
ÇARŞAMBA 

12 
IKINCIKANUN 

1938 

AŞKIN TEMiZi 
Aka Gündüzün evvelce gazetemizde ''Adsız Ro

man,, adıyla çıkan ve çok beğenilen romanı kitap 
halinde çılmnftır. Kanaat Kütüphane.inde aabl

BASMUHARRIRI: AHMET EMiN YALMAN 
maktadll'. fiyab 1 liradır. 
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Elektrik Şirketile 
Müzakereier Başlıyor 
-0--

Ankarada 
Başlıyan 

Müzakere 
-0-

J\.hmet Emin YALMAN 

Bugün Ankara.da Nafıa Ve
kaleti ile latanbul Elek

trik Şirketinin Belçikadaki aa
lıipleri arasında mühim bir mü
Zakere ba.tlıyor. Müzakerenin 
ınevzuu funlardır: 

1 - Şirketin İstanbul halkm
Üa.n mukaveleye aykın fekiller
de, haksızca aldığı milyonlarca 
Pa.ranm geri alınma.sı. · 
2-Şirketin mukaveleye bağ

lı taahhütlerini tutması. 
Türkiye CUmhur~yetı hükô.metinin 

haricl siyasette de, dahili işlerde de 
değişmez bir prensipı vardır. O da 
kendi taahhütlerini sıkı sıkıya tut. 
b:lak, kendine karşı olan taahhüt 
lerin de ayni surette yerine getiril.. 
:tnesini beklemektir. 

Ankarada başlıyan müzaker'!, sırf 
İstanbuJa ait olan ele.ıttri.k işlerine 
tarült1k ed:yor. Bununla beraber ta. 
ahhütıeri tutmak prensipine dokun.. 
lllası dolayıslle bütün memleket için 
derin alil::alan olan taraflar. va.rclır. 

• stanbul Elektrit Şirketi, bir 
1 mukavele ve şartname ile bir 

~knn taahhütler kabuı eumştir. Bun 
r arasında en esaslısı, lstanbul şeb. 

ti ha.lkma sattığı elektrik cereyanmm 
~asiflandır. Bu cereyanın devamlı 
ISUrette 110 volt temin etmesi 18.zmı. 
dır Bu hadden ancak yüz.de iki bu. 
!:'ilk derecesine kadar noksan olma. 
SJ:na cevaz vardır. Ha~bulti lstanbul. 
da Elektrik Şirketinin s3ihğı cere. 
Yanda yüzde yirnti yedi derecesine 
k~da.r tevettür dilşküıJüğü görülmüş 
~· Demek ki, şirket, a!dığı parııya 
tlrşı mukavele ve şartname esasla. 

l"ına uygun bir cereyan ~erecek ye ... 
de hadden yüzde yirmi yediye kadar 
ll~ksan bir cereyan satmak gibi bir 
Ctil-ette bulunmuştur. 

Bu hareket, hergünirii hayat icln. 
d~ki hadiselere kıyas edilir:,ıe bir süt. 
çUnUn bozuk ve kanşık sütü halis süt 
~iye satmasından hiçbir fa.rkı olmadı 
gı görülür. 

Şirketin, tesisatın vasıflan ve em 
ni Yeti hakkında da muayyen tahhlit 
ler· d 1 Vardır. Mesela mahalle <u hlanh . 

4
a tnutlaka yeraltı tesisatı kurması 

1~Zitndır. I.stanbul Elektrik Şirketi bu 
~bi taahhütleri çiğnem.iş, malzeme 
ilin nev'ine ve emniyetine ait birçok 
laahhü'tlerini de ihma1e uğratmıştır. 

Sonra insanlar gibi malzemen;n de 
~abii bir ömürleri yardır. Bu ör.ırü 
1 

olduran kazanların, transform-ıtör 
;in ~enilerile değişmesi .lAzmı.".iır. 

.ektnk ş'rketinin malzeme · ~ltlmı · 
daki taahhütlerine göre bunu da yap 
Olası icap etmektedir. 

k Dikkate değer nokta şudur ki şir. 
h ~t, s~t~cağr kıymet hakkında ta.ah. 
t Utlerı.nı tutmadığı halde bir taraf. 
an da İstanbul halkından haksız 
~ere milyonlarca para çekmiştir. j 

Bütün bu noktalar tesbiıt edil. 
t dikten sonra ş;rketin faaliye 
k. e devamı 'için bir tek yol vardı: Mu 

avele b ' h ve şartnamelere uygun ır 
aıe , "l 

h 
1 

~ ~ mek, buna aykırı ,1-ı.rak vr 
.t-I.an h k li" 

4
a sızlıklan tamir etmek. .. 

~ Ukumet'rniz bunu defalarla iste. 

" 

- CL şırket, eski us.Jleri mucıöincF 
"ıklı• k 

reler . ~- .nmak, IUrumS'tz rüzake. 
rn k lÇinde prensip da.valartru boğ. 
~-·~olunu tutmuştur. 

bir ~ ~met buna karşı açık ve kaU 
veı azıyet almıştır. Şirketin muka.. 
h e Şartısrmı tahakkuk ettirmlye 
'-aı-rr olup oJmad•ı!r hakkında muay. 

(Arkaıu 8 incide) 

lstanbul T ramvaylarmda 
Kaza ve Facia Nisbetinin 
Yükseldiği T esbit Edildi 

Nafıa Vekaleti Malzemenin 
Yenilenmesi İçin Harekete Geçti 

lstanbul Elektrik Şirketinin sahibi 
bulunan Belçika Şirketin:n direktör 
lerinden B. Henri Sppecial ve mü 
henclis B. Vitshr Glerin dün akşam 
ki ekspresle Ankaraya gitmişlerdir. 

Istanbul Elektrik Şirketi işleri hak 
kında Anka.rada derhal temaslar ve 
müzakereler başhyacaktrr. Hükfune 
timizin :alebi, şebekenin mukavele 
ve şartnamelere tama.mile uygun bir 
hale . getirilmesi ve Istanbul halkın 
dan fuzuli alın an paraların iade edil 
mesidir. Bu prensip hakkında şirke 
tin 15 lkincikanun tarihine kadar 
evet veya ha~ diye bir cevap ver 
mesi istenmiştir. Şirketin mümessil 
!eri 12 lkincikr ı ında Ankara.da bu
lunacaklarına göre Vekaletin tayin 
ettiği mühlet zarfında faaliyete geçil 
ırllş demektir. 

Tramvayl<ırda haza 
niabeti yükseldi Nafıa Vekili~iz Ş. Ç etinkaycı 

IstanbuJ tramvaıylarmda kaza nis 
betinin yükselmesi Nafia Vekaletinin Vekaleti, Tramvay şirketinin bu hu 
dikkatini celbetmiştir. Yapılan tetkik sustaki ihmallerini halkın . emniyeti 
lere göre bu sene zarfında kazala.rın ni ihlal eder bir mahiyet ve derecede 
mikdarı iki misline yakrndır. Bunun görmüış ve malı.emenin normal bala 
sebebi malzemenin bakımsızlığı oldu mını ve icabında yenilenmesini temin 
ğu vekaletçe tesbit edilmiştir. Nafia için harekete geçmiştir. 

Fransada Faşizm 
· Teşebbüsü Artık 
Akamete Uğramış 

Gizfi ihtilal Komitesine Mensup Suikastçı 
Faillerden Birçoğu Yakalandı, Dahiliye 
NA7ırı R11 1--fucusta Yeni izahat Verdi! 

Paris, 11 (A.A.) - Da.1diye N~ 
zırı, muatbuata yaptığı bir beyana.L 
ta, (C. S. A, R.) (Gizli ihtilal komL 
tesi) işinin yeni hır safhaya girdıği.. 
ni, Etoile meydam suikasti faillerinin 
belli olduğunu ve dörtte üçünün ya· 
kalandığrnı, bwıJarm hepsinin bu 
teth.iş teşkilatına mensup bulul.'du -
ğu.nu bildirmiştir. 

Geçen 11 eylo.Ide gece saat 10 \'la 
birkaç dakika fasıla ile birı Presbuıg 
sokağında Fransız Patrona genel kon 
federasyonu merkez;nde. diğeri Boi.s. 
siere sokağın.da ~aris bölgesi demir 
ve çel'k endüstrileri grupumın mer. 
kezinde vukubularak iki polisin öL 
mes;ne sebep olan iki suikasti hatır. 
latan nazır, bu sikastin ertesi gUnü 
bazı gazetelerin bunıları işçi smıfma 
atfetmek istediklerini, kendisin;n ise 
bunun aksini iddia ettiğ:Ui bild:i.rmİ§ 
ve demiştir ki: 

"Bu işte de yanılmamış olduk. Cüm 
huriyet teşekküllerini yıkmak ıçın 

iç harp teşkilatı kuran, yüzlerce mit 
Fransa Başvekili Chautemp• ralyözü ve mühim ırllktarda bomba 

·------ı ve tüfeği muhtevi depolar tesıs e. 
aiiii!!!~~iiiiôiii!~~~~~~!!i!!l!!~ .. ı den k'.mseler, menfur maksatlarına 

PiYANGO 
NUMARALARI 

ermek için binalar yıkmaktan, bed. 
bahtları ve namuslu kanun adam.lan 
nı öldürmekten çekinmiyen şakiler'. 

dir. Deli11er şimdi elimızdedir. 
Bu sabah reisicilmhur B. Lebru. 

nun riyaset:ınde toplanan nazırlar 

meclisinde başvekil B. C'ıautemps, 

, Presbourg suikasti faillerinin tahkı.. 
katmdaki muva.ffakıyetten dolayı da 
hiliye na.zm B. Dormoy'u ve polis ida 
resini tebrik etmiştir. 

Roma - Peşte --Viyana 
Avusturya ile Macaristan 
ltalyanın Yeni Tekliflerini 
Kabul Etmek istemiyorlar 

Peşte konuşmalarında Roman·n bütün gayreti, Roma 
paktı devletleri arasında yakınlık tesisine inhisar ediyor 

Budapeşte, 11 (TAN) - Dün baş 
lıyan ihzari konuşmaları müteakip 
Roma protokolü devletleri (İtalya, 
Avusturya, Macaristan) müzakere -
lere devam etmişlerdir. Bugün A vus 
turya elçiliğinde murahhaslar şere
fine bir ziyafet verilmiştir. Macaris
tan hariciyesi bu akşam murahhas -
lar şerefine büyük bir ziyafet ver -
miş bulunuyor. 

Salahiyettar bazı mahafile göre, 
Peşte müzakereleri bir takrm güç • 
lüklerle karşılaşmıştır. Avusturya 
ile Maca-istan ideolojik cephede 1-
talya ile birlikte harekete mütema
yil değildir. Çünkü bu tarzda hare
ket ettikleri takdirde garp devletle
rile münasebetlerini bozmaktan kork 
maktadırlar. Anlaşılan İtalya, Ro -
ma protokolleri devletlerine A vnıpa 
meseleleri üzerinde de kendi noktai 
nazarını kabul ettirmek istiyor. Bu 
meselelerin biri Milletler Cemiyeti· 
nin Italyan noktai nazarına göre ıs· 
la.hıdır. 

Yeni Romanya 
Hariciye Nazırı 

Belgrada Geldi 

Yugoslavya BQfveili B. 
Stoyadinovi~ 

(Yazısı 8 incide) 

Yeni Vapurlarımızdan 

Birincisi Almanyada 

Denize iniyor 
Berlin, 11 (A.A.) -Türkiye deniz 

yolları işletmesi müdürlüğü t~ı'afın.. 

dan Kiel'deki Krupp tezgahlarına ıs 
marlanan vapurların bırinc1si 15 son 

k&.nun cumartesi günü denize lDdiri
ıecektir. Vapurun kurdelesi. Türkiye 
büyük elçisinin ref~ kası bayan Ha.nı. 
di Arpaz tara.fmdan kesilecektir. 

3600 beygir kuvvet.inde ıki Krupp 
buhar turbiııi ile mUceh.nez oları va. 
pu.r 450 yolcu alabilecektir. Vapur, 
Marmara. seferlerine tahsis edi1"r,ek.. 
tir. 

Macaristan Kral Naibi 
Amiral Horti 

Kont Cianoya Peşte seyahatinde 
refakat eden İtalyan miıharrriri 
Gayda Giornale d'ltalia'ya yazdığı 

makalede Italyanm Tuna havzasın
da Alma.nyaya ait menfaatleri tanı
dığım anlattıktan sonra yakında Ro 
ma - Viyana - Peşte müsellesi a
rasında yakınlık hasıl olacağını söy 
lüyor ve Italyanm Peştede mevzuu 
bahsetmiyeceği meselelerden bahse
diyor: Bunlar ispanya hadiseleri, 
antikomünist paktı, ve İtalyanın Mil 

letler Cemiyetinden çekilmesi. 
Fakat anlaşılan Italya, her şeyden 

fazla bu meseleler üzerinde meşgul 

olmaktadır. 

Bertin, 11 (A.A.) - Deutsche All 
zemeine Zeitung'un Budapeştedeki 

muhabirinin salahiyettar bir mem -
badan aldığı malfunata göre, Lehis
tan Cümh ur Başkanı, naip am..iral 
Horty'yi şubat ortalArma doğru Bia. 
lowieza ormanlarında. resmi bir ava. 
davet etmiştir. 

B. Hitl~r ·için 
Romada $imdiden 
Hazırllk Başladı 

Berlin, 11 (A.A.) - iyi malfımat 
alan mahfillerde, B . . Elitıerm !tal.ya 
ya 9 mayısta gideceği ve bir hatta 
orada kalacağı bildirilmektedir. B. 
Hitler. hem devlet, hem de hükUmet 
reisi sıfatiJe seyahat edecektir. 

Nasyonal sosyalist maha.fil1e.r, B. 
Bitlerin Papayı ziyaret etmiyeceği
ni bildiriyorlar. 

Roma., 11 (A.A.) - Hitlerin istik 
bali için hazırlıklara §imdiden baştan 

mı:ştır. Eski şimendtfer garrnm yeri 
ne şimdi yeni ve muazzam bir gar ya 
pıl.ma.ktadrr. Bitleri selamlamak için 

Romaya gelecek olan milyonla.rca. 

halk, Hiıtleri bu istasyonda alkışlıya 
bhlecektir. 

Giornale d'ltalia gazetesinin yazdı 

ğma göre, Hitler Romada bulunduğu 
müddetçe D.lria sarayında ikamet 
edecektir. 

Tokyoda imparatorluk Meclisi Toplandı 

• 

.Japonya Çine 
Harp ilanına 
KCıfar Ve-rmiŞ 

Şanghayda Fransız mıntakanna iltica eden Çin askerlerine 
erzak ağıtılıyor •• 

[En aon haberler sekizinci aayfamızdadır] 
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Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

[Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

Çarın Başvekili Stolpin 
ile Acı Bir Mulakat 

No.43 

1907 senesinde Pariste yaşa.. 
ığım sırada Rusya Başve. 

kili B. Stolpin oraya geldi. O sıra. 
larda Ingiltere ile Fransanın, Rus 
yanın arkasına katılmalarından ve 
memleketin varlığına ve bekasına 
düşman kesilmelerinden pek çok 
bahis vardL 

Stolpini ziyaret etmiye ve Rus.. 
yanın memleket hakkındaki hisle. 
rini ve düşüncelerini onun ağzın -
dan dinlemiye karar verdim. 

Stolpin, Rusyanm en azimli, en 
cesur başvekillerinden biri idi. Çar 
lık sistemine taassup derecesinde 
bağlı idi. Değişiklik istiyen unsur. 
1ara karşı olan mücadelelerinde a. 
man bilmiyordu. Yapılan suikastler 
yüzünden evlatlannı kaybetmişti. 
Fakat yine hedefinden şaşmıyor -
du. Neticede kendisi de bu suikast 
lere kurban g:tmiştir. 

Beni derhal kabul etti. Memleket 
haricinde yaşıyan ve· ancak yarın 
için çalışan bir fert sıfatile bana 
karşı hislerini gizlemek ihtiyacını 
duymadı. Dedi ki: 

- Türkiyeden bahsediyors:ınuz. 
Ben bu isimde müstakil bir mem. 
leket tanımıyorum. Günleri sayılı 
bir basta adam var. Yakın bir za. 
manda son nefesini çekecektir. Tür 
kiye, Allahın Rus çarlığına bir he. 
diyesi vaziyetinae0ir. Memleketi -
niz bugünkü muvakkat idare altın. 
da düşkün bir halde sürUnmiye mah 
kumdur. Yarın çarlığın eline geçin. 
ce halk, bu sayede refah ve zen • 
ginlik yüzü göreceklerdir. 

S tolpin, bu yılanca sözleri, bir 
Türkün yilZüne karşı söy • 

leıııt:~\.~ Met.o ~va \naluyoröu. 

J)e:rin bir teess~,\!.ydum. B~Y.a. 
tımın en karanlık dakikalarından 
birkaçını yaşadım. Bununla bera -
ber, Rus başvekilinin ziyaretine git 
tiğimden dolayı pişman değildim. 
Resmi Rusyanın hakkımızda ne fi 
kirler besleceğini, en salahiyettar 
bir ağızdan duymak ve vatan için 
çırpman vatandaşlara bildirmek i. 
yi bir fırsattı. 

Cevap olarak şu sözleri söyledim: 
- Türkler daima müstakil ya -

E.lıi Yunan Baıvekillerinden 
Deliyaniı 

emellerini ileri sürerlerdi. Bu yüz 
den Yunanltlar da bizim kadar teliş 
gesteriyorlardı. Balkanlardaki pa. 
nislamizm cereyanına karşı koy • 
mak için bir Türk - Yunan birlL 
ğin.i bir zaruret sayıyorlardı. 

Y unan başvekillerinden Deli 
Yani bir gün bana şu sözle. 

ri söyledi: 
- Siz lngntere ile beraber yürü 

mek taraftarısınız. Hepiniz, Abdül. 
hamıdin Alman dostluğu siyasetini 
tenkit ediyorsunuz. Peki amma, ln 
giltere eski siyasetinden dönmüşse 
ve menfaatini Rusya ile birleş -
mekte ve sizi Rusyaya feda etmek 
~ gör\\yorıısa, el\n\r.deft ne gelir! 

Abdülhamit, bu tehlikeden kaçmak 
için ister ısfemez "enaı ICeiidini ka 
palr gözle Almanyanrn kucağına a. 
tıyor.,, 

Fakat vaz"yet o şekilde idi ki, 
memleket kendi kendini kurtarma 
dıkça, filanm yerine filana sığın -
makta hiçbir kurtuluş yoktu. Bu -
nun yegane manat;ı ancak filanın 

yerine filana yem olmaktan ibareL 
ti. 

Arkası var) 

ıamış bir millettir, her vakit te 
müstakil kalacaklardır. Benim gibi 1 ı ·ı·k 
binlerce vatanperver Türkün, mem yı 1 Yapmış, 
lcket haricinde devam ettirdikleri 
mücadelede bir tek gayeleri var. 
dır. O da hariçte Tlirk topraklan. 
na karşı mevcut ihtiras ve iştahla. 
rın önüne geçmek ve asra layik bir 
idare kurmak suretile memleketin 
lstiklaıini kurtarmaktır. 

Sizi ziyaretten maksadım da ŞU
dur: Türkiyede bugün mevcut res. 
mi hükumet, Rwıya aleyh.inde his
ler besliyebilir. Fakat yeni bir ida 
re kurmak için çalışan münevver 
Türklerin ne Rusyada, ne de baş. 
ka bir komşu memleket hakkında 
düşmanlık hisleri yoktur. En bil -
yük emelleri, Tlirkiyenin istiklalini 
ve bekasrnı tabii bir hakikat diye 
kabul etmiş bir Rusy.a ile iyi komşu 
ve dost olmaktır. 

Bu sözleri, derin bir heyecan 
içinde söylemiştim. Stolpln, 

maya itibarile fena bir adam olma. 
malı idi ki, teessUr duydu. Gönül 
almak ister gibi bir tavırla şu 8'"-
leri sarf etti: • 

- Memleketiniz hakkındaki va 
tanperverliğinizi takdir ederim. Zi 
yaretinize çok memnun oldum. 

Stolpin, ile millakatımı bütün dost 
lara anlattım ve memlekette muha 
bere halinde olduğum vatandaşlara 
da bildirdim. Hepimiz ittifak ettik 
ki, mücadelemizde çarlığın açJk e. 
mellerini daima göwnUnde bulun. 
durmak ve milli birliğimizi sıkı bir 
ıurette muhafaza etmek lizımdır. 

Çok gariptir ki, Yunan devlet L 

damlan da o sırada Türkiye ile Yu. 
nanistan arasında bir birlik kurul. 
masına taraftarlık gösterirken. hep 
Rusyanın blzlm hakkımızdaki gizli 

Kötülük Görmüş! 
Karagümrükte oturan Adem evvel 

ki gece kendini bilmiyecek dercede 
sarhoş bir halde köprü üstünden ge_ 
çerken düşmüştür. Sıtkı isminde na
yır sahibi biri. adamı yerden kaldır 
mLŞ, o civarda vaz fe gören bir polis 
memuruna teslim etmiştir. Tam ayrı 
lacağı sırada, adam: 
"- Bu 1dam benim cebimden 15 

liramı, ağzımdan da 6 altın dişimi 
çaldı" id'Cliasında bulunmuştur. 

Polis, Sıtkının cebınde 3 altın .diş 

q fqkat, kE'ndisine art olduğu 
tesbit edilince serbest brrakılmıştrr. 
Adam.Adliyeye verilerek tahkikata 
başlanmıştır. 

Sıtma Mücadelesi 

için Çallımalar 
:sıtma mücadele teşkilatının biitür 

yurttaki faaliyeti, 1937 yılının ilk 
devresinde çok verimli geçmiştir. Tes 
bit edildiğine göre, ilkbahar, yaz dev 
resinde 16 mücadele mmtakasmda 
1,230,728 kişi_ muayene edilmiş, bun 
lardan 335,894 kikşi dalaklı bulun 
muştur. Muhtelif mıntaka laboratu 
varlannda 494,573 kan tahlili yapıl 
dığı gibi, muayene edilenler arasın 
dan 554,960 mUmıin sıtmalı tedavi 
altma alınmıştır. Bu arada 12,935 ki 
§iye koruma tedavisi yapılmıştır. 

Bu gahıslara parasız olarak, 5823 
kilo kinin komprime ile 665.584 tane 
çocuklara mahsus ökinin komprim~si 
zayıf, kansız sıtmalılar için de 23,877 
tane kuvvet komprimesi dağıtılmış 
tır. 
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Yedi Aylık 
Gelir Fazlası 
2,5 Milyon 
Yapılan tetkiklerden anlaşıldığına 

göre, Istanbulda refah seviyesi gün 
den güne yükselmektedir. Halkın ver 
gi ödemek kabiliyeti, geçen senelere 
nisbetl artmıştır. Evvlce, vergi tahsi 
latı, tahakkukun ıyüzde 90-95 i nisbe 
tinde yapılıahilirken, bugün, vergiler 
yilzde yüz tahsil edilebilmektedir. 
Aynca, iş ve kazanç sahası hayli ge 
nişlediğinden, mali yıl ortalarından 
sonra, yeni tahakkuk muameleleri ve 
dolayısile tahsil fazlalığı görülmekte 
dir. Son yedi ay içinde lstanbulda iki 
buçuk milyon lira varidat fazlası tes 
bit edilmiştir. Bu mikdann, mali yıl 
sonuna kadar bir milyon lira daha ar 
tacağı kuvvetle tahmin olunmaktadır 
lstanbulun umumi iş hayatında ta 
hakkuk ve tahsil fazlalıklarının gele 
cek yıllarda daha kabarık yek\ı.nla
ra varacağı ümit ediliyor. 

Buhran ve müvazene 
vergileri tenzilatı 

Aldığımız malumata göre, maaş 
ve Ucretlerden kesilmekte olan buh 
ran ve müvazene vergilerinde bir 
mikdar tenzilat yapılması hakkındaki 
etkikler ilerlemiş bir safhada bulun 
maktadır. 

Yüz liraıya kadar maaş ve ücret a 
!anların yapılacak tenzilattan bilhas 
sa istifade edecekleri anlaşılmakta 

lır. Bu gibi memur ve müstahdemler 
yüzde ona yakın bir kar temin edebi 
leceklerdir. Uç aylık maaş alan milte 
kait, yetim ve dulların maaşlarından 
da bu vergilerin alınmaması veya bir 
miktar tenzilat yapılması meselesi, 
bu mevzuun içindedir. Umumi bir pro 
je ile, üç aylık maaşların da vaziyeti 
tesbit edilecektir. 
HUkfımet ayrıca, kazanç vergisi kn 

nunu üzerinde de tetkikler yaptır 
maktadır. Bu kanunun devlet bakı 
mından aksayan . kısımlan ile mlikı?l 
lefler aleyhine olan maddeleri değiş 
tirilecektir. 

Hocapaşa maliye şubesinin 
temeli bugün atılıyor 

Hocapaşa Maliye şube binasının te 
melatma merasimi, bugiln yapılacak 
tır. Bu bina 14: bin liraya c;ıkacakttr. 
Şehrimizde mevcut 19 maliye ~uhesi 
için de yeni binalar yaptirılacalıtır. 
Samatya Maliye şubesi 27 bin lirnıya 
mal olmuştur. Bu binalar için, bil 
yük, orta, küçük olmak iizere ü~ tip 
kabul edilmiştir. Küçükler 30 bin, or 
ta ve büyükler 45 - 50 bin liraya çık 
maktadır. Orta tip binalarda, Uç ay 
ık mütekait, yetim ve dul maaşı tev 

zi edilmek üzere ayrı ve husus'l yer 
ler olacak, halk kolaylıkla maa{lllll a 
la bilecektir. 
Kadıköyünde, Y.•ımlukta da bir ye 

ni şube binas~inşa edilecektir. Hanla 
rı yaptırılmaktadır. Daha sonn, Be 
şiktaşta bir Maliye şubesi kurulacak 
•ır. Şişhane karakolu civarında ve 
Galatasarayda da birer şube inşası 
için münasip yer aranmaktadır. 

Cesedin Esrarı 

Henüz Çözülmedi 
Halıcıoğlwıda bulunan cesedin 

hüviyeti, bütün araştırmalara rağ
men henüz anlaşılamamıştır. Morgda 
ki cesedin teşhirine devam edildiği 
gibi, U7.erinde bulwıan elbiseler de 
birçok kimselere gösterilmiş, fakat 
tanıyan olmamıştır. Dün 20 kadar 
kömür amelesine hem ceset, .nem de 
elbiseler gösterilmiştir. 

BirikmİJ Kıdem Zamları 
Muallimlerin bırikmiş olan kıdem 

zamlarmın 937 biitçesi tasarrufların 
dan ödenmesi lazımdır. Belediye şim 
diye kadar ancak birikmiş kısımlar 
dan üçer aylığı verebilecek derecede 
bir tasarruf yapmıştır. Bir müddet 
daha beklenecek ve tasarruf nıikdan 
arttıktan sonra bu zamların ödenme 
sine başlanacaktır. 

-<>-

Otobüs Tahkikatı 
Otobüs meslesi tahkikatına ait fez 

lekenin mühim bir kısmı yazılnu3-

ken, bazı noktalann aydınlatılması 
ve genişletı1mesi icap et:mi§, yeniden 
tetkiklere girişilmiştir. Otobüs işinde 

• tavassut vazifesini gören kimisyoncu 
Kadriden sonra dün de Kadriye bu 
işte yardım eden ve birlikte çalışa.'l 
diğer iki kişinin malfımatlarma mu. 
racaat edilmiştir, 

Et ve Ekmeği 
Ucuzlatacak 

Tedbirler 
Hayat ucuzluğunu temin ef:mek 

ma:ksadile alınacak esaslı tedblrler 
tesbit edilmek üzeredir. 

Şehirlerde halkın başlıca gıdam o 
lan et ve ekmek meselesi hakkında 
ki nihai kararlar bugünlerde Ankara 
da bizzat Ba.şvekilimizin riyaset (!\le 
cekleri bir toplantıda verilecektir. 

"Galata,, vapuru, kazadan ıonra limanımızda •• Et, ml'!selesinde lktısat Vekaleti 
mezbaha resimlerinin kaldınlmaST, 

belediye ise bunun yalnız rnezbahu 
işi olmadığı mütaleasında bulnnnıuş 

tardır. Toplantıda iki tarafın da iddi 
alan tetkik edilecek, ondan sonra ka 
ti bir karar verilecektir. Fakat, et 
meselesi, çok şümullü ve tamamile 

Suat ve Galata 
Vapurları Şile 

Açığında Çarpıştı 
t:icaıi zihniyetlerle idare edilen 
bir iş olduğu için bunu yal· 
nız et işi ile uğraşacak bir banka ma 
rifetile idaresi de tetkik edilecektir. 
Et ve ekmekten başka diğer madde 
!ere gelince: belediye hayat pahalılI 
ğiyle mücadele etmek için hangi mad 
delerden ne mikdar ve ne suretle ucuz 
luk yapılabileceği hakkındaki etütle 
rine başlamış, birkaç maddeye ait ba. 
zı esaslar tesbit etmiştir. lktısat işle 
ri müdürü Asım Süreyya Ankaradan 
döndükten sonra bazı diğer maddele 

Sadıkzade Nazım firmasının "Sıı 

at" vapuru ile Kır ıadelerin Galata 
vapuru, evvelki gece Şile açıklannia 
çarpı.şmışlardır. Müsa1eme, gece ya 
rısından sonra saat 2 yi on geçe ol 
muştur. Gıı.lata vapuru Ereğliden kö 
mür yükü ile lstanbul ı geliyordu. 
Suat va:mru da kömür yüklemek i 
çin boş olarak Ereğliyt hareket et 
mişti. Müsademe, birdenbire olmuş 
ve Galata vapurunun sancak tarafı 
ezilmiştir. Su.adin de bodoslamasınCia 
ve iki numaralı ambarında 'lirer ya 
ra açılmıştır. Galata vapuru çarpış 
madan sonra yoluna devam ederek 
Boğaza. girmiş ve sabaha .udar Bü 
yükderede kaldıktan sonra Kuruçeş 
meye gelerek yUkUnil boşaltınıya baş 
lamıştır. Suat te, yoluna de raın ede 
miyerek dün saat on bir buçukta 
tstinyeye gelmiş, demirlemiştir. 

Her iki vapurun kaptanlan, dün li 
man idaresine çağmlarak j.füdeleri 
alınmıştır. 

Kaza naııl oldu? 
(Suat) in süvarisi Hüseyin kaptan, 

bir muharririmize hAdiseyi şöyle an 
!atmıştır: 

- Kömür almak için Ereğliye gi 
diyQrduk. Gece ~anamda~ sonra sa 
at Udcle V&rdiyada buhınuyordum. 
Birdenbire bodoslamamızda bir ka 
raltı gördüm ~e bir gemi olduğı ınu 
nnladım. Fakat ışıklan belli belirsiz 
bir halde idi ve uıaktan görülmesine 
imkan yokbu. Akabinde de müsade 
me oldu ve yaralandık." 

Galata vapurunun süvarisi lsmail 
de sunları sövlemiştir: 
- Kaza önünden kaçınılmaz bir hat 

de olmuştur. Kazadan sonra düdükk 
Suadin bir ~ardım isteyip istemediği 

Denizbank Umum 
Müdürü Tetkikler 

1 re ait etütler de süratle bitirilecek, 
1 yapılacak rapor Başvek6.lcte göudrni 
· lecektir. 

Galata vapurunun süvarin 
l•mail Kaptan 

ni sordum ve cevap alamayınca yolu 
ma devam ettim." 

Kaybolan gemici 
Kazadan sonra Galata vapuru tay 

f alarmda Ahmedin ortadan kayboldu 
ğu görülmüş, mtis~eme sırasında de 
nize düştüğü zannedilmiştir. Halbuki 
Ahmet, dün, Suat vapurile limana gel 
miş ve doğruca Kıüfuçeşmedekl ken 
di vapuruna gitmiştir. Ahmet, kaza 
sırasında. ~o~a.uıa4f. b~undqğun 
dan sadamenin tesirile mUvu.enesini 
kaybetmiş ve öbür geminin üstUne 
dilşmilş, ve orada kalımşbr. 

Kazaya uğrayan Suat gemisi 2000 
tonluktur. Galata vapuru da 35 bin 
liralık yeni .bir tamir görmW,tü. 

Hadise hakkında tahkikat, bugün 
bitirilecek ve her iki vapurda da ke 
şif yapılacaktır. 

YURTIA HAVA VAZiYETi 

Yurdumuzda hava ekseriyetle bulutla 
ceçmi,, Bodnım, Çorlu ve Balıkesir hava 
llsinde Y•imur yafmqtır Rüzclrlar Cena 
bt Anadolu ile Ecede timalden hafif, Kara 
deniz kıyılan, Trakya ve Marmara havza 
ımda Cenuptan orta kuvvette elD1İı, diier 
yerlerde sakin kalmı,trr 

.~ 

Şehrin iman ifleri 
Ankarayıa. giden vali ve belediye 

reisi ile imar müdürü Ziya, Prost ta 
rafından yapılan ve dört maketle Is 
tanbul ve Beyoğlunun avan projeıe 
rinden başka Floryanın bina kısmına 
ait projeyi de beraber götürmüşler
dir. Floryanın şehir kısmı projesi ev 
velce zaten yapılmış ve alakadar ma. 
kamlarca da tasdik edilmişti. Bu se 
fer, Floryadaki binalann şekli, yük 
sckliği, yerleri ve saire gibi bina kl& 
mına ait proje de Prost tarafından 
gönderilmiş olduğundan o da tasdik 
edilmek üzere veka.Ietlere verilect k 
tir. 

Bu def~ şehrin imar programı tat 
bik edileceği ve bunun için hükiime 
tin de yardımı kararlaştmlmıg oldu 
~ için, '1ie ec\iyenin yeni yıl biltçe:Jf 
hakkında, bu bütçe tamamlanmadan 
önce Muhittin Ustii~dağ tara!m~n 
hUkftmete izahat venlecek ve bUtçe, 
almaoak direktiflere göre tamaı& 
!anacaktır. 

Diğer taraftan imar işinin idaresi 
için icap eden paranın temin ve eıır' 
şekilleri hakkında Prost tarafından 
hazırlanan mali kanun projesi de An 
karada tetkik edilecektir. 

il ,, 

• B ueünden itibaren birind elemek Oll 
para noksanile 10,5 kuruıa aatıl9i 

calı:trr Francala ve ikinci ekmek fiyaUart 
defiımemiıtir 

• Gazi lı:öprü11ünün dubaları Şubatm otl 
be3inde monte edilmiye baılanacak 

tır 

18.hiyeti dahilinde bulunduğunu naza 
n dikkate alarak, bu hususta bir k• 
nun çıkarılmasına lüzum görülmemit 
tir. 

12 İkincikinun 1938 
ÇARŞAMBA 

1 inci a7 Gün: 31 Ka11nn: 66 
Arabi:~ 1356 Rumi: 1353 
Zilkade: 10 Birincikinun: 30 
Gilne,: 7.25 - Öile: 12.22 
İkindi: 14,47 - Akşam: 17 
Yatsı: 18,37 - İmsAJı:: 5,39 

Şehrimizde Bava 
mfıtlr Saat 14 te barocetre 75911 milimetr• 

Dün lstanbulda hava kapalı ıeçmte. rilz idi Hararet en çok 1218 ve en az 11,2 aarıti 
ılr cenuptan saniyede 4 ile 5 metre hala ee erat olarak bydcdilmiıtir 



3--

DDnJ1a Gazetelerinin 
Birinci SaJ1la Haberleri 

PORTEKiZ: 1 RUSYA: 

1 
Yeni Romen HükUmetinin 

. Yahudilere Ait Kararı 
Cenevrede Görusulecek 

EğrDerln Hesabına 

Doğruların Mihneti 
[Yazan: B. Felek] 

Bbdeld kontrol üıtıyacı bafka mem 
leketlenle yoktur. Daha doğrusu im. 
me hlsmet1erinin bizim gozümiiZe DL 
ten t.aratmdakl kontrol sistemi yok. 
tur. Askeri Bir lhtt1al 

Mümkün Değilmiı 

Yirmi Bir Patrik 
Tevkif Edildi 

Lizbon, 11 (A.A.) - Harbiye Ne i 
~ti ne§rettiği bir tebliğde, askeri 1 
...,. ihWAJ hazırlandığına dair ecnebi : 
~ketlerde çıkan haberleri mev- : 
"- baheederek, bazı mahatilin yeni , 
~eri tensikat kanununu istismar e 1 
~k bazı projeler hazırladığına hü · 
~ ötedenberi vakıf bulunduğu 1 
ltQ bildirmekte ve htlkdmete kar,ı j 
~ lat.enilen ıiyaal mücadelenin 
~e Orduyıu da hükdmete karşı çıkar 
llllk teşebbüllerinin daha başlangıç 
ta akim !talmıya mahkfım bulunduğu 
llQ illve etmektedir. 

Moskova, 11 (A..A.) - (Reuter): 
lkinciteşrin e:>nundanberi 21 patrik 
Sovyetler birliğinin muhtelif yerınde 
tevkif olunmuştur. Bunlar faşist ca 
susluk teşkili.tile ali.kad.aır olarak ca 
sustuk merkezleri vtlcude getinnif ol 
makla itham ediliyorlar. Moskovada 
tevkif edilenler arasında başpeskopo~ 
Kurolof ta bulunuyor. 

MOGOLlm'AN - MOSKOVA 
Moskova, 11 (A.A.) - Mogolistan 

Cümhuriyetinin yeni elçili Kalinin 

ı 
tarafından kabul edilmiş ve itimatna 
mesini vermiştir. 

'SPANYA: 

Ademi Müdahalede 

Yeni Münakaıalar 
Lolldra, U (TAN) - ispanyadan 

ıeı.zı en eon haberlere göre, Teruel 
lebrt dahilinde Asilerden eser ~alma 
~.Şehir haricinde biler r-enubu 
h.rbl tepelerini, buna mukabil bUirll 
~ kuvvetleri fimall prki tepe:eri!ıı 
ıtrli etmektedirler. 

8ugUn ademi müdahale komitesi • 
~. Yeni bir tebliğine göre, gönüllfL 
-uı ıeri alınması itinin halli için ya 
~ ettltlere MOO lngiliz liraJq sar. 
~tur. Mllnakqalar.a gelecek 

ye devam edilecektir. 

Et fiyatlarının 

Ucuzlaması için 
Tedbir Allnacak 

h.~ 11 (Tan muhabirinden)
)"1'1Ye Veklleti et fiyaUannm ucuz 
~aaı etrafındaki tetkiklerine de. 
· ~ etmektedir. Vekilete, Iatanbul 
:Yeti esas tutulmak U7.el'e, muhte. 
Qı hayvan, ciDlleriııin mübayaa, yeın 
'1e Uh&taza ve nakliye muraflannm 

kadar tuttuğunu beledi~en 
'°l'lluıt ve gelen cevaplan tetkike bal 
~. Et fiyatlarında yapılaıu u. 
~tık etratmda almacak tedbirler 
lçiıı, lllenıleketin en çok et istihllk e. 
~ ~n olmaaı dolayısile Istanbul 
~"8inin mtıtaleuı alınmak ilse. 
te "ali Ve belediye rebd Muhittin Us 
~ Ankanya çağmlmıft.ır. Tet 
~katnı netloeeinde fiyatlarm ucuz • 
lnıaaı için ilk almacak •edbir mez. 
~a l'eeimlerinin indirilmesi olacak. 

Parti Grupunda 
Dünkü Görüıme 

Mehmet Mahmul Pafa 

Mısırda 

Yeni Yakalar 

Bekleniyor 
Kahire, (TAN) - Mısmia siyasi 

vaziyet içten içe karışık bir haldedir. 
Yeni Mehmet Mahmut paşa kabinesı 
vaziyete henüz tam minasile hikinı 
olmug sayılamaz. Halk, yeni mebus 
seçimine intizar ediyor. Mısır bugün 
nilbl bir sUkfuı halinde olmakla be. 
raber, yakında bazı mühim hldiseler 
vuku bulması ihtimalinden bahsedil
mektedir. Yeni mebus eec;iminde Veft 
partilıinin büyük bir ekseriyet kazan 
maaı kuvvetle muhtemeldir. 

YUNANiSTAN 

Atinc:da Siyasi 

Ziyafetler Verildi 

!HOLLANDA: 

Habeı istilasını 
Fülen Tanıyor 

La Haye, 11 (A.A.) - B. Colyno, 
bugün Hollanda parllment.oeunda. 
Italyanm Ha.beJistanm işgalini tanı
mak hususundaki Hollanda noktai 
nazarını izah eden beyanatta bulun 
muş ve Holla.ndanın karşılaşmakta 
olduğu güçlükleri tebrtız ettirdikten 
sonra ezcümle demlftir ki: 
"- Hoilandanm bir taraflı tefeb 

"ıüsle bir Avrupa hareketinin başma 
geçmek arzusunda bulunduğu doğru 
ieğildir. Hollanda hU~U. Habeşie 
tanın lWya tarefmdan isnJI.,; fillen 
tanımaktan ileriye gitmiyecektir." 

ISVIÇRE: 

Bitaraflık l~in 

Mahrem Görüşmeler 
Berne, 11 (A..A..) - Federal mec. 

lisi reisi Mott&. tmçrenin taU bir 
bitaraflığa dönmesi meaeleeini huku
ld bakımdan tetkik etmek tbere hu. 
kukçulardan mtırektrep bir komisyo
nu içtimaa davet etmiftir. 

Koıııisyon müzakereleri kat.t bir 
1"1"9.hrpmıvpt iri1'dP VRtnlmakhıdTl' 

Atina, 11 (A.A.) - Yugoslavya 
elçisi Luareviç, dün, elçilikte Yunan 
kralı ve Yugoslavya naibi gerefleri.. 
ne blr öğle ziyafeti vernuttir. Ziya. --==- KISA 
fette prena ve prenseslerle beraber 
bqvekll ve bayanı, hariciye daimi 
mtı.tepn, saray nazın ve Yugoslav HABERLER -
ya uaibintn maiyeti hazır bulunmuş. • BUkrette Anıta17& eefaretinde 
tur. : çdraa bir nncın neticesinde bfnanm 

Geceleyin de lngikere elçisi Yu. , çatı katı ile bir aç odası J'81111Uttır, 
nan kralı ve Kent dilldl eereflerine • Sili büldlmeti mw.ıanman karar 

•ennit •e buD"luan prosram pvll 
bir ziyafet vermiştir. : mentoda tuvip edilmiıtir, 

Romanya veliaht! Mifel, diin. ya. : Ameribnm bir ~lca tanares1, 
nmd& Romanya elçisi ve yaverleri ol ' dala çarpmak nretile parçalam11. 

duğu halde meçhu' askerin mezanna on bir iri~ öJmll•tflr, 
~ · ~elenk koymuştur. ' • AJmann lktmat diktatörü Ge 

A . 11 (AA ) - Vel' hd' 1 neral Georinc •• için Lehist&na da tına, · · ıa m ev. vet edilmi,tir, 
lenmesi mUnuebetile kral, Atinanm • Franuda Mebuean Meclisi reilli 
f akirlerlne 200 bin drahmi ve bizzat tine tekrar eılri Bapelril B, Herriot ı 
veliaht te 100 bin drahmi vermiştir. :oı~cilmi,tlr. ............................. 

ltalvanzn 
• 

Yeni 

.1 
Bükre,, 11 ~A.A) -Romanya hükUmeti, harpten beri Roman-

yaya hicret etmit olan ve adetleri reaml iatatiatiklere göre, yamn 
milyona baliğ olan Y abudiler meeelesini Milletler Cemiyetine biz. 
bat MYkedecektir. Hariciye Nazın B. Micac:o, dilfünülen tedbir
lerin 1919 senesinde Romen topraldarmda bulunmakta olan Ya
hudilere kartı müumabuızlık mahiyetini haiz olmıyac:afmı izah 
edecektir. Yalnız o tarihten beri iktisap edilmit olan tabiyetler 
yenien ıözden ıeçirilecetir. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Dünya Ya· .-------------

hudi kongresinin icra komitesi. Mil A m e rı· k ada 
!etler Cemiyeti azuma ve Amerika.-
ya tebliğ edilen bir karar aureti ka-
bul ebniftir. 

Komite. yeni Romanya hükdme - Reddedilen 
tinin Yahudi aleyhtarı politikamnı • 
şiddetle protesto etmektedir. 

1cra komitesi, bu politikanın, Ro- ı·ır Tekl.ıf 
manya tar&fmdan imza edllmif olan 

Avrupamn birçok §ehlrleriacle 
tramvaylarda birinci mevki, Udnd 
mevki diye ayn gayn olmadığı lçla 
kontrol pek mevzuubahis olmaz un. 
ma meeeli Pa.ri8in, Londranuı ve Ber 
ıiaüı yeraltı tnıDlerlnde mevki farkı 
mevcut olduğu halde kontrol yoktur. 

Oralarda kimle, hakkı obmyao ye. 
re bJames mi! lns8lı baü bu.. Ya daL 
gmlıkla, ya lstlyerek biner. Fakat ba 
ou umumi bir kaide telikld etmezler 
ve onun lberlne koca bir kontrol t.et
klli.tı bina etmezler. 

Gerçi bu kontrol meselesi mnmnf 
ablik eevtyesbıin ve biraz da maAeet 
seviyesinin ytllmekllğl De alllnuJar • 
cbr. Uldn bir ,ehrln veya memleke. 
tin ahlUnna karp mattud ilklllflL 
mek te o &bWa düzeltecek bir tedbir ve bütün vatandqlar &ra8lnda mü -

savab teminat albna alan ve Kral 
Karol ta.rafından elde edilen toprak 
larla bu teminat arasında aıkı bir ra 
brta tesis eden 1919 muahedeleıiııe 

Vqington, 11 (A.A.) - Harbini. değftdlr. 

muhalif olduğunu bildiriyor. 
Komite, 17 /1 tarihinde CeneV!'&' 

de toplanacak olan konaeye, Roman
ya Yahudilerinin baklannı tamamen 
muha.fza için Milletler Cemiyeti ta
rafından tespit edilen kaidelere uy • 
gun bir müracaatta bulunacağını i
li. ve ~tmektedir. 

Tuncelinde 
Affedilecek 
Cezalılar 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden)
Tunceli halkından bazılarmm cezala 
rmı affeden kanun l!yihuı Millet 
Mecliaine gelqtir. Kanun ezıctlmle 
şu iki cümleyi ihtiva etmektedir: 

'Tunceli halkından olup ta her ne 
sebeple olursa olsun eimd'ye kadar 
gizli kalanlar ve doğum, ölüm, ev • 
ıenme, hopnma ve kayıp vaka1armı 
Yuciırm&llUI olaıılar baklanda 2576 
sayılı kanunun hWdlmler..ne göre ta. 
yin edilmesi 1lzmı gelen cezalar af. 
folunmU1tur. 

Bu kanunun tatbiki müddetince bu 
tarihteki itlerden dolayı takibat va. 
pdmu ve verilecek ctbıdanlardan 

harç ve damga reami almmaa. 
'l'wıcelinden bqka yerlere nakle. 

denlerin ve tebdW vukuat Jt1erini yap 
t.mmyan1arm cezalan da atta ujra_ 
ID.lftır. Ytne 2M6 numaralı kanunun 
pulsuz ve ceamz teecil hilldlmleri 
TwıceU villyeo halkı hakkında ı ı. 
kinciklnun 940 tarihine kadar tat • 
bik olunur. 

Tunceli halkma dair olan kanunun 
dördüncü maddeei de ıu ,ekllde de. 

şt;rl.lmiftir: 
?R~~ "nmııınıl1 bnunmı netrm~ .,., 

evvel f"ıra.rl ve lzinsizlerden işbu ka. 
nunun meriyet mUddetf içinde asker , 

llmndan evvel umumi reye mtıraca. Blsde vaplll'lar, tramvaylar, trea. 
at edilmesi bıklrmda kongre azum 1er mattasd kaçak bilet anyaa. hakkı 
dan Ludlov taratmdaıı y&pılan tek. olımyan mevkide oturan adamlan ko 
lif üzerine Roollevelt'in kongreye gön valıyan kontrol memurlan De dola. 
derd ği mektubun bathca kmmlan dur. Bu yüzden aarfedllen para ber. 

'unlardır: "Kanunu eauide yapdmam tek!if 
edilen tadillbn kabili tatbik ve bükü 
met.imlzin geklile kabili telif olma.dığı 
kanaatinde bulunduğumu açıkça be. 
yan ederim. 

Hnkftmetimiz, ekseriyetin serbest. 
çe seçtiği mtlmeuiller vamtasile on. 
lamı kontrolüne tlbidir. Cilmhuriye. 
ti tesi8 edenler, halkın pratik bir ge.. 
kilde hilkamet icra etmesi için ye. 
gine çare olarak bu serbest temsil 
~klini bilhUA b.yde p.yan bir it. 
tifaJda kabul etmiflerd,ir.,, 

Neticede LudJov tekllfi reddedil • 
mlftir. Reaim! mahfeller bu neticeden 
ıemnundur Bu karar hilktmet he. 

sabma mUhim bir muvaffakıyet sa. 
yılıyor. 

lngDtere ·Amerika 

Ticaret Görüımesl 
Londra, 11 (A.A.) - Yalanda bat 

lıyacak olan lngUiz - Amerikan ti
~müzakerelerine lngilizler tara. 
".ından büyük Britanyanm Vqington 
bUyD.k elçlaile ticaret nezareti mU. • 
etan Overton memur edilmiflerdir. 

0verton. fUbat ortalarmda Vqing • 
tona delecektir. 

ök ıubelenne g:ıdenıere ve ptinleıı. 
ere o. ~arından dolayı ceza ver: 

mez ve piyade latalarmda altı ay 
muvazzaf bipnete tlbi tutulur. 

Yukardakf kanunun neşrinden ECln 

rald ttrarl ve binai,zlerden menyct 
milddetf içinde tubelerine gelenıere 

bu ıuçlarmdan dolayı cea veril!llez 
ve amıflarma mahaua muvazzaf 
bk müddeti tamamWıdınlır. 

taraf, halk muttasıl bUet aramak, 
Hk'unak l§lerUe uğratır. Maamatlh 
nakil vuıtalanndakl kontrol bir tef 
değlldlr. Zat Olaa§lan eshabımn btL 
vlyetJerlnl lsbat için ti.hl olduklan 11. 

lo ve müşkül tahkikat yollanm da 
banda birkaç defa sayıp döktüğüm 
içia tfl'kr.ıra lüzum görmüyorum. BtL 
tttn bunlar birkaç süttt bozuk berl. 
na sabteklrbk yapmaması lçln 111nL. 
llUf tedbirlerdir ki, ekseriyeti t.eşkl 
eden doğrulan tedirgin eder. durur. 

Bundan bef, on sene evvel Parla. 
t.e bulunduğum 8ll'alarda orada "m.. 
.aüıııe QC>k tesadüf edilen büyük halk 
lokantalanndaa birinde yemek ye • 
aılye bafladım. Bel, altı yüz kişiye 
birden yemek yedlnm bu lobntaya 
ilk glWjbn amae pek göslime çarp 
mamlltı. 8ollradan dikkat ettim. re. 
aJleD yemeklerla besablm ganonl&r 
ıettı, mlfterller yaptyor. Her kes ye. 
dlif Yemeli hesap edip parwm RU°• 
IOlla veriyor. Ben bir gtin ganona: 

- 8b de kontrol edin. Ben blyte 
hesap ettim, diyecek oldum. Herif ha 
na çdatta: 

- Ben mUtterlye ltlmatalZlık ~ 
tenıcek kadar kaba adam detmm, de 
dl ve ben mahcup oldum. 

8olll'adan oradMd dostlanmda 
..__ hikmetini sordum. Baaa tu be 
.... yaptılar: 

Deniz lnşaatz 

- Orada günde birkaç blla kiti ye. 
mek yer. Bepeinln heeabuu yap1p .

ruau kontrol etmek için pnon1al'lll 
6000 da.klka yud 100 IHtHk ...... 
IU'fetmelerl limndır. Buama da ma. 
kabhl ıa kadar fnıaJr eder. Blılbald 
ytbde bir ldtlaln yedljl bir yemeli 
nk•adıpu fanıet.aek otm ldtlala 
gönde 160 fnnkhk yemek oaJcbjt be. 
sap edllebDfr. Balbakl ganoal&l'ID ye 
mek heaaplannr lı:ontroı etmeleri hem 
dalla pahabdır, hem de lel'rid llkU 
eder, dedi ve aldım yattı. 

4Jıkara, 11 (A.A.) - C. H. P. gnı 
:' bugUn (11-1-1938) Trabzon 
~~ Buan Sakanın rei81itfnde 
-.....aııtı. 

• talya 1eni bir deniz inşaata 
. 1 programmı tatbike kuv 

vennlfilr. Program iki S5 bin t.on.. 
11* harp lmavuörtl, 12 fllotDla u. 
dert ve bir ook denllll~ gemisini 
lhtlft etmektedir. ltalya geoen ee. 
ne de Llttorle ve Vlttorlo adb Od 
16 bin t.onlak harp krovuörll in.. 
flMllll& baflamqtı. ltalyMlln en sa. 
IUllyetll mabarrlrl •ydan Sinyor 
Gayda'ya göre, ltalya, Habeşistan, 

Libya, Somali ve OD Od L 

dadan mtitetekkD lmparat.orlu.ğu. 
aa mUdafaa edebOmek için daha '>ti 
ytlk bir donanmaya muhtaçtır. Ye. 
nl programın tatbiki Ue ltalya 1940 
- UMl de S5 bin t.onluk 1 harp 
kruvazÖrllne, 24 bin fonluk 4 nffı
harp geml9lne, 1 O bin tonluk yedi 
luvvU6re. 5--8 bin tonluk 12 kra 
vuöre. 12 btlvtlk fllotflla Hderlne, 
2 bin tonluk 12 kttçtlk fllntllla ilde. 
rlne, 20 btlyök dMtroyeN, 24 "ldiçllk 
de.troyere. S2 t.orplt.oya ve 100 dea 
fasla dealraffı gemisine sahip ola.. 

f ...... Y~N:··oMER""Riz;.""ööGRül ...... J 
t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

eme de claba bllytlk t.oplu1a mi -

-- ,.. mlaldar ,..,....,. ... 
lamuı beldealyor. lagbterenln 11 
elkl mrlalmı balanmalmdır. Bnwla. 
naoota~. 

Bbde de~ heubma c1~L 
lan~ ~k ve kC1ll 
trol ıdat.eadnl daha nafiz, fakat daha 
....... J'apeak. blru da balkan ahWll 
na itimat etmek yoluna tatatı aealla 
..... olar? 

tlt 1 - 'l'Ork gemi kurtarma anonim 
~6tlnin taafiyeelyle hukukunun hft 
~ ete bağlı bir idareye devri hak 
ta dakl bııun llyihılan tberinde ba 

batiplertn mtltaleuı dinlendi. 
~tlkdmettn bu mevzua ait izaha~ 
~p heyeıı umumiyesince müttefı 

tasvip olundu. 

D o 
ers Haricinde 

lcdebenin Okuyacağl 
lata,ıar lfin.. 
~ 11 (Tan muhablrfnden)
t&Je VeklJett halkın ve bilhUl8 
a~ beıertıı dere kitaplan haricinde 
~bUecefi flllerleri netretmek tç•n 
''llll ere batlamJft,ır. Tetkikat BO

~~Maarif Veklleti, nepiyatJ e. 
4-~ 'Veçhe alacak ve bu BeDe için. 

lttıı-. en faata eeer nefrlne ~ 
ealda'· 4 

ltalyum bu yml lntaat' p~ 
nunı hurrtamuı, .. gfllz deniz mil. 

tebaumlanna göre, Od sebebe ... 
tlnat ediyor. 

Birincisi BabetlstM l8tll&aınm L 
talyayı, stntejl beJmnmdm dtlşür 
müt oldata IOD derece fena vazL 
yetin MIBfllmuı ve bu anlayıtı• 
gün geçtlkoe Ue.rlemesl. 

ikincisi, ltalymın bir müttefik 
sıfaUle bUyük bir kıymeti hab ol • 
duğuna göstermek latemeet 

Ayni mütehusıalara göre, &tal. 
yanın tlmdlkl hedefi eekb arbb -
dan müteşekkil bir dnaMl!Da \'il -
caıle getirmektir. 

Geçen sene lntuma baflr-·•-.,. 
S5 binlik harp kıııvuörte.rl, 19S9 
senesbıin Dk yarıs•"'" teslim edile 
cektlr. SO mll stlntU olaealr ve 15 
De 12.5 pua&ak t.oplarla t.llh edil • 
leeektlr. 

., talyum yeni ' b8yUk mh.. 
bundu ba§ka ' eeJd harp 

nrbhm da ftl"dır. Bunlarda lklıd 
olan Cavoar Ue Ce8are !2,622 ton. 

luktur ve tamun•le modena b.Me ge 
tlrlbnlfıe.r, Mlratlerl 22 mDdea :n 
mile çıkanJmıı ve 10 paaluk .verine 
12,5 pusluk t.oplarta teellh edllmlt
lerdlr. Dljer lldal olan Dalllo ve 
Dorla da ayni feklde yeallen. 
meldedlr. Bu suretle ltaıya 1941 la 
soauduı evvel ,ınutlkt prognmım 
faınamılll!Ut olwktır. 

Ayni müddet içinde laponya, '"' 
veya dört 86 bin tonluk veya d#ba 
bUyük yeni pmller yapMÜ w ban 
lan 16 pasluk toplarla teeJlb ede. 
cektlr. Almanya l9e 11 .,.... t.op 
1ar1a mtlcebheı 28 bin t.on ...,....., 
Od. ve 15 patduk toplvl& mtlcehhes 
ve IS bin t.on tıwtım Uç yeni mbb 
yapbraeaktır 

o halde ite devlet u " 21 harp 
lll'bll8ma ma:DI: olacak ve banlum 
ıı ı y•vl'Jlll bahmuaktır. 

• qllten ... 85 toalak bel 
1 mlalı ini& ve hanlan 1' ,_ 

lak toplarla tflchlz etmektedlr. Bu 

lnglltere htlk6metlnin hedefi il 
harp ....._ yapmalı oWaıa halde 
bmu artırmak .......... lıJwetmll 
balaDaJOJ'. 
ltalyum IOll lnpU prop'llllll be 

rlne J'raneenm da yad bir nalyet 
almak ltbam1111a laı.lecleceil IÖP
besls sayılıyor • .......,..,. d6rt mo 
deın mbbu Ye bel Mkl mlılmı var 
dJr. Bu eüller, lmmea yenlJenmlt 
tir. 

AIAbdar mtat.h ......... YerdL 
jl ba mal6mat. ltalyamn lıatut pro 
pammm. la~ ve Jl'rama ta.. 
rafındy dikkat Ye ehemmiyetle ta 

kip ohw•malda blmıyarak. ttalya 

De beraber AllDMp Ye tlapoap 
lmYvetJerbda de blrllrt.e ndlllbaa 

olaaduPau ~-
ltalpa PNcnm-w dads te11L 

hat JU'lllDI lmlaıadıraeaiı ....-. 
tır. 

B. A venol'un 
Londra Ziyareti 

Londra, 11 (A.A.) - Milletlerce. 
mi yeti genel sekreteri A venol bari. 
ciye nezareti daimi mU.tetJan CAdo. 
ga'ni ziyaret ederek konseyin &ıtl • 
nüzdeki toplant.u:uıda görtlşWecek 

.1eseleler etrafmt!R konwtmll8tur. 

Kız Arkadaıını 
Döven Talebe 

Lllell apartmıawannda otur\ll 
'>ertevJıf)al 1!aeei talebesinden ~aıa 
ıatt~n isminde bir ıtenc;. Aksaravduı 

geçerken Çapa im ortamP.kte'.>I tale. 
ıe8!nd81& 'aıııu önünP çık!:me ve 

km dövmtıettır. Ferihanm iddiasma 
ore, SaWıattin arkumdan bir el 
'e atet etmlı, fakat kurşun n>stla. 

m&llllfbr. "'abıta, hldise hakl~d, 
tahkikata başlamıştır. 
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~'ahkemeı.erde CiCEl<LEAi· •/SPANYOL 
t$PANYOLCA BUYUK OPERET Yıldızları - Madrid operamnın en meşhur artistleri 

' . 

50 Altın L=ra Değeri Zorla Kapı 
Primadonna RAQUEL RODRIHO - Teno.r ROBERTO REV, MIOUEI ... l.EOERO .._ DOLORES COI:TES 
MttZlk - Madtid fil&nnooik orkeatrası. ispanya temail ıeınatt.ıin en güzel eseri, N*, eğl"flce. Ispanyol 

şarkılan ve raı:ısla.n Bu Akşam T lC ~ K Sinemasında 

") K ·· ""'· T · Kırıp Eve .. Yarın akşam TURAN Tiya'.rosunda •• 
\.. an opeg n azının Girmis ı HBuA""yükRfedaRkY~~:~::Fe~L~~~Eı::Mmsilv,·eNrmeGk ffi!ll'i 

E d 1 • 1 t • Asliye üçüncü Ceza ~ahkemeıl. m E s ı s f n yor dün bir zor'a eve gi(mek ve kapı kır AMERİKAN REVüSü: 40 artist sahnede -
mak davasına başlamıştır. Suçlu, eski Beynelmilel dansözler - HEDDA ROVA bale heyeti 

Dördüncü hukuk mahkemesi, dün, çok meraklı bir köpek dava,.. 
sının tahkikına batlamı,tır. Davacı, Belediye doktoru Bay Refet, 

aleyhine dava açılan zat da, apartman sahiplel":nden 8. Ahmettir. 
Dün mahkemede doktorun avukatı Bay Sıtkı da bulun.mut ve iddi
aaını f<iyle anlabnıttır: 

kal}akçılık teşkilatı takip memuru - Soliat kızlar - XLOPHON Kralc - FL.EMİNG caz orkestrası. 
Omercl:r. Ayrıca: Sanatkar NAŞİD ve arkadaşları tarafından YARIM SAAT 

İddiaya. göre Omer, bir gün rakı ÖDÜNÇ komedi 3 perde 'T'ı:ıfsi'at el ilAnlannda. Telefon: 22127 
içmiş, kahveci Yakubun Suyolcular -••••••••,..•••••llii 
caddesindeki evine gelmiş, kapısını 1f26A••••~• MISCHA ELMAN' dan eonra •••••mllllıııı. 
tekme ile kırdıktan sonra içeriye gi 

Methur Fransız dahi aanatkan 

Bugıın kiı o rot? ram: 

ISTANBUL RADYOSU 
Öğle Neşriyatı: 
Saat 12,30 Pli.kla Türk muıikiıi, 12,51 

Havadis. 13,05 Plakla Türk musikisi, 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14 ıoo. 
Akşam Neşriyatı: 

-( "- MUekkillm doktor Refet, Ahme rerek orada bulunan Ahmedi tokatla 

N t N ••f din apartımanrnı tutmuştur. Fakat, mrş ve eroin aramıştır. 
0 er Ve U US Bay Ahmet, müteassıp b:X zattır. Reis, suçluya bunu niçin yaptığım 

Dairelerinde 
Son Teftişler 

Köpeğin g rdiği yere meleklerin gir sorduı!u ZRman şu cevabı aldı: 
nıiyeceğine kanidir. Bunun için apar - Ben Beyoğlündan geçiyordum. 
timanına köpeğin alınmamasını i~te Tanımadığım bir çocuk bana sokuldu 
mektedir. Bu teklifini krymetli bir 1 ve Yakubun kulübesinde bugün esrar 
köpeği bulunan doktora tekrarlamış nargilesi yakılacaktır, dedi. Zaten bir 
tır. Nihayyet bir gün köpek, ortadan gün evvel Yakubun lttisalindeki kultl 
yok edilmiştir. Bunu, Ahmet öldürt be yanmtştı. Bu, sabrkah idi. Ben 
müştUr. Halbuki. bu hayvan cins ve i.rnir'erime haber vermiye lU:ıum gör 
kıymetlidir El1i altın liraya almnus meden kulübevi bastım. Orada bulu 
tır. Nihayet bir gün köpek, orta 'lan nanlarm Ustlerini aradım. 

lacaues T ff İ 8 A U D 
Yegane VıYOLON RESIT ALI ni 

Saat 18,30 PlaklA dans musikisi, 
19,00 Bimen Sen ve arkadaşları tara 
fmdan Ttlrk musikiıi ve halk şarkıları 

19,30 Konferans: Doktor İbrahim Zati 
(Keyif verici zehirler ve alcooliıme) 

19,55 Borsa haberleri, 20,00 Mustafa 
ve arkadaşları tarafından Türk musiki 
si ye halk şarkıları, 20.30 Hava rapo 
ru, 20,33 Ömer Rıza tarahndan Arab 
ça söylev, 20,45 Nezihe ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı 
!arı (saat ayarı) , 21,15 Orkestra: 1 -
Morena: Potpourrl Viennoise, 2 -
DeTllbeıı: Valee de la Poupee, 3 -
Liszt: Rhapsodie No, 2, 4 - Siede: 

19 Son Kanun Çarp.mba Akf&DJı 

Müddeiumumi muavinlerı l.st.anbı.4' 
nüfus ve not.er dairelerindeki teftiş 
terini bitirmek Uzeredirler. 

SARA V Sinemasında 
- verilecektir. Biletler yarından itibaren ıablacakbr. -

Müddeiumumi muavinlerinden Re 
şat., Fener dlfus memurluğunu teft!ş 
etmiş ve bir suiistimal tedpı~ attiği 
içın ta.hktkıı.ta başl4.mt§tır. Muavinler 
dt.n Necat1 de lstanbul tıı.rR.fırıdaki 
l, 3, 4, ~ ve 6 ıncı noterliklP.rdel;i •ef 
tişlerini bitirıniıf ve raporlannı ha 
ıırlamıya ba,ıamı,txr. Yakında Bey 
oğlu tarafındaki nüfus ınemurlukla 
rmda da. teftişlere başla.nacaktır. 

Müddeiumumilik, lııtanbul nüfus 
memurlarından baı,ka birisi hakkında 
da bir yolsuz muamelenin vukubuldu 
ğunu tesbit etmiş ve ta.hkikata başla 
mıştır. Fener nüfW! memuru hakkın 
d& Villyetten ta.kiba.t müsaadeei iste 
nilmiftir. 

kUm altına alınmasını isterim. Şahit Şahitler üstlerini arad1~ım için ba 
ıerimiz de vardır. na muğber olmuşlar. Ben kimseyi 

Doktor Refet, daha evvel Ce:za dövmedim Esa:!!len orası ev değil, 
mahkemeelne mUracae.t ederek Ah di\kkan gibi bi~ydir. 
met aleyhine bir dava açmı~. fakat Mahkeme l}ahltlerin çaı!rrlması için 
milruru zaman noktasmda.n dava dUış muhakemeyi talik etmietir. 
tüğü için hukuk mahkemes•ne mUra 
ceat etmiye mecbur olmuştur. 

Tahkikat bakimi, iddianın ispatı 

için davanın mahkeme heyeti umumi 
yesine sevkedllınesine ke.rar vermiş 

Çantaköy Ko ucu unu 

Öldürenler Tutu!du 

BUGON: 

ASI GEN f BALl·N 
SON EMRi 

GARY COOPER -
MADELElNE f'ı\P.nı 

---· TURKÇE 

ve: IL.IK ACD 
Magda. Schneider.lvan Petro\•i.ch 

İki sinemada birden 

tir. Jandarma. Snivrin;n Çantaköyü ko 1 
rucusunu öldürenleri tesbit etmiş ve IJ l EN D A A 

OLUM - Türkiye tş Bankası Is 1 Niyazinin baka] dükkanını soymak is 1 ve H 1 ~ 1 ; 4 
tanbul Şubesi muhaberat servisi şefi terken bu cinayetei işliyenleri yaka --------------
Rifat Köprülünün üvey pederi, Dev ı 1am1ştrr. Bunlar. ayni köyden Hasatı ~RTUGRUL SADi 
let Şitrae1 Evrak Hazinesi emekll mc ı ve Karacaovah Hüseyin isminde iki .ıı'.'EK TiYATROSU 
murlarında.n Nurl Zümrüt ölmilf1tilr. arkadaştır. Evlerinde yapılan arama Bu gece 
Cenazesi bugün Kılıçalideki haneıin da da bir l}ok c;alınmtA eşya ve tngi- (Usküdar Hale) 
den kaldırıla~k nama.zt BE>şiktaş ca liz, A1man, Rus markalı üç maV?,er Sinemasmda j 
miinde kılındıktan eonra Yahya Efen bulunmuı;tur. T T A A T l L A M l 

Flitterovochen, S - Scriabine: Pre 
lude, 

ANKARA RADYOSU 
Oğle Neşriyatı: 

Saat: 12,30 - 12.50 Muntellf ptlk 
neşriyatı 12,50 - 13,15 Pllk: Türk 
musiki Ye halk ıarkrlan, 13,15-13,JO 
Dahill Ye harici haberler, 
Akşam Neşriyatı: 

Saat 18.30-19,00 muhtetlf pltk net 
riyatı 19,00 - 19,30 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rın Ye arka 
da,Jan) 19,30 - 19,45 Saat ayarı ve 
Arapça neşriyat, 19.45 - 20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (İnci ve ar 
lradaşları 20,15 - 23,00 Havacddr: 
Şakir Hazım Ergökmen 20,30 - 31 ,00 
Plikla dans musikisi, 21,00 - 21.15 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55 Stüdyo 
salon orkestrası, 

ı - P, Tosti Roman:ı:a Langt, 
Z-F. Salabert Leıı Airea de ScotW. 
3 - Grandos Prelude, 
4 - Beethoven Moza;k, 
5 - Braxton Cineta nene, 
21,55 - ZZ,00 Yarınki program •" 

İstiklal Marşt, 

Serserilik 
Suçlusu diye defnedilecektir. .............................................................. .-ı ........................ .. 

Meşhut suçlar MUddeiumumfliği 

dün bir serserilik iddwnru tetkik et 
miştir. Poliı hiç bir işi olmıyan, gece 
ıc::ıı1 ı;ıUplıcU .Yerı1:rae Oul~n ve ekl!!e 

OLUM - İstanbul C. MilddeiumJ 
miliği Başkatibi Emin ve eczacı kim 
7ac~ Burba.nedcllnin baba\11. 
rı Van Istinaf mahkemesi relsliğın 

den mütekait ve İstanbul bat<.ıRunda 
mukayyet Avukat Eğinli Ha.san Raci 
ölmüştür. 

En Büyük Reklamı, Yalnız En Büyük Ye En Güzel Filmler için Yapan 

riya sokaklarda yatan Ta.naş isminde 
bir genci yakalamış ve hakkında ser 
serilik cezası verilmek tizere Müddei 
umumiliğe •röndermiştir. Asliye dör 
düncü Ceza mahkemesi bugün suçıu 
hakkındaki kararını verecektir. 

MELE Sineması, 

ATES IE3) 
o;;}) 

-.. 

Senenin en güzel 
filmini gösteriyor: 

Şünheli Bir Cocuk 
Düşürme Yakası 

Galatada tskender sokağında Arap 
camii ci• I' nda oturan Ltllz isminde 
bir musevi kızı. dün c:ocuk dU!!Urmt>k 
Ur.ere iken hastaneye kaldırılmı~tır. 
MUrideiumumtlik bu hldisevt şüpheli 
gördüğü icin tahkikata ba.111amı1J ve 
tabibi adi11ere LUir.i hABtanede mua 
yene ettirmi'1;ir. Verileeek rapora 
göre tahkikata devam edi'ecektir. 

Cenazesi bugün saat 11 de EyUpte 
ki hanesinden kaldırılacak ve Eyüp 
cı.miinde öğle namazı kıJınd.ıktan SL•n 

ra Defterdardaki aile makberinc def 
ntidilecetkir. 

~Pledıye!lı Şehır fıyatrosu 

;j~ ;;~·;3;~~r~;:ı~ 
Baş ro~ler de: J E A N ETTE M A K D O N AL D ALLAN 

JONES 

D • kk t· Bu geceM suvar~ için bütün localar satılmıştır. SMOKiN veya FRAK mecburiyetiYOKTUR. 
1 . a ~ FİYATLARDA ZAM YOKTU!l. - MELEK GiŞESİ BUGUN SABAHTAN itibaren açıktır. Telefon :40868 

K u 1~J. c. D 1 K 1 S M 1 ,111/~ımıı~ Saat 20.30 da. ı · 
SATILIK KIRALIK /I// ,,,, flıi/11/ 

Komedi 3 perde mmıuu llllı 

Bu fil·m yarın 
matinelerden itibaren öPEIK ve 

liabam aapsa.rıydı; etleri ve dudakları titriyoıdu. 

Ona i~a.ret ederek yanıma çağırdım. Kalbimin çarpm 
tıeın gidermiye çalqıarak: 

- Uzülme babacıgım., dedim; bu adamı yola getir 
mek imkansızdır ... 

Ben kaderime boyun eğmiye razıyım.~ 
Cevap vermedi. Yanımda, bir iki dakika kadar a 

.takta durduktan sonra dedi ki: 
- Zaten kaderine boyun eğmekt.en başka ne ya 

pabileceksin ? .. Bu herifi yola getirmek için elimizde 
kuvvet yok!, 

(Beşinci kağıt) 
" ... Işte sonbahar!. Hava bulutlu .. Bugtın btru ya 

tağın içinde oturabiliyorum ... Vesimeden kUçUk a.y 
nayı istiyerek yüzüme baktım. Aman yarabbi!. Ke 
nan, bu korkunç yüzü iyi ki g~rmüyorsun .. Y\Utmıün 
sarılığı ancak bir ölünün yüzünde bulunabilir.. Du 
dakla.rım beyaz denecek kadar uçuk! .• Yanaklarım 
çökmüş .. Göz.lerim büyümüş ... Ya saçlarımı. Onlar 
kaç aydı:r taranmadı bilaenl. Bu bitik Nalanı görsen 
artık sevın.ezsln Kenan!. 
Şu hasta, yorgun kafam baıan ıı. kadar uzaklara 

gidiyor! Adada geçirdiğimiz o güzel i\inleri, bir ara 
da yaşadığımız uzun seneleri hatırlıyorum ... 

Sen o zamanlar yanımdaydın; yavrum aramızda 
koşar gezerdi; kocam iyi bir adamdı ... 

Kenan: ben o gUnlerden b.rine, yalnız birine dön 
mek içın neler vermezdim. 

Sana mektup yazamıyorum ... !ki günde bir yanım 
dan eksik olmıyan llhami Bey, senden ge.en mektup 
lar1 riıı :ıMYııırhırı \'TrtTTI ııtlvrır ... 

O glinden sonra babamla hiçç karlılatmadıl&r. Be 
nimle de bir kelime konuşmuyor ... 

Afif Bey saba.h ve t.k~m .zly&ntleıi.ni şimdiye ka 
de.r hiç ı ihmal etmedi ... Bu &dıunı kocamda.ıı çok da. 
h& iyi k&Jpli buluyarum ... 

Kenan! latan bula gelmen ve şu 8011 gün'terimde ya 
ıırtnda bulu.ııman kt.bn olınıy&ct.k mı?. Seni baza.n rü 
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yamda görüyorum... Karyolamın ba.fUCUnda oturu kıp gittl. 
yorsun ... YUzun kederli ... Beni tese.li edici sözler söy Yastıklara yüzüı~n gömerek hıçkmmya bqlactnn. 
lilyorsun.. Gönderdiğin mektnıp için af dileyoraun.. Bir haftadanberi biraz durulan ökıilrilklerim, yeni 

Ve uyandığım vakit yanımı boş buluyorum. den ciğerlerimi sökmiye başlamıştı. 
Kenan! lstanbu!a gelmen ve şu son günlerimde Bu kötü adamı niçin aldatmamıştmı?. Neden ona 

yanımda bulunman kabil olmıyacak .mı?. Seni bazan ihanet etmemek için büyük fedakirlıklar yapmışım 
rüyamda görüyorum.. Karyolamın ba§ucunda oturu sanki ... 
yorsun ... Yüzün kederli ... Beni teselli edici sözler ıöy Kenan! Beni zorla almahydm. benf zorla esir etme 
lüyorsun ... Gönderdiğin mektup için af dileyorsun.. liydin .. Ne divane imişiz yarabbi... Bunca feragat 

Ve uyandıtım vakit yamimı boş buluyorum. bugünU görmek için miydi?. 
(Altıncı kağıt) Vesime, sesimi du·ymuş olacak ki, hemen koşarak 

0 
... tki gün önce, Ilhami Beyle odada ya1nız kaldık. geJ.di: iki büklüm olan vücudümü, arkaya yasladı. 

Son bir tecrübe yapmak istedim. Zayıf bir sesle de Dudaklarım yine kan içinde kalmıştı. Bu, kanlar. bu 
dim ki: kanlar Kenan! .. Beni mezara slirükliyen bu kırmızı 

- llhami !. Bana biraz olsun aciı!llıyacak mısın? renkten ve bu ılık, tuzlu lezzetten ikrah ediyorum ... 
Artık can çekiştiğimi görüyorsun ... lntikamıru şimdi 
ye kadar aldın ... Bir kere olsun bana yavrumu gös 
ter!.. 
Ş:ddetle yfizünU döndü Gözlerime hain bakışlarını 

dikerek difleri arasmdan fısıldadı: 
- Sue!.. 
- Susa ı ;ım!. Bana acı biraz! .• 
- Hlll mı bu merhamet dilendlili !. Benim bir 

dakika rahatrm olmıyacak mı? .. 
- Dhaml._ 
Elln.i uzatarak beni susturdu ve klpJY! ~l'J)an.k çı 

Kenan; eminim ki şimdi merak içindesin .. Mektup 
lanna cevap göndermediğim için endişe ediyorsun, 
değil mi? .. Zavallı dostum; bu satrrlan okurken be 
nim kabahatsiz olduğuın.u anlatacaksm ... 

Bi.ru evvel Afif Bey geldi. Bana dalgın ve uznın. 
bir nazarla baktıktan 80nra geçip bir iskemleye otur 
du. Alın kı1'1Ş1k, gözleri buğulu idi. Hs.ttA. rengini bi 
le lüzumundan fazla uçuk görllyordum. BJr mUddet 
sustuktan eorıra, dofrularak dedi ki: 

- Tetleffilslerin.iti biraz muntazam görüyorum ..• 

Sinemalannda 
birden gösterilecektir. 

Kendınizde bir iyilik hissediyor muswıua ? ... 
Hafif bir ıesle: 
- Bilakis, dedim. 
Sonta daha hafif ilave ettim: 
- Doktor Bey!. Hakikati benden saklamayınız

Pek yakında öleceğim değil mi?. 
- Niçin böyle §eyler düşünüyorsunuz Naıan Ha 

nım ? .. Kuruntu .. 
- Kuruntu değil!. Hakikat!. 
- Hayır! Hayır! Yanılryorsunını .. , 
- Her ne ise! .. Sizden birşey istiyeceğim ... Benim 

saadetime çalışacağınızı vadetmi~tiniz değil mi?. 
- Buyurun .. 
Tereddüt ettim. Doktor Afif ayağa kalkarak yanı 

ma geldi; karşımda kol l arını kavuşturarak durdu. 
- Her ne isterseniz yapacağıma. namusum üzerine 

yemin ederim dedi. Elverir ki bu, yapabileceğim bir 
i@ olsun! .. 

- Çok kolay! dedim. Bir telgraf çekecek.ainiz ... 
- Kime?. 
-. Kenana!.. 
- Kenana mı?. 
Rengı büsbütün sarardı. Alnının ortasında iri bir 

ıiamar kabarmıştı, 

- Fakat ... 
Diye kekeledi. 
- Bu benim son arzumdur doktor bey dectım. 

Aramızda uzun bir sessizlik oldu Sonra başını kal 
dırarak: 

- Pekala! dedi. Lakin ne şekilde çekiJmek ıa.zmı 
geldiğini söyleyin .. Ben yazayım. 

- tşte ! Adresile birlikte buraya hazırlamıştım .. 
Buyurun.. 

Yorganm altında. sa.kladıfım kilçtık klğıdı ona o 
zattnn. Ahp . 'ytikaek sesle okudu: 

(D. R.) SUvarl alayı, beşinci ta.bur, sekizinci NSlUk 
mül!zlmi Kena.n Ziya Beye: Olüyonım ... Çabuk gel!. 
Nalan ... " <Arkıuııı var) 



TAN 
Gündelik Gazete 
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'l'.AN,ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her leyde temiz. dilriist. samimi 

olırıak, kariin guetesi oknıya 
çahtmaktır. 
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-ABONE BED•..1:E1 ........ •--

'l'flrld,.e Kcnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 a 6 A7 JSOO • 
400 • JA7 800 • 
lSO • 1 A7 SOO • 

lliJJetJerara11 poııta fttihadımı dahil ol 
lhıJan memleketler ıcıa 30, 16, 9, J.S lıra 
dır: Abone bedelı pefllldir, Adres detiı 
ti11ne1r 25 kuruttar, Cenp ic;in mektup 
ı.,.. 10 kunqlak -• UIYcai llımıdır, ...., _. 

C GONON MESELELERJ 

Manisa Mebusunun 

Teklifleri 

Münasebetile 
lranisa Mebusu B. S&bri Toprak, 
~ede vatandaşlarm twkçe ko. 
lll§ılnala.n mecburlyetiınJ.n kaoulma-
11 Dıaksa.dile Millet Meclisine bir kL 
•111ı liyihuı tekltfinde bulundu. Mec 
Ust.e DahWye ve Hariciye eoeümmle. 
ti. böyle bir ıeıkllf e lüzmn olmadığı ka 
--.U.e varmJ§, liyihayı reddetmlt
tb-. "UIU8,, refildndz bu mUnasebet. 
le §Öyle bir bafyazı nflfl'etınlştlr: 
"Yabancı memleketlenlen gelecek 

t't1rk omuy. ~r Türklyeye 
kabuı edilmemek, AVJ'Up&, Filistin ve 
)'a dünyanın herhangi btr noktasın. 
cla.a M..m hicretine müsaade olmı.. 
~ ecmebl tabiiyetindeki Muse.. 
\'ller, Türk tabllyetbıe alınmamak ve 
)fti&lüman olsun olmaSJD, diğer eme. 
blJer Tiirldye tabiiyetlııe ahnmak L 
~ bir yıl 80lll'& tiirkçe konuşmayı 
ı.....ıı.üt etmek ve buna benzer diğer 
.,_.. ta.ky[tıeri Dıtlva edea t.eklifler, 
eltin, aidiyetlerine göre, Ha.riclye ve 
n...ıuye Enctlmenlerl taraf mdan l'ed 
cledibnişttr. 
&ıcibnenlerlmbl. ba ret :ka.1'2nna 
~en muclp aebepler malômdur. 
~~yet ve da)'MUllll& ve ldllttlr 
.-.. "il davalanm t.eıımlll eden bötön 
~lar, anayaada ve diler Türk 
"-ıt111llarmda vanbr. Ancak ve yal. 
~~şart ve menfaatlere göre, 
~ koymak ve lstiklil esaamı 
:.""'llll m~ her türlti .eeııe. 
bt lesirlere kal'fl müdafaa etmek Ke. 
"-uet rejlmill day81lçlarmda.ndıl'. 
--.ıeket Jolnde yaşıyan Türk vatuL 
~ hak, haysiyet, ~ef ve 
-._faaüerlnl hedef tutuı tedblrl\Si. 
-.ız. l'eddedildlğinl eöyl~ t.ek. 
llfıer •evinden ifratla.n tamamen tiL 
~ kduak kadar yerinde ve kL 
fidıı.ıer. 

8ecı Ue karşılaınaeaklanna tllphe 
4laı.i 01mua, bu tekliflerin Yllllllt a. 
ki.iv bırakmak bekımmdan, ayn bir 
~ olduğunu da 8Öylemek 
"°lru olur. Hemen herkes tarafmdaa 
bltıaınek limnclır ki, Tüddyede, ana 
~ ve Türk kanunlanllrn temin 
ettlft hak ve menfaatlerden istifade 
~ olanJar, onlann temin ettiği 
tllıniyete tam bir itimat beslem~ 
.. il YlllUlmazlar. 

}(anıutay encümenle.Tinin vermiş 
.ıdtıkları ret karal'lanmn hususi bir 
lblnası ve ehemmiyeti vardır." 

Ev idaresi Kurs 
l111tlhanında Kazananlar 
Bu sene Gazi Terbiye enstitüsünde 

bıekteplere ev idaresi muallimi yeti9 
tlrrnek Uzere bir kurs açılmıştır. 'red 
liaatı Uç sene stırecek olan bu kurs 
~in açılan müsabaka imtihanında Sa 
diye GUrdap, Nusret Şen. U.mia Al 
l>aı-, Seıniba Aydınlı, Nimet Alkmt, 
~Ukiye Sezer, MelAhat GürbUzer, Fe 
tilıa 'Ve Feride kazanmışlardır. 

U111urnt Kanalizasyona 
'b~_ağlanacak Lağımlar 
~al&rdaki lağımların umumi ka

llallıasyona bağlanması i§i belediye 
~ ınUteahhıde verilecektir. t ti1 
t t, bağlama işini yaptıktan son 
ıı:. belediye bina sahiplerinden her bi 
ıe:a dUten ınaarafı tahsil ederek nıü 

hhide 'Verecektir. 

imtihan Yeren Doçentler 
tzı~ebi~at Fakültesi doçentlerin.de~ 
ile ~ Ziya, d<>gentlik taıimatnamesı 
~e, bir jtlri önünde imtihan ver 
Vehb·· %afya doçenti Ali Tevfikle 
4lun 1• Jeoloji doçenti Ahmet Can, 
ifa et Hu1f1a1, felsefe doçenti Halil ,.:;;.1.nat dogenu Fazıla Şevket te 

da hntihanlannı vereceklerdiT. 

1 A ft 

Kitabeye Dokunmayın 
. 

• atanbulun iman. lıtan-
1 bullular için Sünün en 

ehemmiyetli mevzuu itte bu. 
Bir za.manlar çocuklar ara
ımda moda olan (karamela) 
gibi hemen her ağızda ayni 
söz ••• Teminatlı bazı havadiı
lere ıöre de (Bebek) in bil
mem nerMinden falan yerine 
kadar bütün yalılar iıtimlik e
dilecekmif. Rıhbm bilmem 
kaç metre genitletilerek asfalt 
yapılacakmıf.. güzel Yurdu
nu kim mamur görmek iste
mez. Allah kolaylık versin. Bi 
zim gibi ukba hududuna yak
laf&D]ara da ecel aman verıin 
de İnf&allah görelim, sevin~ 
lim, iftihar edelim. Fakat tu
haf değil mi? Bu laf her açıl
dıkça içimde bir ürperme du~ 
yuyorum. Hele sağdan soldan 
(plan) lar aunuldukça ürper
me müthit bir titremeye inkr
li.p ediyor. 

Çünkü: lmar eskinin hasmıdır . 
Asrl gencin ihtiyara düşman olu 

3u gibi. Gelgeleli.m Istanbulun en 
bUyUk kıymti, hususiyeti tarihi ha 
linde ve tabii güzelliklerinde değil 
midir? Meseli., ben Sarayburnunu, 
koekocaman bir tarihi bağrına al 
mı§ mukaddes bir türbeye benr.eti 
rim. Şehre girerken ve çıkarken u 

fak ufak kubbeli saraylar, düşma 
na karşı denizle sağlam br ittifak 
akdetmiş gibi sahil boyunca uzanıp 
giden kaleler, kalbimde çok derin 
heyecanlar uyandırırlar. Kalelere 
savrulan taş gülleleri, atılan ip 
merdivenleri, mütekabilen burçlar 
dan -dökülen kızgın yağları, alevli 
paçavralan düşUnilrüm. Atlan 
nm sağrılarına topu bir yamçı bağ 
lzyvak Asya çöllerinden yallah et 
mit bir tıutam ecdadın §ahametli 
çehreleri gözlerimin önüne gelir. 
.Beşerl kuvvetin, azmin, imanın ili. 
hl iktidarlarını tahayyülden bapn 
döner. Aczimle, aefahatimle kıyas 
lar yaparım, vicdanım döğünür. 

Bir hitıradan bin intibaha, her in 
tibahtan bin hevecana geçerim. 

• nan olsun, frenkler de böyle 
1 dir. Buraya seyyah sıfatile 

gelenler, güneşi parçalıyarak her \ 
dalgasına bir oyuncak gibi dağıtan I 
Jdarmaranın ziya cömertliğine me 
telik vermezler. Tıi uzaklardan dur 
binlerinin dar halkasına gözlerini 
uydururlar, ufukta Ayasofyayı, sa 
hilde mermer kaleleri ararlar. Her 
kalenin her taşından hezimetin sır 
rını sorarlar, heyecanlanırlar. Ben 
kaç frenkten ıu töhmeti işitmişim 
dlr: 

- Yazık .. Bunlarm kıymetlerini 
bilmiyorsun uz. Bizde olsaydı altın 
bir zincirle muhafaza altına alırdık. 
Her taş ecdadınızın §ahamet kita 
beleri, her kale tarihin bir kabri 
dir. Siz ise süprt1ntülük diye kul 
!anıyorsunuz. 

B ilmem kabahat mukadderat 
ta mıdır, yoksa bizde mi 

dir? Ne yapsak mutlaka ya mima 
rl veya tabii bir güzelliği orta.dan 
kaldırıyoruz. Mesela Bebekte bir 
samanlar ne güzel eda vardı. Sahil 
iki katlı sahiren ptafatlı deiil am 
ma, ağır başlı, vakur edalı yalılar 
la müzeyyen idi. Her yalının arka 
smda çalımlı bir korusu vardı. Bu 
korular mtinhaainuı erguvan, keıl 
tane. manolya, ıhlamur, akasya ve 

Yakın t~rihte Be,iktaı ve civarını Boğaza Joğru gösteren bir tablo 

ı········ .. ······························ .... ····· ........ 

ı Yazan: RESSAM 
: .............. ~ ........................................ . 
yıllanmış değil, asırlanmış fıstık a o debdebeli manzaranın yerinde tıp 
ğaçlarmdan müteşekkildi. Hele sa kı bir delinin resim defterini an 
bahlan gün doğarken güneş te ya dıran tuhaf tuhaf şekillerde zevk 
kut ve zUmrUtten konf etlerini sa 
vurunca uzaktan bir bakış, cen 
netten bir perde açılıyor hissini 
verirdi insana. Ve Bebek dağlan 
her mevsimde ayn bir çiçek deme 
tini andınrdı. Nisandan. Temmuza 
kadar her mevsim dağlar bir bu 
hurdan gibi tüter, rakit akşamlar 
yüzbin çiçekten bir damla silrUn 
milş kokular sahile inerler, deniz 
de yıkanırlaMı. Her sabah ve her 
gece o korularda bUlbUI sesinden 
çağlayanlar coşardı. 

.w 
B ugilnkü kele§ mezarlık o za 

man som yakuttan ve som 
zUmrUtten ta.rsi edilm~ gibi güm 
rah bir erguvanlık ve servilikti. 
Baktıkça her serviyi yakut bir ha 

vuzdan fırlamUJ zümrüt bir fıskı 
yeye benzetirdim. Bu ölüler bahçe 
sinde ~ksek burçlü kale Fatihin 

mücessem bir heykeli gibi görünür 

dü. Düşündükçe bu beldeler Şebin 
şahını esir edip bize hediye eden 
ecdadın her damla kanından bir er 
guvan fışkırmış sanırdım. Bugün tile 

INGILIZ KARIKATORO: 

ten ve mimari hüviyetten mahrum 
binalar, eski korulukların yerinde 
ise çırçıplak tarlalar var. Artık ne 
bir bülbül sesini işitmek, ne bir ne 

fes çiçek kokusu almak kabil de 
,ğil. 

Şu satırları yazarken mazi per 
de perde gözlerimde açılıyor da 
titriyorum. Gençliğimde Toz.kopa 
randa, Tepebaşında eti.itler yapar 
dım. Bugünkü belediye binasından 

Tepebaşına ve oradan deniz kenan 
na kadar o saha ki.milen servilik 
ti. Grup zamanlarında o serviler 
yan yerlerine kadar al atlasa bü 
rünilr, yemyeşil kadife eteklerini 
yerlerde sürilrlerdi. Gerçi onlar 
adem diyarının olanca manevi me 
habetini hüviyet edinmiş korkunç 
bekçilerdi. Fakat ne dilber kamet 
leri, ne manalı bir cemiyetleri var 
dı ! Hususile sabahlan erguvan uf 
ka karşı kuyruklarını açmış binler 
ce taus gibi görünürler, makbere 
den tüten sis geniş bir buhurdan 
dan dağılan mukaddes duman gibi 
bütün vadiye yayılırdı Şimdi her 
geçtikçe başımı öne eğiyorum. Sağ 
da, solda iki gece deve kervanı 
nı andıran apartıman1ardan biri be 
ni dişliyecek sanıyorum. 

'.Arabiatanı letih için yapılan radyo muluJTebai halrlanıla.. 

I
• şte bunun içindir ki her i 

mar lafı açıldıkça ve bilhas 
sa şuradan şuraya yol açmah. bu 
mahfili, bu sebili kaldırmalı, filin 
yerden filan yere bir köprü atmalı, 

ayağını Sarayburnuna çakmalı gi 
bi tavs'yeler, fikirler işittikçe yal 

nız titremiyoruım, içimin damla 
damla eridiğini hiaııediyorum. Bili 
yonım ki bunlann hepsi yapılabi 
lir, ve para bulu:ıunca az zaman 

zarfında Istarıbul yepyeni bir şe 
hir haline geıiıilir, fakat bir sene, 

beş sene, hattiı. on sene, yüz sene 
çalıfilsa aı..a ba bir Karacaahmet 
vücude get.aflebilir mi? Hayır, onu 
ıyapan kudret, malzeme olarak za 
man dediğimiz bir mat.eryali kut 

lanmıştır ki i.nsanlarm llmf, ve nak 

di kifayetleri onu satın almıya 

muktedir değildir. 

.. , .... __ ···-·· ~- ..._ 

Ah, ey aziz gençler, müdahale 
mi mazur görünüz, bugün hükUm 
sizin, ferman ~:.Zin, mWk sizin, ne 
yaparsanız yapınız, dilerseniz be 
ni de bir Umran temeline moloz dl 
ye atınız. Fakat Allah nzaeı için, 
hilsnü tabiatte bir noktaya, ecdat 
yadigi.rlarından tek bir kitabeye, 
hatta bir serviye dokunmayınız. Bi 
1iniz !:i en kilçüğU, en bUyük mefa 
birimizden ve asaletimizin en inan 
dırıcı §8.hitlerinden biridir!. 

Bay Jl'arak'a: 
Çok ,hem de o<>k hakJnn17. var. Sa 

balon Oçtlnf' kada.r radyo ı,~lan kom 
tunuzu suıııturtmak hakkınızdıl'. 

Bayan Ntl..het'e: 
n&mı icraya ko)'Ull. Borçlunm mal 

beyamnda bulmmaJr mecburiyetinde 
dlr. G&rt.ereoelf mallara bacılz koya 
blllraıb. 

lmuıil Kemal ELBIR 
1.stanbul Barosunda Avukat 

s 

Hııcın 1 
~KOŞ~ 

Türkçesiz Veya 

Türkçesi 

Bozuk Levhalar. 

Yazalar, V. S .. 
[Yazan: Aka GünJüz] 

Gueteca arkadaşlaruu ik.tde bu hır 
ÇUWlfıp dururlar: 

"- Dükki.o levhalannda, duvar • 
lan'.la, lo.luMltaJa.rda, şurada ,;e bura
da bu!unao ,eylerde ttirkçeye karşı 
bir liübaıllik, bu saygısızlık, merkep. 
ilk sayılacak derecede bir kayıısizlik 
göriüüyorl Bu ne kiastahhktır? Türk 
memleketinde al.) angoz satmanm ne 
olduğunu bwıa curet edoolere goste. 
rellm ! Kimi hiç turkçe olmı) an kimi 
oo.mk türkoe olan lıu dükkan ıe' ha. 
lan nedir? SU af.~ler mafişler, bu lis 
teler mısteler, bu öıµm Ui.nları mL 
li.nlan ne oluyo.rf 

Asnıak, lp işi; kesmek, cinayet; 
Nasrettin Hocanınki suda.o geliıncıye 
kadar sopa çekmek, meşhut cürüm; 
öyleyse kanun i t.er, knnwı çıkarma. 
lı! Bu milli meseleyi böylece hallet. 
meli! Tahammülümüz kalmadı!,, 

Benden çok hırçınlık eden bu !llaytn 
meslekdaşlanmrn haldan vardır. E. 
vet, böyle oldu, böyle oluyor. n bu 
gidiş böyle stlrerse böyle olacaktır. 

Y'&lnıı azh arkftda.."}lanmın yanrlcl* 
lan noktalar görüyonun. Nezaket ve 
sevgtlerlne dayanarak bu noktalan 
aydrn'at ak l t r'm. 

ı - Bu maskarahklar Türklüğe 
kar§ı blr saygısızlık göstermek için 
yapılmıyor. Çünkü bunun ihtimali 
yoktur. Kim yapabOir bunuf Kimin 
haddlae! &nnm tarihe, klm yapa.. 
blllr bunu! Bir k~i mi? Birkaç kişi 
mi! Blrçôk klıl mi! Biz; devlet bile 
olsa, bmıa ctlret edenin. ağt% P1lY•lll 
ve!ren bir milletiz. Hayır: bunlar bil 
gtslzıtkten, yapbrdıklan, yazdırdık • 
lan adamlarm blllrllkterlne 'na.uşnı. 
dan, ucuza mal etmek arsızlığmdan 
Heri geliyor. Blnaenalel•h; 

2 - Mllli bir mesele değildir. Ve 
mllU blr mesele lmlf gibi ortaya at. 
mak acıelecllğ'nde buhmmıyalım. Çün 
kil mllll meseleler ağız kalabalığı ile 
halledilın-. 
S- Ne mitli meeeledlr, ne hakaret 

meselesidir, ne maksadı mahsu la ya 
pılmftj edepelzliıktlr. Hayır, hiçbir !)ey 

değildir, sadece; 
f - Evet, ndece bir belediye ve 

halkevl vuifesidlr. Türkiyede, Türk 
belediye, ttırkçe vazifesini şimdiye ka 
dar akıt edememişse "masum günah 
kA.r.,lara ae çatıp duruyoruz? 

Dtlkkln levhala.n enine boyuna, 
harfine kellmesbıe, sa.ntimine çivisi
ne kadar görtllör, okunur, ölçülür. sa 
yılll' da ondan soon resim ahllll'. 

Beledil elerim iz bu levhalan ölçer 
le.Tken, biçerlerken, okurlarken, ktılL 
melerinl sayarlarken neden ağu:la.n 

vanp ta: 

- Bu levha ttlrk~ değildir. 
Yahut: 
- Bu levhanm türkçesi bozuktur. 
Binaenaleyh: 
- Bu levhanın doğru till'kçesl ba. 

dur. Böyle l'udınp getf:r. 
Demiyorlar! Neden! Ve niçin ıev. 

ha l'tıt!llmleri verilmiş mi, kaçak levha 
vu mı diye cayır vızır teftiş ederler. 
ken yuılıı, bozuk ttlrkçe var mı yok 
mu? diye dikkat etmiyorlar f Bunla
ra da kanun. nizam, talimatname, em 
ri yevmi istemftZ YL Her Türk mL 

demld ba ekalft ıörüp sızlanıyor. be. 
lediyelflr de görmeli değll midirler! 
Ve niçin tabla izini almak lstiyene: 

- Gtt, bnno, bulunduJtun mmta. 
kamn balkevine imza ettlT. Bakalım 
doğru türkçe midir. bozuk türkçe mL 
dlr! izin ondan 90llr&t 

Demiyorlar! Zor bir şey mi! Va.. 
zlfe mutlaka ınaddf mi olmalıdır! Bu 
non miaevlsl, mllfiai yok mudur! 

Belediyeler bmıu yaparlarsa; ...._ 
gl, Ttlrk şflrayı devleti, hanki Tt1ı1l 
mahkemeal onlan: 

- Sis bozuk ttlrtcçeye veya fflrk. 
çeslzllfe kin vennedioh! ! diye ceza.. 
landmr! 

Mtlraoaat edenlere, bele il~ eler bu. 
na 8Öylt"dflf'r ıfp ı<' "'"nrl n ''" g oo. 
ıer mi oldu? Vı:r ~e~ooln oltiu\ı;;a ~ 
lediyt tenbihatmu 11 yır tın ket 
~:rru11 vt'rmedller mi? 

Lokantaları teftaı: eden kını? Be. 
ledJye. Lokantayı teftiş, lokaııtBIUD 
t.epeden tmıağaıa kadardır. Llst.eler 
de buna dahlldlr. Pis mutfak, bayat 
ymıek ne Ue, dDI bozuk Uste de odu.r. 

'Utfen sayfayı tevirlnlz) 
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1 II IK.A.YE 
A Jtmışlık hoca Tevf'ık Elendi 

hakikaten iyi yürekli, ırz 

ehli bir adamdı. Denizden dört bet 
saat mesafedeki bir yamacın kovu 
ğuna sığınmış bir tahtacı, Alevi kö 
yüne gidip Kızılbaş Tllrkmenleri Ha 
neft mezhebine sokmıya çalıpcak 

tı. 

Köy meydanına geldi. Asmalar • 
dan altın rezakı ve misket salkım· 
lan, ağaçlardan mandalinler, Por 
takallar, narlar, ıekerleme kesti -
ren insanlann bafı gibi sallanıyor. 
lar, gölgelerinde oyna.pn çocukla· 
rm koyunlarına düşüvermeleri p 
liyordu. 

1 

Güneş Takımın n 
Şampiyonluğu 

Tasdik Edildi 

l 
Güne, Klübünün son bi- • 

rinci talam lıatlro.u. Günet 
bu lıotlro ile w"'en PtUGT 
Velaya lta'fl yarula lıalan 

Hoca Tevfik Efendi köye girer 
ken, insana birkaç kere bqmı dön 
dUrUp te bir daha baktıracak ka. 
dar göze çarpan genç, güzel, ve ge 
be bir Türkmen kızma rutgelmit 
ti. Hoca orada duranlardan, bu kı 
zm kimin karısı olduğunu aordu. 
Hiç kimsenin kansı olmadığı ceva 
bını almca şaşaladı. Günah! kızın 
yUzllne, gözüne, ve ıısözilne, iklim 
kendi eğe zerafetini salmlfb. 

Hakikatin Direkleri 
maçını oynadı, 4 - O walip 
weltli. 

Giine,e, 1931 - 1938 t .. 
tanbal latbol f'll'lpİyonlu
fana temin etlen takım. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Yazan: ~ 
vermek isterdi amma bel puaerll 
yoktu. Kendi elile daldan topladl
ğJ ve bUrcl1 bOrct1 dal yamacı • 
kan bu ouan getiriyordu. 

Teesstlsünil daha diln g:bi hatırlı. 
yoruz. Spor faaliyet;ne bafladığı gün 
lerde çıkardığı takımlarm reeimleri 
henüz solmadı. Aleyhinde yuılan teY 
lerin müreltkepleri kurumadı. Mazi. 
9ine hal denecek kadar tue bir ha. 
yatı olan Güneş klilbil Iatanbul birin 
cıai oldu. 

fa müaabakuile nihayete eren Js.

1

-
tanbul lig maçlan mllU kümeye gi. 
recek dört letanbul klUbUnU meyda. 
na çıkarmakla beraber lstanbul şam 
piyonunu da tayin etti. 

H oca Eevfik Efendi ahaliyi 
oracıkta bafına topladı. Ki 

zılbaşlıktan vazgeçmelerinden, me 
Bell gördüğü kızın niklhlanmasI 

Halkm'llGS lalılcpu . ! 
""' 

K JZ kurtardJiı adamı o gece 
yahiu baflD& terkedememt 

Uç dört gün llODI'& da terkedeai gel 
miyordu. Yalnu kalıyorlardı. Fa • 
kat hiç kimae görmesin diye Dir o
danın içme kapanmıı gibi yalnız de 
ğillerdi. Ufuktan koca bir ay çıkı. 
yordu. Ikiai de o kadar az çocuk 
ve o kadar pek çocuk idiler ki, bi
ribirinin gözi1ıı9 öteki bir melek 
ti; ; dtlnyada bir cennet iti. 

Z aten hediye. bir iman g&a 
lllntl kopanp termedili lçllle 

davete icabet edıemlyenlerin g&r. 
derdilderl mektup kabilinden, bir 
tarziye değildir de nedir? 

Yirmi beşer, otuzar senelik yerlet
mil ananeleri olan Uç kuvvetli rakip 
araamdan bu fırlaYJ§, Güne~ ihya i. 
c;ın feragat;n dereces:ni fedaklrlı~ 
kadar çıkarmıı olan hakiki amatö 
rtln beklediği en büyük mükifattı. 
Fedakarlığın hak ettiği bir mllWat 
önünde ona li.yt< olanları candan teb 
rik etmek borçtur. 

Kısa tarih nde bfr ıampiyunluk rilt 
besi almıya muvaffak olan Günetin 
gelecek seneki maçlarma geçen sene 
nin birincisi gibi çıkması mühim. m& 
nevf b!r istisnadır. 

Kısa tarihinde bir pmpiyonluk rllt 
besi almıya muvaffak olan Gtlııefin 
gelecek eeneki maçlarma &~ 
a cnin 'biri~ ~m..ı mtiıTiıİ 
Yi bir istinattır. 

Gllnet klUbilnibı çocuklarr bugün. 
den sonra lstanbul birinciliğine ytllr. 
melmiş olmanın daha kuvvetli duyu. 
racağI ferdi, cem'i izzeti nefis ve ve. 
kar h slerile daha yUkselmi.ye çalıta
cak ardır. 

Güneşliler Vefayı yend;kleri gün, 
bazı gazetelerde çıkan acayip gol mu 
kayeselerine rağmen, Istant uı birin. 
eil ğlni kazandıklanm biliyorlardı. 

Gal'biyetlerini p.matalı -,e cotkun a. 
laylı tezahtlrat'a sokaklira tqırma. 
mayı bildiler. 

Genç bir klübtln ilk şampiyonlu • 
fuııda galibiyeti bu kadar iyi humet 
meyi bilen sporculara: 

M;l!t küme birinciliğinde de tallhL 
D z ve yolunuz açık olsun! 
Duumı çok görmüyonı& 

lıtanbal nnntakaamn tadilı 
ettifi waiyet 

Pazar gtıııil oymyan GUnee - Ve.. 

Bu takımlar mal6m olduğu üzere 
Be9iktq, GUne9, Fener, Galatasaray 
klüplerid:r. 

Yalnız bu dört klUpten Uçtl, Gllneş, 
Fener, Beşiktat 24 müsavi puvan L.. 
dıklanndıan aralarından lstanbul şanı 
piyonunu ayırmak için gazeteler ~n 
lerdenberi mUnak8.1J8lar açc;tılar ve 
muhtelif memleketlerde tatbik e 
dilen wıullere dayanarak istedik : 
1eri klUbU f&IDpiyon ilan ettiler. 1 

Nihayet il futbol ajanının ,.,..lMa. 
halesine lüzum gösterdi. Futbol aja. 
DJ, bWiln dünyada tatbik edilen bey. 
nelmllel gol Averaj hesabını yaptı. 

Neticede aşağıda dercettiğim;z ·.:etve 
le ıstinaden Güneş klübU,ün f l'lt· ın. 
bul ıampiyonu olduğunu kabul ve 
tudik etti. 

1 inci Güne, 2 inci Fenerbahçc. 3 
llnctl Beşiktaş, 4 UnMl Gatataraya. 5 
inci Vefa, 6 mcı Beykoz. 7 inci Ist~-ı 
bulapor, 8 inci Süleyınaniye, 9 ımcu 
Topkapı, 10 uncu Eyüp. 

Bu vaziyete nazaran lıtanbtıldan 
GUrıeş, Fenerbahçe. Beşktq. G11lll
tasaray klUpleri mitll kümede Jqtıuı. 
bulu temsil edecekler ve ronuncu o. 
lan Eyüp takımı ikinc:' kilnıe birincisi 
olacak taktmla otomatikman yerini 
değişt1recek ve ge!ecek sene ikin<'ı kii 
mede oymyacaktır. Futbol aia.nl!ğı • 
DJn kltlplerin son vaziyetini tesbit e 
den cetveli n.,ediyoruz. 

Yhme Müsabakalannda 
Kurbağalama Kalkıyor m117 

Dllnya au topu pmplyonu bulurıan 
ve 100 metre dünya serbest mUN... 
balraanun rekorunu ellerinde bulun. 
duran Macarlar beynelmilel yüzme 
federasyonuna müracaat ederek kur 
balama milsabakalarmm resmi · 1U. 

Duftl'lara yaptlftmı.a e-ue L l&bakalar programından çıkarılma • 
....,. da böyledir. Oleala kaptou amı ıatem,iflerdir. Buna aebep olarak 
IMıledlyeala mabtarl* daln9i verir. kurbalama yüzme stilinin çok rııilte. 
G&nlUmesl ...... blslm doktor rapor havvil olduğunu ve bazan bir parça 
eder. Nüfaa, bydlnl düter· A._ L lltl1e uygun yUzmiyen sporcunun dıs. 
..._. ttlrqe yoktur! iti va~ kalltlye edUerelr puvan Uzeriııde mtl. 
ll8llöll aab1b1 midir, yolma bmlar h!m bir rol oynadığım göetermi§ler. 
•f 

0

dlr. 
G6rlUUyor ki, meeele yapma tey, 

lü meaele değ114lr. Bu.'ı, 1ıe111 pek 
1IMlt bir belediye lfkllr. Beleıllyeler 
... mDU ve minevt vulfelerlınl ihmal 
et.meıtJer, ne rtlrldye elalılealr, ae 
• bir 1De1e1e orta7a Clbr. 

Ortada meaele yoktur, vulfe URt 
kubp vardır. 
~ lllll1Nlll ya, amma mllfoDıda 

bir beld töyle diyecek balmar: 
- Vay! Beledlyelen t.eeavtls edL 

J'OnRm ha! Vay ta, 'vay ba bal Ve. 
l&lre. .. 

Macarlamı bu tekliflerinin AJman 
ve Japonlar tarafından kabul edil • 
miyeceği tahmin edilmektedir. 

Macarlar Porteklze 

MağlOp Oldu 
Uzbonda ıııilll statta yirmi bin 

•ylrct önünde yapılan Macar - Por 
tekia milU futbol maçı Macarların &. 

tır bir matlO.biyet:le neticelenmiştir. 
Son zamanlarda bir çok muvaffala. 

Kaplan Da'a'nın Lontlratlan 
eazetemize •öntlertlifi reaim 

Tekirdağlı ile 
lngilterede 

Güresecek Hintli 
Dünkü ıpor kıammuzda, geçenler· 

de burada Tekirdaflıya yenilip kil
çük kardeıi kaplan Dulanm yanma 
dönen Hintliden aldığımız mektubu 
neşretmiştik. 

H.nıtli pehlivanın kaplan li.kabile 
anılan kardeşile Londrada çarpıjt·r. 
mak' istediği Tekirdağlı Hüseyinin ya 
kında yola çıkacağını da ayni yazıda 
bildirmiş ve bir mWikatmı neşretmiş 
tik. 

Kaplan Dulanın gönderdiği nnim. 
!erden birini hugün koyuyoruz. 

Hintli pehlivanın adaleleri ve her 
hali hakiki bir pehlivan olduğunu göl 
teri yor . 

Realminden ehemmiyetli bir gtlref. 
çi olduğu belli olan bu H!ııtliye karşı 
muvaffakıyetli bir gl1ret yapmumı 
Teldrdağ.bya yürekten temenni ede.. 
rz. 

llzmıgeldiğlnden, ve dinin t>e, di· 
reğinden bahsetti. Fa.kat vaaz eder 
ken vecde geldi. Ağzı kmştı. Vaaz 
kUrsUsUne değil kilplere bindi. Di
nin beş direğinin henüz daha üçün 
cüstine varmıştı ki, ''etrafıma şöyle 
bir göz gezdireyim,, dedi. Bir de 
ne görsün! Sanki Türkmenler, ho 
canm anlattığı bir dudağı yerde, 
bir dudağı gökte, cehennem zebani 
ainin topuzunu şimdiden tepeleri. 
ne yem1~lermiş gibi; gözlerini yıl· 
dJrıp şaşı aınışla.rdı. Hele ön saf
ta bağdaş kuran Türkmen kızmm 
fuzuli Leyli.sı gibi iki gözü de ol 
muştu şehla! 

Hoca Tevfik Efendi çok iyi yü. 
rekli bir adamdı. Sonradan kat kat 
pişman oldu amma işte o dakika· 
da baklayı ağzından çıkardı. Kı 
za demedik bırakmadı. Pür hiddet 
çı~tt;..Ka ihtiyara 
_.ek"'S . olan o1mll9f:u. Bil" 
fırsat dilŞerse ihtiyarcağızın gön 
lilnü etmiye ko,acaktı. 

K ara Fadikti kızın adı. Yer 
yüzünde kimeecıği yoktu. 

Sıcak Eğe diyarında, daha blli. ço 
cukken kızıl Uzüm gibi bir mevsim 
de kadınlığa eriverip gelişivermi3· 
ti. 

Hoca Tevfiğin vaazından birkaç 
ay evvel deniz kı9riyeai, deniz bon 

cui~an toplamak için kıyıya iımıif 
ti. Kıyıda mermerden Dorik wılll -
bilnde bir mabet harabesi vardı. 

Kız yU.rtldU, yoruldu. Merm<".rıerin 
üzerine yan geldi. Eğe denizi bil. 
lflrin ve Yetil dalgaamm yumup.k 
ve bembeyaz köpiiğile fısüdıya fı· 
llllchya geliyor, ve kendi kwmıı .. 
yakucunda teslimi ruh edıyordu. 

Fakat köpüklerin araamdaki bu 
beyaz gey neydi? Bir insan ceee
di. 

Denizin kıyıya attığı gemici da· 
ha ölınemışti. Kız belin~ kadar dal 
dı, onu kumlarm üzerine getirdi. O 
nu canlandırnuya uğraştı. Olmadı 
olmadı. Kara fadik bir insan kurtar 
mak gayretile çırpmıyordu. Niha • 
yet genç adamın ilk derin iç çekifl 
kızın bir zaferi oldu. Gence avuclle 
ıu taşıdı. Isınması için atee yaktı. 
Genç elli kunu dirildi. 

Kitaplardan aek htklyeleri o
kumam•tlardı. Sevginin ne çeşit 
pandomimalan olmaaı llzmıgeldiği 
ni bilmiyorlardJ. Sevginin 11&11timan 
tal pıh pll'tlmıdan da haberleri 
yoktu. Yemin etm~er, haptı 
beraberce k&rfI)amaktan bah8et 
mediler. Ildainin duyduklarw da· 
ha ziyade muumlanduımya kal -
lafmak tabii çiçeif boyamıya ben 
zerdi. Ancak teııba yfllraekliklerde 
kar nur gibi be olur. ..... ~ .......... 
~ ma n e§f n e oturuyor e ........... --.. .. 
rin Binen bir A&ttt. Bilbı- o alr 
1&111 nereden pldill belli olmıyan 
bir titreyit bir hllzlln vardı. Pen. 
cere kenarma Ullı duran kemana 
r8zgt.rm ailri1nme8lle tellerin çm1a 
muı gibi, yukan llivrilen f&Dldan 
lflimıiı birden allanmam gibi. Ki· 
mı bakılı gllnefln gidici ..... de 
rinledi. Dudaklarmda &el bir b8 -
kWtlf vardı. "devam etse ya! Anı.. 
ma ne mtımktln!,. eledi. Bir ..,,, 
uzun u.mn CD diye ött.U. Belki a· 
sırlar harabenln lllltunlarma, Mı-
811' gl\Defindıe lllD&D koca Memnoıı 
heykelinin akfam qurken Ill8IZ 

çöle saldılı derin tnnti gibi bir mu 
a!Jd kabili)'eti 'Hl'llliflerdi. 

A radaJı bir eyyam gec;miftL 
1fte o mrada yani Kal"& l'a 

dik gebeyken Tevfik hoca vaaz tgln 

köye plmifti. Yine dört bet ay ge 
çince Kara Fadile dtlnyaya bir ço. 
cuk ptlrdl. 

Kara Fadtk hoeamn kırdan ı&ı· 
lllnll tamir etmek lattyordu. Çocu 
ğunu mrtma ytl)dedi. Omuzuna da 
heybeyi Uldı. içinde, acı ot, ten 
ger atra gibi Etelilerin çok aev
diklerl otlar ~ Kara l'attik fa. 
kirdi. Bocaya aönltlntı koparıp 

Yllrtlyeceti yol ıraktı. Sular D
rarmadan bf ı ~ evvel eehre vardi. 
Hocayı buldu. Çocuiu ımtmd&n al 
dı, havaya fırlattı, gllnfll ufka b1 
IDJltl. Nurtopu gibi oocutun g6vde 
si gWe gWe havalamrken gllneota 
son lfllmı kapıyordu. Çocuk ylik 
aeler.!k parlıyan bir gtıne, htlzmeli 
oluyordu. Kara 1l'adik hocanın bel 
direğini hatırladı. Rem gWtlyordll 
hem de çocuğu havaya attıkça 

"itte bir direk,. "itte iki! Al una 
tlç! Bet! Bin! bir milyon! bir mil 
yar!,. diyordu. Dllferken ooculUJl 
higblr yeri tneiDmlyordu. Çllnldl 
lgecell dtle bir Irat da.ha kabanp 
yumup.klap.n anabalrma iniyor. 
du. Kara Fadifin ricur tlJıerlne Bo 
ca çocuiun adını "Tanyeri" kof • 
du. f 

1 Polonyaya 
Yeni Vapur 

Seferleri 
Evvelld aktam Polonya bandlral 

Lehistan laminde bir vapur ..... 
tir. 4:C500 bonluk olan bu vapur. 11-
tanbul, bmir. (ileride Menin) • ., 

fa, Yafa, Berut. Iüenderiye ile o.o' 
zlg ve Gidn:iya HmanJarm ~ 
ifllyecek, Tllrklye ve Yalan Şark JI,, 
manlarmdan mal alıp verecektir. l'0-
1onyanm bilden aldJiı ma1larm ftll-
him bir ID8mJ bu vapurla --
rUeoelrtir. Lehiatan vapuru L-mar-ad 
a demir boru, çinko, ve pıAJralrJI 111' 
JWte getirmlftlr. Yurdunu ' ... ,,_ 
Poionyaya ilk parti o1&ralr ttltllD ,a 
tUrecektlr. 

Vapurun limanmna ilk sef" .t 
nuebetUe liman ldareldnce vaparall 
kayıtlan yaplhDJttır. Lehlatu ~ 
ru bu Abalı hm1re giderek orada' 
tlltUn ytlldlyecek ve Akden,,. thn• 
1anDa geçecektir. Dlln, vapurun lld' 
nnn•• ilk ge1lfl mtlnuebetile TQrl 
acentesi Arapoğlu Hayri tarafll'dall 
gemide bir çay verllmfe ve p . .u~ 
re vapur gem rllerek Polonv<ı ııe d
carettmtgln lnkip.fina veeile ııa.ı«ı 
yacak olan bu Mferlerbı ha,JD'U ~ 

• ~~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!il!!!l!!i!i!!i!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!!!!!!!!!!!!!!~-------;;;;;;;; . -temenni edllmiftir. 

lstanbul Mıntakasının TerHp Ettiği Bir Kahve Fincanı 
Son Puvan Cetvel Çalan Çocuk 

~ f ~ I Botuiçl vapur tüelem gazete ba 

Almanya -lllCjiltete § KHıp ı.mı ::. .e- j i j ; 1 ~O:~ 
.& - d A 1 ti ~ :İ ~ m :i ~ 1 ! ~ ftncanmı da lakeletıin pencereai 
.u-aSI~ ll f e1Z111 ~ ~ 

1 

ne konnuttur. Biraz aonra Refik 
1 Gilnet 9 7 1 1 Alman ve .tngiliz atletizm federaa 34 8 24 4:.25 dmm lmnlnde bir çocuk yavaeça 

yonlan her iki m"Uet;n mnıt atletl~ri 2 Fenerbahçe 9 7 1 1 4:0 10 24 4:. canı oradan &fU'Dllf giderten 
araamda biri lngllterede biri Alman- 3 Befiktq 9 6 3 44 12 24 3.66 laıımıftır. Refik Yndlrmı. dlln Dl 
yada olmak 112ıere iki kareılqma içın 4: Galata.saray 9 5 2 2 38 20 21 hut nçlar mtlddıeinm11mhi~ 
mutabık kalmJtlardJr. Dk k~ılatmı 5 Vefa 9 4 1 4: 20 21 18 0.9& mif: 
23 nisanda Londrada olacak ve lk·ncl 6 Beykoz 9 3 3 3 18 18' 18 G.81 - Ben çalmadım. ll'lncam aJıdllllllfl 
karşılqma hazhıuıda Berlinde ol&ULk 7 Jst. Spor 9 2 2 5 18 22 ıa göttlrtlyordum, demlftir. 
tır. Alman atletizm federasyonu bu 8 Süleymaniye 9 1 1 1 9 30 12 0,30 lltlddeiumuml, phltterl de 

Yool Basit bir belediye ltlala mDll 1etler kazanan ve Merku.i Avrupa 
bir mesele yapılmakta oJdaPau ...ı futboltlpün en parl•k ntlmunesini s:ö' 
yerinde bulmuyonam, ba bult it terdtklen iddia edilen Macarlar, ma. 
kaytt.lzllgfae karii da e6yledltl8I. ~ ça malrur bir te~lde b&flamıolar ve 
ten gelme. samimi ve mllJett.fça ek bu halalarmm acıemı 4-0 gibi ağır 
lerfn meclreee gtlrtUtüıllae getirilme. bir mağl<ıbtyetle ödemiflerd.ir. • 
ılne tahammWtlm yoktur. Ao* bip. Po!Uktz millf takımı galil;J:yeti ga 
D olalım, ve bJrlblrlmbe clanJamtı • ranti eden dördüncü golü yaptıktan 
maa; mDU, mlıanl w.lflleıılmlw IODI'& kendini mlrmamlf ve Macar fut 
bebbm. DemagoJI l'naeo')'a JÜI • boldllerlle alay eder bir ,ektıde oy. 
fll'· namllbr. 

kartıJqma1a.ra ful& ehemmiyet var 9 Topkapı 9 1 1 1 9 88 12 0.2& dikten 80ftl'& bu mtldataayı kabul 
dfiinden atletJerinf fimdiden çalıştır· • lO Eyflp 9 1 1 1 10 &8 12 o.ıs memif, lrendlatnl Bultanalımet S'" '" 
mıya bqlanıqtır. !!!l!!!!!!!!l!!l!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!l!!!!l .. _İll!!ı_milll;.._.;;;...1 g8ncll Ceu. Malıkemeelne ltinclel'I..._ 

tir. 
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~:;;·~dİ<albe Weidman'ın Elinden 
Ası Bile Güçlükle Kurtulan , 

_Yapılıyor Parisli Güzel Kadın 
·-- -o--

Bu Sayede Çok Tehlikeli 
Bir Hastahğın Tama· 
men Önüne Geçiliyormuı 
Kalp hastalıkla. 

Anlatıyor 

Köprü ılubalan ü•tüntle, olta Üe, denizden ekmek avlıyan hayat amatörleri .• 

nnm en tehlikeli. 
terinden biri dok. 
torlukta "Angina 
Pectı.:>ris,, adını ta. 
şır. (Bu latince ta. 
blrin Angina keli. 
mesı boğma, Pe<-
toris kelimesi gö. 
ğüs manasındadır. 

P ariste tuzağına düşürilp e. 
vine götürdüğü kadınlan 

canavar gibi parçalıyan katil Veid. 
man'a aıt talık.kat devam etmek. 
ted.ir. Müstantik bu korkunç katil 
hakkında yenı yeni ipuçlan ya. 
kalamaktadır. Geçen gün sorguya 

Karaya Vuran Zavalh Bahklar 
Düşmandan Kaçan 
Müıtecner Gibidir! 
G eçenlerde balık karaya vur. 

du. Fakat, balığın, insanlar 
&rasma karışmak arzusunu, bize 
kar,ı beslediği aempatiye atfetme 
yinlı:, Yahutta, o kadar çok balık 
çıkmıg ki, deni.Zler dar gelmiş, di
ye düşUneoeksiniz .. 

Bunlann hiçbiri değil.. Beşik 
ta§, Ortaköy, Topane sahillerıne 
Çikan zavallı balıklar Ispanya har 
bindeki mWteciler, Japonlarm ö
nünden kaçan Çinliler gibi. sel& -
illet sahili anyan gUna.hsız hay • 
va.ncıklardır. Yalruz dü§Ünmemiş -
ler ki, artık, insanlık ta eski insan 
lık değildir. Yağmurdan kaçarken 
doluya tutulmak kabilinden, kara 
Ya vuran balıklarda, balıkhanenin 
Yolunu buldular. 

Bir iki sepet palamutu iskeleye 
'-tan balıkçı, alnındaki terleri sil 
dikten sonra: 

- lşlerimiz iki aydır fena .. de -
~Fırtına YB mu,?. göz açtırnu 
)'or. Bu havalarda balığa çıkılır 
rru? Batık için sakin, soğuk ve poy 
taz ha va olmalı.. lşte görilyorsu. 
lltız, müşteri çok, satacak balık 
~ok .. Geçenlerde kara.ya vuran ba 
hklar da çok bir şey değildi. Pala
llıutıan Orkinoz kovalıyor, zavallı 
hayVan da ne yapsın, karaya ~ 
ruyor .. Şimdi uskumru zamanı .. Fa 
kat, nerede uskumru?. Palamutlar 
da uskuİnrulara göz açtırmıyor. 
UskUrnrunun azlığı fiyatı ytıkael
tiyor. Kilosu 60 kuruşa .. Palamut 
Öyle.. Tanesi on kuruş.. Halbuki 
Yüz paraya kadar düştüğü zaman
lar olıır. lstavrit bir iki giin evvel 
boldu. Kırk paraya kadar düştü. 
Bugün 15 kuruşa bulamazsınız.. Za 
ten, çok balık çıkmıyor. Palamut, 
latavrit, kıraça .. Kefalin kllosu 50 
kuruş .. Torik tanesi 50 ye .. Çünkü 
az çıkıyor. Bir de Marya dediğimiz 
l'nuhtelif cins küçük balıklar var .. 
Fa.kat, bunlarda az.. Beğenmediği 
lrliz hamsi iki gün evvel rezillik idi. 
Rilosu 60 paraya müşteri bulamı
Yordu. Bugün 13 kuruşa .. Lüfer de 
6.Yle .. 100 kuruşa kilosu .. al da, ye .. 

ı• Btanbul bahkçıtarmm ağzını 
bıçak açmıyor. Aylar var 

kı iş Yok., Tevfik Fikretin me,hur 
.. Balıkçılar,, manzumesindeki: 

BugUn yine açız evlatlarım 
Fakat yann Umit ederim .. 

b Mısralarını, insan gayri ihtiyari 
atıriıyor.. Balıkçıların en ziyade 
~Plu olarak bulunduktan Kum -
~pr, Ahırkapı, Yenlkapı kahvele 

~· Ada açıklarına bakarak iç çeken 

1 eniz kurtlarile dolu.. Balıkçılar, 
tOdos havalarda Boğaziçinde, poy-
~a Mannara açıklannda avlanı 

Yorlar F k . . d .. .,._ · a at, lodos, onlar ıçın, uş 
... ııı .... dır. 

b Batıkçıların ifadesine göre. Istan 
tıl BUlı\rtndakl bıtltk çesidi. dün -
~nrn hicbir tııraftMıt bulunmu .. 

1 klarrrntzdA 200 den fazla rinfl ba 
~ vardır. Mesleifinfn tecrübeli bir 

arnı ı,öyıe anta.tıyor: 
" -- lstAnhuJ balıklan dünvanm 
·~r t • 
dU arafında meşhur ve makbul -

r. F'azta çıkınca, bizde kazanı -

~~~1'-1, 

~ YAZAN: ~ 

~~-!~!~i_J 

lirıbının barnJa prole•yonel 
bir balıkft 

nz, kut da bol bol balık yer .. Balık, 
fakir fukara gıdasıdır. Balıktan ~ 
cuz ne vardır ki? Bizden balık al _ 
mak için, ltalyan, Yunan, Bulgar 
gemileri işte karşı rıhtımda bek
liyor. Fakat, lstanbula yetiştire -
miyoruz ki, onlara satalım. Onlar 
daha ziyade torik, palamut alır. 

Emektar balıkçıya sordum: 
- Eskiden mi balık çok 

tu, şimdi mi? 
- Sular ayni sular .. Belli 01 • 

maz. Bazan çok olur, bazan az .. us 
kumruları büyükler yutuyor. Biz 
tutamıyoruz. Halbuki, eskiden us
kumru en bol balıktı .. Herkes bu -
nu yerdi. 

Ucuzluktan yana, şimdi daha u. 
cuz galiba .. Çünkü, babam anlatır 
dı, toriğin çiftini 5 a'tın liraya al
dıklnrı olurmuş.. Halbuki, şimdi, 
en pahalı zamanda çifti üç liraya
dır. Az çıkıyor .. Günde birkaç çift .. 
Bu balıktan, biliyorsunuz, lakerda 
yapıyorlar .. Bazan de fazla çıkar .. 
lkiyüz bin çift tutulduğu olur. O 
zaman çifti on kuruşa düşer .. Fa -
kat, bu sene çok çıkmıyor .. Otuz 
kuruştan aşağı düşmedi. .. 

- En pahalı balık hangisidir?. 
- Barbunya .. Kilosu üç liraya. . 

Hem de bulunmuyor .. 
- En küçük balık hangisi?. 
- Hamın .. Daha küçilkleri var, 

tabii.. Fakat tutulup balıkhaneye 
gelmez .. En büyük balık ta Orki -
nozdur. Evvelki gün bir tane tu -
tutmuştu.. Tamam 390 kilo idi .. 
Kilosu be§ kuru§ta.n doğrayıp doğ. 
rayıp sattılar .. 

B alıkçılar, her balığa birkaç 
isim takıyorlar .. Ve balık 

küçük iken başka bir isim, gençli
ğinde bir başka, ahır ömründe de 
başka bir namla anılıyor .. Meseli. 
uskumrunun yavrusuna kolyoz, gen 
cine uskumru, ihtiyanna da çiroz, 
diyorlar .. 

Şimdi, bütün balıkçıların gözü 
denizde .. Dua ediyorlar. Balık ha 
vası ol!uııca, ağlar hazırlanacak, kil 
reklere kuvvetli bilekler yapışacak, 
kayıklar denizlere açılacak.. Balık 
hanede muamele gören balık mik
tan en az günde 800 lira kıyme 
tindedir. Bugünlerde iş az.. Bir ka 
yık balığı götürü hesapla 3·5 lira 
ya işportacılara veriyorlar .. 

Çok mal çıkınca balıkçıların değ 
meyin keyfine.. O zaman, balıkha 
nede, günde 20 bin lira kıymetinde 
balık muamele görilyor .. 

Geçen bir sene içinde İstanbul 

da bir buçuk milyon liralık balık 
tutulmuş.. Bu kıymette olan ba _ 
lığm miktarı 4,5 milyon kilo ve 4,5 
milyon kilo da çifttir. Torik, pala 
mut çift olarak hesaplanıyor. 

• stanbuldan, yabancı memle 
l ketlere yapılan ihracattan 

başka, Anadoluya da tue balık 

gönderiliyor .. Ankara.da., Konya
da ve oralara kadar olan kara ~ 

zergihı şehirlerde taze Istanbul ba 
lığı yiyebilirsiniz .. 

Istanbul, bu kadar batığı bol bir 
şehirdir, değil mi? .. Buna rağmen, 
diğer sahillerimizden de lstanbula 
balık geldiğini söylersem, f&§maz 
mısınız?. 

Bahkçılann anlattığına göre, h 
tanbulda yediğimiz Kalkan balık. 
larınm çoğu Samsundan gelirmif. 

Denizin en cefakar insanlan, mu 
hakkak ki, balıkçılardır. Hayat ve 
ekmeği denizin içinde arayıp bu -
lan bu insanlar. senede, devlete 300 
bin liralık ta bir balık resmi kazan 
dırıyorlar. lstan bulda nekadAr bi 
lıkçı var??. Bu pek belli değil.. Ba

lıkçılar Cemiyetinden bir zat şöyle 
söylüyor: 

- Bizde kayıtlı 800 kadar balık 
çı kayığı vardır. Fakat, bu rakama 
bir iki misli da.ha ilave edebilirsi
niz .. Balıkçı sayısını ise, Allah bi
lir.. Be§ binden fazladır .. 

B alıkçılann araamdan uzak -
!aşıyordum .. iskeleye bağ

lı boş kayıklara bakan ihtiyar bir 
balıkçı: 

- EvlAt, dedi .. Bizim işlerin ye
rinde olduğunu nasıl anlarsın, bili 
ı,yor musun?. 

- N&8ıl anlıyayım ? .• 

- Denize bakarsın .. Balıkçı ka 

Eskiden bu tabiri"hunnaki sadrl,, di 
ıe ifade ederlerdi Bu da göğüsü bo. 
ğacak gibi hissolunan §:ddetli kalp 
ağrılan manasındadır. Fransızcası 
da Aingine de poitrine'dir.) 

Son zamanlarda bu hastalığa uğ. 
nyanlara yeni ümit veren bir tedavi 
usulü keşfolunmuştur. Bu tedavi tar 
zı, kalhl aşılamak ameliyatıdır. Bu 
usulü ileri süren hekim Laurence 
Oshaughnessy isminde bir Ingiliz 
doktorudur. 

Lord Dauson ile iki kalp mütehas. 
Sisı da kendisine yardım etmekted:r. 
ler. Dk ameliyat Ingilterede 65 yaşın 
da olan Robe.rt Eaton'a yapılmış ve 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. Ame 
liyattan sonra normal hayata yeni . 
den bqlıyan .wlister Eaton, lngiliz ga 
zetelerine şu sözlen söylemiştir: 

"Angina Pectoris'in birkaç krizini 
geçirdim ve son defa sokak ortasm:ı 
yuvarlandım . .Beni Lambeth hastane 
si.ne götürdüler ve orada yegane Ü

midin bu ameliyatı geçirmekte oldu. 
ğunu anladım. Ameliyat dört buçuk 
saat kadar devam etti. Doktor Os. 
haughneesy, sol ciğerimi iptal ede _ 
rek göğsümü açtı. Sonra hlcabı ha. 
ciz arasından bir nesci huveysali ya. 
ması koyarak ş!ryanlarla bat?•rya. 
cak surette kalbe yaklaştırdı. Ame. 
liyattan maksat hicabı hacizden ge. 
len kan miktarını arttırmaktı. 

Lancet mecmuası bu münasebetle 
yazdığı yazıda diyor ki: 

"Bunlan, dimağlarından daha faz 
la süratle yıpranan kimseler bu ame 
liyat sayesınde yıllarca huzur ıçind~ 
yaşamak imkanını elde etmektedir _ 
ler.,, 

Operatörler göğüs cidarından yağ 
ve adale alarak canlı kalbe aşılamak 
ta ve kalbe temin olunan bu yeni kan 
çanaklan kalbi kan ve hayat verıci 
okaijen ile beslemektedir. 

Değerli Tarih 
Eserleri Tamir 

Ediliyor 
Müzeler idaresı, yeni yıl için geniş 

bir faaliyet programı bazır!amıştil'. 

Türbelerin ve SWeymaruye nıüşteıni 
litından tabhane ile arşiv b:T' ·mm 
t&mirı bunların başında ge.tiyor. 

Tam.ır olunacak tı.irbeterder. ımma 
ri kıymeti en fazla olan on dört ta. 

nesi için istenilen tahsisat gelmış, ke 
şif ve planları yapıtmışt.ır. Bunıar a.. 
ruında Bosnalı Gazi lbrahimpaşa tür 
besı ile Dıvanyoıundaki Sinanp~a. 
Hasekideki Bayrampaşa, Kanlıcada. 
ki Iskenderpaşa, Ayasofyada lkınci 
Selım, Eyüpte Defterdar Mehmeı.pa.. 
§& türbeler.ı vardır. Bu türbelerin res 
tore esaslarına göre ve mimari kıy. 
metlerine halel gelm'yecek şekilde 
tamiri için, müzeler idaresi mütehas. 
818 ustalar temin etmiştir. Dk olarak 
Fatihteki Hüsrevpa.şa türbesinin ta. 
mirine batlanacaktır. 

Sultanahmette arşiv binası ola .. ak 
kullanılan medresenin tamir işleri de 
ilerlemiştir. Binanın orta bo§}uğu ü. 
r.erine bir denur çatı yapılmakta ve 
tavan yerine can. konmak suretile ay 
dmlık temin ed'lmektedir. Daire. 24 
oda ile gen;§ bir dersaneden müı·ek. 
keptir. 

yıklarmdan tarkılar yükseliyor -
sa, it iyidir .. O zaman, dolu kayığın 
birkaç çift kilreği aslan bilekleri • 
nin avucunda çatırdar.. Iakeleye 
bir yıldmm gibi gelir .. Bir de bak 

mışsm ki, uzaktan görü.nen kayık· 

ta ne şarkı var, ne see.. O za -
man kayık boştur.. Boş olduğu 

halde, öküz arabası gibi yerinde sa 
yar .. Kürekler, o vakit, öyle ağırlA 
şır ki.. 

Topkapı surla.rmm bazı ktsmılnnn 
da taşlann dilştUğU ve boşluklar lıl.. 
sıl olduğu görWpıektedir. Belediye. 
bu iş Jçin milzeler idaresine milraca. 
atte bulunmu§tur. 

• çekilen Alman muhacirlerinden 27 
ya§ındaki Glaser, şimdiye kadar 
g:zli kalan bir noktayı aydınlata • 
cak ifadeyi vermiştir. 

Fransaya sığınmış olan Glaser, 
• nrie bir kere buluştuğu. 

nu, topladığı malumat ve fotoğraf 
lardan Veidman'ın Alınan istihba.. 
ratı namına casusluk yaptığına e_ 

min olduğunu bildirdikten sonra 
şunlan ilave etmiştir: 

''Veidman, para ihtiyacında ca. 
na kıymaktan katiyen çekinmiyen 
müthiş b!r kasap, ayni zamanda, 
Fransaya kaçmış Alman muhacir. 
terinin faaliyet;nden Berlln istihba 
rat bürosunu haberdar eden bir ca 
sustu. 

Haydut Ve1dman'la milth;ş bir 
gece geçiren ve şayanı hay 

ret bir tesadüfle hayatını kurtar • 
mış olan yegane kadın Georgette 
Duprez, başından geçenleri şöyle an 
!atmıştır: 

Her gece titriyerek yatağımdan 
fırlıyorum. Beraber bir gece g~ir
diğim adamın mahiyetini öğrendi • 
ğimdenberi gündüz olmadan gözle. 
rimi kapayamıyorum. Bakın, l.. 

nunla ilk tesadüfümUz nasıl oldu ve 
ben, kadınların doğrandığı evde o 
dehşetli geceyi nasıl geçird:ğimi si 
ze anlatayım: 

Bir akşam. yalnız genç kadınla. 
rın çok uğradıkları kahvede gaze. 

temı okuyordum. Genç, güzel yüz. 
lü, çekici özlü bir adam geldi. Bir 
masaya oturdu. Acele mektup yaz 
mıya başladı. Mektubunu bitirdiği 
vakit bana doğru baktı. Bakışı pek 
cana yakındı. 

Karşılıklı giilü§'tük. Y a.nı • 
ma geldı. Beraber bırer kadeh içki 
içtik. Beni evine davet etti. Ebedi 
ve hak'ki bir dosta muhtaç oldu. 
ğunu ve bana saadetin en ytiksek 
mertebelerini tattıracağım söyledi. 
O akşam, i§.im vardı. Gidemedim. 
Fakat telefon numarası verdim. 

B irkaç gün sonra telef on ettL 
Sesini hemen tanıdım. Ran 

devumuzda buluştuk. Akşama ka. 
dar tatlı tatlı konuştuk ve JÇt;k, be 
raberce çıktık. Kapıda mükemmel 
bir otomobil bekliyordu. Sonradan 
öğrendim ki, onun zannettiğim o hu 
susi otomobil öldürdüğü zavallılar 
dan birine aitmiş. Yan yana otur _ 
duk. Otomobili kendisi kullanıyor. 
du. 

Y' Jda son süratle giderken ş'.d. 
detli bir yağmur b&§lanııştı. Benim 
ıçım~·. anlıyamadığım oır korku gi 
riyor~ ı Titredi - mi, geri dönmek 
istediğimi farketti. Bir kolile belim 
den kavnyarak yumuşak sö7.ler1e 
ben teskin etti. z.firi karanlıkta 
müthiş villaya gelmiştik. 

Otomobilden atladı. Kapıyı açtı. 
Kendisi cebindeki anahtarla evinin 
kapısını açmak üzere önden 1lerle. 
di. Kapı açılır açılmaz yağmurdd.D 
kurtulmak üzere arkasından kO§
tum. 

Birden yere yığıldı. Yüzünü ki • 
reç gibi donuk bir beyazlık kapla. 
mıştı. Gözleri dönmüş, kendinde'l 
geçmiş gibi idi. Ellerj arasında ba. 
şıru sıkıyor, inliyerek bir şeyler soy 
leni~.:>rdu. Ani bir kalp lnzasma 
tutulduğunu zannederek ona bir a. 
na gibi acımıştım. Meğer bir hafta 
evvel boğduğu Amerikan kızının 

cesedini gömdüğü bodrumun Ustiln 
den geçiyormuşuz. OldürdUğü km. 
cağızın hayaleti korkunç can'yi o 
hale sokuyordu. Yukan çıkmı'1:tk. 
Biraz kendine gelm'eti. Yine tatlı 
tatlı konuşmıya b8§ladı. 

B ir saat sonra birden yanmı 
dan tırladı. Gözleri yine e. 

vinden uğramıştı. Ellerf titriyordu. 
Bana uzun uzun baktıktan sonra 

Mme. Georgette Vuore. 

Miı Allan 
tabancasını aldı ve emretti: 

- Hayd.. aşağı kata inelim! 
Bir oJtlm dakikasını yaşadığımı 

hissetmiştim. Korktuğumu, sarar • 
<lığımı, dizlerimde onu takip edecek 
derman kalmadığını b;ssetmiş ola
cak ki, vazgeçtl Tekrar hali düzel. 
d.i, tabilleşti. Şaka yaptığını, he'li 
korkutmak üure mahsus tabanca 
çıkardığını, yoksa hayatı kadar sev 
d.iği benim gibi bir kadına fenal:k 
etmek aklından geçemiyeceğini te 
min etti. 

Erte.:n gün tekrar geleceğimi va. 
dederek sokağa fırladım ve tnıft,k
larıındaki bütün kuvvetle o n~en. 
hus evden kaçmıya başladım.,, 

Bil tün bunlardan başka, hay. 
dut Ve•dman'm bir takım 

İngiliz kızlanna da bir süril Dlt-!~

tuplar gönderdiği anlaşılmaktadır. 
Londrada çıkan Daily Expres ga. 
zetesınin verdiği malumata göre, 
Mis Helen Allan adında bir IngUiz 
kızı bunlardan bırid r. Fransız za. 
brtası bu mektupları ele geçirmek 
için Londraya memurlar gönder • 
miştir. 

Mis Helen, Iranda bir seyahat 
tertip etmek üzere mali yardıma 
muhtaç olduğunu gazetelerle ilan 
etmif ve bu seyahat neticesin.de bir 
eser yazacağını ilave etmişti. Çok 
geçmeden aldığı bir cevap "Hart., 
imzasını taşıyor ve mali yardım 
teminıne hazır olduğunu, hatta se 
yahate iştirak edeceğini bildiriyor, 
Amerikada yer:eşmiş bir Alman 
olduğunu da ilave ed:yordu. 

M is Helen bunlan anlattıktan 
sonra diyor ki: 

"-Mektubu alınca memnun oL 
duk. Seyahat arkada§larımdan oi. 
rı mektuba cevap yazarak Par·se 
g-.:leoeğini ve ke"rli.:flnden randevtt 
ir' "<lığ ni bildırdi. Fakat Mister 
Hart bfze bir daha cevap vermedi. 

ÇH"kü birimiz erkek olmak Uz" .. e 
iki arkadq o!duğumuzu anlamı§.. 
tı. Bize müzaheret vadinde bulu • 
nan bu adamın anmzın ortadan kay 
bolması yüzünden o zaman mu~ .... 5 

Bir olmuştum. Fakat bugün başka 
türlU dll§{lnUyorum.,, 



TAN -======================= 
Tokyoda im para- o· b k d ·ı 1 BAŞMAKALEDEN MABAAT 

torluk Meclisi ıyar a ır an ran Ankarada . 
Toplandı. ve lrak'a Uzanacak Başhyan 

, Londra, 11 (TAN) - Bugün Tok. 
yoda ıilk defa olarak Japon im para. 
torunun riyaseti altmda ilk Japon 
imparatorluk konseyi toplanmış ve 
konsey, kabinenin, uzun bir haı'p i. 
çin verdiği kararlan tasvıp etmiştir. 
iMecli's, imparatorun sarayında fap. 
1a.n.ı:n.ış, ve bütün kara, deniz ve ha
ıva kuvvetleri kumandanları toplantı. 
ya. iştirak etmiştir. Hükllmetin <lün 
verdiği karar, Şang Kay Şek'in harp 
ten vazgeçmesıne kadar harbe de -
vam mahiyetinde idi. lmparatorlnk 
meclisinin bu .yolda verdiği karann 
üç, beş gün sonra bir tebliğ ile · iHinı 
beklenmektedir. 

Demiryollarımız Müzak:!~.w.ı Baş, diş, nezle, 9rip, romatizma 

Maliye nazırı, ô.mparatorluk konf e. 
Tan.sının toplanmasından evvel kabi. 
ne içtiioamda Japon maliyesinin Çine 
:ıtarşı uzun bir harbi muvaffakıyetle 
kaI'§ılayabilecek vaziyette olduğunu 
ıa.nla.tmış ve: 
• 'j- Japon milleti ve hükUıneti SL 

kı bir iş birliği neticesinde uzun mu 
hasematı, bilhassa Şimali Çinin ile.. 
tısadi kalkınması ve Şarki Asya.da 
iktrsadi bir blok tesisi işini hiç şüp. 
hesiz iyi bir şekilde başarabilecek -
tir., demiştir. 
ı !mparatorluk meclisinin Çine harp 
ilanına karar vermiş plması da kuv. 
vetle muhtemeldir. 

Harp cephelerinde 
Bugünkü harp harekatı içinde en 

'fazla göze çarpan Çinlilerin mukabil 
't.aarruzlandır. Çinliler, şimıili Çinde 
ve Şantung eyaletinde Tsinan'da. mu 
kabil taarruza geçmişler ve bura.da 
Japonları bir hayli ezmişler ve Uz -
müşlerdir. 

10 Japon tayyaresi Nankinin cenu 
bu şaııkisinden yilz elli kilometre mc 
safedek.i tayyare karargahına. taar. 
ruz etmişler, tayyare karargAhmın 
birkaç dakika içinde siyah dumana 
bJğulması yüzUnden zayi.atın mikta. 
~ anlaşılmamıştır. Çinlileirn tayya
relere karşı açtıkları ateşin mUessir 
olmadığı haber veriliyor. 
· Ja.ponlarm 32 bombardonan tay. 
yaresi bu sabah Hankov tayyare mey 
danını bombardıman etmiBler ve yüz 
kadar bomba at:mrşlar<Iır. Hasarat 
ınikta.rı henüz maliı,m değildir. 

Diğer taraftan Japon tayyareleri 
Tien-Sen-Yukav demiryolu üzerinde 
bulunan Pengpu'yu bombardıman et 
mişlerdir. 150 kişinin öldüğü haber 
veriliyor. 

Tsingtao'cla 
Tsingtao'ya gelince; Çin tebliğine 

göre buraya taarruz eden Japon kıta 
lan mağlup olmuşlardır. Bunun ü
zerine Sunghai şimendifer hattına 

karşı yapılan Japon tehdidi bertaraf 
edilmiştir. 

Halbuki Tsingtao'dan verilen ha
berlere göre Japonlar sulh ve asayi
.şi Üzerlerine almışlar ve ecnebiler -
den müteşekkil gönüllü kıtaları ter 
his edilmiştir. Çinliler, ric.at etme -
den evvel bütün Japon iplikhaneleri 
ili imha etmiş bulunuyorlardı. 

• 
Şankhaya giderken Japon tayya-

relerinin taarruzuna uğrıyarak ya
ralanan İngiliz Çin sefiri ile yeni 
Çin sefiri bugün Mister Chamber
lain tarafından kabul olıunmuştur. 

• Amerika hariciye nazırı Mister 
Hull Rcl.;icümhur muavini Mister 
Garner'e gönderdiği mektupta Ame 
rika hükumetinin Uzak Şarkta baş
lıca menfaatinin "Beynelmilel mU • 
rıasebetlerde takibi 18.zmı usullerin 
muhafazası olduğunu ve bunun A -
merika için ticaret ve paradan faz-

Her iki hattın da .başlangıç yeri olan 
Diyarbakırdan bir görünüş 

Irak ve Iran demiryolarile, demir 
yollanmızı birleştirecek olan hatlar 
üzerinde geniş ve etraflı bir etüt ya. 
pdmrştır. 

Diyarbakırdan Irana ve lraka gL 
decek demiryolları, Diyarbakırdan L 
tibaren Diçle nehrinin sol sahilini ta. 
kip ederek Botan çayının Diçleye dö 
küldilğü noktaya kadar nehirle bera. 
ber gidecektir. 

Irak hattı 

rüsüne kadar gelen hat, Bitlis şehrL 
nin içinden geçecekt.r. 

Van gölü kenarında Tatvan'a gide 
bilmek için Dilhan karakolundan ev. 
vel Siirt köprüsünde iki geçek tesbit 
edilm" ştir. !kinci geçekte bir buçuk 
kilometrelik bir tünel ,açmıya mecbu 
riyet hasıl olmuştur. 

Tatvandan itibaern Van gölünün 
cenup sahilini takip ederek Reşadiye, 
Vastan. Edremit gibi nahiye merkez 
]erinden ve kazalardan geçecek bu 

Soran köyü civarındaki iltisak is. hat 143 kilometreden ibarettir. 
ta.syonundan Irak hududuna kadar Buradan hat Kotur deresini takip 
hat, Reşan çayının sağ sahilini takip 
cd k · o· l h .1 Bota ederek Irana girmektedir. Bu hattın ece tır. ıç e ne n e n çayı - .. 

b. 
1 

ti-· kt d •t ·b Yandan ıtıbaren hududa kadar olan 
nın ır eş gı no a an ı ı aren ge - f . k .b 03 k·'"~ tr di 

k D
. 1 h · · 1 hilini. . t ki j mesa esı, ta rJ en 1 ı.l'Jme e r. 

çe ; ıç e ne rınm so sa a P V K t d ki h tt i 
t kt dir 

an - o ur arasın a a m n 
eme e • 

Batman çayı Batan çayı ile karış. 
tıklan sonra geçit vermediğinden Ciz 
re istasyonu zaruri olarak şehrin kar 
şısına yapılacaktır. Cizreden sonra 
geçek mecburi olarak Kasır ve Rubai 
kaleye kadar Diçle nehrini takip et. 
mekte ve buradan itibaren Suriye hu 

dudun.dan uzaklaşarak verimli top -
rakları aşmakta ve Irak ile hududu • 
muzu teşkil eden Hubun çayı kene. -
rmdan Irak toprağına girrr;ıektedir. 

D1yarbakırdan l tb ~bu ha. n 
uıunluğu takribi olarak 291 kilotnet. 

re olacaktır. Bu hat, Londra - Hin 
distan transit hattını teşkil ettiğin -
den beynelmilel bir ehemmiyet taşı. 
maktadır. 

lran hattı 
Rcşan çayı kenarından, Diyarbakır 

- Siirt şosesi üzerindeki Poşur köp. 

FilistindeArap ar 
Bir İngiliz Alimini 
Öldürmüşler ! 

Kudüs, 11 (A.A.) - Büyiik Jn_ 
giliz asan a.tikn alimi Starkey Heb 

ron civarında bir Araıt çet~i tara 
fınllan öldUrülmüştiir. Stank~y, l"i 
Ustindt"ki fa..qan atlka ara.'!trrrruı.la. 
rı heyeti.ne ri~ a.qet edi~ ordu . 

la, Amerika tebansınm muhafaza -
sından fazla mühim olduğunu anlat 
mıştır. 

Londra, 11 (A.A.) - l~<ti partisi 
ile amele birlikleri reisleri Japon eş 
yasına resmen ambargo kohulması 
meselesini müzakere etmişler, fakat 
hiç bir karar vermemişlerdir. öyle 
anlaşılıyor ki, bu husustaki karar 
cumartesi gilnü Brükselde toplana -
cak olan beynelmilel amele kongre
sinin alacağı vaziyete göre tespit e
dilecektir. 

şasında büyük anzalar yoktur. 
Diyarbakırdan Iran hududuna ka. 

dar yaprlacak hattın uzunluğu takri. 
ben 521 kilometredir. 

Yeni Romen 
Hariciye 
Be1grada 

Nazırı 
Ge1di 

Belgrat, 11 (TAN) - Pragdan 
hareket eden Romanya hariciye nıar 
zırı Micesco Peşteden geçerken ga
zetecilere, Pragdan çok müspet ne
ticelerle ayrıldığını söylemiş ve sa· 
at 9,30 da Belgrada muvasalat et
miş ve B. Stoyadinoviç kendisini kar 
şxlamıştır. Romen hariciye nazırı 

mutat merasimle karşılanmış, dok -
tor Stoyadinoviçin öğle ziyafetinde 
bulunmuştur. Ziyafette Yugoslavya 
hariciye nazırı Romen hariciye na.un 
nm Belgradı ziyaretinden memnu!l 
olduğunu söylemiş, ve bu ziyare 
tin Balkan Antantı ile bu dere 
ce iyi surette tamamlanan Küçük 
Antantrn geçmişte olduğu g ibi is 
tikb~de de Romanya dış siyaseti 
nin mühim bir unsuru olıarak kala
cağını görmekle bahtiyar olduğunu 
anlatmış ve sonra; "Küçük Antan
tın Yugoslav hükumeti tarafından 
takip edilen dış politikada ayni ehem 
miy~ti haiz olduğunu size temin e
debilirim." demiştir. 

Doktor Stoyadinoviç, Yugoslavya.. 
nın sarsrlmaz dostluk hislerini anlat 
tıktan Eljnra kadehini Kral Karoluıı 
şerefine kaldırmış ve dost ve mütte. 
fik Romen milletinin refahını dilemiş 
ve Romanya Hariciye nazın verdiğı 
cevapta şunları söylemiştir: 

"Bu ziyaretlerin küçük antantm 
müttefiklerini temsil ile bahtiyar ol. 
duğum konsey müzakereleri için Ce. 

RESİMLi ZABITA ROMANI: 10 

l'POLİS OTOMOS' 
Ll BİZİ DURDUR 
- UYOR ---

AFEOE~SİNİZ -.X.9 siz\ "E 
DOKTORU H EMAN 
BU.LM~GA-ME:MUR 

\LOIM·· 

yen bir zaman içinde kati bir cevap 
isteı ıiştir ki bu müddet ıte 15 !kinci. 
kanun 1938 de bitiyor. 

Şirket taa.hhütUnü tutmıy.ıeak 

olursa ne olacak? Bu takdirde ara. • •••••••••••••••••••••••••••, 
daki mukavele c.ucibince, Nafia. Ve. ~ 

kaletinin bütu:ı ~bekeyi ele aımıya N il ! IUJ A 116 N rı N A \."e her-;eyi mul·a-·eleye sıkı sıkıya uy n l 1 6 

gun bir hale getirmek için ne yap. LJ • 
mak lazımsa yapmıya hak ve salahi. 
yeti vardır. Bunu da çok taıbii ola. 
rak ş\rketin adına ve hesabına yapa. 
caktır. 

V tziyetin can alack noktası şu. 
dur: Prensipe taallflk eden 

noktalarda münakaşa mevzuu olabi. 
lecek h iç bir taraf yf'1r+ıır. Herşeyin 
mukavele ve şartnamelere uygun bir 
hale getirilmesi ve halktan fazla ola
rak alman paraların geri ver1nı ıi 

çok tabü esaslardır. Arada konuşu
lacak mesele, ancak bu tabü prensip 
!erin ne yolda tatbik edileceği O:abL 
lir. 

Belçikada bulunan ana şirket, hU. 
kflmetin isteklerindeki hakkı ve dU. 
rüstlüğü herhalde kavramış ve Nafia 
Vekaletile temas için mümessil ve 
fon adamları göndermiştir. Vekaletin 
verdiği son mühlet 15 lkinctk8.nun 
olduğuna. göre temaslar bu müddcıt 
geçmeden başlamış demektir. 

Aradaki müzakerelerin mukavele 
esaslarına ve Istanbul halkının men
faatlerine uygun neticeler verceğine 
hiç şüphemiz yoktur. Hilkftmeti.ntiz, 
bu gibi müzakerelerde daima ta.ahhü 
de riayet etmek ve ettirmek prensi. 
pini katiyetle tatbik ettirmiye mu
vaffak olmuştur. Bununla beraber 
nikb;nliğe hak veren ikinci bir ı:iE:'">ep 
vardır ki o da şirket namına temasa 
geçenlerin Belçikada.n gelmiş, hak 
ve taahhüt ne demek olduğunu bilen 
adamlar olmaları ve Han.seslerin §ir. 
ket muhitinde kurnuyıa. senelerce ça
lıştıkları Levanten havasının tesiri 
altında kalmamış bulunmalarıdır. 

Zaten bugüne kadar lstllnbul Elek 
trlk şlrketi daima kraldan ziyade 
kral mevk:iinde bulunmuştur. Geçen. 
lerde neşrettiğimiz vesikalardan da 
belli oluyor ki Belçikada asıl işin sa.. 
hibi olan merkez, hakkın ve fennin 
icaplarına hürmet meyilleri gösterdi. 
ği halde Istanbuldaki şirket muhiti, 
eskiden kalma atlatmak ve gözboya
mak usuller.ine taraftar görünmüş. 

tür. 
Brükseldeki ana şirket dünyanın 

her tarafında alakalan olan ve ismi. 
nin etrafında hürmet uyandırmrya 

elbette ihtiyaç duyan bir müE:ssese. 
dir. Ankara.daki müzakereler, ana şir 
ket için dikkate değer bir lı.ıtihan 

meydanı olacaktrr. 

Ahmet Emin Y ALM.AN 

nevreye hareketimden evvel vuku. 
bulmasına ehemmiyet verdim. Yugos 
lavyaya olan bağlılık ve sarsılmu 

'dostluğumuz, küçük antanta olan ECa. 
dakatimi.z içinde Türkiye ve Yuna. 
nistan ile teşriki mesaimizin çok kıy 
metli neticeler verdiği Balkan antan 
tı ile bu derece iyi bir surette tamam 
lanan siyasetimiı.:l.n ilk temelini 'teşl:ll 
eden bu beynelmilel teşekkülü bütün 
kuvvetimizle muhafaza. ve daima tak 
viye hakkındaki azim ve arzumuzu 
biılhassa kaydederim. 

B. Micescu kadehini kral ikinci Pi. 
yerin, prens Paul'ün ve niye.bet aza 
sının sıhhatine ve Yugoslavya.nın re. 
falıma kaldırmıştır. 

Baş ve Diş Grip, 

Nevralii, Artritlzm, 

Ağrıları, 

Romatizma 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 

İstanbul Satınalma· Komisyonundan : 
1 - Gümrük Muhf aza deniz vasıtaları için 75 ton ikinci benzinin 2--2-

938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacktn-. 
2 - Tasmlanan tutan (16875) lira ve ilk teminatı 1266 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltıne saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun 32 lııci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları teklif mek 
tuplarını Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona. vennele 
ri. (96) 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e , 
BUGUN: 

• Tilrkiye Tıp encUmenb saat 18,30 da 
Etibba odaaında toplanarak · m11htelü teb 
lijleri müzakere edecektir 

• Beyoflu Halkevinin '10 kişilik orkestra 
s1 Saray sinemaamd.a bir konıer verecek 
tir, 

HAFTA iÇiNDE: 
• Pertevniyal liıeıinden yettıeııler bir 

birlik kuracaklardır, Bu mektebin muunla 
n, cumartesi aünü 14 te Emirtönli halke 
vinde toplanacaklardır, 

• Önümüzdeki cuma (ilnil saat Zl de 
operatör Mim Kemal Öke tarafından Şiıli 
halkevinde (irk ralahma bir hekim ve bir 
hukukçu gözü ile bakıt) mev.zulu bir kon 
feranı verilecektir, Bu toplantıda ayrıca 
Kırun ve Azerbaycan havaları çalınacak, 

oyunlar oynantlacaktır. 

Bir Günde 3 Kaza 
Şoför Mustafanın idaresindeki 

2502 numaralı otomobil Şişhane yo 
ku§undan geçerken arkasında yükle 

giden bam.mal Rcfiğe çarpmı~. muh 
telif yerlerinden yaralanmasına se 
bep olmuştur. 

Şoför Yakubun idaresindeki oto 
büs te Şişlide Margrit isminde bir ka 
dına çarpmış, yaralamıştır. 

Emin isminde bir şoförün kullan
diğ:ı 2254 numaralı kamyon, Uııkü 

darda Bulgurlu mescitten geçerken 
arabada bulunan Adil ismindeki a.ıne 
le telgraf tellerine çarpmış, gözün 
den ve alnından yaralanmıştır. 

Istanbul !kinci Iflas Memurluğun 
dan: Müflis Biftorğ Ticaret Evi Şir 

keti ve şahısları masasına gelen ha 

zinenin istediği 12568 lira 36 kuruş 
hakkındaki alacak talebi 1flas idare 

since tetkik edilerek resmi vesikaya 

müstenit olduğundan mezkO.r 12:568 

lira 36 kuruşun 5 nci sıraya ka.yıt ve 

kabulüne tf18.s idaresince karar veri 
lerek sıra defteri bu suretle düzeltil 
diği ilan olunur (3858) 

Sahtekarllk İddiası 
Asliye Üçüncü Ceza. Mahkemesi 

dün bir sahtekarlık davasına başla 

mıştır. Suçlu Beyoğlu vakıflar müdür 
lüğü tahsildarı Lüleburgazlı Omer 
Ka.raoğı.ıld ur. 

İddiaya göre, Ömer Karaoğul, Mer 

yem isminde bir kadından 10 lira. tah 

sil ettiği halde kendisine 5 liralık 
mAkbuz vermiştir. Evvela, Omer hak 
kında men'i muhakeme kararı veril 
miş, fakat itiraz Uzerine tekrar mu 
hakemesine lüzum görülmüştür. 

Omer: 
- Ben beş lira aldım. Beş liraıılt 

ta makbuz verilim. Demiştir. 
Muhakeme §ahitlerin ça~sı 

için kal.mıştrr. 

GONOKOK ASiSi 
Belıofukluh ıre tht11llllll"ma ka.tfl 
pek teslrll •e taze aııdır. Divanyo

la Sultan Mahmut ttlrbeııl. No. 11! 

Beyoflu Birinci Sulh Hukuk Ha. 
kimliğinden: Istanbul Liman işletme 
müdürlüğlinlin Galatada Mumhane 
caddesinde Kısmet aaprtırnanı 1 nu 
mars.da ahÇı Osman aleyhine açtığı 
alacak davasından dolyı müddeialey; 
he ilanen tebllğat yapıldığı halde 
mahkemeye gelmemiş ve müddei ve 
kili bir krta kontrat ibraz ederek iin 

zayı ink.9.r halinde istiktap istediğini 
ve gelmediği takdirde istiktaptan ks. 
çmarak imzayı kabul etmiş sayılaca. 
ğına dair gıyap kararının tebliğini 
talep etmiş ve o veçhile gıyap kararı 
nın H. U. M. kanununun 141 inci ve 
mUteakıp maddeleri mucibince yinni 
gün müddetle il!nen tebliğine karar 
verllıniş olduğundan muhakeme gü 
nU olan 31-1-938 tarihine müsadi.f 
Pazartesi günü saat 10 da mUddeia. 
leyhin bizzat veya bilvekale mahke 
mede bulunması ve kanuni müddet 
zarfında itiraz etmesi ve aksi takdir 
de bilcümle vakayi ikrar ve kabul et 
miş sayılacağına dair işbu muamele 
li gıyap kararı ikametgahının meçhu 
liyetine mebni gazete ilan ilan olu 
nur. (3857) 
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Nasıl doğdu? - Nasoo yaşado? - Nasno battı? 
Yazan : Ziya Şakir - iKiNCi KISIM -

18•85 Liraya Arpa Piyasasında 
Okunan Takrir Mecliste 

Gürültülere Yol Açtı 

Çıktı 
Diin Unitürk 18,85 liraya kadar 

yükseltftiştir. Birinci, ikinci ve UçUncü 
tertipler de ayni fiyatla alınıp satıl. 
mıştır. Anadolu tahvilleri 40,50, mU 
messiller 40,25, hisseler 23,70 lira ku 
ponsuz olarak muamele görmüştür. 
Merkez Bankası 98,5, Ergani 97,5, 
Sıvas tahvilleri bütün tertipler 9!5,25 
liradan, Arslan çimentosu 9,8.'S lira. 
dan muamele görmilştilr. Gavrı mü 
badil booolan 19 liraya düşmUştUr. 
Bir .sterlin Merkez bankasmr.a 628,5 
kuruştan satılmr§tn'. Londra horsa. 
smda bir sterlin 147,51 frank ve 
5,0032 dolardır. 

Yükseliş Var 
Son hafta iç:nde Anadolu arpalarmda 5 - 1 O para kad~r • 

yükseklik olm~tur. Bir taraftan ihracatçılar diğer taraftan yeri 
sarfiyat için arpacılar arpa toplamaktadırlar. Bu aene Trakyan 
arpalm-ı az randıman verdiği için Anadolu arpaları fazla aranını 
ya bqlamıftır. ~auuelidi Efendi, şu sözleri, 

Uttüıat ve Terakki kabıneei) nin 
itten elçektiği günden bir gün ev 
~el -hatta, bir gün sonra .. - söy 
leznjş olsaydı, bu fikirdeki isabetine 
~erden göğe kadar hak verilebi. 
lir .. Ve bu sözleri de, medeni cesa 
l'ete parlak bir delil addedilirdi. 

i'a.kat bu sözler öyte bir zaman. 
da llôyleniyordu ki, 1lrlık (lttihat
'l'eraıtki) namı altında hiç bir varlık 
lr&lınamış .. Senelerdenberi memle 
keti heyüW bir kudretle idare eden 
lruVVetin bütün şiııuesi dağılmış .. 
l(<>ndros limanında bulunan (galip 
1eruı donanması) da birer iki§er 
teleıek Osmanlı Mebusan Meclisi. 
ilin önUnde sıralanmıya başlamıştı. 

S araym, ve - her iki ,ekilde 
ki (ltili.fçılar) m tercUınar 

llt Olan Emanuelidi Efendinin bu tek 
lift tlzerine, Mecliste şiddetli bir a. 
~,, parlamıştı. 

lfebusla.rda.n bir kısmı: 
- Doğru .. Çok doğru ... Milletin 

~lbniyet ve itimadını kaybetmi3 o
lll bu meclis; artık yaşamaz. 

Diye bağlrmıfla.rdı. Diğer bir kı 
9llrı mebuslar da, yerlerinden fıı-lı 
nrak: 

- Kabul etmeyiz. .. Alnımız açık 
br. 

d I>iye feryat etmi:,re başlamışlar • 
ı. 

latanbul mebusu Yağcı Şefik '1 • kUrsüye bile gelemiyecek de 
~e heyecana kapılarak, oturdu 
h '-ndalyenin ilat.Une çıkını~: 

- İiu sözleri kimse lrn bul et -
ltıez. Bugün istıia etm~k. o ka -
~adamlar gibi kaçmak demektir. 
~ar ve haysi,Yetimizi muhafaza 
~z. Aslanlar gibi burada otu 
~z. Biz buradan, ancak sün 

kuvvetile çılı ımz. 
!>iye haykll'11lıştı. 

... ~u heyecan, hiç 9Uphesiz ki, ar
-q,k.. belki de .ış, süle, tokat ve 
~ğa kadar dayanar.aktı .. Be. 
l'~ket Versin ki, Dahilıye Nazın kür 
•ilYe gelmiş. 

- Efendiler! .. Ne yapıyorsu • 
11~? Eğer mec:lis feahediline, es 
ki kabineyi( cLvanı ili) ye kim 
le"lkedecek?. Affi ııuumi illnma 
kizn karar verecek?. Yoksa; kabi
'eniıı. memle.keti .kanunsuz idare 
~eaini mi wtiyomınuz?. Biz, bu 
ltleeuuyeti kabul edenıeyiz. Hilkfl
lbet, Kanunu Esast hilafına hare· 
ket edemez. 

~. 

D &biliye Nazınnm bu sözleri 
. bir anda vaziyeti deği§tir

bıiye kafi gelmişti. Bir dakika ev. 
"~1 Eınanuelidi Efen dinin teklifi· 
~ alkışbyanıar; şimdi de Dahiliye 

1 ~ın bu ruakul ve m~n~ıkl s~z 
~l alkışlıyarak fikirlerını değiş.-
livenrıi§lerdi. 

lt tnıanuelidi Efendi; bu muva.ff a 
ct..~~.izlik karşısında, bir an sen.. 
•-~· Fakat, yüzUne bir siya • 
~ Cla.d.Yatörü maskesi geçirerek 
Jt .. _~ mücadele sahnesine çı -
~·onun eline b&§ka sil&hlar 
ııb .. :,~lerdi ... Onun için, Ema
~ Efendinin sendelemesi, u • 
)rr.:_.11~emi§ti. Meclisin feshi hak 
ıı~ teklifi bu tekil alınca, Ema 
~ Efendi uıı büyük silihını 
tı. Ya çıkarmış; onaya atıvermif 
bl. 

8u mUthi11 sili.h . (8) maddelik 
!' tat...:_ -•·~ , 8u -u-ıraı. 

'lra takrir; iki g1in evvel Yıldız 
~ttirıYlndan, bizzat padişah Vahi -
f'ıltriıı tara.tından ilham edilen bir 
~b lllahaulU idi ... Bazı ayan ve 
ttl> ~ lzala.ruun i§tirakile ter -
~ bnieti. Fakat, böyle bir tak 
~ altına hiç kimse imzUSmı koy 
11'1 latememifU. Onun için tam 
~t ~elden ele pzmit .. Ve niha 
ti~ kafrr yilkQ de, Rum mepıı· 
<!ftı 1llbUııUn erklnmda.n ve, 

l'?iyet ve ltUlf J.l'rrkam} allka 

Takrir sahibi Aydın mebusu 
Emanuelidi• Elendi 

darlaruıdan, A:J om mebusu Ema -
nuelidi Efendi CJmuzların&. yüklen 
mek celi.detini gööstermişti. Ayni 
gaye ve maksatla çalışan bir ka.l' 
arkadaşına im:~a ettirdiği•takriri 

riyaset makamına vermışti. 
lşte; (5 teŞiinisani N Salı) gü -

nünden itibaren, (Türk milleti) ile 
(Osmanlı devleti arasında derin bir 
uçurunı açan uu tarihi takriri - is 
tikbal tarihine bir vesika olmak Ü· 

zere, aynen aşağıya dcrcediyoruz: 

gusu olan hiçbir mebus buna taham 
mül edemezdi. Nitekim, mebuslar 
arasından acı bir feryat yükselmiş
ti: 

- Türkler tahkir ediliyor. 
Bu feryadın sahibi, (lttihatçıla

nn hata ve günahları) ru setret • 
mek istiyen bir şahsiyet değildi. Bi 
!akis, evvelce (lttihatçı) iken şimdi 
(koyu bir muhalif) olan (Trabzon 
mebusu Hafız Mehmet Bey) di. 

Hatta, bu takririn ne maksatla 
ortaya atıldığını hisseden r.rap me 
buslan bile - hakikaten necabet e· 
seri gööstererek • derhal bir tak -
rir vermişler: 

(Biz Arap mebusları; tahaddüs 
eden ahvali ve vakayii müessif enin 
hal ve faslını, vakti münasibe t&
hire karar verdiğimizden, kavmi ne 
cip arap hakkında mezk\lr fıkra -
nm, Emanuelidi, Efendinin takri • 
rinden çıkarılmasını talep ederiz.) 

Diyerek; ne kendilerinin ve ne de 
milletlerinin, hususi maksatlara a
let olmasını istememişlerdi. 

Çünkü, Emanuelidi Efendi; bu 
takririnde ciddi ve samimt değil • 
di. Muhtelif unsurlar ve !miller ta 
rafından kurulmuş bir makineden 
ibaretti ... Onu böylece kuranlar ve 
ortaya atanlar; yarın başhyacakla 
rı işlerde ne dereceye kadar mu. 
vaffaktyet kazanacakları bilmek 
irin, bir sondaj yapmak ürtemi§ler 
di. 

(Arkası var) 

Balıkhaneye Dün 

Getirilen Balıklar 
Dün balıkhaneye fazla balık geti. 

rilmemiştir. Tutulan balıklar 800 ki. 
Jo kadar kefal. 4 bin çift paJRmut, 
300 çift torik, yüz kilo luferdir Kefa 
im kilosu 23 - 25, palamut çifti 12-
13, torik, 50 - 60, Lufer 100 çine • 
kop 20 - 35, uskumru 40 - 45, lev 
rek 100 - 150, kalkan KaraJeniı ma 
lı 50 - 60, hamsi 1 - 2 kuruş ara. 
smda satılmıştır. 

Çavdar Sataıları 
~vdar piyasası da yükselmiştir. 

Bunun sebebi son günlerde Ç~koslo. 
vakyada on bin ton çavdar satılması 
dır. Satılan bu mallar Mersinden ve 
tstanbuldan yüklenmektedir. Satışlar 
oubat nihayetine kadar teshm edile 
ceğ'nden bu müddet içinde fiyatların 
düşmesi beklenmemektedir. Son sa. 
tışlar 4,38-5 kuruş arasmda yapıl. 
mıotır. 

:E:=:S:~;:.:~i~~ 1 L o i&IJ!tfl~JW 
::ke=e ,:::d:!:.:;~:: bir ~~~l~fü~~;~~~~;fü~fü;;~f.~t~~f:fü~.lmR~ M E K.. .. ı· M. . . ... N ......... . 

1 - Ermeni milletine mensup ;ı:};:E:~;*;:~;:t~:;?::~~~E~!i~::;:;:~;:;~ 
olmaktan başka hiçbir cürilmlerı e G l!!J ,- L E R i m~-.;~*~&:-i~~!W. 
buluamıyaa bir nıJ:yon nUfu, 
katJWtW fJ<U1mlştlr. 

2 - Lbkal, kırk asO"danberl 
memlekette medeniyetin amUl ha • 
kildsl olan Rum unsurundan), (250 
bin nüfus), hududu Osmaniyeden 
tardedUerek mallan müsadere edil 

mittir. 
s - Kablelharp, ( 550 hm rum} 

nüfusa, Karadeniz, Çanakkale, Mar 
mara ve AdalardenJzl sevahU ve ha 
vallslnde, ve a1r mahallerde, kat 
iti imha edUmiş .• ve mallan da gu 
pedflmi§tir. 

4 - Memlekette; aıı881n gayri 
mt18Hme. lerayi tlca.r"tten rnene • 
dlbnlt.. ve ticaret, yalnız erbabı 

nttfozmı yeddi inhisanna terkedll 
mit olmakla, bu yüzden bütün el. 
ndı mlllet, adeta soyulmuştur. 

5 - Meb088ılldan, (Zührap) ve 
(Varetages) Efendiler, ifna edilmiş 
)erdir. ) 

6 - Arap kavminecibi) ne kar. 

11 reva görülen ( sulmoamellt), 

·tlmdlkl felaketlerin başlıca sebep • 
Jerlnl te§kll etmiştir· 

7 - Seferberlik vesDeslle teşkD 

edllea amele taburlan elradmdaİı 
230 bin kişinin, ~lık ve mahra • 
mlyettea mtiteesslren telef olma • 
Jar111a sebebiyet verllmf§tlr. 

8 - Barbiumomlye bUAsebep gl 
rilmlş.. ve bu ~fi meş'ume nalll 
yet için, Bulgarlara memleketin 
bir ctlzü de terkedllmlŞtiT. 

FalDer hakl«•da, hlikftmetl cedi 
denin malômatı neden ibarettir T. 
Jşla mahiyeti hakkında, ne ta.sav. 
vur edllmektedlr! -

ittihaz edilecek tedbirlere, ne va 
kit mübaşeret edUecektirT. . 

Bu teldltlerl, hlikİimetl cedldeden 
9a&I eyleylnlz. 

J.mzalar: 
Aydm mebusa. EmanneHdJ 
bmlr mebuu, Vangel 
ç.taıea mebusa, Tov.lddl. 

Bu takrir. A.deta Türk mille B tinin ~ine indirilmek is 
tenDen bir tokat mahiyetinde idi. 
Tabitdir ki. kalbinde Türklük duv -

Sütü Çiğnemeden Yutmayınız 
Süt insana, yalnız ~uguoda 

büyümfJl için değil, büyildükt.en 
sonra da, hastalandığı vakit besim 
mfJl için lüzumlu bir gıdadır. Kıtm 
soğuklannda göğüs nezlesine tutu 
lanlardan budan aıcak 81cak içtik 
lerl sütün mideye glde.rkea göğsü 
de ısıttığlm hesap ederek onu has 
talığa deva diye de sayarlar. 

Fakat, doğrmuna lst.enenlz, oo
cok olmıyan bir lnsaem butalıkta 
bile sadece sütte besleDJDfl91 epeyce 
güç bir iştir. Bir kere büyttk ioa8lı 
sütün ancak onda dokuzundaki mad 
deleri kanına ka.nştırabHlr. Sonra 
mutat ibere içtlğimb inek eüttiniln 
bir Utresi ancak 700 kalori verir. 
Yatağında az çok kımıldanarak ya 
tan bir huta için günde üç litre süt 
içmek l&znngellr. O vakit te sütün 
azotlu ve yağb maddeleri UlzumlHI 
dan fazla, §ekt'U' yapacak maddeleri 
de lüziunundaa eksik gelir. 
Şeker yapacak maddelerin eksik 

llğlni süte ıteker katarak tamamla
rız ama, ötekilerin fazlalığı bMlf'll. 
me mövazeneslııl bozar. Midede ka
nşıklık, barsaklarda ya inkıbaz., ya 
hut aksi.ne ishal yapar. Karın ll§er. 
Ondan dolayı söt içen hutal&rm 
birçoğu 9ÜtÖe kendilerine dokun
duğundan şikiyet ederler. 

Bu ıikiyette haklan da yok deni 
lemez. Şu kadar k1, sütün ha.ana 
dokunmasllld&ld kahah•t aclece sil 
tün kendisinde değil, daha dyadesl 
bizim sütü yemesini bllmemembde 
dlr- Süt su gibi, prap gibi içilecek 
bir madde değil, imam beellyccek 
bir gıdadır. Onu ekmek gibi. büttln 
yemekler gibi yemek, yaal yutma
dan önce çiğnemek lkımdır. 

Söt çiğnemeden yutulana mide. 
ye vardıiJ vakit midede koea koea 
sut t.opaklan bA8IJ olur, mide ban· 
lan ayırmak. mtmek ldn gtteHlk 
çeker, yorulur, lltttttn lıuml de ge
clldr. Slittl muttaka çllnemedm iç 
mek lst.enenlz ~ine, ytbcle bfJf 
citrat dö sud malılfılönclen biraz 1ıo 

yunea o topaklar t.oplMamular. 
Ancak insan her deia süt içeceği 
vakit içerisine, adı ne ollll"ll& olsun, 
yine u çol' bir U&ç demek olan 
maddeyi btımW tuhaf gelir, içini 
sdcar. 

Daha kolayı. en kolayı söttl apı.. 
nma aldıjmıs vakit, aimuzı oyuat.. 
malı, ODU çiğner gibi yapmaktır. 

Oyle yapınca sa.iye çıkaran gudde
ler ltlerler, stlt te ekmek gibi ap 
da lıumedflmlye başlar, t.opakla • 
namaz, midenin iti kolayla§D". Mi
dede ve kanoda guler de olmu. 
Sütten yapdan şfkiyetlerln pek ço 
ğa, bu küçük ihtiyata riayet edlL 
memeelndendlr. 

Sütün haanlnl kolaylaftmnak L 
çln ODU ağqda iyice amn bir müd
det tutmalıdır. Büytlcek bir tkacan 
süttln böyle çiğnenerek yutulmuı 
on, on bet dakika stlrer. llutalık· 
ta lın8anm kendini beslemekt.en da 
ha mtuıtm iti olanuyaeaiJndae ba 
kadarak ~ da pek oma sayı. 
Jamaz. 

Ama, ayna içmek lstenealz, o 
vakit: 

Tutup ke'aln kenarmdu a.rafet 
blıte b6pllrdet 1 

Kaidesine ayanlı ayranı çljn&
medeıu yut.ablllnlnb. Ayna zaten 
bir mayahema geçlnnl§ ehlup. -
dM., ağada tekrar mayalaamrya lh 
tlyaa yoktur. 
Şu kadar kl, ayranm zarar vere

eeğl haat.aııklar da olabllir. Meseli 
mide ektlalna ful& çıktıp huta
lıklanla, mide ttl8erlnde, sanbk bu 
talıklaıırıda, böbrek bastahklann • 
da. O vakit ne ayran içmek doğra.. 
dur, ne de süte eltrat dö •ad kat
mak. Oyle hallerde stlte, bflfte bir 
Dlsbette, maden Mıya kablır. 

Sütün her lokmumı iyice çlia&
clDrten batka. l8t ftncwnmı bitirdik 
t.ea sonra da apmm •1Q'lle pllrala 
mayı 111l.........,_n. S8ttla par. 
çalan alrzda blmea orada mayala 
nn'lar. Bu da lvl bir eey olmaz. 

Şehirde sırt hamallığm.ın kaldırıl.-·------------: 

ması üzerine at ile nakliyat ve ara. y•• k p 
baların adedi artmış olduğundan yer ur arasını 
li sarfiyat geçen seneye nazaran yüz. K 
de 40 - 45 nisbetinde fazlalaşmış. oruma 
tır. 

Bir Jıafta evveline kadar 4,04 -
4,08 kuruş arasında duran arpa 1i • 
yatlan son günlerde 4,10 - 4,12 ku 
ruşa kadar yükselmişti thracatçı • 
lar da arpa aradıklarından bu fiyat 
yen;den 2-3 para daha artmJŞtır. 

Dün piyaaamı:r.da muhtelif Anado. 
lu arpalanndan 330 bin kiloluk bü -
yük bir parti arpa kilosu 4,15 kuruş 
tan aatıımı,tır. Trakya için bile piya. 
samır.dan arpa alınmakta.dır. Araba 
ile nakliyec!lerin hamallığın kaldınl. 
mumdan sonra kwçlan birk&.Ç 
mifJli arttığından hayvanlll.l"Dla bol ar 
pa yedirmeleri de şehrimizde sarfi • 
yatın yükselmesine yardım etmekte. 
dir. 

Mal Gelmedi 
Piyasa Hep 

Gevşek Geçiyor 
Evvelki gUn piyasamıza g~len e.'li 

vagon buğdaydan dün de bir kaç va 
gonu satılmıftır. DUn Anartoludan 
~iç buğday gelmemii olmaama rağ. 
men, piyasa gevşekliğini muhafaza 
etmiştir. Fiyatlar da 2-4 para kadar 
düşmüştür. Evvelce Anadoludan faz 
la. mal gelmiş olması ve aynca Zira. 
at Bankasının p:yasalara buğday sat 
maaı değirmencilerin fazla mal alma 
malarma sebep olmUftur. Esasen ban 
ka petin para ile mal sattığı için aer 
mayesi gen;ş olmıyan müesseseler va 
deli satışlan tercih etmekte ve u 
mal almaktadırlar. DUn yumuşak 
buğdaylar 5,36 - 6,04, sert ouğr\ay 
lar 5,25 - 5.30, arpalar, 4,15, çav. 
dar 5,01,5 bakla 4,25, yulaf 4,20, kuş 
yemi 7 ,19, natürel nohut 5.12.5, iç 
fındık 34 - 35. U: ceviz 28 - 32 ku. 
ruştur. 

B ORSA 
11-1-931 

PARALAR 
Dolar 123,- 126,-

Frank 80,- 88,-
Lueı 99.- 106.-
Be1çıb Pr, 80- 14.-

Drahmi 11.- 22,-
lrnçre Fr, 570.- SIO.-
~eva 20.- u.-
FloriD IS.- 70-
Kron Çelr 7L- a.-
Şilin A•llltlU,. 21.- 23,-
Mark 26.- 29.SO 
Zlod 20- 22.-
Penco 21.- as.-
~., 12.- 14.-
Diau 

... _ sz.-
Kron lneo so.- u.-
Sterlin 625.- 630.-

Altm 1077.- 1071,-
Banknot 273,- 274,-

CEKLEB 
Acdll ltallUJI 

Paria 23,.S71S 23,445 
Nev70rk 0,7979 0,7950 
llilaao 15,1550 15,1125 
Brübel 4,6972 4,6820 
Atiaa 17,16ıo 86.8840 
Cenevre 3,4465 3,4350 
Sof,. 63,7951 63,5930 
Amaterdam 1,4325 1,4275 
Prac 22,7275 22.655 
Vi7&D& 4,22 4.2020 
lladrlt 13,7160 13,671S 
BerliD l.9714 1,9722 
Vart0 .. 4,2057 4,191S 
Bacla11ett• 4,0070 3,9944 
Biikret 106,3795 106,0413 
Belcrat 34,41 34,30 
Yokodama 2,74 2,7312 
ltoldlolm S.0938 S,0840 
Loadra 627- 629,,--
lloakova 25,6525 23.7275 

Kararnamesi 
[Ttlrlc pansIDID kıymetini ko 

baklandaki 12 sayılı k&ramam 
netrbıe devam ediyoruz:] 

Madde 17 - Ihracatçılar ihraca 
dövjzlerine taallflk eden hususat ha 
kında kambiyo murakabe merc· 
ce istenilecek malumatı vermek v 
buna dair vesikaları tevdi etmekle m · 
kelleftirler. ihracat eşyası dövizi 
kalar tarafından bu kararname m 
cibince verilecek kambiyo alış v · 
kasının ibrazı suretile tevsik olunu 

Navlun dövizleri 
Madde 18 - Türk tabiiyetini h · 

vapur idarehaneleri hariçte bulun 
eşhas ve müessesat lehine ifa 
oldukları nakliyecilik hizmetind 
mütevellit olarak bu kararnamed 
evvel tahsil etmiş oldukları ve b 
dan böyle tahsil edecekleri navlun 
vizlerinin em.!rlerinde bulunan kıBm 
ru elde ettikleri tarihten itibaren · 
hayet on beş gün zarfında döviz o 
rak memlekete getirip b ir bankay 
satmıya veya kendi namlarına 
huriyet Merkez Bankasına tevdi e 
miye veya Maliye Vekaletinin ta · 
edeceği esham ve tahvilatı hari 
milbayaa edip memlekete ithal e 
ye mecburdurlar. 

Yataklı vagon ~rkPli ile ecnebi va 
pur acenteleri gibi memaliki ecneb 
yede müessese şirketlerin memleke 
m;r.deki §Ubelerinin hasılatmdan · 
delicap memaliki ecnebiyedeki mer 
tezlerine eevkolunacak miktan içi 
kambiyo murakabe mercilerı vızeail 

kambiyo alınabilir. 

Kıymetli, taahhütlü melıtaplar 
Madde 19 - ~ta idarelerine te 

di edilecek kıymetli veya taahhtltllf 
mektup ile diğer kıymetli paket ve 

etYa posta memuru huzurunda ben. 
dedilir. Posta memuru bunların muh 
tev.ı.yatmı görür ve bu kararname mu 

cibince ihracı müsaadeye tabi tutul. 
m\lf para ve kıymeti menkule mev. 
cut olup olmadığuu kontrol eder. 
Resmf d&irelerle Climhuriyet '"llerkes 
Bankasının irBali.tJ bu madde hüküm 
terinden müstesnadır. 

Madde 20 - Ankonsiııyaayon tek 
llnde ithal olunan ve yahut bazı mü. 
esaeaatın hariçteki merkezlerinden 
TUrkiyedeki acente veya şubelerine 
irsal edilen malların dövizleri bu mil 
esseaelerin mali vaz1yetleri ve aatıt 
nisbetleri tetk!k edildikten sonra kam 
biyo murakabe mercileri tarafmdan 
verilecek müsaade üzerine temin olu 
nur. 

Bu dövizlerin temin zamanı yine 
kambiyo murakabe merC"lerince ta. 
yiD ve ibraz olunan vesaik ıptal olu. 
nur. 

T ramit e,ya bedelleri 
Madde 21 - AlelflDıum masarift 

dahil olduğu halde transit eşya be. 

detleri ancak transit dövizle ödenır. 

Transit e,yaamm hariçten gelen dö. 
vizleri kambiyo murakabe mercilerin 
den alınacak mezuniyete müsteniden 
bankalarda bir hesaba matlflp kayde 
dilir. 

Hariçte b:>rçlanılan transit emtia 
bedeller.ı de yine kambiyo murakabe 
mercilerinin mUsaadesile bu hesaptan 
tesviye olunur. 

Bu 91ya için bankalardan alman d5 
vis avaııalan ayni hükme tabidir. 

Madde 22 - BilflDıum ithallta mtı 
te&llik döviz ihtiyaçları iç.in kambiyo 
murakabe merdlerinden mezuniyet 
istihsal edilir. 

(Artrası Var) 
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Piyango Çekildi 

Keşidede Kazanan 
Numaraların Tam 

I. nkLra Yolunda ve Sırah Listesi 

No.11 

lstanbul üÇüncü le ra Memurluğundan: 
Nısfı 14 Haziran 1932 tarihinde 

13000 lira ve diğer nısfı 2 4 936 
tarihinde 7200 lıra mukabilinde Em 
niyet Sandığına ipotekli olup bir bor 
cun temini istifası zımnında işbu ipo 
tek fazlasına şamil olmak üzere ha 
ciz konularak bu kere paraya çevrıl 
mesine karar verilmiş bulunan ve ta 
mamına yüz üç bin beşyüz lira kıy 
met takdir edilmiş olan Beyoğlunda 
Firuzağa Cihangir mahallesinin Ta 
tarağa ve Sıraselviler sokağında es 
ki 1, 3. 5, 7, 9. 17, 19, 21 , 23, 25, ye 

mineyi havi salonlu diğerinde §Öınİ 
ne bulunan iki oda. 

Uçüncti kat: Bir koridor üzeriDd8 

mermer somakı şömineli bir saloD a1. 
rıca koridor üzerinde bir oda ve ark• 
tarafta mermer şömineli bir oda Ut 
zemini kara simen döşeli bir oda ve 
Fayans kaplı (İçinde havagazı ile 811 
ısıtma makınesi) olan komple baDYo 
dairesi • . 

Dördibcü kat: Bir koridordan ge9 
len dört çatı odası. 

Veyse karani .•• 
Hoş beşten sonra vaziyetiıni an 

layınca beni mektebe çağırdı Git 
tim. Beni müdür muavini alacağı 
nı, muayyen mukannen bir aylık 
vermese de harçlıksız bırak 

mıyacağ nı, mektepte yiyip içeceği 
mi, yatacağımı söyledi. 

- Branşına ait derslerden açık 
kalanlara da girmelisin. Yalnız kar 
yola var, yatak yorgan yok. Onla 
rı tedarikleyip hemen işe b~lıL. 

Dedi, peki dedim. Dcramiyenfn 
ikinci taksitinden 13 lira ke.lmıştı. 

Bedestene dayandım. aziz dostum 
kebapçı Nizamettinln d elaletile iyi 
bir yatak. kal•nca bir yorgan ajıp 
mektebe yolladım. 

GUnler haftalar geçiyordu. 
RahmeUi hocacığım çok dal~n. 

dı: 
- Şu iki lirayı olsun al da harç 

lık ediver. 
Demek aklından ~e~mivordu. Hal 

buki o zaman hususi bakalorva sı. 
nıfları vardı ki, bunlann geliri ih. 
mat edllfr yekfınlardan de~:ildi. 

Blr ay sUrdU. Geceli gO.ndUz.lU ça 
hşme..nm te8ir! görlllmlye başladı. 
Harçlıkta değil sol kolumla sol a. 
ya~da ! Gereleri beni uyutm ya. 
cak teşennUçler başladı. 

H ele bir ~n bU Otün aut.. 
tı. Sıhhiyeden doktor çağır 

dıla.r. Gelen doktorla muavin Sa... 
mi Bey rsra.r ettiler. Beni Mu.har 
Osman Beyin muayenehanesine gö 
tUrdUl~r. Muayene eder etmez: 

- Derhal hastaneye gönderil 
meli. dedi. Beni apar topar ettUer. 
Soluğu Ba.kırk6y timarhıuıe!linin ka 
:nıutine servisinde aldım. Blrka~ 
gUn eonm Bay Fahrettin Kerim&. 
18 inci servisine verildim. Anla -
dm değil mi? Dinle! 

Bu serviste şefkatte. itina ite ba 
!kıldım. tçlmde bu adam olan. in. 
sana ve arkada.-larına karşı o ka.. 
dar derin bir filkra.n duygum var 
ki bunu her zaman minneUe ana 
rım. 

Burada Uç ay kaldım. 

I B ir gün .. Sebebini hAla bil • 
miyorum, 13 üncü servise 

nakleditmeklii?im emrolundu Hay 
hay efendim! dedim, oraya yerleş. 
tim. 

Merhum Ebutmuhsfn Kemale be~ 
on kuruş göndermesi !cin bir çok 
mektuplar yu.drm. RahmeUi on 
para yollamadı amma ben onıı. bU 
tfin e'"eld,.rlml. haklarrmı hellt et 
tim. Yatn~mı. yorganımı Httır • 
drm. Bu aylarda bent estPn dosttan 
kimse aravıp sormadı. Yalnız Ve 
fa litıe!linnen eski talehem olan bir 
~orukla (Y~ni liec) bRkıtlorva St. 

nıfle.nndan bir '?'ene hem harq1rk, 
hem tiltiln . kahvP ~öndPrdiler. Bu 
aziz çocukların diğer tııılebem sribi 
dAha ne l\ıtuflqrmr gfi .. düm. Neylf' 
ödevebitirim bflmem ki .. 

Anlrrorsun deı!il mi? Dinle! 
' Par-atar tük~ndi. Aşlnahk pey • 
dnhlad1~·m hastalann verdikleri 
kah bütün. kah yanm sig"aralarlA. 
gecinmive bas.ıladık. Düı:ıündiim. ta 
şındrm. ÖC'limü yendim. YüzUmU kr 
zartbm. Mazhar Osman Beve hu. 
susi bir mektup vazdrm. Bütün va. 
ziveti anlRttım. Eı:ıkl on buc:uk ay. 
lık hizmetimi anlattıktan 8onra ka 
lemde olmasa bile. servislerde bir 
iş istedim. Dışe.rda iş almıya ce. 
saretim kalmamıst1. ctinkii felç ak 
seleri ara. sıra beni zedelivotdu. O. 
,?ıılhı.rrm v<>ti!'!inrive kıırlar. fıimdL 
lik bir tüttin nnrası ile de kanaat 
00""P~mi ~övlPdim. 

Snn bir Um1t1P bel{tPCHm. Bıına 

bf'·-ill< f!•hht ivtl'k1Pri dnkurHıl'\ bu 
a,.ı., ,.,., •• ",. m,.~•11hn v"1'~r1·~""'" 

e~•"'tı' ~ı.,u - hn-rıı..,ma b''" ea~r 
:rr1va Jii:ı:ılm g-örmPden - beni ta 
bu"<'U edip kap• dr~ıln kovuverdi. 

Oyle bir güntlmdU ki. cebimde 
beş param yoktu. 13 ilncU eervf!lin 
mubaasm Mehmet Efendi V&Ziye. 
ti.mi yakından bildi~ için ye.nana 
sokuldu, sılularak, ~ekinerek bir 

lira Yol harclıı?ı uzattı ve kabul et 

memi rica etti, Buradan bu sefer 
de.. Dinle! Anladın değil ml,? 

ı::; akırköy hasta.nesinden ge -
D rek ikinci ayı-ılışun. gerek 

a.ynhşımm şekli bana pek dokun· 
du. M.ıinevf varlığımda birincisin
den daha çok ac\, daha <;ok derin 
bir yara açtı. 

Bu lirik laf arı söylemekle be • 
raber şunu da haber vereyim ki, iç 
ki dUşkllnUnUn i~ek için icat et· 
tlği vesileleri Edisonun katmerlisi 
ge'se icat edemez "Bugün pek key 
fim var,, der çeker. "Bugiln çok tn 
satıyım .. der yuvarlar, "Bugün ca 
nım sıkılıyor .. der çakar. Babam -
dan mektup nlmadım. komşum has 
ta. imiş. bir arkadaşım ölmüş, Ef 
tnlya gUzeı okuyor. denizde meh· 
t.np pek ~ık... Bunların hepsi iç 
miye bir vesiledir. 

Ben de realist bir terazi ile ma. 
şerl gidl§iml alçtltm, biçtim. Anla 
dnn ki. vaziyet'm gilnden gUne. a· 
çık açık sukut ediyor Bu sukuttan 
ya bilshütün kurtulmalıyım. yahut 
yarı yolda sıkı bir fren yapmalı -
yım. DüşUncem fena değil, Niye · 
tim sakat değil; anlıyorsun değil 
mi? Dinle! 

Fakat ne garip tecell1dir ki. be -
nim dUştüğümU ve c!ü.ışküntüğümü 
her gören. sebebini mutlaka a~roş 
lığa hamlediyor Diyebilirim ki: 

- Avaftımdaki nasırdan rahat -
eır: o1uyorum. 

Desem hemen cevap verecekler: 
- Hocam! Nasır mnsır değil o. 

Rakıyı bol bol çekiyorsun, ondan
dır ol 

He'e ak1iyccilerle asabiyooilerin 
w ~l\ ve taınimleri ~k kuv -

vetliydi neme lazım! iyi saatte ol
sunlar! Kanaatleri kendilerinde kal 
sın. Biz gelelim maceramıza. Din 
le! Anladın değil mi? 

P aram yoktu. tkramiyc tak
sitinden bir şey ümit etmek 

te henüz yersizdi Kırgın. bez.gin 
bir halde dostum kebapçı Nizamet 
tine gittim. Nizamettin öyle bir 
kebapçıdır ki, eti iskaraya koyma 
dan ne mal olduğunu an'ar. Bu ih· 
tisası sayesindedir ki, bana şöyle 
bir bakınca vaziyeti anlayıverdi de: 

- Otur! Keyfine bak! Benim ev 
de yatar kalkarsın. DUkkinda be. 
raberce çalışırız. 

Dedi. Ve hayatta b~yle diyenin 
adına (gerçek alicenap) derler. 
Kebapçıda yan pala! Bu, iki ay 

sUrdU. Günün birinde Sait Mo1la 
merhumun ir~dile Ankarada bu· 
lunup Allah rızasiçin herkesln işi.
nl taklr etmeyi vicdan zevki bilen 
hnyır sahibi blr zata acıklı bir mck 
tup yazarak ikramiyeden bir taksit 
dnha gönderilmesine tavassutunu 
istirham ettik Hiç dostluğum hat 
tl muarefem bile olmıyan bu zat 
on gün sonra bize bir taksit da -
ha gönderilmesini temin etti. Adını 
hUrmetle anmıya borçlu olduğum 
bu zat Izmirli Nalbandoğlu Hıfzı 
beydir. Birkaç gün ferah içinde 
ya,~ıı.dık. Adlan ayyaşa çıkmıtJla • 
r& fer.ah mı yakışl?'? Karşıma bir 
mendebur çıktı. Sözlerine kapıl -
drm. Ne yapsam bgenirsin? An -
lıyorsun değil mi? Dinle! Mersine 
gittim. Blr tUtUn tüccarının biz -
ınetlne girdim 
Hayatımda çok gaflar yaptım, 

çamla.r devirdim, baıtayı taşlara 
vurdum. Amma bunun kadar buda 
lacasını, sersemcesini yapmadım. 

TiltUnle oynamak; zaten yanın 
tynmalak işllyen göğsümU öyle iş.
lcmez. hırıltılı bir körük haline gc. 
tirdi ki. deihııcvin keyfine! 

Dem çektiğin sigara Uf.ed·w·n 
neyine yetmezdi de tUtün pastalla 
rUe uğraşmrya gittin be ~da.m? ! 
Kapağı Lstanbula dar attım. 

M muallimlikten mütekait es
ld bir mektep arkada.şmı 

vardı. ErenldSyUnde Sabrayicedlt 
te münzevice bir hayat sürüyordu. 
Ona .!?ittim. Beni bırakmaıU. lvi 

Tayyare piyangosunun çekilmesine 
dün başlanmıştır. Dünkü keşidede 

45,000 liralık büyük ikramiye çıkma 
mış, bugüne kalmı§lır. Kazanan nu 
maraları sırnyn konmU§ olarak ve 
tam bir liste halinde ru;ağıda bula 
caksrnız: 

15.000 lira kazanan 
24443 

15130 15185 15210 154651549315519 ni 50, 52, 54, 56 ve 58, 49, 51, 53. 55, 
16069 16094 16149 16165 16178 16471 1 kapı numaralı ve masura suyu ve iki 
16492 16506 16542 16705 16773 16943 ahır ve arabahkla. ikametgahı mUşte 
170421714617240173621754717608 1 mil bir dükkanlı kebir ev ve iki dUk 
17922 17944 17955 18436 18568 18'137 kanlı apartımanm tamamı 2004 nu 
18901 19001 19167 19264 19370 10402 maralı icra ve iflas kanununa göre 
19681 19690 20232 20495 20517 20562 açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttır 

numara 20722 20741 20760 20871 20911 2099B , ma peşindir. Arttırmaya iştirak ede 
21054 21088 21218 21260 21742 21648 1 l·ek müşterilerin kıymeti muhammı 
21757 21711 21738 21779 21767 21888 ı nenin yüzde 7.5 nisbetinde pey akçe 
22132 22242 22279 22403 22597 22617 I si veya Milli bir bankanın teminat 
22751 2281 O 2285~ 22921 22990 23078 mektubunu hft.mll olmaları icap eder. 

12.000 lira kazanan numara 
35756 

10.000 lira kazanan numara 23149 23562 23883 23919 24103 24169 Milternklm vergi. tanzifat, tenviriyc 
33506 23215 24585 24818 24878 25020 2!'ll02 ve vakıf borçlarile tellii.lcyc resıni 

3.000 lira kazanan numara 
33607 

1.000 lira kazanan numara 

25635 25655 25673 25779 25820 25t:6i borç'uya ve yirmi senelik teffiz bede 
25893 25959 26000 26150 26M3 26627 li müşteriye aittir. Arttırma şartnr.. 
26U3 26933 2G964 27003 27115 27124 mcsl herkes tarafından görülebilmek 
27128 27145 27520 27890 ~7890 27964 Uzere 11-2-938 tarihloo miisadlf 

14708 27967 28318 28325 28380 28436 28493 cuma günü dairede mahalli mahsusu 
500 lira kazanan numaralar 28514 2AA32 28867 29224 29244 29257 na tnllk edilecektir. 
1663 4805 7595 13532 15308 20399129365 29415 29475 29503 29714 29790 Bir.nci arttırması 22-2-938 tnri 

23314 26093 281912827213127 33458 29895 30154 30223 30303 30789 30824 hine mUsn.1if Salı gUnU dairemizd<! 
3G433 130879 30882 31189 31268 31830 31955 saat 14 den 16 ya kadar icra edile 

200 lira kazanan numaralar 82018 32032 32531 32657 32840 33100 cek ve bırinci nrthrmada bcıdel kıy 
2127 2820 3511 5518 6671 6990 33166 33419 33630 33963 33966 34227 mcti muhammenenin yüzde 75 ini bul 
7021 7323 11858 12611 13337 16163 34300 34411 34456 34469 35055 35l1';) duğu ve ipotek alncaklısmın maa fa 

16911 18547 21148 23489 24514 25282 35238 35305 35'125 35~70 35653 35677 iz ve masarif nlncağındnn fazlaya çık 
26786 29589 3035131030311G5 32058 1 357~135769 35776 35920 35920 3~~~8 tığı takdirde fü,tte bırakılır. Akst 
32176 36620 38529 393GO 136000 36198 36415 36430 36445 3öo .... 5 takdirde son nrttıranın taa.hhUdU ba 

100 lira kazanan numaralar 36865 86911 37191 37359 37398 3741{) ki kalmak üzere arttırma 15 gtin n~ 
1837 2380 2485 2780 3160 3687 1374418770537852 37877 38170 38176 ha temdit ettirilerek 10-3-938 ta 
5012 7597 7999 8391 8997 9832 3839!l 38395 38431 38713 38853 38897 rihine milsadlf Perı,embe gUnü saat 

10532 10704 11067 11183 11328 119~7 39032 39330 39379 3~419 39491 39141 14 den 16 ya kadar dalrede yapıla 
12386 1274114287147561599316633 Amorti!er cak ikinci arttırma neticesinde ve i 
17695182321848118838 19353 214SO potek alacaklısının alacağından faz 
21534 21656 22317 23524 23540 24256 DUnkü keşidede çekilen ve 15.000 laya çıkntak şartile en r.ok arttıranın 
24389 24541 24578 24884 25608 25F;49 lira kazanfl.n 24443 numaranın sôn iki istiinde bırnkılncaktır. 
26700 26950 271012717929136 2tı927 rakamı olan (43) le biten biitUn bilet Urnumi Evsafı: Hududu tapu kay 
31024 32904 33774 33943 33!l81 3:1859 ler ikişer lira n.morti alacaklardır. di gibi olan işbu gnyri menkul U<: dUk 
86811 36"53 37544 38011 3R17l 3H557 Kazanan~ar kan yanyana zemini kagir bodrum 

50 lira kazanan numaralar katile birlikle dört kat ve bir çatı 
607 672 1318 1550 1585 1659 15.000 liralık ikinci büyük ikramı arasından ibaret iki hane ile arka 

1855 '1049 2051 2079 2103 2181 ye. ~ehrimtzde iki kişiye çıkm ştır. kısmında remin katı kagir U!til ah 
2434 2482 2835 3620 3813 4020 Bunlardan biri Karagümrükte Kaba şap bir tarne ile bir kattan ibaret 
4430 4434 4465 4768 5018 5231 kulnk caddesi 16 N. da küçUk Sevim Uç a.dct sa.ıae baraka. Mcsahnsı 
53GO 5770 5782 589~ 5926 6916 dir. Di~erl de adresini vermek iste 1300 m2 olup bunda.n 430 m2 nı bi 
7585 8129 8132 8280 8280 8329 mlven Osmnn adında bir zattır. nalo.r teşkil eder. 
8610 8715 8831 8893 8990 9000 10 000 lfral·k ikramiyevf kazannn Evso.rı Hbırası: Eski 19 yeni 50 
9099 9515 9635 9811 10008 10264 biletin bir parçası Kasrmpa.şada Zin numnralı hanenin bodrum katı: 1 taş 

10908 11558 12355 12735 12926 13047 clrlikuyuda oturan Ahmette. diğeı !ık üzerinde Uç götlü ktimilrliik bir 
13255133281353113573 13586 13853 part;al!r da Postann caddesinde Ara kalörifer kazanı iki çamnşır teknesi 
i4242 14276 14487 1453114566 14572 niyadi hanında 15 numarada komls bulunan bir çamaşırhane. 
14660 15081152911556315926 15943 yoncu vanında <;alışan Yuvandadır. zemin katı: Esk: 21 mımaralı bir 
16001 16103 16235 16384 16580 16R.17 berber dükktnı olup istor kepenkli 
16900 17064 17067 1710917920 J794G R 1 ~ /l C ve zemini ahşap Uzerine müşambah 
1825118413185571856518620 19:::!39 Evvelki glinkU lıulmacanm halll dır. Methal: Demir kapıdan girilen 
19311 10418 19431 19553 19562 196·19 kara simcn bir antre ve camlı kapı 
20058 20068 20170 20J91 20450 20548 1 2 3 4 5 6 7 R 9 Hl ile 7,emini mermer ve mermer hıwu 
20637 20674 20896 21048 21271 21411 1 ~ l Al z 1E~D' E1 1 f l z zu bulunan bir salon arkadn ale.fran 
21423 22020 22082 22145 22384 224i0 ı {H "7 lj!hıı,. f F IJ\ı'IE il • ga hela ocnldı b'r mutbak ve ikt od , 
22886 23170 24094 242G4 24460 2H8Z "'! a IR 1F1 T eski 17,17 numaralı dUkknn olup ye 
24515 25105 25138 25142 24551 24954 I ni 50-1 ve 52 numaralı dUkkanın 
26053 2611s 26488 26602 26684 2682G 4 ÜI ~IPI E.. I R lMlE il< P birleşttrilmesilc mcydnna geJmış olup 
26938 26985 27090 27212 27326 27407 5 il E INl S 1 E L 1 E iMi E cephesi istor kepenk'i zemini kara m 
27755 27874 279712803628038 28354 ö 'Pt'l f 1S1 1 lcl A IK lmlN men döşeli ve halen kahvehanedir. 
28438 28660 28683 28726 28729 28933 ı E •I MI 1 1zlA1 NI• R • Birinci kat: l salon Ur.erinde iki o 
29029 29099 29328 29455 30402 30701 " ;- •lıi 17 llJh •ıç 'o lv da, alafranga hela ve arka kısmmdn 
81440 31685 32258 32494 32556 325!>6 • 1 • • 1 1-1- • bir oda ve mutbak olarak kullanılan 
32638 32679 32880 32972 33460 33922 E f \. 1 rfüfer bir od:ı ile scrviı merdiveni ka 
33942 33902 34148 34647 34853 31900 l.A j 1> l .n 1Ş1T111 D !M! t\ I~ 1 pısı. 
34931 35027 35163 35390 35698 35813 BUGUNKU BULMACA lklnci Knt: 1 Koridor i.iı~rinde biri 
35887 35955 36026 26130 36280 3G471 ı ~ ij ı 6 ;;; , r- 9 ıo zemini parke ve somaki mermer ~fi 
367213702237117 37149 37432 =17·129 

Salonların tavanları karton piyet' 
ve kısmen yağlı boya ön ve arka ceP 
heler pancurlu olup kalörifer, ele} 
tl'ik, ha.vagazı, terkos tesisatı mevcut 
tur. 

Bahçe: Çimentolu bir havuz ~ 
dır. 

Yeni 54 halen 15 kapı numarasıııJ 
tasıyan ve apartımana tahvil edileli 
eYın altında zemini kara simen döt' 
li cephesi istor kepenkli ahşap mel' 
dıvenle çıkılan bir bulaşık maha.U 
ve bir heHidan ibaret. olan 13 nurıı' 
rnlı dUkkA.n vardır. 

Bodrum kat: Kaldmm taşlık Ute 
rine mouıyik tekneli sabit kauınlı Y' 
m şırlık, kömiırlük ve helayi ba11 
dir. 

Meth:ıl: Demir kapıdan girildtJdl 
dışı cnmckfm ile örülmüş tütUncü 11' 
rnkası. 

Zemin kat: J{üçUk mermer tqll• 
bir koridor bir oda ve bir hala. 

Binnci kat: Bir gezinti mahaJIL 
dört oda bir hela ve bir mutbak va! 
dır. Odalardan arka taraftaki ahştıP 
şahnışlıdır. . 

İkinci Ktı.t: Cameklnla ayrılmış bit 
merdiven başı gezinti maholli Uzcrl11 

de dört odadan ibarettır. Odalurc1s.l' 
ikisi iç içedir. Odalardan Uçünd' 
şömine varır. Bir helA. ve bir ruutbV 
mevcuttur. 

UçUncü kat: Camekiinlı merdi~ 
başı ve gezinti mahalli ü.r:ennde Uç 0 

da termesifonlu banyo mahalli ve t>1 
ladan ibarettir. 

Dördüncü kat: Çatı katı olup ıı$ 
melerle ayrılmış iki oda vardır. J:;d 
k1sımda da elektrik ve terkos te!i~ 
tı vardır. On cephesi panjurludııl 
49 ve 28 Taj numaralı mahal abşsf 
demirci dükkanıdır. 

51, 55 numaralardan 51 ve 26 iJi 
numaralı mahal ahşap otomobıl ıl 
mirhanesidir. -55 n'Uma.rnlı mahal ~ 
kik salnjdır ... 

53 ve 24 taJ µ,umaralı zemin gştı 
kagir birınci kat ahşnp bir hane oıı.ıP 
kayden ikametgah yaztlıdır. Zeınil 
taşlık ve bir aralıktan ibaret olan ııl 
mahal dört oda bir balfi.dan ibaretP' 
2004 numaralı icra ve iflas kanuıı• 
nun 126 ncı maddesine tevfikan tıs• 
ları tapu sfclllerile sabit olmıyan it'° 
tekli alncaktılarla diğer alakadarlıı.rı: 
ve irtifak hakkı sahiplerının bu blV' 
!arını ve hususile faiz ve masarife ~ 
ir olan iddialarını ilan tarıh:ncJen i 
barcn 20 gUn zarfında evrakı miisbıtt 
!erile birlikte dairemize blldirrncltıl 
lazımdır. Akel takdride hakları tar' 
sicillerilc sabit olmıyanlar ıtatte tıe4' 
Jinin paylaştırılmasrnda.n hariç btrı' 
lır.MUteraktm vergi ve tenvirlye ve~ 
zifiyeden ibaret olan be'ediye rUsurı'' 
ile te11Aliye resmf ve vakıf ıcaresl il' 
deli mUzavededen tenzil olunur osrı• 
fazla m~lt1mat almak lstlycn 1~ 
937-1486 dosyada mevcut evrak .ft 
mahallen haci?. ve tı:ıkrliri k!vmııt ~ 
porunu ,örUp anlıyacaklan ilAıı 
lun'lll'. (3856) 

37610 37746 38023 38190 38595 39079 
39440 39609 39780 39822 

30 lira kazanan numaralar 
138 150 220 271 298 498 
693 700 1165 1243 1374 1562 

'ı rı 
1. 1 
Jlı 11 

Kartal Ma~müdürlüğünden: 
1 1 

1 1 ı-r= 
1 ı• 

1635 ı 782 1887 1922 1984 2289 
2420 2514 2458 24~ 2490 3030 
3317 3480 3741 3988 4525 4674 
4975 5354 5449 5906 5932 6010 
6220 6233 6313 6329 6453 642ô 
6552 6628 6785 6814 7049 7071 
7128 7240 7422 7635 7590 7711 
7846 7883 8019 8049 8107 815!'3 
8386 8489 8533 8615 8678 9270 
9357 9594 9597 9605 9654 1(\169 

105301074010761107841081710856 
10909 1093811436 1147111612 12077 
12079 12129 12262 12290 12481 12756 
13113 13332 13638 14249 14437 14558 

kapı yolda§larma uygun bil' sevgi 
ile dedi ki: 

- Kal! Beraber yaşıı.nz. Neyi
miz varsa beraber yer, içeriz. Neyi 
miz varsa diyen arkadaşımın r.ele 
ri yokmuş ki? Her sabah taze yu 
murta, bol süt, temiz hava, Kay11 
dağı suyu, has ekmek ... 
Göğsümün münasebetsizliği faz 

la ısrar edemedi. Bu kadar kuvvet 
1i dUşma.na karşı da&anamadı ıit 
ti. (Aıimsı Var) 

--':=-t==-:=,...ı;=-..• 
1 

~--==---ı-

1 
.-.--;..=:-!--=--.-..ı......;~I -ı -

1•1 
e SOl.l>ı\1' SMIA; 
1 - Valde - Kuş ahı 
2 - Nota - Müdahale eden 
S - Bir 1ıml1 
4 - Fransanm bUYlik bir ıehri - Has 

talık allmetleri 
S - Havada uçar 
5 - Bir ç

0 çek - Notı. 
7 - Emir slgası - Za'V\f 
8 - Evi yalıt 
9 - Slpariı etmek 

10 - Da~lcan - Pcypmber adı 
• \' l\1'fthı\ ı• "-'tı1: 

1 - 'Bir kavim - Haksızldı: 
2 - Sual - askın çehre - Zar sa:vtsı 
S - HiıkQmdar - Tenbih için söylenir 
4 - İnanan - Bir vekil ıoyadı 
S - Lokanta h'zmetçlıai - Erkek 
6 - Fatıla - Genit 
7 - Doyuran ıey - Bir neri parlak ku 

maş 

1 - Bir Türk taUısı - O~ 
t - tna - Para 

lO - Kısa zam.an - Cok d.ciil - Rabıta 

D.N. Mevkii ve sokağı 

221 :Maltepe Manastır çıkmazı 

" 
" 
•• 

210 

230 

.. 

il 

" .. 
,, 

" 
t• 

" " 
" " .. " 

ÇaJ"§'ı meydanı 

Yalı C. 

lf " 
118 Pendik Yeldeğlrmenl 

214 ,. Yasemin !Okak , 
231 

" 
Rasih il 

191 Kartal Vapur iskelesi 

136 •• Orta ., 
34 ,. Mişeli aya.zme 

N. Cinsi .Mikdan muhamnıı' 
kıymeti 

5 klglr ahır 100 I> 

7 .. " 150 
9 " " 150 

11 " .. 200 
ıı " dükkan 600 
13/ 109 Ana 72 M2 72 

48/ 178 Arsa 88 ,, 40 

35 Tarla 7352 400 
17 Ah§ap dUkk!n 1~ 

51 il oda 150 

532/ 5 Gazino arsam 149 M2 100 
546/ 34 arsa 57 M2 60 
63 hissede 4 7 hisseli 

Dolaplı Bostan 5294 M. 300 
235 ,, Çarşı caddesi Bil!: an;a 40 M2 ~ 
234 ,. Çınar caddesi:. Kfırgir Fırnı 200 
215 .. .. n 9 .. dükkan 150 
233 Kurna köyü 39 Değirmen yeri 287 M2 20 
236 Samandır& 99/ 2 ., 11 115 ,. 20 

Yukanda yazılı emli.k ve arazinin hizalarında gösterilen kıymetıerJI 
28-1-938 Cuma günü saat 14 de satılacaktir. 

Iateklilerin % 7,5 pey akQelerlni vaktinde malaandığma yatırarak 'P' 
tal MalmUdilrlüğUnde te§ekkUl eden satış komiıyonuna nıUra.caatı.ı" 
ilan olunur. (lOlt 
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Çünkü ASPİRİN seneler
denberl her türlü so~ukal

gınlıklarına ve ağrılara · karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduOunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar
kasına dikkat ediniz. 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA-

RIN USARELERINDEN ISTWSAL 

EDD..,MIŞ TABii Bffi l\IEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir feo harikası 

olduğundan tamamen t.a.klid eıdllebil 

me&i mtimktln değildir. Hazı:nwııdığı 

mide yamoalarmı. ekşlllklerllli ve 

muaruıid inkıbazlan giderir. Ağlı ko 

kusuou izale eder. Umumi hayatm 

intizamsızlıklarmı en emin surette 

m1ah ve insana bayat ve canhllk 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

ıtuham.men bedel ve muvakkat teminat mikdarla.rı aşağıda yazılı 6 
~p tezgA.h grup grup ihale edilmek 9a.rtile 9-3-938 Ça.reamba gUnU 
&aat 15 den itibaren sıra ile An.karada idare binasında ve kapalı zarfla 
ltat.In alınacaktır. 
k l3u l§lere girmek istlyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile 
.anunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia milteahhitllk vesikası ve teklifle 

l'irıt ayııi gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
.;t l!a ~arta.meler 160 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpa'a veznelerinde 
fi tııınaktadır. (30) 

Mıihammen bedel Muvakkat te 
'rezga.Iım cins ve rnikdan Lira nıinatı Lira 

53 adet torna. tezgahı 
11 adet freze tezgahı 
a 8 adet demirhane tezglhlart 
4 adet dökUmhe.ne tezg!h ve ede 
Vatı 

23 
8 

adet Ahşap işleme tezglhları 
adet Rovelver torna. tezgA.hı 

• • • 

298000 
65000 
60000 
50000 

32000 
55000 

16150 
4500 
4250 
37150 

2400 
4000 

lo~Uhanınıen bedel ve muvakkat teminattan aşağıda yazılı muhtelif cins 
ıs ~motif aksamı ayrı ayrı ihale edilmek şartile 8-3-1938 salı günü saat a o da A.nkarada tdare binasında kapalı Arfla satın alınacktır. 
ltll..tı u işl.ere girmek istiyenlerin aşağı da yazılı mikdarlarda tenılnatla .ıca.nu 
tnız tayuı ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik ve9ikMı ve tekliflerini 

8'Ün saat 14,30 za kadar Koınisy on reisliğine vermeleri lA.znndır. 
dt Şartnameler 165 kuruş mukabilinde Ankara ve Ha.ydarp~ veznelerin 

aatrlnıaktadrr. 

~ınt Kalemin Muhammen Muvakkat 
~1 t\'le Eşya.nm cinsi mikdarı bedeli teminat 

o. • Lira 

:;:.::- . 
I>ıston1ar, piston kollan, tir 
Var kolları, muylulan dingil 

l'l ~e kontnnaniveller. 92 
k lllniyet süpaplan, regühltör, 

?'08, glisyer, şandel ve emsali 
'h... al"tna t.. ı ~ 

13 
ur er. 

1 
uvat agresler tampon gresör 

h
er ve buvatgree ma.hfa.ıa ıev 
a.ıa.ı-ı es 

74 

65000 

52455 

381M 

Lira 

4500 

3872,75 

2486,25 
'(8742)) 

TAN 

hüceyratı B i O C E L • • • Cild 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yaşh kadınları 

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

besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

25 yaşından soora. 
clldinlz, kıymetli 

Biocellnl kaybet • 
mlye başlar. Eğer 
hemen beslenip lh· 
ya edilmezse bu
l'Uşup solar ve lh· 
tlyarlar. 

8 t o c e 1 bu yeni 
elit u.nıımnmda clJ. 
dlnlzinklnln ayol 
dir. Adeta beşcre
nidn lfwmı gayri 
oıtifa.rikldlr. Oildl• 
nlzl açlıktan öldür 
meylnlt. Onu 81-
ocel Ue besleyin lz 
ve yaşlandığınız 

zamwnlarda bile 
clJdlnlzin dalma 
taze ve cazip gö
rünmesini temlu 
edlnlz. 

BIOCEL 
tesirini gösterdi 

50 ye.şlannda mil
yonlarca kadınların 

karakterlerı genç o
labilir. Fakat, ihti-
yarlamış gibı gö· 
rUndUklerı cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 
Viyana Tıp Fakültesinin profesö
t.TÜ ta.rafından keşfedil~n bu yenı 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan . 

larda gizlenmiş cild hü~yratı mer· 
kezinden istıhsal edilmış saf BioC'el 
vardır. Bu cevher. pP.mbe rE'ngın · 

deki Tokaloo kreminde cildmizi 
beslemek ve gen~leştirmek ıçin 

matlup nisbet dairesinde 111evcut· 
tur. Gecelerı yatmazdan evvel kul· 

Tecrübe edebll.lrh. 
BlooeJ'I zengin bir cilde 

malik olaıı 50 yaşlannda 

bir kadın SO ve SO Yatl&· 
rmda bir kadın 24 yqın
da görünebfllr. Genç kız

lar da hiçbir vakit göre
lnlyeookJeri ıayarıı hayret 

bir tene nıatlk oJu.rlar. 

lanrnız. Beyaz rengindeki (yaiat11) 

Tokalon kremini sabahları kulla

nınız. Terkibinde ''Beyaz OksıJen,, 

bulunduğundan birkaç gün zarfın~ 

da birbirınden daha beyaz üc: !e

vin üzenne cild ınızi şayanı hayret 
bir 9urette beyaz.latır. Sir de ht"men 

bu iki kremi kullanmıya ba.şl8.ytntz. 
Memnuniyetbahş neticesinden aon 
derece memnun kalacaksınız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 

daha genç görününüz .. 

Binlerce T okalon müşterisinden müessesemize mektub ya· 
zanların mü,ahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil· 
terdir. 

(Tokalan Kreminizden bihakkın iıtilııcle ettim. Yü· 
zümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu ... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(T okafon kreminin benim cildimin neıcine çok uygun 

geldiğini itirlll etmeyi bi1 vtızife bmrim. Cildim e•mer 
olduğu halde T okalon ıürdükten ıonro beyaz/anmakta ue 
ulak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. E~i.. Tü. Konya 
Mektuoların asılları dosyalarımızda saklıdır • 

Müzeler Artırma ve Eksiltme Komisyo"1u Riyasetinden: 

Yapıla<:ak işin mahiyet ve 
evsafı 

KöpüklA yangın söndürnıe Alet 
!erinin a.sidiye tahvili. 

Miktarı 
Adet 

135 

Tahmin 
bedeli 
L K. 

270.00 

Muvakkat 
teminat 
miktan 
L. K. 

20 26 

İhalenin nerede ve hangi gUn ve 
saatte yapılacaj't 

13-1-1938 tarihinde Pazarteal 
günü saat 14 de Müzeler Genel 

OirekU5r1UğUnde. 

T_?pkapı Sarayı Müzesinde mevcut Htzrr markalı Yangm söndUrme maklnalannm AsitUğe tahvtli hususu açık 
eksiltmeye k<>nmuştur. Olbabdaki şartnameyi görmek isteyenlerin MUze!er Genel Direktörlüğüne, Ya.ngrn sön 
dtirme aletlerini mahallen görmek arzusunda olanların Topkapı Sarayı Mi.lz.e MUdUrlilğilne. eksiltmeye gire 
cekterin de eksiltme gününde muvakkat teminat makbuzlarlyle Ticaret odasından almıı olduklar. vesalkJ ha 
milen Komisyon başkanlığına müracaat eylemeleri. (8650) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Sağlık propagandası için nümuneleri Vekalette mevcut yedi cins 

renkli afişin bastınlması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konıulmuştur. 

2 - İhale Sıhhat ve İçti.mat Muavenet Vekaletinde teşekkül eden hususi 
komisyon marifetiyle ve 31-1- 1938 Pazartesi günü saat 14 de yapıla 
oaktır. 

3 - Teminatı muvakkate mikdan (562) lira {50) kuruştur. Teminatı 
muvakkate nakten komisyonca. a.Ima.m.ıyacağından bunun daha evvel 
vemeye yatıtılmDt olınaaı: ve makbuzunun zam içine konulması 18.:ıımd.ır. 

4 -. Zarfların 31-1-1938 günli a at on ilçe kadar komiayona veıil.mif 
olması ve dı~ taraflannın mühür muinu ile mühürlenmiş olması prttır. 
5- Şartnameler Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vektleti Sağlık 

propaiandası ve tıbbi istatistik ı:ımum müdürltiğünde, İ8ta.nbulda. Sıhh&t 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

6 - Niim.un~er Sıhhat Vekfiletindedir. (63) (166)' 

T aklid hiçhir zaman 

ayni olamaz. 

Taklld benteri 

demektir. 

KREM PERTEV 
Bu iti'ba.rla en ütün 

kremdir. 

, .............. ___ , 
~uhnw1 v~ cılt n<t:staıı kJ a r 

0
' Hayri Omeı 

>ğleden aonra Beyoğlu Ağacanı 
kllrşısmda No. 133 l'elefon :43lix 

1 
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12 TAN ================================================= 12.1.938 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükCifat ile zafer nişanını: diplom donör ve altın· madalya11 kazanan ve bu 
suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan 

~ N 
ÖZ L o UNLARI 

KALORi 

G 1 DA 

SIHHAT 

Mısır Özti 
Turlu Özu 
irmik Özu 
Yulaf Özu 
Pirinç Özü 
Badem Özii 
Çavdar özü 
Buğday özü 
Buğday özü nişastası 
Patates Özii 
Bezelye Özü 
Yeşil mer imek özö 
K1rmızı mercimek özü 

rAllaliın yarathğr saf hubuDa.tt an alman vitamini ve kalorisi, kuvvei gıdaıyesi çok olan Hasan Ozlil Un larma doktorunuz şehadet eder ki, bayatın ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Ozlll 
Unları çocuklarmıza. tam afiyet tem in eder. Neşvünemalarma yardım eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'elitombul, hastalıksız yapar. Hasan Ozlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka 

H A S A N markasına dikkat. 

H z YAGI 
Çam fııtığmm özünCien çdCa.nlmtt saf yağ olup vitamin, kalori itibarile dünyada mevcut bütün kuvvetli ve gıdai maddelerden daha fa.zla bir ııhhat ve afiyet temin eder. Umumi zayıflığı 

kamızlığı ve bilhaua veremi kat'iyetle iyilqtirir. lttihayı ziyadelettirir. bir kilosu vücude birkaç kilo temin eder. Haaan fıstık özü yağı içmeden bukülde tartdmız. Hasan deposu ve tubeleri. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

NEY 
KULLANIN 

ROMATiZMA SANCILARI, SOGUK ~LGINLIGI, 
NEZLE, KIRIKLIK ve GRiP iÇiN RAKiPSiZ DEVA 

N E V R O Z I N dir 
Bu kantrk havalarda yanınızdan NEVROZIN eksik etmeviniz 

iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR ........... , ............................. . 

SAT 1 Ş YERLERi: 
1 - Galata Yolcu salonu karJısında Tahir hanında Gilkrist 

Voker ticarethanesi: Telefon: 44915 

2 - Kadıköyünde Rıhtım caddesinde No. 36 - 38 Fazıl Za

im kömür ticarethaneai: Telefon: 60728 

latanbulda Eminönü ve Sirkeci mmtakalarmda, Galatada 

ve Beyoğlunda alıcının yerine teslim ve Kadıköyünde depoda 

teılim f&rlile Türk Antrasitinin beher tonu (24) liradır. ' , 
I LAN 

Türk Endüstri ve Tec-im 
Anonim Şirketinden : 

lzmitten İstanbula t&.şınacak takriben beş bin ton şekerin nakil işi 
münakasaya konmuştur. Münakasa 22 Sonkanun 1938 tarihine mü 
sadif cumartesi günü saat 11 de Bahçekapı Taş han üçüncü katta 
42 numarada yapılacaktır. 
Şartname istiyenlere şirketimiz den parasız olarak verilir. 

- lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: • 
4-2-938 Cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafia Mildürlilğünde 

(43529,85) lira keşif bedelli ÜskUdar, Fıstık Ağacında ~pılacak orta okul 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve f ennf şartnamele 
ri, proje keşif hill!sasile buna müte ferri diğer evrak 218 kuruş mukabi 
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3265) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az ( 40,000) liralık bu işe benrer 

iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden alınış olduğu mUteahhitlik ve Ticaret 
Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 4-2-938 Cuma günü saat 14 e 
kadar İstanbul Nafia Müdürlüğüne vermeleri. (69) 

~----·--' LAN-----·-... 
Türk Endüstri ve Tecim 

Anonim Şirketinden : 
Türkiye Şeker Fa~rikalan Anonim şirketinin 1938 senoqj zarfında 

~erek kendi namına ve gerek bilve kale h:ırıçten Istanbuı Jim&nma geti. 

rel..C~ şekerlerin gü.ıı"i.ikleme işi mUnc.kıu,aya konulmuştur MilLakaF& 
T A S H 1 H 1 L A N 1 26 Sonkanun 1938 tarihine müsodif çarşamba günü saat 11 de Bahçek: 

11- 1- 1938 tarihli nilshamızm 9 ve 10 uncu sahifelerinde Türkiye pı Taşhan üçüncü katta. 42 numara da yapılacaktır. istekliler şartna 

LUMBACiO 

SiYATiK . 
1 

A~RILAAI 
TESKin fDEJ2 

p A T 1 
<:an çıbanları. el ve ayak parmaklannm arasmdakl kaşmblar. dola· 
ma, meme iltihabı ve çatlaktan, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralatı
rgenlikler. koltuk altı çıbanJan. 

Tedavisıni en erken ve en emin bir surette temin eder. 

c,.rlı ·~n-.n~iuar• IAhnr,.+uu::ı1rı T. A. §. 
Cümhuriyet Merkez Bankasına ait ilanda görülen mevduat, Merkez •ney! şırketiımzden pa!"ası7 olarak alahılirler. 

·B~~~a~B~fill b~~~~~~~ Tuwllien~I•----------------~------~ - - ~ olunur. j sahıbı: &bmet Embt YA.LllAN. Umumi Neertyab idare Eden: 8. sAIP 
'iazetecllik ve Neertyat TUrk LlmJtet Sirketi. Basılduh ver TAN Metb-1 


