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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Ankara, 18 (TAN) - Türkkuşu filosu, yakında Balkan 
memleketlerinde turneye çıkacaktır. Filo. Bükreş, Belgrat. 
Atine., Selanik yollyle lstanbula dönecektir. Filoya Baş
iiğretmen Sabiha Gökcenin kumanda etmesi muhtemeldir 

Göçmen İşi Bir. Komisyon Kuruluyor F ransadaki Buhran 
İçin Ana Et Fıyatları, Devamlı Ch · t K b• • 

Bitti 

Program Kontroldan Geçirilecek au ~mps, a ıneyı 
Ayni Cins ~tl~r, Şehrin Her teşkile muvaffak oldu :4.hmet Emin YALMAN 

H alk Partisinin son toplan
tısında Bulgariatandaki 

lürkl~in hali konuşulmuftur. 
liariciy~ ve Sağlık Bakanlarımız 
buna dair izahat vermi,Ierdir. 

Gerek verilen malumat ve gerek 
nuıgadstandan gelen haberlt:r şunıl 
göE>teriyor ki, Bulgar stR.n::!aki T\irk· 
lerin hali acıdlr. Bugünkü Bulgar ka. 
bitıesı hıç şüphe yok kı, bıır.e eskiler
den çok fazla hüsnü niyet ve aostluk 
töstcrmektedir. Türk harflerinin 
'!'ürk mekteplerinde ku llau.dır.asırıın 
mecburi ve eskı Arap barflerınin ih
tiyari bir hale getirilmeıııı buna bır 
alamettir. Şimdiye kadar Arap harf. 
lerinin himaye görmesi yalnı.ı "ıir se
~e delfilet edebil rdi ki, o da Bulgar 
hükumetinin, Türkleri afyonlamak 
\le inkişaftan mahrum brrakmnk için 
tn.Urteci unsurları müttefik ~'Utmak 
istemesinden ibaretti. 

Fakat. bugünkü Bulgar hiikfımE'ti· 
il.in dünkülerden daha dostça ve in. 
8aflıca hareket etmesi, da.'\.·nyı bal
letmiye elbette kafi değildi!'. Bir defa 
aulga.r halkında şu kanaat varctır ki, 
tı'ürkler muvakkat bir misııfir1ir. 
Buıgaristanm içtimai büny"!sine ya
bancı bir unsur olarak memleketle
l'inde muvakkat bir zaman için ya.şı
~orJar. Ellerindeki toprak yarın Bul
gar komşulannm eline geçecektir. 
~Yle istikrarsız bir vaziyetten isti
~de etmek ve tazyik vasıtalanna 
~vurmak, elbette birçok fertlerin 

hatırına gelir. Bu sayede yarınki top 
!'ağı bugünden ele geçirmeyi ümit 
'3ı>h;1i,.ler. 

D lı?er taııırtan Bulgaristan 
Türklerinin biTipğu. kökle

~den kopmuş ağaçlara benziyorlar. 
boğdukları memleket kendileri için 
:iisavi fırsat ve normal kazanç im-

nt tanrmryor. Canlarından. malla: 
t'ırtdan emin değildirler. Muhaceret 
gUnlerini bekliverek ruhsuz bir hayat 
ke<;iriyorlar. Bir kısmı. elinde avu
cunda ne varsa satmrştır. Hazırdan 
~ernekle meşguldür. Bunun sonu ge
ruı~ sefalet ve f ela.ketle ka.rşıla.şa
raktır. 

Tarafında Aynı Fıyatla Satılacaktır 

Yeni Kabine, Cuma Günü Parlamento Huzuruna 
İtimat Reyi İsteyecel< Çıkarak 

Paris, 18 (TAN) - Dördüncü 
Chautemps kabinesi resmen teşek -
kül etmiştir. Harbiye ve Milli Mü
dafaa nazırı Daladier Başvekil mu
avinliğini de üzerine almaktadır. 
Sosyalistlerin parlamento gnıpunun 

halk cephesine mensup bir parti mti 
messili olan Chautemps kabinesine 
müzaherete karar vermesi üzerine 

1 
Chnutemps yeni kabinenin listesini 
hazırlamıştır. Lısle ~L' şekıld~dır 

lfezbaha resmi ~ilo üzerinden afındığı takdirde etin daha da 
ucuzlaması mümkün olacak 

Et fiyatlarmm 1 marttan itibaren 
10 kuruş ucuzlatılması kararı üzeri. 
ne şehrimizde bazı hazırlıklar yapıl
mıya başlanmıştır. Marttan itibaren 
fiyatlar on kuruş aşağı inecek ve et 
fiyatlarını hususi bir komisyon kon· 
trol edecektir. Bu komisyonda bele. 
d'ye iktısat müdürü. şehir meclisi a
zasından iki zat, hayvan borsasr rei· 

si, Kasaplar cemiyetinden iki aza, 
celeplerden ve perakendecilerden iki 

şer kişi bulunacaktır. 
Şehrin her tarafında ayni c'ns et, 

ayni fiyat üz.erinden satılacaktır. 
Esnafın herhangi bir şelcilde. ka.. 

rara aykrn hareket etmesine meydan 
veril.miyecektir. Bunu temin için, be

(Arkası 8 lnc.ıılr.) 

Başvekil: Chautemps; Devlet Ba
kanlan: Frossart ve Bonnet; Milli 
Müdafaa ve Harbiye: Daladier; Balı 
riye: Villiam Bertrant; Hava: Guy 
la Chambre: Dahiliye: Sarraut: Ad
liye: Cam pinchi ; Maliye: Marchan-. 
daue; Hariciye: Delbos: Ticaret: 
Pierre Cot; Tekaüt: Lasalle: Zira
at:Chosat; Maarif:Jean Zay; P.T .T: 
Genin: M~ai: Ramadier; Mi.istem
leke: StE>cg: Sıhhiye: Rucart: Nafia: 
Queuille: Deniz Ticareti: Ebel. 

Sosyalist Konseyinde 
Chautemps'm yeni kabineyi kur • 

ması uzun münakaşalar ve siyasi fa 

aliyetler neticesinde mümkün olmuş 
tur. 

Y US?osla vva Başvekili :_ ................. K .. .. 
Berlinde neler görüştü'{ - ıstan.::-ımar 

Bir Fransız Gazetesine Göre, 
Yugoslavyaya Komünist Aleyhtarı 

Pakta Girmesi Teklif Edilmiş 

plCinını Tetkik ve 
Tasvip Ettiler 

B. Heryo, Elizeden çıkarken etrafını saran 
gazetecilerle görüşüyor •• 

B Blum, sosyalist milli konseyine 
verdiği takrirde yeni bir halk cep -
hesi hükiımeti kurulmadığı takdirde 
cephe gruplarının ekseriyetine ve 

halk birliğinin program ve inzibatı
na dayanacak bir hükumete iştirak 

için parti azasına mezuniyet veril -
(Arka~ı X lııcıJe) 

r de Çok Şiddetli 
Harbi Oldu 

Hükiimetçiler, Asilerin Mukabil 
Taarruzunu Durdurdular 

yor. Belgrat gazeteleri seyahatin ne 
ticelerinden memnundur. Stoyadin-0 
viçin Hitlerle mülakatı sırasında. Yu 
goslavlara karşı sempatisile tanın -
mış Beneraı Goering'in bulunması 
ayrı bir memnuniyetie karşılanmak 
ta.dır. 

Ankara, 18 (TAN muhabirin
den) - Atatiirk. bugün saat 16 
da yanlarında Ba~vekil 8. Celal 
Bayar bulunduğu halde, Dahili
ye Vekaletini şercflendirmişler
dir. Büyiik Şef. Vekalet maka
mında 45 dakika kadar istirahat 
buyurmuşlar ve İstanbul şehri-

ı 
Barselon, 18 ( A.A.) - Asiler dün 

Teruel ürerine mukabil taarruzları· 
na başlamışlardır. Bu taarruz Teru-

$ el'in şimali şarkisinde bulunan cüm
f huriyetçiler mevzilerine yapılmıştır. 

yanda düşman tayyareleri geri mev 
ziJerini bomba at~i altında bulundu 
ruyorlardı. Hükumet kıtaatı, bu şid 

detli obüs yağmurunun altında Ce
lades tepelennden inen düşman hü
cum dalgalannı karşıla.n11şlardır. 

Alman gazeteleri 

1 nin miitchassıs Prost tarafınıfan 
yapılan imar planını tetkik ve 
tasvip etmişlerdir. 

Bu mevziler Saragosse - Soria yo
lu ile Valencia - Kalatoyut şimen • 
dıiferleri ve Sagonteden Negosa gj -
den yolun birleştiği Elpetron mevki 
ine hakim bulunmaktadrr. 

nÖyle fstikra.TSTZ Ve karanlık bir 
~~iyet. bu kardeşler için de. bizim 
,ın de. hatta Bulgaristan için de aeı 

1 
e fenadır. Komşumuz Bulgaristanla 

i fl.rşı karşıya geçmek ve Romanya 
e Yaptığımız gibi bu işi açık bir pro 

t anıa bağlamak en kestirme ve in
~ rıca yoldur. Böylece muhacereti ak 
iti a koyanlar, program dairesinde 

Berlin, 18 (TAN) - Yugoslavya 
Ba.şvekili Doktor Stoyadinoviçin res 
mi seyahati, Her Hitlerin dün "erclı
ği ziyafet, iki dev1et adamı arasında 
yapılan mülakat ile nihayet bulmuş 
tur. Yugoslavya Başvekili bugün Ber 
lin civarını, hususi surete gezmiş -
tir. Daha sonra Magdeburg'da ava 
çıkacak, ve Essen'e gidecek ve ora
dan Münich'i ziyaret edecektir, 

Yugoslav gaz et el eri 

Bertin gazeteleri bilhassa doğru -
dan doğruya konuşma usulünün bir ·: 
kere daha faydası tebarüz ettiği -

... 
BaşvekfJ B. Ceılt.ı Bayal', saat 

17 ye doğru Parti merkezine gel 
miş ve geç va.kte kadar meşgµJ 
olmuştur. 

• 300 den fazla toptan mürekkep al si ba~r~laı:' şiddetle cümhuriyetçi 
mevzılerını hır yandan döverken öte 

·:--ı-ıuriyetçilerin tayıyareleri ade 
den daha az olmalarına rağmen asi
ler;n tayyare kuvvetleri.le Teruel ü-
7.erinde şiddetli bir hava muharebesi 
yapmışlardır. Hükumet avcr tayyare. 
leri düşmanı bir çok defalar takıp et-

1 A ,.ka.c;ı ö ıncıdel 

Biltün gareteler Stoyadinoviçin 
seyahatini ehemmiyetle takip edi -

ni, bu görüşmelerin bir kimseye kar-
(Arkası 8 incide) tıılekete gelirler. Nakli mümkün 

~ hlarını beraberlerine alırlar. Milm 
~ . ?lrnıyanlan şu veya bu kıymete 
~ ~lirler. Bu kıymetlerin ödenmesi 
~ ıJ ve vasrtası da iki hilklımet ara
~ ~a konuşulur. Bu say~e. B~l~a
oı anıa aramızdaki azlrk ışr kokün 
o.{(!rı h 

Deniz Silahları Yarışı Müthiş 

b· allolur. Gelecekler muayyen Amerika, 13 Yeni Zırhlı 
~r zaman içinde gelirler. Bulgaris· 
ı:ı tıda Yaşamayı tercih eden fertler 
~.e her vakit ici., Bul~ar slvast bün-.res· . . 

uıuı ınaıı haline girerler. 

• 
inşasına Karar Verdi 

p 'lkat Sağ-Irk Vekilimi:r.i~ haklı 
..,. olRrak ileri siirdıüğü gibi. göç 
"lı>tı . . • 
~o ışı yalnrz siyasi bir anlasma ıte 
l'a %enlerin anavurda dönmiye ka-

; '-'e:rmeJeriJe bitmez. 
~a Stihdat giinlerinde böylece bitHifi 
le;nedilirdi. Fa kat netice yüz bin
)a;e 'I'iirkün Balkanlardan. Kafkas 
~ .. ;rı. Bosnadan ve Adalardan ana 
i~İrı a: Ya.<>amak icin değil. ölmek 
ls11 ~elmp~inrlf'n ibaret kalm·ştrr. 
bıakff'nl\ giinlcrin yarası hala kana-

t ... 1dır 
l3Lı- .•• 

l~h ışı iptidadan tasarlamak ve 

I 

lıık ;~1 hazırlamak şeklinde iş gören 
tıı:: ıJıap. idare-si. üstün zihni.yet ve 

Amerika donanmasına mensup gemilerdenbiri .• 

b t erınj göçmen iRinde çok güzel ·;, V.:iı;ington, 18 (A.A.> - Parlamen
~iı~~llrette ortaya koymuştur. qe1'~ tonun Maliye Encümeni 1939 senesi 
lıııı:ıe enler, mahir bir banQıtfıı:nm ~- deı:ıiz4a?.5Thatını 27,723.000 dolar faz 
t1aıııa;a~ usulile toprağa, ~ ~rı ·fi. tas:rf~,.J?53,226,000 do~ar olarak. ka
~ıı . gıbi derhal kök tut]'.nuşlardrf. ~~etmiştlr Bu tahsısat sayesınde 

Sıtıe arazi, ev, istihsa1.'frnldinla a..._..zırMl.- 8.r.ınul1rip, 6 denizaltı ve 4 
(Arkası 8 i~i<ie)'.,« il~ ıfemi olmak üzere 20 yeni 

~' • "'t,; - ,, ~ ' 

' !,.·~ .. "" , . 

birlik inşası kabil olacaktır. Encü
men ayni zamanda inşa edilmekte o
lan 72 ge";ni için lazım olan tahsisat 
ile Alexandra'daki torpil fabrikasının 
yeniden açılması ve mühimmat nakli 
için kullanılan Pyro gemisinin tekrar 

(Arkası S üncüde) 

Adana Ovası Su 
Altında Kaldı 

Adana, 18 (Tan muhabirinden) -
Son yağan şiddetli yağmurlar neti -
cesinde Seyhan dört metre yüksel
di. Bütün Adana ovası su içindedir. 
Münakalat tamamen durmuştur. Bir 
kısım köylerin su altmda kalmasın
dan endişe edilmetkedir. Vilayet ba 
zı tedbirler almağa çalışmaktadır. 

YENi TEFRIKAMIZ 

Yalnız 

Dönüyorum 
Yazan: Şükufe Nihal 

Çinliler 2 şehri istirdada 
Muvaffak Oldular 

Japonya Yalnız Kendi Kurduğu 
Pekin Hükumetini Tanıyor 

Londra, 18 (TAN) - Uzak Şark 
harbine dair verilen bir habere gö
re, Japonlar, bugün Hongkong ile 
Kanton arasındaki yolu şiddetle bom 
bardıman etmişlerdir. Ingiltere hü
klı.meti, bu yolu kullanan tebaasının 
bir zarara uğramaması için Japon 
makamlanna müra-eaat etmiştir. In 
giltere efkan umumiyesi hadiseye 
büyük ehemmiyet vermektedir. 

Asıl Çinde bir kaç cephede kanlı 
muharebeler devam ediyor. Bunla -
rm birincisi. Tiensin - Pukov demir 
yolu uzunluğunca vuku bulmakta
dır. Japonlar, bura.da taarruza geç -
mi.şler ve !lerlemeğe başlamışlar • 
dır. Çinliler vaziyetin nazik olduğu
nu itiraf ectiyorlar. 

Pekin - Hankov demiryo1u üzerin 
deki Çin kuvvetleri Tiensin • Pukov 
hattını müdafaa eden Çir kuvvetle
rile irtibat tesisini kararlaştırmışlar 
dır. Diğer taraftan. Pekin - Han
kov cephesindeki Çin orduları Lun . 

(Arka~u 8 inclJe) B. Hirota 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
(Tercüme ve iktibas 

hakkı maıuuzdar,] 

TAN 

POLİSTE: 

19 -1- 938 

·--···············-·········-··················: 
1 Ankaradan ~ 
: Telefon ve Telgrafla S : . ·---- ........• 

Köylü için 
Taksitle 

Ucuz Hayvan 
• • 

Ayan Azalığını için 

Emillönü Meydanının 
Açılmasına Başlanıyor 
Dünden itibaren hazırlıklara geçildi 
. istimlak işi süratle bitirilecek 

Esrarlı Cesedin 
Hüviyeti Bir Türlü 
Anlaşılamıyor 

:Ankara, 18 (TAN Muha
birinclen) - Türk köylü
süne tarlada ve harmancla 
iyi bir nakü vasıtası ka:z.an
cl ırmak için hükumet bir 
tedbir almtfhr. Orclucla hiz 

Uzun Münakaşalar 
Halıcıoğlu iskelesi önünde bulunan 

ve hüviyeti gibi ölüm sebebi de belli 
olmıyan ceset, şimdiye kadar Morgda 
soğukhava dolabında teşhir ediliyor
du. Müddeiumumiliğin müsaadesile 
Morg, ceset üzerinde otopsi yapmış ve 
suda boğularak öldüğünü tesbit etmiş 
tir. Rapor bugün Müddeiumumiliğe 

verilecektir. 

No. 50 

A yan azalığına ta;yinim mnna 
sebetiyle ittihat ve Terakki 

tarafından yapılan hücumlarda 
Kfunil p~aya mühim bir pay ay
rılıyordu. lttihatçı gazeteler, Ka
mil Paşayı ild yüzlülükle itham e
diyorlardı. 

Gidip Kamil Paşayı gördüm. 
Dedim ki: 

- Ayana geçirilmem zaten be
nim arzum sebebinden olmamıştı. 
Bu kadar gUrliltU uyandırdığına 
göre istifaya bazının. 

Şu cevabı verdi: 
- Tay.:niniz Padişahın arzu ve 

iradesiyle ol.muştur. Kendi ne der
se onu yapımz. 

Birkaç gün sonra Abdülhamit 
beni istetti. Saraya gittim. Bana 
şu sözleri söyledi. 

üç gazetedeki mülakatının buna 
ait fıkrasını kesip mektubuma ıla
ve ettim ve hareket tarzındaki ikili 
ğe hnyretten kendimi alamadığı

nu da anlattım. 

K amil Paşanın halkın gözün
deki mevkii sarsılmıştı. Ke

;of hii.disesi, Bulgaristanın bize 
karşı adeta tehdit vaziyeti alınası, 
bunun arkasından Bosna ve Her
seğin Avusturyaya. ilhakı, Kamil 
Paşanın hataları diye karşılanmış
tı. Ittihat ve Terakki ile aralan 
bUsbUtUn açılmıştı. Bokeston kar
deşler vakası da ara.ya karı§Illca 
kazan ta.tştı. Kamil Paşaya hü
oumlar son şiddete vardı. iş türlü 
tUrlU bahanelerle meclise geçti. 
Kamil Paşa ile şiddetli mücadele
ler yapıldı. Bu arada AlbdUlhami
din gönlil edildi. Nihayet K!mll 

İstanbulun bir an evvel iman mev
zuuna, Başvekil B. Celfil Bayar bü· 
yük bir alfıka göstermektedir. Bu 
günlerde şehrimize gelmesi beklenen 
CelB.l Bayann, şehrin imar işleri etra
fındaki tetkiklerle yakından meşgul 
olacağı haber verilmektedir. Başveki
limiz, imar projelerini ve bu mevzu 
etrafındaki çalışmalan bizzat tetkik 
edecektir. 

Diğer taraftan Eminönü meydanı
nın istimliık edilmesi ve açılması için 
yapılan hazırlıklar, dünden itibaren 
fiilen başlamıştır. 

Şimdiye kadar polis birçok tahmin
ler üzerinden yürümüş, fakat kati bir 
neticeye varamamıştır. Şimdi son 
bir ihtimal üzerinde daha durulmak
tadır. Bu da, adamın Hasköyde sa
hilde boğularak denize atılmış olabi
leceğidir. Bu yeni iz üzerinde yürün
mektedir. Bu adamın kendi kendine 
denize düşmüş olması ihtimali de gö2 
önüne alınmaktadır. 

Yedi Yerinden Vurdu 
Dün Taksimde, genç bir adam met

, resini yedi yerinden yaralamıştır. HA 
dise şöyle olmuştur: 

- Babanızı göklere çıkarıyor
lar, sonra sizi ayana tayin etmemi 
bile çok görüyorlar. Bu ne mantık
sız harekettir! lstifa etmiyeoeksi
niz .Yaşınızın mUsandesizliğinden 
bahsediyorlar. Bu doğru değildir. 
Tezvirdir. V arsmlar, bağırsınlar ... 

. Paşa istüaya mecbur edildi. 

Şimdilik yapılan iş, istimlak olu
nacak binaların hazırlanan cetvele 
göre ayrılması ve Y enicami kemeri 
hakkındaki ihtilafın hallinden ibaret
tir. Çünkü bir kıısm mütehassıslar bu 
kemerin sonradan ilave edildiği, mey
danı çirkinleştirmctken başka hiç bir 
işe yaramıyacağı fikrindedir. Diğer 

bir kısmı ise, kemerin iç kısmındaki 
çini vesair tezyinatın nefis bir eser 
olduğunu, bu itibarla bu kemerin de 
olduğu gibi muhafazası lazımgeldiği
ni ileri sürmüşlerdir. Bu hususta kati 
bir karar verilmek üzeredir. Diğer ta
raftan istimlfıkte usul, gayrisafi ira
dın yıllık tutarının on mislini vermek 
tir. Halbuki 933 ve 934 yıllarında ya 
pılan tahrir sonradan yüzde yirmi beş 
nisbetinde indirilmiştir. Evvelce bazı 
yerlerde yapılan istiml8kler de Dahi
liyenin emriyle bu yüzde yirmi beşler 
indirilmemiş sayılarak hareket edil
miş, emlak sahipleri bundan epeyce 
istüade etmişlerdi. Şimdi Eminönün
de de bu usulün tatbik edilip edilmi-

Meydan açılırken İstimlak 

edilecek adalarclanbiri 

met gördükten aonra ihti
yarlıyan ve artık ordunun 
ifine yaramıyacak hale ge

len hayvanların ucuz fiyat
la ve taksitle köylüye satıl
maıı kararlaştırılmıştır. Mil 
li Müdafaa Vekaleti Ziraat 
V ekiileti ile birlikte, bu hu
susta bir kanun projesi ha
zırlamııtır. Layihaya göre 
orclucla 12 YQftnda buluna~ 
hayvanlar satılığa çıkanla

caktır. Bu suretle bir taraf
tan orclunun ihtiyacı olan 
genç hayvanlan temin im
kanı hasıl olmu,, bir tmal· 
tan ela köylüye iyi bir nakil 
vastan kazandınlmıf bu
lunmaktaclır • 

Yenişehird~ Sazlıdere caddesinde • 
24 numaralı evde oturan 25 yaşlann
da İbrahim oğlu Rüstem, üç seneden 
beri beraber yaşadığı 16 yaşındaki 
metresi Sünbül ile bir hafta evvel kav 
ga etmiş, ve Sünbülü evinden kov-

Demiryolları Kongresinde 

Saraydan çıktım. Kamil Paşaya 
gittim. Abdillhamidin arzusunu an 
lattnn. Memnun oldu: 

- Katiyen istifa etmeyiniz ve 
ayn.na devam edinlz. Dedi. 

I• ttihat ve Terakkinin yaş me 
selesini ileri sürerek il.yana 

fayinime muhalefet etmesi, dahil
de de, har:· çte .... ' ' fena bir tesir u
yandırdı. Şahsi hislerin aklın icabı 
m körlettiğine bir delil diye karşı
landı. Avrupa gazeteleri, Ittihat 
ve Terakkinin, Mithat Paşanın oğ
luna. Ayan fi.zalığını çok görmesine 
hayret gösterd~kr. :Ba mesele mU

nasebetiyle lngiltere sefirinden nl
dığım me::tup, aynen şudur: 

lngittere sefareti 
lstanbul, 20 llkkfınun 1908 

J\yana tayin oluncluğunuzu 
müjdelediler. Umit ederim ki 
bu güzel havadiai siz ele teyit 
edeceksiniz. 

Bosna ve Herseği nilhakmdan 
dolayı halk galeyan etmiş, A vue
turya mallarına karşı bir boykot 
kot başlamıştı. Avusturya bu cere
yruıdan muteessirdi. SUkfuı çarele
r.lııi arıyordu. Bu aralık Noe Fre
ie Presse gazetesi bana hitaben a
çık bir mektup ya.zmışu. Hadisele
ri geniş bir gözle gören bir devlet 
ada.mmm oğlu sıfatiyle halktaki 
dar hislere kal"§l mücadele etmem 
ve sulh ve iki memleket arasında
ki dostluk namına uğraşmam iste
niyordu. 

Gazetenin direktöründen şu tel
grafı aldım: 

".BugüııkU nüshammla şa.hsmı
za h ttabeo yazrbruş bir hitabe var 
dır. Buna. memlekotlnh.ln mentna
ti ,.e sallı ruınuıuı. ıi:nP. 2'1U'ııtenıi7.. .. 
de oel'ap \ 'ermenizi dileriz.,, 

Derhal şu cevabı yazclım: 
"llJçbir hak ve mecburiyet yok 

llleın, rnmanm neza.kethıl de göz 
önüııoo tutmıyarnk, hiikWn.etinl
mı Bosna ve Hct"Se~ ilhaka ka.lkış 
ması milleti hn!dı olarak galeyan 
~jtir. Eğer Mithat Paşa da 
sağ olsaydı millotiın bu heyooaomı 
bnldı bulu.nlu. 

(Arkası var) 

KONGRELER: 

Tuı un Kongrt:~ıne 

yeceği araştınlmaktadır. İstimlak. iş
leri süratle bitirilecektir. 

Vali, Ankaradan Döndü 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Us 

tilndağ, dün sıı.bahki ekspresle An
ka.radarı şehrimize dönmüştür. Ken
dislle birlikte Anka.raya gitmiş olan 
!ktısat Müdilril Asını Süreyya.. hasta 
olduğu için, imar müdürü Ziyo. da E. 
minönU meydanının açılması için son 
hazırlıklarla meşgul bulunduğundan 

Anka.rada kalmışlardır. Vali, dUn Ya
lovaya gitmietir. 

DENİZ VE LİMAN : 

o:ıı ı ıny.: uvtt.~ıı 

Bir Rapor Verildi Tasfiye Kararı Verdi 
Tütün konferansı dün saat 15 tc 1 lstinye D~k Şirketi. umumi hey~ti 

Tophane köşkünde Trabzon mebusu toplantısı dun sabah saat 11 de şır
Hasan Sakanın reisliği altında ve bü ketin Karaköypalastaki merkezinde 
tün delegelerin iştirakiyle müzakere- yapılmıştır. Toplantıda, şirketin tas-
lerine devam etmiştir. Yunan dele- fiyesine dair olan idare meclisi !'8-

gasyonu~unun hazırladığı rapor, dün poru okunmuş ve umumi heyetçe ka
bul edilerek tasfiye memurları seçll

umumi heyete verilmiş ve müzakere
miştir. Tasfiyeye memur heyet, şir. 

sine geçilmiştir. Bu raporun çoğaltıla ketin Paristen gelen ve satın alma 

muştur. Fakat, sonra metresini kov
duğuna pişman olan Rüstem Sünbülü 
aramış, bulamamıştır. Nihayet dün 
Taksimde Sünbülle karşılaşmıştır. 

Rüstem, genç kadına barışmayı ve e
ve dönmesini teklif etmiş, fakat red 
cevabile karşılaşmıştır. Bunun üzeri
ne çakısını çekerek SUnbülü 
yedi yerinden yaralamıştır. Sünbül 
Beyoğlu hastahanesine kaldınlmış, 

Rüstem yakalanmıştır. 
Yaralanan Genç Kız 

Yeşildirekte Hamarat zade Nedim 
ve oğulları trikotaj fabrikasında çalı
şan Mahmure isminde genç bir kız, 
makinelerden birine çarpmış, sağ o-
mu~c:!s.U0'l.~affinCJ..an .,,İ°&ı:".lanmı' 

Araba Bir Kıza Çarpb 
Rifatın idaresindeki yük arabası 

Tahmis sokağındna geçerken, oku kı
rılmıştır. Okun kırılmasından korkan 
ve kaçmıya başlıyan beygirlcrden bi
ri, oradan geçmekte olan Sürmeneli 
30 yaşlarındaki Rukiye isminde bir 
kadını çiğnem.iştir. 

Muhtelif yerlerinden tehlikeli su
rette yarala.nan Rukiye Haseki hasta 

Ankara, 18 (TAN) - Merkezi AV 
rupa milşterek tarife esaslarını gö • 
rilşmek üzere ayın 20 sinde Pcştcde 
toplanacak olan demiryolu kongresi
ne iştirak etmek Uzere Devlet Demir 
yolları tarife reisi Taki, şeh.rimizd.en 
hareket etmiştir. 

Malmüdürleri Arasında 
Ankara, 18 (TAN) - Bulancık 

malmüdUrü Emin, görülen lüzum ü
zerine vekalet emrine alınmıştrr. Ke
mah malmildilrü Cevdetle Çıldtr mal 
mildüril Tahsin yerlerinde birer der~ 
ce terfi etmişlerdir. lstanbul muhase 
be mümeyyizi Isma.il Fatihe, Tevfık. 
Ahmet, Haydar ve Rasim de lstan· 
bulda muhtelif 3ube eefllklerine tayin 
edilmişlerdir. 1 .,._. . ._._ . ., 

Ankara, 18 (TAN) - Beleq\~er 
imar heyeti hakkındaki kanunu y&

ni baştan hazırlamak Uzere Dahiliye 
Vekl\letinde bir komisyon kurulmu§
tur. Komisyon, vekft.let mahalli ida· 
reler umum müdilril Fa.ikin reisliğin. 
de ve hukuk müşaviri Ekrem, Anka
ra imar mUdUrU Hulftsi, Istanbul i
mar mUdilıil Ziya ve belediyeler imar 
heyeti fen şefi Semihten mürekkep. 
tir. Ilk toplantt diln yapılmıştır. 

Babanızn ölmez büyük ese
rinin başka bir nesil taralın
clan takdi.a olunduğuna fU su
Tetle olsun, siz de kanaat ge
tirmiş olursunuz. ôyle zanne
clerim ki aya meclisi sizin %e

kanıulan, tecrübeniulen ve 
büha8sa harici BİyCl8et İflerine 
vukulunuzclon istifade edecek 
tir. 

\ 'BiRKAÇ SATIRLA 
rak bütün delegelere dağıtılması ka- işlerinde hükumetle temas eden mu-

1 
rarlaşmıştır. rahhas azası Robin, ile avukat Ha

, Dünkü görüşmelerden sonra, Yu- zandan ibarettir. Şirket tesisatının 

nan ve Türk murahhas heyetlerinin devir ve teslim işlerine şubat başın. 

hanesine kaldınlmış, arabacı Rifat ya 
kalanmıştıf. 

Otobüse Çarpan Tramvay 
Vatman Şükrünün idaresindeki 167 

numaralı tramvay, Salkımsöğütten 

egçerken şoför İsmailin idaresindeki 
3284 numaralı otobüse çarpmış, oto
büsün arka tarafını hasara uğratmış
tır. 

Ceza Müesseselerinde 
Tetkikler 

Ankara, 18 (TAN) - Romanya, Yo 
nanistan ve İtalya ceza müesseselerlıı 
de tetkiklerde bulunmak üzere ha-

Samimi temennilerime ve 
sevgime inanmanızı clüerim. 

GERARD LONITER 
lngiltere sefiri bu mektubile ba

na pek açık bir surette fiil tavsiye
de bulunuyordu: "GUrilltUlerden 
ürkUp, ayan lza.l:ğmı reddetnıiye 
kalkışma!,, 

Aya.na myin'im münasebetiyle 
mUnakaşalar açılmasından 

memnun olan biri varsa Abdülha
mitti. Zaten benim de bu işte içimi 
sıkan şey, Abdülhamidi memnun e
debilecek bir vnz:.yete benim ismim 
karışmasıydı. Bana karşı olan hU
cumla.rm Ahmet Rıza Beyin ve ba
zı arkadaşlarının şahsi infia.llerin
den ileri geldiğini bilmesem ve bu
na kızmasam ayan iizalığmı çok
tan atacaktım. 

R efikasını tedavi ettirmek üzere Vıya 
naya gitmi~ olan lngilterenin Ankara 

noktai nazarlarının bir olduğu mem- . dan itibaren başlanacaktır. 

büyük elçisi Sir Persi Loren ıehrimize nuniyetle anfaşılmıştır. Bulgar dele- Deniz Müesseselerinin lthirliği 
dönmü~tür: • geler de, hiç bir itiraz dermeyan et- IstanbuJ J.i.manmda sahil sıhhiye, 

• memişler, raporu tetkik ettikten son- emniyet, liman ve gUmrUk muhafaza ~~~~~~~~~~~~!""""!!!~ 

K azhçcşmede Mehmet Rasimln k&sele 
fabrikasında çalışan Osman otlu ra cevap vereceklerini bildirmişler-

Mehmet sol elini makineye kaptırauşttt dir . . 

• K uıılardaki dispanserlerde çalışan hekim 

teşkilatlarının iş birliği yapabilmele
ri için hazrrlanan nizamname, alaka. 
dar Vekft.letlerce tetkik edilmiştir. Şu 

Bugün Bulgarlann dini bir bayra- bat içinde meriyete girecektir . 
mı vardır. Bu münasebetle konferans ler, köy mümessillerile köylilleri sth 

hl bakmılard:ın aydınlatacaklar, ve ilk te 

davilcr ve hastalıklardan korunma tetbir 

leri hakkında malumat vereceklerdir: 

• pireye giden Liman Müdür Mhavini Ha 
mit Saracoğlu, bugün ıehrimize eele 

cektir: 

bugün toplanmıyacaktır. Yarın sabah 

bütün delegeler, Maltepedeki tütün 

enstitüsünü ziyaret edeceklerdir. 
Konferans cuma. sabahı sa.at 10 da 

tekrar roplana.rak mesaisine devam 
edecektir. 

• • 

Nizamnameye göre, i§ birliği ya
pacak idarelere direktif vermek üze
re bir 'kıomisyon kurulacaktır. Bu ko. 
misyon valinin riyaseti altında Em
niyet Beşinci şube müdUrU, muha!a
za başmüdürü ve Deniz Ticaret mü. 
düril veya Liman re.isi ile sahil sıhhi-

• 

ye müdüründen kurulacaktır. Nizam 
namenin tatbikine geçildikten sonra 
liman kontrol vasrtalarnun da artırıl 
masma çalışılacaktır. 

Dün Sabahki Siı 
Diln sabah limanmuzı kesif bir sis 

kaplamış ve bu yüzden vapur sefer
leri aksamıştır. Köprüden Boğaziçlne 
8,30 a kadar posta kalkamamış ve 
Kavaklardan ilk posta ancak 10,20 
de kalkabilm~tir. • ı•I""- ıtV-• 

• 
HADiSELERiN RESiMLER/ 

Bu meselede en ziya.de ha.yretl

me sebep olan hadise, Kamil Paşa
nın hareketi idi. Bir taraftan ba
na: - "Katiyen istifa etmiyecek
sin ! ,, diye ısrarlı tavsiyelerde bu
lunduğu halde Temps, Matin ve 
Times gazetelerinde çıkan bir mü
lakatında: "Ali Haydar MJthat i
yan aza.lığından istifa etmediği tak
rurde Kfımil Paşa kabinesi istifa 
pıdecektir.,, gibi bir söz vardı. Bu
~\Q hakkında tekzip yollu bir teb
., bekledim. Hiçbir şey çıkmadı. 

Bunun üzerine istifamı yazdım ve 
KAmil Paşaya gönderdim. Yalmz 1 - ldinye Dok Şirketi. wnıani heyO'li toplantı Aalincle 1-· Dlin J\tinaya hareket iden Unioeniteliler rJw...,IJa. 

pishaneler umum müdür muavini Şe
ref Avrupaya gönderilmektedir. Ba1 
Şerefin tetkikleri iki ay sürecektir• 

Büyük Sulama işlerimiz 
A.nfcara, 18 (TAN) - Nafia Vfl' 

kAleU Susurluk, Gediz ve BUyU)C 
Menderes havza.lan ile YeşilırmslC 
havzasında ve Ada.nada tesis edilece} 
sulama şebekelerine ait fenni şart -
nameleri tasdik etmiştir. Inşaa.t bU" 
gilnlerde eksiltmeye konacaktır. 

ITAKVIM ve 

19 lklncikônun 1938 
ÇARŞAMBA 

l incl •1 Gün: 31 Kasım: 73 

Arabi:: U55 Runu: ı353 
Zilkade: 17 lkincik&nun: 6 
Güneo: 7,ZZ - Oğle: 12.24 
ikindi: 14,54 - Ak11am: 17,08 
Yatsı: 18,44 - Imsak: 5,37 

-

YURTTA HAVA VAZIYEfİ 
Yurdumuzun Egıc mıntakasile orta ve.~ 

nubi Anadolu ıu: bulutlu, Trakya, Sıırki ıs 
nadolu ve Karadeniz kıyılan fazla bulut! 

ıeçmiıtir: ıfe 
Yaiıglar Erzurum, Malatya ve Kayserı 

kar şeklinde olmuştur: eO 
Rüzcir Karadenız kıyilarinda garl'1tı' 

kuvvetlice. diier yerlerde umum yelle: 
fif esmiı tir: f 

Istanbulda hava snbahleyin sisli ge~111 ~ 
öğle ilıtü ıis kalkmış, akşama kadar bul~ 
lu aeçmiıtir: Rüzgir cenub garb den ti ti 
yede bir metre hızla csmiotir: Saat 14 ,t. 

l 

barometre 75 7,7 milimetre idi: Hararet t , ·~ çok 4,7 ve en az sıfırın altmda 2,4 santı 1' 
olarak kaydedilmi:ıtlr: 24 saat zarf~ ~.lıl 

l P. )"Bimılnuı metre muraMııuM 1-d'a.P"' 
.............. t-ı . 

• 

f • • ı 
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.Ma.hkemelercle 

'.MÜDDEİUMUMlLİKTE: 

Muhtelis Bir Veznedar 
Yugoslavyaya Kaçtı 
Suçlunun İadesi İçin Yugoslav 
Hükumetine Müracaat Ediliyor 

Müddeiumumilik, dün, Istaribulda ı---·-----------
hırsızlık yaparak Yugoslavyaya ka
çan bir genç hakkında tevkif müzck 
keresi kestirmiş ve Haridye Veka
leti vasıtasile Yugoslavya hü.kiime
tinden suçlunun iadesini istemiştir. 
Bu karan icap ettiren hadise şudur: 

Y ARALAdA: 

Cüce Simonun Tahliye 

isteği Reddedildi 
Birinci sorgu hikimi, Hayri is -

TAN 

Senenin En Güzel - En Nefis - Şahane Ve Muhtefe!D Filmi 

ATES BCCEGi 
Jeanette Mak Donald 

JSTANBULDA GOSTERILEN BUTUN FllAILERIN MUV AFFAKI. 
Th"'T REKORUNU KIRMIŞTIR 

HALKIMIZIN ARZU ve ISRARl OZERlNE YALNIZ 

1".ELE.K 
Sinemasında gösterilmesi u:m.tılmşrttr. 

Programa Ufıvc olarak: Ç.iu sularmda batmlaıı Paııay nrhlısı ve Yu. 

il nan vellahdmm izdivaç merasimi v.s... 4-----• 
Geçenlerde Çin Sularında Amerikan 

P ANA Y ZIRHLISININ JAPON 
Gala tada, Pel"ŞCmhepazarmda 

'l'Urk - Avrupa al.8.tı zirai ye limi
tet şirketinde veznedarlık ve katip
lik yapan Mordehay Zlııgil, seneler
denberi bu şirkette çalışmaktadır. 
Şirketin teveccUh ve itimadını ka -
zanm1ştır. lşte Mordehay bu itimat 
tan istüade ederek Merkez Banka
sına verilmek üzere kendisine tev
di edilen mühim miktarda bir para 
ile postadan gelen ibaşka bir hava
leyi ve kasadan da bir miktar para
yı aldıktan sonra evvelce hazırlat -
tığı pasaportla hemen Bclgrada git 
mek Uzere eksprese atlamış ve ls

minde bir orman memurunu, evine Tayyareleri T arafmdan Batmlmasmı gösteren ve Amerikan 
girdiği için tabanca ile yaralıyan Toprakamda Zırhlı Otomobillerle Muhafaza ve Nakledilen 
Ciloe Simon hakkında tevkif karan MEŞHUR FiLM 
vermişti. Simon, bu karara itiraz et 
tiği için dosya ağır ceza mahkemesi BU AKŞM M E L E K 

1 
YARIN AKŞAM 

ne gönderilmiştir. Ağır ceza mahke-
mesi, dün itirazı reddetmiştir. Simo S A RAY ve 1 P E K sinemalarmda 
nun muhakemesine mevkuf olarak iiillm••••••• 
devam edilecektir. Programa ili.ve edilecektir. -------• 

HAKARET: 

Bir Tahkir Davası 

Karara Bağlanıyor 
tanbuldan ayrılmıştır. Şirket, ikinci Dün ağır ceza mahkemesinde bil 
günü vaziyeti· öğrenmiş ve derhal kumetin manevi şahsiyetini tahkir 
Yugoslavya.da.ki §Ubesine telgraf çe eti.iği iddia edilen Leonun muhake 
kerek haber \"ermiştir. Yugoslavya mesine devam edilmiştir. Suçlunun 
polisi Mordehayı Novisat şehrinde müdafaa şahitleri dinlenmiş, muhn 
yakalamıştır. Bundan sonra şirket keme karar için başka bir güne bı
mUddeiumumiliğe milracaat ederek rak:ımıştı:r. 
su"lunun iadesini istem:..+:.. Y 

y ~........ ugos- ·~••••••••••••••••••••••--.. 
lavya hükfunetile aramızda mücıi - ' f 
minin iadesi hakkında itillfname bu Tahkikat Bitti 
lunduğu için müddeiumumilik te ' t 
suçlu :riakkmda tahkikat yapmış ve Müddeiumwnilik, gaze- ı 
tevkif karan alarak dün Adliye Ve temiz ba,muharrfri Ahmet 
k.8..letine göndermiştir. Adli~ Vckft. Emin Yalman tarafından 
leti, Hariciye Vekaleti vasrtasile Yu dişçi Avni Bayer ve Recai 
goslavya hükiımetinden suçluyu isti Nü:r.het Baban aleyhlerine 
yecektir, 

Osküdar MüddeiummniJiği açılan davalar hakkındaki. 
Münhal bulunan Usküdar müddei ' tetkiklerini bitirmif, ikisinin 

umumiliğine Jstanbul birinci hukuk Je .uçlarını "bit gördüfü 
azasından Muzafferin tayin edildiği için, dün, dosyalarını Asliye 
söylenmektedir~ Falcsıt l'YtilAAAlunrn • R:.: .. ,.; r- M .. 1.1.-..... -:. •• -

miliğe bu hususta bir iş'ar yapılma vermiştir. 
intŞili'. • ............................... 

iki saat dıu.rmadaıı kahkaha 
Meşhur Fransız komediyenlerinin emsalsiz eseri 

Başkasının Kıhğında 
ARMAND BERNARD - RENE LEFAUR -

PIZELLA - JAN1NE MERRY 

Bu kadar neşeli, r.evkli, eğlenceli film görlilmcm.işt.ir. 

Y arm akf81D. T O R K ainemasmda 

Yalancı Şahitlik Ebnif 
Sultanalımet sulh ikinci ceza mah 

kemesi, bir yaralama davasına ba
karken sebze halinde hamal kolba
şılığı yapan ve Büyük Yeni handa o 
turan Malatyalı Halili şahit olarak 
dinliyordu. Halil, poliste dinlenmiş, 
bildiklerini anlatmış, ve ifa.desinin 

altnu da imza etmiş olduğu halde 
mahkemede hiç bir şey bilmediğini 
söylüyordu. Hakim, hakikati gizle
mek auçile Halill tevkif etmiş ve 
hakkında takibat yapılmak üzere 
"·-·...._'-

Bir Çocuk Soğuktan Dondu 

lzmir, (TAN) - Son hafta içinde 
yurdun birçok yerlerinde olduğu gibi 
lzmir ve civarında da ş.'.ddetli soğuk
lar hilküm sürmüştilr. Bugünlerde 
bazı yerlerde donma hadiseleri ol
muş, fakat kaza mahallerine çabuk 
yetişildiği için kazazedeler kurtarıl

mışlardır. Bu arada Tire kazasında 
da Şaban adında 14 yaşlarında Ay
dınlı ve kimsesiz b:r çocuk gecenin 
şiddetli soğuğuna tahammuı cdemiye 
rek donmuş, geç yetişildiği için haya
tı kurtarılamamıştır, 

tir. Birinci sorgu hakimi, tahkikata ta mevsim hastalıklarını husule getir 
elkoymuştur. diği de haber alınmaktadır. 

VEFAT 
Şirketi Ha.yriyeİıin emektar lıfü

dürlerinden olup tamirat ve mUba
ya.at işlerile meşgul olan Bay Meh
met Ulvi A.rer çok kısa süren bir 
kalp hastalığı neticesinde dün ak -
şam irtihal etmiştir. 

Vazifeşinas, fa.al ve aziz bir haya 
ta malik olan mumaileyhin genç de
necek bir yaşta ziyaı bütün arka
daşları ve Şirketi Hayriye !da.resi 
iQi.n pek ziyade mucibi tcessUr ol -
muştur. Cenazenin bugün sa.at 12 de 
merhumun Tophanede Defterdar yo 
kuşunda Italyan hastanesi bitişiğin-
deki hanesinden kaldırılarak Kılıça
lipaşa camisinde öğleyi müteakip na 
mazı kılındıktan aonra Tophanede 
Denizyollan idaresi önündeki nh -
tımdan Şirketi Hayriyenin hususi 
bir vapuru ile saat 13 de P~bah -
çesine naklolunarak orada aile me
zarlığına defnolunacaktır. Refikası

na ve Şirketi Hayriye ailesine beya 

nı taziyet ederiz. 

Teşekkür 

Eşim ve babamız Safiyiddin Man. 
çonun ziyaı dolayısile gerek bizzat, 

gerek tel ve yazı ile bUyilk acımıza 

iştirak eden akraba ve dostlarnnızla 
hastalrğı esnasında bilyilk gayret ve 
bir aile efradı gibi şefkatle başından 
ayrtlıruyan Haydarpa§a Askeri has
tanesi dahiliye mütehassısı Dr. Bay 

Nevzat Cankata ayrı ayrı teşekküre 
acımız dolayısile imkan bulamadığı -
mızdan saym gazeteniz vasrtasile te. 
şekkilrlerimizi sunarız. 

~: Sabiha Manço. 

Oğulları: Hüsamettin, Salahattin, 
Naci, Kemal, Elvan, Bülent Ma.n.ço. 

Kızları Feride Böke, Bedia Tingiz. 

Damatları: Sait Böke, Tahsin Tin

giz. 

Istaııbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
Saat 20,30 da. 
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KOMEDl KISMI 
sa.at 20.30 da 

Komedi 6 tablo. Yazan: 
Celfil Musahip oğlu 

Rady~~ 
Bugünkü program: 

ISTANBU LRADYOSU 
OGLE NEŞRlYATI: 

Sa.at 12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 Ha 
vadis 13,05PWtla Tıirk musikiai 13,30 .Mub 
telif plak neşriyau 14 SON: 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat 18,30 Plikla dana musikisi 19 Bayası 
inci: Piyano ve keman refakatile 19,30 koıı 
ferans: Doktor Ali Şükrü (Grip ve konıo 
ma çareleri: 19,55 Borsa haberleri 20 Mut 
tafa ve arkadaşları tarıfmdan Türk muti 
kisi ve halk p.rkıları 20,30 Hava rapora 
20,33 Bay Omer Rıza taı-afından Arapça 
söylev 20,45 Nezihe ve arkadaşlan tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk ıarkıları (saat 
ayarı: 21,15 Orkestra 1 - Berlioz: Benvı 
nuto Celllni 2 - Strauss: Danseuıe vie
noiıe, valı 3 - Rouinin Barbier de Scvilla 
fantasie 4 - Michicla: Rakoczi - Czardal 
5 - Translateur: Valse ıntermcuo: 22,15 
Ajans haberleri 22,30 Plakla sololar, opera 
ve operet parçalan 22,50 Son haberler ,,, 
erteti ıiinün proır~ 23 SON 

Ankara Radyosu 
OGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak ncşriyad 
12,50--13,15 Plak Türk muıiltisi ve halk 
şarkıları 13,15-13,30 Dahili ve harici habet 
ler 17,30-18,30 lnkıllp dersleri: Halkevisl 
den naklen "RcceP. Peker., 
AKŞAM NEŞRlYATI : 

Saat 18,30-19 Muhtelif pl&.k neıryatı 

19--19,30 Türk musikisi ve halk şarkıları 
Hikmet Rıza Scsgör ve arkadaşları 19.~0-
19,45 Saat ayarı ve an.pça nqriyat 19,4S-
20,15 Türk musikili ve halk prkılan Ser
vet Adnan ve arkadaılan 20,15-20,30 KoO 
ferana Server lskit 20,30--21 Plfi.kla danl 
musikisi 21-21.15 Ajanı haberleri 21,lS-
21,SS Stüdyo salon orkestrası 1 - Rfickef 
Serenad Andaluza 2 - Allecra Maremma 
3 - Eilcnberı Rediı Encore 4 - YoahitO 
ma Oıtasiatiıche Suite 5 - Paul Linck• 
L'oncle Fichte 21,55-22 Yarınki proıradi 
ve Istiklll Marsı; 

OPERALAR,OPERETLEh 
10 Berlin kısa dalgası: Strausa'un (Vl 

ener Blut opereti, 17 Pette: Oper11 piyye 
sinin nalı:li, 20,25 Viyana: Puccini'niıa 
(Daı Maedchen aua dem ıoldenen V• 
ten operası 

ODA MUSİKİSİ 
11 Bertin kısa dalpsı: Şarkılı Dilet, 

RESİTALLER 
9,30 Berlin kısa dalgası: Vlyolonıel 

konseri, 15,45 Berlin kısa dalraaı: Karı 
~ık ıarkılar, 18,15 Varıova: Viyolonael 
~esitali Helenski, Dvornk 20,20 Varıol• 
ra: Çocuk ıarkıları, 21 Belrrad: Piyano 
konseri, 21 Var3ova: Mitli ısarkılar plftk 
21,50 Prag, Briino: Piyano konseri •e « 
keıtra. 22 Vırıova: Cbopin'in eaerlerila 

DA'NS~1\1USM~'ı 
12 Berlin kısa dalıuı 22,15 : P..-

23,20: Viyana, 

Tek Gözlü MEHiB ANIBAL'in idaresindeki kahraman KARTACALILARI Memleket içindeki bozguncular arkadan vurmasaydı ROMA tarumar olur, tarihin gidişi değitirdi. 

KART ACA MUHAREBELERi 
Sinemacılık tarihinin en muazzam filmi 

100,000 figüran -1 o,ooo ath asker 

Muharebe fili - So yelkenli tarihi harp 

T 
q L s n 1 . YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

urıçe o z u iPEK ve SAAAY 
loo 

Mevzuu değştirmek için: 
- Bu güzel kokuyu nereden buldun'!. dedim. Ley

lak galiba!-
Başmı çevinnecle:n cevap verdi: 
- Evet !eylik! .. Annemin eski :ıa.vanta şişeleri • 

nin dibinde kalını~.-
- Sen de IeylAk se~ misin'!. 
- Çok?-
Sonra bana dönerek yine gözleri gözlerimi buldu: 
- Onu siz de pek çok severdiniz değil mi? dedi. 
- Yine de severim._ 
- Eskisi kadar mı'!_ 
-Tabü ... 
- Fakat onu annem süründüğü için severdiniz.-

Şimdi ise ben sürüyorum ... 
- Koku yine o koku Ha.ndan!. 
- Ama ben annem değilim .•. 
Ona hisşettirecek kadar ürperdim. .. Şakaklanm 

terlemişti. . 
- Bu bahsin burada kapanması da.ha iyi, dedim. 
Handanın soluk yilzi.inde bir pembelik dalgalandı. 

.Ayağa kalkarak memnun bir gülümseyişle dedi ki: 
- Mademki öyle istiyorsunuz, pekala!.. Yalnız 

beni bir dakika burada bekleyinlı:._ Bir şey getire
ceğim._ 

Dışarı çıkıp dönmesi bir dakika sürmüştü. Elinde 
tuttuğu bir kağıdı bana uzattı: 

- Bu annemin mektubu .. Dk iki satırından başk?-
bir kelimesini okumadım.

Hayretimi gizlemiyerek: 
- Niçin? diye sordum. 
- Bunu sonra anlatının._ Şimdi mektubu yüksek 

sesle okuyun ... Ben de dinliyeceğim ... Yırblmış zar. 
fın içinde mektubu çektitiı.; heyecanlı bir sesle oklr 
mıya başladmı.. 

llk iki satırda §Unlar yazılıydı: 
"Eğer evlendin, yahut nikAhla, nişanla bağlan

dınsa, mektubumu okuma.dan yırtınanı isterim .. ,, 
Devam edemeden Handanın yUzUne baktım. O, ken 

dinden emin: 
- Devam ediniz.. Çekinmeyiniz, dedi. 
- Fakat nasıl olur? .. Sen nişanlI81D yavrum ... · 
- Devam ediniz diyorum._ Sonra her sevi anlata.. 

• • gem ısı Tarihi Şaheser 
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cağrm .. Yanmıa gelmi.I}, başı omuzumun hizasında, mum?_ 
dinlemiye hazırlanmıştı. Yüksek sesle okumıya de - Talihsiz kıznn ! .. Ben seni daha birçok zaman bağ-
vam. ettim: rona basmak, isterdim ..• 

"Yavrum!_ Oksilrüklerden ciğerlerim parçalanıyor ... Seni son 
Bu mektup eline değdiği zaman, ben annenin ke - defa görmek için gözlerim kapıdan ayrılmıyor •.. Sen 

mikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni pek çok ~ şimdi kimbilir nerelerdesin'! •. 
ven, senin üstüne titriyen bu hasta kadın, sana has.. Handan! Bu satırları okurken eminim ki, ağlıya. 
ret ölürken, bu satırları ağlıya ağlıya yazıyor._ caksm ... Annenin unuttuğun sesi, kulaklanna yeni.-

Benim sevgili kız.mı.. Bclki sana anneni pek fena den fısıldıyor sa.nacaksın ... Uzun yıllardan sonra 
bir kadın olarak tanıtmışlar, belki sendeki anne sev- duyduğun bu sesi dinle.. Sana ne söyledise hepsini 
gisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların yap! ... 
hiçbirine inanma!.. Çok halsizim .. Sana herşeyi uzun Işte yavrum ... Sana son nasihatimi tekrar edeyim. 
uzadıya yazamıyacağmı .. Fa.kat, bu mektubu sana ve Zaten sırf bu nasihat için bu mektubu yazıyorum .. 
recek olan Kenan, sorarsan senden hiçbir şey gizle.. Gönlünü yokla ... Acele etme!_ Sevdiğin, tamamile 
miyooektir sanırım... . sevdiğin ve istediğin adama elini uzat. .. Bu adam u. 

Ben çok talihsiz bir insandım ~vru.ın.. Gönlümfin zun boylu, sanşm ve güzel bir zabit olursa ruhum tar 
arzlılanndan ziyade, bağlı olduğum hUkilm ve nizam mam.ile istirahate erişecektir. 
lann çerçevesi içinde yaşadım ... Sa.adet ve neşe içinde Hasretini çektiğim o parlak, neşeli gözlerini öper .. 
kan ağladnn, ve kan tükürdüm ... Fakat sen bana. ben Saadetler dilerim yavrum!,_ Annen 
zeme Handan! .. Ellere değil, gönlüne bağlı ol .. Iyi Nalan .. " 
düşün ve sevdiğin istediğin adama var ... Uzun yıllan Son kelimeleri bitirdiğim zaman Handan yüzünü 
aşarak sana kadar gelen bu sözler annenin, be.ğnn.- koluma dayamış hıçkınyordu. Kendimi topa.rlam.ıya 
dan kopmU§ candan nasihatleridir- Eğer onları tu.. çalrşa.nı.k omuzlarından tuttum ve mınldandım: 
tarsan mesut olursun._ - Bu mektubu okumak he.kkmı nereden aldığım 
Parmaklarmı o kadar dermansız kL. içim ~yl&- bana anlat Handan! Sen nişanlısın .. Haydi söyle .. 

mek için birçok şeylerle dolu anuna hiçbirini yaza.. Iki elini birden uzattı. On parmağı da bomboştu. 
mıyorum.. Titriyen bir sesle: 

Benden aonre., sana gü7,el nasihatler verecek, insan - Ben hiç kimseye bağlı değilim, ~ 
lan tanrtaca.k bir dost bulunacak mı acaba.?.. Ah - Nasıl? dedim; ya nişanlm ?-
seni bUyilmUş, yetişmiş bir genç kız görmek, istedi- - Uç gün önce yüzilğü ~ri gönderdim.... 
iin iyi bir ıyfamla evlendirmek saadetinden ma.hru- - Neden'! Niçin? .. 

sinemalarında birden 

- ••••• ıil 

- Onu sevmiyor muydun?_ 
-Hayır! .. Bakm, hem bilmiyerek annemin nasih& 

tini tutmuş oluyorum. ÇUnkil bu adamla evlensey. 
dinı belki mesut olmıyacaktım. .. 

- Fakat Handan. .. 
Handan doğruldu. Yeşil bakışlarmı gmlerime mılı 

lıyarak: 

- Ben annemin tarif ettiği uzun boY.lu, sarl§m ve 
güzel zabiti seviyorum, dedi. 

Beni aldatıp aldatmadığını anlamak için bir sıa.ni-
ve tereddiit ettim. Bir aa.yıkla.ına halinde: 

- Kabil değil ... Kabil değil... Diye mırıldandım. 
a'atlı bir gülümseyişle güzel dişlerini göstererek: ı 

- Onu Nallnın kIZindan başkasının mesut edemi-
yeoeğini de anladım, dedi. 

- Fakat ben ihtiyarnn yavrum .. 
- Oo!.. Nal8.nm kalbini taşıyan Handan için pek 

gençsiniz .•. 
- Benimle eğlenmiyorsun ya? .. 
- Hayır .. z 
Küçük ellerini tuttum. Nalarun yadiglrı iri taşlı 

yakut yilzüğü parmağımdan çekerek onunkine geçir. 
dim. Sa.adetimden sarhoş gibi sallanıyor: 

- Dünya ne gilzel? .. Yaşamak ne mükemmel geyr 
diye haykırmak için kendimi güç tutuyordum. Şimdi 
ikimizin de gözlerinde saadet yaşlannm pınltılaı1 

vardı. Onu kollarmıın arasına çektim dudaklanJll 
dudaklarına değdi... 

O sırada nasıl oldu bilmiyorum; ensesindeki pç 
tomarı firketelerden çözUldü ve omuzlanndan arka 
sına doğru dağıldı. Ayni zamanda gözlerim, karşıda 
ki gardirobun endam aynaaına gitmlşt:i, Orada, alt
~ güneşinin kIZil rengine bo)'8lllDI§ nefia bir t&blO 
gördilm: 

Genç bir zabit. .. Onun kollannda, altm renginde 
bir ipek yığınına bürilnnıilş güzel bir kadın ... 

Ben ayni §eyi bir kere daha gördilğümU hatırlıyo
dum ... Fakat acaba ne zaman? •. 

Güneş pembe bir bulut ktlmesinln arkasında bab19 
yaklaşırken, bahçedeki ağaçlann dallarında serçelef 
cıvıldaşıyor, duvardaki büyük çerçevenin içinden Na-
lin bize gülümstzyordu... - SON -
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her şeyde temiz, dUrüst, samimi 
olmak, kariin gazetesi olıwya 

çalışmaktır. 
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'.ABONE BEDEU Eskü cömeırt~eır 
[Yazan: ~ka Gündüz] 

Sah &Unfl öileye yakın Taksim.: 
den seçiyordum. Bir kalabalık, bir 
rtırtlltil, bir koşuıma, bir telaş ... 

Tilrlı:iye Ecnebi 
1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 > 6 Ay 1500 » 
400 > 3 Ay 800 > 
ISO > 1 Ay 300 > 

kılletleraraıı poıta lttihadma dahil ol
truyan memleketler için 30, 16, !1, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli pqinc!ir: Adres defiı 
tirmelı: 25 kuruıtur, Cevap için mektup 
lara 10 kuruılulı: pal illvesi llzımdır. 

eslhuır cümırö~eır 
Bir kadım bir erkek hem dövmüt. 

hem vurmUf! • 

Garajla benzincinin arasındaki 

duvann dibine iki büklüm serilmit 
ıenççe bir kadın. Bir tutam kemik 
suratı sapsan ve kanrevan içinde. 
Göaleri kaymq, akçıl akçıl. Tarak
sız saçlan yapak yapak. Papuçlan 
partallaşalı altı yılı on yıl geçmiş. 
Sırtındaki entari detil, çuval eskisi 
değil, çöpliljiln kabul edecefi çaput 
eskisi defil. 

[GÜNt)'N MESELELERi 1 

Çin-Japon Harbi 

Yeni Bir Safhada 

[Yazan: M. Zekeriya] 

Japon ordusu Çinde.ki harekitının 
•irinci kısmını bitirdi. 

Altı ay ıüren bu birinci safha için 
laponyanın sarf ettiti para yirmi mil
J'ar Türk lirasıdır. 

Zaten sarsılmış bulunan Japon ma
ll1esi için bu müthiş yükün altından 
kalkmak kolay iş değildi. Harbi dur
dUrarak işi ıulh yolyile halletmek 
için bir tecrübe yapmıya karar veril
di. Bu maksatla bir taraftan Alman
J'anın tavassutuna güvenildi. Bir ta
taftan da Çin ordusu kumandanlığına 
bir ültimatom verildi: Ya teslim o
lunuz, ya sizi mahvedeceğiz, denildi. 

llankova çekilmiş bulunan Çin or
duau başkumandanhlı bu ültimatom 
&zerine muhtelif cephelerde bulunan 
Çin kumandanlarını davet ederek bir 
toplantı tertip etti. Bu toplantıda tes
lim olmak şöyle dursun, bilakis taar
'11ıa ~eçilmesi kararlaştı. 

İşte bu karar üzerine birkaç gün
denberi Çin orduları taarruza geçmiş 
•e birçok yerlerden Japonları ıeri 
•Uskürtmeye başlamıştır. 

bu taarruıı: ne dereceye kadar mu
?affak olacaktır bilinemn. ~ Y ahuz 

'tlblftfrlü, Çia • Japon harbi daha a• 
tQil sürecektir. JaJiOnya için Çin har
bi bitmiı olmiyacaktır. 

Çinliler Japonlan azwı seneler 
lbeşgul ederek hırpalayacaklannı u
lbuyorlar. Bunu bilhassa çete harple
tile yapmayı düıünüyorlar. Japonya. 
._ Çinin ti içerilerine girmenin ken
lliıer1 için yorucu ve yıprtaıcı bir. iş 
•Iacağını biliyor. 

İşte, harici ihtilitlanndan sarfına
'-t, Japon • Çin harbinin bu~ünkü va 
'i;teti budur. 

• 
Çin. Japon Harbinden 

41ınan Bazı Dersler 
1apanya ve Çin • Japon harbine ka

~· mütehassıslar müstakbel harbin 
... süreceğini, bugünkü milthiı harp 
letıeri karıısında uzun müddet mu
~"enıetin mil.;.kün olmayacağını tah 
lbiıı ediyorlardı. Hele tayyarelerle kı-
9' bir samanda kati neticeye vanla
lbıhcağını sanıyorlardı. 
h llalbuki ispanya ve Çin • Japon har 
l i buııun aksini isbat etti. Harp yine 
-. •ıt te olduğu gibi siper harbine dön-
1.~· llarbin senelerce ıürebileceji an
._,•ldı. 

• bu, Çin • Japon ve İspanyol har
~llden alınan en mühim neticedir. 
ı.~lletler timdiden ona göre hazırlık
~ )'apmıya baılamışlardır. 

• 
l=rans1Z Buhranı 

• 
H ükftmetleri Miladın 750 

inci yılından 1258 yılı
na kadar tam 508 sene süren 
Abbasoğulları, İslam tarihi
nin en muhteşem devrini ya
ıamışlar ve İslam medeniyeti
nin en kıymetli eserlerini bı
rakmışlardır. Bunların dev
rinde medeniyet; İslimi bir 
renge bürünmüştür. 

Bu devleti Horasanlı Ebu 
Müslim adlı bir Türk ulusu 
kurdu. Belh'li Bermek'in o
ğulları da bu devlete yaşama, 
serpilme, büyüme ve zenginleş 
me kudretlerini verdiler. Bir 
Türk ananın doğurduğu Me
mun da Türkler tarafından 
kurulan ve korunan bu devlete 
en muhteşem ümran, medeni
yet ve kültür eserlerini kazan
dırdı. 

Türk liderlerin idaresinde te
şekkül eden; tarihin (Ehli tesvi
ye - Şüyiıi) diye adlandırdığı A
raplık düşmanı bir fırka da Is.-
lam medeniyeti#lin cihan saran du 
rumunu hazırladı. Türkler İslam 
medeniyetine emeklerini, alınter
lerini, sıcak kanlarını karıştırdı

lar. Fakat iyi idarenin, cömertli
ğin de bu medeniyetin kuruluşun
da çok büyük ve müspet rolleri 
vardır. 

Bu yazıda Türk cömertliğinin, 

medeniyet ve devlet teşkilatında
ki rolünü tebarüz ettireceğim. İlk 
.a ı..ı..,.ı . -"'• 'ff-' ct.ttı;h ~.h·lr-.' '!'
buse.ı.meden sonra E u c..olı4ijslunın 

sillh arkadaşlanndan ve kıymetli 
kumandanlarından Bermek oğlu 
Halidi kendisine vezir yapmıştı. 

Halit Belhte "Beyti nur -
nar,, denilen meşhur .. Nev

baJıar" ateş gedisinin nazın ve mü 
tevellisi olan Bermek'in oğlu idi. 
Mecusi Bermek ve oğullan bu ma
bedin ve bütün Belhin çok sevi
len bir ailesi idi. Bennek'in Türk 
ler arasında bilyük bir şöhret ve 
nüfuzu vardı. Bermek, ismi mü
semmasına çok uyan bir Türk u
lusu idi. Avucu açıktı. Herkes onun 
sofrasından ve servetinden istifa
de ederdi. O; bol bol verir, yedirir, 

içirir ve giydirirdi. Bu adın garp 

şivesindeki şekli "Vermek,, tir. 

Bu adın "barma.k,, olarak kab11lü 

nü doğru bulmuyorum. Bermek

lerin bir vasfı da "Verimci - Be

rimcl,, idi. Araplar birçok defa -

lar yaptıklan gibi "Berimci,, nin 

(C) sini (K) a kalp ve biraz da tah 
rif ederek Bermeki yapmışlar. 

Bermek'in oğlu Halit Müslü -

manlıtı kabul ederek Ebu Müsli
min ordusunda vazife almıf ve bu 
suretle lraka girmiş ve Abbaao-
ğullan devl"?tinin kuruluşunda te 
meltqı olmuştu. 

Halit Islimda Uk maliye kuvvetli 
teşkilitmı kuran, az vergi 

ile devlet hazinesine büyük gelir 
temin eden, orduyu teşkilatlan-

.,, dıran bir Veziri lzamdı. Halit halk 1.-~~ransadaki kabine buhranı bili 
~ çı idi. Halkın menfaatlerini her "'edilenıemi•tir. 

Q 
7 şeyden üstün tutardı. O, ayni za • 

..,._,ti .de. fa dev anılı bir hükClmet kur- k 
-- manda sarayda Haşimilerin uv-
' •çın esaslı bir kombinezon bul- vetli bir mürebbisi olmuştu. Ab-
k~ biraz da &üçtür. Çünkü yeni te- bas! hanedanını Türk kültürü ve 
ti iU edecek Fransız bükiımeti en harsı içinde yükseltiyordu. Onun 
t.i )ade İnl'iltere ile dost geçinmek ih- ~!!!!!!!!!!!!"'.!""""'!!'!!!!""!!!11!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!~ 
't)'t'clllda bulunan bir hükUınettir. == 

a .. __ edilen Chautempı da timdilik aoldan clo.--e Orta Avrupadaki müttefik ve 
~ tların1 birer birer kaybetmiştir. Komünistleri dışarda bırakarak mer-

"tta kezden Sosyal Cilmhuriyetçilerle an-bı Pada biricik dostu İngiltere kal-
L.1'tl!'. 1ngiliz hükUıneti Muhafaza- laşma tecrübesi yapmaktadır. Böyle 
~ .. dil' bir kabine şüphesiz eski kabineden cı, • Ve Fransada Komünistlere 
l.J l'anan bir Sosyalist hükumeti ile daha sai temayüllü bir hükClmet VÜ· 
~llb cude getirir. İngiltereyi de kı.smen .ait, 1er. ~rilmekten memnun deiil· 
._. hgıliz Başvekili Almanya ve t- tatmin edebilir. 
~~-lle anlaşabilmek için Fransada Fakat böyle bir kabine iktidar '.i:: dayanan bir hlkdmete taraf- mevkilnde ae kadar 78f87abilir, bili· 

• Y eai kabiu71 tetkile memur nema. 

kızı sarayda Seff ahın kızile koyun 
koyuna . yatardı . Kapısı fakire, 
zengine açıktı. İslam dünyasının 
her tarafından akın akın halk ge
lirdi. Halit bilhassa düşkünlerin 

kimsesizlerin bir yardımcısı idi. O 
vakte kadar böyle devlet kapıla-
nna muhtaç olanlara sail denirdi. 
Halit bir insana bu vasfın verilme 
sini hoş görmedi. İnsan sail ol
maz, zair olur diyordu. İlmi, sana
+. !':liri hl~~VP "'°' nıtın Yahva 
onun oj Cafer ve Fazl'da Ha 
lidin btitün meziyetlerini kendile 
rinde toplamış hayırlı haleflerdi. 
Bennek oğullarının cömertlikleri 
hakkındaki hikayeler, efsanelere 
benzer. Bu ailenin seha ve keremi 
ni nakleden fıkralar insana masal 
zannını verir. Bermekileri methe 
den şiirler muazzam ciltler tu
tar. Bermek oğullarının adı lugat
lerdeki cömertlik, seha ve kerem 
kelimelerini unutturmuştu. Ber
mek tasarruf edilen bir kelime ol
muştu. Bir adam zengin ve cö
mert oldu mu ona ''Bermekleşti" 

denirdi. 

Halit, Seffahtan sonra ikinci 
Halife Mansura da vezir

lik yaptı. Mansur Bağdat şehrini 
yaptırırken vezirlerinden Moryan 
lı Ebu Eyüp, Kiaranın lvan'nDU 
yıktırarak malzemesile yeni ,eh
rin kurulmasını ta'vsiye etmişti. 
Halit bin Bermek buna §iddetle i
tiraz etti: 

- Aman Halifem, ona dokun
mayınız. O, eski devirleri hikaye 
eden bir hocadır. Onu ancak gök
ten inen bir emir bozabilir. Bu
nunla beraber Ali bin Ebu Talip o
rada namaz kılmıştı. Hatırası bü
yüktür. 

Halit medeniyet eserlerini koru 
makta bir yirminci asır arkeoloğu 
kadar kıskançtı. Mansur onu bu 
tavsiyesinden dolayı Acemoerest
likle bile itham etmişti . 

Mansur çok cimri bir Halife 
idi. Kan içicilikte de kar

deşini geride bırakacak canavar
hklan vardı. Eğer ·Bermek oğlugi 
bi onun cimriliğini, hissetini, ge
ni§ ve makul cömertliğile tadil e
den bir vezir olmasaydı, bu devlet 
henüz başlangıcında göçmiye mah 
kftmdu. Mansur hesaplarını dir
hemin kesri olan "Danek-denk" 
gibi en ufak tartılara b8.§ vurarak 

tuttuğu için onun bir lakabı da De 
vanikidir. Mansur cimriliği yüzün 
den ezberleme kudretini çok iııki
eal ettirmifti. Herhangi bir 
manzum bir parçayı ilk o
kunutunda ezberler ve del'
hal tekrar ederdi Onun ikinci o
kunu,ta ezberliyeıı blr köleaile 6-
çüncli okmıQfta bf•maa yawı bir 

de cariyesi vardı. Devrin teamülü 
ne göre şairler halüe adına kasi
deler düzerek caize alırlardı. Man 
sur bahşiş vermemek için kendi
sine kaside getiren şaire : 

- Oku bakalım. Eğer bu kasi
deyi senden evvel söyliyen veya
hut getiren varsa f>ir şey vermem. 
Yoksa yazıldığı kağıdın ağırlığın 
ca altın veririm, der ve okuturdu. 

Şair kasidesini okurken halife ez-
ı.. .... ,_. ı~; ;,.ı-' 

- Fakat, der, ben sizin bu kut 
denizi biliyorum. İsterseniz oku
yayım. Hatta bizim köle de bilir. 
İsterseniz o da okusun. 

Köle okurken de perde arkasın 
da gizlice dinliyen cariye de şiiri 
ezberlemiş bulunur. Bu suretle za 
vallı pir eli ve kesesi boş olarak 
Mansurun sarayından ayrılır. 

I• ama! adlı bir tair Mansunm 
nedimlerindendi. O, halife 

nin f&lrleri istihfaf eden hareket
lerine içerliyordu. Mansurun ha
fızaamı ve hisetini bildiği için çe-
tin kelimelerle uzun bir şiir hazır 
lamış ve bunu bir mermer sütu
nun parçasına kazmıştı . lsma'i 
mermer parçasını bir deveye yük 
!etmiş, kendisi de bir aktör gibi 
çehresini değiştirmiş, sakalını, el
bisesini bir arabiye benzetmiş ve 
Mansurun huzuruna çıkmıştı. 

- Emirülmüminin, dedi, seni 
bir kasidemle methedeceğim. 

Mansur mutat cevabını verdi: 

- Ey Arap kardeş .. Evveli şu
nu söyliyeyim ki eğer bu kasiden 
daha evvel bir başkası tarafından 
söylenmif ise hiç blrşey vermem. 
Eğer bakir ise sana onun yazıldı
ğı şeyin ağırlığı kadar altın vere
ceğim. 

Ismat çetref"ıl ve zor kelimeler
le Öl'düğü 62 mısralı kasidesini o
kudu.Mansur bunu ezberliyememiş 
ti.Kölesinin yüzüne baktı.Onun ka
fasında da blrşey kalmamıştı. Per 
de arkasındaki cariyeden de ses 
çıkmıyordu . 

- Getir bakalım Arap oğlu şu 
kasideni altınla tartalım. Haket
tin. dedi. 

İsmai: 
- HilkUmdanm, ar buyurunuz. 

Ben yazacak kağıt bulamadım. O
nu ti babamdan kalma kıymetli 
bir mermer .Utunun parçasma 

nakfettim. dedi. Halife dilile tu
tulmuştu. Vaadinden dönemedi. 
Mermerin ağırlığınca altın tart
tırdı. Mermer bütün hazineyi tart 
mıştı. Arabi altın torbalarını de
vesine yükletirken Mansur ken
di kendine: Bu galiba fsmai di
yordu. Zannında yanılmıyordu. 
Onu çaıutıı, yQzQnQ açtı ve yap
~ ~ İ§l pka_ya döktü. Q-

....... """y-=~·;-~ 
lbrahim Hakkı 'I 

Konyalı 
1 ··- ··-····· ·--····-....... --. 

na her vakitki gibi az bir caize 
verdi. Altınları geri aldı. İsmai: 

- EmirUlmU.minin, şairler fa-
kir adamlardır. Sen kendipin, kö
le ve cariyenin keskin halızanızla 
onlan nafakalarından mahrum e
diyorsunuz da onun için bu zor 
kasideyi düzdüm, diyordu. 

Mansur Abbasi devletinin 
kuru

1

cusu büyük Türk ku
mandanı Ebu Mmliml bir tuzağa 
~ •ıfflsa ailiMalarmı a1drkoo 
tan sonra kahbece öldürtürken o
nun yüzüne ölümden daha ağır 
bir hakaret fırlatmıştı: 

- Behey Lehna oğlu ... İşte se
ni gebertiyorum. Araplar Lehna 

diye kokmuş ve sünnetsiz kadına 
denlerden Ali bin Ebu Talibin ~ 

da erkekler gibi sünnet ederlerdi. 

Fakat Türklerde bu fena adet yok 
tu. 

Mansur yakası açılmamıı ölüm 
ve işkence şekillerinin de muci
didir: 

Bir gün kendisine muhalefet e
denlerden Ali bin Ebi Talibin to-

runu Abdullahı Basradan Bağda

da getirtti. Onu temellerini tuz

dan yaptırdığı bir eve hapsetti. 

Sonra evin temellerine su akıttı . 

Tuzlar eriyince dam çöktü. Ab
dullah altında can verdi. Mansur 
Ali bin Talip ailesini hiç sevmez
di. Onlan birer vesile ile öldür
türdü. Bunlardan Muhammet ad
lı bir genci yakalattı. Muhammed 
çok güzel ve yakışıklı olduğu için 
ona Sarı Diba derlerdi. Onu önü
ne getirtti ve: 

- Sana San Diba diyorlar öy
le mi? Seni şimdiye kadar hiç 
kimseyi öldürmediğim bir şekil
de öldürteyim de gör. Dedi ve o

nu yaptırmakta olduğu sarayın 

bir sütunu altına diri diri koya
~ak öldürttü. 

Mansur çok harlstı ve ogıu 
Mehdiye çok düşkündü. 

Kendisinden sonra halife olması
nı isterdi. Bunun için akla, ha
yale gelmiyen cinayetler işler, 
müsadereler yapar ve bütün mü
sadere ettikleri ,eylerin üstüne de 
hu.sus! etiketler koyarak hazinesi
ne saklatırdı. Öleceğini anladıjı 
zaman oğlunu çağırttı ve vasiyet 
etti: 

- Oğlum hazinemdekl etiket
li eşyanın sırrını sana veriyorum. 
Se~ halka sevdirmek için o cina

yetleri işledim, birçok ,eyler mü
sadere ettim. Sen Halife olur ol
maz bunlan sahiplerine, alakadar 
lanna dajıt ki halk leDi ne iyi, ne 
Adil halife diYe mevsiA. 

Manevi, maddi sefaletin bütfla 
renkleri, hendeseleri bu kadının üs
tünden ziyade bütün varlığında. 

Ya korkudan nefesi kesilmiı, ya 
..aldığı yaralar çok acıyor, yahut can 
çekişiyor. Vakit va.kit dudakları kı
pırdıyor: Su, su ... 

Başta, başı kırılasıca ben, ve so~ 
ra bir alay insan. Yaralı insanın et
rafında yarım halka olmuıuz, nasıl 
can çekiştiğini seyrediyoruz. 

Bir aralık kendimi topladım. Su! 
Biraz su verin yahu! Kapısına kadı
nın kanlan akan benzinci su verme
di. Limozinleri şarıl şarıl yıkayan' 
garaj hortumunu sıkmadı. Şekerli 

bet! Çay sekiz! diye böiflren kahve
c:l su getirmedi. 

Karşıda bir konak var ki içinde 
her gec:e binlerce lira döner, oranın 
adamları kapıya üıüşmilşler seyredi
yorlardı. Kıristal bardakları kirlenir 
diye su göndermediler. 

Vuran adam kaçmıı. KaçmlJ am
ma ancak kırk elli adım kaçmış. Ya· 
kışıklı, yiğit bir polis hemen yetişip 
yakalamış. Yelpaze saçlı, kemik su
ratlı, düdük bıyıklı, beyaz kuşaklı, 
glSmleji yatlı, sefll bir dleikanlı. 

Kadıncaiızı - bıça~, olmadıtı için • 
çakılamış. Çakısını polİ.i;e verdi: 

- Nah, işte bununla vuı-fum. Val
la billa bıçakla deiil abic:im! 

Polis bir eliyle caninin bilejin. ya
Plflllll, bir eliyle yaralı kadım kaldır
maya çalışıyor. Başta ben, bir Allahua 
kulu ne polise, ne yaralıya yardım et• 
miyoruz. Bir Allahın .kulu kırk tele
fondan birini cankurtaran otomobili 
için açmıyor. Bütün iş yıldırım gibi 
yetişen, tutan, kaldıran polise kalmış. 

Yaralının safında bir otomobil du· 
ruyor. Şoförü öyle yakışıklı, süslü, 
püslil, öyle afili ki .. Tamirdeyim (!) 

diye özür dileyip bindirmedi. Öte.ki 
otomobil sıvıştı. Polis ikisini de karşı
ki otomobile götürdü. Şoför! Şoför 
nerede! Şoför clznamı çekmiş! Z198 
numaralı araba orada da toförU yok. 
Nerede olduğunu, nereye ııvııtıiım 
bilenler de biribirile kaı göz lpreti e
dip söylemiyorlar!! 

lçtimaj tesanüt, içtimai vecibe, içti· 
mal bilmem ne, içtimai kannatnsı, 

içtima! ıu, içtimai bu, içtima! vesaf-
re. 

Cemiyet içinde tahtalajmıılar bu 
kadar çoğaldı mı! 

Bayır, böyle bir büküm vermlye 

gönlüm, dilim varmıyor. Belki ben 

faala sinirlendim de onun için böyle 

koauıuyonım. Belld Cemiyetin orada 
ld hisleri, .hep melli.kel ldramlardaıus 

da benim haberim yok. 

İJte böyle oldu salı giiııil. 

Yumruktan mı 
İhtiyarlıktan mı 

Öldü? 
Kandtra, (TAN) - Kahveci t. 

mail Ç&VUfun 18 )'8.flarmdaki oğlu 
Nurettin geceleyin Mustafanın t1.ltün 

cü dilkAnına girmiş, para ve tütün 
aşırmıştır. Kapıdan çıkacağı sırada 
gezmeden gelen dUkkln sahibile kar 
filqDUftır. Nureddin, kendisini ele 
vermemeelni eöyliyerek Musta.faya 
bir yumruk atmq ve kaÇlllıftır. 

Muatata, hıram takibe baştamıe. 
llkin cami yanında dilfUp ölmtl§tUr. 
Yumruğun tealrile mi, ihtiyarlıktan 
mı öldüğü bilinmiyor. Cesedi 48 saat 

evinde alıkonuln1111, lzmitten gelen 
bükdmet doktoru beynlnJ ve cf#erle. 
rlnl &lJp latanıbuıa l6D<lermiftir. • 

Nureddtn tutulmu., lmıitte mulıa 
lrwnesble "'•''"1Jın.ar. 



Halla Haberclar 
Etme& 

Gesen Sene ............. 

G-. aeo 1*ktt UJatrocıaa 
dönen lfiifı aroetıer-.cıea 

veroça ~ ncıekileri bl • 
y& bir ~ .._. buldu. Veroç. 
Uma beaaiı ~ Gremhı. ...... 
..,_. aiD1ıii lbıirll lıOllUIU)'or • 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Göçmen işi 
İçin Ana 
Program 

(Ba§ı 1 incide) 
"Yerilmiş, anayurtta dost bir el ve gil
ler yilz görmU$}erdir. 

Bir Komisyon 
Kuruluyor 

(Başı 1 incide) 
lediyeye geniş sali.hiyet verilmiştir. 

Etler, nevi ve clns.lere ayrüacak, 
tenzil kararma kar§I aykmlıklar gö
rUllilğil ve tatbikatta mtlşkUllUa kar 
şılaruldığı takdirde ete narh kona
cakm. 

Ankaradan döndüler 

Çinliler 2 Şehri Istirdad Ettiler 
(Başı 1 incide) ide yarın sabah Çine dönmek üzere 

gay demi~~unu mutlak sur~te m~ Yokahamadan hareket edecektir. 
da.faa emrıru almışlardır. Tıyangsı- Japon Ba,vekilin Beyanah 
nin şimalinde Çin ve Japon kıtaları Tokyo, 18 (A.A.) - Başvekil 

arasında şiddeUi bir muharebe ol - Prens Konoye, bugün matbuata beya 
maktadır. Bura.da vuk~ bulan mu- natta bulunmuştur. 
harebelerin merkezf Çinin muka.dde Bu beyanata nazaran Japon hükiı
ratıru tayin edeceği sByleniyor. Çün meti bundan böyle Şang Kay Şekle 
kil Çin ku':"'etl~ri bu~da ~ursa, hiçbir mUzakerede bulunmıyacak, 
memleket ıçlenne ç~kilmege mecbur çünkü, Şang Kay Şekle faydalı bir 
kalacaktır. şekilde bir sulh yapmıya imkan yok-

Arada Büyük Fark Var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en bUyUk meziyeti bilhassa çocuk cilt
leri için hazırlanmış ol.maaı ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASI 1 
Şişman vücutlü Nlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün il

tivalarmda ve koltuk altlannm pfşiklerine karşı bundan daha müessir 

bir pudra henüz keefedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ile kanştrrmayı r.ız 
Ne çare ki, böyle bir muamele 

derhal hudutsuz miktarda 
göçmenlere gösterilemez. Bir taraf
tan para im.k9.nlan mahduttur. Di
ğer taraftan para verilse bile göç. 
menlerin sağlık ve iskan işlerine ba
kabilecek tecrUbeli unsurlar ve· Sağ
lık Vekfı.letinin böyle unsurlar Uze. 
rine olan murakabe ve nezaret imkan 
ye kudreti de hudutsuz sayılamaz. 

Et meselesini konuşmak Uzere An.
karaya davet edilen alakadar tile -
carlar dün şehrimize dönmüşlerdir. 
Et işinin marttan sonra alacağı va. 
ziyet hakkında, Ankaradak.i toplan
tılara iştir~ eden mümessiller, top
tancı ve perakendecilere izahat ver
mişlerdir. 

. Anvey. ülkesinin merkezinde Çin- tur. Japon hükUmeti münasip za _ 
lil.er vazıyete tamam.ile hakimdirler. manda muvakkat Pekin hükfımetile 
ÇinVkuh~tl~h tYangtzd e nehri .boyun- mUzakerelere girişecek ve Pekin hü
ca u u yu 1 a ~ya evam e~·yorlar. kumetini bUtUn Çin hUkUmeti olarak 
Bu nokta Nankinden 75 kilometre tanıyacakt r Ja n p ki 

· aldecr ı • po ya, e n 
şım ır. hUkQmetinin az bir zaman sonra ÇL 
B~ada iki taraf arasında vuku~u nin bUyUk bir kısmı namına saz söy-

1~ şıddetll muharebeden sonra Çin- liyecek vaziyete geleceğini ve Japon 

,-KURTULUŞ , 
Et fiyatları ucuzlayınca, istihllkin 

şimdıkinden çok daha fazla olacağı 
ümit ediliyor. Yapılan vasati bir he
saba göre, bir lstanbullu glinde an
cak 47 gram et yemektedir. 

liler doğrudan doğruya Vuhu'ya ta- . 
a.rruz etmekted' 

1 
yaya muhatap olabilecek şekilde kuv 

ır er. 

Davanın iki tarafım bu şekilde 

karşılayınca hat.TI"a gelecek tabü dü
§Ünce, işi esaslı bir surette program
laştırmaktır. 

Şehrimizde bir yılda sarfedilen et 
miktan 169307ro kilodur. NUfus ba
şına vasati, senede 22 kilo 200 gram 
et düşmektedir. Umızluktan eonra bu 
miktarın hayli artacağı muhakkak -
br. 

Çin menabiinden bildirildiğine g5- vet bulacağım tlmlt etmektedir. Bu 
re, Uç bin Japon piyadesi, Şan.ghaym hUkumet Manc;uloov hUkfuneU gibi in 
otuz kilometre ,arkında kil.in Nan - kişa.f göstereeek ve Japonya ile ara
hui ve Çuança'yı son gUnlerde zaptet smda sıkı bir teşriki mesai bulunabi. 
miş olan yedi bin kişilik Çin çete kuv lecektir. 

Bir taraftan para kaynaklarına 

sare düşünmek lazımdır. Yapılan yar 
dım kısmen borç mahiyetinde olduğu 
ve hele Trakyada Umumi Müfettiş. 
tiğin yardımile yerleştirilen göçmen
ler, müstahsil sıfatile çok gUzel bir 
imtihan geçirdikleri için hilkfımetin 
kef aletile bankalardan istikrai.lar ha 
zırlamak, ver.imli bir hareket olabilir. 
Bir taraftan da iskan teşkilft.tmı ge
nişletmek için çare aranır ve Kızılay 
da, belki de milletlerarhsı teşkilatın 
yardımından da istifade ederek daha 
geniş bir seferberlik yapar. 

S ağlık Vekilinin Partide söyle
diği gıöi, memlekette devam 

eden bir iktisadi ve sınai inkişaf 'var. 
Hele madenler için, yaz zamanı nafıa 
işleri için, hattl pamuk gibi bir kı-

sım ziraat işleri için kol kuvveti te. 
min etmekte zahmet çe~liyor. Mü
zakere halinde bulunan b 'r ihtısas 

komisyonu bu gibi maksatlar için 
istifade edilebilecek göçmenler ha.k
!kında tetkikler yapmaktadır. 

Yalnız bu tetkikler yapılir"ken, şu 
ciheti gözönünde tutmak Uı.zımdrr ki, 
Romanya, Bulgaristan ve Yugoslav. 
yadan anayurda gelmiye hazırlanan 
kıymetli, çalışkan, dUrUst ruhlu Tilrk 
ler hııciln saadet iclnd~ vfu:mU"Y:>r
lar. TürkU Srrptan ayırmıyan ve cid. 
den kardeşçe muamele eden Yugos
lavyada bile bUyUk şehirlerin etra
fında işsiz, aç, sefil b 'r Türk kütlesi 
toplanmaktadır. Bunlar bir lokma 
ekmek için en zahmetli ve ldi işleri 
yapmıya mecbur kalıyorlar ve giln
den güne maddi ve manevi bakım

dan ölüyorlar. Meseli. Zonguldakta 
devamlı ve usta bir işçi sınıfı kura
mamak yUzünden kömür ist!hsalimiz 
sıkıntılar geçirirlren, Belgrat ve Niş 
etrafında, Usküpte binlerce Türkün 
kök Uz bir halde yaşaması ve yavaş 
yavaş ölmesi cidden yazıktır. 

Göçmen meselesi ldeta ikinci 
beş yıllık planın bir parçası 

Giye esaslı b..r surette tetkik edilmi. 
ye ve programlaştırılmıya muhtaç
tır. Eğer iş, ön saftaki milli işler ara
sında yer alsaydı, bilhassa Yugos. 
lavya ile çoktan bir anla.şmıya varıl-

Yapılan on kuruş tenzilat şu suret-
le temin edilmiştir: 

6,60 kuruşu iskele resminden, va. 
pur nakliyesinden, beyanname, bor
sa, mezbaha resminden indirilmiştir. 
Celeplerden 75 santim, toptancılar -
dan 1,75 kuruş, perakendecilerden 90 
santim indirilmiştir. Net:ccde esnafın 
karından indirilen miktar 3,40 kuruş
tur. 

Belediyenin kaybettiği varidat 
Mezbaha resminden yapılan tenzi 

lat neticesinde, belediye yıllık vari
datından 550 bin lira kaybetmekte
dir. Fakat, bu mikta.nn 400 bin lira 
sı, Cerrahpaşa ve Ha.seki hastanele 
ri masra.fla.nnın Sıhhiye Vekaletine 
devri, 150 bin lirası da belediye za
bıtası teşkilatının Dahiliye Vekaleti 
ne devredilmesi suretile karşılana -
caktır. 

Mezbahada şimdi, hayvan başına 
resim alınmaktadır. Etin kilosuna 
9 kuruş resim isabet etmektedir. Ya 
kında, mezbaha resminin hayvan ba 
şından değil, kllo Uzerinden almma
sı için teşebbüslere girişnecekiı.r. Bu 
takdirde etin kilosundan 100 para 
resim aını.1illr§i1iygun örillınekte -
dir. 

Halen lstanbulda 630 kasap, 34 
toptancı, 8 celep komisyoncusu var 
dır. Celep komisyonculan "Kasaplık 
hayvan ticaret birliği" ismi ile bir 
bir'ik kurmak için teşebbüslere giri 
şeceklerdir. 

Toptan ve perakende Fiyatlar 
araaınclaki /ark 

Bugün mezbahada toptan müba -
yaa ile. perakendecilerdeki satış a
rasındaki fark 11 kuruş kadardır. 

Fakat. kasaplar bu 11 kuruşun hep 
sini kar olarak kabul etmiyorlar. 
Bunla.nn iddisı şudur: 

"- Hakikatte kilo başına. 11 ku
ruş kô.nmız yoktur. Bunun hesabı 
yapılmıştır. 1,5 kuruşu içyağı firesi, 
l,25 kuruşu ytizde Uç siklet firesi, 
1 kuruş mezbaharnn dükkana ka -
dar nakliye ücreti. Bir takım zaruri 
masraflar, zararlar da vardır. Bil -
hassa az iş yapan kasapların zararı 
daha fazladrr. Bunlar da Çıkarsa, 
perakendeci kasap, bulunduğu mev
kie göre kilo başma 15,25 ile 7 ,25 ku 
ruş arasında bir kazanç temin ede -
bilir.,, 

vetler.ine bu l!laı;ah tayyarelerin yar- Ekonomik bakımdan Çin ve J 
dımı ile ~Ucum eylemiştir: Çin çete birlbirine da.ya.nmalıdır. Ja apon 
kuvvetlen, derhal mukabil taarruza . . poo;ya, 
geçmişler, 200 Japon esir almışlar ya, Çine ekonomik mUşavırler gön-
ve iki zırhlı otomobil elde etmişler- derecektir. Devletlerin hakları ve 
dir. Japonlar geri pUskUrtUlmilştUr. menfaatleri mahfuz kalacaktır. 

0

Çinin inkişafı için yatrrılmış olan 
Japon elçisi dönüyor 

'Şanghay, 18 (A.A.) - Japon hü
kumeti, J aponyanın Çin büyük elçisi 
Kavagoe'ye derhal Japonyaya dön
mesi emrini vermiştir. Diğer taraftan 
Çinin Tokyo büyük elçisi Hsu-in-ying 

Fransadaki 
Buhran Bitti 

ecnebi sermayeleri garanti. altında bu 
lundurulacaktır. 

Çinin ablukası meselesine gelinc.e, 

bu ablukanın şiddetlendirilmesi kara 
n umumi karargaha aittir. 

Yugoslav 
Başvekili 

(Başı 1 incide) (Ba.,r J lnrl<!e) 

mcsini istemiş ve bu takrir 4035 rey 1 şı olmadığını ve sulh davasına daha 
ile kabul olunmuştur. Buna muka - geniş. ve daha umumi tarzda hizmet 
bil verilen iki takrir ekalliyette kal- ettiğini yazıyor. Lokal Angizer gaze
~rş~. Fakat bunların biri 2659, di • tesi, Avruparun samimi ve namuskAr 
gerı 1496 rey almıştır. Ekalliyette 
kalan takrirlenn· aldıkl l to bir banşa muht~ olduğun~, bunun 

an rey er P c k • 't ·r k 1 1 lanmca Blum takriri d de fazl enevre veya as erı ı tı a yo uy a 
n en a d ır.·1 t k - .. ı rey aldıklan görUlmUştU Soeya _ ee-,ı • vası asız ve açı goruşme er-

list partisi umumt kttW:-·F da le temin edileceğini, kendine itima
ekalliyette kalanlar arasmdaa:ı;uğu dı olan bütün dev_ıe~lerin bu şekilde 
için vazifesinden istifa etmiştir. Bu hareket edeceklennı anlatıyor: 
vaziyet ll09yalilıt partlalnin lc;lnde bir /ngilü gazeteleri 
buhran olduğunu katı surette göe - Londrada çıkan "Ttmee" gazetesi 
t.ennektediır. diıror ki: 

Komünistlerin divanı bugiln ka - "Yugoslavya, Polon~ ve Avustur 
bul ettiği kararda Chautempe hil - ya gibi memleketler, cidden herkesle 
kfunetlnin ne memleket hissiyatına, iyi münasebetler idame etmek istiyen 
ne de miJletin son eeçimde gösterdi memleketlerinin birer harp sahnesi 
ği arzuya uymadığını kaydetmiştir. olmasını arzu etrniyen ve bu ihtima-

MUstakil sol parlA.mento grupu le karşı tertibat M&n devlet adam-
Chautemps'a milzaherete karar ver- lan tarafından idare olunmaktadır. 

miştir. Yugoslavyanın ekonomi ve siyaset ba 
Chautemps bugiln radikallerin top kımlanndan AlmanY.aya bağlı bulun 

lantısında vaziyetini anlatarak ''di- duğu bir vakıadır. Fakat bu, Belgra
reksiyonu radikallerin elinde bulu - dın Fransa, Romanya ve Çekoslovak
na.n bir halk cephesi hUkumeti kur ya gibi tarihi dostlanndan ayrılması 
mak niyetindeyim. Sosyalist ve cüm için bir sebep teşkil etmez . ., 
huriyetçi birliğin, müstakil sol cena F rcuuız gCl%eteleri 
hm müzahereti temin olunmuştur." 
dem.lştir. 

Radikaller bu izahatı dinledikten 
sonra kabinenin teşkilini tasvip et
mişler ve Chautemps sosyalist itti -
hadı ve mUstakil sol c.enah part"llt..
ri.nin parlamento gruplarile teşriki 
mesaiye karar vererek kabir.esini 
kurmuştur. Ka:binenin programı halk 
cephesinin programından müllıem o 
lacaktır. 

Paris gazeteleri, Stoyadinoviçin se
yahatini aliıka ile takip etmektedir. 
Excelsior gazetesi, ziyaretin samimi 
mahiyetine işaret ettikten sonra iki 
memleketin Tuna havzasında ban -
ş~n organize edilmesi sahasında görü§ 
birliği dairesinde hareket ettiklerini 
anlatmakta ve Göring ile Stoyadino
viç arasındaki dostluğun kolayca bo 

mış olurdu. Yugoslavya hüküm;;'ti, 
bu meseleyi kökünden halletmiye çok 
tanberi bUyük bir hüsnüniyet gös
termekted..r. Yugoslavyadan gelecek 
lerın mUhim bir kısmı da çiftine c;u. 
buğuna sahip olan ve çok yardım 
beklcmiyen unsurlardJT'. Hele arazi 
hakkında Yugoslavya ile iyi bir an
laşmaya varılırsa iş bir kat daha ko
laylaşır. 

Göçmen meseles!nin, Kamutayın 

kış tatili bittikten OJnra bUyük bir 

ehemmiyetle ele alınması zaten mu. 
karrerdir. Hiç şüphemiz yoktur ki, 
hükumet o zamana kadar tetkiklerini 
ilerletecek ve Kamutayın karşısına 

esaslı b'r programla çıkacnktrr. 

B. Chautemps bugün bütün gUnü 
nü siyasi rical ile temas ederek ge
çirmiş, nihayet bUtün bu görüşme
ler yeni kabinenin kurulması ile ne
ticelenmiştir. 

Başvekil Chautemps yantnda mUs 
teşarlar bulunduğu halde geç vakit 
Elize sara,yına giderek ark:ıdaşla.n

nı CUmhurreisine takdim etmiştir. 
Yeni kabine, gelecek cuma günU 

parlamento ile karşılaşac:ıktır. 

zulınıyacağını bildirmektedir. Petit 
Journal'e göre "Delbos son Belgrat 
seyahatini düşündükçe her halde acı 
bir hisle mütehassis olacaktır.,. Bu 
gazeteyeye göre, Alınan diplomasisi 
güzel bir muvaffakıyet kazanmıştır. 
Echo de Paris B. Stoya.dino-
viçin komünist aleyhtan pakta Yu
goslavyanın da iltihakı için yapılan 
gayretlere muhalefet ettiğini bildiri
yor ve Avusturya lejitimizmi mesele 
sinden bahsediyor. Gazeteye göre, B. Ahmet Emin YALMAN 
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Doktorlar, bankacılar, kA.Upler, mektepliler velhlstl bütün mürekkepli 
kalemle yazı yazanlar mUrekkebin ceplerine akmasından, kurumasın-

dan, ucun bozulmasından kurta
ran yeglne TIKU dolma kalemi 
A vrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyanm bu icadı mü
rekkepli kalemle yazı yazmak 
mecburiyetinde olan balkı haki
katen bu yaz.ı yazmak eziyetin.. 
den lcurtarmıştn-. 
TlKU ucu a.şmmaz, bol mtırek
kep alır kuvvetli basılır 3 - 4 
kopye çrka.ra.bilir ve açık bıra -
kıldığı halde her ne tekilde dU
rursa dursun mürekkep akmaz 

ve kurumaz. TIKU en sağlam ve 

Siyahtan Maada Yeşil, Mavi ve Kırmızı 
Renkleri de Ayni Fiyatta Satdmaktadır. 

Her yerde arayınız. Deposu : Havuzlu Han No. 1, lstanbul 
Taşraya posta De gônderilir. 

................................ ~ ........ 
Teruel'de Hava 

Oldu 
(Başı 1 incide) 

miş ve dUşman t'ayyarelerini düşür
müştür. 

Akşamleyin cilmhurlyetçiler ku
mandanlıkça tayin edilen hatta, Fran 

co kıtaatmı durdurmıya muvaffak ol 
muşlardır, 

Asilerin tebliği 
Ası1er, Salaınankadan verdikleri 

resmi bir tebliğde Tenıel'de Alto de 
C.lad- ile lluletoın awdalli blltiln 

düşman mevzilerini zaptettiklerini 

bir seneden fazla bir za.ma.ndanber~ 

burada yerleşen dUşmanlarm takip 
edildiklerini, 600 den fazla esir alın

dığını, ölenlerin sayısız olduklarını 

ve bir çok mühimmatın ele geçirildi-

TJWIMtJantik ba.tme getirilen 

Bir Lokanta Salonu 
20. 1. 938 ya.mı akşam 

TOKATLIYAN 
Yemek Salonunda 

Verilecek olan MEDARLAR GECE
Si, yemekli GALASINDA, yine GRE
GOR'un bin bir fantezisinden bir ye.. 
nisine ıahit olacağız. Gregor, bize o 
gece mükellef bir transatlantik ile 
Cenup yarım küresinin efsanevi de
ınizlerinde muhteşem bir seyahat va.
dediyor. 

Yemek salonu bQyük bir lilks yoL. 
cu vapurunun Ust güvertesi haline 
getirilecek, herkes bUyUk bacaların 

gölgesi altında ve can kurtaran saıı
dallan arasında yemek yiyecektir. 

s 

ği.n.1 bildiriyorlar. -----------~ 
Asilerin yeni ışgaı ettikleri saha- Levazım Satınalma 

larm önce ellerinde bulunmadığını, Komisyonu ilanları 
Franco'cularm elindeki yerlerden 14 .. ___________ IİİI 

kilometre derinliğinde bir saha kap

ladığını anlatıyorlar. 

Kaaablankadan verilen bir habere 

göre, Burgos hUldmıetinin bir kara-
rile Fastaki Ispanyol mmta.kuı, tran 

sit BUretile Tancaya geçenler de da
hil olmak ilzere Fransız tabiiyetin

de olanlara kapatılmıştır. 

Sahil ıehirlerini bombanlunan 

Levazım amirliğine bağlı mü 
sat için müteahhit nam ve hesabm 
beş bin liralık yulaf 24. 1. 938 
zartesi gUnU saat 115 te Topanede 
tmalma komisyonunda pazarlıkla a 
lmaca.ktır. Dk teminatı 3715 liradır 
Şartname ve numunesi komisyond 
görWebllir. Isteklilerin belli 
komisyona gelmeleri. (352) 

* Dikimevlerl için alınacak olan 1 
Barselon, 18 (A.A.) - Asi hava bin metre kanaviçe 8700 metre urg 

kuvvetleri Akdeniz sahilindeki tehir 102000 metre gergi ipinin kapalı 
ve köyleri oombardıman etmektedir. la eksiltmesine talip gıkmadığınd 

Bu sabah saat 9 da Uç bombardıman pazarlığı 2~1-938 Perşembe gün 
tayyaresi Almzore civarında ve saat saat 14,30 da Tophanede levazım sa 
13 te diğer tayyareler Caladarl . bo tm alma komisyonunda pazarlıkla e 

sı m ,siltmesi yapılacaktır. Tahmin bed 
bardrman etmiştir. insanca zayiat 7327 lira 42 kuruştur. Dk temina 
yoktur. 549 lira 55 kuruştur. Şartname ven' 

munesi komisyonda görülebilir. Is 
Şuşnigin Habsburg hanedanının geri <teklilerln kanunt vesl..kalarile bera 
dönmesi hakkında halkın reyine mü- belli saatte komisyona gelmeleri. 

racaat etmesi icap edecektir. "389,, "315,, 

.. . . 
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Sadık Bey Fena Halde 
Şaşırmış, Afallamıştı 

Yurtta Ekim 
Vaziyeti Çok 
iyi Gidiyor 

Yurdun muhtelif ziraat mmtaka
larında ziraat vaz yeti çok iyidir. 
Her tarafta kışlıkların ekimi bitiril
miştir. Zararlı hayvanlarla mUcade. 
leler başlamıştır. Ege mıntakasmm 

bazı yerlerinde asma çubuklarının dı
kilmesine ve yeniden bağ kurulması
na başlanılmıştır. Bu mıntakada mey 
va ağaçlarının dikilmes· de artmış. 
tır. Portakal mahsulü tamamilc top
lanmıştır. 

Aman .. dikkat edelim. (Ga
lip) lere (Hüsnü muamele) göste -
relim. Zinhar, Ittihatçılar gibi haşin 

davranmıyalım. Bilakis, onların 

dostluklarını kazanalım. 

Gibi, bir hayli tavsiyelerde bu
lunmayı da ihmal etmemişti. 

Bütün bu haller gösteriyordu 
ki; Padişah Vahdettin, hükumdar 
lığın istilzam ettiği (bitaraflık) si 
yasetini unutarak, memlekette 
bir nifak unsuru yaratmak için 
fırkacılık işine girişmişti. Ve; ba
§llla geçtiği bu fırkaya da adeta 
bir program mahiyetinde olarak 
fU direktifi vermişti: 

- (Galip) lere, (Hüsnü muame
le)_ 

Görillüyor ki, (Hürriyet ve L 
tiliı.f Fırka.sının sembolü) 

olan Sadık Bey, artık !Uzumu kal 
nuyan bir (put) gibi, bir tarafa. a
tılıvermişti. 

Sadık Bey, eşkiya pususuna uğ
rayıpta çırçıplak kalan bir bezir -
g8.na benzemişti. Şu anda bütün 
\'arlığı, ve fırkacılığı;; elindeki Uç 
kuruşluk bir (mühür) ün hamal
lığı derecesine inivermişti. 

Sadık Bey, fena halde şaşırmış -
tı; afallamıştı. ltiliı.f devletlerinin 
kuvvetleri Istanbula girerken; o 
da - tıpkı (Manav oğlu Nevres 
Bey) gibi • onlarla beraber girme 
diğine nedametler içinde kalmış; 
)'anında bulunan son bir iki ha
l'i.sine: 

- Geç kaldık .. Elimizdeki nime
ti, başkalarına kaptırdık .. Şu kan
•ıklı kgeçsin .. Herkes yerine yer -
leşsin .. Biz de, ondan sonra gide. 
Um .• Istanbul halkı tarafından, şe 
l'efimizle mütenasip bir surette is. 
tikbal edilelim .. Bunca senedir. lt
tibatçılarla yaptığımız mücadele-

nin mükafatını görelim: derken .. 
Bu felakete uğradık .. (Dimyata pi 
lince gidelim) derken, evdeki bul
CUrdan olduk, diye, dövünerek; 
kendinden şikayetlere başlamıştı. 

S adJk Beyin bu şekle girme
sini.. ve kendilerine danı;ııl 

lhadan fırkaya yeni bir çehre , ve 
İ8tikamet verilmesini bir türlü haz 
bıedemiyenler de fena halde köpUrU 
:rorJar; damat Ferit Paşanın dela 
letile yeniden faaliyete geçen fır. 
itayı tanımak istemiyorlardı. 

Yeni fırkacıların, yeni müessis
lerine gelince, bunlar vaziyeti ga -
l'et tabii göriiyorlar: 

- Hürriyet ve ltiliı.f Fırkası, 
Sadık Beye babasından miras kal

dı ya? .. Fırka; umumun malı -
. Görülen Jilzum ve ihtiyaç üze 
e yeniden tesis edilmiştir. Yeni 

ilessisleri de fırkanın yabancısı 
-ildir. Onlar da, bu fırkanın bi.. 

er hak sahibidir. 
Diyorlardı. 

Oesnada Istanbulun vaziyeti, 
çok dikate şayan bir hal a

<>rdu. Bu hal: tıpkı, Meşrutiyet 
!tının ilk glinlerine benziyordu. 
lrip garip teşekküller zuhur edi 
0r; her glin gazetelerde bir ta -

Yeni yeni frrkala.nn ~ssüs et 
ilan ediliyordu. 

Sadet haricine çıkmamak için 
bunların hepsinden bahsedecek 
İliz. Sadece _ ileride - (Hürr~ 

~ 'Ve Itilaf Fırkası) ile muhtelif 
is.atta husule getirecek olan a.. 

~a birkaç teşekkillden _ hfilasa -
- bahsedeceğiz. 

l - (Selameti umumiye fırkası) 
il fırka, (Büyük Fransa Ihtilali)n 
' aYni ismi taşıyan Fransız fır
'lla benziyordu. Ve maksadı da, 

~i frrkanın deruhte ettiği va.zi
'. ihtiva ediyordu .. taraftarları, 
~tti. Muvaffak olup ola.mıyaca.. 
a Ui değildi. 
il - (Sulbü sellmet fırkası)
fırkanın maksadı, oldukça mü. 

· Müessisleri memleketin 

her tarafını istilaya başlıyan (iti. 
13.f devletleri) kuvvetleri ile, bu 
kuvvet1ere dayanan bazı unsurla. 
rın intikam siyasetinin önüne geç. 
mek gayesini istihdaf etmekteler. 
di. Ayni zamanda hükumetin (bita 
raf) kalarak <Bütün Osmanlı un. 

surları) na adilane bir müsavat ile 
muamele etmesini temine çalışmak 
ta, bu fırkanın prpoğrammda esas 
ittihaz edilmişti. 

B u iki fırka arasında, sıkt bir 
mi.ina.sebet mevcut idi. Hat 

ta, her iki fırkanın başında; - o 
tarihte (Harbiye Naıırı) olan -
topçu feriği (Ferit Pa.5a) ile sabık 
Amasya mebusu Ismail Paşa gibi 
ciddi zatlar bulunmaktaydı. 

Ferit Paşa, düriist bir şahsiyet
ti. Şimdiye kadar, fırkacılık haya • 
tına girmemişti.. Vaktile doğru ve 
toksözlerinin cezasını çekerek itti. 
hatçılardan bir hayli darbeler yedi 
ği halde, intikam hislerine kapıl _ 
mayı aklına bile getirmemişti. 

lsmail Hakkı Paşaya gelince; es 
ki ittihatçılardan olan bu zat. va. 
kıa (cemiyet) ten ayrıJmış .. Muh
telif muhalif fırkalarda yer alınış.. 
b. Ittihatççıların takip ettiği dahi
li ve harici siyasetin tamamile n • 
leyhtarı idi. Fakat; birçok muha. 
lifler gibi, şarlatanca bir mes~ek 
takip etmemiş .. Bütün muhalefeti 
ni, makul ve mutedil bir tarzda ida 
re etmişti. Bunun içindir ki: bu zat 
ta - trpkı (Lutfi Fikri Bey) gibi _ 
pek çok kimselerin hürmetini cel.. 
beylemişti. 

B aşlannda bu zatlar bulunan 
bu iki fırkadan herkes mu 

hinı faydalar beklerken;; günün bi. 
rinde (Manav oğlu Nevres Bey) in 

.de CSulhü Selamet fırkası) nda 
mühim bir yer aldığı işitilmişti. 
Ve bu, işlerin içyüzünü bilenler a. 
rasında, çok derin bir hayret husu 
le getirmişti. 

3 - (Halaskar grupu) ... (ltti -
hat ve Terakki Cemiyeti) ne muha 
lif geçinen .. ve ekserisi, umumi 
harp içinde muhtelif sebeplerle or. 
dudan tart ve yahut istifaya sev. 
kedilen zabitlerden teşekkül etmiş 
ti... Balkan harbine takaddüm e. 
den glinJerde, ayni ismi taşıyan 
grup: - tıpkı (Hürriyet ve ltilnf 
Fırkası) gibi - o zamanlar inhilal 
ettikten sonra, şimdi yeniden teşek 
kül etmişti. (Manav oğlu Nevres 
Bey), bu grupun da ehemmiyetli 
erkanı arasına girmişti. 

4 - (lngiliz muhipleri cemiye _ 
til ... (Fırka) mı, (Cemiyet) mi? .. 
Bu, belli değildi... Fakat, malöm 
olan bir şey varsa. bazı zevatın 
(hüsnüniyet) le düşünmeleri, bu 
(siyasi cemivet) in teşekkülüne se 
bebiyet verm4;ti. 

Kısa bir zaman sonra. Hürri. 
yet ve ltilaf fırkası ile el e. 

le vererek, Anadoludaki nazenin 
Türk ellerini kanlı ihtilallere boğan 
bu cemiyet, nasıl teşekkül etmiş -
ti? .. Bunu, kısaca arzedelinı: 

Eski Sel~nik valisi (Nazım Paşa) 
yine eski hükumet rkalinden bazı. 
lan ile birleşmiş, bu cemiyeti teşkil 
etmişti. Bu zevatın düşüncelerine 
göre, bu isimde bir cemiyet teşkil 
edilmekle, hem İngilizlere karşı 
bir cemile gösterilerek (lngiliz dost 
luğu) temin edilecek .. ve hem de; 
lngilizlerin mUzahereti sayesinde, 
memleketi ve milleti tehdit eden 
birçok tehlikelerin önüne geçilecek 
ti. 

Bu zevat;; teşkil ettikleri cemi -
yeti mümtaz bir kütle dahilinde ge 
nişletmek istemişler .. ilim ve siya. 
set sahasında yer tutmuş olan zat 
lan da birer birer kendi içlerine 
çekmeyi düşünmüşlerdi. 

Bu zatlar, ayni zamanda; - o sı. 
rada Istanbulda bulunan - meşh·.ır 
Ingilis generali (Tavnshent) ve ln 
Dliz siyasi mümessili (Mister HU -

ter) ile . temasa girişmişlerdi. 
Ingiliz generali, Türkler taratın 

dan gösterilen bu temayüJatı. a.sila 
ne bir mertlikle telakki etmiş; mü 
teşebbislerini de takdir edeıek, mü 
zaheret vii.deylcmişti. .. Fakat siya. 
si mümessil: birkaç gün di.işlindük 
ten sonra cevap vere<-eğini söyle. 
miş .. Ve o mülakatta da; böyle 
bir teşebbüsün, (hüsnUniyet) ile 
karşrlanmasr pek güç olduğunu ifa 
de ederek. cemiyet erkanına derin 
bir teessür vermişti. 

H a~ikatin en. bari~ cihetine ge 
lınce ... Selametı umumiye 

fırkası .. sulh ve selamet fırkası .. ha 
lılskar grupu .. lngiliz Muhipler Ce. 
miyeti.. Bütiin bunlar, birer şaşkın 
hk alametinden ibaretti. 

Bunların hiçbiri: milletin ve mem 
leketin bağnnda açılan derin yara 
ya merhem sürecek kudret ve kabi 
liyete malik değildi. 

Memlekette, büyük bir anarşi 
başlangıeını gösteren bu f•rkalar, 
memleketin bütün münevverlerini 
büyiik bir endişe ve heyecana sev. 
ketmekte idi. Düşman istilası altı_ 
na girmiye b!llihyan memlekette, 
bu fırkalann doğuracağı nifak ve 
şikak, hiç şüphesiz ki, büyük fela. 

Zeytin ve Portakal Mahsulü 
Antalya ve Adana mıntakaJannda 

mahsul iyidir. Silifkcde zeytı0 mah
sulü geçen senekinden fazladır.Porta 
kal ve :.im.:ınlarm toplanmasına de
vam edilmektedir. Adanada ağaç ka
vunları kemale geldiği gib bu ayın 
başlangıcında çiçek açan yeni dünya 
ağaçlan meyvaya bağlamışlardır. 

Muzlar salkım yapmışlardır. Dörtyol 
da limon ağaçları üçüncü defa çiçek 
açmışlardır. 

ketlere yol açacak; düşmanların ek 
meklerine tereyağı sürülecekti. 

T evfik Paşa kabinesi, aciz i
çindeydi. Bu ihtiyar vezir; 

sarayın, düşmanlann, ve fırkala.. 
rın biribirine karışan cereyanlan i
çinde. tıpkı anafora kapılmış bir 
çürük sandal gibi bocalamaktan 
başka bir şey yapmcya kadir değil 
di. Iki defa istifa ederek kabinesi. 
ni ıslah ettiği halde; yine o şiddet 
li anafora mukavemet edecek ka. 
dar kuvvet gösterememişti .. 

(Ar1msı \'nr) 

1 L o k M A N '~=~=fü·>:·>:•Y,:·:·:·Y,:<·:·m;:·w.0·-.w. 

~:;~:\f 1lliW~:;::~ill!~~:;:~tfü!~11 M E .::11~~l$~mı@t 
ö G ~ T L E R i ~~;~~~~~~fü;l~fül~~füf;~~~~f;:~=~fü;~;~~~~~~ 

Altından Çay Takımı 
E~kiden bir yere diiğiin hedi

yesi yahut bayram hediyesi ve
rildiği vakit bunun paraca değe
rini söylemezlerdi. Şimdi bu adet 
kalkmıl'i olacak ki S. M. Mısır Kra 
lına Prens ve Prensesler tarafın
dan takdim edilen hediyelerin 
yirmi beş bin, S. 1\1. Valde Kra· 
liçenin gelinine verdiği mücev
herlerin de on beş hin .!\fısır al
tım değerinde olduğunu geçen 
giin bizim gazete hususi telgraf 

haberi olarak yazıyordu. 
Yalnız, bu telgraf yiiz bin faki

re verilecek on ton - adam başına 
yüz gram • etle, S. l\I. tarafından 
yeni geline hediye edilecek el
maslı tacın ve elmaslarla, siislen
miş altından çay takımının ve al
tından tepsinin ne kadar Mısır al
tını değerinde bulunduğunu bil
dirmiyor. On ton etin değeri dü· 
ğiin giinü et piyasasına göre ola
cağından onun şimdiden biline
memesi tabiidir. Altından çay ta
kımının paraca değerinden bahse
dilmemesi, elmas taşlarla süslen· 
miş altından bir çay takımının de
ğeri bizim aklımızın alamıyacağı 
kadar yiiksek olmasından ileri gel 
se gerektir. 

Kahircde yapılacak düğiinün 
hediyeleri hakkında bu tafsilatı o
kuyanlar arasında, elmasla işlen
miş o altından çay takımının fin
canlarından birile bir yudum ol
sun çay içmeyi isteyenler belki 
çok bulunacaktır. Fakat, sağlık ba 
kınımdan diişiinülürse, bunu iste
mek hiç te iyi birşey değildir. 

Çiinkü altın paraca pek biiyük 
değerli bir maden olmakla bera
ber insan için - hayat sahibi her 
hangi bir mevcut için de - kuvvet
li bir zehirdir. Büyiik Pasteur 
mikropları keşfettiği zaman sev
gili talebesi Raulin'in altın kap
tan başına gelen hikıiyeyi vakti
le yazmıştım. belki hatırlarsınız. 

Hocasının keşfettiği mikroplara 
en uygun gıdayı bulmak için yıl
larca uğraşan bu ilim adamı, ter
kip ettiği karışık suyu • suyun il
mi kıymeti pek yüksek olduğun
dan - bir aralık altından bir kaP. 
i(erisine koyar. Bununla mikrop-

ları doyurmak iizere suyun içeri
sine mikropları getirince hunla
rın hepsi birden t~lef olurlar. Bu
nun iizerine Raulin altından ne 
nishette suyun içine geçtiğini an· 
lamak üzere gıdalı suyu kiınyaca 
tahlil eder. Altının kimya reak
tiflcrinin hissedebilecekleri zerre
sini bile bulamaz. Yeniden bir 
terkip yaparak mikropları koyun 
ca ~ine telef olurlar. Ayni suyu 
camdan bir kap içerisine koyar \'e 
mikroı>ları getirir. Bu sefer mik
roplar giizcJ güzel beslenirler. ge 
lişirler ve bol bol ürerler ... Dernek 
ki altın kim)•a tahlilinin du) amı
yacağı nishette su~·un içcrısme 

geçmiş, fakat hayatın duyarak 
kaybolacağı derecede zehir olmuş 
tur. 

Göriiyorsunuz ki, altından çay 
tepsisinin {izerine getirilecek altın 
ve elmas işlemeli fincanın içinde 
çay içmek pek te tamah edilecek 
birşcy değildir. Ancak hunu haber 
ahnca, diiğiinde misafirlere altın· 
dan fincanlarla çay ikram edilirse 
bir facia çıkacak diye telıişa. düş· 

meyiniz. Çünkii elmas işlemeli al
tın tepsinin içinde yine elmas işi -
meli bu çay fincanları elbette içe

rilerinde çay içilsin diye yapılma
mıştır. Onlar yemek ııalonunun 

biifesidne billfırdan camların ar· 
kasında duracaklar ve üzerindeki 
elmaslarla altının kendisinden çı

kacak ışıklar Saksonya fincanların 
dan çay içenlerin keyfini \'e işta
hını arttıracaktır. Zaten insanlar 
mikroplardan daha dayanıklı ol
duklarından altın fincandan çay iç 
mekle bir sakatlık zuhur edeceği· 
ne de ihtimal verilmez. 

Mikroplar ve onlarla birlikte al
tının böyle kuvvetli bir zehir ol
duğu bilinmezden önce. eski za
man hekimleri altının hiç pnslan
madığına ve değme ekşilerden mü 
teessir olmadığına bakarak onu 
gençlik ve uzun ömür ilacı diye 
vermek üzere içilebilecek altın 
teklini ararlardı. 

Altın, şimdiki hekimlikte de i
liç olarak kullanılır. Fakat kuv
vetli bir zehir olduğu bilinerek ve 
mikroplan telef etmek icin.. 

;••••·-··.:•••••••·.~··--·· BORSALARDA· 
i GUNLUK i . • i PiYASA ı B~rsacılar Heyetı 
İ l<A'\'elki gün piyasamıza ge.. Dun Akşam 
ı tll"ilen a~ardaı• ... yemeklik o-·j Ankaraya Gitti t lru!ılann kilosu 4,1 ',5 - 4,20 ku-
f ruştan, Anadolu a.rpaları 4,07,5. • lstanbuı borsasının Ankarnya nak-

1 
4,08 kuruştan ve yirmi bin beŞ ~ li etrafında alınan yenı maJümata 
yüz ıkilo çavdar kilo u beş kunı • gcire, nakil kararını bütün borsa a. 
taın satllmışhr. Trakya çavdar- 1 ccntelerı, bankalar ve bankerler mem 
lan ise 4,30 kurustur. nunıyetle karşuanıışlardır. Şelırımız-

ı • de 18 borsa accu tesı, 41 banker, 19 
ı Adapazarı mrsırlarmdan otuz f banka ve banka şubes, 10 tane de 
$ bin kiloluk bir pa.rti mal golmi $ cobcr demlen bır nevi borsa muame
ı ve beyaz mısırla.ıı:n kilosu 4,37,5 • lccısı vardır. Borsa şleri Ankarada • • • + kuruştan; san mısırlarm kilo- • merkezleştirileceği içın acentelenn ve 
ı Sili da 4,25 kuruştan miişterisine : muameıecıleruı çoğu oraya g.tmek 
J \'erilmiştir. ! fikrındedirler. 
t • 1 Şehnmızdc aynca 40 sarraf var. 
~ Muhtelif mmta.kala.rda.n getL dır. Bunların Ankaraya gıdecekleri-
İ rilml~ iç cevizlerin kil?sn 30 ku- ne ihtimal verilmemektedir. Milli ban 
: nı~"tan, iç fmrlıldann kilosu kaların zaten merkez Ankarada ol-
t 33,50 - 34 kunı~tn.n satılmıştır. • duğl.na göre, ecneb bankaların da 
~ Dd bim kiloluk iç badem parti- t ya Ankarada birer şube açmaları. ! si gelmiş, faknt.satılma.mıştır. ı yahut orada birer ajan bulundurma. 
$ $ lan 18.zımgelecektir. 

f 

Çuva.lb olnra~• ~len lmşyem. $ Heyet Ankaraya gittı 
leri 7.25-7,29, ket.en tohmnu 11 t Evvclkı akşam toplanan borsa bir 
kunıst.an sahlrnıstır. Aynca pf- T !iği vaziyeti tetkik etmek ve borsa 
yasamıza 26500 kUo kunı fn.oı;.ul- 1 binasını görmek lizere reis Fuat Çel

ı ;re ~tirilmi ise de horriiz satı. İ tik ile umurrü katip Ned m Akçeri 
$ la.ma..rnıo;;tır. "" Ankarnya göndermiye karar vermiş --·· • • •• ••• •' ·-·--..! tir. iki murahhas, dün akşam, An-

i karaya gitmişlerdir. Murahhaslar, 
SANAYİ : hareketlerinden evvel borsa acente. 

lerıni, b.:>rsa komiserJiğ nin bir salo-
Sanayİ Birliğinin nunda toplantıya davet ederek gö -

rüşmilşlerdir. Heyet, Ankarada Ma... 
Kongresi Toplanıyor liye Vekilini ziyaret edecek. karann 

Sanayi birliği senelik kongresi 

bu ayın son giınü yapılarak yenı ida

re heyeti seçılecektır. Azadan bazı-

lan sanayi teşkilat kanununun çık. 

masuu bekliyerek kongrenin tehinni 
istemcktedırJcr. Birlik, bu tek.lift tel 
kik etmektedir. 

lzmir Fuarı için 
Bu sene lznıirde açuacak fuarda 

bütün lstanbuı sanayiinin temsil e-

Bahk Yine Bollaıtı 

İki gündcnberi Boğazın kıyı sula

nndn ve bilhassa Arnavutköy. Be
bek, Ortaköy ko'ylarında faz aca pala 
mut tutulmaktadır. Limanımızdaki 

İtalyan gerniJcrine son hafta içinde 70 
bin çift palamut ve torik yüklenmiş
tir. 

BORSA 
\8-1-1938 

PARALAR 

Frank 
Dolar 
Liret 
ocı~ıKa Fr. 
Drahmı 

.svıı,,;r~ Fr, 
ı..cva 

Florın 

Kron Çek 
;)ılın Avusturya 
Marlı 

lloo 
Pcnıı:o 

l.C)I • 

Uınar 

Krn" lsvec 
Altm 

Sterim 
Banknot 

80,- 85,-
123,- 12fı,-

• 99,- 105.-
80- ıl4.-

18.- 22,-
570.- !180.-

20.- 23.-
65.- 70.-
78.- 82-
21.- 23.-
2fı- 29 so 
20.- 22-
21.- 25.-
12- 14-
48- S2-
'\U - •2-

1056,- 1068,
fı;l!ı,- oJu.-

273,- 274,-

ÇHKLEll 

Acılq Kapanı~ 

J'artı 23,745 23,8525 
Ncvyok 0,7913 O,i9JO 
Mılano 15,1130 15,1492 
Brukscl 4,7050 4,7175 
Atina 87,0225 87,23 
Cenevre 3,4446 3,4530 
Sof ya 63,6942 63,8467 
Amsterdam l,4286 1,4320 
Prag 1 22,66 22,715 
Viyana 4,2134 4,2234 
Madrıt 13,6942 13.7270 
Bcrlın 1,9745 1,9192 
Varşova 4,1990 4,2090 
Buda peşte 4,-- 4,01 
Bükreı 106.5286 106,7837 
Bclnrat 34,355 34,4375 
Yokohanuı 2,7356 2,7420 
Stokholm 3,0890 3.0964 
Londra .128,-- 626.50 
Moskova 23,765 23,66 

. 
1 

1 

memnuniyetle karşılandığını bildire
cektir. 

Bu arada borsacılar için tah ... ıs e. 
d ilecek yerler de gözden geçırilecek
tir. Bir kısım acenteler, nakil işinin 
hamana kadar uzatılmasını ıstemiş
lerd r Bunlar, yazıhanelerinin hazi. 
rana kadar kontratlı olduğunu ve 
bankalarla, müşterilerle olan muame 
lelerini anı-..nk bu zamana ka8ar tas 
fiye edilebileceklerinı söylemişlerdır. 

Diğer bır kısım alakalılar da mtid
detin kafi olduğunu ve Unitürk tah
v llc.rinm Mcrhc.% Bnnluı.:Jınco. ne. \u~

dar erkenden mübadelesıne başlanır
sa işlerınin o nısbette çabuk tasfiye 
cdileceğıni ileri sürmüşlerdir. Mu
rahhaslara verılcn talimatta, borsa.. 
nm Ankaraya naklinde tahvilat ve 
kambiyo muamelelerinin de Ankara 
borsasında yapılması ve bu işlerin 

tamamen orada görülmesi istenilecek 
tir. 

Borsada Dünkü Muameleler 
Dün borsa muameleJer1 pek gevşek 

geçmiştir. Unitürk birınci tertip 
18.85 ve ikinci tertip 18.80 lirada dur 
muş ve az iş olmuştur. Aslan çımen-
tosu işsiz olarak 9.55 lirada kalmış
tır. Anadolu tahvilleri 40, Merkez 
bankası 97,5, Srvas - Erzurum 95 
liradır. Gayri mübadil t..:ınosu 18 li.. 
raya inmiştir. Londra borsası bir 
sterlin karşıhğ nı 149.12.5 frank ve 
4,9950 dolar göstermiştir. Paris bor
sasında ise bir sterlin 149 franktır 
ve Unitürk açılış 292 ve kapanış 291 
franktan muamele yapmıştır. Bir 
sterlın 626 - 629 kuruştur. 

Zahire Piyasası Gevfek 
Zahıre pıyasası dün dahi gevşek 

açılmış ve kapanmıştır. Ziraat Ban
kasının piyasaya çıkardığı buğdaylar 
fiyatların hissolunur dere~ede düşme 
sine yardım etmiştir. Dilnkü mevru. 
datm dört vagon olmasına rağmen 
ekstra ekstra 1-2 çavdarlı Polııtlı 
mallan 6.10 kuruştan sat11ı:ı.bilmıştir. 
Bu cıns buğdaylar 15 - 20 gün ev
vel 6.23 kuruş id1 Anadolu yumu _ 
şakları 5, 24 - 5,30, sertler 5,20 ku. 
'"Ustur 

İstanbul Komutanhğı Satın-
alma Komisvonn İl anlan 

Istanbul komutanlığına bağlı kıta-
at ihtiyacı i~:n (21,000) kilo sabun 
ihalesi kapalı zarfla 4 şubat 1938 cu. 
ma günü saat 16 da yapılacaktır. Mu 
hammen kıymeti (5880) liradır. Ilk 
teminatı 441 liradır Şartnamesı 'ıer 
giln öğleden evvel komisyonda göril-
lcbiJir. istekliler n ilk temınat mak-
buz ve} a mektuplarile 2490 sayılı ka. 
nunun 2 ve 3 neti maddelerınde vazıh 
vesikalarile beraber ihale günü iha-
le saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
Istanbul komutanlığı satmalma ko-
misyonuna vermeleri. (343> 
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Gözyaşları Arasında 
ınarınDibineU zandım 
B en bu Hünkarsuyuna keyfe 

mi gelmiştim, düşünceye 

mi? Kime anlatırsın? Çok mükel
lef bir trapez (sofra) hazırlanma 
sma rağmen bu mistik, tasavvufi 
dü.şünocler beni snrmrş, derin de • 
rin, varlığıma gömülmiye başla -
mıştun. 

Bilmiyorum, nekadar içtim? Na. 
sıl içtim? Amma içtim efendim, iç 
tim! lçe içe içtim, düşüne düşüne 
içtim işte! 

Gece i;yiden iyiye ilerledikten son 
ra kalktım. Yola düzüldüm. 

O kadarını biliyorum! 
Nereye gidiyordum? Ne yapa

caktım? Bunlar düşünmiye değeri 
olımyan işlerdi. Düşünmek iste -
sem bile dilşilnemezdim ki .. Knydi 
alaikten berl idim. Kestanesuyuna 
sapan köşeye gelince bir bUlbUliln 
yanık sesi beni bUsbütUn çileden 
çıkardı. Hayır! Bu UzilntUler sar
hoşluğa harhledilebilecek keyfiyat 
tan değildi. Şuurun bir muhakeme 
silsilesi de değildi. Tedai kanunla.. 
nndan hiçbirine uymazdı. Yarabbi, 
bu ne ince hislerdi, ne cereyanlar 
dL 

B ir dönemece geldim. Sebe -
binin ne olduğu anla.şdamı 

yan gözyaşlarım aka aka bir çina 
rm dibine yaklaştım. Yolun öte ta 
rafındaki çalılıkta başka bir bülbül 
ötüyor. Yarrm çember şeklindeki 
ay; sarhoş kafamın sarhoşluğunu 
sarhoş edecek dU.'.}Üncelere boğu -
yor. Ağlamışım ağlanuşmı, ni • 
çin? Ne bileyim? Sarho.~luk bu. O
racığa sızıruşmı. Sızarım ya! Neye 
sızmıyacakmIŞim? 

Bekçi beni bulmuş. 
Para etmez, eski kitaplarla dolu 

bir cuval eibi strtlamıs. ıhlıya puf 
lıya karakola götürmüş. Karakol 
da beni insanca ve adamca siyanet 
etmişler. Rahatnn için ne yapmak 
lfızımsa esirgememişler. Deride de 
söyliyeoeğim ya, ben, emniyet me
m urlanndan ömrümce çok biiyUk 
yardımlar, kanuni şekli bile geçen 
en yüksek insanlıklar, adamlıklar, 
faziletler gördüm. 

Ertesi gün gözlerimi açtığım va 
kit, geniş, rahat bir nefes aldnn. 
Çünkü karakoldaydım,. Kendini bil 
miyecek derecede zom olanlara tav 
siye ederim, kendilerini karakola 
atsınlar, oradan emin, rahat yer bu 
lam azlar. 

Verdiğim birçok r.ahmetlerden do 
layı yüzüınll kızartacak tek keli -
me söyliyen olmadı. Bir şey olma 
mış gfbi karakoldan çıktım, doğru 
vapura! Doğru lstanbula! Kara -
rrm - laf aramızda - kati idi: içmi 
yecektim! 

V apur, eski tabin1e dilenci va 
puruydu. Yani snğh sollu 

her iskeleye uğnyan zikzak posta. 
Kandilliye de uğradı. Akıl bu ya! 
Alkol şu ya! Anason o ya! yelken 
etti, çıktım! 

Kandillide ne işim var? Niçin çık 
trm" Sebeplerini iki san;ye evvel 
Eöy:edim, onun için çıkt•m. 

Bir kağıt dolusu sard.ılye, ılı·ma 
tes. taze soğan, şu ve b·ı ... Bir de 
96 !1k şişe. Daya.ndnn yula ! 

Mezarlıktan geçiyorum. Bir taş 
kavuğun altmda bin'birine s:ı.rmnş 
doluş olmuş yazılar: 

Rabbi! baryahu haza ce~l"<li 
Tahta tibakussera mürtchima.. 

Aman sen de! Altı da bir üstU de. 
Bu \•;ır;:k, yokluk dii~'..ıncelerini 

inre E':+ yip ınk dokum-ık .•. Geç! Jf;e 

Hm! 
Peki, içelim. Bu ne güzellik Ya. 

rabbi! Boğaza bak! Nasıl işlemiş.
sin ynhu? GU.:•.:ıliği.ıin ker.ıaline ne 
rütbe özenmişsin. Şu akıntının üs 
lU sağdan sola; altı soldan sağa! 
Ya vacibilvücut! Bu, bin'birlne ka 
rıştrrmadığın a.kmWar da senin Jrud 
rctindeıı! 

Geç! .. Hoca mısın nesin hoca?. 
Cç! .. Sardalye yemiye bak. Nasıl 
ycmiye bakaymı yah•ı! Boğaziçi bu 
Ona bakıyorum. Ziya Paşa ne de -
niş? Başkalan nasıl anlwus! 

~arab! Ne eksilirdi deryayi izze-. 
tinden 

"Peymane! vücuda zehra.p dolma • 
saydı, 

"Azadeser ka.lırdnn asibi derdü
gamdnn 

•ry a delıre gelmeseydim, ya aklım 
olmasaydı.,, 

Hayır! Hayır! Hepsi tekerleme! 
1yi ettim de dchre geldim! Aklım 
oldu da duydum.! 

Halekallti.hülbakar fi suretül
beşer. Yan.i insan suratmd8. öküz o 
larak yaşamanın fecaatinden kur
tuldum. Bu düşüncelerle, bu duy -
gularla yine o mertebe kendimden 
geçmişim ki._ 

A nladm, değil mi? 
H~"Ir! Işte bu sefer hiç 

anlamadın. öyleyse söyleyivereyim, 
o mertebe kendimden geçmişim ve 
göçmüşüm ki, yine bekçi beni bul. 
muş, sırtlam~, karakola götilr
mil.ş .. Ve güzelim Boğaziçinin güze 
lim Kandillisinin, güzelim karak<>
lunda rn.hatça sabahlamışım ! 

Dedim ya, şu polis idaresinin ben 
den çekmediği kalmadı amma, be -
nim de onlardan görmediğim iyilik 
ve insanlık ta kalmadı. 

Kendime çekidüzcn verdim. Ka
ranm yine karar. lçrniyecek mi -
yim? Içmiyeceğim! Aferin bana! 

Yolda giderken ne iyi bir tesa -
düf oldu. Istanbul müzesi fotoğraf 
atölyesi şefi ~ada rastladnn. Ta -
lebemdendir. Bana ... Selam verme. 
di, dememi bekleme! Bana hem se 
liim verdi, hem de Kumkapıdaki evi 
ni verdi! Tapusunu değil, oturmak, 
yatmak, insanca yaşamak. insanca 
bn.rrn.mak haklnnnı verdi. Ka.rştlık 
olarnk benim sevgimden başka bir 
sey istemedi ... Ne sandın? Her. -
san adam olmaz! Adam, böylesine 
denir. 

Bu sayededir ki, u.at aylarının 
bundan ötesi gUrültfisUz geçti. 

Ağustosun sonu ~yaklaştı. An
kara ya vakitlice gitmeyi 

pe'k lüzumlu. gördUm. Oyle ya, ben 
den önce giden bir bayan evladı bu 
lunur da kimbilir benim için ne mü 
zevirlikler eder? önlemek laznn. 
Çok in.san var ki, realiteden değil, 
kulaktan hükUm veriyor. 

Ah, hayatta hayvan gibi yaşa -
ınanm duygusuzluğu hüküm sür

seydi! Ben de Sultan Mahmudun 

müsahibi Sait Beyin kızlarağası i
çin söylediği hayat lakırdısını tat. 

saydım. Evim olsaydı da pencere
sinin perdesini açıpp aziz vatanı -
mm bana doğum yurdu olan bu kö 
şesinden ılık Marmarayı seyret -
seydim. Hamdolsun, dünya cennet, 
insan melek! d~eydim. Günden gü 
ne ilerleyişimize şükretseydim. Ne 
milmktin ! Her o belayı hazırlı yan 
benim zavallı kafam! 

Annem rahmetlinin boyu iki ka 
rış daha yüksek, babam selfi.metli 
nin dev cüsse endamı biraz daha 
mutedil yaratılsaydı; ve ben bu uy 
gun manzumeden dünyayı teşrif 

etseydim, elbette dimağ fromanin. 
lerim bugünkü zrpırhkta olmaz • 
dı, ve ben LcdUn denilen varlık es 
rannı arayıp tanyan budalalar 
zümresine dahil olma?.dnn. 

Cebimdeki para Ankarada ancak 
Uç giln kalmrya ve Yozgat _ Ço
rum yo!Ue Jskilibe dönmiye yeter
di. Her ihtimali aklım sıra ölçmüş, 
biçmiş, sarraf Mişonun bilançosu 
gibi bir bilanço çizmiştim. 

Nedense bu defaki Ankara yolcu 
luğu ilki gı'bi §3.taretli geçmedi. 
Kompartiınan bir alay hırbo ile , 
dolmuştu. Uykudan kalkmış ada.
mm zoraki sahur yemeği yemesi 
gibi bir gidişti. 

(Arlmsı var) 

Düzeltme ve Ozür 

Bu ynzdarm a.rnsmda ~ ke
bapçı Nizanıettin adı yanlıştır. 
Doğrusu Sahaflar Ça.rsısmdnki ki. 
tapçı ~ Nimmettindir. '.re,<,.r
riir eden bu yaııh.sı düzeltir, Ö7.ür 
dileriz. 

TAN 

<HİKAYEDEN MABAT) 

Nerede imiş? 
(Başı 6 ıncıda) 

- Veroçka, yavrucuğum. 4edi, 
ne yapıp yaptİ> bu toplantıyı ba~ 
ka bir z.a.mana bıraktırmak ıa

z.mı.. 

- Aman bUyUk anneciğim. toP
lantıyı ne diye başka bir güne bı. 
raktıralrm ?. 

- Ben daha hazırlanmadmı.. A. 
man Yarabbi, işler nekadar da ak 
si gitti!. 

B üyUk anne, büyük birder
mansızlık içinde kendini 

bir kanapeye bıraktı. Hala güzel -
liklerini muhafaza eden siyah göz 
lerile, yalvarırcasına torununa ba. 
karok her şeyi anlatmıya. başladı: 

- Verncığan, dedi, bu yapılacak 
toplantıda söz söylemeyi epey za.. 
mandır kafama yerleştirmiştim .• 
Benim bugünkU gençliğe çok söy
liyeceklerim var. Bunun için de u. 
zunca bir nutuk hazırladım. Bu • 
nu gUzelce ynzdmı. Bu iş için Uç 
gecemi feda ettim, Fakat hafıza.mı 
knyibettiğimi sen de bilirsin!. Ki
ğıttan okumak ta muvafık değil .. 
Bunun lizerine hatırıma ba.şka bir 
çare geldi. Bizim eski süflör Ar~ 
kadi Petroviçi buldum. O şimdi bu 
rada Moskovadadır. Onun da yaşı 
oldukça ilerlemiştir. Galiba o da yet 
mişini geçgindir. Evden kayboldu 
ğum günlerde ona gidip hazırlanı. 
yordum. O bana yazdığım nutku 
süfle ediyor, ben de eski zamanla. 
rrmı hatırlamrya çalışarak nutka uy 
gun jestler yapıyordum. Bu adeta 
bir nevi prova oluyordu. Ben bü -
tün nutku ezberlemiye çalrşryor -
dwn •. Halbuki şimdi gördün mü o. 
lan işleri?. Ben nutku tnmamen e2; 

berliyemedim .. Halbuki bu akşam, 
hiç beklemediğim sırada bu top -
lantı olacak .. V croçka, acaba toır 
lantıyı hiç olmazsa bir iki saat ge. 
ciktirmek kabil değil mi?. Ben bir 
koşu Arkadi Petroviçe gider onu 
alır gelirim .. O bana süfle eder, ben 
de o suretle nutku söylerim .. 

- Büyük anneciğim, Arkadi Pet 
roviçin hatm için toplantıyı gecik 
tirmezler ki ... 

- Aman Yarabbi, şimdi ben ne 
yapacnğmı ?. Mnn.ma:fih ne olursa 
olsun ben gidip sUflöıil getirmiye 
çalıliac:ı.ğrm- B,Qlki da votiiiriın-

• 

1 htiyar kadın r;ıemsiyesin.i eli 
ne aldı. Aynanın karşısına 

geçerek eskimiş kadife şapkasını 

düzeltti ve kapıdan çıktı .. 
Büyük anne salona girdiği r.a.. 

man toplanb sona ermek üzere idi. 
Mariya Nikitiçnanm kolunda, Don 
kişota benzi.yen uzun boylu, 7..ayıf 
ve ihtiyar bir adam vardı. Bıuılar, 
Veroçkanın yanma oturdular .. ih
tiyar kadın, sapsarı bir halde, tıka 
narak ve yüksek sesle: 

- Söz isterim, diye bağırdı. 
Mariya Nikitiçna., ufa.cık boyile, 

titrek adımlarla hitabet kürsüsüne 
çıktığı zaman Veroçka, yanında o.. 
turmakta olan Avdotya ya: 

- insan bu yaştan Sonra hita -
bet kürsüsünden nasıl söz söyliye
bilir, dedi. 

Ihtiyar kadm, üç dakika kadar, 
sessizce, kiı.h ağzını açtı, kah ka
padı. Bir türlü söze ba.şlıyamıyor. 
du. Fikirlerinin karmakarrşık ol
duğu, ve söyliyeceklerini unuttuğu 
besbelli idi .. 

Süflör Arkadi Petroviç, elini ağ
zına götUrcrck küisik ve fa.sili bir 
fısıltı ile: 

- Dostlarını, bana da. .. diye fı. 
sılda.dı.. :' 

Büyük anne adeta boğularak, 

bir papağan gibi tekrarladı: 
- Dostlarım, bana da, bu ilıti • 

yar artiste de fikirlerini söyleme. 
sine müsaade ediniz! 

Her taraftan: 
- Rica ederiz, sesleri yükseldi. 

M arcya Nikitiçna, yaşından u
mulmıyan bir sesle söze baş 

ladı .. Uzun uzun söyledi. Güzel söy 
ledi. Artistlerin eski hayatından 
bahsetti. Onlann çektikleri sıkmtL 
lan anlattı. 

Biltün salonda.kiler onu dikkatle 
dinliyordu. 

Yalnız Mariya Nikitiçn.a}'l din
lemiyen bir tek insan vardı. O da 
llıtiyar süflördü. Thtiyar süflör, e. 
!ini, önUndeki sandalyenin kenarı. 
na dayam~ duruyor, ve Veroçka. 
nın kulağına sinirli sinirli: 

- Beraber yazdıklarnnızdan ba
ri bir tek kelime söylese diyordu. 
Hep irticalen söylUyor .. Böyle ya. 
ımcak olduktan sonra beni ne diye 

BULMACA 
DUNKU BULMACA.MIZIN HALLI: 

1 

3 

4 

5 

6 

10 

•-'---"~~""" 

7 r=::..;.::::::...ı,===..::...:.;.==-ı.=.= ---===--=-=-· 
8 

9 
I"""-~.........--.....;:;;:._,,:= 

BUGUNKU BULMACA 
ı ? s ı 5 ·s , ~ 9 10 

6 

• 1 

·~--.._----...................... _...==·'-· * SOLDAN SAÔA: 
1 - Kepaze - Nota 
2 - Tarz - Sada 

3 - Şişmanlık (arapça) - ltalyada bir 
uchir 

4 - Yazı - Törpil 

S - Camiin en yüksek yeri - Derinlik 
(arapça) 

6 - Heveskir 

7 - Anne - Baş (farisi) 

8 - Ehli hayvan - lriyarı (eski tabir) 
9 - Balık tutmaya yarar 

10 - Türkiycnin bir ııehri 

* YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Sekil - Vuiyetin tatbikine bakan 
2 - Bir lisanın en yüksek derecesi 
3 - Vakit - Ehli hayva.ıı 
4 - Dul kadınlar 
S - Sorgu aözU 
6 - Evliya 

7 - B~a giyilen bir nevi takke 
8 - Yazm içilen su 

9 - Tuzla 

10 - Etrafı ıu - Sabahın ıslaklığı 

E:RTUGRUL SADI 
rEK TiYATROSU 

Bu gece 
(Üsküdar - Hale) 

Sinemasında 

Stl:r KAR~LER 

Teridbtnde 

ALTIN KREMi 

VENUS PUDRASI Alman ve 
lngiliz kimyagerleri tarafından 

en son k~fedilen yeni bir şahe
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cilt dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VENUS pudrası ka 
dar cildi mat tutup cazibeli gös
teremez. Sarışın, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardır. 

Ismine dikkat ve taklitlerinden 
sakmmz. 

buncya. getirdi? 
ihtiyar kadın nutkunu bitirdiği 

7..aman onu şiddetle alkışladılar. O, 
artistçe derin reveranslar yapa
rak torununun ve süflörün yanma 
oturduğu zaman bile alkf:? sesleri 
bir türlü kesilmiyordu. Ilıtiyar ka 
dm o kadar heyecana kapılmıştı ki, 
o da kendi kendini alkışlamıya baş 
ladı. 

ihtiyar süflöre eğilerek: 
- Otuz senedir böyle bir muva! 

fakryet görmedim, dedi. Bütün n~t 
ku kendimden irticalen söyledim.. 
Seni de boşuna yordum. 

Sü.flör ihtiyar kadmm ellerini 
tutmrya çalışarak: 

- Ne yapıyorsunuz, Mariya N'ı.
kitiçna ?. Şu alkışı bırakıruz!. Siz 
biltün tiyatro kaidelerini altüst e 
tiniz!. Kendi kendinizi al.kışlıyor -
sunuz!. 
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Fransız Donanması Mahvolmuştu 
(Başı '7 incide) 

kadar Kullodan kalyonunu sığdan 
kaldırm~a çalışan Lcandr sefinesi 
de, lngiliz donanıruısmın en çok 

. tehlikeli ve zayıf yerine yetişerek 

bu suretle üç lngiliz gemisi Lor
yan ile altıncı Fralnsız kalyonu 
Lefranklen'i ateş altına aldılar. 

B nunla beraber gece yansına 
doğru vaziyet Fransızlar için 

yine Umit verici idi: Birinci ve ikin 
ci Fransız kalyonlan gerçi artık 
ateş edemiyorlardı. Fakat bunlar 
zaten donanmanın en fena gemile 
ri idiler ve üstelik üç Ingiliz kal
yonunu işgal ve tespit etm.iştirdi. 
Buna mukabil lngilizlerden sığ su
d~ oturan bir kalyonla ateşle zede 
lenen Bellerefon kalyonu hizmet
ten çıkmışlardı. Fransız hattının 

merkezindeki 120 toplu Loryan, 
yanındaki iki kuvvetli kalyonla 
karşılanndaki 74 toplu üç lngiliz 
gemisine ateşçc üstündüler ve bun 
larm karşılarındaki Ingiliz kalyon 
lanrıa verdirdikleri hasarat, ken
dilerininkine nispetle, fazla idi. Bu 
yüzden, ateş muharebesinin bütün 
gece devam etmesi ve komodor Ville 
ncuve'ün de nihayet sabah uyanarak 
emrindeki rak tek mermi atmamış 
ve mermi yememiş beş iyi kalyon ve 
iki fırkateyn ile, lngilizlerin yor

birlikte on ikinci Jenerö kalyonu 
nu ve 2 firkateyni alarak den.i%e, 
kaçmak için açılmıştı. Fra.n.sızlarm 
sol cenah gemilerini teelime mec
bur eden lngiliz kalyonlan bil8.h~ 
re onuncu Fransız gemisi Merkür'e 
ateş ederek bunu ehemmiyetli za 
yiata du<:ar etmişlerdi. Fransı:z 

hattının sekizinci, dokuzuncu ve ~ 
nuncu kalyonları baştan kara et
tiler. 

Fransızlar, kaçan dört gemiden 
maada bütUn donanma ile 3500 can 
kaybettiler. lngilizlere gelince, 
bunların zayiatı ve kargaşalıkları 
Loryan'm müthiş kazasına ve ko 
modor Villeneuve'ün anlaşılmaz 

inadına rağmen o derecede idi, ki 
sekizinci Fransız kalyonu Tan
nan'ın üzerinde muhare-beden 24 
saat sonraya kadar Fransız sanca 
ğr dalgalanmakta devam ettiği hal· 
de, Nelsonun elinde buna hücum e
debilecek bir halde tek gemi kal
mamıştı. lngilizler, kaçan dört 
Fransız gemisini yalnrz takip ede
memeltle kalmadılar; bil!kis bu • 
lundukları harabi:yet halinde, sa 
pasağlam dört Fransız har.p ~ 
sinin uzaklaşrp gitmelerini mem
nuniyetle gördüler. lngili.zlerden 
890 telefat olmuş ve Amiral Nel
son da bir gillle parçası ile başın
dan yaralanmıştı. 

gunluktan bitkin gemilerine sal- 1 ~--••••••••••91.!!! 
dırması mümkündü. Fakat, zafer 
daima ve daima yalnız harbin eze- ı 
li kaidelerine sadık olan azim, ka
rar ve cüret sahibi tarafındır ve 
onun hakkıdır da. 
Fransız Amiral gemisinde bir 

yangın çıktı ve ba.stırı lamıyarak 
arttı ve nihayet Loryan saat 11 de 
havaya uçtu. Bu beklenmiyen ka
za, zaferin cihetini artık tespit et
mişti. Fransız amirali Brueis bir 
kahraman gibi dövüşmüş ve aldı 
ğı müteaddit yaralara rağmen ku 
mandn yerinde kalmış ve burada 
zaten, gemisinin inf'ılfı.kından ev
vel ö1mUştil. 

lngiliz gemileri som tane attrk
lanna göre, yangının dahili bir te
sirden ileri geldiği zannolwıuyor. 
Loryan'm milthi.~ infilakı muha
rebeye bir çeyrek kadar fasıla ver 
dirmişti. Maamafih Fransız gemi
leri, tekrar şiddetli ateşe başladık-
larına göre, aminı.l gemisinin zıyaı 
onları yeise düşüremediği anlaşı -
lır: Hülasa Uçüncliden altıncıya 

kadarki ve sekizinci Fransız kal
yonlan sa.bahrn üçüne kadar ate 
şe devam ettiler. Bu ateş saat 3 
ten beşe kadar her iki cihette r.a. 
yıfladı. Saat 5 ile 6 arasında şid
det lenerck yine dehşetli bir hal al 
dı ve nihayet öğleyin muharebe 
hrıta devam ediyordu ve ancak 2 
ağustos sa.at 2 ye geldi de sona er 
di. 

• 
1 şte komodor Villeneuve an-

cak bu zaman uyanımş ve 
24 saatten.beri muharebe edildiği
nin farkına vararak, Frarunz hat
tının on birinci kalyonu ~ bizzat 
komodorun bindiği Giyyomtel ile 

Selimiye Askeri Satmalma 
Komsiyonu İlanları 

Ciheti aske~:yeye ait kestane doru 
dişi katırm 21. 1. 938 cuma günü sa- · 
at 10 da Usküdar Atpazarmda satı. · 
lacağr ilan olunur. (270) 

1111•1111•1111 ıııımıııımıııı•ırıı• 

ÇOCUKLARA 

Bu havalarda cebinizde 
muhakkak bir kutu 

PASTiL 
~iDAT 

bulundurunuz. 
Boğaz hastalığına tutulmaz, 
ağrıyan boğazınız iyileşir. 

Fiatı her yerde 25 kuruştur. 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııt•llll 

Çünkü ASPİRİN' se.neİer"3 
denberi her fürlü soğukal-

" gınlıklarına ve ağrılara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduqunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen .. "' kasına dikkat ediniz., 
mar• 
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Istanbul birinci ticaret mahkeme
sinden: Türk Şilepçilik L!mitet şirke
tinin ace.ntehanesine mensup (GALA 
TA) vapurunun Ereğliden maden kö 
mürü ham.ulesile lstanbula gelmekte 
iken 11. 1. 1938 gece vakti saat iki 
raddelerinde Ş'.le fenerinin 6,5 mil a
çığında Suat isimli vapur ile müsa. 
demesine ait kaza hakkında tanzim 
eylediği raporun alınması mezkür G:ı. 
lata vapuru süvarisi Ismail tara.fın

dan ba arzuhal talep edilmiş olm,\kl<ı. 
gemi veya yükle alakalı ve kaz•tdan 
zararlı herkesin raporun alına •.ğı 
26. 1. 1938 çarşamba günü sa<:ı.t 14 

TAN 

VilCiyet ve Kaza Merkezlerindeki 

TÜCCARLARIMIZIN 
Nazarı Dikkatine: 

Yıa.rdumlızwn bil"90k ye.rterinde1d sayın ba.yn.ııla.nmızdan aldığımız 
mektuplarda boltınd.Uklan yerde 

F E M 1 L 
bulunmadrğmdan müşkül bir vaziyette kaldrklarmı ~ildirmekt~irl~r. 

Her nekadar bu milşkillatı koli olarak önlemekte ısek te muşterile
rimize daha pratik bir kolaylık göstermek için her vilayette ve kaza 
merkezler.:nde umumi veka!etimizi yapacak müesseseler arıyoruz. Ken_ 
dilerine sürümünün fazlalığı cihetinden epeyce bir kazanç b~rakacak olan 
I•' E M t L satışını yapmak arzu eden tüccarlarımızın bır mektupla 

iSMET ECIANESI IST ANBUL GALATA 
adresine müracaatları rica olunur. 

Oavlel Oemlryollar1 ve limanlara 1$1etme U. idaresi llinlan 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazrlı 9 
grup tezgah, grup grup ihale edilmek şartile 18-3-938 Cuıma günü ~a- ) 
at 15 den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapah zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Bu islere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat 
larile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliİıerini ayni gün saat 14 de Komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 
Şartnameler parasız olarak Anka rada malzeme dairesinden H. Paşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtll maktadır . . (153) · 

Tezgahın cins ve miktan Muhammen Muvakkat 

I - Sutumlu ve Masa matkapl arı 
Il - Radial matkaplar 

m - Şeping tezgahlan 
IV - Varagel planya 

43 adet 

10 .. 
15 .. 

Bedel Teminat 
Lira Lira 

55000 4000 
25000 1875 
30000 2250 
20000 1500 

te mahkemede hazr,r bulunması \'<!Ya 
bir vekil göndermesi lüzumu Deniz • 
Ticaret kanununun 1065 nci maddesi 
mucibince ilan olunur. (4950) 

V - Ufki delme ve freze tezgilıı 
VI - Dik tamalar 

VII - Zımpara tezgahlan 
VIIl - Saç tezgahlan 
JX - Kaynak makinaları 

1 " 
1 .. 
3 .. 

31 .. 
11 .. 
25 .. 

16000 1200 
30000 2250 
32000 2400 
70000 4750 
35000 2625 

Acele Satıbk Hane 
Fatihte Çarşamba.da Tevkii Cafer 

nıah. Mesnevihane sok. 11 No. hane 
satılıyor. 

Müracaat: Ayni sokağın 3 cü No. 
lu hanede Mme. Loksandra. 

Istanbul asliye üçüncü hukuk mah 
kemesinden: J an Pazar ta.rafından 
Beyoğlu Cczair sokak Maridoviç a
partmanında 3 numarada mukim fü>
kos, Daliroza, Con, Alfred, Corç1 Pal 
\re Luçika aleyhlerine mahkememizb 
937-1920 No. ıı dosya.sile açılan ga 
iplik davasından dolayı müddeial ~y
lere gönderilen dava arzuhali sureL 
leri mumaileyhi.min mezkiır ad.resi 
tahminen 20--25 sene evvel terk iıe 
semti meçhule gittikleri şerhile bila 
'teb1iğ iade edilmesi üzerine bittaı(·p 
a:. U. M. K. nun 141 ve 142 inci mad 
delerine tevfikan bir ay müddetle i
lanen tebligat ifasnıa karar verilmı~ 
\>e dava arzu.halı suretleri mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış olduğun 
dan mumaileyhim Rokos, Daliroza, 
Con, Alfred, Corç ve Pal ve Luçika-
tun bu müddet zarfında mahkemeye 
lttüracaatla dava arzuhalini tebellüğ 
\te on gün içinde cevap vermeleri IU. 
~u tebliğ makamına kaim olmak 
~re ilan olunur. (4048) 

lstanbul beşinci icra memurluğun
ilan: Bir borçtan dolayı haczedillp 
14atrlm.asma karar verilen bir adet 
~lvinatör markalı buz dolabı 24. 1. 
9aa pazartesi günü saat 9, 10 arasm
c:la CA:ırrahpaşada Şeref eczanesinde 

~ık artırma ile satılacağından talip 
<l4ı.nıarm mezkllr gUn ve saatte ma... 

lı.aJJ.inde satış memuruna müracaat et 
~esi ilan olunur. ( 4055) 

ihtira ilanı 
lh.~a:kineli tüfek,, hakkında alm
~~ olan 1 Haziran 1936 günlü ~e 
~ l 8 sayılı ihtira beratı ile buna aıt 
ili haziran 1936 günlü birinci ilave tas 
~aınesini bu defa mevkii file kon
~ Üzere ahere devril ferağ veya 
~ ~ edileceğinden talip oıar.lann Ga
~ ta.Qa, Iktrsat hanında, Robtrrt .Fer. 
~e tnüracaatları ilan olunur 

• • • 
1. 2. 1938 tarihinden itibaren: . 1 
1 - Sürat tirenlerinde muteber olmıya.n tenzilli tarife~ere tevfıkan 1 

bilet almış olan aleliimıum yolcular tirene binmeden evvel ıstasyonlarda 
munııam ücret tediye ederek sürat tirenlerine mahsus munzam biletini 
almak şartile bu tirenlerde seyahat edebilirler. 

Silrat tirenlerinde muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsiz 
muamelesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde tirene binme
den evvel biletlerini temin etmiş olmaları kendi menfaatleri iktizasındandır 

2 - Sürat tirenlerinde muteber olmıyan tenzillli bilet hamili yataklı 
vagon yolcularmm sürat tirenlerinde seyahat etmek için tediye edecek
leri munzam ücret, umu.mi tarife ücretinin yüzde on iki buçuğa indiril· 
miştir. (202), 

• • • 
Yerli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılı muh. 

telif ebonit malzemesi 2/3/938 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare bin.asında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi oldu 
ğuna göre hizalarında yazılı muva.kk at teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve Na.fra Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olara~ Ankar ada malzeme dairesinden Haydarpa.
~tesellüm ve sevk şefliğinden dağrtılmaktadır .. (206) 

I S M 1 YERLt MALA A1T ECNEBI MALA AlT 
Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 

bedel teminat bedel teminat 
Lira Lira Lira Lira 

Vagon akkümülatör .. 
leri için ebonit kutu. 
ıar ve muhtelif ebonit 
parça çubuk ve lev
haları. 23365 1752,38 

• • • 
18500 1387,5 

Haydarpaşa deposuna bir sene zarfında gelecek •olan tahminen 40000 
ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltılması ve yerden makine ve 
v onlara yükletilme işi 3. 2. 938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 

t:S-Ha darpa.şa gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından 
k al y ızarf usulile ihalesi yapılacaktır. Beher ton kömürün tahliyesi iç.in 

1~pve 
1 
tahmili için de 19 kuruş muham~en bedel konul~uştt~ .. İste~lerin 

870 lira muvakkat teminat makbuzu ile kanunun .. tayan etti~ ~esikala.ı:, 
• telerin 7. 5. 36 tarih ve 3297 numaralı nushasmda ıntışar etmiş 

resmı gaze klifl · · gün t 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve te erın aynı saa 
14 de kadar komisyon reisliğine verilmesi lbmıdır. Bu işe alt şartnameler 
Haydarpaşa depo şefliği ile Haydarpaşada. 1 inci işletme komisyonu tara
fm<lan parasız olarak verilir. (342) 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 

Komisyonundan : 
1 _ Merkezimize ait fzmir Motörtl teknesinin tamiri ve makinasmm 

Dizel'e tahvili keşfi mucibince kapalı zarf USuliY,le eksiltmeye konul.mll§tur 

2 - Keşü bedeli (6,900) liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ~unlardı:r; 
A - İdari şartname. 

B - Fenni şartname. 

C - Proje. . . 
4 _İstekliler bu şartnameleri ilişikleriyle 1:>eraber 55 kuruş bedelinde 

merkeziımiz levazımından alabililer. 
5 _ Eksiltme 25 tltincikanun 1938 salı günü saat 15 de Gala.tada. Ka-

ra Mustafapaşa sokağında fstanbul Liman Sah.ili Sıhhiye Merkezi Satın 

Alma Komisyonunda yapılacktır. 
6 - Muvkkat teminat parası 517 lira 50 kuruştur. 
7 _ Eksiltmeye girecekler bu gibi işleri yaptıklarına dair resmI vesi

ka ibraz etmeleri şarttır. (74) 

lstanbul 

B 1 O C E L • • • Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 

yeni ve kıymetli bir cevher 
28 gün zarfında yaşll kadınları 

• • 
ıçın 

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

besleyiniz. Artık buruşU.kluklar kalmadı: 

25 yaşından soora. 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet -
ıniye ba§la.r. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar ve ih
tiyarlar. 

50 yaşlarmda mil
yonlarca kadınların 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gö
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

B i o c e J bu yeni 
cilt unsunmda cll
dinlzlııldnJn ayni 
dir. Adeta beşere
ni:ıin 18.zmıı gayri 
müfarlkicllr. Cildi-
niıt açlıkt.an öldür 
meyiniz. Onu ·Bi
ocel Ue besleyinJz 
ve ya.şlaındığmız 

zamanlarda bile 
cildinizin daiına 
taze ve cazip gö
rürunesinJ temin 
ediniz. 

BIOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edeblllrlz. 
Biocel'f zengin bir cilde 

malik oıa.. 50 yaşla.nnda 
bir kadın SO ve SO yaşla
nnda bir kadın 24 yaşın
da görünebilir. Genç km
lar da hiçbir vakit göre
mJyeceklerl şayam hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin prof esö
LTÜ tarafmdan keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan -
larda gizlenmiş cild hüceyratı mer
kezinden istihsal edilmiş saf BioceJ 
vardır. Bu cevher, pe.mbe rengin
deki Tokaloo kreminde cildinizi 
beslemek ve gençleştirmek için 
matlup nisbet dairesinde Mevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul-

Janmız. Beyaz rengindeki (yağsız) 

Toka.lon kremini sabahlan kulla .. 

nmız. Terkibinde ''Beyaz Oksijen,. 
bulunduğundan birkaç gUn zarfın .. 

da birbirinden daha beyaz Uç le
vin üzerine cildinizi §ayam hayret 

bir surette beyazlatır. Siz de hemen 

bu iki kremi kullanmıya başlayınız. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz •• 

Binlerce Tokalon mü~terisinden müesaeıemize mektub ya
zanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(Tokalan Kreminizden bihakkın istifade ettim. Yü
zümdeki firkin kabarcıklar zail oldu ••. ) 

Z. B. H. O. Faba 

11 

(T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun 
geldiğini itiral etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer 
olduğu halde T okalon sürdükten sonra beyazlanmakta ve 
ıılak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

-~ 

B. Şehir 1. B. M. E,i.. Tü. Konya 
Mektupların asılları dosyalarımızda sakhdır. 

Nafıa Müdürlüğünden: 

7. 2. 938 pazartesi günü saat 15 te lstanbulda Nafıa müdürlüğünde 
(989,07) lira keşif bedelli Üsküdar tevkif evi demir parmaklık işi açık ek 
siltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat (75) liradır. 

Istanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Divanyolu Beetekir Osman 
sokak 1 No. da ıiken elyevm ikamet
gB.hı meçhul Münür aleyhine Sultan. 
alımet üçüncü sulh hukuk mahkeme
sinden istihsal eylediği 24. 11. 37 ta
rihli ve 37-2196 No, lı ilama müs. 
teniden Fatmanm aleyhinize tahliye 
talebinde bulunmuş ve tanzim olunan 
38--152 dosya sayılı tahliye emri be
rayi tebliğ ikametgA.hmıza gönderil-

İsteklilerin en az (500} liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin
den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa müdürlüğünden ek
siltme tarihinden bir hafta evvel almmış ehliyet ve Ticaret odası: vesika... 
ları ile gelmeleri. (334) mişse de tahliye emri zahnna veri 

len meşruhatta mezkl1r ikametgahı
l 1 nrzr terkettiğinizi ve yeni ikametga

hınız da meçhul olduğu anlaşılmış ol. 
duğu mezkur tahliye emrinin icra 
mercii hakimliği kararile 15 gün mild 

P A T 1 
Kan çibanları, el ve ayak parmaklannm kaşıntı1ar, dolama, meme iL 
tihabı, ve çatla.klan, flegruonlar, yanıklar, tıraş yaraları, genlikler, 
koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark Spençiyari lciboratuvarı T. A. Ş. 

detle ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan işbu ilanın tarihi neş .. 

ve teslim etmediğiniz ve bu müddet 
zarfında tehiri icra kararı getirme
diğiniz takdirde ilam hükmünün wr. 

la icra olunacağı tahliye emri maka
mına kaim olmak üzere ilanen tobliğ 
olUDur. ( 4057) 

ZAYI - Kadrköy Askerlik şube
sinde yabancı olarak kay(lettirdiğim 
askeri vesikamı ve nüfus tezkerem. 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
zayilerin hükmü yoktur. 

326 dorumıu lbrahim oı?lu thssı..n 
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Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz, iştihanız yok mutlaka 

•• •• u 1-1 A S A Meyva 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve huzur verecektir. 

Şişe 25 büyük 40, dört misli 60 Kuruş 

~ıru~~N~~n~ 

~©l~ = .DDş 
ROMATiZMA 

ve 

Bütün ağrıları 
derhal 

.AKAS GiBi 
n<.~~eır 

eczanelerde 

1 lik ve 12 lik 
ambc_:ılajlarını 

T a~:itleıin~en 
sa~ınınız 

S~Fi i 
ismine dikkat 

ediniz 

.Galatasaray Alım Satım Komisyonu Ba,kanlığından: 
llk temınn.tı Muhammen F. Muhammen Mıktan 

Lira K. Kuruş Metre 
120. 75 460 350 Uıcivcrt Kumaş 
G::ı • ~·~cıar~ Lisesi.,,. lüzum otan yuknnda nev'i ve mıktarı ve ilk te 

minatı yazılı kumaşın 20-1-938 gününe müsadif perşembe günü saat 
15 de lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında lise er muhasebeciliğinde 

t oplanan komisyonda açık eksiltme si yapı!acaktır. 
Bu işe gırccek l crin nümune ve şartnameyi görmek Uzcre Okul idare 

sine ve Ticar0 t Odasının yeni sene vesika e teminat mnkbuzlarıyle 
belli gün ve saatte Komisyona gelm eleri. "50,, 

n isarlar Umum Müdürlüğünden : 
Çamaltı tuzlası için diplomalı bir makine veya elektrik milhendisi alı

Meyva 

M 

H A s 
Gazoz •• 

Limon, Portakal, Frenk üzümü, Muz ve Mandalina çeşitleri çı mış ır. 
usa relerinden yapdmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevfdir. Misafirlerinize HASAN GAZOZ 

ÖZÜ ikram ediniz. Yakında, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağ as Çileği nevileri sıkacakhr. 

. 

25, 35, Şişesi büyük 

TAM YERLi ALiDiR. 

YVA uzu 
EN HOŞ VE TAZE l\IEYV ALA 

RIN USARELERINDl~S ISTIHSA ı 

EDILl\llŞ TAUll BiR ME\'V A Tll 

ZUDUR. Emsalsiı bir foo harika.-. 

olduı!unclan tamamen taklld f'tliletı 

mesl mümkün değildir. Hazımsızh~ 

mide ranmnla.nnı, ekşiliklertnı \' ı 

~-~.w-' ~ııam muannld inkıbnzlan g-iderlr. Ağız kı 

DAKTiLO 

lwsuou izale eder. Umumi hayatı1 

tntizn.msızlıklnnru en emln surettA 

rslıı.b ve insana hayat ve can1ı1rt 

bahşeder. 

INGll..IZ KANZUH ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

IW •• 
ARANIYOR 

dört misli 50 liuruştur. 

Bütün Ağrdarın Panzehiridir 
Beyhude ısflrap çekmeyiniz ! 

V OZi e 

SA i i • 

--
BİR TEK KAŞE 

NEVH ZIN 
Bu muannid baş ve diş ağ
nlarını süratlc izaleye ka
fidir. Romatizma evcaı, si
nir, mafsal ve adale ıstıralr 

ları NEVROZİN'le 

tedavi edilir. --
Nezle, grip ve bronşite 
karşı en müessir ilaç 

NEVROZİN'dir. 
• • • 

cı nız. 

• 

TiCARETHANESi 

KELVINATÖR .. MARKONI - SPARTON 
TUNGSRAM - BIZERBA daireleri 

302 lstiklal caddesi - Beyoğlu 

Bir güna yanlıflığa mahal verilmemek için 938 senesi 

için memurlarımıza (turuncu) yerine (YEŞİL) renkte 

hüviyet varakaları vermiş olduğumuzu saygı değer müş

terilerimize bildirir. Memurlarımız her talepte hüviyet 

varakalarım ibraz edeceklerdir. J 
~ ---------~- Müdüriyet m:::m• ~ • ~ 

c FE erı 
Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil S"''"~ritiir 
------Bilumum eczanelerde bulunur 

Bir Türk şirketinde daktilo veya b üro işl~rinde istihdam edilmek üzere ' __ _...._ ......... ....-=----------.....- ----------
bir Türk Bayanı aranıyor. Muhasebeden anlıyan ve ingilizce bilenler Beled·ıye Sular i • 
tercih olunur. Tekliflerin yazı ile Beyoğlu 254 postn kutusuna yapılması "' re n en: 
~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tu~b~~~~m~~~~~~~~w~~ı~ 

::.,; gelen esaslı tamirat dolayısile Beyoğlu tarafında olduğu gibi lstnnbul cİ' 
nacaktir. Yüksek Mühendis tercih edilir. Taliplerin vesikalarile birlikte Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umum.f Neşriyatı İdare Eden: S. SALll\J 
idaremit memurJn şubesine mUraca.at etmeleri. (305) Gazetecilik ve Nesriyat Türk Limltet Sirketi. BasıldıEı yer TAN Matbaası 

betinde de yeniden ilan ed:linciye kadar saat 22 den sabah beşe değin sll
larm kesilece,ğinj sayın halkımıza bildiririz. (344) 


