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[Ahmet Emin YALMAN] 

P ahalılrk mücadelesinde 
kartımıza dikilen ilk en

ıel, memleketimizde paranın 
ç.ok pahalı olmasıdır. lktısadi it
lerde kullanılacak para, haddin
den yüksek faizlerle tedarik e
dilirse maliyet masrafı d~ elbet
te fırlar. Pahalılığa kartı alınan 
diğer tedb'rler, bunun k&rfillD· 
da ikinci derecede kalır. 

Yeni Kabineyi Al bert 
Sarraut Kuracak 

Jorj Bonnet, Sosyalistlerin Tam 
Müzaheretini" Temin Edemiyor 

Ulus arkadaşımız bu bakımdan 
lnühim bir haber veriyor: 

İktısat Vekaleti, bütün banka ve 
lnüesseselerde alınmakta olan faiz 
•e komisyon yekünunun bundan 
IOnra en çok yuzde sekız buçugu 
ıeçmiyeceğine dair f>ir kanun proje
li hazırlıyormuş. 

Anadolu Ajansının yaydığı bu ha
beri, büyük bir memnuniyetle karşı
lamak lazımdır. Bugün banka faizi
le komisyonu yekununun azami 
haddi, yüzde on ikidir. Bundan bir
denbire yüzde üç buçuk gibi bir nis
bet indirilmesi, iktısadi hayatımız 
lçin çok muhim bır hadisedir. Netice 
bakımından da mühimdir. Delalet 
ettiği mana bakımından da ... 

Demek ki kurulmuş bir işi, ticari 
itibarı veya musbet bir karşılığı olan 
ticari müesseselerin ve vatandaşla
l'ın bankalardan borç alacakları pa
taiıtr veya müesseselerle yapacakla
l'ı tnuameleler için verecekleri faiz 
~e komisyon yekunu, senede yüzde 
lekiz buçuğu geçnuyecektir. 

emnunlvetı ~vlemeJr Ilzım

Paris, 11 (TAN )- Fransa hala 
yeni bir hükumet vUcuda getiremedi. 
Şotan kabınesinde Maliye Nazırlığını 
yapan B. Jorj Bonnet, yeni kabineyi 
teşkil içın bir hayli uğraşmış ve bir. 
çok r .cal ile görüşmüştür. Görüştüğü 
ricalin en bellibaşlıları Albert Sarraut 
Blum, Daladiye, PauJ Boncour ve Cail ; 
leaix'tir. Fakat Bonnet'nin sosyalist 
terin müzaheretini temin edemed ği 
anlaşılıyor. Bu yüzden Bonnet'nin mu 
vaffakıyet ihemali son derece şüphe 
lidir. Sosyalistler, B. Bonnet'nin bil. 
hassa mali siyasetine muhaliftir!er. 
Bonnet, programının b~hca hatl.an 
nı izah etmek ÜT.ere Radikal Sosyal;st 
grupunun toplantısında hazır bulun -
muştur. 

Arada Cümhurreisi de hir çok 
zevat ile görüşmüş bulunuyor. 
Ciimhurreisi B. Blum'u kabul et
miş. fakat Blum beyanatta bu
lunmak istememiştir. Blumun 
kabulilnden evvel Dormoy, Su· 
riol. ve umumi iş konfederasvo
nu katibi Jouhaux ile görüşmüş· 
tür. 

Bonnet, muvallak 
olamıyacak mı 1 J 

tıtı adım, birdenbire akla ~;{m~~ kal sosyalistler, Başvekil radikal 
iteyfJ bir tedbır de değıldir. Son se- sosyalistlerden seçlimek üzere bir 
lıelente buyuk bankalanmızın ciddi halle cephesi hükıimeti vücude ge
llluameleler içın aldıklraı faiz. aza-

Yeni kabineyi te1kile memur 
.Jilecefi anlQfllan 
B. Albert Sarraul 

illi hadden gittikçe aşağıya doğru 
iııınek meyil ve istidadını göster· 
llliştir. Yani iktısadi hayatımız za
te? bir duzüye genışliğe doğru git
lllıştir ki vekillet bu normal gidişi 
ifadelendirmiş oluyor. 

k Ş~di yuzde sekiz buçuk faiz ve 
0ınısyon, azami had diye kabul e

dilince sağlam ve ciddi işler için 
bundan aşağı bedelle de para teda
rikine imkan bulunacak demektir. 
'l'icari hayatımızda, istihsal hayatı
~1ıda bunun çok faydalı neticeleri
Jıi göreceğiz. Boylece hayat ucuzlu
iuna doğru esaslı bir adım atılmış 
deınektir. 
n 'Yakın zamanlara kadar Ziraat 
ankası ve Emnıyet Sandığı gibi 
~~ müesseselerimizin aldıkları ha-

1 faiz yüzde on ilciyi de çok geçi
; .?rdu. Çünkü faiz ve komisyona 
Urlij türlü masraflar biniyordu. Bu 
~zd~n de borcun altından kalkmak 

ı.r turlu mümkün olmuyordu. Her 
lene borç taksitleri ödiyen bir va
::daş, ana paranın pek az eksildiği

goruyord u. 
. Şitndi faiz ve komisyon yüzde se
~ buçuğa ınmekle beraber blihas
'8 Çiftçi borçlarına yüklenen arazi i0 klarna masrafı gibi masraflar kal
~Cak veya azalacak olursa. istihsal 
~Yatımız ucuz para tedarikinde da-

buyük kolaylıklara kavuşur ve 
~liy~ı rnasrafını bir kat daha indir

Ye lnıkiuı bulunur. 

T Ürkiyede azami banka faiz ve 
b komisyonunun yüzde sekiz 
Uc\!çuğa inmesinin dikkate değer bir 
b tısadj rnanası vardır. Türk iktısadi 

Unyes· . t ının sağlamlığa. zindeliğe ve 
t:~ışlığe doğru gıttığine bundan gü
la bır olçu olamaz Jktısadı hayat
la rıhnda eskıden ben sermaye ve irat 

tbı 1 . 
bı rnevkıınde olan memleket erı 

r tar f · bu a a bırakırsak. yüzde sekız 
ku Çuk gıbı bir faız ve komisyon ye-

nunun · · · tlni . . ıstısnai bir vaziyet arzettı-
be .gonıruz. Komşu memleketlerin 

Psınde . . ÇQJt • azamı faiz haddı bun 

Çinlilerin Taarruzu İnkişafta 

Japonlar, Tsinning' de 
Ağır Zayiata Uğradı 
Mareşal Ça'!- Kag Şek 3 Asi 
Generalin l damını Emretti 

lıgal altına alınan bir Çin ıehrinde Japon motörlü kıtalan 

Nevyork, 15 (TAN) - Uzak Şark kilometre garbinde Kinsiang istika
harbine ait en son haberler şunlar- metinde ricate mecbur ettiklerini 
dır: Çin Milli Lideri ve Çin müda- bildiriyorlar. Tsining - Çingtao de 
faası başkumandanı Mareşal Çang - miryolu boyunca ilerliyen Japonla
Kay - Şek üç generalin idamını em- rın Çingtao'dan 25 kilometre mesa· 
retmistir. Şantung derebiyi Gene- fede bulunduklan bildiriliyor. 
ral Hanfuşu bunların birincisidir. Çin tebliğine göre. Çinliler buz. 
Cürmü. Tsining şehrini. v~rılen e- larla ortülen kanalı geceliyin geçe. 
mir hilafına terketmesıdir. Diğer iki rek Tsining civarında şiddetli bir 
si de disipline mugayir harekette taarruza geçmişler. şehri almışlar 

bulunmak ve askerler arasında ka- ve düşmanlara ağır zayiat verdir
rı~klık ihdas etmek yüzünden idam mişlerdir. Japonlar cenup istikame
hükmü giymişlerdir. Anlaşılan bun- tinde on mil gerilemişlerdir. 
lar Hituoçuan ve Wanfulni'dir. Resmt Çin tebliğine göre Çin ba 

Çinliler tarafından istirdat edildi- va kuvvetleri, bu ayın başından iti
ber verilen Tsining'te vaziyet haren 14 hava hücumu yapmış. 4 haıı._Ytiksektir. Tarablus G 

-an harplerindefj/! nra 
(Ark.Mı 

roı ... "cAÇOfc ranlıktır. Japonlar şehri işgal Japon gemisini batırmış, V\111u. 
ettik n başka Çinlileri şehrin 40 (Arkası 10 anead&) 

tirmek suretiyle halk cephesini kur
tarmak için son bir teşebbüste bu
lunulmasını istiyorlar. Fakat Bon
net'nin bu işi başarmasına ihtimal 
verilmemektedir. Çünkü. onun ma
li siyaseti ile sosyalistlerin mali si
yaseti aarsında uçurumlar vardır 

Sosyalistler nakit piyasasının kon
trol edilmesine. Bonnet ise bu piya
sanın serbest kalmasına taraftardır
lar. Komünistler, sosyalistler gibi 
halk cephesinin kurtarılmasını isti
yorlarsa da endüstri buhranının bu 
gidişle halledilemiyeceğine inanı

yorlar. 

Hakikatte Chautemps'nın suku
tuna sebep olan en mühim imil
lerdenbiri. sermaye sahipleri ile 
amele miimessilleri arasında bir 
yuvarlak masa konferansı yapmı
ya muvaffak olamamasıdır. Fran
kın yuvarlanmıya başlaması i~le
ri biishütün berbat etmiş ve hu 
yüzden buhran keskin bir mahi
yet almıştır. 
Meclisteki Sol!u heyetini teşk:J e. 

den bütün ""TU- Jar halk cephesinin ek 

seriyetine dayar-an ve halk cephesi 

programını tatbike azmetmiş olan bir 
ı. nu-n. ~'1.U"\J "' " 

haztr olduklarına daır bir karar ver _ 
miılerd.r. 

(Arkası 10 uncuda) 

Heyetlerin 
Gelişinde Resmi 
Mahiyet Yok 
Ankara, 15 (A.A) - Son zaman

larda bazı matbuat haberlerinde. 
sırf bura mahafiliyle temas etmek 
veyahut vaziyeti yerinde mütalea 
eylemek kastiyle bazı ecnebi resmi 
devairden, veya hususi şirket ve ti
caret evlerinden gönderilen zevatın 
bu ziyaretlerine bir nevi mali müza
kere mahiyeti verildiği, veya intaç 
olunmak üzere bulunan işlere ehem 
miyet atfedilmekte olduğu görül 
mektedir. 

Bu hususta resmt mahafilden aldı 
ğımız malümata atfen, bu zıyaretler • 
den hiçbirinin resmi bir mahiyeti ol
m~dığını, ve sırf bir vazıyet mütalea... 
sından veyahut ticaret müesseseleri 
için mutat VP.Çhile t •carl tekliflerde bu 
lunmak imkinlannı tetkikten ibaret 
olduğunu sarahaUa bildirebiliriz . 

Diğer taraftan bazı mühim banka _ 
lanmız umum müdürlerinin şubat L 
<;inde Londraya g decekle .. ine dair ga 
zetelerde intişar eden haber üzerine 
yaptığımız tetkikat. bunun da ayni 
veçhile bir tenuuı tesisinden fazla bir 
şeyi istihdaf etmiyen bir seyahatten 
ibaret olduğunu gösterm1ştir. 

Japonya, Dünyanın 

En Büyük Harp 

Gemilerini Yaptırıyor 
Londra. 15 ( A.A.) - Da ily Teleg 

raph gueteııinin yazdığına göre. Ja 
ponya dünyanın en bUviik harp ge
milerini yapmıtktadır. 43 000 tonluk 
olan bu gemilerden ikisinin inşaatı
na ge~n sene başlıtrunıştı . Diğer ikı 

sinin de yapılmasına pek yakında 
başlanacaktır. 

Japonya aynca 8 pusluk toplarla 
mOcehhez 10 nar bin tonluk kruva 
aörler de yaptınna.ktadır. 

Çoc1Jk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah

rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

Hükiimetin Kararı 
Borsa, Ankarada 

Kurulacak 
f İstanbul Borsası 3 Sene Müddetle 
f Muvakkaten Kapanıyor 
f Ankara, 15 (Tan)- ren üç sene müddetle 

Öğrendiğime göre, hü- ve muvakkaten kapa-
kumet, devletin umumi nacaktır. Ayni tarihte 
mali itiban üzerinde Ankara Borsası faali-
büyük tesirli rolü bu1u- yete geçmiş bulunacak-

. tır. 
nan borsanın Ankarada 
kurulmasına karar ver-

miştir. karar, alakadar maha-

Vekil1er Heyeti tara
fından kabul edilen bu 1 

İstanbul Borsası, 1 fld k iyi k 

•• ••• ~~::. ::::i:•d•e•n .. :~::. • • • • • ~:~:~~ •• ••• • • • • ::: • • 
. 
inşası Biten Vapurlar 

''T k G · · o·· ra ,, emımız, un 
• 

Törenle Denize indirildi 

Dün denize indirilen Trak gemi•i bu tiptedir 

Berlin. 15 ( A.A.) - Denizyollan Berlin deniz ataşesi ve diğer TUrJC 
işletmesi hesabına Krupp tezgahla • memurları bulunmuşlardır. 

rında inşa edilmekte olan iiç vapur- Marmarad.a işliyecek olan "Trak" 
gemisi. tecrlibeleri yapıldıktan sonra 
Denizyolları işletmesi emrine tes.lim 
edilecektir. 

dan birincisi bugün merasimle deni

ze indirilmiştir Geminin kurdelasıru 
Berlin büyük elçimiz Hamdi Arpa -

Diğer iki vapurun inşa.atı da ta 
ğm refikası kesmiştir. Bu vapura ma.mlanmak Uzeredir. Yeni gemiler, 
"Trak" adı verilmiştir. Merasimde marttan sonra birer ay fasıla ile de 
deniz müsteşan Sadullah Güney, J nize indirilmiş olacaktır. 

Stoyadinoviç Berlinde 
Yugoslav Başvekili, von Neurathla 

Uzun Bir Görüşme Yaptı 
Bertin, 15 (TAN) - Yugoslavya 

Başvekili ve hariciye nazırı doktor 
Swyadinoviç, bu sabah Berline mu
vasalat etmiş ve istasyonda mutat 
merasimle General Goering, Von 
Neurath, hariciye erkanı, Alman or 

dusu mümessilleri, Türkiye ve ltal
ya büyük elçileri, Yunanistan, Ro • 
manya ve Çekoslovakya elçileri tara 
fından karşılanmıştır. General Goe · 

ring'in tayyare grupundan bir müf • 
reze askeri selô.mı ifa etmiş ve mu

zika iki milletin marşlarını terennüm 
etmiştir. Bertin halkı YugoSlavya 
Başvekilini samimi surette alkışla -

mıştır. 

Stoyadinoviç evvela harp ölüleri 
ibiıdesini ziyaret etmiş ve abideye 
merasimle bir çelenk koymuş, daha 

sonra Von Neurath'la uzun müddet 
görüşmüş. Von Neurath bu ziyareti 

Adlon otelinde iade etmiştir. 
Berlin gazeteleri. Yugoslavya Ba§ 

vekilini hararetle selô.mlamakta ve 
iki memleket dost adamlan arasın • 
da yapılacak görüşmelerin muhak • 
kak surette Avrupa sulhunun muhl 
fazasına yardım edeceği kanaatini 
~östermektedir. 

h-:'man Hariciye Nazın 
Von Neurath 
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,_ YERLİ HABERLER 

Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

[Tercüme Ye iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

BELEDİYEDE: 

Babamın Katilinin 
Huzuruna Çağırılıyorum 

Otobüs İçin 
Yeniden İzin 
Verilmiyor 

Muhtelif hatlara yeniBen otobüs 
işletmek için yeni mUracaatla.r ya. 
pılmıştJl". Belediye, şehrin bugünkü 
vaziyeti itibarile yeniden otobüs ser 
visleri açılmasına izin veremiyece
ği gibi, mevcut hatlara da yeniden 
otobüs ilave edilemiyeceğini bildir • 
miştir. 

No. 47 

r stanbula avdet ettiğim gün 
denbcri Abdülhamit beni 

görmiye ve huzuruna kabul etrni
ye talip olmuştu. Araya birçok ze
vat koymuştu. Ben daveti kabule 
bir türlü karar veremiyordum. Ab 
dülhamit benim gözümde babamı 
öldüren bir katildi. Daha fazlası 

babamın ve diğer birçok dürüst 
vatanperverlerin yürütmiye çalış
tıkları murakcbe sistemini ve U· 

mumi menfaat ölçüsile hareket 
yolunu boğmuş, otuz üç sene müd
d et koca bir memleketi kendi key· 
fi için bir çiftlik gibi kullanmıştı. 

Ben bu hisler dolayısile saray
dan uzak durunca, Abdülhamit ıs
rar yolunu tuttu. İngiltere sefiri· 
ne bir adam göndererek beni sa
raya göndermek hususunda sefi
rin tavassutunu istedi. Sefir Sir S, 
Lovtcr, bunun üzerine beni çağır
dı. Dedi ki: 

- Siz İngilterede bu kadar ya
şadınız. İngiliz ahlak ve adetleri
ne alıştınız. Bir hükümdar fena bir 
yolu bırakıp iyi bir yola dönmek az 
mini gösterirse, maziyi düşünmek
te ısrar haksızdır. Babanızın kale
minden çıkan ka nunu esnsinin Ab
dülhamidin elile tatbike geçilebil
mesi sizin için en büyük intikam
dn'. Babanızın intika.nınu b<zylece 
alınmış olduğuna göre, Abdülha
midin davetini kabul etmemenize 
mana görmüyorum. 

S eiırin bu ısran üzerine da
veti kabule karar verdim. 

'Oç gün sonra Abdülhamit, Adliye 
Nazın Abdurrahman Paşanın oğlu 
n--... A..-"'1 u..ıı...-..-.. n-.-.- .___...... 
arabrurlle Tnrabyaya, Sümerpalas 
oteline gönderdi. Gün cuma idi 
Abdülhamit, selamlıktan sonra zi
yaret kabul etmek itiyadında bu
lunuyordu. 

Beni almıya gelen Arü Hikmet 
Paşa, çok sevdiğim bir adamdı. Es 
kidcnberi aramızda dostluk vardı. 
Yıldızn onun beraberinde gitmek, 
müşkfil bir vaziyeti biraz hafifle
tiyordu. Fakat buna rağmen de
rin bir teessür ve soğukluk duyu
yordum. Vücudümde fıdetn hayat
tan eser kalmamıştı. Yıldıza yak· 
}aştıkça helecanım nrtıyordu. Şu 

sabit fikrin tesiri altında idim: 
- Birkaç dakika sonra baba -

mın katili ile karşılaşacağım. Ba
bamın oğlu olduğum için, memle
ketin iyiliğine çalıştığım için be-
ni müebbet kalebentliğe mahklım 
eden znllın, ayni adamdır. 

Evet, uzun senelerdenberl ki
taplarla, gazetelerle fena· 

hklarını ortaya koymıya çalıştı -
ğım dünyanın en fena ve zararlı in 
sanı bildiğim bir adamın karşısı
na çıkacaktım. Ona makamının i
cap ettirdiği hürmeti gösterecek
tim!. 

raydan çıkhğı haber verilince me
rasim dairesinin bütün müşamba 
perdeleri ayni dakikada indirildi. 
Sebebini sordum: "Arkada gizli 
saklanmış bir adam olmasın, diye 
alınmış bir tedbirdir.,, dediler. 
Bulunduğum bir Yıldız kasrı i

di. Zevke aykırı, ağır mefruşatı var 
dı. Arada pek nadir olarak sanat 
kıymetini ha.iz bir, iki eser görü
nüyordu. 

Selamlık resmi bitince Abdül -
hamit merasim dairesine uğradı. 
İngiltere sefirini huzuruna kabul 
etti ve saraya gelmemi temin et
tiğinden dolayı teşekkürde bulun-
du. Bu manevrasında bir maksat 
vardı: Ingilizlerin babama göster-
dikleri muhabbet ve alakaya be
ni bir varis diye karşılıyor, böy
lece de İngiltcrcyc karşı hisleri
nin ve siyasetinin değiştiğini an
latmak istiyordu. 

Diğer taraftan, otobüs servisleri 
intizam altına alınmış, birer hare • 
ket cetveli yapılmıştır. Otobüsler, 
biç müşterisi olmasa bile bu cetvel· 
lerde gösterilen saatlerde harekete 

mecbur edilmişlerdir. Bundan başka 
otobüsler geceleri garajlara. çekile· 
cek, açıkta bll'akılmıya.caktır. 

Kalabalığa Karşı Tedbir 
Belediye evvelce Karaköyden Maç 

ka ve Kurtuluşa tramvay işlettirilme 
sini, bu suretle kalabalığın önüne ge 
9ilmesini düşünmüştü. Şehircilik mü 
tehassısı Prost, bu şekli doğru bul· 
madığından bu düşüncenin tatbiki ge-

ı 
n bırakılmıştır. 

"Kırılmaz Cam,, Mecburi 
Otomobillere bir .şubattan itiba -

ren kınlma.z cam takılmasının meo-

B ir çeyrek sonra ·kı.ıra,nadan E buri olduğu hakkındaki karar dün 
min Bey, bulunduğum oda· Şoförler Cemiyetine bildirilmiştir. 

ya geldi ve beni içeri davet etti. Şehirde Eğlence Yerleri 
O önde, ben arkada bir koridor - Şehircilik mütehassısı Prost, şeh-
dan ilerledik. Hünknnn bulunduğu rimizde umumi eğlence yerleri ku _ 
odaya kadnr koridorda müşir, fe- rulması için Beyoğlu yakasında Tak 
r ik, liva rütbesinde yaverler di- sim ve Istanbul cihetinde Şehzadeba
zilmişti. Bunların arasından geçe- şıru tercih etmiştir. Bu ild mıntaka 
rek knpısı açık bir odaya girdik. biribirlerine Gazi köprüsünden geçe 
Odanın içinde bulunan diğer ka- ock olan geniş caddelerle ve otobüs 
pısı açık bir odanın eşiğinde kül- servislcrile bağlanacaktır. 
renginde bir askeri paltoya bürün-
müş, dimdik bir adam duruyordu. Şikayetler Tahkik Ediliyor 
.Paltosunun içinde yine askeri üni- Evvelce otobUs işini tahkik etmiye 
forma, boynunda murassa iftihar memur olan miilkiye teftiş heyeti 
nişanı vardı. Gözlerim kül halin- şimdi, belediyeye ait diğer şikayet
de bir insan görmedi. İlk bakışta ler hakkında tahkikat yapmaktadır 
son derece zayıf bir yUz, boyalı lar. Bu heyetin yeniden Raif ve Hik 
saçlar, büyük ve intizamsız bir met adlı iki müfettişle çoğaltıldığı 
• - __,, • .._.. ~--- _ha:b.._p; A...-.,..__ ::..a.-:..UA~ 

gözler, beyaz eldivenler içinde 
hapsedilmiş eller gözüme çarptı. 

Olü bir cisim gibi eşikte duran 

adam, Abdülhamidin kendisiydi 
Babamın katilile nihayet karşılaş
mıştım. 

(Arkası Var) 

1 Bütçelerin Tetkikine Geçiliyor 
lktısat Fakültesi, şehrimizde aile 

bütçelerinin tetkiki işine başlamak 

üzeredir. Bu işte vazife alacak tale 
benin tesbitine geçilmiştir. TaleOO
ler, bUtçelerin tetkikinde müşahit o 
larak çnlışacaklardır.Şubatm 20sihde 
umumi bir toplantı olacak ve- fakül 
te dekanı, yapacakları işi talebelere 
izah edecektir. 

SAHTEKARLIK: 

ispirto Sahtekarhğı 

Davasına Bakıllyor 
Dün ağrrceza mahkemesinde sah· 

te vesikalarla lnhi~ !da.resinden is 
pirto aldıkları için tevkif edilen Ah
met, Abdullah, ve Dimitri ile gayri 
mevkuf olarak muhakemelerine ka
rar verilen Ropen, Ya.konun muha
kemelerine devam edilmiştir. Şahit
lerin çağınlması için mahkeme talik 
edilmiştir. 

Kaybolan Beş Bin Lira 
DUn asliye birinci ceza mahkeme. 

sinde, emlak ve eytam bankasnun 
emniyetini suiistimal ederek beş bin 

1
------------ı liranın kaybolmasına sebep olan ban 

BiRKAÇ SATIRLA ka.nın eski başveznedan 1zzct aley
hindeki da~aya devam edilmiştir. 

------------- iddiaya göre başveznedar Iu.et, ye.-
E kalliyet ve ecnebi mekteplcrindeki . d 1 "'teka'tl · ·· 1 kl 

Turk muallimlerinin maaşları, eskisi tim, o ve mu ı erm uç ay ı a 
cibi haftalık den saatleri yeldinunun dörde n verilirken kontrolör Sermede beş 
taksim edilmesi ıuretile elde edilen miktar bin lira noksan verdiği halde kendisin 
üzernden verilecektir. 

• A yni çatı altında bulunan muhtelif reami 
dairelerin elektrik, su ve havagaı:i 

saatlerinin birleştirilmesine karar verilmiş 
tir. 

den imza almıştır. Dün mahkemede 
şahitler dinlcnmtıs, mahkeme Izzetle 
kontrolör Sermedin para alıp verir· 
ken kullandıklan defterin tetkiki i· 
çin muhakemeyi talik etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

On Para .İle 
Heykel 

Dikecekler 
Haber afdığımıza gönı, çok u

zun yıllar Topkapı Fıkaraperver 
Cemi~ti Başkaııhğında bulunaıı 
ve şefkat ve fazileti her yerde 
hünneUe anılan Sinop Saylavı 

merhwn Doktor Galip lla.kkıya 
bir heykel dlkileooktir. Bu hey
keli Topkapı ads. altında Çapa, 

1 
Şehremini, Odabaşı, Topka.pı, 

Y eıniba.hçeden mürekkep geoi5 
semfjn halkı a.nı.J.a.nnda onar pa 
n toplıya.rak yaptıracaktır. Mer 
hum, Fıkaraperver Oemiyetini 
kurduğu zamaıı onar paralık yar 
dımlaı1a lse ba.,ı.a.mıştı. Bunun 
için henüz resmi bir ~bils 
yapılmamışsa. da bir müt.eşebbls 
heyetin kurulması ka.rarlaştırıı. 
mıştır. Heyet ~kkül edince, 
Şehremini Halkevinde toplana • 
ca.k ve icap eden kararlan al&. 
mktır. Bu heyette vazife alma. 
lan içtn eski lstnnbul Saytavı 

Yenlbahceli Ba.y ŞükrU Oğuz De 
baba ocağı ŞehremlnJ - Sa.ray. 
meydanı ola.o Ankara Saylavı 

Aka Gündüz a.rkadaşunız davet 
edllmJ &erdir. Toplaıpı ballanın 
g&tenllğl bu kaderblllrlfğt btl • 
tt1n kalblmlzJe takdir ve tebrik 
ederiz. 

(TAN) O mmtaka halkırun 

1 
bu güzel teşebbüslerinde muvaf. 
fa.k obnalan için elinden gelen 

• ~d.°:~ .':~~.e::?'! .'~~. 
ÜNİVERSİTEDE : • • 
Fakültelerde Sömestr 

Tatili Dün Başladı 
üniversitenin sömestr tatili dün 

başlamıştır. Tatil, 4 şubat akşrı.nıma 
kadar devam edecektir. Hııkuk lı'akill 
tesinden beşi klz olmak Uzere 35 ta. 
lebe diln_Romanya vaput'il~ Bükrcee 
""b•'-'&&&l.~& .... A."6~. 

Bükr.cşten sonra Peşte ve \ ·iya. 
naya da gideceklerdir. flrtrsat .Ji aküJ 
tesine mensup ikinci bir talebe ka. 
filesi de salı günü Atinaya hureket 
edecektir. 

Rektöüm Dördüncü Çayı 
Universite Rektörü profesör Cemil 

Bilsel dün dördüncü çoyını edebiyat 
fakUltesile eczacı ve diş tababeti mek 
tepleri son sınıf talebelerine vermiş. 
tir. DUnkü toplantıda coğrafya ens
titüsü ~nıebeleri şu dileklerde bulun • 
muşlardır: 

Dört yıldanberi ne memleket içinde, ne 
de memleket dışında hiçbir ızi yapama· 
dık. Giden be~ on talebe kendi hcsapla
rma gidiyorlar. İstanbulda da Ankara fa
kültesinde oldufu (ibi, ıeziler için ta1ıai 

sat konaun, imtihan ııekilleri değişsin. 

Eczacı mektebi talebeleri de bina.. 
nm bakımsız olduğundan, imtihan 
şeklinin değişmesinden ve kitap nok.. 
aanlığmdan bahsetmişlerdir. 

Diş tababeti mektebi talebeleri de 
şunlan istemiolerdir: 

Mevcut kUUlphanedcn yalnl% doçentler iı 
tifade ediyor. Bizim de lıtlfademi% için ter 
tibat alınmalı, difer fakWtelerde olduiu ci 
bi biz de de bir doktora ırn.rfı kurulmalı. 

Rektör, bUtün bu istekleri defteri-
ne kaydetmiş ve yerine getireoeğini 
vaadetmi.şUr. 

MÜTEFERRİK : 

Günah İşliyen 
Papas Meslekten 

Çıkarıldı · 
Balattaki Ayayani manastırınm 

başpapazı Tosldeos, geçenlerde zina 
suçundan dört ay hapse mwkfun 
olmuştu. 

Fener patrikhanesinin Sensinot 
meclisi. dün sabah toplanarak mah
kUm papazın vaziyetini tetkik etmiş 
ve silki ruhaniden tardına karar ver 
miştir. 

Tütün Kongresi Toplanıyor 
Pazartesi günü şehrimizde topla

nacak olan §ark tütünleri kongresi
ne reislik edecek olan Trabzon say
lavı Hasan Saka, bu sabah Ankara
dan gelecektir. Kongrede Hasan Sa
kadan başka, Türk heyeti olarak !n 
hisarlar umum müdürü ve Türkofis 
lstanbul şubesi müdürü bulunacak
lardır. B.Ha.ralambo Teodoropulos ve 
B. Dimitrios Arkirodis'ten mürek -
kep olan Yunan heyeti de bugün şeh
rimize gelecektir. 

Trakya Trenlerinde Tenzi1at 
LUleburgaz asfalt yolu açıldıktar:ı 

sonra, Edirne tilccarlan mazotla iş
liyen altışar tonluk ka~nlar almış 
lar, mallannı bu kamyonlarla taşı -
mağa başlamışlardır. 

9 uncu işletme mUdUrlilğil, vazi
yeti bir raporla Vekllet.& bildirmiş -
tir. Şimendifer tarafilerlnde yeni 
tenzilat yapılması istenmektedir. 

Elektrik Şirketi Murahhasları 
Birkaç giln evvel, şehrimizden ge. 

çerek Ankaraya giden elektrik şirke

ti salahiyetli mümessilleri B. Spesial 

ile B. Gleren Ankaradan dönmüşler 

ve dün akşam Brüksele hareket etmiş 
Ierdir. Şirket murahhasları, Nafıa Ve 

kfiletine, cevaplarnu tahriri olarak 
vermişlerdir. 

DENİZ VE LİMAN : 

S:oR•••~~ l.iiao_.:.:. 
Devrine Başlanıyor 

Deniz.bank teşkilAt kanunu ile bü
kfunete dcvrodilen fenerler idaresi -
nin tasfiyesine başlanmıştır. ldare 
tahlisiye umum müdUrlllğUne bağlı 
olarak çnlışacaktll'. Devir işi ile uğ
raşa<:ak heyet, önümüzdeki hafta 
şehrimize gelecektir. 

Tahlisiye umum müdUril Necmet
tin, dün, fenerler idaresine giderek 
devriteslim muamelesine ait hazır -
hklarla me9gul olmuştur. 

Gemi Kurtarma Şirketi 
Gemi kurtarma şirketinin satın a

lınması hakkındaki kanun Meclisten 
çıktığı için şirketin Denizbanka dev 
rine ait hazırlıklara geçilmiştir. Şir 
ket, bu ay sonunda bir umumi heyet 
toplantısı ~parak tasfiye heyetini 
seçecektir. 

Karadenizde Tehlikeli Sırıklar 
Stanwood isminde bir geminin ver 

diği telsi7.e göre Karadenizde 44,33 
arzı ~malt 30,17 tıul.U afrldde aeyril· 
eeferi tehlikeye koyacak bUyUk aı· 

rıklar dola~aktadrr. Bu nokta Siln 
ne ağzı denilen yere 43 mil meaa.f e. 
dedir. Vaziyet, Istanbul Liman reis
liğine bildirilmif ve gemiciler haber 
dar edilmiştir. 

Sinirlerim ayaklanmıştı. !çim
den gelen ses: "Kaç, gitme!,, di
yordu. Damat Hikmet Paşa, beni 
oyalamak için şuradan buradan 
bahisler açmıya çalışıyordu. Tek 
kellmeforle makine gibi cevap ve
riyordum. Konuşacak hallın yok
tu. 

HADiSELERiN RESiMLER/ 

Yıldıza geldiğimiz zaman selam 
hk resmi devam ediyordu. Birkaç 
bin kişi, dünün müstebit hüküm
darına saygı göstermek itiyat ve 
mecburiyetlle sıraya dizilmişti. Me 
rasim dairesinin balkonunda bir 
hayli ecnebi, merasimi seyretmek 
maksadile toplanmıştı. Bunlarına.- • 
rasında İngiltere sefiri de vardı. 

Y ıldız sarayı kapısından gir
diğim zaman mermer mer

diven üzerinde elliye yakın müşir 
ve !eriğin damat, paşaların geldik
lerini gördüm. Damat Hikmet Pa
§3 ile beni içerde ayn bir odaya 
aldılar. 

Boru calınıp, Abdülhamidin sa-

l - Üniversite rektörünün coğrafya fakültesi ile eczacı ve diş ta
babeti mektebi talebelerine verdiği çay ziyaCctinde bulunanlar. 

2 - Belediye, eski kaldırım taşlarının üzerine döşenen bir asfalt nil· 
munesini

1 
Eminönünden İş Bankasma kadar kütük bir parçaya dötete-

rek tecrübeye girişmişti. Aradan ikl ay geçmeden, bu asfalt nümune;i. 
nin ufalanıp kum haline geldiğini görenler, diğer caddelerin de ayni 
şekilde döşenmediğine memnun oldular. Bu nfimunenin artık başka 

caddelere serilerek yeniden tecrübe edilmiyeceğini şüphesiz sayıyoruz.. 
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ı Ankaradan i 
1 Telefon ve Telgrafla •• ..J -
Müteahhitler 
Nekadar Vergi 
Ödeyecekler? 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden)

Maliye Vekaleti müteahhitlerin ka • 
zanç vergisi hakkında yeni bir karar 
almıştır. Yeni kararda, müteahhitler
den ne miktar kazanç vergisi almaca 
ğı, iktisadi buhran vergisinin ne mik 
tar kesileceği tespit edilmektedir. 

Kazanç vergisi kanununda sayılan 
daire ve mUesseselere karşı taahhüt 
te bulunanlara ödenen taahhüt bedel 
lerinden ister doğrudan doğruya ister 
bir mahkeme kararile ödensin. vergi 
kesilecektir. Müteahhit ta.rafından ta 
ahhüt bedelleri dolayısile açılan dava 
!arda, eğer müteahhide bir para veril 
meaine mahkemece hükmedilirse. bu 
paradan vergi kesilmesi icap edecek
tir. Kesiş, kazanç ve buhran vergilen 
çıktıktan sonra kalan miktar üzerin.. 
den yapılacaktrr. 

Hapisaneler Nizamnamesi 
Ankara, 15 (TAN) - Umumi hapi 

sanelerde tatbik edilmekte olan dahi 
ü nizamname meşrutiyetin ilk senele. 
rinde yapılmıştır. Adliye Vekaleti, bu 
günkU ihtiyaçlara cevap verecek yeni 
bir nizamname projesi hazırlamakta.. 
dır. Yeni nizamname ile haplsanelere 
daha dUzgün bir veçhe verilmektedir. 

Türkku,una Uçucu Oye 
Ankara, 15 (TAN> - Ankara 

Tllrkkuşu aubesi yeni sene çalışmala 
n için uçucu üye kaydi işine başlamış 
ur. Bu sene Türkkuşuna yalnız yllk _ 
sek mekteplere ,.•,..vam edenleı:le lise 
mezunlan ve liselerin ilcinci devre ta 
!ebeleri kaydedilecektir. 
Uçuculuğu öğren~ olanların, ih • 

Uyat zabitliği yapacaklan devrede his 
met mUddetlerinden istifade edebil -
meleri için, bu yolda bir karar almml§ 
tır. Uçucu Uye yazılmasına karşı gen9 
!er arasında bilyilk bir alaka vardll'. 

izinli ve izinsiz Toplantılar 
Ankara, 15 (TAN) - Emniyet işle 

ri umum müdürlüğü, eski içtima ve 
teccmmüat .kanununu bugünkü ihti • 
re yem für pro)C-haiırfamıŞm.· Y0eni 

·projede izinli ve izlnsiz top'anblarm 
nasıl yapılabileceği, toplantılar için 
nasıl n1Usaa.de alınacağı, topla.nınanm 
neler olduğu hakkında hükümler var 
dır. 

Jüri, Meclis Binası 
Proielerini Tetkik Ediyor 

Ankara, 15 (TAN) - B. M. Mecll 
si binaaı projelerini tetkik etmek 
Uzere teşckkUl etmiş olan ji\ri azasın 
dan Iaveçli Profesör Ivar tenzbom ile 
Holandalı Profesör V. M. Dukok ve 
Ingiliz Pr. H. Robertson Ankaraya 
gelmişlerdir. 

Jüri, mUsabakaya iştirak etmemif 
milletlerin mimarları arasından se • 
çilntiştir. 

Muhtelif mfllr ı-.re mensup mimar. 
lar tarafından Ankaraya gönderilmiş 
olan projelerin adedi 14 dUr •• Tür' bu 
gilnden itibaren her gün bir proje tet 
kik etmek suretile tn:criben ild hafta 
kadar bu işle ut ıaC'ak ve 1 ... Hcede 
u~ proje tefrik ederek hilkfımete ar • 
zedecektir. B11.,larm arasından biri. 
nfn intihabt hakkı hilkfımete aittir. 

ITAKVIM ve HAVA 1 
16 lkincikônun 1938 

PAZAR 

ı ind ay Giln: 31 Kasan: 70 

Arabi:: U56 Rumi: 1353 
Zilkade: 14 İkincikllnun: 3 
Güneş: 7,24 - Öile: 12.23 
İkindi: 14,Sl - Akşam: 17,07 
Yatar: 18,41 - Ims!k: S,38 

YURTTA HAVA VAZİYETİ 
Yrdwnuzun Ege mmtakası kısmen diğet 

yerler fazla bulutlu ve yer yer yağışlı geç 
miıtir. 

Yağışlar Kocailide yağmur, Ankaradaı 

Eıkiıehir, Erzurum, Van ve Kayseride kııt 
teklinde olmuşlar Diyanbakır, Erzıncaıı 

ve Balıkesir havaıisı sisli idi: Riızgiirlat 
Trakya, Kocaeli ve Karadeniz kryılarınd• 
ıarptcn kuvvetlice esmiıı yurdun di~er ınıtl 
takaları sakin kalmıştır 

Diln İııtanbulda hava kapalı ve dafif >•al 
murtu geçmiı, rüzgllr 91maligarblden sanır• 
de S ile 6 metre hızla esmi3tir. Saat J 7 de 
barometre 762,9 milimetre idi. 

Hararet en çok 7,5 ve en az sıfırm aJ. 
tında 1 ısantirrad olarak kaydedilmiııur. 

Z4 ıaaat zarfında rağan yağmurun rnetre 
murabbaına bıraktıiı ıu miktarı 2 kilogrnrı> 
dır, 
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Fransada Buhran 
Devam Ediyor 

Ömer Rıza DOCRUL M · Chautemps kabinesinin is-
tifası üzerine bu kabinede 

?ttaUye Nazırlığını yapan M. Bon· 
ilet Yeni kabineyi teşkil için çalış· 
llııya başladı. Fakat M . Bonnet'nin 
aoı fırkaların en kuvvetlisi ve en 
hiiyüğü olan sosyalistlerden mü· 
laheret görmiyeceği anlaşılıyor. 
Çiinkü sosyalistler eski Maliye 
~azurnın mali siyasetine muhale
fet göstermektedir. Bonnet para 
l>İYasasmın serbest bırakılmasına 
ı.rattar olduğu halde sosyalistler 
~ara piyasasının kontrol altına a· 
.tırnasını istemektedirler. Sos)'&· 
listıerin diişüncesi yine bir halk 
tephesi hükumetinin teşkilidir, 
~0tnünistler de bu hususta sosya· 
listıere müzaheret ediyorlar. Bu 
bakımdan Bonnet'nin yeni bir ka· 
bine teşkiline muvailak olması 
~klenmiyor. 

Chautemps hük\lmetinin suku· 
lıına amil olan, mali siyasetten 
başka diğer · mühim bir sebep 
Chautemps'nın endüstri alemine 
hlltirn olan sermaye mümessilleri :e işçiler mümessilleri arasında 
ir Y\lvarlak masa konferansı te

ltıin ederek anlaşma imkanı bula· 
llıarnası ve bu yüzden Fransada 
'°8yal barışı temelleştirememesi· 
clir. 

llakikatte Fransa, sermaye ile 
lly arasında açılan ihtilat uçuru· 
!bu Yüzünden büyük sarsıntılar 
leçirınekte ve istikrarsızlık için· 
el~ Yaşamaktadır. 

Bonnet'nin hüktimet teşkiline 
llıuvaffak olmaması takdirinde 
~lber Saro'nun yeni bir hiiklimet 
llrtıuya teşebbüs etmesi beklenİ· Jor. 
~: U zak Şarkta en mühim muha

d rebeler Şantung vilayetin· 

li
eki Tsining'te vuku buluyor. Mil· 
l'd 1 er Çang • Kay • Şek burada ;1'\l bulan muharebeleri bizzat 

\1 '/Jr.n "ftJlJi ~,~scde t ım.bi uctl: 
it erilen haberlere göre Şantung 
r·~ll'landanı General Houfuşu, ve
~~~ emir hilafına Tsening'ten çe· 

•
. dıği için idam olunmm.: ve di· 
ip]• -y 

t 1ne karşı gelerek birtakım ka· 

11'§ıklıklara yol açan diğer iki ge
lı eral hakkında da ayni şekilde 
f aekret edilmiştir. General Hou· 
.:Ş\l Çindc derebcycesine hüküm 
b ren ve her istediğini yapan eski 
;r llrp lordlannın sonuncusu sayılı· 
~rdu. Kendi ülkesinde bir padi· 

11
• tahıı farksız olan bu derebeyi· 

d 
111 

bu sırada idamı, Çin Milli Li· 
erinin . • • . .• 

ı. vazıyete hakımıyetını an· 
~~tan başka müdafaa işini a· 

11 
1 ciddiyetle ele almış olduğu· 

;;a gösterir. 
'l' . ~reşal Çang • Kay • Şek'in 

d sınıng'i istirdattan sonra bura· 
•n b" bekı Uyük bir taarruz yapması 

def' enrnektedir. Bu taarruzun he
d 1 Jap0nJarı Şantung vilayetin· 
en atrnaktır. 

ea Çlin müdafaasının günden gilne le: ~~rnası Japonyanın hakika· 
tna ıçı.nden güç çıkılır veya çıkıl· 
dir ı hır işe girdiğini göstermelf• 

~h·~=========<-=-==== 
~~: 
•nı lktısadi Tedbirler 

için Müzakere 
\r . \ 

~il!- ~ıngton, 15 (A.A.) - Reisicüm 
~kkuOOseveıt, maliye, endüstri ve iş 
taıte llerinin beş mümessili Ue mil 

h telerde bulunmuştur. 
<lU lll" 
~d uzakerelerden sonra iş lider • 
~ll?'~n Jobn Levıs şu beyantı yap-

t· ··~lldUst · 
1ll "eh rıyeı ve ekonomik vaziye-

claı ttıU 8.?netfni görüştük. Bazı ipti • 
~h~ake~:erde bulunduk. Reisi • 
' 1ltSUs a kati bir program tayini 

~~e :d-~ ~üşterek bir arzu müşa-
~lte gunizden dolayı memnunuz. 

~"le r~re devam edilecektir. 

Qra Şehir Tiyatrosunun 
h· .\rıkara ilk Temsili 
h.lt l'iYat' 

15 <~AN) - Ankara Şe
J._trı \>el'd~osu.'. ılk temsilini bu ak· 
~ı... . Dort n.. d lik "Af 'il ""'•de b. l""'"r e acan,, 
h de, Ba ır k~rnedi oynandı. Tem-
\tl~du. şVeJtıı B. Celal Bayar da 

TAN 
3 --

ELEK 
En Pahall Ses -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

M. Cemiyeti Konseyi ırıanda Singapur [Yazan: 8. Felek] 

Toplantının 
Buhranın 

Tehiri, F ransadaki 
Neticesi Sayılıyor 

Cenevre, 15 (A.A.) - Miletler Ce ,-.-
miyeti mahfellerinde, Cemiyet Konse ISPANY ADA: 
yinin 26 Sonkfı.nuna'tehirini Cha~ • Hükumetçilerin 
tamps kabines"nin istifası dolayısile 
Cenevredc hasıl olan karşılıklığa at.. 
fetmektedirler. Filhakika on kadar ec 
nebi hariciye nazırı paz.ar günü DeL 
bos ile hususi surette görüşmek iste 
mişlerdir. 

Fransada kabine buhranı devam et 
tiği müddetçe Paul Boncour ile Mas. 
sigli Cenevrcde Fransayı temsil t:d& 

ceklerdir. 
Romanyanın Jı1 •İycueti 

Burada bulunmakta olan ve Kon . 
sey toplantısının tehirine muvaf~kat 
edenRomanya Hariciye Nazırı Mices. 
ko Bükreşe dönmiyecek, burada kala 
cakttr. Romanya hariciye nezaretınP. 
ait işleri de konsey toplanmcıya ka 
dar buradan idare edeciktir. 

Yeni Bir Zaferi 
Barse1on, 15 (TAN) - TerueJde 

geçen son muharebe çok şiddetli ol • 
mu§tur. Sabahley:n, erkenden 25 ba
tarya birden ateş açmış, 65 tayyare 
bu ateşj idare etmiştir. 45 dakika, bin 
!erce obüs mermisi asilerin 
mevzilerini dökmüştür. İnfilaklar 

müdafaa mevzileri ü1.er:nde mühim 
rahneler açmıştır. Bu infılô.kJarla ci -
var tepelerden kopan büyük parçalar 
Franko askerlerinin sığındıkları arazi 
ye d~erek, siperlerini tahrip etmiş -
tir. Ağır ateşli silahlarla himaye edi 
len hükümet kuvvetleri şimalden ve. 
cenuptan olmak üzere iki şiddetli ta 
arruz yapmışlardır. 

1 

M.:cesko, havas ajansı muhabirine 
beyanatında Fransadaki Hfldiselerl 
derin bir alaka ile ta.kip ettiğini ve 
konsey toplantısından sonra Parise 
gitmesinin mühtelemel olduğunu söy 
ledikten sonra o zamana kadar Ro 
manya hükfunetinin siyaseti hakkm 
da konseyde yapacağı beyanatının 

teessüfe değef birçok anlaşmamaz 

lıklan izale edeceği ümidinde bulun 
muştur. 

Asilerin mildafaa mevzı1eri içinde ' 
kanlı bir meydan muharebesi olyur. 1 
ken, Franco tayyarecileri gözükmilş. 
ler, fakat, Cümhuriyetçilerin dafi tay 
yare bataryalarından ateş yemeleri 
üzerine, geri dönmüşlerdir. Akşama 
doğru asilerin mUclafaa cephesi çok 
dar bir hale gelmiştir. 

Polonya Hariciye Nazın 
Berlin, 15 (A.A) - Polon~a Hari· 

ciye Nazın B. Beck, bugün öğleden 
sonra Berlin'dcn Zürihe hareket et· 
miştir. 

Öğrenildiğine göre B. Beck. konse 
yin yeni toplantı tarihi olan 26 Ka
nunusaniye kadar mezuniyet almış
tır ve bu mezuniyeti Riviera'da ge
çirecektir. 

LEHİSTAN: .. "----,.-- 1 -L!-.1.--

Münasebetleri 
Varşova, 15 (AA) - Ga.zeta Pols 

ka yazıyor: 

İNGİLTERE: 

Londrada 334 

Milyoner Var 
Londra, 15 (A.A.) - Ne§redilen 

b!r istatistiğe naz.aran 1936 senesin • 
de Londrada 334 tane milyoner • ln
giliz lirası hesabile ·, vardı. Bu mil 
yonerlerden ayrıca senelik varidatı 

100 bin isterlinden fazla 85 kişi, 75 ila 
100 bin İngiliz lirası geliri olan 75 ki 
şi ve 10 ila 5 bin lngiliz liralık geliri 
olan 100 kişi bulunuyordu. 
Almanyanın Banş Arzusu 
Londra, 15 (A.A.) - Milli müda.. 

faa nazın Inskip, Hampshira'da söyle 
diği nutukta Ing.lterenin hava silah
lanmasını müdafaa ettikten sonra Hit 
lerin Yılbaşı münasebetile izhar etti. 
ği sulh arzusuna temas ederek demiş 
tir ki: 

"Beck ile Berlinde Alman ric'ali a· 
rasmda yapılan görüşmelerde, bilhas 
sa Almanya - Polonya münasebet
leri mevzuu bahsolmuştur. Bu müna 
sebetler, müsait bir şekilde inkişaf "Hitlerin bu temennisini samimi bir 
etmeğe devam etmektedir. Çünkü bu arzu olarak telakki etmek icabeder. 
inkişafın 26-1-934 tarihli Alman Almanya ve lngiltere arasında iyi mü 
ya - Polonya ademi tecavüz beyan- nasebetlerin tesisi, için ben Bitlerin 
namesinin çerçevesi dairesinde id& • sözlerini olduğu gibi kabul ediyo-
mesine gayret sarfedilmektedir.,, rum.,, 

Başvekili 
Londrada 

8. De Valera 

Londra. 15 (TAN) - İrlanda Baş
vekili De Valcra ile arkadaşları, bu 

akşam İngiltereye geldiler. Şiddetli 
fırtınaları savuşturarak gelen İrlan· 
da Başve~ili. ancak Pazartesiye in· 
giltere Başvekili ile görüşmiye baş
lıyacaktır. 

FRANSA: 

Kukuleteliler işinde 

Yeni Tevkifler 
Pa.ris, 15 (A.A.) - C. S. A. R. işi 

nin tahkiki sırasında polis, davaya 
ithal edilen Gerard Leroy isminde 
birini tevkif etmiştir. Bu tevkife se
~'P Jules_~1,1)11>:in C .. s .... A. R. _ı ter-
nıgı ta.Kcıırcıe oldurulecegı Le 

roy tarafından kendisine söylenmiş 
olmasının polise ihbar edilmesidir. 
Diğer cihetten polis, c . s. A. R. aza 
sındarı olup şimdi firar etmiş olan 
Henry Roidot isminde bir mühendi • 
sin evinde de araştırmalar yapmak 
tadır. Bu araştırmalar esnasında bir 
kimyevi maddeler laboratuvarı mey 
dana çıkarılmıştır. 

Clermont Ferrand'dan bildirildi • 
ğine göre, burada Michelin fabrika _ 
sında çalışan Van Dekerkhove ismin 
de bir mühendis tevkif edilmit.şir. 

Manevraları En pahalı parmak. en pahalı bu-
run, en pahalı ayak, en pahalı bacak 

Hazır}ıgı" diye hergün gazetelerin sinema ve 
tiyatro siitunlarında gördüğümüz 

Londra, 15 (A.A.) - Singapur şeyler arasında en (pahalı ses) diye 
mancvralanna kara deniz ve hava de belki rahmetli Karuzo'nun veya 
kuvvetlerinin birlikte iştirak edecek şimdi Kipura veya Tauber'in sesi 
!eri resmen bildiriliyor. Hint ve Çin ileri sürülebilir değil mi? Ne müna· 
denizleri filoları bu mUnasebetle Sin- ı sebet aziz okuyucularım! Son giln· 
gapurda toplanacaklardır. lcrde ben bir ses keşfettim ki; ne 

Japonlar, Amer ka zırhhlarmm Sin Karuzo, ne Tnuber, ne de Da\•ut 
gapura hareketlerine iştirakinden bir Peygamber onun kabına varabilir. 
hayli kuşkulanmışlardır. Japon gaze Yalnız hemen şurayı hatırlatayım 
telerine göre maksat Japonyaya karşı ki; bu ses ne tenör, ne bariton. ne 
bir nümayiş yapmak ve lngiltere ile basodur. Ve işin daha tuhafı yalnız 
Amerikanın Uzak Şarkta bir anlaşma suzinakten okur bir sestir; şöyle ki: 
dairesinde hareket ettik1erinı hisset icra, Evkaf, Emniyet Sandığı, 
tirmektir. Yomuri Şimbin gazetesi, Mahkemeler, Emlak Bankası ve Ma· 
lngilterenin bu meşum ve kurnaz siya liye gibi bir taraftan bir miilk veya 
setinden Amerikanın haberdar olup bir arsa müzayede ile satılırken. mü 

ı olmadığını soruyor ve bu noktanın zayede odasının kapısı önünde bir 
iki devlet tarafından dikkatle tetkik kimse peyda oluyor ve: 
edilmesi !atım geldiğini ilave ediyor. Hafif tertip: 

FİLİSTİN: 

Devlet Memurları 

Tabanca Taşıyacak 
Kudüs, 15 (A.A.) - Filistinde -

iti emniyetsizlik neticesinde tngiliz 
makamatı devlet memurlannin hi -
mayesi için bazı tedbirler· almıştır. 

Halkla temasta bulunan her memu
run yanında bir tabanca bulunacak 
ve memurlar geceleyin mecbur olma· 
dıkça dışan c;rkmıyacaklardır. 

Yeniden Nablus'a lngiliz takviye 
krtaatt gönderilmiştir. Filistinin şark 
hudutlnnndaki kontrol daha ziyade 
şiddetlendirilecektir. Diğer taraftan, 
çetelerin takibinde çok faydalan gö 
rülen polis köpeklerinin sayısı da ar
tınlacaktır. 

RTJSYA: 

-ltalya için Mütekabil 

Tedbir Ahndı 
·u·---'- ~~ L A ) 1~.,1wn1 ti. 

ca.ret evlerile müesseselerinin Sov -
yet alacaklılanna karşı tediyatı dur 
durmaları üzerine halk komiserleri 
meclisi, Italyan firmalarına karşı 

Sovyet matlubatmın iş'arı ahire ka· 
dar Sovyetler Birliği devlet banka
sına yatınlması için ItaJyada.ki Sov 
yet ticaret müessilliğine emir veril • 
mesine karar vermiştir. 

"- Şu kadar akçeye talihi fü:erin· 
dedir. İsteklisi var mı? isteklisi var 
mı? İstekli i var mı?,, dyie üç defa 
bağırıyor. Zaten bütün i tekliler 
miizayedenin yapıldığı yerde olduğu 
için dışnrıdan aldıran olmuyor. MÜ· 
zayede bitiyor. Birkaç gün sonra ay
ni zat mezat edilen mal iistünde kal· 
mış olan zata bir nezaket ~iyarcti ya 
pıyor ve öniine malın kıymetine gö
re: 100, 200, 300, 400, 500 \'eya 1000 
liralık bir makbuz sunuyor. Tabü 
Tayyare Piyango u tersine ~arpını~ 

hale gelen mal sahibi soruyor: 
- Bu ne? 
- Tellaliyc. 
- Ne tellnliyesi? 
- Geçende müzayede ile sahn al· 

dığınız (han, hamam, apartıman, ar
sa, hülasa) mülkün yüzde iki buçuk· 
tan tellal iyesi. 

- Anlnmndım. Ben bu malın sa
tılık olduğunu gazetede okudum. 
Miizayedeye girdim. Üstiimde kaldL 
Parayı verdim, aldım. Size ne olu· 
yor? 

- Efendim! Biz bu parayı kendi· 
miz için değil, belediye için tahsil 
~....ı:.., __ _ 

- Anladık ya! Lakin hangi 1ıJz.. 

mete mukabil? 
• - Kapıda bağırdık yn! 

Ve işte bu bnğırmnnın bedeli ma· 
lın kıymetine göre yüzde iki buçuk· 
tnrı hazan bir iki hin lira tutabiliyor. 
Bundan daha pahalı ses olur mu? 

Kola Yarımadaısnda Sovyet Kanada İçin İstikraz 
Askeri Evi Londra, 15 (A.A.) - Da.ily Te1e • 

~ ........................... . 
ı KISA HABERLER ı 

Tass ajansı, misal olarak ltalyan 
bahriye nezaretinin imza edilen kon 
turatnameye mugayir olarak geçen 
eylfılde bir mazot siparişinin bede • 
tini ödemediğini zikretmekte ve dev
let mallan hakkındaki Italyan . Sov 
yet itilafına muhalif olarak Sovyet 
gemicilerinin ltalyan limanlarında 
tevkif edilmesinden şikayet etmekte
dir. 

Biliyorum: Bu parayı tahsil eden 
daire hu işin falan numaralı kanuna 
dayandığı cevabını verecektir. Bu 
cc\'ap bizi hu tellaliye resminin ha· 
zan alcliidcnin fc,•kinde bir manza· 
r~ arzettiğini soyleıncmize mani teş
kıl etmez. Çiinkii belediye hu parayı 
bir hizmet mukabili diye alıyor. O 
h~zmet te işte şu söylediğim üç defa 
nıda etmektir. 

Va.rşova, 15 (AA.) - Express gr.aph gazetesinin yazdığına göre, 
Poranny gazetesi, Kola yarımadası - Kanada için 10.750.000 lngiliz liralık 
nın Sovyet askeri üssü olarak orga- 1 bir istikraz hazırlığı yapılmaktadır. 
nize edilmesinden bahsederek diyor Bu istikraz çarşambaya yapılacak ve 
ki: vadesi gelen eski borçlann tediyesL 

Bu yarımadada, hemen yalnız as • ne tahsis olunacaktır. 
keıi mühimmat vücude getirmek U
zere müteaddit fabrikalar inşasına 
başlanmıştır. Bu suretle, bu yarnn
adada bulunan madenler, karlı bir 
tarzda istimal olunabilecektir. 

Paris Büyük Elçimiz 
Paris, 15 (A.A.) - B. Delbos, Tür 

kiye büyUk elçisi B. Suad Davaz'ı ka 
bul etmi§tir. 

İzmir Sokakları 
N umaralamyor 

Izmir, (TAN) - Burada .sokakla
rın numaralanma.sına ba.şla01Jmıştır. 
Bulvar, bUyUk semtler ve b~lıca 
caddeler isimlerini muhafaza edecek 
tir. Diğer sokaklann isimleri kaldırı 
lacak, bunlar numaralarla arulacak
tır. 

. - ~.. '•:tc-r··-..... . ·-t.,. .. ~,,. ltir-• • 

: \. ;:.«~':"~':"1. ... 'C"..... . .. 
.~.. ' ~ . .. 
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*Lizbonda bir komünist teşekkülü 1 

~eydana çıkarılmıştrr. Bu teşekkü
lün Avante guetesi idarehancsıni 
m~rkez yaptıkl~rı öğrenilmiştir: 

Yunan Velıahtı karısı ile bera. 
ber balayrru geçirmek üzere yarm 
A vusturyaya gideceklerdir 

• Bertin hükfimeti, Bükr~e Al
man matbuatı daimi mümessillerin 
den bir heyet gönderecektir • v . 
. arşovadaki Romen, Biikr~tc-

ki Polonya elçilikleri büyiık elçilik 
mertebesine çıkarılacaktır 

• Giomalc d'ltalya gaz~tesl mü
d.ürü Sinyor Gayda Bükreııe aelnıiş 
tır, 

t . • Yeni Lfibnan kabinesini Khaidet f 
• tin Ahdap kurmuııtur • • .............................. 

Sovyetler Birliği Meclisinde 
Moskova., 15 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği meclisinde 492 eI'kek ve 77 ka 
dın aza vardır. 

Milliyetler meclisi azalan arasında 
409 u komünist ve 165 i partisizdir . 

lşçi mebuslarının ndedi 218. köy 
lülerin adedi 200, memurların adedi 
de 156 dır. 

IVIISIR: 

Krahn Düğünü lç:n 

Büyük Hazırlak 
Kah1re, 15 (Hususi) - Mısır Kralı 

nm evlenme gününde lOOOOOfa.kirelO 
ton et tevzi ed:Jecek ve her yerde fa.. 
kirlere bedava yemek <lai,;'1tılacaktır. 
KRhirenin bütun minarcte~i .ıç g~ce 

t1?nvı.r edılecek ve ayın ıs:: •nden 21 in 
ci gününe kadaı· hütUn nakil vasıtala. 
n yüzde yetmış te11zılat yapa~aktır. 

Gayrimenkullerin alım satım işin· 
de hükumet te yüzde iki buçuk fe
rağ resmi alıyor. Lakin o, tapuya 
kayıt geçiriyor. IUiilkiin mutasarn· 
fını tespit ediyor ve miilkiyetin se
lametine ait temadi eden bir hizmet 
yapıyor; belediye ise kapıda (talibi 
var mı?) diye bağırıyor; o da iki bq. 
çuk alıyor. 

Bu yiizde iki buçuk telliiliye, mft.. 
zayede ile atılmak kanun icabı olan 
resmi mülklerin, pazarlıkla satılan 
hususi miilklere nazaran daima yüz. 
de iki buçuk pahalı olmasını intaç 
ettiğini de görmemek kahil değildir. 
Ve işte, bu sesin suzinak oluşu da 
bundandır. 

Üsküdar Müddeiumumisi 
Rizeye Tayin Edildi 

Adliye VekRieti, milddciumıımi mu 
avinlerinden Ahmet Remzi ile Sulta· 
nahmet sulh ilçüncü hukuk hakımi 
Behçet, maaşlannr 40 liradan 45 lira 
ya çıkarmak suretile oldukları yer· 
de terfi ettirmiş. Usküdar miirJif'iu _ 
mu~isi T~hsini de 80 lira maaşla 
terfıan Rıze ceza hakimlig-ine ta . . . yın 
etmıştır. Ezine müddciumumı~ı C'-0vat 
Ş:tvan da 40 lira maaşla lstanbul aza 
lıgına tayın ediJmıştir. 

Krnl, zevcesı'l,. elmaslı bir taç il~ 
kıymetli taşlarla işlenmiş altından bir 
çay takımı bir altm tepsi hediye e
decektir. Prentı ve Prensesler tıtrafın 
dan takdim olunan ht..-diyc\erin 25.001) 
Mısır altını kıymetııı · le olc.iukları tah 
min olunuyor. Valde Rraıic;e ge rnine 
15,000 Mısır altını kıymetinde nıUcı!v 
herler takdim etmiştir. 

Rıhtımların Tamiri Bitivor 
. Si.rkeci. rıhtımında yapılan tamir 
ışlen bugünlerde bitirilecektir Gala· 
ta nhbmındaki inşaat ta tamam _ 
!anmak üzeredir. 

/ngiliz. liloıunun büyük manevralara hazırlandığı SingapurJa yeni kurulan hava ;:,,ianı 

Bu münasebetle posta pu'lan t' ye 
ni kralm resmini taşıyan madeni para 
1~ basılacaktır. Kral balayını çiçekle 
nle ve meyve bahçelerile meşhur olan 
Inşasta geçirecektir 

. Sirkeci yolcu salonunda yapı işleri 
nihayetlendiği için bir kısım mua -
melelerin görUimesine başlannııştir . . • 
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HAKARET: 

Sabiha Zekeriyanın 
Açtığı Davaya 

ASI GENERALiN 
SON EMRi 

taklit edileceği gl!n çok yaklaşmış, Ce madığını, çünkü hadisenin Köstence iıll•••••• 

16 - l - 938' ==:-::1 

SENENİN EN GÜZEL - EN NEFİS -ŞAHANE VE MUHTEŞEM FİLMİ 

İZDİHA.illN ÖNÜNE GEÇMEK ve HALKIMIZIN İSTİRAHATİNİ TEMİN İÇİN 

iPEK ve MELEK 
sinemalannda l>trd"en gösteriJiyor. Filmiıı uzunluğundan bugiiJI seamlu 

İPEKTE: 11 - 1.30 - 4 - G.30 ve 9 da - MELEK'te: 11 - Z - 4'.15 - 6.30 - ve 9 da. Her iki sine-
mada saat 11 deki matine tenzilitlıdır. ' 

BUGON SARAY siNEMASINDA 

Büyük Fransız komiği 

RA İM LJ nan bütün muvaffakıyetleri arasında, MARCEL ACHARD'm meşhur komedisi 

SERSEMLER KRALI . 
nın Eğlence, incelik, fikir ve güzellik itibariyle bütün rekorları kırdığına hiç şüphe yoktur. 

İyi eğlenmek isterseniz bugün bu filmi göriinüx. İlive olarak: FOX DtlNYA HAVADlsLEKİ 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

mzjN~~~~~~~~~~-~~~~~~uw~~N~~P•~•••~--~•••••••n•••••••••~ • İPEK ve SARAY sinemalarında 
birden mış eve götürmek üzere Taksime çık vapuru kaptanile Yekta vapuru k ap 

mışlar ve bir gazinoya oturmuşlardır. tam arasında bir de 15 bin Ingiliz lira 
Niyazi akibetin vahametini takdir et- lı.k bir tahkimname imza edildiğini ve 
tiği için apdesaneye gitmek bahanesi batan vapurun yaşlı, çürük ve sigor

Yarrn akşam AK ARYA Sineması =-------~ ............................. ~ 
- Kederlerinizi mıubnak... Hoş 2 saat geçirmek isterseniz 

Sinema Krah 
CHARLES BOYER ve 

Sevimli Sarııın 
JEAN ARTHUR Bugün SAKARYA Sinemasında le dışarıya çıkmış, ve doğruca polis tasız olduğunu söylemiştir. 

müdüriyetine giderek vaziyeti haber Yekta vapurunun a.vuk.a:t:I, bu itiraz 
vermiştir. Polis derhal Cemali yaka.la lara cevap vermiş, kararın çok ye -
mış, evinde arama yapmış, iki.sıni de rinde olduğunu ve bu gibi hadiseler -
müddei.umumiliğe vermiştir. de ihticaca salih vesaiki tanzim ede • 

ldeal çiftin en güzel ve mükemmel tf'msilleri Latif, tatlı, muhrik ve emsalsiz sesli (Alman bülbülü) 

Cemal yılbaşı münasebetile taklit cek olan Köstence Türk konsolosunun 
birçok piyango bileti hazırlamış fa._ mahkemeye çektiği telgrafta Norveç 
kat piyango Müdüriyetinin sıkı kon vapurunun hatalı olduğunu bildirdi -

BiR SlADET GECESi 
ERNA · SACK'ı 

en şen Viyana operetlerinden biri olan 

NiS ÇiÇEGi 
Kuvvetli... Orijinal... hareketli filmini takdim ediyor. 

trolü üzerine bunları piyasaya çıkar 1 ğini ilave etmiştir. 
nuya. muvaffak olamamıştır. Suç or_ Muhakemeye pazartesi sabahı sa. -
tağı Niyazi muhbir vaziyetine geçtiği at 10,5 ta devam edilecektir. 

Yerlerin evvelden aldırıhna.sı. Telefon: 41341 Filmincie görünüz ve dinleyiniz. 

••
1
----

111 Bugün saat 11 de tenzilatlı matine -----~ 

Fakat. .. Çamlıca yıolunu tuttuğum za.ma.:n, her a
dımda, bırakmış oldtioö-u.:m acılan buldum. 
Köşk hara.plaşmış, bahçe duvarlarının bir kısmı 

yıkılmıştı; bir zaı:n.anlar düzgün tarhlarla, çiçeklerle 
süslenen bahçeyi, bakumu.zlıktan, ya.bani otlar bürü
müştü. 
Köşke girer girmez, beni ilk gören Vesime olmuş.. 

tu. Artık elli yaşını geçen bu iyi kalpli kadm, boy
numa sarıldı. 

Büyük anne bir.kw; sene evvel rahmeti rahmana 
ikavuşmuştu. Beyba.ba.m artık tekıaüt olmuş, bahası 
gibi odasında, kitaplarının arasnıda yaşıyordu. 

Odası loş oldıuğu için beni görünce taruyamıaıdı. 
Gözlüğünü düzeltip dik.katle ba.lwı<:a, elindeki kitabı 
ata.:ra.k: 

- Kenan, sen misin? .. Ne zaman geldin yavrum!. 
Diye bana. kollannı açtı. 
Biribirimize sarıldık. O artık adamakıllı yaşlan

mıştı. O kadar ki, buruşmuş, sar~ yüzüne, hem -
beyaz ol.muş saçlarına bıaıkarken, acaba bu adam, 
beni Sivastan alan sarışın, pembe yüzlü dinç erkek 
mi? diye düşündüm. 

O da beni biraz fazla yorgun ve yıpranmış buldu. 
Otuz üç yaşında idim a.nırna şakaklarmıdaki teller 
ağırmış, yüzüm ve hele alnım çok kmşnnştı. 

Harpte çektiğim mihneti, uğradığım müşkülleri an 
latmıya başladım. Vesime Ha.İl.danı çağırma.k için dı.. 
şaırı çı.kmrştı. Çok geQmedi. Sofada bir ayak sesi ol -
du. Ve kapı gürültü etmeden açıldı. Başımı çevir -
dim. Fakat birdenbire, öyle büyük bir hayret ve he.. 
yecıına kapıldım ki .. !çeri giren Ha.nd.andı. La.kin baş 
tan başa aınnesinin modeli olan bir Handan L Karşım 
da çok genç ve çok taze bir kız görmesem: 

- Nalan!.. diye koşup a.ya.klarma. kapan 
tım. .. 

Demek ki, sevgilim ölmem.işti?. Onu tekrar bum;.. 
da bulmuştum!. Ayağa. kalktım. O da bana doğru ge.. 
l~ek elini uzattı. Gözlerim, bu yabanClSı olmadığım 
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tahrilli yeşil gözlere dalmıştı. Tuttuğum eli öpmek 
mi, yoksa kendi e1iıni verip öptürmek mi 18.zımdı!. 

Bu sırada Beyba.ba.m: 
- Handan; öpsene k.ızim ağabeyinin elini, dedi. 
Handan Büyült babasının dediğini yaparken ben d.: 

onun, ipek gibi yum.uşak, san saçlarına dudaklarımı 
deydirdim.. 

Ruhumda apansız bir değişiklik olmuştu. Kırılan 
emellerimi, yarını kalan hUlyıalarımı belki de Han -
dan ta.mamlıyaca.ktı:. 

Bir dakikaya sığan bütün duygu ve düşünceıen 
sarsmtısile o derece sersem olmuştum ki, zavallı kı. 
zıa söyliyecek bir tek kelime bulamıyordum. Fakat 
o benden önce konuşmıya başlıyarak: 

- Aman Yarabbi! dedi. Siz, siz ha!_ Zavallı anne 
ciğim sağ olsaydı.. 

Yerime oturdum, yahut çöktüm. Handan da bir 
kana.penin ucuna ilişrnişti 

- Hiç değişmemişsiniz ağabey! .. Yalnız mira2 yaş 
Iamnı.şsmız_ 

Bana "Siz,. diyordu. Mutlaka. bir söz söylemek 18.
zımdı: 

- Ne olacak ya.vrmn? dedim. Seni küçük bir ço.. 
cuk olarak bıraktığım zaman koskoca bir delikanlı 
idim_. Şimdi ise, sen yetişmiş, bir genç kız olmuş -
sun .• Bizim ya§la.nacağmıız tabii bir şeY. değil mi?. 

Sonra beybabamıa dönerek: 
- Ben Çamlıca.ya ilk geldiğim zaman sekiz yaş1.1 

daydım dedim. Şimdi otuz üç yaşmdayı.m. Arad~ 

yirmi beş senelik bir yol var •• 
Beybabam başmı salladı. Sonra Handa.ı:u göste -

rerek: 
- Rahmetli annesine nekada.r benziyor değil mi? 

dedi. 
- Çok benziyor .• 
- Bu benzeyiş beni mUteselli ediyor Kenan! .. Ba. 

zı zamanla.nm oluyor ki, .karşımda Nala.n.ın bulundu 
ğunu sanıyorum.. 

Uzun bir sessizlikten sonra. Beybabam: 
- Handanı bir maden mühendisile nişanladık, de

di Tabii haberin yoktur .. 
Gözlerim, ince, 2J8ll'if bir pa.rmağx sUsliyen parlak 

bir halka.ya ilişti. 

Demek ki, ölen sevgilim dirilınemjşti! Yahut ta. di
rildikten sonra yine ölmüştü._ 

' Uğradığını sukutu hayalin tesirinden kendimi kur 
ta.rmıya çalışarak: 

- Mükemmel! dedim. Memnun oldum_ 
Handan beni dik.katle süzerek sordu: 
- Rahatsız mısmız ağa.bey! .. Yüzünüz çok reıı.k~ 

&Ft •• 
- Hayır!. Biraz YQrlfunum da ondan.. 

Beybabam: 
- Haydi oğlum, dedi oda.na git te biraz dinlen.

Akşama doya doya görüşürüz .. 
Bu sözü canıma minnet bildim. Y almzlığa. ihtiya 

cmı vardı. 

Odam bıraktığnn gibi duruyordu .. Kitaplarımı. bi
le el sürülmemişti. 

Penceremin önüne oturdum; başımı avuçlan.mm 
8.l'aSma alarak uzaklara daldım. Ik.indi güneşi etrafı 
yaldızlıyor, üzerine altın renginde tozlar serpilmiş de 
niz, prrıltılı, küçük dalgalarla uzanıp gidiyordu. 
Ağladım .. Ağladım... . . 
Ertesi sabah, kahvaltı sofrnsmın başına ge!diğim 

zaman, beybabamm yüzü gülüyordu. Omuzumu okşı
yarak: , -

- Uzun seneler si.iren bir matem hayatından son 
ra bize neşe ve sevinç getirdin Kenan! .. dedi. Ah i~-i
mizde eksikler de buJunmasyadı ... 

Kahvaltmu pek iştahsız ettim. Sonra Nalarun me
zarını ziyaret edeceğimi söyliyerek beybabanllla.n izin 
aldım. 

Handan mahzun ve dalgındı. Annesi gibi arkasma 
topladığı uzun saçlarını düzeltmekle uğraşır görü· 
nerek avare dolaşıyor, kapıları açıp kapıyor, hiç ko
nuşmuyordu. Giyinmek için odama. girdim. Ona VI· 
receğim emaınet mektup hala cebimde saklı durmak-

ta idi. Beybaba.mm odasına çılmıasından ve Vesime
nin aşağı inmesinden istifade ederek hemen yanına 
ı,"1.ttim. Ik.i kat olmuş, buruşmuş ve sararmış zarfı dil 
zeltmiye çalışarak uzattım: 

- Bu senindir Handan! Dedim. Annen onu san& 
on sene sonra vermekliğim için vasiyet emişti... Va
siyetit9müddeti doldu da geçti bile. 

Ha.nda.n sapsarı oldu. Zarfı almak için uzanan eti 
titriyordu. 

- Bu demek ki, annemin mektubu, öyl t mi? dedi-
- Evet!.. Olümünden birkaç gün önce yazmış •• 

(Arkası.t V2rl 

-
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HUlcQmet balılc~ılığa ehemmiyet veriyor. 'Alınan tedbirler ve lcararlardan anlıyoruz lef bun
dan sonra memlelceffe balılcçdılc bir plôn dahilinde organize edllecelcfir. Bu malcsatla bir de 

ı lalılcbanlcJ kurulmaktadır. Fakat biz, dinden bugüne lcadar gelen balıtsılığa bir mütehas-
sıs yaıısile ıu satırlara bir göz atabiliriz. . ~ . ~~ hedefi: Haberde, tlldrde, 

~ leyde temiz, dtlrUst, samimi 
Gbna.k. kariin gazetesi olmıya 

ça.lıemakt.Ir. 
-0-

~NE BEDELi 
'l'ıırki1e Ecnebi 

hoo Xr, ı Sene 2800 Kr, 
750 • 6 A7 1500 • 
400 > S A7 IOO > 
ıso • 1 A., soo • 

lluıetleraruı PQ9ta 1ttihadma dahil ot
llaı1a1ı nıerileketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
.... Abone bedeli petlndlr: Adres delif 
tirnıek 25 bl'Uftur. ce .. p için mektup 

Balık servetinden nasıl 
istifade edebiliriz? 

..!::- 10 lnıruıluk pal ilbesi llzmıdır. 

GO'NtJN MESELELERi 

Ptansa Buhranının 
lsyüzii Ne•r 7 

[Yazan: M. Zekeriya] 

M emleketimizde ~)~ 
denberi ehemmıyetinı 

muhafaza eden mevzulardan 
biri balrkçıbk meaeleeidir. Bu 
mevzu etrafında sütun sütun 
yazılar yazıldı. Dernekler top

landı; tetebbüaler alındı; ve 
birçok paralar aarfedilerek 
mütehuaıalar ıetirtildi, hatta 
bir de mektep açıldı. Fak.at 
büyük bir teeaaürle aöyliyece
iim ki (mehip) denilebilecek 
tek bir adım atılmadı; ab
lamacfı. 

l'tanaada kabine buhranı. Bu, sene 
~nbert ahıtıimuz bir hldlsedir. 
ti obuınin en dyade dl aösterdi
I~-)er Fransadır. Orada parti kavp
-..ı denmıı n müstakar bir htık6-
'aet bruımuına mlnl olmaktadır. 
~)atı bir yılı bile dolduran FransU 
~lneai 7ok albldir. 
~ 8a iatlkranızlık Framada dahill 
it ka)'lıqmaıwı tuahtlrUdtlr. Fran

"4a afakb büyüklü bütün partiler, 
tıflJt tefek temayülleri bir tarafa bı
~ak, tek cepheler halinde birleş
~)e :nıec:bur olmuşlardır. Çünkü 
ti.ı ""n keksinlepnlf ve tiddetlenmiş
ı.:. Da kavgada biribirine yakın o-=- elele vermlye mecbur kal-

Çünkü, itin tutumu yanlıfb. 
izaha hacet ıörmem ki, ber
banai bir İfte muvaffakıyet 
mutlaka o teY hakkında ya 
tahaan MUlı Ye bilhusa ilml 
malUnıat edinilmiye, yahut 
İlmen ve tecrübe yolile bihak
kın mtiau hbıl etmi• adam
ları elde etmiye bağlıdır. 

---.1-rdır. Bu auretle faşist te-
..._Yilll8 partiler sağ cepheyi 
'11eade cetirmiıler, demokrasi 
~ '-1.U.t tenıayillltl partiler 
ite halk cephesini teşkil etmiılerdir. 
.. ~ Blum kabineslndenberi Fransız 
ı.~"-etlnin dayandığı kuvvet bu 
-.. CeJ»heaiclli. 

* lta11c Cephesinde 

~klar 
.._e..,~.lltemps kııbinesinin iktidar 
ı_ llıe geldiii sthlftnMıri saicılar
~ltlllar arasındaki kavsa parli
._1 to hududunu aşarak halk taba-

Bu ifi idare edenlerin balıkçı

lık haklonda bu tarz malumatı yok· 
tu, olamazdı da... Tam salahiyeti 
haiz mütehassıs bulmak bahsine 
gelince; maalesef, memleket pek 
çoraktı. Gerçi bir çok balıkçı, ya
ni balık tutan, ıatan, bu yüzden 
geçinen bir kütle yok dejildi. 
Vardı aımna, bunlar ancak bahk 
tutmuım fÖYle böyle ba'81'8Jl ve 
yalnız balıkhane dahilinde veya 
civannda iptidai bir mezat uaulile 
haraç mezat aatmuım, hem de pek 
kötü bir tarıda satrnaısm becere-

cağını sezdiğim için muvaffakıY,et
sizliğin sebeplerini işaret, ayni za. 
manda da doğru yolu göstermek 
istiyorum. 

B alıkçılıga başlamadan evvel 
şunu pek güzel bilmek ik

tıza eder ki, balık harcamakla tü
kenmez bir mahllık değildir. Cin
si iyi muhafaza edilemiyen her be.. 

Yazan: 
Balıkçı 

itibaren de milyonlarca dilşma!'llar 
lo lrAT"OT1oaı,,),.,. ("SrMı>n tiiVlP.r Ür • 
pertici bir sergüzeştten sonra tu
tulup tavaya girecek Akıbete eri
firler. Dalgalar onların düşmanı
dır. Kuvvetli cereyanlar onların 

-- ...... _ ,. ......... .., ....... 
liklerinden büyük bir fayda temııı 
edilemezdi. Nitekim edilemedi, • 
dilemiyor ve edilemez de-

S~a kadar yayılmıştır. Hele Avnıpadan mQtehaal8 
-._ 'itılar hariçten silih, milhim- getirtmek meselesi bfisbü-
!-.~ "e. saire cetirterek dahilde bir tün yanlıştı. Çünkü; onlar llmen 
~ ibtilili vücude getirmek için malumat sahibi olsalar bile bu, an 
~ hi~ batlaınıılardı. Ayni zaman· cak kendi denizlerine hAI ve mün
'-l Parliınentoda halk cephesini par- ha.sırdı. o büyük denizlerin ba -
~ llıtıak için ellerinden geleni yap- lıkçılığı ile bizim denizlerimizde
ti ~ çekinmiyorlardı. Daha İkin- ki balıkgılık araamdaki fark, yerle 
te~~ ayında parlamentoda halk gök aruındaki aynlık kadar aza
~de aanıntı başlamıştı. Blum metlldir. Bu yüzdendir ki, gelen
't'8 da hükinıetin itçi ile patron ıer hiçbir it yapamadılar, tl.ltelik 
~ llıct.Jd ibtiliflan hal için çıkar- kendilerine taıı.ta edilen Balta ll
... hı-~unlann tatbikinde htildimet manı sarayı gibi, mimari bakım
te --uarı koruyordu. Hilldbnet sal dan Boğazın en güz.el ve damia 
lt:~ •iııirlendlrmekten kaçıyordu. mamuriyeteine itina edilmesi icap 
~ile 80

• fatlat komplo tefldlltım eden gUzellm bir (Sahilaarayı) da 
letırıı Uaaa ınüddet ebem.mlyetsiz sa.- harabeye çevirdiler. 
~ Ye f•lıştı. Bu zatlar, minlminlcfk bir (ak-

~il~1et mon aylarda patronlarla varyum) olsun yapabilmek kudre
~l'e r arasındaki kavgalar kızıştı. tini gösterebilselerdi, biç dejilse 
t,ı_ \'ler başladı. Hükfunet bu kav- sarfedilen etekler dolusu paraya 

<etdaııı h 
'1ıtıı oıJanmıyorda. Memleket acınırken bir kö§ealnden de kendi-
içi.. ilde huzur ve ıriilnlna temin mi7.e bir miskal teaellt Çlkarabilir-
~'lraı l'revlertn önUnil almak istedi. dile. Yazıklar olsun ki, ondan da 
tlıe~ baııa temin için patronlann mahrum kaldık. 
~I. erili kabul ederek işçiyi kız- Bunlan söylemekten meramım, 
'-l'f la tçiye dayan•n komünistler, kimaeyi tenkil ve milahaze de. 
~Jtııı 111.k eephesini kurtarmak için, ğildlr. Ancak tutlan yolun çıkmaz 
a_ 'eııtoda itirazlarda bulunmak- olduğunu bildiğim ve kolay kolay 
'~ ber httkinıete itimat reyi ver- da doğru mahrecin bulunanuya -
lıa8 b devanı ediyorlardı. Hattl l!!!!!!!!!!!!!!!mlm---~!B!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
~ 111 fltçeaini, kendi noktai nazar-
' ._;Yhinde oldufa halde, kabul-

ddfit etnıediler. 

"'1 liadjs: 
~U..1 
~d et Pllrllmentonun toplan-
'"'ft 1.:

11 bri hafta evvel, hilkfunet, 
"tr..~Yonluı mflmenilleriyle 
~ d Dıfhneaillerlni bir içti· 
llı.c1.:•et ederek bu kavgalan kö
~ ı..., bitırnıe7i dilıündll. Başvekil 
~i fe.ı • da davetname &'Önderdi. 
~ti, faJc.. eras1on11 bu davete irabet 

l', t Patronlar daveti reddetti-

'"--aı. .:hnen h8Jubnet ,meclis açı-
ı..._._.ııeriıı tarafını tatacaj'ına, 

'- lbbf1 hiınaye eder göründü. 
'1~1111n kontrolü, ve saire clbi 

de reddedlnee komfinistler 
ıu.-t edemJ.IecekleriJıi 

söylediler ve bu suretle halk cephesi 
sarsıldı. 

KomOnlııtlerl !Ju suretle harekete 
sevkeden düşünee ıudur: 

İtçlnln halk ~epheslne karşı giln
den güne itimadı sanılıyor. Bu hal 
gide gide ifflyi fafizme sürilkllyebi
lir. Almanya misali bunan IHiyle ol
duğ'unu g&tennlştir. Halkın ve İfçi
nin Uimadını muhafaza edebilmek 
için günden gilne irticaa doj'nı ka
yan hükOmetle beraber ıitmemek 
lazımdır. 

Şimdi ne olacak? 
Bu defa da karar radikal 10sya

Jistlerin alacalı vaziyete hatlıdır. 

Onlar sata dönüp bazı sat fırkalarla 
birleşirlene, Fransa tedricen fafiz
me dofru pdecek demektir. Yahut 
komünistlerin bası dileklerini kabul 
ederek halk cephesini 7eııiden tealse 

ec.bur oJaeekJardır. 

. . . . . -
silmiyen lier gürbüz orman gibi, 
balık ta az bir zamanda mahvola
bilir. Gerçi bir uskumru, hattA 
minlminicik bir gümuş balığı her 
sene bir, bir buçuk milyon yumurta 
dökerler. Fakat yumurtalar ana kar 
nmdan çıkmıya ım,ıadıklan andan 

r Kanun Karıısında: 

düşmanıdır. Nihayet yosunlar, ka
buldu, kabuksuz böcekler, nisbe
ten bir iki milimetre daha buyUk 

DOLANDIRICILIK 
Dolmdmcdıja, bagüa. aeıkgösltik, lanDJ hemen anlal' ve kendllerlal poU 

dlyealerla iMiedi ooktar. Fakat kaa.un se tMUm ederdim." dedi. 
karplmda, dolandmcıhk, cwalandm Keod.loe k:atiyeUe emniyeti olaa bu 
br. Dolandıncdıbn nasıl vtlcat buldu d0&tum aöstinö bltlnllkten M>nra dl 
tunu ve dolandrclya da ae cesa tat ğeır bir dostum söze başbya.rak dedi 
bik edlldlğinl daha iyi izah etmek ki: "Btiyük sm söylaneyin, nnıht.e 
için, Türk Ceza K111nmunwa 503 öncü rem bay_ Oyle dolaadıncdar var ki.. 
maddesbıl yuacağm. Da.km kaoun iDllaa ellerinden kurtulamaz. Sbe, 2:i 
ae diyw : SO sene evveUne alt bir hikiyeyl • 

"Her kim, bir kiıruıeyl hulQa ve lataymı: Bir gün o devirde kuvveUi 
saffetinden bilistifade kandıracak mevkii olan ve mllJQler asilzade (B) 
mahiyette sanialar veya hileler ya in kardeşi (A. M.) frenkgömleği lise 
parak hataya dilşürilp o kimsenin rlne eeketlnl koymadaa palt.oeuııu ge 
veya aharın sararma kendisine çiriyor, ve ~hor 'T' otıellne gidip 
veya bqkasma hakaur bir menfa bir oda istiyor. Orada çok hınmm'f 
at temin edene Uç aydan Uç Mile ve çok ta nUfuDu (R) la kardetbıe 
ye kadar hapla ve elli liradan aşa en iyi oda veriliyor. Asllzade, o gece 
ğı olmamak üzere ağır cezai nakdi odasmda rahat rahat uyuyor. Ertesi 
ile cezalandırılır." sabah zil çalıyor. içeri giren otelin 
Dolalldıncdık, nezle gibidir. Berile- hizmetçisine: 

ahı, ba§ındm ya geçml§ veyahut ta - Şu karpld dolapta ceketimin ee 
geçecktlr, Ben de~ bir dolandı blndea para ~tamı al ve baına bir 
ncdıp tahlt oldum. YMI c1aba dol paket clpra aldut diyor. 11.bmetçl 
rusu dolanclmldon. Size anlatayım : çekeü &nyor, eeket yok. Hetbar 
Takribea bir halta evveldi, ldareba ( R) ııJn kardetlnln sokağa ceketab 
neme iyi giyinmJf iki bay geldi ve çıka.cağı kimin akhna gelir. Otel biri 
falan cemiyet D&DUna para t.opladık birine giriyor. (A. M.) polise haber 
lannı söyledller. Ve birçok ta vMlka verceginf söytUyor. Otelln sahibi iki 
gösterdDer. Dm de ufak bir yardım büklüm at dlleyrek, çalınan eeketln 
da bulanmayı kendimce bir borç te cebinde buf1111aa ( 60) altm lira 
l&kkl ettim. &1111 tanııln ediyor. Bu hMlse üzerine 

Dün bir tesadüf, IJllına ba iki falı kurnaa dolandıncı. meeelmln öril>M 
llhl dolaadınca olduklanm ağretti. edlldlğint ve katlyen kimseye tamu 
Bu Od muhterem zat, beni kandırmış, m.rş bir otelde bu gibi bir ceket ve 
saffetlmdeıa istifade etmJş ve gayele para hınnrlıtı oerym ettiğini söylemi 
rlne Yl8d olabilmek lçjn, htıelere yeceğiul t.emln ediyor, ve oeplerlnı al 
başVUl'IDUI ve böyleee beni hataya cltl tm llralarta doldurarak çıkıp gidiyor. 
!fÖ1'en*, h.a. olank kendlleırlne Bu hlkiyeyt cUınled&tea eoma, at
menfaat tembı efmltlenllr. ı,te, bu kada§11n blraa evveld emniyetini kay 
gibi hareket.len, dolandıncdık, dm!r. befmlt olacak ki: "Dofrmu tanmnue 

B•ıırnvhn geoen ba hAdt.eyl bir bir IMlanun eeketinl giymeden palto 
mecllst.e anlattım. Bir dostum ganır De IO~ ~Janur alda gelmes. İn 
la bafriu Od yana salladı ve: san aldanır mı, aldamr." dedJtfal hep 

--Bayre&! Nud bndmf Ben olay duyduk. 
ibm im phmlvm dolaaıdmm oldalı l.,,,,,;ı Kemal ELBIR 

balıklar, yağmurlar, karlar bekle
yici, uçucu dalıcı, bir çok kuşlar, 
hastalıklar, kırgınlar, en sonra 

da biz mübarek insanlar onların 
düşmanıdırlar. Hayat nasibinde ö
lüm ve ölüm korkusundan bafka 
hiçbir mukadderi mevcut olmıyaıı 
balıklardan istifade edebilmek i
çin her şeyden önce nesillerini ko
rumak lazımdır. 

M uvaffakıyetlertnı, hOnerıe -rinden fazla, herhangi bir 
şeyin mahiyetini ve verim kabili
yetini tetkik etmedikçe istismar 
etmemek lhım geleceğini takdir 
etmelerine borçlu olan Avrupalı
lar, gerek nehir, gerek göl ve de
niz balıklan için bir av nizam -
namesi tanzim etmişlerdir. Tutum 
mevsimi gelmedikçe ne nehirlerin
den, ne göl ve denizlerinden tek 
bir balık tutamazlar. Tutanlar da 
pek ağır cezalar alırlar. 

Bu usul bizde de gözetilmemif 
değildi. Balık varidatı düyunu u
mumiye karşılığı tutulunca bir 
(Saydi mahl) nizamnamesi yapıl
mıştı. Hangi balıkların hangi mev
smilerde tutulacağı ve kullanıla
cak ağların hangi hacim ve gözde 
olman icap edeceği açıkça tayin 
edilmifti. Meseli uskumrularla a
kan dijer cins balık tohwnlannın 
ziyana uğramamalan için (Iğnp), 
(Manyat) torbalannın (Koma) ta
bir edilen haznelerine küçük göz.. 

de ağ konması yuaktı. Bu, seyyar 
memurlarla daima teftit edilirdi. 
Yasak hillfma hareket edenlerin 
tuttuklan balık müaadere edildik
ten bafka bir hayli de para cezası 
alınırdı. 

Ayni zamanda avcılık ta bir usu 
le, kaideye tAbl idi. Hiçbir balık
çı, diğerinin aıruına, hakkına ı.. 
cavüz etme7.di, edemezdi. 

M epııtiyetten sonra bu usu
lün muhafazası gitgide mü

baİltaıalıfa dilftU. Nihayet Tllrk 
balıkçılığı, tam mAnasile anarşi 
şeklini aldı. Bugün hükümran olan 
şekil budur, yani kızıl bir anarp 
ve balık nesline insafsızca katli
am hükümfennadır. 

HükOmetçe, babklanmızdan hak 
kile ve bilhaasa ilınt ve medeni bir 
şekilde istifade olunmak istenili
yorsa, ilk adım, bu kızıl anarşi a
leyhine atılmak iktıza eder. Bunun 
için de yapılacak ,ey fUdur: 

Balık tutıucudan ve satıcıdan, he 
le hiç bu iften anlanuyanlardan 
değil, ancak deniz mahltlkatmın 
cinsleri, hayatlan hakkında ilınt 
malfımatı haiz olanlardan bir ko. 

nıUyon tefldl etmelidir. Bunlar, 
arek bil.de tatbik edllmtı IUdi 
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~~J:'EI 
Fakir Kalbi Zengincrr, 

HeykeUer Dikecek 

Kadar-
[Ya.zan: Jtka Gündüz] 

Benim asıl baba ocağun Şehremi
ni Saraymeydanında kurulu idi. Yan 
dı kili oldu. Yüzleri apn oğul, to
run, torun oğlu, kız kızan çil yavra-
511 gibi dağıldık. Ölen öldü, ölmiyen 
alecek. Find oğullarından Hasan 
kaptan yüz on üç yaıından fazla ya
şıyamazdı ki bizi bugünedek derle
sin toplasın. Bizim mahalleler, yü
rekleri zencin fakirlerin mahallele
ridir. Bizim mahallelerde Mehmet 
Bq pbl tek a•amlar da yetip, az
pıı •tlflnanlara tek bapna karp ko
yar; btlttln mahalleler halkı tek • 
dam pldlne alriP vatan uj'runda ç•
llfır. Tevuua lüzum yok, biz Topka
pı çoculduı, yani Atatürk çoculduı 
böyleyizdir lfte! 

Dtiıı aeee bl~ mahalleli geldL 
Bana dediler ld: 

- Blliyonan ld bldm doktor Ga
lip llaJdo Tunnm rahmetine kaVUf
tu. Rahmete bvapeaiı pek tabii 
ldL Çünkü o dünyada iken bir hal
kın muhabbet ve minnetine kavuş
muştu. TanrlDID rahmetine bvU§
manın birinci yolu halkın muhab~ 
tine kavuşmaktır. Galip Hakkı Fıka
raperver Cemiyetini kurduiu zaman 
işe on para ile başlam11tı. Bu on pa

ra, on para, ona kırk senelik bir tef. 
kat muvaffakıyetini temin etti. İlmi
ni, hayatını fakirlere, hastalara, ih
tiyarlara, öksüzlere vakfeden Galip 
Hakkıya bir heykel dikeceğiz. Ve bu 
heykeli biz de on para, on para ile 
dikeceğiz. Bu on paraların heykeli 
doktorun ruhuna cennet zevkini tat
tıracak. Bize ne mutlu idi ki Galip 
Hakkı pbi bir şefkat babamız vardı. 
Ona ne mutludur ki arkasında adına 
hsıykel diken on parala fakirleri var. 

Bu karııhğı hoş buluyor musun? 
Bu işe biz önayak olmak istiyo

ruz. Sana geldik. Sen de bizimle ça
lışır mısın değil, çalışacaksın! İşe na
sıl başlıya hm? 

Onlara dedim ki: Nasıl baslıYaca
ğınızı bulmupunuz. Nizamca ne ;,a
pılmak lizun pline yaparsınız. On 
paradan bqlarsuıız. Dambya damla
ya heykel olur. Atatürk çocu.ldan
mn içindeki aenç mimarlann da ytl
rekleri zengindir, bize bedava proje, 
maket yaparlar. Yapı müteahhitleri
nin yürekleri de keseleri gibi dolu
dur, ucuza kmarlar. Bana gelince; 
verdiğiniz emir hatamla beraber. N• 
sıl çahpbilinem, söyleyiniz çalıp
)'UD. 

- Bu iti mutlaka bqarmabyu. 
- Hiç merak etme)'iıı. Fakir kal-

bi zengindir, heykeller dikecek ka
dar._ 

NAZİLLİDE: 

DeniZ&ye Tren 
Seferleri Artınlmalı 
Nazilli, (TAN) - Nazi:t- lzmir 

trenleri ihtiyacı ka.rşıl ğı halde 
Nazilli - Denizli hattında dihamm 
fazla olduğu, halkm zahmet çektigf 
glSrillUyor. Bu hattaki otoraya bin
mek istiyenJer arasında intizamı ~ 
min için jandarma müdahaleye meo
bur kalmakta, fazla yolcular zorla 
indinlmektedir. Parası ellerinde k~ 
lan zavallı yolculann bir geceyi da.
ha Nazillide geçirmeğe mecbur olına 
lan hoşa gidecek bir §ey değildir. 
Nazilli - Denizli hattında seferlerin 
artınlmaaı llzımdrr. • 

:::s 
mahi nizamnamelerini, gerek Av-
rupada tatbik edilegelmekte bulu
nan usulleri tetkik ederek yeni bir 
nizamname kaleme almalıdırlar 
Alchklan nizamname de hatıra gi 
nüle bakmaksızın tam bir azinı ve 
irade ile tatbik olunmalıdır. 

Böyle bir komisyona aza inti • 
hap edilmesi pek faydalı olacak a
damlardan birini de tavsiye edeyim. 
Eski balıkhane memurlarından ve 
(Balık ve Balıkçılık) namındaki 
yegane eserin müellifi Karakin E
fendi. Bu adam, bu işi ilmen, tec
rilbeten ve bllhassa tab'ındaki tet
ki.kkir avcılık yüzünden mükem
mel bilir. 

Yazımın semere verdiğini görür
sem, yıllarca kafa yorduğum tet
kibtundan çıkardığım neticeleri 
birer birer 7U8edun. 
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Güneş - Beşiktaş 
Karşılaşıyorlar 
Bugünkü Maçta Her İki Tarafın 

Galibiyet İhtimalleri 
Yazan: Eşref Şefik 

/Jugün Güneş takımı ile kar,ılaşacak olan Beşilıtaş onbiri 
Lig maçları başladığındanberi mü 

hiın karşılaşmaların tahminlerini ya 
pıyorum. Şeytan kulağına kurşun, 

şimdiye kadar kazanaca.ğllla ihtimal 
verdiğiın takımlardan hiçbiri mağlüp 
olmadı. Eski tahminlerin verdiği ce 
11aretle bugünkü oyunu da hesapla
mıya gayret edeceğim. 

Beşiktaş takımının vaziyeti 
Evvela B~iktaş takımını elekten 

geçirelim: 
Beyaz siyahlılarm onbiri daima 

gözÜDÜ doldurmuştur. Okkalı bir 
takımdır. Oyunun istikran rakiplerin 
den fazlacadır. Büyük iniş 
çıkışlI neticelerine çok te.sa-
düf etmeyiz. Bu da Beşiktaş 
takırnmm asap hercümerçlerine na
diren tutulduğuna dela.Jet eder. Oyun 
cularının umumi ahengi yerindedir. 
Velhasıl cemi evsafı maddi ve mane 
vi hsılcrmlAr.dan vsıc.Attan vlt1" ..... trt; ... 

Beşiktru,m bu kıymetlerine muka
bil takımında ate~Iilik veya ferdi in 
~lik itibarile artistleri azdır. Maltim 
~a futbol oyunu gol yapılacak sani
yelere kadar cemidir de son tecrübe 
terde ferdiliğe düşer. 

Mesela sıkışrk bir yerde ayağında 
top olanın daha müsait vaziyetteki 
bir arkadaşına vermesi yahut doğru 
dan doğruya şüt çekmesi veya yırta
rak girmesi tamamen şahsi olan bir 
sezişle halledilen meselelerdir. Be -
§iktaşm hücum hattında bu tipte o-

, yuncunun azlığıdır ki, ekseri ağır bas 
tığı müsabakalarmda fazla gol çı • 
karam.amasına sebep olt.ıır. 

Güneş takımına gelince: 
Hücum hattında cemilikten ferdi

liğe geçebilecek. ateşlili.kte birkaç o
yuncusu var, bu hassa yüzünden a
ğır ba.smıya başlayınca epey gol çı
kardıkları oluyor. 

Muavin hattı ve bilhassa müdafi 
leri birinci sınıftır. Yalnız Rasih ol
maıymca, b ücum hattmm topun sev
kine göre değişecek tab~yesini ida -
re eden elemanın eks)ltliği hissolu
nuyor. Saliı.hattin gibi tecrübeli bir 
oyuncu sağ açıkta oynadığına naza 
ran hUcumlarda fırsat yaratmak te
eebbüsleri Rasihin olmadığı vakitler 
de ya Rebüye ya.but muavin hattına 
yüklenmiş oluyor. Güneş merkez mu 
avini ise "W,, şemasında oynadığın 
dan kale ağzında hasıl olan müdafa 
a .gediklerine uygun paslar vermesi 
maddeten imkansız oluyor. "W,, şe
masmda oynıyan merkez muavinle
rin ekseri hücumlarda yan muavinler 
veya iç mu.hacimler vasrtasile iş gör 
dükleri malU.mdur. Güneşin bugün
kü yan muavinleri ve sağiçi diğer 
kıymetlerine rağmen henüz hücum 
basamaklığını şuurlu bir ta.17.da ifa 
edebilecek tecrübeleri geçirmemiş
lerdir. 

H angiıi kazanacak? 
Fazla, eksik taraflarını yukarı

da izah ettiğimiz i.ki takımdan bugün 
hangisinin kazanacağı meselesini ken 
dimce şöyle hallediyorum. Havanın 

yaş ve sahanın çamurlu olması ok
kalı takım lehinedir. 

Ferdiliği f ait.: ok kasız takımlara 
kuru sahalar daha uygun gelir. Ma 
nevi kıymet noktasından: Beşilrta9 
takımı Istanbul birinciliğini kazan
mış Güneşi yenmiye gayret edecek· 
GUnee te kazandığı birinciliğe 1l • 

yık olduğunu ispat için tabiatile Be 
şiktruı kadar canlı oynıyacaktır. Şu 
halde manevi kıymet bakımından iki 
si de müsavidir. 
Güneş mühacimJeri Beşiktaştan da 

ha neticeli alıcı oynuyor. Buna mu
kabil de ıslak sahada okkalı takrnıın 
avantajı var. 

Demek, Rasihsiz Güneş takrmmı 
ıslak sahada, yani bugünkü maçta 
Beşiktaşla müsavi şansta buluyoruz. 
Bu beraberlik ancak muvazenesi ta 
kımJann oyun ve oyuncularla alaka 
sı olmıyan bugünkü talihleri ufak bir 
farkla değiştirebileceğini zannediyo
rum. 

Bugünkü Diğer Maçlar • 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 

edilen voleybol turnuvalarının final 
maçları bugün yapılacaktır. 

Çelikkol - Italyan mektebi saat 15 
de. Hı:ıvnı:ı:rnııı:ıı:ı - MHhPnni"' M.,,ıcu.,_ 
bi saat 16 da karşılaşacaklardTr. Be 
yoğlu Halk - ve Rober kollej basket 
bol takmıları saat 17 de oyruyac.ak -
!ardır. 

Eyüp - Mühendis Mektebi takrm
lan da cuma günü saat 17.30 da vo 
leybol final maçını yapacaklardır. 

Kadıköy Halkevi - Kızıltoprak takını 
ları 2 numaralı spor kolunun A ve 
B takımlarile, Bakırköy Rum takımı 
ile Barutgi.kü genç takınılan arasın 
da bugün futbol maçları yapdacak
tır. 

DÜNYA SPORU: 

Sporcu Kad~n 
Film Çeviriyor 

Buz üstünde dünya fampiyonu 
Sonja Henie •on filminde 

fekerleme yiyor 
Kendisine buz melaikesi denen Son 

ja Henie Amerikada film çevirmiye 
başlamıştır. 

Buz patinajmda dünya şampiyon1 u 

ğunu senelerce muhafan etm"s olan 
Sonja filmde de çok muvaffak ol
maktadır. 

Sonja son zam8lllarda fevkalAde 
rağbet görmekte ve zengin Amerikalı 
lar tarafından izdivaç teklifleri al -
maktadır. Genç sporcu kız henüz ev -
lenmek niyetinde olmadığını ve spor 
hayatını şimdilik feda etmek niyetin 
de bulunmadığını bildi.nniştir. 

TAN 16 -1- 938 .,.. ..... , ........ , ............................................................... . 
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FUTBOL: 

B. Takımları 
Maçında Beykoz 
Mağlup Oldu 

Dün Taksim ve Şeref statlarında 

B takımlan arasında tertip edilen liğ 
maçlarına devam edilmiştir. 

Taksim stadında Fenerbahçe ileı 
Beykoz karşılaşmış ve saha -
ya birinci taknn kadrosun -
dan Naci, Şaban, Orhan, Mu-
zaffer, Cevat ve Necdeti alarak kuv_ 
vetli b "r şekilde çrkan Fener·:>ahçc 
1-10 Beykozu mağlup etmiştir. Şeref 
stadında Güneş ile Istanbulso">r 1car. 

şılaşmış ve !stanbulsporun gençler -
den müteşekkil B takımı Güneşı. 1.2 

mağlup etmiştir. 

Tecziyesi İstenen ıı·utbolcuıar 
Anka~a. (Tan muhabirinden) -

Evvelki hafta Istanbul muhtelitinin 

mağlubiyeti1e net" celenen Istanbul -
Bükreş maçına çağırıldıkları hr.lde 

gelmiyen Beşiktaşlı Hakkı ve Şeı:-efin 
tecziyesi için lstanbul mmtakacu ful. 

bol ajanlığı futbol federasyonuna mü 

racaat etmiş ve federasyon da bu işi 

umumi merkez yüksek disiplin di.va -

nına havale etmişt:r. 

---------Şoförlerin Dileği -Birçok imza ile şoförlerden alcbğmı.ız bir • 
mektupta deniyor ki: :E 

• Otobüslerde çalışan biz şoförler. ırUnlük 5 
mesainin en had miktarına katlaJ1m.ri vazi : 
yetteyiz, Çünkü, otobüsler aabahm çok er ı = 
ken saatinde işe başlıyor ve gece yarıı>m E 
dan sonraya kadar devam ediyor Uyku ve 1 : 

istirahat için ancak birkaç saat kalıyor. 5 
ltr--20 ıaat çalışıyoruz. Halbuki, yaptığı 1: 
mu: iı zordur: Bulcadar fazla ııaat direk:ıi j E 
yon başında oturan bir insanın sıhhati ne I: 
olur? Bundan 15-20 ırün evvel iş dairesi E 
otobüs sahiplerine, arabalarda günde iki şo ! : 
för çalıştırılmasını ve bu suretle, şoförlerin ı' 5 
mesai saatinin ualtılmasmı bildirmişti. : 
Biz de sevinmiştik: Fakat, bu iş cet"i kal 5 
dı. Yine hiç diirmadan, dinlenmeden çalı İ : 
şıyoruz: Bu işin alakadar makamlarin na : -zarı dikkatine konmasını rica ederiz.,. : -• = 

Maçka Otobiislerinden Şikayet i3 
Nişantaşmda oturan bir okuyucwruız yııı _ 

z1yor: ı= 
Otobüslerin kontrolsüz bir halde olduk 5 

!arına dair yaptığınız neşriyata inanmamak 15 
~ümkün. ~e~il. Maçka h:ttı. ilk açdan oto 15 
büs servıs dır. Fakat, boyle olduğu halde -
şimdi burada çok az otobüs işliyor: Yarım 5 
saat otobüs bekleniyor, Acele işiniz olur~ : 
vay halinize, gece. erkenden de tatil edivor : 
Halbuki bu hattın "htiyacı, daha fazla::lır. : -Diğer taraftan Şişliye, Kurtuluşa sayrsrz : 
otobüs işliyor, Bu hatlarm kadrosunu ya 5 
panlar, acaba bir nispet gözetmiyorlar mı? : 
Ne olur. Şişli hattından birkaç araba al- : 
smlar, Maçka hattına versinler. : = . --Bi~ Baba Kaybolan Oğlunu Anyor ----Harbi Umuminin son senesinde Çanakk.l i: 
Jede bulunuyordum, İstanbuldak' ailem. şe • 

~ 

Bu iki futbolcUnün miU küme müsa 
bakalarma iştirak hakkından malı • 

rum edilmek suretile tecziyeleri mev. 

zuu bahsedilmektedir. 

c hit dü~tüğüm yolunda bir haber duymu!;lar !: 
ve refikam, geçi.nmekten lciz vaziyette ol : 
duğu için oğlum Ahmet Kaniyi 9 ayhkken : -Şirketi Hayriye iskelesinde tanımadığı bir : DEMODE BİR 

Futbol federasyonu badema dimpli 

ni bozan sporcuların vaziyetlerine 
nihayet verecek tedbirler alacaktır. 

kadına evlatlık olarak vermiş, Bundan •am 5 
dokuz ay sonra ben lstanbula döndüm. : 
Ve gazetelere iJAn vererek Ahmet Kiniyı : 
alan kadını arayıp durdum. Hata da an- : ROMAN MEVZUU 

Milli Küme Fikstürü Çekildi 
Futbol federasyonu tarafından ye. 

niden talimatnamesi yapılan milli kü

me fikstürünün kuraları Ankarad.ı ' e 
kilmiş ve alakadar mıntakalara teb. 

liğ edilmiştir. 

yorum. 
Ahmet Kaninin bugün 22 ya~mda bulun 

maın 13.zungeliyor. Kendisini tanıyıp b'1en 
ler varsa, Cağaloğlunda Molla Fenari ma
hallesinde 6 numarada Murada bildirmele 
rini rica ederim." 

Babası Abdullah 

• 
Motörlerde Bekliyen Keresteler 

Ankara muhabirim:zin telefonla bi 1408 şahadetname numaralı Cemal Kap 
ta.n yolladığı mektupta diyor iri: 

ze bildirdiği fikstürü karilerimize ko Göçmenlere ev yapılması için bükame

laylık olmak üzere bir cetvel halinde tin müsaade ettiği ormanluda.n kereste ke 
bu saytada verıyoruz. dilmektedir ·Bu "keresteler m"otorden ~fl-

TENİS: 

Vines Perry'i Yendi 
Dünyanın en kuvvetli amatör te -

nisçisi iken profesyonelliğe geçen In. 

çükkapı. K~mkale, Çanakkale. Karabiga 
iskelelerine çıkarılmaktadır. Tekirdağına 

da birçok kereste çıkarılıyor. Fakat, bu ke 
restelerin nakı:. boşaltılması hususu :rayet 
mü~kilitla olmakta ve uzun zaman motör 
ler iskelelerde beklemiye mecbur kalmak 
tadırlar Bundan göçmenler ve kövtüler 
de şiki~etçidir: AHikadarlRrm nazarı dik
katini celbetmenizi rica ederim .• 

• giliz Perry ile Amerikalı V.nes geçen 
gün srkı bir karşılaşma yapmışlardır. Cevaplarımız: 

Bu maçta şimdiye kadar Amerikah 

rakibinden Ustün olduğunu ispat Pt -

miş olan Perry mağlup olmuştur. 

Setler Amerikalı tarafından şu s~. 
yılarla kazanr~mıştır: 

"4-6., "11-13,, "8.10., "2.6,, "3-6., 

Aksarayda M; Z. ye: 
Hid'se anlattığınız ş"ekilde ise. bu kn ev 

Ji ve bir nikah altında değildir, Kızın nü 
{us kağıdında ve nüfus dairesinde evlen
mi~ olduğuna dair kayit blunmaması kap 
eder Vaziyet böyle ise, onnla evlenmeniz 
de h'çbir kanuni mahzur yoktur: Ancak 
bu noktaları iyi tahkik ediniz. 

Milli Küme Fikstürü 
Tarihi Istanbulda. 
13 Şubat Gi.ineş - Fenerbahçe 

Galatas•aray - Beşiktaş 

19 Şubat M. Gticti - Fenerbahçe 

20 Şubat M. Gücü - Güneş 

26 Şubat U çok - Güneş 

27 Şubat Uçok - Fenerbahçe 

5 Mart 
6 Mart Fenerbahçe - Beşiıkta.ş 

12 Mart Fenerbahçe - Alsancak 

13 Mart Güneş - Alsaneak 

19 Mart 
20 Mart Güneş - Galatasaray 

26 Mart Harbiye - Galatasaray 

27 Mart Harbiye - Fenerbahçe 

2 Nisan M. Gücü - Beşiktaş 

3 Nisan M. Gücü - Galatasaray 

9 Nisan 

10 Nisan Güneş - Beşiktaş 

An karada. 
Harbiye-M. Gücü 

lzmirde 
u çok-Al.sancak 

Alsanca k - Beşiktaş 

Uçok - Beşiktaş 

Galatasaray - M Gücü 

Galatasaray - Harbiye 
M. Gücü - Uçok 
M . Gücü - Alsancak 

Beşiktaş - Harbiye 

Beşiktaş - M. Gücü 

Uçok · M. Gü-cü 
Uçok - Harbiye 

M.Gücü-Harbiye 

Güneş - Alsancak 

Güneş - Uçok 

U çok - A lsanca.k 

Fenerbahçe - Uçok 
F .Bahçe-Alsanc.ak 

16 Nisan Güneş - Harbiye 

17 Nisan Galatasaray - Fenerbahçe Güneş - M. GUcU 
23 Nisan Galatasaray - Beşiktaş Harbiye - Alsa.ncak 

24 Nisan Güneş - Fenerbahçe Harbeye - Üçok 

30 Nisan Güneş - Beşiktaş Alsancak - M. Gilcü 

1 Mayıs Fenerbahçe - Galatasaray Alsancak - Harbiye 

7 Mayıs M. Gücü - Güneş Galatasaray - Uçok 

8 Mayıs M. GUcU - Fenerbahçe Galatasaray - Alsancak 

14 Mayıs Alsancak - Beşiktaş Fenerbahçe - Harbiye 

15 Mayıs Alsanca.k - Galata.sara.Y. Fenerbahçe - M. Gücü 

21 Mayıs Uçok - GalatasaraY. 

22 Mayıs Uçok - Beşiktaş 

28 Mayıs Güneş • Gala.tasa.ray 
29 Mayıs Fenerbahçe - Be.şi.ktq 

---- . 
'-
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• stemediği halde zorla onun-
1 la evlendirmiye kalkışılrnca 

bahtiyarlık denen nesne de ortadan 
yok olmak için paçalarını sıva.mı.. 
ya başladı. 

Daha henüz küçüktü. Güzel de
necek kadar çekici bakışlar taşı
yan bir çehresi vardı. Esmer teni 
vır kıvır saçları omuz başlarını ör
terdi. Debrendi, tepindi. "O adama 
dünyada varmam, yoksa kendimi 
öldürürüm!,, dedi Amma · hiçbiri 
fayda vermedi. Biraz paralrdır! di
yerek istemediği bu adamla onu 
zorla evlendirdiler. 

Evl'lik çok başka bir yaşayış çem 
berile çevriHdir. Sıcak bir yuva 
özlenebilecek bir ideal olabilir. Ya[. 
ruz ruhlarrn blribirile ltoklaşmaları 
ve fikirlerin biribirile anJaşmala
n olmıyan bir yuvada ise aile mef
humu parçalanmıya doğru sürük
lenir içki, kumar gibi kötü işler 
bu akışı kamçılarlar. 

j şte onun evlendikten son • 
raki ha.yatı gün geçtikçe 

türlü değişmelerle bir iğrenme, bir 
tiksinti doğurmıya devam etmiye 
başlayınca, şilphesiz geçimsizlik de 
başını yuV'8nın penceresinden dı

şarı çıkarmış oldu. Sevmiyordu. 
Gönül işi apayn bir şeydir. Sevr•i
yebilir? Uzun tahlillere ne lüzum 
var, ·sevmiyordu, işte!. 

Ve ailenin bahtiyarlığı suya di.iş 
tü. Güzel gözleri bir çok gençlerin 
göğüslerinde burkuşıar yapıyordu. 

Kendisini elde etmek istiyen bir 
çok cici delikanlılar dururken bu 
mıymıntı herifle ömür geçirmek 
pek ağırdı. Saıdece düşünceleri ken 
disini bir noktaya doğru çekiyor
du. Güneş dünyayı çek -
tiği gibi, bir çok büyük insanlar 
koca bir yığım ardından çekip sü
rüklediği gibi ve güzel bir kadını 
için çektiği gibi onun da gönlünü 
hiç tat duymadığı yuvasının dışın
daki ge.nçler çekiyordu Bu çekişin 
ardı sıra sürüklenmek heyecanile 
çırpınıyordu. Ve en sonra daha faz 
lasma dayanamıyarak yakışıklı bir 
subayla gizli buluşmalara başla • 
dı. Yüreği işte o zaman bir heye
canın grafiğini cizmiye. kafası a
sıl nofüırma bütün hrrsile ancak o 
zaman bir tempo verebilmive baş 
lamrş bulunuvordu. Sev~iyi vavaş 
ve yudum yudum tatarak kerdin. 
den ~eciyordtı. Sev~ ~arııha ben
zer, içtikçe insanı sarhoş eder. 

K ocası bir şey sezinlemiyor
du. Yalnrz biliyordu ki, k~ 

nsı, gUzel kansı, çılgınca sevdiği 
karısı kendisini pek sevmemekte 

ve kendisile zorla evlenmiş bu ., 
lunma ktadır. 

Subayla buluşmalar sıklaşınca 
mesele de dört yana dal budak sal
mıya başladı. O, hissediyordu ıd, 
bütün benliğile, sevdiğinden uzak,. 
ta her an özleyişini!.. 

Ve her an istiyordu ki, onun kol-
-gırrsı oıaıi o suoay·ICucaKıasm ! ve 

ondan ayrılıp ta kör bir kuyuya 
benzettiği yuvasına döndüğü za
man göğsü bir acı ile öyle bunalı. 
yordu ki! 

Sık sık buluşuşlar kıışkıı ve de
di kodu uyandırdı Göniün ateşU 
gözleri böyle şeylere karşı dain:ı& 
kapakları inik olarak bakarlar. l• 
ki taraftan da aldırış eden oı.ma
clı. 

Amma, en sonra bu çeşit . het 
mevzuda olduğu üzere. iş ortay& 
çıktı. Bir randevuda buluşma sırtı'" 
smda genç su bayla kadxn. kocdJ 
tarafından yakayı ele verdiler 

Kocası. hemen oracıkt11 bulu " 
nan şahitlerle meseleyi polise ve 
mahkemeye kadar sürükledi. Kısa 
bir zamanda kadm sevmediği koca
sından. erkek te çılgınca sevdiği 
b-alde hainliğini gözlerile görilp. e 
Jerile yakaladığı karısından isteıni
)lerek aynlclı. 

• şin enteresan tara.tr buncı&Jı 
1 sonra başlar. Kadın koc&"' 

smda.n ayrılınca bu çeşit mevzu " 
larda olduğu üzere genç subay kr 
dmn omuzunu çevirdi. Aslında ot
ta halli bile olmıyan ailesi - ki. bit 
anası, bir babası ve dayıl-arı. a.~ 
caları falan vardı! .!.- Onu redde" 
dip "Ne halin varsa gör? .. diye~' 
yüzüstü sokak ortasında bıraktıtııt'• 
Bunun üzerine bu çeşit her ıne'\"' 
zuda olduğu üzere ihtiyar bir kş.ı 

dın onunla tanışıklık etti ve yanı· 
na çekti. 

Şimdi o, hayatını kendisi ka.ıa· 
nacaktı, aımma nasıl? 

İhtiyar kadın, bu yeni avında# 
para kazanma yolunu. etini sataı' 
sından çok daha başka türlü me
sela: "'anrr vergisi bazı değimle~ 
rinden faydalanarak elde etnıe 
tasarladı Bu daha karh olabilif' 
di Çünkü bu yeni avın•n her z~ 
mankilerden başka hususiyetle 
ve şövl e ki: Gür.el suratı ve ince• 
kıvrak sesi vardı Runlar bir~~ .. ~~ 
raş edilmekle pek iyi nhırak buy....-
bir gelire kaynak olabilirdi. . 

Bu diişünce ile hemen işe gif1~ 
ti. Elindeki yeni ava yeni urbs.l 
ısmarlarken. sesini akort edeb!!ı,j 
mesi için de bir musiki öğret.Jl'l 
tuttu ve yapılacak yolun yapı # 
ne böylelikle yol almış oldu .. 

(Arkası 11 melde) 
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Arnavutlukta· Çıkan 
Gazete ve Mecmualar 

Şa Garip Dünyaı 

Bizim 
Haberimiz 
Var mı? 

Ecnebi gazetelerin yazdığına göre, 
Türklyede yüz yqını geçkin 6251 ki
p vardır. Bunlann yansı, yani 3885 
kadarı kadın imit··· Doktorlann yap 
tılı bir hesaba göre, uır görmüş bu 
insanlar, vaktile haremlerde kaygu
suz bir hayat yqamalanndan dolayı 
bu kadar uzun ömürlü olmuflardır • 

• 23. ..... .,.. .... M-4 .... '°" .... '°" .... ~~~.,.....-M-4,...M-4,...'°" .... ~~~M • 

• A mavutlann uırlardmberl 
konuftuklan dili, yuıya 

d&lanelert Jirmi bet sene oJ4u. Bu 
ılnnl bet 1ene içinde ~ 
ıazete ve mecmualar bu dilin ya
rıhnuı husuaunda -bilhassa yeni 
GelU üzerinde- bQJ(lk yardımlar 
7apmlflardır. 

Bir milJ'OD nGfualu Arnavutluk
ta. buıfba pazartesinden maada 
her gün çıkan lkl, haftada üç de
fa çıkan bir, haftada Od defa Def" 
redllen ilç ıazete vardır. AJnC& 
tlç adet te haftalık ve 8 adet aylık 
Jnecmua vardır. F.cnebl memleket
lerde Arnavut Uanile üç pzete 
sıkmaktadır. Bunlardan Udsl A· 
IDerikada Bastonda. birisi ttaıya
da Bari febrindedlr. 

Evvelce fırkalar ve muhalefet 
oldulu zaman Tiranda günlük çı
kan bir çok pzeteler vardı. Fa
kat bug(in fırkalar ve muhalefet 
0J.mec111ı için yalnız bir tek gün
lGk pzete çıkmaktadır. Bu pze
tıemn adı Drita'chr. 

Drlta. arnavutçada -Ziya., 
minHınaclır. Bizim battal 

dedilbnlz S7 X 82 latasında dört 
•:vta olarak ve nslmli Dep"edil
lbektedlr. 

Arnavutlarm Tiran'da p-
bn bu blrtclk pmtesinin klare-
1aan.1nı ziyarete kaıv verdlltm 
IGn. f.panyacla l'ranco'nun ...,. 

=•r-'=°blr:. 
~ dilerine Plerken kazava 
_... .. " fl401D aQDdL AJw 
tellrafıan bu baberi Arnavutluk 
l*yıtahtına ıetlrdlli zaman Dri
ta. derhal buyük yazılarla bir nüa
laa çıkardı. 

Sokakta milvezzl çocuklar öte
Je beriye koprak: 

- Gjeneralin lıfola Vdekun 
tragjlldabt, .. General Mola'mn fe
et ölilmil., diye barbar bqınyor
Jardı. 

Arnavutluk hOkametl, 1'ranco 
lıilk'1met1n1 tanıdılı için bu haber
le nekadar a•ikalanmıpa, halk 
latl•k1a hiç ebeınmiyet vermlyoı>--Matbuat llGcfiirliljllnGn Bi-

rinci lt&tlbl Balll MllÇI De 
birlikte Blrlncl Zo1 c-ddaine ya
ba bir lokal* aptık. İki kath kl
llr. kilçOk bir binanın blru dar 
'ft dJk mozayik merdlvnlnden 

hkan çıktık. Çini döfenmlt dar bir 
lrorwoh açıbmf birkaç odaclan 
bbiaine lirdik· Bu kat. Tiranın tek 
16nch11k pmteliDin idarehanesi 1-
41. Guetenin yuıian ve idare it-
leri bunda buırlamyor. didıme.t 
... b...lmam bafka bir yerde ya-
lllh10ntu. 

llilclürü Zol Zozo'un zlyaretfınb
._ haberi yoktu. JCendtıini bula-

'-clık. 
Blzl. tanıfbktan 80IU'8 Antolne 

:.,...ıja adında oldulUJıu anladılJ.m 
•ubarrir karfıJadı. 

Oturduk. Drita'dan, kendi p-
1..L.ıı._ •• 11etelerlnclen ve Arnavut
~ paete)erdeD bahletttk. Bu 
etalıJt odaya ıtrent: 
_ - Nielıts Dr. Stelan Shundi. 6 
- t&aıtt.rd.iaJ. 811 da bu gazete. 
llila IDabarrirl lmif. İkisi de ıeııç, 
~ neat1 bırlsttyan Arnavutlar -

.. ~ ıGnde dört bin kadar ba

...:or Dört sayfa çıkıY,or. Klife
'-k hariçte yapıhyor ve bir çq-
0 lek <2 kurut) fiyatla satılıyor. 
... ~ btrinci yquıı 168 1DCl ııu
---""1.Dl klıtk ediyordu. 

Qllıı Çlbn Drlta ve Shtypl 
....___~ (Bir Türk pzete 
·~ Aniavutlukta) balhb 

Yazan: HALiL LOTFI 
K.örla balom.. 

İngllterenin Loderbed kasabasında 
ki körler, yılbapnda bir balo ver -

-... .... ~ .... ~.,.. .... --..-................. ~~.,..~-........... ..,.. m1'Jerdtr. Baloya gözleri hiç görmiyen •oo tı,ı gelmJttir. Cazbandı i~ 

Amcwatlulc ıaetelerinden bir~ 

altında fUDlan yazıyorlardı: 
"İatanbulda yevml olarak çıkan 

TAN gazetesi direktörü Zotni Ha
lil Lt\tft. pnlf bir röportaj yap -
mak 6ııere ArnavuUuğa gelmiştir. 
M1saftrlmiz Tiranda en mühim ph
slyetlerle görüşmüştür. Matbuatın 
Birinci Kltlbl Halli Maçi ile be
raber İfkodraya ıttmif ve Malbör
lerl ziyaret etmiftir. Y ann Cenu
bi Amavutlula hareket edecek -
tir. Zotni Halil Ltitfinin gördük
lerine ait miltaleası fUdur: 

Arnavutluktan çok memnun ~ 
muttur. Zogilt bükt\metl sayesin
de, AmavutlutuD ilerisi daha par
lak olacaktır ... 

Bu ,..a, her iki pzetede kellıne 
bitme ayni kil. Belli ki, matbuat
ta bu IUNtle teblil eclilmiştl. 
Yaba, !tir 1idtadiiıf>e1i, Arti*ut
lukta dolaşan blr meslekdaş1an -

denberl Defl'edilmektedir. 
Cirka - (Damla) Aylık halk mec 

muasıdır. İfkodracla çıkar. M6clüıii 
Cuk SimonL 

Ekonomla Kom11etare - <Mili 
İktısat) İktıat VekAletinin nAf1r1 
efkindır. Tiranda ayda bir çıkar. 

Perpjekja Sbqlpetare - (Arna
vut pyreti) Fikir mecmuasıdır. 
Müdürü Branko Mercani'dh'. 

Bylli 1 Drites - (Şafak yıldml 
İfkodrada neşredilir aylık. edebi. 
içtimai mecmuadır. Müdürü: Pa
ter Fitte adında bir papazdır. Son 
Od mecmua muntazam neşredil -
mez, birkaç numaruı bir arada 
çıkar. 

Leka - clskender) ffkodrada çı
k&r. Aylıktır. Edebi, içtimai bir 
mecmuadır. Müdürü Pater Gen 
Penteliai adında bit papudır. 

mn bu dolapna•m, bir tMmldlatlr, A ~ "711111 ~.,. 
~ pwoü olduktan .... bu JOlttut. Bcnebf ........ 
pzetelerln bu kadar seç davran- lerde yapyan Arnavutlar lqln de 
ma1anna pzetectlik ölçüsQnde iyi gazete ve mecmualar vardır. Bu 
bir numara vermek mümJdbı de- maksatla Ameribda BoetQn teh-
lfldl. rinde DieW (Günet) ve ~ 

A rnavutlulun Udncl yevmi ta (Dünya> adlannda 8 layla oıa-
pzeteci Göricede çıkan rak biri balıalık. dlleri ıs ,cınıük 

Ud pzete çıkmaktadır. 
Gazete • Karçes (Görlce pzetesl) Baride Yllfl78D Atnavutlar lçt.n 
dir. 19 uncu lellelinl idrak ediyor. de, iki ayfuı arnavu•- dört 
Yuılan daha iri. dört sayfa ve re- ...,.. 
llııud-llı'. Sahibi Zban Gorguzt... sayfuı ltalyanca Gueta Shqtpeta-

re isminde yevmi bir pmte çıt-
.,.,..._ haftada Uç defa 9Jkan maktadır. Bu paete Arnavut -
ShtJpl <,u.te> de diler arbclat- İtalyan mGnaebetlnln lJi halde 
lanDın hacminde w ancak 12 mı- olmMJna ça1ıpr lmlf.-

mara ile eeklzlnd hatta.im yap- -----------
mıya bqlıyor. 

Sahibi Medln Kamber ... 
Avlonyada: Jeta B re (Yeni 

Harat> adında haftada Od defa 4 
sayfa olarak çıkan gazete henüz 
8 baftalık ldL Sahibi avukat Dr. 
Sezai Kemal 

Brpride: Demokratla (demok
rul> haftada Od defa ve dört say
fa olarak çıkar, on Od senelik bir 
pzetec:lir. Sahibi Cevat Kalaycı.. 

Bütiin bu ıazeteıertn fiyatı bir 
çeyrek lek, yani Od kunqtur. a.. 
mi yardımlarla tutunmaktadırlar. 

Arnavutların resmi pzetesl haf
tada Od defa Tiranda çıkar, adı 
:rıetorja Zyrtare (Resmi pzete>-
dir. Dahlllye Nezareti tarafından 
Defl'edllir. 1,1/4, lek 10 kuruftur. 
Bu pzete tıpkı bU1m eski Takvi
mi Veka~ benzemektedir. Şekli. 
hacmi. baf)ıiJ, battA tllıdı bile .• 

İçinde, kanunlar ~·-""•"""'-· 
tebJ.iiler vardır. 

Arnautlukta çısan mecmwuar 
fUD)udır: 

Java - (Hafta) tktıac:U, edebi. 
lçtlmafdiJ'. Tiranda çıkar, ablbi 
!kbal Çlka. 

Olana - Arnavutlutun renkli. 
ft8imli en milhtm mecmuUJdır. 
Sht)'pi gazetesi sahibi tarafından 
Tiranda çıbnhr. 

Vatra 1 alala - <GençIDr Oca
tı> - Arnavutların haftalık birl
eik çocuk mecmuası. Selda ldlçilk 
ıqfa. Sahibi Vuil Çaçb. 

Zaaf 1 Nalte - CYWmek s.la) 
Anumdluk t.IAm cemaatbdJI q. 
Jlk 1118CDlU•mdır. Tiranda 12 ._. 

re edenler de Ama lmif. Salonda her 
kesin gözü kör olmasına rağmen, 
çiftlerin dansı pyet muntazam bir 
fekilde devam etmif.. 

•• • 
K.lSprlqll )'l1ma aert adımlar • 
Penıda, bir fırka asker, La Droyt 

nehrl üzerindeki köprüden seçerken, 
o kadar kuvvetli ve 1811 adımlarla 
yürümüşler ki, köprü, bunlann ayak 
vurmalarından çökrnüt ve 10 asker 
nehre yuvJl'lanarak bolulnul§tur. 

• s_,m.,. fimJiJen RJl6İn 
olda'ın 

Kanada befizleri, daha ldlçük yaf
ta, tlmdiden çok zenlfn olmuılardır. 
Her birinin blrikrnif 100 bin lirası 
vardır. Bepzlerin beheri için ayda 
3SO aterUng harcanıyormut-

• 
Raluıtbir luı,,üane 

Felemenkte çok orijinal bir hapf
sane yapılmıştır. Bu hapisaneye ko
nacak 18 ile 23 Y•• arasındaki mah
k6mlara çok iyi gıda verilecek ve si
gara, kahve, feker parası olarak ta 
aynca harçlık tahsis edllecekmif. 

• 
Bir IUm poirmelt ıpn.. 

Bir Amerikan gazetesinin yazdılı
na göre, vasat! uzunlukta bir filmin 
çevrilmesi için 95 bin tahta, 200 ton 
çimento, 300 ton boya. 1000 ton de
mir çivi, 18 kilometre kümq ve ruj 
iPn de 6000 qJem arfedilmekte 1-
........ 

• 
~n fipnan """"' 

Danyanuı en fifman adamı Şika-
aoıu Arnold Nlkolaon'dur. Atırhtı 
280 kilo~. Ou, bir kat elbiae 
12 metre kumqtan yapı1Jyorm111. 

• Anolatar 7U1an m 
Nami KvWd namında, 20 yqmda 

S dne1ft bir im, elinde oynadıfı bir 
kapı anahtarım bir hamlede yutun .. 
tur. l'alr&t. kızcalm anahtarm kendi 
ltllndea çıkacapu sannederek evve. 
Jl ebemm yet venneqtlr. Nihayet, 
anahtar m'deafnde gezip dolqıruya 
bqladJtr aman ameliyat yapılmam 
Hbumu ha.rl otmuı. ve kıeeap bJr 
butaneye y&bnlmttır. 

1 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJ: 

Seyyah Getirilmesi 
işinde Otelciler· 

Ne Düşünüyorlar? 

İ atanbulun bir an e nel 
İmannı iatiyenlerin ba

tmda otelciler seliyor. Şehrin 
daha çok süzelletmesi, berkea 
tarafmdan merak edilen bir 
ziyaret beldesi haline selmeai, 
otelcilerin ekmeiine yat a6-
ncek.. Buıün. latanbul otel
leri hemen bombof.. 

Daha çok yum İl yapan otelci -
ler, bu lafı; geçen yıllardan da ve. 
rimaiz .ayıyorlar. Benll&, toplu bir 
aeyyah kafilesi bile relmemlt .. z.. 
ten, yabanCJ memleketlerdfın kafi
le ha tinde gelen gezicilerden, teh • 
rin otellerinde kalarak para hıra • 

O telcner Cemiyeti relef ne ta. 
taabulun bu meee1"1 etra. 

tında uzun uadıya kon~um. 
Bana, dertlerini ~yle dötttl: 
- Şehirde 180 kadar irili ufaklı 

otel var. Fakat kıe gel nce. mühim 
bir kısmı kapanır. Ancak yüz ka -
dar obd faaliyettedir. OteJ1erln en 
kMlf olarM top'andıklan yer Str. 
kecl ve Beyotludur. Iatanbul tara. 
tında ecs. Beyotlunda c1a ao kadar 
otel vardır. Adalarda. Botulginde, 
Moda ve Kachk6y0ndeld ot.eılerin 
hemen hepm yas pllnce kapılanm 
kapatmak mecburlyetiııcledlr. Çlbı 
ldl. mUtteri yok .. 

oteli, on lelle evvel, otelciler 20 btn 
liraya zor tutmUflar .. Uç dört ay 
içinde de bu parayı çıkarmıelar, 

kAr da etmltler .. Şimdi, aym otefui 
yazlığı dört bin liraya mr kiraya 
veriliyormue .. Adada, :5, 7 liraya ge 
Celili olan odalar, flmdi 3 liraya 
mllfterl anyor. 

latanbul otellerinde, b!r yılda 
kaç k finln yatıp kalktıtı haklml.. 
da mllapet bir latatlstlk yok .• Fa • 
kat, allkaWar, bugllnldl vaziyette, 
yılda yanın milyona yakm yolcu • 
nun Istanbul otellerinde mtsaftr 
kaldığını eöyltlyorlar. MUtterilerin 
mühim bir laammı Anadolıudan t1lc 
car ve eem.f, geqı.nci kafileler tef 
kil ediyor. 

O telefler cemıyetnıcıe kOD11 • 

ııırık~.J>Uyük bir otelin • 
hibi olan zat suntan Rövltlvor,.u: 

- :ı.tanbul otelcilJti. ttlraf ede. 
JIDF ili. Ytıl9 Aımıpa m_,. ıtl• 
rinden, Ballranlarclaa da: ...... 
)(eetSlf; ayni p.manda lokantam o. 
lan 18tanbulda kaç Otel~ 
alnb! .. Bisim otellerin eberi8t 20. 
.90 odalı binalardır. Balkanlarda 

büe aoo - 600 odalı oı.Jler var. o • 
ndak konfor da gok ful&.. Otelle 
rlmlae hla de muUM lmmmı illve 
etaek, slyanmıs bir kat artal'. 
Kim otelde yemek ylyecelr! .. Bela 
Istanbul tarafmdakDerde.. -Çola 
Anadoludaa plea mtllterDerimls 
araamda öyleleri var ki. elmıellnl 
b Je k6ylhıdeıı alıp ptfrfyor. IW& 
hana IDea sengin ttlccarlar bUlrlL 

Iatanbula Myyalı plm•yor deylg 
duruyorua.. OtelcUerie konuttuk • 
tan IOm'a anladım ki. nıaua11ala 

yası Iatanbuld& pçırmelr Uare bir. 
kq bin ldfi fasla plM, bu adam. 
catısıan y&bracak 191' bulaımya • 
eatm. Otelcllerln ifadesine ıöre, 
bu il. artık tllytlk aermaye 111 • 
muttur. lllatakbel Iatanbuhm o. 
tellerl. - tebft, bir milyon nllfu8ba 
culp ve l1lae1 bir au be1deal olarak 
lrabal edera:· - hayli fula ve bl 
Jtlk olmak 11mndır. Bu mu•mm 
blnalarm yeri, imar pllmnda her • 
halde teaıı't ed lmitttr. Bagtlnktl 
Sirkeci otelleri, ~ lataabulua. 
da miutir ı edebilir mi! 

O telin alt kat ll&lonwıda otıu. 
rurken, glln1tlk trenlerdea 

haber ptlren adam içeri girdi. pat 
l"OıD& dinerek: 

- Ebpremm 5. konVUlldJOMl-
den Jl5 yolcu c;ıkb, dedi. • 

Patron 90J'du: 
- B • P1en var mıı 
-Yok_ 

Otel ahlbl bqmı ~ b&. 
il& d&ldtl: 

- Bilir mW1nl1, dedi, otelt"lft .. 
bdaı- da dertli, ld.atWQ bJr. ... 
lektlr. Çflr ...... rahatmu. ,._ 
... a.. ... mlıı ..,.. ...... 
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SÖKEDE: 

Bu Yıl Mahsul İyi 
Zeytin Rekoltesinin Üç Buçuk 

Milyon Kiloyu Bulacağı Anlaşılıyor 
Söke, (TAN) - Kasabamızda riü-ı 

fusu günden güne arttığı içiıı me11ken ÇANKIRIDA: 
buhranı fazlaca hıssedilıyor, Geçen 
yıla nispetle hayat ta oldukça. pahalı 

TAN =-======================== 16 - 1 - 938 

MUŞTA: 

Hastane İnşaatı 
Bitti, Köprü 

İnşaatı İlerliyor 
Muş, (TAN) - Bir sene sonra şeh 

rin çehresi bambaşka bir şekil ala
caktır. Valimiz B. Tevfik durmadan 
çalışlyor. Yeni yapılmakta ohın 

memleket hastailesinin çatısı tama -
men kapatılmak üzeredir. Yeni vila 

ERZURUMDA: 

lğdırda Yeni Bir 
Baraj İnşası 
Kararlaştı 

Grip, 

Nevra ip, 

-·-
Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrıları, 

Romatizma 

. . . .;>'··:~ 

laşmıştrr. 

Samsun, Kemer ve Başparmak dağ 
larile -çevrili, Samsun dağlacının etek 
!erinde ve ovaya nazır bir Şt)ki!de ku. 
rulmuş olan SOlte, içinde 33 bin nüfus 
yaşıyan büyükçe bir kazanın merkezi 
dır. Geniş ovasından büyük Mend:res 
nehri geçtiği için arazi pek münbittir. 
Balat tesmiye edilen bu ovada her tür 
lü mahsul yetişmektedir. Başlıca mah 
suUer tütün, incir, pam•ık, rr,r>_.,,e.n kö
!kü, r.eytin ve bubuoatı:-. Bahassa Ak 
ıköy nahiyesi ile ı:mna bağlı Balat, Ye· 
niköy ve Yenihisa:- köy!eri haJkı ta. 
mamen tütüncüdür ve buraların tU -
tü·ılerı hariçte şönret bıılmu§tur. 

Bir Senede Hangi 

işler Başarıldı ? 
Çankın, (TAN) - Geçen 937 se

nesinde Çankmda yapılan işlerin bi
lançosu çıkarılmak 18.zım gelse şu 
neticelere varmak mümkündür: 

1 yet konağı ve ortamektep inşaatı 

bitmiştir. Bitlis - Muş arasındaki 

Sohkon köprüsü beton olarak ya -
pılmıştır. 

Erzu.rwn, (TAN) - UçüncU u -
mumi müfettiş Tahsin Uzer, Iğdır 

pamukçula.nna. bir mektup gönder
miştir. Umumt müfctiş, ucuz pamuk 
almak halkı aldatarak ceplerini dol 
durmıya yeltenecek dalaverecilere 
Cümhuriyet hükUnıetinin hiçbir zar 
man aman vermiyeceğini bildirmiş
tir. 

Tahsin Uzer, Iğdır barajının yapıl 
ması, Cclfil Bayar hükumeti progra • 

Ba.ş, dit, nezle, grip, romatizma, Navralji, kırıklık ve bütün 

ağnlannızı keser. icabında İfünde üç kate alınabilir. 

Bu sene köylü tüttlnierini ~0-100 

kunıı a kada.r sa.h"bihliği için.mem. 
nmıdur ve tütıin kazıunızn ~.ıoo hin 
liraya yakın para ~etirmiştir. Tiı -
tüncüler ziraat b:uıkn ındn.n ve ko
operatiflerden kredi temin cttıldcri 
için i5lerlnde ~ok ilerlenıişler<iır. 
Bu sene incir satışları bıraz durgun 

gitmiştir. Birçok toptam.1ların ~linde 
külliyetli miktardıı c:tok incir vardır. 
Hububat geçen yıllardakinden daha 
iyi ve fıyatları d:ı da.ha yüksektir. 
Zeytinler henüz toplanmamıştır. Bu 
seneki zeytin mahsulü 3 milyon 300 
bın kilo tahmin edilnıektedir. 

Söke esas itıöarile çiftçi olmakla 
beraber meyankökü fabrikası olduğu 
için amelesi de va.niır. 

Her haftn çarşamba güntcri kur.ı _ 
fan Söke pazarına, Izmir, Aydın, Ba
yındır ve Tire ile birçok komşu ka
saba ve köylerden alıcılar, satıcılar 

gelmektedir. Pazarı·., kasabamtz ikti
sad 'yatı üzerinde iyi tesirler yapmak. 
ıuıuır. 

BİGADA: 

Karak ş Şiddetle 
Devam Ediyor 

Biga, (TAN) - Bir haftadanbe. 
rl kar yağmakta, kavurucu bir soğuk 
hüküm sürmektedir. 

Kışın şiddetini gören köylUler, stok 
odun ve kömürlerini - pahalı satarız 

ümidile - kasabamıza dökmüşlerdir. 
Fakat, aralarında uyanan rekabet yü 
zlinden ihtiknra meydan kalmamış ve 
yakacak fiyatları düşmüştür. 

Halk, arabası iki buçuk liradan oı. 
mak üzere aldıkları odunlarla köşele 
rlni bııcaldarmı doldurmuşlardır. Y1. 
ne rekabet yüzünden kömürün kilosu 
yüz paraya inmiştir. 

Kültür sahasındaki çalışmalar di-

ğer senelerdeki kadar verimli Oını~ 
mıştır. Eski Pazar ve Atkaracalar 
nahiyelerinde birer mektep yapılml§ 
tır. Kastamonu - Ankara şoselerin 
deki bozuk kısımlar tamamile denile 
cek derecede yenilenmiştir. Köy yol 
larındn da çalışmalar görülmüştür. 

Yeni yapılacak 50 yataklı pav _ 

~nun proje, keşif ve ihalesi tamam 
lanmıştır. Çonkırı içinde halkın yap 
tırdığı yeni evler hayli yekunu bul
muştur. 

Belediyenin faaliyetine gelince, is 
tasyon caddesinin parke döşenmesi 
ve hükUnıet meydanının tanzimi, §e 

bir imar planı ve bu plana göre b~ 
zı küçük çarşıların yıkılması, harap 
evlerin yıktınlıJ:ıası, su mcmbamın 

temizlenmesi işleri görülmüştür. Şe 
hir ormanlığı yakınında bilyilk bir 
havuz inşasına ve elektrik· tesisatı
nın değiştirilmesi işlerine ba.şlanıl

mıştır. 

Spor işlerinde evvelki yıllardakine 

nisbetle canlı hareketler görülrn&
miştir. Çocuk Esirgeme kurumu fa
al bir hale gelmiş, süt da.mlası mü
essesesi ve çocuk pansiyonu açmış
tır. 

lll'nflolr. ll"i>"],.._.; .. ,ı,. ll"nllrı.,.ww.n 

Handek, (TAN) - llçebay Şakir 

Yalçın, beş senelik mesai programı

na göre bu yıl yapılacak işleri tespit 
etmek üzere köylere gidip halkla te
masta bulunmaktadır. Bilhassa köy 
yollariyle mekteplerin tamiri işleri
nin mutlaka başarılması, ihtiyar he. 

yetıerine emredilmiştir. 

Şimdi burada yakacak buhranı za
fl olmuştur. Her tarafın buz kesilmesi 1 
ne rağmen bu mahrukat ucuzluğu her 
!kesi sevindirmiş ve çekilen odun, kö- 1 
mür müzayakasmı unutturmuştur. 

Bir Kadın Derede Boğuldu 
Derenin kenarına sellerin bıraktığı 

odunları toplamıya giden Eşelek kö. 
yünden Osman kızı Ayşe isminde ibti 

1

. 
yar bir kadın boğulmuştur. 

mmm ön safında bulunan başlı başma ---------------------------
Yeni memurin evleri, ayn bir ma 

halle teşkil edebilecek kadar çoğal
mıştır. Yeni caddeler açılıp etrafı
na ağaçlar dikilmesi, bahçeler vUcu 
de getirilmesi için hazırlıklar ya.pı-

lıyor. 

bir dava olduğunu da mektubuna UL 
ve etmiştir. 

İstanbul Erkek Lisesi Satmalma Komiıyonundan : 

Atatürk büstünün yerine koyulup 
küşat resmi yapı\ması, imar işleri -
nin hızlaşınası yolunda manevi bir 
kuvvet teşkil etmiş gibidir. 

Babalık 28 Yaşında 
"Konya" da çıkan "Babalık" ga

zetesi 28 yaşına girmiştir. Tebrik &
deriz. 

Vahşi Adam Tutuldu 
Erzurum, (TAN) - Arda.han civa 

rmdaki balta girmemiş ormanlarda 
dolaştığı evvelce görülen vah§i adam 
tutulmuştur. Bu bedbaht, yıllarca. bü 
tün dünyadan uzak yaşadığı yerde m 
kıştırılmış ve mukavemetine rağmen 
Ardahana getirilmiştir. 

Şimdi, bura hastanesinde tedavi 
altındadır. 

İkincikanunun 938 19. uncu Çarşamba günü saat 13,30 da İstanbul 
Kültür Direktörlüğü dairesi dahilindeki Liseler Muhasebeciliği odnsın
da toplanacak komisyonda beherlne 13 lira bedel tahmin olunan (34) ta
lebe sırası pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu husustaki şartname ve teferru
atı okul idaresindedir. Pazarlığa istekli olanlar 66 lira 30 kuruşluk temi
ruıt akçasını ve resmi dairelerde bu gibi doğrama işi yaptığına dair alın
mış vesika ile Ticaret Odasının cari sene vesika ve teminat makbuzlari
le birlikte belgelerini alıp belli gün ve saatte komisyona müracaatları 

ilan olunur. 

lspartada "Doğan,, 
Ispartada. "Doğan" isimli bir ga

zete çıkmağa başlamı§tlr. Muva!!a
kıyet dileriz. 

Erzurum Hattında Ölen Amele 
Erzrirum, (TAN) - Erzurum - SL 

Şehitlikleri imar Cemiyetinden : 
vas hattmm 27 inci kısmında çalışan 
ameleden Ovacığın Topr.ak köyüı.den 
Kadir pehlivan oğlu bir kaza netice. 

Cemiyetimizin senelik Heyeti Umumiye toplantısı 16-1-938 Pazar 
günü saat 14 de Cağaloğlunda Halkevi salonunda yapılacaktır. Sayın a.. 
zanm teşı:ifleri rica. olunur. 

siade ölmliştilr. Ailesine 500 lira ta.z- ----------------------------

minat verilecektir. Kadıköy sulh hukuk mahkemesi ::.:::========~= İZMİRDE: 

ithalcitçdardan 

Yen·den Resim 

isteniyor 

başkatipliği: 

Avustralya Meyvacılan Müddei Cemal ve Ali ve Şevki ve 
Reisi tzmirde Hakkı ve Sabahat ve Muhteremin 

müddeialeyhler Sıtkı ve Zekiye ve 
lzmir, (TAN) - Maruf 1ngiliz iş Necip ve Gül asaleten ve oğlu Ca

adamlanndan Avustralya kuru mey-
va ı birl

. •· .. Cohn Co 1 h bide bilvelfıye şay:ian ve müştereken 
cı ar ıgı reısı u er şe -

mutasarrıI oldu.klan Kadıköyünde 
rimizde tetkikler yapmıya başlamış, 

Iznıir, (TAN) - Gümrük başmü - ilk olarak Uzilm imalathane ve mağa Osmanağa mahallesinde İbrahimağa 
c;irlüğü, 937 senesinde hariçten getir zav· 'Si Ulusuluk sokağında eski 79, 

zalanru gezmiştir. 
tilen pamuklu mensucat için itha!At 19 ve 77 /1, 79, 81, 87 No. lı bir ta-
tacirlerinden 250 bin lira munzam re rafı Taşocağı tarlası ve bir ta.rafı bo 
sim istemektedir. balajlar i~inde bulunduğu görüklUğU zacı Osman ağanın bağı bir tarafı 

M ·r t cıl b' •W• A den şikayet edilmektedir. Belediye, Mezarcı Molla Mustafa bağı ve bir 
aru a ura ar ırlıgı a:ii.kadar ma böyle hıfzıssıhha kanununa mugayir tara:ı sokak olan ve evvelce Kotra 

kamlara
1 

~ürac_aa.t ~l erek, buna iti - şekilde gönderilecek üzüm ve incirle -ra.z ey emış ve istem en resmin fazla_ . . _ ve Bağ mahalll halen tarla olan ve 
U!,'l yuzunaen t>a l ıth.alatçillı.rm muş.. nn A4"sr?"!'~sıhıı:ısı':'_g--.CU'Ül'ıtlmr11Al'~~ -·....J.ca• °"' '2i>uttrıa '••"la<>öa'h6gi.r._... 

kül vaziyete düşebileceklerini bildir_ nı da bildirmektedır. meller üzerine iki kat ahşap evin 
miştir. . İzmirde Et Sarfiyatı 80-6, 90-10 metre ebadında olduğu 

I.zm · (T'AN) y ı b" zemin katta bir kahve bir matbah bir 
Yerli Mahsullen"n Amb l" ·ı ır, - apı an ır ista-a aJ arı tistiğe göre, Izmir ve Karşıyaka b&- hela ve birinci katta dört oda bir so-

!zmir, (TAN) - Afyonkarahisar lediye huduUan içindeki halk 937 fa iki hela ve kuyusu bulunan ahşap 
ibclediyesi, ticaret odamıza bir mek.. senesi zarfında 3.817.705 kilo et ye- evin 1500 lira ve 14 dönüm tarlanın 
tup göndermiştir. Bu mektupta, Af - mişlerdir. Bu hesaba göre bir nüfus 1540 lira ki heyeti umumiyesi 3040 
yona gönderilen üzüm ve incirlerden senede 22 kilo 331 gram et yemiş de- lira kıymeti muhammenesi olan gay 
bazılarının gayri sıhhi kaplar ve am. mektir. ri menkulün izalei şüyuu için Kadı-

köy birinci sulh hukuk mahkemesi 

ilWnına müsteniden Kadıköy sulh 

mahkemesi başkatipliğinde ve tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün müddetle 

açık bulundurulan satış şartnamesin
de muharrer şerait dairesinde ve pe

şin para ile 23. 2 .938 tarihine tesa
düf eden çarşamba günü saat ondan 
on ikiye kadar satılacaktır. Yevnıi 

mezkiirda sabş bedeli kıymeti mu-

1 ham.minenin yüzde yetmiş beşini bul 
J madığı takdirde en son artıranın taah 
hüdü baki kalmak üzere müzayede-

1 
nin on beş ~n daha temdidile 10. 3. 
938 tarihine tesadüf eden perşembe 
günü saat ondan on ikiye karlar en 
çok artıranın ihalci katiyesi icra kılı
nacaktır. Taliplerin yüzde yedi bu -
çuk pey akçesi vermeleri lazım olup 
satış tarihine kadar gayri menkulün 
haliye ve sabıkadan bina ve evkaC ve 
yirmi senelik evkaf tefvizi ve beledi
ye vergilerile rüsumudellfiliyesi ve sa 

ÇOCUKLARA 

Bu havalarda cebinizde 
muhakkak bir kutu 

PASTiL 
1'\i DAT 

bulundurunuz. ı 
Boğaz hastalığına tutulmaz, 
ağrıyan boğazınız iyileşir. 

Fiatı her yerde 25 kuruştur. - -
.Or. Suphi Şensesl 

l ldrar yolları hastalıktan mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşı 

• sı Leklergo Apt. Tel 43924 • 

B ga, (TAN) - Biraderi Ali ile bir 
Jikte kansını döğen bakkal lbrahim 1 
Dereli, cürmümeşhut mahkemcsinc.e 
ve yine biraderi ile birlikte bir a.y ha_ 
pise mahkiim edilmiştir. 

l'nlrnrda: Mu5fa inşa"ı trunamtanruı yml vtıayet 
konn!;'l. Aşağıda.: l\ltLş orta.mektebi için ha.zırlamı.n 

yeni bina.. 

Yukarda: Yenı Çagada lmm1an yatt okWu blnMl
Aşağtda: Ça.nkmda büyük ha~ ttmell vali tar&. 
fmdaıı atıbyo.r. 

tış harcı hissedarlarına ve ihale pulu 
müşterisine aittir. İcra ve iflas kanu
nunun 126 mcı maddesi mucibince 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer aliı
kadarlnrın hususile fniz ve masrafa 

dair olan iddialarını yirmi gün içınde 
bildirmeleri ve aksi halde haklan ta

pu sciillerilc sabit olmadıkça satış be

delinin paylaşmasından hariç kala • 
caklan ve daha fazla malümat almalı 

istiyenlerin dairemizin 937-598 No. lı 
dosyasına müracaat eylemeleri !uzu
mu ilan olunur. 

RESiMLi 
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ZABITA ROMANI: 13 

EVET ! FA-= 
KAT ÖLÜM SIRtN 
GA~INI 8'4.NA \' 
SlKAN K\MOı. 

At\Yl'R' :HAYIR HA.:. 
OlSE KAZ.AAA ~_,} 
OU>U. 

\MK.i NE ? 0 HALDE 
,_... .. --ıDERH~l VASİN-

GTONA UÇALIM. ~ -
VASİNG-1 
\ON TA 
YARE. 

1 MEYD~ 
Nlt'UlA. , -

DİN Le ~ DOKTOR ŞİM- OEMEK İŞLE -
Di. LAMARR .lAAIN ,.....,..~-YİNE KARl,STı. 
GAYBOLDU~u- -
NU ' CİP.O\. 
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l.__E _K_O_N_O_M_i j 
DIŞ TİCARETİMİZ : 

~o. 13 - 1K1NC1 KISIM - Yazan : Ziya Şakir 

Bütün Gayretlere Rağmen 
·11aıa Tereddüt içindelerdi 

, Tiftik Tüccarları 
iktisat Vekaletine 

Başvurdular 
Tiftik tüccarlarından bazıları, tif

tik alımının Almanya.da beş firmaya 
verildiğini ve bu firmaların şehr.miz. 

de yalnız dört müesseseden mal al
mak suretile bir nevi inhisar kurduk 
!arını, Iktısat Vekaleti Müsteşarına 

bildirm:ş~erdir. B. Faik Kurdoğlu. 

bu tarzda muameleyi anlaşmanın e
sasına uygun görmediğini söylemiş. 

bu işin düzeltileceğini tüccarlara va
detmişt.:r. 

- Efendiler!.. Istizahmıza. ee 
vap verildi. Sıra, başka bir işe gel 
di. Bu istizah ile katiyen alAkadar 
Ohnarnak üzere, şimdi Sadr8.za.m 
~şa Hazretleri tarafından bir ira 
dei seniye sureti aldım. Bunu, he 
l'eti muhteremenize tebliğ etmiye 
tııemurum. Dinleyiniz. 
Demişti. Ve .. elindeki kağrda ba 

kat-ak bu iradei seni.yeyi şöyle teb 
liğ etmişti: 

SURET 
rEsbabı zaruriyei siyasiyeden 

llaşi, l\feclisi Mebusanın feshi ik· 
tiza etmesine; ve Kanunu Esasi
llıizin muaddel yedinci maddesi
ilin hkrai ınahsusası mucibince, 
ledeliktiza heyeti mebusanın fes
hi, hukuku şahanenıiz cümlesin
den bulunmasına binaen, meclisi 
llıezkUruıı bugünden itibaren ber
tllucibi kanun feshini irade eyle-
ditn.. 

21 Kônunuevvel 1334 
VAHDETTiN 

Mebuslar, hiç ümit etmedikleri 
hu darbe karşısında afallamışlar; 
\1e Şaşırmışlardı.. Hatta, o kadar 
laşı.rmışlardı ki; hiçbir mana ve 
?niinasebeti olmadığı halde, bir al
luş tufaru koparmışlardı. 

\re, ondan sonra da sessiz sada
lllz dağılmışlardL 

Bu hadise, Vahdettinin ilk· 
tnuvaffakıyeti idL Ve bu 

bıuvaffakıyet te, artık (Hürriyet 
"e tn:.~ la d ak is . ı cu Fırkası) nı can n ırm 
lıyenıere kuvvet ve emniyet ver

bliştı. 

h ~ÖYle olmakla beraber, daha 
ata treddüt ve korkaklık mev

cut idi. Bir müddet te, fırkanın 
~ll..landırılması için şekil aramak 

Vakit geçirilmişti. 
h· İşte bu esnada, ümit edilıniyen 
ır şekil ile fırkanın ihyasına te

lebbüs edilmişti. 
~ski müşürlerden Omer Rüştü, 

z~ki, Kazım Paşalarla, Abdülha
~1din son baş mabeyincisi Nuri 
aşa, sabık sefirlerden Hasip Bey, 

~e diğer bazı yaşlı başlı zevat, a
~~sıra biribirlerinin konaklarında 
lrleşiyorlar .. Dama, tavla ve sai-i 0~namakla vakit geçiriyorlar .. 

h Ynı zamanda (ahvali umumiye) 
akkında da hasbihallere girişi

l'orıardı. 
~unusaninin 17 inci Cuma 

~Ü.'. bu zevattan bazıları, Ömer 
~ştu Paşanın Şişlideki konağın-

toplanmışlardı. Oyun oyna.. 
ll'ıaJt, ve dereden, tepeden konuş
l:naltla vakit geçiriyorlardı. 
ı/3irdenbire uşaklar arasında bir 

1• aş belirmiş· paşanın ağası oda 
oı;ap • 

ısını açarak: 
- Damat Ferit Paşa Hazretleri 

teli yor. 

Dernişti 
h Örner Rüştü Paşa. bu habere 
ti llYret etmişti. Çünkü, Damat Fe
~ PaŞa ile kendi arasındaki mü
ll ebt, ancak i.yan meclisinde kar
~an karşıya bir selamlaşmak
b ' Ve bir de usul ve nezaket ica
r~to~an hal ve hatır sormaktan iba
D tı. \Taziyet bu merkezde iken, 

~lltnat ~erit Paşanın böylece çı
q glrnesıne, hem Rüştü Paşa, hem 
~e diğer zevat hiç bir mana ver-

erxı.işlerdi. 

~ Üştü Paşa, ev sahibi sıfatile 
•afir· ~:r~al yrinden kalkmış; mi
~tik~ı ıstıkbal etmişti. Fakat bu 
ltt aı esnasında, hayret ve mera.-
Çu b~~bütün tezayüt eylemişti. 
lle;ku Ferit Paşa yalnız değildL 
Qarı. a~tin~e. ayan meclisi azasm
(~e Stidi Paşa ile; üveyi fğlu 
idi. ns Saıni Bey) de bulunmakta 

biğer . 
'\>e k tnL5afirler de oyunlarını on ' ~ . uş~~larını bırakarak, yeni 
~ atirlerı ıstikbal etmişler; biri(da 

lhıt). di.2eri de <Sultan Zadelik) 

Müşür Kazım Paşa 

C:.amgasını taşıyan Ferit Paşa ile 
Prens Sami Beyi üst köşeye geçir
mişlerdi. 

Büyük bir resmiyet içinde hal 
batır sual edilmişti. Havadan su
dan, kısa kısa bir kaç muhavere 
cereyan etmişti. Fakat herkes, bu 
garip ziyaretin sebebini öğrenmek 
için merak içinde idi. 

Bereket versin ki, bu intizar u
zun sürmemişti. Damat Ferit Paşa 
bu ziyaretten maksadı, şu suretle 
izah etmişti 

_ Eefendim! .. Burada hazır bu- ı 
lunan zev~tı kiramın. arasıra böy
le toplanarak hasbihallerde bu
lunduklarını haber aldım. BlL içti
ma ve hasbihalleri daha faydalı 
bir şekle getirmeyi düşündüm ... 
Malılmu devletleridir ki memle
ket günagiın hadisat ve vakayi 
geçirmektedir. Erbabı hamiyet ise, 
birer suretle hizmet arzusunda
dırlar ... Mesela, bir kllip ve yahut 
bir cemiyet teşkil olunsa .. Orada, 
içtima buyurulsa .. ve mesai~.i mü
himmei devlet hakkında muzalre
re ve müşaverelerde bulunul

sa.. ve ittihaz buyurulacak karar
lar, (zatı şahane) ye arzedilerek, 
hükumetin takip ettiği siyasete a
rasıra salim istikametler verilmiş 
olsa ... Acaba nasil olur? .. 

T abiidir ki, orada bulunan ze
vat, bu suale: 

- Ne münasebet, efendim. Ne 
lüzumu var'? .• 

Diyemezlerdi. Onun için hepsi 
birden, ayni kelimelerle: 

- Çok muvafık olur, efendim. 
Cevabını vermişlerdi. 
Bu cevap, Ferit Paşanın ho~na 

gitmişti. Ve bun? b~ muvaffakı
yet başlangıcı telakkı ederek: 

- Şu halde, önümüzdeki. Salı 
glinü, (Serkl Doryan) da b:rleşe. 

liın. Hem, topluca bir taam ederiz. 
Hem de bu meseleyi bir neticei ha
seneye isal ederiz, demişti. 

Salı günü, gelmişti. Müşür Paşa
larla, diğer bazı zevat, Damat Fe
rit Paşanın bu davetine icabet et
mişlerdi. Ferit Paşanın bu ziyafet
tinde, isimleri yukarıda geç.en ze-

vattan maada, şu simalar da belir
mişti: 

Muharrir Ali Kemal Bey, ma
ruf muhaliflerden Mehmet Ali B., 
Reşat Halis Bey, Sabık İstanbul 
Mebusu Mustafa Asım Efendi, sa
bık Tokat Mebusu Mustafa Sabri 
Efendi, Sabık Karesi Mebusu V as
fi (Hoca) Efendi, Sabık Konya Me 
busu Zeynelabidin Efendi. 

Bu zevatın hemen hepsi de eski 
Hürriyet ve İtilaf fırkasının rica
linden idi. 

Z iyaftte, ~ü~e'?melen !enil
miş, ve ıçılmış.. Bu zıyafe

tin masrafını (cebi hümayun) la
rmdan tediye ve tesviye buyuran 
Padişah Vahdettine bir hayli (met 
hü sena) yı ihtiva den nutuklar 
söv lenmişti. 

Bu nutuklarda dikkate şayan o
lan birşey varsa, adeta hepsin.n, ay 
ni kalbden ve ayni kalemden çık. 
mış gibi tek bir mevzuu ihtiva et
mesi idi. Ve hulasası da, şundan 
ibaretti: 

[Ahvalı hazırayı ıslah etmek 
için vatanperver zevattan mürek
kep bir fırkaya ihtiyaç vardır ... 
Yeni bir fırka teşkili ile vakit ge
çirilm.ektense, eski (Hürriyet ve 
İtilaf Fırkası) ihya edilmelidir ... 
Bunun riyasetine de, damadı haz
rti şebriyari. Ferit Paşa Hazretle
ri geçirilmelidir.] 

Yine çok gariptir ki; temenni 
kabilinden söylenen bu nutuklar, 
hemen orada, çarçabuk bir şekil 
alıvermiş .. Hürriyet ve İtilaf Fır
kasının, tekrar faaliyete geçiril
mesi. takarrür etmişti. 

(Saray) dan alınan ilhamla çar
çabuk verilen bu karar, Müşir Ö
mer Rüştü ve Kazım Paşalann 

hoşlarına gitmemişti. Zeki Paşa 

da, az çok hayret göstermişti. 
Şimdiye kadar fikirlerini, istik

lallerini ve bitaraflıklarını muha
faza etmiş olan bu paşalar, (Hür
riyet ve İtilaf Fırkası) nın mem
lekette uyandırdığı dedikodulan 
nazarı dikkate alarak, böyle bir 
fırkaya bağlanmaktan içtinap gös
termişlerdi. 

Arkası var) 

Bu mevsimde kimisi rakı şişesini 
yahut kanyak şişesini çekmeyi se
ver. Fakat alkolle kendilerini ısıta
caklarını sanarak aldananlara o

nun şişesi nasıl çekileceğini öğret
rniye hiç ülzurn yoktur. Onlar şişe 
çekmek usulünü kend ikendilerine 
bilirler. 

Benim söylemek istediğim has· 
talıkta en çok defa göğsün ön ve 
arka taraflarına, hazan bel üzerine 
çekilen şişelerdir. Bunlara haca
mat şişesi de denilir, frenkçe ta
birini kullanmak istiyenler de van
tuz derler. Eskiden her mahallede 
hacamatçı nineler varken onlar bu 
işi boynuz şeklinde borularla yap
tıklarından boynuz çekmek deni
lirdi. 

Şimdi hacamatçı nineler buluna
mıyacağından, hekim hastalık için 
şişe çekmek lazım olduğunu haber 
verdiği vakit bu iş ev halkından 
birinin üzerine düşer. Erkeklerin 
de bu işi görmelerine hiç bir en
gel olmamakla beraber, hastaya 
bakmak işi zaten kadm ruhuna ve 
kadın eline daha ziyade yakıştığın
dan aile annesi olacak her baya
nın şişe çekmesini bilmesi lazım
dır. 

Bu iş herkesin yapabileceği ka
dar da kolaydır. Lüzumunda kü
çük çay bardaklarile bile hacaı"at 
şişesi çekilebilir. Fakat hacamat 
çekrniye mahsus şsişeler vardır. 
Onlardan her evde bir düzüne ka
dar bulundurarak, hekimin lüzum 
gösterdiği sayıda çekmek elbette 
daha iyidir. Bayağı çay bardakları
nın kenarlan ince olduğunda insa
nın cildini incitebilir. Mahsus haca 
mat şişelerinin kenarlarını kalın, 

ağızlarını da dar yaparlar. 
Bu şişeleri hekimin gösterdiği 

yere yapıştırmak için, sigara kağıt
ları şimdiki gibi bedava fakat pek 
nazlı bulunur bir hal sayılmadık
lan zamanlarda, bir sigara kağıdı 
yakarlardı. Şimdi pamuk daha pa
halı olmakla beraber daha kolu 

İhracatçılar İçin Birlik 
Dıracatm tanzimi ve ihracatçrlar 

'arasında birlik temini meselesinin 
lktrsat Vekiletince tetkik edildiğ 

haber verilmektedir. Ihracatı bir el
den idare etmek için Vekalete yapı
lan müracaatlar kabul edilmemiştir. 

Almanyadan Mal Teklifleri 
Almanyada birçok f rmalar Ham. 

burg ticaret , odamıza müracaatla 
Türk mallarından pamuk, hayvan .in. 
Jı, hububat, zeytinyağı ve meşe pala
mudu satın almak istediklerini bil
dirmişlerdir. Hava kurumunun Llmir 
malı koyun derilerine de Almanya. 
dan talepler olmuştur. Bu der~lere 
verilen fiyat 66 kuruştur. 

---o...---
A vrılan Bir Şirket 

30, 9, 934 tarihinde kurulmuş olan 
Burla Biraderler ve Şr. dan AEG 
Türk Anonim ş :rketi, 31, 12, 937 den 
itibaren ayrılmış ve yer ne "Burla 
Biraderler Kollektü Şirketi,, unvanı 
altında işlerine devam etmiye b~la
mıştır. 

---O

İzmir Tütün Ofisi 
lzmir. (TAN) - Ziraat Vekaletin 

ce burada açrlnıak istenilen tütün o
fisi için münasip bina bulw1muştur. 
Ofi!3 yakında açılacaktır. 

bulunur. Küçük bir parça eczaha
ne pamuğu biraz didilerek herhan
gi bir alevde tutuşturulduktan 

sonra şişenin içine atılır. Alev sön 
medeo şişe deri üzerine tutulur. 
Alev söner, şişe de yapışır. Fakat 
alev sönmeden şişenin kenannı de
riye temas ettirmek lazımdır. Bir 
taraftan da hastanın derisini yak
maınıya dikkat etmek lazım oldu
ğunu elbette tahmin edersiııiz . 

Şişenin neden deriye 5ımsıkı ya· 
pıştığını da tabii bilirsiniz: Pamu
ğun alevi havayı ısıtınca hava ge
nişler, sonra soğuyunca daralır, 

şişenin bir kısmı havasız boş kalır, 
Deri boş kalan kısmı doldurmak 
için şişeye yapışır, heın de şişer ve 
içine kan toplanır. Şişe çekmek
ten maksat ta vücudün içerisinde 
- fakat deriye yakın - bir yerd<'ki 
kanı derinin altına çekerek il tiha
bın, ihtikanın önünü almaktır. 

Şişe çekerken ateşten. alevden 
kurtulmak iizere musluklu ve tu
lumbalı, yahut lastikten şırıngalı 
şişeler de vardır. Fakat bunlar üze
rine yapıştıkları deriyi fazla şişir
diklerinden makbul olamanuşlar
dır. 

Hacar.:-;ıt şişesi usulü hekimliğin 
en eski tedavi usullerinden biri ol
ınakla beraber yerine göre hala 
kullanılır ve istifade edilir. Ancak, 
şişeyi hekim.in göstereceği lüzum 
üzerine tatbik etmek şarttır. Nere
lere, kaç şişe yapıştırılacağım da 
yine hekim bildirecektir. Hastaya 
bakan aile annesine düşen onu te
miz temiz ve layikıyle yapmaktır. 
Filan öksürüyor, filan bronşite tu
tulmuş, yahut beli ağrıyor, şişe çe
kerse iyi olur diye - bekim olma
dan - sağlık vermek te yanhştır. 
Lüzumsuz yere çekilen şişenin de 
tehlikesi olabilir. 

Bir de şişe çektikten sonra kan 
almak - asıl hacamat - usulü var
dır ki bunu hekim kendisi yapar, 
yahut mütehassıs hastabakıcısına 

va:otırır. 

BORSALARDA : 

Ziraat Bankası 
Piyasaya yeniden 
Bağday Çıkardı Bir hafta evveline kadar İz. 

mirde 22 kuruşa düşen sabun
luk zeytinyağlar 31 kuruşa yük· 
selıniştir. Yemeklik zeytinyağ
lar ise piyasamızda 37 - 42 ku
ruş arasında satılmıştır. 

* 
Dün piyasamıza gelen mallar 

16 bin kilo noh_ut, 43 bin kilo 
kuru fasulye, 64500 kilo iç fın
dık, 9500 kilo zeytinyağ. 6 bin 
kilo susam, 11500 kilo kabuklu 
fındıktır. 

Dün şehrimize 31 vagon yumuşak 
buğday, bir vagon sert buğday, 32 va 
gon arpa, 50 bin kılo çavdar gelmiş. 
tir. Yumuşak buğdaylar 5,25 - 5,28 J sertler 5,22, arpalar 4,10 - 4,12 
çavdarlar 5 kuruş fiıyat bulmuştur. 

Ziraat Bankasının piyasaya çıkardı
ğı buğdaylar 11 vagondur. Şehrin 
her günlük ihtiyacı yirmi beş vagıon 
olduğu halde, dün değirmenciler buğ 
day almamışlardır. Pıyasanm gev-

!
• şekliği devam etmekte ve f .yatlarm 

biraz daha düşeceği tahmin olıunmak 
tadır. Çavdar, ihracat için aranıl • 
maktadır. * 

t • 
Kuşyemi satışları devam et

mektedir. Dökme olarak kilosu 
7 ,04 ve çuvallı olarak kilosu 

7,31 kuruştur. 

* 

Zahire borsasında yaprlacak mua-
1 melelerin saat 12 te bitirileceği ve bu 
1 saatten sonra hiçblr malın satılamı-

1 

yacağı, hatta nümunelerinin bile do_ 
laştmlmıyacağı alakadarlara bildiri! 
miştir. 

Piyasamıza yüz yirmi bin kilo 
mısır getirilmiş ve kilosu 4,25 
kuruştan bir kısmı satılmıştır. 

Kuru bakla fiyatı da 4,20 kuruş-
tur. 

SATIŞLAR: 

27 Bin Balya Kadar 

Tiftik Stoku Var 
lstanbul ve Anadolu piyasa:arın. 

da 27 bin balya mıktarında tift1k sto
ku bulunduğu anl~ılmıştır. Sene ba 
şma kadar Almanyaya, 15 bin ba~ya 
tiftik ihraç olunmuştur. Japooyay:ı 

da 125 balya gönderilmiştir. 

BAŞKA MEMLEKETLER: 

Yunanistan -Almanya 
Ticareti Genişliyor 
Yunan - Alman ticaretinde 1937 

senesinde inkişaf görülmektedir. Ge 
çen senenin son on ayı içinde Yuna _ 
nistan Alman:yadan 3 milyar 26tl 
milyon füt:J oın d.rahmılık ıthaıat yap 
mış ve karşılık olarak Almanyaya 
bir milyar 622 milyon 147 bin drah
milik mal ihraç etmiştir. Bu mikdar 
lara göre Ul36 senesine nazaran ··ha 
lat bir milyar ve ihracat yedi milyon 
drahmi.den fazla tutmaktadır. Al -
manya Yunanistandan demir, manye 
zit, pirit, kronit gibi madenler ,~~tın 
almaktadır. Yunan hahları için Al
manyada yapılan propaganlar iyi te 
sirler gösterdiğinden Yunanistan Al 
maonyaya halı ihracına başlamıştır. 

r ' BORSA 
15-1-938 

PARALAR 
. Dolar 123,- 126,-

Frank: 78,- !!4,-
Liret 99,- 105,-
oe11;1ıca Fr. 80- IS4.-

Drahmi 18,- 22.-
lsvıı;re Fr, 570,- !'180.-
Leva 20.- 23.-
F'lono 6!>.- 70.-
Kron Çelr 78.- 82.-
-)ılın Avusturya 21.- 23.-
Marlt 26.- 29 50 
lloti 20.- 22.-
l'enıo 21.- 2!>.-
Ley 12.- 14.-
Oınar 48- S2.-
~rorı isveG 30- 32 -
Altın 1077,- 1078,-

Sterim 62!>.- 630.-
Banknot 273,- 274,-

ÇEKLER 
Acıhs Kapanıa 

Paris 24,025 23,985 
Nevyork 0,7949 0.7925 
Milano 15.1114 15,0875 
Brüksel 4,7070 4,6995 
Ati na 87,0225 86,8840 
Cenevre 3,4442 3,4388 
Sof ya 63,6942 63,5930 
Sof ya vbgkü chnıdluu 

Amsterdam 1,4292 1,4270 
Prag 22.63 22,5,45 
Viyana 4,2038 4 ,\972 
Madrit 13,6942 13,6725 
Beri in 1,9757 1.9725 
Varşova 4,1894 4.1825 
Buda peşte 4,-- 3.9944 
Bükreş 10 ,5286 106,:)393 
Belgrat 34,355 34.30 
Yokohama 2,73b6 2.7312 
Stokholm 4,0890 3,0840 
Londra 628,- 629.--
Moskova 23,7075 23,745 

\.. J 

Franktaki Düşüklük Tesirsiz 
kaldı 

Dün b::ırsada hiçbir muamele o!-
mamıştrr. Frangın düşmesi. borsamız 

da tesirsiz kalmıştır. 18,70 - 18,75 
lira arasında olan Unitürklerin mü. 
badelesi ıçın kanun çıkmıştir. 

Fiyatlar 19,10 lirayı bulmuş-

tur. Londra borsası bir ster
line evvelkı gün 151,50 frank vermiş 
ken dün 152.32 frank ~ermiştir. Bir 
sterlin 4.9902 dolar bildiriJm· ştir. 

Unitürk, Pariste 276 franktır. Paris 
borsası dün frank üzerinde tesciJ mu
amelesi yapmamıştır. Gayri müba_ 
dil bonoları 18 buçuk liradan yirmi 
liraya kadar yükselmiş ise de pek as 
muamele görmüştür . . 

ZİRAAT: 

Trakyada Kışlak 

Ekinler Çok iyi 
Trakya mmtakasmda kışlık ekin

lerin vaziyeti çok iyid r. Yağmur ve 
kar va2-ıs ihtiva.r.mı t ....... ;ı,. ı, .......... 
tamıştrr. Kocaeli mmtakasrni.a ktş1ık 
buğdayların. Marmara mıntakasmda 
buğday ve kışlık nrpaların görünilştl 
çok mükemmeldir. Bu sene fazla bak 
la ekilen bu mrntnkada baklalar kuv,_ 
vetlenmiş ve dallanmıştır. 

Soean Mahsulü Az 
Bu sene soğan mahsulilmüz ge"-

senedekine nisbetle yüzde 30-35 nisbe 
fnde az olmuştur. Geçen sene kilosu 
1.30 kuruşa kadar düşen sovanlar, 
bu sene dizi veya dökme halinde top 
tan kibsu üç kuruştur. 

Bilecikte Odun 
Buhranı Geçmedi 

Bilecik, 14 (TAN) - Halk cxnm 
ihtiyacmı yine gliçlükle temin edi -
yor. Yeni orman kanununa göre, k& 
sahamızın üç köy halkının ihtiyacı 
için. muayyen bir saha gösterilmiş • 
tir. Bu sahada odun kesmek rühsa -
tiyesi vardır. Fakat. bir iki sermaye
dar el altından köylü ile anlaşmış -
trr .. Odunculuk yapan köylüler, kes. 
tikleri mallan kasabaya değil, bu 
tüccarlann depolarına gönderiyorlar. 
Tüccarlar da bu odunu başka yerlere 
sevkcdiyorlar. Neticede Bilecik yine 
odunsuz kalıyor. Belediye odun m&

sele~ile mesgııl nlm1vn baı:;lamıstrr. 

.~..:: J .., '. 1': ~·· • 1' . ":' '. ·.-': ., ~ ·~ ... .. . ~ ~ 

!UYUCAKlı YU~ Uf 

, 

Beraet etti 
Sabahattin Ali'nin yazmış ol 

duğu KUYUCAKLI YUSUF 
Romanı, emsallerine faik bir 
san'at eseridir. 

Cümhuriyet Müddeiumn.nisl 

• 
Sabahattin Ali kanaatimce 

son nesil hikayecilerinin en 
kuvvetlisidir. Ve KUYUCAK 
LI YUSUF Romanı memleke 
timizin ve edebiyatımızın yüzü 
nü ağartacak kıymetli bir s& 
nat eseridir. 

Reşat Nuri 
KUYUCAKLI YUSUF 100 Kr. 
KAGNI Hikayeler 50 Kr. 
SES Hikayeler 30 Kr. 

Sabahattin Ali'nin roman ve 
hikayelerini ner zaman için 
zevk ile alaka ve neşe i1e oku 
yabilirsiniz. Her kitapçıdan is 
teyiniz. • • 
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Mektep Müdürü Beni 
Çekememeye Başladı 
Müdür bey, Uç smıflık mual. 

Iım mekteb mezunuydu. ilk 
okul mUfettişliğinde bulunmuş. 

Anknrada orta okul yardımcı öğ
retmenlik kursuna devam ettikten 
sonra buraya müdür olmuş. Beni.TU 
edebiyat ve felsefe doktoru oldu -
ğuruu nereden oğrenmişse öğren _ 
mış. Ve öğrenınce ruhen biraz bur 
kuldu. Bunu iyice hissettim. He:e 
bir aralık kıymetli, sevgili dostum 
olan bir mebustan bana firmalı 

zarfla bir mektup ta gelince, bü'3-
biltün gıcık1andı. Bu zatin beni çe
kemıyeceğıni, bundan do1ayı da ra.. 
hat bırakıruyacağını iyice anladım. 
Ne yapalım 1 Hele bu seneyi atla
talım. Ge!ecek sene tnhvilimf1.e ça
lışırız, dedim ve hoş geçinmenin 
bütün minasile hoş geçinmiye ça. 
lıştım. Nisana kadar.. Nisan gel
dl Bende apansız bir asabi buhran 
b~gösterdi O hale gelelim ki, ya.-

nm akıllıya döndüm. Hemen istifa 
eder, Jstanbula gider, kapağı has. 
taneye atarım. Bu buhrandan son
ra fclç aksesi muhakkaktır. 

B u I.skilip çocuklan, bu yınrt 
yavruları, ayni zamanda 

çok mahcupturlar. Babanın adı ne? 
deseniz beJine kadar kızarır, keke. 
liyerek cevap verir. Bu çocukları 
alınız, böyle bir imtihana sokunuz! 
Takdıvcrdiği en uf ak bir nokta .. 
Hocnsınm yüzUne me]fıl melCıl ba
kıyor. Bir ipucu arıyor. Birisi bir 
kelime, hatta bir tek harf söylese 
hemen bü1bü1e dönecek. Fakat ha 
yır, imtihan modası değişmiştir. 

Çocuklar sanki harp siperlerinde 
imi~ler de karşı siperlere ... Vazgeç 
Allah aşkına! 

lmtihanda cevap vermiyor, için
den (bu zulmü görmek için mi, ça 
lıştım, okudum) diyor. Bereket ver 
slıı ki bu tersine marifetli modayı 
sonradan değiştirmişler, diye işıt. 
tim. 

Bu modayı çıkaranlara o zaman 
yeniçeri ağasının sarhoş bektaşiye 
beş yüz değnek vurdurduğunu an
latırdım. Ya sayı bilmiyorsun a
ğam, demiş, ya beş yUz sopa ye. 
memişsin. Arkasından da söyler
dim: Zatı tiehiyyeleri talısil haya. 
tıruzı bu şekilde mi itmam buyur
dunuz? 

İttihaz buyurduğunuz kararın 
nef'ini, zararını bizzat nefsi nefisi 
alinizde mi tecrübe ettiniz? lşgal 
buyurduğunuz makam bu biçim im
tihanların mı neticesi ve mahsu.. 
lüdür? 

Bu sefer anladin değil mi? Din
le! Dcmiyeocğim. Bir sefer de an
layıverme, ne çıkar? 

(Arkası var) 

lsti.f a ettim. Fakat dedim ya, ne 
yaptığımı, ne ettiğimi bilecek ha.i
de değildim. Bromürün tozunu 5 
grama çıkardığım haJde tesir gös 

terıniyordu. MOdfir be:·. bu istifa. 
ya o kadar sevindi ki, istifaname. 
mi göndermekte bir ild gün teenni 
göstermesi her fi.mire düşen bir va 
zife iken teenni şöyJe dursun, tel
grafla bildirdi! Bu hal bana her L 
lfıçtan fazJa tesir etti. Derhal bir 
mukabil tclgra.f çektim. Asabi bir 
buhranla istifa ettiğimi, iyileştiği
mi, istifamı geri aldığımı bildir
dim. 

1 RAŞlUAKALEDEN MA.BAAT 

1 Faiz 
Haddinde ı 

Müdür bey, bunu bildiği, gôrdil
ğü ha1de beni derse değil, mek-

&. • • .. • - .. t ~-' 

Ve bunu' acııacı yaptı. 
Benun Mbrif Vekaletine bütün 

tallın hayatımda bir tek şükran 

borcum vardır: Bu istifayı kabul 
etmedi ve müdürün burnuna çarp
tı. 

Tekrar derse başladim. Bu ha
dise, yüzlerdekinden ziyade ruhlar_ 

daki maskeleri düşürmüş, hakkım
daki bütün niyetleri meydana çı
karml§tı. Ne çıkar? Darılmak ba. 
na yakışmaz. Ben benim, o da o. 

O gilnlerde iki umumt müfet
tiş çıkageldi. Ben kendile

rine bütün olanı biteni anlattım. 

Çabuk tahvilimi rica ettim. Hatta 
o sırada açıJan Çorum orta mekte.. 
bi türkçcsinin verilmesini - ne 
yazık - ellerini öperce bir tenez
zülle yalvardım. Rahatımm hiç ol
madığını, bu an adaşın evimde iç.. 
tiğim şaraba kadar arkama göz -

ciller koymıya kallmJttğmı, bu va

ziyette huzurun imkansızlığını, ak. 

li, mantıki delillerle ispat ettim. 

- Sen üzülme! Elimizden gel~ 
ni esirgemeyiz. 

Buyurdular ve binnetice hiçbir 

şey yapmamakla veya yapamamak

la ellerinden bir §ey gelmediğini 
gösterdiler. 

Dinle! Bunların hepsi neyse ne. 
Unutulur, gider. Fakat oQ senenin 
imtihanı!. Anlıyorsun değil mi? 
Dinle! 

BütUn mualJimlik hayatımda en 
acı günlerim o senenin imtihan giln 
leri o1du. Yüreğimi sızlatan gün _ 
ler .. O ne zalimane imtıhandı ya
rabbi! Ona imtihan denileceğine i
yisı: 

- Çocuklar! Biz sizi topyekun 
döndüreceğız! Bu bedevi topu g bi 
donccck fınldaktan yakasını kur_ 
tarabilen olursa ne Ala! Yoksa dö 
ner de, dönersiniz! 

Denilmeliydi Çocuk içeri giri -
yor, Uç sua.l çekiyor. Ikisini inti -
hap, binslni refilze ediyor. Anlat. 
mıya başlıyor. Hocası ve mümey
yizi.er birer manken gibi duracak
lar. Sadece dinllyecelder. Ne ima, 
ne .ikaz, ne tefc;i, ne ıu ve ne bul 

Muhim İnis , 
(Bru ı ı in<'iı'!e) 

Harbinin, Mütarekenin ve İstikW 
Harblhin iktısadi yükünü taşıyan bir 
memleketin on beş senelik bir za
man içinde azami faiz ve komisyon 
haddini yüzde sekiz buçuğa indire
cek bir hale gelebilmesi, iktısadi ha
yatımızın güzel bir inzibat altında 

inkişaf ettiğine ve dalına iyi ve doğ
ru mecralar takip ettiğine iftihar ve
rici bir alamettir. Memleketin fktı

sadi nabzına bu ölçü ile bakınca de
rin bir memnuniyet duymamıya im
kAn yoktur. 

Y alnız şurasını unutamayız ki 
bankalardaki azami faizin ve 

komisyonun yüzde sekiz buçuk de
recesine inmesi, her ticari maliyet 
ve istihsal hesabına para bedelinin 
yüzde sekiz buçuk diye girmesi de
mek değildir. Bankalardan para te
darik edebilmenin sıkı şartları var
dır. Bunları yerine getiremiyen is
tihsal, nakliye ve ticaret işleri için 
icap eden kredilerin faizleri yine 
hudutsuz kalır. Halbuki bilhassa bu 
noktalara ait kredi masrafının ha
yat pahalılığı üzerine tesiri büyük
tür. 

Bu noktada mürabahacılığa karşı 
sıkı tedbirler kurmıya imkan yok
tur. Mıirabahacılık, her kılığa gir
menin yolunu bulur. Yegane müs
bet yol, hususi ve küçük kredilere 
ihtiyaç gösteren meslek ve sanatlara 
ayn ayn kredi müesseseleri ve koo
peratifler vasıtasiyle yardım etmek
tir ki memlekette bu yolda teşkilat 
ta ya başlamıştır veya hazırlanmak
tadır. 

Bu bnkımdan henüz büyük nok
sanlar bulunmasına rağmen şu nok
tayı iddia etmek caizdir ki memleke
timizde banka faiz ve komisyonu 
için azami haddin yüzde sekiz buçu
ğa inebilmeslni çok ferah verici ve 
nikbinlik uyandırıcı bir hadise diye 
karşılamak caizdir. Bunu diğer ha
yırlı inkişafların takip etmesini bek
lemek, çok yerinde bir ümittir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Fransadaki 
Buhran 

(Ba.51 l incide) 

Turk 
Halk cephesinin milli komitesi de 

bugünkü toplantısından sonra bir teb 
liğ neşretmi.' ve cephenin milli vazife 
sini bitirmediği için vazifesine devam 
etmesi gerc.kleştiğini b]dirıniş, fakat 
Radikal Sosyalist deleğeleri para ser 
bestisi siyasetine bağlı kalmakta bu. 

Çinlilerin 
Taarruzu 
İnkişaf ta 

(Ba.'1 l incide) 

Nankin ve Hançov üslerini bombar
dıman etmi~ ve N ankinin cenubu 
garbisinde bilhassa muvaffak olmuş 
tur. Japonlann Kuangsi ülkesi mer
kezi olan Nanning'e karşı yaptık1a

n dört hücum esnasında Çin tayya
releri 9 düşman tayyaresini düşür
müşlerdir. 

Parasını Koruma 
Kararnamesi 

['nirk parasmQJ kıymetini koruma •erilen ücretleri serbest dövizle 9'C 

hakkmdald 12 sayılı ~ memleketlerin bu kabil alacaldarma 
neşrine devam ediyoruz:] ayni suretle mukabele olunmak üzer 

Madde 26 - Itbalft qyasmm ciimrlilt alacaklar Cümhuriyet Merkez Ba.akas 
makbuzlarına derc:edilec:ck mal kıymeti Ye bloke bir hesaba kaydettirilir • 
masrafı haricinde kalan teahhur faizleri Madde 30- A)İşletmekte oldukları s 
ile alameti farikanm hariçte tesçili mas- ta branşları üzerinden (hayat kısmı b 
rafı ve lisans ücreti veya ihtira hakkmm rcasürörlerine tediyeye mecbur oldu 
istimali ribi ahvalde barice tediyesi icap miktardan ancak hariç memeleketler 
eden dovizlcr allkadarlar taralmdan ib· aldıkları sigorta muamdlltmdan mutev 
raz edilecek ibtic:ace salih naaik maka.. ~best dovizlerin aarfına mezuniyet 

lunduklannı bildirmişlerdir. 

Radikal •oayaliatlerin 
toplantuında görüşmeler 

M. Bonnet'nin iştirald.le toplanan 
Radikal Sosyalistler Bonnet'ye itimat 
1armı ifade ettikten sonra, halk cep 
hesine sadakatlerıni teyit ederek ayni 
iş birliği ile ayni siyaseti takip azmini 
yeniden tekrar etmişlerdir. 

Bonnet, bu toplantıda Blumla mfila 
katını bildırerek Sosyalistlerin müza 
heretini kazanabilmek için karşılaşa. 
cağı enge1leri anlatmış ve Bhımun 
kendisine gönderdiği mektuptan bah -
sctmiştir. 

Bonnet, daha sonra programmdan 
bahsetmiş, programın umumi ~izgile. 
bahsetmiş, programın umumf 
çizgilerile iş statükosu ve ni
za.mm idamesi bakımından ev
velki hükfımet programının ayni o
lacağım tasnlı etmiştir. Bonnet da. 
ha sonra para güçlükJ&.inin psikolo 
jik mahiyette olduğunu,yeni bir vergi 
nin tarhcdilmiyeceğini söylemiş ve 
nihayet partiden müzaheret istemiş_ 
tir. 

Daha sonra Şotan söz söyiiyerek 
halk cephesini yıkmayı kat'iyyen dü_ 
şünmed"ğini anlatmış ve gazetelerin 
bu yoldaki mütalealarını tekzip etmiş 
tir. 

M. Bonnet, kabinenin teşkilini de _ 
ruhte ettiğini Cümhurreisine bildir _ 
miştir. Bonnet'nin ademi muvaffakı
yeti takdirinde Albert Sarraut'nun 
ayni işi üzerine alacağı anlaşılıyor. 

Gazetelerin neşriyatı 
Bütün gazetcler bu mevzu ile meş 

guldür.Mart.in, yeni hükumetin bir sol 
cenah karteli olacağını tahmin edi
yor. Sosyalistler hükfunete girmiy~ 
cekler fakat, ona müzaheret edecek 
!erdir. Echo de Paris, Bonnet'nin işi 
üzerine almasını çok hayırlı buluyor. 
Jour, halk cephesinin yıkılmış oldu
ğunu anlatıyor ve Bonnet'nin komil
nistıerden temizlenmiş bir yol üze -
rl!"'"~ ~l.dn.Yun.s11 .:t:"aua .ı::VH,tn:P Hl.ınua-

nıte ye göre, memleket ha1k cephe -
sini istiyor. 

Sosyal partinin beyannamesi 
Pa.ris, 15 (A.A.) De la Rocque ta

rafından tesis edilen Fransız sosyal 
partisi, neşrettiği bir beyanname ile 
yeniden intihabat ıyapılınasını iste -
mekte "dahili harp havası" nı pro -
testo etmekte ve komünistlere hücum 
ederek Fransız hudutlanrun emniye
te alınmasını, müstemlekelerde tah
rikatın durdurulm.asıru ve içtimai ıs 
lahat yapılmasını talep etmektedir. 

B. Bonnet'nin tema.lan 
Paris, 15 (A.A.) - B. Georges 

Bonnet, Maliye Nezaretinden Harici 
ye N czaretine giderek B. Delboe ile 
görüşmüş ve müteakiben saat 19,45 
te mebusan meclisine gelerek nazırlar 
odasında, biribiri ardına, ayan aza -
smdan Maul"on ve Berthod'u ve mebu 
san meclisinden Renaitour, Frossard 
ve Crutel'i kabul eylemiştir. Saat 
20.~0 ta da Sosyalist partisi pariamen 
to grupu şefi Serol ile görüşmüştür. . 

•• 
Paris, 15 (A.A.) - B. Bonnet, saat 

21,50 de gazetecilere beyanatta bulu 
narak hükfımete iştirak için yaptığı 

teklife Sosyalistlerin verdiği cevabı 
yarın sabah Radikal sosyalist grupu 
na bildirmek niyetinde olduğunu eöy 
lemişlir. 

Tünelhani Meselesi 
Tünelin Galata tarafına yaptını -

ması kararlaştırılan bina meselesi 
ha.kkındnki ihtilaf vali Ankarada 
iken halledilecek ve şirketin bu bina
yı yapmaya başlaması bu ay başın -
dan önce kendisine bildirilecektir. 

Askerlik işleri 
Tütün jkramiyeJeri 

. Kadıköy Aa, Ş, mukayyet n derece ü:ıe 
nnden harp malfilü subay ve erat ile e
elyevm Kadıköy emvalinden maa.ş almakta 
olan ve on seneliklerini alarak hazine ile 
alikalan kcsilmi3 bulunan ııehit •e enam 
938 yıb tütün beiye ikramiyelerinin tesbi 
tine batlanmıştır. MalQl nbay Ye uatııı 
maaşı resmi senet ve raporlarile tehit e,.. 
tamından maaıı almakta olanlarm resmi 
maaş ııenedi ve hüviyet cüzdanlarının ve 
on aencliklerlni almr~ olantarm da yedin 
deki vesaik ve hüviyet cüzdanlariyle birl!.lt 
te yoklamalarmı yaptırmak üzere pb~ 
müracaatları,. 

Çin hükumetinin karan 
Tokyoda çr.kan Aaahi Şimbua gaze 

tesine göre, Çin bükfuneti sarsılmaz 
bir azimle harbi uzun müddet idareye 
karar vermiştir. Japonyanııı Hankov 
hUkUmetin karşı vaziyeti hak 
kında belli olacaktır. Diğer 

bir Japon gazetesine göre ya 
kında Çin sefirine pasaportu veri 
lccek ve Japon sefiri Çinden geri çağı 
nlacaktır. Htikfımetin Çine karşı hat 
tı hareketini tasdik eden beyanname. 
yi bugfin neşri muhtemeldir, 

Dfin saat 10 da aktedilen kabine 
toplantISJ yanda bırakılmış ve bu 
müddet zarfında Hirota Alman sefiri 
Von Dir.ksen'i kabul etmiştir. Bundan 
sonra Konoye, imparatoru ziyaret et 
miştir. 

Konoye, döndükten sonra, H'ırota 

tekrar Alman sefiri ile görüşmüşfür. 
celseye saat 16,20 de devam edil _ 

miştir. Kabine hükümetin Çine kar. 
şı beyannamesini tasvip etmiştir. 

Zaptedilen Sovyet tayyarni 
Moskova, 15 (A.A.) - Tas ajansı 

nın Sibiryada Kabarovsk'tan aldığı 

bir habere göre, geçen ilkkanunda 
Mançukoy.a. inmlye mecbur kaJan ve 
Japon makamatı tarafından tevkife.. 
dilen Sovyct posta. tayyaresi h11a ia.
de edilmemiştir. Gerek tayyare gerek 
pilot ve yardmıCISI Sovyet bqkonsolo 
sunun mükerrer protesto ve teşebbüs 
leıi.n&rağmen Harbinde mevkuf tutu 
luyorlar. 

Sovyet hUkt\meti, tayyare ile tay _ 
yarecinin ve postanın iadesi için şid
detli bir teşebbüste bulurntcaktır, 

' Hususi mesaj 
Tokyo, 15 (A.A.) - Röyter ajan 

smm muhabiti bildiriyor: "Japon 
muharriri Makoto Vatanabl bugün 
lngiliz sefirini ziyaret etmiş ve masa 
sının üştüne bir kadem uzunluğunda 
oir liançer koya.tak: 

''Hususi mesajını budur_" demiş -
ve bu me3ajm Mister Eden'e biJdiril 
mesini istemiştir. Mumaileyh bırak
tığı bir mektupta Mister Eden'den 
lngiliz - Japon mlina.Bebetletinin 
derhal ıslahını istemektedir. 

b·ı· d k · rılır· ı ın e ambıyo murakabe mercileri.ıwı • . . 
vi.zesile temın olunur Bakıyesı memleket dahilinde plase e 

Teknik, etüt, proJe maayene ve emsa- ve iıbu Plisma:11 gelirlerinin de döviz 
1i hizmetlerden n be)'Delmilcl teeekkülle-} rak ıhracma muıaade olunur, 
r~ mensubiyet dolayısile tahakkuk eden B). İtletmekte oldukları si&"orta br 
aıdattan mütevellit döviz talepleri mcr- lan üzeı:ındcn ~hayat kısmı hariç) retr 
kezce tetkik ve intaç edılir yonerlenne tedıyeye mecbur oldukları 

Madde 27 - İhracat e~yası bedeli ile r~safi. primin 3 3,5 unun doviz olar 
ithalirt ... yası bede.Der" • .__ba . diyeaınden sonra kalan bakıyeden h 

..,, ının mauau ıeklın ernl k 
de takas muamelesi Malı"• V .... ,_.: . _ m e etlerden aldıklan sigorta mu 

,,e e .......... nın mu t ndan .. 11· b . saadcsi olmadıkça ya ılamaz ı muteve ıt ser eat dövu:lerin aar 
Yal "h ' mezun"yet verilir: 

sadile ":ı:~ç~ç ~~~~i malı iıtira mak- Bakiyesi memleket dahilinde plise ed 
mq olan tac~ • vı~ P ~e ~ra sa; Ve işbu plAsman gelirlerinin de doviz 
delinden ba ~~l 1 aç e ec:eklcrı mal be ralr ihracına müsaade edilır: 
ve HükGm t vız ~re tekabül eden kJSDIJ C) Hayat a gorta mua.melitile uğra 

·•-- e ~ venlcn mezuniyete binaen sigorta ıirketlernin rcaııürörlerine gö 
yapwuı umu ... , ve huaust takasw içiu dô ek · 
viz tal dilm m zarııretınde bulundukları dövizi 

ep e ez, ihracına musaade edilir: 
Ancalc bu muamelelerin kambiyo mura- Ancak bu miktar kanunu mahsusla t 

kabe mercileri nezdinde tevıikı şarttır: kili eylemiı Milli Reasürans Türk An 
Menkul kıymetlerin takası ayni lıay Şirketi hissesi çıktıktan sonra her mua 

mett~ olmak tartile kambiyo murakabe için kal&n miktarm 2000 (iki bin) Tu 
mcrcılerlnin mfiaa.adesile icra olunur: rasıru tecavüz eden mebligı milenuııene 

lhracat CIYUma aid komisyoa nıaire sigorta primlerine inhisar eder: Ayni 
gibi muarlfin dbviz:i nsaik ibrazı n:retile küm ve miktar srrf reasürans muamell 
kambiyo murakabe mercilerinin mezuniye iştigal eden şirketlere dahi pmildir: 
tile temin olunur; Ancak bu hüküm Milli Reasürans Şir 

Madde 28 - Serci ve panayırlara mal nin tesisinden evvelki muameleler hakk 
göndereceklerin yer ldraLuı ve rekl!m ve 4000 liranın fazlasl için tatbik olunur: 
saire gibi i3tiralıt maaraflan için talep ede D) Türkiye hudutları dahilinde çal 
cekleri döviz müsaadesi, altkadarlar tara sigorta şirketlerinde sigortalı olup ta 
fından verilecek beyanname ve itin icabına kiye hudutlan dahil •eya haricinde 
göre talep olwıacak evrakı müsbite ü~e- uğrıyan mallara ait dövizler müteneHii 
rine kambiyo murakabe mercilerince ve- riçte bulunduğu takdirde serbest döv" 
rilir: ödenir, 

Madde 29 - A) 00.U marakabcsi ika 
me edip de Tiirkiyeden memleketlerine ya 
pılan ithalatın dövizlerini vermiyen memle 
ketler ile ülkesi dahilinde Türkiyeden ııire 
cek malların ithalini men etmiş olan mem 
leketlerden Türkiyeye gelen eşya için dö
viz nrilmez: 

Bu memleketler mallarmı Tilrkiyeye it
hal etmek iatiyenlcrden mallarm Türk pa 
rasile tutarını Merkez: Bankasına tevdi edil 
miş olduğuna dair vesaik ibraz etmiyenle 
rin mallan giimrüklerce memleket dahiline 
ithal olunamaz, 

Bu suretle Cümhuriyet Merke% Bankası 
na yatırılmı:ı olan paralar ancak o mc:mle 
ketlere ithal edilmek üzere Türk malı mü 
bayaası hususunda kullanılabilir: 

B) Ulkesi dahiline giren mallar için % 
de muayyen bir nisbette döviz: •eren mem 
J,.,1,.-.,.J•.-: ~ ...... .-...-.- --.._. .a..&. Nebett., 

döviz ita olunup mütebaki knmı içiA A 
fıkrası mucibince "IIlUamele olunur. 

C) Haklarında A ve B fıkraları ahktmı 
tatbik edilecek memleketler isimleri Maliye 
ve İktısat VekAletleri tarafmdan müştere 
ken tesbit ve kambiyo murakabe menile 
rlnce bankalara tebliğ olunur; 

D) Navlun. sigorta ücreti. komisyon •• 
saire ribi herhangi bir hizmet mukabilinde 

Bu ııibl tediyat, kTiring hesaplarile der 
yapılması mümkun olan ahvalde kliring 
lu ile icra olunur: Şukadar ld ldiıing 
ziyctleri dolayısile itba tediyatm derhal 
pılmuı mümkün olmadıiı takdirde bil& 
ahhur serbest döviz mezuniyeti verilin 

E) 1 - Türkiyede çal1$aD reaıüran5 
sigorta eirketlerinin Türkiye haricind 
şirketlerden reıtstiranıı •e retrosesyon 
rilrile almş oldukları itlerin pqinerı ted 
edilen hasarlarma ait tazmin&t miktar 
nm, 

2 - Türlrlyede çalışan reasürans ...e 
ııorta şirketlrcine iı •eren Türkiye hari 
deki ıirketlerin, üç aylık hesap devr 
neticesinde alac:aklan tahakkuk ettiği 

dirde itbu alacaklarının, 
3 - Reasürans ve retrosesyon muka• 

namelerine tevfikan ııene sonunda yapr 
kir TC zarar huabmm Türlrlyede ça 
ııırlr.etlcre bmıiriı o u a ltir 
den Türkiye haric:iııd ki iş veren ıirketl 
isabet eden temettülerin, 

Serbest dövizle tediyesine kambiyo 
rakabe mercilerince müsaade olunur: 

F) 1 - Mevzuları itibarile ıımumJ ıi 
ta 1&rtlan dahnine girmiyen •e mahi 
teri itibarile hususiyet ar:r:eden rizikolar 

(Arkası var) Domei ajansı, Vatanabl'in, İngiliz 
- Japon münasebetlerinin ıslahı le 
hinde sef"ırin gayretini takidr ettiği
ne bir işııret olmak üzere "Cragie•ye 1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
eski bir kılıç hediye ettiğini bildir - • ••••••• ••••••••••••••••••• ... 
mektedlr. 

Ajans bununla beraber Vata -
nabl'in muayene edilmek üzere po -
li.s komiserliğine sevkedildiğini ilave 
ebnektedir.,, 
ıı:::::::======================== 

POLİSTE: 

Dilenciliğe Teıvik 

Eden Biri Tutuldu 
Zabrt.a, son günlerde yine çoğalan 

dilencilerle sıkı bir mücadeleye giriş 
miştir. 

Sultanahmette, cami avlusunda o 
turan Mehmet isminde bir genç, ba 
zı küçük mektep talebelerini dilen
ciliğe te§vik ettiğinden yakalanmış
tır. 

Mehmet, çocukların topJa.dığı para 
nm mühim bir kısmını kendisi alıyor 
mu~. 

Altındiş Saıninin Oyunu 
Halıcıoğlu sahillerinde bulunan ea 

rarengiz cesedin kime ait olduğu be 
nilz anlaşılamamıştır. Cesedin morg 
da teşhirine devam edilmektedir. 

Bu cesedin sabıkalı Altmdiş Sami 
ye ait olduğuna dair yapılan ihbarın 
bizzat Sami tarafından tertip edilmiıj 
uydurma dolaptan başka bir şey ol 
madığı tahmin edilmektedir. Sami, 
kendisini bu suretle ölmUş göster&
rck, 7..abıtanın takibinden kurtulmak 
istem.iştir. 

Otobüs - Otomobil - Tramvay 
Şoför Recebin idaresindeki oto

mobil Samatyadan geçerken Elif is 
m.inde bir kadına Ç&rpmlf ve yarala 
mışt?r. 

Kurtuluf - Bayezıt hattında u,Ii
yen 34/06 numaralı otobüs te, ayni 
hatta işliyen 129 numaralı tramvay 
la Karaköyde çarpı§InJŞ, otobüsün 
camlan larılmlftir. 

1 - Kapalı zarfla yapılan munakasasında istekli çıkmıyan (2800 
metre amerikan bezi, 21 ikincikanun 938 tarihine rasltıyan cuma güıı 
saat 15 te pazarlıkla alınmak üzere, tekr~r münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu Amerikan bezinin beher metresine tahmin edilen bedeli (2 
kuruş (50) santim ve muvakkat teminatı (535) lira (50) kuruştur. ş 
mesi komsiyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (289) 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 

B UGUN: 
• 

• Şehitlikleri imar Cemiyeti kongresi, aa 
at 16 da Enunönü Halkevinde tooplana· 
calıtır, 

• Yüksek tktıut n Ticar et Mektebinin 

55 inci yıldönümll, saat 14,30 da mektep 
binaamda büyük merasimle katlanacaktır 

• Yüksek Deniz Ticaret mektebi mez~ 
lan, öileden sonra Halkevinde toplanac&k 
!ar, bir birlik kormak için aralarmda ıöru 
şeceklerdir 

HAl<TA iÇiNDE: 

• Yarın akşam saat 21 de Malatyalı bea 
tekir tanburi Fahri tarafından Şehremini 

Halkevinde bir konser verilecektir, 

• Milli Sanayi Birlifi Umumi Heyeti . ' 
senelık toplantrsmr bu ayın 31 inde aut 
ıs te birlik merkezbıde yapacaktır. 

Yeniden Mübaşir Alınıyor 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliiin 

den: 

İstanbul Adliyesinde apk bulunan mfiba 
ıirlildere memurin kanunumm (4) &ncü 

m&ddeainde Jl8:ıılı memriycte tayin prtla 

rynı hai:r istekliler arasında miabalra Ue 
mlinuipleri seçilerek allnacaiındaıı iateldi 

leria en u orta mektep mCZ111ma oldukta 
rma dair tasdikname n p.hadetnemeleriyle 
bu maddede ya:ııh belgelerini bir dilekçe 
ye rapten imtihan ıünü olan 2~1-938 
perıembe ıününden bir rün evveline kadar 
Adliye Encümenine müracaat etmeleri ve 
imtihan (ünü saat ıo da bur bahmımları 
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FENNiN BiR HARIKASI : K E S K i N K A Ş E L E R 1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 
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• SOLDAN SAGA: 
I - Bir maharıiria 807&dJ - Bir nni 

ekmek, • 

I - ViJbet - Cehennem bekcilll 
a - Bq (arapça) - Nota 
4 

- Bir te~ üatilne kaplanan te7 
a - Dotartan - Etlerde Yardır - Um 

!tareti 
• - İkinci derecede (arapp)- latirabat 
' - Abdal 8 - Nota - Zaman mç1a1 
1 - Katı - Anadolunun en cbel tehrl 
ıo - EbU hayvan - A7dmda bir tip -

Hane. 
• YUKARDAN AŞAGI: 
~ - Saça takılan tel - Papanın yara 

- Bir ua - Kaba 1namq - Kaba1 
etlnemek, 

a - l>iiriiat k01111f&DUYUl 
4 

- Baelancıcı olnuyan ama 5 
- ÇaJsr - Erkek adı. 

• - Şifabue 
' - Almeamek. c11•nma1r 
I - Daj kovaia - YaıWt 
t-L· 
10 ısan - Kemer - Nota 

"""" - Aletler - Çaılırmatm. yaktJtı te7 

(IUKA~BN llAHA'l'l 

Demode Bir 
Roman Mevzuu 

(Başı 6 mcıda) 

A nadoluda yqıyanla.r çok i
N..& yi bilirler ki, büyük ve ta. 
~111111 YIUmıadanm hemen her ~ 
~ eğlence eek.li, kan oynata
~ alabildiğine içmektir. 

l!'.ekuerdenberi devam edegelen 
~ it, modem hayat ~ doğ 
l'\ı. Yayıldıkça o da modenıle,ınek 
~ kaldı. Şöyle ki, yaylala.r. 
-. köylerde birkaç adam öl.mf8i-

~~~celenen bu eğlentiler~ 
~:"' keman, kılarnet gı1>t çal
~ birlikte gbel ..u lmlarm 
"- t.Urk11 söylediği gazinolara bı. 
~ Bir dereceye kadar insan bı
~ adam öldllnne azaldı. An
'""' bl1ttbı bllti1ne JreailmedL 

1tt.e bir tilrltl aevemediği koca. 
~ ayrılan ve eevgilisi genç 
• "'Lhı IUl'&bm çevirmeeile aile
a._~nıdan da reddedilerek 80 -
"""![ orturnda ta1aıı gmç im altı 
~ ~ btltUn çapkm balat
.... kerwtı11ne gevirtecek kadar iyi 

'ı1!_~ _bir okuyucu oldu. 
"1--.ıJDaJda Be&'ofhmda bilytlt 

ClıBinoda Un saldıktan 80llI'8 

~ Çok para kalanJD&k hırsile 
~oluya turneye çıktL 
~'il henil.z yirmiyi geçen bu 
~ Ya.radıiıt bU.ttln geçmİIJ gnrue.. 
-... bu P&rlat hayatın yaldızlı I§Il-

·~ M}hıde unuttu. Bir ,eyi ne 
~Ur, ne de hatırlar oldu. Sev. 
~ &eftç IUbaym kalbine Binen 
bL_ ~ de bir duman gibi dağıldı. 
~ nice pnç ve ya.kıtıklı su
~·nice genç ve ya.kı.Jıklı tile
~ nice genç ve ya.kılıklı ~ s tanıdı. Hepeinderı, umaııu
~ kadar eevgl, umamıyacağJ 

bahtiyarlık topladı. 

I< 111tarıcı '" yWaıelticl ihU
~ Y&r kadınla birlikte tehir 
~ dolafb. Onu, anne diye ça. 
~ ~ IOranlan., annem! diye ta 
'l'aıııız her gittiği yerdeki po-

' batıra Dıtiyv kadının onun 
~ Obnacbpu ldmaecikJer bfie-
«tih ~~ Mit her mevzuda oL 
~ '-al"e aynı abesuvar değiş.
~la.r perde perde bin"birl 
~-~~eh. Para, içki, aevgi, 
~ birkaç )'llda ~erttr 

Radyo 
Bugtlnldl program: 

ISTANBU LRADYOSU 
öGLE NESRİY ATI : 

Saat 12,30 Plllda Ttlrk ımuilci9i, 12.50 
Havadis, 13,5 Violoniıte: Prof. Liko A 
mra tarafından komer piyanoda Bayan 
Sabo. 14 SON 

AKSAM NEŞRİYATI : 
Saat 18,30 Pllkla dam maıikili, 19 Sa 

fiye: Piyano ve keman refabtileı 19ı30 
Konfera111: Prof. 8allb Murat (Radyo 
der1leri, 20 Müaenen " arkadqlan ta
rafından Tilrk maıikilf Ye balll .. rkdan, 
20,30 Hava rapora, 20,33 Ba1 ömer Rısa 
tarafmdan arapça 16yl119, 20,45 Bay Ma 
zaffer ıtJrar " arkaclatlan 1arafrndua 
Türlı: mulildli ve ballı IU'blan (Saat a 
7&J'I), 21,15 Vlolon Solo: Orhan Borar 
tarafmdan piyanoda Valantia. 

ı - Rln: Lacaprrlciou. 
2 - Cbopin: Noctarne 
s- Jen6 Habay: Le latbier ele Cremon 

4 - Jen6 Hubay: ~jre Kat# 
21,45 ORKESTRA: 

ı - Manfred: ToaYellea potpovrl 
2 - Bole: ROM - Maaue, Vala 
3 - Anclran: La llucotte 
4 - Grey: Karama 

22,15 Ajana haberleri, 22,30 PWda 10lo 
lar, Opera,,. opeTet parçalan, 22,50 Son 
haberler " erteli stlnibı procnau. 23 
SON. 
Allkan Radyoea 

OOLE NESRİYATI : 
Saat 12,30-12.SO MahteBf pllk netri 

yatı, 12,50-13,15 Pllk: Türk maıikili ve 
halk 1&rblan. 13,15-lS,30 Dahili ve ha
rici claberler • 
AKŞAM NEŞRİYATI : 

Saat 11,30-18,35 Pllk neşriyatı, 11.35 
19 Çocuklara mual: Nurettin Artanı. 
19-19,30 Ti1rk m111Ddsi Ye ballE prkr
lan (M. Karmdq " arkadatlal'J) . 
19,30-19,45 Saat ayan ft arapça netn 
yat, 19,45-20,15 Ttlrk maaikiıi ve halk 
1&rkrlan (İnd Ye arbdqlan), 20,15-
20,30 Edebi konalım&: Bebcet Kemal 
Çatlar, 20,so-ı1 Şan: AJ:ue, 21--21,15 
Ajam haberleri, 21,15-21,55 St6d10 1& 

lon orke1tr&11 
l - Rablnyoin Melodi 
2 - H. Berlioa La DaamatiaD 4- Puat 
3 - Roeey Eapmüte 
4 - Boiadeffre Le cbant .S. berıers 
5 - Tnomu ValH - Muarb 

21,55-a Y...-lıl Pl'OC•- .,. latUdl1 

~1JNON PBOOBAll OZU 
SENı'ONILER 

10,15 BerliD ima dalıau: Sabah ıenfo 
Dik lıı:omeri 22 Pas: C4lk fUbannoaili 
..... lala law Midi. 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin lı:ma dalcuı: Pazar kameri 

(8,15: DeYanu) 9.20 Parla Koolnyal: 
Plik kon1eri, 13 Bedin kısa dalplı: Ha 
fif maıiki (14,15: DeYamı) 13,10 Biik 
ree: İ>lnika orkestra11 (14,30: Deftmı) 
14,15 Paril Jtoloayal: KoDMI', 15: Keza 
16 15 :S.lln ima dalp11: Küçük liadiiz 
lı:o~. 16,45 Peete: Ripn orkeatruı, . 

Emniyet Sandığından: 
Sayın mQfterilerimizdeıı g&mette olduğumuz rağbet ve teveccWıe 

bir karfrhk olmak !bere yeni lnp.at ile klğkir binalar mukabili yapılan 
ik:ruatt& aenelik fals ytblde doku,a ve Komisyon :yüzde yanma in<liıile
ceğl n&ıı olmıur. (22tS) 

17,15 BerUn ima dalp11: Orke1tra ve -------------------------pi,,ano koaHri. 11 Bükree: Hafif maaiki, 
11,45 Belsnd: Racbo orkatraaı, ıa.so: 
Prq: Haflff orkntra. 19,20 L&nsia: 
Nepli üpm muikill. 20 Biltref: Ko
ro 20,SS VI~ Gru. Btbtik allpm 
lronuri. 21 Pelte: lta4'o •b9trw 
(Kormolcl. Habay, ltnaa n) 21 Bel 
sracJ: B~ rad10 orkeltrul, 22,50 
Peete: Çipn orke1tra11, 

gibi oldu. 

~------·LAN-------Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketinden : 

Tllrkiye Şeker ll'abrikalan Anonim Şirketinin 1938 senesi zarfında 

gerek tendi namına ve gerek bllveklle ~ ı.tanbul llmanma geti

receği tekerlerin gUmıiikleme ifi münakasaya koınulmUŞtur. Milnakua 
26 Sonkl.nım 1938 tarihine mt1sadif çutamba gtlntl saat 11 de Bahçe

kapı Taflıan tlçllncll katta '2 numanda yaprlaca.ktxr. İstekliler f&l'l
nameyi tlrketimhlden parum olarak alabilirler. 

(Kırk gtln baldava yeme bıkılır!) 
diye bir .a. ftl'dlr. Her gtln, her 
zaman tekrar edilen bu hayat akılı 
yıllardan IODl'a bir gt1n geldi ki, 

gayri kıenıdiıüni akmıya bqladı. ··---------------------• 
Sıkıldıkça da dUfllnmiye koyuldu. -l~!!'~~~-~'!!!~~'!~!:~~ ... ~~~~~~~!'I DUşUnce dUnyuı çok bllyllk ve çok 

derin bir kurUJıUltur. 1'te o zaman 
eski Ylof&YlflDl• ailesini, aevmediii 
halde ııorl& evlendirdikleri ilk ko
casmJ ve ilk aevdtli adam olan genç 
subayı ~erinde canlandırmak L 
çfn baynkıi kurcaladı ve itte o za
ma n)'IUllıl bir ,olda Derlemenin 
acılığmı, bqı bot ptll heyecanı
nın sonsuzlufwıu göpü.ne blltün 
ç:rplakbtile doldurdu. 

G Unlerce yalnız başına ağla.. 
eh, durdu. Pişman olmak 

bir mı halinde ıinlrlerinde doıa. 
tı. Al dilenecek bir varlık bula -
mEdJ. 

Yanındaki ihtiyar lradma o •ma 
na kadar mimıeetle upnan eli o 
andan ött1rll bOJd1k bir &Clll\1L ne 
irkildi. 
Hayatın çok bqb, çok tuhaf 

topmıufwıu ancak o -.mandan son 
ra kavnyablldl. Ve bu 981lt her mev 
suda okfutu bere llWamıetine hlr 
hedef ft çember cJlıebllmek kay. 
gusDe Çll'plDJllJYa yeltendi. Fakat 
buna tmkln kalmadı. Bir gece Şal'l
kı anylerken, kendine lfık otanlarw 
daıı biri tanfmdan kıak&nçldt .,_ 

rile, l1d tabanca k1IJ'IUDU sıkılarak 
hayata ~ yumdu! 

ldaremiJJin Hayda.rpq& Umuına bir sene zarfında gelecek olan ve de
niz meraldblnden supalana ve supalandan vinçle veya arka ile vagonlara 
tahmil ecfümesi icap eden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton 

kok kömüribıfln tahmil ve tahliye ili 31. 1. 938 tarihine mOaldif puar
t.a ,wıü mt 11 de Haydupqa pr bbıam dahOfnde birinci ie1etme ko-

mlllyonu tarafmdan kapab sarf usuuıe ihale edilecektir. Bir senelik ma
den ve tok .kömÜl'ÜDün tahmil ve tahliyesi için 15443 lira 59 kuruf mu
hammen bedel .komn\lflur. 

1158 Ura 2'7 1runıf muvakkat teminat ile kanunun tayin ettilf ve 
Resmi Guetenin 7. &. 938 tarih ve 3297 numaralı veya 1. 7. 937 tarih ve 
3845 numaralı nüabuında tnttpr etmif olan talimatname dairesinde 
abnmıı vesika ve tekliflerl ayni güD ve saat 10 a kadar komisyon rei&
lijine vermek lAzımdır. Bu ife alt prtnameler, Haydarpaf&da liman 

bapıiifettJeliği tara.fmdan p&rUd olarak verilir. (27'), 

• • • 
L 2. 1938 tarihinden itibaren: 
1 - Sllrat tlrenlerbıde muteber obmyuı tenam ıan:relere tevftkan 

bilet almlf olan aleU~mum yolcular tirene binmeden evvel latu)'Onlard& 
mumam tlcret tediye ederek ltlr&t tlrenlerine malunus mumam biletini 
almak eartn• bu tirenlerde aeyahat edebilirler. 

Sttrat tireDlerhıde muteber bileti olmıyan ,olculAr balrlnnda blleblls 
muamelem tatbik edileceflnden aayın yolculum her halde tirene binme
den evvel biletlerini temin etmlt olmalan tendi menfaatleri lktlsaımıdancln 

2 - Stlrat tirenlerinde muteber olımyan Umg0l11 bilet hamlll yatakb 
ftlOll ,oleularmm stlr&t tirenlerinde leyalıat etmek iGln tediye edecek
leri munsam tıcret. umumi tarife lcretbWı )'Ume cıa lld buGUia iDdtrll
JDiltlr. (202). 

biri 

• 

• 

Emniyet 
Borçlu 

SIRT AGRISI 
Uykusunu 

Haram Ed•yordu. 
Nihayet fafi tesh·ile tanmmı, 

bir tedbire basvurdu ve tedavisi· • 
ni buldu. 

B&y C. B. yuıycw : ''Müz'iç bir mt 
ıtğrumdan hiç uyku uyuyamıyordum. 
l!attA, merdivenleri bile çıkmadan malı
nım idim. Bir delikli ALLCOCK yakımu 
tatbik edince uçuncügfin memnuniyetı.hf 
tesir gördilm, ve bOtün ainlanm zail oldu. 
lca.bmda da bu şayanı hayret ve kıymetli 
oodbiriım.e bafvurmaktaıı pi durmı
yacağnn." 

Sin aAnıımden. dyatikt.en veya 
iltihabı Alıabdan iztirap Qekmeyinız ve 
tahammülsüz 8&Dcılanna ka.tlanmaymız. 
Bir tek delikli ALLOOCK yakm bir bç 
gün zarfında bütün ağrıları defedecek ve 
sizi hal'8 edecektir. Yakıyı tatbik etti
brinİZ anda sıhht bir sıcaklığm &inyan 
yerin etrafına Il'Yiklığını hisııedecek ve 
CY.l'OMATİK BiR JılASAJ gibi~ 
mafsallara tam bir süktin verdiğini ve 
yorgunlup isale ve yeni bir kum 
oevelAn ettiğini g&eoekainiz. 

Soğuk aJgmlı~. nezle, migren, burbhna 
veeair bu gibi ahvalde dahi ALLCOCK. 
yakıııı ile ani ve müeeııir bir tedavi 
bulacak.ıımız. AU.ıOOCK yakıamm terki
binde Capıioam, Frankineenee, M.ynf,e 
vesaire gibi kıymetli maddeler vardır. 

Ucuz ve taklit yakılardan eakmmall 
için delikli ALLCOCK y&kılarmdaki kır
mızı daire n kartal resimli marka.ııın.a 
dikkat ediniz. Bütün eoza.nelerde 291 /a 
kurup eat.ılır. 

İstanbul lldnci iflh memurluğun
dan: Müflis Avunduklara ait İzmir. 
deki Bulgurce Çütliğinin son aldığı 
vaziyet hakkında masa memuru ta
rafından verilecek izahatı dinlemek 
ve icap eden kararlan ittihaz etmek 
üzere alacakhlarm davetine iflb ida 
resince karar verilmiş olduğundan a
lacaklılann 20. 1. 938 perşembe günü 
saat 14,30 da dairede hazır bulwıma
lan ilin oluunr. (3996) 

MAMA 
Dr. B. Şinasi 

Besler ve uvvetlen
dirir. Gürbüz, tom
bul ve sıhhaW ~ 
Mllr- 17Pt;gt;.,_, ~-

De gıdadır. 

Sandığına 
Olanlara 

Büyük Kolaylıklar 
18 8 1933 tarihine kadar Emlik UseriDe borç para alıp ta henb 

borçlarım ödeyeaıemft olanlara gösterilen kolaylıklardan istifade etmek 
isteyenlerin adreıalerbıe g6nderDen m ektuplarda yazılı mtlddetler içiDdıe 
hemea S&ndıp mtlracaatlan. (228) · 

Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek bere 13 ve madenler için ]eolojl 
tahlil ettirmelr tızere '1 Talebe Avrupa ve Aımerikaya ve kezalik jeoloji 
tahsil için 6 talebe de ı.tanbul Vııivendteaine gönderilecek ve talipler 
arasında müsabaka yapılacaktır. 

2 - Jeoloğluk mtlaabakaamda 1 den '1 ye kadar aıra Dıru edenler Av
rupa ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inciden 13 Uncllye kadar Oıa.nıar ise 
Enstitü hesabına latanbul Oniversiteshıde okutturulacaktu. 

3 - Taliplerin aşağıdaki prtlan haiz oimaaı lbmıdır. 
A - Tlirk olmak. 
B - Maden ocaklannda çalıpbilecek kabiliyeti ve Sıhhati tam olmak, 

"Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
C - Olgunluk İmtihanı vermJf olan li8e veya Kollej mezunu olup 

Franmzca., Almanca ve İngilizce dlllerden birisini okuyup yazabilmek. 
D - Ylfl 18 den apğJ 2t5 ten yutan olmamak. 
4 - Mllhendialik lçt.n müaabaka 3 Şubat 1938 Pertembe, Jeologluk lçbı 

müsabaka 4 Şubat 1938 Cuma gilnlerl Ankarada M. T. A. Enstitt1stınde 
yapılaa.ktır. Talebelerin İmtihanda Outı mizanı doldurmuş olma.lan 
şarttır. 

5 - Maden ımJıendlslifi İmtihanı hesap, Hendese, cebir mihanik, Fi
zik, kimya ve yabancı dillerden biri MfnglllF.ce, ~a • .\imanca". 

Jeologluk imtihanı: Riyaziye "'Hendeee, Cebir" Ha)'l 'lat, nebatat, 
jeoloji, Fizik, lr:tmya ve ya.hancı dillerden biri "lngiliz~ j,4.,ransızca, Al-
manca.,, , 

6 - Tahsile g&ıderlleoet olanlar Deride ta!ulf' mtlddetlerl kada.r mec
bud hizmete tlbi olduklarından bu hususta 11\ıı ellefiyetlerini tevsik et
mek tızere bir taahhütname verecekler ve bunun &Çlıı de muteber kefil g&ı 
derecelderdlr. 

'1 - lateyeruertn NMua Bllvfyet cbdam, BUmı11hal varakaamı, Mek
tep phadetnamestni veya bunların tasdikli birer suretleri 4 Krt'a Fotoğraf 
ve dllekıoelerini 29 - KlnunU8&111 - 938 Cumartesi gtlntı afleye kadar An
karada Jıl. T. A. Enatittlsll Genel DlrekUSrltlftlne giSndermeleri ve 31 Kl 
nunuanl 938 puart.eel gtlntı mlıbl muayeneleri yaptınlmak il.zere aabah 
leyin eaat 10 da ~ Sarayı karfmmda il. T. A. EnstittlBtı Dalreaincİe 
buhmmalan ilA.ıı olunur. (8622) 
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Havalara Güvenmeyiniz ! 
Ani hararet değitikHkleri aizi nezle ve grip tehlikesine 

maruz bırakabilir. Fakat: 
EViNiZDE 
BiR PUDRA 
MUSABAKASI 
YAPINIZ 

NEZLE -GRiP 

Vücud linüzü bir kale 

gibi müdafaa eder. 

Gripin sade soğuk 

al91nlığından müte

vellid rahatsızlıkla· 

rı değil. baş, diş, si· 

nir ve adale ağrlla-

rını da geçirir. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir 
Taklitlerinden sakmınz ve her yerde ısrarla GRIPlN istt,.yiniz. 

.. 1 .. "" •• • .. • ..·... ., • -TÜRKiYE 

S 1 S E ve CAM FA B R 1 KALA R 1 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe fabrikamız, piyasa.nm kullandığı kavanoz fiatla
nnı indirm' ş olduğunu muhterem mü,terilerine ilan eder. 

1 ao düzineden aşağı oJmamak üzere 

Paşabahçe teslimi fiatlar : 

Kullandığınız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygur 

~elmiyor. Bazı sarışınlar. esmerlere mahsus bir pudra kullandıkla 

ında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışın 

ara mahsus bir pudra kullandıklarında ~eza kendilerine daha uy 

~n gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, yüzünüzün bir tarafında bh 

·enk ve diğer tarafında başka renk pudra tecrübe. etmektir. 

~osta., aınıbalaj vesair masarife k~Ilık olmak üzere lstanbul 622 

ıosta kutusu adresine (T. T. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönde 

liğiniz takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtP 

if renklerde numunelik 4 ufak paket pudra gönderilr ' 

Eczane'erden 1-12 lik amb 
lajlanm israr a arayınız. 

r a~lff erin~en sa~ınınız 
cektir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini dı 

bildirmeği unutmayınız. Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar 

kadaşmızla beraber tecrübe ederek hakiki bir pudra müsabaka~ 

yapmış olursunuz. 

~~ . ..... l 1 ... ,.j • • • •• • • • • :.. • 

l\luhammen 
kıymeti 

Lira K. 
596 60 Kemankeş Kara Mustafapaşa mahallesinin Çöm1ekçi sokağın-

Tokalon pudrasınm her tene uygun yeni ve orijinal renkleri var 
aır. BU puara navaıanaırumış, gayrı mer'lve Kat·ıyyen sudan mu 

dan 11 ve Kılıçali sokağından 13-15 No. lı üstünde odaları bu
lunan kagir mağazanın 2-21 hissesi. 

140 00 Arapca:mil mahallesinin Ma karacılar sokağında eski 16 yeni 

teessir olmaz. Gazeteler, iki Amerikalı yüzücilsünUn sudan mlite 

~ssir olmryan bu pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyun 

anndan sonra bile tenlerinin kat'iyyen bozulmadrğını yazıyorlar MEYVA TUZU 12 No. lı arsanın nısıf hissesi. 
392 20 Kamerhatun mahallesinin Eleni sokağında eski 15-17 yeni 17- • 

19 No. lu yanın kagir hane terin 1/8 hisseleri. Maiik Sinema ve Film 
Yukarda yazılı hisseli mahlullerin mülkiyetleri peşin para ile ve 31 T. A. Şirketinden : 

gün müddetle açık artırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 31, 1, 938 pazartesi Şirketimizin hissedarlar umumi he 
günü saat 15 te komisyonda yapılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk yeti 7 şubat 938 tarihine rastlıyan pa 
pey paralarile Mahhilat kalemine gelmeleri. '8686) zartesi günü saat ıı de Beyoğlu, Sa· 

1 ---------------------. kızağacı sokak 21 No. lı Nur apart· 

l~il~~~~i~!lilliillii~ll,111 ~n
13

~dakfiin~~m~"~-de adiyen toplanacaktır. En az yirmi 

hisseye malik olan ve asaleten veya 
vekaleten iştirak etmek istiyen hisse 
darların toplanmadan evvelki 10 gürı 
zarfmdı:ı saat 1 O dan 12 ye kadar his 
se senetlerini şirketiniizin yukarda 
adresi yazılan merkezine tevdi ede 
rek mukabilinde dühuliye varakaları 

~ ru almaları lazımdır. Aşağıdaki ruz

p A T f 
Kan çibanları, el ve ayak: pSU'mak larmm kaşıntıfar, dolama, meme 11-
t'habı ve çatlakları. flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, genlikler, 
kaltuk altı çıhanları. 

namede yazılı bilanço ve kar ve zarar 
hesabile murakıplar raporu şirketin 
idare merkezinde salifüzzikir saa -
lerde hissedarlar tarafından tetkike
dilebilir. 

Ruzname: 
Tedavısını en erken ve en em in bir surette temin eder. 

t - Idare heyeti ve murakıp ra
s p en~iyari laboratuvarı T. A .. $. porlarının okunması, ~ark 

ı_ .. ___ --• 2 - 937 senesi bilançosile kar ve 

lstanbul Defterdarhğından: 

Cins ve Mevkii 
· Muhammen 

Senelik Kira 
kirası L. Müddeti 

Beşiktaşta Cihannüma mahallesinin Çırağan cadde
sinde İş Bankasına ait kutu fabrikasile Beşiktaş Jim
nastik klübünün işgalindeki saha arasında kereste 
vesair malzeme ardiyesi ittihazına elverişli 84 No. lı 
yanmış Çırağan sarayı bina.sile önündeki rıhtım ve ar· 
kasındaki bahçeyi muhtevi 15000 metre murabbaı 
saha 960 3 Yıl 

zarar hesa.bının tasdiki, 
3 - Muvakkaten idare azalığına in 

tihap edilmiş olan Cemal Pekin ve 
Cevat Boyerin idare azalıklarının tas 
diki. 

4 - Idare azalarmm ibra edilmesi 
5 - İdare azasının 7 ye iblağı, 
6 - İdare azasile murakıplann 

938 senesine ait hakkı huzur ~e üc
retlerinin tayini ve 938 senesi için 
murakıp intihabı, 

7 - İdare azalannın şirket nanu-

.. . ~ .. ",... . ... ' . 

EV-iS 

Yuvanıza emniyetle getire
bileceğiniz, evinizin dirliği
ni ve düzen'ni temin edecek 
tek gazetedir. 

Yann Cı~ıvor 
ı_ 

EN HOŞ VE TAZE MEVVALA· 

RIN USARELERINDtı;N iSTiHSAi 

EDiLMiŞ TABii BiR l\IEYV A TU· 

ZUDUR. Emsalsi:ı bir foo ha.rikas• 

olduğundan tama.men taklid eıılilebil 

mest mümkün değildir. Hazımsızlııt 

mide yanmalanm, ekşiliklerlnJ VI' 

muannid inkrbazlan giderir. Ağız k,, 
kusuou izale eder. Umumi hayatı,, 

lntizamsızlıklannı en emin sorettt· 

rslah ve insıwa hayat ve ca.nlJJıl. 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

fROFILAKSiN 
Belsoğukluğu ve Freng:den korur. 

..----ADEMi iKTiDAR 
KAYIP - Darıilfü.nun Tıp fakul- j 

tesi diş tababeti şubesinden 341 se- ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 
nesinde almış olduğum 19:>-488 No. 

lı diplomamı kaybettim. Yenisini a- H o R tvt o B ı• N 
lacağım. - Kadıköy: Diş tabibi İb-
rahim Abdullah. 

na muamele yapmıya mezuniyet ve-jl Tabletleri. Her ec?anede araym12 
rilmesi, -- (Posta kutuııu) 1255 Hormobin GaJ.ıta lstanbul __ .., Balıkpazannda Ahiçelebi mahallesinin Lüleci soka

ğında Balıkhane binası yanındaki 19 No. lı soğukha
va deposu denilen beş katlı kagir bina 
Galatada eski Sultan Bayazıt yeni Hacı Mimi mahal
lesinin eski Zarifi yeni kale sokağında eski 2, 4 yeni 
24 No. lı ev 

1200 

120 
ÇAGLAYAN'da 

5 Yıl 

2 Yıl 

Acele Sa+.hk Hane 
Fatihte Çarşnmbada Tevkii Caf 

mah. Mesnevihane sok. 11 No. haJlB 
satılıyor. 

Cerrahpaşada Hubiyar mahallesinin Bozacı odaları 

sokağında eski 19 yeni 5 No. lı ev 
Boğaziçinde Balta limanında Dutlubostan denilen 

48 2 Yıl 

2,95 hektar sebze bahçesi 100 3 Yıl 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalarındaki müddet ve ki

ralar üzerinden açık artırma usulile ayn ayn kiraya verilecektir. İstek
lilerin ve şeraiti ile tediye şartlarını öğrenmek istiyenlerin 31. 1. 938 pa
zartesi günü saat on dörtte Milli Emli.k müdürlüğünde toplanan komis
yona E!elmeleri. M. (282) 

Büyük fedakarlrklarla celbine muvaffak 
olduğumuz me,hur rakkaseler 

MISIRLI 

AMİRA CEMAL 
VE 

SUDANLIZEYNEB 
Bu aksam seanslanna başlıyacaklardır. 

Müracaat: Ayni sokağın 3 cü ~°' 
lu hanede Mme. Loksandra. 

Sahıbı Ahmt'I it~mın \1 Al.Mı\N 

Umwru Neı;ırıvııtı idare Bdeıı: 
S. SAi.iM 

GazeteeiJik •ve N eşnyat l'Urk Llmftet 
Sirketi. Basıl !ığı ver TAN matoaı:ı~• 


