

14 

DiKKATiNiZi RiCA EDERiM: 

lik bir kutu l<'filllL'den KUl'Q§ 5 

.. 
K A R 

BunJan siz kıymetleıııdirlniz: 
Çama.50' ütü zahmeti 
Mikropların doğuracağı 

ha.cttahklar 
Sinir ve asabi buhranlar 
Kısırlık 

Tedavi ve U&ç Ucl"etlerl 
Aile yu\'a.sına giren tat,.ızhk 
FEMO,'in hah eWfi rahatlık 
Temizlik, sağlık, neşe \'e saadet -

Ayda 14 kuru' gibi ehemmiyetsiz bir zarara mukabil bilançoda gösterilen saadet ve 
f eli.ketler mukayeseli bir surette tet kik edilirse adet zamanlarınızda 

J?'eI I"J.il "V""e 13a.ğII •• 
1 Kullanmanın faydalarım takdir buyuracağmıza eminiz. 

F emil Laboratuvan: Eczacı Kazım Can 

..-~--------------............................................................. , ................................................................................. .. , ............................... ._ ______ _,. __ 

En muannit öksürüklerle 

bronşit, asbtı, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilaCJ.. 

dır. Göğüsleri zavıf olanla.. 

ra vikaye edici tesiri tava-

nı diklcattir. 

Bütün eczanelerde 

bulunur. 

lngil iz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, l~tanbul 

-
1Ru1 uın:TLI HAVALARDA 

GRiP ve NEZLE' ye karşı 

.. ~=·. ı' • ı.•" - : ·. 1 
• 

İ haftada bir defa ku1lanıyorum, 1 

çok memnunum, barsa.klarım te- 1 

mizleniyor, sıhhatim yerine geli-ı 
yor. 

en lüzumlu ilaçhr. .. 
=========================---~~~~~---
")liCIUI t\.111111·1 tJllllll \ Al.ı\IA., Uuıumı Nt:~r ıyulı laart l'..<.h::ıı ~ :oıAl.l!h 

l;azetecılık ve Neşrıyat Nlrk Lımıteı Şırketı 8~uırı'1ığı yer r.\N Mfithıuıs 

Türkiye Cümhuriyet Merltez Bankasından: 
Kinıın namına yatırıldığı Adres ve Hüviyet YaUran Hangi Şube 

lzzct 
Ahmet 
Vasil 
Dimitri 
Nurettin 
Yorgi 
lsmail 
Galip 
Mihnl 
Jstefnn 
Vasil 
Yorgi 
Niko ~ki 
Romilos 
Yorgi 
Refik 
Arif Paşa 
Viktor 
llynsko 
Klimi 
Yusuf 

Is.im 

Şeref, Sayeban 
Vnsıı 

Nudiye 
Galip 
Mustafa 
Sim on 
l{ii.zım 

Azize 
Hrısto 

Re it 
l{ i yan 
Ilyasko 
Hamdi 
Anastns 
M F.rnin 
Mihalaki 
Ram z. Nail ve saire 
An don 
Duh n Şirketi 
Haç·k 
Hir to 
Agavni 
B lediye Muhscbecisi 

Zühtü 
Nesim 
An na 
Yorgi 
Samuel 
Sofi ya 
Abdülbedi 
Nuri 
Jan 
Istavro 
Evangelidi 
Yorgi 
Konstantin 
Miltiyadi 
Sofi ya 
APPkber 
Vahan 
Abdümıhman 
Tı-nlogos 

Yani 
Hü~vin 

Reı:ımiye 

Anna 
&>fkati 
Nuri 
Oskivan 
M,o:r,rdıç 

Sııdi 

Emine 
Ag-op 
Parseh 
Salnmon 
Ten logos 
Hasan 
Miltiyadi 
Hnsım Fehmi 
Kostl 
Recep 
lstirati 
KRrabet 
Tanaş 
Nikifor 
A~vni 

:ı:sankamıza 

Tevdi Tarihi 
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" .. 
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2,60 
0,25 
2,-
4.10 
1,10 
3,96 
2.06 

56.25 
13.12 

0.31 
6.56 

16.62 
7.06 
1,ıı::; 

2.06 

17.821 
50f 
3.0r 
4.06 

16,87 
1.06 
0.31 

11.0J 
2,0f -
0.46 
5.0~ 

5.06 
02R 
0,56 

28.4f 
62 5r 

3.0*1 
1.31 
3.0R 
1.0R 
1,16 

32.Bi 
4.or 

12.?'" 
8 4$l 

36.3? 
3.4~ 

_ _, . ..,.,_ 

Zeliha • " 7,401 ..... 
[Devamı diğer gazetelerde 1 

C.RIP 

EDIA_Lltlll 
D[KDiRiR 

TOKATllYAN OTELi 
GALALARI 

Geçen Perşembe akşamı tertip edi· 
len ve yer bulamadığından dola)'I 
300 kişiden fazla kimse reddedileD 
SEVIL GECESI'nin naıl olduğu pat 
lak muvaffakıyet üzerine. GREGOıt. 
aym on üçüne tesadüf eden gelecek 
Perşembe akşamı için BUDAPEŞ~ 
QECESI'ni ilan ediyor. 

Gözler önünde Tuna sahillerinde 
bir bahçe, yeşıllik ve çiçeklerden bit 
tünel tecessüm ettiren zarif bir de
kor içinde verilecek olan bu ga.1a· 
da, birleşerek muazzam bir b·rli1' 
teşkil eden GREGOR ve POGAJld 
orkestraları. karakteristik danslat' 
oynayan Macar BOLVARY çiftipiO 
ıştirakile seçme Macar folklor ha\'S 
tarı çalacaklardır. 

Başka bir yenilik: Gece yansı, orta-' 
va büyilk bir fıçı bira ile bir küçU1' 
araba çıkanlacak ve bu seyyar rnut 
fak hardallı sosis tevzi edecektir. 

Anlaşıldığı veçhile, bu, fevkalade 
1ir gala olacaktır. 
Ayın 20 inci gecesi için de 1Ul<t 

bır transatlantik dekor içinde H.A.'l'' 
fIUSTUVA GECESI tertip edilınel< 
tedir. 


