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ra Caddesi Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah

rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 
1938 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

ispanyadaki Boğuşma Yalova, Sevinç İçinde 

Teruel, Top Ateşi Altında Büyük Şef Y alovada 
Tamamile Harap Oldu Törenle Karşılandı 

1 Şiddetli Bir Harp Devam Ediyor, Çok 
Yanlıs 

Bütün Şehir Alevler içinde 
• 

Atatürk, inşaatı Biten" Otel Termal Yalova,, yı 

1 

Bir Gortis 
1 

--o-

~lımet Emin Y ALM~tN 

D ün masam üzerinde Ame
rikadan gelmit bir zarf 

buldum. İçinden Nevyorkta Ko-1 
lombiya Oniveraitesi, Gazeteci
lik Mektebi Dekanı Cari Acker
man'ın yazdığı bir risale çıktı. 
Risale bugünün milletlerara.sı 
gazeteciliğindeki cereyanlara, 
hizmetlere, noksanlara dair ha
zırlanmıf umumi bir etütten iba
rettir. Bir rapor teklinde Kolom
biya Üniversitesi Rektörlüğüne 

hitaben yazılmıtbr. 
Rapordak pahsm esası şudur: DUn

ya yüzünde bir kara veba başgöeter. 
miştir. Bu veba; fikir hürriyetine 
karşı olan tazyik ve istibdat cereyan. 
lArmdan ibarettir. Eski asırlardaki 

veba. salgınları nasıl milyonlarca in
eanı kısa bir zamanda ortadan kaldır. 
mışsa tazyik ve istibdat şeklindeki 
mi.nevi veba da insanlığın mukadd&
ratı lbenne ayni yolda teelrler gös. 
term edir. Id ar t · sanların Mir

larca çalışarak fikir hürriyeti. eeklın.. 
de admı adrm tahakkuk ettireblldik. 
leri kıymetler, yeni vebanın tesirile 
bir hamlede silinmekte, ortadan kalk
maktadır. Vebanın Arazı da, fJdr 
hürriyetinin yayım vasıtaları arasın. 
da, en evvel gazeteler üzerinde te. 
sir göstermektedir. 

Carl Ackerman, kara vebanın tesir 
sahası hakkında bir dünya ha.ritası 

neşretmiştir. Haritada salgının tam 
tesir yaptığı yerler karaya bvyanmış. 
tır. Tenkit hUrriyetini az, çok koru. 
yan mahdut memleketler beyaz bıra.. 
kılmıştır. Hürriyeti orta bir derece
de muhafaza edenler de küçük nokta 
larla işaret edilmiştir. 

A vrupada beyaz olan memleketler 
Ingiltere, Fransa, Isveç, Norveçı 

Danimarka, Felemenk, Belçi -
ka ve Çekoslovakyadan ibarettir. F.s.. 
tonya, Litvanya ve Letonya orta d&
recede hUrriyet sahibi memleketler 
diye noktalarla işaret edilmiştir. 

T eruel cephuinJen 
bir harp manzarası 

Londra, 22 (TAN) - lspanyadan 
gelen son haberlere göre, Teruel cep 
besinde son derece şiddetli bir muha 

rebe başlamışt.ır. General Franco 
kuvvetleri, şehri geri almağa azmet 
miş görUnü)torlar. Frankistler, Garp 
tarafından şehri çevirmek için uğra 
şıyor ve topla tayyare kuvvetlerin -
den istif de ediyorlar. Bugün Te . 
ruel şehri şehir olmaktan çıkmış ve 
tam manasile yangın, ateş, ve fela
~t sahnesi olmuştur. Şehre hiç bir 
tarafın da sahip olduğu iddiasma 
imkan kalmamıştır. ÇünkU şehir mil 
temadiyen bombardıman edilmekte. 
ve bu ~ıtizden mUtemadiyen kasıl·p 
kavrulmaktadır. ŞE-hirde in.san namı 
na bir kimse kalmamıştır. 

Hükfunet tayyareleri, Sala -
mankayı bombardıman etmiştir. 9 ö 
ıu. 20 yaralı vardır. 

Asiler, Kastellon Uzerine bomba 
yağdırdıklannı, 70 kişinin öklilğünü, 
50 kişinin ağır yaralandığını bildiri
yorlar. 

• Estramaduv cephesinde Cilınhu 
(ArkaAı 8 'nc•clr.) 

Kadınların Askerliği 
Hazır a a Kanun Layihası Meclisin 

Bu Devresinde Görüşülecek 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden)

.Kadml&rm askerliği hakkında hUkU. 
metin hazırladığı layihanın Kamuta.. 
ym bu devresinde görUşüleceği anla. 
şılmaktadır. U.yiha, bugün meriyet. 
te bulunan askeri mükellefiyetler ka. 
nununun yaş ve cinsiyet tahditleri 
hakkındaki maddelerini değiştirmek 
te ve fU hükmü koymakta.dır:· 

"16 yaşına geltm her Türk çocuğu, 
ad-cerllk çğına girmJş 81lı"l'lln-. askerlik 
mü1rd.Ieftyetı.ı!n 900 haddi 65 yaştır ... 

BugUnkü kanun, yalım 20-45 yaş 
lar ar8J3ındaki erkekled bu mükellefi 
yete tabi tuttuğuna göre, değişiklik 
fevkalade müh m olacaktır. Li.yiha. 
kanunlaştııktan sonra, aynca bir Di -
zamname ile kadml&rm askerlikte g6 
recekleri vazifeler tespit edilecektir., 
Anlaşıldığına göre, kadınlar, daha zi 
yade hava hilcumlarına karşı korun
ma, muha~ecilik, ord»°un giyecek 
ve yiyeceğini hazrrlıyan müesseseler 
de vazife alacaklardır. 

Deniz Silihları Yarışı 
CiddiEndişe Uyandırdı 

• • 

Londra Muahedesini lmzalıgTJn 
Devletler Toplanacaklar 

Şereflendirdiler, Otel Dünden itibaren Açıldı 

- '"' ;;-, Bil.yiik el diitt abah Y alovada rJapurdan çıkarlarken 

Hariciye Vekili Yak>va, 22 (Sureti mahsusada gi - kmdan görmek iç n uyumamı§, bekle.. 
• den arkadaşımızdan) - Büyük Şef mişti. Yalova, bir yılın hasretinı bır 

Cenevreye Atatürk, bu sabah saat 5,10 da refa. an evvel dindirmek ıçın sabırsızlanı
katlerinde Başvek 1 B. Celil Bayar, yordu. Hareket Ediyor DahıJiye Vekili ve Parti Genel Sekre.. Büyük Orıderı. Yalovaya get;rmek 
teri B. Şttk?11 Kaya ve matyeUennde te olan "Heybeliada... vapuru, nht1-
kf zevat bulunduğu hklde Yalovayı ma yanaştığı zaman. heyecan bUsbtı 

1 şereflendirdiler. tün arttı. Halk. kaynaşıyordu. 
Atatürkiln Yalovaya teşr0fleri, bu. Şef Atatürk, sabah saat 9,10 da va 

rada sonsuz bir sevinç uyandırdı purdan çıktılar. iskele meydanmda 
Halk, akt.amm erken aaatlerindenbe. toplanan halk, onu içten gelen bir ae 
ri, Büyük Şefe kavU§ma.k ve onu ya- (AN(a4'ı 8 \ncıJ•\ 

Dünkü Yangın Faciası 

Sultanhamamı Civarı 
· Büyük Tehlike Atlattı 

B. Rü,tü Aras 

Hariciye Vekilimiz B. Tevfik RüŞ;
tü Aras, dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmiş ve Perapalas oteline in
miştir. Rıiştü Aras, Milletler Cemi
yeti Konseyinin 26 Kanunusani top
lantısına iştirak etmek üzere bu ak
şam Cenevreye hareket edecektir. 

Paris, 22 (A.Al - Milletler Cemi-

200 Odalı Katırcıoğlu Hanının Üst 
Katı T amamile Yandı, 400 Bin 
Liralık Ticaret Eşyası Kül Oldu 

H aritanm en hatalı yeri, TllrkL 
yenin karaya boyalı memle • 

ketler arasında gösterilmesidir. Ra. 
poru hazırlıyan müessese, yalnız ilmi 
gayeler takip eden bitaraf bir müesse 
sedir. Memleketim z hakkında böyle 
b ·r hataya düşmesi ,dünkü sayımız. 
da ortaya koyduğumuz noksanlarm 
nekadar büyük ve nekadar zararlı ol
duğuna yeni bir delildir. Yani bizim 
birçok yeni şeyler yap•ığımızı harict 
Alem öğrenmiştir. Fakat bir yakın
dan tetkik eden mahdut ecnebiler ha 
riç olmak üzere Atatürk Türkiyes!nin 
hür ve demokrat simasmı hakkile ta 
nıya.nlar ç.:>k. azdır. Bilakis memleke 
timizi diktatörlUkle idare edilen. de. 
mokrasi ile alakası olmıyan, münaka 
şa hürr yetine kıymet vermiyen mem 
leketler arasında tasnif edenler pek 
çoktur. 

l 
yeti Konseyinin 26 ıncı İkincikanun 
toplantısında bulunmak üzere Cenev 
reye gidecek olan İngiliz Hariciye 
Nazın Edenin Paristen geçerken bir 

lngiliz donanmasının en yeni zırhlılarından bin 
Bu haksız telakkiyi ortadan ka1dır 

mak için her vesileden istifade etmek Vaşington, 22 (TAN) - Japonla. 201 reyle reddedilmıştır. Bu gemile.. 
bir ihtiyaçtır. Memleketimiz barış ide nn 43 bin tonluk gemiler inşa ettiği rin inşası Japonyanın son hattıhare. 
alı bakımından, demokrasiye bağlılık bakkmdaki h .. berler burada endi§e u keti ka.rşısmda lilzumlu addeWimekte 
bakımından, ·Ieri görUş ve gidiş b&- yandırmıştır. Reis Roosevelt'in deniz dir. 
kımmdan dünyanın en ziyade hanı, programı hakkmdaki muhtırası me- Diğer taraftan Japonlar, deniz in 
demokrasi ve terakki taraftan mem rakla beklenmektedir. Bu hususta şaatı programı hakkında sarih hır 
leketlerinin safında yer almıştır. Yol parlAmentoya ancak gelecek hafta ıza şey söylememekle beraber dolap.o 
daşımrz olan bu memleketlerin bizi hat verileceği tahmin ediliyor. şayiaları tekzip etmemektedirler. Ja.. 
hakkile tanımamaları bUYllk bir nok 1 pıilyon dolar kıymetindeki iki pon Bahriye Nezarett namına söz söy 
•aaıdır. w ı.nşaamı mene matuf olan bir lemiye salilıiyettar bir zat, bu husus 

:\ tnClde) .tacl.1ö;r:IKJl!0 n kongrede 27 reye k8.l'§I ta diyor ki: (Arkaaı 8 incide) 
,.. a 

glln kalacağı teeyyüt etmektedir. 
Fransız Hariciye Nazın ile Pariste • 
buluşup görüştükten sonra beraber Hanın alevler aaraında kalmlf manzarası 

===!,:!,::!'t!:... aı Sultanham·amı, dün, büyük bir Dün saat 15,30 da, hanın üst katın 

E V D O K T O R U 
yan~n h tehlikesi atlattı, İstanbulun daki trikotaj fabrikasında, çuval ima 
en buyuk hanlanndan biri olan Ka· lithanesinin bulunduğu kısımdan, 

(YEDIGUN) tara.fmdaıı forma ....._ tırcıoğlu Hanı, baştan bqa yanmak henüz belli olmıyan bir sebepten do
dnde netredllen bu çok faydab fl'I An. tehlikesi geçirdi. Fakat, ateş. hanın layı yangın çıkmış ve ateş derhal bü 
slldopedWnin ikinci formaaı çıktı. üst katı tamamen ve yanındaki hanın yümiye başlamıştır. Dün, öğleden 
Bttttln bayilerden lst.eylnlz. birk~~ .?'1~ kısmen yandıktan sonra sonra, her taraf kapalı olduğu için, 
,. - - - - - - ---- - - - - - sönduruldu ateş, birdenbire görülememiştir. An-..... suwuanaıur~<zJWL4M$J . 

Yangının tafsliatı sudur: (Arkuı 4 üncüde) 



Yazan: 
rAli Haydar Mithat 

[Tercnıne •e iktibas 
bakla mahfuzdur,] 

TAN 

DENİZ VE LİMAN : 

23 - 1 - 938 

Çok Çocuklu 
Hakimlere 
Yardım 

Meşrutiyetin Hatası: 

·Gazi Köprüsü 
inşaat işinde Yeni 
Bir ihtilaf Çıktı 

Müsteşarlık 
İşlerini Deniz
bank Görecek 

Ankara, 22 (TA~ Muhabirin
den) - Çok çocuklu hakimlere 
yardım hakkındaki kanunun tatbi

Denizbank ıteşkillt kanunu hUküm.. katına geçilmiıtir. Hakimler bir 
leri, bugün lktisat Vekaleti deniz müs Kanunusanideki yaş ve çocuk ade

di hakkındaki maliımatı Adli~e teşarlıgı~ tarafından görülen.bütün il Yunanla Anlaşmamak 
No. 54 

S araydan Perapalas oteline dö 
nünce herkesin beni me. 

rakla beklemekte olduğunu gör
dum. Sarayda 3, 4 saat kalmam 
dostlarımı endişeye düşürmüştü. 

Akşama dogru İngiltere sefiri 
Sir G. Lowteri ziyaret ettim. Ab
dülhamidin beni Londraya sefir 
tayın ettiğini, fakat bunu reddet
üğimi anlattım. Sefir dedi ki: 

- Bu vazifenin tarafımzdan 

kabul edilmesini beklerdim. İki 
hükUmet arasındaki dostluğu kuv 
vetlendirmiye iyi bir lrnil olurdu
buz. Çok sevdiğiniz vatanınıza da 
bu suretle büyük bir hizmette bu
lunurdunuz. Vazifeyi reddetmeniz 
beni cidden meyus ettL 

Sefirin bu sözleri beni birden
bire şaşırttı. Kendisine fU cevabı 
verdim: 

- İngilterede senelerce ' yaşa
dım. Orada hep Sultan Hamidin 
zulmiınden fiklyet yollu nepi
yatla meıgul oldum. Kral Yedinci 
Edvard bugun İngiltere tahtında 
bulunuyor. O da babama daima 
büyük bir sevgi gostermiş, Abdül
hamidin musteblt idaresine karşı 
olan nefretini saklamamıftır. Şim 
di ben Sultan Hamidin sefiri ve 
mumessill sıfatiyle ne yüzle Kral 
Yedinci Ed vardın kar111ına çıka
nın? 

- Siyast hldi5eler geçici fey
lerdir. Bugün iki devletin siya_ , 
1eti, aradaki müşterek menfaatle-
re uygun, kar11lıkh münasebetler 
kul"l1l,4ktır. Bu maksada hizmet 
etmek, vatanınıza da hizmet et
mek demektir. 

Y ı dız sarayına üçüncü ziya
retimin ertesi gunü İzmir 

foluyla Avrupaya hareket ettim. 
İzmıre vardığımın üçüncü günü o 
zaman İzmir Valisi bulunan eski 
Sadrazam Ferit Paşa bulunduğum 
eve geldi. İşlerin vehame;t keabet
tiğini, İstanbulda ihtilil çıktığını 
anlattı. Bu haber üzerine İzmirde 
fazla durmıya lüzum görmedim. 
Saksunya adında bir Alman vapu
runa binerek Pireye hareket et
tim. 

Vapurda birinci kolordu ku
mandanı Mahmut Muhtar Paşa 
vardı. 31 Mart hldlaesini bütün 
tafsilitiyle anlattı. Vukuatı yakın 
dan takip için Atlnada kalnuya 
Mahmut Muhtar Paşa ile beraber 
karar verdik. Büyük Britanya ote
line yerle§tik. 

zun uzadıya görüştük. 
O zamanlar Yunanistnnı idare· 

eden adamların fikirleri hep ayni 
noktada birleşiyordu: Türkiye ile 
samimi surette anlaşmak ... İster o 
vakit Başvekil olan B. Mavro Mi
hali olsun, ister sonradan Başve
gilliğe geçen B. Skulidis olsun, 
hepsi Türkiye ile anla.şmıya taraf_ 

tar bulunuyorlardı. 
Skolidis her iki devletin İngilte

renin direktifi altında bir harici 
siyaset idare etmek üzere yeni bir 
yolun yoldaşı olmalannı istiyordu. 
B. Mavro Mihali daha ileri gidi-
yordu: iki devletin A. vusturya ile 
Macaristan arasındaki bağlardan 

da daha sıkı bir şekilde bir birlik 
haline gelmesine taraftardı. Panis
lAvizm tazyikine karşı iki taraf 
için bundan başka medet olmadığı 
nı ileri sürüyordu. 

Yunan diplomatlannın bu ka
naatleri, kendi menfaatleri bakı
mından da, bizim menfaatimiz ba
kırnından da düşünülecek blr
§Cydi. 

Cihan Harbinden sonra Poinca
renin neşrettiği vesikalar açık bir 
suryette gösteriyor ki Mefl"Utiye
tin ilanından sonra yaptığımız en 
büyük hata Yunanistanla anlat
mamaktır. Eğer Yunanlatanla bat 
başa verseydik Balkan harbinin ve 
diğer bir takım f ellketlerin önüne 
geçmek mümkün olacaktı. Fakat 
Balkan Harbinden evvel cıGirit bi
zim canımız• nekaratım tuttur
muı olan ifratklrhk cereyanlan 
kar§lSında bu hakikati İttihat ve 
Terakkiye anlatmıya imkan olma
dı. 

Aşağıya suretlerini geçirdiğim 
iki mektup, Yunan devlet 

adamlarının o sıralarda ne düşün
duklerini ve bizimle anlaşmayı ne 
kadar alAka beslediklerini göster
miyt! kifayet eder. Sonradan Baş
vekil olan B. Skulldis mektubunda 
şöyle diyordu: 

Pazartesi, Nisan 1909 

Aziz beyim, 
Hariciye Nazırı, ya~ın •a

at on bir buçukta Hariciye 
Nezaretinde •izi benimle 
beraber beklediğini bildircli. 
Şark •iycueti hakkında ta• 
.avvurlarımızı ve lngÜtere
nin buna dair ne dü,ündü
ğünii, ne yapmak i.ıediğini 
bu mülakat .;ze anlatacak
tır. lngiltere Sefirini gördü
nüz mü? 

Sizinle Jaima beraber 
S. Skulidiı 

B8fVekil B. Mavro Mihali şöyle 
diyordu: 

Per~mbe Nisan 1909 
Azizim Mitlaat Bey, 
Birkaç nutuk •öylemelı ve 

Gazi köprüsünün inşaatına devam 
edilmektedir. Köprünün 30 dubasın -
dan 17 si bütün malzemı::ldle birlikle 
buraya gelmiştir. Diğer 13 U de mar
ta kadar gönderilmiş olacıı ktır. KC;p. 
rü 24 duba üzerine kurulacak, diğer 
altı d•ıba ihtiyat olarak kalacaktır. 

Yalnız, belediye ile mşantı "zerine 
alan Alman firmast arnsmda yC'ni l:ıfr 
ihtilAf çıkmıştır. Kör-ilni1n ynlnız ee-

MAARİFTE: 

Yoksul Talebeye , 
Y apllacak Yardım 

İlkokullardaki yoksul talebeye 
yardım için kurulmuş olan birlik 
merkezi idare heyeti yarın Halk Par 

tisinde Valinin Başkanlığında bir 
toplantı yapacak, mekteplere yapı
lan yardımın genişletilmesi için ha
zırlanan programı tetkik edecektir. 

ldareaizliği Görülen Müdürler 
Maarif Vekaleti muallimler ara

sında tesanüt temin edemiyen ida
resizlikleri görülen, sicil ve sair iş
lerde beklenilen faaliyeti gdstermi
yen mektep mUdUrlerini idarecilik. 
ten çekmiye karar vermiştir. 

* Muallimlerin birikmiş kıdem 
zamları için pa.za.rtesi gUnU Maarif 
mUdUru ile Vali a.rasmda bir görtlşme 
yapılacaktır. 

Otobüs 
Tahkikatı 

Mülkiye müfettişleri, dün Cumar
tesi olmasına rağmen sabahtan ak

şama kadar vilayette k:almışlar ve o
tobüs meselesiyle meşgul olmuşlar

dır. Otobüs tahkikatının mümkün o

lan süratle bitirilmesi icap ettiğin

den müfettişler bugün de çalışacak
lardır. 

lırkamın ,,rogramını anlat
malı üzere Peleyonezi do
IQftun. Si:ıe evvelce •Öyle
diğim gibi, gerek Lariıe fi
mentlileri muelui ve gerek 
T ürlriye ile münaıebetleri
mi.z hal kımızın zihnini •on 
derecede ifgal etmektedir. 
Bu muelelere dair evvelce 
ne,,ettifim kitaptan Ja aze 
bir nü•ha gönderi.yorum. 
T ürlriyeye ait kınmların ter· 
cümaini tlamatlım •eve •• 
ve yapmıftır. Malı.at, bu 
mueleler halıkınJa nzın 
Jilılıatinizi ve alakanızı u· 
yandırmalıtır. Samimi .ay. 
gdarun. 

Mavro MihaU 
(Arkuı VaIJ 

mir olnuyan bazı kısımları arasma 
kon·.ı,acak demirin nlıJpet ve miktarın 
dan doğan bu ihtilaf bı1r ~da hallolu

namamıştır. Belediye k;;.ı., u Pt" mi.ıdü. 

ı-U Galip, bu mesele hakkında ı 'afıa 

Vekô.letile temas etme'( Uzere Ankara 

ya gitmiştir. Maamaiıh •hti:afın Na. 

fianm müdu.halcsile :;akında halledile 
ceği zannediliyor. 

BELEDİYEDE : 

Et işi için Bir 

Komisyon Kuruluyor 
Etin .ucuzlatılması ve ayni zaman. 

da mezbaha resrruH!n hay,·an baı;ıma 
değil kilo Uzerlııden alınması etrafın. 
da.ki çallşme.lı:ı~·a dP.vom edilınektedir! 
Şimdilik bu ;alışma a .. her iki kısım. 

da da kAğct t.izerinde ve rakam?ara 
milnhasır kalmaktadır. Yakında Mez 
baha resminin kiloya çevri: me işinin 
idare tarzile bu şeklin tatblkhıden hu 
sule gelecek vaziyetleri t.etkik ve tes 
pit etmek üzere bir komisyon kurula 
ca.ktır. 

Diğer taraftan et bir marttan iti. 
baren ucuzlatılacaksa da bcieıliy.min 
z.ıyanrnı kapatmak üzere C'erralıpaşa 
ve Haseki hastaneleri ancak ın ~u vıl 
başı ohm bir haz·randa devredilecek 
tir. Halbuki belediye mezbaha resmi 

ni bir marttan sonra noksan olarak 
tahsil edeceği iç"n belediyenin 937 büt 

çesinde eski hesaba göre konulrnu~ 

hizmetler muattal kalacaktır.Bu clhe 
ti belediye reisi Ankarada iken al~ka 
dar makamlara Hildirmiş belediyenin 
bu isteği yerinde görUlmtlştUr. AIAka 
Clar makamlar ibu hususta bir formW 
tespitile uğra.Şrnaktıidırıar. Bu iş te 
şubatın ortalarına kadar bitirilecek 
ve netice belc~fyeye bildirilecektir. Be 
lecliyenin et meaelcsinde kati hareke. 
te geçmesi için bu formUliln de bele
diyeye tebliği 18.zımgelmcktedir. 

Aaf alta Çevrilecek Yollar 
Şehrimizde asfalta çevrilecek yolla 

ra ait proje ikmal edilmietir. Bu pro 
je biri 937 ve diğeri 038 biltçelerile 
yapılmak ı.ere iki kısmı -
dan mürekkeptir. 937 bütçesile 
yapılacak olan )\jllar bugünlerde n) 

rılacak ve nisan br.şmda yapılmıya 
b:ı.ş ı anacak tzr. 

1 ._ _sı_R_KA_ç_s_A_rı_RL_A_ı 
B eledıye yeni yıl butçesile ııpor ku 

rumlarma esaslı ııekilde yardonda 
bulıınacaktır, 

• A vuıturya hülrikmeti, pütiln memleket 
ler hakkında malQmat •e fotoirafi 

leri ıhtiva etmek üzere kitap hazırlamakta 
dır, Bu arada tchrimia için de rnlm ve ma 
lumat lıtenmıtir, 

• Ü niveraite rektörü Cemil Bllael, bir 
ay ıonra Isvlçreye ıldecek, beyne) 

milel, devletler wnwnl hukuku ltonarealn 

Vekaletine göndermişlerdir. Vekaleri Den z'bankta toplamıştır. Yeni 
Jet te çocuk nisbetine göre bunla-

şekle göre, mUsteearlığm işleri De - nn göreceği yardımları te5pit ct-
nizbankn devredilecektir. Denizbank ı miş ve Şubat maaşlarından birer 
ta.m teşkilatı ile çalışmıya başladığı lira kesmek sureti~ le ilk adımı at
zaman, mUstcşarhk 18.ğvolunacaktır. 

mış bulunmaktadır. 
Yeni bir umumi müdUrlük, banka ile 
vekaletin irtibatını temin edecektir. Maliye Vekaleti bu hususta def-

terdarlıklara ve mal müdürhıkle-
Deniz milşteşan Sadullah Güneyin rine emir vermiştir. 

Dcnizbank idare meclisi reisliğine ge. 
t~ilmesi katlleşmiş gibidir. Şimdiki Ankarada Borsa Binası 
halde deniz müsteşarlığına bağlı bu. Ankara, 22 (TAN Muhabmnden) - Bir 

luğU kaç gündenberi ııchrlmizde bulunmakta 
lunan den z ticareti mUdür de olan borsa acenteleri birliii genel ıekre 
doğrudan doğruya vekAlete bağlı bir teri Nedim Akçer, bu akşamki trenle Is 
umumt müdilrlilk haline getirilecek- tanbula hareket etti, Nedım Akçcr, şehri 
tir. , mizde Ba(Vekil ve Maliye Vek 1i tarafın 

dan kabul edilmiştir, 
Denizbank teşkJIA.tınm alacağı şekli Bay Cel11 Bayar, Nedim Akçer'e çok 

tespit edecek esaslar, umumi mUdilr memnun olduklarını ve ıelimlannm butUn 
tarafından eeaa itibarile hazırlan - borsacı arkadaıılara bldirilmesinl emrctmi11 
mış gibidir. Umum mildilr tir, Bqveldlin aellmı telgrafla latanbula 
Yusuf Ziya Onişln bu iş iç"n hafta L bildirilmittlr, 
çinde Ankaraya gitmesi muhtemeldir. BB.tVekilimiz, ayni zamanda Ankarada 

Bankalar caddesinde yeni bir borsa b:na 
TeşkilAtm getireceği en mühim ye 91 yapdmaaı için a1lkadarlara emir vennlı 

nillk, bankaya bağlanan idarelerin tir, Nedim Akçer Ista.nbulda arkadatlarıle 
muhasebe işlerinin bir elde toplanma görüııtükten sonra, haftaya kadar tekrar 

tedi Un b t Ankaraya relerek yeni açılacak boraanm 
sı ve bUtün gelir ve ye m ase e teknik iıleril• metrul olacaktır, anlaııldı 
lcrlnin mUşterek banka muhasebesi ima göre, acentelerden hemen hepsi Aıı 
tarafından görillmesi olacaktır. karaya ıelecek ve borsa lıleri burada dl 

Umumi idarede, bankaya bağla -
nan mUe88e8eler bugUnkü. tekillerini 
az çok değişikliklerle muhafaza ede. 

ceklerdir. Yalnız, bugUn ayn ayn ça 
lışan Trabzon, Istanbul, tzmir ve Mer 
sin limanlan için, Ankarada Deniz 
bank merkez.inde birleşt"rilm~ tekbir 
idare kurulacaktır. Şimdiki halde, de 
niz ticareti mUdürlüğU tarafından çev 
rilen klavuzluk idaresi deDenizba.nka 
bağlanmışt:Jr. Bunun için de Deniz -
bankta ayn bir !lervil!I kurulacaktır. 

MÜTEFERRİK : 

Esnaf Cemiyetlerinin 

Bütçeleri Hazır 
E•naf Cemiyetleri amam! heyetleri 111 

battan itibaren 937 .eneıinln heuplarile 
938 senesi yardım bütçeleri etrafmda cörüıt 
mek üzere toplanacaklardır, Eminönü hal 
kevlnde ıubatm birinci gi.inll toplanacak 
!ar ıunlardD": Bakkallar, Kahveciler, Se 
kerciler, Sucular, Dokumacılar, Z ıubatta: 
Ekmek yapıcılar, lokantacılar, sütçüler, 
Dört !iUbatta: Ayakkabıcılar, arabacılar, 

Bahçıvanlar, Balıkçılar, Prrmcılar, Be11 11u 
batta: Kasaplar, lebleblcner, Deniz ve lcll 
çilk, nakliye esnafı, Yedi ıubatta: Maranro• 
tar, Otelciler, Soförler. Saraçlar, Sıvacılar, 
8 ıubatta: Hamamcılar, Yorıancılar, Yapı 
yapıcdar, oduncu ve kömürcUler, Beyoila 
halkevinde de şubatm birinde: Terziler, 
Uçiinde: Garson •e milıldratçılar, Sekizin 
de: Muıiki aanatlcirta~ile çiçekçiler, 

Balkan Tütün Ofiıi 
Tütün konferansı, son toplantısı

nı yann yapacak ve dağılacaktır. 

Konferansın yannki içtimaında fiç 
devlet arasında müşterek bir tütün 
ofisi kurulması için karar verileceği 
bildirilmektedir. 

de Unlverıltemlzl temail edecektir, 

• B ır corap ıabrikumda caı ... n maki 
nlıt KevıaJ, ıol kohınu makbıe7e 

kaptırarak yaralanm11tır, 

ha ıeniı ve muntazam bir ıurette icSan 
edilecektir, 

B. Fuat Bulca 
\ 

Mezuniyet Aldı 
Ankara, 22 (TAN Muhabirinden)

Ttırk Hava Kurumu Baıkanı Çoruh 
Mehuıu Bay Fuat Bulca istlfa hak
kındaki kararından dönmtıı ve sıh· 
hi sebepler ileri ıilrerek mezuniyet 
atemiıtir. Kendisine bir buçuk a7 

mezuniyet vel'ilmittir. 
Bu mUdcl•t aarfuula l!arl(a glcleeak 

ve mezuniyetini Pariste tedavi ile 
geçirecektir. Hava Kurumu ltl'firln• 
Erzurum Mebuau ve ikinci Reis Ba1 
Şükrü Koçak bakacaktır. 

KCimUr Alacak Gemiler 
Ankara, 22 (TAN Muhabirinden)

İstanbul Elektrik Şirketinin kömür 
ihtiyacı hakkında Nafıa ve İktısat 
Vekaletlerince müştereken hazırla

nan nizamname Vekiller Heyetin
den çıkmıştır. Bu nizamnameye gö
re, Devlet Demiryollan, Denizbank, 
İstanbul Elektrik Şirketi, Mono Kar 
bo, Franko Türk ve Ereğli Şirketi 

namına Zonguldaktan kömür alacak 
gemtler Martın on beşine kadar nö
betten istisna edileceklerdir. 

* Ankara, 22 (TAN) - Ankara 
Şehir Tiyatrosu Ali Sühanın Alev 
adlı eserinin ilk temsilini bugün yap
rnııtır. Temsil muvaffakıyet kazan
mıştır. 

*Ankara, 22 (TAN) - Ankarada 
yeni açılan İmren lokantası bu gece 
Ankaradaki gazeteciler ve diğer mat 
buat mensuplan için bir ıuvare ter
tip etmiftir. 

Abbas Hilmi Pqa, Geldi 

O zaman Türkiyenln Atlna se
firi Nabi Beydi. Her akpm otele 
gelir, aldığı havadisleri bize bildi
rirdi. Bir akşam Nabi Bey sefaret
banede bfr ziyafet verdi. İstanbul
dan kaçanlardan Baban Zade İs
mail Hakkı Bey de yemekte hazır 
bulunuyordu. Sofrada Mahmut 
Muhtar Pqa ile Baban Zade ara
llnda flddetli bir münakap kop
tu. Mahmut Muhtar, irticaa İtti
hat ve Terakkinin bulretaiz hare
ketlerinin 1ebep olduğunu ileri IÜ
rüyordu. 

SeIAnikte hareket ordmu ku
mandanlığından Nabi Beye gelen 
bir telgrafta heplmlzin Seliııije 
gitmemiz bildiriliyordu. Mahmut 
Muhtar Pap bu arzuyu seve leVe 
ıcabul ettL Ben bir ıivil ııfatlyle 
hareket orduauna iftirakte fayda 
gonnedim. Nabi Beyle Mahmut 
Muhtar Papnın aradan fikrimi 
ıieğiftlrmedi. 

HADİSELERİN RESİMLERİ 

Sabık Mısır Hidiv! Abbas Hllml 
Pap, dün sabahki ekspresle Avru
padan şehrimize gelmiş ve Perapalas 
oteline inmiştir. Hidiv Abbas Hilmi 
Pap, memleketimizde bir müddet 
kalacaktır. 

ı 

ITAKVIM HAVA 1 

Pata, bir yük vapuruna binerek 
derhal Selaıiğe hareket etti. Ben 
de iki gün daha kaldıktan sonra 
friyeste yoluyla Pariae yollandım. 

K orfuya gelmi§ olan Almanya 
İmparatoruna: ıHoı geldi

Dizıı demiye Yunan Hariciye Na
EJ.n B. Baltacı memur edilmişti. O 
da bizim vapurda idi. Kendısiyle 
:Ati.nada tanıtmıştık. Vapurda u. 

Uünlrü Katırcıoğlu ham yangınından bir görünüf: 
Atef, Ainanın ahfap olan altıncı katını 

1Gmamen aarmıı uaziyette. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kayanın 
kızı Bayan BUatı Kaya ile B. ilhan Savut'un 

Anltaratla yapılan niWh mera.iminde 

ve 

23 Birinclkanun 1938 
PAZAR 

1 inci ay 
Arabi: 1557 

Gün: 31 Kaıon: 77...ı 
Rumi: 1354 

Zilkade: 21 Ikincikllnun: 10 
Gün .. : 7,20 - Ofle 
ikindi: 14,58 - Aktam: 
Yatır: 18,48 - imlik: 

12,25 
17,13 
5,36 

YURTTA HAVA VAZJYETJ 
Yurdumıuda hava umumiyetle bu 

lutla, Sivu Eılrııehtr havalısı slıılı recmi11 
tir, Rüzsirlar Erede, tımaJden Karaderus 
kıyılarmda ııarpten orta kuvvette esm~tir, 

Dün lıtanbulda hava az bulullu reçnuı 
rUzrlr ılmali şarki istikametinden saıuye 
de 2 metre hızla eamiıtlr, 

Saat 14 de barometre 767,4 milimetre 
idi, Hararet ea çok 9,5 ve en az ııfır san 
ticrat olarak ka:vdedilmiııtir. 
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.M. a ·h K·e rri e Ie r de 
Senenin eo güzel - En ııefifi - Şahane ve Muh teşe1n t.Uml 

il 
. . ~. . . . . . . . . 

CİNAYET: 

Kadın Yüzünden Çıkan 
Kavgada Adam Ölmüş 

Davaya Bakılırken İki Dün 
Şahit Tevkif Edildi 

Dün ağır ceza mahkemesinde çok 1 
kar ık bır kadın kaçırma ve adam YARALAMA: 
öldürme davasına devam edilmi§tir. • 1 
Bu suçlar Silivride işlenm'ştir. Dava Bır şkence Davası 
nın bir mevkuf, üç gayrimevkuf dört 
te suçlusu vardır. Silivrili nalbant Son Safhada 
Mustafa, Az'me ısm nde dul bir kadın 
la sevişmi§ ve bir gUn kadını kaçır -
mıştır. Kadının eski kocasmda.p bir 
çocuğu ve kayın biraderleri vardll'. 
Olen kocası çok zengin olduğu için ka 
dma ve çocuğuna hayli miras bırak 
maktadır. Fakat kadının kayın bira
derleri, bu mirasın ve servetin keneli 
ailelerinden nalbant Mustafaya geç -
mesine razı değiller. A.zimenin oğlan 
kardeşi de ablasının nalbant Mustafa 
ile birleşmesini k tiyen doğru bul
muyor. O da merhum eniştes nin bi
raderleri gibi dU§ünUyor. Bir gece, A
zimenin oğlan kardeşi Muharremle 
kayın bıraderleri top'anıyorlar ve nal 
bant Mustafanm evinin kapısını kır8-
rak Azimeyi almak istiyorlar. Jşe de 
sokak kapmını tekmelemekle başlıyor 
lar. Derken evin etrafını meraklı bir 
halka sarıyor. Nalbant Mustafa da ta 

• bancasmı çekerek pencereden kapıya 
boşaltmıya başlıyor. Serseri bir kur 
şun, bu Sll'ada hadiseyi yatıştırmak 
için giden muhtar Halile rastlıyor v~ 
zavallı adamı derhal cansız yere se
riyor. Işte dünkü dava budur. 
Kaçınlan Azime, hA.lA. nalbant Mus 

tafanm ev nde oturmaktadır. Musta.
famn da Azime adlı bir kız kaı dcşi 
vardır. Bunlar da mahkemede şahit 
olarak dinlenmişlerdir. Mahkeme, bu 
iki adaş kadmm yalan yere yemin eL 
tiklerine kanaat geti!'dlği içlıı hakla 
rmda takibat yaııOUYa lilzum gör -
mUş ve mUddeiunıumiliğe teslim E't -
mlşti.r Muhakeme. gelmiyen .,ahitle
rin cağmlması içın talik edilmiştır. 

UskUdar asliye ceza mahkemesi, 
bir şkence ve yaralama davasma de
vam etmiştir. Şikayetçi Beykoma 
berberlık yapan Mahmuttur. Suçlular 
da Çubuklu karakolunun eski p~Usle 
rlnden Fevzi ve Bedi ile komiser Me
cit ve bakkal Seyittir. 

Bu celsede 20 şahit dinlenecekti. 
Bunlardan ancak on altısı gelmişti. 

Şahitlerden Murat ilk tahkikattaki i_ 
fadesine uymıyan şehadette bulundu
ğu için hakiın hakkında takibat yap_ 
mrya lüzum görmüştür. Muhakeme, 
gelmiyen şahitlerin çağırılması için 
tehir edilmiştir. 

Şoförün Müdafaası Yapıldı 
Karagilmrilkte Sofya isminde bir 

kadına kamyonu ile çarparak ölümü
ne sebebiyet verdiği iddia edilen şo
för Tafil'in muhakemesine, asliye dör 
düncü ceza mahkemesinde dün bakıl_ 
mıştil". Bu celsede, suçlu ve.kili avu_ 
kat Esat, müdafaasını yapmıştır. B. 
Esat, suçlunun seyrüsefer talimatına 
aykırı bu- hareketi bulunmadığını :i.. 
zah etmiş, fen memuru tarafın

dan verilen raporun da bunu te 
yit ettiğini söylemiştir. 

Bay Esat, şoförün vaka sırasın~ 

da hızlı gitmediğini kaydederek, ka.. 
dmın yürüdüğü istikameti birdenbire 
değiştirerek kamyonun bulunduğu ta 
rafa gitmie olmaaı yUziindM Jr;uanm 
vukua geldiğini izah etmiştir. 

Mahkeme, kararın tefh mi i in du
ruşmayı başka güne bırakml§tır. 

Dünkü Yangın Faciası 
(Ba.c;ı 1 incide) karşıdaki Aşir Efendi Hanı ve diğer 

cak çeyrek saat sonra, duman ve a- komşu binaların eşyaları v~ bu han
lev sutunlan yukselirken, Beyazıt lann depolarındaki mallar çıkarıl

yangın kulesi tarafından farkedimiş mıya başlanmıştır. Yangın yerine gi
ve saat 15 47 de İstanbul itfaiyesine den cadde ve sokaklar itfaiye araba
haber verilmiştir. Bır dakıka. sonra, lan, malını kurtarmıya çalışan kira
İstanbul itfaiyesi hareket etmiş ve cılar, kalabalık bir halk kütlesi tara-
15,53 te yangın yerine gelmiştir. İt- fından hınca hınç doldurulmuştu. 
faiye yetiştiği vakit, hanın butün üst Yangın yerine gelen Emniyet Müdü
kısmı, müthiş alevlerle yanıyordu. İt rü Salih Kılıç, itfaiye müdürü İhsan, 
faiye derhal faaliyete geçmiş, fakat, lazım gelen tertibatın alınması için 
koca hanı saran alev sütunları o ka- emirler veriyorlardı. 
dar korkunç dalgalar halinde genit- Saat 15,30 da başlıyan yangın, sa
lemek ve etrafa sirayet etmek istida- at 19 a kadar devam etmiştir. Dün 
dını gc>stermiştir ki, Beyoğlu itfaiye- havanın sakin ve rüzgarsız olması, 

sine de haber verilmek zarureti hl- yangının Sultanhamamı, Mahmutpa 
sıl olmuştur. Saat 16,5 ta Beyoğlu şa ve civan için bir Afet haline gel
itfaiye grupu da yangın yerine gel- mesini muhakkak ki önlemiştir. 
mi§ bulunuyordu. Zarar hayli fazla 

itfaiyenin gayreti Katırcıoğlu hanı, 40 sene kadar ev 
İkt grupun son gayretle çalışma- vel ın,a edilmiş, Istanbulun en büyük 

lanna rağmen ateşi söndürmek ça- hanlanndan biridir. Mahmut Muh
buk olmamış, ahşap olan hanın üst tar Paşa veresesine aittir. Handa 
katındaki büyuk kalas parçalan, a- 200 den fazla oda, 50 kadar ticaret 
levler içinde etrafa düşmiye başla- müessesesi vardır. Muhtelif müesse
mıştır. Üst kattan kurtulan 56 metre selere ait 400 bin lira kıymetinde ol
murabbaında ahşap bir bölme parça- duğu tahmin edilen ticaret eşyası da 
sı, korkunç gürültülerle ve alevler yanmış ve ıslanarak hasara uğramıt
içinde yanarak caddeye düşmüş, bu tır. Bu etyanın mühim bir kısmı ma
esnada, burada, hortumları sırala- nifaturadır. Af8ğı katıa.ntıa. bulunan 
makta olan 6 itfaiye neferi, en.kaz ve yanmıyan bir kısım kuma§lar da, 
altında kalmaktan zor kurtulmuşlar- fazla sudan berbat olmuştur. Bu ara
dır. da, handa depolan bulunan, Osman-

Yine bu sırada üst kattan yana- lı Bankası, Selinlk Bankası. Doyçe 
rak düşen büyük kalaslardan biri, Banka ait mühim miktarda ticaret 
garip bir tesadüfle, hanın bodrum ka eşyası da yanmıştır. Üst katta, bir 
tı penceresinden içeri girmiş, burada- çuval fabrikası, iki bez, birkaç triko
ki tiftik balyelerini tutuşturmuştur. taj ve Joz. N. Acimana ait bir kontr 
Biraz sonra da, ateşin Katırcıoğlu pllık fabrikası bulunuyordu. Bunlar 
hanının yanındaki binaya sirayet et- .da tamamen yanmıştır. Çuval fabri
tiğı gorulmiıştur. İtfaiye, derhal bu- kası, Benese aittir. Yanan bez fabri
raya da su sıkmıya başlaınıstır. U- kalanndan birisi Benasima'rundır. 
zun çalışmalardan sonra, hanın yal- Tahkikat 7t1pılıyor 
nız u t kı mı feda edilerek ateş son- Yapılan ilk tahkikata göre, ateş, 
durul bilmiştir. en üst katı i§gal etmekte olan İtalyan 

Bu esnada, yine kontıfll hanlardan tebaaaından Manceri'ye ait çuval 
Yusofidis hanının çatısı da tutuşmuş, imalAthanesinden çıkmı§tır. Yangı-
fakat hemen önlenmiştir. nın sebebi henüz tespit edilememiş-
Ciuardalıi binalar tehliltetlc tir. Bina, sigortalıdır. Müddeiumumi 
Hanın ust katını saran atepn bir muavinlerinden Rept tahkikata el 

türliı sonmek bilmemesi, dijer civar koymuştur. Dün gece geç vakte ka-

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

İhtiyarın Cesedi 
Morga Kaldırıldı 

ıııı 

Görilhnemfş bir muvaffakıyetle MELEK sinemasmd:a devam «liyor. Programa ilive ola.rak: Çin su1ann. 

da batın.lan PANAY zırhlısı ve Yunan veliahdDl.111 ÜXliwç merasimi v. s •.. Seanslar: saat 11..2-4,15-6,30 gece 

Bugün sıa.a.t 11 de t6nzl1Ath matine 

!ki gün evvel Aleksi Yani isminde 
yaşlı bir adam, Emirglnda denize dUş 
müş ve Beyoğlu belediye hastanes ne 
kaldırılmıştı. Evvelki gün akşam has 

tanede öldüğü için müddelumumtlik •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tahkikata lüzum görmüş ve tablbia
dil Enver Karanı muayeneye memur 
et.misıtir. Doktor dün cesedı muayene 
etmiş ve açık bir ölüm sebebi görme_ 
diği, hastane de vaziyeti aydınlatacak 
malumat veremediği için morga nakli 
ne lüzum göstermiştir. Yaninin bir 
gözü kördür. Iki kolu da sakattır. Bir 
sefarethanede müstahdem olan oğlu 
dün müdde'umumniğe müracaat ede-

iki saat durmadan kahkaha, katıla katıla gülmek 

Methur Fransız komedyenlerinin emsalsiz eseri 

BAŞKASININ KILIGINDA 
ARMAND BERNARD - ANDRE LEF AUR PlZELLA - JANINE MERRY 

Bu kadar neşeli, zevkli, eğlenceli film görülmemi,tir. 

Bugün T Ü R K sinemasında 
••••••••••Bugün aaat 11 de tenzilatlı matine••••••••••-

rek babasının morga kaldırılmaması- !!!il••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
m, çünkü fakir ve malül olduğu için 1 
yaya olarak Trabyeye gitmek ister -
ken ayağı kayarak denize dUşmU§ ol 
duğunu iddia etmiştir. Bu talep ka
bul edilmemiştir. 

Zehirlenerek Kim öldürülmüt? 
Topkapı sarayının önündeki bostan 

tarda bahçivanlık yapan KAzmı, ge -
çenlerde ölmüş ve beled ye doktoru 
da cesedini muayene ederek gömillme 
sine mUsaade etmi!}tir. 

Akrabasından birisi milddiumumt 
liğe milracaat ederek Kazımın r.ehir _ 
lencrek öldilğUnU ileri sUrmUştUr. 

Milddeiumumllik Kazımm cesedini 
mezardan çıkartarak ölilm sebebinin 
tespiti için morga kaldırtmıştır. Veri
lecek rapor vaziyeti aydınlatacaktır. 

Geçenlerde Ermeni hasanesinde 
doktor Emanuel'n amel yatından son 
ra ölen bir kızm da cesed' mezardan 
çıkarılarak morga gönderilmişti. 

ISTANBUL BELEDiYESİ ŞEHiR TIYATROLARI 
T epebaşmda 

DRAM KISMI 

~m~ PERGÜNT 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYNAROZ 
Kıaclısı 

istiklal Caddesinde 

KOMEDi KISMI 

Her Yer 50 Kuruştur 
Morg, bu ceset hakkındaki raporunu ••••••• .. ••••• .. 
henüz müddeiumumifğe vermemiştİr. .Bugün SAKARYA Sine masanda 

.. R.·. -~ . . :.:.·~ ... ;~·a·(·:- ~~\,:·(·:/. ;-· .· .. a··-· ·y ·o·· . ·ı" <.. . '~: .. 
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BugUDkll program: 
18TANDUL R 'DYOStJ: 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 PUlkla Türk musik si, 12,50 

Ha.:ıadis, 13,05 Prof, L ko Amar: keman 
konseri, piyanoda bayan Sabo, 14,00 Son 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat ayarı ıS,30 Plakla danı muıikiıi, 
19,00 Krlftzen Aıımm kızı Nihal tarafm 
dan Tilrlı: musik si ve halk şarkıları. 
19,30 Konferans: Prof, Salih Murat (Rad 
yo dersleri), 20,00 Milzeyyen ve arkadaı 
ları tarafından Turk musikisi ve hali< 
ıarkıları, 20,30 Hava raporu, :i!0,33 Omer 
Rıza tarafından ar pça söylev, 20,45 ~:ıy 
Muzaffer llkar ve arakdaşları tarafın 
dan Turk musıkisı ve halk şarkıları, 
(Saat ayarı), 21,15 Orhan Borar Violon 
ıolo, piyanoda Valant n, 1 - Sonate 
(Sol minör): Henri Eccles, 2 - Dansc 
Slave: Dvorak Krei ter, 3 - Nocturne 
(Sol d ;:z min6r) Chopin, 21,45 Orkes 
tra: 1 - Lalo: Le Roi 'Yı ouverture, 
2 - Straun: Tout Vlenne valse, 3 -
Svendsen: Zorahayda, 4 - Translateur: 
Hochzcitszug in Lıliat, 5 - Lcfort: Pre 
micrs Jours de printcmps, 22,15 Ajans 
haberleri, 22,30 Plikla sololar, Opera ve 
operet parçalan, 22,50 Son haberler, •e 
ertesi günün programı, 23,00 Son 

yapılmıştır. Birkaç kişi zan altında
dır. Tahkikat bugün de devam ede
cek, yangının hakiki sebebi anlaşıla
caktır. İtfaiye müdürlüğü de, raporu 
nu bugün hazırlıyacaktır. 

Yanan üst katın kAgir sütunları 

yıkılmak tehlikesini gösterdiğinden, 
~irefendi caddesinden geçilme51 me 
nedilmiştir. İtfaıye, bugun, bu sütun
lan yıkacaktır. 

Dün yangın esnasında Sultanha-

lstanbul Komutanhğı 
ilanları 

tstanbul Komutanlığına bağlı kı
taat ihtiyacı için (21,000) kilo Sa
bun ihalesi kapalı zarfla 4 Şubat 
1938 Cuma gUnU saat 16 dn yapıla
-ca.ktlr ~ ~ti (5880) 
liradrr. llk temina.tı 441 liradır. krt 
namesi her gfin öğleden evvel Ko -
mia;yonda görillebilir Jsteklilerlnin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sa.yılı kanunuın·2 ve 3 ncU mad 
delerinde yazılı vesi.kalariyle bera
ber ihale günü ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek 
tupları Fındıklıda lstanbul Komu -
tanlığı Satın Alına Komisyonuna ver 
meleri. (343) 

MEVLiDi ŞERiF 

Dehakar artist C H A R L E S B O Y E R 'nln 
Sevimli sarışın J E A N A R T H U R 'a karşı 

beslediği aşkın kuvvetini ... Sevimliliğıni ve bütUn teessürlerini 

BİR SAADET GECESi 
emsalsiz ve orıjinal büyük aşk filminde-göreceksiniz. • 

D•"l8teb PARAMOUNT .fUltNA\. ve ~gm evıtal!tt 

superfil~-· ve ATINADA YUNAN VELIAHDININ 
izdivacı merasimi.. Bugün saat 11 de tenzil~tlı matine 

IHER J<ADINA 
BiR ERKEK 

filminin muhteşem musikisi... Lüks ve zarafeti ... Göz kama,tıran de
kor lan... Cazip mevzuu.... Berlin operasından 

TRESI RUDOLF ;::i· 
Merhum Ahmed Aldıkaçtı'nın 

ruhuna ithaf olunmak üzere ö- Bu hafta S C M lE R Sinemasına 
nümüzdeki 23 Son 'Kanun 1938 halk kütlclcriru koşturuyor. Cidden bugün 21evk ve takdirle seyredilecek 
Pazar günü Sultanahmed cami- çok gUzel bir filmdir. Bugün saat ıı de tenzilatlı matine 

inde öğle namazını müteakıp ••••••••••lllıi•••••-••••••••••ııl 
mevlidi ferif okunacaktır. Arzu 

eden ihvanı dinin tetrifleri rica 

olunur. 

mamına giden yollarda birkaç saat 
seyriscfer durmuştur. 

Odun Buhranı Var 
Çankırı, (TAN) - Odun buhranı 

devam ediyor. KöylU, getirdiği odun 
için çok para istemektedir. Belediye, 
Ilgaz ormanlarından tomruk getirte 
rek kilosunu bir kuruştan sattırma 
ya baelam13tır. 

ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 
Yarın gece Kadıköy 

(SUREYYA) 
SiNEMASINDA 

Askerlik işleri 

Yoklama.ya Davet 

Eminönü yabancı askerlik tubesinden: 
334 doiunılulanıun yoklamalarma bat 

lanılmııtır, Yabancı ıubeler ballı:mdaıı olup 

ta Eminönü, Fatih YC Eyüp kualan -
takaları dahilinde oturan 334 dofumla mil 
kcllcflcrin nüfus cüzdanı, ikametclh MiM 

di ve üç kıta fotofrafi ile her giln öileye 
kadar yoklamaları yapılmak üzere Saltaa 

ahmette dikilitaı karıısmda EminönU ~ 

Bir marangoz dükkanı yandı 
Evvelki gece, sa.baha karşı Beyoğlun 
da, Tünel ciV'8.nnda marangoz Kiko- • 
nun imalathanesinden yangın çık

mış, marangozhane ile iistündeki oda 
kısmen yandıktan sonra söndürül
müştür. Ateşin, sobadan sıçnyan kı

vılcımdan çıktığı anlaşılmıştır. Raıumla.r Terzihuesi hancı askerlik ıubesine milracaatlan, 

.'' KLEOPATRA .. "Roma At.ıler içinde .. ve Ehli Salip Muharebeleri 
Fllimleı1nl gölgede bırabn bir §3heser 

KAR.TACA 
IWIQliiiMUHARE ELERi . 

Slnmıacıhk tarihinin m pmwızıam fllml - Rakiki 100,000 flgilntll, 10,000 atla 

88ker - SOO muhal'ebe ftl1 - M ydkmtl tarlhf harp gemisi 

Türk çe Söz;lil 
Bugün İ P E K ve S A R A Y sinemalarında 

Programa Dive olarak: Çin sulannda Japonlal" tan.fmdaa A.merlkuı PANAY arlılmmm batMJ.mul ('lllrk~ 16dtl) • ~amuı vellahdlnla 
AUnaıda evlenme merutm1. BugtiD w.t 11 de taazllUh madne. 

hanları büyük bir tehlikeye sokmuş, dar 30 dan fazla alakalının sorırusu ------------------------------------------------.1 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0--

Mısırda yenllik ile ananecilik mücadele hallndedir. · Bu hal, kadınların kapan· 

ması meselesinde de ikiliğe sebebiyet veren bir amil olmuıtur. Yeni Krallçe, 

düğiln merasiminde peçeyi attığına ve Mısırın bütün münevver kadınhğı peçeyi 
TAN'm hedefi: Haberde, iıkirde, 
her şeyde temiz, dürüst, satnimi 
olmak, karim gazetesi olmıya 

kaldırmak lehinde bulunduğuna göre, lleriıl için vaziyet ae olacakhr 7 

• • • çalışmaktır. 

-0-

:ABONE BEDEU 
Tnrldye Ecnebi 

1400 Kr, l Sene 2800 Kr, 
750 :t 6 Ay 1500 • 
400 :t 3 Ay 800 :t 

Yeni Mısır Kraliçesi Mısır 
150 :t 1 Ay 300 , 

lı!illetleraraaı posta ittihadma dahil ol
lllJyan memleketler için 30, 16, 9. 3,5 lira 
4111'. Abone bedeli pqindlr: Adrea detlt 
tirmek 25 kuruıtur. Cevap için melrtuı> 
lara 10 kuruşluk pul illvni lbımdır. 

Kadınlığı İçin Örnektir 
rcONüN MESELELERi 1 

Eski Harflerle 

Basılan Gazeteler 

[Yazan: M. Zekeriya] 

Yeni harflerin kabulUndenberl on 
'111 geçti. Eski nesil, yeni nesil artık 
>'eni harflerle basılmış eserlerden 
hqb birşey okumuyor. Böyle olda
iu halde memleketin bazı tarafla
rında eski harflerle basılan bazı ıa
zetelerin satıldığını haber alıyoruz. 

Bize bu haberi Aydm bayiimiz 
~riyor. Beyrut ve Şamda memle
ketten kovulmuş yilzelliliklerden 
hazdan eski harflerle Türkçe gaze
teler çıkanyorlar. Bu cazeteler na
aılaa hududumuzdan içeri ıiriyor ve 
aatıbyormUJ. Batta bayiimiz •Şam 
•e Beyruttan ıelen eıki harfle ba
aıhnlf ıazeteler satışının pnden sil· 
ne arttıiından ve Tilrkiyede çıkan 

.razetelerin satıımı durdurduğun

dan• pUyet ediyor. 

Bu ıueteler memlekete nasıl IP
rlyor, açıktan açığa nasıl satılıyor? 

Bu akıl alır İf dejildir amma, hü
ldimetin ehemmiyetle dikkatini çek
nıe;yi bir vazife bildik. 

* 
Sovyet Rusyada 

Casus Hastahğı 
B6ttın milletler bir taraftan sillh

lanırken, bir taraftan da gizli casus 
teşkilitım kuvvetlendirmiye, muh
temel dllpnanlan hak1nnda 7alun
dan mal6mat almıya, ve onlann 
lçlade bozpnlaklar vilc:ude ıedr

mlye çabf11orlar. 
Bu hammab faaliyet, saman sa

mu buı memleketleri casuslara ve 
easm faaliyetlerine kup uyanık 
bul111U1Uya 1evkediyor. Bu uyanıklık 
bau bir hastalık halini abyor. Bir 
umanlar Japonya11 böyle bir has
talık lltilA etml9tl. Japonyada bulu
na her Amerlkab ve ın,tllzden 
filphe ediliyor, her vealle ile banlar 
tevkif olanuyorda. 

Bir Od 1enedenberl de bu hasta
lık Sovyet Buayada büküm stlrmek
tedlr. Sovyet Busyanm kanaatine 
söre memleket dahilinde bulunan 
her ecnebi füpheli bir adamdır. Hu
duttan .ıeçen 7abancı 7olcuların 

yüzde dokum cuustur. Banlar or
duya, hükumete, fırkaya kadar to
kulnuqlardır. Memleketin kurucu 
faaliyetini 1ekteye utratan bunlar

M ısır Kralı Birinci Faruk ile 
Kraliçe Feridenin düjiinü 

e§i ender göriililr bir tarzda kut
lanmıf bulunuyor. 

Feride ismi, genç Kraliçeye, 
.Kral Faruk tarafından verilmiş

tir. Kral Farukun babası Kral Fu
at •F• harfiyle başlıyan isimleri 
uğurlu saydığı için bütün çocukla
rma "F" barfile baflıyaıı isimler 
vermiştir. Genç Kral da babasının 
bu telAkkisine hürmet göstererek 
genç Kraliçeye F harfile baılıyan 
Feride ismini ·seçmiftir. 

Kral Faruk ile Kraliçe Feride
nin evlenmeleri hAdisesi bir bakım 
dan çok mühim bir tarihi hld.i8edir. 
Belki de Fıravunlann devrlnden
beri, hiçbir Mısır hilkümdan, bu 
tekilde evlenmemiştir. Bu hilküm 
darlann çoğu, kimsenin haberi ol
madan, sarayında yetlten ve saray 
hizmetlerine, teşrifatına vlkıf bir 
veya birkaç kadınla gizlice evle
nirler ve efkln umumiye kimlerin 
kraliçelik ettiğini bilmez, bllmiye 
de lüzum görmezdi. 

Kral Faruk, bu ananeye son ver
mlı bulunuyor. 

Kraliçe Feride, tam bir Avrupai 
terbiye görmüş, birçok seyahatler 
yapmış, her yerde tam hüniyeti
ne ve tam hukukuna sahip mede
ni bir insan gibi gezip dolaşmış mü 
nevver bir gençtir. Buna rağmen 

Kraliçe, Mısınn eski Adetlerine u
yarak bir dereceye kadar kapan
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

M ısırda kadınlann kapanmam 
meselesi Mısırın içtimai ha

yatında ikiliğe sebebiyet vermek
tedir. Çünkü Mısırın bütün münev 
ver genç kadınlığı peçeyi atmak le
hindedir. Bunların hepsi de yazın 
memleket haricinde en A vrupaf ve 
en medeni bir hayat yaşarlar. Fakat 
meı{ıleketlerine döndükleri zaman 
yalnız hususi muhitleri içinde ay
ni hayatı sürerler ve umumi ha
)"ltta göreneğe uymak mecb\ll'fye
tfnde kalırlar. 

Nitekim son düğün meruimln
den önce hazırlanan prosramda 
Kraliçenin billurdan bir arabaya 
binerek evinden saraya gitmesi ve 
halk tarafından selamlanması ka
rarlaştınlmış olduğu halde, bu 
mecburiyet yüzünden program tA
dil olunmuş ve Kraliçe saraya ka
palı bir arabada gitınif, ve akid 
merasiminde de hazır bulunma
mış, hatta nik&h vesikasını bile 
imzalamamış, bütün bu vazifeleri 
onun namına babası yapmlflır. 

Mısırda yenilik ile ananecilik 
mücadele halindedir. Arada ana
necller başlannı kaldırırlar ve 

da. S.7allat kurumana kurtarmak !!!!!!'!!!!!!!!!1!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!1111!!!!!'!!1111!!!!!~!!!111!! 

lçla bilk6met bunlara karp pddetli nız dahilde defil, hariçte de Sovyet•1r temizlik mücadelesi açtı. Blr~k lerin dostlannı rencide edecek hi
killll8ler asıldı, öldtlriildU, hapla ve- ditelere sebebiyet verdi. lngtlizler 
7a aefyedlldi. bu yüzden bir türlü Sovyetlere karp 

mU.amahaklr bir siyasete taraftar Nihayet bu hutalıfın bir ayılm• 
devri reldl. o vakit bu işte pek ileri olmadılar. Frantız matbuatı Sovyet-
sldlldlği, birçok kimselerin iftiraya ler aleyhinde nepiyata bqladL Bu 
\'e eurnala kurban gittikleri anlapl- fena tesirlerin Sovyet - Fransız 1 t-

tif aluna bile tesir etmesinden kordı. Ve iki üç akşam evvel Moskova 
rad70111 yeni bir karar ilin etti. tf- kalabilir. 
tiraya ujnyan, işinden alınarak JU· 
ra7a buraya nefyedilen parti izası
lllll tekrar itleri baılarma getirlle
eeil blldlrildi. 

Bu uyanmada yeni toplanan genç 
Sovyet parlamentosunun rolü oldu. 

• Parlimentoda bir kısım Aza yapılan 
han haksızlıklar üzerine hlikdnıetin 
dikkatini çekti. Tetkikat yapmak 
lüzuma duyuldu. Ve kısa bir tet
kik. hakikaten birçok yanhtlıklar ya
pıldıtını, ve bu yüzden partinin sa
dık hasından birçoğunun gadre uj
radıfını meydana çıkardı. İfte pmdi 
hfik6met bu hatayı tamir etmiye, 
\'e dahilde bir istikrar yaratmaya 
cahpyor. 

MMmafl1ıı b• euaa Jauta1ıiı 7al-

* Amerikaya Gitmek 

lstiyenlere 
Nevyorkta School of Social Work 

mektebinde tahsil etmek üsere tim· 
diye kadar müracaat edenlerin çotu 
aracbjunız şartlan hab delillerdir. 
Bu sebeple bu müracaatların çotua• 
isaf mümkün olamalDlftır. Zaman 
da ıeçmiı hulwulutu için timden 
sonra müracaat edilmemesini. ve 
kendilerine kabul edilmedkileri hak· 

kında aynca cevap verilmiyenlerba 
baau bir cHap olarak kabal etmele
rini rica ederim. 

vaziyete hakim görünürlet. Fakat 
çok geçmeden bunun tam zıddı ile 
karşılaşmak mümkündür. 

Yeni Mısır Kraliçesinin kapalı 

gezmesi veya Kralın bütün hayatı
na karıımaaı, merasim ve kabul
lerde hazır bulunması, Kralın 

yanında taht üzerinde mevki al
ması da bu iki zıt cereyanın vazi. 
yetine bağlıdır. 

Yoksa genç Kraliçe hakikaten 
en ileri ve en modem terbiyeyi al
mış, İngiliz mekteplerinin en yük
seğinde çalışan kızlar gibi çalış

mıf, tenis ve basketbol oynamıya, 
kışlan İsviçrede spor yaprnıya, o
tomobil sürmiye alışmış, münev
ver ve medeni insanların her temiz 
ve yüksek ihtiyacını tatmıf bir 
gençtir. 

F akat anla~lan bugünkü şart
lar içinde genç Kraliçe, Kra 

liçelik vazüelerini zevcinden ayn 
olarak yapacak, zevci erkeklere 
mahsus bir ziyafetin başında bu
lunduğu sırada. o da ayn bir dai
rede kadınlarla meşgul olacaktır . 

Kral Farukun validesi Kraliçe 
Nazlı da ayni mecburiyetlere tAbi 
olarak yaşamıştı. O da evlendikten 
sonra hareme çektlmek ıztırarında 
kalmıştı. Kral Fuat te, kadın hür-. 
riyeti taraftan idi, fakat ananenin 
ve ananecilerin kuvvet ve nüfu
zunu tanıdığı için ihtiyatlı davran 
mak mecburiyetini hissetmişti. 

Yüksek tahsil ve yüksek şahsi
yet sahibi olan Kraliçe Nazlı, ge
çen Y•Z Kral Faruk ile birlikte 
Avrupada yaptığı seyahatlerde a
çık gezmiş ve Kral Fuadın ölümün 
den sonra yirmi sene süren harem 
hayatından aynlarak peçe koymak 
Adetini de mühim tadillere uğrat
mıştı. 

Qerek Kral Fanıkun, ge. 
rek Kraliçe Feridenin daha 
çok fazla ilerleme taraftan olduk
la.n şüphe götürmez. Bilhassa genç 
Kralın, en t~miz hflrrlyet havası 
içinde büyüyen ve yetişen refika
sının yeniden harem hayatına gir
mesinin ne acı bir mecbutiyet teş
kil edeceğini herkesten fazla tak
dir ettiği muhakkaktll'. 

K ral Faruk 1836 da İngiltere
de bulunduğu sırada Krali

çe Feride de İngilterede bulunu
yordu. İkisi de blrlblrlerine yakın 
yerlerde ikamet ediyorlar ve her-

gün birlikte gezip dolaşıyorlardı. 

Daha sonra ikisi de birlikte bütün 
İngiltereyi, hansayı ve İsviçreyi 
dolaşmışlar, iklAl birlikte k1' epor-
Jarma lftlrak etmielerdi. 

Kraliçe bundan başka çok iyi 

Nefse itimadı n Büyük Rolü 
Bundan bir müddet evvel bir Bir çocuğa, bir adama, yahut bir 

beklr arkadaşım evlendi. Kırk memurunuza aptal olduiunu, hiç· 
yaılannda vardı. Karuı ona dana bir ite yaramadıtuıı, her yaptJb 
deni almasını tavsiye etti. Çflnldl iıi fena yaptıfuıı, beceremediğini 
kadm gençti. Balolara, çaylara söylenenlz, o adamuı cesareti kı· 
ıitmek istiyordu. Kocası dans bil- nlır. Şevki kaçar. Yavq yavaı 

mene buralara litmenln zevk\ ol- kendi kablliyetaidiiine kendi ele 
mıyacaktı. iıumır ve hakikaten umaa ile hiç-
Arkadaşım batından ıeçenl fliy- bir İfe yaramaz bir adam olur. 

le anlatıyor: Fakat bunun aksi teknllt kulla-
•Blr dans bocasma ıtttlm. Ba- lllllıs. MuluıtabDUa daima tefel • 

na ZO sene evvel öğrendiğim dan- deeek bir dllle lronutunas. Onun 
sın zaran dokunacatuıı söyledi. kabiliyetine hıandıtınua b8fkala· 
Hlçblqey bilmiyor ve dansı ta- rmın da bllmeelııl temine ahpıus. 
ınamen yeniden 8tfenlyormutum ç 
rtbt hareket etmemi tavsiye etti. Bu teknik o adamda nefsine iti-
Onan bu söıleri benim cesaretimi mat uyandıracaktır. TıtebbU.le-
kmlı. Vaqeçtlm. rinde kuvvet verecektir. Devesini 

. artıracak, ve onu muvaffakıyete 
•ikinci bir dans hocası tuttum: silrilkliyecektir. 

Bu adam, benim fevkalAde iyı 
dam ecleblleceğimf, az zamanda 
ölreneeettml temin etti. Eskiden 
öğrenip te unuttuğum hareketle
rin de yardımı dokunacatmı söy
ledi. Beni tefvik etmek için elin
den ••leni yaptı. Kusurlanma gk 
yumdu. Ben iyi dansedemfyeeeği
ml blllyordam. Fakat hocanm söz

leri bana kuvvet verdi. Baldkatea 
u zamanda damı öirendlm. Şim
di mtlkemmel damediyormn. 

Ba ~tik fıkradan alıawak den 
pdar: 

imanlar evveli başkalannın 
kendileri hakkındaki tellkkileri 
ve telkinleri altmda kalmaktan 
kurtulamazlar. Memurlannudan 
iyi it almak istiyorsanız, onlara 
emniyet ~ itimat cöste~- Be
cerikllzllklerl tberbıde delil, ma
vaffakıyetleri . llzerinde durunuz 
ve onlan daima tefcl ediniz. 

En beceribb :ıwmettiiinb •· 
dam abe 111DDUtdıiJn•• ftler 7apa
Wllr. 

·tahsil görmüştür. 1936 da btr fel
sefe kursunu takip etmiştir. 

Bu bakımdan gerek Kral, gerek 
Kraliçenin tam manasile Avrupai 
bir hayatı tercih ettikleri fÜphe 
götürmez. 

Fakat, demin aöyledilfmlz gibi, 
Mısırda Yenilik ve ananecilik çar
pışma halindedir. Bu çarpışmayı 
had bir safhaya gotüren ciiier bir 
amil, siyasi vaziyettir. 

Siyasi vaziyet son zamanlarda 
çok bozulmuftur. 

Çünkü esas kanun üzerinde açı
lan münakap Mısırda iki siyasi 
cephe vücude getirmiftir. Bunla
rın biri Kral taraftan, diğeri Vefd 
taraftan, daha doğrusu V efdin 
temsil ettiği esas kanunu koruma 
davasının taraftandır. 

Bu siyasi mücadelenin ateşli bir 

safhaya girdiği sırada içtimai bir 
mücadelenin kapl.IUU açmak alA

kadar taraflarca hoş görülmüyor 
ve bu ylbden her iki taraf içtimai 

mücadeleyi ve lçtimat reform me
selesini daha ileriye bırakmayı 

tercih ediyor. 

M ısırda lçtimat reform davası, 
lidersiz kalmış bir davadır. 

Bu davanın alıp yürümesi ve esas

lı bir cephe teşkil etmesi için Kral 

Faruk ve Kraliçe Feridenin bu işe 
önyak olınalan kilidir. Fakat Kra 

hn şimdilik bu itten çekineceji 
muhakkak sayılıyor. Fakat bu çe

kinmenin 8mill yalnız siyasi delil
dir. Mısırda ananeciliğin en kuv
vetli kaynağı sayılan Camiülezber 

rektörü, Kralın hocası olduğu için, 
Kralı eski Adetlerden ayrılmamak 
için ilma ettiği söyleniyor. 

Bununla beraber me1ele, Kral 
Farukun elindedir. Kral J'aruk .Mı 

sır kadınlannın medeni 19Vtyede 
yapmalan için tarar verir ve Kra 
liçe Feride bu yolda örnek tefldl e
dene Mwr bir içtimai reforma 
kaVU1DLU1 olur. 
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!!!!~J:'EI 
Ostad M. Turhan Tan 

Alman DeğerbllirlğL 
[Yaan: Aka Giincliiz] 

Frenkçe •Temps• gazetesinin ede
bi icmaller yapan muharriri - Levan
ten 10yamlardan aldıiı sakat ma16-
matı .dl edinerek - edebiyatımızla ve 
kalemlerimizle alay ededuraun. 

Ot.ele; tanuımıf bir Cermen muhar 
rlrl, taDIDllUf bir TOrk muharririnlıı 
eserini samimi bir takdir heyecanı 

ve deprbillrHil ile almaııeaya sevi
riyor. 

Ve bu eseri; bugünün tanınmış Al
man gazetesi olan Frankfurter Zay• 
tung, sayfalarına memnuniyetle ge
çiriyor. 

ŞlllUI tlrlz, bmıa alkış daiıtmıyo
rum. Sadeee, deterblllrllkle densizli
ii teraziye koyuyorum. Altta kalan 
koeunsun. 

Merkandl ruhla şövalye ruha tar• 
tacak pratik bir terazi bulsaydım, on
lan da tartardım. 

Gelellm mevzaumazan öıftne: 
M. Turhan Tan imzasının kafa tar

tısı ile kalem tartısını ötrendikse öt• 
rendik. Bllmlyen kalmadı. 

Değerblltr Cermen münevverleri 
demltler ki: Bu,Unktl Türklyenln her 
tarafında, her sahasında olduğu gibi 
kalem sahasında da bir parlak kay· 
na,ma var. Banu iyice hlssedlyorus, 
ıörüyoruz, fakat ib tadına henüz va
ramadık. Çünkü türkçeyl maal ... f 
bilmiyoruz. İyi bilenimiz ktmlene 
çıksınlar, bise ıttzel tercümelerile bu 
nefis, bu heyecan dolu tadı tattınm
lar. 

BusUnlük en IOD olarak Doktor 
Herbert Metaiı çıkıyor. 

Doktor Herbert Metziı. delerll t.lr 
Dojııloji mtltehua111dır. Türkçeyi de, 
Türk edebiyatını da öteki Dotu dil· 
leri gibi iyi bilir. Onun blr de alman
ca (Kemal Atatürk) adında eseri cla
ha vardır ki, henüz tilrkçeye çevril
memiştir. Bu ... r, yabancı dillerde 
Türkiye haldnnda yuılan ytblerce 
eserin en iyilerinden biridir. 

itte bu salahiyet; ikinci i' olarak 
M. Turhan Tanın (Httrrcm Sultan) •· 
dmdakl .-Jteeerlnl abnaaea,.a teretl
me ediyor. Buna da en ,birinci plb· 
daki psetelerden Frankfurter Zq· 
twıs Defl'8Clecelt. 

Bilnaem buna kılkanantar bulau
eak mı 1 Bulanmıyacak dlyemeyia. 
ÇilııkU iman, be .. r; bazı altıpr, ba
n f8f81'· Tabiidir ki, içimizde dlfımu
da bu ite hınlanacaklar açık veya ka
pah f8kilde aırtaracaldu bulunacak• 
tır. 

Amma bu sırtarıtlar, elle tutular 
hakikati cleğiıdremiyeceklerdir. 

Sanatimiz, tarlhlmi1, edebiyatums 
b&fka dillere tercüme edilemiyecek 
lı:adar dlitküıı cleiildir, hatti pek ve 
pek çoklanndan pek çok U.ttlnclür. 
Bele tarihimi&, hele tarilıbnia.. Ona 
düfkibı diyenin kendi ruhu dilfldia, 
içi kin ve ıarazla bitkin ve ölstbı
dilr. 

Amerikalılar, Beainı Atalayın bir 
fbni eMri.ni takdirlerle tercüme etti
ler. Finlandiyalılar Folklorilmibil 
tercüme ettiler. 

Ruslar, yeni edeblyatımızuı 7eal 
eserlerinden eeçip tercüme ediyorlar. 

laveçlilerin Od seçkin muharriri Da 
yan Ş. Esmerle, Bayan Selma bir 
TfJrk romana tercüme ediyorlar, bit
mek ilzeredlr. 

Almanlar, dalma ve her vakit ipe 
elime ediyorlar. 

Fakat fnakçe (Temps); IOY111IZ le
vantenler ve kozmopolitlere uyarak 
başına palyaço küllhı takmı1t alay e
diyor. 

Blriaci aeı fark budar. hdncl aeı 
fark ta keneli dil bllenlerlmldn ken
di eterlerimisi blldlkleri dlle çevtr
.oıediklericlir. En llCl8I da bu detti mi? 

Bir Viyanalı Alman daha var ld 
- ne yuık, timdi adını hatırlamadım -
etraflı bir ~k edebiyatı antolojlal 
içhı iki yılclanberi çalıpnaktadır. 

Geçen yıllar, burada bulunan ve dl· 
lhnisi süzel bilen bir Japon profesi
rfi bfrtok edebi parçalanmm terctl
me etti. 

Bugünkü İtalyanın, blqfilnkü Türk 
edebiyatı hakkında tetkikler yaptıjı
m blliyonım. 

Blai berket bilmek, okumak ve en 
mek istiyor. Ve bld yalnız mayası bo 
mk kosmopolitlmlde, Temps iaaal
dai bıUr ediyor. 

Awlwlm Tarhan 'l'aa! 
ıı.t, edebiyatı, teknlif, ve tuOd 

a.6tfea SQ'fQı ~ 
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OKUYUCU 1 
························~ 

}Bu geceki· 
L-~-~.~-~.~r,_w• 1 1 İlim Ve Bir Felsefe 

l Döğüş 
1 

Köylerde Silah 
Atmak Adeti 

Bir okuyucumuz, köylerde silah atmak 
adeti yüzunden birçok kazalar olduiunu 

• • 

istanbulun en iyi tioksörlerin· kaydederek şunları yazıyor: 
den sayılan Yorgosla Kiryako· "- Çubuk kazasının Şeyhler köyünde, 

1 Ali kızı le Hasanoilan köyünden Mus'8-fa 
nun iddialı dövüşüne bu akşam 1 oilu Ahmedin nişanları yapılırken. ~yle 
saat beşte Beyoğlu Halkevinde bir bS.dise oldu, Tam nişan merasıı_nı baş 
kurulan Avrupai Ringte başh· I hyacağı sırada köy odasında .davetlılerde~ 
yacaktır. I biri aşka celerek ailihını çekti ve ateş ettı, 

, • . . . . Çıkan kurşunlar damadın 14 yaşmdak kar 
Sıkletten yetmış ıkı ıle yet• 1 deşi Osmana rastladı ve derhal ölumüne 

miş beş kilo arasında bulunan sebebiyet verdi:., 
bu iki boksör, çenelerinden mu- t , • 

S kavemetlidirler. Bilhassa Kir~·a· S Şişli Ta.rafmdn Smt1'lhık 
• konun tahammülü denenmiştir. "- Bomontide lzzetpap, ıokaiında otu 

.. 
• ı11••111111111111111 ·• • 111:111111111111111111• ... ,I 

tSlah edeceksiniz, alnımdakı dam

gayı sileceksiniz. 
Bu dilek. yaşlı alimi hayretten 

ziyade meraka düşı.irdü. Karşısın

daki sefilin birer ateş parçası gibi 
parhyan gözlerine dkıkatle bakı -
yordu . 

Öteki devam etti~ 
- iki cinayetim var .. On beş ee. 

ne yattım .. Otuz yedi yaşındayım
- Ne ile yaşıyorsun? 
- Çalıyorum ... 
Aralarında kısa bir sessizlik ol

du. İkisi de zihnen meşgul gorü -
nü)'l,)rlardı. ! lticrim saLıı bir sada 

ile dedi ki: 

:Ankara, 22 (Tan muhabirinden)
Jstanbul ve Ankara muhtelltlen ara. 
sındaki maç havanın pek soğuk olma 
•ma rağmen stadyumda toplanan DÜ 

yük bir kalabalık huzurunda ;oynand.ı 

duğu için muhtelite oyuncu veren 
klüplerin maçlan bu hafta tehır edil 
miş ve bugünkU karşıla.şmalann nis 
peten zayıf takımlar arasında yapıl. 
ması kararlaştırılmışt1r. Taksim sta. 
dında Topkapı ile Eyüp, Beykoz ile 
Karagümrük karşllaşacaklardır. 

l
• Boks tekniği bakımından, Yor- ' ruyoruz, Terkosun isale merkezi ile ara 

gos iki kere Parise gittiği ve da· mızda çok kısa br mesafe var, Böyle oldu 
fu halde ceceleri saat 9.30 dan sonra auıw: 

ha eski boksör olduğu için raki- kalıyoruz, Beyoilunun başka hiçbir sem 
S hine faik görünüyor. Buna mu- ' tinde suların böyle muntazaman kesildiğini 

kahil Kiryako daha hevesli dö- duymadık, Su deposu yanında oturdufumuı 
•vüş yapmak istidadındadır. Maç halde, susuzluğa maruz kalmamız doğru 
sekiz devre ve devreler üçer da- mudur Alikadarlarm nazarı dıkkatini çek 

,• meni7.ı rica ederiz:., 
kika olduğuna na:r.aran iki ra- Bomontl tzzetpalf& sok'\k 
kipten birinin kati neticeyi te· No. 22 de Müınire Kutlaay 

: min edeceği çok kuvvetli ihti- • 

• mallerdendir. t Tokatta Elektrik ~ı 
•ı Kağıt üstünde yürlittiiğiimiiz S Tokattan M, Yurdakul ımzaaile yazdı 

Oda yan karanlıktı. Yüksek 

duvarlan baştanbaşa kaplı
yan kitap raflan, yazıhanenin üs
tündeki abajurlu lambanın loş zi
yasile güç seçiliyor; ışık çemberi 
içinde kalmış mütemadiyen çalı
şan bir adam, gecenin bu ilerle -
miş saatine rağmen bir kere bile 
başını kaldınp etrafına bakmıyor

du. 

- Size hayatımı baştan anlat -
malıyım .. Kısa ve toplu söyliyece
ğim: Annemi hiç hatırlamam. Ba
bam fakir bir eczacı idi. Beni bir 
leyli mektepte okutuyordu. Orta 
tahsilimi bitirmiştim. Liseye geç
tiğim sene babam öldü. Bunun ü
zerine ihtiyar halamdan mektep 
ücretimi ödemesi için muavenet ia
tedim. Buna muktedir olamıyaca
ğını bildirdi.. Tabü çok geçmeden 
mektepten atıldım. Beni kımse ta-

hesaplara ve iki rakibin boks bil • yor: 
ı gisi itibari:\·le mukayeselerine ı "Ben Tokatta 13 senedenberi oturuyo Oyuna ha.kem Omerm idaresi aı -

tmda başladı. Takımlar, şöyle çıktı -
lar: 

Istanbul: Cihat, Faruk, Reşat, E~ 
fak, Esat. M. Reşat, NP.Cdet, Nacı, 
Melih Haşim, Fikret. 

Şeref stadında Vefa ile Kasımpaşa 
Doğanspor ile Beşiktaş karşılaşacak. 

lardır. 
ı 

göre, Yorgos'un galibiyet şansı ı rum, Bir sene evvel Tokatta elektrik teıi 
· k d" i satı vücude get rıldı, Simdi hemen her e• bize daha fazla göriınme te ır. 

de elektrik vardır, Kilovatı da 12 kunış 
• • • • • • • • • ••• •• • • • • • • • • • • ._ tur, Tokadın Çoksular mahallesindeki 30 

numaralı evime de elektrik aldım, 40 gün 
B. Takımları Maçında 

Ankara: Fuat M.G. Sabih, Yaşar 
D.Ç. Musa A.G. Husan G.B. Fethi A. 
Güneş, Rıza M.C. Iskender A. CUneş 
Celal H. Ali Rıza A.G. 

Birinci ktime klUplerınin B takım 
lan arasında tertip edilen liğ maçla. 
rına dün Taksim ve Şeref stadlarında 
devam ed lm'şUr. 

BOKS: 

Braddok • Tomi Faer'i 
Sayı Hesabile Dövdü 

elektrik yandı, Cereyan kesildi, Belediye 
ye müracaat ettim. cereyan calm11smıı, o 
nun iç n kestik, dediler, halbuki ne cereyan 
çaldık, ne bır ıey, Neticede 550 kuruş ceza 
yı odedik. elimize 82612--414 numaralı bir 
makbuz verdiler, cereyan da açıldı, Halbu 
lı:i, cereyan çalındığını iddia eden belediye, 
ev me bir memur cönderip te muayene et 
memiştir, Nasıl böyle bir hukUm veriyor, 
anlamadım, Bir zabıt tutulur, mahkemeye 
verilir, ceza ondan sonra alırur, böyle bir 
ıey olmadı,, 

Taksim stadında Isbmbulspor ile 
Vefa B takrmlan karşılaşmış ve çe
tin bir maçtan o::mra lstanbulsporlu. 
tar 3-2 galip gelmişlerdir. 

Şeref stadında Beşiktaş ile Top. 
kapı B taknnlan karşılaşmış ve Be. 
şikbu'llılRr hakim bir ovurı-tnn sonra 
6-0 Topkapryı yenm~lerdir. 

Dün gece geç vakit Nevyork radyo 

sundan aldığımız bir habere göre, es 

ki dünya şampiyonu Amerikalı Brad 

dok He lngil z Tommi Faer Nevyor -

kun en büyük spor saraylarından bi. 

ri olan Medison Gardda 30.000 kişilık 
bir kalabalık önünde karşılaşmışlar. 

• 
Bnecftd:e Odun Buhranı yok m'!l ! . 
Bilecık merkez kazasına bailı Abbazlık 

koyiınden Kizun Altay imzasile yazılıyor: 

Oyunun birinci devresi lstanh•:ıun 
altmcı dakika.da yaptığı bir gölün te. 
siri altmda olarak geçti, Bunu Fikret 
çektiği fevkalade bir kornerle toptl 
tam kalenin önüne düşürerek Ne!:de. 
t:n güzel bir ayak vuruşu ile takımı. 
na kazandırmıştı. Fakat bu bir sı4':r 
vaziyetin devre sonuna kadar devüm 
etmes ne rağmen Istanbul bir hakimi 
yet tesıs edemedi. Ankara fırsat ?uL 
dukça güzel hücumlar yapıyor ve sık 
sık Istanlbul kalesi önUnde tehlikeli 
vaziyetler yaratıyordu. Bunların itti 
tanesi Cihadın mükemmel kurtat19l• 

n le bertaraf edildL 

DÜNYA SPORU: 

Macarlar Galip 

dır. "Bilecikte odun buhranı ıeçmedi diye bir 
Uçer dakikadan on ravunt devam havadis okudum, Bu doğru delildir, Bura 

eden müsabaka baştan nihayete ka. da mebzul miktarda odun ve komlir vardır, 

LUksem'burgta oyn~ olan M .... 
caristan _ Lüksemburg milli futbol 

:pi 
.. _._:ı.. Fakat zavallı köylulere iki cün ~lquak el 

da.r eaki d~a pat; ~uaun __... -..e ~ -.0-100 kitolak blr merlıep :rO 
ve hakim bir vuruşmas 'le nihayet kil odunu ıs-20 kurup aattırmayıp sokak 

Bırinci devre bitmE'!k Uzere ik,.., b~· 
Ankara akını favl ile durdurulduğu 
için ha.kemin verdiği firikik cez:usmı 
takender çok kuvvetli bir şiltle ktı.leye 
havale etti. Lastik top gibi yeıın14en 
fırlıyan Cihat mükemmel bir plonjon 
la topun üzerine düştü. Fakat. $il•t!u 
'id1etinden tam bloke edemedi ve 
Fethinin bir ayak vuruıtu ile devre 
1-1 beraberlikle bitti. 

maçını Macarlar 6.0 g .bj ağır bir sa. 
yı farkile kazailtllışlardır. 

bulmuş ve neticede Braddok kahir bır 

sayı fazlalığile galip ilan edilmi§tir. 

!arda saatlerce bekleten belediyedir, Ostc 
lık 100 kiloda 2 kuruş duhuliye resmi alı 
yor, 

Ankara ikinci devrede ta· 
kattan kesilmi.J gibi bir vazi· 
yet aldı. Santrahaf Hasan eöndU. a. 
kmlar seyrekleşti, ve nihayet oyun 
S5 inci dakikaya kadar IetanbullııJ~ 
nn yilksek hakimiyetleri altında te. 
reyan etti. Bu mUddet zarfında Istan. 
bul 4 gol cıkardı ve maçı 5.1 bitirn1-ı 

liznngelirken hakem kalecinin lı:ale 
iç nde bloke ettiği bir topu usulu dal. 
resinde tutulmuş sayarak ve Fikretin 
hasmı ayağından kapmak suretilf:' kar 
leye gönderdiği bir şutle yantıf· golU 
ofsayt addetti ve bu gollerden ya~r.ız 
ikisini muteber tuttu. 

Bu suretle 3.1 vazivete dUşen Anka 
ralılar son on dakika kadar tekrar 
canlanrr gibi oldular. Jstanbul kales' 
ni iYi sıkt§tırdılar. Fakat bunlardan 
hiçbirisi netice vermedi Ve oyun 3.1 
Istanbulun galebesi ile bitti 

Şilt Maçlarına 

Devam rd:liyor 
letanbuJ futbol ajanlığı tarafmdan 

tertip edilen birinci ve ikinci küme 
klUo'eri arasındaki ış'lt maçtan bu _ 
gUn Taksim ve Şeref statlarmda ya. 
pılacaktır. 

Istanbul muhtelitinin Ankarada oL 

f(ivalyeliği yüksek olan bir dile ter
cüme edilen eserin için yalnız sen de
ğil, biz, bütün kalemdqlann prur 
duyuyoruz. 

• • • 
Bir takdir ve tashih : 

Geçen cunku yazunda yaralı b:r bdma 
J"&l'dım etmıyenlerden bahsederken 2198 
numaralı arabayı da bahse katmqtrm, Bu 
nun •oforü Bay Mehmet Ali pyet mer 
bametli adam olduğunu ve arabumm ha 
lı:ikaten tamirde bulunduiıum .ayledi, Ya 
sunm o noktasuu tashih n tof6rl takdir 
ederim, A. G, 

Macar l,(lüpleri T umede 
Macarisetanm en kuvetli klüp!e -

Tinden olan Frenşvoroş Maltaya. yap 
tığı turnede karşılaştığı iki takımı da 
bUyilk bir inhizama uğratmıştır. 

Dk maçta Jng"l z donanması fut
bolcüleri ile karşıl~arak bu maçı 
11-3 kazanmıştır. 

ikinci maçta Malta muhteliti ile 
oynamış ve ikiye karşı on iki golle gıı. 
lip gelmiştir. 

Ankaraspor Günet!e Birletti 
Ankaradan gelen malumata göre, 

yent kurulan Güneş klilbü ile bu se. 
ne liğ maçlarında btiyUk muvaffakı • 
yetler gös•eren Anlranumor k!tibü bir 
leşmiye karar vermişlerdir. 

SU ŞEHRİ: 

Ing1liz boksörü döğüşlerinl gölgede 

bırakacak derecede fena b.ir döğüş 

yapmıştır. 

Barutgücü Alanındaki Maçlar 
A - Takımları maçı 

BElrlltgücU - Kadıköy Halkevi 

B - takımlan maçı 

BarutgUcü - Kadıköy Halkevı 

Genç takımları mac;ı 

BarutgUcU - Rum takımile revanç 
maçı 

Barutgilcü bisiklet kolu Baklt'köy. 
Edirne asfalt şosesi Uzerinden Edir
nekapıya kadar 16 kilometrelik bir 
ekzerslz yUrUyUşü yap:lacaktır. 

Yeni Elektrik Tesisatı 
Yakında Bitirilecek 

Suşehri, (TAN) - Kazamız halkı 

Suşehrinin v liyet haline getirilmesı. 

ni istemektedirler. Bunun için ileriye 
sürülen başlıca sebepler şunlardır: 

Suşehri, Sivastan 145 kUometre u. 
zaktadJr. Kışın bu yol kapanmakta, 
vilayet merkezile irt bat kesilmekte. 
dir. Civardaki başlıca kaza merkezle 

kılmış, birkaç mahallede yeni çe§me. 
ler yapılmıştır. 

Ezınider nah:yesinde büyük bir SI

fat istasyomı yaptlmaktadD'. Dört kö. 
ye içme suyu getirilmekte ve mektep 
ler inşa olunmaktadır. 

Suşehrlnin planı da yapılmak üze 
redir. Yakındaki bir çaydan istifade 
olunarak elektrik tesisatı vücuda ge. 
tirilmesi kararla.ştırılınıştır. 

-<>--
İZMİRDE: 

Yolcular için Bekleme 

Salonlan Y apdacak 

Bilecikte iki tüccar var, Köylüden peşin 
olarak kJoıunu 12 paraya aatm alıyorlar,. 

• 
Cevaplarımız : 

Edime, Rqat Giınsev ve Sehap Ersel'e: 
Hıçkırık: romanının kitap halinde çılı:ardıp 

çıkarılrnıyacağı henüz malQm detildir, Çı 
karıldığı takdirde ıazetemizde ayrıca ilin 
edilecektir, 

• Toprakkale istasyon ıefi Nihat Türker 
oiluna: 

- Tahsilinize devam etmeniz için, en 
yalm viliyettekl maar.f müdürliiiüne iıtida 
ile miıracaat ediniz, Bazı villyetlerımızde 
yatılı ilkokullar vardır, Ancak bu ıuretle 

okumaia devam edebilin niz. • Maarif mu 
dıirhiiü ıize llzun celen yolu cösterecek 
tir,. 

Akıehirde Şiddetli 

Bir Zelzele O~du 
Konya, (TAN) - Akşehirde sabah 

saat altıda şiddetli bir zelzele olmuş, 
iki saniye kadar sürmüştür. Maddi 
zarar yoktur. 

Kar Yağıyor 
Konya, (TAN) - Birkaç günden

beri devam eden kuru soğuklardan 

sonra kar yağmıya başlamıştır. Ka
zalara da bol kar yağdığı bildiriliyor. 
Buna rağmen sühunet derecesi zait 
1.8 dir. 

Belediyenin aldığı tedbirler saye
sinde yakacak buhranı önlenmiştir. 

Mahalli Meclis Açılıyor 
Konya, (TAN) - Vilayet umumi 

meclisi 1 Şubatta açılacaktır. Daire
ler yıllık çalışma raporlarını vilaye
te vermişlerdir. 

ri de kışm kendi vilayet merkeZlerile 

muvasalelerini kaybediyorlar. Bu yüz 

den birçok işler gerı kalıyor. Suşehri, 

qm bu vaziyete düşen kasabalanın 
ortaamda, merkezi bir vaziyettedir. 

Sulan, havası iyi ve toprağı mümbit
tir. Eğer vilayet olursa, hem kendisi, 
hem etrafındaki kasabalar silratli bir 
inkişafa mazhar olacaktır. 

Haf talık Konferanslar 
Konya, <TAN) - Halkevi, kış mev 

simi haftalık konferanslarına başla
İzmir, (TAN) - Belediye otobüs mıştır. 

Suşehirlilerln müstacelen teminini 
isted'kleri bir iht ya.ç ta, daimi bir zi 
raat memuru tayin olunmasıdır. 

Kazada imar Çalı9malan 

işliyen yerlerde yolculara mahsus şık Kar yağması, kış sporculannı ha
ve asri bekleme salonları yaptıracak- rekete getirmiştir. Yakında civar 
tır. Tramvay şirketinin d~ yolculan dağlarda bir kayak gezisi yapılacak
için böyle beklme salonları yaptır-, tır. 
ması lizım geldiği halde müteaddit ===--==-=,_,....,....,...,. ______ _ 

Kaymakam vekili Rifat Pmar, Su. ihtarlara kulak asmadtğı, belediyece 
fe}ırinin iman içın faaliyet gösten • vilayet makamına ve Nafıa Vekile
yor. Köy yollarmm birçoğu yapıllllJI tine şiklyet olunmuştur. 
br. Kasaba içinde pazaryeri açıım11, lmnir Fuan Te Yunanistan 

belediye reisini ziyaret etmiş ve hü
kumetinin Izmir fuanna resmen işti 

rak edeceğini bildİ.rmifür fuarda yap 
bnlacak dalın! Yunan pavyonunun 

Olınhurl~ meydanındaki çefille 71- İzmir, (TAN) - Yunan konsolosu, plinlıu;uu da 2~-

Dışarda müthiş bir gece vardı. nımıyordu. ( 
Sağnak halinde yağan yağmur 

camlan dövüyor, durmadan dövü
yordu. Rüzgar o derece şiddetli i
di ki, yerlere yatırdığı ağaçlann 
gürültüsünden maada. sıkıca rap
tedilmiş pancurlan da sökmüş, sa 
ğa sola çarparak top sesini andıran 
tarakalar yapıyordu. 

Yaşlı iı.lim, bütün bu seslere. bu 
korkunç geceye 18kayitti. Çünkü i
ki senedenberi yazmakta olduğu 
değerli eseri bitirmiye çalışıyordu. 
Bu eser, insaniyetin vazife ve borç 

tarını; yükselen namuskarla, dü -
şen mücrimin ahlak ve duygu mü
nasebetini tetkik ediyor; bir keli
me ile beşeriyetin her sınıfının sı
kı bir ruh tahlilini yapıyordu. 

Bir şaheser vücude getirdiğin -
den emindi. Tatlı düşünceler ara
sında. ütiharlı bir sevinçle gülüm
süyordu. 

'Btrdenbtre arbimlla 'Pat\'Rii 
oldu. Başını çevirince, çüt kanatlı 
pencere camının ağır bir tazyikle 
kırılarak açıldığını ve odaya pej -
mürde kılıklı bir herifin atladığım 
gördü. 

Birden, yerinden sıçramış: fakat 
korku ve helecandan olduğu yerde 
kalmıştı. 

M eçhuı şahıs ona doğru iler
ledi. Elleri ceplerinde idL 

Yırtık elbisesinden sular sızıyor, 

gözleri üstüne indirmiş olduJu kas 
ketin maVi toyası şakaklarından a.. 

kıyordu. Çehresi ince bir sakalla 
örtülüydü. Çukura kaçmış vahşl 
gözlerini, alimin korkak yüzüne di· 
kerek bir saniye durdu. Bu an i
çinde, yaşlı adam ilk sözü söyle
mek cesaretini bulmuştu. Boğuk 

bir sesle: 
- Kimsin? Ne istiyorsun? dedL 
Öteki güldü. Fakat bu gülüş bir 

sıntma idi. Yazıhanenin üstünde 
duran büyük kağıt tomarına ba
karak cevap verdi: 

- Kim olduğum belli! Ne istedi
ğimi ise anlatacağım ..• 

Böyle diyerek yürüdü. Kızıl bir 
ıpk neşreden şöminenin kar§1Slll8 
geçip oturdu. 

Alim, ayakta idi. Kollarını ka -
vuşturmuş, bu esrarengiz adama 
bakıyordu. 

Biraz ısındıktan sonra adam kalk 
tı. Yandan vuran kızıllık içinde 
çehresi korkunç gölgelerle dolmuş 
tu. Kırılmış camdan içeri hücum 
eden sağnağı işaret ederek: 

- Korkmayın, üstadım. dedi. Şu 
pencereyi' kalın bir perde ile kapadrk 

tan sonra yerinize oturun .. Nevini 
bildiğiniz adam size fenalık edecek 
değildir .. O, bir iyilik istemiye gel
di. 
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B u sözler yaşlı Alimde iyi bir 
tesir bıraktı. Meçhul şah

sın dediğini yaptıktan sonra, ona 
karşısındaki koltuğu göstererek: 

- Otur, dedi Nasıl bir iyilik is
tiyorsun? Para mı? Bu sual mu -
hatabında yine o vahşi gülüşü do
ğurmuştu. Çekinerek maroken kol 
tuğun ucuna lliftikten sonra, ba.. 

şından kasketini çıkardı ve söze 
bqladı: 

- Para!? Hayır! Sizden lstfy&o 

Çalmak zaten cinayetin başlan
gıcıdır. Birinci işe başlıyanların di
ğerinden kaçınmıyacakları muhak
kaktır. Artık tek tük dost görünen 
ler de bana kapılannı kapadılar
Ben insan değil miydim? Ben y&
yip içmez miydim? Merhamet di
lendiğim kimselerden tahkir gör
düm .. Kovuldum .. Fakat muhak&o 
me edebiliyordum .. Yine de ediy~ 
rum .. Kanaatim şudur ki. insanlar 
iyi doğarlar .. Bütün kusur ve ka
bahatleri talim ve terbiyeden b8f" 
ka bir şey değildir .. Hele fukara• 
lık, bu kusurları suç yapan vası.f· 
lann en başında gelir .. Siz iyi tah
sil ve terbiye görmüşsünüz. . İn
saniyet ve merhametı pek güzel 
takdir edersiniz .. Bir iyiliği. bir iyi
lik, bit fenalığı bir fenalık takip et 
mez mi? Bir intihar diğer ~tiha
r ~ çiı:>a:v ~ ciJlayete..~ 
açmaz mı? İşte bu suretle benim 
de cemiyeti beşeriye ile olan mUııa 

sebetim ~ildi.. Ve bir sefil ol -
dum.-

Konuştukça sesi titizleşfyar. 
bakışlan korkunçlaşıyOI' ~ 

du. isyankar bir dW'U§u vardi. 
dı. 

Ayni tavırla devam etti: 
- Ben bu hayattan artık ijrenl

yorum.. Cemiyet içinde lekesiz ve 
namuskir yaşamak istiyorum Ga
zetelerde isminizi okudum. Bu u
ğurda çalışan bir insan olduğunu
zu öğrenerek sevindim .. Eserleri • 
.ııi.z kıymettarmış. Siz herkese dol 
ruluğu aşılıyan bir d8.himişsiniz... 
işte geldim.. Yalvanyorum. Beni 
ıslah edin .. .Beni alnımdaki ,damga 
dan kurtann ... 

Yaşlı alim düşünceli görünüyor
du. Sefil ilave etti: 

- Evinize pencereden girişimin 
sebebi, kapınızdan kovulmamak i
çindi... Hiçbir fert yüzüme kapısım 
çarparak ka~ıyacak kadar vie> 
danlı olamadı .. Nihayet, siz de on. 
!ardan biriydiniz .. 

Alim doğruldu. Omitsizlik sezi
len duru bakışlannı karşısındaki
nin gözlerine dikti. Mat bir sesle: 

- Haklısın oğlum. dedi. Fakat 
bu derkeye bir kere düşmemelıy • 
din ... 

İlmim. alnının lekesini temizle • 
miye muktedir olacak kadar kuv
vetli değildir .. Zaten bu kuvvet ne 
kadar sonsuz olsa, cemiyetin ita -
nunlan k~nda aciz kalır. Cür-

• 
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TAN 

NAPOL YONUN MISIR SEFERi: Su garip dünya : 

Daktilo 
Makinesinin 

Tarihi 
Nevyorklu mühendis Şols tarafın

dan 1867 senesinde keşfedilen dakti· 
lo makinesinin 70 inci yıldönümü, 

geçen Kanunuevvel .ayında kutlan· 
mıştır. Şols, evvela. bu makineyi kör 
ler için yapmıştır. Körler, bununla 

1 
yazmak öğreneceklerdi. Fakat, bu ip 
tidai daktilo makinelerinde mürek
kepli şerit yokmuş.. Makinenin harf 
leri, hususi bir mürekkep hokkası içi 
ne batıp çıkıyor, sonra kltıt üzerine 
temas ederek iz bırakıyormuş .. 

• 
AbaAır Jenis NVClfl 

25 •enelik gar•on 
Vinko namında biri Zagrepte bir 

kahvehanede 25 senedenberi garson
lult yapmaktadır. Fakat geçenlerde 
bu kahvehanenin direktörü Saydl, 
artık bu garsonu işinden çıkarmayı 
düşünmüştür. Bunu duyan kahveha
nenin en muteber müşterilerinden 
30 kadar edip ve pir, kahvehanenin 
direktörüne yazdıklan bir mektupta, 
garson Vinkonun vazifesine nihayet 
verilmemeainl rica etmişlerdir. 

Fransız Filosu 
Abukır'da Niçin 
Maglilp Oldu? • 

K omw®r Villeuneuve, Amira
li Nelson ıle ln~-ifülerin ı. 

iadelerine göre, Loryanm "Qavaya 
UÇm& hldisesmden sonra dahi aa 
feri ll'ııansızlara te .. ain ve eğeı ge.. 
ce yarmı belki açıp merkez ve sol 
cenahta muharebeye ı,tirait etaey. 
dJ Ingibz oonanm.ur.mı tahrıp ~e 
b lırcil. 
Villeneuve'in mert ve iyi bir deniz 
el olduğu söylend·ğinden,, o tıaiJe 
beş kalyon ile iki firkateyni muha. 
rebeye işt rakten meneden gıırip 

ft münasebetsiz hareketlnro !tebe
bi sorulur '!1 Onun emir bekl~ıli 
uılqılıyor! Fakat tenaı-ı ecLHyor, 
ld: 9ranmı lmdralt-11n• hareket 
IŞaret'ni venni§ ancah barut du. 
manan bunun _Jörillıne.-ine mini 
~ ur. GeMt~ i'ônapart. nQtia 
nnda bu mUnaaebetle r acı .... 
li soruyor: "Harbe itflrak etmek 
Ye arkadaşların yardımın" kOf!Dlik 
için bir emir ister miydi?'., 

L oryan saat 11 de infillk et. 
m ıti. Ertesi gtln saat 2 

deu sonraya kadar daha 13 saat 
muharebe edildi. Bu zr.menda ku 
manda eden Villeuneuve Jdi. Oyle 
f8e nıçin bir şey yapmadı?: & .ı

part bu zat iç;n ''Karar.1tS ve eaer
jielz bir yaratıll§ta ·di., diy<>r ve 
bütiln sebebi karakter ook.sanltğın 
da buluyor. 

Napo eon, eon zam ~ntardakf 
l'raııeız deniz harplerium m>amı 
IU sebeplere atfediyor: 1, Baş ko. 
mutan Amirallerin k.arars1zl1ğT ve 
karakter eksikliğı. 2: Taoıve 0 :.ı 
fenalıklan. 3: Gemi atıvaı~fa ~-. 

denizcilik tecrübe ve mal~S\t nok 
aanlıiJ ve bu zabitlerin, ancak fıa. 
retlere göre hareket llzmı olduğu 

fikrine saplanmış buluım".ı'~n. 

l'ranaıs1ar Oueuaııt muharebeıeri, 

ve 1793 ve 1794 aenelerinde Okya. 
nueta ve Akdenizde vukubulan b. 
tiW UV&flarmı hep bu sebeplerle 
kaybetmişler. 

N elson. kanndıjtr muhın·pf,e 

için ''bn bir galebe değil, bU 
)'t)k bir ftıtuhatır .. demli ve muha 
rebeden ancak birkaç gün sorra. 
lekenderıyeyi abluka in ıki b-end 
terkederek deniu açılmıştı (n~rWz 
Aıntrau NapoU limanmda bir kah
raman olarak kartdandı. 

Abukırda Fra.ıum donanmamtm 

lpgilizler tarafmdan yakıldıfl ha • 

beri letanbula gelince, Babılfdea 
lngiJ z maslahatgUzarma teşekınlr. 
name yazılarak lngiltere devletine 

Ye Amıral Ne1sona mahzuziyet 'ıt-. 
Y&n olwuna.sı rica edilmişti. Bu 
den z muharehesine da.r bili.harı. 
talı llt gel nce, lngıliz mas ahrıt. 
~ı Bab Alıye davet olunara.k 
kfirk giydırildi ve Amıral Neıeon.ı 
ltlUcevher çelenk ve maıyeti nefer
ler ne taksim olunmak u.ere de., 
iki bin altm gönderildi. Denaatteı 
te lngilb elçileri bet tlft.e kayıta 
binerlerken bwıduı blyle dftmenl• 

yedi çifteye binmelerı ıc;in paye ve. 
rildi. 

Rus imparatoru birinci Paul Nel 
aonra, muraeea bir çerçeve içinde res 

min1 hed ye etti. Nihayet ı.ngııtere 
Kralı m Corç Amira 'ine, Nil ba. 
ronu adını verdi ve iki bin lngiliz 
lirası maq bağladı 

Bu muharebeyi kRzsnmakla 
Ingil zler Hiııdistam ve 

Hint yohınu bt!yUk bir tehlikeden 
kurtardılar ve Akdenizin rakipsiz 
hlklml 016 :Jar. General Bonapart 
Abular deniz muharebesile bera • 
ber 1l'rwıA için daha neler n kay
bo!dufunu f6yle anlatıyor~ "Abtı-
ır deniz savaşının ~iyaı, M·sır ve 

lıl.tt4 4Uııya f4!erj ~ ~ 
teairler yapmrş~ır Eğer Fransm 
filosu kuttulsa idi, Suriye seferi 
enple ,,~--amıüı, muhasara topçu. 

eu çöllln öte tarafına kolay ve emin 
b"r BUrette naklolunur ve Akkl ka 
lesi Fransıs ordusunu esla, durdu. 
ramazdi. Fra.runz filosu tahrip olu 
nunca Mıeır divanı da Fransaya 

harp llAnına cUret etti.Fransıs ordu 
ili, donanmanın ziyaile büyük bir 
deetekteıı mahrum olmuş, Mısırda 

1d roltı defilmie ve Napolyon, garp 
te Franeanm kudretin: Mısır sefe
rifıin neticesı te temin ümidinden 
earftm1zara mecbur olmu,tur.,, 

HUllea bu deniz savaş nda 
Fransız donanmasının tahribi Fran 
sızlımn M err ve dolayrsiJe Surive 
ve H nt seferinin akametine basİı.
ca lmll olmuttur. 

Bir Memur Ambara 

Düt+i, Yaralandı 

22 yılda biten fGh oyana 

İngiliz zabitlerinden Corc Malma\, 
22 sene evvel dostu Cema Rocers ile 
şalı oynamıya başlamış. Oyun. mek
tuplaşmak vasıtasiyle devam ediyor· 
muş .. Fakat. Corc Maknal, 1916 se
nesinde Yutland civarında bir denb 
muharebesinde ölmüştür. Muharebe
den sonra, Maknal'in arkadaılann

dan. tekaüt olan deniz zabiti Rocera 
dostunun yanda bıraktılı bu oyuna 
kızıyla oynamak suretiyle devam et
miştir. Ovun. 22 sene sonra. Kanunu 
evvelin 10 unda Rocers'in ölmeaiy1e, 
kızı Eymanın kaz.anmasile bitmlftir. 

• 
Eflenen malalaimlar 

Lehlstanda, Kalomeya phrinde dün 
yanın en orijinal hapisanesi bulun
maktAdır. Bu hapisanenin direktörü 
Yan Kopetsld, eglenôe yerlerinde 

eglenmeleri için, mahkılmlara her 
akfam 1'lin •eri~ J>lrekt&a, ha
pisane dışında mahkümlann bu ej
lentilerinde bizzat ta bulunuyormUf. 
Fakat, hapisanede meydana çıkan 

bir suiistimalden dolayı direktöre ı,. 
ten el çektirilmiştir. 

• 
Og günde mUJ'Oftfll' 

Hart Smit ve 14 Y&fllldaki kızı, A· 
vustralyada Tenant Krik şehri civa· 
nnda bir nehrin kumluğunda iri al· 
tın taneleri bulmuşlardı1' Bulduklan 
bu altın taneleri 4 milyon frank kıy· 
metindedir. Böylelikle. baba. kız üç 
IÜD içinde milyoner olmU§lardır. 

• 
Hakikat olan rüya 

Viyanada Bayan Manya Vista to
casiy le çok iyi geçinmektedir. Fakat. 
bir gece korkunç bir niya görmiı§ ve 
rüyanın dehşetinden derhal yata· 
ğından fırlıyarak ayağa kalkmıfbr. 

Yüzünü yıkamak için mutfaja lıltti· 
il zaman, açık bırakılan hava gazi 
musluğundan gaz intipr etiğini gör
müştür. Neticede, gaz mualuğunun 

kocası tarafından intihar kastiyle a
çık bırakıldığını anlamı§tır. 

Maymun 
Kızlar 

Kasımpaşada bir numaralı havuz 
önünde tamirde bulunan İngiliz ban 
dırah Poliseri vapurunda nöbetçi 
bulunan muhafaza memurlanndan 
Tahsin, vapurun kömür ambanna 
düpnüı vücudUnun muhtelif yerle
rinden ajır surette yaralanmıştır. 

Tahsin, Gureba hastanesine kaldınl 
mıftlr. 

Bir Ceset Bulundu Parfs fen •damlan birkaç gtln lin-
Dün, saat on bir sularında Ama- ee Ltlksembuq salonunda •M•Y· 

vutköy vapur iskelesi açıklannda, mun Kıu adı verilen bir senç kızı 
denizde bir erkek cesedi görülerek muayene etmıılerdir. Kıza hu tlnva· 
sahile çıkanlmıştır. Morga kaldır:- nın verilmesine sebep rieadtlnUn 
lan cesedin .kime ait olduğu henüz üst yanıının baıtan bap maymun 
anlasılamamıştır. cihi kıl içinde olmasıdır. Son seneler 

Ka 
içinde buna benzer :L: L-..1-- daha 

Jllcçının Oatüne Dü.H• uu IMIUUll ,.... keşfolUJU11uştur. En son hulunan 
Güneysu vapuru yolcularının eş- kız lapanyoldur, ve her hali P· 

yalanm çıkarmak için iple vapurdan yet nonnaldir. Yalnız e~inden 
aşağıya sarkan lıman işletmesi ha- başlıyarak bacaklarına kadar aza
mallar çavuşu Has.a?1n e.~inden ip nan kıınnıları tamamiyle kıl içinde
kurtuhnuş. ve denızm üstunde. ka- dir. Bu kızı bulan antro ı f Alimi 
yıkçı Mchmedin başına düşmüştür Bemolet Moenı, bu kıs =de tet
Mehmet Beyoğlu hastanesine kaldı- kikler yapmaktadır. 
nlmı~ır. A • h ld 1 ynı • e o an lklnel maymun 

Katil Henüz Anlatılamadı kız Fransızdır. Ve kendi vfleudflnG 
İki gıilı evvel Kurtuluşta ışlenen teşhir ederek ekmejini kaıanmakta

dnayetin tahkikatına devam edili- du. 
yor. Katilin kim olduju henüz anla- Cçtbıdls8 Almandır. Evlidir ve Wr 
•ltmannttır. •lenin nlaldlr. 
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Medyum Bulmanın 
En Yeni 
Usulleri 

H avalar inadına aoğuk gider 
ken sinemalara gidip Uşt1.. 

mek pek göu .alıoacak eğlenceler. 
den değild . BugUn açar, yarm a
çar diye beklediğimiz hava da gUn 
den güne kl§a dönerek hararet de 

receai sıfmn altına dUşünce evden 
dışarı çıkamamak zarureti kapı gi 
bi karJlmıza dikildi. Eh! Ne ya. 
palım! Oturduk. oturduk, oturduk. 
Artık can sıkmtıemdan patlamak 
llzere iken bir dostum telefon ~tti. 

Tanıdıklann~an birinin evinde "~n 

teresan,, bir ispritizma seansı yapı 
laca.km!§. 3enim de oraya gitme. 
mi teklif ettı. Zaten evde kalmak
tan unnmıe olduğum için teklifi 
hemen kabul ettim ve ded'ği ~hi 
Taksim istasyonunda dostumla bu 
lUflllıya gittim. 

Dostumun rivayetine nazaran, 
hane •hibi BOn derece ispritizma 
meraklıeı imit ve ona ınanmak ll
smıgelirse bu adam manyatizma _ 
ya o kadar inanıyormuş k • bir kuv 
vetli medyum isterse Şirketi Hay. 
riye vapuruna: 

- Dur ya mUbarek ! diyince ma 
ldnelfrin blltlln kuvvetile tornayit 
fflemesine rağmen vapuru durdura 
b'leceğine kani lıniı. 

E böyle bir adam dofnmı g6rUL 
miye lAyik bir ntımunedir diye bu 
fırsatı kaçırmamı, olduğuma mem. 
nun .oldum. 
Gideceğ'miz apartnnan zaten pek 
~k d8'ldL ~ J>ir yoldan son
ra vardık. Kalabalık değildik. Ade 
d mis ev sahibile beraber altı oL 
muştu. lçimi7.de kadın da yoktu. 
Bizi 1<>1Ça bir odaya aldılar. Her ta 
rafta bir esrarengizlik, bir aUkQ. • 
net htlkUmferma. Kaim ve koyu 
renkli perdeler. Siyah i.storlar, u. 
ma llmbaıım üstünde fee rengi bir 
abajlir. Mavun ~ar. Yerde 
koyu b r hah. StlkOt içinde yalıus 
muntazam ve ağır b!r eaat: 

- tık. tık, bk, tık! ltllyor. 

Toplan~~k. Ev sahilinde bi. 
raz go?.e çarpan bir tehey. 

yilç gördllm. Beni odaya göttlren: 
- Bu akşam mUhim bir tecrUbe 

Yar da ODUD için! dedi. 
B raz oturduktan sonra gtlnltlk 

itlere, tramvaylara, havaya, suya 
dair özstız llflar edild1. Saat ona 
doğru ev slıımi içtmbden bir dok 
torun kulağına eğilip bir şey söy. 
ledi. O da yüksek sesle: 

- Mutlaka bll' tane gönlllk yu. 
murta llzmı, cevabmı verdi. Ben 
içeride bir buta ıçin görllşWtlyor, 
tahmin ettim. 

Ev sahibi bu söz Uzerine çıktı 
ve bet dakika sonra gelip yine dok 
tora: 

- Kapıcıyı köşedeki sUtçUye 
gönderdim. Kapalıdır amma açtı
racak. Allah vere de bulsa, dedi. 

Evdeki sU~t. odanm loş'uğu. 
ev sahibinin hali ve doktorun dil . 
ıilnceli ta vn doğrusu bana bir me
lin koli, bir garipsilik verd!-. Uç ne 
feste bir içimi çekmıye başladım. 
SU8'11vorduk Ben böyle şeylere ge. 
lir adam degilim amma. bir kere 
k • işin içine girm ş bulunduk Saat 
dokuz buçukta geldiği bir evden de, 
adam yanm saat sonra çıkıp rde. 
mes ya! Ara sıra. beni oraya ge
tlrmil olanm yllsUııe bakıp, lfaam 
halimle: 

- Ne bekllyonız? Diye glSz edi
yordum amma o da dudak bUkUp 
ademi mal6matmı gösteriyordu. 
B:r an geldi ki, hemen ortaya fır. 
ıa,..,. 

Yazan: i 
B. FELEK~ 
- Ulan siz deli misiniz be! Hay 

di kalkın bir çiftetelli oynıyalmı. 

I>iye bağıracak oldum: 

Tam o sırada kapı vuruldu. Ev 
sahibi çabucak çıktı ve elinde b!r 
yumurta ile ~eldi, doktora 9UDdU . 

Doktor, yumurtayı aldıktan aon· 
ra: 

- Bir eski p.pka yahut kasket 
getirin! Baflıyalun, dedi. 

Ben içimden: 

- Doktor hokkabazl•k mı yapa.
cak diye sordum.. Kasket geldi. 
Doktor: 

- Işığı söndUrilıı ve masayı or. 
taya getirin, dedi. 

Odadaki lot ziyayı veren ile; am. 
pullil asma lambanrır iki ampulU 
söndllrüldU. B r alaca karanlık için 
de kaldık. Doktor: 

- Masa etrafına toplanalım, de
di ve hane sahibine:, 

- Siz aağıma! diye emretti. 

O rtada duran yuvarlak vıe Uç 
ayakb orta boy mavun bir 

masanm etrafına dizildik. Doktor 
bqladı. 

- Efendim! Bu akfam burada 
.Paris batmi ilimler en.stitüsUniln 
re'ai profesör doktor Puonun iL 
pirtiaına aeanamda en kuvvetli 
medyumu bulmak için yeni k ı;fet. 
tifi bir ueulU tatbik edeceğiz. bu 

usul gllnlllk bir yumurta.da mevcut a 
lan en eaf hayvani elektrifin vür.u 
dü beter lberindeki tesirle ispritiz 
ma kuvvetinm artma.sı et'uma nıü.s 
t"nittir. Tatbık edilecek usul, beş 
dakika bu yumurtayı vtlcudün di. 
mağa en yakın bir yer ne koyup 
beklemekten ibarett r. Yumurta 

kimin başında iken masa barekPt e
der ve yahut kimde en çok hareket 
ederse seansın en kuvvetli med • 
yumu o olduğu anlaşılacaktır. Yal 
nız zahiren gtllUnç görünen bu u. 
ıu!Un pek ciddt tellkki edilm~tni 
sizden ehemmiyetle r.ca ederim. 
Yoksa tecrübeye iftirak etmemek 
daha mtlreccahtır. 

Doktorun hak;kat.en acayip olan 
izahatını, bu eon sözleri tberi.le le. 
ter istemez hUanUtellkki edip ma 
8&DID bqma geçtik. 

Ben doktorun soluna dllşttlm. Di 
ğerlert de sıra Be dizildiler. Dok -
tor cebındeu saatini çıkardı. .Masa 
nm tısttıne koydu. Ve: 

- Masaya yalnız parmakla~ 
zm ucile dokunun! Sakın bas'".a:ı • 
yın! Dedikten sonra: 

- küeade buyurun! diytp tue 
yumurtayı tepeme koydu ve dU, • 
meeiu diye de kasket kafama ge. 
çirdi. Biraz btlyUcek olan kaa • 
ket kulaklarmıa k•dar indi. GWe. 
ceğim amnı-. kızacaklar diye. Jren. 
dimi tuttum. Bet dakika tadar 
-.ıs udıaız durduk. Tue yıarnur 
tanm manyetik teairl altında olma 

ma rağmen doğrusu kendimde lıiL 
&etmedim amma, sol Jt()züm ru.utta 
1111 seyirdi 

D oktor, sağ elile masaıım t1L 
tüne utu bir darbe vurup 

bana hüıf sesle SJrdu. 
- Bir şey hıssetmediniz mi~. 
-Hayır! 

- H9bir ... 
- Yani ehemmiyetli bir ısey bta 

setmedım. Sadece sol gözüm e.ı,yır
di. 

- Evet! O kadan herkest~ olur. 
Mllsade buyurun! dedi ve yuır ·r. 
tayı başımdaıı alıp yanımdc1.ki ,. ... 
ta hitaben: 

- Şimdi sıra .size geldi. D\yP.rek 
ona koydu. Beş dakıka kadar da o. 
nun iÇİD bekledik. Masada bir hare 
ket olmadı amma adamcağız. ıkt 

defa aksırdı ve yumurtayı ba§ıD • 
dan düşmekten güç zaptetti. 

Uzatnuyalım: Sıra mevcudt1,, be 
§inc·si olan ev sah bme gelinciye ka 
dar kimsede medYll'°luk t, :uuı8 ~ 

görünmedi. Yanı masa yeriudPJ? la 
pırdamadı. 

Yumurta kendi başma kt>.,dufu 
zaman ev sahibi bUyjik tPh<'yyüg 
halinde idi. Tertibat b ttiktttn son
ra ellerl.mızi masanm Uzerıne koyuı 
euatuk. iki dakika kadar geçnı., 
idi ki. masada b r hafif hareket ol 
du. Belki tesadüftür dedim. Lakin 
bir iki aanıye sonra belli !lir şekilde 
masanın bir ayağı kalktı ve •ekrar 
yere mdi Biraz daha bf kledık Bu 
sefer masanm benım tarafımdaki 
ayağı iki defa kalkıp oturdu. O a.. 
na lia.dar bu seansın alay ·n·ııfııe 

meegul olmuş olmama rağınen iıJ:ıa 
biraz da ciddi olmak ihtinıalıru du 
Pil etm ye başladım. [lf,ktnruJ? a. 
nündeki saate nazaran taze yumur 
ta ev sahibinin başmd:t fürdılncll 

da.ki~ ikmal edıyork.31"' mıuıa 

da barlı. b r Uı.ti.zaz tı\ı>· ··ı!1lrn 1e 
başladı. Tam o..Jm1a loktol'."'lf1 k~ 
ba bir aeale söylediği şu ı:üııcrı •t 
tik: 

- Ey kltnatm h lk'lt sn-ma va 
kıt, hayvanatın ırades;ne lı"kım, 

cemadatm neeçme naf 'l o an ruh. 
Şimdi aramırda ıaen ıtendini goe. 
ter!,. 

Bu söz bitti. Masa dah'l $f4-
detle sarsılmıya oaşladL 

Hep mlz gözlenmizi massnm orta 
sına d kınil ıken birdenbire ev sa. 
hibm!n: 

- Aman Allah! dive !ırladıtım 
gördük. Doktor da arkatıından kalk 
tı ve llmbayı yaktı. ne göu,iım. 

Ev sahibi gözleri evınden tırıamıt
lk: eli!e I' kaklarmdan akan yu • 
murta sarısuu elleyıp elleyıp oı\U 
yor. Beni bır gtllmek aldı. 

Misaf"ırler bu bale gülmeli mt. 
yoksa bldlaenin inkişafuu mı ~ 
lemeli ! Diye dtlşünUrken doktor eY 

ah bme sordu: 
- Uatat! Neden baflrdmız! 
- Aman doktorcuğum! Sqıma 

bir darbe ındi ve pkakh.r,.. "'an 
d:>ğru bir w'ak şey akmıva bafha .. 
dı Çağırdığınız ruhun bq'?nA, ıaöy 
lemesıne teeddüp ettiğim bil' -ey 
yaptığını sandım. Son dere"E-de 
korktum. Allah aşkına bir daha 
böyle tecrtıbe yapmıv~·wı. 

Doktor kıskıs gillerek b1"1 d!ğer 
odaya çekti. Ev sahıb yfhünll gö. 
ztlnU Y.Jk&ınak lçın d!ta -ı ~dttılr 
zaman kısaca. bu akşanıKı ı.;·im8m 
bilhaua ev eahiblnı bu kötü ~ 
ralrtan kurtarmak ic;in !tendi" ta.. 
rafından tertip edilm1., bir numara 
olduğunu ve en heyec'l rt ı 'lc1 lrlka. 
da ev sahibinin bqma pffltt ırr.r.dL 
sin n vurmuş olduğunu gülerek an. 
tattı A.YDJ bikly•yı h&ne 1':1J.ııbıne 
de tebr ede~ll bu J(U•f~r.c: ,,.rak 
tan art111 vıu gee,,ıPıım söylP.di Cı 
M aatine dUşmıı, oıacak ki: ondan 
llOIU'a adamda t>u meraktan e8f'I' 

kalmadrty gibi bt!' daha eptrtımıa 
llDI adım bile apma aamu hale 
nldilini &lrendik. 
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Fırkada Bir Galeyan Ve 
isyan Başgösteriyor 

llarnat Ferit Paşa hükümetinin 
lktıdar mevkiine geldiği (5 Mart 
335) gününden beş gün sonra (10 
~~ 335 günü, İttihat ve Terakki 
k ükumetinin bütün erkaniyle, fır-
anın ileri gelenleri tevkil edile
~ Harbiye Nezaretinde hapsedil
~~lerdl Ayni zamanda, bellibaşlı 
,~tihatçıların tevkifleri için de vi-
ayetiere gizli emirler vermişlerdi. 

Bu halden üç unsur, geniş bi
rer nefes almışlardı: 

1 - Padişah, Vahdettin. 
2 - Damat Ferit Paşa hü.kil

lnetL 

3 - Hürriyet ve İtiW Fırkası. 
Şiındi bu üç unsur, artık tek ga

)'e ve maksat üzerinde toplanan 
Programı tatbika koyulmuşlardı. 

Bu program basitti. (Her ne pa
hasına olursa olsun, Osmanlı sal
tanatını kurtarmak.. Ve Sultan 
'Vahdettini, saltanat makamında 
)'ll§atmak) tan ibaretti. 

Umumi harbin galipleri, malğ
luplar hakkında insafsız davranı
Yorlar ... Harbi dört sene devam et
tirerek beşeriyeti görülmemiş bir 
felikete sürükliyen hükUınetleri 
hırpalamıya hazırlanıyorlardı.. Bir 
Çok milletler de; omuzlanndaki 
lrıesuliyet yüklerini atmak, ve 
kendi milli varlıklannı kurtarmak 
için tahtlan deviriyorlar; hüküm
darlık taçlarını ayaklar altında 
Çiğniyorlardı.. Bu korkunç cere
yan, oaune geçilmft bir mel halin
de Osmanlı udutlannı da aşacak .. 
Osmanlı tahtına da ~ apacak.. 
'l'ahtı a, üzerindeitft·ae ywp de
"irerek, hildisatın derin uçurumu
na fırlatıp atacaktı. 

lıtanbulun karcıgünl uinde ifgal ordu.arı 

İlk isyan eden, fırkanın reisi 
(Müşür Nuri Paşa) idi. 

Bu zat, düşünmesini bilen, mu-
hakeme kudret ve kabiliyetine gü
venilen bir şahsiyetti ... Esasen Pa
riste tahsil etmişti. Ataşemiliter

likle de uzun zamanlar Berlinde 
vakit geçirmişti. İstanbula avdet 
ederek Harbiye Mektebinde hoca
lıkta bulunmuştu. Sonra da, Ab
dülhamit tarafından <İkinci mabe
yincilik) ile sa.raya aldırılmış.. Sa.. 

ray enrtikalraının mahşeri olan 
Yıldız sarayında yaşamıştı. Fakat 
bu entrikalara katiyen kanşma

mış, dalına bitaraf kalmıştı .. Dol
gun malümatlı, lisan aşina, iyi bir 
askerdi. 

mak, ve bütün bunlan mecııste ve 
millet huzurunda bu adamlann 
yüzlerine vurmak istiyorum ... ) 

Nuri Paşa bu sözleri aynen ve 
böylece. başınabeyinci Llltfi 

Beye söylemi§ti. Söylerken de ya
nında, Müşir Zeki Paşa ile Beşik
taş belediy müdürlüğünden teka
üt edilmiş olan Mustafa Bey bulun 
makta idi. 

İçlerinde, reislerini bile bann
dırmıyan bu garip teşkililt; çok ta
biidir ki, Nuri Paşa gibi düşünen 

zevata pek aykın gelmiştl Ve, Nu 
ri Paşanın istifasını, diğer bazı is
tif alar takip etmişti. 

(Arkası var) 

1 E 
SANAYİ: 

Yünlü Kumaş 
Fiyatları da 
Ucuzlıyacak 

K 

Kaput bezi fiyatlarının ucuzlatıl· 
masından sonra. şehir halkının gey· 
diği yünlü kumaşlarda da bir miktar 
tenZilat yapılması için Iktısat Veka· 
Jetinde tetkiklere devam edilmekte
dir. YUnlü kumaşların maliyet fiyat 
lan tetkik olunurken kendilerinden 
matillrıat alınmak Uzere şehrimizde 

j Malunan mensucat f abrikalannın mü 

1 t!ürleri de Ankaraya çağınlmışlar· 

dır. YtınlU mensucat, ve trikotaj gi 
bi giyim eşyasmm da % 8 - 10 nis 
betinde ucuzlatılacağı piyasada söy
lenmektedir. 

Kaput Bezi Ucuzluğu 
HnkO.metin kaput bezini % de 10. 

12 nisbetinde ucuzlatmıya karar ver 
mesi piyasamızda çok müsait bir te 
sir uyandırmıştır. Evvelce pamuk 
ipliği almak için fabrikalanmıza mu 
racaat eden tucca.rlar, iplikle bera· 
her bir mildar da bez almıya mecbur 
tutuluyorlardı. Şimdi, bu mecburiyet 
kaldırılmıştır. 

Mevcut !stok. fiyatlann ueuzlatıl
ması neticesinde kolaylıkla elden çı
kanlmıı olacaktır. Esasen pamuk fi 
yatlan da son zamanlarda dUştüğü 
için evvelce metresi 20-32 kuruşa ka 
dar verilen bezler. daha ucuza satı
labilecektir. Yapılan tenzillt. 20 -32 
kUJ"WJ arasmda satılan mallarda 2-3 

kuruşu bulacaktır. 

Suni ipek Bulunamıyor 
ipek çorap fabrikatörleri, sunt i

pek tedarikinde güçlük çekmektedir 
ler. Fabrikatörler mal almak inıka· 
nmı buldukları memleketlere ipek si 
parifi vermişlerdir. Standart nizam 
namesi çıktıktan sonra ipek çorap -
ıannm kalitesi farketmiş ve iyileş

miştir. Yalnız, çoraplann çon ince o 
la.bilmesini hiçbir fabrikatör temin e 
demiyor. Bunun eebebi. gelen ipek
lerin istenilen kuvvette olmamasıdır. 

Bu korkunç ihtimaı, acı bir ha 
itikat kadar barizdi. Ancak 

Zayıf bir ihtimal, bu acı hakikatin 
Önüne geçebilirdi. O da; (galipler 
in önünde bilakayıt ve şart eğil
l'rlek... En küçük arzulannı en bü
Yük emir telakki etmek .. İcap eder 
le, memleketi ve milleti bile feda 
ederek, (Osmanlı saltanatı) nı. tek 
bir sarayın içinde -velev ismen 
bile- olsun, yaşatabilmek ... 

Evvelce de bir münasebetle ar
-Zet.miştik ki, (Nuri Paşa) büyük bir 
hüanü niyetle CHi4"tjyet ve İtilif 
Fırkası) nın ikinci müessisleri ara
sına grimi§... Ve fırkanın riyaseti
ni de, yine çok temiz bir maksatla 
kabul etmişti. Ve fırka teşkilAtını 
ikmal eder etmez, fırka merkezi 
umumisinde işe girişmişti. 

Fakat aradan birkaç gün geçer 
geçmez, fırka erkanının -biraz 
e~el arzettiğµniz gibi- birtakım 
entrikalı islere (liristi~ini ömn
miştL 

Müzmin Nezle 

Padişah Vahdettin, bunu istiyor 
du. 

Onun sadık bendeginının men
faatleri de, bu arzunun etrafında 
birleşiyordu. 

Menfaat veyahut ihtiraslannı 
tatmin etmek için Padişah Vah
dettinin bayrağı altında toplanan 
bir kütle de, bu haris hükümdann 
arzusuna hizmeti memnuniyetle 
kabul ediyordu. O da. şu: - Ma· 
kamı saltanatı kurtarmak ... 

Fırka, siyasi fırkalıktan çıkmıf
tı. Artık; tek şahsın, tek gayesine 
hizmet edecek bir kütle haline in
kılap etmişti. Ve bu işin idaresi ba
lına da, Padişah V ahdettinin sev
gili eniştesi ve kıymetli veziri. 
OOaınat Ferit Paşa) geçmi§ti. 

Bu ~ı. en evvel yine fırka da-
hılinde bir isyan zuhuruna 

lebebiyet vermişti. Fırkanın yeni
den canlandığı zaman, bazı kimse
lerin vatanperverane hissiyatı tah 
rik edilerek, adeta zorla firkacıh • 
la sürüklenmişti. Ve bunlara; ye
ni fırkanın (her türlü hususi men
faat ve ihtiraslardan azade olarak, 
Yalnız memleketin ve milletin dü
çar olduğu musibetlerin izalesine 
Çalışılacagı) hakkında kati teminat 
"erilmişti. 

Sonra.. Diğer bir zümre daha 
;ardı ki; bunlar da (Hürriyet ve 
tılaf FırkaSl nın mazideki hatala-

1:nın telAfisi için tekrar bu fırkaya 
glrmişlerdi. 

Halbuki; işin başına Damat Fe
rit Paşa geçip te, vaziyet entrikalı 
§ekillere dökülüverince, bu iki un 
•ur arasında deJ" ve ia-

Ferit Papnın Balta limanın
daki yalısı, Adeta fırkanın 

gizli bir merkezi umumisi şeklini 
alıvermişti.. Fırkanın asll erkanın 
dan olan Mustafa Sabri, Zeynelil
biclin, Vasfi, Mustafa Asım Hoca 
efendiler, Ali Kemal, Rıza Tevfik, 
Mehmet Ali, Adil vesaire Beyler ... 
Burada toplanıyorlar.. Müntekim 
Ermeni komitelerinin reisleri, 
Rum Patrikanesinin vekilleri, İti
laf devletlerinin gayri resmi mü
messilleri buraya gelerek müzake
relere girişiyorlar.. Fırka progra
mının haricinde işler görüyorlar-
dı. 

Nuri Pap, bu vaziyete pek kısa 
bir zaman tahammül edebilmişti 
Ve derhal hem riyasetten, hem de 
fırkadan istifa etmişti. Ve bu isti
f asım da, aynen şu sözlerle izah 
eylemişti: 

(.... Biz; böyle. kemali samimi
yetle çalışırken; Mustafa Sabri. 
Zeynelabidin. Vasfi, ve Mustafa 
Asım hocalann Damat Ferti Paşa
nın Balta limanındaki yalısında 
toplanarak bin türlü kumpas kur
duklarını .. Ve sarayda. entrikalar 
çevirdiklerini haber aldım. 

Damat Ferit Papnın, beni al
dattığım anladım. Zaten Hürriyet 
ve İtilM kabinesi de sahtekarlık, 
ve yalancılıkla teşekkül etmişti ... 
Tabiidir ki, böyle bir fırka da çalı
pmaulıın. Ve bu entrikacı adam
lara llet olamazdım. Onun için 
hem fırka riyasetinden. hem de fır
kadan istifa ettim... Bu istifamı 
müteakip. bu adamlann ne kadar 
haris ve menfaatperest olduklan -
nı gazetelerle ilin etmeyi düşün
dÜJD. Fakat, artık bütün kuvveti 
ellerine geçirdikleri için buna mi
ni olacaklan tabii idi. Bunun için 

Bayafı nezle aksınkla. burun
da ve hotazda kuruluk duygusile 
ve hafif bir kırıklık, biraz da tit
remeyle başlar. Tam baılanglçm
da hiç vakit geçirmeden tedbir a
lınana nezlenin ilerlemesinin önil 
ne geçmek mümkündür. Hele vti
cutça kuvvetli olanlar için nezle
nin önünü almak kolay oltır. Nez 
le başlar başlamaz hızlıca yol yil
rümek, bahçede biraz çalışmak, 

sözün kasası terletecek bir iş gör
mek (soba odunları ıimdiki gibi 
testereyle. kesilmeden önce, balta 
ile odun yarmaya tavsiye ederler
di). Sonra da ııcak su. onun arka
sından soluk su dökünülerek bir 
de bütün vUcudU ağuşturmak. Yal 
mz sıcak su dökünmek fayda ver
meL 

Vücutça zaten zayıf olanlar ba 
tedbirleri yapamıyacaklanndan 

nezleyi, başında bile, daha ıüç 

geçirirler. Bununla beraber on
lar da, yalmz ayaklannı, bacakla
rını sıcak ıuya batırarak. kam o
ralara çekip, nezleyi kurutmayı 

tecrübe edebilirler. 
ilk gilnU bu tedbirleri yaptık

tan sonra, ertesl günü de, yailı ye 
meklerden vazgeçilerek, sütle, yo 
ğurtla, sıcak ve y.pa et suyuna 
çorbayla perhiz ediline nezlenin 
önü alınır. Ancak acele etmek, 
nezlenin ilk başlanrıcında tedbir 
almak şarttır. Bir it ertesi günü
ne bırakılınca faydasız kalır, nez
le devam eder. 

Bereket venin ki, nezlenin önü 
alınmasa da nihayet fiç bet gün
lük bir şeydir. Nezleye tutulan
dan ziyade onunla temas edenleri 
korkutur.-

Ancak ilç bet gün içinde g~ 
ten sonra tekrar gelmesine hiçbir 
engel yoktur. Sık ıık tekrar gel
mek için birçok sebepler bulur. 
B~k kimselerde, hiç farkında el 
medıklan halde, bunmlannuı o.-

# 
lık bulunur. Kimisinin burun ke-
miji kalanca olur. Bu haller bu
run deliğini aı çok tıkadıklan için 
nezle sık sık tekrarlar. Dişlerin 

çürük olması da nezlenin tekrar
lamasına bir sebeptir. Çok tütün 
içenlere de nezle sık sık gelir. 

Sonrada, burun nezlesi bazıla
nn da umumi ve mikroplu bir has
tabtın alametidir. Meseli grip bu 
runda nezle yapar. Fakat umumi 
ve ateşli bir hastalıktır. ÇMuklar 
da kızamık, kızıl. difteri, hotnıaca 
6ksüriliü hastalıklan burun nez
lesi de yaparlar. Bu hastalıklann 
birinden burun nezlesi gelince. 
bir defa geçse bile, sık sık tek
rarlar. 

Bunlardan başka, mide bozuk
luğu, devamlı inkibaz. bütün vücu 
dil, fakat en ziyade ayaklan üşüt 
mek nezlenin sık sık tekrarlaması 
na sebep olurlar. Vücudü zayıf 

.Hl,flren her py nezlenin yeniden 
plmeaine yol açar. Çünkü banın 
nezlesi de mikroplu bir hastalık
tır. 

Nezle böyle sik ıık tekrarlaym
ea. en sonunda burunda müzmin 
bir nezle yerıe,ir. Bunun ilk za
manlannda burun çok akar, buru 
nan içeriside daima koyu kırmın
dır. Ancak kırmmhkla birlikte 
fİI pek azdır. Bu zamanda buru
nun içerisine ince asit borik tozu 
konularak milunin nezle kurutu
labilir. 

Fakat mfizmin nezle ilerleyince 
h111'1lnun içerisi ,ışer. Burundan 
nefes almak güçleşir. İnsanın aizı 
açık kalır, botazı kurur. koku ala 
mu, yedltf şeylerin tadını duya -
mu. sesi bozulur. kulakları u işi

tir, başına atn gelir-

MUmıln nezlenin bu samanında 
kendi kendine ıeçemlyece~ 
mütehuıns hekimine sfderek teda 
vi ettirmek lbnn olacatmı, tabii, 

o N o M i 1 
GÜNLÜK 
PiYASA 

Son günlerde arpa alıcılan fi
Yatlann yüksekliğini görerek mal 
almamışlardır. ihracatçılar arpa· 
va 4.02.5 - 4.03 kuruştan fazla fi· 
vat vermemişlerdir. Piyasaya ge· 
tirilen 25 hin kilo arvadan bir 
kısmı satılabilmiştir. 

* Dün piyasamıza otuz beş bin 
beş yüz kiloluk bir parti kuru 
fasulye getirilmiştir. Bu fasulve· 
lerin ufak boylan kilosu 8 kuru · 
tan, orta boylan 11 ve iri boy· 
lan da 14 - 16 kurqş arasında sa-
tılmıştır. 

* Şehrimize beş bin kiloluk 
parti mercimek getirilmiş ve pi· 
vasada kilosu altı kuruştan sa· 
tılrruşhr. Aynca 12 bin beşyü7. 
kilo içfındık kilosu 30.10 kuruş
tan nı.üşterisine verilmiştir. 

* Bandırma mıntakası yapakla-
nndan on bir bin kilo getirilmiş 
ve kilosu 64 kuruştan ve aynca 
piyasaya getirilen tiftiklerden 
mal cinsi de kilosu 119 kuruştan 
cı.atılmışhr. 

ZİRAAT: 

Tütünlerın ttarıçte 

işlenmesi isteniliyor 
Izmir, (TAN) - Izınirin ticaret 

faaliyetinde ölü mevsim başlamıştır. 
Uzüm, incir ve tütün gibi mahsul· 

lerin satıştan sona ermektedir. 937 
rekolteleri tükenmek üzeredir. 

Tütiln satışları 35 bin tonu bulmuş 
tur. 40 bin ton olan rekolteden an
cak 5 bin ton kalmıştır. 

Bu günlerde, tütün mahsulilmilzü 
alaka.dar eden bir mesele ortaya çık 
mıştır. Tütün mahsulünün hariçte iş 
lenmesi mevzuu bahsolmaktadır. Bir 
kısmı alAkadarlar bunun önüne geçil 
mesinı istemekte, bır kısmı da ibra 
catm serbest bırakılmasını ve tütün 
lerin nerede olursa olsun işlenmesin 
de bir mahzur olmadığını ileri sür
mektedirler. 

Iktısat Veklleti bu mesele ile ya
kından alakadar olmuş ve ilgili daire 
lerden istediği malürnatı almıştır. 

BORSALARDA : 

~ltın ~lım, 
Satımı İçin İzin 
İstiyen Bankalar 
Altın alım ve satmurun bankalar 

1 ca yapılması hakkındaki kararname 
alakadarlara bildirilmiştir. Bu yolda 
muamele yapmak istiyen bankalar, 
Maliye Vekiletine müracaat ederek 
kendilerine izin istlyeceklerdir. Mtlr& 
caat etıniyen ve Maliye Veklletince 
müracaati kaydedilmiyen bankalara 
altın alım ve satımı için müsaade ve 
ril.miyecektir. Haber aldığmıu.a göre, 
dün şehrimizdeki bankalardan Uçil 
Maliye Veklleüne müracaat etmif
lerdir. 

Borsacılar Heyeti Dönüyor 
Borsanın Ankaraya nakli karan n 

zerine Maliye Veklleti ile görilpıek 
üzere Ankaraya giden borsa acente 
teri birliği murahhaslan yarın şehri 
mize döneceklerdir. Murahhaalar. M& 
•iye Veklleti ile tekrar t.ema• geç 
mişler ve hazırladıkları liyihaıyı tak 
dinı etmişlerdir. 

Mübadele Edilecek Onitürkler 
Unitürkün 1938 senesinde çıkanla 

cak tahvillerle mübadelesine dair o
lan kanun henüz resmi gazetede net 
redil.memiştir. Kanun, neşrinden iti 
haren muteber olacaktır. Ellerinde tl 
n türk bulunduranlar bunlan bir g1ln. 
evvel mübadele ederek faizlerinden 
istifade etmeyi dilşünUyorlar. 

Frank Yükaelmiye Baflach 
Dün borsa muameleleri pek ~ 

şek geçmiştir. Sabah 18.90 liradaD 
açılan birinci ve ikinci tertip Unitürk 
ler akşam 19 liraya yilkselerek k& 
panmıştrr. Paris borsaaı UnitUrldl 
304.5 frank bildirmiştir. Londra bor 
sasında bir sterlın 15.47 frank ve 
4,9977 dolardır. Borsaınrzda çL 
mento hisseleri 9.80, Ergani tah. 
villeri 98,25, Sıvaa - Erzurum talı.. 
villeri de 95 Iradan muamele göı
müştür. 

Yaptığım tahkiklere göre, tütün 
mahsulünün hariçte işlenmesi doğru 
değildir. Türk işçisi, Türk menfa.ati 
bundan zarar görecektir. Netice, Ve 
kaletin vereceği kararla belli ola
caktır. 

Hayvan Boraaamda Sabf)ar 
Evvelki gün Hayvan Bonrc_,. • 

tirilerek mezbahada keailen hayvan
lardan 266 beyaz karaman, kiJOBU « 
ta fiyatla 20.50. 2537 kızıl karamaa 
20.25 kuruştan. 184 dağlıç 19,Ui t.ea 
130 kıvırcık 24.29 kuruftan, 181 ka 
rayaka 20 kuruştan. :561 Btlt kuzu8a 
kilosu 31.10 kuruştan. 156 keçi 12.7'1 
den. 52 öküz 12.44 ten, 12 inek 12.71 
den. bir dana 11 den. 3 bota 12 1m 
ruştan. 17 manda 8.65 ve iki malak 
11 kuruştan satılmıştır. 

Dünkü Zahire Sabtlan 
Dün şehrımize tilccara ait oJa.rat 

Uç vagon buğday, alb vagon arp& 

ile bir vagon çavdar getirilmittfr. 
Ziraat Bankasına da yedi vagon bul 
day gelmiştir. Bankanm mallan pi
yasada satılmamış, ilç vagon ttıccar 
malmm yumuşak buğda.ylan 5.22.5 
-5.27 kuruştan ve sertler 5.21 ku
ruştan verilmiştir. Arpalar da geY 

şek satılmıştır. Fiyat 4.02.5 kunıt • 
tur. Yulaf 4.10 kuruştan milısterl 
bulmuştur. Piyasa gevşektğini ma. 
hafaza etmektedir. 

BORSA 
22-ı-938 

PARALAR 

Alrı 

Frank 78,-
Dolar 123,-
Liret 99.-
Belçika Fr, 80.-
Drahmi 18.-
lsviçre Fr, 570,-
Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çele 78,-
Şılin Avuaturya 21,-
Mark 26,-
Zloti 20,-
Penco 21,-
Ley 12.-
Dınar 48,-
Kron Isveç 30.-
Sterlin 625,-

Satrı 

85,-
126.-
106,-
84,-
22.-

580,-
23,-
70,-
82,-
23.-
29.50 
22,-
25,-
14,-
52.-
32.-

630.-
Altın Buıun fıyat yoktur 
Banknot juıun fiyat Y"'-+•tr, 

ÇEKLER 
Açıl1- AapalllŞ 

Paris 23,995 23,985 
Nevyork 0,7940 0,7937 
Mılino 15,1040 15,0985 
Brukıel 4.7030 4,7010 
Atina 86,9184 86,8840 
Cenevre 3,44 3,4387 
Sof ya 63,6ı82 63,5930 
Amsterdam 1,4264 1,42S8 
Prac 22,6525 22,64~~ 

Viyana 4.2083 4,2066 
Madrit 13,6780 13,6725 
Berlm 1,9742 l,9733 
Varıova 4,1940 4,ı925 

Budapeıt• 3.9930 3,9944 
Bükrq 106,4015 106,3593 
Belrrat 34,3ı40 34,30 
Yokohanu 2,7325 2,7312 
Stokholm 3,085 3,0840 
Londra 628,75 629,-
Moakova 23,735 23,745 

DTS TIC' ARET: 

Kliring Hesaplanncla 
Son Vaziyet 

Ilrtıaat Veklletinden alman malGmata de 
re ıs. ı, 938 tarıhındeki klirı.na beu.plan 
mızm duruma tö:vledir: 

DIS TiCARET 
Kllrinc hesapları bakiyeleri Ye .. -- -

bayaalara ait taahhlltler 
Türkiye Cumhuriyet Merku Banlı:um

dan alınan heaap nuliııalanna söre U, ı. 

1938 tar hındeki klirina beeaplan baki79-
len ve kredilı milbayaata ait •..ı.biitl• 
yekdnları: 

Cetrtel: 1 
Memleket 

Avuıturya 

Bel çıka 
Cekoalovakya 
Fınllndiya 

Fransa 
Hol anda 
Inciltere 
bpanya 
ltveç 
bviçre 
ltalya 
Macarııtan 

Norvec 
BuJcariıtan 
Romanya 
Raıya 

Yuıoı!JT7S 
Yananiıtaa 

lıllısıan a, .,_ 
1,965,000 

41.500 
2,703.100 

779.200 
S.972.IOO 
1,l16.500 
1,526.300 

419.800 
1,569.~00 

178.900 
1,629.700 

155.800 
609.000 

1.200 
1,721.600 

11.IOO 
299.300 
144,HO 
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Lafımı şaşırınca, hemen 
dem sun, Erenler! 

Ben bu timarhanenin içindeyim. 
:Amma (ben akıllıyım) diye iddia 
etsem, bu iddiamı da ortaya eser 
koyarak ispata çalışsam kimseleri 
inandıramam. Sade ben mi? Sen 
de gidersen eıen de öyle. Nitekll!l 
burayı terketikten sonra edinmek 
istediğim her işte karşıma çıkan 
en büyük engel bu tin:a.rhanede ka 
hşım olmuştur. 

Ney~n Tevfik kardeşimle b~ 
birimizle timarhanede buluştuk -
$&: 

- illen Nihat? Yine Pirevinde 
karambol, ha! Deyişleri saf asına 
doyulmaz cilveler, ıatifelerdi. Am
ma bana bu rütbe pahalıya otura. 
cağım tahmin etmezdim. 

Hastaneye bir külüsttır pan. 
talonla gelmiştim. Taburcu 

olsam, giyip çıkabileceğim bir elbi.
aem yok. Gerçi debboy memuru 
Bay Ismail Hakkı bana bir panta 
1on temin edeceğini söyl'~rdu am. 
ma nefsi kalenderanemde itminım 
hasıl etmiyordu. Her ne olursa ol 
sun çtkmıya karar verdim. Bir sa. 
bah, serbestllğimden istifade P.t
tim, kimseye bir teY söylemeden 
hastaneden sıvıştım. Büyük oğlu. 
mun verdiği adresteki evine yatsı
ya yakın geldim. Çok gil?.el karşı. 
landım. Gelinim hizmeti dolayısile 
evde yoktu. Fakat gerek ev sahi. 
bi, gerek oğlum, istirahatim için 
ne yapılmak lazımsa fazlasile yap 
tılar, didindiler, uğraştılar. 

en adam insanlardır. Ah o çocuk
lar ! Ah o yavrular! Ah o deli.kan
lılar ! Beni mezarlıklarda bile ko. 
rudular. Bana mezar kovuklannda 
bile sevgi ve saygı gösterdiler. On
lar bana o kadar çok şey vedl.1er 
ki .. Ne yazık, ben onlara gönlilroün 
gOOU yaşlı minnetlerimden başka bir 
gey veremiyordttm. Çamsakızt, co. 
ban armağanı. Anlı~rsun değil 
ıtı.i ? Dinle ! 1 

"Şu atılmı,, kmk riibabımdan 
"Bir sürild istedin, peki, dinle! 
''Dinle tan !ikestei ruhu 
''Dinle şekvayı ruhu mecruhu, 
"Fakat incinme ekterabımdan.,, 

Ne diyordum? Hali beni anlama
dın erenler! Ben lifımı şaşınnca 

bana dem sunmalı .. Ha şöyle! 
Evet, oğlum her gün koşuyor, i

şinin bilmem hangi merkezden, bil 
mem hangi karakola, hangi kara
koldan bilmem hangi şubeye gön
derildiğini söylüyor. 'Ümitlerinden 
zerre bile kaybetmiyordu. 

Bir tesadüf beni iş sahibi etti! 
Ne sandın? Herkes adama (sarhoş 
sun! Timarhanecisin!) de~ez ki.. 
Demiş olsaydı kürrei arzın ve in
sanlığın mihveri (S) veya (M) har
fine dönerdi! Evet! Ne sandın? İş 
sahibi oldum! 

istirdat senelerinde İzmirde 
bulunmuştum. Orada (İz

mlryılmaz Şoför cemiyeti) katip
liğini yapmıştım. Cemiyetin ida
re heyetinde bir Semihi Bey var
dı. İşittim ki, Bay Senihi Taksim
de bir garaj sahibi imiş. 

Hemen gittim. Beni gayet iyi ka
bul etti. 

- Hocam! Seni garajın katipli

:CHikiyeden Mabaat)' 

İlim ve bir felsefe 
(Ba..'ı 6 mcıda) 

me sapmıyan namuskarlardır. O 
yola girdikten sonra dönmek, dö -
nülse bile eski mevkie ulaşmak im 
kansızdır ... 

- Ya! Demek hiçbir şeye muk
tedir değilsiniz? O halde yazdığınız 
bu eserlerin ne lüzumu var? 

- Bunlar, o yola sapanlara ma
ni olmak için bir çelme mahiyetin
dedir .. 
. - Gülünç! Ekmek parası bula
mıyan bir kimse sizin ilminziden 
istüade etmek için bu eserleri oku 
yacak öyle mi? Bunlar, yüksek ta
bakayı oyalıyacak bir süs olabilir
ler .. Fakat bizlere, kilitli bir kasa 
kadar uzak ve yabancı kalmaktan 
ziyade hiçbir faydalan yoktur. Bu 
nu ağzınızla da itiraf ediyorsunuz 
değil mi? 

- Belki!. Lakin bir nokta var: 
Beyaz bir kumaşı boyaya batırdık
tan sonra ona tekrar kendi rengi
ni iade edebilir miyiz? Sen, ben
den böyle bir şey istiyorsun .. Ön
ceden yardımıma müracaat etme
liydin.. Kurtarmak, fel~etten ev
vel lizımdır ... Sonradan hiçbir kuv 
vet maksada hadim olamAZ. 

- Demek ben daima yuvarlan
dığım bu çirkefin içinde yaşıyaca
ğun? Demek ne nedamet, ne ısla
hı nefis, ne yemin bu murdarlıktan 
beni sıyıramıyacak? Demek her 
gayret boş bir çırpınmadan ibaret 
kalacak? O halde sorarım size, 
mücrimin kendi suçu olmıyan, yi
ne cemiyetin ona verdiği mahru
miyetlerden, önüne çıkardığı kötü
lüklerden doğan bu sıfat, nedeIJ" 
cemiyete mal edilmiyor da, zavallı 
mücrimin sırtına kalıyor? Bu hak
sızlık niçin kanun maddeleri ara -
sında yer alamıyor? Çünkü bu ka
nunları mücrimler hazırlamıyor de 
ğiJ. mi? Namuskir ve dürüst yaşı
yanlar, mücrimi insan telakki et -
miyen o yüksek tabaka tanzim edi
yor... Cürüm cezasız kalmaz.. Fa
kat, cezadan gaye, suçluya işlediği 
cürümlerin kötülüğünü anlatmak 
ve onu ikinci bir kötülüğü işlemek
ten men'e çalışmaktır. Halbuki 
mücrim, bu yediği sille ile öyle bir 

4 

5 

BULMACA 

6 1--"--'=:+=-~=-l"=;-=-,.....,,,._,,,--=:~~· 
7 

8 

BUGUNKU BUUIACA 
ı ? a ı 5 6 ı ~ 9 ıo 

,, __ 
* SOLDAN SA~A: 
ı - Evlerde bulunur bir mobilya 
2 - Bızi doprtan - Romanyada met 

bur bir sayfiye, ı 

3 - Eyüp civarında bir köy - Bayra 
tımızda var, 

4 - Yiyecek - Iıte (kaba lif) 
S - Yalun - Afrikada bir nehir 
6 - Yük taşıyan 
7 - Asker kıtasr 
8 - Bir Balkan hükı'.i.meti 

9 - ip.ret - Hisar 
10 - Emir - Gün - Gıdıı * YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Istanbulda bir büyük hastane 
2 - Kaba bir kumaş - Nota - Bir 

millet 
3 - Yeni dotmutı 
4 - J.(aradeııiz ııahilinde bir kasabacık 
S - Şenlik - Çocuk alan doktor 
6 - Ağız (farisi) Nispet edatı 
7 - Düzüne - Omuza alman örtü 
8 - Bir nevi kırmızı tat - Kadm adı 

. 9 - Eşraf - Büyük 
10 - Anadolunun meşhur bir dağı 

TerkibiıDde 

ALTIN KREMi 
bulunan 

ve 48 saaıt hava:landırılmı!ı> 

Muhammen bedeli 7860 lira olan 65500 kilo 14 ve 20 m/m lik yuvar
lak demir 27-1-938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Garbi
nası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı za.rf usuliyle satın alma· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 589 1/2 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1-7-937 gün 3645 No. lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dahiliıtde alınmış vesika ve 
tekliflf!ri muhtevi zarfların ayni gün saat 14 on dörde kadar Haydarpa
şada gar binası dahilindeki Komisyon Reisliğine vermeler Iazımdır. Bu 
işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (151) 

• • • 
Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan aşağıda yazılı '3 gurup m 

zeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 4-2-1938 cuma günü saatJ 
10,30 da Haydarpaşada Gar binası içindeki Komisyon tarafından açık ek 
siltme ile satmalınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalannda 
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komis 
yona müracaattan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haıydarpaşa satmalma komisyonu tarafından pa 
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 1600 metre muhtelif ebatta bez hortum muhammen bedeli 1773 lira, 
muvakkat teminatı 132 lira 98 kuruştur. 

2 - 500 Metre yelken bezi (Emprenye) muhammen bedeli 4750 lira 
muvakakt t~minab 356 lira 25 kuruştur. 

3 - 4000 metre ince 5000 metre kalın AmerikB:D bezi muhammen bedeli 
1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. (299) 

• • • 
Muhammen bedeli 2940 lira olan 250 kilo taranmış kenevir, 800 kilo 

muhtelif eb'a.tta adi ambalaj sicimi, 1550 kilo muhtelif eb'atta beyaz ~ 
nevir ip, 100 kilo kalafat ipi, 1200 kilo muhtelif eb'atta palangalık, kol
tukluk ve cefiçin lif halat 1. 2. 1938 salı günü saat 10,30 da Haydarpaşa 
da gar binası içindeki satın alma komisyonu tarafından açık eksiltme il 
satın alınaca.ktµ-. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 220 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme ~U saatine b.dar 
komisıyıonıa müraca.atlan 18.zmı.dır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa.şada gar binası içindeki satı:nalıma kd 
misyonu tarafmda.n P.81'88IZ olarak dağıtılmaktadır. ( 419) 

Lokomotif Makinisti 
Alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kınkkkalede yevmiye ile çalıştmlın&k üzere bir lokomotif makinisti 

alınacaktır. Talip ola.nlann bir istida ile milra.caatlan. (339) 

' 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

Semti Meşhuru Mahallesi Cadde veya No. aı Oinai Muhammen 

Oh! Rahatını rahat! Oğlumun e. 
vi ! Aile yuvası! Hastanede olduğu 
gibi yanıbaşımızdaki odalarda çığ 
lığı basan deliler yok. Gece ya
rısı "hasta geliyor,. feryatlarile ki 
litli demir kapılar gümbür güm -
btlr, nanınır-nuruınmr~ 

ğine tayin ettim, dedi. 
Deftltll ....-. .. ~etml 1llhıha ~ ~1!Wli~-~9ı!"'l!"'~-Mıııı.,.._.ııı.ıı~ıll~--ı~ı-ıılıtııı~ft""'"..-- - -.-11w-·-

• w . ~-
L. K. 

iZ&r etmiyecek. Aile yuvası! L 
k, eefkatli bir ocak! 

llaaretln yokta ey g&ıW bu ite 
lla8ftJtln vanh lı8§ka bir gidişe 
Bu aefer gel, otur da halt.etme, 
Bir dan olRlıD ye, iç, abt gevite 

Anlıyoraun değil mi? Dinle! ~"r
teai gün gelinim geldi. O da mah. 
zuz, o da hoşnut, o da sevinçli. 

Hastanenin elbisesini gönd~r • 
dim. Oğlum bana herkesin karşısı 
na çıkab ·ıecek temiz bir elbise te
darik etti. O aralık ktiçtlk ev!ldım 
dan da sekiz liram geldi. Artı!I bil 
yük oğlumla fyi ytlrekli gelinime: 

- Harçlık verin, kahveye ç•ka. 
cağını. 

Diyecek ihtiyaç külfetinden aza 
de kaldım 

Tatlı ve ranat bfr ay. Tam 
otuz gtinlUk bir ay. Fakat 

bu gtlnler içinde ~ durmuy~ 
dum. Hiç değilse ben de öntl.me ko 
nan mcak çorbada bir çimcik tu. 
zum bulunsun diye kendime gtire 
bir iş arıyordum. 

Kime müracaat etsem, ne şekil 
iş ıstesem vaitler ediliyor, "git, 
ıel,, ler deniliyor, neticesi hem fos 
hem zifos çıkıyordu. 
Oğlum da bu ınrada polis ~'llnıak 

hevesine düşmüştü. Bu hevt-s oe • 
nim hoşuma gittl Bu devirde polis 
şerefli bir meslek oldu. Sonra ben 
polisi herkesten iyi tanırım. Onlar 
da hastabakıcı hemşireler kndar 

lıştım. Ev sahibinin en üst katta
ki bir odasını kiraladım. Öğle ye
meklerini gelip yemek üzere an -
laştım. Şimdi (Aile yuvası) şekli 

akla daha uygun bir hal almıştı. 
Oğlumla gelinim dış bakımdan be
nim hesabıma, içyüz bakımından 
da kendi hesabına pekçe memnun 
oldular. Mademki insamz, doğru 

söylemeliyiz ve bu bakımlardan do 
ğan memnunluklan iyi karşılama
lıyız .. 

Hişt! Bana bak erenler! Sana ha 
yatımın en tatlı tarafım anlatıyc:r 
rum. Bir kadeh dem sunmak yok 
mu? Sende mi bedavacılığa baş
ladın? Etme ağam etme, beni dem
siz, demsiz söyletme! 

Çorum hastanesinde (Sadırat) 
eserimi yazarken gönül -

tahteşşuur hakkında çok düşünce
lere kapılmıştım. Ne psikolojiye da
ir okuduğum eserler, ne de tasav
vufi kitaplar, benim beynimi tep
reştiren düşünceleri susturama
mıştı. 

Arkaaı var) 

* DDnkü yazıda, en lazla ldtuf ve 
mürüvvetlerini gördüğüm zevatın 

isimlerini kaydederken avukat Ne
cati, avukat Ahmet Refik ve orta 
mektep müdürü Mehmet Emin Bey
lerin isimleri bir tertip yanlışlıiı o
larak zikredllmemistir. İtizar ede
rim. 

N. U. 

kar zümrenin tekmesile daha ziya
de düşüyor ve biraz tutunabilmek 
için yine fenlaıktan imdat aramı
ya koşuyor, çalıyor, çırpıyor, öl
dürüyor.. Bu hakkıdır.. Çünkü o
na yanaşmaktan kaçman iyilik, na 
fakasını temin edebilen de kötülük
tür .. Elbette bu kötülüğü iyiliğe, 
~şıyabilmek için çalmayı, zalim 
ve merhametsiz insanlara avuç a
çıp dilenmiye tercih edecektir .. İş
te efendi; sizin o kıymettar eserle
rinize şüphesiz kaydedilmiyen bir 
felsefe!. Fakat hakikat bu noksan 
olan kısımdadır .. Bu elzem davayı 
ileri sürünüz ve şu masanızı işgal 
eden faydasız kalabalığı ortadan 
kaldınnız. 

Mücrim, bu sözleri söyliyerek 
yerinden kalktı. Bir hamlede yazı
hanenin üzerinde duran kağıt to
marını yakalıyarak şömineye doğ
ru götürdü. 

Alim, deli gibi arkasından fır 
lamıttı. Fakat geç kaldı. Zi 

ra büyük eser ocağın sakin alevleri 
arasına atılmış, onu kurtarmasına 
da iki kuv~etli kol mani olmuştu. 
donmuş gibi dimdik kaldı; ve iki se 
nelik mütemadi bir çalışmanın seme 
resini taşıyan yüzlerce sayfanın kıv 
rılarak yanıp k'ül olduğunu gördü. 

Mücrimin dudaklarında müsteh
zi bir tebessüm vardı. Bu tebes
süm genişliyerek, orayayıkılmış o
lan alimin, üzerinde göz yaşlan par 
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VENUS PUDRASI Alman ve 
lngiliz kimyagerleri tarafından 

en son keşfedilen 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. S&rUJm, kumral, esmer 
her tene ıuygun ,renkleri vardır. 

lsmine dikkat ve taklitlerinden 
sakmmz. 

Fatih 

" Eyyüb 

Dulgerzade 
Altay 

Nalbant 
Fevzi paşa 
Defterdar 

19 

45 

dükkin ~ 
Altay camü 10 
Dibağhane cami'i ve 6 
altmdaki bodrum 

Ke:ıwteciler Yavum.rsinan Ayazma 211 Düki.n 7 
94 Bahçekapıda Birinci katında 20, 21, 23, 24 oda1u 

4 CÜ vakıf hanın 

Çarşıda Ceva- Şerif ağa 131 Dola.p 
bir bedestesinde 
Da;ya.hatun Çakmakçılarda Valde ha 1 ve 20 2 dükkıln 
nında od.abaşılığın tamamı ile 

75 

70 5( 

' Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadar 
Sa.ymı Ocağın.da Keçemandn. clva rında bir hektar tarla Senelili 

10 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi ağustos sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek tizere açık arttırmaya Çlikanl 

mıştır. Istekl~er 25 Kanunusani 938 salı günü saat 15 şe kadar pey pa,-
ralarile beraber Çenberlitaşta Istan bul Vakıflar Bapıüdürlüğünde Va -
kıf Akarlar kalemine ge1meleri. (252) 1 ,. ;_-, 

İstanbul asliye ikinci ticaret mah
kemesinden: Istanbul limanına bağlı Zührevi ve cilt haatalıklan 

Türk bayrağını hamil Suat vapuru 
L::::::::::::ıl Ereğliye kömür hamulesini almak ü

zere 10. 1. 938 tarihinde KuruçeŞl)le-
or Hayri Ömer 

lıyan soluk ytlztlne bir baykuş fer
yadı gibi çarptı. Bu kahkaha, bü
yük bir kinin ve intikamın zaferiy
di. Sonra, bir şey ilave etmeden sü
ratle geldiği yerden çıkıp gitti. 

Şafak sökerken, yaşlı adam, ha
l! o kül yığını karşısında hıçkırı
yordu. Fakat bu ağlayış eserinin 
mahvolduğuna mı, yoksa ilminin 
hiçliğine inandığına mı idi? Burası 
kestirilemezdi. 

den hareketle Şile fenerini bordala
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısmda No. 133 Telefon:435& 

dıktan sonra karfl istikametten sey- ••••••••••••• 
reden Türk bayrağını hamil Galata 14 te icrasına karar verilmiş olmald 
vapurunun mezkftr vapura sancak is 
kele tarafından 2 numaralı ambar hi muayyen olan gün ve saatte vakadaı 
zasına bindirdikten sonra tanzim kı- zararlı herkesin rapor alınırken bb 
lman Deniz raporunun tastikini Ta- zat gelmeleri veya bir vekil göndeı 
bir kaptan istemekİe mahkemece' şa- meleri Deniz Ticaret kanununun 1061 

bitlerin 25, 1, 938 salı saat onda mu inci maddesine tevfikan ilin olu 
hakemenin de 28, 1, 938 cuma saat nur. (180) 
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f ENNIN BiR HARIKASI : 

il 

TAN 

K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
-- 11 

1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır • 

...... l .............. , .... llltl 

.1 BANKA~I 
EVİNİZDE 

BiR PUDRA 
MUSABAKASI 
YAPINIZ 

;'• ,_ • •ti.,' ı...~. • • 

1938 
Küçük Cari H<asaplar 
ikramİlje planı=== 

4 adet 1000 liralık -4000 lira 
8 

" 
500 " -4000 " . 

16 ,, 250 " -4000 
" 76 

" 
100· ,, -7600 ,, 

80 
" 

50 
" 

-4000 " 
200 " 

25 ,, -5000 '' 
384 " 28600 " 
~ =:-77vı~·ı 

Birincikanun tarihlerinde çekilecektir, 

En Az 50 Lira Mev
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

lstanbul Defterdarhğından : 1 
Lira KUTU§ 

Eminönü: Eski Ahıçeleıbi Yeni Zindiankapı mahallesinin ikin
ci kantar ocağı sokağında eski 16 yeni 3 sayılı dükkAnnı 4 de 
2 hissesi. (Mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasile) 700 00 
Boğaziçinde: Yeniköyde Ayanikola mahallesinin Köyıba.şı caı&. 

desinde eski 127 yeni 145ve151 numaratajlı 504 metre murabbaı 
hane ve sahilhane arsanın 7 ıde 4 hissesi... 864 00 

Stilayma.niyede: Katip Şemsettin mahallesinin Dökmeciler so-
kağında kiin eski ve yeni 93--95 sayılı odalı dükkirun tamaım 90 00 

Süleymaniyede Katip Şemsettin mahallesinin Dökmeıdler so-
kağında kain eski ve yeni 87 sayılı dükkamn tamamı. 60 00 

Yukarıda yazılı mallar 1-2--938 sah günü saıa.t 14 de satrlacaktrr. Sa
tış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizH hazine tahvilleri de kabul olu
nur. Taliplerin vakti muayyeninden evvel pey akçelerini. yıatırarak def
terdarlık Milli emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mü
racaatları. (M) ( 425) 

LU.M ... BAGQ .~! : 
... . .... ':·· . 

HER AKŞAM - Satılık Tütün 

I 

Kullandrğmız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun 
gelmiyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıkla
rında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışın
lara mahsus bir pudra kullandıklarında keza kendilerine da.ha uy
gun gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, yüzünüzün bir tarafmda bir 
renk ve diğer tarafında başka renk pudra tecrübe etmektir. 
Posta, aımbalaj vesair masarife karşılık olmak üzere Tutanbul 622 
posta kutusu adresine (T. T. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönder
diğiniz takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhte
ıif renklerde nü.munelik 4 ufak paket pudra gönderile
cektir. Mektubunuzda her vakit kullandığmrz pudranrn rengini de 
bildirmeği unutmayınız. Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar
kadaşınızla beraber tecıi.lbe ederek ha.kiki' bir pudra müsabakası 
yapmış olursunuz. 

Tokalan pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri var
dır. Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan mtı
teessir olmaz. Gazeteler, iki Amerikalı yUzUcUsiinUn sudan anttte
essir olmıyan bu pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyun
l armdan sonra bile tenlerinin kat'iyyen bozulmadrğmı yazıyorlar. 

Nümune istiyenlerin çokluğu kartısında gönderme itinin Kütahyanm Okcu Güveççi ve So-
1 fu köylerinde ve köylü elinde satı- bir kaç gün geri kalmasının mazur görülmesini muhterem CAGLA YAN' da 

MUALLA 
Iık (100,000) kilo karlar tütün var- müfterilerimizden rica ederiz. 
dır. Bu işle alakadar olan tüccarla- ................... .._. - - - 1 ,. 

·· tmd ı k1 11 ._.. GGJ&r. rm muracaa a pazarı a satıla -
ve Mısırdan g~len meşhur 

rakkaseler 

AMIRA CEMAL 

caktır. 

KAYIP: 1337 senesi He.reke rüş- ,----A D E M 1 1 K T 1 D A R ----md 
tiye mektebinden alınış olduğum tas BELGEVŞEKLIG-iNE KARŞI 
diknamemi zayi ettim. Yenisini ala- Ve 

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. H o R M o B 1 N Resuhi Oral. . 

KAYIP 1074 No. lu Bisiklet ehli-

ve 

Sudanlı ZEYNEB 
Seanslarına devanı ediyorlar. 

Tahlet1eri. Her eczanede arayınız Nu:ma.rala.r tam saat 21,SO ela 
başlıyacaktır. 

Yerlerinizi evvelden temin edi. 
.. _. niz Telefon; 40335 

yet kağıdım zayi ettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Ceri. ' .__..(Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata lstanbul ---

r Levazım Satınalma Komisyonu llônları 

Dikiınevleri için 20 ton sarı sa.bun 
lu kösele 4-2-938 cuma gfinü saat 
15 de Istanbulda Tophanede Levazım , 
amirliği satmalnıa komisyonunda ka 1 

palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. , 
Tahmin bedeli 41 bin lira ilk teminatı , . 
3075 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. lsteklilerin kanun.l vesi 1 

kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kn 1 

dar komisyona vermeleri, (3868) 
(312) 1 

* Levazım. ft.ınirliğine bağlı müesse-
sat için müteahhit nam ve hesabına 

ı beş bin liralık yulaf 24. 1. 938 pa-
. zartesi günü saat 15 te Topanede sa. j 
tınalma komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. llk teminatı 375 liradır. , 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
~örülebilir. lsteklilerin belli saatte! 1 

·omisyona gelmeleri. (352) 

KAYIP: 329 senesinde Karamürsel 
merkez rtiştiyesinden aldiğım şaha- l 
detnamem yangında yanmıştır. Yeni 
sini çıkaracağım.dan. hükmü yoktur. 
Kartalda Istasyon oo.ddesinde 19 nu 
ma.rada Ahmet Ha.mdi Uzgör. 

lSTANBUL GA YR1MOBADILLER KOMİSYONUNDAN : 
D.No: Semti ve Mahallesi 

4112 l'i..uzguncuk 

5847 Eminönü Ahıçelebi 

6875 Kadıköy Hasanpaşa 

7955 Büyiikada Yab 

8069 Beyoğlu Hüseyinağa 

8252 Kadıköy Caferağa 

8350 Sanıatya İmrahor 

8351 Boyacıköy 

8357 Yeniköy 

8358 Y eniköy Ayanikola 

8612 Kurtuluş 

8670 K:uzguncuk 

Sokağı 

Menteş 

' Limoncular 

E. Erenköy cad. Y. Mer
divenköyüne giden yol 
Rıhtım 

E. Ziba Y. Büyük Ziba 

Bahariye caddesi 

Emlak No: Cinsi ve Hissesi 

E. 18 Y. 45 Arsa 

Hisseye Göre 
Muhammen K. 

70 Açık 
artırmf 

E. 66 Y. 35 Kagir dükanm li>6, 
205/ 1, 477, 440 hl•. 500 

" E. 4-15 Müfrez tarla 
Harita: 5 

Y. 4/1 Arsanın 9/11 hissesi 

E. 58 Y. 76 Arsanın 10/16 his. 

E. 29 Y. 65 Kagir hane 

3770 Kapalı 
zarf 

60 Açık 
artırma 

9(, ,, 
4650 K 'lpalı 

zaıf 
Aksungur çıkmazı E. 23 Y. 23-25 Ahşap iki baraka 

ve bahçenin 47/80 150 Açık 

E. 4 üncü ~. Dönüm / 
hissesi artırma 

7 Arsa 
E. Malakof Y. Sarı Asma E. 8 Y. 16 Arsanın 5,15 his. 
Sait Halim Pş. caddesi E. 85, Y. 38 Arsa 
E. Araba meydanı ve Hane arsası 
Çeşme meydanı Y. Er 
meydanı ve Safa mey 
dam E. 14, 25 Y. 23 
E. Çınar Y. Yapraklı E. 22-108 mü. Arsa 
çınar 

150 

40 

150 

330 

90 

,, 
.. 
" 

" 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 2. 2. 938 tarihine 

düşen çarşamba günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

I \ 
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Evvelki giln soluk abmlb. 
dün yatıyordu, bu eabah 

dipdiri ayağa k~ 

GRIPIN 
Bllttın ağrı. 8IZl 

ve eaneılan 
dindirlr. 

GRIPIN 
Soluk aigmlılma, 
llıaleye, grlpe. dit. 
bel, llbıir. adale 
ainJari1e romatts • 
maya lı:arp bflhu.. 

1& müeuirdir. 

lcabmda aGnde 3 bte almabll!r. 
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15 Jubcrto ICador 
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nnm ,ıemln edlnls. 

Beyoğlcmda 

LESIKALSiN 
GRANLJL€ 
Kansızlığı giderir, zayıflan tit

EN BOlf'TZ Txm m!'FVMA 
BiN U8ARELEIUHDEN 18T1118AI 
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Her ec:zanecle ar&J'llllS. • ~ TaklltlerlllCI• Sakı•nıs. 
--~ - --

TAN , 
.ıl•l.R& 

-Jl/C f "' ,..b,,..,...11 aaj • dlll bU ... b8flllr ":"'..,.anlftlt ,._ 
.. nld ~ ... de ..... g611W 1 ........ blllll ..... 

1 
__.__,.,,. .. "'•' : .. 8uıtoı,.a- an --

1e n ..- ... ...., .. ~ . 
yortc•• De ....... ,. : 

:::'a..s•_.•,,...-~~A 
r.,.C,,,IT sonsuz saha· 

.-.a _... tekmilini ihtiva eden 

.-- tlfkatının ·-
RCll; r~Y~ t~ .' . . . rde tehlikede bu· 
da en büyuk ~sı:· sıhırlı vasıta 1'e dem~~n emrine konulan 
Telsiz telgraf. b lar kurtarılmıştır. _K~.lip yaka/anmıştır. 
/unan binlere~ ~an binlerce cani t~kıp. ~e binlerce ki/ome
bu fen saycsm e nda bu perı sanlY fiatı uygun radyo 
Ticaretin ihyas~kufJr':neı o/dufJu kadar .. da_,.,d' it radyo neşrİ"' 

· der Mu em k ·ş; muteau , A nq tre kate . tni/yon/arClJ I de yorgunıu1:1U · 
letlerile bmlerce. · AJeriir ve o saye ı 

a.-~- - ~-- ;~ıilade eder. ~~ ... ~., ....... .....-.,...----~:.:=.:ır-wı .......... ---~,, 
~~· a 111alllrS 
giderir. ~ tinde en bOfOIC na.':ba1tnd• Mtlt ...... 

dfO san•ı __ ..ana111nln ..., 
llCA. r• aCA•ntn iMi .....-- ...... seMP .......... -- ....... ...,oc1•• • .., ........ ,. _.,..,1 we radl 1_,. 11111an r adı_.. 
llCA"nın ~ ... ..,...,..•~su ..,, ,cA r ........ _ ........ --·-·--:;;..-llW· 

' 

H ı z ı IJ ı z L 11 ----· .~-...-·------------·· 
..,... ..tdadee ...... mahrum eder. 

Pertev · Karbonat Komprime·eri 
Çok temla.bl -~Ye tot karbollat ahmıktald ·~ .. 

~ tatalarak yapdnutıır. 

.. ----.. - e,, eam•ede ...alır. ~-----... 

Gilmrilk MuhafaM Genel Komutanllğı lıtanbul 
Satanalma Ko::z:•und_.• : 

ı - Gt1mrllk m ö?güdilnd elı:i hİf"Jf makinalı t11fekler için :rn 
tane ikili. M tane birli earjar ç8ntUl ile. 28- tane edevat çan.tumm 28-l 
-938 cuma günü saat U d8 pa-.rbğI ya.pda.cak ı r. 

2 - Tumlanan tutan (1006) lira ve ilk teminatı (76) liradır. 
3 - Eva&f ve örnekleri komisyondadır. Gartllebillr. 
4 - lstekJUerin Ulr teminat makb uzlarile birlikte gl1n ve saatinde Gelıı 

ta eski itha.J&t gUmr11iU binasındak i komJayona gelmeleri. ( 412) 

lıtanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Mutıammen bedıeıi YaO ııra ıuuuı ıuoo adet ponelen makara. 300 adet 

P A T 1 
Kan çlbantan, el ve ayalr ~ 1armm araamdald kqmt'lar. dola
ma. meme iltihabi ve çatJaktsn. flepııl.>lllar, J&111klar, br8f yara.lan. 
e~. koltalı: alta çıbd:an. 

rectavunnı en erken ve en emin M1" tmnıtl:ııı!> tfllmf" -d,a" 

$ark tspençlyarf L~tuan T. A. $. 

tel köle ve 1000 adet 4 No. tu dirsekle. 880 lira bedelli 60 adet 10 luk, f(l R o F 1 L A K 5 1. adet 15 tik kablO tevzi kutusu açık elı:ailtme auretile ayn ayn ihale edile ~ :-:1 
cektJr. Eksiltme 25-2 938 tarihiııe mdeadif cuma gUirll Mat 13 cie Mi 
c:lürlük merkes hinevnde toplan&Clilı: Almı Satım KOmiByonu b~ .. ..i.~.iı.~ F •d k -. 
yapı~. Poreelen makara. tel köte ve 4 No. ro d.ir8etin UJr tendnatı .......,.....,. Y8 reng. 8ft OrUr • 
89.'75 WI tevzi kutularmm ilk teminatı 66 lirada. Şart.na.meleri her gQn 
Levumı l>airemtme g<Srlllebilir. 1.ıteJrHJerin mesk6r g0n ve w.tte ilk Sabibi: &lame& ....... YAJMA'N. Umumi Nefl'lyab tduıe Dlen: & MIJM 
+enünatladle mflnımıatlan Guetec:ilik ft Neerlvat Tllrk lıf!Qit.et SJrketl. BuMJtı yer TAN Matbaam 


