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Parti Grupunda 

Bulgaristandaki Türk 
Ekalliyetleri Görüşüldii 

Büyük Şef B. Blum Muva Olamadı 

Yann Şehrimize 1 yeni Kabineyi Tekrar 
Gdfy~ C ' 

.:../J=':amr:::W.::. . hautemps Kuruyor 
B a,vekil Celil Bayarm la

tanbulda et ticareti ile 
~&kalı itler toplanbımda aöyle
difi nutuk, en canlı ve aamiml 
Lir halkçılıiın ifadeaidir. Bayle 
llzleri bir kabine tefinin aizm· 
dan ititimelc bir mi:lete ferah 
te emniyet verecek bir imildir. 

Batvetu, evvell İstanbul halkının 
ileri ihtiyaç seviyesi ile maddi imkAn-

• llz1ık arasındaki aykınlıjı ileri sürü
ıot. Diyor ki: 

Haricig.e Vekilimizin izahatı 

Irkdaşlanmızın uğradığı tecavüzlere 
karşı Bulgar hükumetinin alacağı 

tedbirlere intizar ediyoruz 

türlı, relalıatlerinJe B'lf· 
velıil B. Celal Bayar bu
lrınJuiu halde, bugün An· 
karadan hareket buyura- ı ı 

calılarJır. 

Büyük Şelimiz, yann 
fehrimizi ıerellenJirecek
lerJir. 

Sabık Başvekil, Sosyalistlerin Eskisi 
Gibi Hükumete İştirakini İstedi 

Parla, 17 (TAN) - Sosyalistler li
deri B. Blum'un kabineyi teşkile mu
vaffak olamaması üzerine Cümhur
reisi B. Lebrun. işe baştan başlamak 
lüzumunu hissetmiş ve eski Başvekil 
B. Chautemps'ı kabine teşkiline me
mur etmiştir. B. Blum, milli birlik 
kabinesi kurmıya çalışmış, radikal 
sosyalistler, Daladiye'yi, bu kabine
nin programı ve teşekkülü tarzı hak 
kında izahat almıya memur etmiş
lerdi. Radikaller, halk cephesi mü
messillerinden başka muhalefet par
tilerinden bir kabine teşkiline mUte 

"İatanbul büyük fehirlerimbden 
htrtciır. İçinde maalesef fakiri. orta 

1 
~çoktur. Bunlar, hayatı anla
lraıf, hayatım muntazam idare etmek 
lsttyen insanlardır. Ancak pahalılık
._ dolayı bu imklnı bulamıyorlar 
le aıkmtı çekiyorlar. Sıhhat üstatis-
tlkıeruıe göre, İstanbulda da gıda u-

• tQzlutunu temin etmek lhımdır. Va
~ aağlığuu korumak için gı
- ınaddelerini birer birer ele alarak 
~tacağız. Bunun için her feda
ltlrhjı yapacağız Şimdi. İstanbulda 
etten bqhyoruz. Çünkü burada et fi
htları fazladır.,. 

Ankara, 17 (A.A.) - C. H. P. Mec 
lis grupu bugün 17-1-1938 saat 14 
de Antalya mebusu Dr. CemaJ Tun 
canın başkanlığında fevkalade bir 
toplantı yaptı. 

Bolu mebusu Ismail Hakkı Uzmay 
söz alıp fırka ya vermiş olduğu takri 
ri izah ederek Bulgaristandaki Türk 
ekalliyetleri hakkında fena muamele 
nin devam ettiğini ve hali Türk mek 
teplerine türkçe hurufatın girmediği 
ni ve tabammUl edilmez tazyikler al 
tında vanm yoğunu atarak Türkiye 
ye gelmek istediklerini ve böyle bin 
terce Türk ailE·lerinin yok pahasına 
mal ve arazisini sattıktan sonra hie 
ret intizarile elinde kalan birkaç pa 

B d rayı da bitirip manen ve maddeten 
u sözler, halkın bir derdini e- sefil bir hale geldiklerini anlatarak 
rinden duyan ve kendine dert 

M- bunlann bu elerlli vaziyetten bir an ~ bir devlet adamının lisanıdır. 
~ fk•·--..at ve içtimai meseleleri evvel kurtanlması için ne gibi tedbir 

waau& • Hariciye Vekilimiz ~en görmeyi ve karşılamayı bi- ler alındığını sıhhat ve içtimaı mua B. Ru··,m· Arcu 

... ele aldıtJ bir iti 811 ameli ve doğru =======(=A=rk=as=ı =8=l=nc=ı=.I•=!)====:========-=== 
~ llOlluna gettrmiye alışık bu-

~bir devlet adamı, bu pki'd• Hayat Pahalılığı İle Mücadele 
\lfabW,. 

lat.nbulda et derdlntn Bqveldll- k 
~ııı:ıeı::.::..:.:.w:ı:: Etten Sonra Ekme ve .. ~ ~ ;..a ... -~..-~ :::-.,_,_ ... _... Süt de Ucuzlatılacak 

uniyetle karplanacaktır. 

~Ok bir fehrln çetin ve yonıcu Et fiyatlannrn kilo başına 10 ku 
tı lçJnde çok kuvvet sarfedilfr. rut ucuzlatılması Yolundaki kararın 
~ yerine getirmek hususunda tatbikma geçilmek Uzere hazırlıklara 
-llbı bil= gıdanın elbette mühim bir bqlanml§tır. 
~ert "Udır. Haddtnclm fazla pahalı- Kilo ba,ma indirilecek on kunışun 

1tlztinden Iatanbul haDmım mU- yanar hayvanlara mahreç limanların 
~bir Jaanın1n bu sıdadan mahrum dan mezbahaya gelinceye kadar öde 
~· verem gibi butalıklann bel- nen navlun, nhtım ve hayvan borsa 
~kaynaklarından blrldlr. ı.tan- aı tlcretıerinden, yanm da mezbaha 
VQ!uıı llbhat istatistilderindekl bu reemiııden temin edilecektir. F.easen 
lloJrta da BqvekUim z:i.D dikkatini mesbahada almmakta olan blltiln re 
~- simler ve masraflar fiyatlan yllkaek 

Jatanbul gibi geri blmıl, me-
deni teÇlıizatıam en mUhim 

olın bir zamanda t.eebit edilerek ha 
zırlanımş olan nizamname htlJdlmleri 
ne dayanmaktadır. Hayvan kıymetle 
rinin artması veya azalması gibi tica 
rf fiyat değişiklikleri karşısında mez 
baha resimlerinin de tabiatile indiril 

mesi i~ap etmektedir. Navlun tıcntle 
ri evvelce, u olduğu halde 80ll sa 
mantarda artmı1tır. Bir koyun Trab 
zondan Istanbula 50 - 80 kurup 
naldedilirken hayli samandanberi 
80 kuruftalı aşağı getirelemez olmut 
tur.Son kararla.gerek navlun ücretle 
ri, gerek meJJbaha resmi eeaslı bir tet 
kikten geçirilecek, bu defa yapılac&k 
tenizllttan bqka ilerisi içbı de daha 
fazla indirmek imkAnları aranacak 
tır. 

Gula maJJel.erl llCIDlaftı 
i~ Belediyenin rapora 

Diğer gıda maddelerile y..,ama 
§8.J'tlannda ucuzluk temJn edilmesi 

(Arkası , ınCld~ t 

1-1 bile tamam olmam•f bir tehir 
~ ÇOk eel1re muhtaçtır. Fakat bu 
~ için 811 IOD batıra gelecek kay-
l'fııd-baJkm zarurl gıdamdır. Et üze. ========11;================= 

~~.~r:u::::: Halk Bankası Kanunu 
~ llhhati üzerinden alınan bir 

~~ ~ çokren:: Mecliste Kabul Edildi 
tM... ınaıtyeı masrafının -sıkı bir su-
-·q hesap edilmemem ve iflerin e-

:::.~~ IUrette yoluna tonuımamam B. Berç Türkerin İtirazlanna 
la~ ınutavU111tlann elinde ta-

.::~ ,_ netlcelerinden İktısat Vekili Cevaplar Verdi 
11..llhhat üzerinde olan tesiriydi. Ankara l7 (TAN muhabirinden)-
-ıncbd haUan b.aleri berinde bı-

~~tılo..-..1-. u-ıı. -ı.ı. hududu Büyük Millet Mecllsinin bugünkü top 
AHIQI n&&ao ~ Jant.ısında birçok ·kanun lAyihalan 

~ Yakın yerlerin et fiyat- müzakere ve kabul edildi. Halk Ban 
>-. tehir içindeki fiyatlan muka- kası ve halk sandıklarının t~kiline 
~ ed1nee ıstırap duyuyordu. Şeb- dair kanmıun müzakeresine başlanma 
... kdQu ve ahricinde et fiyatının dan evvel Maliye Vekili izahat verdi, 
~at1ar farklı olmumı bir ttirlil Halk Bankasına resmi membalardan 
~ >'•lıranuyordu. Hiç fiiphe yok yapılacak yardım şekillerinin bu ka 
~~Ukayese tamamile yerinde de- nunla tesbit edildiğini söyliyerek müs 
~Qçiik bir merkezin civardan taceliyetle görll$tllmesini teklif etti. 
~11L. ec:lUen ve nakliye masrafile 
\~~risklerden biri olan et ffya- Berç Türlıerin •özleri 
S1'UJ[ bir merkeze uzaktan gelen Bu teklif kabul edildi. Liyihanın 

Japonya, Çinle 
Münasebetini 

Kesiyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Uzak Şark 

harp ve siyasetine ait en mühim me 
sele Japonyarun Çank Kay Şey rejimi 
ite münasebetini kesmesidir. Japon 
Hariciyesi namına söz söylemiye sala 
hiyettar bir zat münasebetlerin bu şe 
kilde kesilmesinin. sulh mfü:akereleri 
nin bUfiiJ kesildiği manasını tazam 
mun ettiğini söylemiştir, Ayni zate 
göre Çank Kay Şek samimiyetle sulh 
istedğı takdirde müzakerelere başla 
nabilecektir. Mareşal Çang. Japon 
şartıannr katiyetle reddetmiyerek 
bunların gayri kabili kabul olduğunu 
ihsas ile iktifa etmiştir. Bu zat. Al 
man sefirlerinin sulha tavassut ettik 
terini itiraf ve Japonyanm Pekinde 
~kill eden hUkO.meti henüz tanı 
madığrn• kavdf!'tmt.,t;r. 

/irinci bir l•panya 
Fakat Japon matbuatı. Pekin hU 

~etinin yakında Japonya tarafın 
dan tantlacağını sövltiyor ve bu tam 
_,_. u-. .. lco.t ve e~ .. "~' çıw.d@ teetıı 
... ~ aıtlm..U rejimlere t~D 
ecİÖeeellnl nl,,. edlyıorlar. Şinban ga 
'lletMtne ~re Japonyanın yent rejimi 
tan.ımUJ Ur.erine Rnma ve Berlin de 

(Arkut K ~etd!!) 

Mahkeme 
Salonunda 

Cinayet 
Bir Çocuk, Babasının 

Katllhd Yaraladı 
hmit, 17 (Tan muhabirinden) -

BugUn saat 15 te ağır ceza mahke 
meai salonunda feci bir cinayet işlen 
di, bir çocuk babasının katilini ta 
banca kW'§unu ile ağır surette yara 
ladı: 

Reis Nailin bqkanlığ'mda kurul 
m111 bulunan mahkeme heyeti, Ali 
Ça.VU§U öldüren U.Z Mehmedin muha 
kemesini görüyordu. LA.z Mehmet. 
eskidenberi devam eden bir kan da 
vaaı ytlzllnden bu cinayeti işlemişti. 
Salon, 90k kala.balıktı. 

Durutmanın en heyecanlı bir saf 
haamda silAb sesleri duyuldu ve ka 
tiJ suçlusu Lb Mehmedin kanlar için 
de yere yuvarland•ğı görüldtı. Mah 
keme, heyeti, dıinleyiciler, heyecan ve 
tellf içinde yerlerinden fırladılar. 

Biraz sonra sillhı atan meydana 
çıka.nldı. Bu, Ati Çaweun oğlu 13 
yaşlarındaki Mehmetti. Babaamın in 
tikammı almak için f>T88t kollam". 
Llz Mehmedi hl.kimler heyeti karşı 
l!mda ayakta dururken vurmuştu. Çı 
kan seraeri ku"'unlar. bereket versin 
ki, ba.şka bir kazaya meydan verme 
di. 

Llz Mehmet, çok &in' yw.ralı oldu 
tu ic:in hastaneye kaldınJmn.br Dal 
da QObanl•k vanan kUc;tlk Mehmet. 
tfP.,.h11.J tPvkif Pdf1mh.t.ir. 

B. C hautempı 

mayildi. Para serbestisini muhafaza, 
İspanyaya karşı ademi müdahale, 
beynelmilel gerginliği izale nokta
lan üzerinde ısrar ediyorlardı. Blum 
faaliyete geçtikten sonra komünist
ler kendisine kayıtsız ve şartsız mü
zaheret ve hükumete iştirak vadinde 
bulunmuşlar. fakat komünistlerin hü 
kiımete iştiraki ihtimali radikal sos
yalistleri çekingen bir vaziyet almı· 

t Arkası ~ ıncıde ı 

Elektrik Şirketi ile Müzakere 

Şirket, Son Tekliflere 
Müsait Cevaplar Verdi 

Ankara 17 (TAN muhabirinden)- ta dün Vekalete cltvcli-edilnU(ıtir. 
llıtaablıl 81e11trt1r tMrketl .__tmm Bu t:emuııa ye alman cevabııı. mw 
ıslahı ve halktan ıvezsiz aldığı para cut lhtillfm halline doğru mtlaait ga 
larm iadesi hakkında Nafia Vekileti rüldüğü zannedilmektedir. AnladJjl 
ile Şirket arasında uzun zamandanbe DllJI& göre lirket. lstanbuJ elelrtrik 
ri devam eden milzakere ve muhabe santral tebekeeinin ~amen ıalahı 
re müsait bir safhaya girmlttir. Brilk na matuf olan teklifleri ve balktaa 
selden gelen firket murahhas azası fazla aldıjı paralarrn müzakere neti 
B. Special son defa Ankaraya gelerek ceaf iadeainf kabul etmektedir. Bu hu 
Vekaletle temasa geçmi§ olduğu gibi susta daha geniı maJdmatı yakmd& 
Şirketin bu ayın on ~ine kadar elde etmeyi ve okuyucularımıza bil 
venniye mecbur olduğu tahriri cevap dirmeyi Dmit ediyoruz. 

Sabık Bir lngiliz Nazırı 

Eski Hindistan Nazın 
Matbaamızda 

B. Vedgvud Harici İşler Hakkında 
Bir Tetkik Seyahatine Çıkmışbr 
lngilterenin sabık Hindistan Namı 

B. Wedgvood Benn dün Ankaradan 
şehrimi7.e gelmif, akşam da .. -·plon 
ekspresile memleketıne dönmUıttUr . 

B. Benn Mak Donaldın ikinci kabi
nesinde H ndistan Nazırı sıfa+iyle 
mevki almıştı. Otuz Uç senL'deoberi 
hemen hemen fasılasız suret .. e ıngil
tere Parllmentosunıda aza bulunmuş
tur. 

.\hi fiyatından elbette ucuzdur. heyeti umumiyesi hakkında ilk sözü 
~ .:uzıuau bilyük merkezde ıe- Afyon mebusu Berç Türker a1dı. Berç 

IS kln 10ktur. Türker. hükumeti bu teşebbüsünden _...._ ................. . 

Bu son seyahati esnasında 1tn'ya, 
Yunanistan, Mısır, Filistiıı ve Surlye
yi dol&1m19, sonra memleketıinlv! gel 
m gtir. Ankarada ancak Cumıtrtesi ve 
Pazar günleri kaldığı için büttın şid
detli arzusuna rağmen devlet adam
lanmuJa temasta bu1unamamıştır. 
Yalnız tnus başmuharriri Falih Rıf
kı Atayla uzun bir mU1lkatta l-ıuh.ın
muştur. Bu mOJlkattan da son JP..re
cede memnun kalmış ve Bay Atayan 
dilftlncelerini çok kıymetli ve , azip 
bulmuştur. 

'-tt, Uııuıııa beraber İstanbuldakf et dolayı tebrik etti, bankanın küçük 
.._ fiyatı, bugünkü maliyet fiyatı- esnafa ucuz kredi temin etmesini 
~ U!ııuınt şartlara göre de çok memnuniyetle karşıladığını söyledi. 
"1l'or ~; Başv.ekililbiz bu noktada Sonra birkaç sene. evvel t~tan~u~da 
ltt1._ - . ki· 'Ba.rice yaptıgımu fiyatlar bulunan ve sonra ıdareslzlik yuzun-
~ lhracatta en ucuz satan bi- den' infisah eden Esnaf • bankasının 
h~ Tnrkytedeld perakende fi- v~yetini hatırlattı. Bu akıbete uğ-

cllter meınleketlerd4'ki sa- ~için ~,.!:1',::ef° 
<Aıllw a ~> , .. • 

B. Şalrir Kaehir 

YEDIGON 
Buglln çıkan saynımda yeni (Çalı 

K\llU) ile Ulltad Turban Tan'm (Fa 
tib lltanbulda) eeerini .. mdlve kadar 
takip edemlyenler lctn mufauaJ birer 
hWba neFetti. Bugün (Yedigfln) u 
bttttln mUvezzUerden isteyiniz. 

tw:RMl9WS .......... " .... ---

Sabık Nazırın •özleri 
Bay Benn dün matbaamızr 7.lvttret 

ederek memleket ve dünya iflerlnden 
uzun uzadıya bahsetmi,tfr. MenaJeke· 
timiz bakkmda en çok allka duyduğu 
nokta. ntrkiyenin tamamıyle umumf 
menfaat ve millf birlik ~lan lberi ve neticede.Ulmiıııl 
ne geniş. tesamUhklr ve iatikrarb bir mµetur. .. 
rejim kurm111 olmuıc:tır. 1928 aeneain 



2 TAN 

Yazan: 

'•tı· H d 

DENİZ VE LİMAN : • , 

[Tercüme ve iktibas F } ı• d • 
~ ay ar Mithat 

·ı 

D 

hakkı mahfuzdur.] ener er aresı 

M l Dünden itibaren 
~şan .? .. e e- T ahlisiyeye Geçti 

1 Uş 
• Deniz Bank Umumi Müdürü Yusuf ee 

No. 49 

B ir gün Kamil Paşayı ziya-
rete gitmiştim. Odada yal

nızdık. O sıralarda İttihatçılar 
kendisini çok sıkıştırmışlardı. Mü 
teessir ve bedbindi. Bana dedi ki: 

- Parlmentarizm denilen ve 
garp memleketlerinde takip edi -
len idare ususlu nazari olarak pek 
iyidir. Fakat bu memleketin se
viyesi bunu tatbike henüz müsait 
değildir. Bence yegane kurtuluş 

yolu şudur: Politika münakaşala
rını tamamile durdurmak, mem -
leketin harici siyasetini dahili iş
lerden ayırarak tam istiklal te -
mi~ ~tmek, dahili işler için geniş · 
salahıyetli bir Ingiliz mütehassı 

sı getirerek birkaç sene onun sırf 
imar ve terakki gayesile çalışma
sına serbestçe meydan bırakmak .. 
Şu cevabı verdim: 

- Bir ecnebi mütehassısa mu
kadderatımızı bağlnmamızın bü
yük mahzurları vardır. Bu sayede 
ümran artsa bile halkın siyasi in
kişafı geri kalır. Fakat bunları 

bir .tarafa bıraksak bile Avrupa 
bu ışe razı olrunaz. Mütehassısı ne 
reden getirecek isek o memleke
te karşı bir temayül göstermiş o
lacağız. Bu hareketimiz Avrupa
da kurulu müvazeneyi bozar ve 
rekabetler uyandırır. Bunun bir 
misalini Bulgaristan meselesinde 
gordük. Yapılan tahrikler netice
sinde Bulgaristanın elden gitmesi 
tehlikesi hasıl olduğu sıralarda 
babam lngil~rede ortaya bir 
fikir atmıştı. Gordon P{lŞa adı 
altında Sudanı fetheden İngiliz 
devlet adamlarından Gordonu, u
mumi vnlf 12ty~15Ulgamtana~n 
dermek... Bu tekliften en ziyade 
kor"kanlar İngilizlerdi. Başımıza 
iş açılır diye derhal Gordona, bir 
vazife bulmuşlar ve ortalıktan u
zaklaştırmışlardı. Halbuki siz şim 
di bütün memleketin idaresinde 
sözü geçecek, hudutsuz salahiyet 
saJıibi bir İngilizden bahsediyor
sunuz. Ne İngilterenin, ne de baş
ka bir memleketin bu yolda bir 
rol için bize kuvvetli bir adam ve 
reccğini zannetmyiorum. 

\. B u mütaleamdan sonra Kfı. 
mil Paşanın ağzından bir 

tek kelime almak mümkün olma
dı. Derin bir sükunetle önündeki 
kağıtları mühürlemiye başladı. 

Ahmet Rıza Bey yüzünden İt
tihat ve Terakki ile benim aram
da bir soğukluk vardı. Ahmet Rı
za, kendi fikrini körükörüne ka
bul etmiyenleri dost saymazdı. 

Pariste bu yolda hareket ettiği 

gibi, ayni muameleye memlekete 
avdetten sonra da devam ediyor• 
du. Benden baska Sabahaddin 
Bey de sevmediği adamlar arasın 
da idi. Hele Prensin büyük nüma
yişlerle babası damat Mahmut 
Paşanın cenazesini İstanbula ge
tirmesi, gelir gelmez ademi mer
keziyet partisini kurması Ahmet 
Rıza Beyi çileden çıkarmıştı. Ga
zetelerde ve gazeteler haricinde 
İttihat ve Terakki ile aedmi mer
keziyet tnraftarlan arasında kor
k.xnç bir mücadele başlamıştı. Va 
tanın selameti bakımından bu hal 
lere müteessir olmamak kabil dP 
ğildi. 

un ce erı ~iya Oniş, ~ün ~ğ~~d~~ .. sonra Tahli 
sıye Umunu Mudurlugune giderek 
tetkiklerine devam etmiştir. Liman 
işletme idaresi ile Denizyollan Müdür 
ltiğü, kendi teşkilat ve hizmetlerine 
ait birer rapor hazırlıyarak umumi 
müdüre vermişlerdir. Tahlisiye Mü 
dürlüğü de bir rapor hazrrlayacaktır. 
Fenerler idaresinin Deniz Banka dev 
ri, dün bitirilmiştir. Tahlisiye Müdür 
lüğü muhnsebesi. idarenin gelir ve rü 
sum .. h.:saplarile kasasına el koymuş 
ve butun muameleler dünden itibaren 
bu müdürlük tarafından görülmeye 
başlanmıştır. Halen idarenin elinde 
120 kadar fener vardır. Bunlar tama 
men tahlisiyenin emrine geçmiştir. 

Yusuf Ziya Oniş, tetkiklerine bu 
gün de devam edecek ve fabrika ve 
havuzlan gezecektir. 

Kamil Paşa 

lstinye Dok Şirketi 
Hükümetçe satın alınan lstinye 

1 
Dok Şirketi hissedarlar umumi he 
yeti, bu sa:bah toplanarak tasfiye he 
yeti seçecektir. 

ğnn, beni mde ayni fıkibete uğn 
yacağımı anlattı 

B u hikaye üzerine ben de ta-
bii olarak seyahatten vaz

geçtini. Sabahaddinle beraber Se 
lanikte kaldım. Sabahaddin, Se
lfınikte İttihat ve Terakki liderle
rile temasa gelmekten vazgeçmiş 
ti. Ben bu fikrine iştirak etme -
diın. Enver, Talat ve Cemal Bey
leri ziyaret ettim. Ziyaretimi ia
de ettiler. 

Eskiden tanıdığım binbaşı Sa

llihaddin Bey bir gün otelimize 

geldi. Sabahaddin Beyle bana de

diki: 
- Her ikinizin de Avrupaya 
üıınıenız 1ıayını uıw. zauıuııu -

ruz henüz gelmemiştir. Vatanı se
viyorsanız bu fedakarlığı yapma
lısınız. 

Hiç beklemediğimiz bu sözler 
bize hayret verdi .Çünkü bu vata
nın toprağı üzerinde yaşamıya 

herkes kadar biziın de hakkımız 

vardı. 

İki gün sonra beni belediye 
bahçesinde bir ziyafete çağırdılar. 
İttihat ve Terakkinin Meşrutiyet 

hakkındaki emellerine hiçbir iti
razım yoktu. Daveti l:abul ettim. 
Ziyafette birçok nutuklar söylen
di. Babamın icraatı, hamiyeti, va
tan için nefsini feda etmesi ileri 
sürüldü. Babam çok alkışlandı. 
Bana da sathi bir teveccüh gös
terildi. Ziyafet herhalde neşeli ve 
samiıni bir hava içinde geçti. 

6 İlkkanun 1908 senesinde 
Mabeyin başkatibi Cevat 

Beyden bir mektup aldım. Abdül
hamidin beni ayan azası yaptığı 

ve bu karnnnı Babıaliye de bil
dirdiği tebliğ ediliyordu. 

Abdülhamidin iradesi İttihat ve 
Terakki tarafından pek fena kar 
şılandı. Yaşımın müsait olmadığı 
ileri sürüldü. Padişahın iradeyi ge 
ri alması istendi. Bu mümkün ol
mayınca iş gazetelere geçti. 

Tevfik Fikretin, Babanzade İs
mail Hakkının, Cenabın imzalari
ile Taninde şiddetli yazılar çık

tı . Bu yazılarda bir taraftan Ab
dülhamit tehdit ediliyor, bir ta
raftan da ben istifaya çağınlıyor
dum. 

(Arkası var) 

Şirket tesisatının devrine tasfiye 
heyetinin hesaplan üzerinde yapaca 
ğı incelemelerden sonra başlanacak 

ve doğrudan doğruya fabrika ve ha 
vuzlar müdürlüğü tarafından devralı 
nacaktır. 

Fabrika ve havuzlar müdürlüğü, 

kendi mühendisleri vnsıtasile mevcut 
tesisatı gözden geçirmiş ve yapılacak 
tadilat ve ilaveler için bir rapor. ve 
proje azırlamıştır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü 
Deniz Ticaret Müdürlüğil teşkilatı 

nm Umum Müdürlük haline getiril 
mesi için hazırlanan kanun layihası , 

meclis ve encümenlerinde tetkik edil 
mektedir. 

BugtinkU te ~nô.t ve kadro yeni 
~lCT 6Ul~ 5cıııg1cı;1n::\,'Ch .. ~~ AJUilıı;,::>a 

liman kontrol heyetleri, teknik vası 

talarla kuvvetlendirilecektir. Ticaret 

işleri için bir servis kurulması ve bir 

istatistik bürosu açılması mevzuu ba 

histir. 
Deniz Ticaret MüdUrü Müfit Nec 

det, bugünlerde Ankaraya giderek 
bu işler Uzcrinde Vekaletle temas e 
decektir. 

Deniz Müsteşarı Dönüyor 

Yeni gemilerimizin inşaatını tetkik 
etmek üzere Almanyaya gitmi§ olan 
Deniz Müsteşarı Sadullah Güney, per 
şembe günU oradan hareket edecek 
ve cumartesi günü §Chrimize dönmüş 
bulunacaktır. 

ÜNİVERSİTEDE: 

alebe ~rupları Bugün 
Seyahate Çıkıyor 

Sömestr tatili dolayısile seyahate 
çıkacak talebe gruplarından biri bu 
gün Romanya vapurile Atinaya, diğe 
ri de Konya ve Ankaral'Y'a gidecektir. 
Talebe kafilelerine üniversite doçent 
teri de refakat etmektedir. 

Ikincitcşrin iptidalannda mebu 

1 san meclisinin açılması kararlaşmış 
tı namzetliğimi koydum. Ittihat ve 
Terakki aleyhime propaganda 
yaptı. Yalnız 76 rey alarak ekalli 
yette kaldım. Mebusluğu kaybet
tim. 

İki Misli Seyyah Gelecek 

Geçen seneye kadar Akdeniz.in 
muhtelif limanlarına uğrayan seyyah 
vapurlarının çoğu Istanbula gelmiye 

rek, Pireden dönUyorlardı. Bu sene 
bütün lngiliz vapur kumpanyaları 

turizm servislerine tahsis ettikleri 

vapurlannı Istnnbula da uğratacak 

lardır. Bu sene Istanbula Amerikan, 
Ingiliz ve Alman seyyahlar, geçense 

O sırada Manastır valisi Saff;t 
Paşa beni Manastıra davet etti. 
Derhal yola çıktım. Selaniğe gel
diğiın zaman Prens Sabahaddini 
orada buldum. 

Balkan tütün konferansı, toplantı halinde 

POLİSTE: 

Bir Amele Tren 
Altında Feci 

' 
Şekilde can verdi 

Dün saat on birde Yedikule ile 
Y cdikule Balıklı Rum hastahanesi a 
rasmda demiryolu üzerinde tüyler 
ürpertici bir facia olmuş, Yedikule 
§imendif er imalathanesinde tesviyeci 
Ismail Oğuz, tren altında kalarak pa 
ramparça olmuş ve feci bir şekilde öl 
müştUr. Kazayı, Ye.'.jilköyden gelen 
tren yapmıştır. Ceset, üçe bölünmUş 
tür. Kafası hadise yerinden 50 metre 
kadar uzağa atılmış, göbeğinin Us 
tünden kesilen kısnn ikinci bir parça 
olarak bölünmüş, cesedin alt kısmı 
da kesilen yerde kalmıştır. 

Makinist: 

"- Düdük çaldım. Adam yoıoan 

çekilmiyordu. Yanına yaklaştığım 

zaman esasen sinir hastahğınn tutul
muş olan İsmail kendisini makinenin 

altına atmıştır. Bu vaziyette maki-

neyi durdurmıya imkan yoktu.,, de

miştir. 

Tabibi adil Enver Karan, cesedin 
gömülmesine müsaade etmiştir. 
Müddciuınum" avini Hikm. t. 

tahkikatına devam etmektedir. 

BELEDİYEDE: 

Kanalizasyon işleri 

Tamamlanıyor 
Kanalizasyon Şirketinin, mukavele 

si icabı yapmıya mecbur olduğu tesi 

sattan yalnız Cihangir - Kasımpaşa 

taraflarında bazı in§8At kalmı§tır. 

Bunu da Hizarana kadar bitirecek, 
bu suretle ilk mukavelesine göre yap 
mrya mecbur olduğu işleri tasfiye ede 
cektir. 

Kömür Depolan Projeleri 
lngilterede hazırlanan liman ve kö 

mür depolan projelerinin tamamlan 
dığı ve postaya verildiği Ilınan mü 
dürlUğüne bildirilmiştir. Bu projeler 
katidir. ve lktısat Vekaletinin tasdi 

kından sonra derhal tatbik edilecek 
tir. 

Vesait buhranı karşısında mavna 
almak iç.in Pireye giden heyet 25 mav 
na almıştrr. Bunlar romörkörlerin ye 
değinde olarak birer ikişer limanımı 

KONGRELER: 

Şark Tütünleri 
Konferansı 
Dün Toplandı 
Şark tütilnleri, konferansı, dün sa 

at 15 te Trabzon saylavı B. Hasan 
Sakanın reisliğinde Tophanede eski 
Boğazlar komisyonu binasınd~ top 
lanmıştır. 

Bay Hasan Saka, kongreyi kısa bir 
nutuk söyliyerek açını§, murahhasla 
ra teşekkür ederek demiştir ki: 

,._ Müşterek bir Şark tütünleri ofisi 
kurmak fikri, 1931 senesinde Balkan kon
feransında Türk heyeti tarafından teklif 
~dilmişti, Bu hususta hazırlanmış olan pro 
l~ uzun ~~ınandanberi iyice tetkik edilmiş 
tır, Bu ıtıbarla buıünkii çalışmalarnnuı 
kolay laşbracak tır 
Şark tütün ofi;i, memleketlerimiz ara • 

smdaki iktısadi münasebetlerin inkişafma 
ve dostluklnrnnu:m takviyesine yardım e
decektir, Iktısadi münasebetler, milletlerin 
biribirlerine yakınlaşması için en emniyet 
li bir yoldur, 

Sizlere çalışmalarınızda muvaffakıyet 

dilerim ... 
B. Hasan Sakanm nutkundan son 

ra, Yunan delegasyonu namına söz 
söyliyen Yunan Baş konsolosu M. Ga 
fos dost memlekette gördükleri htis 
nü kabul ve misafirperverilkten dola 
yı Türk hükfunetine, konferans namı 
nn tC8Qk;kil .. ,"fülmoalnl tct.:ı:f"c ·~~ .. 
ıu. ı'eKııt-ırauw cwuuıı;ı, .of!ı;;Vl!ınr"Ve 

lal Bayara bir te~kkür telgrafı çekil 
miştir, 

Dünkü celsede, Yunan delegesi, 
bugün görüşülmek üzere bir rapor 
hazırladığını bildirmiştir. Konferans 
bugün yine saat 15 te ayni binada 
toplanacaktır. 

Konferanstaki Heyetler 
Sark tütünleri konferansına iştirak eden 

Yunan murahhas heyeti, Yunanistanm la 
tanbul başkonsolosu B, Gafos'un reisliği 

altinda ve Yunan iktısat nezareti umumi 
müdürlerinden B. Teodoropoulos ve tiltiln 
enstitüsü müdürü B, Argiridis'ten mürek
keptir, 

Bulgar heyeti de, Bulcar ba;ıkonsoloso 
B, Slivcnski'nin reislitinde Bulcaristan zi 
raat bankası umumi eksperi B, Vinçef ve 
Bulgaristarun meşhur tütün tilccarlarmdan 
B. Polayef'ten mürekkeptir, 

B, Polaycf rahatau: oldufu için henüz 
lstanbula gelmemiştir, Bugün şehrimize 
gelerek konferansa iştirak etmesi beklen 
mcktedir, 

za getirileceklerdir. 
Hassas Terazilerin Kontrolü 
Eczahanelerdeki teraziler çok has 

sas olduğu için bunların Eczacılar 
Cemiyeti ile Ayarlar mUfettişliği me 
murları tarafından bulunduruldukla 
rı yerlerde kontrol edilmesi kararlaş 
tırılmıştır. 

O da böyle bir davetname aldı
ğını, Manastıra gittiğini, fakat o
rada !ttahat ve Terakkinin adnm
lan tarafından ıslıkla karşılandı-

nelerin iki misli fazla gelecektir. Bu 
ayın sonunda Ingiliz bandıralı Röli 
yans vapurilc 550 seyyah gelecektir. 

Bu gördüğünüz reaim, lsviçrede ·değil, 'Ankarada çekilmi1tir. Kıf spoTlan 
nefeli bir grupu gösteriyor. 
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Bayındırlık 
İşleri İçin Bir 

Kanun Projesi 
Ankara, 17 (TAN muhabi· 

Tinden) - Dahiliye Vekaletiı 
memleketin bayındırlığı içitı 
hususi bir kanun projesi /ıa· 
zırlamaktadır. Proje şehir vı 
kasabalarımızın su, elektTikı 
plan, kanalizcuyon ve benzeri 
iflerini bir intizam altına alct
caktır. Bu proje köy kalkı~ 
maaına da ehemmiyetli şekil· 
de yaTdım edecektir. Proje, 
mevcut Belediyeler imar He
yeti kanununu değiştirmekte
dir. Ankaracla büyük bir tek
nik büro kurulacaktır. Beledi· 
ye Bankcuının sermayesi artt-
rılacak, bankanın ismi, M a
halli lclmeler Bankası ola
caktır. Projenin 1938 mali yt" 

lından evvel kanunlaşmasına 

çalııılacaktır. 

Resim Müsabakasında 
Kazananlar 

Ankara 17 (TAN muhabirinden)
Matbuat Umum MUdür!Uğü halkın 

toplandığı umumi yerlere asmak üze 
re re.simler yaptırmaya karar vermiş 
ve ressamlar arasında bir mUsabaka 
açmıştı.Müsabakaya birçok sanatkar 
lar iştirak etmiş ve eserlerini Anka 
raya göndermişlerdir. .Matbuat U 
mum Müdürlüğünde bir jüri heyeti e 
serleri tetkik etmiştir. Milsa.bakayı 

ressam Thap HuH'.\si ile Nurullah 
Berk ve Mazhar kazanmışlardır. Ka 
zananların mükafatları gönderilm~ 

tir. 

Milletler Cemiyeti Müzahe· 
ret Komitesi Umumi Katibi 

Ankara 17 (TAN muhabirlnden)
Milletler Cemiyeti müzaheret milıt 
komitesi umumi kA.tibi Bay Smell ve 
~i bu sabah Istanbuldan şehrimize--" 
~ . 
mizde Uç dört gün kalarak bükfımet 
ricalimizi ziyaret eCleceği ve t.t:hlnkte 
bulunacağı anlaşılmaktadır. 

MÜTEFERRİK. : 

Gaz Kursları iyi 
Neticeler Verdi 

Hava tehlikesinden korunma kO 
misyonu, dün Vilayette Vali muaviıü 
nin reisliğinde toplanmış, gaz kursla 
rmdan bugiine kadar alman neticeıe 
ri tetkik etmiştir. Kurslardan bekle 
nen faydanın elde edildiğini gören kO 
misyon, gaz temizleme ekipleri kurul 
masma ve derhal bu ekiplerde çalıŞS 
caklann kurstan geçirilmesine karat 
vermiştir. Bu rurslarm mfunkün ol 
duğu kadar çabuk açılması için be 
men hazırlıklara başlanacak, kurs& 
ilk olarak Belediye temizlik ameleleri 
alınacaktll'. 

Ziynet AJbnı Basılıyor 
Yeniden ziynet altınları yapılma.s> 

için Maliye Vekaletinden Istanbul 
Darphane ve Damga MildürJUğilne 
emir gelmiş ve faaliyete geçilmişti%" 
Bunun için birçok kalıplar hazırlsJl 
mıştır. Bu altınlardan ne kadar b& 
zırlanacağı henüz belli değildir. 

'TAKViM ve 

18 lkincikanun 1938 
SA L 1 

1 inci ny Gün: 31 Kasım: 12 
Arabi:: 1356 Rumi: 1353 
Zilkade: 16 lkincikanun: 5 
Güı.eı: 7,23 - Oğle: 12,24 
ikindi: 14,51 - Akşam: 17,07 
Yatsı: 18,43 - imsak: 5.38 

YURTTA HAVA VAZlYE1J 

1 

1 

Yurdumuzun Eie mıntakn&ı az buıutl:S• ı 
diier mıntakalar kapalı geçmiıtir, Yag~I~ ' 
Kocaelinde yağmur, Bilecik, Konya ve: pi 
zurumda kar ıeklinde olmuştur, Rüzgir1,r 
Trakya. Eğe ve cenubi Anadoluda ~ı# 
den Karadeniz kıyılarında cenuptan o<~ 
kuvvette esmiıtir, D;icr yerler aalcin P" 

mıştir, 

Dün, latanbulda hava kısmen kapalı '~ 
miş, sabah serpinti olmuştur, Rüzgar "' 
ten aaniyede 2 ile 3 metre hızla esnııo11' 
Saat 14 te barometre 760,8 milimetre: ıdl 
hararet en çok 4.2 ve en az 3,5 sandsr' 
olarak kaydedilmi;ıtir 
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t.iilli Bir Kabineye 

Doğru 
Ömer Rıza DOCRUL 

p:ransada kabine buhranı de-
İ• ~ vanı ediyor. Eski Maliye 

d az.n 1\1. Bonnet'nin sosyalistler
i en Yardım görmemek ve radikal-

. 
ı 

, 

er ~--af d • t · · t · i b "<aC ın an ıs ernıye ıs emıye 

kşa:.şına getirilmek yüzünden yeni 
• ıne kurmak hususunda uğradı
gıh ınuvaffakıyetsizlik üzerine, Cüm 
llrre· · " b· ısı, nl. Blum'un yeni bir ka-

~;e. k~asını istedi. 1\1. Blum da 

8 

1
_ lı hır kahine kurmak istiyerek 

ttıağ ~erke~ lideri Reno ile anlaş
d ak ıstenuş, Reno müfrit sağlann 
da kabineye alınmasını istediğin
\ en \'e sosyalistler buna muvafa-
at etrnediklerinden Blum'un te
Şehb" .. b IQ . Usu oşa gitmiş, o da kibne teş 

Unden \'azgeçmiye mecbur kal
IJlıştır. 

lhınun .. • c·· h li uzerıne um urreisi eski 
aşvekil 1\1. Chautemps'ı yeni bir 

!tahin t k·1· 
1 

e eş ı ıne memur etmiş bu-
llnuyor. 

b Cbautemps tarafından teşkili bekle 
, en kabinenin miUi mahiyette olaca 
l:ı, hun · · c un ıçın hautemps'ın Blum 
~e lleno ile görüşrniye başladığı, bu 
t onuşınalar iyi bir netice verdiği 
~~rde. komünistler hariç hıra
~ ak üzere yeni bir kabinenin 

ulınası mümkün olacağı anla
~ılıyo:r. 

l"ransadnki buhran daha fazla 
~ali mahiyette görünmekle bera
h ~r buhranın köklerini Fransada 

11~üın süren istimai ve siyasi ay-
tıl larda aramak icı-p eder. Bu ay 
~ •klar verimli iş beraberliğine kar 
l\t·gı~len mahiyet almış bulunuyor. 
•lıh·r~· . ı sıı- ır ıgı ve endüstrıye barışı 

.lh glarnlıyacak bir hükumet kur
<lıak, Fransanın en esaslı ihtiyacı
d·~· Fakat iş sahipleri, amele sen
L ~. alarınm ku\•\•et kazanmasını 
QUyij ' 
f Yen bir tehlike saydıkları i-
l'~~ endüstriyel güçlükler çıkara -
'ii Ve bu yüzden mali müşküller 

c'-de getirerek halk cephesini 
lıırın -
lJrı . dan daha rniisait bir hiiktime-
tı' ı!'i başına gelmesini temin icin 

&'l'a • 
ıfır. Şrnışlar ve muvaffak olmuşlar 

l'e lluna mukabil halk cephesine gi 
" lll··r · ~ırı u rıt unsurlar, mutedil na-

Si arın atılmaları ve yerlerine dış 
Yasada d h · · .... a a az ıhhvatlı davra-

''qcak • 
tef ' 18 ay evvel başlıyan sosyal 
h,,, Orın hareketine devam edecek ve 
~qta . 
l'aJc I>1Yasasım kontrol altına ala-
fir Frnasız ekonomi sistemini in-

ada s" "ki. k' l'il uru ıyecek ımseler geti-
llles· · · ı ıçın uğraşıyorlardı. 

\ tn niha~·et iş sahiplerinin inadı 
t·e solların halk cephesi hükfıme-
ltıe k 

L arşı yarım yamal&K müza-
••erer 
\r. 1 Chautemps hiikfımetini de-
ll'llliş ve b .. . . d k 1 htn ugun ıçın en çı ı amı· 

tiir··
1
"e kolay kolay çıkılarnıyacağı 

u en va . t• 'hd . . zıye ı ı as etmıştır. 
l\t ltah: Chautemps'ın yeni bir milli 

s1ll~ııe kurmak istemesinin sebebi, 
hlltıJ kavgalarına yol açmıya.rak 
lıe har arasında mümkün merte-

a en · · da . gı temın etmek ''e araların 
tıt. ış beraberliğini sağlanılamak-

h-1 
l'e~e~·vaffak olup olamıyacağını gö 

gız. 

rıflilter ·ı I 
~ rlanaa: 

TAN 3 

El.EK 
Berlin Mülakatı Bitti 

Yugoslavya Başvekili, 
Almanyadan Ayrılıyor 
Her iki Memleket, Sulh Yolunda 
Dostane Bir Siyaset Takip Edecek 

'H abeşistandaki 
B. Kalenin Devlet /ta/yan kuvveti 

Reisi Oldu Zorluk Çekiyor 

RUSYA: 
Radyo Programlan 

fYazan: 8. Felek] 
On sene evvel belki bir fantezi. bir 

züppelik sayılan radyo, şimdi biraz 
yakası toplu her aile için bir ihtiyaç 
oldu dersem keramet yumurtlamış ol· 

Bertin, 17 (TAN) - Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinoviçin Führer'le 
mülakatı bir saat kadar devam et
miştir. General Göring, Hariciye 
Naznı Fon Neurath ve Yug.oslavya 
Elçisi Markoviç mülakat esnasında 
hazır bulunmuşlardır. Mülakattan 
sonra Stoya.dinoviç, maiyetindeki zat 
ları ve gazetecileri B. Hitlere takdim 
etmiştir. 

Yugoslavya sefiri MarkoV.ç bugün 
öğle üzeri Yugoslavya Başvekili şere 
fine bir öğle ziyafeti vermiş bu ziya
fette General Göring, Fon Neurath 
ha.zır bulunmuşlar ve ziyafeti bir res 
mi kabul takip etmiştir. 

General Göring, Doktor Stoyadi 
noviç şerefine verilen av ziyafetinde 
bir nutuk söylemiş ve misaf'rini me~ 
sul bir devlet adamı sıfatiyle değil, 
fakat bir dost olarak karşıladiğını 

söylemiştir. Olen Yugoslav Kralmm 
bütün Alman milleti için unutulmaz 
bir çehre olduğunu ve Stoyad: noviç 
tarafından kazanılan muvaffakıyet

lerin ehemmiyetini anlattıktan sotıra 
Alınanyanın menfaatlerini müdafaa
ya ve sulhli korumıya hazır 0Id·1ğı!

nu. iki memleket arasında hiç bir ih
tilat bulunmad•ğmı, ik.1 taraf arasın
daki dostluğun fazla kuvvetlennıf"c::ini 
temenni ettiğini anlatmıştrr. Doktor 
Stoyadinoviç te Generalin Yugoslav
yayı ziyareti esnasında bütün b 'r mil 
Jetin kalbini kazandığım ve Almanya 
ya karşı hayranlığının, Hitler tarafın 

l .. o n u ll=neia~ı Davası 
Son Safhada 

Izmir, 17 (TAN) - İnebolu faci
ası muhakemesine bugün Ağırceza 
mahkemes;nde devam edildi. Vapur 
süvarisi Mehmet Alinin müdafaası 
yaprlacaktı. Müdafaa vekili Manisa
ya gitmek mecburı'.yetinde ka!dığm

dan isteği üzerine muhakeme talik e
dildi. 
• lzmir, 17 (TAN) - Vilayet Mecli 
si açıldı. Vali, yol ve mektep işlen ü
zer.'ndeki hassasiyetinden bahsetti ve 
vergi tahsilatındaki fazlalığa işaret 
etti. 

lzmir, 17 (TAN) - Pmarbaşmda 

Altmbağ köyünde bekçi dayı Tevfik 
karısı ile kavga etmiş. kar-sı bir bu
çuk aylık çocuğunu üzerine yorgan 
atmak suretiyle uyur bırakarak evi 
terked p kaçm11,trr. Çocuk. terıeffiis 
zorluğundan ölmüştür. Dayı Tevfik 
yakalanmıştır. 

nundan İngiltere kralını taınamile 
hazfetmiştir. 

dan kazanıJan muvaffakıyetlt!'rl gör
mekle arttığını ve iki memleket ara
sındaki dostluk bağlarırun inloşafu.u 
umduğunu söylemiştir. 

Moskova, 17 (A.A.) - Umumiyet 
le zannedildiğinin aksine olarak Yük 
sek Sovyet Meclisinin ikinci celsesin 
de, Ukranya komitesi, Sekreteri ve 
Yüksek Sovyet riya.set divan~ için 
tekliflerde bulunınıı.ğa memur komis 
yonun reisi B. Kossier, Sovyetler Bir 
liği Yüksek Sovyeti Reisliği için şim 
diki merkezi icra komitesi reisi Bay 
Kalenini teklif etmiştir. B. Kalenin 
bu suretle devlet reisi olarak kalmak 
tadır. 

B. Kossier bundan sonra, riyaset 
divanı için reis vekillerinin, sekrete 
rin ve 24 azanın tek.liflerini yapmış 
txr. Bunlar arasında içtimam bidaye 
tindenberi riyaset bürosunun altrnda 
oturmakta olan B. StaJinin ismi de 
vardır. B. Stalinin ismi şiddetli alkış 
!arla karşıJanmıştrr. Riyaset djvanı 
azası arasında bulunan U7.a.k Şark 
müstakil ordusu kumandam Mareşal 
Bluherin ve Moskova askeri bölgesi 
kumandanı Mareşal Budienninin is 
mi de çok alk•ştanmıştır. 

Resmi tebliğ 
Doktor Stoyad noviçin ziyareti hak 

kında bu akşam şu tebliğ neşroıun

muştur: 

Yugoslavya Ba.şvek;li ve Harid~e 
Nazırı B. M'lan Stoyadinoviç, Berlin
de ikameti esnasında, iki memleketi 
alakadar eden bütün meseleler ne u
mumi siyaset meseleleri üzerinde, Al 
manya Hariciye Nazırı B. Von Neu

rath ile müteaddit görüşmelerde bu 
lunmuştur. Bunu müteakip, Başvekil 
General Göring ile ve devlet ve par 
tinin birçok yüksek şahsıyetleri ııe 

de görüşmeler ve vukua gelmiş veni
hayet B. Stoyad;noviçin Führer tara
fından kabulü, bugün bu görüşmeleri 
sona erdirmişt:r. Bu görüşmeler, s:-:ı
mimi ve derin bir fikir teatisine fır. 

sat teşkil eylemiş ve karşılıklı siyasi 
düşüncelere karşı karşılıklı bir anlaş
ma ve samimi b'r dostluk havası için 
de cereyan etmiştir. Bu görüşmeler. 
iki memleket arasında, her sah~da 

Avrupa su1hüne hadim ve devamlı bir 
dostluk idamesi için lüzumlu şeraıtin 
mevcut bulunduğunu teyit eylem at:ır 
Her iki taraf, Alman - Yugoslav 
münasebetlerinin bu mesut ink 1şaft
nın genişlemesine müzaheret hakktn.
daki kati azimlerini bildı ' rmişlerdir. 

AMERİKA: 

Silahla Yapılan 
Fütuhata Karşı 
Kat'i Muhalefet 
Vaşington, 17 (A.A) - Habeş fü. 

tıuhatmın Amerika tarafından tanın
ması meselesi gazetelerde yer bulma
sı üzerine, hükumet adına söz söyle
miye salahiyettar bir zat, Amerika
nın polit'kasmda hiç bir değişi.kliğin 
olmadığını ve Italyan fütuhatına mu
halefette devam ettiğini bildirmiştir. 

Bu zat, Amerika diplomasisinin 
meseleyi son zamanlarda h çbir gö
rüşmeye mevzu yaprtıadığrnı ve B. 
Cordell Hull'ün silahla yapılan fütu
hatlan tarumıya muhalif olan Stim-
son prensiplerini tamamen muhafaza 
ettiğini söylemiştir. 

Salahiyettar Amer'kan mahfelleri. 
bu prensiplerin uzak doğu anlaşmaz. 
lığında da tamamen tatbik ediWğini 
ve Amerikanın Çindeki ekonomik ve 
politik fütuhatmı tanımaktan imtina 
eWğini kaydetmektedirler. 

Deniz Kuvvetleri için 
İstatistik Verilmiyecek 

Va.ş ngton, 17 (A.A) - Salahiyet-

Meclis. bundıın sonra. mebuslar i 
~n ayda bin ruble ücret ile ictima 
devreleri dahilinde giinde yi.iıı: elli rub 
le masraf ve aynca demir vollarında 
meccant seyııhat hakkı kabul etmis 
tir. İki meclis reisleri. masarif için 
yılda üç yüz bin ruble alacaklardır. 

Halk komiserleri meclisi reisi B. 
Molotof bugün istifa etmiş ve derhal 
yeniden kabineyi kurmaya memur e 
di1miştir. 

Haricive encümf'ni reisi B .Tdanov. 
qöytf'di~ nutultt::ı Haricive hnlk komi 
seri B. Litvin()fu övmekle beraber 
Uzak Şark hududunda Jap0n haydut 
luğunun öniine ~~rnf'k füı;ere derhal 
~:adetli hRrekette bulunulmasını ta 
'ep evlemiştir. 

Kanunu Esaside Tadilat 

Moskova. 17 ( A.A.) - Sovyetler 
Birliği Yüksek Sovyet Meclisi. kanu 
--- .... .....to:n·n '1.0 unc.u nuıÇdcC"\inde tok 

lif edilen taditatı kabul etmiştir. 
tıave edilen bir fıkraya göre. Mec 

lis divanı asayişi devletin emniyetini 
müdafaa için kısmen veya tam:amen 
örfi idare ilan edebilecektir 

Diğer bir frkra ile de. Meclis tatil 
de iken askeri bir tecavüz halinde ve 
vahut taarruza karşı karşılıklr mildR 
faa için beynelmiJeJ anlaşmalardan 
mütevellit taahhUtlerin tatbikı için 
harp ilanı hakkı da reislik divanına 

İNGİLTERE: 

lngiltere • lrlanda 

Görüşmeleri Başladı 

Londra, 17 (TAN) - İngiltere -
İrlanda konusmalan buı:?iin Mister 
Chamberlain'in lr!anda Başvekili De 
Valera'ya verdiği ziyafeti müteakip 
başlamıştır. Londradaki İrlandalılar. 
İrlanda Başvekilini hararetle alkışla
mıştır. Zabıta. hususi tedbirler almış
tı. Müzakereler. üç saat kadar devam 
etmiştir. Müzakerelere iki taraftan 
dörder nazır iştirak etmiş bulunu -
yor. 

İngiltere hükumeti, Şimali İrlan
danın Cenubi İrlanda ile birleş
mek istemediğini göstermek için 
şimalde bi~ umumi seçim yapmak
tadır. tar mahafilden alınan malumata gö. 

Fakat iki tarafın miidafaa ve 
ticaret meseleleri üzerinde anlaş
maları muhtemel sayılıyor. 

1 
re, Amerika Bahriye Nezareti bun
dan böyle bahriye kuvvetleri hakkın 
da mutat olan :statistik neşriyatını 

mam. 
Londra, 17 (A.A.) - Manchester Musiki yoluyla. mizaçları yumuşa· 

Guardian ve Daily Herald gazetele- tan bu güzel icat, konferanslar, pi· 
ri, tamamen emin membalardan aldık yesler, musahabelerle insanların gö
lan malı.imata dayanarak şu haberi zünü ve zihnini açmakta. dünya ha· 
vermektedirler. berlerini vererek bizi artık ünivenel 
Habeşistandaki İtalyan işgal ordu- bir mahlük haline sokmaktadır. Bu 

su son aylar içinde Habeş kuvvetle kadar faydalı, bu kadar güzel şey 

rinin mütemadi arzularına karşı mü- hakkında da görüşmemek mümkün 
cadelede bulunmıya mecbur olmuş- mü? 
tur. Radyonun bugünkü ehemmiyetini 

Bundan başka. İtalyanlar, Habeşli izah için bana dil döktürmeyin! Yal· 
şeflere karşı şiddet kullanılmasına mz son zamanlarda İngiltere ile İtal
rağmen yerli işçi bulmakta büyük ya arasında Arap alemi etrafında ya· 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Ke- pıJan radyo neşriyatı mücadelesi bu· 
za, İtalyanlar. Habeşistanda neşredi- nun ne ehemmiyetli bir bahis oldu· 
len kanun mucibince yerlilerin ver- ğunu göstermiye kafidir. 
miye mecbur tutulduktan ziraat mah İşte dünyada radyo programları, 
sullerini almakta da çok zorluk çe- onun bu ehemmiyeti ile mütenasip 
kiyorlar. şekilde yapılır. 

Habeş imparatoriçesi İstanbul radyosunun da bir prog-
Lo d ramı var. Bu programın musiki bahsi 

n ra, 17 <A.A.) - Habeşistan im üzerinde söyliyecek d • T çünk·· 
paratoriçesi, Filistine gitmek üzere 1 b ld k d kegı ımd. u 
Londrada . , u yo a o a ar ço . o erece çe-

n ayrılırken unparator ve •tı· ·· .. "'ld" k. k b k l b ı 
b

. k H . şı ı goruşu u ı, artı u a a a 1• 
ırço abeşlıler kendisine iyi yol- • · ·· · • 

culuk t · tt.kl . ga ben de hır soz ılave edecek deği-
emennı e ı erı sırada ağla- r 

mıya başlamıştır. İmparatoriçeye Ras ım. 
Kassa'dan maada altı yaşındaki og·ıu Benim bu sefer ilişeceğim şey şu-

dur: 
ve iki kıpti papaz refakat etmekte -
dir. 

İmparatoriçenin bu seyahati İngil

terede kışın şiddetli olmasına atfedil-

melde, sıhhi vaziyeti pek iyi olmıyan 

imparatoriçenin yazın tekrar Londra-

ya döneceğini ümit etmektedir. 

BA~MAKAl.EDEN &lABAA'I 

Canlı 
Halkçılık 

!Başı 1 inride l 
tışlardan da pahalıdrr. Bunun mana
sını anlamak müşkiildür. Et başlıca 
g!'da maddesı olduğuna göre bu man
zara yalnız hükfuneti değil, vicdanlan 
da alakadar edecek bir mevzudur.,, 

Bizim programda halkevlerinden a

lınan bazı piyesler var. Ben bunların 
sanat ve edebi kı~"'ltletini tetkik ede. 
cek değilim. (Yalnız arada söyliye
yim: Bu piyesleri oynıyan gençlerin 
kulaklarında küpe olsun. İfadelerine 
nekadar Dariilbedayi edası vermez
lerse o kadar muvaffak olurlar. Çün
kü - esefle görüyorum ki - nasıl bun 
dan otuz sene evvel her aktör Ma· 
nakyanın taklidini yapmayı sahne i
cabı saydıysa bugün de bir artist - ka
dın olsım erkek olsun - iyi oynıyayını 
deyince DarUlbedayi sesini, Darülbe
dayi edasını taklit ediyor: cümle k&-
sişlerine. sual edatlarma öyle bir çeş
ni veriyor ki. insanın içi gıcıklanıyor. 
Türk tiyatrosunun ilerisi namına da
ha küçi.lk iken bu~razın önüne 
mutlaka gel'meliyiz). 

Asıl mesele bu piyeslerin ölçüsün
dedir. Ara sıra ilave edilen bu piyes. 

e a ayar, et satışı ile alakaSl C 1•1 B ler maalesef çok uzun siirü,,·or. Pro-

olanlarla açık. şüphe götür- gramın havadis ve saire gibi di~C"r nu 
mez bir lisan konuşuyor: Et fiyatı- maralarımn saatine teca\•fiz ediliyor 
n~n inmesi bir zarurettir. Bunun için ve 0 yüzden havadislerden lıirço~ 
hükumet beled'ye ve sair teşekkülle- kırpılıyor. Bu da programların ciddi
re ait gelir kısımlanndan fedakarlık 1 yetinj ihJaJ ediyor. 
edilecektir. Satışla alakası olanlar da İkinci. nokta~ da, radyoda veri1en 
gönül hoşluğu ile fedakarlık hissele- h.a?erlerın azhgı ve tasnif ediJmeyi-
rini yaparsa hükumet bunu memnu- şıdır. Bu haberler Anadolu Ajansı
niyetle karşılıyacaktır. Fakat yap- mn verdiği biiltenlerin aynen okun
mazlarsa beklenen neticeler onlarsız masından ibaret. Halbuki Anadolu 
da tahakkuk ettirilecektir. Ajansı haberleri içinde hatta gazete-

Başvekil, yapılacak fedakarlığın lerin bile almadıkları birtakım hu
doğrudan doğruya müstehlikin lehi- susi mahiyette şeyler var. Bunlan 
ne olması lüzumunu en kati b r lisan- dinleyicilere okumakta bir fa:vda 
la ileri sürmüş ve "Hükumet tedbiri- yok. Buna mukabil, haberlerde ·gü. 
ni biz biliriz. Yaparmış g :bi gözüke- nün dahili hadiselerine dair bir tek 
lim,, diyen bulunursa 0 adama da sa- kelime yok. 
dece acıyacağını söylemiştir. Radyo idaresinin bu iki haklı şek-

Başvekilimiz, meselenin menfi ih- vamı nazarı itibara alacağından em.i.n 
timalini gözönüne getirmekle bera- olmak istiyorum. 
ber hükumetin sermaye ve saye ver- Zira radyodan maksat teravih na. 
diği kıymet üzerinde ehemmyietle mazı gibi sevap kazanmak değildir. 
durmuş ve en cazip şeklin samimi bir Bunu dinliyenler bir zevk, bir is
iş birliği olduğunu tebarüz etirmiş- tifade için dinliyor. Bu da ancak baş. 
tir. ka memleketlerdeki gibi ciddi etüt-

lerle yapılmış ve muntazam tatbik e-

E t meself"si. fstanbulun bir Slh- dilmesine titizce .iti~a edilmiş olan 
hat ve iktısat meselesi olmak- ı programlarla kabıldu. 

J ngiltere ile İrlanda arasın
faas da, İrlanda birliği, müda
llıtş~ı Ve ticareti meselelerinin ko· 
\reltit·llıasına başlandı. İrlanda Baş 
hu~ii~ v~ Milli Lideri De VaJera, 
dttıtı gUçlüJder karşısında bulun· 
de ı:~nı söylemiştir. İrlanda 932 
ltıe1t ~ıltereye arazi varidatını ver 

Almanya ve Uzak Şark: 
yapmıyacaktır. 

Diğer taraftan ayan bahriye encü 
meni de bu h'Ususta hiç bir şey bildir 
miyeceği gibi Milletler Cemiyetine de 
bu bapta kat yen maltimat verilmi
yecektir. Bununla beraber Amerika 
deniz inşaatı hakkmda Ingiltere ve 
Fransaya malumat vermekte devam 
edecektir. 

De Valera. müzakerelere baslama
dan evvel gazetecilere bevanatta bu
lunmuş ve "mühim güçlükler var. 
Biz, iki memleket arasındaki müna
sebetlerin ilerlemesini samimiyetle 
özlüyoruz. Müzakerelerin bizi bu ga
yeye doğru ilerletmesini ummakta -
yız,, demistir. 

la beraber, bütün memleketin de en 
mühim bir iktisadi davasıdır. Türki
yenin en mühim gelir membaların
dan biri hala hayvancılıktır. İptidai 
ziraatin bütün noksanlarını dolduran 

Şubesi Lağvediliyor 

Osmanh Bankası 

.ı. ıstern . İ . 
'Gl lll 

1 
ernış ve ngiltere, Irlan-

ltıa1tı " larına ağır vergiler koy· 
Ilı.işti~ i~~ harekete mukabele et -
~e ha 1 taraf arasında bu şekil-
1tlarıd!lıy~n. iktısadi harp üzerine 
tltıııll hukuıneti, İrlanda esas ka 
,, tıdan ı· ·1 
"t!tııi . ngı tere kralına itaat 
tı.tq/'1ni kaldırdı. Daha sonra iki 
\>e ı· · arasında İrlanda davarları 

t'lgi}' 
4tılaş 12 kömürleri üzerinde bir 
tlıttll~a Yapılmış ise de İrlanda 
~arıtt!ll Yolda devam ederek esas 
~~btil Undan İngiltere kralı bahsini 
dt-acta en kaldırmış, daha sonra Lon 
fl!r1111 toplanan imparatorluk kon· 
lı' sına . t• 

11' ... ış ırak etmemiş ve yeni 
-ask anunu Yauarak bu ka-

A lman gazeteleri, Japonyanın 
Çin topraklarında fazla i

lerlemesinin teh likclerinden bah
setmyie basladılar. Japonların Çin 
topraklarında fazla ilerli~·erek bil· 
tün kun·etlerini hu işe hasretme
lerinin Almanları çok rahatsız et
tiğini, Londra gazeteleri daha ev
vel yazmışlardı. Çünkü Japonla
rın Çin işine dalmaları ve yılJarca 
sürecek bir harp ile meşgul olma
ları, Almanları Sovyet birliğine 

karşı kullanabilecekleri hliyük bir 
kuvvetten malınım ediyor ve Sov
yet birliğini Uzak Şarktan yana e
mİtl bırakıyor. Alman gazeteleri de 
aşağı yukarı ayni şeyi. fakat daha 
ihtiratlı bir lisanla söylemekte ve 
mağlUp tarafın komünizm ihtila
line boyun eğeceğini ilave ederek 
banş için calışıhnasını istemekte· 

dir. 

Nevyork. 17 (A.A) - Nevyork 
Times gazetesinin bildirdiğine göre. 
Japon endüstri müesseseleri makine 
satın almak için A.merikadan 50 mil 
yon dolarlık bir kredi elde etmiye ça
!ışmaktadrr. 

Nihayet Akılları Yattı 
Kudüs. 17 (A.A.) - Arap gazete 

lerinin bildirdiğine göre lskenderun 
sancağı idaresi. Türk terim olduğun 
dan dolayı menedilmiş bulunan (Ha 
tay) kelimesinin sancağı ifade etmek 
üzere kullanılmasına müsaade etmiş 
tir. 

Müthit Bir Fırtına 
Londra, 17 (A.A.) - Dehşetli bir 

fırtına saatte 120 kilometre süratle 

Büyük Britanya adalanru sarsmakta 

dır. Deniz kazalan ve insanca zayiat 
mütemadiyen artıyor. 

B. Eden Londraya Döndü 

Londra, 17 (A.A.) - Fransadaki 
mezuniyetinden dönen Hariciye Na
zın Eden, Başvekil Chamberlain ile 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Yahudi Mebusların Karan 
Londra. 17 ( A.A.) - İngiltere ve 

Yahudi parlamentosu. adı verilen A
vam kamarasındaki Yahudi mebuslar 
grupu kabul ettiği bir karar suretin
de Fillstinde imparatorluk dahilinde 
bir dominyon olarak idaresini iste -
mektedir. 

amil, memleketin hayvan servetidir. Adapazarı (TAN) - Alman bir 
İ habere göre, Osmanlı Bankası b 
stanbul gibi en büyük istihliı.k mer- d . ura-

kezimizin şimdiye kadar pahalılık yü ~ki. şubes m lağvetmiye karar ver. 
ziinden az et sarfetmesi ve şimdi ıs- tnıştir . 
tihlakin artmasına imkan hazırlanma 1 HesaplaM tasfiye edildikten sonra 
sı, memleketin hayvan yetiştiren mer şube kapanacak. memurları Osmanlı 
kezlerini, bilhassa Şark vilayetlerini • Ban.kasmrın. diğer şubelerindeki n.ün
alakadar edecek mühim bir iktısadi hallere tayın edilecektir. 
meseledir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • --

Başvekili~~z~.n söylediği nutuk. İs- ı Kısa Haberler 
tanbula ve butun memlekete alakası 

olan bu mühim iktısadi meselelere 
temas etmekle beraber en kuvvetli 
tarafı, yukarda da söylediğimiz gibi. 
canlı ve samimi bir halkçılık ruhunu 
üade etmesidir. Bu ruhtaki sevgi ve 
sıcaklık bütün kalpleri ısıtacak ve 
halle arasında umumi hayata bir kat 
daha bağlılık ve alaka uyandıracak
tır. 

Ahmet Emin YALMAN 
1 

'* Fransız bahriyesi, yeni bir 
mayn tarama gemisini denize indir
miştir: 

• Allenaba civarmda iki tren c;ar
prşmrş, yedi k'şi ölmüş, ıs kişi ya
ralanmıştrr: 

• Parlste mUnakallt işçileri, fc
dera~~onun patronlar odasma gdn
derdıi:i mektubu tetkik etmiş ve bu
nu tasvip ederek greve devam ka
rarını vermiştir: .................. ~··············· · ·· 
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Mahkeme Kararını Bildirdi İki Adını da 

G . . 35 8. Evde Unutan 
O eç em Si, ın Bir Suçlu 

L• T • t v k Sultanahmet Sulh B!rincl Ceza Ha 
ıra em a erece kimi, dUn, bir dilencilik suçlusunun 

Asliye !kinci Ticaret Mahkemesi 
Köstence limanında Norveç bandıra
lı Irnaria vapuru tarafından batırı

lan Yekta vapuru hakkındaki itiraz
ları ve miidafa.aları dün ilvi celsede 
tetkik etmiş ve akşam saat on yedi
de Norveç vapurunun 30 bin lira temi 
natla serbest bırakılmasına karar 
verm1ştir. 

Diln sabahki celsede Norveç sefiri 
B. Benson'la Norveç konsolosu Dab
koviç te mahkemede dinl<ıyJci olarak 
bulunmuşlardır. 

Davanın ve hadisenin va.ziyetine 
göre, Türk mahkemeleri ilk defa bay 
le bir karar vereceği için birçok ceza
cı, ve bilhassa denılz davası takip e
den avukatlar da mahkemelerde din
leyici olarak bulunmuşlardır. 

Sabah celsesi açılır açılmaz sigorta 
avukatı Jak Hatem söz almı§, bura-
da bulunan ve hakkında haczi ihtiya.- Norve, Sefiri B. Benson, 

takip ediyor 

t1 tedbiri alman vapurun muhakeme mahkemede Java aalhalarını 
usulleri kanuna göre, gayrimenkul 
hlikmünde bulunduğunu, mahkeme

sorgusunu yapmıştır. Suçlu pejmUr
de layafetıi bir adamdı. Ha.kim, evve 
la adınt sordu. O: 

- Adım evde kaldı, bay hakim, 
dcdJ. 

Hakim, sualini tekrarladı, aldığı 
cevap şu oldu: 

- Vallahi bay hakim, çoktanberl 
adımla meşgul değilim unuttum. Ba
bamın adının Hasan olduğunu biraz 
biliyorum. 

Hfıkim Reşit sordu: 
- Oğlum, dava kft.ğıdmcıa adın Ali 

yazılı. Oy le mi?. 
Suçlu, şöyle cevap verdi: 
- Evet bny hfikim, benim hcı ac.'lnn 

var. Ik'si de Alidir. Fakat bu Aliler 
başka başka Alilerdir. 

Hakim, nerede doğduğunu, okuyup 
yazması olup olmadığını sordu. BU
tUn bu suallel':i §öyle karşılıyordu. 

- Vallahi ben Allahtan doğdum. 
Okuyup yazmamı evde bıraktım. Is
tanbulun batı ta.rafında otururum. 
Bir defa dilendim. Bir daha dilenmf
ye tövbe ettim. Vallah billfıh Bay ha
kim blr daha dilenmem. nin bu davaya bakmıya sainhiyeti ol-ı Burada Uç avukat arasında epeyce 

madrğını söylemiştir. Yekta vapuru· uzun suren bir hukuki münakaşa ol- Hakim son sua.lini de sordu: 
nun avukatı Avano da: muştur. 

- lstanbul irtibat limanıdır. Va
pur gayrimenkul hükmündedir. Mah 
keme bu davaya bakmıya salAhiyct
tardır. Ve teminata bağlanması lazım 
dır, demiştir. 

Norveç vapurunun avukatı Platon 
bunlara şu cevabı vermiştir: 

Mahkeme, müzakereye çekildikten 
sonra reis lsmail Hakkı, hazırladt~'l 
tahlilli kararını okumuştur. Karar 

Norveç vapuru avukatının itirazlan
nı redded"yor ve teminata bağlana

rak vapurun serbest bıralalmasını 

bildiriyordu. 
Bundan sonra, liman dairesinden 

ve deniz ticaret müdürlüğünden va
purun kıymetinin sorulması ve ehli 
vukufa kıymet biçt:rilmesi ve sigorta 
poliçelerinin ibrazı için muhakemeyi 
saat 17 ye talik etmiştir. 

!kinci celsede, üç tarafın avukatla-

- Siz ne ile geçinirsiniz? 
Suçlu bu suali de §Öyle karşıladı: 
- Bunu ne sen sor, ne de ben söy 

liyeyim. Ben de ne yiyı·p, ne içeceği

mi düşünüyordum. Tabii Allah vere
cek. Amma dilenmiyeceğim. 

Verdiği cevaplar Alinin akli vazi
yetinden şüphe ettiriyordu. Fakat, ta 
bibi adiller onun aklında bir ziıf gör
memişlerdi. 

Neticede hakim: 
- Oğlum seni bir hafta boğazı tok 

luğuna belediye işlerinde çnlışmıya 
mahkum ettim, dedi ve kendisini jan
darmalara teslim ettl 

- Mesele, beynelmilel kavait hu
kukuna göre, çok mühimdir. Arka
daşlarım hnlii. bu meseleyi hazmede
mediler. Bu hususta Ingiliz müellifi 
Riper'in 2121 mci fıkrasında deniz 
hidiselerı"nden doğan meselelerin de
niz dalgalnn kadar çok olduğunu söy 
lilyor. Biz mağduruz. Gemi burada 
kendi arzusuyla durmuş değildir. Ro n hayli uzun sliren mUtalealarmı söy N!ŞAN - Nişantnşı Kız orta oku 
manyadaki kıymeti takdir edilmesi \emişler, mUnnka.şa etmişclrdir. lu coğrafya öğretmen: Nebahet Ku-
gibi b 'rçok hukuki meseleler var ır Neticede mahke_me ... vanm,: ici.n 27 10,.. :ı... r..;:,,..~-- nı ••••.. 
Bu gibi hadiselerde kanunlar daima bin sigorta için 7 bln ve vaptlrdaki dagoji ve ruhiyat öğretmeni Mü
rnilddeaaleyhin lehine olarak ahkftm eşya fçinde bin lira teminat takdir et- nir Raşit Oynenin nişanlanma Wreni, 
vazederler. Mahkemenizin tedbiri ih- miştir. Norveç vapuru bugün temi- dl.in aile dostlarının, Kültür Direktör 
tiyntt koymasına salahiyeti yoktıur, nnt muamelesini ikmal ettikten son- ve mensuplarının huzurile Fencryo 
demiştir. rn hareket edecektir. !undaki evlerinde kuUulanmıştır. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
.HlJ6UN: 

• Unversite tarih doçenti Milkrimin Ha 
lil, saat 20,30 da Emlnönll halkevinde "la 
tanbulun muhasaraları ve fethi., mevzulu 
bir konferans verecektir, 

• Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine 
hazırlanan müsamere bu ak&am Fransız 

tiyatrosunda verilccktir, 
• !ııtinye Dok şirketi umumi heyeti, sa 

at 11 de fevkalade olarak toplanacaktır, 
• Iıımail Hami Danlement, saat 18,30 da 

Beyoğlu halkcvinde "Irk nedir?., mcVilulu 
bir konferans verecektir, 

HAFTA İÇİNDE: 
• Şehrimizdeki Niğdeliler 5 ,ubatta Tu 

ring palasta bir "Elma gecesi., yapacaklar 
dır, 

Sahtekarlık: 

Sahte Senet Davasına 

Devam Ediliyor 

•ı••••• Berlin Operasının büyük sopranosu ___ _. 

TRESI RUDOLF 
ve (MAZURKA) nın unutulmaz atıkı 

ALBRECHT SCHOENHAL 
tarafından parlak bir surette yaratılan 

er Kadına Bir Erite 
filminde yarm akşam S Ü M E R sinemasın 

takdirlerle alkıtlayacak ve Paris... ve Sevilya. .. nm lüks 
ihtişamım görecek... Şarkı ve danslarını... ve musikisin 

dinliyeceksiniz. 

,_.•Methur Fransız komediyenlerinin emsalsiz filmi 4ll:J 
Başkasının Kılığında 

Arman Bernard • Rene Lefaur • Pizella • Janlne Mer 
İki saat durma.elan kahkaha, kalplere ferahlık veren eğlenceli 

cerala.n - Parisin moda ve zevk ft.lem.inin en neşeli 
fransızca büyük bilmi 

- Perşembe akşamı T Ü R K sinemada Dün Ağırccza mahkemesi, bir sah
te senet tanzimi davasına b~lnmış
tır. Suçlular, eski Maltepe belediye 
reisi Cemal, zabrtai belediye memuru Madeni Eşya Sanatkarları PANAY ZIRHLISI Hüseyin ve Nuridir. Toplandı 

iddiaya göre, bunlar mevhum a- (İstanbul Mndeni Sanatkt\rlar) ce-
damlar namına kum ve toprak nakli- miyeti heyeti idaresi seçimi yapılmıı, NAS 1 L BATTI 
yesi hakkında senetler tanzim ede- Necati Çeliksoy, Ethem Kazancı, dök 
rek zimmetlerine para geçirmiş1erdir. meci Yaşar, nikelajçı Mehmet Can, Bu h!diseyi gösteren halcl.kl 
Suçlulardan Cemal mahkemeye gel- Bayazıtta bakırcı Ali Osman, Galata- şehrimize geliyor. 
mUemişti. Zabrtai belediye memuru da elektrik mütehassısı Latif, Bahçe- Çin sularında Japon tayyarel 
H seyin şunları söyledi: kapıda sobacı Zamkocyan, Kantarcı- -

B ı ben" ..ı ği rafından batırılan Panay ism· - ay re s, ım tanzım etti m larda kantarcı küçük Osman, kuyum 
senetlerin hepsinin de sahipleri var- cu Ahmet CeUılettin, Bayazıtta nike- Amerikan zırhlısının nasıl ta 
dır. Reis Cemal, beni yanma çağırır. lajçı İhsan, Kazlıçeşmcde demirci Ah uğradığı ve nasıl batmldığı fe 
"FiHin arabacı için şukadar arabalık met, karyolacı Adil. Kantarcılarda bir sinemacı tarafından filine 
senet yaz,, derdi. Ben de yazardım, Ademı buz makineleri mütehassısı Ar ğmı evvelce yazmıştık. 
diyordu. 

tin, Ortaköyde tenekeci atelyesinde Bu film birçok mUmanaatlara 
Buhdan sonra refs, dosyada bulu-

Koço, sobacı Şırakyan intihap edil - men tayyare ile Londraya ve ora 
nan senetleri birer birer okudu. Mal-

miştir. Yeni heyeti idare birinci top- da Amerikaya gönderilmiştir. 
tepede oturan arabacı Ahmcde muh-
telif zamanlarda 110, 100, 110 ara- lantısını yaparak riyasete Necati Çc- Kıymetli film, herhangi bir 
balık toprak, aşçı Mchmede 47 araba liksoyu, muhasebeciliğe Mehmet Ca- ruzdan korunmak için Nevyork 

nı, veznedarlığa Zamkoçyanı seçmiş. 
lık kum para.sı verildiğine dair senet- kaklarmdan zırhlı otomobillerle 8 

tir. Cemiyet bir koopcratü kuracak, 
ler alınmıştır. rllmiştir. Cesur operatör, hay 

,~ mevcut 700 azayı çoğaltacaktır. 
Muhal\eme, şahitlerin çağrılması tehlikeye koyarak ""ktigı~· filmi 

için talik ediJdL ?t" 

milyon dolar mukabilinde Metr 
Karar için Talik Edildi Pertevniyal Lisesinden Goldwin Şirketine satmıştır. 

DUn Ağırceza Mahkemesinde ihtJ- Çıkanlar Cemiyeti Kuruldu 
Ui.s, zimmete para geçirme ve suüsti- Şehrirruz sinemacılarından isiti 
malden suçlu olarak tevkif edilen es- Pertevniyal lisesi mezunlan Emin ze göre bu film pek yakında Is 
ki icra kntJibi Kadri ile gayrimevkuf önü halkevinde toplanarak, mezunlar la da gelecektir. 
arkadaşları Bekir ve Saidin muhnke- cemiyetinin kurulmasını kararla~tır-

S;d~ Ga~ioğJu iddi~s~~- ~B;liyerck T~~ı. cemiy;tin gayc;inin ne olaca- -'fP.~:aır;::m:~""ir.~~~~~-r=e~ıs 
ilçü hakkında da ceza verilmesini, yal ğını anlatmıştır. 
nız Bekiriı:ı cezasının tecil edilmesini Bundan sonra, hazırlanan nizam- ki Tezel, muhasipliğe Necmi, v 
istedi. Muhakeme karar için talik e- name okunmuş ve kabul edilmiştir. darlığa Kemal Gürboy, azalık] 
dildi. Yapılan intihapta fahri reisliğe mek- Kudsi, Necdet seçilmişlerdir. , ...................................................................................................................................................... . 

I TEK GöZLO A AiL··y··AahC KIALILAR •• M.ı iÜki HwA~ if E0B UruE([l~diRi'l 
Sinemacıhk tarihinin en MUAZZAM filmi. 

Tilrk.ç~ 100.000 Figüran - 10.000 atlı 
aslcer - 300 muharebe Fili - 50 

Sö.zlil 
Öümüzdeki PERŞEMBE akıamı 

İPEK SARAY 
yelkenli tarihi harp 2'emisi Tarihi Şaheser 

ve 
Sinemalarında birden 

....................... mı. ..... 

Handan bu kağıtların son yapraklarına geldiği 
zamnn tıkana tıkana hıçkırmağa başlamıştı. He 
men ayağa kalkıp yanına gittim. Dizlerinin üstün
deki kiığıt tomarını alıp bileklerini tuttum: 

- Yetişir yavrum, yetişir ... Beni de üzüyorsun_ 
- Bırakınız ağabey ... 
- Beni bırakınız, talihsiz annem için biraz ağ-

~ayım ağabey ... 
Bir adım geri çekildim. Kollarımı kavuşturarak 

kımıldanmadan kaldım. 
Aradan nekadar zaman geçti bilmiyorum. Göz

~aşlan hızını aldığı için Handan doğrulmustu. Yü
züme merhametle bakarak: 

- Niçin ayakta duruyorsunuz? Otursanıza : .. De
di. 

- Otururum ... Fakat şimdi bnna söyle yavrum ... 
Bütün bu felôketlere ben sebep oldum. Ben a!fedil
miye lityik bir iruınn mıyım? 

- Elbette .. 
- Bunu sen söylüyorsun ha Handan! .• 
- Evet ben! .. Hatta affolunacak neniz var diye 

düşünüyorum ... 
- Pek çok şeyim .. : 
- Hayır, biliıkis! .. Sevmek veya sevmemek in-

sanın elinde değil ki ... Zavallı ağabeyciğim ... 
Handanın bana uzanan elini avuçlarımda derin 

bir haz ile sıktım . O da, parmaklarımın ucunda du
daklarını gezdirdi. 

Handanla çok samimi iki dost olduk. Sabahlan 
Karncaahmede beraber gidiyor bu yol hayli uzun 
olduğu halde, o yaya yürümeyi tercih ediyordu - ev
de kaldığım günler beraber gezip, dulaşıyorduk . 

Fakat bu sıkı dostluk bana tehlikeli görünmekte 
idi. Gezdiğimiz, yürüdüğümüz, oturduğumuz yerler
de,bir zamanlar Nalanla gezmiş, Nalanla yürümüş, 
Nalfı.nla oturmuştum. 

Yalnız kaldığım zamanlar uzun uzun düşünüyor· 
dum. Beni bu acıklı hayattan ancak Handanla evlen-

• • . . ... ~ . ~ . , .,. . ~ .• "'!. ·, , _. • . 
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meıt kurtarabilecekti. Eğer böyle bekar kalır, yahut 
ta başka bir kadınla evlenirsem, cehennem azabının, 
hayatımın sonuna kadar sürüp gideceği muhakkak
tı. Halbuki Handanın da benimle evlenmesi kabil 
değildi. O şimdi, benden çok genç, çok ta güzel bir 
mühendisin hayalile yaşıyor, yaklaşan düğün lez
zetini sabırsızlıkla bekliyordu. 
Düğün için her şey hazırdı. Yalnız, Kırklarelinde 

bulunan damadın dönmesi bekleniyordu. 

Geceleri, beybabamın odasında toplandığımız va
kit hep bu düğünü konuşuyorduk. Bilmem neye, bu 
konuşmalara Handan karışmıyor, düşünüyordu. 

Emrim geldi. Eskişchire tayin olunmuştum. Bu 
haberi evdekilere bildirdiğim gün herkes üzüldü. 
Hele bir hnfta sonra hareket edeceğimi öğrendikleri 
znmnn Beybabamla Vesimenin gözleri doldu. 

Handan, bir mermer heykel gibi hissiz görünüyor 
bu çocuk bana çok ıstırap vermekte, belki de onu, 
yahut ondaki NaHim seviyordum ... 

Kalbimin, aşkımın bu ikinci parçalanışı bana pek 
acı gelmişti. 

Akşam üzeri salonda piyano sesi duydum. Han
dan "Dam Dösyon,, da okurken piyano dersi de al
mıştı. Sessiz adımlarla içeri girdim. Fakat, kapının 
pervazına tutunmasaydım az daha yere düşecektim. 
Salona baygın, bir leylAk kokusu yavılmıstı. Ah bu 

koku!. 
Handan içeri girdiğimi farketmectı. Arkası bana 

dönük, taburede oturuyor, yalnız tuşlar üzerinde u
çan parmaklarile basıp kalkan ayakları kımıldanı-
yordu. · 

Bir iki adım yürüdüm. Gözlerim ondan ayrılmı
yordu. Şu anda biri gelip: 

- Bu piyanoyu çalan Nalan mı, Handan mı? diye 
sorsa, cevap veremezdim. 

Biri, ötekinin aynadaki aksinden başka bir şey 
değildi. Piyanonun yanına geldiğim zaman Handan 
birdebnire başını çevirdi. Dudaklarında memnun 
bir tebessümle: 

- Ay! Siz misiniz? dedi. Niçin öyle sessizce gel
diniz?. 

- Seni ürkütmemek için! diye cevap verdim. 
- Be~i ürkütmek için mi? Beni UrküttüğünüzU 

mü sanıyorsunuz? 
- Hayır!. Fakat ... 
- Niçin sustunuz? 
- Hasta mısınız ağabey? Renginiz çok uçuk.: 
- Değilim yavrum... Her zamanki hastalık ... 
Bu sözü söylerken onu şüphelendirmemek için, 

Nalanın duvarda asılı duran büyültülmüş fotoğrafı
na bakıyordum. 

Hafif ce !cini çekti. Pek güç işitilen bir mırıltı ile: 

- Annem, ne bahtiyarmış!.. dedi. 
Başımı sallamaktan başka verecek cevap 

madım. 

Birdenbire bileklerimi kavnyarak ve gözle 
içine dikkatle bakarak sordu: 

- Onu h8.la ayni şiddetle seviyor musunuz? 
- Kim bilir? 
- Söyleyin, dedi; benden çekinmeyin .. : 
- Senden çekinecek nem var Handan!. Fakat 

duğun suale cevap vermek biraz güç ..• 
- Niçin? Ben size en basit bir şeyi sordum.. 
- Zannettiğin gibi değil... On sene evvel ölen b 

kadının aşkı ... 
- Demek ki, onu artık sevmiyorsunuz? Unu 

nuz? 
- Böyle de düşünme! Beni inciüyorsun ... 
- Ya, nasıl düşüneyim? 
- Elverir yavrum ...• 
Ellerimi, ellerinden kurtarmak istedim; bırak 

dı. Gözlerime ayni ısrarla bakarak: 
- Bir hafta sonra buradan giderken hiç üzü 

yeceksiniz demek? dedi. 
- Çok merhametsizsin Handan! Hem bütün b11 

suallere sebep ne? 
- Hiçbir sebep yok ... Sadece merak ettim •.• 
- Öyle ise söyliyeyim çocuğum.. Yine ookisi gibi 

buradan giderken çok üzülüyorum. 

Dilğlinünü görmeden Istanbuldan aynlnı.ak iSt8 
mezdim ... 

Bu sözüm fizerine Handan birdenbire bllcklcrırrJ 
'lıraktı. Başını yan tarafa çevirerek güneşin son ışık
an altında kaynaşan ufuklara daldı. 

O zaman, bu yeşil gözlerln tahrilleri arasına gaı 
bebeklerimin pek derin gömülmüş olduğunu ve ay
rılır ayrılmaz, temelinden kurtularak boşlukta yu
varlanan bir cisim gibi, sersemledfğiml hissettim· 

,(Arkası Var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0-

1'.AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 
Olınak, karim gazetesi olnuya 

çalışmaktır. 

--0--

'.ABO?."E BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 :t 6 Ay 1500 ~ 
400 :t 3 Ay 800 :t 

ıso :. ı Ay 300 • 
lttillctleraraıı posta ittihadına dahil ol· 
111.ıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,S lira 
dır. Abone bedeli pcıindir: Adres dcğiı 
tirnıek 25 kuruıtur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruslu1ı: pul itlvesi llzundrr. ......._ 

r:ÜNüN MESELELERi 1 

ilk Adım 
[Ya.zan: M. Zekeriya] 

lliikfunet İstanbulda hayat paha· 
hhhıun önüne geçmek için ilk ciddi 
•dınıını atmış bulunuyor. Et fiyatla· 
l'l ucuzluyor. 

Celil Bayann bu münasebetle söy
lediği nutukta, şu cümlede bilhassa 
dikkatle durmak lazımdır: 
"- İstanbulda orta halli, ve 

fakir insan çoktur. Bunlar haya
tı anlamış, ve hayatlarını mun
tazam idare etmek istiyen insan
lardır. Ancak pahalılıktan do
layı bu imkanı bulamıyorlar ve 
Sıkıntı çekiyorlar. Sıhhat ista
tistiklerine göre, İstanbulda gı
da ucuzluğunu temin etmek la
Zlındır. Sureti umumiyetle va
tandaşlann hayat şartlarını u
~llzlatarak kolaylaştırmak ve 
ilk ağızda onların sağlığını ko
!'tunak için gıda maddelerini bi
~er birer ele alarak ucuzlataca
fız. Şimdi İstanbulda etten baş-
Yonız.,, 

haşvekilimizin bu sözlerinde bir iki 
~titnıe içine sıkıştırılmış büyük haki· 

lltler vardır. Vatandaşların yaşayış 
~.,felerinc göre bir ha at tanzim 

.,, .l .-• "\; UU b\;i~'J'"' ıl IUUllCl&.dl..ö 

ıetltlelerini istiyoruz. Sıhhatlerini ko
t'ttına'k ve onlan kurtarmak istiyo· 
~· Bunun için de halkın gıdn~ını 
b~ŞkiJ eden maddeleri, onların ala-
ıleceği, sarfedebileceği hadde indir· 

llıek zaruretini hissediyoruz.. 

8u asil hissin tercümanı olmak ii
lere ilkönce et fiyatlarını ucuzlatı· 
:orJar. Bunun arkasından diğer mad
d clere el koyacaklar. Bunlar arasın
da balık, ekmek, süt ve saire de var
b ~r. Senelerdenberi tetkik mevzuu 
cl~le olrnıyan ve yalnız idari ve bele· 

1 
tedbirlerle halline çalışılan bu me

~leler bu defa ciddi bir hal yoluna 
rl'ıı:ıiştir. Çünkü hükumet, bn mese
~leri Yeni bir görüşle ve yeni bir za
ı/"eden tetkike başlamıştır. Bu tet-
1katın pek çabuk müspet neticeler 

"erec t• e ıne ve hayatın az zaman son-:a hakikaten kısmen olsun refah dev· 
esine gireceğine inanabiliriz. 

• 
Oniversitede 

l>e111okrasi 
~ 80n terbiye sistemlerinde en ziya-

e eh · d b. 
ti de enıt 1 ınbıyet verilen usı~llcr eb~ ı: 
ili a e eye demokrası ter ıyesı 

ltlektepte '·ermektir. 
b- k . ~ . un için de me tep sıs· 

b 71nde demokratik idare usulii ka
tı~ edilrniştir. Müdür ve munlliıuler 
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Hindistan milli kongresinin gelecek ayın baflarında toplanacağı 
haber veriliyor. Memleketin mukadderahnı tam istikl61e kavuı• 
turmak· vazifesini üzerine alan bu millf kongre, ıimdiye kadar 
nasal çahıtı, neler yaptı, milli ülküyü gerçekleıtirmek için bundan 
sonra hangi yolu tutacak? AJağıdaki yazıda bunları okuyacaksınız: 

• • 

Hindistan da Büyük 
Mücadelesi İstiklal 

T elgraf haberlerine göre, 
Hindistan milli kon

gresi gelecek ayın hatlarında 
toplanacak ve kongrenin rei~ 
Hğine Supha Bose seçilecektir. 

Hindistanm milli kongresi, bü
tün Hindistanı kaplıyan, ve bir 
memleketten fazla muazzam bir 
kıtaya benziyen bu memleketin 
mukadderatını tam istik19.le kavuş 
rurmayı üzer."ne alan milli teşek
killdUr. Milli kongre yakında 51 in 
ci yıllık toplantısını yapacağına 

göre bu milli teşekkülün tarihine 
bir göz atmak ve onun tekamül 
safhalarını gözden geçinhek istiyo 
ruz. 

Hindistanın ibugiln milli mukad
deratını tamamiyle ele almış olan 
milli kongre 1885 te kuruldu, o za
man, Ingilizler Hindistaru parça 
parça ele geçirmiş, zaptettikleri 
her parçanın milli kaynaklannı di
ğer parçalara karşı kullanarak ha 
kiıniyetlerini gen ;şletmişlerdi. Hin 
distan prenslikleri müstakil birer 
siyasi varlık olmaktan çrkmış ve 
Hindistanda ıngiliz kültürü ile ye
t~en yeni bir sınıf yetişmiş bulu
nuyordu. Menşe bakımır.dan Ingi
liz kültürüne ve idaresine bağlı o
lan bu sınıf, servet ve refahını Hint 
endüstrisine borçlu idi. 

Milli kongrenin ilk devresi 
1885 ten 1905 senesine ka

dar devam etti. Bu sırada Hint mil 
liyetçileri için .IngJliz idaresi bir 
<>mesel" vA.klı'li Rn idst.rf'vi kaJnmua.k 
m es mevzuu oa.ıus degildi~ Yal 
nız bu idarenin teferruatı tenkit 
edilebilirdi. Milli kongre 1899 da 
gaye ve hedefini gu şekilde tarif 
ediyordu: "Kanuni yollarla Hint 
lmparatorluğu halkının menfaat
lerini ve refahını dlerletmek.,, 

Bundan maksat idare ve ordu 
hizmetinde çalışan Hintlilerin sa
yısını arttırmak, htikilmetin teşri! 
ve icral teşkilatını ıslah etmek, 
halkm m~enl haklannı genişlet
mek, sanayi A.leminde teknik ter
biyeyi ilerletmek ve Ingiliz mensu 
catırun Hint mensucatma tercih e
dilmesine saik olan vergileri kal
dırtmak, arazi vergilerini lndirt 
mek gibi şeylerdi. 

Milli kongre, en çok orta smtfı 
düşilnmekle beraber sanayi ve zi-
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Milli kongreyi hazı rlıyanlarclan Gancli 

N etice olarak 1905 te topla
nan milli kongre hatiplerin

den bir kaçının "Dilenci değiliz, 
hak istiyoruz,. d 1ye bağırdıkları 
görülmüştü. Hindistan, bir devir
ien geçiyor ve yeni bir devire ka
vuşuyordu. Bu ikinci devre 1905 
ten başlar ve 1920 senesine kadar 
devam eder. Bu devrenin nazımı 

olan dü§Unce 1907 de "Britanya 
Imparatorluğunu terkip eden ve 
rrm ht11ı-ivı>tı> Hi hl 0111 n ülkP.lP..re ben 
r.er bir ht.ikt\met sistemi vilcude 
getirmek.,, şeklinde kararlaştınl

mıştt. Fakat tasavvur olunan bu 
hükumet sistemi, çok müphemdi. 
Kongreye, eski günlerin devamını 
istiyent unsurlar h!kimdi. Yalnız 
hükumetin mali siyaseti, askeri 
masrafları, vesair hareketleri da
ha fazla şiddetle tenkit edilmekte, 
mecburi ilk tahsil sisteminin tesisi 
rsrar ile istenmekte ve memleketin 
kollektif hayatını kavnyan mese
lelerin ileri sürüldüğü ve konuşul
duğu görülmekte idi. Fakat en çok 
düşünlilen ve tatmin edilen sınıf 
orta smıftL 

Bu sırada Hindistanm mil
li faaliyetinde büyük değişiklikler 
göze çarpıyor. lnglltere hükfımeti, 

bu sırada Bingaleyi taksim etm:ş
ti. Bütün Hindistan, Ingiliz malla
rına boykotaj tatbikini meşru bir 

mücadele silahı tamdı.Sonra yerlimal 
kullanmak hareketi milli bir değer 
kazanmış, radikallerden müteşek
kil bir heyet, kongreden ayrılmış 

ve sekiz yıl kadar kongreden uzak 
kalmıştı. Radikal milliyetçilik gün 
geçtikçe kuvvetleniyor ve dahili 
istiklfı.l hareketi. temelleşiyordu. 

Büyilk harp ile harbi takip eden 
hadiseler Hindistanm milliyetçili
ğine büyük bir hız verın.:ş, bUDA 
kaTJı lngiltere hükftmetinin aldığı 
şiddetli tedbirler ve yaptığı uıcri 
kanunlar milli hareketi büsbütün 
ilerletmi§ ve bu sırada bilhassa 
Hindistan sanayii pek geniş bir öl
çü almıştı. 

•• 
U çUncU devre 1920 den 1929 a 

kadar uzanır. Bu devre bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. Çünkü 
milli kongrenin akidesi, mahiyeti, 
mücadelesi, değ"şmi§ti. Hedef "su
varaj,, yani barış yollariyle ve meş
ru vasıtalarla istiklildi. Britanya 
lmparatorluğu dahilinde kalmak 
veya kalmamak ehemmiyeti haiz 
değildi. Kongre, bütün H nt kütle-

raatin ihtiyaçlarını da şöyle böyle / ı 

düşünüyordu. ~ M u YA I!!!! ~ .&. M lııııf.. "' 
Bu sırada Hint ekonomisi sürat- ~ W- ... -... ~· ~ ~· 

u bir değişi~~k .geçiriyordu. Çay ~O L M A N 1 N S I R R l l 
ve pamuk gıbı tıcaret mallan bol : --r, 
bol yetişiyor ve memleketin dış ti-
careti elemanları arasına giriyor
du. Bu yüzden kazançları artan 
orta sınıflar kazançlarını herşey
den fazla mensucat endüstrisine 
yatırmışlardı. Memleket içinde ti· 
caret engelleri kalkmış, demiryol-
lann inşası, yolların açılması köy. 

ler.iıı kendi yağlaryle kavrulması 

adetini kaldırml§ ve Hint piyasası
nı millileştirmişti. Ayni sırada el 
sanatlarının kalkınasr ve nüfusun 
çoğalması ile toprak üzerindeki 
tazyik artmış ve kıtlıklar biribiri
ni takip etmişti. Rus - Japon har 
binin Japon zaferiyle neticelenme
si Hindistanm orta smJfla. 
nnda miffyet ruhunu uyandınnıya 
yardım etmişti. 

Bütün Kuvvetlerinizi 
Seferber Ediniz 

Muvaffak o1manın mühim şart
larından biri de budur: Bütün ze-
kinızı, bütün kuvvet ve enerjini· 
zi ayni hedef üzerinde seferber et· 
mek. 

Bir harp vukuunda yalnız ordu· 
nun değil, bütün memleket ve mil
letin kuvvet ve kudreti ayni hedef 
uğrunda seferber edilir. Neferin· 
den kumandanına, köylüsünden 
zenginine kadar herkes ayni hede
fe varmak için çalışır. Bütün kuv
vetlerin seferber edilmesi gayeye 
doğru daha süratle ve daha emni· 
yetle yürümeği temin eder. 

Hapisanede tahsi1siz birtakıb ip
tidai insanlann kokain, afyon ve
ya esrar elde etmek için buldukta
n öyle dihiyane yollar vardır ki, 
hayretten kendinizi alamazsınız. 
Tevkifhane müdüriyeti bunlan bir 
camekanda teşhir etmektedir. Tav· 
siye ederim bir fırsat düşürüp bun. 
lan seyrediniz. En iptidai bir ze
kanın, ayni istikamette işleyince 
ne dahiyane eserler vücude getire
bileceğine şapnınız. 

lerini, bilhassa köylillerini hürri
yete kavuşturacaktı. Fakat bu btl
yük mücadelenin şekli Stayagraha 
idi. Yani ademi tecavüz, medeni 
!syan, ve hUk\ımeUe halk arasında 
ki bağlan kesmekti. 

Bu usulün mürevvici Gandi idi. 
tngiliz endüstrisine karşı isyan, 
herkesin yerli malı mensucatı kul
lanmasr ile gösteriliyordu. Münev
verler, kütlelere karışıyor ve onla 
n uyandrrmıya çalI§ıyorlardı. 

Bu sırada Hindistana yeni bir 
kanunu esasi yapacak bir heyet 
kuruldu. Ve lngilizlerden müteşek 
kil olan bu heyet Hindistanı dolaş
mıya başladı. Fakat heyet, bütün 
H'ntliler tarafından boykotaj ile 
karşılandı. 1929 da başlıyan dünya 
buhranı Hint köylüsünü sarsmıştı. 

Nihayet Hindistanın milli kon 
gresi dördüncü devresine 

kavuştu ve 1929 senesinin son gil· 
nünde "Puma Suvaraj., yani tam 
istiklal kararını verdi. Tam ist-ik
lalin manası, Britanya lmparator 
Iuğu ile de alakasınr kesen istik· 
ıaldi. 

Bu sırada medenI isyan de
vam ediyor ve H'nt kUtlele· 
ri ağır saydığı bütün kanunlara ~ 
yan ediyordu. Tuz kanunu, orman 
kanunu, arazi vergisi kanunu bun 
lar arasında idi. Bu hareketler 
100,000 den fazla milliyetçinin tev 
kif edilmesine ve htiküm g:yerek 
hapsolunmasına zabıta kuvvetleri· 
nin halka karşı ateş açmasına saik 
oldu. 

Kongrenin hürriyet telakkisi nis 
beten olgunlaşmıştı. Onun hedefi, 
bütün siyasi nüfuz ve ikt!dan hal
ka veren müspet demokrasi idi. 
Hint işçi ve çiftçisinin temayülleri 
tebellür etmiş, kongre bunlara 
göre programlar hazırlamış ve en
düstriyel devletçiliği kabul et
mişti. 

Bu sırada kongrenin rcisliğini 

ele alan Nehru, bilhassa bütün 
Hint kütlelerinin ihtiyacını temin 
eden vaz yet almış ve bunun neti
cesi olarak son ıumuml seçimden 
sonra Hindistanın 7 ülkesinde hü
kumet başına geçen milli kongre 
hükf.ımetleri, bilhassa zirai ref or
ma, medeni hürriyetleri korumağa 
ammeyi aydmlatmıya ve okutmıya 
i1JÇiler:'n vaziyetini ıslaha ehemmi· 
yet vererek kongrenin programını 
tatbfka çaJJ§Dllftır. 

Milli kongre son yıllarm bOtün 
ileri hareketlerine sempatisini gös
termekle uyanıklığını ispat etmiş 

ve her haklı, fakat mazlftm davaya 
mUzaheretin.i esirgemiyerek dUnya 
meselelerile alakasını teyit etmiş
tir. 

Kongrenin 51 inci topJ1anhsı· 
na 3000 den fazla murahhas 

iştirak edecek ve herşeyden faz.la 
Hindistanın tam istiklali mevzuu 
konuşulacak ve bu esaslı akidenin 
bütlin memlekete yapılması için 
tedbir alınacaktır. 

Milli kongre Gandi gibi, Nehru 
gibi bütün dünyaca tanınmış ve 
büyüklükleri, karakterlerinin yük
sekliği, düşlincelenlnin derinliği ve 
beşeriyetin büyük bir kısmım teş
kil eden koskoca bir kütleyi uyan
dırmak ve istiklale hazırlanmakta
ki kudretleri ile alemşümul bir kıy 
met kazanan şahs;yetlerle daima 
ileri adımlar atmış, ve bugüne ka
vuşmuştur. 

Hindistanın bundan böyle de di: 
ha ileri adımlar atarak milli Ulkti· 
yü gerçekleştirmlye muvaffak ola
cağı şüphe götürmez. 

Kanlı Bir Aile 

Faciası Oldu 

~Pi ernokrat nıemleketlerde ilk mek
telb et ~Çin bile kabul edilen bu sis
l'er 'b bızde henüz üniversi~e~e b~le 
hile Ulaınaınıştır. Bizde ünıversıte 
•ipı· denıokratik bir usulle değil, di-

11le.r b. So ır tarzda idare olunur. 

yi idareye daha kuvvetle bağlıyan bir 
amil olmuştur. 

Ferdi hayatta da böyledir. Bütün 
zekasını ve bütün enerjisini ayni 
hedefe tevcih edebilen adam i· 
çin muvaffak olmamak mümkün 
değildir. 

Onlann fena yollarda ku11andık· 
ları bu usulü, siz muvaffakıyet yo
lunda tatbik edebilirsiniz. Dahile
rin buluştan hep ayni cehdin mah. 
sulüdür. Onlan muvaffak eden se
bep te zekalannı ayni istkiamette 
işletmiş olmalandır. 

Erzurum, (TAN) - lkl aile ara
sındaki kin, kanlı bir netice vermiş

tir. Elegkirdin Arif Bey köyünde otu 
ran Mustafa oğlu Kemal geceliyin ai
lesiyle beraber uyurken, Karaköse
nin Demirhan köyünden Abdünezak 
oğlu AbdUrrahman ile iki hizmetçisi
nin tecavüzüne uğramıştır. Kemalin 
sekiz yaşındaki kızı Zeynep, ahlan 
kurşunlarla karnından ve kalçasın
dan ağır surette yaralanmıştır. Mil· 
tecavizler yakalanmıştır. 
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Konferans Köşemde 

Veriyorum: 
' 

[Ya.zan: Aka Günclüz] 
- Bu gece çamlarda kalsak ... Gar 

gar gar gar ••. Ne olur? •• Gur gur gur 
gur! Ne olur? Zar zar zar zar ... Fe
lekten bir gece... Zur zur zur zur! 
Çalsak vır vır vır vır! 

- Şahane •.. Tak tak tak! Gözlerin •• 
tuk tuk tuk! Efendim ciğerim... Har 
har har! Kebap oldu göz bebeğim .•• 
Bur bur bur! 

- Ben esmeri.. Ben beyazı .. Ben 
oksijenliyi .• Ben mamadadıyı .. Ben e· 
besinin örekesini fındık ile, Langa 
bıyan ile, Amerikan fıstığı ile, ahlat 
ile, kelek ile, arpa ile, saman ile, ıe· 
ven ile beslerim!. 

- Ya rumbi, ya rumbi, ya rumbi 
yallah! Aman aman çikiçiki pasta! 

- Selarumba, monter pmbaba! 
tralala gar gur, zır zor! •• 

- V •tin&"tondan.. öhööhö (bir ök
sürük) Merzifona gelen (yarıın daki· 
ka sükCit) bir Mesajeri Maritim vapu.. 
öhööhö (bir çift öküzün) sonra sükiit, 
sonra kağıt yapraklarının hışırtılan. 

- Bu konferans mühim konferans
tır, sayın dinleyiciler! Size timdi ette 
peta puf vitamini ile edebiyat ve mu
siki arasındaki ilmi bayır turpunun 
izafi alakası hususunda Ayniştaynin 
içtiği sütlü, naneli kahveden bahso
lunacaktır. V .s. V .s. V .s ... 

Aziz okuyanlarım! Sinirlerinizi a
yaklandırdıjımı anlıyorum. Fakat 

bu soğukluklar ne bendendir, ne de 
İstanbul radyosundan. Bu işin geliti 
güzelliğindendir. Arpalık oluşundan

dır. Arpalık oluşu yüzünden mangır
sızlaşmasmdandır. 

Sekizi yarım, dokuzu çatlak, onu 
patlak, on biri benden ihtiyar, on i-

kisi cırtlak falan filin kırk üç buçuk 
plakası (plak denmez onlara) var
mış. 

O gece çamlardaki kepazelik, Fele
ğin cebini karmanyola, zırlamalar zar 
lamalar hep bu yfizdenmif. 

Çünkü yeni pllk alamıyorlarmış.Zi
ra yeni plak paralan kılağılı jilete 
harcanıyormuş. 

Eğer Anadolu Ajansı gönderdiği 
bültenleri 36 puntuluk, 48 puntoluk, 
yani yarım •11ınlık harflerle yazıp 

gönderse imiş ve bir hafta öncesin
den gönderip okutma stajı y11ptırsay
mış o dahi iyi okunabilirmiş. 

Şimdi; kimseye tariz etmeden, kim 
seyi incitmeden, kimseye suç bulma
dan birkaç özel ricada bulunacağım: 

1 - Sayın müzik meraklılan! Bık
tığınız yeni pliJdarın az çalınllllflan
nı müzik nzası için hediye buyurma

nızı rica ediyorum. 

2 - Sayın alakadarlar! Şu radyo

muzu kılağılı jilet perdahından, ar
palık omlaktan, imaretllkten, radyo 

aşkına kurtarmanızı rica ediyorum. 

3 - Anadolu Ajansının çifte Bay 

Muvaffaklan! İkinizden de verdiğiniz 

havadis bültenlerini 99 puntulu harf

lerle tape ettirmenizi ve her billten 

için bir de kertiksiz kıraat öğretme

ni göndermenizi rica ediyorum. 

4 - Sayın radyo meraklılanndan 

ve sayın okuyanlarımdan da şunu ri· 

ea ediyorum: Şimdilik hepsini hoş 

görünüz. Yeni ve modern istasyanla

nmız yapılmaktadır. Onlar bitinceye 

kadar - ki bu yaz biteceklerdir • ve 

Türkiye radyo müessesesi kurulun

cıya kadar. Mayısa, hazirana kadar 

bitiyor. O ,Un gelinee bu komik KÜD

leri kahkahalarla anacaksınız. 

Ta§Iıca köyünden çoban Hüseyin oğ
lu 313 doğumlu Osman, sürüsünü gü
derken bir uçurumdan yuvarlanmış, 
kol ve bacaklan kırıldıktan sonra bir 
göle düşerek boğulmuştur. 

Kaplıcada Tekke Ayini ı 
llfiıı 11 ırUnlerde Unive~ire rektön1· 
h~·ı lııUhtelif fakülte talebelerine 
ı._ .. ~r \'ererek onlarla müsavi sart· • ıç· . 
, 1 •:de haşhaşa hasbihallt-r yap-
hit İı· ~ bakımdan çok sevindirici 
~lehe a~ısedir. Ünivenitt1dc yası~·an 
tı'-ltk. ılk defa kendi mhcs6e~eleri 
"1iır llda fikir beyanınn dnvt-t edil
" ır \'e b d ••tele u avet cidden faydalı ne-

Bu tecrübenin bu kadarla bırakıl
mayarak devam ettirilmesi üniversi
tenin kemali bakımından da faydalı· 
dır. O vakit talebe dertlerini anlat
mak için yanlış yollara sürüklenmek
ten kurtulur. idare ile elele vererek 
müesseselerinin yükselmesini temin 
için beraber çalışmaktan zevk duyar. 
Fazla olarak talebe, üniversite içinde 
faal bir demokrasi terbiyeai almlf o

lur. 

Birçok insanlar görürsilnUz ki, 
zekası sizinkinden aşağı, tahsili si· 
zinkinden az, kabiliyeti sizinkinden 
11şağıdır, fakat muvaffak olmuş -
tur. Hayret etmeyiniz, onu muvaf
fak eden sebep sadece o basit ka
biliyet ve zekisım yalnız ayni he
defe tevcih etmesini bilmesidir. 

Onun için size tavsiyem: Evveli 
hedefinizi tayin ediniz. Ruhen ve 
maddeten kendinizi bu hedefe gi· 
decek surette hazırlayınız. Sonra 
bütün kuvvet, kabiliyet ve zekl· 
nızı o hedefe tevcih ederek se
frebre ediniz. 

Muhtarın Ailesine Tazminat 
Erzurum, (TAN) - lpsir kazası· 

nm Odiçor köyü muhtan Murtaza 
oğlu Ahmet Aksu, tütün kaçakçıları 
ile vuku bulan bir müsademe netice
sinde ölmüştür. inhisar idaresi aile
sine 40 lira göndermiştir. 

Erzurum, (TAN) - Hasankalede 
Mehmet oğlu Tayyar ve Nuri oğlu ıs. 
mail adında iki ki.şi akşam saat 19,5 
ta Kaplıcaya gitmişler ve su içinde 
çırçıplak olduklan halde tekke ayini 

~ ... li~e ":rrniştir. "Üniversite içinde 
•vası Yaratmıstır. Talebe· 

Muvaffakıyet mutlaka sizindir. 

Pakoloi 
Bir Cobaıım Feci Ölümü 

Erzurum, (TAN) -Torula baflı 

yapmışlanhr. Bu iddia ile tutulan iki 

arkadq hakkında mUdeiumumllik 
tevlai.f karan Vermürtir. 
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§ ·. ı-ıııcaye 

YARI CİDDİ, YARI ŞAKA: 

Son Beşiktaş - Güneş 
Maçının Hususiyetleri 

• 

FUTBOL: 

Ist. Muhtelitine 
Yeniden Oyuncu 
Davet Edilecek 
Bu hafta cumartesi ve pazar günU 

Ankaracia iki maç yapması kararlaş 
tırılan Istanbul muhteliti cuma akşa 
mı ekspres ile Ankaraya hareket ede 
cektir. 

Haber aldığımıza göre. futbol ajan 
lığı tarafından Güneş, Fenerbahçe 
ve Galatasaray klUp'.erinden çağın 
lan muhtelit oyuncularından bazıları 
rahatsız veya sakat o1duklanndan An 
karaya gidemıyeceklerini Ajanuga 
bildirmişlerdir. 

Zaten Ankarada iki maç yapacak 
olan Istanhul muhteliti için çağınlan 
oyuncu kadrosu. ancak iki maça ki 
fayet edecek kadar mahdut bir çer 
çcve içine sıkıştırılmıştı. 

qyunculardan bazılarının gelemiye 
cekleri anlaşıldıktan sonra Ajanlıt?ın 
yeniden bazı oyuncu davet edeceği 

söylenmektedir. 
Bayramda Bir Yugoslav 

Takımı Gelecek 

--.. =· ------iş Bekliyen Gençler -Kaysri okuyucularımızdan H, Ş, Yakar : 
yolladığı mektupta dıyor iri: 5 

"K.ayaeride boli ıezen bir çolı: ıençlcr 1: 
vardır, Bunların mühim bir kısnu ortamek : 
tep mezunudur, Bunlar ne ıt tutsunlar? Bu 15 
rada epeyce fabr.ka var, Fakat. nihayet 1: 
~:b:ı:ı-:.rns!:!o: ;;:z;:ı:~· !;!~~ ç:: 

1

§ 
ıençler hayau kazanmak için bir meıleır. 5 
bir sanat sahibi olmalıdırlar, Bir te~ek- : 
kül, bir makam bu cibi ıen~erle ali.kadar E ---olmalıdır,. 

• 
Bir Vat.aaıdaşın VeTgi Borcu 

-----... -Istanbul Kapalıçarıı Kolancılarda sırma 

1 

E 
CJ ve ppkacı Kirkor Artinyan yazıyor: : 

"Dört aun evvel bir memur ıeldi, 1932 $ 
senesine ait Unvan tezkeresi borcum oldu ::z 
iunu parayı vermeklitim lbmı ıeldiğinı, ;:; 
aksi takdirde haciz yapılacacmı soyledi, = 
Halbuki, benim borcum yoktu, hepsinı ode 5 
m.iıtim. Elimde makbuzlarun vardı, Fa.kat E 
memur dinlemedi. şubeye müracaat ettim, ~ 
Hakikaten borcumuzun olmadığı anlaşıldı, , : 
Fakat, memur bır daha celdı, Bir top ku • ! 
maş alarak gitti, Arkasından şubeye ıtit 1 E 
tim, Baktılar ki, haklıyım. Borcumu öde- ' : 
mişim, Kumaşı geri aldnn, lş böyle oldu : 
iu halde dükkana gelen memurun lüzum : 
ıuz mrar göstermesi doğru mudur?" : 

• • 2ı 

Da.r Yonarda Yüksek Binalar 1 
Beyoğlu talımhane Firuz apartmıanı Ne ! 

dim iınzasile aldığımız mektupta deniyor :. 
ki: -.. --Evvelki gün Stadyomda oynanan 

.Beşiktaş - Güneş maçının bazı hu 
susiyetıcrini aşağıya sıralıyoruz : 

Dördüncü 1ans : 
Biz §imdiye kadar bir futbol takı 

mınm; mevsim, maç ve idman kıvamı 
olarak üç şansa malik olduğunu zan 
nederdik. Evvelki günkü oyunda be 
yaz siyahlıların bunlardan maada bir 
de dördüncü şansları olduğunu far 
kettik. 

Evvelki günkü favülJerin derecele 
ri de bu kadar ustaca arttınldığın 

dan favüllere karşı muafiyet hasıl ol 
duğu için hakem ceza çalamamıştır. 

• 
Rakibin takdiri : 

Kurban bayram•na tesadüf eden 
tatilden istifade ederek Galatasaray 
klübü tarafından şehrimize bir Yu 
goslav takımı davet edilmiştir. 

Yugoslavlar Galata.sarayın daveti 
ni kabul ederek şehrimizde iki maç 
yapabileceklerini bildirmişlerdir. 

"Geçen &{in açık bir havada Ayaspaşada 
Marmara bahçesı;ıde bır kahve içiyordum, 
Etrafa bakınırken burada büyük bir ote 
tin b~ kat üı:erine kat ilive etmekte ol
duğunu ıördüm, 4-S metre kadar dar o 
lan iki sokağa nazır bir b na nasıl oluyor 
da hill üstüne kat çıktyor? Yanmdalci bi 
nali.rm vaziyeti pek fena bir hale ıeli· 
yor. Hıfzıssıhha ve yapı ve yollar kanu • 
nunda mevcut sarahat bunu mu amirdir?., 

~ ... 
= 

Selinik F anilesi -
Beşiktaşlı Şeref yıldırım bir şilt 

çektiği halde Güneş kalecisinin hari 
kul9.de bir kurtar•şmı görünce he 
men koştu ve rakibini tebrik etti. 
Bu hareketile kendi şütünü mil. yok 
sa kalecinin maharetini mi tebrik et 
miştir? Sualine verilecek cevap : 

Disiplin Divanı Toplanıyor 
Istanbul mıntakası disiplin divanı 

buglin mıntaka merkezinde tekrar 
toplanacak. yeniden bazı oyuncu ve 
hakemlerin üadelerini alacaktır. 

'·· Yazan: Halikarnas Balıkçısı •ı 

Beşiktaşlılar dördüncü şansını, Gü 
neşin çıkard kları zayıf kadro ile te 
min etmiş oldular. Bu futbol meydan 
larında yeni bir talih kuvvetinin ta 
n ınmasma sebep oldu. 

Vç duhul:yel:k : 
Evvelki gün stadyoma bir dühuli 

ye ile gırenler Uç çeşit oyun seyretti 
ler. Ekseri müsabakalarda verilen pa 
ra kadar oyunu görmek nasip olmaz 
d~ Halbuki tek dühuliye ile: Tamaca. 
R a.kmaca ve ~lmıtlC8"""0'ma'K 
Uç türlü marifet göriildü. Futbol o 
yunu da liste caba ~itti. 

• 
Kaul mualiyeti : 

Evvelki günkü oyunun bilhassa i 
kinci devresinde her dakika bir kat 
daha artan favüllere karşı hakemin 
sık sık ceza vermediğini görüp şaşan 
lara şunu hatırlatırız: 

E ki Roma lmparatorlanncla.TI 
'\'e Vu.,3Jl Kra'lanndaıı bazıtan 

muhalifleri tarafrndaıı zehlrlme
cekle.r"tndcn korkaraık tedbir alil'· 
larmış. Hergiin mikta.nnı tedrlı~ 
yükoolterek t.n dehşetlt ıehlrıert 

yutmıya ba.o;;larlarnuş. Blrıtiln JCP.
linnlş ki zehire karşı muafiyet 
kesbeylerlenniş. 

TEBLİGLER: 

Eu Hafta Yapılacak 

Lig Maçları 
T . S. K. Istanbul Bölgesi Futbol 

Ajanlığından: 

22-1- 1938 Cumartesi gUnü yapı 
lacak lig maçları B takımları: 

Taksim Stadı: 
Vefa - Istanbulspor Saat 14,30 ha 

kem Tank, Beşiktaş Stadı: 
Topkapı - Beşiktaş Saat 14,30 ha 

kem Bahaettin Uluöz. 
23- 1- 1938 Pazar gUnU yapılacak 

Şild maçtan: 

Taksim Stadı: 
Saha komiseri Nuri Bosut 
Topkapı - Eyüp: Saat 13.30 Ha 

•em Ahmet Adem, Beykoz - Kara 
gümrük saat 15 Hakem Nuri Bosut 

Beşiktaş Stadı : 
Saha Komiseri Adnan Akm 
Vefa - Kasımpaşa Saat 13 Ha 

Her gönülde bir arslan yatar. Sa 
hibinden başkasının cinsini tayin et 
mesine imkan var mıdır?. 

• 
Karadeniz Ufağı : 

Bizim sahil uşaklan Karadc>niıin 

olur olmaz fırtınalarından. dalgala 
nndan ytlma.zlnr. Takanın velkenleri 
nl fora edince dev denizlere pervası.ı 

dııımur. 

Güneşin solicinde ovnavan sahil u 
şağ Muradın evvelki günkü oyunda 
biraz yılar gibi olduğunu görenler 
kendiı;ine sormuşlar, o da hemen ce 
vabını vermiş : 

.L Nenem! Vay nenem! Haçan poy 
lesini mevlam fir daha costermesin. 
Pizum Karadeniz dalgalan kUpe~te 
ye, davlumbaza vurunca aşarlardı. 

Stadyumun peyaz köpüklü kara dal 
galan ustumli1.e çullandukçaz asmaz 
dular. Peder baa sövlemişti. Hay o 
gul TemUşti. Neredeki çörilrsiln ha 
çan dalgalar Tekneve piner de kal 
maz Canını sahile atmazsan mahvo 
lursun. 

Piz de çordük ki pevaz köpüklii 
kara dalgalar üstiimüze çullanıp kalk 
mazlar, peder nasihatini tutduk. 

Dövüş 

Yapzlzgor 
Şehrimiz boksörlerinden 

Y orgo ile Kiryako arasında 
haf talardanberi münakafa· 
sı devam eden iddialı dö
VÜf hakkında iki rakip ni· i hayet dün gece mutabık 

• kaldılar. 
Bu çetin boks maçı Bey

oğlu Halkevinde Kanunusa· 
ninin yirmi üçüncü pazar 
gunu yapılacaktır. Maçın 

üçer dakikadan sekiz devre 
o!masına da iki taraf razı 

olmuftur. 
Bu kar,ıltıfma hakkında

ki kanaatlerimizi yarın mu
f cusal bir fekilde yazacağız. 

• Bugünkü toplantıda Enosis mı>,r.ın 
dnki hadise dolav-sile Hüsamettin, 
'Esat. ve hakem Şazi Tezcan hakkm 
da bir karar verileceği tahmin edili 
yor. 

Birihirine u~·mı~·an fiyat tarifeleri 
Ün'venite Hukuk Fakültesi son sınıf ta 

lebesinden Vildan imzasile aldıfmıız nek 
tupta deniyor ki: 

Otobüslerin ruhsafye meselelerini gue 
teniz: inceledi Takdirle okuduk. İstanbııl 
da otobüsleri~ faaliyeti tamamen halk: le
hine olmuştur. Herkes cideceği yere rahat 
bir koltuku ve seri b' r yasrta ile ıidiyor. 
Fakat Tepebaşmdan Beyazıta gitmek isti 
yen b tr yolcu, Maçka veya Kurtuluş oto 
bilslerine binerse 7 ,S kuruş, Şi!lli - Fatih 

._.ar•hacrwa 1ı.iorli~i tıılcrlirrle0rt~13flffjpıu*Ei 

E ge kıyısını bana çok methet 
ti.: er. Ben de başımı alıp ora 

da resim yapmıya gittim. Elimden 
geldiği kadar peyzaj yaptım. Fa • 
kat ara sıra bir figür bir de çıp. 
lak yapmak istiyordum. Gel gele. 
Um model yoktu. 

Bir gUn sokakta gezerken, giyin 
mesini pek beceremiyen, ve allı kır 
mızılı renklerle donanmış olan a 
di bir fahişe nazaridikkatimi cel -
betti. Çünkü sokakta sUprüntücü • 
lük etmekte olanın birisi, her ne se 

ı • • 
ı 

i 

Şilt Maclart 
Futb<"ll Ajanlığı tarafından tertip 

edilen Şilt maçıanna bu hafta Tak 
sim ve Şeref cıtadlarında devam edi 
lecektir. Tstanbul muhtelitine oyuncu 
veren klUnler bu haftaki maçlara iş 
f.:Y'nlr o+..--: •• " .... ..,.1-t--ı-......1 ,...iJ+ ~ln ... :ı 

n:shf>t",, zayıf takımlar arasında ya 
nılııcaktrr. 

Çarşamba-1~er-
me Bataklık/arz 
Kurutuluyor 

Samsun, (TANl - Şehrimizle Çar 
şamba arasında bulunan 2000 hektar 
bataklık ve sazlık araz nin kurutul
ma ameliyesine devam edilmektedir. 
Yapılacak üç kanaldan Gelemen ka
nalı bitirilm;ştir. Şimdi tnaş kanalı 
üzerınde çalışılmaktadır. Yakında Ap 
tal kanalının ınşasma başlanacaktır. 
Bu kanallann uzunluğu takriben on 
k lometre kadardır. Geniş!ikleri de as 
gari 3, azami 16 metredir. Gelecek 
yıl , Çarşamba - Terme arasındaki 
bataklıklarda kurutulacaktır. 

Tütün Piyasası Durgun 
Samsun, (TAN) - Tütiln pıyasası 

gittikçe hararetini kaybetmekle ve fi 
yatlar dUşmekted:r Sene baş:ından 

r haf ta evvelki piyasa i1e buırilr 
arasında yüzde otuz kırk düşük!Uk 
farkı vardır. Şimd ye kadar köyler· 
den ı milyon 300 bin kilo tütün indi
rilm~tir. Bunun bir milyonu tama
men satılmıştır, mütebakisi ambar· 
tarda müşteri beklemekted"r. 

rıyor, Y o cuıarm naıtıı ı a 
çiler şu cevabı veriyorlar: 

- Ne yapalım belediye tarifeyi tespit et 

ti, 

• 
Tramvaya Çarpan Arahfıı 

Bir ok11yucumuz yolladı.it mektupta di-

yor ki: 
Ayın on birinde, salı cünli saat 14 rad 

delerinde Beyazrtta bir arabanın bayvıın 
tarı ürktü. ıon süratle Aksarayı doinı ke>ı 
mıya başladı. Merak ettim: Arabanın ar
k:asmdan ltoı;mıya ba1ladan: Nihayet araba 
bir tramvaya çarptı. İki tekerlcii kırıldı: 
Bu arada bir iki tramvay kondoktörıi ıel 
di ık· beyaz şeridi olan ıözlüklü bir kon 
d~ktör arabacıya c;ıkı,mıva başladı : Tram 
vaym numarası 97 dir: Harbiye • Aksaray 
arabası ve mevkidir, Sonra, birden araba 
cı ile bu kondoktör anlaştı, Araba serb~st 
bırakıldı ve gitti. Bu kondoktörün maale 
ıef numaruıru cöremedim. AHI.kadar ma· 
lı:amlarm diklı:at göı:Une koyarım. .. 

• 
C evaplanmız : 

Vizede fırıncı Bay Adem: 
Numara t!jinde haklısınız:, Liste~t-ki doi 

rudur, Bir yanlı11ık olmuş. özür dileriz. 

Ar.d'rinde Kıymetli 

Hazineler Var 

~!e~~· ~~~ı1!~~e_~lş!~Ji~ 
kışl anndan tavırlarndan besbeJliy 

di. Kadının ardı sıra bağırıp duruyor 
du. Kadınsa hiç utanmıyordu. Mey 
dan okurcasına elini kalçasına koy 
muş, gevrek gevrek gUiüyordu. 
Dükkanların kaprsma gelen dükkan 
cılar, satıcılar bu hale katılasiye 

gülüyorlardı, kadının gövdesi mo
dellik yapabileceğini gösteriyordu. 
Zaten tepeden tırnağa kadar zara
fet.siz, ruhsuz. ve cansız playdı bi
le: kapkara gözlerden bakan bakı. 
şı, yekbaşına taşan bir can, çakan 
bir ruhtu. 

Y anı başımda duran dilkkan
cılardan bu kadın hakkında 

malumat aldım. ZUğürt olanların 
kendisine imrenip durmalanna da 
yanamazmış. Ben acaba kadının baş 
kaca kazandığının dört beş mislini 
verirsem acaba modelliğe razı o -
lur mu diye düşilnüyordum. Kendi
me "evet modellik eder! .. diye ce. 
vap verdim. Ticari mantıkla başka 
türlil düşünUlemezdi. 

Andir'n, (TAN) - Maraş vilAye
tine tabi olan ılçemiz. 926 senesinden 
ben kaz.a haline getirilmiş bulunu
yor. Bu kısa zamanda hayli terakki 
ettiği gibi ,daha çok ink şata da mü
saittir. Bunun için herşeyden evvel 
yollannm mükemmel bir hale getiril· 
mesi lazımdır. 

i 

Satılan tütünlerin en çoğu dere 
maden tütilnleridir. Bu mıntakada 
demet olarak hazırlanmakta olan 200 
bin kilo kadar daha tütün kalmıştır. 
Fiyatların düşük"üğü ve havalarm 
müsaadesizliği yüzünden köylerden 
indiri1emiyen b'r mJlyon kilo kadar 
daha dizi dengi vardır. 

Canik ve Evkaf tütünlerine verilen 
fiyatlar çok azdır. Bu sebepten alış 
veriş pek ağır olmaktadır. 

Keş•ş çayı Uzeıı'ne bu sene bir köp
rü kurulduğu takdirde. yol ihtiyacı
nın karşılanmasına doğru mühim bir 
adım atılmış olacaktır. 

Evine gittim. KüçUcük bir bah. 
çe. dört beş tUrlü gösterişsiz çiçek 
evin önündeki çardağın asması, 
yüklendiği yığın yığın üzümlerle, 
sendeliyor gibi sarhoş . Evse bir ka 
pı üç pencereden ibaret bembeyaz 
badanalı küçücük bir şey Bunla.. 
rın bütUnil de masmavi, berrak, 
tannan Ege göğü altında. lçeri gir 
dim. Temiz bir oda. badalanmış bir 
ocak. Bir kenarda saç mangal. Bir 
köşede kahve cezvesi ve takımı . Du 
varda soğan salkımlan. tava. Yedi 
buçuk numarah bir lamba. Ortada 
bir toz, bir çöp. fena kokuvu. kiri 
pası ima eder bir şey yok. Pencere 
lerin vaziyetine. işıi'bna bakt'lll. 
Eh! Ev elverecek. Kendisile tah -
min ettiğim gibi kolaylıkla uyuş • 
tuk. Hatta modellik teklifime sc. i 

i 
j kem Bürhan Atak. Beşiktaş - Do 

ğanspor Saat 14,45 Hakem Ad.nan 
Akın, 

.................................... 

Samsunun :kinci derecede bir tü
tün mmtakası olan Canik tütünleri 
her sene baş fiyattan bir iki lira nok
sanına satılırken bu sene yan fiyatı 

bile verilmemiştir. Bu yüzden Can'k 
mmtakası zürramın elinde dizl dengi 

Tiçeıniz ve civarında birçok kale, 
kervansaray harabeleri, tabü ve suni 
mağaralar vardır. Kaleler çok sarp 
yerlerde ve büyük taşlardan yapılmış 
ur. Suni mağaraların da ihtimamla 
inşa ed"lmiş olduğu görülmektedir. 
Bu i.sarm eski Romalılardan kalmış 

vindi. Ben kazanacağı para hoşuna 
gidiyor sanmıştım. Bir gün tayin 
ettik. Boya takımını evine gönder 
dim. 

• 
T S K Istanbul Bölgesi Futbol 

L J rıl ğından: 

Fut bol Hakem namzedlerinin imti 
banlan 20-1- 1938 Perşembe günü 
akşamı yapılacaktır. lmtihana gire 
cek hakem na.mzedlerinin o gün saat 
tam 18 de bölge merkezinde bulunma 
lan tebliğ olunur. 

ATLETİZM: 

Orduda Y apllan 

Kır Koşu~arı 
Urdu, (TAN) - Spor kurulu t r ı 

fından tertip edilen kır koşulanrun 

ikincisi pazar günü büyük bir atlet 
k&labalığmm iştira.kiyle yapılmıştır. 

Ordu 8J>Or bölgetıine bağlı klilplerden 

olarak hazırlanmış ve satılamıyan 

800 bin kilo kadar tütün vardrr. 

seçilen genç atletler, bilhassa bunlar 
arasında AktaŞ klübUnden Çoban 
Mustafa fevkalade bir istidat ve mu 
vaffakıyet göstermiştir. 

Gelecek hafta kır koşularının üçün 
cü.sU 8.rızalı bir mesafede yapılacak 
trr. 

olması jihtimali vardır. Andirim ve 
clvannda şimdlye kadar hiç bir bil
gin, ılmi araştırmalarda bulunmamış 
tır. Böyle bir tetkikin kıymetli hazine 
leri ortaya çıkaracağını ummak yan
lış görülmüyor. Nitekim çok eski de
virlere ait paralar buhınduğµ. mezar 
lık ve heykellere tesa.düf edildiği en
der değildir. 

M "rak ettim. Bu kedm hakkrn 
da malumat topladım. Köy 

lil imiş. Hakikaten bu iklimin sı -
cak güneşinde her taraftan hayat 
doğar. taşar. Yaş itibarile daha 
çocukken, göyde itibarile erkenden 
kadın oluvermişti. Bakışlarına ml 
na gelivermiş. Ve kendine bakan 
bakışların da ilk turf and& mlnasr 

nı sezmiye başlamrştı. Bakışlar ar 
zuları, arzulara ah vahtan, iç çe 
kişler sözleri, sözler ok§ayı.şlan. 

Ondan sonra neler olacağı belli de 
ğil mi? Ya nikahlar, yahut baskın. 
lar, dayaklar, doğumlar, kaçışlar, 

kınlan yememiler kafalar ve hıçkı 
rıklar, kahkahalar. 

Fakat tuhafı ba.zan hiç geçimi 
ile münasebeti olmadığı halde yapa 
yalnız köy yolunu tutarmış. Yol • 
da bir otomobile ve yahut bir atlı 
ya rastgelirse. onlar geçinciye ka. 

ğ~~. tı,i.ı; .. s!!_ı.!.11!1~!J'Jiaf.!.IW.J!M}3n '! 
yamaç arına da larmış . Belki de doğ 
du doğalı kendini sürükliyen, te
pen. çiğneyen, yüzUne tüküren ni 
hayet eline bir vesika veren bin bir 
türlü gürUltüyle gümbürdeyip du.. 
ran düııyaya akıl erdiremiyor bir 
mana veremiyordu da dağda taşta 
yalnız gezmek istiyordu. Acaba ya 
rad.ılış evladını kollan arasına alı 
yor. Ona ne olursan ol evladnnsm. 
sana başka türlü başkasına başka 
türlü muamele edemem mi diyor .. 
du Hele şu kederine tasana bak! 
Bakkala borcuna, ev kirası verme 
yişine güleyim ben! Sen çocukken 
seni nasıl sevdimse seni şimdi de 
öyle seviyorum. Güneşim gönlünil 
aydınlar. Rüzganm saçlannı ok -
§ar. Kulağına eğilir fısıldarım. BU 
rad.a annenle berabersin: sana sU.. 
tünü emdiren sana ninnisinde "u
yusun da bilyüsün .. diyen öz anne 
nin koynundaQn. Taş onu hiç al .. 
datmıyordu. Her zaman katı idi. 
Dağ hiç yerinden kalkıp üzerine o
turmuyordu. hep yerliyerindeydi. 
Su katiyen dalavere çevirmiyor 
du mutlaka yokuş aşağı akıyord\J<I 
Bunlara emin olabiliyordu. 

Poz edeceği gUn gelince be 
\lir utanmadır aldı. Işık d 

ha yumuşak ve daha ufki olur di 
ye poz vakti olarak ikindi sonras 
seçmiştim. Utancımı tuhaf bul 
dum. Seksenlik birini Israil Pe'/ 
gamberi. irmakta yıkanan bir N 
yad yahut kıY'da oynaşan çocukl . 
için. mesela Romada bir model si' 
lesini getirirdim. Dedesinden nirtt<f 
sinden tutunuz da torununa kad 
bUtUn soyu sopu maaile soyunuf 
lardı da. ne ben ne de onlar utaıı• 
dık. Şimdi ise bu utanç ne olu~ 
du.? Kadının evine varmazdan ~ .. 
ve! kendime k!i..fi miktarda utanııı 
mazlık vermek iç.'.n biribiri ark 
beş altı kadeh sert bir içki par!&. 
tım. Başrm adamakıllı tütsUlen 
ti. 

Evde şövaliyeyi yerine koydll ı': 
Pencere kapağını istediğim ışı 
göre araladım . Maamafih yine tıt 
nıyordum . Acaba içimde şuuru b 
varmıyan ve kendimi utendırarı . 
fikrim mi vardı? Kadının gözl 
de derindenderine işiden kulald 
mı vardı? içimde konuşan fikir1 

min biribirlerine fıtnldadıklart 
(Ark.Mı 10 uncud' 
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HADiSELER RESIMLERILE ---

bir deniz harbi mi ~: !!ı !!!!!!!!!!(!!!!'i,!!!':~~~!!!!i!!!!!i!~~!!~~~!!]!i!!!t~!!~00!!:!!i~~1 
U zak Şarkta en büyük 

, kuvvet olan l&J'I ırkın 
:A '9°l"Upa medeniyeti ile kor
~ç bir hale gelmit Japon 
-uaını beyazlara aa.ldıracak mı? 

1920 aeneıindenberi sinsi 
•inai ve hatve hatve takip ecli
~en muazzam Japon harp ve 
ı.tiJi plinmın tahakkukunu 
cihan görecek mi? 

Halihazırda bütün dünyayı işgal 
~en bu suallere cevap verebilmek 
l . 
~ııı .~ksayı .. Ş~kta karşıl~lı di
lnuş olan buyuk devletlenn vazi-

~tler~i, sil.Ah ve gemi kuvvetleri-
tetkik etmemiz icap eder. Bu 

tetkikimize, ilk taarruzun başlıya
cağı kuvvetli ihtimaller dahilinde 
?lan Japonyadan başlıyalım. Bu 
ıırıparatorluğun mesahai sathiyesi 
675 bin kilometre murabbaıdır. Ja
P?n filosunun mecmu tonajı 802 
~ııı~. Çok iyi talim görmüş. fev
kalade muharip efrat tarafından 
ullanılacak olan bu mühim kuv

\ret· 
bi ~n .başındaki kumandanlar da 
f ~cı sınıftır. Japon filosunun bir 
aıkıyeti de 802 bin tonluk kuv

\ret " d ıçın e ancak 82 bin tonun ya-
şını d ld b o urmuş olmasıdır. Bu nis-
:ı. azlığı Japon saffıharp genıile
~lll yeniliğine ve asriliğine de-
4Cllet eder. 

~Japon hava kuvveti! 1670 tayya
b mevcuttur. Bunun 600 tanesi 
;:>ırtye tayyaresi, mütebakisi ka-

tayyaresidir. 
. Japon ordusu: Şimdilik 400 bin 

gılaıı Jt· lı asker hazeri kadrosunu teş-
~l ediyor. Fakat bu 400 bin kişi 

1 
ançuku harplerinde yeni siliıh-

al'I kullanmak ve dayanılam.ıya-· 
Cak kadar soğuk iklimlerde süratle 
:anevra yapmak mümaresesini el
l-' e e~miş, gözünü ateşten sakmnu-

an ııısanlar haline gelmişleridr. 

Japonyada senede 2.100.000 
çocuk doğar. Doğumla vefi

~at arasındaki nisbet farkı Japon
l-'aya her gün üç bin nüfus kazan
clıl"rnaktadır. 

lier sene milyonlarca artan bu 
lrısan mahşeri deniz üstüne tesbih 
Ribi d'zil. ı miş adalardan artık besle-

~eınez hale gelmiştir. Sanayii hali 

lŞbada bulunan bu dehşetli kütle
ilin . 

cıvanna taşması ve başka di-

:'>"ariarda talihini denemesi Japon 
idarecu · t af k d.. .. .. en ar ından ço tan uşu-

llulınüşt" ur. 

J 1920 senesinde Baron Tanaga'nın 
l>~~n imparatoruna verdiği istila 
J anını Çinliler üşa ettikleri vakit 
r:.Pon resmi makamatı tekzip et
o~§tir. Sibiryaya kadar dayanacak 
t n bu istila planı Japonya tara
~Indan tekzip edilince Avrupa faz
lı kuşkulanmıyarak rahat etmişti. 
h~lbu~i .bugün 0 planın il~ mer
te~~ruu tatbik edilmiş gormek-

' 
sü harekf'lerinin adedine göre ter-
tip edilmek mecburiyetindedir. 
Amerikanın hava ve deniz üsle

rile, muhtemel bir harpte Japon 
kuvvetlerile karşılaşacak sahalar 
arasında mesafe hakikaten çok ge
niştir. 

Japonyaya karşı dikilmiş olan 
beyaz kuvvetlerden ikinci

si Rusyadır. 
Rus hava filolan Japonların 

da çekinerek tetkik ettikleri kuv
vetli bir taarruz silahıdır. 

Rus hava kuvveti: Ruslann bi
rinci sınıf 4,500 tayyareleri vardır. 
Bunlann 2000 tanesi Aksayı Şark 
mıntakalarını tehdit edecek mer
kezde çoktan yollanmıştır. 

Rus tayyarelennin uçuş sabalan 
geniş ve üssülharekelerinden kal
kınca Japon adalarını tehdit ede
cek bir haldedir. 

Buna mukabiJ Japonlann henüz 
yeni yeni inkişaf eden ve efradımn 
tecrübesi taze olan tayyare filola
rile Rusya karşısında büyük bir 
tehlike. teşkil edemiyecekleri kolay 
ca hesaplanabilir. 

Halbuki mamur Rus şehirlerinin 
Japon hava istasyonlarından uzak
lığına mukabil ekseri binaları tah
tadan ve kartondan vapılmıs .Japon 
adalan Rus bombalarının yağmuru 
altında mahvolmıya namzet bir 
haldedir. Esasen büyük tehlikeyi 
Japonlar da f arkettiklerinden ada 
!ardaki hava müdafaasını tekem
mül ettirmek ve Japon semalarını 
her türlü taarruza karşı ateşe bo
ğabilmek üzere geceli gündüzlü 
çalışılmaktadır. Japonlar Rusların 
hava faikiyetlerine mukabil. Man
çuko'dan hareket ettirecekleri or
dularile Sibiryaya kadar dayan -
mak planlarını hazırlamış görünü
yorlar. Bu planda Vladivostok'la 
Rus anavataınnın muvasale hatla
rını tamamen kesmek üzere Baykal 
gölüne doğru bir taarruz hareketi 
evvelden hesaplanmış görünüyor. 

}(ahından taşmıya mecbur o-
ltad lan ve fütuhatı bir emri mu- Japon imparatorluğu karşı -
k des sayan bu korkunç kuvvetin ;ında üçüncü beyaz lrnv-
.... ~rşısında üç beyaz millet dikil - vet İngilteredir Her milletinkine 
"'1Ştir· A . t · · - t · ı · f' A ..._ • merıka. Rusya, ngıltere. failr gorunen ngı ız ana vatan ı-
q .. ıerik ltar anın tek başına Japonyaya losu bu ara Avrupa merkezlerin-
dir.şı olan siliıh faikiyeti mühim- den ayrılamıyacağı ıçin İngiliz kuv 

vetini başka bir zaviyeden tetkik 

to~eri~an fi1osu: Japonların 802 ·etmek zarureti vardır 
ka Uk fılolarına mukabil Ameri- İngilizlerin Uzak Şark denizle-
dırn. ın 1,160,000 tonluk filolan var- rinde üç üssü bahrileri vardır. Bun

lardan Singapur. son yapılan bir 
.\nıerik milvar franklık yeni tahkımat ile 

ları an hava kuvveti: Japon-
ltarı n 1670 tayyaresine karşı Ameri- cihanın en müstahkem bir üsiıs 

•n 2885 • bahrisi haline getirilmiştir. 
tllak· birinci sınıf ve en asrı ~e tnelerle mücehhez hava filoları Yeraltı mahzenleri. sıgınak yer-

Vcuttur leri ve toprak altına gömülmüş tay 

h 
l"aıtat b~ f yare tamirhanelerile. benzin ve 

llşşi.i aik kuvvetlerin ta - k · h d 
tlb .. tıt merkezleri ve müdafaa ter· mazut depoları bu mev ıe ava an 

~ A- ve merkezden taarruz edilemez bir 
~ ~erikaıwı sahillerinin u-

Ulu ve hücum edilebilecek üs-_ - hale koymuştur. 

Singapurda 500 e yakın tayyare 
ve en büyük zırhlıları alacak mü
kemmel bir liman ve havuzlar var
dır. 

Ş~_karşılıkh vaziyetlere göre, 
uç beyaz millet Uzak $ark

ta ellerindeki tecavüz ve müdafaa 
vasıtalarını elele vererek yerleştir 
dikleri takdirde sarı ırkın fütuhat 
peşine düşmüş olan korkunç kütle
sini üç ateş .arasına alabilirler. 

Şimdilik böyle bir ittibkın men 
şeleri siyaset ufkunda gözükmü -
yor. Japonlara göre, Rusya ile bir 
daha kapıştıkları takdirde eski 
Rus - Japon muharebesjnde oldu· 
ğu gibi galibiyeti tekrar ha!c ede
cekleri kanaatini besliyorlar. Bu ita 
naat Rus hava kuvvetlerinin fai
kiyetine rağmen henüz sarsılama
mıştır. 

Fakat bir mesele var, Japo.,va. 
üç büyük ateş arasında bl'l"akabi· 
lecek bir ittüakı mecburi kılma
mak üzere Japon idarecılet inin ıs
tila planlannı ihtiyatlı ve tedricen 
takip edecekleri ve mümkün oldu 
ğu kadar beyaz bir milletle resmen 
harp etmemiye çahşacaklan kuv
vetli ihtimaller dahilindedir. 

1 Hayat Bahalılığı 
ile Mücadele 

(Başı 1 incide) 
ıçın belediyece yapılmakta olan ha 
zırlıklar kısmen bitirilmiştir. Bu ara 
da süt, ekmek, kira işleri de vardır. 
Süt ışinde belediye tetkikJerini tama 

j mile bitirmiş, raporunu hazırlamış 
tır. Ikt•sat Vekaleti belediyeden ra 
poru ister istemez hemen gönderile 
cektir. 

Raporda süt işinin halli için her 
şeyden önce bir süt fabrikasına ihti 
yaç olduğu ileri sUrUlmekte, bu fab 
rikanın belediye getirile yapılması 

mümkün olmadığından bu hususta 
ıiikümetin yardımı istenmektedir. 

Ekmek meselesinde. belediye. hüku 
meti buğday fiyatlannı indirmeden 
ekmeğin ucuzlatılmasına imkln olına 
riığı kanaatindedir Yalnız halka daha 
srhhi. daha nefis ve tam kilo Uz.erin 
den ekmek yedirebilmek için her 
semtte birer küçük ekmek fabrikas1 
tesisi lazımgeleceği ileri sürülmekte. 
bunun için hükt1metten izin istenmek 
tedir. 

Vali, bugün dönüyor 
Ankara 17 (TAN muhabırınden)~ 

Tstanbul Vali ve Belediye Reisi Mu 
littin Ustündağ bu akşamki ekspre' 
'e lst:rnbula dönmUstür Muhittin Ur: 
iinrlağ buırtin Dahiliye Vekil Şükrr 

T{aya tarafından kabul edilmilş ve bu 
"'1Ülakatta lstanbulun iman ve diğer 
'lmme hizmetleri için belediyenin ya 
pacağı işler hakkında uzun bir prog 
ram tesbit edildiği anla§llmaktadır. 

Şanghayda aç halkıo mağaza.Iu ra hücumu karızısaıda zabıta !iavvetJeri sopalar kuilanJJ11Ştır. 

Çin kadınlan da, cephe gerisinde har 
hl kazanmak içtn durma.<11111 çalışıyor 

lar, işte bir ÇLn kadını tipi 

• 
Yunıaıı Vellalıdlnln lzdivacmıt ait bir 

resim: Prens Pa.ul, ıevcesi ile 

kaymvaJdeısl &r&<imda 

Terue.lde bir uıüJılet mukavemet yJeaı \'e yera.ltına o;; ğına.n aı:.u~rJeu bil'. 

Teroelde &ıdlerden alınan .. Mlrler ~vkedlliyor 

Asi kuvvetlerin tahribine oğnyan bir 
Ispanyol şehrinden harap maıımra 

Harbin dehşeti tca""11ınnda masum 
Çin !)OCUkİan 
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B. Blum Muvaf
fak Olamadı Japonya Çin Hükiimeti Halk Banka~ı 

• • Kanunu Meclıste 
(Bagı ı incide) 

ya sevketmişti. Snğ merkezi temsil 
eden Reynnud'ya müracaat eden 
Blum, Reynaud'nun müfrit sağların 
kabineye iştiraki teklifi ile kar§ılan
mıştı. Bu yüzden dnha fazla sola mü
temayil bir kabine kurmaktan vazge 
çince, halk cephesini yeniden kur
mıya teşebbüs etmek ve komünist
leri kabineye almak şıkkı ile karşı
lıışmıştı. Blum, bu işi de başarama
dığı için yeni kabineyi kurmıya en 
liyakatli şahsiyetin Herriot olduğu
nu söylemiştir. Herriot, meclis riya
setinden ayrılmamıya karar verdiği
ni bildirince, Blum, tekrar kabineyi 
kurmıya teşebbüs etmiş, fakat Rey
naud, milli birlik lüzumu üzerinde 
ısrar gôstermiş ve sağcı cümhuriyet 
federasyonu lideri Marin, dahilde sü
kunet, hariçte sulh esası üzerinde 
~genişletilmiş bir halk cephesi,, for
mülüne sistematik bir şekilde itiraz 
etmemiş olduğunu bildirmiştir. 

ile Münasebeti Kestı Kabul Edildi 

Çindeki Japon Sefiri Geri Alınıyor 

Şotan iı başında 

Nihayet Blum, yeni kabineyi teş
kilden vazgeçmiş, Cilmhurreisi de bu 
vazüeyi Chautemps'a vermiştir. Blu
mun muvaffakıyetsizliğine Amil, sağ 
ların müfritlerine kadar bütün grup
ların kabineye alınması teklüi ile 
karşılanmasıdır. Halbuki müfrit sol
lar, müfrit sağlarla teşriki mesai a
leyhindedirler. Sosyalistler Blum'un 
hattı hareketini tasvip etmişlerdir. 

Vaziyetin hulasası şudur: Bonnet 
sosyalistlerin milzaherctlni temin 
edemediği, radikallerin kendisine 
istem\yerek yardım ettikleri, hat 
tii kendi partisinin içinde nifak çı
karma ından ve memlekette karı
§ıklığa sebebiyet vermesinden kork 
tuğu için kabine kurmaktan vaz
gcçmistir. 

Blum, müfrit sağlarla, müfrit 
solları, ayni kabinede bulundur
mıya imkan bulamadığından kabi
neyi teşkil işinden vazgeçmiştir. 

Bllhsasa radikal sosyalistlerin ko
münistleri kahine içinde isteme -
melcrl Blum'u bu işten vazgeçirmi
ye kflfi gelmiştir. 

(Başı 1 incide) 
ayni şekilde hareket ed<ı<ıekler ve o 
zaman Çin ikiye bölUnmek ıztırarın 
da kalacaktır. Ayni gazeteye göre o 
zaman Çin ikinci bir Ispanya haline 
girecek, Tokyodan yardım gören Pe 
kin Salamanka, ve Çang Kay Şek hU 
kfuneti Barselona hUkfuneti gibi ola 
cak. ve harp dahili bir mahiyet ala 
caktır. 

Çinin bugilnkU merkezi olan Han 
kovdan verilen haberlere göre Ja 
ponyanın Çin hUkfuneti ile mU 
nnsebetini kesmesi, Çinin siya 
si ve millki bUtünlilğU esası 

üzerinde sulhiln mUznkeresine ml 
ni olmıyacaktır. Japonlar tarafından 
aimdiye knda.r b!ldirilen şartlar bu,. 
saslarr tarumamaktadrr. Çindeki Ja
pon sefirinin geri alınması üzerine 
Çinin Tokyo sefiri de derhal vazife
sinden uzaklaşacaktır. 

Fakat sefirlerin gerl alınması da 

lki taraf arasında harp ilA.nmı icap 
etmiyecekt'.r. Bu ylizden hadise mU
hinı bir değişikliğe sebep olmuyor, de 
mektlr. 

lngilterede 
Hadise dünya matbuatında mUp

hem akisler bırakmıgtır. 
Londra son Japon kararının piçbir 

kıymeti bulunmadrğına kanld'r, Tay 
mise göre bu karar Çinin mukavemet 
kararım kuvvetlendirecektir. Deyli 
Telcgrafa göre Pekin rejimi Japonla
rı memnun edebilir, fakat Çlnlilerin 
hoşuna gitmez. 

Paristc çıkan Temps'a göre mesele 
Çn.ng • Kay - Şek'in kararına bağlı

dır. Çang - Kay - Şek sonuna kadar 
mukavemet edecek mi, yoksa mevki
ini Japonlarla mUzakereye girişecek 
blrıne terk edecek m: ? Meseie budur. 

Almanyada 
Berlin gnzetclerinden Frruıfurter 

Zeitung'o. göre son hadise harbin ye
ni bir safhaya girmesi manasındadır. 

1.Asma doğru bir mukaddeme sayılı 
yor. 

Çin telgraf ajansının verdiği bir ha 
bere göre Çinliler, Tsimpon hattı bo 
yunca şimale doğru ileri ha.rekteleri 
ne devam ediyorlar. Ve cuma gUnU 
Çovsien ve Yonccu şehirlerini geri al 
mrşlardır. Japonların takviye krtaları 
yolda olduğu için mUhim bir muha 
rebe bekleniyor. 

Tokyodan verilen haberlere göre 
Tsinçinden hareketle Şarka doğru 

Şannong demiryolu istikametinde gi 
den Japon kıtnlan Tslngtaoya kadar 
gelmişler ve bu suretle Japon deniz 
cilerile irtibat tesis etmişlerdir. 
Şanghayda Japon sefareti namına 

söz söyliycn salfıhiyettar bir zat, Ha 
rice çekilen telgraf haberlerinin sivil 
memurlar tarafından sansUr edilmek 
le beraber bunların da ordu emrinde 
bulunduklarını söylemiştir. Londrn 
gazetelerinden Manclıerter Guardia 
na gönderilen bir telgrafın 15 sa.at te 
ahhlirle gitmesi gazete muhabiri ta 
rafından protesto edilmiştir. 

Parti Grupunda 
( Ra.51 1 incide) 

venet vekili ile hariciye vekilinden 
sordu. 

Sıhhiye V ekUinin izahatı 

Artık fırsat Chautcmps'nındır. 
Chautemps, istifasını mütckaıp ye-

Kürsüye gelen Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Dr. Hultisi Alataş, 
şimdiye kadar iskAn ve göçmen işle
rinin bütçe imkfınlnnna göre sistemli 
ve programlı bir· tnrzda başarılmak
ta olduğunu söyliyerek iskfın edil -
miş olan göçmenlerin sıhhat ve müs
tahsil vaziyete geçınek bakımından 
istatistiklere mtısteniden izahat ver 
di. Son safhada 934 tenberi Bulgaris
tan, Romanya ve diğer ecnebi mem
leketlerden gelen göçmenlerin ade
dinin 138 bin 428 nüfusa baliğ oldu
ğunu ve bunlar için 17,016 hanenin 
inşa edilmiş olduğunu ve yine bu ge

Ja.ponya Asya lataıunın idaresini, a len göçmenlere 9542 öküz, 16444 pul-
çıktan açığa istiyor. Ve Çin bunu ka- Juk 1059 b Q:l'.1 in k 

ni hir kııhfne tl>!:kilinn momıuo. .<>Ait 

mişsc de o zaman bu teklifi kabul 
etmediği halde buhranın fazla uza
maması için bu vazifeyi kabul et -
miştir. Chautemps da anlaşılan nas
yonalist bir kabine kurmıya çalışn
cak ve bunun için Daliidiye ile gö
rüştükten sonra Blum'ln uzun uza
dıya konuşacaktır. 

ı.m-...ı 15 _ , ara a vn . senes e a-
'\.tm C\;ml.f\I• • cuu .... ,. c.pon;ru. dar gelen göçmenlere tamamen ve 
nın kararı Kanton üzerine ?e ~z 1937 senesi içinde gcl:ıniş olanların 
etmektir. Harbin devamı ikı taraf ıçın .. t ikisin i t i dildi"' i 
de znrarlıdır. Japonyanm korkacağı uç e e araz evz : ~ın ~n-

bi hezimet değil fakat kı etli lattı. Mevcut kanuna gore, bır aıle-
şey, rl ri 1 i f d ' ym nin isktını 800 liraya nıal olduğunu 
kuvvete n n sra ı ır. . h t' 

ıza et ı. Ayni gazete Japonynnm sonsuz 
Çin toprnkıarmn sokulmasmı tehlike İskan ve göçmen i~lermfn mahdut 

Chautemps'ın planı 156 azası olan 
sosyalist grupuna, 26 mebusu bulu 
nan cümhuriyetçi sosyalist ittihadı
na, 24 mebusu bulunan müstakli sol 
cenah grupuna, ll 1 aznya malik olan 
radikal sosyalistlere dayanan bir hü 
kumet vücude getirmektir. Bunlar 
300 den fazla bir grup teşkil ediyor
lar. Muhalefet ise tek bir blok halin
de hareket edemediği için hükumet 
lehine ekseriyet teşkill mümkündür. 
Chnutemps'nın hükumetine komünist 
lcri alması beklenmiyor. 

U bulmakta ve Japonların kendilerini olan imkanlarımızla mütenasip ola
çok kuvvetli dUşmn.nlarla sarılmış rak derpiş edilmedikçe mazideki va
görmektcn rahatsız olacaklarını an- kıalarilc pek feci akıbetler ve man
lattıktnn sonra eunları hatırlatmak- zaralar hatırlatan bu mühim işte za
tadır: "Japonlara. Bismarkın Sadova ruri olarak esaslı hesap ve istihznra
o'hetlnden sonm A vuaturyaya teklif tın evvclcmirde derpiş €dilmesi Ia
ettlği şerefli sulhU hntırlntınz.,, zım geldiğini işaret etti ve iskan işle-

Diğer Alman gareteleri, Mançuri rinin daha başka bir sistemde ve mem 
ile ticaretlerinin düşmesinden mUtees leketimlzde açılmakta olan iş hacmln
sirdirler. den de istifade ederek daha mütcva-

Şotanın görüfmeleri 

Chautemps, Cümhurreisini gör
dilkten sonra gazetecilere "GörUyor 
sunuz ki, halka kapandı ve Cümhur
reisi beni hareket noktama çevirdi. 
Devlet reisinin ısrarı ve buhranın 
uzaması beni prensip itibarile vazi
feyi kabule sevkettl,, demiştir. 

Chautemps evvela ayan reisi ile 
görilşmilş ve daha sonra Blum'a git
miş ve sabık Dahiliye Nazın Dorma 
yın iştirakile uzun müzakerelerde bu 
lunmuştur. 

Çin kuvvetleri boyuna ilerliyor 
Şanghny, 17 (A.A.) - Çin kuvvet 

leri Wuhu istikametinde taarruza 
geçmişler ve Çin tayyareleri Japon 
mevzilerini şiddetle bombardıman et 
mişlerdir. Muharebe devam ediyor. 
Heningln dUştUğUnU itiraf eden Çin 
malın.fili eimale doğru Yenchow isti 
kametinde ilerileyen Çin kuvvetleri 
nln yeni bir ileri harekette bulunduk 
larmı söylilyorlar. Çin membalarına 
göre, cenubi Çindeki Kvantung sahi 
linde Macuonun şlmaline beş altı ytız 
Çin bahriyelisi, harp gemilerinin hf 
mayesi altında çıkmıelnrdır. Burada 
şiddetli bir m uharobe cereyan et 
mektedir. Hareket, Cenubi Çinin isti 

Chautcmps, kabineyi teşkil ede- AlAkadar mahafilin kanaatine gö-
bilmek için bütün Fransız hüsnüni- re, bu iyileşme, Fransız kabine buh
yetinin azamisini, reyifım ile tasdik ranının yakında halledileceğine işa
edilmiş olan esas prensipler etrafın- ret eylemektedir. 
da toplamak ltızım geldiğini söyle- M. Şotnn yeni kabineyi kurmak i 
miş ve meclise siyasi sulh kanunu çin konuşmalara devam etmektedir. 
teklif etmeğe çalışacağını ve muh- Şotnn, Radikal Sosyalistler toplant1 
temel bütün fırbnalarln mücadele sında Halk Cephesi ekseriyetine daya 
edecek derecede sğalam bir teşekkül nacağını ve Sosyalistlerin eskisi gibi 
vücude getirmek azminde bulundu- hilkflmete iştira.kini isteyeceğini an 
ğunu anlatmıştır. Chautemps, mu- !atmış ve Halk Cephesinin milli p!An 
vaffak olmaktan çok ümitlidir. Fran dairesinde genişlmesi için Blum tara
sız komünistleri halk pratisinin ih- fından ileri sürülen fikri nazarı dik
yasma taraftar olduklarını gösteren kate almak lAzımgeldiğini ziah et-
bir beyanname neşretmişlerdir. miştlr. 

Frank düzelmiye b<Zfladı Sosyalistler bu gece toplanarak Şo 
Londra, 17 (A.A.) - Fransız fran- tanın teklifini tetkik edecekler ve ona 

gı, borsada, bugün öğleden sonra bir göre karar vereceklerdir. 
denbire iyileşmlye ve resanet kes- Şotan bu karan müteakıp kablne
betmiye başlamıştır. Cumartesi günü sinin listesini tesbitc imkAn bulacak 
140 ve bu sabah 152,25 olarak kote tır. 
edilmiş olan Fransız dövizi 147,87 de Halihazırda Sosyalistler vaziyeti 
kapanmıştır. görü§tnektedirler. 

zi masrafla istikmali mün'lkün olup 
olmadığının ayrıca mütehassıs komis 
yonlarla tetkik cttirilmek1e bulun -
duğunu ve sarih bir vaitte bulunabil
mek için bu tetkikatın neticesine in
tizar ldzım geldiğini ilave etti. 

Hariciye Vekilimizin izahatı 
Bundan sonra kürsüye gelen Ha

riciye Vekili Dr. Aras, Bulgarlstan
daki Türklerin ve Türk mektepleri
nin vaziyeti ve muhaceret meselesi 
üzerinde son senelerin bütiin macera
sını ve yapılan teşebbüsleri ve alı

nan valtlerin çok kısır neticelerini 
hulllsa ettikten sonra ~imdiki Bulgar 
hükumeti Başvekilinin Tiirk mek -
teplerinde türkçe hurufatının mecbu 
ri ve eski Arap hurufatının ihtiyari 

olması hakkında emir verdiğini söy
ledi. Netice olarak şimdiki Bulgar hü 
kılmetinin şikôyetlcrimizi daha iyi 
kabul ve telakki ettiğini ancak tatbi
kata intizar etmekte bulunduğumuzu 
ve görillecek neticeleri •>lduğu gibi 

fırkaya arzedeceğini her halde öte
dcnbcrl kendilerile iyi ve dostane ge 
çinmek başlıca cmeUmiz olan bu kom 
şumuzla münasebatımızm üzerine 
müessir olacak muayyen Amillerin 
başında Türklere yapılaccık muame
lenin bir üs teşkil edeceğini ifade etti. 

Hicret meselesinde salahiyettar ve
kA.letin yeni tetkikatlle varabileceği 
neticeye göre, taayyün edecek kud
ret ve kabiliyetimiz nisl'etinde bu i
şin tatbiki mümkün ve kolay esaslı 
mukavelelere raptetmek !Azım gel
diğini, ancak böyle bir işin 
daha evvelce mUttefikimiz Yu 
goslavya ile aramızda nözil geçtiği-

(Ba§ı 1 incide) 
bir teftiş ve murakabeye tabi tutul· 
masını hükumetten rica etti. 

Berç Türker, banknlann yaptıkla· 
n muamelelerin bazı esnafa kapasi· 
tesinin fevkinde kredi teminine mü· 
tedair olduğunu, çünkü bankaların 

blriblrinin muamelelerinden haber· 
dar bulunmadıklarını izah ettikten 
sonra banka adedinin çoğalmasını 

doğru bulmadığını ve bundan bazı 
mahzurlar doğabileceğini ileri siirdü. 
Ezcümle dedi ki: 

"- Hükumetin bir Balık Ban
kası kurmak tasavvurunda oldu • 
ğunu biliyoruz. Geçende bir ga
zetede okuduğuma ıöre, İstanbul
da bir et Bankası kurulacakmıı. 
Anlaşılıyor ki, İstanbul Belediye
si banka kurmıya çok hevesli. Ya
rın, bir mcyva bankası, öbür giln 
de bir sebze bankası kurmıya kal
kışabilir.,, 

Berç Türker, sözlerini Halk Ban
kasına muvaffakıyetli temenniler e
derek bitirdi. 

lktuat Vekili kür•üde 
Bundan sonra İktısat Veklll Şakir 

Kescbir kürsüye geldi ve Berç Tür
kerin sözlerine şu etraflı izahatla ce
vnplar verdi: 
"- Okunan ve tasvip buyurulan 

maddelerde göriildüğü veçhile Halk 
Bankası ve halk sandıklan namı al· 
tında kilçük esnaf ve sanat sahiple
rine 20, 50 ve nihayet 100 liralık kre
di verecek müesseselerin teşklll mev
zuubahlstir. Bu müesseseler 933 se
nesinde Büyük Millet Meclisinin ka
bul etmlı olduğu bir kanuna müste
niden kurulacaktır. Bu kanunla, ku· 
rulacılk bu müesseselere hazine işti
rakini temin edecek karşılıklar gös
terilmiş oluyor. Gerek Halk Banka
sı, gerek o bankanın münasip gördü
ğü yerlerde açılacak olan halk san
dıklan kiiçtik kredileri idare edecek 
en hayırlı müesseselerimizden ola -
caktır. • 

Böyle hayırlı müesseseleri teşkil et 
mck üzere iken Berç Türker arka
daşımızın bundan istifade ederek es
ki ha7.ı htlnluılDrın w.a ... ıor luıldılzt ..... 
miişkülôtı mcvımubahis etmesini ye
rinde görmedim. Yalnız ifadelerinde 
noksan kalmıı olan bir ciheti huzu
runuzda tebarüz ettirmiye lüzum gö
rliyoruın. istanbulda adı geçen Esnaf 
Bankasının yolsuzluktan mütevellit 
mcsulleri mahkemeye verilmişlerdir. 
Onlar hakkında takibat yapılmı~tır. 
Bunlar yüzüstü bırakılmış değildir. 
Bu noktada halk bankalarile herhan
gi bir münasebet aramak yerinde ol
mıyau irtibat tlüşüooesidir. 

Kredi müesseselerinin 
büyük Faydalan 

Yine bu münasebetle arkada.şmu 
zın mevzu harici olan mütalealannı 
dinlemiş olduk. Tavsiyeleri daima 
ciddiyetle telakki etmek mutadımız 
dır. Fakat maalesef tavsiyelerini cid 
di bulmadığımı söylemiye mecbu 
rum. Teşkili kararını verdiğimiz het" 
hangi bir milessese için huzuru alini 
ze daima bir kanun arzediyoruz.Esba 
bı mucibesini izah ediyoruz ve bunun 
lüzumu takdir edildikten sonradır 
ki, büyük meclia onun kabulüne ka 
rar vermiş oluyor. Bu müesseselerin 
artmasiyle anarşik lıir iktrsadi va.zi 
yet endişesinde bulunmak hiç yerin 
de değildir, Bunlaıın her biri kendi 
sahalarında ihtiyaçları karşılamağa, 
memleketin iktısadi faaliyetlerinden 
bir şubeyi canlandınnağa yaray.ın 
müesseseler olmatkndır. Her binn 
den memleket büyük faydalar bekle 
mektedir. Bunların te~kil edilmiş o 
lanları ve bundan sonra da teşkili 
mevzuu bahis olanlar tabü hep bu 
hudut ve ihtiyaç içerisinde mlitalea 
edilmiştir. Binaenaleyh arkadaşımı 
zın bunları, herhangi bir Halk Ban 
kası adından istifade ederek burada 
tenkide kalkışmış olması fikrimizce 
hem mevzu, hem sadet haricindedir, 
hem de doğru değildir . ., 

M eclia toplantılarını bitirdi 
Bundan sonra, doktor Cemal Tun 

ca (Antalya) ve Hasan Saka (Trab 
zon) un ikinciteşrin bidayetinden bu 
güne kadar hilkflmetten gelen la~i 

ni ve fırkaya bunu arzetmeyi vazüe 
bildiğini söyledi. 

Büyük Millet Meclisi Parti grupu, 
hükumetin bu meselede:ki hareket ve 
mütalea ve endişelerini )erinde bula
rak mart içtmiaında ea~lı müzake
rata mevzu olmasını karar altına aldı. 

Borsa 
Acentelerinin 
Teşebbüsü 
lstanbul borsasının Ankaraya nak 

li için hükumet tarafından verilen 
karar, şehrimiz mali ve ticari ma.ha 
filinde çok müsait bir tesir bırakmış 
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lngiliz Nazırı 
(Başı ı in<>iC!e) 

B. Wedgvood Benn demiştir ki: 
"Eskiden Ingilterede harici mese

leler hakkında alaka pek azdı. Bugün 
balkın her kısmı, harici işleri kendi 
gözilyle takip etmek ihtiyacını duY 
maktadır. ÇünkU harici meselelet 

tır. sulhe taalluk etblği için en mühim 
Borsanın Ankaraya nakli dolayısi 1 dahili iş vaziyetindedir. Müntehip e--

le, şehrimizde mevcut 18 borsa acen rimi bu meseleler hakkında tenvir e-
tesinin de Ankaraya nakledilmesi i debilmek için Akdenizde bir tetlQ k se 
cap etmektedir. ÇilnkU, bu acenteler, ya.batı yapmak ihtiyacmı duydum. 
ancak borsa bulunan bir merkezde a d 

Tiirkiye ile lnglltere ara.sın • 
centelik yapmak salahiyetini haizdir tam bir do tluk \'e emniyet hüldiJJJ 
ıcr. Acentelerden mühim bir kısmı stinnesini Akdeniz \'e Yakın şa.ri' 
Ankara ya giderek yerleşmek üzere ba.n~mm ecı mühbn ii.mlllerindeın. 
hazırlanmaktadırlar. Şehrimizde bi blrl sayıyonun. Ild memleketin bi· 
rer ajan bırakacaklardır. rlbirini dalıa l'nkmcla.n tnnmıasına 

Thasen bankalarda mevcut esham çahşmak !az.mıdır. '.l'iirkiyeye taal· 
ve tahvilat servisleri borsa muamele 

Ilık eden işleri, esaslı bir surett.e 
leri ile de meşgul olduklarından, ihti anlamak bizhn l~in bir thtiy~tır. 
yacı olanlar banaklara mU.racaat ede Bu bakımdan Sancak meselesinin 
rek işlerini görebileceklerdir. Ingilterede katiyen anlaşılmamış ol· 

Istanbulun son senelerde inkişafa 60 
maaını bir noksan sayıyorum. 3 

başlıyan sanayi hayatı, şehrimizde Ingiliz mebusu arasında bu mesele--
sınat sermayenin toplanmasına sebep nin Tilrkiye için ne gibi bir manası 
olmuştur. Ticari sermaye de mUhim olduğunu kavnyan 10 kişi çıkmaz. 
bir rol oynamaktadır. Fakat, esham Haklarından emin olan adamlar, pel< 
ve tahvilat Urerinde yapılan muame çok defalar şöyle dUşUntirler: ''Her
leler sınat ve ti<:arl sermayelerin eyna 
dığı rolden bUsbiltUn başka olduğu kes uğraşsın, kendi kendine hakkınI 
için, borsanın Ankara.ya nakledilme kavrasın!" 
si yUztlnden, umumiyetle sermayenin Fakat herkeain bunu yapmı)'O 
zarara uğramasına katiyen ihtimal vakti ve imkanı yoktur .• Buna 
verilmemektedir. Borsamızda milll es 'yapmayı herhalde siz düşünme-
ham ve tahvilli.tın alım ve satnnlaıı lisini:ı. Türkiye üe Fran'"a ara
da muayyen. olan kıymetlerin~, arz •ında ahenk ve dostluk hüküm 
ve talep ka.ıdeterine dayandıgı için, •. • M·lı 1 C · ,- ·de
bunlarm alım ve satanlarını bankala •urme•ı, ı et er emıye ı 1 

nn bu işlerle meşgul servislerinden aline bağlı olan cephe için çolc 
takip etmek mUınkündUr. mühimdir. Bu cephede bir O: 
Borsa acentelerinin teıebbü•Ü henluizlik b~göıterince sebebı 
Yalnız, senelerdenberi müddetle ve meıuliyetin ne tarafta olduğa 

mukayyet olmaksızın çalışan borsa bilinmelidir ki diğer alakadar
acenteleri, hükumetin kararı mucibin lar Türkiyenin bugüne a.clar her h 
ce, Nisana kadar ~e~len . mü~l~ti u imtihandan iyi çıkan banş •eV' " 
zatma.k, bu zaman ıçınde ışlennı tas • • k i <f 
fiye edebilmek için bazı te.şebbUsler gı•ı ve maceraddda~d açd"?,a az~ <f 
yapmışlardır. Borsa acenteleri birli hakkında tere u e uşmesıll"' 
ği. dün akşıım geç vakit Ticaret oda ler ve tam ahengin tahakkuk et• 

sı salonunda toplanmış, yapılan mU meıine amil olabilsinler.,, 
zakerc sonunda, müddetin hazirana B. Bcnn Sancak meselesini ta.ipti• d 
kadar uzatılması için hükumet nez dasmdan başlıyarak anlatmamızı iS
dinde teşebbüste bulunulması karar temiş ve anlattıklanmızı büyük bit 
laştırrlmıştır. Müddet, mali senebaşı alaka ile dinlemiştir. 
olan Hazirana kadar uzatıldığı tak 
aıroe, a:centeıer muşcenıen ve-D:ınKa: 

!arla olan muamelelerini tasfiye ede 
bileceklerdir. 

Bütün spekülasyonlra nihayet ve 
'Tlek maksadile alınan son kararın 

maMy~ti, borsanın kapanması değil, 
Ankaraya naklinden ibarettir.Bu ka 
rar da, yerinde bir tedbir telakki edil 
mektedir. Borsanın nakli için, Borsa 
Kanununun 25 inci maddesinin tadi 
line bile lUzum olmadığı ileri sürül 
rnektedir. Borsa kanununun bu mad 
desine göre, Maliye Vekaletinin ten 
cribi ve Icra Vekilleri heyetinin karan 
ile memlekette ihtiyaç görülecek mer 
kezlcrdc borsalar açılabilir. 

Seyahat dövizleri için 
Ankara, 17 (TAN) Seyahate gide 

ceklerin döviz i.~lerini kara borsanın 
elinden kurtarmak için ehemmiyetli 
kararlar alınmak üzeredir. Oğrendiği 
me göre, seyahate çıkanlara veril 
mokte olan döviz müsaadesi genişle 
tilecek ve bilhassa tediye müva.zene 
si bize karşı borçlu olan memleket 
ler için daha büyük kolaylıklar göe 

r>riJecektir. 

ha ve tefsirlerin mühim ve müstacel 
leri intaç edilmi§ olduğundan mecfü 
içtimaınm 2 Mart 1938 ç3.111amlıa gü 
nüne taliki hakkındaki takrirleri re 
ye konmuş ve kabul edilerek, mı rtın 
ikinci çarşamba günU saat on beşte 
toplanmak Urere toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Kabul eJ•ilen kanunlar 
Meclisin bugünkü toplantısında Va 

kıflar Umum Miidürlüğü 1937 rr ali 
yılı bütçesinde 84 bin liralık münaka 
le yapılmasına, muha.sebei umumiye 
Ziraat Vekaleti vazüe ve teşkilatına, 
kaçakçılık men ve takibi hakkmdalti 
kanunun 57 ve 60 ıncı maddelerini de 
ğiştiren ve bu kanuna bir madde ek 
liyen kanunun ÜÇÜll<!Ü maddesine bir 
fıkra ilavesine, hükUnıetimizle Iran 
devleti arasında 27 Mayıs 1937 tari 
hinde Tahranda imza edilen hudut 
hattının tashihine dair anlaşmanın 

kabul ve tasdikına, hizmetten ayrılan 
Nafia memur ve müstahdemlerinin 
yapa.mıyacakları işler hakkındaki 

2428 numaralı kanunun birinci mad 
desinin tadiline, lstanbul Tramvay 
Şirketinden alınan paralarm Istanbul 
şehri imarına tahsisine dair kanun la 
yihalan müzakere ve kabul edilm4;ler 
dir. 

p __ ,. .... _ -:>·-"'·•-
Eski Ingiliz Nazırı matbaamızd~ " 

ayrılmazdan evvel §U hat:ırruımdaJJ 

bahsetmiştir: 

"Ttirkiyeye ilk defa pasapo~ ti 
geldim. Her pasaporföuz gelen ads.Jll b 
~bi beni a.z zama.mla geri cevirdnet• 
Sizin anlıyacağmız, harp zn.nınnıındJt •i 
Çanakkaleye ha.l'p etmiye geldim, al b\ 
zaman son·ra geriye doğnı yol aJdıJl)
Türldyedeld azimU ve fnkişa.flı ha"' 
iınsıa.na §U hissı veriyor ki bu memle
ket vaktiyle bizim yaptığmuz gibi P' 
saportsuz gelmleri gcldikleri yere g"' tıı 
rl Qevireook bir kucll'ettodir.,, ~ 

Yeni Çağa ilçesi 
Gittikçe Güzelleşiyor cıı 
Yeniçağa, (TAN) - :3ugün yUz el• 

ilden fazla evi olan kasabamız, 10 ıd• ctQ 
lomctre çevresi olan Yeniçağa gölU· ~ 
nün kenarına mw taza.m bir plan dil" ll i 
bilinde kurulmuştur. 

Kamunumuza bağlı olan 17 köy d6 ~U 
bu gölün dört tarafına serpilmiştit; et~ 
Kışın göl donmakta ve üzerinde tilltl iş 
yUrUdUğU görUIUnce arabalarla göl' )'~ 
den geçilip köylere gidilmektedir. '1,e- ~ 
niçağa gölU, donduğu zaman üzerıiı'' çili 
de kış sporlan yapılmıya müsait tıit 
yerdir. ı 

Son dört aydanberi kasabamızd' 
v .. köylerinde iyi çalışmalar ve buııl' ~ 
nn semeresi görülmektedir. Köylille' ~l 
rln yardımiyle yatılı okul tamamlaJl' ~ 
mış, köy sandıkları ve hususi şab19' \>lll 
lar hesabına 25 yatılı talebe alınJJllf •t:t1 

tır. Ana cadde ka.ldmınla.nnıaktadıt' tlı~ı 
Hükumet binasının önU güzel bir dıY ~ı 

- t~ varla çevrilmiş ve cadde 20 metre er C8q 

!arak genişletilmiştir. ~~' 
Köyler namına Uç boğa ve daJJl1' (b8 

lık bir merkep alınmıştır. Aşını durl' t 
ğmda bunlardan istifade edilmcıcte' hir 
dir ~t . ~t; 

Sabıkalı Hırsız Tutuldu d' ~i 
Izmir, (TAN) - Ahmet a..dJtl , ~~· 

Kayserili bir sabıkalı, Abdülkadir l'~, ) lld 
şa Hanında yatan amele Al nin 1 , ası 
rasınr çaldığı için yakalanmıştır. ı; ~· · 
pılan tahkikatta Ahmedin bund J ~ 
evvel oldukça mühim ve Izmirin Jilltl' h it 
telif semtlerinde bir çok hırsızlık_,,1, !;ı~ 
nn da faili olduğu meydana çıka.f"' :lı~ 
mışbr. 
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Geçen yıl yeniden 
~aısoo do'9J~u? • Naısou yaşa<dlo? D Nasoo baıttito? 879 Ticaret 

~ lio. 15 _ iKiNCi KISIM - Yazan : Ziya Şakir E • k ld 
·····~f :' 1%11 mi;~~;::ın T~rk 

Malları lçın 
Yeni Kontenjanı r • vı uru u 

Şehrimize getirilen 480 ton 
buğdayın bir kısmı yumuşak ve 
bir kısmı serttir. Yumuşak buğ
daylar 5,25 - 5,80 kuruştan ve 
ve sel't; buğdaylar 5,2-l kunıştaıı 
sa.tıltnıştır. Piyasa gevşek ve aJı
~lar ll7Alır. 

Irk mkişaf va.zıyetını tetkık eden Tı 
caret odası 1937 senesi içinde bir is 

Türkiye - Italya arasındaki t.ica. 
ret anlaşmasının 3 üncü maddesi mu 

V •t) Boşa Çıktı ~~~i~9:;~:e:i~!~ ş!~:~:!s~~= i al er ticareth~e k~p~tılmıştır. Bu mikda 
rm 204 u terlti tıcaret suretile olmuş, 
37 si vefat yüzünden ve Uçü de iflas 

* iki günlük mevrudat olarak 
piya..'WDI7.a getirilen 342 ton A
nadolu ve yemlik a.rpalarda.n 
yemlik arpaJar 4,22,5 ve Mado
lu arpalan 1.08 - 4,1 l kuruş a,. 

rasmda ihracat için satılmıştır. 

İ ~:~~;~ ra!füi:s k';!~;~~ ~~:; 
t için altı aylık kontenjan verilmiştir. 
t Bu kontenjana göre. Türkiyeden ttaı 

yaya gönderilecek malların liret kıy 
metlerini veriyoruz: 

" ~ hadise de, azçok bugünkü va
~ete müşabihtir ... Birader ve se
lı 1 §ahaneleri Sultan Mehmt mer 
)ıllnıun. saltanat devrinde, bu fırka 

teşkıl etmişler .. Mevki ve nüfu
~llndan istüade ümidile, Damat Pa 
ın .. ~azretıerini de fırkanın riyaset 
~-ıunaına geçirmişlerdi... Damat 

.. 

aşa Hazretleri, bir gün arkasına 
taktığı bazı kimselerle sarayı hü
('Yuna gelmiş.. Huzura girerek 

8~~n~ program ve nizamnaıne
lllı hiıkanı merhum hazretlerine 
~~ etmek istemişti... Bende
'trılı, Usul ve teşrifat kaidelerine 
k ~afık olmıyan böyle bir hare
laetın önüne geçtim. Hükümdarlar 

1 fırkalar arasında münasebet o
hanu.Yacağını merhum biraderi şa
ı.~~ize arzederek, saltanat mev
~ bitaraflığını muhafaza et
~··· Telmih buyrulan macera, bu 
eseıe olsa gerek.,. 
Diye cevap vermişti. Ve Padi

::11 Vahdettine bu suretle hatırı 
Yılır bri darbe indirmişti. 

laıı Son derecede zeki bir adam o
ıı ~ Vahdettin; bu darbenin ağır
\' IDnı çok iyi hissetmişti. Fakat ce 
d ap \l'erıniyerek, başını pencere -
/tı. tarafa çevirmişti. Liıtfi Bey 
e sessizce odayı terketmiştL 

p adişah Vahdettinin ne de-
d rece adi ruhlu bir hükiı.m-

" ~ ~lduğunu şundan anlamalı
~ kı, Baş Mabeyinci Liıtfi Bey
.. b lrasında geçen bu hadiseyi, 
lo~ kaç saat sonra - idraksiz bir 
diJt 1r adam gibi, bayağı bir de 
\>:ıı.~u şeklinde ifşa etmiştL Bu 
'1\8.da şöyle geçmişti: 
~ tarihte; saray adamlarından 
t. a, hariçteki zevattan Vahdet
ıı:ı il b e en sık temasta bulunanlar, 

,t§hca ilci kişi idi. Biri, ayan rei
~ .ı\hınet Rıza Bey, diğeri de, da-

ıtt F'e-...· p 
İ . .ı.~ı aşa ... 

~··ttı~at ve Terakki Cemiyteinin 
~ llessıslerinden olduğu halde, bir 
~ senedenberi İttihatçılann en 
1\-ı sız muhaliflerine bile rahmet 
t~ okutan Ahmet Rıza Bey; İt-
hıtt tçıiarın sukutu gününden iti
.ıo en padişah Vahdettini Y_lrmi 
'aııtt saatte bir ziyaret etmeyı, ve 
( \tali hazıra) hakkında onunla 
d~İidavelei efkar) eylemeyi ken-

.. ~ş güç edinmiştL Ahmet Rıza 
el bundan maksadı da, Vah -

: ~~tinin tamamile gözüne gire-
• ~i (~daret) mevkiine geçmekti. 
~:ıın bu ümit ve emelle. İzzet 
tıı·· . kabinesinin istifasında da 
~IUıiın bir rol oynamak muvaffa-

• Cl~ini göstermişti... Halbuki Pa 
• )~ .. Vahdet tin, Ahmet Rıza Be
~lllitler vermekle beraber, Sa
~evkiine Tevfik Pasavı ıze-

Y ahdettinin bu vaziyeti, Ah 'it A met Rıza Beyi ikaz ~t
bl!ı lazııngelirken; bu zat Padışa 
~l ~u hareketini bir (zaman me
~~) telakki etmiş; ümidini kes 
\P'iı l§ti. Daha doğrusu, Padşiah 
't~ dettinin ne ilci yüzlü bir şah 
~ et olduğunu bir türlü hissede
~§ti. Onun için mütemadiyen 
t~ ~a taşınmak adetinden vaz 
(~emişti. Ve .. , hayrete şayan 
~ derun) luğu dolayısiledir ki; 
(Jı~clisini, padişah Vahdettinin 
b) lllüşaviri) addetmekteydi 

hil- fUtıat Ferit Paşaya gelince; 
~t. ~ağı saraydan çıkmıyan bu 
bet . ahdettini tam manasile cez
~illıişti... Esasen Vahdettin, eniş
tı~ıe~lan Damat Ferit Paşa ile se
litıcı e?beri yakından temas ha
)11gi "l'~ı. Bu ilci şahsiyet. bütün si 
tı~ " duşüncelerini ve kanaatleri
\' •Ok U 
' 1 Ygun bir surette birleş • 
~~erdi. Adeta, biribirilerinin h' 1arını ikmal eden ayn ayn 
~:&rlıktan mürekkep, tek bir 

t haline 2elmişlerdi... Ah-

Ahmet Rıza Bey 

met Rıza Beyin yalan ve yahut 
gerçek doğru veyahut ki, eğri 

bildiği şeyleri ve sözleri yalnız din 

lemekle .. ve yalnız onun yüzünne 
gülmekle iktifa eden Padişah Vah 
dettin, (Has müşavir) lik şerefi

ni, yalnız Damat Ferit Paşaya 
bahşetmişti. 

Nitekim, ayni gün, ikindiye doğ 
ru saraya gelen damat Ferit Pa
ş:;;:-hu.zura çıkar çıkmaz: Enişte ile 
kayın birader arasında, aynen şu 
muhavere geçmişti: 

bamat Ferit Paşa - Efendi
miz! .. Bizimkiler, bugün zatışaha 
nelerinize bir arize takdim ede -
r~ hem arzı tazimta etmek, 
hem de fırkamızın yeniden res -
men teşekkül ettiğini bildirmek 
için huzuru hümayununuza ka -
bullerini istirham eyliyecekler -
di. 

Vahdettin - Evet. Geldiler. Ya 
nn, kendilerini huzura kabul e
deceğim... Fakat, ne oldu biliyir 
musunuz? .. 

- Hayır efendimiz. 
- Baş Mabeyinci LCıtfi Bey; 

(Şu adi adanılan, huzurunuza 
kabul etmeyiniz.) dedi. 

Damat Ferit Paşa; bu sözler 
karşısında, birdenbire irkilmişti.. 

Baş Mabeyinci Lütfi Beyin sa -

fiyane ve akilane sözlerini böyle

ce tahrif etmekten zerre kadar ha 
ya ve hicap duymıyan hükiımda
ra: 

- Aman efendimiz ... Bu, ne cü 
ret? .. Vakıa Lütfi Beyin, pek o 
kadar sözlerini tartarak söyleme
diğini bilirim. Hatta, bendenize 

karşı da vaktile yaptıkları uygun 
suz bir muameleyi arzetmiştim .. 
Fakat doğrusu, huzuru hümayu -
nunuzda bu kadar patavatsızlık 
göstereceğini ümit etmezdmi... Ev 

vel, ahır arzediyorum. Esasen İt
tihatçılara meclup olan bu zatı, 
bir gün bile sarayı hümayunu
nuzda tutmak caiz değil. 

Vahdettin sinsin sinsi gülerek: 

- Onu, bende biliyorum Acele 
etmeyiniz. Çoğu gitti, azı kaldı. 

Diye, cevap vermişti 

E rtesi gün. (Hürriyet ve İti
laf Fırkası) reisi Nuri Pa

şa ile ikinci reis Mustafa Sabri E
fendi, ve umumi katip Ali Kemal 
Beylerden mürekkep heyet sara -
ya gelmişti. 

Çok vakitlerini harem dairesin
de, kadınlar arasında geçiren, ve 
bu yüzden de ziyaretçilerini saat

lerle bekleten Padişah Vahdettin, 
bu Fırka heyetini bekletmek şu 
tarafa dursun. bilakis derhal hu
zuruna kabul etmişti. 

Nuri Paşa, sırtına uygun gel 
miyen yeni bir elbise giymiş gi 
bi adeta rahatsız ve vaziyetin~~ 

. memnun görünmekte ,idi. 
gayn di ·1 All K Mustafa Sabri Efen ı e e-

mal Bey bilakis neşeli tebessüm neticesi kapanmışt'l'. 17 adet ferdi ti 
ler izhar etmektelerdi. carethane de şirket haline getirilmiş 

Misafirleri karşısında daima sü 
kutu ihtiyar eden.. çok az söyli
yen .. Ve söylenen sözleri dinliyor 
muş gibi, gözlerini bazan, duvar
ların köşelerinde, bazan yerdeki 
halının çiçeklerinde, bazan de ta
vanların nakışlarındaki gezdirme 
yi adet edinen Padişah Vahdet -
tin; bu üç misafiri karşısında, a
deta bülbül kesilmişti. 

D aha onlar ağızlarını a~ma
dan; fırkanın yeniden te

şekkülünü tebrilc etmiş; 

- Evvelce de, birçok mühim 
zevatı aliyeden mürekkep ola -
rak teşekkül eden fırka; maale -
sef İttihatçıların zuluın ve tazyik 
leri karşısında hiçbir muvaffakı -
yet gösterememişti. Hatta başta, 
Damat Salih Paşa merhum gibi a
sil ve necip bir zat olmak üzere 

bir hayli kurban vermişti... Cena
bıhaka şükür olsun ki; artık bu 
zailin ve katil zümrenni kolu ka
nadı kırılmıştır; ve daha da kın
lacaktır. İnşallah; fırknaız bu de

fa, mühim muvaffakıyetler temin 
edecek.. Saltanat makamının da 
müzahereti sayesinde, memleketi 
mizin maruz kaldığı buhranlan 
hüsnü suretle izale eyliyecektir, 
Diye, bir hayli sözler söy~emişti. 

Bir saat k::oriar c:iir<>ıı hu rıım~
kat esnasında bu fırka heyeti 

ne direktifler vermış olan !'adı -
şah Vahdettin; 

(Arkam vw) 

Et iyidir, bo§tur, lezzetlidh, iş
tah açar. Kolay hazmedilir, zayif
lara kuvvet verir ama, herkese 
iyi gelmez. 

Midesi bozuk olanlardan mide 
ekşileri fazla gelenler et, hele ba
harlı yahut hardallı et yedikleri 
vakit ekşi daha fazla gelir .Bun· 
dan dolayı onlar et yemeklerin -
den sakmmalı, arada sırada büs· 
bütün hazfetmelidir. 

Buna karşılık ekşisi az olan 
tembel midelerde et yemekleri, 
hafif baharlı da olunca, fayda ve 
rir, ekşi ifrazını artırır. 

Barsaklarmdan rahatsız olan· 
lara ğelince, normal olarak et ye
meklerinin barsaklarda büsbütün 
hazmedilmiş olmaları lazımgelir. 

Barsakların hazim kudreti azalın· 
ca et iyice hazmedilemez, kalan 
parçaları mikroplara yem olur, 
karın şişer, karın ağrıları gelir. 
Onun için barsaklarından rahat
sız olanlar da yiyecekleri eti haz 
medecekleri miktara indirme
dir. 

Et midede ve barsaklarda haz -
medildikten sonra kalan mahsul 
karaciğere gider. Orada bir kısmı 
kana kanşabilecek, nesiçlere ve 
uzuvlara fayda verecek hale gi
rer, bir kısmı da zarar verecek 
şekle girer, yine kana kanşır fa
kat böbreklerden dışarı çıkarlar. 
Karaciğer yorgun olunca bu iki 
işin ikisini de iyi göremez. Kara
ciğerde yorgunluk ziyade olunca 
et yemeklerini büsbütün kesmelo 
zayıf olunca miktarını azaltmak 
18zım olUJ'. 

Et yemeklerinin zarar ·verecek 
kısımlan, yani toksinleri böbrek· 
le;rden dışan çıkacaklanna röre 
et yemeklerinden sonra böbrekle
rin de İfİ çoğalır. Böbrek iltihabı 
aiır olunca bu tobinler hic aka-

* ı 
Piyasaya 83 bi.'l' kilo san mısır ı 

get'rilıniş ve kilosu 4,10 - 4,28 
kuruşta.o verllml5tlr. 

tir. Mevcut şirketlerden 122 tanesi 
ayrılmış, yirmisi tasfiyeye uğramış 
trr. On üç tüccar da derecelerini indi 
rerek küçük tacir olarak odaya kay 
dolunmuş'ardır. Buna mukabil şehri 
mizde 879 yeni ticaret müessesesi j 
kurutmuştur. Bu mikdarın 591 adedi ( * 
ferdi müessese, yirmi beşi simsar. ve 1 Konya mıntaka..,ı mahsu1ün-
263 il muhtelif şirketler olarak tees I den 17 bin kilo nohut gelıni'j ve 

süs etmi!?tir. Piyasalarımızdaki bu 'I kilosu 6,85 ktını!:tan, 20 bin kilo ı 
inkişaf 1936 senesine nazaran kapa Antalya susamı kilosu 16,10 -
nan 419 ticarethaneye karşı iki fazla l~,20 kuruştaın, satılmıştır. Bir ı 
sile ve açılan 932 ticarethaneve karşı mikta.r ha..sh.a.' tohumu da 21 lm-
4.6 müesEıese fazlasile ticRret hayatr nıştıın müsteri bulmu~ttır. 
mızın lehine kaydedilmiştir. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • .-... 

--o--

BORSALARDA: 

Türkborcu 18,85 

Lire d ~ Duruyor 
Dün sa.balı 19 liradan açılan Uni 

türk 18,85 liraya düşmüş, pek az mu 
amele olmuştur. Anonim Şirket hisse 
!erinden çimento 9,55 liraya inmiştir. 
Anadolu Demiryollan tahvilleri 40 55 
mümessiller 40, kuponsuz o1arak his 
seler 23.75, Ergani tahvilleri 98, Mer 
kez Bankası 97.50, Sivas - Erzurum 
95 Iiradadır. Gayrimtibadil bonoları 
da 18,50 liraya düşmü3tür. 

• 
Londra borsasından gelen haberle 

nı göre bir ısterlin 151,12 frank ve 
4,99952 dolard·r. Paris boTSasında 
sterlin 152,50 frank ve Unitürk 292 
franktır. 

mazlu. Karaciğerden sonra kana 
karışınca orada kalırlar, Bundan 
da üremi gelir. Demek oluyor ki, 
böbrek iltihabı ilerlemiş, ağır o
lunca et yemekleri büsbütün kesil 
melidir. İltihap hafif alduğu va
kit et yemekleri pek az, kandaki 
üre nisbetini artırmıyacak kadar 
yenilebilir. O da sık sık kanı tah
lil ettirerek eti ölçüyle yemek de
mektir. Fakat böyle nazik ölçüy
le yemektense, böbrek iltihabının 
herhangi derecesinde olursa ol
sun eti hiç yememek daha iyidir. 

Et, damarlanndkai tansiyonu faz 
olanlara da dokunur. Çünkü et ye 
mekleri hazmedildikten sonra ka
lan mahsul yüreğe, kırmızı kan 
damarlarına kuvvet verir. bu kuv 
vet kanı az olanlar, zayiflar, ateş 
li hastalıklardan yeni kalkanlar 
için iyidir. Fakat damarlannda 
kuvvet zaten fazla olanlar için is· 
tenilecek bir şey değildir. Ondan 
dolayı tansiyonları fazla olanlar 
da et Yemeklerine perhiz etmeli, 
hiç olmazsa azaltmalıdır. 

Et yemeklerinin fazlası gut ağ
nlanndan şikayet edenlere de za. 
rar verir. Hele hayvanm karaci
ğeri, böbreklere pek ziyade doku-
nur. 

Şekerli hastalar için etin ken
disi zarar vermez. Ancak et salça
lı, unla kızartılmış, yahut kuru 
sebzelerle birlikte pişmiş yahni o
lunca zarar verir. Onlar da etin 
yaln..ız iskara olmuş; yağsız kızar
mış yahut sadece haşlan..nuı tekil
lerini tercih etmelidir. 

Zaten herkes lçln etin fazlası 1:a 
rardır. Et kalori bakımından yaj'
h yahut şekerli yemeklerle kıyas 
edilemiyecek kadar az besler. Et 
beslenmek için yenilmez, kuvvet 
bubuk için yenilir. Onun için az 
et. daha eok seb:aı ve teker. 

Beynelmilel Ticaretin 

Artırllması Y olile 

Dünya Sulhüne Doğru 
Ista.nbul 17 (A.A.) - Beynelmilel 

Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi 

tarafından bize verilen malumata gö 
re, Amerikada "beynelmilel makine 

işleri korporasyonu" binası 18 sonka 

nun sair günü Nevyork saatile sabah 
saat 11.15 den akşam saat 12,15 e 

kadar devam etmek üzere beynelmi 
lel ticaretin arttırılması yoliyle dün 

ya sulhünün teminine dair Amerika 

nrn tanınmış yüksek şahsiyetleri ta 

rafından verilecek konferanslara talı 

~is edilmiştir. 

' Bu münasebetle Türkiye Milli ~) 
miteei:ne gelen bir telgrafta Amerika 

Hariciye Nazırı Bay Cordell Hull'un 

mühim bir nutuk söyliyeceği bildiri] 
mekte ve Vittorio Giannini'nin de 
dünya münasebetinin ihengine ve 
sulh terennümatma dair hust.lsi bir 
senfoni hazırladığı ilave edilmekte 
dir. 

Neşriyat W. 1. X. AL. işaretli ve 
11970 kiloeyelee ve 25.4 metre üze 

rinde çal~n istasyon tarafmda.n ya 
pılacaktır. 

(B ORSA 
17-1-1938 

PARALAR 
Frank 
Dolar 
Liret 

Orahmt 
.svı1;re• Fr, 
ı..eva 

F'lorın 

Kron Çelr 
,ılın Avu .. ıurya 
Mark 
llob 
Pengo 
L.ey 

f 
Oıoar 

K rnn lsYeg 
Altm 

Sterlıo 

Banknot 

78,- 84,-
123.- 126,-

99,- 105.-
80- !14.-

18.- 22.-
570.- ;80.-
20- 23-
65.- 10.-
78.- 82-
21 - 23.-
26.- 29 su 
20- 22.-
21.- 25,-
12.- 14.-
43.- S2.-
30.- 32.-

1077,- 1078,-
625.- 630,-
273,- Z74,-

ÇEKi F.:ll 

Kan11nı• ı 
24,025 

O,ııı~o 

15,0795 
4,69lSO 

86,&840 
3,4394 

63,5930 
1,4266 

22,5945 
4,1972 

Paris 

Nevyork 
Müa.no 
Brukae.l 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Ama ter dam 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Bedin 
Vaqova 
Budapqto 
Bükrq 
Belcrat 
Yokohonu 
Stokholm 
Londra 
Moakova 

Acıhı 

24,175 

0,7937 
15,0855 
4,b994 

86,9184 
3,44 

63,6182 
1,4270 

22,6035 
4,1988 

13,6780 
1,9730 
4,2130 
3.9960 

106,4015 
34,3140 
2,7325 
3.085 

628,75 
23,731 

13,6725 
1,9722 
4.1825 
3.9944 

lz6,3593 
34,30 
2,7312 
3.0840 

629,-
23,745 

-.. ..... ________ , ____________ ~, 

Tavuk yumurtası 3 milyon, tue 
balık üç milyon, şeker meliı.sı 150 bin 
yeni mahsul arpa 9 milyon 750 bin, 
m•sır 2 milyon 625 bin, muhtelif to 
humlar bir milyon 875 bin. kuru seb 
zeler 5 milyon. kuru meyvalar yüz 
bin. kuru tizürn 935 bin, yağlı tohum 

l 
lar 250 bin. kuru meyva bir milyon 
500 bin balıkyağı 250 bin, ?.eytinyağı 
5 milvon 250 bin. ham pamuk 3 mil 
yon 500 bin. yün yıkanmış ve yıkan 
marn ş 750 bin. yün paçavralar 325 
bin. ipek 500 bin. kromit 1.500 000 
kurşun maden cevheri 500.000. kitra 
150 bin, afyon bir milyon 250 bin, 
boyalı ve tanenli maddeler 500 bin, 
mevsimlik ham deriler iki milyon, 
yulaf 5.625.000. kepek 3.750.000. di 
ğer eşva grupuna giren kontenjanlar 
dan 1934 senesinin yil?.de ellisine mu 
adil: av hayvanları 7000. çavdar 16 
bin. salamurah ve sirkeli meyva ve 
sebzeler 1600, nebati yağlar 870. iş 
lenmemiş balmumu 1025. bam kıl 
1000, yün şal ve örtüler 1600. çinko 
maden cevheri 252.150. muhtelif 
madan cevherleri 13850. hurda demir 
ve çelik 48.880. tekerlek veya topak 
halinde bakır 8850. teshin için cihaz 
vesaire 500. elektrik akümülatöril 
500. fonttan mamül makine aksamı 
650. alfa adi kereste ve düzgün ol 
mryan kestane ve ak gürgen kereste 
si 1,107 .980. beta diğer nevi kereste 
ler 233.100. destere ile kesilmiş ke 
resteler 105.200. iyi kalite kereste 
229.000. işlenmemiş boynuz 8850, i~ 
lenmemiş kemik 27800. boynuz ve 
kemikten mamut maddeler 1150, 
sulp parafin 56500. zamk, reçine ve 
pelesenk 325 . uzvf eübrel"" ~7M. 
toz haline sokulmuş yerli ııebat par 
çalan 2750. gümüş çubuk veya topak 
halinde 10200, porselen ve gümfüıten 
sofra takınılan 3500 liret olarak te8 
bit olunmuştur. 

İHRACAT: 

Adanadan Yapllan 

Bir Ayhk ihracat 
Yurdumuzun en mühim istihsal 

merkezlerinden biri olan Adana.da. 
geçen Birincikanun içinde pamuk, 
Çekit kösbesi. çekit yağı. arpa. huf 
day, yulaf. un. susam, iplik. bez, ya 
pak ve barsak gibi maddelerden ya 
pılan ihracatın mikdan 547.656 lira 
yı bulmuştur. Bu bir aylık ihral"at, 
evvelki senenin ayni ayına nazaran 
fazlalTk göstermektedir. 

Toptan Yapılan Satrflat 
Diin piyasalarda pamuk yağı top 

tan kilosu 33. bevaz peynir 39 - 4.0, 
kaşar peyniri 57 kuruştan satılmıf 
trr Kuşyemi 7.05 kurusa dfisıııiistQr. 
Şehrimi?.e 15 bin kilo ı;avdar. 4~ bin 
kilo un. 22 bin kilo bevaz pevnir. 85 
bin kilo yulaf ile beş bin kilo dan 
getirilmiştir Satrlanlardan bir ksımı 
ihracat icin tonlanm•stır. 

1UYUCAKLI YUSUF 
Beraet etti 

Sabahattin Ali'nin yazmış ot 
duğu KUYUCAKLI YUSUF 
Romanı. emsallerine faik bir 
san'at eseridir. 

Cümhuriyet Milddehımu.nlsl 

• 
Sabahattin Ali kanaatimce 

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

Re,at Nuri 
KUYUCAKLI YUSUF 100 Kr. 
KAGNI Hikaveıer 50 Kr. 
SES H·kayeler 30 Kr 

Sabahattin AJi'nin roman v~ 
hikayeJerini aer zaman için 
zevk ile allka ve neşe ile oku 
ya.bilirsiniz. Her kitapçıdan is 
teviniz_ • • 
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BugünkU program: 

Istanbula Ayak Atınca 
Doğru Hünkar Suyuna 

[Türk paııısmı;n kıymetini konuna 
hakkındaki 12 sayılı ka.nLmamenin 
neşrine ılevam cdiyorm:J 

B - Ticari maksatlarla yapılacak seya 
haller için döviz milıaadcsi verilebilm~i 
maksadı seyyahatin ticari bir zarurete 
müstenit bulunduğunun mahalli sanayi ve 
ticaret odaları idare heyetleri ve bu te~ki 
litın buluıunadıtı odalarda riyaset divanı 
tarafmdan verilecek karara ve bu kararın 
İktısat Vekaletince tasdi kına bağlıdır. 

zim edecekleri ve müstahdem bulundukları 
müesseseye tasdik ettirecekleri beyanname 
yi kambiyo mürakabe mercilerince tevdi ede 
ceklerdir. 

Türkiyede kendi hesabına çalışan ecnt
bilerdcn hariçte iaşelerile mükellef bulun 
dukları efradı ailelerine para göndermek 
isteyenler şehri kazançlarını mübeyyin o
larak tanzim ve mahalli vergi idarelerince 
tasdik edilecek bir beyannameyi kambiyo 
mürakabe mercilerine tevdi edeceklerdir, 

leri acaba bakışlarile mi dinliyor _ 
du? Elbiselerini çıkarmasını söyle 
diğim zaman yanağına sürmüş ol
duğu allığın altından yalnız yanak 
lan ve yüzü değil, fakat utancın. 
dan ayaklarına kadar harıl harıl 
kızardı. Genç kadının kızarması şa 
fak gibi grup gibi samimi ve tabii 
idi. 

Bir bakışta hazan öyle bir h~ 
kikat çakışı olabilir ki, bin 

sayfayla izah edilen koca bir sis
temde onun bir kıvılcımına bile 
rastgelinmez. Bir avuç dolusu ak
rep ve arı yutmuşum gibi içim dr. 
şun utanç ile cayır cayır yandı. 

Bir münasip sebep uydurarak ka
dının yanından çıkrp gittim. Ondan 
sonra kendisini gördükçe ona kar
şı bir hürmet duyardım. Bu kadı
na sokakta rastgeldiğim zaman, 
dünya sahnesinde mevkü içtimaile
rinin irtifaı dolayısile ondan istih -
fafla baş çevdrenlerin arasında bile 
bulunsam kadma en gür, en açık ve 
candan selamlarımı gönderm.emez 
lik edemiyordum. Eğer bu haysi -
yetsizlik idise ! Karşımdaki insan -
dı, feda olsun uğurunda bütün hay 
siyetim de maysiyetim de! 

ISTANBU LRADYOSU 
OCiLE NESRlYATI: 

Saat 12,30 Plakla Türk musiklsi, 12,so 
Havadis, 13,05 Plakla Türk musikUİ• 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 SoD 

AKŞAM NESRIYATI: 
• Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19,00 

Nebil oğlu !&mail Hakkı ve arkadaşlat1 
tarafından Tiifk musikisi, 19,30 Koııfe 
rans, Beyoflu halkevı namına Huharrir: U st güverteye çıkıyorum. 

Burası da bir yığın sevdalı 
ile dolu. Kitara çalanlar. Ince ince 
okuyanlar. Dipten koyunlann mele 
me sesleri. Mehtap. Atlas deniz. 
Toz mavisi gök. Hay babanın ca 
nma rahmet mehtap hay! 

Hoşundu güzel ay dede hoşundu 
Sessizliğe baktı gönlüm kocundu 
O emeller benim tatlı düşümdü 
Ak saçma benzedi de buruştu. 

Ya! Demek ki gönUl, duygulan 
nı yumurtlamak için böyle mehtap 
lı folluklar istiyor! 

Misk kokan bir hanrm, geldi, sa 
ğrma oturdu. Şakımaya teşne gön 
Iüm yine vesilelendi. 

Yaseminler, laleler sarmış efendim 
gültcnin 

Goncalar tanzir eder ..• 

Ne tanzir eder? mm tanzir eder? 
Söylesene! Ağzını mı gonceler tan 
zir eder, goncalar mı ağ7.ını? Ada 
ma "içme artık!" demekten başka 
ne bilirsin sen! 

Bir semayı ıtriçin serbeser ur-
. yanuhar 

Feyzi hüsnünle alırken her çiçek 
rengi bahar 

A llah Allah! Ruhumun o ve 
lUdiyeti ne acayip bir şey 

di. Dem, şu dakikadaki gibi kema 
lini bulmuş, sol gözUm kırpılma 
alaimi göstermiye başlamıştı. 

Birinci mevki salonundan bir pi 
yano sesi ... Karcağar mı yapıyorlar 
ne? Dönen başımla karışan dilim 
birlik olmuşlar araştınyorlar: 

Düştü bir hale gönül 
Gelmez hayale gönül 
JYeşezer tıep sonau ae 
Kaldı bir 'IKlle gönül 
:Ah eder inler gönül 
Mihnetten yeter gönül 
Yüzünden ateş almıf 
Züllüncle tüter gönül 
lnleyim dinle gönül 
Dinleyim inle gönül 
için için yanalım 
Şöyle ıeninle gönül. 

Bu ne tatlı beste idi yarabbi ? 
Bırak ey ulu vacibivücut! Bırak 
bu nağme ve bu safa içinde senin 
vahdeti mesarını dü§fuıerek sıza 

yım, öleyim. Bu şekli mestiye ve 
ya o §ekli hestiye her ne mana 
vermek gerekse öyle olsun. 

Bu dileğim husul bulmuş. Ben sa 
bahlara kadar, mehtabın beslediğini 
benim ruhumun iyi bildiği ışıklar al 
tında ellerimi geveleye, geveleye 
sızmış kalmışım ! 

Iyi etmişim de srzrnışnn. Başka 
sının rnüzcvirliğine ne lüzum var? 
Ben diyem, sormaıyınız meygedenin 

katibine 
Sızmadan küpteki dem, ben sızarım 

küp dibine 

S abah. Boğaza yaklaşıyoruz. 
Humar (içki sersemliği) na 

mına birşey yok. Nasıl olsun? Had 
di mi! Denizin iyotla dolu safiyeti 
humar mı bırakır himar mı? 

Dipdiriyim. Boğaza daldık. Key 
fim yerinde. Ey kavaklar, kavak 
lar ! Tepenize çıktı mı alıklar la ba 
Irklar?! Benim tepeme çıktı amma 
hepsini takke gibi fırlatıverdim. 

Beykoz kasn .. Eğer iki Darül _ 
fünun diplomamı zengin bir mek. 
tep kaçağına satabilirsem, bundan 
daha iyisini yaptıracağım. Bu o ka 
dar eskimiş ki, içinde fareler bile 
dolaşmıya tenezzill etmiyormuş. 
Fakat bu kasrın birkaç saatlik ha. 
tırasını, milyar versem bir daha ya 
§ıyamam. 

•• 
U sküdar lttihat ve Terakki 

nümune mektebi müdürü 
idim. Böyle bir mavi yaz günliy. 
dil. Değerli hocalarımı topladım. 
Aziz yavrularnnı tabur edip önü
me kattrnı. Beykoz çayırında gezip 
eğlenmiye geldik. Eğlencenin orta_ 
smda şakırtılı bir yağmur bastır -
masm mı? Civcivlerini toplıyan ta 

vuk gibi hepsini topladan, kasrm 
saçakları altına sığındık. Yağmur 

bitinciye kadar daha iyi eğlendik, 
gülüştük. Geçmiş günler. Hiç. Göz 
lerim dolmadı. Lfımbanın sert ı~ı
ğmdan sulandı. Neye ağlıyacakmı
şırn. Ağlıyacak, ağlanacak neyim 
var ki? O çocuklar büyüdüler. O ço 
cuklar adam oldular. O çocuklar be
ni unutmadılar. O çocuklar böyle 
duvarları çatlak bir kasır değ l, bir 
vatan kuruyorlar. Hem sana ne? 
Bu hatıra ile gözlerim dolu dolu 
oluversin. Bu da mı alkol gibi ayıp? 
Git sen de! 

Boğazın iki yakası! Kaç milletb 
şairleri burası için ötmüş durmuş. 
Evet, karga gibi ötmüş durmuş. 

Çünkü Boğaziçi yazılamadığı için 
yazılmaz. Boğaziçi görülür ve ya
şanır. O kadar. 

Galata rıhtımına ynnaştığımiz. 
vakit kendimi şöyle bir yok 

ladnn. Kesemi epeyce inmiş fakat 
gönlüınU, duygulnrnnı, srlıhatimi 

azla taşmış buldum. Hay gidi doğ 
duğum, uyuduğum, büyüdüğüm, 

kokladığım yerler hay! Bakalım bu 
üç ay nasıl geçecek? Tanrı göre -
lim neyler, neylerse güzel eyler. 

Ben ufacık sepetimi koltuklaym 
ca çıktını, (Güzel Bandırma) oteli 
ne bırakır bırakmaz öz evlat gibi 
sevdiğim kebapçı Nizamettine git 
tim. Hasretler anıldı, maceralar an 
latıldı. Akşam erince demleştik mi 
demleştik. Aziz, sevgili yavruları. 
nm bana dede! dede! diye hitap 
ederek etrafımı alrşlan.. konuşu§· 

ları ... beni bir öz aile sıcaklığı için 
de yaşattı. Aile ocağı, aile havası, 
aile sevgisi ... Bunu aile teşkil eden 
lere sormaınalı. Onlar denizdeki ba 
\J~ t.v115o \xaux.:.-lc.T. Dunun nc:T<:>hlu 

ğunu bana ve benim gibilere sor -
malı! 

Ertesi gün uyanınca içimde Bo
ğaziçinde bir gezinti ~-apmak arzu 
su köpürdü. Sarıyer için bir gidip 
gelme bilet aldım. Niyetim Hünkar
suyuna gitmek, vicdani zevklerim. 
le başb~qa bir gün geçirmekti. Ah 
Sarıyer! 17 .18 çağlanndaydım. 
Annemle sütteyzem Behire hanım 
merhume misafir giderdik. lncir _ 
köylü Hasan Paşanm tek atlı pira
şol (bir çeşit araba) içinde o süt 
aldığındaki sakalına rağmen zen. 
dostluk etmesini hfı.lfı. görür gibiy 
dim. Rahmetli canım Paşa 1 Araba 
ya entari, hırka He binerdi. Tanrı 
bütün millettaşlarrma onun kadar 
bir ömür versin. O zamanlar oğlu 
Müşir deli Fuat Paşanın sakalları 
pek çok kırlaşmıştı. 

H ünkii.suyunun yolunu yaya 
olarak tuttum. Cebimde bir 

koca şiŞe dem im~ gönlümde de genç 
liğime tahassUr ahı çektiren ele -
mim vardı. Ne sandın? Ben kafayı 
denkleştirincc kafiyeli 18.f ta ede -
rim. 
Yokuşu tırmandım. Havuzbaşr _ 

na gelince neşe bütün varlığımı gr,. 
crklamıya başladı. Dimağımın nü
veleri işliyordu . Kuşlar şakıyor, bil 
tün tabiat fışkıran bir hayat enerji 
sile dipdiri, dimdik bir varlık gös. 
teri yordu. 
Şu çiçekciğc bak! Ne zayif! Ne 

çerden çöpten bir mahliık. Fakat 
güzel. Ah, bu güzellik denilen şey 
de ne? varlığmuzın hangi duyg:ı -
su bunu takdir ediyor, ölçüp biçi. 
yor? 
Ez ademhfi suyihesti her zeman 
Hest Yarab ! Karvan der karvan ! 

Madde 35 - Memaliki ecnebiycde ihti 
lif veya davalarını takip için veya bu ka 
bil zaruri bir sebeple seyahat edeceklerle 
bunların gönderckleri vekillerin phsi se
yahat ve ikamet masraflarile bunlar hari
cinde ihtiyarına mecbur kalacakları masraf 
Jarı veya mahallerinde tayin edecekleri 
vekillerin masraf ve ücretleri gibi busuıat 
tan mütevellit kambiyo ihtiyaçları bu bapta 
allikadarlar tarafından verilecek beyanna
me ve ivin icabına göre taltp olunacak 
evraltı müsbite ilzerine kambiyo murakabe 
mercilerince verilir. 

Madde 41 - Ecnebi sefaret ve konsoloı 
lukları ile memurlarının kambiyo müra
kabe mercilerinin mezuniyeti olmaksızın 
harice çıkarabilecekleri döviz namlarma 
gelen ve bankalara tevdi olunan döviz mik 
darmı geçemez. 

Bu dövizlerden bankalara satılan kısmı
nın bazı istsnai ahvalde tekrar mübayaası 
Maliye Veklletinln mlisaadesinc mlitevak· 
laftır. 

Madde 42 - Yolcuların zati eşyası bu 
kararname ahkimma tabi deiildir. 

Madde 36 - Kendilerlle tediye muvaze 
nesi esasına dayanan kliring anlaımalarıle 
bağlı bulunduğumuz memleketlerle, ülkesin 
de tahakkuk edecek gayri ticari mahiyet 

1 teki ihtiyaçlarımız için bloke bir hesap açan 

Madde 43 - Türkiyedeki ikamet müd
detleri ne olursa olsun hariçten Türkiyeye 
gelen ecnebi seyyahlarla ecnebi iı adamla. 
rmın ve ecnebi mcmlecktlerde müe&1cs 
Türklerin hariçten beraberlerinde getirip 
ık Turk gilmrük merhalesinde alakadar 

gümrük meurlarma pasaportlarına kayıt 
ve işaret ettirdikleri paralarmdan Türkiyc
de sarfedcmcdikleri kısımlarmı avdetlerin 
de kambiyo mürakabe mercilerinin vizesine 
hacet olmaksızın harice çıkarabilirler. 

memleketlere: 

1 - :Resmi devair ve müessesat tarafın 
dan memuriyeti muvakkate veya daime ile 
veya tetkik ve tetbbü için gönderilecek-

lerle. .. b. 
2 _ Türkiyede mukim Turk ve ecne ı-

lerden kendi nam ve hesaplarına tetkik ve 
tctebbü için sıhhi ve ticari veya sair se
beplerle, 

Gideceklere verilecek döviz miktarı gi
dilecek memleketin hesap vaziyetine göre 
kambiyo mürakabe mercilerince takdir o
lunur. 

Madde 37 - Ticari ve sınai ve mali 
müessesatm muayyen bir iı; için muvak
katen memaliki ecnebiyedcn celbedecekleri 
mütehassısların harcirah ve ücretleri gibi 
hususattan mütevellit kambiyo talepleri 
bu bapta ali.kadarlar tarafından verilecek 
beyanname ve itin icabına göre talep olu 
nacak evrakı müsbite üzerine kambiyo mü 
rakabe mercilerince tetkik ve intaç olu
nur. 

Madde 38 - Hüldlmet veya hükQmc
tin sermaye itibarile alikalı bulunduğu 

müesııesatla 20--11-1935 tarihinden evvel 
yapılan mukaveleler miıstesna olmak üzere 
yapılacak veya tecdit olunacak mukavele
lerle ecnebi mütehassısların harice çıkara
bileceği serbest döviz mkitarı maaş veya 
ücretlerden her türlU vergi ve tcvkifat çı
karıldıktan aonra elde kalan mikdarm aza
mi beşte birini geçemez. 

Madde 30 - v---ı.:.ı--:ı. tf'Aiv ... oı.iivaı.e
ncsi esasına dayanan kliring anlaşmalarile 
bağlı bulunduğumuz memleketlerle ülke
sinde tahakkuk edecek gayri ticari mahiyet 
teki ihtlyaçlanmız için bloke bir hesap a
çan memleketlerdeki, 
Efradı ailelerine para göndermek iste

yen: 

1 - Resmi dcvair ve mücssesatta çalı
şan ecnebi mütehaıısıslarla, 

2 - Kendi hesaplarına çalışan ecnebile
re ına&1 veya ücretlerinden veya ıehri ka 
zançlarmda.n her türlü vergi ve tevkifat çı
karıldıktan sonra elde kalan mikdarm üçte 
biri nisbctindc döviz müsaadesi kambiyo 
mUrakabe mercilerince verilebilir. 

Bu haddin fevkinde döviz verlmesi, para 
gönderilecek mcmleekttek:i hesap vazyeti
ne göre tayin olunur. 

Madde 40 - Resmi veya hususi devair 
ve mlicssesatta çalışıp Türk paraıile aylık 
veya ücret alanlardan hariçte iaşcsile mü
kellef bulundukları efradı ailelerine par.p 
göndermek isteyenler mahlll, istihdamlari 
le şehri ücretlerini natık olmak üzere tan 

Bir Vapurda Kaçak 
Eşya Yakalandı 

tilimrük muhafaza teşkilatı me
murları, evvelki gün Marsilyadan li
manımıza gelen Türk bandrralı "Şa

dan,, vapurunda bir kaçakçılık hadi· 
sesini meydana çıkarmışlardır. 

"Şadan,, vapuru limana geldikten 
sonra, vapurda kontrol yapan me
murlar, halatlar üzerine gelişi gil7.cl 
atı1mrş bir balondan ve bunun etra· 
fında dolaşan bir gemiciden §liphelen 
mişlerdir .. 

Vapur rıhtıma yanaşacağı srrada 

araya sarkıtılan bu hususi balon a

raştırılınca ıiçinden 15 kilo eşya çık

mıştır. Bu arada; ipekli sofra ve ya· 
tak örtüleri fantazi erkek ve kadın 
muşambaları, kpstümlilk erkek ku
maşları bulunmuştur. Tayfa Mustafa 
yakalanara~ adliyeye verilm~tir. 

Eroin ve Esrarcılar 
Evvelki gün Kadıköyünde, Paris 

mahallesinde, Mezarlık sokağında o
turan Salimin evinde altı kişilik bir 
esrar ve eroinci ğnıpu yakalanmıştır. 

Madde 44 - Türk parasmm ithal ve ih
racma müteallik talepler yalnız merkezce 
etl:ik ve intaçç olunur. 

Y okular zaruri ihtiyaçlarma karşılık o
larak 25 liraya kadar (dahil) Türk para
sını serbestçe Üzerlerinde ithal ve ihraç 
edebiilrler •• 

Madde 45 - Merkez Bankası tarafından 
itha ve ihraç olunacak esham ve tahvilat 
milstesna olmak üzere alelumum esham ve 
tahvilat ile kuponların Türkiyeye ithali ve 
ya Türkiyeden ihracı kambiyo murakabe 
mercilerinin mezuniyetine mütevakkıftır. 

Türkiyeye ithaline mezuniyet verilen es
ham ve tahvilat mukabilnde döviz verilmez 

Tahsil için bankalar vasrtasile hariçt~ 
gönderilen Devlet tahvillerine ait kuponla 
rm döviz müsaadesi kambiyo mürakabe 
mercilerince venlir. 

Türkiyede icrayi faaliyet eden virketlerin 
memaliki ecnebyede bulunan hissedarlarına 
ve tahvill.t hlmillerine alt kuponların dövi 
zi ııirketler hakkındaki hususi htikümlere 
Gibidir. 

Türkiyeden ecnebi memleketlere esham 
ve tahvilat ve kupon ihraç eden hakiki ve 
ya hlikmi şahıslar ihraç olunan bu esham 
ve tahvilit ve kuponların bedeli olan dö
vizleri emirlerine gcçtifi tarihten itibaren 
on beş gün içnde Türkyede bir bankaya 
_......._.,_ • ,.;7-a 'b.QUl 111Uılle t. •Uıa. "'"TUTJO}'C 

Cümhuriyet Merkez Bankasına tevdie mec
burdurlar. 

Madde 46 - Kambiyo muamclitmm mü 
rakabesi ve döviz taleplerinin tetkik ve in
tacı Maliye V ekli eti namına Merkez Kam 
biyo teı;kilô.tmca ve kambiyo mürakabe 
mercilerince yapılır. 

Kambiyo mürakabe mercilerinin saJSJıi. 
yet derecesi indelicap Maliye V cklletince ta 
yin ve tahdit olunur. 

Kambiyo mUrakabe mercı1eri ııunlardır: 
Kambiyo müdür ve mürakrpleri, bunla

rın mevcut olmadığı mahallerde, mahallin 
en büyük malmemuru, 

Kambiyo milrakabe mercileri kambiyo ve 
nukud, esham tahvilat muamelitma ait hu· 
susatın tetkiki için bankalar ile alelumum 
eşhas ve müesseselerin evrak ve defterlerini 
tetkike salihiyettardırlar. 

Bankaalr, phıı ve milesseseler kambiyo 
mürakabe mercilerince istenilen her türlü 
malumatı bunlara tayin edilen müddet için 
de itaya ve evrak ve vesaiki teslime mec
burdurlar. 

Kar, Birçok Yerlerde 
1 Metreyi Geçti 

Kızılcahamam (TAN) - Bu sene 
kış son derece fazladır. Yüksek yer
lerdeki köylerde kar bir metreyi geç
m~tir. 

Kurtlar köylere ve kasabalara ine
rek çarşılarda dolaşmaktadır. Bütün 
kazamız, kesif bir kar tabakası altm-
dadır. ' 

Bolu - Gerede - Kızılcahamam 
arasında münakale durmuştur. Kızıl
cahamam - Ankara yolu ise çok teh 
ilkeli bir hal almı§trr. Otobüsler, ça
yollarda kalmaktadırlar. Topçular
mur ve karlara saplanarak günlerce 
dan bu tarafa otobüs seferleri tama
men durmuş gibidir. 

Bir Gaz Kursu Açılıyor 

• 
H em ziyafet hem de süvare 

bitmişti. Yemeklerin lezzet 
leri ayn ayn münakaşa edilmiş, 

tuvaletler, yüze karşı meth, ve ar 
kadan zemmcdilmiş. Bir kişi san. 
ki bin aynada kendisi gibi hareket 
eden bin gölgesine reverans çakı. 
yormuş gibi reveranslar çakılmış, 
pandomimalar oynanmış. 

Bando son parçasını zrrlamış, 

dans ta sızıp durmuştu. Gece iler
ledikçe davetliler avuç ardından es 
niye esniye kapı yolunu tutarak, 
demincek salonu dolduran ıssız ka 
labalık yerine bu sefer mA.nidar bir 
ıssızlık kaim otmıya başlamıştı. Ba 
zı ampuller söndürülürken, pence. 
re kıyısından bakan ay ışığı salo 
nun loşluğunu aydınlamıya koyul. 
muştu. Yedi sekiz kız bir köşeye 

sinmişler, Senihayı "Nasıl? oldu 
mu? Odada epeyce yalnız kaldınız? 
Tn.rnnın mı? Muratpaşadaki altı 

katlık apartıman da onun imiş.,, di
ye sorguya çeırn'iışıın-aı. 

Seniha cevap veriyordu. "Sorma 
ym başına gelenler, bugün hiz
metçi kız çamaşırlarımı ütülerken 
bütün en yeni iç çamaşırımı yak. 
mış. Hınzır kız bana vaktile haber 
vereydi, dükanlar kapanmazdan ev 
vel gidip bir takrm satın alırdnn. 

Bende içime haminnemin Selanik 
fanilesini giymek mecburiyetinde 
kaldım. Bugün işi bitiriverecek -
tim. Fakat böyle modası geçmiş 

iç çnmaşrnru göreydi, utancnndan 
yerin dibine geçerdim. Başka sefe 
re bıraktım,,. diyordu. 

Başka.sile Evlendi Diye ... 
Samatyada Abdi Çelebi mahallesin 

de Mütesellim sokağında 6 numaralı 
evde oturan 23 yaşlarında Agavni is 
mindeki kadın, başkasile evlendiği i 
çin, komşusu Vahram tarafından ya 
ralanmıştır. Agavni tedavi altına alın 
mı§, Vahrnm yakalanmıştır. 

Kaybolan Muıtaf a Bulundu.. 
Dört ay evvel Aımıaaltında. kuru 

yemişçi Mustafa isminde biri ortadan 
kaybolmuştu. Mustafanm, mali vazi 
yetinin bozulmasından dolayı Aydı 
nın Köstek nahiyesinde arkadaşı Os 
manrn yanma gittiği anlaşılmıştır. 

-<>
Anadoludan Gelecek Hastalar 
Taşradan gönderilecek hastalar 

için o gün mahaııt belediyelerin lstan 
bul Belediyesine müracaat ederek i 
zin istemeleri ve gönderecekleri has 
tanın hrurt.alığını bildirdikten sonra 
verilecek cevaba göre hareket etme 
teri bütün belediyelere tebliğ edilmiş 
tir. 

--<>-
T edriı itleri Müdürlüğü 

Bir yıldanbcri mUnhal buluıian U 
niversitc tedris işleri müdürlüğüne 
Edebiyat FakUltesi dekanlık sekrete 
ri Niyazi Aksu, tayin edilmiş ve dün 
vazifesine başlamıştır. 

Yokluk diyarından bu varlık fı.,. 

lemine her an hesapsız mevcutlar 
geliyor. Peki, gitmiyor mu? Evet, 
gittiğini de mUdrik olan Hazreti 
Mevlana, Cenabı vacibilvücudün 
yalnız halik sıfatını zikretmeyi 
a.5Jona uygun görmüş, onu helak 
edici olarak anmak bile gönül ve 
düşünce aşkında yer vermemiş. 

Ehlullah diye anılan bu yüksek 
şahsiyetlerin varlığı evirjp çevi
ren kudrete karşı bu gönül meftun 
luğu ne rütbe yüksekti? Ve bunu 
nasıl elde etmişlerdi. ? 

Salimin vaziyetinden ötedenberl 
şüphelenen muhafaza memurları, ev
de ansızın arama yapmışlar, Nebiye, 
Necmiye, Zeynep, Salim, Arap Hasan 
ve lsmail dsminde altı kişiyi eroin ve 
esrar çekerken cürmü meşhut halin
de yakalamrşlardır. 

lzmir, (TAN) - Polia memurları
na gaz tchl'kelcrini ve ondan korun
ma çarelerini tamamen öğretmek için 
şehrimizde bir gaz kursu açılması ka
rarlaştırılmıştır. Bu karara göre yal 
nız §Chrimizdcki polis kadrosu için 
kafi m iktarda gaz maskeleri de getir 
tilmiştir. Kurs ı:ıu birkaç gün içinde 
açılacaktır . 

Mülkiye Müfettitlerinin 
Tetkikleri 

OtobUs tahkikatını bitiren Mülkiye 
müfettişleri, Belediyeye ait diğer ba 
zı meseleleri tetkik işi ile meşgul bu 
lunuyorlar. Müfettişler, bundan son 
raki mesaileri hakkında Vekaletten 
talimat istemislerdir. 

ERTUGRUL SADI 
TEK TIYATROSU 

Bu gece 
Bakırköy Miltiyadi 

Sinemasında 

SUT KARDEŞLER 
Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

PERGUNT ' 
Saat 20.30 da. ı~lffi 

(Arkası \1U') 
Suçlular mahekemeye verilm~ler

dir. Dram 5 Perde , 1 
Y a7.a.n: Henrik lbsan 

Naci Sadullah (Ses hakkında), 19,55 Bor 
sa haberleri, 20,00 Klfi.sik Türk musisı'ki 
Okuyan Nuri Halil, Keman Reşat, keınaO 
çe Kemal Niyazi, Tanbur Dürru Turan. 
kanun Vecihe, nısfiye Salahattin CandaJS 
ut Sedat, 20,30 Hava raporu, 20,33 Ba1 
Omer Rıza tarafından arapça söyle"• 
20,45 Vedia Rıza ve arkadazları tarafın 
dan Türk musikisi ve halk ııarkıları, ı• 
at ayari, 21,15 Orkestra: 1 - BlankCIS 
burg: Marche, 2 - Puccini: La Tosta 
fantesic, 3 - Glinka: Krakovyak, 4 -
4 - Rimski Korsakoff: Chanson Induc. 
5 - Siede: Suraya, 22,15 Ajans habet 
leri, 22,30 Pllkla sololar, opera ve oP' 
ret parçaları, 22,50 Son haberler, ve cı: 
tcsi günün programı, 23,00 Son, 

An.klLJ"a Radyosu 
OGLE NEŞRlYATI: 

Saat 12,30--12,SO Muhtelif pllk ncıri1' 
tı. 12,50--13,15 Pllk: Türk musikiıi "' 
halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve ba 
rici haberler, 17 ,30--18,30 lnkılap derf 
leri, Halkevindcn naklen (Mahmut Esat 
Bozkurt), 

AKSAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30--19,00 Muhtelif pllk netrl 
yatı, 19,00--19,00 Türk musikisi ve ııa1lı 
prkıları, (Servet Adnan ve arkadaşla
rı), 19,30--19,45 Saat ayarı ve arapça 
ncşrıyat, 19,45-20,15 Turk musikisi "e 
halk şarkıları, (Hikmet Rıza Scsgör ve 
arkadaşları), 20,15--20,30 Sdıhi konut 
ma: Dr, Vefik Vassaf, 20,30--21,00 Plil' 
la dana mıısikiai, 21,00--21,15 Ajans ııa 
berlcri, 21,lS-21,55 Stüdyo salon orke9 
trası, 1 - Davcll: Sabbat infernal, 2 _.. 
Delibes: Suite Coppclia, S - Valdteafel 
Ange d'Amour, 4 - Thoınaa: Jagertan't 
5 - Sentie: Lavia, 21,SS-22,00 Yarııı1'i 
program, ve lstiklfil Marııı: 

• 
SENFONİLER 

21 Bükreş: Radyo senfonik orkestrs51 

(Şarkılı) 22,05 Varııova: Senfonik koli 
ser (Bach, Tchaykovski, Smetana) 
Plak konseri, 9,30 Berlin kısa dalgası 1 

Hafif musiki, 13 Berlin kısa dalgası: ı!' 
fif musiki (14,15: Devamı) 13,10 Bükr~ 
:Ot'\A~ __ .__,,__. 'lA,.20ı ~l'IU 

ıs Paris Kolonyal kohser nakli, 15: 1" 
vamı, 15,45 Berlin kısa dalgası: MacP 
musikisi, 17 ,05 Prag, Brüno: Hafif muti' 
ki 19 Peşte: Çigan orkestrası, 19,55 B-

' -~· rcş: Pllk konseri, 20,40 Viyana, Gnv' 
Radyo orkestrası (Viyana musikisi) ıı 
Llypzig: Hafif musiki (Keman, viyolotl 
sel, trampet, koro) 22,45 Bükreş: Lokl11 

tadan hafif musiki nakli 23,30 BreslP 
HamburgS: Hafif musiki ve r1ana 

OPERALAR, OPERETLER 
12 Berlin kısa dalgası: Milöter'fll 

(Gasparone) opereti 20 Peıte: Radyo 0 

pereti. 

ODA MUSİKiSİ 
19,10 Prai: Kuartet konseri, 21,30 :sel 

grad: Oda musikisi konseri, 21,30 p;ık• 
rcş: Oda kuarteti (Piyano - keman ,o 
natları 

RESİTALLER 
15,15 Berlin kısa dalgası: Alman ı~ 

leri ıarkı söylüyor (16,30 Solist konsett> 
18,15 Varıova: Piyano resitali (Bacb -
Boussoni, Scarlatti, vı) 19,15 Bükrcf 1 

Çift piyano konseri, 19,20 Liypzig: Pi~ 
no rcfakatile kema konseri, 21 Belgr•,.; 
Halle prkıları, 21,4:ı Viyana, Graz: ltP" 
bir ııarkı 

DANS MUSİKİSİ 
18: Peıte, 23,05: Varıova, 23,20 "/'~ 

na 23,30: Llypzig. 23,25: Peşte, 

-0-

ı.:ütün Yurtta 25,000 
• 

Radyo Çalıtıyor 
Yapılan bir istatistiğe göre, ~~ 

tos ayı sonuna kadar Istanbulda } 
şan radyolann sayısı 10,000 dit· 
ğustostan sonra ruhsatiye al~ 
da 2693 ü bulmuştur. Bu suretle ıııl 
gün resmen Istanbulda 12693 ra 
faaliyet halindedir. Anadolu ve tiJ 
yanın muhtelif yerlerinde de l~·t;iJO 
küsur radyo çalışmakta.dır. BU il 
Türkiyede faaliyet halindeki radYo 
rın sayısı 25,000 i bulmuştur. 

MÜDDEİUMUMILİKTE: 

lsanbul Adliyesinde 

Yeni Tayinler 
adliye Vekructi, dün milddeiu.tJJ; 

miliğe yeni bir tnyin, terfi ve na.ıdl rıı' 
tesi bildirm~tir. Ağırceza mabke J 
si azasından Muhlis lstanbul ... :ı~ 
hakimliğine, hukuk azasından ~, 
Ağırceza Mahkemesi azalığına n 

dilmişlerdir. Hukuk fakültesi rrı~ 
!arından Nigar, Sıdıka, ~ 
Zehra Mebrure, Emine Mua 1' 
Semahat Uzan da lstanbul --Aı' 
kim namzet.liifüıe tavin edilmis181'' 
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İstanbul Gayrimübadiller Komisyonu~dan : 
Cinsi ve Hiueai Hisseye Göre 

D.No: Semti ve Mahallesi Sokağı Em.lak No: Muhammen K. 

-
!327 

~433 

2983 

J834 

3878 

1298 

1841 

)293 

5720 

7449 

Büyükada Karanfil 

Fatih Atpaza.n Manisalı 

Mehmet Paşa 

BU:yükada. Cami 

Çengel köy 

Hasköy Turşucu 

Usküdar Icadlye 

Beyazıt Camcı Ali 

Büyükada Yalı 

Yedikule Fatih Sultan 
Mehmet 

Burgazada 

E. Fişekhane E.44 
Y. Çarkıfelek 

Keresteci Ttirbei ŞeriJ E. 2 

Çarkıfelek E. 9 
Ada.: 186 
Parsel: 1 

Hasanpaşa Setti E.8-8MU. 
Yukan sokağı Y: 3-13 

Kumbarahane Caddesi E.25-27-29 

E. Kahya Serkia E. 43 Y. 42 
Y. Sübyeci 

E. Buğdaycılar 
Kapısı 

Y. Küpçüler ÇıkmaZI 

Çınar 

E. Ispitalya Y. Veli E. 
Şimdi Hastane Yolu 

Bahçe 

E. 9 Y.11 

E.21 Y. 31 

E.33Y.3-
3/1 

11 Mü. 

Arsa 1000 Kapalı 
Zarf 

Arsa 200 Açık 

:Arsanın 4/9 His. 360 

Ahşap hane ve arsa 420 

Iki Arsa 600 

Ha.rap Ahoap Hane ' 160 
ve Bahçenin 1/2 His. 

Maa Bodrum ve 830 
Arsanın 1/7 His. 

Arsanın 2/3 His. 200 

Arttırnıa 

,. 

" 
,., 

• 

n 

" 
Içinde Ahir ve O 2500 KapalıZarf 
dası olan Bostanın 
100/ 120 His. 
Arsa Açık 

Arttırma 

Yukanda evsafı yazılı gayri menk uller on gün müddetle satışa çıkanı mrştır. Ihaleleri 28-1-938 tarihine 
:lüşen Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

BULMACA 
l>UNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

10 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 B ' 6 6 7 8 9 10 
ı-

2 
3 
.. 
5 

l(ı ._..__...._...._ .... 
*SOLDAN SAÖA: 
1 - Tatlı su - Asker 
2 - Cefa 
3 - istirahat - intihap 

4 - Birdenbire - Akdenizde büyük bır 
ada 

S - Bir nevi geniş kereste 

15 - Bir nevi sebze 
? - Dünya - Tenbih sözü 

8 - Hafif kadın 
g - Divane - Bir nevi pirinç yemeği 

10 - Fasıla vermek 

* YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Krvılcım - Etrafı su 
2 - Namaza çajırmalı: - Inıan 

Is: 2 inci Iflas Memurluğundan: 
Evvelce Topkapıda Safa Bostanında 
ki fabrikalarında oturma.kta ve tlca 
retle meşgul bulunmakta olan Sal 
mana ve J. BenBasan şirketi ve şahıs 
ları lfliaı 13-1-1938 tarihinde açı 
lıp tasfiyenin adi ,ekilde yapılması 
na karar verilmiş olduğundan: 

ı - Milfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala 
cakle.nnı: ve iştihkaklarını il!ndan bir 
ay içinde 2 nci lflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet 
ve defter hülasalan vesaire)asıl veya 
müsaddak suretlerini tevdi eylenıele 
ri. 

2 - Hi18.f ına hareket cezai mesu 
liyeti müstelzillJ. olmak Uzere müfli 
sin borçlarmm ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin malannı her ne sı 
fatla olursa olsun ellerinde bulundu 
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
tnüddet içinde daire emrine tevdi et 
meleri ve etmezlerse makbul mazeret 
leri bulunmadıkça cezai mesuliyete 
uğrayacaklan ve rllçhan a.klarmdan 
mahrum kalacaklan. 

25-1-1938 tarihine mUsadif Salı 
günü saat 13 de alacaklıların ilk içti 
maa gelmeleri ve mUflie ile mtlşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve bor 
cunu tekeffül eden sair kimselerin 
toplanmada bulunmağa haklan oldu 
ğu ilan olunur. ( 4027) 

S - Papu kadın - Kadar, dek (aral'Ça) 

4 - Dalgın 

5 - lranda bir küçük kavim 

6 - Uzak ifade eder - Şakaktaki saç 

7 - Karadenizde bir kasaba - Nota 

8 - Eski kadın esvabı - Beyaz 

9 - Şey 

ıo - Umulan ıey - Deva 

Emniyet Sandığma 
Borçlu Olanlara 

Büyük Kolayllklar . 
18-6--1933 tarihine kada.r Emllk üzerine borç para al~ ta henüz 

borçlarını ödeyememiş olanlara gösterilen kolaylıklardan istifade :~ek 
laıteyenlerin adreslerine gönderilen m ektuplarda yazılı müddetler ıçınde 
heınen Sandıg·a müracaatlarr. (226) ........ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 · M ı·· ·· un·· gu··verte tamirinin 29-1-1938 Cu-- I Sayılı açık Demz o orun 
:tnartesi günü saat ıı de açık eksiltmesi yapılac~ktır. . 

2 - Tasınlanan tutıan (2024) lira v~ ilk temınatı (152) lıradrr. 
3 - Şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. . 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikal~ ve ilk temın~t nıak

bı.ızıariyle Galata eski ithalat Gümrüğündeki Komıayona gelmelerı. (198) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhfaza deniz va.ertalan için 75 ton ikinci benzinin 2-Z--
938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi ya.pılacktır. 

2 - Taemlanan tutan (16875) lira ve ilk teminatı 1266 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. GörUlebUir. . 
4 - İsteklilerin 0 giln eksiltme saatinden bir saat evvellne ka.da.: ::&490 

6ay11ı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları teklıf mek 
t~Plarını Galata eski İthalat GUmrllğü binMındaki komisyona vermele 
J'i.. (96) 

__ ! ............... ~ 

Levazım Satınalma ı 
Komisyonu llCinları 

Ordu ihtiyacı için azami alınacak 

olan 300 büyük bakıl' ve 300 küçük 
bakır kazan 3000 bakır karavana, 
2000 kapaklı bakır bakraç 
1000 bakır saplı, 1000 ba 
kır &Uzıgeç 1000 _ bakır kev 
gir, 1000 bakır yağ tavasının kapalı 
zarfında verilen fiyat pahalı görtıldü 
ğilnden pazarlığı 20-1-938 perşem 
be günü saat 14 de Topanede Tutan 
bul Levazım Amirliği satınalma ko 
misyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 50500 lira, ilk temina 
tı 8787 buçuk liradır. Şartnamesi 252 
kuruş mukabilinde alınır. ve nümune 
lerl komllyonda görülebilir. lstekliJe 
rin kanunt belgelerile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. ( 385) 

(311) 

. * Dikimevleri için 20 ton u.rı sabun 
ıu kösele 4-2-938 cuma günü saat 
15 de Istanbulda Tophanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda ka 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 41 bin lira ilk teminatı 
3075 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanunf vesi 
kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka 
dar komisyona vermeleri, (3868) 

(312) 

* Harp okulu için 1200 adet atlet fa 
nillsı 24-1-1938 pazartesi günü 
saat 14 de Topanede Istanbul Leva 
zım Satınalma komisyonunda pazar 
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 600 
lira, ilk teminatı 45 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
tsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (387) (313) 

* Okullar i~in yatak kılıflığı yapıl 
mak üz.ere 3912 metro bez 19-1-
938 Çarşamba günü saat 15 de Top 
hanede Istanbul Levazun Satmalma 
komisyonunda pazarlıkla alıncaktır. 
Tahmin bedeli 1564 lira 80 kuruştur. 
Dk teminatı 117 lira 38 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyoJl.da 
görülebilir. Isteklilerin kanuni belge 
lerile belli saatte koıni8yona gelme 
!eri. (388) (314) 

* Dlkimevleri için alınacak olan 11 
bin metre kanaviçe 8700 metre urgan 
102000 metre gergi ipinin kapalı zarf 
la elmiltmesine talip çıkmadığından 

pazarlığı 20-1-938 Perşembe gii.nU 
saat 14,30 da Tophanede levazım sa
tın alma komisyonunda pazarlıkla ek 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7327 lira 42 kuruştur. llk teminatı 

549 lira 55 kuruştur. Şartname ve nU 
munesi komisyonda görülebilir. Is
teklUerln kanun! vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

11389,, 11315,. 

Istanbul lkinci tflA.s Memurluğun 
dan: Müflis Dya Zalma masa.sına ge 
len alacaklı Yorgi Erman vekili Mar 
diros Akilyanın kaydettirdiği 618 lira 
50 kuruş hakkındaki talebi masa me 
murluğunca tetkik edilerek senede 
müstenit olduğundan paranın altıncı 
sıraya kayrt ve kabulüne karar veril 

mi§ ve ııra defteri bu suretle düzeltil 
mJş oldu~ ilAn olunur. (4036) 

-- 11 

EViNiZDE 

Bir Pudra Müsabakası 
"I~er-tlp Ecllrı.iz; 

Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

2D a 
HUSUSi KUTU 

PARASIZ 
Aşağıki tafsilat dairesinde yapılacak pudra 

müsabakası için meccanen dağıtılacaktır. 
~~~--~-.... ~~~~---

Holivu"d sinema yıldızları, - yüzünüze adi bir makiyaj fek 
lini veren - bütün pudraların bir fihristini yapmışlardır. Kul· 
landığmız pudranın rengi ne olursa olsun, belki de size uy
gun gelmiyor. Bazı ıarıtınlar, e&merlere mahsus bir pudra 
kullandıklarında kendilerine daha uygun aeldiği gibi bazı 
esmerlere de, aarıtmlara mahsus bir pudra kullandıklannda 
keza .kendilerine daha uyıun ıelebilir. Bunu bilmenin yega· 
ne çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafın
da hafka renk pudra tecrübe et1nek ve aradaki farkı anla- Mı~r.M 
maldır. Krema köpüklü Tokalon pudrasının, her tene uygun 
orijinal ve 9ayanı hayret renkleri mevcuttur. Bu pudra hava
landırılmıf, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir olmaz. 
Birçok Amerikalı ıporcu ve yüzücü kadınlar, audan müteea
'lir olmıyan bu pudrayı kullanarak mutat olimpik oyunları 
ve yüzmelerinden sonra bile tenlerinin bozulmadığını beyan 
~tmitlerdir. 

T okalon pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde istihzar ve 
bu imtiyaz T okalon müeaseseıi tarafından mühim mali feda· 
'<arlıklarla temin edilmiştir. 

Posta, ambalaj ve&air masa.rife kar.ılık olarak İstanbul 622 
poıta kutuıu adreaine (T.T.3) l"Umuzile 12 kuruşluk pul gön

derdiğinizde hususi modelde bir kutu krema köpüklü Toka· 

lon pudra.ile muhtelif renklerde nümunelik 4 uf ak paket 

ı>udra adresinize irsal edilecektir. Bu ıuretle yalnız kendi 

başınıza veyahut arkadaşlarınızla beraber tecrübe ederek ha

kiki bir pudra mii•abakaıı yapmıf olursunuz. Ayni :ııamanda 
(biri gilndüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki 
tüp Tokalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema kö
püklü T okalon pudruile beraber kullanılacak yegane krem

ı:lir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini 
le bildirmeyi unutmayınız. 

~-J·.:.&.·· 

BU MECCANi 
TECRÜBEYi YAPINIZ 
yOıOnQzQn teze we 
daha gençleşmı, 

olduaunu g O r ı · 
cekainiı. 
Sol teralblıl mufHHI 
malOmalı okuyunuz. 

Acele Satllık Hane 
Fatihte Çarşambada Tevkii Cafer 

malı. Mesnevihane sok. 11 No. hane 
satılıyor. 

MUra.caat: Ayni sokağın 3 cü No. 
lu hanede Mme. Loksandra. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından : 

Istanbul 3 üncU !<ıra Memurlu 
ğundan: Hüseyine borçlu Aleksinin 
ma.hcuz Bilf e Kensen ve ayna ve oda 
takımı gibi ev eşyasının paraya çev
rilmesine karat' verilmiş olmakla ilk 
açık arttırmasının 20-1-938 per 
şembe gllnü saat 9 dan 10 a kadar 
Bakırköy istasyon caddesi 3 No. lu 
evde yapılacağı bu arttırma neticesin 
de takdir edilen kıymetinin yüzde 75 
ini bulmadığı takdirde ikinci arttır
masının ayni yer ve saatte 27-1-
938 per,embe gUnü yapılacağı ilan o 
ulnur. 

Istanbul 4 üncU icra Memurluğun 
de.n: Macuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen ev e~uı 20-1-938 
perşembe gUntt saat 13 e kadar A 
ye.spa.şa, Gümüşsuyu, Bağ odalar No. 
8-10 açık arttırma suretile satıla 
caktır. Kıymeti muhammenesinin 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 2 in 
ci arttırması 24-1-938 pazartesi 
gUnü ayni sa.at ve mahalde satılaca 
ğından mahallinde bulunan memuru 
na müracaatları lilzumu ilAn olunur. 

(4018) 

Kadıköy lkinci Sulh Hukuk Hl 
kimliğinden: Halen Bakırköy Emrazı 
Akliye hastanesinde tedavi altında 
bulunan Mülga. 9 No. lu ihtisas mah 
kemeel başkA.tibi Suat Plevnenln hac 
rine ve Kanunu Medeninin 369 uncu 
maddesi mucibince annesi Erenkö 
yünde Şerafet sokak 18 No. da otu 
ran Nazime Plevnenin velayeti altına 
konulmasına 17-1-1938 tarihinde 
karar verildiği al!kadarlara il!n olu 
nur. (4020) 

ZA YI - 131, 132, 133 numaralı 
bisiklet pllkal&n kaybolmue ve hük 

mü kalmamıştır. HUseym 

Dk Teminat 
L. K. 

Muhammen Fiatı Miktan 
K S. Kilo 

116 14 44 1,900 Şeftali kompostosu konserve 
47 50 1,500 Enginar konserve 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda 
cinsi ve miktarı ve ilk teminatı yazılı konservelerin 12/ 1/ 1938 gUnUnde 
yapılan eksiltmesine istekli çıkınadığ nıdan on gün uzatılarak 24/ 1/ 1938 
Pazartesi günü saat 15 te İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Lise
ler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek tizere okul idaresine ve ticaret o
dasrnın yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli giln ve saatte 
komisyona gelmeleri. (235) 

Emniyet Sandığından: 1 

Sayın müşterilerimizden görmekte olduğumuz rağbet ve teveccühe 
bir karşılık olmak ti.zere yeni inşa.at ile klğklr binalar mukabili yapılan 
ikraza.tta eenellk faiz yüzde dokuz ve Komisyon yüzde yarıma indirile
ceği ilan olunur. (225) 

~ ~ 

1 Türk Hava Kurum 
ı 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü Keşide 11 Şubat 938 dedir .. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... 1 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... . . 
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10 
KURUŞA 

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer 

p.heserdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile fİfeşi 

Küçük 10 kuruş, büyük 20 kuruştur. 
her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

., ........................................ .. 
TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 

Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzuımnda. 
olanlardır. Binaena eyh 

Saçlarınızı itaate Abştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRİYANTİNİ 
kull1tnmA_ktn·. 

1 Deniz Levazım Sah nalma Komisvonu ilanları 

Tahmın ecı.ııen .Muv&kkat temınatı 
Cinsi Mikdan bedeli Kuruş Lira Kuruş 

Sığıreti 12312 kilo 32 
Kuzu eti 4940 .. 23 535 80 
Koyun eti 2511 

" 
43 

1 - Yukarıda c:ins ve miktarları ile bir kilosuna tahmin edilen bedeli 
ve muvakkat teminatı yazılı olan Uç kalem et, 22-1-938 tarihine rastlı 
yan Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla alınmak üzere münakasaya 
konulmuştur. " ı 

2 - Bu Uç kalem ete ait şart.name parasız olarak komisyondan her gün 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya.zıh vesikalarla birlikte ve belli 
:Un ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatlan; (30!)) 

• 

3 - İsteklilerin belli vHn ve saatte Kasmıpaşada bulunan komisyona 
mUracaatları. (308) 

.. 
TAN 18 - 1- 938 

198----------------------------, .. - - .. 

P A T 1 
iç ve dı, basur memelerinde, basur memelerinin heT türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan ha.sur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

Devlet Demlryollar1 Ye limanları işletme U. idaresi ilanları 

Yeni Ankara Garı Büfe ve Gazinosu ile müttemilatı 
kiraya veriliyor. 

Devlet Demiryo11arı tkincı lşletme Komısyonundan : 
1 - Yeni inşa olunan Ankara Gan içindeki büfe, blivet. gazete satış 

yeri ile gann yanındaki .büyUk ve lüks gazino öinası ve müştemil.8.tı üç 
sene müddetle ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
ayrılmaksızın ·toptan olarak kiraya verile<:ektir. 

3 - Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde bi 
rinci sınıf bir gazinoyu muvaffakıyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarını 
ve halen böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve mali kudrette bu 
lunduklarına dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazılı olmak şartile tica 
ret odalarından alınmış bir belgeyi ve nüfUB veya hüviyet cüzdanlarının 
asıl veya salahiyetli makamlarca musaddak· suretlerini pazarlık günUnden 
beş gün evveline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. tdare bunları 
tetkik edip kimlerin pazarlığa iştirak edip edemiveceğini paza.rlrlrtan evvel 
kendilerine tebliğ ve te fhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra geti 
rilecek vesaik kabul edilmiyecek ve esbabının pazarlığa iştirak haklan sa 
kıt olacaktır. 

4 - Şartnamler Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada 
Birinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 - İhale 7- 2-938 Pazartesi gihrü saat 15 tc Ankarada İkinci lşletme 
~«-diirlUğü binasında toplanacak olan komisyon tarafmdan yapılacaktır. 
lsteklilerin (1575) lira muvakkat teminatlarrnı Ankarada Umumi tdare 
veznesine yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmları 
ilan olunur. (131) (294) 

1 • 

Muhammen bedel!erilc mıKaar ve vasıfları aşağıda vnzrl• 3 gurup mal 
~eme her gurup ayn ayn ihale edilmek şartile 4-2-1938 cuma günü saat 
10.30 da Haydarpaşada Gar binası içindeki Komisyon tarafından açık ek 
s iltme ile satmalınacaktn. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tiı.yin ettiği v~aik ve hizalarında 
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gUnU sa.atine kadar komis 
vona r~Uracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haıydarpaşa satmalma liomisyonu tarafından pa 
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 -1600 metre muhtelif ebatta bez hortum muhammen bedeli 1773 lira. 
muvaınrat temlliab 132 hra 1J8 kur~tur. 

2 - 500 Metre yelken bezi (Emprenye) muhıı.mmeıı bedeli 4750 lira 
nuvakakt teminatı 356 lira 25 kuruştur. 

3 - 4000 metre ince 5000 metre kalın Amerikan bezi muhammen bedel" 
1700 lira muvakkat teminatı 127 Ura 50 kuruştur. (299) 

1 

GRiP 

Soğuğa Karşı 

Tedbir Alınız 
Yalnız sıkı giyinmek 

kafi değildir 
Cebinizde bir tüp 

kaşe 

GRIPIN 
de bulundurunuz! 

Ü§iltmekten mütevellit baş, diş ade le, bel ağrılarile kınklığa ve emsa,.. 

line karşı en seri. en kat'i tesirli ilaçtır. 

icabında günde l kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınız ve her yerde ısrarla GRIPIN isteyiniz. .. - -

OKSURUK ŞURUB U 
En muannit öksürüklerle 

bronşit. astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla-

ra vikaye edici tesiri şaya

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
l>ulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Bevoğlu. f~tanbul 

. .. ,' ... ,~t .. l. . . 

.. 

NEVRALJİ 

BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

ve bütün lağrılarınİ 

ARTRITİZM 

ROMATİZMA 

dindirir 

NEOKALMINA 
SAY 1 N BAY A N LARI N 

lktısat Vekalet i iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
30 lkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükunuerıne tevııKan Turkıyeae ~ 

lışmasma izin verilen eenebi şirketlerinden (Şell Kompani Of. Turkey Lı 

mited) şirketi Türkiye U. vekili haiz olduğu salahiyete binaen muhtelif ta 
ıihlerde vermiş olduğu vekaletnameleri fesih ve iptal ile bu defa Şirket 
memurlarından Edvard Hubert Ernest Cons (Edvard Hubert Ernest J o 
nes) u Şirketi gerek münferiden ve gerekse kendisile mliştereken temsile f 
ve ayni zamanda şirket memurlanndan Hiu Lionel Frederik Yuin (Hugh ••• 
Lionel Fredrick Ewin) i, Venson koresi (Vincent Corresi), Vili Gale.mo - -----------

Tabiat İle Olan 
Kazandıran 

Mücadelelerini 
Ye9ane Silah 

Minah (Willy Guglielmo Minach) ve Agamemnon Eliopolos'dan birisile 
müştereken hareket etmek üzere vekil nasp ve tayin ettiğıni bildirmiş ve 
18.zımgelen ve.saiki vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükU~lere uygun görülmüş olmakla ilan olunur. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
iatınalma Komisyonundan : 

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

2 - Satın alınacak bir kilime (350) kuruş ve bir portatif çadıra (630l 
kuruş kıymet biçilmiştir. Kilime ait şartname C219l kuruş karşılığında 
ve portntlf çadır şartnamesi de parasız komisvondan alınabilir. 

3 - Eks iltme er; ne gil"mek isti ven lerın kilim ı<;in ı 32811 lira ( 25) ku· 
r· ' 11

' · ve p<'rtal if cadır '<:h de 17081 lira C751 kuruş'uk teminat makbu· 
ıt lf' şarlnnmede yazılı ':'esikalar1 muhtevi teklif mektuplarını dördüncü 
msı ddede yazılı gün ve saatten evvel komisyona vermiş olmalan. 

4 - A - Kilim eksiltmesi 19-1-1938 çarşamba gUnU saat (10) da 
B Portatif çadır eksiltmesi 20-1-1938 perşembe gUnti saat (10) 

da. <4746) (8725) 

- Or Chsan Samı -
IST AFILOKOK AŞl.SJ 

lstsıfilokoklardan mütevellit (er 
~enlik kan çıbanJ. kulluk altı çı 
hanı arpacık) ve bütün cılt has 
tnhklanna karşı pek tesırll bu 

\ • ıışıdır Dıvanyolu No. 11? 
4 

Beyo~lu Yıldız ınneması karşı 
- sı Leklergo Apt Tel 43924 a 

Sahibi: Ahmet Emin V ALMAN 

Umumi Neşryiatı İdare Eden: 

S. SALIM 

F E M 1 L ve B A G 1 dır. 
Sayın Bayanlar; hayatınızın nihayetine kadar sürmesi mu

0

htemel olan kadın haata'ıklarmıt 
mağlup olmamak ve temiz, neteli bir ömür sürmek için adet zamanlarınızda daima ( FEMIL 

v~ AA~I) nr kulJanını'Z. 

DONYANIN MEŞHUR ŞEKERCiSi 

l\lamulahnı te~hir etti~ Avropa ve Amerika sersdlerinde daima hirinrilii!i ka7.anmıştır. Güzel İs· 
tanhulu !lezmlv~ fl'Plen se:vvahla" nPfaııeti f'ihan1n ıfö"t knıı;pc;inp 'u'm ıı;alan 

HACI BEKiR LOKUM VE ŞEKERLERiNi ALIRLAR 
Gazetectıtk ve Neşriyat Tü:ik Ltmitet 'ir buçuk asırdan fazla b ir tarihi olan bu meşhur Türk ticarethanesi lokom ve sekerleri kadar nefü kın·,.mel~ 
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