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Mithat Paıanın Oğlunun Hatıraları 
Bugünkü sayımızdaki yazı iıe Bay Ali Haydar Mıthatın 

lıatıralarmın Meşrutiyet günlerine ait kısmı başlamıştır. 

Hatıraların şımdiye kadar duyulmıyan, bilinmiyen safha
lan vardır. Şimdiye kadar olan kısmı takip edemiyen oku. 
yuculanmız da bugün başlıyan kısmı zevk ve alaka ile 
takip edebileceklerdir. 

\Askeri Havacıhga RomaProtokoluKonf eransz 
Yedi Milyonluk Peşte Görüşmesinde Kati 
Yeni Tahsisat Bir Karar Verilemedi 

H avadia aütunlanmızda ha-

ber verdiğimiz gibi, bu-ı. H- 1 L" •h M ı· 
gün Amerikada. çıkaı_ı bü~n ga- , azıı anan ayı a ec İS 
zetelerde Amerıka Bırletık Dev- i 

1 

Çünkü Viyana ile Peşte, Cenevre Paktına Sadık 
Kalmak istiyorlar ve Antikomünist Pakta Girmek 
istemiyorlar, Romanya d~ Küçük ltilaftan Ayrllmıyor ~e~::ı::~is~i~e~~~~i~uı!::~ıl

1 Ruznamesine Alındı 
ilan edecektir. Türkiye ile Ame-! 
rika arasında karşılıklı eıaalara ı ı 
uygun bir ticaret muahedesi mü
zakereıi için, buna ait hususi A
nıerika kanununun lüzum gös
terdiği bütün müddetler tamam 
olmuftur, bütün safhalar geçiril· 
lllİftir. Bütün fUllar yerini bul
lllUftur. Müzakereler derhal bat
lıyabilir. Bugünden baflıyarak · 
altmıt gün nihayetinde de mua
hedenin imzasma- Amerika L:a 
nunu cevaz vermektedir. 

Amerika en i:Yi müşterilerimizden 
biridir.Biz de Amerikadan çok mal alı 
Yonız. Fakat yukardaki haberin e
hemmiyeti, iki memleket arasındaki 
iktısadi münasebetlerin daha canlı 
ve geniş bir safhaya ırlrmiye hazır
lanmasından ibaret değildir. A:.!ıl me 
sele ŞUradadır: Amerikadaki iyi kom
fUhık kanunundan maksat, ticardi 
artırmaktan ziyade banp hizmet et
Jnektir. Demokrasi memleketleri a
rasındaki bağlan kuvvetlendirmek 
ticarete engel olan kayıtLıın ve usul
leri ortadan kaldırmak, milletler &nl• 

lltnda temlU5 imklnlarmı, krediyi, em 
rıiyeti yükseltmek, bu kanunun açık 
bir surette takip ettiği hedeflerdir. 

A merika, on maksada taraftar 
olan memleketlere; lr:endile

!'bıin işine gelen bir takım maddeler 
için gümrük kolaylıkları gösteriyor. 
Buna karşı kendi ihracat maddele • 
tinden bazılan için de gümrük ten·· 
Zilatı yapılmasını ve iki taraf ara-
8lnda mutlak bir manada, en ziyadtı 
tnüsaadeye mazhar devlet muaıntı· 
lesinin tatbik edilmesini istiyor. 

. Yakında Vaşingtona bir heyetimiz 
gidecek, hazırlıklan çok ilerlemiş o· 
lan Yeni şekilde muahedenin müza. 
keresine başlıyacaktır. Vücude gele· 
Cek muahede, Türkiye ile Ameriku 
arasında barış bakımından uyanaJt 
Ve ilerliven görüş birliğini ve dost
luğu elbette kuvvetlendirecektir. Ay 
lıi zamanda da ild demokrasi mem · 
leketi, biribirinin daha büyük ölçü· 
de müşterisi mevkiine gelecekler, 
dünya yüzünden ticaret engellerinirı 
kalkması hususunda işbirliği yapmı:J 
0 lacakJar ve aradaki temaslar ve mü
llasebetler de çoğalacaktır. Satın al· 
lna kabiliyeti ve ihtiyaç seviyesi yük
~~ bir memlekette bu mana ve şe· 
.a.ude bir ticaret muahedesinin hazır 
tnınası memleket için her ciheti•! 

Ytrh bir inki§Sf adımıdır. 

1 Ankara Muhabirimiz bildiriyor J 

Hava kuvvetlerimizin tak- a Bu paranın bir mü yon liraaı 
viyesi için gefen ıene Millet 931 ıem~ıi bütçui hesabın

M ecluind e kabul edilen bir dan verilecek, aftı milyon li
kanun layihası ile, hükumete, rcuı da 1938 bütçesine tahai· 
bu hususta yirmi bir buçuk sat olarak konulacaktır. 
milyon liralık taahhüde giri,- Bu paranın bef milyon li-
mui ıalôhiyeti verilmifti. rcur ile hükumet hava müda· 

Ba kanuna ek olarak laa- la.asını alakadar eden mal· 

zırlanan yeni bir kanun lôyi- zeme alacak, iki milyon ıi ı·. 
hcuı da Millet Mecluine ve- lircuını da inıaata ıarlede· 

cektir. 
rilmiftir. Yeni layiha Encii· 

Yeni layiha ile Milli Mü
menlerde gÖrüfülmüf ve M ec-
liı ruzname.ine alınmııtrr. dalaa Vekiline bu hususta 

Yeni kanan layihanna gö
re, hükiimet hava kuvuetlm· 

mu; açın yedi milyon liralık 
taluiMıt daha utemekteJir. • 

mezuniyet uerilmeıi, Maliye 

Vekiline de icabında bonolar 

çıkarma.n için salahiyet ve

rilmm utenmektedir. ---· 
Amerika, Habeş 
ilhakını Tanımıyor 
Bu Yüzden, ltalya ile Amerika 
Aras ndaki Müzakereler I< esildi 

Peşte, 12 (TAN) - Roma paktı 
devletleri arasındaki Peşte ıtonferan 
sı işlerini bitirmiştir. Bu münasebet 
le Macaristan Harıciye Nazırı de 
Kanya misafirler şerefıne bır ziyafet 

vermiş ve bu ziyafette bir nutuk qc)y 

!emiştir. Macar Hariciye NR.Zll"ı bu 
nutukta. Roma protokolunun suıbe 

ve iktisad yata hizmetindıın bahset • 

miş, daha sonra Kont Cıyıuıo söz söy 
\emiş, ve Uç devletin Orta Avrupa ve 
Tuna havzasının bir kısuı.ını teşkıl 

eden ve bu devletlerle teşıila mebaJ 
için bUsnUniyet gösteren biltiln dev
letler arasında iş beraberıığ.nı •cabuJ 
ettiğini bildırmiş ve "Roma pr~,~okol 
lannm Roma - Berlin mıh veri · e a • 
hen.kli bir surette ink·şa.fu.ı"" Macaris 

(Arkmı 8 incide) 

Tevkif haneden 
Adliyeye Götürülen 
Mevkuflara Gözlük 

Vaşington, 12 (A.A.) - Italya ile 
Amerıka arasmd: bir ticaret muahe 
desi aktedilmek ürere bqlanan müza 
kereler durmuştur. Bunun sebebi ye. 
ni muahedenamen;n "ltalya Kralı ve 1 
Habeş1stan ımparatoru Emanuel,. na
mına ımza edilmesi için Mussolini 
tarafından yapılan talebin Amerika 
Hariciye Nazın Cordell Hull tarafm. 
dan kabul edilmemesidir. Bu mual>e. 
denin imzası Amerikanın, Italyanm 
Habeşistan imparatorluğunu huku . 
kan ve fiilen tanıdığı şeklinde tefsir 
edilmemesi lhımgeleceğ ne dair mu
ahedenameye bir fıkra ilave edilme. 
si hususunda Amerika tarafından ya 
pılan bir teşebbüs üzerine müzakere.. 

1 ler durmuştur. 

ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano 

Vaşingtonun resmi mahfeJleri, Man 
çukoyu tanımıyan ve Sıı.avedra La -
mas muahedesile taahhütler altmA 

(Arkası 8 lnclde) 

Japonlar lngilizleri 
• 

Yine Kızdırdı 
Beş lngiliz Römorköründen lngiliz Bayrakları 

' 
Yırtıldı, Yerlerine Japon Bayrakları Çekildi 

mıntaluuında F rannz tanklan 

[Yazısı 8 inci aayf adadır] 

Bir suçtan dolayı me:vkuf ve henüz 
muhakeme altında bulunan bir vatan 
daş, o suçu işlediği sabit oluncaya ka 
dar masum sayılmak icap eder. Bu 
vaziyette bir vatandaşı tefkifaneden 
mahkemeye götürüp getirirken halk 
arasından geçirmek, onun üzerinde 
fena bir tesir bıraka.bilir. Üsküdar 
hapisaneei müdUrlUğil bu gibi mev
kuf vatandaşların sokakta halka te, 
hir edilmiş olmaması için geniş siyah 
gözlükler kullıamnıya karar vermiş
tir. 

Resimde görilyonız: Mevkuf bu 
gözlükle tanınmamaktadır. 

----o--

Mısır Ordusunun 
Başmüfettişi 

Londra radyosu tiiln gece yanam. 
dan sonra şu haberi verdi: 

"1911 Trablusgarp muharebesinde. 
buglir. Türkiye Cilmhurreisi Atatür. 
kiln silah arkadaşı olan Mısırlı Ge. 
nerE.J Aziz. Mısır ordusu başml\tet.. 
t;~diğine tayin edilmiştir. General A. 
zi2. lstanbuJ Harbiye mektebindeıı 
mezundur. General Aziz. Trablus bar 
binden sonra Enver Paşanın emrile 
Istanbulda divllıtı harbe verilmiş, o. 
rada idama malı~ edilmiş, fa.kat 
cezası affolunmuştu. 

l . 

!ı1acar Baıvekil ve Hariciye Nazın geçen •ene Berlinrjyaptıklan 
ziyarette Alman Hariciye Naz.ırile birarada 

Türkiye • Amerika 
Ticaret Görüşmesi 

Vaşingtona Gidecek Olan Heyetimize 

lktısat Müsteıarımız Reislik Edecek 
Amerika Birleşik devletlerinin yP. 

ni şekilde ucaret muahedeleri ak+fnı 
dair bir kanunu vardır. Bu kan•• .. dan 
maksat, tıcarete engel olan kayıtla
rın kalkması ve dünyada barış \'e an 
laşma prensibinin ileri gitmesidir. 

Kanun, yeni ticaret muahedeleri -
nin müzakersine ait şekilleri sıkı bir 
surette tayın etmiş ve bu hususta 
Cilmhur Başkanı Roosevelte geniş sa 
lahiyetler vermiştir. 

TUrkiye ile Amerika bu yolda bir 
muahede akti için anlaşmışlardır. A. 
merika kanununun icap ettirdiği mulı 
telif müddetler ve safhalar dün ta _ 

mam olmu§tur. Bugün Amerika gaae 
telerinde hUkiimetin resmt bir tebli
ği çıkacaktır ki, bütiln şartlann ik
mal edildiğini ve müzakerelerin baalJ 
yabileoeğini ilan edecektir. 

Haber aldığımıza göre yeni muahe 
deye aıt müzak~reler Vaşıngt.:>nC1<1. o
' acaktır. Amerikaya gönderilecek he 
yetim1ze iktisat Vekrueti mUsteşan 
F'aik Kurdoğlu riyaset edecektir. 

Vaşington, 12 (A.A.) - B. Hull 
Türkiye ile Amerika arasında eko. 
nomik görilşmeJere bugün başlandı • 
ğını bildirmiştir GörUşmeler karşılık 
lı gUmrUk tercihleri bahşeden bir ~ 
caret anlaşması aktıne matuftur. 

Haliçte . Çıkan 
Cesedin Hüviyeti 
Bize ihbar Edildi 

Poğulan gencin lzmitli Sami adında 
bir sabıkalı olduğu i:eri sürülüyor 
Hatıramızı §U yakın gUnler için ha 

rekete getirelim: Geçen hafta .;inde 
Hal.çte Hatıcıoğlu vapur ısktıJeeiniD 
biraz ilerisınde bır ceset görül iü, sa. 
hile çıkarıldı ve şu korkunç \'aziyet 
tespit edildi: C'...enç bir erkek, cakt-ti 
yok, gömleği, panta!onu ve ıskarpınle 
rı var. VUcudUne gemici balatilc bir 
taş bağlanmış .. Bir gözil oyu\muş, 

dudaklan da kesilip koparılmış. 

Polis ve adliye, bir haftati:u beri, 
bu facıanm esrarını çözmek 11,;m t~•ı. 
fıyor. Ve heniı morğda bUHIDlltı bu 
ceset. ~o &aman.1:1.rda lstanbu:dı; ıcay 
bolan birkaç kışirun akraba \•p• .. , ta. 
nıdıklarına gösterildı. fakat kimse 
teşhıs edemedı. Adamcağızu, lıa!nki 

hüviyeti gıbi, bu ölHmUn br. •. kı nıalu 
veti de alakadar makamlarca henüz 
mec;:buJdUr. 

Fakat, gazetemiz dUn (adresi blıdı• Facia kurbanı Saminin resmi 
(Arlaun 8 lnclde) olarak bize gönderilen lotoğrah 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 
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BiR KAVGANIN FiLMİ 
Dün 'Sirkecide bir kavga oldu, Jlydos otelinde çalı1an :Ah

met Alataş, Aliiettin Bakırkıran, Mehmet Balkaç ve izzet Al
tay müşteri almak yüzünden biribirlerine girdiler. Bunlardan 
Mehmet, sustalı çakısını çekerek Ahmet ve izzetin üzeri.ne 
yürüdü. Etraftan yetifenler, muhtemel bir kanlı hadiaeyi ön
lediler. Aşağıda, size bu hadisenin resimlerini veriyoruz: _.. . . .. _ _ 

Malzeme 

1908 Meşrutiyetinin 
ilanından Sonraki Manzara 

• 
• 

• 
• 

Kaçakçılığı 

Tramvay Şirketi 
Aleyhinde Açllan 
Davaya Başlandı 

Tramvay Şirketi aleyhine açılan 
No. 44 

S enelerce hariçte ve dahilde 
devam eden miicadeleden 

sonra nihayet 1908 yazında Res. 
ne dağlarında ılıtilru bayrağı açıl. 
dı. AbdWhamit mağ1übiyeti kabul 
ve itirafa mecbur oldu Olmüş sa. 
nılan Meşrutiyet yeniden dırildi. 

Memleket çok ~ bii olarak tatlı 
bayram günleri geçırcli. Hariçte de 
biiyük bir alaka uyandı. Yeniden 
dirilen Türkiye hakkında takdir
ler yağdı. 

Avrupa gazeteleri, ih':üatin mu
vaffakıyetini Avrupada :;alışan 
Jön Türklerle memleket içinde ça 
lışan Ittihat ve Terakki teşkilatı 
arasında taksim ediyorlardı. Bu 
görüş doğru değildi. Hariçte çalı. 
şanların ihtilal hareketi üzerinde. 
ki tesirlen çok mahıiuttu. Asıl işi, 
Resne dağlarmda, Manastırda, Se 
lanikte çalışanlar ba~Prtn!şlardı. 
Bu hareket, Avrupa gazetelerinin 
dediği gibi, hariçteki Jön Türkle • 
rin direktif ve tesiri altında başa. 
nlmamıştı. 

Ahmet Rıza Bey Avrupa devlet 
adamlaİile temaslarda bulunduk · 
tan sonra yol~ çıktı. Selanık yolir 
le Istanbula cıôndü. Her tarafta 
büyük bir sevgi ve itimatla karşı. 
landı. Fakat A vrupadakı mücade. 
lelerinin uyandırdığı i\mitlcri yeri 
ne getiremedi, beklenen ,ktldarx 
gösteremedL 

Bir müddet sonra da Prens Sa. 
bahaddin, babasının cen~zesini a. 
larak memlekete döndü. Ademi 
merkeziyet taraf·tarlan büyük r-i
mayişler yaptılar ve kendisini kar 
§dadılar. Prens Sabahaddin halkı, 
kendi düşüncesine göre irpt içm 
derhal faaliyete geçti. Yazilat', m.

tuklar, risaleler §eklinde kesif t>ir 
çalışmadır başladı. Böylece orta. 
da suni bir ikilik tôhumu ekilmiş 
oldu. 

Ben iki ay kadar sonra, yani 
20 Ağustos 1908 de Paristen hr.re 
ket ettim. Romanya yolile ıstanbu 
la döndüm. 

lstanbulun o sıradaki halini gö. 
rUr görmez ümitlerim ve hayalle -
rim sarsıldı. Ne bekliyordum, ne 
gördürp.! 

Vaziyeti idareye kudretli, orta· 
lığa hakim bir kuvvetten eser yok 
tu. Söz ayağa düşmüştü. lnzibat 
çok noksandı. Müstebit padişah, 33 
senelik tahtma kurulmuş, oturu -
yordu. O saniyede gözü bel.ki de 
yılmıştı. Ihtfüilin neticesini benim 
semiş, kabul etmi§ gibi görünmi -
ye çalışıyordu. 

O rtada; otuz üç sene istib • 
dat sürmüş ve şahsi emeL 

terini sonuna kadar yerine getir
mekten başka bir şey dilşünmemiş 
bir padişahın yarattığı bir muhit 
vardı. Bu hükümdar, istediği yol. 
da bir idare yürütmek için ah1Akı 
yıkmıya çalışmış, etrafma vatan -
sız birtakım adamlar toplamıştı. 
Bunlar, keneli rütbe, mevki, nişan, 
para ihtiyaçları uğuruna memle. 
ketin her hakkını ve menfaatini 
feda etmiye hazır adamlardı. 

lttihat ve Terakki Cemiyeti, bu 
zümreye karşı korunma tedbirleri 
hazırhyamamışb. Bunlar A:bdUlha 
midin değil, günün adamları oldu. 
ğu için göğüslerine kırmızı ve be -
yaz birer kokart takmakta hiç te
reddüt etmediler. Hafızaları hiç 

"' Y"ktu. AbdUlhamidin en yakm kul 
iuğundan en şiddetli dUşmaru mev 
kıine geçmek ve hürriyetin baş mil 
dafii kesilmek için bir, iki günlük 
zaman kafi geldi. Zaten Abdülh11r 
midin de göğsUne derhal kırmızı 
ve beyaz hürriyet kokardını takma 
eı, eskilerin yeni idareye de sahip 
sıkmalarmdan başka bir mi.naya 
gelemezdi. 

Ittihat ve Terakki, elbette Yıld! 
za emniyet bağlamamıştı. Cemı • 
yetin umumt merkezini Sellnikte 
bulundurması, Yıldız clvarınd. av. 
cı taburlarını yerleştirmesi, donan 
manm idaresini en emlıı .zabitlt:rin 

eline vermesi buna birer delildi. 
Fakat asıl korunulması Ifızımgelen 

tehlikeyi göremedi. Radikal bır tP
mizlik yapamadı. Eski devirden mi 
ras olan hususi menfaat his'erini 
himaye ve iltimas usullerin! tasfi
yeye uğratmadı. Istibdat kulları
nın cemiyetin bütün te§kilatınıı so 
kulmalanna set çekemedi. Bu yüz.. 
den de iktidar mevkiini ve işlerJn 
idareı:ıini az bir zaman içinde elin _ 
den kaçırdı. • 

I
• stanbula geldiğimin ertesi 

günü Veznecilerde oturan 
bazı akrabamı ziyarete gittim. Sir 
keci tarafında büyük bir kalatn -
lık gördüm, Sebebini sordum, Dedi 
ler ki: 

- Mithat Paşanın oğlu geliyor. 
muş. Halk mızıkalarla onu kar~ıls. 
mxya çıktı. 

Kendimi belli etmiyerek derhal 
uzaklaştım. Fakat kalabalık arasın 
da bulunan biri beni tanımıştı. Bır 
kısmı halk Veznecilerde bulundu -
ğum eve kadar geldi. Söz sahtpleri 
ni içeri aldım, Memleket işleri hak. 
kında his ve kanaatlerimi söyle -
dim. Gazetelere yazılar yazarak 
bunları daha gen'ş bir kütleye de 
duyurmıya çalıştım. 

Gördüğüm manzara bende au ka 
naati uyandırmıştı. Bir kenara çe. 
kilmek, işlere karışmamak, bilhas
sa ecnebilerle temas suretile mf'm_ 
lekete elimden geldiği kadar fay. 
dalı olmıya çalışmak ... Mevsim yaz. 
ve bütün ecnebi sefaretleri Boğaz 
da olduğu için Tarabyada Silmer -
palas oteline yerleştim. 

(Arkası var) 

Keav•d• K•v1118*li 
Bir Teberrü 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 

lhtiltl/ büyüyünce iş kavga.va dökü'üyor 

Araya girenler, hadiseyi yatıştırmıya çalışıyorlar 

• yeni bir kaçakçılık davasına dün güm 
rükteki asliye beşinci ceza mahkeme 
sinde başlanmıştır. !ddia şudur: Şir. • ket, gümrük resminden muaf olarak 
giren 1000 ton kadar hurda !f>.r.ıir 

D malzemeyi gümrük resmi veriimeksi 
zin satmıştır. 

Dünkü celsede, suçlulardan tram _ 
• vay ş!rketi umum müdürü Guıdorf, 

şirket başmühendisi Gileri, .ııiidür 

• muavini Blanşar, levazım müdürü 
Dolştayn bulunmuşlardır. 

• • 

Gindorf, ayağı sarılı olarak ve ko. 
luna giren bir gencin yardmıı ile malı 
keme salonuna gelebilmi§tir. Ayağın 

• dan rahatsız olduğu için sorgµsu o
turduğu yerde yapılmıştır. Gindorf, 
hakimin ilk suallerine, Bclçikad.'l d.lğ 
duğunu, Belçika tebaasından bulundu 
ğunu mezhebinin katolik olduğunu 

• 
• söylemiştir. Diğerlerinin de hüviyeti 

tespit edildikten sonra kararname o. 
• kunmuş ve tramvay şirketi direktö-

rünün sorgusuna geçilmiştir. Bu lıj , 

bir buçuk saat sürmüştür. Suçlular • 
dan üçü Türkçe bilmedikleri için elek 
trik şirketi mühendislerinden Refik, 

.11 
• • tercüman olarak alınmıştır. 
• Hakim, birçok suallerini başka baş 

• 
• 

ka şekillerde tekrarlamış, arada bir 
tercümana: 

- Bizi uğraştırmasmlar. Sorduğu_ 
muz suallere cevap versinler, şeklin 
de ıh.trırlarda bulunmıı~tur . 

Oğüst Gindorfun, muhtelif su. 
allere verdiği cevaplar şunlardır: 

"- Benim mUdUrU bulunduğum 
• tramvay şirketi, gümrük resmi veril 

memiş malzeme satmamıştır. Satılan 
şeyler kullanılan malzem~ idi. B,z ev 

Dün sorguya çekilen Tramvay 

Şirketi Direktörü B. Gindorl 

tarafından gümrük resmi verilmek 
üzere sattık. Ayırdığımız ru.U bin 
ton kadardı. Ben o valtıt satılırken 

.Jazrmgelenlere satışın kanuni ş ;1tilde 
yapılması hakkında emirler ı~rdim. 
Fakat levazım müdürüne emir v'-riP 
vermediğimi şimdi hattrhyam • .ı or~Jr • 
Ciheti askeriyeye satılan malzenıeyi 
alakadar memurine bizzat kendi o • 
damda söyleci:m. 

Reis, burada bu emirlerini şifahi 
mi, tahriri mi verdiğini sormu~. di,. 

rektör şifahi olarak verdiğini söyle. 
miştir. 

BUn<lan sonra, başmühendis G'ileri 
dinlenmiş, bunların satılması için e. 
mir vermediğini, satmadığım, yalmz 
içlerinde kullanılmıya elverişlisi olup 
olmadığı bakımından muayenesin\ 
yaptığını söylemiştir. 

• Konya, (TAN) - Saatçı mahalle 
sinde oturan Ali Ayvacı eşi Rahime 
ölmüş, son nefesinde noteri çağırıp • 
Kızılay, memleket hastane.si, Tayya 

• velee gümrük resminin VPrilip veril 
mediğinden şüphe ettiğimız malzeme 
yi ayır<iık. Bir kısmını ciheti 

1935 senesind~ 'Büytik Millet 
Meclisinden çıkan kanuna göre alıc.ı 

• 
il 

Diğer suçlulann sorgusundan son.. 
ra, mahkeme, ehlivukuf raporunun. 
mmt~rrÇm munal{effl~8.şka bir 
güne bırakmıştır. 

• Trakya Talebe 
Yurdu 

1 Sigortadan Para 
Çeken Suçlular 

Genişletilecek Mahkum Oldular 
'e nihayet İfe poli• müdahale ederek kavgacılan yakalıyor 

re, içme suyu, yollar ve kimsesiz ço • 
cuklar için yüzer lira bıraktığını, bu 
vasiyetini yerine getirecek yurttaşa 

Denizbank için Mesuliyeti iki 
• 

da elli lira verilmesini söylemi3tlr. 

Sinop Mebusu Doktor 

GaliD Hakkı Öldü 

B. Galip Hakkı 
Geçen devrede Slnop saylavlığrna 

seçilen doktor Galip Hakkının dün An 
karada vefat ettiğini derin bir tees • 
sürle haber aldık. Içtimai yal'dım işle 
rinde çok hizmet ve faaliyetlcn ma • 
lum olan B. Galip Hakkı, dimağ fel -
cinden ölmüştür. 

Dk kuruluşundan bugüne kadar fa 
kir halka sistemli yardımlar yapan 
Topkapı fıkarapcrver Cemıyctinin 
müessisi ve reisi olan merhum dok • 
bor, asıl mesleğinde de haza.katile ta 
nmmıştı. Bir milddet Hilaliahnıer re 
isliği de yapmış olan doktor Galip 
Hakkının bir aralık ttp mektcoh.cle 
hocalığı da vardır. 

Bu acı kayıptan dolayı ailesine tazi 
yetlerimm bildiririz. 

Omuzundan Yaralamıı 
Kadıköyilnde oturan Bürhan, ka.. 

dm yüzünden çıkan bir kavga sonun 
da sebzeci Muhtan omuzundan bıçak 
la yaralamıştır. Bürhan, yakalanarak 
tahkikata başlanmıotır. 

Müdürler Dün Taraf da Üzerine 
T oplandllar Almıyor 

Denizbank Umumi Müdürü Yusuf lki gece evvel Karadeni.zde çarpı. 
Ziya öniş, dünden itibaren teşkilat şan Suat ve Galata vapurlarına ait 
ha7.ırlıklarına başlamıştır .Denizhan. liman tahkikatı bitirilmiştir. Nüfus
ka bağlanan mUessesel~rden bazıları 1 ça. ~ayi8;:t ~lmadığı için ınüddeiumu. 
nm direktörleri kendisini İş Banln- milık hadı.seye el koymanuştır. 
sında ziyaret etmişler ve bir müddot Çarpışma mesuliyetini her iki ta. 
görüşmüşlerdir. raf da biribirlerinin üzerine attıkları 

Umumi müdür muavinliğine tayin için iş mahkemeye intikal edecektir. 
edilen tş Bankası Hamburg şubes; Suat vapuru sahibi tarafından .bu 

ildurü Tahir Kefkene dün tebli at gün Galata vapuru ace!'1teei aleyhıne 
m g bir dava açılacaktır. lkı tarafın daza 
yapılmıştır. Haber aldığımıza gör'!, rar. ziya.n iddiası vardır. 
Tahir, Denizbankın bankacılık işlerini Liman fen heyeti, sadece hadisenin 
ve Istanbulda kurulacak merkez bil. nasıl olduğunu tesbit etmiştir. İş malı 
rosunu idare edecek, ayrıca umumi keme safhasına intikal ettikten son 
müdürlüğe bir veya iki muavinlik da ra lüzum görülürse ayrıca ehli hibre 
ha ilave olunacaktır. Bunlar da tek. teşkil edilecektir. 
nik i.§lerle meşgul olacaklardır. 

·miiiiiijiii~~~~~~i!!!!!!!~ 

il BiRKAÇ SATIRLA 
•s w 

F enerde oturan tütün amele~indeu .ıı:. 
rahim, arkadaşı Mehmedı çakı ıle 

bacağından yaralamıştır, Mehmet, tedavi 
altındadır, 

• Vatman Necibin idaresindeki. tramvay 
Sirkecide. şoför Mehmedın otomo 

bili ile çarpışmıştır, Her ikisi de hafifçe ha 
ıara uiramıştır, 

• T etkikl;rde bulunmak üzere Av~p~ 
ya 11den Sumer Bank umum mudu 

rü Nurullad Esat Siımcr, dün sabahki eks 
presle şehrimize dönmüştür, 

• 1 938 bfitçestıe Sılivride bır mspanaer 
aı;ılınaaı kararlaıtırılmıştır, 

• M ülkiye müfettişleri, dün de otobüs 
tahkikatına devam etmiııler ve ıim 

diye kadar hiç ifadesi almmamq olan bir 
otobliıçtiyü dinlemişlerdir, 

• 
Ç lSp1er, lodos havalarda mavnalar-

da bekletilmi1ecek, Kızkuleeindeki 
akmada deme dökülecektir, 

Kıı için Hazırhl< 
Belediye bu sene kışın şiddetli ola 

cağını düşünerek her şubede bir kar 
gnıpu kurmuş ve her grupa. icap eden 
m:ılzemeyi vermiştir. 

Belediye temizlik işleri müdürliiğü 
kaı • temizlemek için bol su verilme
sini istem4ı, fakat Sular !daresi, 
fazla suyu olmadığı için bu isteği 
reddetmiştir. 

Sütten Zehirlenen Çocul< 
Kasımpaşada Kesıneoğtu sokağın 

da 47 numaralı evde oturan 13 yaşta 
rmda Bahaettin isminde bir çocuk iç 
tiği siltten zehirlenmiı:ı, Şi$1i çocuk 
hastanesine kal.dırılarak tedavi altına 
alınmı§tır . 

Kaçak Eıya Bulundu 
GümrUk muhafaza memurlan, ev. 

velki gün Marsilyada.n limanımıza ge 
len Burhaniye vapurunda a.raştmna 
yapmışlar, bir koltuk sandalyesi içi. 
ne husuet bir tertibatla 24 parça eşya 
saklandığmr görerek tahkikata baş. 
lamışlardrr. 

Universitede okuyan Trakyalı tale Dirileri ölü göstererek Ünyon f.i. 
beler için açılmış olan "Trakya talebe gorta. Şirketinden para çektikleri id 
yurdu,, geni§letilecektir. Bu makRat. clia edilen suçluların muhakemeleri 
la, biri Edirnede, öteki lstanbulda bi.. dün asliye dördüncü ceza mahkeme 
rer Trakya gecesi yaptlacakttr. Bu gc sinde neticelendirilmiş, bir ~smr ha
ceye, Trakya umum! müfettişi, Trak pise ve para cezasına mahkum ol nuş • 
ya mebuslan vali ve kayma.kamlar, !ardır. 
davet edilecclrtir. Bu toplantılara Mahkeme, O~~ik İplikçiyam bir se 
Trakyalı halk ozanları da çağmlacak ne a~.tı ay 15 gun, dok~~ ~anc ryanı 
tır. Bu ara.da bir de Trakya brO§UrU 22 gun, doktor~~· Dımıtrı ve bma 

çıkarılacaktır. 

Söme•tr tatili baflıyor 
Universitede sUmester tatili cumar 

tesi günU saat 13 te bqlıyacak ve 
4 şubat cuma günU akşamı nihayet 
bulacaktır. 

• üniversitede okuyan Maraşlı ta. 
lebeler, Maraşm kurtuluşunun 18 in 
ci yılını 12 şubatta kutlulamıya ka.. 
rar vermişlerdir. O gün Eminönü Hal 
kevinde bir toplantı yapılacak ve ge. 
ce Perapalasta bir Marq gecesi ya
şanılacaktır. 

• Hukuk Fakültesi, rektör Cemil 
Bilslin Hukuk FakUlteetnde hu~uku 
düvel dersi vermiye başladığının 30 
uncu dönüm yilı münasebetile cumar 
tesi günü Parkotelde bir ziyafet ve. 
recektir. 

• lsviçrede Bal üniversitesinin ve 
Viyana üniversitesinin davetleri üze 

YURTTA HAVA VAZiYETi 

Yurdun Trakya, Kocaeli, Ere •ve orta A 
nadolu mmtakaları tamamen kapalı, diler 
mmtakalar fazlaca bulutlu ıeçmiıtir, Ril.z 
rlrlar Trakya, Kocaeli, Erede cenuptan, 
Karadenis kıyılarında fazla, cenubi Ana 
doluda ıimalden orta b'9"9'ette eamiıtir, 
Yardan diler mmtablannda ekaeriyetle 
sakin ıeçmiıtir, Erzanım havaliıl.nde ıuhu 
net ııfınn altında 20 ıwıtiırata kadar dilı 
mllttllr, 

royu da on beşer gun hapse mahk~m 
etmiştir. Bunlardan Asafın cezası ya 
şı nazarı itibara alınarak tecil edilmiş 
tir. Sigorta Şirketi Müdürü Bocino 
ile Şemseddin, ve dişçi Karabet berfL 
et kararı almışlardır. Suçlulardan Df 
dar muhakeme esnasında öl.düğil için 
amme davası dü§mUştur. 

lzmaro, Diınitri ve Onnik Sigorta 
Şirketinden aldıkları parayı da tas. 
min edeceklerdir. 

"Ulus .. 19 YaJında 
Ankarada çıkan "Ulus,, arkadaşı. 

mız, 19 yaşına ginni§tir. Refikmuzt 
tebrik eder, uzun ömür ve muvaffa
kıyetler temenni ederiz. 

rine lstanbul hukuk fakültesi iktisat 
profesörlerinden Neumark iki konfe 
rans· vermek üzere yarın Viyanaya 
gidecektir . 

ı inci ay Gün: 31 Ka5ım: 67 
Arabi:~ 1356 Rumi: 1353 
Zilkade: 11 Birinciki.nun: 31 
Güneş: 7,22 - Oğle: 12,23 
!kindi: 14,48 - Akşam: 17,01 
Yatıı: 18,38 - imsak: 5,39 

1ar cenuptan hafif kuvvette esmiştir, Sa 
at 14 te bava tazyiki 263,2 milimetre •e 

Şehrimizde Hava ııcaldık en çok 14,4 ve en az 9,7 aanrigrat 

lstanbulda hava bulutla seçmlı, rii.ztlr olarak kaydedilmiştir, 

• 
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SON .- ~ABEJRLER 9EiEK 
Fransaqa, Faşizm 
Suçlularmm lsticvapları 
Çok Heyecanlı Oluyor 
Paria, 12 (Radyo) - Fransa.da fatizm kurmak, bu maksadı 

leınin için ıuika.atler yapmakla suçlu olanların müıtantiklikte ia
tiC\'ap ve müvacehelerine başlanmıttır. Maznunlardan Metenier, 
hne nıa.znunlardan Locuty'nin ithamlarını proteıto etmi,, fakat 
kendia.ini tanımakta olduğunu kabul eylemiştir. Metenier, kendi
a.ine "Ateş Haç,, m bir toplantısında takdim edilmif olrtuğunu 

Renkler ve Ağız 

1 
Dünıa Gazetelerinin---_... [Yazan: 8. Felek] 

1 
Gerçi renk olarak bize aklan kara, 

B • • • s ı H b ı • arı ile mavi, yeşille kırmızı öğretir-ı r ı n c ı aı a a er erı ler. Amma her dilde olduğu gibi biz------= de de renklerin ve biçimlerin çe§itli -,, ·F.Jiı uzun bir listesi vardır. 

ı...!l .... ı '.·
1
· RUllSkYPAc:rfa-men+o ilk Garip bir tesadüfle ben bu liste-' ~ ~ nin bir garabetini müşahede ettim. 

FİLiSTiN: 

Profesörü Vuranlar 

Takip Ediliyor Toplantısını Y aptt 

Bizde çoğu renk isimleri, ağız ve ye
meğe ait §eylerden alınnuş. BaJa.. 
mz: 

Turuncu 

--- ilave etmittir. 

3 9 Yerde Locuty'nin heyecan uyandrrnuş o-

Kudüs, 12 (A.A.) - Profesör Star 
keyln bir Arap çetesi tarafından ö~ 
dürülmesi üzerine bu sabah şafakla 

beraber polis ve asker müfrezeleri çe 
tenin takibine koyulmuşlardır. Bu 
müfrezeler, polis köpeklerinin yardı • 
mı ile çetenin izi ilzerinde yürüyorlar. 
Bu mmtakadaki köylerin bir çoğu as 
ker tarafından abluka ed'.lmiştir. E
vinde silah bulunan bir adam tevkif 
edilm;ştir. Hebron civarında Tanas 
köyüne kadar çetenin izini takip ede. 
rek müfrezeler, araştırmalarrna de -1 
vam ediyorlar. 

Moskova, 12 (A.A.) - Bugün sa. 
at 16 da, Sovyetler Birliği yüksek 
Sovyeti ilk içtimamı akteylemi.ştir. 

B. Stalin sekiz dakika alkI~lanmış 
tır. Molotof, Voroşilof ve diğer hükiı 
met erkanı da heyecanlı tezahürat 

Nuh udi 
TaJıini 

Kavuniçi 
Fesrengi 
Narçiçeği 

Sütbeyaz 
Zeytuni 
Şekerrengi 
Yavruağzı 

Ördekbaşı 
Tarçini 
Yumurta sarısı 
Limoni 

Halkevi 
Açılacak 

1 
Ankara, 12 (A.A.) - Bu yil yeni

en açılacak halkevlerinin açılına 
~ ve imkanlarım inceliyen C. H. 
· genyönkurulu aşağıda yazılı 39 

)erde daha halkevi açılmasına karar 
\>el'tniştir: 
l Adıyaman, Ahlat, Arapkir, Aşka
e, Bakırköy, Balya, Bayramiç, Ba-
~dır, Biga, Bozüyük, Buldan, Ciz
~~ _çeşrne, Demirci, Çine, Dikili, Div 
~ gt~ Ereğli, Eleşkirt, Elmalı, Eyüp, 
}{ &tih.' Gemlik, Karşıyaka, (İzmir), 
trı eskın, Kiği, M. Kemalpaşa, Mene
ten, Nazilli, (Yukarı), Nuseybin, Se-
elihisar, Sivrihisar, Sındırgı, Sun
~lu, Şarki Karaağaç, Ulu.kışla, Var
il, V-ezirk'" .. v· opru, ıze. 

ıtevcut 167 olduğuna göre bu yıl 
~Çllacaklarla birlikte halkevlerimizin 

Yısı 206 ya çıkmış bulunmaktadır. 
~Bu. Y.eni halkevlerinin açılışı halk 

t~ lerının açılına yıldönümü kutl<ınıa ore il ~ n .. e bera~r 20 şubat 1938 pa-
~ .. ı- SUnü büyükli merasimle yapıla
~tır. 

... liava Şehitlerinin 
'""'---~ Uirtıı~.,_,ı,..rının 

lkamiye Verilecek 
At Aıııtal'a, 12 (TAN) - Büyük Millet 
~ ecıisinin bugünkü toplantısında, va 
~o~ esnasında şehit olan devlet hava 
ile arı pilotlarından Ekrem Frmek 
ttı· llıaknist Sami Demirelin kanuni 
ltılrasçılarına verilecke tazminat hak 
trı~daki kanun layihası kabul edil -

lŞtir. 

Dahili istikraz 
Tahvillerinin 

~übQdelesi için Layiha 
1 .ı\rıkara 12 (Tan muhab:rinden) -
'il.~ - 1918 dahili istikraz tahvillerL 

1:1 l938 ikramiyeli tabvillerile ve 

~il~~ 1:1rk borcu tahvillerinin de d3: 
... 

1 
lShkraz tahvilleri ile mübadelesı 

"e da· d lı. ır Maliye Vekaleti tarafın 311 

Cilazrı.lanan layiha Maliye ve bütçe en 
?'i b'.ienıerinden ç1kmıştır. Layiha t1 

ilde b d ~· "k likı u encümenler pek az egışt -
er Yapmışlardır. 

----0"----
Bükreşteki Sovyet 

Elçisi Kendisinin 
~eri Alınmasını istedi 
tı ~~k:.r:ş, 12 (A.A.) - Havas Ajan 

dırı yor: 

~lç~VYetler Birliğin~n Biikreş orta 
~ı B ı.w· •• M k )\ . · ••ıı.şeı Ektrovskın•n os ova 

\~b'.!Uracaat ederek kendisinin g~ri 
l~ll ~asını istediği bildiriliyor. Ven -
~lir~ trıalumata. göre, elçi Romanya 
~ 

1 
asınrn aldığy şekil üzerine Ro. 

~ ~l'ad.a ipka.smm hikmeti kalmadı-
11 a.naaHni göstermiştir. 

ALYA· 
~-

Şiddetli Bir Fırtına 

ao liüküm Sürüyor 
°İ'ren~a, 12 CA.A.) _ 48 saattenberi 
tıtı.aıa~e~ . denizinde çok şiddetli fır .. 
"at>urı UkUrn sUrmektedir. Birçok 
t1tıd .. kar Yüklerini atmak mecbu.-ive.. 

~ al ~ 

~Yl-iaefa~ışlardır. Napoli körfezinde 
~it "a n dU?"rnuştur. Diğer bazı bil 
~:ı.tıo}i::ı-lar d.~ n:1ühim teehhürlerıe 

geleb1 nuşlerdir. 

lan itiraflarının tetkik ve ta tıkikine 
devam edilmekted!r. 

B. Auriol, gazetecileri kabul ede -
rek, müttebimlerin bir arada mevkı1f 
tutulmalarını ve ziyaretçileri kabul 
etmek salahiyetini derpiş eden siya. 

si rejimin halihazırda istintak edil
mekte olan maznunlara tatbik t dilme 

sinin bilhassa birçok tetkik:ıtı, muva 

ceheleri zaruri 'kılmakta olan Etoil 

suikastlerine müteallik istintaH -ıeti. 

celerini ihlfil edeceğini söylemi~tir. 

AMERiKA: 
ı eruelden bir harabe 

Hükumet. Teruel 

1 ile karşılanmıştır ve, elçiler heyeti 8.... 
zası ile yabancı ve Sovyet matbuP-tı 
mümessilleri de haZir bulunmuşlar -
dır. 

Meclis, ittifakla reisliğe siyg_si ~1 
ro azasından Andreyev:i ve reıs vekil-

i Iiklerine de profesör Lisenko ile Se. 
gisbayevi seçmiştir. 

RUSY ANIN BİR lSTEG1 

Berlin,12 (A.A.) - Moskovadan 
bildirildiğine göre, hariciye komiser 

muavini Potemkin, Ingiltere, Isveç. 

Norveç, Danimarka, Letonya v~ Es-

Patlıcani 

Gerçi bu arada camgöbeği 
Kurşuni 

Gümüşü 

Locutyyi Metenier'e takdim etmiş o 

lan mühendis Gaston Vaucha.rd Cler 

mont - Ferrand'da tevkif edihr iştir. 

Paris 12, (A.A.) - Dahiliye nazı 
n B. Dormoy, bu akşam gazetecile. 

re şu beyanatta bulunmuştur: 

Milyarderlerle 

Anlaşmıya Çalışıyor 
e • d tonya diplomatik mümessillerine bi. 

1 va r 1 n a rer nota. vererek bu hükumetlerden 

Gibi şeyler de varsa da yukarda 
yazdıklarım her halde müşahedemi 
teyit eder. Hele bu arada bektaşile
rin kemerlerine toka yaptırdıktan 

balgami taşın ismi artık kimseye a· 
ğız açtırmaz. 

"-Yedi ay süren araştınnalar 

dan sonra, umumi emniyet dai!'esi. 

11 haziran 1937 tarihinde Bagonoles 
bir ağaçlıkta ölü olarak buluna.'l Ros 

selli biraderlerin katillerinin C. S. 
A. R. teşkilatına mensup oldukları 

kanaatine varmıştır. Katiller, dört 
kişidir. Bunlardan üçü tesbit edil -
miştir. Bunlarm isimleri Filloli, Ja. 
kobiez, Puireug'dur.,, 

iki ay zarfında Leningrad konsolos -

Muharebe luklarmı ilga eylemelerini talep et. 
Vaşington, 12 (A.A.) - n. Roose miştir. Sovyet hükUmeti, Sovyetleriı:ı 

velt dün hükCı.met1e büyük "ndüstri 

Bu, bizim şikernperverliğiınize mi, 
yoksa renklerin oburluğuna mı dela
let eder, orasını karilerin takdirine 
bırakıyorum. Ayni müşahade şekil
lerde de vardır amma o kadar bariz 
değil: 

müesseseleri arasında bir teşriki me Londra, 12 (TAN} - Ispanya'ian ~ari~eki elçilikleri ve.koneı.:ı1os1ukla:ı 
sai temini maksadile endüstri §efleri_ gelen en son haberlere gere, Te!'uel, · ~:. d~~ ~~~:ıke~lerı~ Soiet1ıe~1bır le görüşmüştür. haricinde muharebeler devam ediyor. ligın e e .. 1 erı ve ~:18° os u an 

As"lerin hücumları boşa gitmektedir. arasında muvazene tesısı arzusunda-Roosevelt, büyük endüstri şefleri· d Armudi 
Hükfunetçilerin taarruzlarına ağır ır. le bilhassa General Motors reisi Al. 

fr~ Sloan, General Corp.:ıration reL tanklar da iştirak ediyor. Hükumet f NGIL TER~: 
kuvvetleri vaziyetten istifa.de ederek 

Beyzi (Yumurta) 
Baklava biçimi 
Gibi. si Ernest Weir, Johus Manville Cor. 

mevzilerini sağlamlıyorla". 
poration reisi Lewis Brovn, pennsyl- Franco tayyareleri Barselona iıze 
vania Railrood reisi element ve Gene rinde uçmuşlar ve askeri müess::ıse • 
ral Food's Corporatiıon reisi Lolby Ieri bombardıman etmişlcrdu. Yirmi 
Chester ile görlişmUştür. kadar ölü vardır. 

I A Görüşmeden sonra bu liderler mev Vofonsiyadan bUdlrildiğine göre 

1 
..... - K S cut meseleleri daha iyi anladıkla.nm tahiyeti meçhul bir denizaltı gemi. 

' ı IADll!ft n .. ;t,h.,!>~i inl-ıH!ıh durdnra<'.ak da. si Valen '"'DJil..47 mil ıa,clğ~ bi:r. 
t ha sıkı bir teşriki mesai vücuda gcı e Holanda vapurunu torpillemlş. mü· 

ANKARADAN: ceğini söylemişlerdir. rettel.ıat Jowea kasabası balıkçlla.. 
• Bazı demiryollarmm eksikleri- IRLANDA •• n tarafmdaın kurtanlmıştır. Vavur 

nin tamamlanması için devlet demir-
yollarına 400 bin lira tahsia edilecek V alensiyaya en.ak ta§ıyordu. 
tir. 1 Kartacenadan bildirildiğine gc\re, 

• Millet Meclisi önümüzdeki cu- Londra le Dublin birçok Franco tayyareleri bu Fah.ah 
ma toplantısından sonra k~ tatiline Castelon ile Valensia arasmdaki Şn.rk 
gir~ektir, Arasında Müzakereler , sah·ııennae muhtelit yerıen bombar. 

HARiÇTEN: 1 • dıman etmişlerdir. Bombardıman mü 
• Avusturyada Nazilerle Kralcdar 1 Düblin, 12 (A.A.) - İrlanda par_ himce hasarata sebebiyet vermiştir. 

f 

araıımda kavgalar çıkmrıı, bir çok lamentosu, bugün ög~leden sonra ye 
o 

Hitlerci tevkif edilmiştir, ni Kanunu Esasinin meriyete girme - MISIR 
• Yapılan yeni bir tecrübede dal f 

cıçlarm denizde 250 metre derinliğe sindenberi ilk defa olarak içtima et~ 
inmeleri mümkün. olmuştur, miştir. 

f • Polonya Cümhurreisi, Macaris- ı Irlanda devleti ile birleşik krallık 
ta.n kral naibini bir av için Polon ı• devleti milmessilleri arasında 17 K8... 
yaya davet etmiştir, 

• Alman Harbiye nazırı general nunusanide öğleden sonra, mua!Jakta 
Blomberg dün evlenmiş, şahitlikleri 1 bulunan meselelerin müzakerüshP. 
ni Hitler ve Görin~ yapmışlardır, başlanacaktır. 

• Pariıı, 12 (A.A.) - ·B, Delbos, !ki taraf arasmda bir anlaşmaya 
bu sabah B, Avenol'ü kabul etmiş- t varılıp varılmıyacağı şimdiden kestı-
tir, • 

--·••••••••••••••••••••••• rilemez. 

Meclis Dağ:tdıyor 
K~hire, 12 (A.A.) - Siyasi maha 

filden alınan malfunattan anlaşıldığı. 
na göre l\lısır paria.mentosunun !l•,; 

şubatta feshine zaruret hasıl olacak. 
tır. Bu takdirde yeni intihabat an-ıyrı. 
sa mucibince feshi takip eden ık.i ay 
içinde yapılacaktır. 

Harp Gemisi inşaatına 

ltalyanın Rekabeti 
Londra, 12 (A.A.) -1938 senesin 

de 35 şer bin tonluk beş hattı harp 
gemisin'.n tezgaha konulması projesi, 
Italya tarafından ayni hacimde ık; g~ 
mi inşa edilmesine karşı bir ceva:> şek 
lindc tefsir edilmektedir. Malümdur 
ki, halihazırda 35 şer bin tonluk beş 
gemi lngiliz tezgahlarında bulunmak 
tadır. Şu halde Ingiltere 35 şer bin 
~nluk on gemiye sahip olacak demeı.. 
tir. 

Maamafih bazr mahafil, zikri geçen 
beş geminin 1938 senesinrle .. ,.,.,gAJıJa-

ra konulması hakkında henüz kati 
hiçbir karar ittihaz edilmemiş oldu -
ğunu beyan etmekteci'rler. 

lNGD..lZ HA VA ORDUSU 

Londra, 12 (A.A.) - Hava neza. 
reti, hava kuvvetlerinin birinc1 sınıf 
tayyareleri adedinin halihazırda. tıa 
vai teslihat programınrn tatbik mev 
ktine konulması tarihi olan 1935 ~eki 
miktarın ıki misli olduğunu bildirmek 
tedir. 

Hani biraz daha gayret etsek mut. 
bağımızı ressam atölyesine Yeya bu
nu ona hcnzetecekmişiz. 
----r-

İ smet İnönü 
Tamamen i ileşti 

Ankara 12 (Tan muhab ripden) -
Ismet Inönü anjin neticesinde boğa.. 
zmdan bir ameliyat geçirm.Jşti. tnönü 
nün ameliyatı muvaffakıyetle netice 
lenm:ş ve nakahat devresi gcçmıştir. 
Meclis toplantılarına iştirak etuuye 
başlamıştır. 

Su işleri için 
Beş Ylllık Program 

lngiltere ile Japonya Arasında 

Ankara 12 (Tan muhab:rinden) -
Dah;liye Vekaleti nüfusu on binden 
yukarı olan şehirlerimizin su işlerinin 
başarılmasını temin için beş seneLik 
bir program yapmıştır. Beledh·ı:::er 
bu pY..:ıgrama göre su projelerinm a
hakkuku için "alışmaktadırlar. ~irn-ü 
ye kadar &lremit, Menemen, Uşak, 
Maraş belediyeleri, projelerini tekeın 
mül ettirmiş ve belediye bankasından 
istikraz akdetmişlerdir. Dahiliye Ve. 
kaleti Tekirdağ, Çorlu. Merzifon, To
kat. Siirt belediyelerinin de bank• c·.n 
yardımından istifadesinı <abul ~tmi4' 
t:r. Erzurum, Amasya, Bergam<ı. Zon 
guldak. "dapaz. n, LJ.. -'lr bel diye
leri su projeleri de henüz tetkiktedir. J aponların, Şanghayda İngi

liz polislerini dövmeleri, İn 
giliz bayraklarını söküp yerlerine 
Japon bayraklarını dikmeleri gibi 
ardı arası kesilnıiyen ve Japonların 
İngilizlere karşı hiddetlerini anla
tan hadiselerin ~ebebi ne olabilir? 

Bunu tahlil eoon bir Londra ga

zetesi, İngilizlerin Çin harbine ka
rışmadıklarını ve yalnız Hong Kon
gu müdafaa edeceklerini söyledik
teBt esasen Hong Koog'un da 

henüz tehdide uğramadığını an • 
!attıktan sonra Japonların hiddet 
ve infiallerini şu şekilde anlatıyor: 

"İngilizlerin Çinlilere mütema · 

diyen silah verdikleri ve Çinlilerin 

kendilerini İngiliz silahlnrile mü • 
dafaa ettikleri Japonlara miitema
diyen söylenmektedir. Bu iddianın 
aslı yoktur. Çine giden siJahlarm 

çoğu, Alman siJahıd1r. Fakat Japon 
Iara bu hakikati anlatmıya imkan 
yok. Anlatıldığı takdirde Japonla-

rın Roma • Berlin • Tokyo mihve

rine karşı itimatlan sarsılır. Bu 

yüzden İngiltere, Almanyanın ve

balini yüklenmektedir.ı, 

......................................................... 
f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL İ 
..................................•..•..........•...... ~ 
lngilterede umumi seçim: lenmekte ve bu sene geçmeden u

·ıngilterede umumi seçimin ye 
nilenmesini istihdaf eden bir 

cereyan var. Soo posta ile gelen in-
giliz gazetelerinin anlatışına göre, 
seçimin yenilenmesi için verilecek 
karar, İngiltere Hariciye Nazırının 
vaziyetine bağlıdır. Çünkü hüktl • 
met seçimi yenilemeden evvel ha· 
rici vaziyetin salahını temin ede
cek bir teşebbüste bulunmak lehin
dedir. 

Hatta bir Londra gazetseinin an
latışına göre, İngiltere hükumeti 
bu maksadı temin için Almanyaya 
müsait tarzda bulunmak ve Habe
şistanın İtalya tarafından ilhakını 
tanımak fikrindedir. Hükumet bu 
yolda yapılacak miizakerelerin, ta
mamlanmasından sonra umumi se
çimi yapacak ve harici siyasette ka 
zandığı mu\•affakıyete dayanarak 
yeni bir ekseriyet kazanmayı uma
caktır. 

Bu bakımdan Mister Eden'in bu 
işleri bu yıl ~inde ba.,a.nn.ası bek. 

mumi seçimin yenilenmesi beklen • 
mektedir. 

Fakat İngiltere Hariciye Nazuı 
tarafmdan başarılması beklenen bu 
işlerin lngiltere efkarı umumiyesiui 

tatmin etmesi şiipheJi görülüyor. 

Peşte konuşmaları: 

1. taJya, Avusturya ve Maca
ristan devletlerinin miimes 

silleri arasında Peıjtede haşhyan ko 
nuşmaların son bulduğu bildirili -
yor. İtalyan gazetelerine göre, Peş
tede bütün Avrupayı aJılkadar ede
cek ehemmiyeti haiz esaslı bir itilaf 
elde edilmiştir. Paris gazetlerine 
göre. yeni hi(ihir karar verilme • 
miştir. Ve bunun mana.en Avusturya 
ile Macarlc;tanrn vaziyetlerini olduğu 
gibi muhafaza ederek Milletler ce
miyetine bağlı kalmaları, antiko • 
mintern pakta girmemeleri, Berlin, 
- Roma mihverine bağlanmaları
dır. Bütün Paris gazet~leri aşağı 
yukarı bu fikirdedir. Bir Fransız 
gazetesine göre, Roma protokolü 

devletleri, biribirlerinc miiracaat 
etmeden yeni ticaret anlaşmaları 
akdi için serbestilerini yeniden ik
tısap etmiş bulunuyorlar, bunu da 
iki tarafü anlaşmalar akdi için bir 
mukaddime saymak mümkündür. 

Fakat bütün hunlar Glornale' d'l· 
talia'nm işaret ettiği mühim anlaş. 
mayı izah edememektl'<Ur. Fakat 

bunun da ta\.-azzuhu gün meselesidir. 

Romanya hariciyesi: 

Romanya Hariciye Nazırı, Bel 
grat seyahatini de, Prag se· 

yahati gibi en iyi şerait içinde ~·ap
tı ve bu seyahat kiiçük itilaf dev
letlerinin biribirlerine karşı bağlı
lıklarından bir şey kaybetmedik -
)erini. Romanyadaki son hükfunet 
tebeddülünün küçük itilafı kati
yen sarsmadığını gösterdi. Küçük 
itilafın buhranlar geçirdiği şimdi
ye kadar bir kaç kere söylenmiş 
bir şeydir. Fakat hadiseler bu id
dianın doğru olman. ~m göstere -
gelmiştir. Bu defa da gtlçük itilaJın 
hemen inhilfili bekloolyordu. Fa.kat 
küçük itilaf inhilal etmedi. Anlaşı
lan bu itilaf, her iddiaya rağmen 
varlığını ve kuvvetini muhafaza e
decektir. 

Hariciye ve 
İktısat İşlerimizin 

Beraber 
Yürümesi İçin 

Ankara 12 ('lı:;.n muhar.rinden) 
Hariciye Vekaletim·z için yeni bir teş 
kilat kanunu h-zırlannuştır. Layıha. 
nm güttüğii cRaslı gaye, dış memleket 
lerdeki Hariciye tc· kilii..tımız.ı milli e. 
konomimizin inkişafı yolunda devle -
tin takip ettiği siyasetle daha yakın_ 
dan alakadar kılmak ve yabancı mem 
leketlerdeki iktisat ve hariciye teşki
latları arasında yakın bir yardrmıa.ş 
ma temin etmektedir. Bundan haşka 
layiha ile şu maksatların da temın~e 
çalışılmaktadır: Harıciyeınizın n.er _ 
kez teşkilatmı kuvvetlendirme!{, yurt 
dışı teşkilatTmızı genişletmek, bu tak 
viye ve tevsi sırasında hariciye •ca iro 
Sllndaki unsurların refahını t<>- ;.., et. 
mek ve merkezde çalıştırtlacak mes. 
!ek memurlarına. da ·temsil tahsısatı 
vermek. 
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iki Anah Çocuk Davası Mantarlı 

Paylaşılamıyan Yavru Tabanca ile 

Şimdiki Ana sının S~tan~~e~b~~~auh~i 
Yanında Kalacak 

Asliye ikinci Ceza mahkemesi, dün, iki kız kardeş tarafından 
paylaşılamıyan bir çocuğa ait muhakemeyi · neticelendirmittir. 
İddia ,udur: 

Reşit, dün, bir sarkıntılık ve tabanca 
patlatma davasına başlamıştır. Suç
lular, Salahattin, Necati ve Ruhi ad
lı on yedişer yaşında üç mektep ta
lebesidir. Şikayetçi de Kıztaşında o
turan 19 yaşlarında Ferihadır. Mah
kemeye gelmemiştir. İlk sorgusu va
pılan Salahaddin hadiseyi şöyle iti
raf etmiştir: Şimdi hizmetçilik yapan Madam Pilomi, altı ıene evvel bir ço

- Ben bu kızı eskiden tanının. 
cuk doğurmuş ve adını Alekaandra MikeJ koymu~tur. K d' .1 k D" b • . . en ısı e onuşurum. un onu aş-

ı 
O vakit -~all vazıyetı ~o~uğuna ka bir gençle gördüm. Yanıma Ruhi 

bakmıya musait olmadığı ıçın kız ve Necatiyi alarak onu tramvayla 
kardeşi Emelya ile. kocası Civaniye 1 Şehzadebaşından Taksim ve Gümüş 

1 bu çocuğu vermiştır. Onlar, yavru- , suyuna kadar takip ettik. Kendisile 

Pa!<etlenerek 
Denize Atllan 
Çocuk Cesedi 
Dün sabah jandarmalar, Yeşilköy

de memnu mıntaka yakınındaki sa
hilde küçük dalgalann üstünde iple
re sarılmış bir paket görmüşler ve 
dışarıya çıkarmışlardır. Paket, sicim
le muntazam ve itina ile sarılmıştır. 
Açıldığı zaman içinden 2 aylık tah. 
min edilen bir erkek çocuğu cesedi 
çıkmıştır. Vaziyet derhal müddeiu -
mumiliğe bildirilmiştir. Müddeiumu
milik, cesedi istemiş ve tabibia.dil Sa 
lih Haşiıne de muayene ettirmiştir. 

Cocu~un yeni öldüğü anla.cnlmak
tadrr. Hatta diri olarak paket yapd-
dığı ve sonra denize atıldığı da tah· 
min edilmiştir. Ölüm hadisesinin ye
ni olmaınna göre. çocu~ın uzak ver 
lerden dalgalarla gelmediği, Yeşilkc)y 
uvıırlı:ı.r..ndan denize atıldığı zar.ne
dıliyor. 

Po1is. ('n<"nE?u dPnize afan1'ın ara. 
maktadır. Ceset, ölüm sebebi tesbit 
erlılmek ün·re morga gönderi:m~ıır. 

YENi NEŞRIY AT 

" Bir Adam Yaratmak .. 
Necip Fazıl Kı~akürek tarafından 

sazılan "Bir adam yaratmak,, piyesi, 
15 şubatta Şehir tiyatrosu tarafından 
temsil edilecektir. Piyeste baş rolü 

Ertuğrul Muhsin oynıyacaktır. 

• 
Yeni Adamın 211 ine; sayrBI çıktı. 

Ayrıca gazeteye ilave olarak Yeni A

dam Ansiklopedisi adlı eserin yedin
ci forması verilmektedir. 

• 
Çocuk dünyası - Çok faydalı ya

zalar ve resimlerle 16 ıncı sayısı çık· 
mıştır. • ~.· ı 

yu ':'aftiz ettirmMer ve büvütmü..;~- konuşmak istiyordum. Gümüşsuvun- 1 
lerdır. Sonra Madam Piloml, çocugu da gözümden kaybettim. Taksim 1 

istemiş, fakat, "Çoçuk bizimdir,, ce- tramvay durak yerine geldim. O da 
vabile karşılaşmıştır. yanında üç erkek arkadaşile geldi, 

Dün mahkemede davacı kadınla / tramvaya bindiler. Biz de ayni tram
suçlu kız k_ardesi ve kocası bıılunmuş vaya atladık. Aksarayda indik. Kız 
lardır. Reıs celse açılır açılmaz, ha ' evine gidiyordu. Ben de onu takibe ı 
zırlan~ karan okumuştur. başladım . Evlerine elli metre yak-

Karara göre, çocuğun 23 temmuz !aşınca kız koşmıya başladı. Ben ih-
1930 yılında kilisede vaftit edildiği tiyarsız üstüne atıldım, kolundan tut
anlaşılıyorsa da dava nesebi yok et- tum. Yere yuvarlandı. Bu sırada ken 
mek olduğu için vaftiz tarihine göre, disile beraber gelen gençler beni 
2330 numaralı af kanununa girmE'k- dövmiye başladılar. Cebimde mantar 
te ve bu suretle suçlular hakkın.fa tabancası vardı. Onu patlattım. Kor
takibat yapılmasına imkan bulun • kulanndan hepsi kaçtılar. Ben de 
mamaktadır. kurtuldum. 
Kararı tefhim ettikten sonra reis, 

davacıya: 

- İsterseniz hukuk mahkem~ine 
gider, çocuğunuzu istiyebilirsiniz, de 
miştir. 

Takas Y olsuz=uğu 

Davas~nda 
Dün asliye üçüncü ceza mahkeme

sinde altmış suçlusu bulunan takas 
suiistimali davasına devam edilmiş. 

Diğer iki suçlu da ayni şekilde i
fade vermişler. hakim, muhakemenin 
serbest olarak yapılmasına karar vt:r 
miştir. 

Beyoğlu, Susuz Bir 
Gece Geçirdi 

Dün Beyoğlu tarafında öğleden son 
ra sular kesilmiştir. Bu kes:lişin geçi 
ci fıir sebepten olduğunu zannedenler 
bir müddet bek!em şler, fakat suların 
akmadığını görünce akşam saat yedi 
_,___ ___ 1 .. _,......:.....ı. __ .. - _.........._ ____ ....._ _._ı.._,....,__ 

tir. Maİıkeme, evve suçlu memur- dir. Oradaki nöbetçi memur, eV\'c:l 
lara ait dosya ile memur olmıyanlara haberi olmadıgıw n ö lemış' sonra ter 
·ı d 1 b' 1 ı· 'lm . k l s y ' aı osya arın ır eş ırı esme a- sanede ana torunun patladığıru ve 

rar vermiştir. Suçluların avukatları, / tamiratın ancak bu sabaha kadar b1• 

tanzim edilen fatur::ıl::ırm tarihirı<> t' il b'l W• • b ld' - t' B • . . ır e ı eccgıru ırmış ır. unun ne 
nazaran had · senın 2330 numaralı af . . d b 1 kald ;ç.. ·~1 ı.ıces•n e a one er susuz ı6 , ~.., 

kanunu çerçevesine girdiğini ve dava Beyoğlu tarafı da susuz bir gece g&-
nın düc:mesi lazım geldiğini söyle - çirmek tehlikes:ne marfuz bırakıl _ 
m~lerdir. 

Müddei umumi Hakkı Ştikril, mıştrr. Ara sıra görülen bu ıribi ,..at. 
layış~arm önüne geçilmesin.: temenni 

bu isteğe itiı'az ederek, hadisenin 
yalnız af kanunu noktasından değil, 
czea kanunlmun ·145 inci maddesi 'na 
zarı itu:-"lra eunmakl'l berc.h·r Türk 

ederiz. 

Yeni Maliye Şubesi Binası 
parasını koruma kanununa göre de Hocapaşa maliye tahsil şubesi için 
takibi lazım geldiğini söylemiştir. yeni yapılacak binanın temelatma }lle 
Mahkeme mfi7;:ıkPl'ı:>ve " ... ı,.;ı...ı:ı.•.._,, rasimi dün, Hüdavendigar caddesn. 
sonra davanın devamına karar ver- de, Şahinpaşa otelinin yanındaki arsa 

Sinema objektifi - Bu sa1on mec- miş ve m•ıltak~meyı ş•!bcmn ikıncı I da yapılmıştır. Yeni bina, ıbe§ ayda 
muasının 14 üncü sayısı da çıkmıştır. gününe talik etmiştir. bitirilecek ve çok modern olacaktır. 

Kağıdı büküp cebine koydu: 
- Hiç merak etmeyiniz, dedi. Yarın, erkenden Is 

tanbula geçerek emrinizi yerine getiririm ... 
(Yedinci k.3.ğıt) 

..... Işte, telgraf çekileli on beş gün oldu... Hala 
senden bir haıber yok!. Yoksa izin alamadın mı Ke 
nan!.. Ah bilsen ne kadar muztaribim!. 

Vesime bazan kalemi elimden almıya ve beni din 
lentlirmiye çalışıyor ... Biçare kadın! Döktüğü göz 
yaşlarının beni ne kadar üzdüğtinü bilse?_ 

Bu sabah Afif Beye tekrar rica ettim: 

SENENiN EN GÜZEL • EN NEFiS • ŞAHANE YE MUHTEŞEM FiLMi 
fi 41' 

izdihamın önüne geçmek ve halkmıızm istirahatini temin için 

i p E K ve M ELE K 
••--• sinemalannda birden gösteriliyor. Bugün seanslar saat 2 de başlar.----~ 

-İSPANYOL ÇIÇEKLERl....ı 
lspaınyo!ca. bü.)1lk operet - Yıldızlan: Madrid operasının en meşhur ar
tistleri Primadonna Ra.puet Rodrlgo · Temor IWberto Ray _ MlgueJ I,ege
ro _ Dolores Cortes Müzik Madrid FUArmonik Orkestrası. Ispanya tem 
sil sa.n'atinin en güzel eseri, neşe, eğ! ence, lspanyol şarkıları ve rakıslan. 

- 1 D R K Sinemasında 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
En güzel, şen ve ne9eli filmleri yaratan 

RAI1'11.lJ 
en son ve en fevkalade temsili olan ve MICHELE MORGAN 
ile beraber çevirdiği MARCEL ACHARD'm meşhur piyesi 

SERSE LE l<RALI 
filminde görünecektir. iki sevimli saat. •• 

ilaveten: FOX JURNAL dünya havadisleri -

Eu Akşam T-..ı r cı. rı. Tiva~rosunda 
Büyük fedakarlıkla birkaç temsil vermek 

üzere celbedilen rn~ 'r] 

f!elt:!,f~~~~!NG . 1 
Beynelmilel dansözler - HEDDA ROV A bale heyeti 
Solist kızlar - XLOPHON Kralı- FLEMING caz orkestrası. 

Aynca: Sanatkar NAŞID ve arkadaşlan tara.:fından YARDI SAAT 
ODUNÇ komed 3 perde. Tafs:lat el ilanlarında. Telefon: 22127 

Acıkla Bir Kayıp ZeMrU Gazden J 

• A Mora Yenişehir eşrafından e8· 
Koj·unma T eşkalatl bak lşkodra velisi ve ıs -

~ıhhiye Vekaleti, vilayetlerdeki ze ' ;ut"ekait B~y Safiyiddin Manço vefat 
hrili gazlerdcn korunma teşekkülle- etmiştir. 

rini cihazlandırmıya başlamıştır. 937 Cenazesi bugünkü perşembe günü 
yılı sonuna kadar 18 vilayet süzücü, Laleli Koska caddesi Kanatlı apartı 
ayırıcı maskeler, gaz elbisesi, gaz te- manmdan ka~dırılarak Valde camiin. 
mizleme püskürtücüsü, kireç kayma: de öğle namazı kılrndrktan sonra Si
ğl vesaire gibi korunma maJzemesı livrikapıdaki aile kabrine gömüle
sipariş etmiştir .Başta Adana vilaye- cektir Merhum muhterem ve tam 
ti olmak Uzere, Aydın, Mardin, Balı. bir insanı kamildi. 
kesir, Kocaeli, Trabzon, Maraş vila-
yetleri haz1rlıklarını bitirmişlerdir. 

1936 da malzeme ve muallim teda
rik ederek kurs açan vilayet sayısı 

38 iken, 1937 sonunda bu miktar 50 
ye çıkmıştır. 1 

TOPLAN 1 ILAR 

e DAVETLER • Vekfilette de memurlar için 20 gün •------ ·-------
lük bir kurs açılmıştır. Zehirli gaz- 1 BUOUN: 
lerden korunma kurslarına devam e • Sabri Esat Siyavuşl'il, saat 1? ,30 da 
denlerin sayısı 1937 nihayetinde se- Eminönü Halkevinde "Çocuk ruhiyatı ve 

kiz bini bulmuştur. terbiye .. mevzulu bir konferans verecektir, 

Hu~ıır>•a ı rırol!ntrn: 

tSTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi 12.50 

Havadis, 13,05 Plakla Türk musik si, 
13,30 Muhtelif pllk neşriyatı, 14,00 Son 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30 Çocuk t iyatrosu (Tiltil ile 

Mıtil ormanda), 19,00 Nebil oğlu lsmail 
Hakkı ve arkadaşları tarafından Türlı: 
muııik si ve halk şarkıları, 19,30 Spot 
müsahabclcri, Eşref Şefik, 19,55 Borsa 
haberleri, 20,00 Cemal Kamil ve arka 
daşlarJ tarafından Türk musikisi ve hallı: 
şarkıları, 20,30 Hava raporu. 20,33 O 
mer Rıza tarafından arapça söylev, 20.4! 
Fasıl Su Heyeti: Okuyanlar Küçük S• 
fiyc, Ibrahim, Ali kanun Muammer, kıt 
rinet Hamdi, keman Cevdet, tanbur Sa 
lahatti.n, ut Cevdet Kozan, (saat ayarı) 
21,lS Bedriye Tüzıin şan: Orkestra re 
fakatile, 21 ,4S Orkestra: 1 - Lehar: 
Cloclo potpourri, 21 - Translateur: Valııt 
rverie, 3 - Delibeı: Mu.ı:urca, 4 - Pi 
nozzi: Sercnade, 22,U Al,!ms haberleri. 
22,30 Plakla sololar, Op~a ve operet 
parçalan, 22,50 Son haberler ve erteli 
günün programı 23,00 Son 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRlYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak neşri 

yatı, 12.50-13,15 Plak: Türlı: mus·kisl 
xc. 1\!lllr..Mr.l\ao;• 13.15-o-t '\ -ın ,....._, ••• 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30-J..9,00 Muhtelif pt5.k neşrt 

yatı, 19,00-19,30 Tilrk musikisi ve hallı: 
şarkıları, (Servet Adnan ve ukada,ıan) 
19,30-19,45 Saat ayan ve arapı;a neşri 
yat, 19,45-20,15 Türk musikisi ve ha~ 
şarkılan, (inci ve arkadaşları). 20,lS-
20,30 Meteoroloji mevzuunda konuşma 
Tevfik Göymen, 20,30-21,00 Pllkla daıs• 
mus kisi, 21,00-21,15 Ajanı haberleri 
21,15-21,55 Stüdyo salon orkestrası, 

1 - Offenbach : Les Brigande, 2 -
Neruda: Berceuıe Slave, 3 - Çaykovski: 
Romanze, 4 - Liszt: Notturno, 5 -
Honegger: Le camp de saıil, 6 - LalO 
Tristessc, 21,55-22,00 Yarınki prograJll 
ve istiklal Marşı: 

•'RTUGRUL SADi 
rEK TIY A TROSlJ 

Pazartesi 
Kadıköy - Sürey}'t 
SUT KARDEŞu;ıı 

yacağım. ... Yarın bilsbiltün yazamıyacağımı Zl'l.nnedi
yorum ... Hava, biraz hava ne olur? .. Işte dış9.rd<.ı. blı" 
ayak sesi var ... Acaba sen misin''·· yınE- yanılıyorum .. 
Bu sesler bir kapı tıkırtısından başka bir şey değil!. 

Kenan g~l!. Çabuk gel!.. S;ına muhtacım ... Bana 
biraz hayat, biraz şifa getir ... 

lşte yine sesler var . Handarı beni ç~ğırıyor ... "An 
ncc..ğ:ım!,, dıye sesle, i ·g·ni işitiyorum ... Sen geldin 
mi ? . Yanımda mısın sevgilim .•. Bak, senı göremiyo. 
rum ..• 11 

- Kuzum doktor bey ... Bir telgraf daha çekin1z.. -50-
Bundan sonraki ya.zılar gözyaşlan ile o dere • 

ce Eihnmiş ve kanşınış.:ı ki: 
O Kenarun eline değmedi galiba, dedim. 

Başını salladı: 

- Telgraf çekmeei kolay! .. Fakat ötekini almamış 
olması kab:ı değil, dedi. 

- Nereden biliyorsunuz? diye sordum. 
- Eline değdiğine dair cevap aldım .. Çektiğim ldi 

telgraf değildi.. 
O gittikten yarım saat ronra nhamt geldi. Bu a.· 

damdan o kadar nefret ediyorum ki, ismini yazar. 
ken bile elim t'triyor .. Her seferki gibi odada gez·n. 
d i, gezindi. Bitişik odaya geçti, yine geld!. Yan kape.Jı 
göz kapaklarımın arasından onu gözetliyordum. 

YUzü asıktı. goo1eri derinleşmiş, yUzil limon gibi sa. 
rarmıştı. Acaba vicdan azabı duyuyor muydu? .. 
Adım atışları sert ve kaba idi. Parmak darbelerile 
taranm'ş uzun kumral saçları alnının Uslüne dökU1-
mUştU. 

Bu haşin, anut adam: b r zamanlar bana güzel söz.. 
ler söyliyen en ufak bir isteğimi yerme getırmek için 
çirpınan nazik, ince erkek miydi? .. 
Düşünüyorum Kenan, eğer senln olsa idim, bugün. 

kil sevg'nin yarısı kalmaz. her doyan, kanan insan 
gibi benden bıkardın! .. Bu sözlerim seni gücendirme. 
sin! .. Düşün ki, daha bıkmadan, kanmadan, bana her 
kesten fazla fenalık ettin! •• 

Afif Bey geç vakit, nefe! ııefeBe e;eld.i, Elinde bir 

telgraf vardı. Onu bana uzatarak: 
- Gözünüz aydın!. Pek memnun oldum, dedi. 
KA.ğıdı açtnn. Yutacakmış gibi şu satır'ları oku. 

dum: 
" ... Kenan b•r hafta evvel hareket etti. On yedi gU. 

ne kadar lstanbuldadır. 
Fırka kumandaru 

Sırrı .. ,, 
Sevindim ve ilzilldUm. On yedi gün! .. Nekadar tı

zun yarabbi! .. O zamana kadar yaşıyabilecek miyim 
acaba? .. 

Kenan!.. Seni şu son günlerde her zamankinden 
çok seviyorum ... Bana öyle geliyor ki, şimdi şurada, 
yanımda olsan, bütün acılarım duracak! .• Ayağa kal
kacağım ... 

Lakin ben nekadar dlvaneymL. Sehi sevd:ğimi ni~ 
çin it ir af ed1yorum? .. Hayır, hayır! .. Seni sevmiyo. 
rum Kenan! .. Ben senden de nefret ediyorum. .. ,, 

"Sekizinci kağıt,. 
" ... DUn gece ve bugün hiç durmadan kan tükür _ 

dfun ... Şurada birkaç gUn ömrUm kaldığı halde hala 
ya.zmıya çabalıyorum ... İşte bir hafta daha geçti ... 
Göz.ler1m kapıda !.Jşitt:ğim her erkek sesine kulak 
veriyorum .. Halbuki sen daha gelmiyorsun!.. Koş, 

koş Kenan!.. Biran evvel yetiş!.. Seni ölmeden bir 
kere daha göreyim. 

Yaşamak istiyorum ... Olmek istemiyorum... Ber. 
daha hayata doymadım ... Çocuğuma doymadım. Aş.. 
ka doymadım ... Nefesim daralıyor .• Ciğerlerim yanı
yor .• Göğsüm parçalanıyor .. Boğuluyorum. Boğ·ulu -
yorum. .. ,, 

•nokuzuncu klğııt,, 
" •. Oltiyorum Kenan! .• Neredesitt ? .. Ne zaman ge

leceks:n? Günleri hesap ediyorum .• Uç gün sonra 
lstanbula gelebileceğin! sanıyorum. 

Ben Uç gün daha yaşıyabilecek miyim? Gözlerim. 
den yaşlar akıyor ... Vticudüm yanıyor ... Gel, gel Ke. 
nan!!.. Seni son bir defa bu hümmalı ko~larımın ara. 
smda sıkayım .. Dudaklamndan aldrğın ilk kanlı bü. 
seyi, r-:>n bir kanlı büseyle tamamla! O zaman belki 
seni affederim .. Fakat şimdi; asla, asla!.. 

Bu kağıtlarla beraber parmağımdaki yakut yüzü
ğü sana bırak trm .• Fakat onu, ~vlend ğin zaman k~ 
rmın parmağına takacaksın ... Bir de kızrma yazdı • 
ğım mektup var k;. onu sana emanet ediyorum. Han 
dan on sekiz yaşına girdiği zaman onu ona ver ... Ka. 
lemi tutamıyorum.. Gözlerim alacalanıyor... Kulak. 
larıında birtakım uğultular var ki, onları, bahçede 
oyniyan Handanın sesine benzetiyorum ... 

Kenan, şu sırada kapı açılıp içeri girsen!.. Bunu 
düeünmek bile bana çılgin bir saadet veriyor. Boğu .. 
luyarum yarabbi! .. Nefes.im kesiliyor .. Artık yazamı· 

"Kenan .. ben .. hiç .. zaman .. ölmek .. ,, gibi bir talm:O 
kelimelerden başka b!r şey okunamıyor ve bunlar .. 
dan da hiçbir şey anlaşılamıyordu. 

Yüzümü ellerimle kapadım ..• Saatlerce ağ1adını. 
ağladım ... Zavallı Nalln!., Ne olur, ne olur bir gün 
daha yaşasaydın!.. 

Sana edilen işkenceye sebep olduğum için mi yana.
yım, çocuğuna ve bana hasret ölüp gittiğine mi yana
yım; beni affetmedi~ne mi yanayım? .. Ya büttin bı.U: 
!ardan başka, sew ebediyen kaybettiğime mi yan~ 
yım? •• 

Şafakla beraber odamdan çrktrm. Beybabam. bir 
lokma yiyemediği halde kahvaltı sofrasmm başında. 
oturuyordu. Ondan Nalanın mezarını sorarak öğrell 
,dim ve hemen yola çıktım ... 

Karacaahmet yolu bana h:çbir zaman bu kadar u
zun gelmemişti. Soka ktan gelip geçenler in nazarıd:~ 
katini celbetmemek için gözyaşlarımı güç tutuyor ve 
adeta "koşan adımlarla ilerlıyordum. 

N hayet mezarlığa girdim. Bir hayli Yol daha al .. 
dıktan sonra Nal8.nm mezarını buldum. iki servinitl 
arasında yatıyordu. Mezar tazeydl. Ayak ucundaki 
taşın kenarına oturdum: hıçkırmıya başladım. 

Demek şurada, şu toprağın altında yatan kadrıı. 

benim yıllarca bir çılgın gibi sevdiğim ve hAli da se"I 
mekte olduğum Nal.andı!.. (Arkası var) 
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~ .ıu h&!efi: Haberde, rıldrde. 
leJde temJz. dilrtlat, pmlml 

Glııaak. kariin guetem olımıY.& 
p.hfmaktlr. 

-o-
..__ ABONE BEDELl-

ttr~,.. Bcnebi 
140o •-fSO av, 1 Sene 2800 Kr, 

• 6 A~ 1500 • 
40o • 1 A7 800 • 

-.::: • 1 A7 300 • 
'etaraaı poeuı lttihac!ım dahil ol 
.,, llleaıJelretler için 50, 16. t, 1.5 lin 
~bone bedeli pefllldir, Adr• detiı 
ı.... 2S kunaıtar, Cevap için mektup 

ıo kurııthak pa1 u,,..ı ıa.anc1ır. 

t'lıı [ Y caan: M. Zekeriya] 
• ..; .J~pon harbi İspanya dahili 

colgede bıraktığı için, bura
hoiupnayı eakiai kadar büyük 

'1ika ile takip etmiyoruz. Bunda 

4
Ya harbinia artık 'beynelmilel 
~pa karışıklığına sebep ola
•tı hakkında teessüs eden ka

t: "-de tüphesis tesiri vardır. 
'k.ıt on beı gftndenberi Temel et

İspanya dahiU harbinin en 
il hotuşmalan cereyan eiydor. 
fil6ınetçiler burada ani bir tur
ı._ 'l'el'Qel tehrini uptettiler. Bu 
.... kını yapmaktan maksat isi-
lıazırlamaka bulunduklan bü
iaarl'Qzun önüne ıeçmek, on

~VVetlerfnf bu noktaya sevke 
-y etmek ve amamt taarruzu ilk 

htlar aatmakb. 

~ ba ani taarruz karşısında 
ıı::n taşırdı. Çfinkil burada mal 

.: ak asilerin gerek kendi as -
:· Cerek dünya üzerindeki itiba

lÇe indirebilirdi. Madrit cep
b81fik bir taarruz için hazırla 

L~~ular birer birer bu cepheye 
'9Gl1~· 

11U1Jye başlandı ve Teruel et-
bnb boiu§malara sebep ol-

il 
~ 'l'erael htlk6metçilerin elin-

• 4-Uer tehir dqmda mDthlt hO
l'apıyorlana da, artık bu hft

d, • 
•itte '1pranmak1a1ı oJr~~86ir'iicrr. 
et6ıJ edemiyecekleri artık tahak-
~ ftir. Hük6metçller Asilerin 

llltct taarl'Qzuna mAnf olmak ha
~~ plAnlannda muvaffak ol

ır. Teruel harbi bittikten 
f ._ lllbanıı bir taarruz için iki ta-
1-t~iden hazırlanmıya mecbur 

dır. 

* ~Pada Beynelmilel 
0hferanslar 
";:P•da münaziünfih meseleleri 

lld büyük beynelmilel kon-
11~rlanıyor. Bunun biri Bel-
-.VekiU Van Zeeland'ın hir 
eıaberi yapmakta oldutu tetld-
llet' •eeainde ortaya çıkan bir 

;ıa doiaıuttur. Milletler ara -
afllbrUk duvarlarını alçalt-

.::• llılltkülleri kaldırmak, de;.. 
ı.ı.. biyo, ldiring meselelerine iş. 

tekil vermek ve bu meyanda ., •• ı ' 
"ıU e talyanın ham madde 
.,_ :rnleke ihtiyacını halletmek 
er tün tnilletlerin ittirakile bir 

ı..,_ 8:' akdi düşünülmektedir. İn
~· fldrl kabul etıni9tir. Şhn
~-~ ~ahşılmaktadll'O# 
te.._ 1 de doğrudan doğruya in-

le:: fikridir. Avrupada mua
•ıa doiaıa bir takım yanlış-

h;ardır · Banlar dtlselmedikçe 
S • istikrar husulüne imkin 

' bu 7anbflan düseltmek ve 
lbflnıku11ae sililısızlanmıya 

•lt~lbek tizere 'beynelmilel 
~ toplantıya ihtiyaf hisse

bo ı.ir. itte İngiltere bu mak
Y hir toplantıya lüswn ıör-

.. ,. t 
1 hbıı llalltere mevcut huzuruna 

etine nıini olmak ve vakit 
it l'e ko için dllnyayı müzakere
~ nferansıarıa meşgul etme-

'• ~~lr. ÇtilmB bugün dün 
~ ~· erinden hiçbirini radikal 

r. • ~ecek vuiyette de-

--
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"San Tehllke11 ıözii, zaman zaman ortaya ııkar. Bir Fransız gazetesi, yine bundan bahse

diyor, lnglllz lntelllgenc:e Servlc:e'inin Uzak Şark ıeffyle yapllan çok mühim bir kon.:ımayı 

neırediyor. lngiliı casusuna göre vaktile Çift Lideri Sun Yat Sen'ln açmıı olduğu mukaddes 
mücadeleye bugün Japonlar devam ediyorlar. 

• • 

s 

Hı ı c .• n 1 
KOŞE 

Halkevi'nin iki Ödevi: 

600milyon beyaza karşı 
GafiD lrıat, 
Belediyeyi ikaz. 

[Yazan: Aka Gündüz] 
Halkveinin Ud ev dışı ödevi vardır 

ki bu, Evin dil, edebiyat kolunun 
boynuna borttur. Biri gafili irpt, bi
ri de Belediyeyi ikaz. 

bir milya_r 
200 milYon 
sarı 
A S. S. bu harfler, İngiliz 

ist;hbaral ,eflerinin her 
zaman hürmetle bat eğdikleri, 
Aayanın en ıuız kötelerinde 
her kapıyı açan if&l'etlerdir .. 

adam. 
misafir olmadan Çin kıtasına ve 
Japonyaya yayınıştır. 

S imdi şu korkunç diyann iç 
yüninü Asyanın beyaz 

.kralından dinliyelim: 
Asya istihbarat şefinin kat'flsı

na çıktığım vakit şaşırdım. kaldım. 
Ora lisanını, edebiyatını bir Lama
dan iyi bilen Ingiliz miralayınm 

rengi de tamamen değişmişti. Men 
sup olduğu beyaz ırkla alakası yal
nız İngiliz olarak doğduğuna iman 
etmiş olmasından ibaret kalacak 
kadar şekli ve tavrı Asyalı olmuş
tu . 

Şaşkınlığım geçmeden miralay 
başladı: 

Aıia Secret Service ''Asya 
İstihbarat Servisi,, nin bat 
harfleri Çinde, Japonyada, 
Ruıyada, Mogolistanda, Hin
distanda bir blsım gibi kulak
tan kulağa fıııldanır. Bu dai
re Londradaki lntelligence 
Service'in bütün faaliyetini 
merezlettiren hayati bir nok
tadır. Asya istihbaratının tefi. 
lnailiz caaua tefkili.bnın kra
lı demektir. 

Japon tnrruzlan başladığı za
mandanberi Asya isthibaratının 

her şubeai kulak kesilmiştir. Muh
telif kabilelerin içinde dönen fınl
daklann sesini dikkatle dinler. A3 
yanın mukadderatını hesaplar. 
Londrava ona sröre talimta verir. 
.ı.uouuı varmnata ve ıuymetıere ı-

- Uzak Şark meselelerini an
lıyabilmek üzere Buda'nın esra
nna nüfuz etmek lazımdır. Onla
nn kaç cins olduğunu, ölenlerin 
yerlerine başka Allahlar nasbet
tiklerini bilmek ve Ayinlerin ru
hunu anlayabilecek kadar lisan
larını öğrenmek te şarttır. 

libetin urarengiz ve mukaJJu peygamberlerinden bir Lama 

nanmıyan, kendi manevi meziyet
lerini madde medeniyetinin dai
ma üstünde farzeden Asya millet
lerinin beyazlara karp hep bir
den kalkınma hareketlerinin tek
rar ba§lamak üzere olduğuna da
ir, her yerde emareler belirmiş
tir. 

Bir beyaz için yanm asırda elde 
-.:ın..,.-: •• ,.,..,ı,. h•· .,,;hi lrH~uot10,.fi1>n 
nıaada bir de Buda'lann hususi
yetine girmek ve beyazlar için 
katiyen memnu olan Tibet'in mu
kaddes mıntakalannda yaşamak 
gibi muhal bir imkana da er~ek 
elzemdir. 

•• Q mrünü bunlara vakfetınif 
benim gibi bir beyaz in -

sandan Aksayı Şarkın içyüzünde 
dönen şey lrein mihrakını sezecek 
malUınatı alacaksınız. 

Beyazlann Asya beldelerine nü
fuz ettikleri günlerden başlıyan 

san ırkın sinsi bir ir~il~ vardır. 
ınaul.Xe medenıye ınin şeri ıy
metler baknrund:ın hiçbir gey ifa-
de etmediğine UW1rn1f olan Asya 
kavimleri kendilerini ezen sanayi 
ve ticaret medeniyetine kal'fl ma
nevi ve ruhani kıymetlerile bir 
gün katf galebeyi çalacaklarına da 
iman etmiflerdir. 

Onların bu imanını Lama'lar ve 

Böyle zamanlarda Asyanın r 
istikbalinden, bugünkü mü

cadelenin halinden hakkile mahl
mat alabilmek üzere müracaat e
dilecek bir tek insan mevcuttu. 
O fevkalbefer mahlUku Asya istih 
barat servisinin kralı, daha dol
rusu, Buda'lar derecesinde sanır-

~MUVAFFAK•--"« 1 
•OLMANIN SIRRl1r 

ka hikim olmuş yegane beyaz in
sanı mutlaka görmek lAzımdı. 

Bin bir fırsat yaratarak Aı!r 

ya kralının karşısına çıkabildim. 
Uzak Şark ve san ırkın korkunç 
tehdidinin, onun ağzında ne kadar 
bi7.ce meçhul şekiller aldığını bu 
atısrlan okuyunca siz de anlamış 
olacaksınız. Asya alemi basit ta
birlere ve tarifelere sığabilen bir 
dünya değildir. Orada cemiyetler, 
kabileler ve insanlar bir beyaz a
damın anhyamıyacağı ve bir tür
lü içinden çıkamıyacajı ballarla 
biribirine lehimlidir. 

S an ırkın tapındığı canlı, 
cansız Allahlar vardır. Bi

riblrinden kilometrelerce uzaklar
da bulunduklan halde, sanki a
ralannda telsiz telefon Varrnlf gi
bi, rahatça konupn Lamıa.rlar var-

dır. 
Tibet yaylllarınm en soğuk ge-

celerinde, ıslak bir entariyi çıplak 
eüne giyip mehtap altında sabah
ladığı halde ölmiyen, hastalanmı
yan dervişleri mevcuttur. Yerden 
ayaklarını keserek havada yürü
yen şeyhlere inananlann adedi lld 
yüz milyona vanr. 

Ve nihayet yakın bir itsikbalde 
beyazlara karp tarihlerin pmdi
ye kadar kaydetmedi~ bir kor -
kunç alana baflıyacak olan san 
ırkın bir milyar iki yüz milyon
nutu8U vardır. Bir gtlıı bu kllt-
lenin birleşmiş tabii gayesi beyaz 
ırkın imhalı olacaktır. 

Bu fikri ve bu imanı an ırkın 
tapındıJı bu dünyanın canh Al
lahı sun yat Sen. öbür diln.van 

Muvaffakıyetsizliğe Yardım 
Eden Sebepler 

Muvaffak olmak için. evvela 
muvaffakıyetsizlik amillerini or
tadan kaldırmak llzım. Geçen ya
zımda bunların bir kumından 
bahsettimdi. 

Bizi muvaffakıyetsizllte stırilk
liyen en büyük Amil çalıımamı
zı ve vaktimizi organize etmemek. 
ve rasyonel bir tekilde tuıslm et
memektir. 

Meseli kabiliyeti btiyilk lnsab
lar vardır. Fakat tabiatleri tefer
rüatla meşgul olmaktan hoılan -
mayı icap ettirir. Bunlar, kendi is
tidat ve kabiliyetlerinin ancak kU
çük bir kısmına ihtiyaç ınateren 
ufak meselelerin en küçük tefer
rüatı içinde kaybolur, yorulup pe
rişan olurlar. 

Yahut insanlar vardır ki, isti
dat ve kabiliyetlerinden üstün it
lere ıirerler. Tuttuktan İf, kendi 
kabiliyetlerinin üstünde çalıpna 
istediii için \u adamlar ekseriya 
'beyhude yere emek sarfeder. Ni
hayet varmak istedikleri ıayeye 
varamayınca meyus olurlar. 

Muvaffakıyetsizliie mahk'ftm o
lanlann bir kısmı da gevezeler, da
ha dotruau işten ziyade llfla va
kit ıeçirenlerdir. Bunlar ekseriya 
konuşması hoı imanlarchr. İyi hl· 
kiye anlatmaauu, cazip söa aö:rle
meslnf bilirler. Dinleyicilerini ıe.
hir ederler. 

Böyle olduia için de ırevaeuı. 
dfltktlndtlrler, it ppm.aktan s1,... 
de koaaemaktaa •vk ahrlar. 

Sonra bot vakitlerini naıJI ıeçl
receklerini bilmiyenler 'ıl&rdır . 

Bunlar ya kahvelerde lafia vakit 
ıeçirir. ya içer, yahut atıl durur
lar. Hayatımızın mühim bir kıs
mı. günün i§ saatleri haricinde reç
tiği için, bu vakti organize etmi
yen, kendi gayesine. uygun şekil
de kullanmıyan adam muvaffak 
olamas. Meseli rftndftz bir mala
nda çalışan bir reaç. ak.-m bir 
mileueseden bir Usan dersi al • 
mail, mektebe devam etmek. m._ 
leline ait kitaplar okumak sure. 
tile vaktini luaf etmekten kurtu
labilir. 

Bir de havai ırençln vardır. işi 
ciddiye almazlar. Bütün emelJerl 
sinemalara gitmek, dam 93J,,nln
nnda eğlenmektir. bunlar il!! 1$in, 
ne de vaktin kıvmetlnf bilmedik
leri için muvaffakıyet onlardan 
adeta kaçar. 

Hulasa hayatunm tetkik eder • 
sek göriirib ld, fOtumm kabiliyet 
ve kudretlnıble mtlteDMip itler 
sörmByor ve neticeler elde etml
yona. Çalıımama bota akıyor. 
Vaktimldn eolu ianf olup &idi -
yor. Biz yalnıs kudret ve kahfll. 
yetimizin bir kwm ile geçlnbo
na. 

'9te bizi nnrnffakıntsfzlfh wB 
tiren en btlyO)r lmD badur. Rer
pyden evvel dylald ve nkttnld. 
kudret kabllfyetlnlzden nunl ne
tice alacak aurette organı.. etil • 
nb. 

P.ılıolol 

Buda 'lar her vesile ile kuvvetlen
dirmişlerdir. 

Avrupa milletlerinin Asyada el
de ettikleri nüfuz rnıntakalannı 
genişletebilmek gayelerile arala
nndaki rekabet mücadelesini muh
telif Buda'lar vasıtasile devam et
tirmiş olmalan da dünya üstünün 
Allahı denilen o adamlara maddl 
kuvvetler de bah§etmiştir. 

B en tam on sene haklld bir 
san adam gibi yqamalr 

sayesinde Od yüz milyonluk bir 
kütle üstünde mutlak hlklmJye • 
tini tesis etmiş bulunan "llhutf 
yüksek meclis,. ın iç haletine lire
bildim. 

lfT AL tf r 
&JAUU yüksek meclis,, dün -

yada ep. emsali bulunmıyan ve 
kudretei bütün tahminleri qan 
siyasi bir kuvvettir. 

Bu mecliain kanaatine göre, on
lann ruhani ve minevt mezıye&
leri ve menfaatten Ari Uimleıi gü
nün birinde beyaz ırklann zahiri 
ye maddi medeniyetim mahvede. 
rek Buda'lann bulunduktan mu
kaddes yerleri demir ve ate§ten ba
l.is edecektir. 

Lahuti meclisin hazırladığı kor
kunç san ırk ittihadıru Dalat. L.a
ma. Buda'yı beyza ırka kaJ'Şl mü
cadeleden ziyade sulhperverane 
bir intizara razı ederek epey se -
neler tehir edebilmiftik. Fakat 
günün birinde o öldü. 

L lbutl mesllc, Buda 'nın ru
hunu ve maneviyatını ala

bilmiye lAyik gördütü bir çocuju 
ruhani reis ve Buda olarak kabul 
etti. Fakat Moakovadakl tefler D• 
lai - Lama'nın ölümile yerine ge
tirilecek muum Buda'nm intiha-
bım beklemedi. Ruslar. İngiliz • 
mellerini terviç eder gördükleri ll
hutf meclliıten evvel ikinci bir Bu
da'yı Q\eydana çıkarmıya muvaf
fak oldular. 

İşte o zaman Sun Yat Sen. ar
kasını beyaz ırktan olan Ruslann 
müzaheretine dayayarak kendi ru
ban! kıymetlerbU tatbike ba•la . 
dı. Sun Yat Sen'in ailevf vazi. 
yeti de Buda'hğını kolaylaştın . 
yordu Çünkü ölen Dalai . Lama
nın amcazadesıydl 

O zaman Aırvanın ortA91nda ht
ri Lihutf meclisin intihap ettJtL 
diğeri Ruslann müzaheret.ini te • 
min etmiş olan iki Buda meydana 
çıkmış oldu. 
Moskovanın Jardım1arile kuv • 

vetli bir propagandaya gtraa Dalal
CA.rkuı 10 mcud&), 

Ba borcu ödemek pek kolaydır : 
İki tane mektup formülünü şapl-

rotrana. matbaayla neyle çopltıp a
t lesta tutmak. 
1 İcap eder etmn yazmak. Meseli: 

1 

•Fatih camiinin yan köşesinde ma
nifaturacı Bay filina : 

1 

Sayın vatandaş; 

Dükklnmızın kapın tlstftnde1d ta-
. bellda şu ad ve şu sözler yazdım• : 

Katakofti veledi filin Bay. Rozhllnt 
mağaza. Enva ttlrlU çeşidinden harir
yat. yün elnsi sailamlık. Prifiks ol
maktan maktu. 

Bunlar türkçe delildir. Dotnı 
türkçeslni sise bildirmeyi vulfe bi
liriz. Dotrusu şudur : 

Aksül matasuı - Sahibi: Kata
kofti otlu Bay filin. Çeşit ipekliler 
ve saflam yünlü k0Jll8§lar. Puarlık 
yok. Fiyatlar kesik. 

Tabelimzı bir ay içinde bu dolna
luğa çevirecelinizi flmlt eder ve say• 
gılanmun sanana.• 

Başkan imzan ve resmi mUhlr. 
Bir formfll daha : 

1 •Tahtakalede ahçı Bay AbdUUe&-
1 taha, 

1 
Sayın Bay, 
Ahçı dilkklnınmn ka'P111 Usttlncleo 

l k.i tabellda •unlar yazılı : 
ElcukantaBlles fl Abdalfettah, tab

bahuştehlr. 
EhvenUl ebmılt - yemeklt kıttr 
Bunlar türkçe delildir. Doin 

türkçesl şuur: 
Fu lokantan. Sahihi: M-.hm ahp 

Abdülfettah. Bol çeşitli yemekler. A
bonelere k&rfl ucuzluk. 

Tabellam bir ay ifinde.. .. a 
Bu uıdk mektuplara aldırış etme. 

diler deiil ml? Peki. Etmesinler. lfi 
yaygaraya bomııya lüzum yok: Öte
ki formW humbr: 

Fllb Belediye Ba.ır•nhtına: 
Falan ,..rdeki ftlina ,unu yazdık. 

Bir ay içinde 7apmadı. BildlriyoraL 
Saygılar. 

Belediye bana aldı mı. ense kHldbt
dedir. Otuz beşinci gftn yine yapma
un haddi vana. Kırkmcı sfln bir da
ha. Kırk beşinci lfbı: 
Mutfatı temiz ise de. temiz tahla 

kullanmadıtmdan doksan sön kapa
tılmıştır! 

Kanun vaalann1 atrafbrmadan, 
sazetelerl meşcul etmeden. berkeli 
sinirlendirmeden sıcm bükme halle
dil«ek bu kadar basit işleri l(t\ya ko
ca koca milli DIHlelelermif slbl or
taya atmakta mina ve sebep var 
mı? 

Bu sibl idevleri Balkevl npana 
hem it • ben de bir suç işleyip 
frenkçe slyllyeylm - komplikasyona 
utrayıp karakola mewrul etmea. bem 
bir bal an'anesi şekline lfrer. 

Gerek vatandaşlar. ıerek misafir
ler nezaketsiz insanlar etdillerdlr. 
Memleketin Belediye cidişine hür
met etmesini bilirler. Hatti size ba
H bemer ltir eald olp da anlatabl-
lirim: 

Balkan harbi aınlannda Bay Er. 
ctlmeaf Ekrem Tal6 ile bir mahalle
de oturuyorduk. Paqaltıdaki Harbi· 
7e mektebbıla yenıekhanealaln ya
aında bir ana vardı. Bir «nebi o ar· 
saya oluklu çinkodan tek katlı bir ev 
kurdu. Şu. Floryadaki tahta evler ıl
bl. Bu bir imek evdi. Bir ak'8Jft Er
ctlmentle evimize ıfdlyorduk. yola
mm haradan seçiyordu. Çinko e.t 
biliyorduk amma, ne sistemi, ne mi
marisi oldujunu bilmiyorduk. Ettl
ment birdenbire evin lrapJSını ll'ÖSte
rerek (Bak! dedi. oluklu çinkodan e
vin, mimari tanı ha imi._) Bakhm. 
Kapının Ustü11de tftrk~l' indi harfte
rlle '1tnlar J"azdıydı: Evler Nelken! 

Gftltişmly• ha,ıa,hk Evin "•hlhf o
lan et"nehi meler penrt"~ılr imiş ht. 
dm ırlilü$tiltümttzo cörmllş Sebebi 
ni sordunfa. 

- Bu vanhıtlr ılf'Cfik Runun aıtll 
tflrkçesi tudıtr. Nelken sistemi evler. 
Yahat lmaea Nelken evleri. 

Saypdefer Bay Nelken ertesi eti
ni levha71 kaldırdı "" dedftlmlzf 
ko)'da. ~ki it mllUyetbabe br 
p ldlsfehhk .._... ftlD. it ftldfe
dar olanları vulfeleadlrmekte.~ 
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Ankara ve 

Muhtelitleri 
İstanbul Dankolof 

Yenildi 
S anşın; mavi gözlü, kıvır

cık saçlı bir delikanlı kapı-

Arasında 

İki Müsabaka Yapılacak 

nın önünde duran kırmızı parava
nanın arkasından çıkıp yavaş ve 
ürkek adımlarla kaymakam beyin 
masasına doğru yürüdü. Masanın 
önüne gelince durdu. Üzerinde te
Jaşlı, utangaç bir adam hali var
dı. Ellerini birer kere bütün cep
lerine sokup çıkardı. Ceketinin 

1 yan cebinden dışarı sarknıra beyaz 

' ı bir mendili yerine soktu, Tüysüz 
Futbol Federasyonunun isteği üzerine gelecek hafta latanbul 

muhteliti Ankaraya giderek Ankara muhteliti ile iki maç yapa

caktır. Ma.ç tarihler\ 22 ve 23 lkinc..ikinun cumartesi ve pazar ola

rak tesbit edilmİftİr. 

1 

yüzü pembe memeli kulaklarının 
arkasına kadar kızarmıştı. Koynun 
dan çıkardığı bir zarfı uzatıp : 

Bu karşılaşmalar son Bükreş maç/ 
larmda Ankara. ve Istanbulun aldığı 
derecelerin norm.al olup olmadığını I 
meydana çıkaracağı cihetle sıkı ve 
~etin bir çekişme hal'nde geçeceği 1 
şüphesizdir. Fut11o· ajanlığı tarafın. ı 

dan muhtelit için aşağıda isimleri ya 
~Jı oyuncular klüpleri vasıta.sile da. 
vet edilmiştir: 

1 
Güneşten: Cihat, Faruk, Reşat, 

Rıza, Murat, Melih, 1 

Galata.saraydan: Salim, Necdet, ı 
Haşim, Bülent, Eşfak. 

Fenerbahçeden: Fikret, 
M. Reşat, N ac.i 

Vefadan: Muhteşem 

Necdet, 

Yukarıdaki davet listesinden anJa.
şılacağı veçhile Istanbul muhtelitine 
Beşiktaş klüblinden oyuncu çağırıl -
mamıştır. 

Senelerdenberi milli taknnla.rmırza 
ve mtµıtelit ekiplerimlze müteaddit 
oyuncu veren Beşiktaş klUbünden bu 
sefer oyuncu davet ed;lmemesine ~ 
bep olarak son Bükreş karşılaşmasın 
da davet edildikleri halde mazeret be 
yan etmeden oyuncu göndermemesi 
gösterilmektedir. 

Diğer taraftan ayni gün gelmiyen 
ve ajanlm tarafından ceza verilmesi 
istenen Haş,m bu muhtelite davet e. 
dilmiştir. 

Büyük bir dürüsü ile futbol ~teri. 
ni başardığını her zaman yazdığımız 
aJan Abdullahtan böyle ufak iddialar 
Uzerinde ısrar etmemesini zaten mev 
s imsiz olarak yapılan bu maça muhte 
lıtim•zin azami kuvveti ile iştirakinin 
teminine gayret etmesini isteriz. 

Liğ maçlarını henüz bitiren ve ş;lt 
maçlarına başlamak üze:-e bulunan 
ve Ankara temasından sonra milli kü 
ıne maçlarını oynıyacak olan futbol
culere bir haftalık istirahat imkanı 
b]e vermezke:ı hiç olmazsa Istanbu -
lun futbol seviyesile mütena.sip birta 
kım çıkaralım. 

Milli Kümenin 
ilk Maçları 

Beşiktaşla Fenerbahse 
Galatasaray ile de 
Güne! Kar§ılaıacak 

Ankara, 12 (Tan muhabirmdP. ı.ı -· 
Milli kümenin fikstürü içın klü plerin 
çekecekleri kura ye~ne feder.ıb~oı., 
Ankara.ya tahs.s edilen 1-2, lstanbu. 
la verilen 3-4-5-6 ve Izınire verilen 
7-8 numaralara bu mıntakalardakı 
klliplerin alfabe srrasile dizilmesıni 
kararlaştırmıştır. Bu kararın sebeb1 
Jstanbul klüplerinin milli kiline fiks. 
türü tertip edilmeden kura çekmelt
ten imt·na etmiş olmalarıdır. 

Bu karara göre Ista.ııbuldan 3- Be
şiktaş, 4 _Fener, 5 - Galata.saray, 6. 
Güneş klüplerine verilmiştir. Şu hal
de milli kümenin ilk maç tarihi olan 
13 şubat pazar günü Beşiktaş - Fener 
bahGe ve Galatasaray - Güneş takıın
ları karşılaşacaklardır. 

Yenişehirde Klüp 
Bursa Yenişehri (TAN) - B1,rada 

bir şehir klübü açılmasına kara::- ve -
rilmiştir. Şubatta küşat resmi yap•l 
ması muhtemeldir. 

---o--

Galata Gençlerbirliğinde 
Galata Gençler Birliğinden: 

Dünya kupcuını tertip ettiklerinclen seçme müsabafıalarına gir
meden grup şampiyonluğunu kaz.anmış addedilen Fransız 

müli takımı Avudurya ile yaptığı bir maçta 

Dünya Kupası 
Grup Şampiyon;arı 
Nihayet Belli Oldu 
Dünya kupası icra komitesi be>yııel --------------

-...... _,,_ • · .. • · · 'ı , ayyarr mU'i1uı • 
Rim.etin riyaseti altında Pariste top 

landı. Grup şamp yonluklannın hazi Bu Hafta Oynanıyor 
ranm dördünde mutlaka başlıı.masma 
karar verildikten sonra her grupta 
galip gelen takımların is;mler i 1~abul 
olundu. Grup şampiyonluklarını ka -
zanmrş olan milli takımların Fransa 
da nısıf nihai tasfiyelere i§tirak hak
ları malumdur. 

Şampiyonlar 
Birinci grup: Almanya ve Isveç 

takımları. 

!kinci grup: Norveç kabul edilm·ş 
tir. Bu grupta Polonya ile Yugoslav. 
yanın bir maç daha yapmaları LB.zıın 
dır. Polonyalılar ilk maçta Yugo:;lav 
tarı 0·4 yenmişlerdir. 

Uçüncli grup: Mısır :·azıldığı halde 
iştirak etmediğmden Romanya takı. 
mı galip addolunmuştur. 

Dördüncü grup: Isviçre ile Port&
kiz milli takınılan grup şamp yoluğu 
için 1 mayısta Italyada çarpışacak -
lardır. 

Beşinci grup: Yunanistan ile Filis 
tin takımları bu aym 22 slııde Filis
tinde ilk maçlarını yapacaklar. Şuba 
tın 20 sinde Yunanistanda ıkinci maç 
larmı oyniyarak bu grupun birincili 
ğini belli edeceklerdir. 

Altıncı grup: Bulgarlarla Yugoslav 
lar 24 nisanda Prağ şehrinde ikinci 
maçlarını yapacaklardrr. Ilk maçı 
Bulgar takrmİ Sofyada beklenmiyen 
bir farkla kazanmıştır. 

Yed.!nci grup: Avusturya seçilmiş. 
t;r. 

Sekizinci grup: Lüksemburg takı
mı Belçika ile 13 martta Lüksemburg 
ta oyniyacak ve 3 nisanda Anverste 
ikinci maçlarını yapacaklardır. 

Merkezi Amerika grupu, bir olsan 
tarihine kadar Fransaya gönderecek 
leri takımı bild:rmiye mecburdurlar. 

Cenubi Amerika grupu namına 

Brezilya seçilmiştir. 
A.ı;ya grupundan addolunan Japon 

ya tasfiyelere giremediğinden Arjan 
tinle diğer bir .takımın Fransaya gele 
rek orada ilk tasfiyeyi yapmalarına 
karar ver;ım·ştir. 

Grup şampiyonlarmm nısıf nihai 

Hava Kurumu menfaatine tertip 
edilen tayyare kupası maçlarının U

mumi final maçı bu hafta Beşiktaş ile 
Güneş ara.suıda Taksim stadında yar 
ptlacaktır. 

iı:aıum :>lduğu üzere iki sene evvel 
başlanan bu maçların bir kısmı ya • 
pılmış ve finale Güneş, Beş;ktaş ve 
Galatasaray klüpleri kalmışb. Şimd' 
ye kadar muhtelif sebeplerle tehire 
uğrıyan bu maçlar nihayet Hava Ku 
rumunun isteği ve futbol ajanlığının 
tensibi üzerine bu sene tamamlanabi 
lecektir. 

Be11iktaş _Güneş karştlaşmasmm 

galibi bir hafta sonra finalde bekli -
yen Galatasaray ile karşılaşacak ve 
bu maçın galibi tayyare kupasını ala 
caktır. 

Bulgar Milli Takımının 

Maçları 
Sofyadan bildiriliyor: 
Bulgar milli • dkımı Pragda yapıla 

cak olan milli karşılaşmadan bir ay 
evvel Isviçre ve Hollanda.ya g;derek 
birkaç müsabaka yapacaktır. Bulgar 
milli takımı bu turnesinde cenubi 
Fransa takımlarile de mliteaddit kar 
şılaşmalarda bulunacaktır. 

Bulgarlar Prağdan dönüşlerind~ 
Varşovaya g 'derek 1 Mayıst~ Lehis
tan milli takımile karşılıaşa.caklar -
dır. 

Sonbaharda, Sofyada Bulg<t"lsta.Jl
Almanya ve Bulgaristan-Ita!ya maç 
lan olacaktır. -

Kadıköyspor 
16.1.938 pazar giınü saat onda lclü 

bün senel;k kongres: yapılacaktrr. O 
gün liyelerin kfüp binasını şereflendir 
meleri klüp başkam tarafından rica 
edilmektedir. 

Birliğimizin yıllık kongresi 15.1.93S ve nihai müsabaka tarihleri de şöyle 
tespit olunmuştur: 

ve bu dört maç haziranın on ikisinde 
olacaktır. Bu devrede berabere kalan 
takımlar haz ranm on dördünde b;r 
daha karş'laşacaklardrr. Dömifinal 
maçları haziranın 16 smda ve beraber 
lik maçları 17 sinde oynanacakttr. 

cumartesi günü saat 20.30 da Galata 
da Arapcam.i Buğulu sokak 15 N•'.>. lu 

B rlik kurağmda. yapılacağmdan DU 
tün üyelerimizin gelmelerini önemle 

dileriz. 

Ha7.•ranrn dördü ve beı:;;r-~P c:ıc 1·: 

maç yapılacaktır. Bu devrede .Jerabe 
re kalan ta.kmı.lar haziranın d:>kuzun.. 
da bir daha karşılaşacaklardır. 

Ik.inci devrede dört maç yapılacak 

Fi.nal maçt 19 haziranda ve beraber 
ilk takdirinde temditli olarak yaprla 
eakttr. 

- Mutasarrıf Beyefendinin malı 
sus selamlan var efendim. dedi. 

İki adım geri çekildi Kayma
kam kah mırıldanarak ve kfilı ta
mamen içinde okud'!ktan sonra : 

- Buyurunuz Müdür Bey. Otu
runuz şöyle ! 

Elleriyle yanındaki sandalyeler
den birini işaret etti. Muhatabı 
ayni Urkek tavırla sandalyıarun u-
cuna ilişti. Elleri dizleri üzerinde 
idi. Her nedense dizleri titriyordu. 
Tıpkı imtihan sandalyesindeki 
mektep çocuğu gibi kendi kendi
ne kuvvet ve metanet telkin et
mek istedi Hayata atıldığını .. ve 
binaenaleyh mektepteki pısırık, 

mahcup ve sessiz çocuğun yerine 
artık atılgan; serbest, cesur bir de
likanlının geldiğini bir daha dü
şündü. Fakat bütün bunlara rağ
men içinde hfı.la o heyecanlan ve 
ürkek hisleri duyuyordu. Hiç bir. 
şey yapmadığı, hiç bir kabahat iş-
lemediği halde utancından bir kız 
gibi kızarıp duruyordu. 

Kaymakam: 
- Müdür Bey! dedi. Evvela si

ze yeni ve ilk vazifenizde muvaf
fakıyetler dilerim. Gideceğiniz na
hiye kasabamızın şimali şarki ci-
hetine müsadif yüz elli iki yüz ha
neden müteşekkil bağ ve bahçele
rile maruf şirin bir yerdir. Ancak .. 
muhterem mutasarrüımız Hacı 

Mümtaz Byefendi Hazretlerinin de 
işaret ve mütalea buyurdukları gi
bi siz henüz tecrübesizsiniz. Bu 
yer halkı ise maalesef bugüne 

<!.W~\lkhJıJlfWIMtfı.8e,~ 
meye rağmen serkeş. . cahil.. asa
bi, hırçın ruhlu insanlardır. Bu
nun için size fevkalade cesaret ve 
ciddiyet tavsiyesinde bulunaca
ğım. Bu ufacıcık yerden yüzde kır
kı sirkat, yüzde onu kızkaçırma 
ve mütebakisi de sair suçlardan ol
mak üzere senevi otuz - kırk kadar 
vaka tahaddüs etmektedir. "Um.a
nın ki sizin gibi genç, müteşebbis, 
atılgan ve cesur, evet genç ve ce
sur bir müdürümüz" olduktanson
ra bu adet yan yarıya azalacak, 
halkın umumi ihtiyaçları tatmin 
olunaoak, hak ve hakikat dai-
resinde sair yerlere nümune ola
cak bir şekilde bir idare tarzı te
sis olunacaktır .. 

Delikanlı bu sözleri ince ve et
siz parmaklarına doladığı mendili
nin ucu ile oynıyarak, başı önün
de, itaatli bir tavırla dinliyordu. 
Kaymakam bir iki öksürdükten 
sonra : 

- İşte böyle evlat! dedi. Size 
şimdi son söz olarak bu muvaffa
kıyetin anahtarı nedir? Onu söyli
yeceğim. Arada bir ceylanı şah-

landıracaksınız!. Anlamadınız mı? 
İlahi çocuğum, ceylan nedir bilmi
yor musun daha sen? Yani evla
dun, bunlar liı.f ile nasihat ile yo
la gelecek takımından değildir. 

Köy !ünün bildiğini alimallah tilki 
bilmez! Onun için daha ilk gittiğin 
gün kendini göstermelisin! Kötek 
cennetten çıkmadır derler. Ne doğ-
ru söz. Biz babamızdan onu gör
dük. Hocamızdan onu yedik, Ve 
nemelazım eğer bir parça: adam ol 
duysak onun sayesinde olduk. 
Korkutmalısın gözlerini.. Arada 
bir şahlandırmalısın ceyliı.nı evlat! 

Kaymakam göbeğini dalgalandı-. 

ra dalgalandıra güldü. Gözlerini 
köşedeki kağıt sepetine dikip pos 
bıyıklarını burmaya başladı. 

M üdür nahiyeye geldiğinin 
ertesi sabahı; oturduğu e

vin iki odasından birini teşkil e
den iş odasında dolaşıp duruyor
du. Bir aralık. açık pencerenin ke
nanna gidip alıcı göziyle dışarıyı 
seyre başladı. 

Konaktan aşağıdaki ırmak kena
rına kadar devam eden yüksek bir 
yokuş boylu boyuna yemyeşildi. 
Çay üzerinde bir tahtaköprü var-
dı. Kenardaki tarlada cınınraksıL, 

POSTEKi 
~ ~"'1 
ı Yazan : ~ 

; Umran Nazif ~ 
L~~ 

gürültüsüz.. bir beygir mütevekki
lime dönmelerle su dolabını çeki· 
yor, çıplak bacaklı köylü kadın
lan teknelerde tokaçlarla çamaşır 
dövüyorlardı. Köy meydanındaki 
kahvenin önünde okundan duvara 
dayanmış iki tekerlekli bir araba 
duruyordu. 

Müdür Bey bu pek te aşinası ol
madığı manzaraya dalgın dalgın 

balo.yordu. Bu sırada oda kapısı 
vuruldu. Aralanan kapıdan Rüs
tem çavuşun kalın sesi duyuldu: 

- Müdür Bey! Sizi bir kadın 
görmek istiyor .. Yine bir hırsızlık 
olmuş .. 

İçeriye başında siyah beyaz bir 
bürgü bulunan erkek yapılı, uzun 
boylu bir köylü kadını girdi Yer
den bir temenna edip : 

beri yine yür;ğlıö yanıp durur. 
Bir davanını dalia aşırdılar.. Bir 
iki yutkunup: 

içi kadar yerde gözden sürm.eyt ~ 
kecek kadar cüret gösteren bu bJJ"' 
sız veya hırsızlar kim olabilW 
di? Şimdiye kadar gelenler nasıl 
da bulamamışlardı? .Onu b~ 
ve adaletin pençesine tesilm et
mekle kendisinden beklenileni yaP 
mış olacaktı. · Yoksa bu vakaJ.arıO 
önünün alınamaması aleyhinde kÖ
kötü kanaatler tevlit edebil.irdi
İnce bıyıklarına el atıp: 

- Hanım bana bak bakayım f • 
Sen bu işi kimden şüpheleniyof' 
sun?. Yapanı biliyorsan onu söyı. 
bana, cennetten çıkma bir kötd 
atayım ona ... 
Kadın dudak bükerek : 
- Aba iki gözüm müdür be1• 

dedi. Ben ne bileyim kimdir? Sr 
de benimkileri değil, Bayram r 
ğanınkileri de aşınyorlar. Bun11 
yapanı gözümle görmedim amma.
Yine günahı kendi üzerinde kal
sın, Benim koyunun kafasile .. br 
ğıracaklarını şu (Demir köprüde) 
oturan Gülsüm kadının tarlasuı
da bulduk. Bizim çoban da ~Jlf -- - - _..... . -
bir (Posteki)yi şaplayıp güneşe "1 
rerken görmilş .. Bilmem ki? 

K adın mınldanarak dışan ~ 
kar çıkmaz müdür bey çın" 

gırağı çaldı. İçeriye Rüstem çavıJf 
girdi. Rüstem çavuş. karayağız. i
ri yarı otuz yaşlarında bir adaındı-

(Arkası var) 

Köylü Sigaraları 

- Hasıl zaten berbat.. Sürüde 
hastalık desen hiç sorma.. Kasa
badan gelen baytar önüne geçeme
di Bunlar yetmiyormuş gibi bir 
de hırsızlık.. Gün geçmiyor sürü
den bir davar aşınyorlar.. Aman 
Müdür Bey düştüm ocağına.. Bu 
gidişle elimde bir hayvanım kal
mıyacak.. Körolasıcalar pamuk 
gibi bir koyunınu daha aşırdılar .. 
Günahtır .. Günah. 

lzmit, (TAN) - C. H. Partisi fJI 

cak, kaza. ve nahiye toplantıları öl' 
vam ediyor. 

B u sözler üzerine delikanlı Son nahiye kongresinde köylÜ ,ıJ 
bermutat bir nar çiçeği gi- lar, köylü sigaralarının ucuzla~ 

bi kıpkırmızı kızardı. Dudaklarını sıru isteı:ıişle:, b~.sigar~m k~~~U = 
dişleri arasında emmiye başladı. sesine agır bır yuk teşkil ettıgı. O 
Ve Kaymakam Beyin şu sözleri ku sebeple de kaçak tütün içmenin ö~ 
laklarında akisler yaparak büyü- ne geçilemediğini umumi bir şiltA.r 
dil: mahiyetinde ileriye silrmtişlerdr,a-f 

"- Umanın ki sizin gibi genç, İzmit ve mtilhakatı İnhisarlar 
müteşebbis, atılgan ve cesur, evet mlidiirü Nazif. buna cevap ve~ 
genç ve cesur bir müdürümüz ol- kövlü sigaralartnTn evsafına na~ 
duldan sonra .. " !'likavet edilerE>k kadar pahalı ol 

Fena halde titizlendi. Şu avuç ğmı smylemiştir. 
.----~--~~~~~~~~~~~~~~--_./ 

Dünya Müthiş Bir 
Kaza Atlattı 

Heyet alimleri birkaç gün önce dün 
yanın en büyük sırlarından birini da
ha. ifşa ettiler. Meğer bu biz:m kürre_ 
m.iz geçen ilkteşrlnin 30 uncu günü 
büyük bir kaza atlatmış ve arzdan 
beş buçuk saat mesafedeki minimini 
bir yıldızla çarpışarak mahvolmaktan 
kurtulmuş. 

Geçirilen bu büyük kaza hakkında 

Londra gazeteleri şu malumatı veri. 

yorlar: 
Arz ile çarpışması beklenen yıldız 

geçen ilkteşrinin 25 lııden başlıya -
rak arza doğru harekete başlamış • 
tı. Hareket dlipedüzdU ve arzı istih -
dai etmekte idi. Arz ile yıldız arasın
da ancak 400.000 millik mesafe kal. 
m.ıştı. BütUn d~nya heyetçileri hadise 
yi büyük bir heyecan ile takip etmek 
te ıdiler. Bilhassa felaketı keşfeden 
Heidelberg rasatanesi müdürü doktor 
Reinmuth geoe gündüz çalışıyordu. 

Arzla caroısması beklenen vıldız. 

ancak iki mil kutrunda idi, Fakat 
ile çarpışmış olsaydı belkı de yilzl , 
mil genişliğinde_ bir krater açardl- ,t_ 
müsademe belkı de peA lrorkunÇ ~ 
ticeler vermezdi. Fakat bu had.sB oı 
zünden müthiş hava dale;alan ve ,ısı; 
hiş stcaklık meydana gelecek ve 
yüzden ortalık altüst olacaktı. ··~ 

Bu serseri vıldız dünyanın nu I 
bol bir yerine çarpmış olsaydı tii~ 
örpertici bir faciaya sebebiyet './ .; 
di. 1908 de buna bertzer. fakat d J 
çok küçük ölçüde bir hadise vul<ıl ~ 
muş, Siberyada düşen yrldırunle.t 1, 
manian imha etm ş ve binlerce btl~ 
nm ölümüne sebep olmuştu. ı. 
senesinde de buna benzer bır kııılJ ,1 
lacaktı, fakat o zaman arza çaı1'fl'J 
beklenen yıldız 7 .000.000 mil öt 
geçip gitmişti. Nihayet geçen .O 
rinlıı sonlarında yeni bir k~Y8 
biyet vermesi be~tlenen yıldız ds. 
tan savusmustur. 
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KODAR HAPISANESINDE : 
........ !1111 ............ Iİii!li ..... l!!!!!i!i! ......... Ş.pırip4a..,aı 

Üsküdar Hapisanesinden K11a Bir Film 
• •TAN". loıo -1aa6iri, 6ir ...Jranir arW,,.Ue 6eraNr ıfiln 

abkuA.mlarlçı·nde =~~:=1~ 
Anne 

Sevgisinin 
Derecesi 

ler Gördüm? 
Kauı.. ~ bir adam d9o 

lil ml! atr, IJd delil. Jti> 
.......... içinde dolap,onmı. Dik 
...... ~ Jilıünde ... 
..... ID)acM bir ~ bıl ,.._ 
l!epd. m••, .ot dölmıilf bcö

_. ....._., .... Banptntn J'& 
11111&,mkJ•pp~ 

- llmtl ••• Bedir? dlJe, .. 
+ ••: 

- Bir lı:l•dlr effnd.._ cıkb. ce 
tabmı aldma. 

UaUdar ..,... ..... D CI ....... 
._ paç mfkl8r6 c-nn: 

-BUl'MI ldeta bir Wehh91Mdtr, 

dlJOr. lhpinnemtıde ...,.. çok 
~- DJ lih'filtt1. patudl ,._ 

fJcmıa. ar,--· el ...... .... 
lan laJllla gtilJere ...... l16ve 
..u,.: 

- Btttm ba ulaıdefl'• çok ça
hpn. tıt kalpli lnwılardlr. Bun
tfa bir~_. blrlblrlerlle ... 
tilalrter. Nllllll8i. tll"bd""kh. elle. 
ltndela bira. ...... J'abt. yap 
taldan 1f1n fma .oJdulunu flmd1 
........... tüııllr ecl•10l'lar. 

........... " llDlullarmı blnr 111-
.. ~- Lot kortdarlu' ..... 
... ....... ')IU'lllaJdllda .. Kaba 
....... balh bGJGk .... ldlit
- ...... IOllle lbfi&m9 ....... 
.....,..~ ..... ,... .. 
,.._ ......-oevblrlren. tat dM 
'Hade prJp uw- J9Pl70l'· 

. • ..,_, Y.,.,._li elnitqetl 

' ""' A.rnaal · -

ti. Şııraılalıi resimlenle, 6a mcıldrina fHdantl,._.,. ltapüone. 
4e nasıl plı~, ncial 70f0/lliltltmnı .anneldqls: .... Iİİİİ!ll... . . • • • • ----B!lli!9 

• 
KetJıur lngllls kadın p'yani8tl O. 

truda KanJnpm Londrada çok 
• blr aurette 61mtlft1lr. Bir stlD Gertra 

da, bewdıtl• elbl8eılıal temblerkea, 
• bt9eılint tutqturmq ve yatakta ~ 

ta yatan amıelllni kork'.ıtmamak ltlıl 
alevler içbade yanarak •eamce m.aı. 

• flrlamllbr. l'abt alevler 'kadının d 
cadllııtl de urmakta gecllanemlf " 

• feci bir tekilde öltlmtlnO intaç etadl 
Ur. 

• • 

• Parl8te bUy\lk bir •h>ema, ~ 

• 
8.IJıimdu cWa71 llOll aman•arda 8ııı< 

MllAlılbnl111 6ot l~. oorOfl iırllll6t/riın..ütıl~ ~ • rar ederek mtltldll bir vuiyette ~ 
ıqtır. ÇDnkl )'eni icat olunan ._..-ıtıı 

• ve 9Ödtl fUm1erden aınema alAnlNI 
çok aydmlamJormue .. Şarla w m.ı 
D1JllD& gllrllltWerinıd de ll8)'irciW 

• abdrlenmekteymje. Bu nettce19 
raa ıdnema ıiahtpleri Pan.te anlNM 

• ler arumd& bir anket ~ 
.bketlıı aetiCMinde, aiDema -BIUC:Jlllll._. 

• nnm karanlık olmuı t.tendiil 
IDJlbr. Bunun barine, atnema mtıCat. 
r1yetl, derhal eekl aeaiı,ıı&Bb w 

• Jaımfllmleri g6lt8rmlye ball•'Pıll ft 
halk, lllnem&yı hiç g6rtllmedit bir 

• kilde tıtbm tddml cloldurmUfbU'.1111 
tt. o derece ld, ayni ft1m ild •J 
detle~· 

• Sinem& ..ıonıannm braDhk ob9 
11, ~erile bulupn ... klv içiD 
• ~ b!r flnattlr. Aydmlıt uloDW 
... ..... 11. •ıteh- tanflll&1ıla 
pwmeırteD QekilaiJOl'laı'llUI.. 

• Rua mWıendtalerinden K. llartftır-
kl aydmlıkta film pterilmellbai te 

• min eden yea.l bir makine icat etmif. 
tir. On eenedenberi bu it için ç•hpn 
RU8 mlUıendla, bulduiu maklDeyi Dd 

8 Jdd•nberl ortaya toymue bulunuyor. 
~~vaziyete gGıe. aJdıil 
1dr ..ıoaıanta nema~ 
Ula pekte Nlbet bulmlyaeak.. 
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Roma Protokolu 

Konferansı 
(Ba..51 l incide) 

tan ve J\lmanya, Italya ile Yugc<Slav 
ya arasında samimi bir anlayışa mı
kan verdiğini" söylemiştir, 

Avusturya Dış Bakanı da ayni his 
lerle mütehassis olduğunu söylemiş 
tir. 

Roma, 12 (A.A.) - Giomale d'I. 
talya gazetesi, P~ konferansınm 
.. Avrupai ehemmiyeti iktisap edene
saslı bir itilaf elde etmiş,, olduğunu 
haber vermektedir. ItilAfın :net..ni he 
nüz neşrolunmamıştır. 

Paris, 12 (A.A.) - Figaro ga?b 
tesine göre Peştede hiçbiJ' karnr verl 
lememiştir. Bunun m!nası, A nıstur 
ya ile Macaristanm, Milletler Cemlye 
tine sadık kalmalarr ve anti kunıllnist 
pakta girmemclerid:.r. Roma protokol 
devfotleri ticaret muahedeleri yap -
mak hususunda serbcstilerini yeni -
den ele almı§lardD'. Bunu iki taaflı 
anlaşmalar mukaddmesi saymak 
mUmkUndUr. Oeuvre gazetesi. Ma.ca 
ristanm Franco nezdine bir ajan gön 
dereceğ nJ söylüyor. 

Romanya ve Yugo•lavya 
gÖTÜfmeleri 

Belgrat, 12 (A.A.) - DUn ak~m 
saat 19,15 de başvekil ve haricıye 
nazırı Stoyadinoviç ile Romen Hnri. 
ciye nazın Micescu, matbuat mümes 
sillerini kabul etmişlerdir. 

Resmi tebliğ okumadan evvel Mi
ceacu, beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

"'Kafi derecede B.Çtk ve bütün me. 
raklan izale edecek olan resmi teb. 
liğe ilave edecek bir şey yoktur.. Bun 
dan fazla bir şey söylememi arzu e
diyorsanız size edebiyat yapmak n1. 
yetinde olmadığımı söyliyebilirim. Şa 
ibıslar arasında bir değişiklik olmuş_ 
sa da iki memleketin siyasetinde hiç 
bir değişiklik olmamıştır. Söyliyecek 
lerim bundan ibarettir .• , 

Micescu, bundan sonra resmi teb. 
liği okumuştur. 4ıiJ9 

ı 

Gazetelere göre ......_., 
Belgrat, 12 CA.A.) - BUtün ga7.e. 

teler Romen Hariciye nazın Miccs. 

cu'nun ziyaretine ait haberler ve re. 

simler neşretmcktedirler. 
Samuprava gazetesi, harict siyase 

"t: uı.ıı:ııo ~~ ~~ı--J...~.
ı;;öyle yazmaktadır: 

"Romanya harici siyasetinin şefi 

evvela Prag ve Belgrat ile şahsen te. 
mas etmeden Cenevrcye gitmek iste 
memişlir. Romen nazırının bu neza. 
iketi kendisinin BUkreş, Prag ve Bel . 
grat arasındaki menf aatıerin taksinı 
edilmiyeceğine kani bulunmasından 
ileri gelmektedir. Miccscu'nun dedi. 

" ği gibi, Cenevre yolu Pra.g ve Bel • 
grattan geçmektedir. Biz de ibu gn1-
pun azalarından herhangi birisi için 
ecnebi memleketlerine giden yolun 
dJğer iki hükftmetin merkezinden geç 
tiğini ilave ediyoruz.,, 

Solyaya göre 
Sofya, 12 (A.A.) - Bulgar gar.ete 

teri, B. Micesco'nun Prag ve Belgrad 
seyahatlerinin Çekoslovak efkanumu 
miycsini yatıştırmıya matuf olduğu
nu kaydediyorlar. 

Slovo gazetesine göre, Romanynnm 
~manya ve Italya ile dostça bir an. 
laşma arzusu Çek bükftmet mahafil. 
lerini endişeye düşürmüştür.Ve B Mi 
cesco'ya Belgradda yapılan hüsnüka 
bul Prağdakinden çok daha s.ımimi 

ve yürektendir. 

* Varşova, 12 (A.A.) - Hariciye Na 
zm B. Beck, önümüzdeki cumartesi 
günü Cenevreye hareket edecektir. 
B. Beck'in yolda Berlinde tevakkuf 
eylemesi ve ~· Neureth ile görüşme 
lerde bulunması pek muhtemeldir. 

Japonlar lngirızleri 

Yine KIZdırdı 
Nevyork, 12 (TAN) - Uzak Şark 

harbine dair gelen haberlere göre, 
Japon kıtaatı bugün Şantungdaki 

TBinan'ı zaptetmişlerdir. Bu mevki 
mUhim bir demiryolu merkezidir, J~ 
ponlar demiryollarmı ele geçirmek 
istedikleri için burası büyük bir e -
bemmiyeti haizdir. En son Japon 
tebliği, bu şehrin işgali ile Çingtao' 
nun işgalini haber vermekte ve T8i
nan'm 190 kilometre §a!'kındaki Wei 
bsien'in ifga.1 olunduğunu ilave et -
mektedir. 

Japonlar Çingtao'ya asker çıkar -
mağa bqlamıtlardır. 

Hankovdan haber verildiğine gö -
re maref&l Çang Kay Şek Lunghay 
havalisine gelmiştir. 

Hongkong'dan verilen bir habere 
göre, Japon tayyare filolan Kanton 
mmtakuında bet Çin tehrini bom· 
bardıman etmlt ve bir Çin tayyare 
sini dilfllrmUıttlr. Çin hilkfunetine 
gönderilen 3000 kamyon Hongkong· 
da beklemektedir. Diğer taraftan 
Çin ordularına ait 500,000 ton mü -
himmatm şimdiye kadar karadan 
Kowloon'a aevkedilm.1t olduğu bildi 
riliyor. 
Şangbaydan haber verildiğine gö

re Şantung eyaleti Pekin muvakkat 

hUkumeti tarafmdan idare edilecek
tir. 
Beş Jngiliz romOl'körUnUn ve on 

iki muavininin Japonlar tarafından 

müsaderesi ve lngiliz bayraklarınm 

indirilerek Japon bayraklarının çe -
kilmesi üzerine lngiliz bahriye ma
kamat1 ıtiddetli protestoda bulunmuı 
lardır. Bunun Uzerine iki romorkö -

rUn lngiliı bayrağı iade edılmit, di 

ğerlerinin nerede bulunduğu henüz 

anlaşılmamıştır. 

lngiltere hüklimeti, Yangtse 
nehri üzerinde gemilerinin lel'best 
hareketini temin için çalupnaktadır. 

Kaiyo admdaki Japon mecmuam
na göre, Çang-Kay-Şek Alman sef'ıri 
va!!!tıasile şu sulh şartlannı teklif 
etmiştir: 

1 - Şimali Çinin askerlikten tec
ridi, 

2 - Japon aleyhtan unsurlarm 

Haliçte Çıkan 
Ceset 

(Başı 1 incide) 
mahfuz o1an bir zatm JmzasP..e• bir 
mektup aldı. Bu mektupta deniliyt•? 
ki: "Halıcıoğlunda denizden :uınaıı 

cesedin kim olduğunu size bildiriyo • 
rum ve resmini de gönderiyorum. Is. 
mi şudur; Izm.it, Hacı Hasan mahallo 
sinde 183 unmarada Zeki Paşa zade 
Nazmı oğlu Samidir.,, 

Biz, bu ihbar Uz.erine harekete geç 

tik ve Izmit muhabirimizden telefrJıır 

la malfimat istedik. Muhabirimiz, Ha. 

lıcıoğlunda bulunan cesedin bu (Z•!

ki Pata zade Naznnoğlu) Samiye ait 

olduğunu bildirdikten sonra ıunlan 
ilave etti: 

Sami, mUtek~it malftl binbaşı Zeki 

Pqazade B. Nazmım oğludur. Mak.:u 

ınn birçok eabıkası ve mahkfüµiyetf 

vardır. Bırkaç defa muhtelif suçiar
dan hapse girip çıkmı§tır. Bu suçlar 
kalpazanlık, hırsızlık, ırza taarruz gi 
bi şeylerdir. 1316 doğumlu olnn Sa
mi asker kaçağı idi. Son zamanlarda 
yakalanmış, Diyarbakıra scvkedil • 
miı, fakat birkaç ay sonra krtasmdan 
kaçarak lstanbula gitmiştir. Kadm 
mllnasebetıerinde çok ileri gittiği içiu 
öltlmUnUn bu yUzden olduğu ;. anned 1 
mektedir. 

Birçok ablald zAafı vardı. Eroin, 
esrar ve kokain milpteli.sı 'idi. Bu yüz 
den ailesi kendisini reddetmiş bulunu 
yordu, Babası B. Nazım çok dUrüst 
ve fedaklr bir askerdir, büyUk harp 
te muhtelif cephelerde hizmet ttmi§
tir. 

Izmit muhabirimizin verdiği maltı. 
matı buraya yazdık. Şimdi polis ve 
adliyenin bu malO.mat Uzerine ynpa 
cai;"I resmi tahkikata intizar ediyoruı. 

lzmir VllSyeti Borç 
Almak Niyetinde 

Izmir, (TAN) - Vilayet, bu yıl ya 
pacağı işler için bir istlkrat1: akdini 
dUşilnüyor. Ancak bunu umumi mecli 
sin tasvip etmesi llzmıdır. Bu takdir 
de alınacak para ile evvelA Ağamem 
nun ka~ıcalan asri bir hale getirile 
oektir. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Demokrasilerle 
lktısadi 
Münasebetlerimiz 

(Başı 1 incide) 
işler için bazxrlanacak raporlar hak
kındaki son sözü söyliyecekler, hazi
ne müsteşarile harici kredi teşkila
tının başreisidir. Bu iki mübim şah
siyetin bizzat Tiirkiyeye gelerke ken
di gözlcrile her şeyi görmeleri ve 
şahsi bir kanaate varmalan işlerin 
süratle inkişafı üzerinde büyük te-
sirler yapabilir. ' 

Grip, 

Nevraıp, 

-·-
Baş ve Diş 

Artrltlzm, 

Ağrıları, 

Romatizma 

NEVROZiN 
Baı, dit, nezle, grip, romatizma, Navralji, kırıklık ve bütür. 

ağrılarınızı keser. icabında günde üç kate alınabilir. 
M uhtelif emarelerden anlıyoruz 

ki, her iki söz sahibi memle
ketimizden iyi bir kanaatle ayrılmış
lardır. Bu ziyaretleri neticesinde vazi 
yette esaslı bir inkişaf istidadı belir-
miştir. Bununla beraber üç milli ban- , 1 L A N 
kamızın genel direktörünün ı.ondra- Tu··rk Endu··sır·ı ve Tec·ım 
yı ziyarete hazırlanmaları da temas 
ve hazırlık safhasını bir kat daha ol· 
gunlaştırmıya hizmet edecektir. Anonim Şirketinden : 

Uç genel direktörün Londrayı zi. Gerek TUrkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketi namına, gerek 
yaretinde hiçbir mü~t mese:\c.ı k<>- H.aô'd 
nuşulacak değildir. Fakat aradaki te- Şirketimiz namına 1938 takvim senesi zarfında Sirkeci, arpa.şa, 
maslar ve şahsi tanışmalar bh k:ıt Derince, Samlun ve İzmir liman}a.nna Avrupadan gelecek malzeın~ 
daha artacak, görüş birliği kuvvet- nin gUmıilkJenme ve verilecek talimata göre ait oldukları ilk ista&-
lenecektir. Bundan da yakın bir is- yanlara aevk iti mUnakuaya konulmuştur. MUnıa.kasa 24 Sonklnun 
tikbalde iktısadi sahaya ait yeni 1938 tarihine mtısadit paz.artesi gUnü saat 11 de Bahçekapı ~han 
müşterek adımlar doğacağına şüphe u....ı'"'CÜ katta 42 numara.da yapılacaktır. İstekliler şartnameyi şirke-
edilemez. !ıf~ 

Türk~eileiktıs~iba~anart- ~~t~im~~~~~~p~~~~n~o~J~~~~~~ab~il~ir~l~e~~~~~~~~~~~~~~~~ mak istidadııu gösteren diğer ': 

bir demokrat memlekette Holanda- •k 1 f b 1 
dır. Bizimle Holanda arasında yeni Avrupa ve Amerı a ve 5 an u 
~:r:~;~::;~~ra~;:ı:~ı1:!~e~~~ Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 
kişaf adımının yeni adımlar doğur - Maden Tetk.ık ve Arama Enstitüsü Genel 
ması hususunda her iki memlekette 
çok güzel istdiatlar vardır. 

Burada temenni edilecek bir nok
ta da Kanada ile memleketimiz ara
sında iktısadi münasebetler kurul -
masıdır. Kanada; yan İngiltereye, 
yarı Amerikaya benzer, alış kudreti 
yüksek, demokrat bir memlekettir. 
Amerika ve İngiltere ile kurulacak 
temaslar arasında Kanadanın da ha
tırda tutulması memleket için çok 
faydal1 olabilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Direktörlüğünden: 
ı _ Maden mühendisi yetiştirmek Uure 13 ve madenler !~ jeolo~ 

tahail ettirmek üzere 7 Talebe Avrupa ve .Aıı:nerikaya ve keztlık :le?lojı 
tahsil için 6 talebe de lsta.nbul üniversitesine gönderilecek ve talipler 
a.raamda milaabaka yapılacaktır. 

2 _ Jeoloğluk mUaabakaanrda 1 den 7 ye kadar su-a. ihraz edenler ~ v
rupa ve Ameriltaya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar ol1LD.lar ıae 
EnatitU hesabına İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktv 

3 - Taliplerin aşağıdaki p.rtları haiz olması lAzımdır. 
A - Ttırk olınak. 
B - ~ ocaklarmda çalıpbllecek kabiliyeti ve Sıhhati tam olmak, 

k..:._:o~n,tr~o~~U~,"11"'"1111!F319ill'_,, .. .,.... ..... .+ ...... ~~bul~~~~·~ı~;.rM;e~murlu~dan: 
Bir borcun ödenmesi için mahcuz mu( açıi ara;:ına 1te paraya çevril-

"Sıhh! oıuayene Ankarada yapılacaktır.,, 
o - 0te....a-ı. t..•" • ., .ı .... ıo.... • .,... 'll'.ntJ,.j ~ti olqp 

Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. mesai yapmalan. 

Mecmuaya göre bu şartlar Japon 

lar ta.rafından kabul edil.miyecek ma 

hiyettedir. ... . 
Bir zelzele 

Osaka, 12, CA.A.) - DUn gece 
saat 12,12 de Japonyanın garbinde 
eiddetli bir ulzele olmuştur. 

Zelzele evleri sanarak ıyirmi da
kika sUrmllştür. Halk korkudan so
kaklara fırla.mıştxr. insanca zayiat 
yoktur. 

Amerika Habeş 
ilhakını tanımıyor 

<Batı 1 incide) 
giren Amerikanın Habejistanm ilha
kıru tanımakla müşkül bir vaziyete 
girmiş olacağım kaydetmektedirler. 

F rarua • I tal ya 
Paris. 12 (A.A.) - Fransanın Ro 

ma bUyUk elçisi B. De Saint • Guentin 
Vaşington bUyUk elçiliğine tayin edil 
mişlir. 

Hatırlardadır ki, B. De Satnt.Guen 
tin, Romadakl memuriyet makamım 
hiçbir zaman işgal etmemiştir, dra J,.. 
talya hUkQmeti "Habet imparatoru,, 
kaydım ihtiva etmemekte bulunan iti 
matnameeini kaıbul etmekten imtina 
etmiştir. 

mesine karar verilen ve tamamına 6000 lira kıymet takdir edilen lstan
bul limanına kayıtlı ve Türk sancağını hamil ve kayden uzunluğu 100,04 
genişliği 20, D ve derinliği 8,05 ve 176,70 gayri safi hacmi ist~~isinde .ve 
89,33 safi rlisum toniW.tosunda olduğu gösterilen ve 1907 tarihmde Tır
yestede inşa edilmiş olup 100 beygir kuvvetinde kampavunt markalı m.a: 
kinayı havi bir adet iskovat.ı kazıanı olan ayrıca bir adet tarama demırı 
bir adet domuz tırnağ1 bir adet kanca bir metre zincirle beraber bir adet 
zincir merdanesi üç adet köhne göz demiri zincirli iki parça bir adet iyi 
zincir bir kilit demirle bir simens demiri bir somun anahtar merdane için 
sekiz can kurtaran yeleği, iki zincir kilidi bir raspa çekiç bir eski yor
gan bir yarım rota halat bir ambar kapağı muşambası bir tahta yemek 
masası bir ağç çift dilli makara bir direk çemberi bir battal büyilk ana.le 
bir salyaf ora kancası, iki metre kadar boru parçası iki kırva mataforası 
bir direk iki abris uydurma Uç vinç iki kilit bir ağaç makara dört filika 
ma.taforası, Uç battal makara bir kü çük iki büyük bastika üç manivelalı 
puntal demiri bir harap kıuzina bir su sarnıcı bir çam~ır teknesi, bir bor
da feneri, bir sil yom bir liman f enerl, bir el dümen dolabı, bir ufak ayna, 
bir raspa çekiç, iki el çekici bir ufak zincir kilidi, bir kumanda telgraf, 
bir çaydanlık bir tencere, bir filika servis patalyası, bir baskül ma.taf<>
rası, bir kazan önUnde mika bir tek külhanlı kazan bir sarfiş kondemer 
bir goznik fon tulumbası bir döğüş ferebji, iki pafta bir İngiliz anahta.n 
on bir çifte anahtar, on sekiz tekli anahtar, bir cırcır firazı bir mailli pu· 
sula bir masavlo parakete saati bir milli sancak, dört işaret filamaın, bir 
müstamel deniz haritası bir eski barometrcden ibaret avantarı mevcut 
"Geyve" adındaki algarinalı geminin tamamı açık arttmmaya çıkarılmış 
olup 14. 1. 1938 tarihinden itibaren şartnamesi herkesin görebilmesi için 
daire divanhanesinde asılı bulunacak ve 14. 2. 1938 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi gUnU saat 14 den 16 ya kadar lstanbul .beşinci İcra Dairesinde 
91ltılacaktu. 

•Satlf peşin para Dedir. Arttnmaya iştirak için mezk1lr gemiye takdir 
olunan 6000 liranın yüzde 7 ,50 nisbetinde pey akçesi veya Milli bir ban
kanın teminat mektubu alınır. Mezkur geminin nefsinden doğan gemiye 
muzaf olan bilcümle mUterakiım vergi ve rüsum ile telllliye resmi borçlu
ya ait olup satı§ bedelinden ödenecektir. Yalnız intikalden sonraki bekçi 
ve masraflar ile bedel ihale muhafnz a masrafları· m~~riye aittir. Art
trrma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ni bulduğu takdirde en QOk 

D - Ya.şı 18 den &§ağı 25 ten yukarı olmamak. 
4 - Mühendislik için mtl.lab!ka 3 Şubat 1938 Perşembe, JeoJogluk içln 

mUsabaka 4 Şubat 1938 Cuma gtınleri Ankarada M. T. A. EnstitUslinde 
yapılacaktır. Talebelerin lmtihanda üssü mizanı doldurmU§ olmaları 
şarttır . 

5 - Maden Mühendimiği İmtihanı heMp, Hendese, cebir, mihanik, Fi
zik, kimya ve yabancı dillerden biri "İngilizce, Fransızca, Almanca". 

Jeologluk imtihanı: Riyaziye "Hendese, Cebir" Hayvanat, nebatat, 
jeoloji, Fizik, kimya ve ya.bancı dil terden biri "lngilizce, Fransızca, ~ 
manca.,, 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mec
burl hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et
mek Uzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil gön 
dereceklerdir. • 

7 - İsteyenlerin NUfus HUviyet cüzdanı, Hüsnühal varakumı, Mek
tep şahadetnamesint veya bunlarm tasdiklJ birer suretleri 4 Kıt'a Fotoğraf 
ve dile~elerini 29 - Kanunusani - 938 Cumartesi günü öğleye kadar An
karada M. T. A. EnstitUsU Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 31 Kl 
nunusani 938 pazartesi gUnU mhht muayeneleri yaptırılmak tizere sabah 
leyin saat 10 da Adliye Sarayı karşısında M. T. A. Enstitüsü Dairesinde 
bulunmaları ilan olunur. (8622) 

artırana ihale edilecek aksi halde en çok artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 1. 3. 1938 tarihine 
tesadüf eden Satı gUnU saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde arttır
maya devam olunacak ve en çok arttırana ihale edilecektir. 2004 No. lı 
İcra ve lflA.s kanununun 126 cı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacak
lılar ile bikilmle diğer alacaklıların dahi işbu gemi üzerindeki haklarını 
ve hususile faiz ve nıurafa dahil olan iddialarını evrakı müsbitelerile bir 
likte 20 gün içinde Dairemize bildirmeleri lAzımdır. Aksi takdirde hakla
n Deniz ıicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin payl~tınlmasmdan ha
riç kalırlar. Alakadarların işbu maddei kanuniyeye göre hareket etıne
leri ve daha fazla maliunat almak is tiyenlerin dairemizin 937-4707 sayılı 
doe)"Ulna müracaatları ve alacaklıların işbu gemiye ait biletimle maIU
matı öğrenmiş ve o suretle arttırmaya iştirak etmiş addolunacakları ilin 
olunur. ( 3896) 

RESiMLi ZABtTA ROMANI: 11 
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.No. 12 

Misafir' ikte .. ., 
geçen gun erı 

Bu aı Ka.aaşta altı ay misafir ol
dum. Hayatımı kurtardım. Yanlı§ 
aöy.edim. Hayatımı kurtardı. E'a -
kat baktım ki, arkadaşımın gir~ti 
ği bazı arazi işleri yüzünden zalcn 
dar olan bUtçesi bUsbUtUn sarsılar 
cak. Daha fazla yük olamazdım. 
Tütünüme, kahveme, silttime ka -
dar her şeyiml o temin ediyordu. 
Sıhhatim tam normal bir bale gel 
miştl. Tıbbi kudretine inandığım 
doktor Nazmi Fahriye gittim. Ken 
dimi iyice muayene ettirdim. (Ek 
slksiz!) hükmünü altr almaz bir is 

tfda yazdım. Vekalete gönderttim. 
Muayeneye sevkimi, müspet çıkar 
sa te.kaütlUğilmUn kaldırılmasını 
rica ettim. Ön gün sonra cevap gel 
di. Sıhhiye mUdUrlüğUne gönderil
dim Sıhhiye mUdürlUğU d<: ılk ra
poru veren Mazhar Osman Beye 
gönderdi. Ustat, asistan doktor 
Bay Rahıni Duman vasıtnsile beni 
muayene ettirdi. Bütün heyetle be 
raber imzaladı. Raporda saüın oldu 
ğum ve çalışabileceğim bildiriliyor 
du. 

Ben de beklemlye başladım. 
Bu bekleme günlerinin hatırale.

n arasında minnetle yfı.dettiğim bir 
hatıra vardır: Mahmut Ne!Lm Bey 
ailesinin insanlığı. 

Ç ok uzun yıllardanberl t:ını
dığım Mahmut Nedim Bey 

ailesi, bUtün efradile benim bu a
tegten gömlek giymek demek olan 
int·zar günlerimde bana çok biıyUk 
insaniyet gösterdiler, tesliyet ver
diler. 

Misafir olduğum mUtekal~ mual 
fün arkadaşım blltün aklını fiknni 
l°•llAla.\l.J(.• cu....,\ ~ "~lil~U uau. 

yayı görecek hali yoktu. 
Ben raporumun cevabını !>ekli

yordum. 
Kış en keskin, en acı gilnleriri 

ya11atryordu. 
Kayışdağından kopan rUzgArla.r 

hıçbir engele uğramadan bE'.nill" yat 
makta olduğum sellrnlık dair~:nıı 
de soluğu alıyordu. Ah! Birinci • 
kanunun kaç gecesinde uyumadan 
eabah etbm. Ga1iba BirincikA.nunun 
18 i idi Şefkatli talebemden biri 
bir mektup gönderdi. 
• - Hocacığım ! diyordu. Burada 
f.şler o hadar çok ki... Ankarayı:ı. 
gelirsen :yi edersin. Bizzat takibi:ı 

den daha i\yi bir netice almak m•J
hakkaktır. 

Ankaraya mı? diye söylendim. 
demem! Muhal ender muhıal! 
Bu çocuk benimle eğleniyor mu? 
Sigaramı eşler dostlar alırken; in 
ce, yamalı bir pardesü ile tiril tiril 
titrerken Anka.raya nasıl gidermi. 
şiın ha?! Nasıl gidermişim!??? 
Anlıyorsun değil mi? Dinle! Gi· 
Dinle! Hayır! Hiç te öyle değil 

miş. Kudret bir işi görmek isterse 
bUtUn sebeplerini birden hazırlar -
mış. 

Bir tesadilfle öğrendim ki, Ada
na lisesinde, okuttuğum talebem -
den biri devlet demiryollannda mü 
fettiş imiş. Bir başkası bir yilksek 
maliye memurluğunda. Bir diğeri 

de yine yüksek bir dnhiliyecı mcv 
ki inde .• 

Mahmut Nedimin yardımile Is -
tanbula indim, bu çocukları zıya _ 
ret ettim. Yani müracaat ettim. 
Ben Ankaraya gitmek iStiyorum ço 
cuklar ! Dedim. 

S imdi sen zannedersin ki. Ha 
yır! sen za.nnetmezsin, fa

kat çabuk hüküm veren bazı in. 
sanlar zanneder'er ki, ziyaret etti
ğim bu adamlann hepsi beni ka • 
pı dışarı ettner. Hayatta en büyük 
gaf çabuk hükilm vermektir. Ziya 
ret ettiğim bu eski talebemin hep 
si de - biribirinden haberi olmadı 
ğı halde - ayni cevabı verdiler: 

- Hocam, hiç düşünme! Tasa -
Janma ! Seni ben yollarım. 

Ve filhal ! Bir hafta içinde .. An 
lıyorsun değil mi? Dinle! Bir hafta 
i~inde kimi palto ya.ptırdı. Kimi 

tini hazır'adı. Eski dost!ı.ırınıdnn 

bir yağ tticcarı da bir kat kostüm 
verdi. Mahmut Nedimin büyük 
kalpli refikası da yolda yiyeceğimi 
yolluğumu gönderdi. Bu silrate i
nana.sim gelmiyordu. Amma öyle 
dir, insanlığın adamlığı kcndısini 

bir göstermiyc niyet etti mi . zaman 
mesafe. zorluk mefhumu kaJmnz. 

Aşık Kerem gibi kısmet sazımı 
gönlümiln kırık ucuna. takarak, 
şişemi deliği küçük bir cebime yer
leştirerek yo!a revan oldum. Aslı -
han peşinde değil, arzuhal !>E'Şinde. 
An:ııyorsun değil mi? Dinle! 

(Arkası var) 

G""m ü ~uhafaza Genel Komutanh;ı 

lstanbu! Sahna ma Ko misyonur d :ın: 
1 - I Sayılı açık Deniz MotörUnün güvene tamirinin 29-1-1938 Cu-

martesi günil saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasmlanan tuban (2024) lira ve ilk teminatı (152) liradrr. 
3 - Şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikalan ve ilk teminat ma.k

buzlariyle Galata eski ithalat GUmrU2iindeki Komisyona ~elmeleri. (198) 

TAN ==============================================13.1-938 
600 M lgon 
beyaza karşı 
bir milqar 
Sarı adam 

(Başı 5 tnt'1de) 

Lama'nın amcazadesi Sun Yat Sen 
birkaç sene zarfında geni§ bir nü
fuz mıntakasına iradelerini dinle
tecek bir hale gelmişti. Moskova 
neticeye bakarak seviniyordu. 

M iralay izahatının burasına 
geldiği va~it biraz durdu. 

Manidar bir sükuttan sonra şu söz
lerle hikayesine devama başladı: 

- Fakat. Japonlar için bir saa
det ve zafer nişanesi, Ruslar için 
de bir felaket haberi olan Sun 
Yat Sen'nin, hiç beklenmiyen ant 
ölUmU, vaziyeti yine eski haline ir
ca etmiş oldu. 

Daha 1934 senesinde Sun Yat 
Sen'in başardığı işlerin dehşeti As 
yada menfanti olan bütün millet
leri ürkütecek mahiyette idi. Mos
kovanın icat ettiği Buda "Chung 
Hua Komin Tag., yani "Halis mil
liyetperver ihtilal partisinin .. teş
kilatını tamamlamış ve bir bu
çuk milyon aza kaydetmiş bulu
nuyordu. 

Ç artığın yıkılışından sonra 
iktidar mevkiine gelen Le

nin, Çin milliyetperver ihtilal par
tisinin ehemmiyetini hemen anla
mıştı . Kendi hususi kôtibi Malhin 
ile yaveri Borodin'i Sun Yat Se-

nin yanma delege olarak gönder
mişti. Sun Yat Sen, Leninin ya
veri Borodin'i erkaru harbiye rei
si yapmıştı. 

Lenin. hükumeti işe daha ziya
de ehemmiyet vererek bolşevik 

şfelerinden Karı Radek ile Bouk
harine'i Çin ihtilal partisinin işle
rini Moskovadan tertip etmiye,me 

mur etmi§ti. Bu ikı kuvvetli ada
ma biraz sonra bir üçüncü idareci 
iltihak etti. Üçüncü idarecinin o 
zamanki ismi Joseph Djougachvili 
idi. Bu üçüncü şahıs şimdi bütün 
dünyanın Çelik Adam liıkabile ta
nıdığı Stalin'dir. 

S talin Çfn "1llflllil partfsının 

Moskova komitesine girer 
girmez şu prensipi ileri sürmüş ve 
kabul ettirmişti: 

"Çin ihtilali içtimai değil, milli 
bir ihtilal olmalıdır.,. 

İşte bu prensip ile Çinli o za
mana kadar bilmediği milliyetper
verlik hislerini tattı. Pek tabii o
larak Çinin milliyet hissi. garbin 
emperyalizmine karşı ayaklanmış 
vaziyete gelmiştir. 

Sun Yat Sen öldü. Onun hatıra-
sı, nasihatleri ve tabutu Çinlilerin 
hfıliı taptıkları mukaddesat ara -
sındadır. .. .,.. .. 
P aris ve Londrada iki üni -

versite tahsilini hakkile ta
mamlamış olan Sun Yat Sen, şar
kın ruhani ve manevi kıymetleri 
ytikselten ilmini de bi!gilcrine 
ıliıve ederek vaziyeti bir hadis ha 
!inde arkasından geleceklere §U 

şekilde bırakmıştır: 

'Eğer Aysa birliği bir gün hu
sul bulursa, Avrupanın işi tamam
lanmış olacaktır. Çinin 400 mil
yon nüfusu var. Hindistan ı 350 
milyon sayar. Siyam, Hindi Çint 
ve sair ülkelerde başka milyonlar 
var. Japonyada madde medeniye
tinin verdiği kuvvetleri de kul -
lanmayı bilen 60 milyon insan ya
şıyor. 

Bu suretle biz Asyalılar, beşe
riyetin dörtte üçÜnü teşkil ediyo
ruz. Ve eğer bir gün bu kuvvet far 
kile silaha sarılabilirsek ho~ bir 
hengamenin gürültüleri gökleri sa
racaktır.,, 

Asya istihbarat krnb izahatı -
nın burasında durdu ve derin de
rin düşündükten sonra şu cümle
leri ilave edip elimi sıktı: 
"- Görüyorsunuz ki. san teh

like zannedilrll~ kadar boş bir 
şey değildir Maamafih Hitler, be
yaz rrklar misakını bozarak o milt 
hiş sanlar ordusunun ilk neferini 
Avruoa ihtilaflarının içine karış
tırmaktan çekinmedi.,, 

(Feyziye mezunlan ve muhipleri 
Cemiyeti) fevkalade bir içtima ya

~. Azanın 2 ncikanun 16 ncı 
Pazar günü saat 10 da Cemiyet mer· 
kezine teşrifleri irca olunur. 

Rektörün ·çayında 
Tıp Talebeleri 

BULMACA 
Evvelki gtinldi bnlma.canm halli 

ı 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

eklerde B 1 
B. Cemil Bilsel1 Bu Temennilerin 
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BUUUNliU BULMACA 
ı ~ ~ t 5 ~ • h 0 ıo 

e SOl.UA1' SAtiA. 
ı Bilmemek - Nispet edatı 

Dünkü çayda bulunan Tıp talebesi 2 - hkln etmek - Kötli değil 
3 - Meşhur Tiırk piri - Layık 
4 - Güzel kokulu yabani ot Üniversite rektörü Profesör Cemil Ancak bu husustaki endişe1eri biliyor 

Bilsel, dün tıp fakültesi son sınıf ta- sunuz. Bu cemiyetin idare heyetini 
!ebesine bir çay vermiştir. Toplantı- teşkil edenlerin karakter, ahlak ve 
ya fakülte dekanı Nurettin Ali ile u. durumuna çok dikkat edilmek icap 
mumi katip Ferit Zühtü de gelmiş- eder. Bunu nasıl temin etmk müm -
lerdir. künse, aranızda düşünüp kararlaştı

S - Gece kuşu 
6 - Gıda - Etrafı su 
7 - Hır.atiyan olmak (arapça) 
8 - Bir şey üstündeki kir - Göz rd 
9 - Mıijdelemck 

10 - Bir haberi sağlamak - Aydm ta 
raflarmda bir tip Çaydan sonra rektör, kısa bir hi

tabe söyliyerek, bundan dört sene ev 
vel tıp fakültesinden 101 talebe çık
mışken, bu yıl 269 kişinin mezun o
lacağını ve bunların memleketin sağ 
lık davasına karış:nalarının iftihar e
dilecek bir hadise olduğunu söylemiş 
tir. 
Doktorluğun. kurtarıcılık vasfı üze 

rinde duran rektör, memleketin genç 
doktorlara olan ihtiyacını tebarüz et
tirmiş, bundan sonra, talebenin arzu 
ve dileklerinin nelerden ibaret oldu-
ğunu sormuştur. 

Bunun üzerine, talebeden Nusret, 
söz almış ve hirinci doktora imtiha
nının üçüncü sömestr sonunda yapıl. 
masını, talebenin iyi hazırlanması i
çin "usulü muayene,, imtihanına tabi 

Ahmet Yıldırım, son sınıfa gelmiş 
olan talebelerin her staj devresi so
nunda imtihana tabi tutulmasını is
temiş ve bu suretle talebenin imti -
hanlarını daha kolaylıkla verebilece 
ğini ileri sürmüştür. 

Talebeden Reşat. bir senelik staj 
müddetinin kafi gelmedığinı, bunun 
iki seneye çıkarılmasını ve buna mu 
kabil P. C. N sınıfının kaldırılmasını 
istemiştir Ayni talebe. tıbbiyeden 

her yıl mezun olan talebelerin, fıı
kUltede geçirdikleri tahsil hş.vatına 
dair birer rapor yazarak rektörlUğe 
vermelerini teklif etmiş, bu surette 
tedrisat ve idaredeki noksanlann 
meydana çıkarılacağını iddia etmiş. 
tir. Bu teklif Universite rektörü tara 
fından kabul edilmiştir. 

Bu hususta nizamnameye bir ka
yıt ilave edilecektir. 

R~şattan sonra söz alan talebeden 
Lcbit Yurdoğlu, doktorlukta kemmi
yete olduğu kadar keyfiyete de ehem 
miyet verilmesi lazım geldiğini, yal
nız hükumet tabipleri değil, alim 
doktorlar da yeitştirmek zarureti ol
duğunu ve bunun için de çok çalışan 
\'P bunıı nldıi!ı numRralarle ishal e
den talebelerden mühim miktarda a. 

sistan ayrılmasını ileri surmuştür. 
Talebe cemiyetlerinin kaldırılma

sından bahsetmiş, talebe toplulukla
rının temini için rektörün tavassu
tunu istemiştir. 

Rektörün cevaplan 
Rektör, talebenin bu dileklerine şu 

cevaplan vermiştir: 
- P. C. N. sınıfının kaldırılması 

ve buna mukabil staj müddetinin iki 
seneye çıkarılması meselesini profe. 
sörler meclisinin ruznamesine koya 
cağım. Bu iş daha ziyade profesör
lerin bileceği bir iştir. Alim doktor 
yetiştirmek meselesi bizim de ehem
miyetle takip cttığimiz bir mesele ha 
!indedir Bütün profesör doçent ve 
asistanlarla görüştükten sonra bir 
asistan nızamnnmesı hazırladım Ya
kında tatbik mevkiine koyacağız Bu
na ~öre ;ıc:ic:tsu., rfnktnrlRra iı;e hac:. 

larken ayda 100 lira maaş verilerek 
ve bu işte muvnffak olanlar ihtisas
lanm artırmak üzere Avrupa.ya gön
derilecektir. 

Taleb cemiyetleri mcsclesine ge -
lince, talebenin bir ~killıt.ı bağlan
masına ben de sizin kadar taraftanm. 

rın. Ben alakadarlar nezdinde bu ar 
ZlınUZUn tahakkuku için tavassutu 
kabul ediyorum.,, 

Rektörün bu cevaplan talebe ara
sında son derece memnuniyetle kar
şılanmış ve uzun uzun alkışlanmıştır. 
Tıbbiyeliler, bundan sonra bir çok u
fak tefek mevzii ihtiyaçlarından bah
setmişler ve yapılacağı vadini almış
lardır. Toplantı geç vakte kadar sa- ı 
mimiyet içinde devam etmiştir. 

• YUKAl~UA.N AŞAGI: 

1 - Canilik 
2 - Bir nevi kaba kumaş - Tenbclli) 
3 - Havadis - Şatarct 
4 - Ilerı - Bir vapur idaresi 
S - Beraber - Çabuk (arapça) 
6 - Şarkta bir kasabamız 
7 - Iplilıc 
8 - Bir parçadan mürekkep 
g - Tahta mıhlar - Llkırdı 

10 - Hısunlar 
i 

Devlet Demlryolları '' limanları işletme U. idaresi ilanları 

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

• • • 
Muhammen bedel ve muvakkat te minat mikdarlan 8Jllğıda yazılı 9 

grup tezgah, grup grup ihale edilme k şartile 18-3-938 Cuma günü $8.
at 15 den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşa ğıda gösterilen muvakkat teminat
larile, kanunun tayin ettiği vesikala rı ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de Komisyon Reisliğine vermeleri lazım

dır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada malzeme dairesinden H. Paşada 
Tesellüm ve sevk şcfliğindc>n dağıUl maktadır. (153) 

Tezgahın cins ve miktarı Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat 

I - Sutumlu ve Masa matkap! an 
ll - Radial matkaplar 

m - Şeping tezgahlan 
IV - Varagel planya 
V - Ufki delme ve freze tezgahı 
VI - Dik tornalar 

VTT - Zımpara tezgahlan 
VIIl - SaG tezgahları 
IX - Kaynak makinalan 

1. 2 1938 tarihinden itibaren: 

• • • 

43 adet 
10 .. 

15 " 
l " 
1 " 
3 .. 

31 " 
11 

25 " 

Lira 
55000 
25000 
30000 
20000 
16000 
30000 
32000 
70000 
35000 

Lira 
4000 
1875 
2250 
1500 
1200 
2250 
2400 
4750 
2625 

1 - surat tirenlcrinde muteber olmıyan ten:ı:illl tarifelere tevfikatl 
bilet almış 

0

olan alelumum yolcular tirene binmeden evvel istasyonlarcı
munmım ücret tediye ederek siirat tircnlerine mahsus munzam biletini 
almak şartile bu tirenlerde seyahat edebilirler. 

surat tirenlcrinde muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsif 
muamelesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde tirene binme
den evvel biletlerini temin etmiş olmaları kendi menfaatleri iktizasındandıt 

2 - Sürat tirenlcrinde muteber olmıyan tcnzillli bilet hamili yatıaJcll 
vagon yolcularının sürat tirenlerinde seyahat etmek için tediye edecek· 
leri munzam ücret, umumi ta.rüe ücretinin yüzde o.n iki buçuğa indiril· 
miştir. (202) 

Jandarma Genel Komutanhğı 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine Dokuz lira fiat tahmin edilen fl500 den 7500 taneyi 
kadar evsaf ve .... örneğine uygun Battaniye 14--1-1938 Cuma günü saat 
onda kapalı zarf usulU ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuruş karşılığında Komisyondan ahnabilE'cek o
lan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin (4625) lirahk ilk teminat makbul 
veya Banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif melC• 
tuplar,nı en geG belli gün ve saat dokuza kadar Komisyona vel'miş olın&~ 
lan. (4678) (8606) 

Şehitli leri imar Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin senelik Heyeti Umumiye toplantısı 16-1- 93R Pıızıı.ı' 

gilnfi saat 14 de Cağaloğlundn Halkevi salonunda yapılacaktır. Sayın ıv 
1.anın teşrifleri rioa olunur. 

Tabip ve Eczacı Altnacak: 
Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
İki tabip ile bir eczacı almacakt.Ir. İsteklilerin CiarUan anlamak ur.ere 

istida. ve birer hal tercümesi ile Umum Mildürlüı?e müracnatlnn (8731) 

ıı 
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lstanbul Gayrimübadiller ~omisy~nu.n~an.: _ 
D. ~o: Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsı ı•e hıssesı Hısseye gore 

1261 Trabya 

1344 

14.01 

1453 

1792 

2086 

Beyoğlu Kıaımer 
hatwı 

Fener Seferi-
koz 
Edirnekapı Hacı 
.M~hittin 
Aksaray Baklalı 
Kemaleddin 

Mahmut paşa 

Tophane Hoca. 
Ali 
KadıköY. Osman 
ağa 

3870 Kurtuluş 

Soğuksu mev
kii 
Dere çık-
mazı: ve 
Papasköprüsü 
Fener cad.. 

Yağhane 

E: imam 
Y: Tiryaki 
Jiasanpa.şa 

E : Çarşıkapı 
Y: Nuruosnıa
niye kapıSI 
Mahkeme sokağı 
Çıkmazdibek 

E: ınusuluk 
:Y: Taşocağı 

E:31 

E: 10--10 Mü. 
Y: 7-36 

E: 193 
ıY: 205 

15 

E: 24 
'.Ada: 64 

Harita: 1867 
E: ve Y: 42 

E: ve Y: 
26-28 

E: 17 Mü. 

11-13--15-
17-19-21-23 

Metriik bağ yeri 

.Ahşap hane v~ 
I dükkirun 1/3 his. 

Arsa. 
, 

Arsa 

Arsa. 

Dükanın 3/4 his. 

:Arsa 

Mukaddema harap 
çimento fırınını 
ımtişteınil harap 
bağ elyevm. tarla 
Arsa. 

muhammen K 
700 Açık 

artırma 

300 .. 
1000 Kapalı 

zarf 
450 Açık 

artırma 
430 ,, 

750 ,, 

2400 Kapalı 
zarf 

400 Açık 
artırma 

E: Çıpata 
Y: Çavdar 
ve Sandalet 

5612 lstinye E: Kilise E: 6 Y: 14 Hane arsasınm 150 ,. 
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• TURK TiCARET BANKASI A S ~ .. 
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• -• 
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MERKEZf ANKARA • -• 
• 

•HER NEVi BANRA MUAMELAT/• -• • -
D • 

a -if@lo~lleırn ödenen • Herr 
• 

KllPONlU VADEll MFVDllAT • -
- • - --

~ • 
ii y: Çapar 2/ 3 his. _ 

''I' Y'uka.nda evsafı yaz:rl1 gayri men kuller on gün müddetle satışa çıka rıl.~ııştır. ~al~Ieri 24-1-938 tari- il SUBELER • • 
• 

... • -'ne diişen Pazartesi ~U 11aat 14 dedir. Satış münhasıran gayri müb adıl bonosıledir. 

~...................................................................... il Adapazarı 

B A N K A R A : Bandırma 
BoztiyUk 
Bursa 

Düzce 

Eskişehir 

Gemlik 

İzmit 

Safranbolu 
Teklrdaj 

ISTAt:BUl 
--• 

ESiKALSiN 
RANl::J L€ 

'-tısızhğı giderir, zayıflan tit
.. atır, ittahayı açar, vücu

lari mikroplara karşı koyar. 
~t 
~zanede arayınız. 

JgK~JLIYAN OTtLI 
s nunı\itdeki Perşembe akşamı 
aat 21 de Tuna sahiJlerinin bir 
b~ bahçesine ünağ edilen 

2i_~ı:s~ORAN SALONUNDA 
ha ~lşıden mürekkep bir heyet 
,_, liı:ı.e getirilen GREGOR CAZ 
e l>ociANY orkestrası birleşi-

' ğinin iştirakile 

'BUDAPEŞTE GECESi,, 
1ıf Supergala müsameresi 
~~ ~ansörleri, Bulvarisler, 
'l'o.U\.A.. MAY ve BURUCE 

1 .. ~Perşembe akşamı için, 
Uka bir Transatlantik dekoru 

içinde 
(lf.A.'IT.t lSTIV A GECES!) 

).ı hazırlıkları yapılıyor. 
asalarınw evvelden aldrrmız. 

, ihtira ilanı 
. "l'ecnt ve buna müteallik 
~la.bat" hakkında alınmış olan 
3-1-1936 günlil ve 2059 sa
~lı iht• k ' ' f" ıra beratı bu defa mev ıı 
~e k~tunak üzere ahere dev
lan erağ edileceğinden talip o-

18.rın Gala.tada., Iktısat Ha
~da, Robert Ferri'ye müraca

arı ilin olunur. 

.• ihtira ilanı 
lilı:t., .A.f.yon Alkaloid'lerinin is
i arı için usul" hakkında a
vllı.ttıış olan 13-1-1936 günlü 
~f 206() sayılı ihtire. beratı bu 
ah a nıevkii fiile konmak üzere 
<lu ere ~evrur erağ veya icar e
la~nden talip olanların Ga-
be • lktısat Hıanmda., Ro-

rt F'erri'ye müracaatları 
ilan olunur. 

SAÇ BOYALARI. 

JUVANTIN 
KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta-

nmmıt yegine 11hhi aaç 

boyalarıdır. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU - IST ANBUL 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun olarak on binden on iki bin beşyUze 
kadar kilim ve bin iki yüzden bin beşyüze kadar portatif çadır kapalı zarf 
usuliyle aşağıda yazılı tarihte satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak bir kilime (350) kunıg ve bir portatif çadrra (630l 
kuruş kıymet biçilmiştir. Kilime ait şartname (219) kuruş karşılığında 
ve portatif çadır şartnamesi de parasız komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeleıine girımek istiyenlerin kilim için (3281) lira (25) ku
ruşluk ve portatif çadır için de (708) lira (75) kuruşluk teminat makbu
zu ile şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını dördüncü 
maddede yazılı gün ve saatten evvel komisyona vermiş olmaları. 

4 - A - Kilim eksiltmesi 19-1-1938 çarşamba günü saat (10) da 
B Portatif çadır eksiltmesi 20--1-1938 pergembe günü saat (10) 

da. (4746) (8725) 

• 
• Bartın -------· 

Bolu Teıefon: 22971 -
ii 

Telefon. 2316 

-ı• •• ı = 
ı= • • -• Türkiyenin her tarafında mul1abir!eri vardır. 

--• = ~ 
_TELGRAF ADRESi; 

,. 
'ii 
1-
• L m~m 

• -

-
Müdür:ük: TÜRKBANK - Şubeler: T~CARET~ 

ii -
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· Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN· HAKKI EKREM 

Türkiye Cümhur:yet Merkez e ankası 
a - ikincikanun - 1938 Vaziyeti 

AK T 1 F 
KASA: 
Altın: SaA kilogram 19,6Z4,849 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhablr1er: 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilocram 6,482,909 
Altına tabvilı kabı) Serbeat 
dovizler 
Diğer dövizler ve Borçlu itli· 
rİili bakıyeleri 

Hazine Tahvllleri: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele-

27,603,919,44 

15,580,944.-
1,115,636,91 

805,182,60 

il,118,729,56 

8,801,41 

21,252,l 15,27 

158,748,563,-

ı...ıra 

44,300.500,35 

805,182,60 

30,379,646,24 

ihtiyat Ak~I 
Adi ve levkallido 
Hususi 

PAS 1 E 

Tedavüldeki Banlmotlar: 

Deruhde edilen ewakJ nakcll:re 
Kanunun O ve 8 lnd maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafmdan 
vikı tcdiy.ıt 

Dmıhde edi. eYrala aakdi7e 
bakiyesi 

Karşılığı tamamen altm olarak 
iUveten tedavüle vazedileı:ı 
Reeskont mukabili ilbeten ted, 
vud, 

' 2,105.1?.,40 1 
4,516,007 ,70 

158,748,5153,-

14,072,062,-

144,676,501,-

19,000,000,-

13,000,000,-

Llnı 
15,000.000r-

6,621,180,10 

~·~~!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!! '\ nne tevfikan lıa.zine taratmdan 

llJ"" • • k H K 1 s:.ı:.:"~~danr ur ava urumu ; HAZIN~ BONOL:RI 

14,072,062r- 144,1176,501.-

176,1516.50!,-

Türk Llruı Mevduatı: 
ıs,51 s,453,79 

TICARJ SENEOAT 

BUYUK PIYANGOSIJ 
Esham ve TahviJit 007.dam 

(Deruhde edilen evrakı nak 
A- (diyenın karşılığı Esham 1tcı 

(Tahvılit( ıtibarf kıymetle) 

Dördüncü Keıcde 11 Şubat 938 dedir .. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
8 - Serbest eaha.m ve tahvilit 

ı\vıınsJar: 

Altm ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerıno 

tUssedarlar ~ 
~lulıtelif~ 

1,000,000,-

40,787,227.22 

38.871.156,02 
5,207. 725,47 

67,825,78 

8,638,805,19 

41,787,227,22 

44,078,881,49 

8,706,630,97 

4,500,000,-

Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dbvızJer ve alacakla ldi

ıng bakiyeleri 

Mulıteilf• 

1,264,54 

23,655,694,09 
23,1556.958.63 

100,225,668,91 

Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

M A M A-~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
Q Dr. H. ŞINASI bu piyangoya iştirak ediniz .•• 

Yeki\n 

16,521,192,56 

335,755,762,43 Yekim il 335,755,762,43 

~ler ve kuvvetlendirir. 
~ ................. ,_ " 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Artırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Ytlksek Mühendis Mektebi binuı dahilinde (Elektrik Laboratuvarında) 
yaptırılıM:ak olan (1041) lira (81) kuruşlUk ketif bedelli tadlllt &gık ek 
siltmeye konulmuştur. 

EksUtnıeai 17-1-1938 tarlh~e rastlayan Pazarteıı gllnU ~t .~4 de 
lacaktır. tık teminatı {78) lira (15) kuruştur. Şartnamesını gormek 

~:t nlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte Güm.il§ 
~u;:daki Mektep binası dahilinde müteşekkil komisyona. müracaatlan 

Dln olunur. (~) 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi <?o 'Slfı Altın üzerine avans o/0 ıt% 

Alacakll: Bursada Beyhan mahallesinde Beyhan cc:ddesinde 
18 No. da Mustafa oğlu Husrev Vuruşkan 

Borçlunun ismi ve adreai Satın ald1ğı şeyin cinsi ve Verdiği Noter senedi tarih 
ve Motör No. ve numarası 

Istepan oğlu Vıa.rta.n Kaynaklı Doç 937 otomobili mat.ör No. Noter senedinin tarihi 20/ 12/ 937 
Şi§li, Opratör Rauf Pata ıso- 126887 No. ll004ı~74 
kak No. 19 
Yukarıda isim ve ad?eBI yazılı fah sa, hizasında numara ve clıuri yazılı otomobil tarafımdan semenden 

olan borcunu ödeninceye kadar mUl kiyetini muhafaza kaydu şartile sat ılmıı bulunduğunu ve mezkiır oto
mobil tahıı aalis ta.ra.fm.dan satın alınacağı zaman benim riza ve muvafakati tabriıiyemin i!tihsali Jazun
geldiği bermucibi kanun 1lAn olunur. 
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Yağ,ı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağll gece ve gündüz 

KREMLERi 
Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
ihtiyarlan Gençleştirir, Gençl.eri Güzelleştirir. 

HASAN ismine ve Markasına Dikkat. 

'ı __ Vilc1yet ve Kaza Merkezlerindeki-• 

Kış CJeldi, havalar soğudu. Tüccarlarımızın .Naz~r• 
Ufak bir üşütme batınıza büyük bir hastalık çıkarabilir. Dıkkatıne 

Fena havalarda kendinizi 

G R i Pi .N Bunun için derhal bir 

ALiNiZ. 

Yurdumuzun bir çok yerlerindeki sayın Bayanlarnnızdan aldığı
mız mektuplarda bulundukları yerde 

F e III. i) 
bulunmadığından m~kil bir vaziyette kaldıklarını bildirmektedirler. 

Her ne kadar bu müşkili.tı koli olarak önlemekte isek de müşterile
rimize daha pratik bir kolaylık göstermek için her vilayette ve kaza 
merkezlerinde umumi vekaletimizi yapacak müesseseler arıyoruz. 
Kendilerine sUrümUnün fazlalığı cihetinden · epeyce bir kazanç bıra
kacak olan FEM!L satı§llll yapmak arzu eden tüccarlarımızın bir 
mektupla 

ismet Eczanesi lstanbul, Galata 
-----• adresine mUracaatları rica olunur. 

' .. M~kinist Aranıyor ' 
Ekskavatör makmelerınde makinistlik yapmış operatörlere ihtı 1 

yaç vardır. İsteyenlerin yazı ile ve (Makinist) rumuzile Istanbıt 176 
1 

No. lu oosta kutusu adresinP müracaatlan 

Tarsus Belediye Relsliijinden: 

ile koruyunuz. 
Baş, diş, adale ağrılarile Uşütmek
ten mütevellit bütiln ıztırapları 
durdurur. Nezle, kırıklık, grip ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa 
müessirdir. 

kullanınız. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

--

Belediyemiz itfaiyesine kapalı zarf usuliyle bir Yangın Arrzötil alma
caktır. Muhammen bedeli (6830) lira olup muvakkat teminat akçesi (512l 
lira (QO) kuruştur. İhalesi 20-1-1938 Perşembe gUnü saat 15 de Be
lediye Encümeninde yapılaca.:;ından isteklilerin şartnamesıni Belediye- Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

SEFALİ~ 
Al'cl1..kan sonra Bütün 
nö,.ı!art:lan. • /{urtuf e{um_ 

NEZLE - GRiP - BAŞ - VE ROMATiZMA 

icabında gürıde 3 kaşe abnabilir. 
Taklitlerinden aakınmız ve nrarla SEF ALIN isteyiniz. 

1 lik ve 12 lik ambal~ir vardır. 

MaHye Vekaletinden: 
Eski bronz be§ kuruşluklarla yU,z paralıklar ve nikel kırk parahklar 

1- 1-938 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1-1-939 t.arı 
binde tamamen tedavülden kaldınlacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince ilan olu 
nur. (8620) 

GRiP, BAŞ ve DIŞ A<iRILARI 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMATiZMA 

ve bütün ağrılannı d:ndirir. 

mizden aramaları ilin olıınur. {l) 

Bir hastabakıcı; 

Bu • ~iocel • li 
Cild unsuru 

Tesiri ldeta sihirli oldu. Bir kac; 
gUn :artında yüzUmdeki küçilk 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördüm ve iki Uç hafta 
sonra kendimi adeta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biocel'' cevheri bir 
Viyana üniversitesi profesörU. 
nün bUyük k~f dir. l3u cevher, 
şimdi J>f'nbe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde mevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel kullanmız. Sabahları da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini sürünüz. iki kremin tesiri 
ile en esmer ve çirkin bir tene 
bile yeni bir canlılık ve gençlik 
verir. Cild; beyazlatıp tazeleş

tirir ve bütün buruşukluklar. 

dan kurtarır. 

I~..!:· ~~E~~,~~~.~, 
Beyo~lu Yıldız ıWıeması karşı 

• 11 Leklergo Apt Tel 43924 • 

Sahibi: Ahmet Emin V ALMAN 
Umumi NefŞriyatı idare Eden; 

8. SALIM 
Gazetecilik ve Nefriyat Tnrk Llmitet 

~--------------------•' Sirketi. Bastliuh ver TAN matbaas. ı 

ısraraa G R i Pi N isteyiniz 

25ince 15 k l 
20 Kahn UrUŞ Ur' 

\ 


