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1938 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Koiısey Toplanıyor 
Habeşin ltalya . Tarafından 
ilhakı Meselesi Konseyde 
Münakaşalara Yol Açacak 
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Çok Çok 
Galip Hakkılar 
İsteriz 

o 

lngiltere Başvekili ltalya ile Bir 
Uzlaşma Yapmak Suretile Habeşin 

ilhakına Taraftar Bulunuyor 

[Ahmet Emin YALMAN] Fakat Habeıliler Konsey Tarafından ilhakın Tanın· 

B ütün bir ömrü bafka n.
tandqlan iyilijini dü

tGnınek:le, yobuzlara kalbini aç.
inalda, batkaJannm dertl~ni 
kendine dert etmekle geçiren 
&ail ruhlu bir iman evvelki gün 
&özlerini hayata kapadı. 

Doktor Galip H&kkı, arkaamdıarı 
afla.naca.le bir tUrklük ve inaanlık pa.r 
Çaaıdır. Topkapıda tıka.raya yardım 
içhı blr haö'll" cemiyeti şeklinde bir 
kale kurmuş, senelerce burada yok 
•uz vatandaşlar hesabına açlıkla, haa 
talıkla, elemle yeisle çarpışmıştır. 

. Galip Hakkı dünyanın her yerinde 
dikkati oelbedeoek, saygı uy~ 
C8.k neviden bir insandır. Fakat biz
de hususi bir alaka celbetmesine ay
tı sebep vardır. O da içtima! yardı
ıı:u böyle modern bir manada ka.vn
hn ve Yoksuzl&ra. yardım etmiye ve 

~ toQ~b{l~ ~mıj} 
~leketimime u oha.asıdır. 

maması için Şimdiden Faaliyet Sarfediyorlar 1 
Cenevre, 13 (TAN) - Milletler 

Cemiyeti Konseyi gelecek pazartesi 
günü yüzüncü defa olarak toplana -
caktır. Hariciye Nazırlarının ekser"Bi 
toplantıya iştirak edeceklerdir. Nazır 
lar daha evvel buraya gelecekler ve 
görüşeceklerdir. Bu görüşmelere bil_ 
yük ehemmiyet verilmektedir. Ro _ 
manya Hariciye Nazın gelmiştir. E. 
den ile Delbos pazar günü burada bu 
luşaeaklardır. Lehistan hariciye na
zın Bek'te ayni gün buraya gelmiş 
bulunacaktır. Sovyet Rusyayı Bari se 
firi Suriç temsil edecektir. Sebebi, Ha 1 
r!ciye komiseri ile muavininin mebus i 
olmak dolayısile meclisin ilk içtima 1 
devresinde hnzır bulunmak istemele. I 
ridir. 

Cenevrede bilhassa Italyanın Ha • 
beş imparatorluğu meselesinin konu 
şulacağı anlaşılıyor. l skanclinavya 
w. .ıc;ı.;ı&:ı.:4 ;&.&\,ir&.l \44J" uııa ~ • DJ ... 

dir. 

imar lşinde .ı.4na Esaslar 
Istanbul Dört Modern 
Meydana Sahip Olacak 

Sultanahmet, Sirkeci, Y enicami ve 
Taksimde Güzel Parklar Yapılacak 
Elektrik Şirketinden Alınacak 1.7 50.000 Lira 

Yenicami Meydanı İşine Sar/ediliyor 

-.ıı.wm mey mumn "ibugiinliu mızlyelt 

B ugilnldl ha~ ı~de g6-
Habe§rler, ltalyan istilbmm ta. -----------·--=-

Başvekilimizin 
Mecliste İzahatı 

latanbulun imarı işindeki ana ka
rarlar belli olmıya b~ladı. lstanbul, 
ilk hamlede dört modern meydan ka. 
zanacaktır. 

ten kurtulacak. etki binalar yılnlıteıtk 
~n yerleri temizlenecek, camibı 
denize kartı olan cihetinde 
setli bir park yapılacak, ~ 
miin cadde tarafları da bü
yü,k bir park vaziyetinde camiin et
rafını çevreliyecektir. Buradaı.., tapu 
dairesi, hapisane, sanayi mektebi ve 

nüllü içtima! ya.rdmı. ferdi 
llad.a.ka budunu geçemiyor. Yoksuz 
~ her birimiz elbette dil§Uriüyonız. 
kar,ınuzda avuç açan adam& karp 
taa.f duyduğumuz, bef, on para ve
~k Vicdanımızın yardım iştilıumı 
o 81\ .. ıçın uyuşturduğumuz m.manlar 
Ol~yor. Fakat bunu yapa.rlren yoklluz 
Juga ~en yardım eWğim.iae kaaa
&t edemiyoruz. 

Merhamet uyandıracak bir kıya
~ konuıa.n, söyliyeceği eözler bel
'lerin en çocuklarm, adJ ruhlu eerseri-

ve sa.rbo.,larm geçinme vuıta-
81. 01ınadığına emin değiliz. Mektupla 
dilQen bir taıam adamlarm da bunu 
~ bir geçinme vurtaeı haline 
~~ olmala.nndaıı ha.kkile filphe 
ediyoruz. 

Merhamet uyandırmak, yardım ie
~ek maksadile her gün her tarafa 
~ VUra.n sayısız insanlar var. Bun 
-on kimi.si ya.rdmıa llyiktir, kimisi 
defildir? Fertler bunlan takdir et:ek. iınklıımdan mahnım olduğu gt-

hİri.biıinin arkuından gelenlere 
~için de fert halinde vatandaı 
-ııa. kudret yoktur. 

f( Udreti olan bul ~ginlerimi 
L zin kenarda. kö,ede ha.yır 
'"'~ediklerini duyuyoruz Fakat bu fa 
~erin hududu, içtimai tesanüt 
~Plerinin arzu ettireceği derece 

Çok uzaktır. 
Bu bakımdan kendimizi hele kom

:,:nıuz Yu.ne.nist.anla mukayese ede
d k olursak bUzUn duymamak elde 
~ildir. Y una.nlrlar bu bakımdan bü 
la dünyaya örnek sayılaca.k inaa.D
)'e~· BUtUn bir ömürlük mahrumi 
l'er~ beıb.asına dünyanm uzak, uzak 
lltbı de kaza.nılmıt 8el"Vetler, gil
l'ok birinde Yun&ll 111&ywdUDUD 

"rUJıa.SUz_Ianna nasip oluyor. Atin& ve 
rıuııu nıstanın her köşesi böyle gö
t1ru hayır iflerile doludur. Atlııa 
d·rn;ersiteai. Yunan zenginlerinin yar 
CaJt aıile ~ıyan ve hUk<Unetten an 
bir İetsadiifi para yardunlan gören 
'Ual \'a.rlıktrr. Atinada bu kabilden hu 
~. :ıilz.eler, hastaneler, aa.natoryom 
~ Ylr müeueaeleri çoktur. Ço
bb- rda kemik veremini tedavi için 

l''tlJıerı zengtııinin vUcude getir-

(Arkul 10~ 
I 

l,.Ptaeyİ CenevreJe tem.il 
eJecelı olan B. Eden 

nınma.rna& için bUyük bir faaliyet ar 
fetmektedirler. lngiltere Bqvekili, 
İtalya ile bir uzlaşma temini §artile 
bu hu911sta bir anlaşmaya taraftar. 
dır. :Fakat Amer'kanm, tecavüz harbi 
neticesinde ele g~irilen arazirun ilha 

(Arkaın 10 uncuda) 

Çinliler bir mukabil 
taarruza karar verdiler 
Japonlar Cenubi Çine giriştikleri 
ilerleme hareketini tehir ettiler 

Çinin Parls Sefiri Londrada Bir istikraz 
Akdi için Müzakereye Girlıiyor 

Nankine yapJan Japon taarruzundan bir görünüf: 
Japon hücum mülreul.eri Nankin önlerinde 

Lon~, 13 (TAN) - U~k Ş~~ En son Çin te?Uğ.ne göre, Çin tay. 
harp vazıyeti §U merkezdedır: Çin mıl yareleri, Vıuhu'dan kalkarak Singian 
il lideri Mareşal Çang.Kay..Şek §imal ga varmak te§ebbUsUnde bulunan iki 
den ve cenuptan Japon tehd dme ma Jap:m topçekerini batırmışlardır. 15 
ruz ~ulunan. Suçovdadır. Burası e~ 1 Japon tayyaresi dUn Nanning ve Ki. 
mühim demıryolu merkezlerinden bı angsi il7.erine uçmuşlar, bunlar. 
rldir ve dört hattın buluştuğu nokta . dan kisi Çin tayyareleri tarafmda.n 
dır. Japonların bu şehırden 250 kilo düşUrU!mtlştilr. Çin kttalan pazartesi 
metre mesafede bu!unduklan anlaşılı gilnü Tsintu - Pukov demiryolunun 
yor. Maretal. Şantung valiai ile görüş kırk kilometre garbindekl Çuangçiafj 
mtıştilr. Bir ri~ete göre vali. Tsi - yen!den zaptetmişlerdlr. Çinlller·n bu 
nan'm ziyama sebebiyet verdiii için sahada büyük bir mukabil taamız ha 
tevkif olunmuttur. Fakat bu haber te zırladık.lan, burada şiınş.1 ve ~pta 
VYfl\ ttnıeıniftir. (Arkam 1 lllletlde) 

B. Celal Bayar· 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
Bilyilk Millet Meclisinin önümüz.deki 
'Pazartesi günü kış tatili hakkında da 
rar vereceği anl~ılıyor. Bu toplantı 
da Başvekil B. Celll Bayarm harici 
po_litlkamız hakkında mühim ve etraf f 
lı ızahat vereceği anl&ftlryor. B. Ce _ 
W Baya.r bu aym yirmiainde Istanbu. 1 

la gidecek ve b 'r müddet Yalova.da 
istirahat edeoektir. 

1 - Sultanahmet meydanı, 
2 - Sirkeci meydanı 
3 - Y enicami meydanı 
4 - Taksim meydanı 
Sultanahmet meydanı, bu dört civanndaki bütün binalar yık:lacak, 

meydan arasında en genişi olacak, bu bunların yerine vilayet, beledi.)e, ad
nw parklarile, yeni devlet binnlanl..: liye binalarile diğer resmi daire!.er in 
bir "devlet mahallesi., halini a'acak. şa edilecektir. 
tır. Burada Sultanahmet camiinın et. Sirkeci meydanı; şark demiryıollnrı 
ra.fl bugünkü kötii ve mol<>z vadyet - (Arkası 10 uncuda) 

Bütün Haberleri 
Tasnif Ediyoruz 

TAN, bugünden itibaren gazetecilik tekniğinin en 
mütekamil ,ekli ile kartınıza çıkıyor. 

TAN, haberleri, en kolaylıkla bulunab=lecek ve en sü
ratle okunacak bir tasnife tibi tutnuya karar vermittir. 
iç aayf alanmızda haberleri hergün yerliyerinde bula
caksınız. 

Bu tasnifte evvela haberler umumi mevzualara göre 

aynlmıt ve her habe~n sayfası teabit olunmuttur: 

ikinci Mıylacla: Yerli haberler, Ankara haberleri 
Vçüncii saylacla: Harici haberler 
Dördüncü saylacla: Mahkemeler ve Adliye haberleri 
Bqinci sayfada: Makaleler, ecnebi karikatürleri 
Altıncı sayfada: Spor haberleri, hikaye ve okuyucu 

mektuplan 

Paris Elçimiz Yedinci saylacla: Röportajlar, ecnebi gazetelerden 
iktibcular 

Bir Ziyafet verdi 1 Sekiz.inci saylacla: Memleket haberleri, bir gün hal-
Pa.ris, 13 (A.A) _ Ha\78B bildiri- 1 talık radyo programı 

yor: Türkiye Büyük Elçisi B. Suat 1 Dokuz.uncu aaylcu:la: Ekonomi haberleri 
Davaz ve refikası, Başvekil B. Chau Fakat bu tasnif ile de iktifa edilm"yerek haberlerin sü-
tempe ve refikası ,erefine bir öğle 1 ratle. ve yer'iyerinde bulunmasını temin için her ••yfa-
ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette, ay- , d -
ni r.amanda, Hariciye Nazın B. Del- aki haberlerde aynca ait oldutu yer taan.fe tabi tutul-
boa. Maliye Naz:n B. Bonnet ve re- IDUflur. Bugün iç sayfalarımızı açınız ve bu taanif e dik-
fikUt, diğer hük<Unet azalan, birçok kat ediniz. 
mebualar, cdplomatıar, edJp!er ve Bu suretle lüzumsuz büyük eerlevhalardan kaybedilen 
hariciye erklnı da hazır bulu.nmut- yerler kazanılmıt olacak, haberler kolaylıkla bu:unacak 

turZiyaf et. ~Jr samimi bir hava için- ll!!!!!!!!!!i!!v!!!eli!i!iikaii!i!!!!rii!!!!in!!!!i!!tat!!!!i!!ırmas!!!!i!!!!!!!!!!!!m!i!a!!!!!!im!!!!!!!k!!!i !!!n!!!k!!!a!!lm!!!!!!ı~yacakt!!!!!!!!!i!!!!!!!ır!!!. i!!!!!!!!ii!!i!!!!!!"!!!!!!!!!i!!!!!,J 
de cereyan et.mietir. 
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• 
lngilterenin Deniz 
Silahlanması Nasıl 
Tahakkuk Edecek 
'"'~""""'~"""'~"""" , ,,,.,,~ 
' Yazan : Winston Churchill ~ 
"'-~~~~._.__----~.,...,~~~ 

1938 senesinde medeni millet 
ler malik oldukları ve ya • 

hut elleri altında bulundurmıya 
müktedir olacaklan sılahların kuv 
vetile mütenasip ehemı:ııyet ala • 
ca.klardır. Ahalinin hılızuru, mUes
seselerin hürriyeti mahkemelerm 
bitaraflığı, eski an'aneler, ça1.ışan 
wısurların refahı, felsefe şiir ve 
sanat bu devirde hiç te ehem
miyeti olnuyan tcf erri.iat kabilin • 
dendir. 

Silahlar ve bunları kullanacak 
adamlann kuvvet ve kabıllyeti Ü

zerinedir ki, bUyük küçük millcL 
ler hal ve harekctler.nı t:ınz!m e -
deccklerdir. 

Sevinelim ki, Bı·ıtanyn doı:an • 
ması kuvvetlidir. S:liüısızlanma ha 
reketleri csnnsmda hile :30 ı'l.ilyl)n 
sterlınlik bir tahs sat. deniz büt _ 
çcslne konarak maddi .kuvvetınln 
artmasmo. ve mevcut saglnm teşld 
litınm devamın çalrşı1dr. BUyUk 
mikyasta harp kruvnzöricrl ve zırh 
lı inşn edildi. 

1935 sc.nesinde başgöstercn ltal 
ya ht\dıseleri esnasında Cun:ralligln 
istediği bUtUn vasıtalar, her mem· 
badan tedarik edilerek eh aı. ı:m 
verilmiştir. Hava hUcumlanna k.tr 
ıı gelebilecek bUtün tedbirler ıs • 
1ah cdllmi§tir. 

L ord Fi erin m şhur bir sö. 
zU vardır: "Britanyn do

nanması birinci sırada gelmeli •·,·,, 
Ben lngiltere bahriyesinin mnl k 
oldUb'll imtiyaz ve kolaylıklan iyi 
kulla.nmadıi;"llla kail değilim. Ha • 
len devlet, donanma. için, mesel 
ltalyadan dört kere do.ha f nzla 
masraf ihtiyarını göze almıştır. Her 
kategor.lden gemi yaptırmak hu -
•usunda geniş bir programla yUrU 
nUyor. Gemiler hususi veya ı-esmt 
t.o~o.'l'Ullo .. ~ ;nı;ıa hoJ ' ... .:ı--ı:- u .... -

lar arasında beş tane harp knıva_ 
zörU vardır. 193 senesı zarfında 
en kuvvetli cinsten bir filo inşası 
eldeki programın başlıca esasla • 
nndandır. 

Sıkı bir talim v~ terb ye hayatı 
içinde yetiştirilen gedikli efrat ile 
gemilerin insan kadrosu tamamla,. 
nıyor. 

Denizaltı gemilerine karşı alına 
cak ınU.dafaa tcdblrlerile tatbik e. 
dilecek milcad.ele ınetodlnrı, umu
mi harp esnasındaki usullerle kı
yas edllemlyeoek bir mükemmeli
yete yllkseltilmiştir. lyice teçhiz 
edllmJ~ deniz fllolarma karşı vu.. 
kua gelecek hava taarrutıarmın 

kati neticeler veremiyeceği hakkın 
daki noktainazarlann kuvveti gün 
geçtikçe tebarlb: ediyor. Ve mavi 
•ular üzerinde hangi devlet daha 
kuvvetli bir harp hattı tesis edebili 
yorsa kuvvet ve satvetin onda oldu 
tu keyfiyeti tnhakkuk ediyor. Bu
gün bütün Avrupa devletleri bira
raya gelse Inglliz hattıharbi ka-lar 
kuvvetli bir mevcudiyet yarata • 
ma~ar. 

B lr rnuahedeye göre, Amerika 
Birleşik devletleri lngilte 

re derecesinde gemi yaptırmıya 

nıeıundur. Reis Roosevelt bu key
fiyeti tahakkuk ettirmek kararında 
dır. Amerika donanmasının kuv • 

veti dilnya nizamının bozulmama.
sına yardım eden bir destektir .. 
Dünya emniyetinin bozulmaması.. 
na yardım edecek ikinci bir un.sur 
da Fransa donanması.dır. 

Herhalde "nebillr ki, bUtün bü 
yUk denizlerin kontrolU garp bU • 
yük dev.Jetlerinin elinde bulunu _ 
yor. Ve onların ticaret ve ehemmi
yetlerinin muhafazasına yardım e. 
eliyor. Bunun böyle olması kadar 
hnyırlı bir şey )~oktur. Çünkü bu 
büyük devletlerin hiçbiri bir diğc 
rlnin istiklaI, huzur ve refahı hak. 
kında en kUçilk b ir kötU niyet bes. 
lemi yor. 

Belki biz herhangi bir memleke
tin idare tnw hakkında şahsi blr 
fikir sahibi olabiliriz. Fakat bun 
lnnn ma:ı ve mülklermi gaspet _ 
mek aklımızdan geçmez. Sulh za.. 
me.nı BUyUk Brltanya herhangi bir 
orduya malik olmayı dUşUnmcdi. 
l{UçUk bir ordumuz var ki, impa • 
ratorluğun ihtiyat polisinden baş.. 
ka bir şey değildir. lkincl derece 
bir Avrupa devletinin derhal eUAh 
altına alabileceği kadar az bir kuv 
vetle muhafaza edilen lngiliz bay. 
rağı altında yUuerce millet ya • 
eıyor. 

Ordu tcşkilfttımızın en mUtekL 
m 1 silahlarla takviyesi zamanı gel 
mı§tlr. Asker alma usulleri yeni -
Jeştirilmiş ve ordunun yUksek ku. 
manda beycU gençleştirilmiftir. Or 
duda yeni bir tetkik ve teşekkül 
safhasının açılmış olduğuna §Uphe 
yoktur. 

H ava kuvvetlerine gelince; 
burada demokrat devletle 

rin. biraz zayif olduğu g6rUlUr. Bir 
Fransız G-Onerali birkaç zaman ev. 
veı Avrupa hava kuvvetlerinin fÖY 
le taksim eclilmi§ olduğunu söyle. 

Almanya (3000) Italya (1200) 
lngilterc (1500) Fransa (1000), 
Eğer bu rakamlar hakikatse lngil-
tere ve Fransa. bütün zen-
ginliklerine, rağmen bu ka-
dar aşağıda kalmış olma -
larmdan dolayı utantnalıdırlar. Av 
vam Kamarası açrlrr açılmaz hükfl 
metten bu husu!ta alınmış olan 
tedbirler ve neticeleri hakkmdl\ ma 
ınmnt ve teminat istemek parla • 
mentonun vazifelerl icabından ola· 
caktır. 

Mister Ba1dv1n bize Ingfltere 
hnva sllfıhının hiçbir Avrupa de>'. 
Jetinden ~at;'! knlmıyacağı hakkın 
da kuvvetli valtlerde bulunmuş • 
tu. Eğer bu proje tahakkuk edeme 
mişse alakadar devlet adamlarına 
ağır mcsuliyeUer yUklen.iyor :i'! 1 ek 
tir. 

BüyUk Britanyanrn mUdafaası 
için her türlü f edakf~rhktan ,eri 
kalınmıyor. Bı.r seneden az bir ı;a 
man zarfında sarfcdilen pa!'anm 
bir buçuk milyar sterlin olduğu ::iü 
şUnUlürse fedakft.rlrğtn bUyUklüğü 

ta.sa.vvur edilebilir.Allaha şükür, ln 
gilterenin kredisi o kadar kuvvet 
lidlr ki, bu muazzam yükiln malt 
tarafı da kolaylıkla iktiham edile. 
bilmektedir. Hürriyetin ve demok
rasinin dostları, giren senenin ka. 
ranlığma. korku ve tercddUtie bak 
masınlar ... 

--. 
[ YERLİ HABERLER ~: 

"Yekta yı batıran gemi GençHukukçular 
• '' Dileklerini 
lımanda durduruldu Anlattılar 

Köstence limanında "Yekta,, va-,- Unive111lte rektörü profesör Ce-
purunu batıran Norveç bandıralı P.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,...--...--..-------=•a mil Bilse!, dün, ikinci çayını hukuk 
"İrnaria,, gemisi, evvelki gece Uma- iLK ASKERİ fakültesi son sınıf talebelerine ver-
nımıza gelml§ ve burada tevkif edi- miştir. Toplantıda hukuk deka.nı Pro 
lrek haciz altına alınmıştır. T ABIBIADIL fesör Ali Fuat ta buhmmuştur. Ce-

"Yekta,, nın sahibi hiıdlseden son mil Bilsel, toplantıyı açmıştır. Bun-
ra Romen mahkemesi kararile Nor- •-.. • 4 _ • dan sonra talebeler ba.z1 dileklerde 
veç gemi.sine Köstence limanında ha bulunmuşlardır. Bu dilekler ıunJ.ar.. 

ciz koydurmuştur. Fakat, geminin a-
centası, 15,000 İngiliz liralık temi
nat vermiş ve oradan hareket etmiş
tir. Bunun üzerine Yektanın İstan· 

bul accntası 10 bin liralık mukabil 
teminat göstermek suretiyle ikinci 
ticaret mahkemesinden haciz kant.rJ 

almıştır. Liman idaresi vaziyetten 
haberdar edilmiş ve vapur, gece sa
at 23,30 da Büyükderede alakadar 
memurlar tarafından durdurulmuş
tur. Kararın tebliğinden sonra Nor
veç gemisi, Haydarpaşa açığına ge. 
tirilerek demirlemiştir. 

"lrnaria" nm acentası, tevkif t. 

ranna karşı bir protesto göndenni§, 
bu kararın muteber olamıyacağını, 
gemi Londrada sigortalı olduğu için 

davanın ancak orada görilleblleceğl
ni iddia etmiştir. Acentaya göre, Ro
men hUkUınet.ine 15,000 liralık taz-

minat verildiği için burada tekrar 
tevkifine lüzum yoktur. 

Halbuki, Yek tanın sahibi. kendi
lerine ayrıca teminat verilmesini is-
temektedir. Romanyada verilen te
minat, İstanbula çevrildiği takdirde 
de geminin yoluna devam etmesine 
müsaade edilecektir. 

Norveç vapurunun süvarisi, dün 
bir muharrlrlmize §Unlan söylemi§
tir: 

- Yekta vapurunun batmasında
ki suçumuzu itiraf ediyoruz. Fakat, 
teminat bıraktığımız için yeniden 
alıkonulınamıza mahal yoktur ... 

Maliyede: 

Devlet Varidatında 

dır: 

1 - Bazı kitaplar çıkmamıştrr, Çıkanla 
rın bir kıamı pahalıdır, Not tutmak mecbu 
rlyctı k&ldırılmnlı ve profe1ör1in t.akriri ıte 
nocrari ile zaptedilerclc talebeye daiıtılma 
lıl.iır, 

2 - Taşradan gelen talebelerle, hali vak 
tl yerinde olmıyan talebelere bir yurt açıl 

1 malı, bir lokanta, bir lokal, bir apor ve 
bir eilence yeri kurulmalıdır, 

B. Nizamettin Ôrgügören 

GUlhane hastanesi teşrihl marazi 
başmuavini yilzb~ı Nizamettin Or
gügören, Tıbbıadli müessesesindeki 

sita.jmı bitinniJ ve Türkiyede ilk as
keri tabibi adil olarak yetişmiştir. Bir 

kaç gUne kadar Aaıka.nıyo. gidecek· 
tlr •. 

Belediyede : 

Gıda Maddesi Satan 
Dükkanların Kontrolü 
Gıda maddeleri ile içilecek şeyler 

satan dükkanlnnn kontrolü bundan 
sonra e_u usulle yapılacaktzr: 

Har ı..-ıı.nıva.. m.A~~ı.ı. lln. "•• +1# 
tişte bulunacak doktorıara birer iş 

verilecek, teftiş yapımlar saat kaçta, 

hangi yeri teftiş ettiklerini ve ne gi· 

bi kusurlar bulduklarını bu fişlere 
yazarak günil gününe fımirlerlne ve-

3 - Fakültenin kitaphanesi ISiah edilme 
li, 

Kitaplar evde okunmak tlzere mllıu.de 
edilmelidir, 

Kitap ve not nıeeelesine evvel! fa 
külte dekanı Ali Fuat oevaI? vermiş, 
not tutmanın dersi iyi dinlemenin 
§artlarından biri olduğunu ve ıtenog 
rafi usulünün talebeyi devamsızlığa 
sevkettiğini söylemiştir. 

Rektör de talebenin dileklerine 
karşı hulAaa.ten §U cevaplan vermiş
tir: 
"- Stenogra.tl uaullle Unlvenıite 

uğra.şamaz. Fakat, talebe ta.ralın • 
dan bir teıtebbUı ohırea, yardımda 

bulunurum. Hedeılimlz, her denin 
bir kitabı olm.uıdrr. MUhim bir k~ 
mı temin cdllmlftir. Kita.plann pa
halıhfı işine gelince, profesörlerin 
telif hakkma mUdahaleye hakkımız 
yoktur. Universltenin bastırdığı kl· 
tapların formuı da KUltUr B&kanlı
ğmın kabul ettiği aaga.rt fiyat olan 
8 kUl'WJ üz.erinden verilmektedir. 
Yurt, lokal ve lokanta meseleainde 
yerden göğe kadar ha.klııımz. Yük
sek muallim yurdu Vefaya naJdedJ.
yor. O binayı haziranda fakir tale
beye yurt olara.k tahsis edecefiz. Lo 
kanta, bizim elimizde olmıyan bur 
ge"n r<a1mışüı\ ·t:&K~~·ııuır&r. ~u 
sene yaptırılacaktır . ., 

Edebiyat Talebelerinin Seyahati 

Mühim Fazlahk Var recekıcroir. 

Sömestr tatili dolayıslle edebiy&t 
fakWtesi talebelerinden bir kımm, 
profesör Ali Nihadin reialikinde ı. 
mire gideceklerdir. Bir kısmı da, do
çent Mükremhı Halinin reisliğinde 
Konya ve civ.a.rmı dolqaca.klar, ta
rih tetkikleri yapacaklardır. 

1937 mali yılının yedi ayı içinde 
devlet varidatından elde edilen hası
lat 164,351,000 liradır. Yedi ayda 
tahmin edilen, yıllık varidatın yüzde 

71,1 i tahsil edilmiştir. Devlet vari
datının her cinsinde geçen yıllara 

nazaran bir fazlalık vardır. Malt se-

Diğer taraftan, pis lokantalar için 
verilen kapanma kararları, itirazlar 
yüzünden çok geç tatbik edilebilmek 
tedir. Belediye, bu şekli mahzurlu 

görmüştür. Verllen kararların, der-. 
hal tatbiki suretiyle müessir bir ha
le getirilmesi için belediyeye ait ce
zai hükilrnler kanununun değlştiril

ne sonunda da tahmin edilen vari- mesi istenecektir. 

El Arabası N ümuneleri 
dattan mühim bir miktarda fazla 
tasllat yapılacağı anlaplmaktadır. 

Beşiktaı Maliye Şubesi 

lnhisarlarda : 

(Tiryaki> Bulunmuyor 
İnhisarlar' idaresinin piyasaya en 

son çıkardığı "Tiryaki., sigaraları, 

büyÜk rağbet gönnüıtür. O kadar 
ki, bayilerde ve tütlincillerde bu çe
şit sigaralara güçlükle rastlanabili
yor. İnhisarlar idaresinin, fazla ara
nan bu &igaralan ihtiyaç nisbetinde 
cıkarması isteniyor. 

• 

1-A~k~;;d;~-~···1 Telefon ve Telgrafla i .. _.... ··-· 
Atatürkün 

Mısır Kralına 
Hediyeleri 
Ankara, l 3 (TAN muhabi

rirıJen) - Mısır Kralı Majes
te F aruk'u!1 evlenmeai dolayı· 
sile, CümhurreiBimiz Atatür
kün düğün hediyeh olarak 
gönderecekleri ctfyayı Bolu 
Mebusu Cevat AbbtU Gürer 
Mısıra 11ötürec:ektir. C eva1 
Abba.t Gürer ;yarın akıam To
ros elupresile buradan hare
ket edecektir. 

Maliyede Yeni Yapllan 
Terfiler ve Tayinler 
Ankara, 13 (Tan muhablrinde.nl

Merkez hazine avukatlarından GUJ!L
de, Kastamonu muhasebe müdürü Zi 
ya, Kadirli malmildilril Hasan, Erzin 
can muhasebe müdürü Refik, Ulubor 
lu malmüdürü Nafi, Manisa muhase 
be müdürü Halil, Muğla tahsilat kon 
trolörU Oğuz, Isparta tahsilat kontro 
lörll Klmil, Kırklareli t&hslllt memu 
ru Orhan, Söke malmüdürü Süleyman 
Niğde muhasebe mUdürU Suphi, Kara 
mUrsel malmUdUril Nedim yerlerınde 
birer derece terfi etmişlerdir. Kurku 
telinden Şt1krU Fethiye malmüdUrlO.. 
ğüne, Erzurum muhaeebe mildürU 
Tahsin Of malmüdürlüğüne, tahs:JAt 
müdürlüğü memurlarından Rıza lnce 
su malmüdürlüğüne, Kars muhasebe 
müdürü Münir Hopa malmüdürlüğil.. 
ne Vezirköyünden Hilmi Gölköy mal 
müdürlliğUne,Fothiye malmüdür veki 
li Hikmet Denitli muhasebe milıiilrlü. 
ğüne, Tokat veznedarı Mazhar lst..aıı 
bul kontrolörlüğüne, serbest avukat 
Fahri merkez hazine avukatlığına 

nakil ve terfi etmişlerdir. 

Y llın ilk Haftasında 
Kliring Hesaplarımız 
Ankara, 13 (A.A.) -lktısat Veka 

Jetinden alman malilmata göre, 
Fnlzill'auhıfü"ü~ymdur:-=-- "ft--~1-

Dış ticaret:.l{Jiring hesaplan ba.Jd 
yeleri ve kredili mübaya&lara ait ta. 
ahhütler 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından alınan hesap hülasala.nna 
göre 8.1.1938 tarihindeki kliring ne.. 
sapları bakiyeleri ve kredili mübaya. 
e.t& ait taahhütler yek\ınla.n: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Baa • 
kaamde.ki bAlkajlar 
Memleket Miktarı T. L 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoılove.kyıı 

Finlindiy, 
Franu 
Hol&nda 
Ingiltere 
Ispanya 
Iıveç 

ltviçre 

1.988.800 
24.800 
ı.ıoo 

2.538.200 
880.700 

ıf.097 .(JOIJ 
ı.ıır;.000 

8.4ıl.800 
Be§lktaşta eski saray eczanesinin 

bulunduğu yerde bir maliye şubesi 
binası kurulacaktır. Belediye, şube
nin burada yapılmasına itiraz etmiş, 
Barbaros meydanı açıldığı zaman 
gösterilecek yerde kurulmasını lste
mi§tir. 

Hamallarla gezici esnafın kulla
nacakları el arabalan nümuneleri 
belediyece haz.ırlanmıştır. Vali An· 
karadan döndükten sonra bu numu
neler esnaf cemiyetlerine verilecek 
ve Nisan bire kadar kendilerine müh 
let bırakılacakıtr. Nisandan sonra 
bütün şehirde hep bir örnek araba
lar kullanılacaktır. 

,, BiRKAÇ SATIRLA 
• • 

ltalya 
Mac&rlstan 
NorveÇ 
Romanya 
Ruıya 

Yugoaıavy& 

Yunanistan 

ıf1'5.4.00 
1.643.500 

880.100 
l.6l58.700 
~3.000 
61}5.700 

1.739100 
63 b(l() 

299.200 
137.800 

Otelcilerin Müracaatleri 
İşgal ettikleri binaların gayrisafi 

varidatından yüzde 3:5 vergi ödiyen 
İstanbul otelcileri maliyeye ve Tica
ret Oda.sına müracaat ederek, bu 
verginin yüzde ona indirilmesini is
temişlerdir. Bu müracaat tetkik e
dilmektedir. 

Etekle Nakliyat yok 
Eşekle nakliyat Eminönü ve Be

yoğlu kazalannda geçen Ağuatoıun 
birinden beri yasak edilmişti. Bele
diye sınırlan içindeki diğer kazalar 
da da bir Şubattan itibaren eşekle 
nakliyat kaldırılmıştır. 

S Umer Bınk wnum mUdUrU Nurul-
lah itaat Sllmer, dOn öll• treni ile 

Ankarayı ıitmlıtlr, 

• H arblye ile Takılm araamdakl batva-
rm çlçeklendlrilmHlne dOn bqlan 

mııtU', 

• 
YekOn 27.322.900 

Çukurova Sulama Kanah 

GÜNÜN HADİSELERİNDEN RESiMLER: 

p atabıhçe cam fıbrtka1mda çallfln 
Hamit ve laman leminde lkl amele 

le yüıUnden kavıı etmlıler, blriblrlerini 
muhtelif ~erlerindeıı yaralamıtlardır, 

• H ayc!arpqadan ve Derinceden. ihraç 

Adıına., (TAN) - Kurtuluş yıldlS 
nUmU gUnU, Çukurova.nın sulanması 

için açılacak kanalların temel atına 
merasimi de yapılmışur. Erkek mual 
Um mektebi clvarmdald mahalde ilk 
kazmayı vali vurm~ ve nutuklar 
söy!enmiştir. 

Köatencede Yekta vapurunu batırdığı için limanımızda 
tevkil edilen Norveç gemui 

Vniversite Rektörü B. Cemil Bil•el tarafından Hultuk talebe.ine 
vailen çayda bulunanlar 

edilecek ihraç mallarınm rıht1111 
reami, bu aym ıs inden ltlbaren % SO ın. 
dirilecektir, 

YURTTA HAVA VAZIYET! 

Yurdumuzun Ege mmtllkasmda hava az 
bWutlıı, diler 1erlerdt tamamen kapalı. 
Konya havaliıl ılııli ıeçmiıtir, 

Rüzcirlar Trakya va cenubi Anadoludlı 
şimalden. Karadeniz k171larmda cenuptan 
hafif kuvvette esmiş, yurdun diier yerle 
rinde ekseriyetle aaldn kılmqtır, 

.. 

ı ind ay Giio: 31 Kasım: Ol 
Arabi:ı 1356 Rumi: 1353 
Zilkade: 12 Ikinciki.nun: 1 
GUnet: 1,24 - Oile: 12,23 
ikindi: 14,49 - Akp.m: 17,02 
Aatıı: il.Si - lırıalk: 5,38 

Şehrimlroe Hava vette umiıtir, Saat 14 te barometre 763..S 
Dün latanbulda hava tamamen bl)alı milimetre idi, hararet en çok 9 ve en ~ 

reçmiş, rüzgar Iİmali ııarbiden baf'ıi Jaıv- 6.S l&Rtİ&rat olarak ka•dedilmistir. 
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~UGü~J 
Peşte Konuşmalarının 
Verdlği Neticeler 
R oı:na protokolları devletleri· 
, nin, yani Avusturya, Maca· 

~ıstan, İtalya hariciye Nazırlanııuı 
~ş~ toplantısı, umutmıyan b~ 
lca diseye vesile teşkil eder, diye~-

h 
tle takip ediliyordu. Böyle bır 

QdL 1- "llSe vuku bulmadan konuşma· 
r hitın.iş ve konferans dağılmış

\tt. 
ltoı:na protokolları 1934 te im

lalaıunıştı. Protokollann biri si
~asi ı:nahiyettedir. Ve üç devleti 
llsusi surette alakadar eden ve 

llnıUıni mahiyeti haiz olan bütün 
:eselelerin aralarında istişare e-
11.nıesini temin eder. Diğer iki 

~l'otokol iktısadi mahiyettedir. 
edefleri üç devlet arasında iktı

~di nıübadeleyi hızlandırmak ve 
eııdj yağı ile kavrulmak tema

)iijiine,, karşı gelmkti. 
\r·Uç devlet mümessilleri 1936 da 

13'8:bada toplandılar ve o zamu 
-'\'lısturya ve Macaristanm yeni· 
~en silahlanması meselesi konuşu
~ak bu devletlerin ııilih1anınak 
h.11s'll.Sunda haklı olduklan neticesi
be "•nldı. 

Fakat o zamandanberi İtalya ile 
de\1\etler arasında münasebetler 
0ldukça mühim tahavvüllere uğ
t'adı. 

~a • Macariatan: 

Es i.r kere İtalya Milletler Ce-
nıiyetinden çekilmiş, Avm· 

ttu-ya ile Macaristan Milletler Ce· 
:UYetinde kalmışlardır. Peşte 

1 
°llfe~ansımn nihayetinde bu ~ev 

etlel'ln de Milletler Cemiyetin-
~~ aynlmak için karar verecek-

l'l sanılıyordu. Fakat mülikat 
~.nunda neşrolunan tebliğe göre 
.. ?Yle bir hadise menuu bahis der•dir. Yalnız bu devletler de Mil-
etler Cemiyetinin bir blok halini 
•lrna:rııası için çalışacaklardır. 
tıı Fakat Viyana toplantısından 
eşte toplantısına kadar geçen 

~Üddet arasmda daha başka hii
ı,; '\e\e~ " Je vuku buldu. İtalya Yu-

JWı\I.~ a ;•~ ... nıfüıi.mu~il ft.\\111\1&11 
'X\\a\nı!~ d ~ ti .. dii~• .. ·· 
ı:· ~ ~~.ır ogru y ru 6 u.aau 
~ ! n1ıştir. Hal6uki Macarista-
~ hu iki devletle arazi davası, e
t &lliytler davası vardır. Orta Av-

h~Pıuıın en mühim meselelerinden 
ır· 

1 
1• Macaristanın bu devletlerle 

: all ıneseleleridir. İtalya ise bu 
evıetıerle nnlaşmı~ bulunuyor ve 

ltnlaşnıalarını sağlamlaştırmıya 
Çalışı, . İ /or. Bır aralık talyanın Yu-
::slavya ve Mauristan, ve Ro

anya ile Macaristan arasında 
:;-ıaşnıa imkanlarını araştırdığı ve 

acaristarun arazi davalarından 
"~zgeçınek üzere olduğu ileri sü
~dii. Fakat bu iddialar henüz ta
b akkuk etınemistir. Macaristanm 

11 Yoldaki iddialarından ne dere:e feragate hazır olduğu ve İtalya 
tarafından bu yolda vuku bnlacak 

1 
ll\>siyeleri ne derece ehemmiyet

... ~ telakki edeceği henüz belli de
gıldir. 

ltqJ 
~: 

İ talya ile Macaristan arasın-
ı daki vaziyet bu merkezde 
~~uğu gibi İtalyanın Almanya ile 
t.Q 'llllnsebtlcrini sıklaştırması da İ
li).~!• ile Avusturya arasındaki 

._'lbllSebetler üzerinde de tesirini 

~:erı:niştir. Bun~n.la her~~~~ ~
ğ-u 1uryanın istiklalı ve butünl~
lı" talyayı ali.kadar eden en mu
~tn Jneseleler arasmdadır. Faka! 
t ık Roına _ Viyana arasındaki 
~ he~aberliği eski hararetini kay-

hni .. g·· .. 
a--ı Qrunüyor. 

t . 1ln'Qn neticesi olarak gerek Ma
ı:rıstan, gerek Avusturya Millet
•~ Ceıniyetinden çekilmek husu. 
et da italyayı taklit veya takip 

llleın · ~ ışler, yalnız İtalyanın Habeş 
ı. Pıu-atorluğu.nu tanımak ve is-
llıtyada . h .. 

lciı ası General Franco u-
llleti · 

illi\\ nı tanımak yolunda tedbir 
1t,,.1 ak gibi bazı noktalar üzerinde 

.. Ya ·ı 
te k 1 e anlaşmışlardır. Ve Peş-
ht ~nferansı da bu şekilde niha-

'b llltnuştur. 
cer.· 
~ır orduau: 

1\11 ısırdan gelen haberlere göre 
'1tıl\Q General Aziz Ali Mısır or· 
()ltıllttı 'llnıunıi tnüfettişliii.ne tuia 
lterı tall§tur. General Aziz Ali, as· 
hir 'l'ij ~ilini Tüddyede görmüş. 
~~ r • zabiti olarak yıllarca ?" 

ş bır Mısırlıdır. Deruhte et· 

TAN 3 

........................................................... 
:flEifK HARö<Cô HABERLER 

AMERiKA: 

Bir Hava Gemi
sinin Uğradığı 
Müthiş Facia! 

rik 
1 

Nevyork, 13 (TAN) - Ame a· 
nm en büyük yolcu tayıyarelerinden 
biri olan Samoan Clipper tayyaresi
nin Yeni Zelanda istikametinde u -
ça.rken kaybolması hadisesi Aroeri
lm efkan wnumiyesinde büyük bir 
korku ve heyecan uyandırmıştır. 
Tayyarenin içinde yolcu da vardı. 
Tayyareden muayyen saatte haber 
a.lına.maymca derhal deniz ve hava 
vasıtala.n a.ra.ştırmay.a çıkmışlardır. 
Fakat bu koca hava gemisinin Yeni 
Zelandaıya. giderken bir yangın neti
cesinde yanarak düştüğü öğrenilmiş 

tir. 
Pagopago, 13 (A.A.) - Avocet 

adında.ki AmerikM gemisi, bütün 
gUn devam eden araştırmalardan son 
ra Sa.moa - Clipper'in enkazını ha
mil olduğu halde buraya gelmiştir. 

Bu havalide pek çok köpek balığı bu 
lunduğundan mürettebatın cesetleri 
ni bulma.k hususunda hiçbir ümit 
beslenilmenıektedir. 

Enkazriı muayene ve tetkikinin. 
taıyya.renin bir infilak neticesinde 
mahvolmuş olduğunu göstermekte 
bulunduğu beyan edihnektedir. 

ALMANYA: 

Yahudilere Karşı 

Ölüm Cezası mı ? 
Berlin, 13 (A.A.) - Yahudi aleyh 

tarı Ergani "Der Sturmer,, ga.z.etesi 
kanunusaninin ortalarına doğru, ırki 
kirletenlere ölüm cezası,, namı altın 
da hususi bir nüsha çıkarac ığını bil 
dirmektedir. Bu nüshada gazete, Ya 
hudilerin Alman ırkını sistematik bir 
tarzda kirletmekte olduklarının delil 
lerini verecektir. 

ga11;q~!IB'trt~~~Rı&kt~eiiR &J 
tün ihtarlara rağmen yabancı memle 
ketlerde temsil semahiyetl:ni Yahudi 
lere vermeyi tercih eyliyen Alman 
endüstri mtiesseselerine şi.Jdetle hü
cum eylemektedir. 

BELÇiKA: 

Faşistler Arasında 

ihtilaflar Çıktı 
Brüksel, 13 (A.A.) - Rex fa.şist 

teşkilatına mensup bazı parlamento 
azalarının mebusluktan ve ayan a-
7.ahğrndan istifa edecekleri hakkm -
da son zamanlarda bazı şayialar do-

la.şmıya başlamıştı. Buna sebep ola 
ra.k bu parlamento azalan ile Rex 
partisi şefliği arasında bazı fikir ih· 
tilaflan bulunduğu ileri sürülmelcte 
idi. 

Rex partisine mensup ayan ve me 
busan meclisleri azaları:, şimdilik is
tifa niyetinde olmadıklannı bildir -
mekte ve başka hiç bir mütemmim 
bevanatta bulumnamaktadır. Mu -
h.a.kkak o18Jl bir ~ey varsa, bunl2.rıu 
içtima.da bulunmxyaraklandır. !sti -
fa ederek yeniden siya.si karışıkl ık -
la.ra sebep olmamaları için bu nıe -
buslara. bir çok taraftan musirrare 
ricade bulunulmuş ve bunlar da hu 
ricaları is'af eylemişlerdir. 

tiği vazife çok mühimdir. General 
Aziz AJi, yeni l\.lısır ordusunu kur
mak için çalışacak ,.e Akdenizin 
anahtar noktalarının en mühimle
rindenbiri üzerinde bulunan Mı
suın emniyetini sağlamlıyacak 
miJli müdafaayı temin için tedbir 
alacaktır. 

Mmr, hakiki askerlik ha~·atına 

çoktan \•eda etmiş olduğu i~in ye
ni MıSll' ordusunu ve müdafaasını 
kurmak bir hayli mühim iştir. Fa
kat müstakil Mısır, milli müdafa
anın lüzumunu çok iyi takdir et
mekte ve bu işi başarmak yolun
da hiçbiı' fedakirhktan geri kalmı
yacağını göstremektedir. Bu ba
kıından yeni Mısır ordusunu ku
racak olanlar en geniş müzahereti 
göreceklerinden emin olarak çab
f& bileceklerdir. 

ômer Rıza DO(;RUL 

1 TERUELDEN RESiMLER: 1 

Cümhuriyelgi. ispanyanın Milli Müdafaa Nazın 
T eruel muharebui ani:ısuula cephede 

FrancoOrdusundan 
Firar Edenler 
Gittikçe Çoğahyor 

Barselona, 13 (A.A.) - Bu sabah üç Franco tayya'l"eSİ tehir 
üzerinde uçarak b1rkaç bomba atınıflardrr. Mühim maddi ha.sar 
vardır. Yalnız bir kiti yaralannuftır. Ayrıca Port Bou da Franco 
tayyareleri tarafından bombardıman edilmiş ve batarya at~Üe 
ka.rşıİanmıştır. insanca zayiat y~tur. Bütün ışıkları söndürmiif 
bir zırhlı da ayni limana karşı atet açmıştır. 

Cebelüttank, 13 (A.A.) - Asil~ 

lerin saflarından kaıçanların çoğ::'1-
ması dolayısile burada bitaraf ara
zide bir Frankist süvari müfrezeıii, 
ikame edilmiş ve sahil boyundaki 
muhaf:ızlar:Tarif, Algesiras ve La.

linea'da takviye olunmuştur. Bu nok 
talara ı>ırçoı nucraıyu"11;:.ı: 1 ı::rı~ı.. .. 

rilmiştir. 

Londra, 13 (TAN) - lspanya n
sileri bugün neş.rettikleri bir teb
liğte, Italya Almanya, Isviçre, Fı~ 
ıemenk ile ticaret muahedeleri yap· 
tıklarım, Norveç ve Isveçle ticaret 
müzakerelerine ba.şlamakta oldu.kh
ruu bildirmektedirler. 

YUGOSLAVYA: 

Dr. Stoyc:dinoviç 

Berllne Hareket Etti 
Belgrat, 13 (TAN) - Yugosla'lya 

Başvekili ve hariciye nazın Do.kıor 
Stoyadinoviç bugün Berline gitırıek 

üzere hareket etmiştir. 
Almanya - Yugoslavya dostlrı -

ğundan bahseden yarı resmi Vreme 
gazetesi diyor ki: 

iki memleket arasındaki ekono • 
mik münasebetler, ta bidayetind.en
beri, iki taraf için de çok semth-elt 
olmuştur. Son hoşnutsuzluklar 

esasen, Habsburglann salta -
natı ile ortadan kalkmış bulunmak
tadır. Yugoslavya.da yarım milyon 
kadar nüfuslu bir Alman ırkı grupu 
nun mevcudiyeti de bu samimi mü -
nasebetleri lüzumlu kılan sebepler 
arasındadır. 

-- KIS" 

• Bfr tng~~~~.~~~o~e~::•ı 
şubat içinde ziyaret edecektir, 

* Çekoslovakyada bir kasabada çı
kan yangın neticesinde bir amelenin 
üç çocuğu yanarak ölmüştür: 

• Ingiltere münakalat nazırı Alman 
yada Alp dağları yollarında tetkikat 
yapmıştır: 

• Hamburg civarında bir kamyon 
tren altında kalmış, üç ki~ ölmüştür: 

• Alınan ordusuna mensup bir he
yet yakında Lehistana bir ziyaret ya
pacaktır: 

• • Filistinde soo çarpışmalarda bir 
• Arap ölmüş, bir Arap esir edilmiştir: 

• Atin.ada Ingiliz - Yunan cemi
yeti tarafından Kent Dük.ası ile qi 
şerefine bir ziyafet verilmiştir, 1 

• Londra, 13 - Dün bir sterling 
147,64 frank iken bugün borsa bir 
stcrling 153,75 olarak kapanmıştır, 

•••••••••••••••••••••••••••• 

T eruel kasaba.aı Üe. cephenin 
vaziyetini mukayeseli 

gösteren harita 

RUSYA: 

ilk Meclise Ait 

ilk Müzakereler 
Moskova, 13 (A.A.) - Dünkü cel 

setle, meclis tarafından hararetle al 
kışlannan Sovyetler Birliği ilim aka 
demisi azasından mebus Otto ~ch
midt parlak bir nutuk söylemiş ve 
ibir grup adına verdiği bir takrirle 
nasyonaliteler Sovyet Meclisinde do
kuz azadan mürekkep bir hariciye ko 
misyonu te.~kilini teklif etmiŞtir. Bu 
teklif ittifakla kabul edilerek komis 
yon reisliğine Halk Komiserleri Reisi 
mebus Bulganin seçilmiştir. 

KOMlJNlST FffiKASTh"DA 

Moskova, 13 (A.A.} - Komünist 
fırkanın merkezi komitesi umumi ka 
tibi Andre Andrewitch, Sovyet Rus 
ya yüksek şfira.sına reis intihap edil 
miştir. 

Hiçbir fırkaya mensup olın:ryan 2i 
raat profesörü, uH~m akademisi a.zıı 
smdan Trophime ve halk komiseri 'e 
Özbek Cümhuriyeti Reisi B. Leguiz

baiev de reis vekilliklerine intihap e
dilmişlerdir. 

Bir Kavgada 
5 Ölü 
40 Yarah! 
Belgrad, 13 (A.A.} - Prijedor mın 

takasında Ema.rska kasabasında bir 
borç meselesinden dolayı iki kişi ara 
sında kavga çıkmıştrr. iki . tarafın 
dostları işe karışnuş olduklarndan 
kavıga, umumi bir arbede halini al
mıştır. 1ki taraf yekdiğerine ateş et. 
m.iştir. Beş kişi ölınilş, on kişi ağır 
ve 30 kişi de hafif surette yara.lan
mıştır. 

PEŞTE: 
\ 

Alınan Neticeler 
Karşısında 
Romanın Fikri 
Peşte, 13 (TAN) - Pe§tede topla.. 

nan Roma protokollan devletlerinin 
neşretikleri resmi tebliğe göre, A vus 
turya ile Macaristan Ispanya asileri 
ni tanıyacaklardn-. x;onuşmalarm 

müspet neticesi yok. Diğer mesele
lerde Avusturya ile Macaristan, ItaJ 
yan noktainazarma karşı sempati gös 
termektedirler. 

Cenevre ve Avusturya 
Viyana, 13 (TAN) - Başvekil Şuş 

ning Peşte mUlB.ka.tlarından sonra 
yazdığı bir maka.lede, A vusturyanm 
bir Alman memleketi olduğunu öte -
denberl söylemekte olduğunu ve bu 
nu Roma. Bertin mihverinin teessU. 
sünden evvel de anlatageldiğini, ve 
Avusturyanın komüni.znı ile mücade
leden geri kalmadığını anla.tmıştir. 

B. Şüşnig daha sonra Milletler Ce. 
mi yetinden şöyle bahsetmiştir: 

"Bu müessese çok defa küçük mil 
!etler aleyh.ine büyük devletlerin e • 
linde alet vazifesini görmüş ise de A
vusturya ve Macaristan çok fena ve 
buhranlı dakikalarda cemiyetin haya 
ti, maddi yardımını görmüşlerdir. BU
nun için biz eski büyük milletler ce. 
miyeti abidesine yeni bir hayat ve -
rilmesine çok ça.lişma.yı vazife bili -

riz., • 

Bir Zafer mi? 

En Sonra Çıkan Zat! 
[Yazan: B. Felek] 

Cemal Nadirin bundan beş altı ay 
evvel yaptığı bir karikatürü vardır: 
Birisi yerde bir lira bulmuş; sahibi
ni arıyor. Elalem de deli olmuş diye 
kaçışıyor. 

Yerde bulduğu paranm sahibini 
arıyanı filem deli sandığı gibi bugün 
birinin lehinde bulunana da hımbıl 
nazariyle bakmaktadır. Biribirimizi 
kötülemek, biribirimizin arkasından 
verip veriştirmek okadar moda ha
line geldi ki; ayıp uınumileşince ka
bahat olınaktan çıktığı için biz de 
bunu ayıp saymaktan vazgeçtik. Bu 
böyle olunca da ayıp olmıyan şeyin 

aksini yapmak, yani birinin lehinde 
bulunmak; iyi adamdır, işgüzardır; 

diye tezkiye etmek ayıp denmese 
bile densizlik telakki cdilıniye baş

landı. 

Ötedenberi söylerim: Dedikodu, 
güzel yapılmak, zararı dokunmamak 
ve yalnız bir sohbet vesilesi olmak 
şartiyle hoşa gider şeydir. Bunu az 
çok iyi görüşenlerin hepsi yapar. 
Hatta güzel yapılmış dedikodular, 
onun kahramanlara tarafından bile 
iyi karşılanabilir. Lakin en yakın he
defi adamın mukaddesatı olan yer
melerin lakırdı edebiyatı olan bu 
çekiştirmelerle alô.kası yoktur. 

Onun için ben herhangi mecliste 
bulunsam oradan çıktıktan sonra 
mutlaka aleyhimde söylenecek bir
çok şey bulacaklarını düşünerek "a
caba ne demiyecekler?,, diye düşü· 

nürüın. 

Bu tasamı, pişkin, tecrübedide ve 
gün görmüş bir arkadaşıma anlattı
ğım zaman bana hak verdi ve: 

Roma, 13 (A.A.)- Messagero ga. 
zetesi Peştede neşrolunan tebliğin bir 
muvaffakıyet değil , fakat bir zafer 
teşkil ettiğini anlatıyor ve Milletler 
Cemiyetine dair fıkranın A vu.sturya 

- Ben her bulunduğum mediste 
en sona kalırım. 

- Neden? 
- Arkamdan kimse aleyhimde" 

bulunmasın diye! dedi. 
Bu zatın zekasına haYJ'et ettim. 

ve Macaristan tarafmdan bir meydan 
okuma teşkil ettiğini, bu iki devlet>n 
de artık oemiyeti bir MilJetler Cemiye 
ti saymadıklarını kaıydediyor. Çünkü 
bu gazeteye göre, Milletler f'~!ll:yetj 

Londra, Paris ve Moskovanm bir a. 
letıdır. 

FRANSA: 

Sağ ve Sol Partiler 

Yine Karşı Karşıya 
Pa.ris, 13 (A.A.) - Tevkif edilmiş 

olan bütün Cagoulard'lar, mefsuh fa 
şist birliklerine mensup bulunmakta. 
dır. Bunların tethiş faaliyet1eri. hal. 
kı sonderece heyecana dilşt\rmUş -
tiir. Sol cenah fırka.lan, biıkf.u"l(;tten. 
fS§istlerin faliyetlerine hir nihayet 
vermesini ta.lep eden bir takım ka • 
ra.r sureti kabul etm;şlerdir. Sağ ce. 
nah grupları ise tevkif edilmiş olan 
mühendislerin tethiş har<>lrntler".ı:ıden 
mücrim olabilmelerine imkan olma • 
dığmı beyan etmektedirler. 

Amelenin Nümayişi 
Paris, 13 (A.A.) - Sa:ı.ı 18 e ılt:>ğ

ru 1500 nakliye amelesi sokaklarda 
''ücretlerimiz,, diye bağırarak nüma. 
yişlerde bulunmuştur. Pı.>'is ntinıryiş 

çileri dağıtmıştır. Bu.nlıır basmane gü 
rültülerle dağılmışlardır. 

Hükiımet ve Meclis 
Paris, 13 (TAN) - Başvekil, Mo .. 

bu.san Meclisinde umumi s '.yasete aıt 
bir nutuk söylemiş, radikal ı:-ıosyalist 
ler bu nutku ittifakla taavip e:tmiştir 

Balıkesir 

Civarında 

HeyelCin 
Balıkesir, (TAN) - Buraya yalan 

olan Beyköy yolu üzerüıde, Soğukpı 
nar mevkiindeki tepe heyelana baş 
Ja.mış ve kısmen çökın~ür. Heyelan 
8-10 dönüm kadar bir arazide de 
vam ediyor. Bu yüzden, Çilingir su 
yunun yolları bozulmuş, şehrimizde 
ki 40 kadar çeşme a.1örı.a.z olmuştur. 

Belşcliye reisi Naci Koda.na.z heye 
JAn yerine gitmtş, boZuia.n su yolla. 
rmm hemen tamirine başJanılmasİn.ı 
emreylemiştir. 

Mümkün olursa bundan sonra ben 
de ayni usulü tatbik edeceğim. La· 
kin hep ayni usulü tatbik edenler 
bir yerde bulunurlarsa hangisi ilk· 
önce meclisten çıkacağını tayin için 
kur'a mı (ekecekler?! 

Çinliler T arruza 
Karar Verdiler 

(Ba..,ı l in<-l«!e) 

hareket yapan Japon kollarını 230 ki 
lometrelik bir gediğin ayırdığı haber 
veriliyor. 

Japonların cenubi Çine karşı hare 
ketlerini tehir ettikleri anlaşılıyor. 1h 
timal ki, şimdiki Çin hükumetin:iıı 
merkezi olan Hankov'un zaptından 

sonra cenubi ç :ne karşı harekata girl 
şilecektir. Şanghaydakj beynelmilel 
ırunta.kaya mücavir Nantao'da örft i
dare ilan olunmuştur. Sebep yirmi 
Çinlinin maktul ve birçoklarmm mec 
ruh düşmesine sebep veren had:seler 
dir. 

/ngütere - Japonya 
Bugün Ingilterenin Tokyo sefiri Ja 

pon Hariciye Nazırı muavini ile bir 
saat kadar görüşmüştür. Bu esnada 
Şanghayda vukubulan son hildiseler 
ile Ya.ngtse nehri üzerinde seyrüsefer 
hürriyeti meselesi görüşülmüştür. ln 
giltere bu hürriyetin muhafazası üze 
rinde ısrar etmektedir. Şanghayda Ja 
pon amiralliği namına söz söyliyen 
biri, Şanghay ile Nankin arasında bu 
nehir üzerinde seyahatin tehlikeli ol _ 
masma mebni buradan geçmek isti • 
yen gemilerin evYelce haıber vermele
ri icap ettiğ"ni anlatmıştır. 

Liderin Karuı 
Madam Çan Kay Şek tayyare ile 

Hankovdan Honkonga gitmiştir. Çi
niıı yeni Moskova sefiri ve Çin Cüm 
huriyetinin müessisi Sun Yat Sen'iıı 
oğlu Sunfo bugün Amsterda.ma mu
vasalat etmiştir. Bu zatin Çinin Pa
tis sefiri doktor Koo ile Çin namına 
Londrada bir istikraz teminine çahş 
ması muhtemeldr. • 

J aponyanın karan 

Deyli Hera.lde göre Japon Impara 
torluk meclisinde şu kararlar Vel'il
m.iştir: .., 

1 - Muvakkat Pekin hükftmetinin 
meşru Çin hilkfuneti olarak tanın
ması. 

2 - Mareşal ~.n Kay Şek nezdin 
deki Japon elç.isinin geri çağırılmaSI. 

3 - Ça.n Kay Şek hükO.metinin ta 
mnmaması. 
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KAÇAKÇILIK: 

Sigaraları elden gidince 
suç uydurmıya kalkmış! 

Batan Vapur 
Davası Bugün 
Çanakkale önünde İspanya 

bandıralı Maıralleines vapuru 
tarafından batırılan ltalyan Ka· 
ropina vapuru acentasının açtı-

Meşhut Suçlar Müddeiumumiliği, dün çok karışık bir iddiayı 
tetkik etmİftİr: ı 

Halil Bağdaş adlı bir köylü, dün aabah lstanbula köyden altı 
kilo köylü sigarası getirmiş, satmak iatemişt'.r. Küçükpazarda 
bakkal Hamidin dükkanında kaçakçı'ardan Ahmetle tanıtarak 
1990 kuruşa pazarlık etmittir. Ahmet, Halil Bağdata: 

YARALAMA: 

fı davaya bugün İkinci Ticaret 
Mahkemesinde devam edilecek
tir. Davacı vapur mümessili, is
panya vapurundan vapur p&l'a· 
sı olarak (35) bin, navlun ve eşya 
bedeli olarak ta (50) bin İngliiz 
lirası tazminat istiyor. l - Beraber eve gidelim. Ben cigara ı 

/lan evde senden teslim alır, D.H •nı ı h M~hkkcmde, lsp.a~yol vapurun.a 

. 
ihtiyar Babasını 
Döven Bahçivan 
Meşhut suçlar müddeiıumumlliği, 

dün b.r baba oğul kavgasını tetkik et 
miştir. Davacı Bakırköyde bahçıvan 

lık yapan Ana.stas isminde 75 yruwıda 
bir ihtiyardır. Suçlusu da 40 yaşların 
da oğlu Nikodur. Iddiası şudur: 

- Tarla benimdir. Ben ibt:yar ba.
limde aldım, diktim. DUn marul toplu 
yordum. oğlum Niko yanıma geldi. 
Beni yere yatrrdı. Tokatladı, tE't:: uele 
di ve sövdü. "Burasını ben aldrm., eli 
yordu. Insan babasını döver mı. tarla 
onun bile olsa insan babasını bir llıa. 
rul için ayaklan altına alır mı? 

Müddeiumumi şahitleri dinlemiş, 

suçu sabit görerek Nikoyu Sultanah. 
met sulh ceza mahkemesine vermiş.. 
tir. 

Sopa İle Kafasını Parçalamış 
Bugün, ağır ceza ma.hkemes:nde 

Çatalcada eniştesi Kamilin sopa ile 
kafasını parçalıyan Ahmet oğlu Şakı 
rin davasına devam edilecek. nıU.1deı 
umumi Sadun Gazioğlu iddiasını söy 
liyecektlr. Hadise bir oyun yüzUoden 
çıkml§tır. KAmil kahvehanede arka -
daşlarile iskambil oynarken Şakır de 
bu oyuna iştirak etmi'}, eniştesi razı 
olmayınca aralarmda ağız kavg'1lsı ol 
ınUŞt;ur. ne.nan, J~~..».u.-a•u....,uıı <;~Ac-

rek Şakir~ öldürmek istemiş. o ela so 
pa ile K3.milin kafasını parçalamL} • 
trr. 

lf'' "" qeledlyeaı Şehır l'ıyatr<>su 

;ııııııım~ D R :.a~ 20.:0 J d~ M ' 

1111~.JııJlj Erkek ve Hayaletleri 
~Ulllılll ~ Piye!! 4 perdE> 1 ı:ı tı:ı hin 

K u ~·;:a,~ io.3oK dıa~ M ı ~'mmı~ 

s~::!i ~ ~1:~~~11 
~RTUGRUL SADI 

l'EK TIY A TROSU 
Pazartesi 

Kadıköy · Süreyya 
SüT KARDEŞLER 

d d . . d . . · ı aczı oy uğu ıçın vapur mü-a ora a venrım, emıştır. BP.rabcr .. 
•t 1 Ah t . 

1 
messıh mukabil bir dava açarak eve gı m şer. me oıgara an a.l _ İt 1 mış, sonra da parayı Himidin dükka . a ydanl va~url ace!'tadsı~dan ha-

da 
_. . .. . , 

1 

cız o ayısıy e ugra ıgı zarar 

1 
run verecegını soylemış ve yıne · · t · t' M hk 
b 

.. .. . ve zıyanı ıs emış ır. a eme 
era.ber donmuşlerdır. Ahmet lialil h iln ·ki t al ;dd" 1 B -d H• "di d"'kk. . ug ı ar ın ı ıa arını 
~g aoı amı n u anına getır - ı tetkik edecektir. 

m:ş, şu teklifi yapmıştır: ................... . .... ... .... 
- Arkadaş, ben cigaralarmı al • 

dım. Parasını vermiyorum . .lstersen MÜDDEİUMUMİLIKTE: 
git beni da va et. 

Halil Bağdaş, milşkül vaziye:e dUş 
müş, cigaralar kaçak olduğu iq•n ha. 
kik~ti söyliyerek polise müracaat ede 
mem ştir. Nihayet HA.midin ta\·~·yesi 
ni de dinledikten sonra karakol"' git 
miş ve: 

- Ahmet, sokakta önUme ~ıktı. 
Boynuma sarıldı. Cebimden 2!'> !iramr 
aldı, 

Diye şikayet etmiştir. Polis, Ahme 
di yakalıyarak müdde·umumiHğe ·ıer 
miştir. Ahmet müddeiumumilikte: pa 
rasıru almadığını, cigara alırken yaka 
}andığını söylemiştir. Davacı '1a Jıa.. 

diseyi olduğu gibi it!raf etmiştir. Bu 
nun üzerine müddeiumumi derhal ~ı
k!yetc;i müfteri 11ıfatile suçlu mevki 
ine geçirmiş ve bu bakTmdac da 
tahkikata başlamıştır. EvvelA. inhi~ar 
idaresinden böyle bir cigaranm milsa 
dere edilip edilmediği sorulacaktır. 

Üzerinde Bir Paket Eroin. 
Çıkan Mevkuf 

Dlin gümrükteki asl:ye beşinci C'~-
za Dlli.llKefileSınuc l,,CV J\.U.C1.U\AAv C ·~'cCJlt 

bir kaçakçılık dava.sına başlanm:ı:tı~. 
Suçlu, sirkatle 10 ay 20 gilne mah -
kfun olan Tevfik isminde bir gençtır. 
Şahit olarak dinlenin tevk fane ~hrdi 
yanı tbrahim Günaydın, şunlan söyle 
mıştir: 

- Tevfik, tevkifanede sübyan ko 
ğuşuna girmişti. Gardiyan Mehrnet 
Ali kend sinden şüphelenmiş. üstünü 
aramak istemiş. O bağırıyor ve gardi 
yana hücum ediyordu. Ben arkadP.ŞI 
ma yardım ettim. O kendieinı yeı e 
a.ttı: 

- Bent öldürecek misiniz? ll!ye ba 
ğmyordu. Ben ellerini tuttum. \ rka. 
daşım ceplerini aradı. Arka c~bindt!n 
blr paket eroin çıkardı. 

Muhakeme, karar için kalmıı,tır. 

Arapça Ezan Okuyan 

Müşahede Altında 
Müddeıurnumilik dün bir "Axapça 

ezan okuma., iddiasının tahkikine el 
koymuştur. Adem Ali isminde b;risi, 
geçen cuma güni.: Sarıyer camime git 
miş, namaz kılmış ve bir aralık ta a
yağa kalkarak Arapça okumuştur. 

Müddeiumumilik, Adem Alinin ak. 
li vaziyet.nden şüphe ettiği için tabibi 
adillere muayene ettirmiştir. Tabibia.. 
cliller suçlunun tıbbıadli müessesesin 
de müşahede altına almmasma lü _ 
zum göstermiştir. Adem Ali jandar
malar tarafından akşam üzeri müşa. 
hedehaneye götüriilmüştür. 

Şüpheli Görülen Ölüm 
Müddeiumumilik, dün şüpheli bir' 

ölüm tahkikatile meşgul olmu~tur. 
Kasımpaşada oturan 45 yaşhnnda 

Şükrü isminde bir zat dUn sabahle -
yin komşularından b:r kadınla kavgh 
etmiş, biraz son ra. d a. düşerek ölmüş_ 
tur. 

Tabibiadil Enver Karan cesedi mu. 
ayene etmiş ve ölüm sebebinin tes _ 
piti için cesedin morga kaldrnlmasrna 
JUzum göstermiştir. Alınacak rapora 
g-öre tahkikata d .vam edilecektir. 

HIRSIZLIK : 

Masa Üstünden 

Yok Olan Çanta 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi, dün bir çanta hrrsızhğı dava 
~...,., başlamıştır. Usküdarda oturan 
Ada sanatoryomu hemşilerinden 

FUtüvvet, evvelisi gün, şapkacı Vitali 
isl""inde b:rinin dükkanına gitmiş, bir 

Ona şu anda nekadar yakındım. Şu toprakları kaz. 
sam, kolumu uzatsam onu orada bulacaktım .. 

Şu insanlık ne garip şeymiş! .. Eskiden Nal!nın ö 
lüm ihtimalini hatırıma getirdikçe deli gibi olurdum_ 
Onsuz bir dakika yaşıyamıyacağımı sanırdım Hal 
buki şimdi! .. Çok iyi anladım ki, insanların taham 
mili kabiliyeti sonsuzdur. 

Uzun uzun dualar ettim. Mezarın üzerine kapanıp 
yüksek sesle Al'laha yalvardrm. 

Bu sırada arkamdan bir ses: 
- Elverir ! .. dedi. 

Deniz ve Liman : 

Romanya YahudJlerini 

Gemilerimiz Taşıyacak 

Romanyadan çıkarılacak Yahudi
lerden mühim bir kısmının Filistine 
gitmek kararında oldukları haber 
veriliyor. Romen gemileri, devlet 
idaresinde olduğu için Museviler, bu 
gemilerle seyahat edemiyeceklerdir. 
Türk armatörlerden bazılarının mu
sevi kafilelerini Filistine nakletmek ı 
üzere Romanyaya memur göndere- 1 

rek teşebbüslere giriştikleri bildiri
liyor. 

Gemi Kurtarma İdaresi 
Şirket Olarak Kalacak 

,_. C HAR L ES BO YER •li1:311111 

ve sa.rışmta.nıı en güzeli J E A N A R T H U R 

Bir Saadet Gecesi 
cazip ve komedi dramatık filnı nd-: ideal bir çift teşkil ed!yorllll' 

OnümUzdekJ Pazartesi aks"lmı 

-·SAKARYA SINEMASINDA • , __ _ 
MEŞHUR ve DAID SAN'ATKAU 

JACQUES THiBAUT'nu 
19 Sonk.8.nUıtJ Çarşamba akşamı saat 9 da 

S ARAY Sinemasında 
vereceği Yegane ViJ1ofon Resifa ; ıçırı 

... Yerlerinizi evvelden aldırınız. Biletler ş:mdiden satılmaktadır. • 

Gemi Kurtarma Şirketi, hususi şa 
hıslar elinde bulunan 150 bin liralık • • 1 S P A N Y O L Ç 1 Ç E K L E R 1 
hisseleri de satın alındıktan sonra ıspanyolca büyük operet . .lndızları: Madrıd operasının en me:;;hur a.ı • 
taınamiyle devlete geçmiş olacaktır. tistleri Primadonna RAPtIBL RODRIGO. Tenor ROBERTO REY. l\fl 
Bu müessese, en çok ecnebi gemiler- GUEL LEGERO. DOLORF ..... ~ CORTES. Müzik !UADRID FILA.JOfO· 
le iş yaptığı için, kurtarma bedeli o~ N1K ORKESTRASI, lspanya temsil san'atmrn en güzel esen, neşe, ,,ğ. 
larak alınan para Londradaki hakem lence, Ispanyol şarktlan ve ı:ı kıslany O R K 5 1 N E M A D ~ 

komisyonunca tespit edilmektedir. ••••ı•-:--:--~:--••••~=============~ Devir işi bittikten sonra Denizbanka M • l I' 
bağlı bir <''<:et halinde idaresi düşü an ısa y·· k 

Sözlü nülmektedir. Esasen, kanun buna Ur çe 
müsaittir. Bu şekil kabul edilirse, Halkevinde 
şirketin üç kişilik bir idare meclisi 

olacak. hükumetçe bir umumi mü- Faaıı·yet 
dür tayin edilecektir. 

Seyyah Kafileleri Geliyor 
Yeni yılın ilk seyyah kafilesi Şu

batın 10 unda Fransız bandıralı Pro 
vidans vapuru ile gelecektir. Yine 
Şubatta İtalyan bandıralı Patria ve 
Roma vapurları da seyyah getirecek 
lerdir. Bundan sonra, İtalya, Mil
woke, Theophile Gautier, General 
Von Steuben, Sthratomore vapurla
n ile hayli seyyah gelecektir. 

Bu vapurlardan bazıları İzınire 
uğrıyacaklardır. 

Yeni Gemi, Denize İndiriliyor 
Almanyada inşa edilmekte "olan 

yeni gemilerimizden ilki, yarın me
rasiinle denize indirilecektir. Bu va
pur, orta çaptadır. 3500 gayrisafi 
tonluk, 2000 beygir kuvvetinde. 
13,5 mil üsratindedir. 37 yataklı bi
rinci, 44 yataklı ikinci mevki yolcu 
kamarası vardır. 18 Martta teslim 
edilecek olan bu vapura "Trak,, adı 
verilmiştir. 

- ·-----
Hacı taşıyan gemiler rakk.ında ba-

zı yeni sıhhi tedbirler alınmıştır. Ka 
radeniz limanlarından gelen hususi 
hacı gemileri, İstanbuldan transit o
larak geçecekler, limanlarımızda ka 
Iamıyacaklardır. Diğer taraflardan 
~elen hacı ,gemileri de Kavak tahaf
fuzhanesi önünde muameleye tabi tu-
tulacaktu. -' 

şapka p~-:arlık ed·p çıkarken masa _ 
nın üstünde para çant:::.smı unutmuş 

tur. Biraz sonra , .. .,düğü nan, pa
zarlık ettiği desgahtar Nesim inkar 
etmiştir. 

Dün mahkemede şahitler dinlen _ 
miş, had'se yerinde yapılan keşfin ra 
poru için duruşma başka güne kal -
mrc-LTr, 

Manisa, (TAN) - Halkevimizin 
bUtün kollan büyük bir hızla çalış· 
maktadır. 

Dil, edebiyat, tarih ~besi her h&.f 1 
ta. birer konferans verdirmektedir. 
Ax kolu muhtelif zamanlarda konser 
ler vererek muzik ihtiyacını karşıla· 
mıya gayret etmektedir. 

Gösterit kolu, vazifelerini pek gü· 
zel başarmaktadır. Axa sıra civar köy 
lere de gidip temsiller vermektedir. 

Mandolin, Keman, okuma, yazma 
dersleri ile model uçakçılık kursu da / 
muvaffakıyetle devam etmekte, mii
ze ve sergi şubesi tarafından hazırla 
nan devrim sergisi her pazar halka 
açık bulundurulmak.tadır. Her on be§ 
günde bir edebiyat gecesi tertiblne 

karar verilmiş, ilk toplantı yaprlmış 
tır. Bu toplantıda öğretmen Va.bit, 
Killtür direktörü Rauf lnan, doktor 
Necdet, Hikmet Bozkurt ve Musuı.fa 
Dümer tarafından halk şiirleri okun 

mN~t lM-X<Me°n8ıfıYill!WOııŞl'ı~eum,.\~~ 
öğretmenler taraftndan teşkil edilen 
koro herkesin takdirini kazanmıştır. 

B. Fuat Bulcanın 

Teşekkürü 

Kız~ız Sur'un ölümü karşısında 
duyduğumuz acıyıa ortak olmak lut 
funda bulunan birçok dostlardan ve 
bizi sevenlerden ald ğuruz baş sağı 
telgraf ve mektuplarına ayrı ayrı ce 
vap yazmıya imkan bulamadığımız 

için bu kıymetli alakadan çok milte 
hassis olduğumuzun ve minnettarlık 
duygularımızın neşrine sayın Tan ga 
zetesinin lfıtufkar tavassutunu rica 
ederim. 

Sabiha Bulca Fuat Bulca 

TEŞEKKÜR 
Uzun zamandanbeti hasta olan~ 

şim ve kardeşimiz Türkan Tugaç' 

ölümü dolayısile acımıza işt::-. • 
aile dostlarımıza v~ tedı> gore, • ...... ~ __ ,.,,. __ r -..._. ___ --- ·-~-ı4"'1119t 

Tevfik Salim ve Akil Mu'"' ba.kl 
seki hastanesi başhekimine lt:!> ~· 

kürlerimizi sunarız. Eşi: Hüsanıet 
tin Tugaç, kardeşleri: Fahri Belel" 
Necmi Belen. 

TEŞEKKUR: - Anamızın ölil11lU 
dolayısile telefonla ve tel yazısıyl6 

ve bizzat cenazeye gelerek bu e:e~ 
li günümüzde bizleri teselli ve taı'~ 
etmek ve çelenk göndermek sureti18 

bağlılık gösteren dostlanmıza af' 
ayrı teşekküre teessürümüz ma.ııi ~ 
duğundan sonsuz şükranlarımızıll 1 

!ağma muhterem gazetenl.zin tav~ 
sutunu saygılarımızla dileriz. ~~ 
Müdafaa V. Deniz Miisteşan Al~ 
Sait Halman ve Eşi. 

Kollarımı kavuşturup durdum. Birkaç saniye dii 
şündü. Sonra birden sordu: 

- NaJanla münasebet.iniz hangi tarihte başlamıı 
tır?. 

- Nal&.nla münasebetimizin başlamasına meydan 

kalmamıştır. Çünkü Nalan bu münasebet başlanı& 

dan öldU. 

· - Alay mı ediyorsun külhanbeyi?. Benim gülme 
diğimi görüyorsun... Sana soruyorum.. Karım hangi 

senedenberi senin metresindi? 

Başımı çevirdim: Kireç gı"bi beyaz yüziyle karşım 
da Afif B. duruyordu. Bir adımda yannna geldi.Elini 
omuzuma koyarak: 

-51- Kaşlanmı çatarak şaklıya.n bir sesle: 

- Ona, llhamiden başka, heplmiz acıdık, hepimiz 
ağladık .. Fak.at elden ne gelir?. 

Dişlerim kısılmıştı. Cevap veremiyordum. Yalnız, 
yanıma oturmasını işaret ettim. 

Bir müddet sustuk. Biribirimizin yüzüne bakmı 
yorduk. Biraz kendimi topladıktan sonra sordum: 

- Son nefesini verirken siz yanındıa. mıydınız?. 
- Evet! .. 
- Oyleyse bahtiyarsınız !. 
- Kimbilir?. 
Onun da gözleri yaşlı idi. Dedi ki: 
- Her seven sizin gibi sevilmek saadetini bu'ama 

dI Siz hepimizden daha bahtiyarsınız Kenan Bey ..• 
Demek ki, bu adam da Nalana aşıktı!. . 

- Nalana ettiğiniz iyilikler için teşekkür ederim, 
dedim Hele son arzusunutseve seve yapmanız .. Du
dağını bUktU: 

- .Aıdam een de, dedi. ]3jr telgraf çekmek te iş 
. yıl ? mı sa ır .. 
- Ama onu sevdiğiniz kadının sevgilisine çekmişti 

niz ... 
-Ne ehemmiyeti va.r?. Ben sadece Nalft.nm mesut 

olmasını istiyordum. 
Durdu. Sonra elini alnında. gezdirerek~ 

- Siz, telgrafl benim çektiğimi nereden biliyorsu 
nuz? dedi. 
Göğsümün üstünde duran kağıtları hışırdatarak: 
- Bunlardan öğrendim, dedim. 
- Onlar nedir? .. 
- Nalan bana ölUmUnden iki gün öncesine kıadar 

bütün hayatını yazın!§. 
-Ya! .. 
Yine aramızda derin bir sessizlik oldu. Sabah gü 

neşi, nefti servilerin arasından süztilerek meııar tq 
larını yaldrzlıyor, uzaklarda, cin8ini tayin edemedi 
ğim. b:rtakım kuşlar ötüyordu. 

Birdenbire dedim ki: 
- Beyefendi; mademki benim, Nal!nrn kardeşi ol 

madığııru öğrendiniz; mademki birib•rimizi sevdiği 

mizi biliyorsunuz. Oyleyse söyleyiniz. llhami Bey 
Nalana yaptığı hakaret ve işkencede haklı mıydı, ha.k 
1!!1% mıydı?. 

Hiç tereddüt etmeden : 
- Haksızdı, dedi. Nalan günahsızdı. Buna imanım 

var. 
Afif Bey benden Bağlarbaşında ayrıldı. Köşke bit 

kin dönmüştüm. Merdivenleri ağır ağır çıkarken yu 
kan katta gezinen bir iskarpinin gıcırtısını işittim 
ve son basamağa adımımı basmadan Dhami BeY,iıı 
kumral ve dağınık saçlarını gördüm. 

Elleri arkasında, asabi bir ta.vırla sofe.da geziniyor, 
bir yandan da dudaklannı kemiriyordu. 

Ayak sesimi duyar duymaz döndü. Gözleri bana 
ilişince öyle bi.r titredi ki, hemen oraya düşüverme 
sinden korktum. 

Rengi kireçten d-aha beya.zxh. Kolunu uzatarak ba 
na: 

- Dur! .. dedi. 
Sonra iki adımda yanıma yaklaşarak g5zlerime iş 

leyici b;r bakı.şla bakarak : 
- Seni bekliyordum; vaktinde geldin, dedi; görüşe 

cek şeylerim var!.. 

- Görüşelim, dediıı 

Salonun kapısını açtı. önce kendisi, sonra ben içeri 
girdik. Daha şimdiden. hazırlandığım uzun n{ucadele 
nin yorgunluğunu hissediyordum. 

O karşıma dikilip dedi ki: 
- Herşeyden önce şunu söylıyeyim ki. siz benim 

için sadece saadetimi yıkan bir sefllsiniz .. 
Başımı kaldırıp, sertçe : 
- Biraz daha nazik ve düşünceli koll!U§mamzt rica. 

ederim, dedim. 
Gözlerime hain ve vahşi bir nazarla baktıktan son 

ra: 
- Fazla. söze lüzum ~ok, dedi. Siz sorduklarmı.a 

cevap verin. 

- Karınız benim metresim olmadı, dedim. 
- Yalancı, düzenbaz. 

- AğzınIZJ toplayınız efendi.-

- Siz habasetinizi inkar etmek için onunla söz 
birliği mi etm§snz? .. 

- lşlennıiyen bir habaset için söz birliği etmiye lil 
zum yoktur .. 

- Bana doğru cevap verecek mı sin Kenan? .. 

- Verdiğim cevapların doğruluğuna inanmanızı 
isterdim. 

- Halbuki hiç bi.rinh:ı doğru olmadığına imanılll 
var ... 

- Inadıruza bu kadar sadık kalırsanız daha çok z& 

man yanılacaksrnrz. 
- Senden nasihat değil. itiraf bekliyorum .. 

Bir adım gerı çekildim Hiddetim son d~receyi bul 
mU§tu. Tok bir sesle dedim ki: 

- Güna.sız bi.r kadına akla gelmez zulUmler ya.pa.11 

vicdansız bir adama, ölen ka.rrsile dUşüp kalktığI:ıııJ 
söylersem hiç birşey 18.zımgelmez ..• Zira ölen ölnıilŞ 
tür ... Herşey bitmiştir. 

Bir eaniy;e sustuktan sonra aY,Di şiddetle devalJl 
ettlın :.ı 

:<Arkası var) 
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T'.AN 
Giindellk Gazete 

~~ --<>-'-r .Ilı hedefi: Haberde, fikirde. 
leYde tem1I. dtırtıat, 1&1nlml 

0lıııak, karlin gueteal olımıya 
çal1fmaktır. 

--0-
--ABONE BEDELl-

'tiirld1e Ecnebi 
1400 kr, ı Bene 1800 Kr, 
7so • e A1 uoo • n 400 • a AJ IOO • 

lr ıso • ı A1 aoo , 
hletııraraıı posta lttlhadım dabU ol :;an lllemleketler için SO, 16, I, S.5 lira 
: Abone bedeli petinclir, Adr• detlt 

~elt IS kuruıtur, Cnap için mektup 
.....:, ıo kunathık pa1 ua...ı ilamıdır, 

t!:ONON MESELELERi 

· ftayat Niçin 
Pc.haltdır 7 

[Ya.zan: M. Zekeriya] 

~•Yat pahalılıiı ile mücadele ecle
ı.... ek için evvell pahalılığın ... 
-,ıeriıal bilmek ve tetplt etmek ll
~clır. Hastalık keıfedildikten 10nta 

'Ua tedavbl kolaydır. 
..:bc:e yalnız İstanbulda defil, bü
'- 'rtırklyede hayat pahalılığının 
..._ httm sebebi gerek işi; gerek ser
... ~e)'l rasyonel şekilde kullanma
--clıtunızdır. 
~~ _fabrlkalaıumzda, ne atölyele
~e, hattl ne de hususi hayatı
-...... lı iyi orgUlize detfldlr. Ras
~el ~alıınıa sistemi kurulmamış
..... ller taraftan sl%Ultılar vardır. A
tl hir kalburla ıu taşıyor va-
11.~Yh. Böyle oldutu için, lşçlll
~ ea ~uz oldutu memleketlerden 

oldatwnua halde lıtihsalltımı
:: lllallyet fiyatı yüksektir. Avrupa· 
ti :ılden birkaç mlıll fazla ltÇl licre
._ fen fabrlkalann mamu16tile re. 
~t ~demiyoruz. Halbuki Japonya, 
..:..ı~ ucuz ~alııması sayesinde A
~ lribl en modern aanayi nıem· 
•1- Yle rekabet teelılne nıuvaffak 
l\a "ttıar. ÇClnkU çalıtma slstem.lnl 
"-hllel tekilde oraanize etmiş, at· 
~ ta Japan delikleri tamamen kapa· 
~ V. i~ldeıa asamı randıman ala· 
~:-:."eşyanın maliyet ftyatuu dtiftlr
ll~~ nıuvaffak olmu9tur. 

~viB~"ı-..\Af•a-.. 'IAJ'•·.~aoıvtl-
hta.1' Fakir memleketlerde Hnnaye 
., d olur. Sermaye de lfçi sibldir. 
.._11 • tıllıımak later, ve 1aptıit lfe 
ttt!:bil bir ücret talep eder. Bu üc-
1~ adı faiadir. Zeqin nıomleket· 
ı:.u: faiı mtktan u, fakir memle
"• 111e YiikMktir, hleseli Türkiye
til~l'lna1enin temin ettiif faiı, İn· 
dtt, 1• llisbetle 3 - 4 nıisU fazla-

• 

M l.afirpenerlik, hayıne
verlik, ci>mertlik Türkün 

bat nıeaiyetl.-indendir. Sık ark 
toy ve .aıenler tertip ec:len 
dedelerimiz çadırlannın 8nU
ne birer bayrak dikerek konuk 
davet ederlerdi. lbni Batuta 
özbek yurdunda Maçar teh
rinden (Betdai) a ıkl.ken 
Sultan orduılhırun yanına in
mit ve kurduiu çadmnm ya
nma - Türk idetine uyarak -
bayrak dikmittir. Orduıahta 
bulunan Mehmet ösbeık Ha
nm dördüncü kanaı Emir laa 
Beyin kıaı da tepedeki çadırı
nın üıtüne bayrak çekmek ıu
retile gelen misafiri davet et
mitti. 

Tllrk hükUmdarla.rı saraylarının 
üstüne 90k usaklardan görUnebil 
mek için altından dokunmuş birer 
Çıadır k~r1'8J'dr. Bu çadırlar, TUrk 
alicenaplığmın, . misaiirseverliğinin 
ve cömertliğinin birer paratoneri 
idi. Uıaktan mJaaflrlert hükUmda 
nn sofralarına çekerdi. Türkler 
miaafir gağır&n bu çadırı mukad 
dee sayarlar ve taparla.rd.ı. Ana 
yurttan Viya.na kapılanna. kadar 
gelen Türkler girdikleri ıehlrlerde 
aayı.sıı ibadethane, medrese, mek
tep, imareUıane, 3itaha.ne, mlaa.fir 
hane, sebil, llLhrıııç, hamam, Ç8I 

me gibi kWtUr ve lçtim&l yardnn 
müesseseleri, yollarda, çöllerde 
köpriller, kervanaan1.ylar, hanlar, 
kuyular, hiaarlar yapmrol&rdır. 

T oplmpı saraıymda 1&yıar Uç, 
dört yilsU aşan vakfiyeleri 

t.etkik ederken bulduğum bu me\r 
zu üzerinde bur önıekler 'Vermlye 
Ç&lıf&OBğmı. Bu vakf\~lerden bir 
kısmı doğrudan dofruya ilim, bayır 
ve ibadet mileueaeleri yaptıran 

devlet erklnı ve rıenginlere aittir. 
Vakıfların çoğunu da lel"Vetleri doğ 
ruda.n doğruy. bu gibi tnUel!eeeler 
kurmaya kfLfi gelmediği için yapıl 

wrç9\.e-~ı&n;ıll -~i~~k: 
m&kaadile lwdretlerinin yetiftili 
Jrldar para, amıa.ıc lma.Jauda.r tet 
kil etmektedlr. Oyle diyebilirim ki 
bugün yalnız lstanbul mektep, med 
re8e w hMt&haneleri için yapılan 
v&kıfla.rııı gelirleri toplanl!!ıll. devle 
tin ti.hail ettiği parayı bırakacak 
rakamlar elde edilir. Dedetertınh 

bilhassa. lrfa.n \re hıtztMıhhıa. nıUes 
seselerine önem vermişlerdir. Top 
ka.pr sarayında yeni eeerler kUtUp 
hanesindeki vakfiyeler arasında 
TUrk killtUr ve içtimai ~ ta.ri 
hini e.ydnılatacak çok mtıhiJ:n ve.k 
tlyeler vardır. 

T opkapı mUze9f vakfiyeleri a 
!'llBmda 882 ntlMa.Mlda -kayıt 

h Dlll'ltssude ağuı Mehmet Ağa.. 

1 arihten Sayfalar 

ESKi GUMLERDE 
ICTiMAI YARDIM 
ORMEKLERI 
nın vakfiyesi, gerek vakfettiği eser 
ler ve gerekse vakıfın yüksek ve 

temiı: maksatları bakımından siz 

Sinan, vezir Ferhat ve Mehmet Pa 

§8.]ann ve daha birçok devlet bil 
yüklerinin de şahadet imzalarını ta 
flyan bu vakfiye 999 hicri tarihli 

dir. M<!hmet Ağa vakfiyesini tesçil 
ettirirken vefat ettiği için vakfiye 
8inin mabaadini ilk kısımlarında 
tesblt etUrdifi mütA!velliai ikmal 

ettirmi§tir. Dördüncü yapra~nda 
Padişahın bir turası, altında da 
Runıelt Ka.zaekeri Hüseyin bin Meh 
medln tudik mühür ve inızaeı var 
dır. Birçok vllk!iyeler anı.p~ tan 
2liın edildiği halde bu vakfiye tUrk 
çe yazılm!f olduğu için dil bakımın 
dan da Çok mtlhimdir. Vakfiyenin 
üstünde yarım şemse içinde padişa 
hın (ma.kbulümdür, imza oluna} 
şeklinde bir el yazısı vardır. 

f!~~ 
~ I. ffakkı 
~ Konyalı 
~"-~ ""''""""""'" 

M ehmet Ağa şunları vakfedi 
yor: 

yüne giden yolun üatUnde çukur 
çeşme, kendi camlinin bitişiğinde 

ıüslü bir çegr.me, Uıküda.rda tiçü 
Hoca Abdil mahallesinde olmak ü 
•ere beş çeşme. 

Mehmetap, mektebinde okuyan 
çocuklar için her 9ene yazlık ve kıt 
Jık ayakkabı, elbise ve kürk, ayrıca 
haftalık birer _mikdar para da vak 
fetml!flir. Çocuklaı. vakfedilen el 
bise, ayakkabı ve ktll'klerlrı cbı8le 
ri, renklert bile teebft edUmlfth'. 
Vakfiyedeki elbise. ayakkabı ve ku 
nıatların adlan bu gibi teY1erin ta 
rihlerile meıguı olanlar lcln tetldk 
edilecek aynca bir mevzudur. Meh 
met A'8 Çarşamba.da da fiti ha 
mam vakfetmiştir. 

Istanbulda Beyceğiz mahallesin 
de bir cami, tJsküdarda bir mes 
çit, Isatnbulda Hoca.rUstem ma.
hallealnde on bir odalı ve dershane 
li bir medreee, on höcreU bir Da 
rülhadia, 12 höcereli bir aviye, 
medresenin bitifiğinde bir sebil, ils 
tünde büyük ve muhteşenı bir mek 
tep, Irgatpazannda Dörtyol ağzın 
da bir sebil, karşısında bir çeşme, 
Mercanağa camii havlnıında nıus 
luklar, Eskiaa.ray yanında bir çeş 
me, Edinıekapısından Terkos kö 

.._ aa, •• oldutu halde biı sermayeyi 
lat >'~ll•I §ekilde kullaamıyor, onun 
ti •cliii iicreti lüawmuz 7e" yiikHl
.;0ruz. 1stanbulda inşaata kapatılan 
li.:nı•Yeyj göz önüne getiriniz. Şeh
ll 451ıe )'erlerinde öyle iafaat yapı
~r ki, bir müddet sonra buraya ya 
'bect·aıa &erına;ye yan kıymetini kay
~I'. lfer bina ötekinin deaia ve 
d~ r .. ıııı kapıyarak onu sıfıra in-

'e or. Bu ıuretle inpata yatınlan ------------------------------------------
~•>'• faydasız, hatti urarb bir 

M ehmet Ağanın en bilyilk ese 
rt Tuna boyunda Iern&il re 

çidi civarında kurduğu Manendi 
Bafdad (Mehmet Abid) adlı tasa 
ba ve bu kasaba civannda yolcula 
n çapulculıa.rdaıı konıınak lc:ln yap 
tırdrğı hisardır Bu hisann suru üs
tüne de AdlmUuant bUyUk bir ca 
mi, hisar haricine yolcuların inme 
leri için bir han yaptırmr9t.ıı'. Bura 
da bir hamamla kendi adına nisbet 
ettiği kasabada birçok dUkki.nlarm 
derhal yaptmıması için para ayır 
mıı ve bunu cia vakfiyesine geçir 
miştir. Mehmet Ağa aa.ra.y Darllı 
saade ağa.L&rmı vakJflanna Nuır 
seçm'ı ve sarayda.ki Da.rtlaaa.ade da 
irelerinin t.ebhir ve t&thiri için de 
günde Uç akçe &ymDlftır. V&laf 
Ga.lata tarafında da birgok içtim&l 
yardım milesaeeeleri valdetmİftlr. 
Edirnede de zikre değer evkafı var 
dır. 

~de kullanılmış ohqor. 
tad ilce Pahahlıiın ana aebebiıU bu· 'it •raınak lazımdır. 
htt~llra her eı;ranın kendine has 
letltilı:lll'ı "ardır ki, bunlan da ayrıca ._..b etmek zaruridir. Mesela ls
'eL- Ulda et niçin pahalıdır! Birinci 
uebı • i 1 hltlı 11 11 ve sermayenin rasyone 
~ de orraniıe edilmlı olmaması
bt · İkind sebebi de beledlyenhı •
~i "-tnııer almasıdır. ı.tanbul be
'lıet!8ei bir varidat ka,-natını ka1· 
~d •lbek için mezbaha resminin 
' 

1rılnıasına deiil, azaltılmasına 
)'ti l'azı değidir. Halbuki şekerin fi
.._ ddtlttlrıte istlhlAkl arttı. Bu, bü
>etı.1 U11yaıun yaptlfı ve muvaff akı
~la lletiee aldıtı bir tecrübedir. ı.. 
)'1ta~lda et ıarflyatı aıdır, çilnkü et 
tt... i dı.r'. ~Usumu a•altını&,A et fiya• 
'lllt lldırınız, derhal istihlak arta
li ~ l'eaınin azalmasiyle kaybedildi
••ı.._ bbedllerı 'Varidat, lıtJhllkin ço-

11, '-IYle teıntrı edllmlı olacaktır. 
tti, ı!:t Pahalıtıtım lnta~ eden bb
.-• ..._lt ddelert blrl!.t blrcr tetkik ~ 
°lıebı IÖl'flrüz ld, hepsinin ana se
loııta ~ .. ela rasyonel ~alı9mamıva, 
ı,..._ el 8 0 ınaddeye ait hususi dbepa 

~Lit •7•11ır. Bunlar ulah ve iulesi 
e""'•l 

0~•11 hatalardır. Fakat bir an 
'4~lttd e koyınak ve yol l(tİHtermek 

il ır. 

tıllt ~ haklft\dan hUkümedn tetkika
~:e letebbiislerini memnunlyetlP. 

-~ DıUnıldln delildir. 

Bul endin Mektupları 
B lr arkadatın oflu var. 'Ben 

de evladım kadar Hverlın. 
Almanyaya ameli ve DIUIU'i elek
trik tahsiline gitti. Selametlerkea 
kendiain• demittim ki: 

- Bülent, memleketini biliyor· 
sun. Şimdi de yabancı bir diyara, 
balu11ıu sarbid en canlı bir ülke
sine cidiyorstın. Bir ma16m ve bir 
meçhul armıında kalmıı olacaksın. 
Bunlarda biribirine benıiyen ve
ya hiç ben .. miyen ehettımiyetli 

ne ıörünen bana yaz. 

Can kulaiı ile dinleml9. İlk 
mektubundan itibaren intibalan
nı yasnuya başladı. Cidden dik
kate pyan ,eyler. "Vataadatlan· 
ma da beUd faydalan dokunur!,, 
dedim, nepe hnealendim. tik 
mektubunu Mklediyorum 
itte: 

"Malum ile meçhul araıında bl· 
rlblrine beueteblldlflm tek py, 
insanb!nnudır. Bundan ötesi bl· 

ribirinin okadar zıddı ki •• 
"Burada içtimai teıkilit artık 

makiaelepnife tJmaml ba;rat ıü
zel bir (türbin) ha munta .. m ça
JıpnaalDI andırıyor. Hiçbir abak
lık hiuedilmiyor. Zaten bu mille
tia ea berb huami7eti bu aokta-

ZiYAN 
da. Okadar teşkilAtçı ve okadar 
tanzimci ki, biraz daha gayret •t· 
seler, zannederim amma, 65 m11-
yon Alman bir anda nefes ahp bir 

anda nefes vereeekler. Nefes al
ma ihtilafım bile zamandan bü
yült bir kayıp addediyorlar. 

"'(Ziyan) Alman kafasına yıldı· 
nm sibi çarpan bir mdhumdur. 
Bakın •İze bir vaka anlatayım: 

"Geçen gün fabrikada nöbetl
mlai bitirdik. Yıkandak. Tam çt• 
kacatırnız ııra müthit bir ses itit· 
tik. Mftralyöa yaylam ateti gibi bir 
sesti bu. Ko9tuk. dşbsıı> nın göı· 
leri anadan uğramıı. boyun da
marları parmak parmak kabar
mış; yU•ü pancar gibi kıplusıl bir 
halde bağınp çağınyor; beş on a• 
meleyi azarhyordu. Ama bu tan 
bir liaan ne: 
"- Efendiler! diyordu. Siz hi

Ja uykuda mul.Db, :roba halla Al· 
man mı deiilalnlaf BllmJyor mu .. 
aunaı ki Almanya bflyUk bir harp.. 
tan çılunııtır. Bütüıı nıüıtemleke
)erlnl kaybetmlftlr. O lt..,.Un bir 
P'abl amu tosuna israf edecek 

• 

halde değildir. Bir gram demir to
sunda 15 milyon Almanın hakla 
var. Onu israf etmek Almaynanın 
istikbaline hlyanetle mtisavidlr .• 

"Şatırmıt kalmı9tım. Bu mUthl' 
tuğyanı kamçılayan ziyan. israf a
caba ne idi? Bir (pota) mı çatlatıl
maşh? Çok kıymetli bir parça nu 
kaybedilmişti? Mel'ak ettim, sor
dum, ara,tırdım, 6frendlm. Bill
nia bakahm ne imiş o israf? im

kanı yok tahmin edemezsiniz. An
latayım da &'filebilirseniz gülünüz. 
Bir tezgahın altında (eğe) den dö
külerek birikmiş topu topu bir •· 
vuç demir tozu!. Hademe atölyeyi 
siipUrUrken dlkkatıisllkle ıUprUn· 
tüye karıştırmış; çöp sandığma at
mıı. 

Ne dersiniz. sandığı yere döktti
ler. O, bir avuç doldurmaz tom 

ayırdılar. (85) milyon .Almanın 
hakkıdtt, diye depoya kaldırdı
lar .. " 

• 
Gflbnek lıtedlm. «(llemedlm. 

Evlerde hiametçileriD kırdıklan 
tabaklan, çanakları, çöp teneke
sine attıklan giimiif çatallan bı
çaJdan; ahçılann saçıp döktükle
ri tekerleri, yaflan dflıftndttm. 
Kafamda küçük bir kıyas yaptım, 
ıı .. apladun; «Uleyim derken, I~ 
içbı atladım. 

Rlil-.ılla ~.llMdeıf 

M ehmet Ağa BebilJeri için de ya 
zuı kar vakfetmeyi unutmamıt 

tır. Yamı her 1eb;lde halka buzlu 
su dağıtılırdı. Ağa vakfiyeainin bir 
çok yerlerinde bol varidatlı memba 
lar gösterirken k&tiyen iaraf edil 

memesini, tuanııfa eon derece ria 
yet olwımaaııu tavei,e etmektedir, 
Mehmet Ağa her ay oarpmbada.ki 
kabri Usttbııde iki koyun kesilerek 
etle?in.in fıkaraı)ııa dafttılmu•nı da 
vakfiyesine koym\lltur. RadikatUl 
cevami sahibi, Mehmet Afa cami 
ini tasvir ederken: 

"Banisi iptida Dartlssaade ka
pısmın kilr"~rna ve Çarşamba w 
!eri divan tayinine ve nezareti he 
remeyni muhtereme lle BabUuaa 
de afalanna takaddüm edecek ni 
ce esbaba vesile olan Elhaç Meh 
met Ağadır ki ca.mii §erif'ınin dai 
resinde bir lli türbede medfundur. 
Tarihi rıhleti 999 dur" db'or. ,.... 
kat ev.katı hakkında ~ malt 

Hırcın 1 
~KOŞE: 

Yemine ve Küfüre Dair 
[Yaan: Aka Gündüz] 

Yer bulaınadıtımız için masala
nndaki iki bot yeri rica ettik. Neza
keVe kabul ettiler. Oç kişi idiler. i
kisi yakışıklı delikanlı. Birisi de da
ha §i§DUlllcasının kaşı ıözü yerinde 
paçuzu. 

Bayan paçm, delikanlılar kadar 
aibel Türkçe konuşuyordu. Bir ma
.. da oturuldiıktan sonra kulağa pa
muk tıkılsa bile işitilmemesi müm
kün olmuyor. Çok şen gençler ve 
çok temiz konuşuyorlar. 

Blqe:r dikkatimi ve hayretimi 
çekti. 

Dellkanlılann ikisi de -iyi bir 
tahsil sördilkleri belli olmasma rağ
men- çok yemin ediyorlardı. Yerli 
yeniz, lilzumlu lüzumsuz yeminler. 
Yeminlerin hini bir paraya ... Gözüm 
çıksın! Kör olayım! Şerefim namına! 
Namussuzum ki! Vallahi billahi! Şu 
ekmek gözüme dursun! Anamın ölü
sünü öpeyim! Gençliğimin hayırını 

görmeyim! Şerefsizim ki! Namusum 
namına! 

Dikkat ettim. Yarenliklerinde ba 
yeminlerden birinin binde yarımını 

söyletecek hiçbir sebep yoktu. Sırt 

bir dil alıtkanhğından başka birşey 
değildi. Hatta daha çok yemin etme
si ciui iktizası lbım gelen bayan 
paçuz bile birkaç defa ihtar etti: 

- Ortada yemin edecek birşey 

yok. Niye bu kadar bol yemin edi
yorsunuz canım! Bakınız ben yemin 
ediyor muyum? 
Hakkı vardı. iki saat içinde iki de

likanlı iki yüzden fazla yemin ettik
leri halde bayan tek yemin etme
mişti. 

Gerçi yemin dahi ban yerde ve 
zamanda kUfUr kadar lüzumludur. 
Fakat bu kadar cömertçe değil. 

Doğrudur, isterseniz tecrübe edi
niz, yerinde ve zamanında bir küfür 
-şatafatla oluşunun derecesile mü
tenasip olarak- gönül ferahıdır. in
sanm ruhuna, zeka!nna, cerbezesine 
keşayiş verir. Böyle bir küfür, enerji 
motörfJne eeanshk eder. Hayatta ne
fee gibi, su gibi, gıda gibi, uyku gibi, 
sıhhat ve afiyet gibi lazım olan kU
fürü; onlar gibi iyi muhafaza edip 
uluorta harcamamalıdır. Kütür a~a
ia dlittütü saman sali:I ve cürüm o
lur • 

Yemin de böyledir. Karşınızdaki 

hônbıldar, sö~·lediğinizi anlamaz. 
işittijini manhi'a vuramaz, muhake
me edemez. idraki kıttır. Önüne kırk 
kitap seneni:&, seksen phit koysa
nız, yüz altmış misal yapsanız inan
maz. Fakat bir şatafatlı yemin etse
niz apaçık yalan bile olsa inanır. 
Böylelerine çene yormaktansa süsll 
hir yemin edip geçivermek daha a
lulhca iş olur. Fakat böyle olmıyan
lann blriblrlne, tek ayak ilstilnde 
Itırlı: yemin edişi pek ga1lz oluyor. 
.Arkadaşım bu miltaleamı beğen· 

nıedi. 

- Biz, dedi. yeniz yemine anne
lerimizden, ve zamansız kilfilre ba
balarımızdan alıştık. Yeni neılin ye
ni anneleri ve yeni babalan bu ha
talara dü•mlveceklerdir. 

Maarifte: 

Yabancı Mekteplerl 
için Yeni Bir Karar 

Türk mudür muavini bulunan az
lık ve yabancı okullarında talebeye 
ait nakil, tasdikname, diploma vesa
ire gibi muameleler bundan sonra 
maarif müdürlüğü yerine mektep 
müdür muavinleri tarafından yapa
lacaktır. 

Mektep Kitapları İçin Kağıt 
Maarif Vekaleti, gelecek yıllarda 

basılacak kitaplar için Almanya ve 
İzmit ki.ğıt fabrikalanna knğıt sipa
rişleri vermiştir. Bunların muhafa
zası icin. Sülevınaniyedeki Suleyma 
niyeisani ve SüleymantyeiulA. med.. 
reseleri tahsis edilmışttr. 

---o - -

Sırt Hamalhğ'ı Yapanlar 
Sırt hamallığmın yasak olm nı 

rağmen şehrin bnzı U" r ko l'I rındf 
bu yasağa riıııyet edılm dı gorul 
müftOr ~rek zabıta ,:?er k beledi 
ye memurlan sıkı kontrollar vaoa 
caklar ve yuağa 

0

karşı geleniert şıd 
detle CP.nl11nd1r11c11klıtrdır. 

mat ook noksandır. Mehmet Ağa 
nm vakfiyesi dil, tarih ve içtimai 
yat bakanmctan tetkik edilecek mu 
him bir eeerdir. 
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Bazı Sinemalardan Şikayet 
Ragıp imzalı bir okuyucumuz yazıyor: 

~ /Ki GÜNLÜK HIKAY_-" 

"Cumartesi cünleri ııınemalarda talebe 
mat neleri vardır: İstanbul tarafındaki si 

1 nemalarda talebe bu matinelere on beş ku 
ruş mukabilinde girer, Fakat, bu aym ilk 
cumartesi günü fiyatların artırılmış oldu 
iunu gordıim, Bunu niçin yaptılar. bilmi 
yorum: Halbuki. bugünlerde raibet çok faz 

1 
'ııdır ve gitt lı:çc de artıyor: Bundan baş 
.ıa, sinemalarda oturulacak yer kalmadı,iı 1 
halde, bili bilet kesmekte devam ediyor 
lar: Bir çok kimseler ayakta kalıyor: O 
turanlarm da seyretmesine mlni oluyorlar: 

11 

İstanbul tarafmdaki bazı ııinema.lıı.rm hali 
işte bôyledir: Bununla da kalmıyor, s ·ne 
ma salonunda bir çok kimseler de algara 
içiyor: Dumandan göz gözü görmüyor: Si 
nemaların bazı saygısız müşterileri tarafın 1 
dan çıkarılan giırultü de üstıine caba: Aca 
ba bu işlerle kimse alakadar olmuyor mu?,, 

• 
Posta ni~in gecikiyor! 

Di~ &>•oğlu H"alkevnidc çarpı!?ıln 
askeri liseler boksörlerini ırup ha

linde görüyoruz .. 

Boks: 

Genç boksörler, ıyı hazırlanmış 

olduklarını, dünk{i maçlarda gö ter
diklcri enerji ile ispat ettiler 

Futbol: 

Sinoptan Temel Akkan imzaıılyle gazete 1 ~ 
mize yazılıyor: 

"İstanbuldan gelen postalar intizamını 
kaybetti. lki buçuk giın teahhurle celi 
yor İstanbuldan Sah günü kalkan .rapura 
ilri günlük poııta veriliyor, Bu vapur Çar 
şamba akoamı Gerzeye gelerek postayı 

çıkarıyor, Trabzondan gelen vapur Sinoba 
ait postayı aktarma olarak alıp Sinoba 
cetlriyor Fakat, vapurların rötar yapma 

POSTEKi 
Askeri Liseler 
Boks Maçları 
Dün Neticelendi 

1~• Yazan: UMRAN NAZİF 

. , 
Dört askeri lise arasındaki ooks 

Güneş • Beşiktaş 
Hava Ku ası İçin 
Pa:ara Oynuyor 

Türk Hava Kurumu menfaatine 

111, bazı defa Gerze postasının ihmali yü 
zünden bu aktarma yaptlamryarak ilı:i bu 
çuk gün postanın Gerzede kalmasma ııe 

bep oluyor 'Neticede, Is tan bul dan itiba 
ren 310 mUlık yolu 30 saatte kateden 
posta, Gerzeden itibaren 10 millik mesa 
feyi SS saatte katediyor, 

§amp yonasırun final maçları dün Be tertip edilen Tayyare kupası mac:Jc:1-
yoğlu Halkevinde yapıldı. rının dömi final maçı bu paza: günü 

Müsabakalara, pek güzel ve mil- Güneş ile Beşiktaş arasında Taksim 
kemmel şartlarla kurulmuş bir ring stadında yapılacaktır • 

Gerze ile Sinop arasmdaki kara yolu 
postası iyi değildir, Bu karayolu poııtaaı 
nı daha iyi bir şekle ııokup irtibat lemin 
edilmelidir, Bu hususta a!Skadar makam 
tarın nazarı dikkatini celbetmenizi 'rica 

içinde başlandı. Bizde ekseri dövüş lki sene evvel başlanan bu maçlara 
sabalan müsabaka yapanların dere.. Güneş, Beşiktaş, Galatasaray. ls-
celerinden düşük olurdu. Halbuki diln Boksör geneler en solda Nüıat. tanbulspor, Vefa, Bey~:>z~ Silleyına_ 
kü müsabakada hazırlık şartlan mii sağda Necdet niye, Pera, Arnavutköy, Kurtuluş, 
sabıkları da, seyircileri de heveslen.. ----------------.Şişli olmak üzere on bir kltip iştirak 
direcek avrupai bir gUzell"kte idi. ı ı etm"ş ve mağlup olanlar tasfiye edil 

Şimdi dünkU maçların teknik neti. A L l O ! miş, dömifinale Güneş, Bı::şil~taş. Ga 
celerini yazalım: ! ıatnsaray, kltip!eri kalmışlıırdı Şim 

51 kilo, birinci mUsabaka: Kuleli. A l L Q 1 diye kadar muhtelif sebepler yüzün-
den Nihat, Maltepeden Necdet arasın -. den teahhure uğnyan bu maçlar ni. 
da yapıldı. Ve Nihat sa.yı hesa.bile ga Güre§ Federasyonu 1 hayet tamamlanmış olncaktn·. 
lip geldi. Reisi Kim Olacak ? 1 B:rkaç gtindenberi gUzel ~den ha 

51 kilo, ikinci müsabaka.: Deniz lı va pazar güniine kadar bozmadığl 
Haber aldığımıza göre B. Ah-

sesinden Necdet, Bursndan Ahmet takdirde Taksim sahasının oC\mlal 
met Fetgerinin istifasından son· 

Çelbı"leikkaarzaasnıdnıd. a idi. Necdet sa.yı hesa. ra Güreş Federasyonu Reisliği- bir şekle gireceğini ve kar.şılaşmanm 
ehemmiyeti!~ mütenasip bir fatbo1 ne seçilmis olan tanınmış spor· 

1:)3 kilo, b~ci-'ID\lon\uıltıı. • ttuıt:ıı· cu ve güre~çilerimizden Ba~· 

den Vah t, Bursadan Sabahatinle kar Vehbinin İş Bankası Hamburg 
şıl~tı. Uç devrede müsavi gittiler. ~ubesi miidiirlüğüne tayini, ta-
DördüncU uzatılan devrede Kuleliden karrür etmiştir. 
Vahit nakavt oldu • ' Bu haber tahakkuk eder e 

53 kilo, ikinci müsabaka: Maltepe.. Güreş Federasyonu RcLliği tek 

mckteyiz. 

Spor meraklılarmm bu maçlardan 

mahrum kalmamas'nı düşünen Hava 

Kurumu yerinde bir düşünüşle stad 

fiyatlarını tribün 50, duhuliyA :::?5. ha! 
den Ali, Deniz 1 sesinden Feritle dö. "1't" inhil!\J p.trrrkfr,. 

vüştüler ~e Den~zden Ferit sayı he. I 
sab le galıp geldı. Güreş : 

57 kilo, birinci müsabaka: Deniz.. 

_ kon 100 kuruş olarak tesblt etmiştir. 

\ Güneş • Beş'ktaş karşılaşınasmın 
galibi bir hafta fil)nra, finalde bekli-

den Efdal, Kuleliden Hicrı arasında 
oldu. Efdal çok üstün bir oyundan 
sonra maçı kazandı. 

57 ki"•J, ikinci müsabaka: Maltepe. 
den lsmaıl, Bursadan Kenan karşılaş 
ttlar ve Kenan sayt hesabile galip gel 
dl. 

61 kilo, birinci müsabaka: Deniz.. 
den Kadri, Burandan Nadirle oyna.. 
dılar. Neticede Nadir galip geldi 

61 kilo, ikinci müsabaka: Kuleli
den izzet, Maltepeden Zuhal aramn. 
da oldu. Fakat daha b·rinci ravuntta 
Zuhal nakavt ile mağl\ıp oldu. 

Bulgar Dankolof 
ltalyan Savoldiye 
Niçin Yenildi? 

DUnkü nüshamızda Avrupa şampi. 

yonu Bulgar Dankolofu Italyan Savol 

di isminde bir pehl!vanın yenmiş oldu 

ğunu yazmıştık. Maç hakkında henüz 

tamamlayıcı malumat gelmemiş .:>l -

ma.kla beraber Fransız gazeteleri Ital 

ya.n pehlivanın bilhassa aya.klan ı ., 
çalışan ve bu yüzden hasınılanna ı:r
lip gelen çok çevik bir adam olduittı. 
nu batta topuğu ile hasmının çenesi_ 
ne vurarak sersemlett"kten sonra<>-

yen Galatasaray ile karşılaşncıı.k ve 

bu maçın galibi Tayyare kupasını a_ 

lacaktır. 

Buz Hokeyi: 

lsviçrede Belçika 
Takımı Galip Geldi 

Zürih, (TAN) - Arosa'da yaptl
makta olan Buzhokey turnuvası pa
zar günü nihayete ermiştir. Zür!cher 
Sc. ekibile berabere kalmw olan Ev. 
füssen ekibi, üçüncülük için Brükse. 
lin Csh. ekibile karşılaşmış ve 5 _ O 
galip gelmiştir. Kupa galibi Züricher 
Sc. olmuştur. 

Lehistanda Bir Maç 

ederm ... 

• 
Sigaraların harmam değişmemeli 

"İnhisarlar idaresinin yeni piyasaya 
çıkarttıfı tiryaki sigaraları çok rağbet 

gördü. Birçok zaman, tütüncülerde bu si 
garayı bulamıyoruz, Çünki.ı, başka cins 

ıılgnra içen birçok kimseler, bu sigarayı al 
ınıya baııladılar Hakikııten, tiryakinin har 
manı, içimi fena değil .. Fakat, brrşeyden 
end şe ediyorum, Allah vere de, inhisar 
tar idaresi, bu rağbet karşısında, bu güzel 
sigaranın harmanını değiştirmese, çlinkü, 
f!imdiye kadar bazı cins sigaralar, muhte 
lif zamanlarda, b"rkaç defa değişti, Mese 
11 on bir buçuk kuruşluk birinci ne,·i si 
garalar, bir zamanlar iyi idi, $imdi, içile 
miyecek bir hal aldı, ı ı.s kuruşluk sigara 
ların da ıslahını i~eden bekleriz-

Deniz tir.aret meh1;ebi ınezunlarmm 
dileği 

"Deniz ve denizcilik ilmi kolay bir mcv 
zu 'değildir, Bu işi anlamak için uzun ııe 
neler tecriıbe görmek, tekniğ.ne vlkıf ol 
mak lazımdır, Denizciliğimiz gittikçe inki 
şa{ ediyor. Modern bir bale ıokul~ yük 
ııck deniz ticaret mektebi kı:ymetlı ele 
manlar yetiştiriyor, Buradan lbıkıyle lh 
tısaıı yapıp çıkan gençler, maalesef baya 
ta atılınca nikbin olamıyorlar, Kar$ıları 

na birc;ok müşküllit çıkıyor. Mektepten 
çıkmış ehliyetli denizcilerin. iat;kbali ile 
alakadar olunmalıdır, Karşılanan bir çok 
zorluklar dolayısiyle. deniz ticaret mekte 
binden mezun olduktan ııonra, meslekten 
ebed yen uzaklaşmış birc;ok gençler var 
dır Bunlar denizciliiimiz için kayıptır,.. 

' ' Bedri Eımur 

• 
Kntcoten yUkse1m şikayet 

Glliııten cazetemize yazılryor: 
.,Kilise elektr k geldiği cündenberi bir 

radyo merakı başladı. Fakat, burada rad 
yo işleriyle allkadar bir memur, bir 
makam yoktur, Radyolar ya lıtanbulda~ 
yahut ta Gazianteptcn getirt•liyor, Bır 
arıza olunca da dut"uyor, Çiınkü, bu arıza 
yı izale edecek mütehassıs k:lmııc yok., 
Radyo satan müesseselerin de burada a 
ccntaııı vesairesi yoktur Fiyatlar da c;ok 
pahalıdır Radyo işlerine bakan makamın, 
bu hali nazarı dikkatine koyuyorum . ., 

66 kilo, birinci müsabaka: BU1'8&
dan Ihsan, Maltepeden Edip arasın. 
da idi ve Ihsan nakavtla galip geldi. 

66 kilo, ikinci müsabaka: Kulel'den 
Hayri, Denizden Şevketle çarpıştı, 

neticede Şevket galip geldi. 
72 kilo, birinci müsabaka: Kuieli.

den Nurettin. Maltepeden Cihat ara· 
eında idL Nuretin nakavtla galip 
geldi. 

nu yenmiye muvaffak olan bir adam 
oldu.:r,ınu yazmaktadrrla.r. Maçtan ev 
vel yapılan neşriyatta Savoldinin Bul 
gar pehl.vanı yeneceği kati surette 
tahmin edilmemekle beraber onun Pa 

Va.rşova, (TAN) - Pazar günü 
burada karşılaşan Letonya _ Lehıstan Sağhk : 

72 kilo, ikinci müsabaka: Denizden 
:Afif, Bursadan Orhan karşılaştılar 

ve Orhan, büyük kilo farkına rağmen 
rak'bine müsabakayı terkettlrerek 
kazandı. 

79 kilo: Kuleliden Odıan, Maltepe 
den Necdet arasında yapıldı ve Or
han nakavtla galip geldi. 

Son tasnife nazaran dört askeı1 li 
senin her katagıoriden aldıkları netL 
celer: 

51 kilo: Birinci Kuleli, ikinci Mal
tepe, üçüncü Deniz, dördUncll Bursa. 

53 kilo: birinci deniz, ikinCi Ma.lte 

riste Mehmet Arif, Novina ve Am&-
rlkalıA.lpars ismindeki pehlivanları 
kolaylıkla yenmiş olduğu ileri sürüle 
rek çevikliği ile Bwgara fal!: ılô ğu 

iddia edilmektedir. 

Almanyada Futbol 
Pazar günü Kolonya.da, Von Tsch 

ammer kupası fınal maçı 70,000 seyir 
ci önUnde yapılmıştır. Almanya §a.m 

piyonu Schalke 04, rakibi Fortuna 
DUsseldorf'u 2.1 mağlup etmiştir. Ga 
lip takımm sayılarını Kallwitzki ile 
Szepa.n yapmıştır. 

pe. Uçüncü Bursa, dördllncU Kuleli. 79 k"lo: Birinci Kuleli, ikinci Mal • 
57 kilo : B rinci Deniz, ikinci Bursa, tepe, Bursa, Deniz mUsavi puvandıı. 

OçüncU Maltepe, dördUncü Kuleli. Umumt neticeler de şöyle hesap e. 
61 kilo: Birinci Kuleli, Deniz. Malte dilmiştir: 

pe, ve Bursa müsavi puvanda. Birinci 49 puanla Kuleli lisesi, ikin 
66 kilo: Birinci deniz, ikinci kuleli, ci 4.5 pıuvanla den:.z lisesi, üçüncü 36 

UçUncU Bursa, dördüncü Maltepe. puvanla. Bursa, lisesi, dördüncu de 
72 kilo: Birinci Kuleli, ikinci Bul"A, 34 puv&nla Maltepe lisesidir. 

Oçüncü Deniz, dördUncti Malteı>e. 1 Gürbüz renclf>.ri tebrik ederiz. 

buz hokeyi milli takımları maçında,, 

Lehliler 2-1 galip gelmişlerdir. 

Tenis: 

lsveç Kral t Kupası 

Maçlarına Devam Edildi 
Isveç Kra.l kupası için Pariste ya

pılmakta olan kapalı kord tenis mUsa 
bakalarınm finaline kalmış olan Is-

veç - Norveç tenis ekipleri arasında 

pazar günü yapılan karşılaşma., birin 

ci günU 1 _ 1 beraberlikle neticelen

miştir. Bu kaJ"§Jlaşmadan galip çıka 

ca.k olan ekip, kupa. müdafii Fransa 

ile karşılaşacaktır. 

Stokholm, (TAN) - Isveç Kralı. 
nm da hazrr bulunduğu "Kral kupa 
11,, finalinde lsveç - Norveçe 3 _ 2 ga 
lip gelmiştir. Isveç - Fransa karşılaş 
mam 4 ilA 6 şubat tarihlerinde Paris 
te yapıla.ca.ktır. 

Hıfzıssıhha Meclisi, 
Han işini Görüştü 

Vilayet hıfzıssıhha meclisi, dün 
toplanmış, Valide Hanının boşaltıl
masına lüzum gösterilen sebepleri 
ve içinde oturanların itirazlarını tet 
kik etmiştir. Neticede bu işin meclis 
azalan tarafından yerinde tetkik e
dilmesini kararlaştırmıştır. Bu tet
kikler acele yapılacaktır. 

Şilt Maçları 
İstanbul Futbol AjanlığındM: 
16/ 1/1938 Pazar günü yapılacak 

Şilt maçları: 
Beşiktaş stadı: Saha komiseri Nu 

ri Bosut, 
Anadolu • Galata gençler. saat 9.30 

Hakem Adnan Akın, Ortaköy • Altı
nordu saat 11.30 hakem Ahmet A
dem Gögdün, HHal - Beylerbeyi sa.at 
13 ha.kem Nuri Bosut, Ana.doluhisa
n • Da.vutp~a saat 14,45 hakem Bür 
han Atak • 

-2-

E n göze çarpan tarafı kollar 
rı ve in avuçları id.. Hiç 

müba.lagasız ayakta dırrduğu za. 
man parmakları iiz kap2.klanna de 
ğerdi. Ensesi kızıl ve etli, başı yaz 
kış usturalı idı I\:ıztl yuztinde si. 
yab pJsbıytklan gö~ batardı. U
zerinden hiç ekRik olmıyan kPr;kın 
bir ter kokusunu üstü başı kan le 
keler•lı· dolu bır kasaba. benzeti. 
yordu 

Şimdi müdUr Beyin karşısmda 

namaza. durmuş bir adam gibi diın 
dik durmuş k~ndi.;me ven!en emir
leri dmliyvrau · 

- Bana bak Rüstem çavuş! Be 
nim ters tarafmı pek kötüdür. 

Bu va.kanın failini yirnu dört 
saat geçmeden bulmalıyız .. Yoksa 
fel!kettir halimiz .. 

Onun için şüphelilerden bir iki • 
sini yakalayıp sıkıştırac!l~ın. On 
lardan bir şey çıktı ne a18... Çıkmaz 
sa. şu "GülsUm kadın., mıdır? Ne 
dir onun yakasına. yapışacaksın. 

~mJ.!.rl!'!ıYR..Yinıni..F!!S~-
vel tahtasını masası üzerıno şiddet 
le vurduğu zaman Rüstem ç.a.VLtŞ 

çoktan gözden kaybolmuştlL 

O gece Rüstem çaVU§ mUdUr 
Beyin yanma gayet yor

gtin döndü. Ve mendilile çıpi.ak 
başını silerek: 

- Beyim •. dedıi. Kadri ile Musta 
fayı mesçidin tabutluğuna sokup 
adama.kıllı ıslattım. Onların yedi.. 
ğini ben yese idim ölürdüm belki. 
Fakat yemin edip ayağıma kapan 
dıla.r. Onlar dün gec:e köyde dü -
ğündelermiş. Görenler de var. O -
nun Ut.erine doğru Gülsüm kadının 

kapısına dayandım. Affedersin.iz 
müdür bey ya .. Bu kadın dokuz kö 
yün dile gelmiş bir kahpesidir. Y~ 
dız köyünUn delikanWan ona gı. 
degele evind~ rahat bırakmadılar. 
O da kalkıp buraya geldi. Fakat 
ne iş yapar ne de gündeliğe gider. 
Elbet sonunda olacağı budur. Al
lah güzeldir diye zenb"lle 

1 
gö~ten 1 

somun yollıyacak değil ya •. Tovbe 
Yarabbim tövbe .• 

Başını iki tarafa salladıktan sou 
ra. ilave etti: 

- Beni kapıda bir saat bekletti. 
Sarıunda başındaki yeşil başörtüsi 
le geldi yanıma .. B.r yarım saat te 
çene çaldık. Fakat derdimizi anla. 
tama.dık. Boyuna aval, aval yüzü 
me bakıp duruyordu. Ben de ya.. 
pıştığım gibi yakasına. getiMp tık 
tun benim oda.om a.ltmda.ki deliğe. 

Aman beyim öyle inatçı bir şey 
ki, kötekten caru çıksa gık dem!yor 
va.llA.hi ... Ceylanı şablandırmaktan 
ben usandun ve "kız söyle .. dedim. 
Sen bu işi neden yaptm .. Doğruyu 
söyle de belki müdür beye söyler 
de seni affettiriri.z..,, A . .Ah .. Nere 
de? .. Cevap bile vermiyor vallihi .. 

Ha.ni bey, bunların da hakkından 
kötekle ben gelir~m. 

Ben ne çavuşlar bilirim ki, kız 
gibidirler kız .. Dayağa elleri kalk
maz .. Elbette sonra kim ~ayar on
ları ?. 

B u son sözler; bir kUtüğe L 
nz ola.n kurtlar g bi müdür 

beyin beynini karıncaiandırmıya. 

başlamıştı. Rüstem çavuş öğünme 
de elbette haklı idi. Köylünün kork 
tuğu yegane kuvvet o değil miydi? 

narları sivri ufa.k cetvel tah 
eline aldı. Ve sert bir sesle: 

- Düş önüme çavuş! dedi. 
hırsız kahpeyi bir de ben göre 
Çavuş karakola gelince gidip f 

neri aldı. Ve alt kattaki bir oda 
nm kapısmı açarak müdür beyi i 
ri buyur ettL Müdür bey iki uf 
taş basamağı indikten sonra k 
dini bir yer odasında buldu. Yı 
ve sıva.sız duvarla.n a.rasmdan 
dızlı bir gökyüzü görUnen bu 
nm çivıileri kalkmış çürük döşe 
meleri üzerinde genç bir kadın 
tıyordu. 

Çavuş ka.dmm başucunda d 
du, ve elindeki feneri ka.dınm yU 
züne doğru tuttu. Kadın elleri 
rine dayanarak kalkmak istedi. F• 
kat sık bir tki nefes aldıktan 
ra. tekrar oturduğu yere ytkılıv 
di. Müdür ~karpininin ucile ka.dı 
nm kalçalarına dokıunup: 

- Hişt bana. bak baka.yun! Çal 
dığın k~yunun etini zıkkımlandm ı 
m.e sattm? dedl. 

Kadın biriııcl hamle ile dizleri 
üzerinde bir deve gibi ayağa ~ 
tı. Fenerin sönük ışığı altında oiJSI 
di daha iyı görünüyordu. UZUO 
boylu bir ka.dmdı. Sun.siyah gözlt" 
ri .. beyaz ve ha.fil çilli bir yüzU ,,. 
etli dudakları vardı. Karnı bir p-1 
ça ileriye doğru çıkmıştı. uzerind.a 
ki san güllü kırmızı entarisi blJ 
toparlak karnın ucundan pilelel' 
yaparak yere sarkıyordu. Bakışı. 
n donuk ve bir noktada topla.ıı -

mıştı. 

M üdUr Bey kadınm bu inatGI 
halinden ya çok sinirlen -

mişti ve yahut ta kuvvet ve kuclt' 
tini göstermek ihtiya.cmı quyınuf 
olmalı idi ki, elindeki cetveli kadı 
nm iri göğsüne, yüzüne başJJll 
ooğru kaldırıp vurmıya başladJ.. 
Kuvvet alabilmek için geri geri ça 
kiliy~r ve gelip kadmm ıf .şkin kat' 
nma, dolgun kalçalarına ufak "'' 
acemice tekmeler savuruyordu. 

Ve ça vuşa dönüp yüksek sesle: 

- Bana bak! dedi. Bu kadlO 
dilsiz be! 

Sonra başını iki tarafa sallayıt' 
titrek bir sesle: 

- Sen buna bir kilim parça.sil' 

eski bir ha.sır ver de bu gece şut" 

cıkta. yatsm.. Yarın kasa.ba.Y' 

gönderir, icabına baka.nz.. dedi. 
Nahiye müdürünün dışarıya ~ı) 

tığım gören Rüstem çavuş bıyık sl 
tından güldü. Dudaklarında rnuv~ 
fakıyetten mütevellit iri ve sinfl 
bir tebessüm belirdi. Ve kendi ket' 

dine: 
- "Bu müdür de yuttu.. dedi

Bu da yuttu ~mma ~avallı. kadııı ~ 
cağız da benım yenme bır ba.Y 
dayak yedi. Bari bu gece onu od• 
m.a alaytm da. "pöstekinin, Ustilır' 
de onunla. rahat hır uyku çeke 

yim!.,, 
EHerini sallıyarak, başı annnd" 

kadının yanma gitti Ve ayakt>; 
a.rka.sını dönmüş başını duvara dl 

yamış genç kadının şişk.:n karJJJJS' 
el a.tıp: 

- Haydi gUzelim_ Gel yuJcıl1f 
çrkalım da yediğin dayağın a~ 
c:ıkara.lım. 
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. lngiltere Akdenizde 
ltalyaya Karşı Askeri Bir 
Mihrak Vücude Getiriyor 

A kdeniz, lngilterenin Hin.dis.. 
tanı almasından, Uzak Şark 

ta müstemleke sahibi olmasından 
Ve büyük Okyanusta iki büyük do 
lninyon vücuda getirmesindenberi. 
lngiltere imparatorluğıu için bir 
eahdamar teşkil etmektedir. Sü -
Veyş kana:lmm açılma.smdanbeti 
bu hayati geçiddn kıymeti arttı. 

lngiliz strajisi Ingilt.erenin Ak
den.izde daima kuvvetli olmasını .i.. 
cap ettirdiği halde bu denizde siklet 
lnerkezi, hadiselere göre değişiyor. 
Habeş harbi ile Ingiltere • Itnl 

~a mUnasebetıer:nin gerileme~i yü 
2Üııden Akdeniaxfeki milvaz.ene ie 
ğişmiştir. Italya, Habeşistanda v-er 
l~tikçe Sü veyş kanalına. bağlı ığı 
artmaktadır. Bu şartlar içinde In. 
giltere ile ltalya arasında bir harp 
kopmuş olsaydı, lngiltere. yalnız 
SUveyş kanalını kapamakla ttaL 
Yayı Şarki Afrika imparatorluğım. 
da boğabil:rdi. Burulan başka ln • 
giltere, Akdenize hakim olduğu 
nıttddetçe ltalyanm Libya ile mtlva 
Eıalasıru da kesmiye muktedirdir. 
:Bu balrnndan Mısır ve kanal şar .. 
ki A.kdenizin anahtarları sayılır • 
lar. 

• 

1 talyanm stratejik vaziyetl 
.. son derece müşküldür, Çün 

ku ltalya, gıda maddeleri bulmak 
\'e ıptidat maddeler tem.in etmek 
için deniz yolile gelen ticaremne
bağlıdır. Italya.nı:n siyasi mUna.se • 
betıeri, harp takdir.nde Fransa ve 
l'a Yugosla vyadan erzak temin et 
b:ı.esine mü.saıt değildir. Onun ka.
l'adan bağlı oldıuğu diğer devlet. 
ler ise Avusturya ile Isviçredir. 
Alrnanyanm bu hudut yolile ve de 
!tıityolu vasıta.sile ltalyaya erzak 
göndermesi mümkündilr. Fakat Al 
lllanya, kend.ni idareye çalışmak 
la beraber henüz kendip.i idcL< e 
edebilecek vaziyette değildir. Bu 
Yüzden ltalyaya da yardım edemi 
Y~cektir, ltalyan deınicy;)llan, de 
llızyoUarının kapanması üzerine 
bütün ticaretin kara yolile nakline 
kifayet edecek vaziyette değildir. 
13u yüzden Italya, denize bağlı kal 
inak mecburiyetindedir. 

Sonra Italya mühimmat için ti.. 
2Inı olan maddeler bakımından da 
Çok fena bir va.zf.yettedir. Italy~ 
kavuçuk. platin, teneke, nikel, gibi 
!tı.addeleri kam'len ithal etmekte 
Olduğu gibi kömür, bakır, pamuk, 
kurşun, Manga.nez, petrol ve yiln 
ihtiyacım da. hariçten temin et
lnektedir. 

• 

1 talyaya giren deniz tica.retL 
nin en büyük kısmı Cebelüt 

tarık boğazı ve Süveyş kanalı yo
l~ ile gelir. Bu yolların ikisi de In 
gilterenin elindedir. Uçilncil,yol Ka 
:tadeniz ve Çanakkale boğazıdır. L 
t~lYanın Rusya, Rı.Jmanya ve Tür. 
kiyeye karşı vaziyeti da.ima ehem. 

Adananın 

lngiliz Generali 
Temperley 

lııgilterenin elinde ltalyaya 
karfı en kuvvetli silah: 

Süveyf Kanalı 
nrtyetle takibe değer. Çünkü Ro • 
manya, ltalya.nı:n petrol tedarik et 
tiği kaynaktır. Bugünkü ordular, 
donanmalar ve hava kuvvetleri pet 
rolsUz hareket edemez. Rusya, 1-
talyaya petrol ve buğday vereb; • 
lir. Fakat TUrkiye Çanakkale yo. 
lunu kapıyarak Ita.lyayı bütün bun 
lardan mahruin edebilecek va:ayet 
tedir. 

ltalya erkaniharbiyesi bütün bun 
la.rın farkında.dır. Bu yüzden Ital 
ya, Mısır ve Fillstinde Ingiltere•ıin 
da~ma rahatsız olması için uğraş. 
maktadır. Çünkü vaziyetin analı 
tarlan, demin dediğim gibi burac.a 
dır. 

Mısırda kuvvetli ve paralı bir Tt~ 
yan kolonisi vardır. Ve bunl'." rın 
sayısı (100,000) e varır. Bunlar L 
talyanm Habeşistanda kazaı•drğı 

zaferle Libyaya yerleştirilen bü
yqkçe kuvvetleri azami derer.ede 
istismar etmektedirler. 

Filistinde ve Arap memleketle
rinde Arap birliği için gen.iş propa 
gandalar yapılmaktadır. Ve S:nyor 
Musı:t:>lini Tunus hududundan Mı _ 
sır hududuna kadar uzan:ı.n mü • 
kemmel stratejik yolu açtığı za,. 

man kendis·ni lslamm h8.misi ola_ 
rak ilan etmişti. 

L ihyadaki Italyan kuvveti bir 
kolorduda~ ibaret iken iki 

kolorduya çıkanlmrş, bu suretle 
buradaki kuvveti 40 - 50 

bini bulmuştur. Burada mo
törlii kıtalar ve mühim bir ha
va kuvveti vardır. Italyanm bura.. 
da bu büyük kuvveti bulundurma_ 
sı üç maksada h;zmet etmektedir. 
Bir kere bu kuvvet Mısır içtn bir 
tehlikedir. Sonra bu kuvvet, Orta 
Şark üzerinde tesir eder. Daha 
sonra bir denız hareketi yüzünjeu 
ltalya ile Libya arasında müva.sa • 
la kesildiği takd rde bu kuvvet ıh- · 
ti yat sigorta teşkil eder. 

Libyadaki bu kuvvet ayni za • 
manda Tunus için de bir tehlike • 
dir. Fransızların da buna göre ted 
bir aldıkları şüphe götürmez. Tu
nusta bulunan 100,000 Italyan. t.u 
radaki Fransız nüfusuna fa·ktir. 
Fransanın Şimali Afrikadaki aske. 
ri kuvveti büyüktür. Ve icabında 
asıl Fransa ordu.su bu lmıvvetten is 
tifade eder. 

Fakat Şimali Afr:kada bir hayli 
karışıklık var. Italyanlarm Lib • 
yadaki kuvetleri, icabında Fran -
sanın Afrikadaki kuvvetinden isti_ 

fade etmesine mani olur. 
ttalyanlar on iki adadaki h)t'OS 

ta bir deniz üssü vücuda getirmiş.
lerdir. Burası Anadolu sahille.-in • 
den 20 mil mesafededir. Bu da 'rürk 
leri bir hayli rahatsız etmiştir. Lo 
ros Hayfa.dan 550 mil mesafooe _ 
dir. Iskender:yeden de aşağı yu • 
kan ayni mesafe ve Krbrısta n an
cak 370 mil uzaklıktadır. Fakat 
nihayet Loros bu yerlerden ayni 
mesafede bulunduğu için o da ha 
va hüoumuna açık bulunmakta • 
dır. 

I• ngilt.erede Akdeniz vaz:yeti 
ni sağlamlıyan unsurlar 

vardır. Malta, Sicilyadan 70 mil 
mesafededir ve bu yüzden hava ta 
arruzuna açıktır. Bu sebeple la • 
beş harbı esnasında lngiliz hava 
kuvvetlerinin Ussü olarak kullanıl. 
mamıştır. 

lngilterenin Mısırdaki kııvveti 
iki piyade alayından, bir nıotörfü 
süvari alayından müteşekkildir. 
Sonra lngilterenin FirstindP. altı 
piyade taburu va.rtlır. Hav'! kuv -
vetlerine gelince; Ingilterenın )r. 
ta Şark ve Fihıtinde 8 hava kCJlu, 
Iraktaki Dhiblon hava Usati"•'lrn 
ko~aylıkla tedarik edilecek beş ha.
va kolu daha vardır. 

Mısın, Libya tarafından istila • 
ya kalkışmak son derece güç bir 
iştir. Çünkü iki memleket "'rasm 
da 300kilometre uzunluğunda susuz 
bir çöl vardır. Makinalı kuvvetle -
ri dahi bu çölden geçirmek kolay 
değildir. Çünkü bunları hava ta::ı.r 

ruzlarmdan korumıya imkan yok • 
tur. Sonra bu kuvvetler kullana • 
caklan suyu ve petrolü birlikte ta 
şmıak ve müvasalalan daima tehli 
keli tazyiklere maruz bulunduğu 

halde döğüşmek mecburiyetinde • 
dir. 

Gününde 
F akat bütün 1htımaıerı mü -

-ı 18.baza ettikten sonra. Ingil 
terenin alacağı faydalı bir ders var 
dır: Akdeniz, muvakkat olına.sı 

muhtemel olan Ingıltere • Italya 
gerginliğ nden başka birçok mese 
lelerin mihrakıdır. 

Bir kere Ispa.nyada harp var. 
Sonra Filistinde karışıklıklar de • 
vam ediy.Jr. Ve Islam a.Ieminde de 
huzursuzluk h8.kimdir. Bütün bu 
sahalarda Ingilterenin ihtiyat kuv 
veti yok. Mısır ve Fil.:stindek.i 1n. 
gili.z kuvvetleri ancak vazifelet"ni 

' yapacak vaziyettedir. Orta Şarkt:ı 
ciddi bir hadise vukuu takdirın
de kullanılacak kuvvetler başka 

yerlerden getirilecektir. 
lng liz donanması, bu çeşit hadi

selerin vukuu sır&.Stnda başka yer 
]erde vazifeler almışsa Akdenizin 
en dar noktasından geçmek ışı bir 

Adana, Kurtuluş bayramım biiyük merashnle kutlamıştır. Tukankl re-1 
slnı<Je, geçitresınine lşt1nk eden Hataylı knlan ~örüyoruz. 

hayli müşkülleşır. Sicilye ile Şuna.. 
ll Afrikadak. Bon burnu an .. "illl~ 
ki mesafe 70 milden ibarettir. Hin-

Su garip dünya: 

Asaletle 
Kaçakçılık 
Bir Arada 

Sir Robert Hanri Edvard Abdy ve 
Ldy Dian Helene Abdy, isimlerinden 
de anlaşıldığı gibi Ing'lterenin asa..e. 
tini temsil eden bir aileye menffiıptu .. 
lar. Lady'nin bugünkü kral ha~ed&.. 
wna yaklaşan bir akrabalığı 1a 'l:ar
dır. Fakat buna rağmen bu asil kan 
koca geçen hafta Ingilterede hadrn 
karşısına suçlu sıfatile çıkmışl<t-Jir. 
Suçun mahiyeti kaçakçılıktır. 

Sir ve La.dy Paristen geçerken bir 
rüj kalemi ile kol düğmesi alara ~ bu. 
nu Ingiltereye götürmüşlerdir. 

r.ady hakimin sorduğu suallere şu 
yolda cevap vermiştir: 

- Bu şeyleri ben kaçak s•t-:c~~ 
Ingiltereye sokmak istem ştim. Yasa 
ğa ve bu işin mesulıyeti olduğ'.ınu bil 
diğime rağmen arzumu yenemedim. 
Bunlarn gümrUğünü vermeden ıaem.. 
lekete getir:nek istedim. 

Hakim kibar kaçakçılan • • .000 
frank ceza)·'l ··p mahkeme ms.s.-a rmı 
ödemiye mahküm etmiş fakat şun • 
la.n söylemekten meninefs edeme • 
miştir: 

- Ben bütün meslek hayat:mda 
suçunu bu kadar açık ve k •· 1<.tı:uz 
söyliyen hiçbir suçluya ras~ıanta.dım 

• 
ilk şal kullanan kadınlaT 

Birçok kadın ve erkeklerın kullan
dığı "şal,. Irandan bütün Jü·ıyaya ya 
yılın.ıştır. 

Şal, Milattan evvel de m~v··utn.~ 
Avrupada, ilk şal kullananl.ar, ~·yan. 
sız ihtıliili zamanında gorülmtiştür. 

Nopoleonun karısı Jozefina, .. vru. 
pada şal kullanan ilk kadınlardandır. 

O zaman. Parısteki Türkıye elçiri 
de Kraliçe Jozefinaya kıymetli bir Ka 
şimir şalı hediye etmiştir. Ondan son 
ra Parisin bütün yüksek S'.Jsyete ka.. 
clmları,Kraliçeyi takliden, Kaşimir şa 
lı taşımıya başlamışlar ve şal taşımak 
Pariste bir moda olmuştur. 

Napoleon, za.bit karılannm ve fa. 
kirlerin şal kullanmalarına kızmış .. 
şal yüzünden de, karısı Kralı<:<> .Toze 
fina ile birçok defalar kavga etmiş. 

B'rçoJr kocalar da, karılarının şal 
taşımalarını protesto etmişler ve ~ı :ı. 
po!eona şikayette buıumuşlard•-r. Bu 
nun üzerine, NapJleon, Jozefin:mın 

şal kullanmasrnı ve Fransaya şal itha 
lini menetmiştir. Buna rağmen, Krar 
lic;e Jozefina, Kaşimir şalı taşımıya 

devam etm'ştir. Napoleon, bir gün. 
J"-efinPnm boynundan şalını alarak 
ayakları altında c;;ğnemiştir. 

3undan sonra, şal A vrupanm ner 
tarafına vavılmıshr. r,ı.~+ '>u-~;ı 

de dünyada şal kullananlar az değil. 
<lir. 

• 
Siyah ve kırmızı renkler 

Yeryüzündeki deniz, nehır, ada ve 
diğercoğrafya isimler:nin menşei çok 
gariptir. Alimler, bu coğrafya isimle 
rinin nereden geldiğini tetkik etm:ş 
terdir. Bu arada kara ve kızıl denizin 
menşe1~-1 de araştmlmıştır. 

Rusça "Pasledniya Novosti,, gaze. 
tesinin yazdığına göre, bu isimler, a. 
sıllan arapça olan kelimelerden ya:n
lış olarak tercüme edilmesinden doğ 
muştur. Eski devirlerde şark millet 
leri, kürrenin şarkını siyah renkle. ve 
cenup kısmını da kırmızı renkle boyar 
larmş .. 

Karadenizin ismi siyah boya ile bo 
yanmasndan, kızıldenizin ismi de kır 
mızı ile boyanmasından ileri gelmiş • 
tir. 

Kızıldenizin isminin, buradaki yo • 
sunlarm kırmızı renkte olmasından 
doğdıuğu şayiası yalandır. 

• 
distan Basraya, ve çöl yoWe Fili~ 
tine ihtiyat kuvvetler gönderilebi
lir. Fakat bu hareket .,., .... ~.., is • 
ter. Kap yolu ile Süveyşe kuvvet 

görünmek :se daha batidir. 
O halde Ingitiz kuvvetlennin 

gruplanmasmı değiştirmek Ffüqtin 
de stratejik ihtiyat vücuda getir. 
mek IA.zımdır. Bu takd rde Kı'ır;s
tan da her dak;ka istüade edilir. 
Bunun en esaslı krsmmı ordu teş. 
kil etmelidir. Çünkü maksat ge • 
cikmen.in tehlikelerine karşı ~el • 
mektir. Sonra hava kuvetleri de 
en kısa. müddette temin ed·Imeli
dir. 
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IST ANBULUN iÇiNDEN : 

Bir Sene içinde 
Beş Bin Çift 
Ba·ş9öz Oluyor 

[ ~ ~~~~ :: :~~~~~: ~~~~ :: :: ] 
I• stanbulda, bir yılda kaç ki

şi evlneiyor?.. Bunun ce
vabını, kendisile konuştuğum ala
kalı zat şöyle veriyor : 

- İstanbul şehri kazalara ayrıl
mıştır. Her kazada bir evlenme 
memurluğu vardır. Bütün Istan· 
bulda, bir snede evlenenlerin mik
dan vasati beş bin kişidir, denebi
lir. Son senelerde en az 1929 yılın-
da evlenme hadisesi olmuştur. Bu
nun sebebi geçim zorluğudur. O 
yıl ancak 2944 çütin nikah.ı kı
yılmıştır. O seneden itibaren, ev
lenenler gittikçe artnuşıtr. Mese
la son bir senede evlenenlerin mik
darı beş bini tecavüz eder. Daha 
evvelki senelere bakarsanız ade
din gittikçe arttığını görürsünüz. 
Mesela 1930 yılında 4355 çift, 1931 
de 4 708 çüt, daha sonra. mesela 
1934 yılında 5083 çift evlenmiştir. 

• stanbul dağınık bir şehir .. 
1 En çok hangi semtlerde ev

lenenler olduğunu öğrenmek iste
mez misiniz?. En fazla evlenme 
hadisesi, en kalabalık kaza olan 
Bf.yoğlu mıntakasındadır. İzahat 
Vet'en zat şunlan söylüyor: 

- Mesela son senelerin birin
de Beyoğlu kazası dahilinde 1468 
çift evlenmiştir. Bu, İstanbul için
de bir rekordur. En çok evlenen 
çütlerin bulunduğu ikinci mınta
ka Fatihtir. Burada da bir yılda 
1199 kişi evlenmiştir. Eminönü ka
zasında bir senede evlenenlerin 
mikdarı 613 tür. Diğer bütün ka
zalar, bu rakamdan daha küçük 
sayılar arzeder .. Evlilik bahsinde 
en yaya olan mıntaka Adalardır: 

Adalarda bir yılda 55 çift evlen
miştir. Şunu da hatırlayın ki, 
dört küçük adadan ibaret olan bu 
kazanın nüfusu azdır. Sarıyer, 
Beykoz, Bakırköy kazaları da en 
az evlenme kaydedilen yerlerdir. 
Adaların en az evlenmiye müsait 
yer olduğu manasını çıkarmayınız. 

E vlenme işi mevsime, aylara 
göre de değişiyor. Anadolu

da, harman sonu, hemen her köy-
de düğün dernek vardır. İstanbul
da da evlenenlerin çoğu yaz ay

larını tercih ediyorlar. Bütün Is
tanbulda rekor kıran ağustostur. 
Nedense, ağustos sıcakları İstan

bulluları biribirine çok yaklaştı

rıyor. Galiba, yazın, sayfiye yer
leri, plajlar, gezintiler evlenmeme 
murluklarının işlerini teshil eden 
unsurlar oluyor .. Ağustos ayında 
bütün İstanbulda 485 çift evlen
miştir. Temmuz, eylül ayları da 
bu bakımdan çok verimlidir. En 
az evlenme hadisesinin kaydedil
diği ay Şubattır .. Şubatın şiddet
li so~ğu insanın hatırına evlen
meyi nedense getirmiyor. Mart ta 
öyle .. Bu ayda da evlenenler az 
oluyor. 

B ayanlar gücenmesinler am-
ma, pek kolay kolay koca 

bulabildiklerini iddia edemiyece
ğim. Bunu, ben söylemiyorum. 
Ne yapalım ki, istatistikler söy
lüvor._ 

- On beş yaşında ayın on dör.: 
dü gibi kız ... 

- 16 sının içinde taze kız.
Tabirleri tarihe karıştı. İstan

bulda evlenen bayanların ekserisi, 
kocaya ancak 19 ile 24 yaş arasın
da kavuşuyorlar .. Son bir yıl için
de bu yaşlarda evlenen bayanların 
sayısı 1879 dur. Daha yaşlı evle
nen kızlar da var... 25 ile 29 yaş 
arasında evlenen kızların mikda
nru vasati beş bin olarak kabul 
ediniz ... 18 yaşında evlenen bayan
ların sayısı ancak 500 ü buluyor. 

Y aşlanmış, ununu elemiş, e
leğini asmış bayanların da 

evlendiğini biliyor musunuz?. İs

tatistiklere bakarken gözüme iliş

ti. son senelerin birinde, 65 yaşm
ua.u ;yuna.>.ı Q 'bo.,....... .ı.... <.lllll.)'& 

evine girmek saadetine erişmiş.. 

Şık değil mi?. 
Erkekler ekseriya 25 ile 29 yaş 

arasında, yani tam zamanında ev
leniyorlar .. 

I• stanbulda evlenenlerin. ilk 
defa dünya evine girdiği 

zehabına kapılmayınız.. Verilen 
izahata göre, bir yılda evlenenle
rin hemen yarısı ilk defa evleni· 
yorlar .. Diğer yansı ikinci, hatta 
üçüncü defa .. Altıncı defa evle
nen kadın ve erkekler var .. Demek 
ki, bunlara bir, iki evlilik dersi ib
ret olmamış .. Bekar erkekler için
de dul kadın alanlar da az değiL 
Bir yılda. vasati 200 dul kadın be
kar erkek bulabiliyor.. Keza. bu 
mikdar bakire kız da, dul kalını' 
erkekle evleniyor. Kar1sını boşa
mış erkeklerle, kocasından boşan-
mış kadınların da evlendiği vaki
dir. Fakat, bunlar az .. 

Evlenenlerin mesleği de, başh 

başına bir mevzu teşkil edyior. İs
tanbulda evlenen erkeklerin ekse
riyeti ticaretle iştigal eden kim-
selerdir. Sanat sahibi olanlar da 
mühim bir yekun tutuyor. Memur

lar arasında evlenmelere çok tesa· 
dü1 edilmiyor. İş güç sahibi, yani 

hayatım kazanan kadınlar arasın
da da evlenenler çok azdır. Gali
ba, bu bayanlar, bir de koca derdi 
çekmek istemiyorlar .. Evlenen ba
yanların dörtte üçü evinde oturan 
kızlardır. 

-E vlenme mevzuunu tetkik f4 

derken, ne kadar çiftin ask 
izdivacı yaptıklarını tcsbit etm~ 
mümkün olmadı. Tabii, müsaade
nizle, resmi istatistiklerde bunun 
kaydı yok.. Belki, garip Ameri
ka memleketlerindeki evlenmeme 
murları, böyle bir istatistik te tu
tarlar .. Bu işin haleti ruhiye tara
fını en iyi bilenler evlendirme me
murlandır. Onlar, önlerine oturan 
çiftin gözlerine bakarak nasıl bir 
izdivaç yaptıklarını anlıyorlar .. He 
yecanla imza eden bir el. titreyen 
parmaklar, gözlerin içindeki par. 
laklık, konuşma, herşeyi ifade e
diyor. Biribirlerini sevenler, der
hal b"'lli oluvor 
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1 Pazar, 16.1.1~ 
SENFONİLER 

10,15 Berlin kıla dalpsr: Sabah •enfo 
Dik konseri 22 Prac: Çek filharmonisi 
konserinin kısmen nakli, 

BAFiF KONSERLER 
7,10 Bertin kısa dalıası: Pazar konseri 

(8,15: Devamı) 9,20 Paria Koolnyal: 
Pllk konseri, 13 Berlin kısa dalıası: Ha 
fif musiki (14,15: Devamı) 13JO Bük 
reı: Dimku orkeatruı (14,30: Devamı) 
14,15 Parla Kolonyal: Konser, 15: Keza 
16,15 Berlın kısa dalıası: Küçuk ıunduz 
konaeri, 16,45 Peıte: Rıran orkestrası, 
17,15 Berlin kısa dalpsı: Orkestra ve 
pıyano konserı, 18 Bukreı: Hafıf musıki, 
18,45 Belrrad: Radyo orkeıtraıı, 18,50: 
Prq: Hafiff orkestra. 19,20 Llypzı&: 
Neşeli akşam musıkisi, 20 Bukreş: Ko
ro 20,35 Vıyana, Graz, Büyuk akşam 
konseri, 21 Peşte: Radyo orkestra11 
(Kornzold, Hubay, Strauss vs) 22 Bel 
crad: Buyuk radyo orkestrası, 22,SO 
Peşte: Çıgan orkestrası, 

OPERALAR, OPERETLER 
20,10 Liypzig: Richard Vacnerin (Lo 

hengrin) operası, 22,10 Bükreı: Operet 
musıkisi konseri, (22,4S: Devamı) 

ODA MUSİKİSİ 
4,lS Berlin kısa dalgası: Vend'ing Jcu. 

arteti, 23,25 Varıova: Çüt keman, alto, 
Yiyolonscl kuarteti, 

RESİTALLER 
9,4S Berlin kısa dalgası: Halk şarkıla 

n, 12,4S Berlin krsa dalgası: Org resitali 
(lS,lS: Solo ıarkı konseri), 17,0S Varşo 
va: Çift piyano konseri, 18 Peıte: Çıft 
piyano (Sairıt - Saens, Beethovcn), 21 
Belgrad: Halk ıarkılar:ı, 23 Varıova : 
Şarkı resitali, 

DANS MUSİKİSİ 
19,15: Bukreş, 21,30 Bukreı (Plakla 

dans), 23,20: Belgrat, 23,30: Laypzig, 
23,45: Viyana, Graz 

Pazarte.i, 11. 1.1938 

SENJ'ONİLER 
23 Varşova: Senfonik musikinin sahe 

ıerlcri, 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlın kısa dalgası: Neıeli musl 

ki (8,lS: Devamı) 10 Bcrlın kısa dalgası 
Frou - Frou'da balo (Dans) 12 Berli.n 
kısa dalgası: Orkestra konseri, 13 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musiki (14,lS: Deva 
mı) 13,10 Bukreı Plak konseri (14,30: 
Devamı) 16,30 Berlın kısa dalgası: Al
aıan mar,ıan 17,10 Brüno, Prag: Vals, 
marı ve operet muııkıaı, 17,15 Vartova: 
Charpentier, Dvorzalı:, Reger, Mascagni) 
19,35 Peıte: Plik lı:onserı, '2'>,10 Llypaiıı: 

-- - - --,-· .......... ~._. .... "Vtl1 

kılı akpm musikisi, 21 Peşte: Orkestra 
konseri, 21,10 .t .ag: Koro havaları, 22 45 
Bukreş: Hahf musiki naldı, 23 Varıova: 
Radyo orkestrası, 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Belgrad: Operada verilecek piyesı 

nakil, 

ODA l\IUSİKiSt 
9,30 Berlin kısa dalgası: Yayli kuartet 

musıkisi (Schubert). 21,35 Bukreş: Oda 
musıkisi kuarteu, 22,55 Peşte: Piyano tri 
yoıa. 

RESiTALLER 
ıs.ıs Bcrhn kısa dalgası: Halk şarkı 

lan, 18,15 Varşova: Şarkı resıtali, 19,15 
Varıova: Pıyano ve tenor, 22,2S Prag: 
Pıyano resitali ve dıger solo musikisi 
konsen, 22,3S Vıyana: Çift keman ve Zım 
bal ıolo, 23,30 Vıyana, Oraz: Plakla mcı 
hur havalar (Tauber) 

DANS MUSİKiSİ 
19,10 Vartova: Leh dansları, 21 Bük 

reş: Vals musikııl, 22: Varşova, 23,35 
Varıova: Danı ve gece musıkisi, 

'--Sal-ı, 18. 1. 19,_3_8 _ ... ı 
SENl<'ONİLEK 

21 Bukre;$: Radyo senfonik orkestrası 
(Şarkılı) 22 05 Varşova : Senfonik kon 
ser (Bach, Tchaykovaki, Smetana) 

BAFiF KONSERLER 
7,10 Bcrlın kısa dalrası: Karışık mu

siki (8,lS: Devamı) 9,20 Faris Kolonyal: 
Plilı: konsen, 9,30 Berlin kısa dalgası : 
Hafıf musıki, 13 Bcrlin kısa dalgası: Ha 
fıf musıki (14,15: Devamı) 13,10 Bukrq 
Sibiccanu orkestrası 14,30: Devamı ıs, 

ıs Pana Kolonyal konser naklı, 15: De 
.amı, 15,45 Berlın kısa dalırası: Macar 

musikisi, 17,05 Praı, Brüno: Hafif musi
ki, 19 Peıte: Çipn orkeıtruı, 19,SS Bük 
reı: Pllk konaeri, 20,40 Viyana, Gru: 
Radyo orke1tra11 (Viyana muıikiıi) 21 
Llypziı: Hafif muıi.ki (Keman, viyolon 
ael, trampet, koro) 22,45 Bilkrct: Lobn 
tadan bafıf muaiki nakli 23,30 Breılau, 
HamburıS: Hafif muıiki ve dana 

OPERALAR, OPERETLER 
12 Berlin kısa dal1&11: Milökcr,.ın 

(Guparone) opereti 20 Pqte: Radyo o 
pereti, 

ODA MUSİKİSİ 
19,10 Praı: Kuartet konseri, 21.30 Bel 

rrad: Oda muııkııi konseri, 21,30 Bük
rct: Oda kuarteti (Piyano - keman 80 
natlan 

RESİTALl~ER 
ıs,ıs Berlin kısa dalgası: Alman ccnç 

leri ıarkı soyluyor (16,30 Soliıt konseri) 
18,15 Varıova: Piyano resitali (Bach -
Boussoni, Scarlatti, vs) 19,lS Biıkreı : 
Çift piyano konseri, ı9,20 LSypzig: Piya 
no refakatile keman konseri, 21 Belırad: 
Halk şarkıları, 21,4S Viyana, Graz: Eski 
bir şarkı 

DANS MUSİKİSİ 
18: Peşte, 23,05: Varşova, 23,20 Viya 

na 23,30: Laypzig, 23,25: Peıte, 

Çar,amba, 19. 1~ 
SENFONİLER 

22 Liypzıg: Libelius'un eserlerinden 
senfonik konser, 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Bertin kısa dalgası: Hafif musiki 

(8,15: Devamı) 9,20 Pariı Kolonyal : 
Plak konseri, 13 Berlin kısa dala-ası: Ha 
fif musiki (14,lS Devamı) 13,10 BUkı'ct 
Plak konseri (14,25: Devamı) 13,10 Bük 
reş: Plak konseri, (14,2S: Devamı) 14,15 
Paris Kolonyal: Konser nakli (15: De
vamı) 15,15 B .. rlin k,ıa dalgası: Beynel 
milel asker havalan, 16,15 Graz, Brilno, 
Bratiılava: FOK orkestraaı (17,10: 
Devamı) 17,15 Var,ova: Hafif musiki (Si 
mal beıteleri), ıcı Bukrq: Julea orkeı 
trası, 19,15 Bukreı: Koro konseri, 20,15 
Biıkrcş: Plik konseri, 20,30 Peşte: Çiıan 
orkestruı, 21,50 Bulucş: Plikla kabare, 
22,30 Bel~ad: Büyük radyo orkestrası, 
22,45 Bukre: Hafif musiki nakli, 23 Var 
şova: Hafif mus ki konseri, 23,2S Pctte: 
Opera takımı, 23,30 Breslau, Liypzir : 
Eğlenceli musiki, 23,35 Prag: Plilı: kon
seri, 

OPERALAR, OPERETLER 
10 Berlin kısa dalgası: Strauss'un (Vi 

e~er Blut opereti •• V Peşte: Opera plyye 
aının naldi. ~ vı,._ı PIMlıllll" ... 
"("D .... -ı.1ı1cacnen aus acm roldenen Vea 
ten operası 

ODA MUSİKİSİ 
11 Berlin kısa dalgası: Sarkılı Düet 

RESİTALLER ' 
9,30 Berlin kıu dalga11: Viyolonsel 

konseri, 15,4S Berlin kısa daJgdı: Kan 
ııık şarkılar, 18,lS Vartova: Viyolonsel 
Tesitali Helenski, Dvorzalı: 20,20 Varıol
ta: Çocuk şarkıları, 21 Belrrad: Piyano 
kanseri, 21 Vartova: Milli ıarkılar plik 
21,50 Praı, Brıino: Piyano konseri ve or 
kestra, 22 Varşova: Cbopln,.ın eserlerin 
den piyano resitali, 

DANS MUSİKİSİ 
12 Berlin kısa dalrası 22,15 : Pctte, 

23,20: Vıyana, 

1 Perıembe, 20.1.1938 

SENFONiLER 
21 Liypzıg: Drcsdcnl filharmonisi, pi 

:vano, baa Mozart, Hugo, Volf, 21,15 
Bükreı: Filharmonik taknnm konıeri, 

HAFiF KONSERi.ER 
7 ,10 Berlin kısa dalgası: Ncıeli musiki 

8,15: Devamı 9,20 Paris Kolonyal: Plilı: 
kanseri, 12 Berlin kısa dalgası: Karışık 
konser, 13 Berlın kısa dalıı:ası: Hafif mu 
siki 14,15: Devamı 13,10 Bükreş: Giurga 
orkestrası 14,30: Devamı, 14,15 Paria Ko 
lonyal: Konıer nakli, IS: Keza, 16,30 Ber 
Jin ktsa dalgası: Halk musikiııi, 17 Liyp 
ziıı: Hafif muliki, flüt, Obuva, orke1tra, 
17, 15 Varşova: Mandolin orkestraıı ta 
rafmdan m lli dan•!llar, 19 Peıte: Bulgar 
halk musikisi, 20 Bükreı: Mandolin kon 
seri, 20,90 Peşte: Askeri bando A Lilo, 
Figedy, 21 Belgrad: Populer neıriyat, 

21 Varşova: Karı11ık konser (Fucik, Fail 
Plessov, Gabcl vı 21,25 Viyana: Kon1er, 
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sonra ıarkı, 22,0S Prar, Brüno: FOK or 
kestrası, 23 Biıkreı: Plik konseri, 23,10 
Peşte: Orkestra, koro, ıarlcı, 

OPERALAR, OPERETLER 
23,20 Llypzig: Çocuk ve arılan iıimli 

radyo opereti, 

ODA MUSİKİSİ 
18,10 Prar, Brüno: Yayli sazlarŞ kuar 

teti Franz Schubert 23 Varşova: Oda 
musikisi konseri, Respighi, Brahına 

RESİTALLER 
9,30 Berlin kısa dalgası: Karışık pr 

kılar 11,15: Şarkılar: Brahma, 15,15 Var 
ıova: Piyano refakatile keman konseri, 
lS,45 Berlin kısa dalrası: Richard Stra 
ussun şarkılarından, 20,30 Varıova: Şar 
kı resitali Charpentier, Bizet, Duparc, 
21,50 Viyana, Graz: $arkı re1itali, 23,30 
ViYa.na, Gru: Yeni prkılar. 

DANS MUSİKİSi 
18: Bükrct 111,lS: Devamı 23.20: Bel 

grad, 24 Viyana: Eski ve yeni dans mu 
si kisi. 

1 Cuma, 21.1.1:=:::1 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 

8,15: Devamı 9,20 Parla Kolonyal: Plik 

konseri, 11,45 Berlin kısa dalgası: Hallı: 
musıkisi 13: Paris Kolonyal: Plak, 13 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 14,15 : 
Devamı IS,10 Blikreş: Hafif radyo or
kestrası 14,30: Devamı, 14,15 Pariı Ko 
lonyal: Plak konseri, 16,4S Berlin kısa 
dalgası: Musikili yarım saat, 17 Llypzig 
Hafif musiki, 17,10 Brüno, Prag vesaire: 
Hafif musiki, 18 Bükreı: Tandin orkestra 
ıı 19,lS: Konserin devamı 19 Peşte: Çi 

can orkestrası, 19 Varşova: Hafif plak 
musikiıi, 20,30 Bratiılava. Prq, Brlino; 
Halk konseri, 22,30 Belgrad: Radyo or 

kcstrası, 23,10 Peıte, Vals, balet, uver 
tur vesaire, 23,25 Viyana: Yeni musllı:i 
parçaları, 23,3S L!ypzig: Eilenccli muai 
ki konseri, 

OPERALAR, OPERETLER 
20,30 Peşte: Vqnerin Tannhaeaser o 

perası, 20,35 Bükreş: Operada verilecek 
piyesi nakil, 20,10 Llypzig: Radyo ope 
retl Tariht mevzu üzerine, 

ODA MUSİKİSİ 
15,45 Berlin kıta dalgaaı: Brcronel ita 

Baş, diŞ, nezle, 

arteti, 19,20 Liyp.ıir: Triyo Piyano, Ke 
man, viyolonsel, 

RESİTALLER 
11,15 Berlin lrrsa dalgası: Eski lnıriliz 

Zimbal musikisi, 20,05 Varıova: Solist 
konseri, Piyano - şarkı 22 Belgrad: 
Halk ııarkıları, 

DANS MUSİKİSİ 
23,lS: Belgrad, 23.20: Varıova, 

1 Cumartesi, 22. 1. 1938 -HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Haftasonu 

konseri, 8,lS Devamı, 9,20 Paris Kolon
yal: Pllk, 12,15 Berlin kısa dalıası: 
Şraınrnel musikisi, 13 Bertin kısa dalga 
sı: Hafıf {musiki 14,15: Devamı, 13,10 
Bükreş: Prakla orkestrası 14,25: Devamı 
l4,15 Pariı Kolonyal: Konser nakli, 15 
Keza, 16,30 Berlin kısa dalrası: Karqık 
eilenceli proıram, 17 ,10 Ostrova, Praı 

vesaire: Hafif konser, 17,10 Liypziı: Ei 
lenceli haftasonu prorramı, 17,lS Varşo 
va: Halk korosu, 17,45 Viyana: Dinleyi 
cinin istedi.ti havalar, 18 Peıte: Radyo or 
lı:cstrası Aubcr, Puççini, Poldini va 18 
Bülrreı: Tandin orkestrası, 19,15: Deva
mı, 19,30 Peşte: Çigan orkı;strası 21 05 
Viyana: Sch6nherr'in idaresinde Ş~a~el 
orkeıtr&1ı, 21,15 Prag, Brüno, Bratlıla 
va: Büyük, hallı: konseri, 22 Belıırad: Rad 
yo orkestrası, 23,15 Belgrad: Lokanta
dan konser nakli, 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Peste: Operet piyesi nakli, 21 Liyp 

zir: Vir fahren nach Madeira isimli ei 
lenceli neşriyat, 22,50 Varşova: Operet 
Ye danı mu11lkiıi 

ODA MUSİKİSİ 
19,20 Viyana, Graz: Ev musikisi, 23,30 

Viyana: Hans Faltl kuarteti. 

RESiTALLER 
12 Bedin kma dalgası: Piyano ve ke 

mania kuçük danslar, 18,15 Varıova: Ke 
man reıitali, 19 Viyana: Halk ıarkıları, 
19,15 Varıova: Sopran f&l'kılan, 20,10 
Lbpziı: lapanyol, ltalyan ve Yunan halk 
ıarkılafı, 20,2S Bukreı: Çift piyano ve 
prkı, 20.30 Viyana, Graz: Keman konse 
ri piyano refakatile 21 Belgrad: Halk 
prkıları, 22.35 Viyana: Piyano kenteti, 

DANS MUSiKİSİ 
9,30 Berlin kısa dalıası Sabah dan11 

21,15: Varıova Operet ve dans musikisi 
23 Peste Takriben 23 te. 23,30: Laypzig 
23,35: Prag, Brllno vesaire; 23,45: Bel
(Tad 

romatizma 

Grip, Baş ve Diı 

Nevralp, Artritizm, 
Ağrdarı, 

Romatizma 
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Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketinden : 

lzmitten Istanbula t&Şınacak takriben beş bin ton şekerin nakil iŞi 
münakasaya konmuştur. Münakasa 22 Sonklnun 1938 tarihine mU 
aadif cumartesi günü saat 11 de Bahçekapı Taş han ilçllnctl katta 
42 .numarada yapılacaktır. 
Şartname istiyenlere firketimiz den parasız olarak verilir. 

RESiMLi ZABITA ROMAN 1: 12 
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Ankara Şehir Tiyatrosu 
Çalışmalarma Başlıyor 

Ankara tiyatroıu arti.tleri bir arada • b 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden)- istifade edilecektir. Bu suretle tıyat 
Ankara belediyesi yeni bir adım at- romuz, isimleri hudutlarını aşan eölı f 
tı: H:alk partisinin mü.zaheretile An retleri halka tanıtmak ve tiyatro ki11 
karaya bir şehir tiyatrosu kurdu. Be tUrilnü genişletmek, inkişaf ettirme) 
lediye bu hareketile öyle derin bir ih. gibi bir ikinci fayda dalıa elde et.mil 
tiyaca cevap vermi§ oldu ki, daha olacaktır. 
temsiller başlamadan bile halkta all Sem yeni aer 
ka uyandı; gizli kalan sanat zevkinin Ankara tiyatrosu, mevs;iınin ner. b 
tatmin çaresi bulunur bulunmu açı lemi~ olmasına rağmen sahneye yo- ) 
ğa vurduğu görUldU. di sekiz eser koyabilecektir. Asıl fa- l 

Ankarada bir tiyatro yapyablllr aliyet senesini, gelecek sonbaluırd• 
ml? Buna nüfus adedini göstererek başlıya.cak olan yeni devre te,,lıil e.. d 
cevap vermek mlnaaız olur. Yalnız decek ve gelecek kışa gayet zengin 
bir hidiseyi hatırlatmak yeter: bir repertuvarla girilecektir. l 

Birkaç ay evvel letanbul tehir tl • Şimdilik halkevi sahnesinden isti- l 
yatroau bir yurt t.urneaine çıkmıttı. fade eden tiyatro heyeti., gelecek se. 
Orta Anadoluyu oolaştı. Istanbula dö ne, evkaf apartmanı sakmunu tadJl ~ 
nerken de Ankaraya uğradı. Trup An ve ıslah ederek oraya yerleşmek ka.. t· 
karada bir hafta kaldı. Bu bir hafta rarmdadır. BugJn hafta.da Uç g~ 
temsillerini verdiği sinema binuı öm ve iki gündüz olmak üzere beş temsil 
rUnde görmediği kalabalıkla doldu, verebilirken, o zaman her gece halka b 
bo§&ndı ve bir gün halkın tehacümü açık bulunacaktır. it 
o raddeyi buldu ki, camlar kırodı. Po Temsil edilecek ilk piyes, doktor ~ 
lis ile müdahale etmiye ve piyeaı ta. Ali Silha.nm (Alev) idir. Bir kaç gft1ı 
tile mecbur oldu. denberl provası yapılan (Alev) can-

Bu hi.diseyi daha unutmadık: O. lı11ğı ve heyecanlılığı balmnmdao 
nun içindir ki Ankarada bir tiyatro halkla sahne arasnda esaslı bir dost 
kurulduğunu duyar duymu çok ae.. luk kuracak kıymettedir. Tezli bir 
vindik ve bunu yapanlara., bt1y11'k min eserdir ve teıı:. şöyle ifade edilebilir~ ic 
net hisleri duyduk. "Bir adam memleketini mUdafd tı 

Tiyatronun kadrosu arifesinde cinayet işliyebilir.,, bi 
Ankara şehir tiyatrosunun ba§Jna 

değerli sanatkA.r Rafit Rıza getirildi. Poliste : 
Türkiyede Raşit Rızayı sahnede gör 
miyen diyemezsek bile, adım du~ 
yan pek az inaa.n vardır. 

Raşit Rıza, kendisine gayet değer_ 
li arkadaşlar seçmi,tir. lki ıseneden. 
beri Ankarada halkevinde çalıştırdı. 
ğı amatörlerden müstait bulnuğu 

gençleri, eski arkadaşlarına katml§ 
bu suretle Ankara §ehir tiyatrosunun 
kuvvetli kadrosunu teşkile muvaffak 
olmuştur. Istanbulun pek iyi tanıdığı 
Şadi, Şaziye, Hüseyin Kemal, Avni, 
Yaşar, Feriha Tevfik, Şaziy~. Neza. 
hat, Nebahat, Mevdude, Leyla, Fat
ma Dürnev tiyatromuzun lbellibaşlı 
unsurlarıdır. 

Ankara şehir tiyatrosu çalışmasın 
da iki gaye güdüyor. Onun iki hüvi... 
yeti vardır: 

1 - lçtimai hayatımızda fay dalı 
bir unsur, 

2 - Güzel sanaUer vadisinde il('!ri 
bir müessese. 

Repertuvarını teşkil edecek olan 
eserler, ne kuru ve sıkıcı edebiyatın 
ne de hayatla alakası oI.mıYan bir 
hayalin mahsulü değildirler. Sahne. 
miz, inkılaplarla oolu geçen hayatı -
mızın en canlı bir make.si olacaktır. 
Fakat yine ayni sahne, telif, ada,1tas 
yon ve tercüme suretUe yerli ve ya_ 
banC1 kıymeti hatz her devre ve her 
janra nıensup esere de yer verebile.. 
cektir. Mesela Türk müelliflerinin ee 
ki ve yeni eserlerinin yanında mua. 
sır Avrupa temqa eserleri görtl1e -
bilecek, Molyer, Şekispir, Ibsen, 
Şov, PirandeUo. Gorki, Turgen 
yef, Gogol ve saire gibi beynelmilel 
şöhretlerin eserlerinden her zaman 

DenlZden Yeni Bir 
Ceset Daha Çıkarllcb 

Evvelki ak§8lll Galata yolcu salo
nu önünde balık avlıyan sandalcılar, 
bir ceset görerek. polise haber ver- .S 
miflerdir. Bunun iki hafta kadar ey.. 
vel ortadan kaybolan ve Ankara cad 
desinde 110 numaralı dükkanda si-
mitçilik eden Ki.mil oğlu Ahmet oı
dıuğu te.spit ed.ilmi§tir. Ahnıet, 22 ya 
şındadır. Ölüm, sebebi tahkik ediı
mektedir. 

Tramvay, Kamyon Altında 
Vatman Kerimin kullandığı 130 

numaralı tramvay, Karaköyde Tranı 
vay Şirketi biletçilerinden Hüseyine 
çarpmış, yaralamıştır. Şoför :thaanuı 
idaresindeki 372 numaralı kamyoa 
da Galatada Mahmut isminde bir 
yolcuyu çiğnemiş, muhtelif yerJ.8-
rinden yaralanmasına sebep olmur
tur. 

Ellerini Makineye Kaptırdı 
Büyükderede kasaplık eden Sab

ri, sol elinin iki parmağını et kıyma 
makinesine kaptırmıştır. Bisküvi 
fabrikasında çalışan bir amele de, 
makinenin bıçağını temizlerken saJ 
elinin bir parmağı kesilıiı.iştir. 

Kadının Gözünü Patlattı 
Koca Muatafapaşada oturan Fah

ri isminde biri, Cerrahpaşada Ab
medin kızı Şükriyeye evlenmelerini 
teklif etmİf, ret cevabı alınca üzeri
ne yürümüştür. Fahri, kadını saçla
nndan tutup yere çalmış, sol gözü
nü patlatmıştır. Fahri, tutulmuştur. 

r.aı 
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!Nıasoo «j)cğdu '? - Nasou ycaşaı<~lo"t> ... Nasoo lt»at'lto? İsterlin Yükseldi 
Frank Düşüyor 

PiYASA . Fransa, 3 Aylık 
~ontenjan Verdi ~o. ı~ - iKiNCi KISIM - Yazan : Ziya Şakir Piyasamıza yalnız bir vagon 

Anadolu arpası gelmiş ve kilo
su 4,12,5 kuruştan satılntıŞtır. 
Çekoslovakya için piyasaları

mızdan 1500 - 2000 ton arpa 
angaje edilmiştir. 

Fırkan,n ihyasını Israr 
Edenlerin Teklifleri 

Londra piyasasında sterlin bira.:ı; 
yükseldiği için Merkez Bankası bir 
\sterlin karşılığını 626-629 kuruş ola 
rak tesbit etmiştir. Fransız frangı 
da dün 60-70 santim kadar yeniden 
düşüklilk göstermiştir. Evvelki gün 
Londrada 147,67 olarak kapanan 
Fransız frangı dün 148,56 frank ola 
rak kapanmıştır. Londrada bir ster
lin 4,9973 dolardır. Pariste Unitürk 
275 franktan muamele görmüştür 

• 
Çavdar için yapılan angaj-

mandan sonra piyasada kilosu
: na 4,34,5 kuruştan talip çıkmış· 

Fransa hükU.meti Türk malları i· 
için üç aylık yeni bir kontenjan mil 
için Uç aylık yen bir kontenjan mü
saadesi vermiştir. Türk mallarından 
kabuklu yumurta 650 kental, yumur 

ta akı 250, şekersiz yumurta sarısı 
250 şekerli yumurta sarısı 50 ken
tal olarak ithal edilecektir. Bun· 

"beınek mecburiyetini hissetm~
"'· [l] 

1 İşte; bu haleti ruhiye içinde bu
h~n bir Nazır ile, ayni haleti ro-

t 1Yeyi gösterenlerden memleketin 
f~b ;e tnilletin hayatını tehdit eden 
~oi.11 1 eliıketıer karşısında ne şecaat bek r ,.. enebilirdi. 
!leP 
1 • N itekim, aradan kısa bir za. 

d man geçer geçmez, bu a
h ~~n ruhundaki (fırkacılık) 
!Slerı galeyana gelmişti. (Hürri

~c. ret Ve İtilaf fırkası) nm döküntü-
a.. ~ti ile başbaşa vererek fırkanın 
da .Yası için müzakerata girişmişler
e- dı, 

l F'akat: altı sene vevel İttihatçı
lardan kahir bir darbe yiyen, ve 

, t;i.. t tt~atçılan okduz başlı bir ejder 
~e. eJakki ederek artık onların işten 
~ ;.ıçek~iklerine bir türlü kanaat ge
k; t ll'e:rnı~en. ~ski (İtilafçılar), henü_z 
sil het'eddut ıçındelerdi. Bunlar; ltti

b ~t~~laruı ortadan silinmelerini, 
lı;~Yti.k bir deniz dalgasının geri çe
~ il:rnesi şeklinde telakki ediyorlar .. 

or u dalganın tekrar hücum ede-
11 ?'ek bu sefer bütün varlık ve ha

n- Yatlarını silip süpüreceğini düşüne 
~elt korkularından tiril tiril titri

st .rOtlardı. 

.ir . Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak 
• ıcap . 
• l'ı edıyordu. Bu da; zaten onla-

b·ll kalbini yakıp kavuran intikam 
•slerine çok uygun geliyordu. 

c:1 l>adi~h Vahdettin de ayni fikir 
tlı~·huıunuyordu. O da, her gün bir 
~ ıltı korkusu ile sa.rayında rahat 
~ huzur bulanwordu. Hatta, Dol 
'11 abahÇe sarayını emniyetli göre 
~ediği için Yıldız sarayına. naklet 

e}{ İstiyordu. 

, padişah Vahdett;n, kendisini 
d zayıf görüyordu. Istinat e-
\> ecek bir kuvvet anyordu. 'Bu kuv 
~t olsa olsa, bir fırka olabilirdi. 
.. kat bu fırkayı, kim teşkil ede 
-.ekti? 

ıtı vahdettin zihnen bu mesele ile 
.. ~ eşguı iken bir gün Damat Ferit 

~aşa ile Hazinei hassa Nazın Refik 
ey ortaya bir fikir atmışlar: 

1 - Yeni bir fırka teşkiline biç 
~ın yok. Hürriyet ve Itilif fır 

131nt tekr.ar diriltelim.. Hazır 
~gramı var. Teşkilatı var. Taraf 

"ar ... ittihatçılardan hoşla.nmı 
~lar, derhal fırka etrafında top 
anacaklardır. Artrk fırka ile mü 
ta.deıeye girişecek unsurlar da. or 
tadan kalktığı için, fırka kısa bir 
~anda memlekette mühim bir 

U\'\fet olacaktır. 
een:ıişlerdi. 

" ahdettin bu teklife derhal ce 
ap "ermişti: 

d ::-- l3u, benim hatırıma gelmedi 
~g"il. Fakıat; fırka.nın müessisle 
de den Qoğu, henüz 1sta.nbula av 
c:1 t etn:ıediler. Istanbuldakilerde 
) e bo:vıe bir iştiha eseri görülmü 
b~~· Acaba, böyle bir şeye teşeb 
~~· :d.ilirse muvaffa.kıyet histl o 

ilı.r nıi ? . 

~ nıesele üzerinde, günlerce iş 
tl:ı. işti, Eski Hi.irriyet ve ltilif 
) etuıuplarından bazı mühim ,ahsi 
~~er .. saraıya celbedilere~ k.endile 
~ lnUzakereJere girişilmıştı. Bun 
~ "e bilhassa muharrir Ali Ke 
le ~Y, fırkanın ihyasına. ~d~et 
~it ftarlık göstermişler; büyük 
tt "affak.ryetıer vadetmişlerdi. Hat 

J\Ii R:enıaı Be · 
- li'ıt- y . 
~ •. ~a teşekkül ederse, Jdtibi 
~lıgi ben deruhte ederim. 

' eınış· t• o ı. 

~ıaı:Il'ada Ali Kemal Bey, ittihat 
~tıtı· ~8.rşr (mukaddes ciha.t) ilin 
lti ~ı::-1 • Ve lttihıatçılar aleyhinde 
lı:at ~ detu neşriyatile halkm bir 
lı'\~ aha nazarı dikkatini celbey!e 
'iYeti ~rk, gilnün en mühim şah 
"-=-erı arasma girmişti. Böyle 
Cıı~ 

tı~i L ~ıt Paşanın bize hediye et• 
t l\;end· 
'-b hiU. ı elyaznıası Hhitırat) m-

asa edilmic~• 

Fandıklıda Mebusan Meclisi binası 

bir adamın frrka (katibi umumi) 
liğini kabul etmesi, büyük muvaf 
fakıyetlerin başlangıcı addedilebi 
lirdi. 

Böyle olmakla beraber, Ittib.atçı 
lar tarafından hissedilen korku da 
ha hala devıam etmekteydi. 

(Babıali) ve (saray) başlıca iki 
şeyden korkuyorlardı. 

Bunlardan biri; (yüksek rütbeli 
zabitlerden ve bilhassa erkanı harp 
lerden mürekkep çok gizli bir ko 
mite) nin teşkil edildiğine dair ku v 
vetlenen rivıayetlerdi. 

Diğeri de; büyük bir ekseriyeti, 
henüz eski ittihatçılardan mürek 
kep olan Mebusan Meclisi idi. 

rmı vermişti. KA.nunuevvelin 21 in 
ci günü; Hümyetperver Avam fır 

kası reisi Fethi Bey tarafından ve 

rilmiş olan istizah takriri üzerine, 
Hariciye ve Dahiliye N azırLarı Mec 

lise gidecekler- Bu talaire cevap 

vereceklerdi. 

Meclis, muayyen zamanda açıl 
mıştı. Hararetli bir m;;zakere baş 

Iamıştı ... Kürsüye evvela Hariciye 
Nazırı Mustafa Reşit Paşa gelmiş; 
uzun uzadıya iazhat vermişti. 

O, kürsüden indikten sonra; ye 
rinir Dahiliye Nazırı Mustafa Arif 
Efendi işgal etmişti. 

Arkası var) 

Türkborcu, 18, 75 lira 
Dün borsam:rzda harekeW muame 

leler olmamJ.Ştır. Sabah vnitürk 18,65 
liradan açılmış ve akşam 18, 75 lira 
da kapanmıştır. Anadolu tahvilleri 
40,75, mümessiller 40,30, Sıvas-Erzbu 

ruın tahvilleri 95, Ergani tahvilleri 
98,5, Merkez Ba.nka.81 hisseleri 98,5, 

ve Aslan çimentosu 9,90 liradır. Gay 
rimübadil bonoları 18 liraya kadar 
düşmüş ve akşam 18 lira on beş pa

radan alıcı olmuştur. 

Az Zahire Satıldı 
Dün piyasamıza buğday gelmemiş 

tir. Ziraat Bankası mallarından sert, 
beyaz, yumuşak, kızılca ve dönerli 
cinslerden piyasaya çıkarılarak sa
tılmrya devam edilmektedir. Bu yüz 
den piyasa gevşek kapanmış ve az 
mal satılmıştır. Arpa fiyatlarında 

2-2,5 para düşüklük olmuştur. 4,12,5 

kuruştan arpa satılmıştır. Ça.vda.r beş 
kuruştur. 

Bir Günde Kesilen 
Hayvanlar 

Dün hayvan borsasında 192 beyaz 
karaman, 759 kızıl karaman, 345 dağ 
lıç, 40 lovrcık, 340 kara yaka siıt 
kuzusu 387, keçi 111, 100 öküz, 8 i
nek, >bir dana, bir boğa, 18 manda, 33 
ma.Jak satılmış ve mezbahada kesil
miştir 

B u iki korku karşısında (Hür ,-

riyet ve Itilat fırkası) ye L o K M A N·=::ı-:ı-m:·:-:-x-x-:-».-.:·:·:-:·:-:-......... ~·.·;,·~ 
niden ihya edilecek olursa, acaba tlfüt~füf tfülfüföt~tJ~~~lll 
fevkalade bir takım hadisata sebe ···············""·'·'·"·"·············"··················.-.·."-···· 
biyet vermiyecek miydi?. ~l}:;:;:;:;~:;:;:;:;:;:;:;:;~~;~;~;~;~;~;~~;~;~~~:~;~~;: M E K ı• M ı• N 

.. ::...::·~=:::~:::::::::-::::::~:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Yüksek rütbeli zabıtlerden ve ::;:;:~::;:;:::;:;:;::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::1:·:·:~ 

erkanı harplerden mürekkep oldu <!!)'I G t!.!J' T L E R ı• ::;:::::::::::::::::::·::::::::::::~::::~:::::::::::::::~=·: ............. ·.·.·.·.:::.····················· ·•············ .... ğu rivayet edilen gizli komitenin ............ ·.······ .................... ·.·.·.·.·.·.·.·.·:·:·:· 
aranıp bulunması için saray ve hü 

kumet tarafından her va.aıtaya b~ Sporculara Akd LCizım mıdır ? 
vurulduğu halde, müsbet bir neti 
ce elde edilememişti. Vakxa, birçok 
isimler üzerinde durulm~, şüphe 
üzerine birçok k;mseler takip ve ta 
rassut edilmiş ise de, bütün tahmin 
ler boşa gitmişti. • 

Sarayda cereyan eden müzakere 
lerde, nihayet şu fikir tebellür et 
~i: 

- Bu gizll askeri komite, hiç 

§iiphesiz ki Ittihatçılardan mürek 
keptir. Bunlar, hiç şüphesiz ki 
memlekette bir ihtilat çıkaracak 

dır. Fakat. İtilaf askerleri !st.ıanbul 
da iken ~lki bu hususta b;raz dü 
şünceli davranacaklar; birdenbire 
ortaya atıl-amıyacaklardır ... Onun 
için bunlar, bütün maksatlarını 

Meclis vasıtasile yapmı:ya çalışa 

caklard.ır. Meclis, ellerinde mühimı 
bir kuvvettir. Nitek;m eski !ttihat 
çılardan Fethi Bey bazı arkadaşla 
rile birleşerek Hürriyetperver A 
vam isminde bir fırka teşkil etmiş 
tir. Bugün Teceddüt fırk.a.sina geç
miş olanlarla bitaraf görünen Itti
hatçılann hemen hepsi bir anda 
Fethi Beyin fırkasına iltihak ede 
oekler; yine eski İttihatçı ekseriye 
tini temin edeceklerdir ... Bin.aena 
leyh, en bilyilk tehlike, bu cihetten 

Spor insanın vücudüne sağlık 

verir, gençlerin endamını güzel
leştirir ve bunlara, şüphesiz, her
kesin imanı vardır. Kimisi de spor 
insanın bedeniyle aklı arasında 

müvazene temin eder, aklın da in 
kişafma hizmet eder diye iddia e
der. Buna da inanmamıya bir se
bep yoktur. 

Fa.kat sporcu olmak için akıl la-
zım mıdır? 

Bakınız, bunda herkes müttefik 
değildir. Sporla akıl arasında bir 
münasebet bulunup bulunmadığı 

hakkında şüphe edenler olduktan 
başka, pek ziyade ifrata vararak 
spor şilerinde yalnız akılsızların 

yükseldiğini ve aklı başında a
damların iyi sporcu olamıyacağı· 

m söyliyenler bile duyulmuştur. 
Vakıa, yazın bir genç sporcu

nun Ada iskelesine bağlı vapurun 
direğinin ta tepesine çıkarak ora· 
dan kendini denize attığını gördü
ğünüz vakit, yahut bu kış kıya
mette ski sporunun batın için, mah 
sus pasaport çıkararak karlı dağ
lan olan yabancı memleketlere 
gidenler bulunduğunu gazeteler
de okuduğunuz vakit, sizin de, o 
ifrat fikirli adamlara hak verece-

dir. Herşeyden evvel, Meclis feshe ğiniz gelir. 
dilmeli.. ittihatçıların mühim şah İyi sporcu olmak için akim hiç 
siyetleri, bize engel ol-am.ıyacak bir lüzumu olmadığına kanaat geti-
yere gönderilmeli. Ondan sonra ar renlerin elinde daha kuvvetli bir 
tık ra.he.tça işe igrişmeli. delili de vardır: En zorlu sporlar-

Evet.. Vahdettin de aynen bu fi da şampiyon olan meşhur sporcu-
kirdeydi ... Fakat düşünceleri etra lardan birçoğunun adeta budala 
fında son derecede ketumiyet gös adamlar olmalan. Avrupada boks 

Okuma ve yazma öğrenememiş 
bir adamın boksta şampiyon ola
bilmesi yalnız bu sporun akılla 
münasebeti olmadığını ispat eder. 
Zaten bu sporun, insan müınare
seleri arasına nasıl girmiş olduğu. 
na şaşmak lazımdır. Boks yapan 
her sporcunun mutlaka akılsız ol· 
duğu iddia edilemezse de, bu ka
dar acılı ve acıklı bir sporu kendi
lerine iş edinenlere pek te akıllı 
adam denilemez. 

Ancak öteki sporların hepsi 
boks sporu ile mukayese edilme
melidir. Spor sadece kuvvet gös
termek, karşısındakini mutlaka 
yenmek değildir. Sporda zarafet 
te lazımdır. Zarafet deyince de 
aklın işe karışmasına lüzum var 
demektir. 

Hekimlik bakımından, akıl her 
sporcuya, en ziyade itidal derece
sinden çıkmamak için lüzumlu

dur. Spor mutedil derecede kal-
dıkça iyi, yerine göre en iyi, sağ
lık vasıtası olur. Mutedil olma-
yınca, ifrata varınca da sağlığı bo
zan en kötü sebeplerden biridir. 
İfrat derecede sporla . yüreklerini 
hasta eden, akciğerlerini yoran, a
dalelerini kopanncıya kadar spor 
yapan gençleri gördükçe, her he
kimin böyle yanlış anlaşılan spo
ra öfkelenmesi tabiidir. 

Sporu ondan sağlığı için fayda 
bulmak. üzere yapan genç, spora 
başlamadan önce kendini hekimi· 

1 
tır. 

Çekoslovakya için 20 bin ton 
açıktan satış olmuştur. 

• 
Yeni mahsul yemeklik zey-

tinyağları bol miktarda gelmi
ye başladığından nevilerine ve 
asit miktarına göre toptan 
33,30 - 42 kuruş arasında satıl
mıştır. 

• i Kuşyemi ve yulaf piyasala-

1 
nnda az iş olmuş kuşyemi 7 ,28 
kuruştan ve yulaflar 4,07 kuruş
tan müşteri bulmuştur. . ....................... ........ 

iHRACAT: 

Ayın ilk Haftasında 
Neler Sattık? 

Ik.inci kanunnun ilk haftası içinde 
İstanbul gümrUklerinden ihraç olu
nan malların kıymeti 380 bin lirayı 
bulmuştur. Bunun 4300 lirası ceviz 
kütüğü, 21817 lira susam, 1785 lira 
fındık, 31207 liralık ham afyon, 5717 
lira razmol, 13656 kitre, 1550 lira. si 
gara., 19239 lira koyun derisi, 21440 
lira barsak, 13262 iç badem, 2353 li 
ra keçi derisi, 7049 balık, 4376 lira 
yaprak tütün, 44660 lira tiftik, 2809 
iç fındık, 1323 lira kestane, 1050 li
ra lüle taşı, 38110 maden kömürü, 
125150 yapağı, 2016 lira kösele, 1083 
liı:a havyar, 4877 lira yumurta, 11200 
yün paçavra, 8617 liralık balmu.mu. 

Ceviz, Fındık İhracatı 
son hana ıçınde pıya.samıza. ka

buklu ceviz 16862 kilo, 9716 iç ceviz, 
3116 kilo kabuklu fndık, 48840 kilo 
iç fındık gelmiştir. 

Iç ceviz 28-32 kuruştan iç fındık 
33-34 kuruştan, sa:tılmıştır. 2600 kilo 
kabuklu fındık Polonyaya, 7120 kilo 
iç fındrk Danimarkaya, 6100 kilo A
merikaya., 4960 kilo Çekoslovakyaya 
2000 kilo Yunanistana, 15520 kilo Po 
lonyaya, kabuklu cevizlerden 10600 
kilo Viyana.ya, ,iç cevizlerden 6240 ki
lo Ha.mburga ihraç olunmuştur. 

BORSA 
13-1-938 

PARALAR 
Dolar 123,- 126,-

Prank 80,- 88,-
Lı.ret 99.- 106.-
Belçika Pr. 80.- 84.-

Dırahmi 18.- 22.-
lııvu;re Fr, 570,- sso.-
Leva 20.- 23.-
Florin 6S.- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Şilin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26- 29.50 

Zloti 20.- 22.-
Pcngo 2ı.- zs.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 4&.- S2.-
Kron lsvec so.- !2.-
Sterlin 625.- 630,-
Altm 1078,- 1080,-

Banknot 273,- 274,-

ÇEKLER 

Acd-. ICaıwııe 

Pariı 23,5675 23,6175 
Nevyork 0.7957 0,7930 
Milano 15,1194 ıS,095 

Brüksel 4,6966 4,6912 
Atina 87,0225 86,8840 
Cenevr• 3,44 3,4364 
Sofya 63,6942 63,5930 
Amstcrda.m 1,4295 1,4270 
Prac 22,67 22,6343 
Viyana 4,2134 4,.2066 

1arda.n başka, 10500 kental bira
lık arpa, beş bin kental mısır tanesi, 
20 bin kental bakla ve envaı bakliye 
elr, 750 kental kurufa.sulye 175 kental 
kabuklu ceviz ve 250 kental iç ceviz 
Fransaya sokulacaktır. Sanayi mad
deleri kontenjanı da evvelki üç aylık 
ticaret a.nlaşması ile tesbit olunan 
miktarda ayrılmıştır. 

Danimarka İle Ticaretimiz 
Danimarka ile hlikiımetimiz arasın 

da yaptl.a.n yeni bir protokola göre, 
Merkez Bankasında bloke parası mu 
kabilinde Danimarkaya Türk şarap 

ve halıları ihraç edilecektir. Protoko 
tun imzasından evvel yapılmış ola.n 
ta.kas muameleleri, muamele yapı~dı 
ğı zaman meriyette bulunan hüküm 
lere göre neticelen.dirilecektir. Dani· 
marka ile ticaret ve kliring müzakere 

!eri de ilerlemiştir. Yunanistanda bu 
lunan maslahatgı'.i7Ar döndükten sou 

ra anlaşma bitirilecektir. 

İsveç İle Anlaşma 
HUkilmetimizle Isveç arasında im 

zalanan bir senelik ticaret ve kliring 
anla.şması mucibince, klirlng meka.
nizma.sın.a yeni bir suples vermek ü
zere hususi takas suretile de itha.ıa.t 

yapıla.ca.ktır. 

Filistine Patates 
Göndermiyoruz 

Filistin bükfımeti, Hollanda ve Kıb 
nstan patates ithe.line başlamıştır. 

Bir.kaç senedenberi Türkiyeden pat& 

tes ithali için yapılan ~bbüsler bir 
netice verememiştir. Bunun sebebi, 
T\L.A .t'CIA.u.~1."".;...,..:.. ___ ,__ ''-.._ ,.,~ 

kadar yetişmesi ve ihracat için veri
len fiyatın piya.sala.rmıızda.ki fiyatlar 
dan çok aşağı olmasıdır. 

Muğla.da BaJrk latihla.ki 
Muğla., 13 (A.A.) - 1937 yılI için 

de Muğlaya. 16 bin kilo balık getmi.§ 

ve istihlak edilmiştir. Balıklar Köy
ceğiz dalyanile civa.rmda.n gelmi§Ur. 

ZiRAAT: 

Köylüye Kalbur 

Makinesi Veriliyor 
Istanbul Ziraat Odası köylere kal 

bur makinesi dağrtmıya karar vermif 
tir. Oda on yedi tane Ma.ro çift par 
ça.1ıı on yedi köye ·parasız ola.
rak verecek ve bu köylerde tohum· 
la.rm bundan •böyle temizlenmiş bir 

ha.le getirilmesine yardım etmiş o~ 

caktır. 

Pirinç Mahsulü A2 
Geçen seneki pirinç marsulümüzi1ıı 

a.ncak ihtiyaçlarımıza yetişecek m.ik: 

tarda olnuuu ve bazı pirinç mmtaka 
Jarmda mahsulün az yetişmesi yil· 
zünden tüccarlar, bu sene pirinç ih· 
racını mümkün görmüyorlar. Nitekim 
son giinlerde, pirinç piyasası kiloda 
bir kuruş yilksemilştir. 

Ekim İşleri İyi Gidiyor 
Yeni senenin ba.şl~ıcma kadar hı 

tanbul vilayeti mıntakasında ziraat 
işleri yolunda gitmiş, geçen seneye 
nazaran daha fazla ekim olmuştur. 

Zamanında yağan yağmurlardan fay 
dalanan ekinler, şimdilik iyi görün
mektedir. 

teriyor .. IttfhatQiların, kendinden sporunda şampiyon olan meşhur ne muayene ettirmeli, spor yap- Muğlada Zeytincilik İtleri 
evvel harekete geçerek Mecliste bir adamın ömründe yazmak ve o- tıkça hiçbir vakit ifrata gitmeme- Muğla, 13 (A.A.) - Bodrumd3. ~ 

Madrit 13,6942 13,6725 
Berlia 1,9745 1,9714 

bir velvele koparma.malan için ; kumalı: öğrenemediğini belki duy· li ve sık sık yine hekimin muaye- tin mütehassısmm idaresi altında s.. 
bütün bu yukandaki mütaleaJan muşsunuzdur... nesine tabi olmalıdır. Bunun için çılan zeytin budama kurslarının niıin 

kl ikt'f ed k "--·· t Boks sporunda meşhur bir c....... de sporcuya herşeyden önce akıl 
din]enıe e , e. ere """'vıp e -r-~ cisi be§ gün devam ettikten sonra b1·t b' t k k r .. 1 • piyon olan bu akılsızı misal tuta- lazımdır. 
tiğine dair ır e e ıme soy emı miştir. Bu kursa bodrum ve millha~a rak bunu başka sporlara da yay- Spor yalnız ve mutlaka pm.pİ· · "" 

· yordu. mak ve akhn iyi sporculuğa ma- yon olmak. için yapılırsa, 0 vakit tından 92 kişi iştirak etmiştir. Mıı Tat 

Ve.hdettinin düşünceleri, uzun ni olacaiuu iddia etmek elbette onun akılla münasebeti olmadığı- fak olanlara. zeytin budama ehliyet. 
----~~sUrm~~e~m~işt~i.:....:..N~ih=a~y~e~t~, ~kıa.ra..:.::::..:::._:.....:m::..:ü=ba=l=A~ğa~d=ı~r~. ---------~na~~in~an~ı~la~b~ilir~·~·--------~~~~~~-~~-~~~~-~,n,..nuıllft-'·..._.a_.,·..,...·.._ _________ ~ 

Varıova 4,1942 4,1875 
Buda.pqte 4.-- 3,9944 
Blikrq 1015,21 106,0413 
Belgrat 34,355 34,30 
Yokoho~ 2,7356 2,7312 
Stokholnı 3,0890 3,0840 
Londra 1528,- 1529,--
Moııkova 23,6975 23,735 



No. 13 

Halep Orada ise 
İşte Arsın Burada 

B aşka trenle olan yolculuk 
larımı pek hatırlamıyorum. 

Faı<at şu Ankara trenleri ömUr mU 
ömilr. Hele ikinci mevkileri, psi
koloji tetkiklerine meraklı olanlar 
için her vagon bir etUt evi. 

Ne t.pler yok Yarabbi! Şu kö§e
şalvarlı, sakalı kösemsi zat Eskite 
de oturup pa§maklarmı çıkaran 

birde manifatura tüccarı imi§. Sı -
nıfının ağniyasmdan olduğu bellL 
Muhafazakar ve sofu olduğu her 
halinden anlaşılıyor. Yanında dim 
dik oturan kolalı krava.tlı yolcu, 
dava vekaleti çıraklığına yeni baş. 
lamış bir hukuk mezunu. Benim ya 
nımda b r avukat hanımı. Derli 
toplu, kibar yapılı bir hanını. He • 
nUz gelmiyen kocasına yer hazır. 
ladı. Evlatlığı olduğunu sonra.dan 
öğrendiğim 17 yaşlarında bir kız 
karşımda oturuyor. Oyle şirin, f~ 
kırdak bir evlatlık ki, gören her 
delikanlının sırtını bir avuç afacan 
pire ile dolmuşa döndilrUr! 

Benim Biramda blr A vueturya 
Yahudisi var. Türkiyede senelerce 
bulunmuş, çalışmış ve pek tabii, 
zengin olmuş. O kadar iyi ve gilzel 
türkçe biliyor, Istanbul lehçesinin 
inceliğini o derece kavramış ki, hay 
ran oldum. 

A mı ehemmiyetli noktaya ge. 
leyim.: 

Yolda yapmdrrma"k için biru 
dem almıştım. Akşam hüznü. kim 
sesiz gönUllere çöken öksUz melAli 
gibi yavaş yavaş etrafı kaplamıya 
başlayınca ı·şeciğimi çıkardım. 

Penceremin önilndeki açılır kapa -
nır masacığı kurdum. Kaşer pey -
nirini, Bayan Mahmut Nedimin ha 
zırladığı köfteleri, hazırlop yumur 
talan bir yüksek sosyete erkeğ·nın 
zararetue serıp oazırmaım. ınr a.. 

ı;alık gözüme avukatın çehresi iliş 
ti Gözleri faltaşı gibi açılmış, ağ. 
zmdan handlse ealyalar akacak ... 
Eşi, kocasının soframa kb.rşı elan 
bu meftunluğunu sezdi. Hakimane 
bir tavırla: 

- Yoo! Dedi. Nafile! Ağzım su 
landırma ! Sana içirmem ! Sen her 
kes gibi kıvamında bırakmaDin! 

(Demek kıvamında bırakanlı.ıt' 

da varmış ha!) 

Zavallı avukat mahkemelerde 
kimbilir ne diller döker bir adam
mıştır. Ne çare ki, burada dudak. 
larmı kıpırdatamadı bile. Sus& _ 
mış bağlı deve gibi mel\ll meHU 
baktı, durdu. 

Yüreğim tahammtll etmedi. Ne 
olursa olsuıı, insaniyet ni.mma mü 
dahaleye lüzum gördüm. 

- Aman Hanımefendi Hazret -
leri ! dedim. Eğer Beyefendinin :nu 
tatlan ise mUsaadenizi esirgeme -
yiniz. Bendeniz tekeffül ed~rim. 
Mesleki va.karlan; imkAnı Y".)K, L 
nanmam ki, tasvir buyurduğunm 
gekilde zom olmıya müsait bulun
sun. 

Ah! O anda biçare avukatın şUk 
ran bakışlarını görmeliydin! 

B ayan avukat ya efJine acıdı, 
yahut benim demdqlık sa 

lkaslle döktüğüm tatlı dillere. tsin 
verdi. Şi§eye sığınıp bir kadeh te 
Bay avukata sundum. 

!zmite gelince; hanımısile' kq_ 
göz işareti ettiler. B!:r aUmba§ ta 
o aldı. Eş·nin bu müsamaha ve ne 
zaketine kartı da fazlasını avuka
ta ben içirmedim, Neye yarar ki. 
bu yü?.den, köpüren zevkimi y~ 
da bıraktım, ben de içmedim. 
Sabahın dokuzunda Ankara.ya 

vard1k H r şeyim 'çinde olan ufnk 
s t mi koltukl dım Bir gece i. 
ç"nrle b on yıl ık kadar samimi. 
le ;;. m'z d ... tlnrıi n ayni.dun. Bir 
kan•ıknçtıya bindim. 

nk işim en ştem harita kayma -
kamı Bay Hafız ŞUkrUyU bulmak 
oldu. Rahmet ola. Beraberce DahL 
üye mahalli idareler mUdUrft beye 
gittik. Tanışcyorla.nruf. Musat ik
ramiyeden arda b1w ılahitmek .. 

ti. Bu zat Iılhal kolaylık gösterdi. 
Bizi.m yanımı?.da bankaya telefon~ 
la elll!.r verdi. Ve ertesi gün ban. 
kadan paralan aldım. Hay canım 
Ankara hay! Gördün mil, iş nasıl 
görülür? Samanpazannda kaldı -
ğmı otelden çıktmu Maarife git
tim. Kapı içinde evrak mUdUrU Bay 
Fehmiye rastladım. Çok samimi, 
çok mUltefit bulundu. Işimi araş. 
tırdı soruşturdu. Efendim, benim 
lstanbu1dan gönderdiğim rapor 0 k 
sikmiş. Sıhhiye Vekaleti o sebepten 
tasdik etmemiş. Bugün yarın, .:>:ış 

ka bir hastahanede bir daha mua. 
yenem 18.zımgeldiği bildirilecek -
miş. Oyle imiş te ben niye aylarc!l 
Sahrayicedit sahrasınm fırtınala -
nna göğüs germ'şlm? 

Dinle! Anladın değil mi? 

S ıhhiye Vekaletine dayan _ 
dım. Ben nelere dayanma

dım ki.. Bu vekalette yedi sekiz ta 
lebem vardı. Bunlardan bir evlat 
yanın saat dolaştıktan sonra ha 
ber verdi: 

- Hocanı! Raporda bazı forma. 
lite eks'kleri varmış. Bundan baş. 
ka diyorlar ki, felci tu\An.ii eyser 
böyle hiçbir arıza bırakmadan, 

tam normal denecek bir şekilde na 
sıl geçmiış? 

Hıfzıssıhha mUdürüumumtsi be
ye çıktım. 

- Halep oraA!a ise al'§m bur~ -
da. Karşınızda dıırul1:>rum. Hangi 
hastanede muayenemi muvafık gö 
rUrseniz girip olayım, dedim. 

Benl baştan ayağa bir göz sU'Z 
gecinden geçirdikten sonra Anker 
ra nilmune hastanesine bavalei key 
fiyet buyurdular. 

Ertesi gün hastaneye gittim. Be 
nl yalnız aaabl,ye mUt.ebaaauıı mu -
ayene edecek sanmıştım. Meğer 

haddeden geçeceknii.,i.m: Dahiliye 
hariciye, efrenciye, cildıye, bevlı • 
ye, asabiye, göz, kulak, burun, oo
ğaz, ronLken, ka.n, idrar tahlilleri .. 

Elhasıl bugUnkü tıbbın nesi val' 
sa heps ne daldım çıktım. Bu işler 
tam 9 gUn sUrdU. Yaşasın sıhhat! 
Olmıya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi. Sağlam raporunu al -
dık. . TekaütlUğUmil kaldırdılar. 
Ve dediler ki: 

- ikramiye olarak aldığın 416 
lirayı maaşından ödiyeceksln. Ders 
yılının büyük bir kısmı geçti, dur 
bakalım seni tayin edecek bir yar 
bulalım. 

U•• ç gün sonra sevindirdiler: 
Yozgat lisesinin fe!sefe mu 

allimliğine 2:500 asli maaşla tayin 
edileceğim. 

- Olmuş bil! Tebrik ederiz. 
Orarun felsefe muallimi varmış. 

lstanbulda im~. Hasta raporu gön 
dermiş. Eğer iki Uç güne kadar gel 
mezse imiş benim kararnamem çe. 
kBecekmiş. 

Bende kesildi mi hoşafm yağla.. 
n? ! Kızarmış Umitlerime katıldı mı 
soğuk sular?! 

Selefim de Istanbulda gilnU gn_ 
nüne çıkagelince benim işim de su 
ya düştU. Tabii canım sıkıldı. Or
ta tedrisata gittim. Galiba b raz 
sertçe sordum. lki güne kadar tayf 
nimin muhakkak olduğu cevabıru 
alınca biraz yumuşadım. 

Uç gUn sonra iş anlaşıldı çoJt.. 
f{lkür: 

Beni lskilip ikmal okıu1u tilrkçe 
yardımcı öğretmen! ğine 52 lira ile 
retle tayin etmişler. 

Bu ne! Yardımcı öğretmen de • 
mek ne demek? Ben mes eğe yeni 
mi giriyorum? Darülfünundan a • 
liyUlalft. ikincilikle çıkın: senelerce 
lise1erde turkçe. edebiyat. mantık. 
fe1sefe okutmuP bir adnm, yardım
cı öğretmen olur mu? Hem Ucret. 
le niye? Talebelerim bana dedJer 
ki: 

- Dört ~ eene kürsüden uzak 
kaldm. Yeni yeni tedris usulleri 
çıktı. Senin haberin yok. Tabü ola 
maısın Kararnamede bu göziinüa 
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Turk Parasını Koruma İmar İşinde 
Ana Esaslar 

BAŞMAKALEDEN MABAAr 

Çok Çok 
Galip Hakkılar Kararnamesi ( Baş.ı l tuclde) 

!devlete geçtikten sonra Sirkeci ll!_ 
tasyonu etrafmm güzel, temiz bir 
meydan haline getirilmesi r;ktrleri 
atılmıştı. Bu tasavvurlar tahakkuk et 
miş bulunuyor. Istansyondan Ah:ıka 
pıya kadar olan kısım üzerinde duru.. 
lacak, Ahrrkapmm tenekeli mahall&
Bi yıkılacak ve istasyonıun etrafı da 
bütün asri şartlan haiz bir me•··faıı 
vaziyetine getirilecektir. Burad~ Is -
tanbulun en gUzel parklarından b!rl 
daha kurulacaktır. 

. 
(Türk parasmm kıymetini koru

ma hakkındaki ı.2 aayılı kararname
nin neşrine devam ediyorus.] 

Gümrük idareleri muamele vergi -
sine tabi eşyaya ait gümrUk makbuz 
larmda mal kıymet:ni orljlnal fatura_ 
da yazılı ecnebi ve muadili Türk pa. 
rasile gösterecekleri gibi vergi mat. 
rahma dahil olması icap eden nav_ 
lun sigorta ve saire gibi b!Ulmum 
masrafları da ayrı ayrı dercedecek. 
ler ve her m.akbu?.da malın menşeini 
ve marka ve numarasını ve kap ade
dini göstereceklerdir. 

Posta idareleri de poııta ile gelen ithalit 
eşyasına ait makbuzlara ayni meşruhatı 
vermek ve maim kimin namına ıeldif.ni 

işaret etmekle mukellcftir, 
Takasla ithal olunan emtia makbuzla

rında yukarrdakt meşruhattan başka takas 
vesikasının numarası ve vesikanın hanı! 

mahalden almdıiı ve Türkiye ile klir'nı 
mukavelesi aktetmiş memleketlerden gelen 
eşyanın makbuzuna da mal bedelinin kli
ringe dahıl oldutu ve ıcrbcst döm vcril
miyeceği tasr h edilecektir, 

GUmrilk resmine tlbl olup ta yalnız 

Muamele Vergisinden mlistesna bulunan 
emtiaya ait makbuzlara malın menıei cc 
nebi ve Türk parasile kıymeti, navlun ve 
sigorta gıb masrafları dercedilecek ve 
vergiye tabi olmadıiı yazılacaktır, 

Muafcn veya muamele vergisine tibl ol
mıyarak çıkarılan eşyanın kıymetleri men 
~e şahadetnamclcrinde gosterilmiş olduğu 
takdirde bu mallara ait faturaların mah-
rcçteki tıcaret odalarınca tasdik olma11 
vartur, 

Emanet. depozito ve mahsup makbuzla
rı uzcrine döviz mezuniyeti vcrilemiyece
gindcn bu cihet gümrüklerce bu makbuz. 
tar u:ı:erine ioaret edilir. Bunlardan resme 
tlb tutulanlar için billharc verilecek mak 
buzların zahrına ıümruk idarelerince (bu 
makbuz üzerine doviz verilmez) kaydı der 
cedilir, 

Ancak bu cibi ahvalde ve (fimriık res
mine tabi olmaksızın vuku bulan ithala
tın döviz mezuniyeti gümrük idarelerince 
yazılacak ve yukarıda gümruk makbuz • 
!arma dercedilcccfi tasrih edilmiş olan 
malümatı lhtiva edecek olan resmi tezke
reler üzerine verilir, 
Yukarıda zikrcdılen makbuz ve ves ka 

lara milstcnıden allkadarlarm kambiyo 
murakabe mercilerinden doviz mezuniye
ti istihsal edebilmeleri tafsilitlı bir beyan 
name vermelerine ve beyannamelerine rlim 

c:::::: 

de tutuldu da hakkın kaybolmamak 
üzere ve ileride maaşa çevrilmek 
ı;ıartile kaydi konuldu. 

~- rtık 1skil bin bol yemigin _ 
./-\. den, tatlı inzivasından, meş 

hur turşusundan, şarabından hah 
seden edene! 

Herkes tebrikler yağdırırken 
mildürlerden biri fena halde mUte. 
essir olduğunu saklamıyarak: 

- Kabul etme! Asli maaşla ha 
met iste! 

Diye tepindi durou. Ben o zaman 
bu ısrarın manasını enayi gibi an
lamamıştım. Sonradan kafama 
dank! dedi amma iş işten geçti. 

Neyse biz de geçelim. 38 lira harce 
rahı aldım. 23 şubatta yola çık
tım. Ne hava ne hava! Tükürsen 
Ö)nuyor. Asrl yolu Yozgat_ Çorum 
imiş. Ben Çankırıdan gidiyorum. 

. ÇünkU harcirah böyle hesaplan _ 
mış. Kışm Çankın yolundan !skili 
be gitmek mesele im!§. At bile sö 
kemezmiş. 

Hoş bir nokta. Anlıyorsun değil 
mi? Dinle! Hareketimden bir gün 
evvel veda içiıı dolaşıyordum. Bir 
kaç zat içkiden vazgeçmek1iğimi 

eklden, musirran tenbih ettiler. 
GU!dilm. Onlara §Unu söyledim: 

- Dün gece bir zat A vrupaya 
gidiyormuş. Arkndaşlan bu yolcu
luk şerefine ziyafet çekmişler. Bu 
ziyafette o kadar içmiışler ki ma_ 

sanın altına yuvarlananlan gar
sonlar toplamı§. 
Oğüt veren bu dosUarm en ha

raretlisine şumı söyledim: 
- Zatı A.liniz Mevlana Celalettini 

Ruminin mesnevtsini sıkıca muta.. 
lea buyurdunuz mu? Ora.da her 
mesnevt ibret değer bir hUkmU 
ihtiva eder. Nitek1m elzfn bana eöy 
lediğiniz hususa taall\ık eden ve 
güzel bir hakikate tercüman ıolan 
şu mesnevi de vardır: 

Ey herif an! ba bütü mev .•. 
TercümCS'ni söyleyim, anla§ll _ 

ması kolay oı un. Tercümesi şu _ 
dur: , 

Hey adamlar' S z mevzun endam 
h vücıutlarla demke.t ve demgüzar 
olursunue. Ben zavallı lee kadehe 
kendi kanımı doldurur, içerim. Bu _ 
nun altındaki mantıki iması da bu 
dur: Sizinkinin suali olmaz da bi
zimki mi vebal olur? 

, • ..., 'Wa2) 

rüJı: idarelerine verdikleri orijinal fatura 
nm bir aaretini rapteylemelerine mütevak 
kıftır, 

Fazla kambiy0 alrnalc maltaadile hhatlt 
eşyasmm maliyet fiyatmJ hakiki miktar 
ve ihtiyaçtan fazla ıöstermek veya cüm
rUk idarelerine ibru olunan •esalk hari
cinde kambiyo murakabe mercilerine ve· 
aalk ibraz eylemek memnudur, 

Madde 23 - Memlekete ithal olunar. 
alelumıım mal bedelleri için döviz irsalin~ 
lüzum görülen ahvalde allkadar mileHe· 
ıenin salihiyettar imzalarını havi bir be· 
yanname muamele verg"si makbuzu ile aa· 
ir vesaik raptolunaralıc kambiyo mlidürlü· 
iline verilir, Bu beyannamede maim men
ıei, irsali muktazi bedeli, bu bedelin han
ıi vadelerde tediye edileccğ", evvelce te
diyat yapılıp yapılmadıiı beyanname sa
hibinin dövizi mevcut olm3dığı tasrih edi
lir, Bu beyannameler tetkik edild kten aon 
ra kambiyo murakabe mercilnce ashabına 
verilecek mezuniyete müıteniden döviz 
tedarik edilebilir, ibraz olunan vesa lıc kam 
blyo murakabe mercilerince İptal edilerek 
ashabına iade olunur, 

Madde 24 - Döviz mezuniyeti almadan 
ithalat e,yaıına a t gümrük makbuzlarını 
zayi ettiklerini iddia edenlere zıya keyfi. 
yetini türkçe lntlıar eden ve bir'ıi Iııtan 
bulda olmak ilzere iki gazete ile vb:th bir 

vekilde il&n ve bu dheti tevaik eylemcle· 

rl ıartile cümrük idarelerince 22 inci 

maddede ıösterilen meşruhatı havi taı

dıkli bir makbuz sureti verilebilir, Bu cl

bi muaaddak makbuz ıureUeri lizenne 

kamb"yo murakabe mercilerince döviz mc 
zuniyeti ver lmesi makbuzun t&alUUr et

tiği malı gönderen ecnebi memleketteki 

mıiesscsenin bu mala ait m.atlObunu henüz 

almadığına dair verecefi vesikanın mahal

li Türk konsolosluklarından tasd k edil -

mesine ve dövi~ talebinde bulunanlar ta 

rafından asıl makbuzun mç bir ıurcUe dö 

viz mübayaasmda istimal edilmediğine ve 

makbuz atiyen bulunduğu takdirde isli 

mal edilmeyip kambiyo murakabe merci

lerirıe ıbraı edileceğine dair noterden mu 

saddak bir ta.ahhlitname verilmeııne va· 

bestedir, 
Bu hükıim bu kararnamenin neşrinden 

evvel dövizi alınmadan zayi olduğu iddia 

olunan makbuilar hakkında da aynen tat

bık olunur, 
Madde 25 - Bedelinin tediycai veya ae 

nedinin kabul ve imzası mukabilinde tes· 
lımi meşrut konuımentolarla gelen mallar 

için döviz mezuniyeti verilebilmesi konuş
mentonun bu şartla vürudunu bankalarca 
ve maim o ay kontenjanına dahil olduğu

nu veya kontenjana tibi olmadıirnm güÖi 
:rUlt id•r•l...ınr• taadi~i-- v~ tap n .. dH •• 
celıc mUddet zarfmda allkadarlar tarafın 

dan rümrük makbuzunun ibraz olunacağı 
na dair kambiyo murakabe merciine bir 
taahhütname verilmesine bafhdu, 

Bu hliküm konuşmentoıu docrudan doğ 
ruya tüccar namına gelen mallarda vade
si hul\ıl eden senedin ted yesi için vaki 
olacak döviz talepleri baklı:mda da aynen 
tatbik olunur, 

Bu tekildeki bir taahhıidün bilahare a· 
demi ifası malın herhangi bir sebeple he
nüz ıümrukten çıkarılmam~ olmasından 
munbaiıı bulundufu takd rde bu cihet u
sulü dairesinde tevsik edilmek ve allka
darlarm Mın'u taksirinden veya ıui niye. 
tinden mütevellit olmadıiı ispat olunmak 
oartile taahhüt müddetlerin n temdidinır 
kambiyo murakabe mercilerince izin veri 
lebllir, 

lbras edileceii tsahhüt olunan malı:bu· 
zun zıyaı iddiası kabul olunma.ı, 

Taahhlitler'ni kambiyo murakabe merci 
lerincc kabule ıayan rörülemiyccek ma

zeret serdile ifa etmiyenler işbu kararna
meye muhalif hareket etmio addolunur, 

(Arkası var) 

Yenicami meydanı; Yenicami abi. 
desinin manzarasını bozan, bu sanat 
eserini kapatan binahı.rın yıktıı ıım:-.. 
sı bir fikir olarak "leri sürülüyordu. 
Bu düşünce de muvafık görülerek ka 
bul edilmiş ve hatt.A. bu husustı:L "ir 
kanun projesi de yapılarak MHlet 
Meclisine verilmiştir. Projeye göre, 
elektrik ş rketinden Istanbul balkı -
nın hakkı olarak alınacak bir m;ıyon 
yedi yilz el!i bin lira lstanbulun ima 
rı işine harcanacak ve bu paranın mu 
him bir kısmile Yen:cami meydanının 
açılması için zaruri olan istimlakle· 
yapılacaktır. 

Taksim meydanı; bugün Tak"lırnd" 
AtatUrk lbidesi vardır. Ve bunun e1-
rafı da bir daire halinde çevrllmı_. -
Ur. Abide çiçekler ve çimenler t.""88In 

dadır. Fakat buna tam mlnas')" hlr 
meydan denilemez.. Şehrin bu merke 
zf yerinde bUyUk bir meydan vtı "Ud ~ 
get~rilmesi. Istanbulun iman bakımm 
dan zaruri görUlmektedir. Işte bıı 

maksatla abidenin etrafındaki bina • 
lardan bir kısmı istimlak edilecPk sı 

raservilere kadar genişliyen bir mey 
dan kaw.nılacaktrr. 
Diğer tes"sler; verilen haberlere go 

re Taksimde bir asri şehir tiy ttroı::u 
bir sergi sarayı, bir de büyiik H~r·evi 
binası yapılacak, bu maksatlarla bn
glinkü stadyom da istimlak ed_ilecc"t 
tir. 

Istanbulun asri stadyomu da Yeni
bahçede yapılacaktrr. Bu stadyom 
tam manas'le miikemmel ve Avrupai 
!::i::- cıtp.:t nlacaktır. 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
Tramvay şirketinden geri alman bir 
milyon 750 bin liranın lstanbulun i
marma tahsis ed'lmesfne dair olan lA. 
yiha meclis encümenlerinden ge<:nıiq 
ve ruznameye alınmıştır. Uyiha e~as 
larma göre, Eminönü meydanının ge. 
nişletilmesi için Yenicami'n etrafı a,.. 

çılacak ve bu para yapılacak istimlak 
lere sarfedilecektir. Istimlak esnasın 
da, m~liye, hususi idare ve beled;yeye 
ait arsalar bedelsiz olarak a
lınacaktır. Mukataa ve ica -
reteynli evkaftan olan bina -
la.rın da mebanl kıymetleri ta.k -
dir olunacak, üçte biri allkadarlanna 
verilmek suretile zeminler· camiin av 
lu ve meydanına bedelsiz olarak iade 
edilecektir. lstimllk işleri na!ıanm 

kontrolU altında belediye istimlA.k ka 
nunun ile bu kanunun hUkümlerme 
göre yapılacaktll'. • 

Bu kanun ile tahsis edilen para iL 
zımgelen yerlerin istimlfıkinden son • 
ra artt•ğı takdirde bu artan kısım da 
Eminönü - EyUp arasında açılacak 
geniş bulvann istimlak if!ne aarfedlle 
cektir. 

Çünkü ASPiRiN seneferdenllerf 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ao
rılara karşı tesiri şaşmaz bir_ilAcı 

oldu~unu isbat etmiştir ... 
• • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin ofmak 

lütfen EB markasına dikkat ediniz"' 

. •' ıc:ın 

isteriz 
(~J 1 ln<'h1 

diği müessese, Yunanistanm yüz· 
ağartacak bir eserdir. 

Atatürk, büyük emeklerle 
cude getirdiği çiftlikleri 

hepsini bilen millete teberru etnı 
le Türk milletine bu yoldaki fera 
lerio en büyük ve güzel bir örneğ 
göstermiştir. 

Bu örneğe uygun 
memleketimizde çoğalması ve iti 
haline gelmesi, memleket hesabı 
manevi zenginlik hisleri ve hazl 
uyandıracak bir içtimai cereyan 
lur. 
Zamanlannı ve al!kalarmı hal 

ıztıraplarıru hafifletmiye hasreden 
rin mertebesi, her memleket için 
yüksektir. Içtimai tesanUt, böyle 
dakarlrklar sayesinde gıda bulur 
ate.'1lenir. 

Doktor Galip Hakkının gerlde 
raktığı eser ve hatıra, yalnız hus 
si bir muhitteki ıztıraplarla çarp 
masmdan ibaret deği dir. Bu kı 
metli vatandaş, içtimai tesanüt d 
gularının kuvvet bulmasına en 
sirli surette hizmet etmiş bir · 
dır. 

Bu münasebetle söyliyelim: 
Bayanlan içinde de Galip Hakk 
eserine en yakın gelecek bir içtim 
yardım nümunesi varclır ki onu 
F..dirne mebusu doktor Mimik orta 
koymuştur. Doktor 
bulda Gureba hasta.nesi dahiliye b 
kimliğinde bulunduğu sırada 

Ankaranm fukara mahallelerinde 
kendini b1r hızU' diye tarutmağa ın 
vaffak olmuştnr. Yoksuzluk, has 
Irk, elem nerede varsa doktor 
manın yeri oraaıdır. 

Memleket pek çok 
Hakkılara, doktor Fatmalara m 
taçtır. 

Aramızdan ayrılan yüksek ruh 
insanın hatJrasını yaşatmak bir bo 
tur. Bunun için yapılacak şey 
heykeller, kitabeler dikmek değil · 
Doktor Galip Hakkınm ruhunu 
v;'Odirmek i8tiyorsak senelerce To 
kapı muhitinde yaptığı hayır ve l 
likleri devanı ettirmenin sıa~I 
dü§ilnmeliyiz. 

Ahmet Emin YALMAN 
--0---

Konsey 
Toplanıyor 

(Başı l incide) 
kını tanımak istememesi bu vaziye 
tadil etmektedir. Anlaşılan Ingilt 
htikumeti bu işi Cenevredeki müın 
siline bırakacaktll'. 

Lehi.atanın C~nevre hakkınJtı 

düfünceleri 
Berlin, 13 (TAN) - MHletler ce 

miye.ti Konseyi içtimama iştirak et 
mek Uzere hareket eden Lehistan ff 
riciye Nazın Berrne uğramı§ ve h 
ciye nazın Fon Neurath tarafınd 
kabul edilmiştir. B. Bek Varşov 
hareketten evvel Diyetin Hariciye 
mitesinde ekalliyetler, Milletler Ce 
m yeti ve muhaceret meseleleri hak 
kında uzun bir nutuk söylemiştir 
Almanyadaki Leh ekalliyeUeriıı· 
hakları tanındığını, fakat Çekoslova 
yada Lehlilere tatbik olunan mua 
lenin dosta.ne olmadığını,RusyadaLelt 
ekalliyetlerinin kültürel hakları tanııa 
madığıru söylemişt r. Sonra mühac&
ret meselesinden bahseden B. Bek, ııO 
fius fazlasının Madagaskar adasın' 
mUhaoereti için Fransa ile konuşuldll 
i:unu anlatmI§, daha sonra ekonomi) 
sahada devletler arasında bloklar ~ 
şekkülüne taraftar olmadığını ioJt 
etmiş ve Milletler Cemiyetinden bab
eederken, bu hususta bUtün devlet 
adamlarile fik·r teatisine taraftar ol 
duğunu söylemiştir. 

Beck Berlinde 
Berhn, 13 (A.A) - B. Von reıı· 

ralli, bu sabah B. Beck'i ka.bu1 et~ 
ve bu kabul esnas:nda PolonyanJll 
Bcrlin scfiı1 B. Joseph Lipskı de ııa· 
zır bulunmuştur. 

Görüşme. bir buçuk saat d"'vanı et 
miş ve müteakiben B. Von Neuıatll• 
B. Beck eerefine bir öğle ziyafeti vet 
~tir. 

B. Beck, öğleden sonra diğer Al• 

ma.n ricali -ve bllha.ssa B. Goeri~ tıe 
1 -..n---~-go.~w.ı.. 
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FENNiN BiR HARIKASI : K E S K 1 N K A Ş E L E R 1 üsütme, grip, nezleye ve ağnlara bire birdir. 1 ilk ve 10 luk 
kutuları vardır. 

1- ISTANBU LBADY0811 

tl ~ propwa: 

: o. aetriyatı: 
lalı ..:::t 12,30 PWda Ttlrk ..-Ddll. 12,50 

diı, 13,05 PWda Ttlrlr maalkill. 
ll.3Q Muhtelif pllk Mtri:ratJ. 14,00 Son 

..... Nfllrl1atl: 
laat 11.00 lalallp deni: Uai....Ute 
~~en Recep Peker tarafından ll.30 
: "llltla dana muilrW, 11.45 Su eeerleri. 
~ Retat. pi,...U.t Pe)'Si. 19,00 Kon 
~ Çocuk ter~ Ali Kimi Alr-

.. 
' 19,30 Bqoll• halkm a6aterit to 

taralmdan telml1. ıt,55 Bona haber 
~ 20,00 Necmettba lbsa " arbclq 
.,... tarafmdaa Tlrk m..ıtdıi •• halk 
llrkıJarı, 20,SO Haft rapona, 20,!S 0-
~ Rıza tarafmdan an.pca .a,.1 ... 20,45 
~~ Muzaff• Otller " aralıdatlan 
:-Qmdaıt Ttrk muailriai " halk tarla 
~·-(saat aJU1o) 11,15 OrU.tra: ı -
·~: Marc:be. 1 - Ça,.konld: AAclla 
'lııe in mııclıı. camonne, S - Drieo: Piz 
:"-to, 4 - Poncbielli: Danza delle ore, 

- Tosti: Parted, 22,U Ajana baber
'-ri, 22.30 Plllda 10lolar, opera ve ope 
._ Mrcalan. 12.SO lon ... .,... .. " er
'-' ltinlin proaramı 23,00 Son, 

Ilı.. ANKARA RADY0811 
VgJe nepiyatı: 

~t 12,30-12,50 Mahtelif pllk net
ti tı. 12,50-13,15 Pllk: Türk musiki 

•e halk .. rkılan, 13,15-13,30 Dahili 
'- haricıl ha1*ler, 

4q.. Nfl!P'l1atr: 
'-at 17,SO dan ltiıı.r. halkevindea ._.en inkdlp deni (Y, Kemıl Tenıir

hıılr), ll.I0-18,35 Pllk nqriyatı, 18,35 
.... , •• lasiliace den: Asime ipek. ıt.00 
;';!!~ _Türk muikiaf ve halk 1&rkdarı 
-.....Je Çüar ve arUdeahn), 11,SO 
;--11,45 Saat ayan ve arapça netri:rat 
9.45-zo,u Tiirk mulkiai " halk tar 
~ (inci -.e arkaclqlan) 20,15-20,30 
lı tırana, Paruitoloı Nevzat. 20,30-

.00 labafon IOlo: Nihat EHftlin, 21,00 
~ AJw haberleri, ll,15-al,55 

111 orkwtnw. 21,5~.oo Var..._ 
llroSrun •• latikW Martı. 

• GtlNtJN PBOOBAll OZU 

'NILEB aı kolonya: Haa ...ıOlllk •~n ne 
... ~(~er, Spohr, Röriı, Brahml) 

-... KONSEBl.'E'R 
7.ıo Berlin ima dalpal; Haltuoaa koa 
~ .<ı,.ıs: Devamı) 9,20 Parla Kolonyal 
; .._. io,45 Bedia ima ...... : Ki5ü 

'· 13 Berlla kıaa clalpaı: Hafif .. 
: 04,15: Devamı) lS.lO Bükrea: Pllk 
lt •15 Paria Kolon,.aı: Komer nakli. 15: 
ta.. 15,15 Berlin ima dalpaı: llacar 
~il, 18,02 Bükret: Romen muıikili, 
~ Peate: Çiaan orkeatruı. ıa.so ilama 
t( claıcaıı: Kar11ık muilri, 20 Florana, 
li •Poli: Şarkdı kouer, 10,SO Roma. Ba 

: llailf bnpk buer, 10.IO Prq: Aa 
~ bu.do, 21 Belsrad: ~o 21 L&n 
~:Orkestra, Akordeom. ftt u.deril• 
~ tad10 akeçi, 21 VU'IOftı lla1lıı --' 
-. 21,30 ltal,..n poetalan: Kant* ... 
lif lllaaiJd. 32,40 Belarad: BU,tllr rad7o 
~ 11,45 Bllıret: luMhl llarlra 
~ 21,SO Prq, BriiDO. C)etrova: S:,.. eilenceli maaiki, U,40 Peate : 

~ OPICRJCTl.D 
l.po 8-Ua ima dalplı: PreiKblits o 
~dan ncı ve qlr tarlatan, 12,15 
._ Qa dalauı: Qlordano'mln (Pedo 

°'9ruı, IO P .. teı Lelııua lea Dal o 
~ Z0.30 Vi:rana. Gru: Robert Stob 
~ 1Ca11>o1aa Yalı opereti, 22 Brüno, 
- "lllı O.-. nuaallrlsl, n aoma lrma dal 
~: Pıac:cininin .Madame Buterfly opera 

C>n4 llUsnası 
..::;si. R.onıa kıu dalsan: snn ıımanet 
~ 17,ıı Roma ima ...... : Oda 

~ 
lıa il.ıs 8erlba 1ma c1a1paı: loHatıer .-
~~1ar. il Berlla ima dllpaı : 
~ llhaıar, 14,11 Btlkree: N..-6 tar 
~· ıa.ss Belarad: Hallr ~ ıı,45 
'...._: AYll&tarn haDE 1&rlalan. lt,15 
tı,..-...._: lanette Mac Donald .. Nelton 
lııt. ~ IO,SS Bllınt : Romen 11rkı 

... ..-_ .. ı,so BeJarıd: Halk tarkılan. 
-...._ lltJ&aısı 
~"'-· a.ru.. ima dlJcuı. I0,10: Un 
~: Büree. U: Varpa. 21.SO : 
~ lltlnlb, Koloa:ra. 

,~bul Kadutro mahkemesin

~P''mda Yavueniııan m& 

~ OUut ve Dfiirmen .ot. 
~ la.~ ~ Yeni 16, 18 No. lı dilk· 
11 k .. ~ Nikola aJeyhine .... 
~ t&ratmdan açdall davanın 
~ rUntı olan 10-1-138 tart 
--;.:.~yh Nikoluun ika • 
t.b~ JDeçhul oJm&lı haaebile 
~ )'apılam.maama binaen mu
't li dte ---2-938 Cuma gtlnil •· 
~ taıur edlldftinden JDml(Y-

~ 1U.tte ı.tanbulda suı -S Kadutro mahkemesine 
--. ---~e,_ bir vekil g&iıdarme • 

t.blil olunur. 

BULMACA 
9 10 

BIJOUNKO BlJLllACA 
ı ' g ' 6 6 • ~ 9 10 

' 

h ._..__.._ __ 

e SOLDAN SAOA; 
1 - Baıbımm ıırtmdan ıeçinmek -

Iearet edatı 
2 - Maruf profeıörlimllzlin adı - Adam 
3 - Tatlı madde - Mahıua 
4 - ~ akıllı - Ehli hayvaa 
5 - Uzan buton - Sorp edatı 
6 - Hayvan ,.ıacatı ,.er - Kapaklı 

tekerbbı 
7 - Beyaz - Merhametli 
1 - Yum eaen riizılr - Zehir 
9 - At clftlettlrilea ,..r-Tıvalf etmek 

10 - Kapalı olmıyan - Baıı boı 

e nJJLU&DAN AJAOI: 

1 - A,.,_ altı - Nida 

1 - Kicü - a.,.. .aclı 
a - llmrh llftci - BCk:ek 
4 - Glda - I>itleaıek 
5 - Si,.U. 

6 - Nilpet edatı - Yanhtblr 
7 - Boeana sebat - llabııa - Şiklr 

a - Nota - llabm 
9 - Alırlık - Bmir aiıuı 

10 - BQU pda - Sekiden Yeniçerilere 
..nen lcret 

TOPLANTILAR 
e DAVETLER • 

HAFTA iÇiNDE: 

• Yibek denis tkaret mektebi maun 

lan, k~ aralarmda bir birlik lı:umata 

karar Y911Ditlerdlr, B•u lcla ..- stiııti 
uat 14 te ıı:ml.n&al halkffinde bir toplan
tı yapacelrler, blrlilia als••••tel'" ba
zırlıyac:aklanbr, 

• BeJrolla baJkm muiki h~esklrlan 
m tanıtmak n iatldatlamu inldtaf ettir

mek lcia bir "8ee " Bas,. miiaababaı 1a&> 
....,. ....................... ,. lttirak ....... ~ ..... -...... 
INıı'aa•cık ,,. q ....... ....,_ ._... 

~r, lliiaabüQa iftiralı edecekler ara

ııından l~erinl aecmek bere bir Jirl he 
)"eti tetelrktll etmiftlr, ı,ı " dı;el ıesli

a. bir be ....,. Qnlacalmr, Her 11'11~ 
taa biriDd. Udaci .. tlcflac"9 laJmetli 
bedi"1• verilecektir, 

lstanbul asliye mahkemesi ikinci .. -----
tice.ret dairesinden: Seli.ni.k Banka- HIZllllZLll 
m tarafuıdaıı Gala.tada Havyar ha
nmd 18 No. da Balcı aade Mehmet 
ve Şerif zade SUreyya firketine iza. 
fetle Balcı zade Mehmet aleyhine 
bir kıta taahhübıame mucibince Uç 
eene dokuı: aylık komisyon bedelin· 
den aıacatı olan 353,156 lir&nm tahai 
li smınmda açılan davanın cereyan 
eden muha.kemesi sırasında: 

Miiddaaleyh Balcı zade Mehmedin 
lkametgihı:nın meçhuliyetine bina -
en ili.nen teb}lğa.t icruına ve muha· 
keımenin 25-2-938 tarihine müsadif 
cuma gUnU saat 14 de bırakılmasına 
karar verilınil olmakla tebliğ maka 
mma kaiın olmak üzere keyfi\yet ilin 
olunur. (3926) 

Istanbul Birinci Ticaret mahkeme 
sinden: Müflis Yuv&n Muratoğlu ida 
re aza.lan tarafından Heybeliadada 
Bahariye mahallesinde Hamam so
kağınd 5 No. da I>efirmenci zade Ha 
cı tsmail aleyhine kereste bedelinden 
Mnede merbut 500 lira alacağm fa
m, muhakeme maarafl&n ile birlikte 
tahsili hakkın.da ikame olunan 
198'7 /201 No. lu davaya ait arzuhal 
aureti müddeaaleyhin Safranboluya 
giderek oradaki adresi billmnediğin
den tebliğ edilememiştir. Mahkeme 
reiai bu tebliğin ve mahkemede ha
zır bulunmaaı hususunun Hukuk u· 
ıuHl muhakemeleri kanununun 141, 
142 ve 144 cl1 ve muaddel 181 ci w 
183 cU maddelerine tevfik&n illn m
retile yapılmasme. karar verm~ir. 
Tebliği ıazım gelen arzuhal wreti 
ve 16-2-938 çarşamba gUııtl eaat 

14 de mahkemeye gelmelli Hlzumu • 
nu mttbeyyin davetiyem mahkeme dl 
vanhanesine asılınıştrr. Mtlddeaaley
hin dava arzuhaline cevap vermesi 
ve muayyen günde mahkemeye gel
mesi lüzumu bu Uln ile tebliğ olu -
nur. (3919) 

HALl TASFiYEDE BULUNAN 
TURXIYE ım.ıJ BANKASI 

Tllrkiye Millt Bankuı (Hali tas
fiyede) hı.aedaran heyeti umumiye. 
al 18 ,ubat 1938 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 11 de Galatada Bil
liU- sokağında B\eyilk TUnel Hanın
da 0-.11 No. da Bay W . J. Perkina 
yudıaneainde toplanacaiı allkedar 
qlanl&ra l1ln oııumır. 

Ruznamei mOzakerat: 
ı. Tasfiye memuru ve mnra.kip ra 

porlan ne 1987 senesi tasfiye hesap 
lamım tetkik ve kabulü, 

2. 1937 senesi zarfında teclrir ve 
idare! umurla.rmdan dolayı tasfiye 
mesnunına ibra itası. 

Iebu heyeti umumiyede b&Zll" bu
lumnak isteyen hisse sahipleri 8 ıu
b&t 1938 tarihinde veya bu tarihten 

~·••:I.._.._ .. malınmı eder. 

Pertev Karbonat Komprime'eri 
Çok tema bl • ~ ve tos brboaat almaktakl mu,JdlW gll 

hinde tutalank yaptlmqtır. .. ______ Her._......, satılır. ______ .. 

1 °""' ......,..,. " liıııll'-1 ................... , 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarlan ıp,,.,. yudı e 

grup tezgah CJ'UP grup ihale edilmek prtile 9 8 838 Çupmba sftnll 
saat 15 den itibaren ma ile Ankara.da idare binaamda w kapalı adla 
satnı almacaktır. 

Bu itlere girmek iatlyenlerin qalıcla gösterilen mUftkkat bmllnatJ&rDe 
kanunun tayin ettiği veelkalan ve Nafia müteahhitlik "91kuı ft teklifle 
rini ayni glln .aat 14 de kadar Komisyon Reisllflne vermWI ı•mndJr. 

Şartameler 160 kurut mu.kabilinde Ankara ve Baydarpqa ftlllelerln4e 
satrlmaktadlr. (30) 

Tuglhm clna ve mlkdan 

~ adet torna teqllu 
11 adet frer.e tesgllıı 

8 adet demirhane taglhlan 
34 adet dökümhane tezgt.h ve ede 

vab 
23 adet Ahp.p lfleme tezgt.hta.n 
8 adet Rovelver torna tezglhı 

Muhammen bedel 
Lira 

298000 
~ 

60000 
50000 

32000 
eeooo 

• • • 

ııuso 
4800 
42l50 
3750 

lıluhammen bedel ve muvakkat temlnatlan aeafıda yazılı muhtelif ciu 
lokomotif aksamı ayn ayn ihale edilmek f&l'tlle 8--S-1938 alı gllntl saat 
ııuo da Ankarada İdare binumda kapab sartıa •tm almaelrbr. 

Bu itlere girmek llltlyenlerm --~ da yazıh milıdarlarda tıeminatla samı 
nun tayin ettlfl vemlralan ve Nafia müteahhitlik veafkut ve t.eklitlerini 
aynı ıtın aaat H.30 za tadar Komlay on reisliğine vermeleri lbrmdır. 

Şartnameler 1615 kuıııt mukabilinde Ankara ve Haydarpqa VUDelerfn 
de l&tılmaktachr. 

Kalemin Kuhammtll lıluw.Jıbt 
F4yaıım clul Eksiltme mlkdan bedeli 

No. 

1 

n 

m 

Lira 

Piıltonlar. piston kollan, tir 
var kollan, muylulan dingil 
ve kontrmaniveller. 92 
Emniyet süpaplan, reglllttör, 
kros, gli11yer, gandel ve eD1l!l&li 
armattırler. 7, 
Buvat lıgl"Mler tampon peear 
ler w buvatgrea mahfua 1ev 
halan 68 aaırso 

Emniyet 
Borçlu 

Sandığına 
Olanlara 

Büyük Kolaylıklar 

temJnat 
. Ura 

3812,76 

2488.25 
(8742) 

ıg.......e..._1933 tarihine kadar Emll.k berine borç para atıp ta henb 
borc;(anm ödeyememif olanlara ga. terilen kolaylrklardan istifade etmek 
Wteyenlerln adreelerine g&lderUen m elrtuplarda yazdı mOddetler içinde 
beDMD Suıdıja mtlr&ca&tJan. (226) 

evvel bisae aenetıerini Galata.da Bil- --------------------------
yUlı Ttlnel Hanında 9--11 No. da 
Bay w. J. Perldna'e veyahut Lon -
darada "Lombard Street 24/ 28" ad· 
reelle "Anglo - lntemational Bank 
Limited" bankasına tevdi etmeleri 
ic&D eder. 

Tasfiye Memarlaia 
W, J, Perldna, 

Emniyet Sandığından: 
Sa.ym mtlfterilerimizden görmekte olduğumuz raibet ve tevecdHle 

b!r kartıhk olmak tbere yeni inşaat ile kl.ğldr binalar mukabili yapılan 
ikrazatta eenelik faiz yüz.de dokuz ve Kom.iayon ,t1me yanma indirile
ceği illn olunur. (225) 

•Şehitlikleri imar cemi,.eti koqresi 6- ------------:".=-: 
ntlmt1zdeki pazar sttnıı uat 14 te Eminönü Kayıp Mühür - BAKIRKOY 
halkevi ulonanda :papdacalrtır, ILKMEKTEPLERI KORUMA 1 

VE YARDIM CEMiYETi 'ne ait .. __________________ _. İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

Hafiflik - Rahathk "' ................ .. 
~

=~4:.:-::'..: 
••rt-r;?J .J!r;fr:Zi'=!~l 

~ ........ ~ ......... ,.. ... . 

1934 tarihli mühür kayhoimaf
tur. Yenisi almacaimdan hükmü 
kalmadıiı ilin olunur. 

Beyoğlu Uçünctl sulı hukuk hlldm 
lijinden: Mahkemenin 938/588 1& • 
yılı doayaaile Beyoğlunda Rumeli 
Hanında mutaaarnfen sakin Ş&ltir 
ve Cem.,ı Sarıca ve Huan Tonn 
vekilleri avukat Sadi Rıza. ta.rafından 
lstanbulda Y emifte meyve hali kar 
ıısmda. aşçı dükkl.nında iken balen 
nerede bulunduğu bilinemiyen ve l • 
kametglhı meçhul bulunan HALiL 
OZDEMIR aleyhine Beyoğhmda Ş&-

ı.tanbul aali:Y9 mahkemem ikinci htt Muhtar mahallesinde Yalhpe 
tica.ret dılİNlindlD: Necati pehlivan aokağında (30) numaralı evin kir& -
tarafından ikame ve 'NkW avubt O dan milterakim yQz kırk dört UJıa.. 
mer Cemil taratındıaıa takip -ilmek· nm tahsili iet«Mlmlf ve ıelmiyen cı.. 
ta oıaa w mGdıdMleJlaln Ballgte 8tl va edilene resen tanzim edilm.ie kira 
reyyapap. mensucat fabrikuı mu • mukavelelli muciblnoe mtlddeablh 
h•eehe W'YfaiDde memur 8a.ta Nafi mebllfın tahaili iateniJmil oldutun· 
aleyhine bin tlo yüz Unumı tat. aw- dan bah8ile gıyap karannm yirmi 
katlık UcNtl tazminat ve muhakeme g0ıı fMda ile il&nm tebUflne bıv 
maeraf]arile tutarmm taUl1l ut - verilmlf ve mahkemeai (7-2-1938) 
kmdaki dawda mtlddaaleyhln lka - Mat dokuz buçuia talik edilmi§ oı. 

etglhmm meçhul olmam Jıuebfle duğunda.n itiraza o gllntl ve saatte 
:ııJdk&t tT-2--988 perf81Dbe ll&t mahlremeye lllmediil takdirde ~ 
14 olarak tayin edildJtl tebllt ma,.. Jdalan kabul etmif ayılacaiı m~ 
tamına kaim olmak thıeıre i1b olu- meleU gıyap karan tebUI m•lramnıa 
nUP. t392'7l kaim olmak U.... t1&n olunur. (3922) 

Kıymeti 

L. K. 
3080 00 

Pey P&raaı 
L. K. 

229 50 

Cafalotıu Alemdar mahalleslnhı Ticarethane ve Çataloeeme aokakla
rmd& 46 No. b 2M metre murabba mda bulunan ıatlfra bir lata anaya 
latekll çıJanadıimdan puarbk1a lha lesi 28-1-938 Cama stbıU saat 15 
de J&.pılacaktlr. JatekUJerin mahlrult kalendne ge1mıMerL (2IO) 

Semti meehur ve 
mab&U.ı 

Eyllp Nhl Çelebi 

• • • 
eadde veya No. anı amı lluhammen 
~kağı ~hiı 

l'ethi Çelebi 5 oda Lira K. 
çıkmazı l 

Müddeti icar: Tedml tarihinden 918 llOlle8l m&Jll 1C11111• kadar: S.. 
neliği f2 

Sayan ocalında KUçOk kay cmr mda 10,IS hektar tarla 
Sayım oe&lmda Keçe mandırul ...... ft otlakya: fa 

Yubncla yaaıh mahaller puarlıt la kiraJa ~ iatekliler l8 
KAmmUBaai t88 .ıı stbatl U&t - be fe kadar..., ........ ben.her Cem 
bertit8ft& Iatuıbal Vüıflar •pd ~ Valaf Mılrlar kalemine 
ge1melerL (222) 

Derlve ...... Art .... ı. 
Tiirk Hava K•rum• lıtanbul Ylldyet lubeılnclen : 
Kurban ba1ftlllmda tepilltanm tara.fmdaıı topllnlCU J)ll'S,,. Baı- • 

l!l&klar puarbk Rl'9ttyle aın aın ar ıuı-,. koamQfblr. 
28/KlnWl118Ud/1138 Çerpmla 1 tini l&at OD binle 8at ..... i&tl • 

.. uw.ı ,.ıacbtll'. r.teıdBlr ~ .... ..... ... .... 
CdalollnndeJrl fÜe JDell'Ullm mtl wt .......... (17), 

1 
16MIC611 

Salıtbt: &lımet &niD Y Al.MA)j 
UmwnJ Neı,rtyab idare Eden; 
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Kaşelerinin Tesirini Öğrenenler 
Romatizma ve Adale Ağrllarını Unuturlar. 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi 
HASTALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR. 

Terkibi ve tes:rindeki sür'at itibarile enualsiz olan NEVROZ1Nin 
10 tanelik amhalajlanm tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağnlara kartı ihtiyatlı bu1unmut :>lursunuz 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. .. - .. .. .. .. .. .. 
----ADEMi iKTiDAR---.. 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMORIN 
Tabletleri. Her eczanede aray1ntz 

TAN 

.......................................... 
Soğuk algınllğı • Nezleye karşı 

PASTiL ANTİSEPTİK 

1 enettüa yollan1e geçen 

hastalıklara kartı koruyucu, 

tesiri kat'i putillerdir. Nez-

le, brontit, grip ve boğaz ra

batsızlıklarmda, ıes ktıukh

ğında pek f aydahdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

1NG1LIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU, IST ANBUL 

--- (Poata kutubu) 1255 Hormobin Gal.ıta lstanbul , , 

r- P R O Fİ LA K S İ N -ı l ~.!~a~~m~o~~hil Sek eri 
I_ B ı .... klug .... u ve Freng:den korur• --. I . .. en iy1 müshil ş~lcerldir. 

e ~ogu 1 Bılumum eczanelerde bulunur. ------

ŞAYANI HAYRET 
BIRTEH 

''Makiyajh,, 
gorunmeksizin 

ı.t a valandırıf mış 
YENi PUDRA 

C'LODE HEMEN il O" UNMEZ 
Makiyajı aratmxyan ve haw' •mı. 

yan taze. nermın ve cazip on sevımli 
lik, o kadar ince ve o kadar "lafittu 
ki cild üzerınde adeta görtilm~7 bu 
pudradır. Hiç kimse. yüzünUzc baltm
ca gilzell ğinizın tamamen t.&bü ol -
madığını ıddıa edemez. 

Bunun sırn. yeru "havalandırma. 
usulü sayesınde tenun ve Tok;ıJon 

pudrası da bu usul dairesinde istih
zar olunmuştur. Gayri kabil zanne • 
dildiğı halde on defa daha ince. daha 
hafiftir. Hemen bugilnden "havalan 
dznlmış., yeni Tokalon pudrasını tcc 
rübe ediniz. Bütün gün, işiniz başın
da çalıştığınız halde, yüzünüz katiy
yen nerminliğini kaybetmiyecektir. 
Bütün gece dansetseniz bile teniniz, 
daima ter ve taze kalacaktır. Yalnız 
Tokalon pudrası sayesinde cazip ve 
sevımli bir güzelliğe malik bir ten 
temin ediniz. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk hikim
l•ğinden: Fatih Sangilzel Mutemet 
sokak 1/ 22 numaralı hanede otur • 
makta iken felci nısıf tulaniye mUp
tcla olup muhtacı hacir olduğu an -
lıışılan Cezıninin hacrile kendisine 
ayni hanede oturan oğlu Şemsinin 13 
-1-938 tarihinden itibaren vasi ta
vin edildiıri ilfın olunur. 

HAYP~TTıN 
f:İZER 

biri 

14 11 - 938 

Dünya mevaddı gıdaiyesi araamda en büyük mükafatla za 
fer nitanını, diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu 

HASANrinci ... ZLDWONTARI 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday: irmik 

Patates, Mısır, Türlü, Bezelye; Badem; Çav 

dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Y edlrini 
Allahm yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi. ku 

vei gıdaıyesi çok o'an Hasan OzlU Unlarına doktorunuz şehadet e
der ki bayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. 
Hasan Ozlü Unlan çocukıannıza tam afiyet temin eder. Neşvüne· 
malarma yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli. tombul. basta· 

ı ksız yapar. Hasan Ozlil unlarlle çok leziz muhallebi ve çorba ve ye
"Tlek vapılrr Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

Asri kadın güzelliği 
ve 

Avrupa müsabaka salonlar11tda 

VENÜS MÜSTAHZARATI 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruiu 
Venüs Alhğı 
Venüs Kirpik Sürmesi 
Venüs Briyantini 
Venüs Kolonyası 

Venüs mü•tahzaratınm gayet ıaf, temiz ve pahalı maddelerd 
yapılması ve ciltler için aıhhi ve en kıymetli unsurları ihtiva 
sinden bütün dünya tethir ve müsabaka salonlarında müttefi 
beyanı tebrik ve takdir edilerek daima en büyük müki.f at ve al 
madalyalar verilmittir. Ömrünüzün aonuna kadar bir Venüı ri 
genç, güzel ve cazibeli olmak isterseniz, tayanı emniyet ve iti111 
Venüs mstahzaratını daima kullanınız. Memleket dütünceıi 
halkımıza hizmet makaadile Venüs müstahzaratını kıymet ve d 
ğerlerile mütenasip olmıyan ucuz fiatlarla satılığa çıkarll.l.AJ~..-:ı 

müessesemiz müftehirdir. 
Nureddin Evliyazade, Eczayı kimyeviye, Alab Tıbbiye ve 1 

riyat deposu, latanbul. 

iç ve dı, basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan baıur 111e
melerinin tedavisinde daime muvaffakıyetle tif ayı temin eder 

Galatasaray Alım Satım Komisyonu Ba,kanlığmdan: 

Dk temınatı Muhammen F. Muhammen Mıkta.rı 
Lira K. Kuruş Metre 

120. 75 460 350 Lacivert Kumaş 
Ga1 "'"~<1ar!" Lisee;T'f> lilzum olan ~kanda nev'i ve mıktan ve ilk te 

minatı yazılı kumaşın 20-1-938 g ününe müsadif perşembe gilnU saS-t 
15 de Istanbul Kültür DirektörlUğU binasında liseler muhasebeciliğinde 
topla.nan komisyonda açık eksiltme si ya.pılacakur. 

Bu işe gıreceklerin nümune ve şa rtnameyi görmek üzere Okul tdal'6 
sine ve Ticaret Odasının yeni sene vesika ·e teminat makbuzlariYıe 
belli gün ve saatte Komisyona gelm eleri. "50,, 


