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Yunanistanda Bir Hadise 
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Atina, 23 (A.A.) - lsyana teşvik eden beyannameler 
dağıtmak suretile memleketin sük\ın ve asayişini ihlale 
teşebbüs eyliyen bazı eski siyaset ada mları, payitahtı ter· 
ke davet edilm~tir. 

Berlin Ve Romanın 
Hitler ve Mussolini 
Francoya Bir Yardım 
Daha Yapacaklarmış 

Gayrimübadiller 
Meselesinin 
Tasfiyesi 

~hmet Emin YALMAN 

Bugünlerde bir hidiaenin 
yüzüncü yddönümü oJ

tlu. Merasimsiz, gürültüsüz bir 
tekilde geçti: Maliye Nezareti 
adı albnda bir dairenin kurul
muımn yüzüncü yıJdönümü... 

Doğrusu aranırsa bi.disenın kut. 
!anacak bir tarafı yoktur. Çünkü Ma· 
!iye Nezareti adı altında bir daire 
kurmak, memlekette hesaplı, müva. 
zenelı, bütçe1i bir maliyecirk yarat
mak manasına gelmıyordu. Maliye 
Nezareti, uzun seneler; taahhüt tut· 
mamak, atlatmak. hak sahiplerinden 
kiminin cebim şişırmek, kimini sU. 
ründürmek g bi hareketlerin merkezı 
kalmıştır. Meşrutiyet seneleri kısmen 
istisna edilirse bu gidit, inkı!Ap lda
reaıne kadar devam etmi§tlr. 

n~"'~fr'ta~iiii""kırtut'"'ifi=y.;.tlan \;e 
memleketin bUnyeaine uygun o!mı. 
yan bazı vergi cibayeti usullerini kal· 
dırmamış olmakla beraber ilk gUnden 
başlıyarak dürüst prensipler kur
muş ve bunları en tit:z bir surete tat
bik etmiştir. Bu prensiplerde esas: 
taahhUt tutmak. bütçeye göre ayak 
uzatmak, yarınki nesillere ldllfetler 
yUklememek. harice karşı tediye mil· 
vazenesini korumak gibi yüksek he
deflerdir. 

M aliyen'n umumf gfd'şf. bu he. 
deflere hep uygun kalmıştrr. 

Yalnız bır noktada prensiplere aykm 
bir vaziyet devam edip gitmiştir. O 
da gayrimübadiller işidir. 

Gayrimüba.d:l davasınm prensip 
mecralarından uzak kalmasına. aksi 
bir tesadüf gözüyle bakmaktan baş· 
ka çare yoktur. Çünkil hUkfunetin biç 
bir sahadaki icraatında böyle plansız, 
usulsüz, prensipsız idare edilmiş bir 
işe tesadüf etmek ihtimali yoktur. 

Yunan stana kalan eski arazimizde 
mal bırakan Türk vatandaşlarile Tilr
kiyedeki Yunan tebaasının ve bir kı. 
aım kaçak Rumlann malları arasında , 
bir takas yapılmıştır. Bu takasta 
malların toptan kıymeti takdir edil· 
mış, aradaki bizim lehimiz.e kalan 
farkı Yunanıstan para ile ödemişti'. 

Bu suretle hükumet, birtakım va
tandaşların f erdf tasarruf hakkını 
korumayı kendi üzerine alIDJf. buna 
daır tahminlere. hesaplara. anlaşma. 
lara girışmiş:.ir. Hükumet tarafından 
yapılan bu ış!ere göre Yunanistanda 
mal bırakan Türk vatandaşlan mu. 
hakkak surette birşey beklemişlerdir 
k.. o da Türkiyedekı Yunan emli.kiyle 
Yunan stan tarafından ödenen para. 
lar yekununun Yunanistanda kalan 
eskı mallarını aşağı yukarı kar1Ila
masıdır. 

B öyle bir mmıme'e eskf hUki\. 
metler vasıtaaıy!e yapılsaydı 

hak sahıplerı belki de ıptidadan n. 
mıtsızlığe düşerler. ibtıyatlı ve ted
bırl ~!anlar ılk günden başlarının ça
restne bakarlardı. Fakat qt~unyet 
malıyesi. taahhütleri tutmak v.e .~ 
tandaşlann hakkını aram ~ 
na hassasiyetle riayet e 
layrimübadil hldiseledll; 
MUıiyetle beklemiotir. 

Bldiaeler Upıide g6re 
Ara. 

Anslus Meseles; 
1 

İki Faşist Lider, Kendi~erini 
lnhitattan Kurtarmak için 

Kat'i Harelcete Geçecelclermiş 

t - ---· -' - L ...... ı ..... 1.:,. n",."""c • riimlıurjvp# 
kuvvetleri T eruele e :riyorlar 

P&rfs, 23 (A.A)- Rad"kal Oeuvre 
ve aosyalist Populaire gueteleri, la 
panyada Franco kıtalarmın Teruel ö. 
nünde beZimete uğramalan üzerine 
Berlin ve Roma hlik<kmetlerinin Is. 
panya işini bitirmek üzere Francoya 
çok miktarda s·Iah göndermiye karar 
verci klerini. çünkü "Franconun mu. 
vaffakıyetsizliği. Mussolininin inhita. 
tına sebebiyet vereceğini ve bu inhi. 

tatm Hıtleri de stırilkleyeceğfırl,, yu. 
maktadırlar. 

Oeuvre gaze™si §U malfunatı UAve 
ediy.,r: 

"Bunun için Kanunusaninin baflan 
gıcmdan itibaren Avusturya ve ltal
ya tarikiyle Hamburg ve Milnlhten 
Francoculara şimdiye kadar görOlme 
mi§ miktarda bomba. tank. tayvare 

(Arkuı 9 uncuda) 

Yeni Adli Kanunlarımız 
• 
icra, Ticaret ve Noter 
Kanunları Değişiyor 
Adli Tebligatın Posta Vasıtasile 
Yapılması da Temin Edilecek 

'AJliye Velıil"md 
B. SOTacoğla 

Ankara, 23 (Tanmuhabirinden)
Adl ye Vekatetimiz, ana konunla
nmızla beraber diğer adll kanun
lardan bir kısmı üzerinde tetkik. 
ler yaptırDll§, değiştirilmesi ıcap 

eden cihetler tespit olunmuştur. 

Bu tetkikler neticesinde yeni ka
nun liyihalan hazırlanmıştır. Ye
ni layihalarda, yeni Tilrkiyenin 
asri ve iktısadf :htiyaçlan göz ö. 
nünde ehemmiyetle tutulmuştur. 

Adliye Vekiletimizin yeni hazırla
dığı ana kanun llyihalan arasm· 
da, icra ve iflls, deniz ve kara tL 
caret li.yihalan en başta gelmek
tedir. 

BugUngU Icra ve tnu Kanunu
nun değiştirilmesı, birçok sebepler 
den IUzumlu görillmilştilr. Yeni ha 
zıı:lanan icra ve Ulls Kanun llyi. 
hası, icra işlerıni çok .>ratık bir te 
kilde haJJetmekte. bilhassa alacak 
lı ile borçlu arasında umuınt bir 
kredi it madı vUcude getirmekte
dir Bu !ayıba ile. icra itleri pO· 
rUu;Uz bir eekilde hal.lolwımakta
dır. 

Bu gün Türldyede merlyet 
mevkiinde bulunan Ticaret Ka
nunu 926 senesinde diğer ana b 
nunlarla ayni tarihlerde hazır11m 

(ArlrMI 9 aoada) 

Yeni Bir Elbirliği: 

Hariciye 
Vekilimiz 

Cenevrede 
Milletler Cemiyeti Kon

Myİ, öbürgün yüzüncü top
lanhnm yapacakhr. Konae
yin bu •elerlri toplantın, bi
W.. için ~k mühimdir. Çün
kü Cenevre Konaeyi bıı 
çarf'U'lba günü Hatayt/a ya

pılacak mebru seçimi hak
kında bizim taralunızJan 
ileri sürülen itirazlan tetkik 
eJecektir. 

Hariciye Vekilimiz Dok
tor Tevfik Rüıtü Aras, Mil
letler Cemiyeti Kon eyinin 
yüzüncü top'antısında bu
lunmalı üzere Jün alıf'U'I 
ekspresle C enevreye hareket 
etti. Dr. Arcu, Sirkeci utcu
yonunda törenle ve muual
fakıyet dileklerile Cenevre

reye uğurlandı. 

* ita/yanın Ankara Seliri, 
dün Hariciye Vek"limiz ta
rafından kabul eJi/m;,, gö
rüfme iki saat kadar devam 
~tmiştir. 

AgaHan 
Hastalı le 
Geçiriyormuş 

B. Ağcı Han 

Parfı, 23 ( Rad~ ) - Hindlsta. 
nm dinf liderlerinden maruf Ağa Ha 

nm ağırca bir hastalığa tutulm111 ol
duğu Londrad~n haber veriliyor. Dok 
torlar, haatalığm tedavili için çalıp 
yorlar. 

<Ağa Han. Hlnd'standa tsınaruye 
mezhebine salik olanlarm reisi bulun 
maktadır.) 

Amerika 
Faşizmle 

Mücadelede! 

Uzak Şarkta 
Milli Çin Ordusu 
300 Bin J<işi lle 

Taarruza Hazırlandı 
Mareşal Şang - Kay - Şek Japon 
Tekliflerini Kat'i Şelcilde Reddetti 

' 

lJir Çin 1elırinin kapı•• önünde Japon askerleri 

Nevyork, 23 (Radyo) - Uzak ber almd ğına göre, Mareşal Şang • 
şark ihti.8.fına ait son gelen haber- Kay - Şek, yepyeni ve taze bir ordıı 
ler, Çin için Umit vericidir. En son hazırlanuştır. Uç yüz bin kişilik bir 
haberlere l:'Öre. milli Çin lideri Ma· kuvveti temsil eden bu yeni kuvvet. 
retal Ş...ng - Kay • Şek;Japonya ta- •ü lruweti itibarile ele olgun -ve N 
rafından ıulh prb olarak ileri stirü kemmeldir. Mareşal, bu yeni kuv • 
len bütün teklifleri reddetmiş. Al - vetle Japon istilacılarına kal'fl en 
man sefiri tarafın.dan yapılmakta o can alacak bir noktndan ve amana .. 
lan tavassutları da bundan böyle ka bir taarruz yapacaktır. 
bul etmemeğe karar vermiştir. Ha - (Arkası 3 Uncüde) 

Bulgaristan Türkleri 
Sofya Hükômetile Gelecek Ay 
Mühim Müzakereler Yapılacak 

Ankaradan bildiriliyor: 
Bulgaristanda oturan ve miktan 

1,5 milyona yaklaşan Türklerin ana. 
vatana gelmesi hakkında Bulgar hü. 
kümetiyle katı müzakereler şubat i
çimle başhyac.aktrr. 

Başvekil Celal Bayar, büyUk ve şa 
mil bir iskan planının hazırlanmasını 
emretmiştir. Bunun ıçin bir komısyon 
kurularak çalışmıya başlıyacaktır. Ko 
misyonda sıhhat mUsteşan. iskan u
mum mUdürü. mahalli idareler umum 
müdürü, erkanıharbiyenin jandarma 

umum kumandanlığının, nUfus ve eni 
niyet umum müdürlüklerinin ıktısat, 
ziraat, kültUr bakanlıklarıruıı miımel 
s•Uerj bulunacaktır. 

Bu komısyon memleketimizdeki ye 
ni iskan mıntakalanru tesbit edecek 
tir. Haber aldığıma göre, bilha888, 
Antalya ve havalisinde Bulgar stan 
Türk!erinin iskanı ve çok verimli o.. 
lan bu topraklarm çalışkan birer çift 
çi unsuru olan Bulgarıstan Türkleri 
vasıtasıyle işletilmesi temin ed lecek· 
tir. (Arka.'iı 9 uncuda) 

Dünkü Futbol ve Boks 

Istanbul Muhteliti 
Ankaraya 2-1 Galip 

Vqingtoa. Z3 <A.A.) - Sallhl- ' 
)'ettar mahfillerde söylenditlne 15-

re. Rooscvclt. Cenubi Amerikada 
ltalyu ve Alman propagandasil~ 

mficadele etmek Bzere devlet ta· 
rafından bir radyo istasyonu tesis 

edllmeSI haklwltlald proje~ tavip Dün l•tanbulda fili maçına çıkan takımlardan biri 
(Spor hareketleri toplu olarak altmcı aayfamızdadır] •tmltdr· 
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Yazan: 

Ali Haydar Mithat 
JTerciime ·ıre lktfbu 

hatkJ mahfuzdur,] 

BELEDİYEDE : 

TAN 24 - 1 - 938 

1 o ··-·-----··--···-·-···-: 

L. Ankaradan i 
Telefon ve Telgrafla _j 

Turizm işleri 

İlanların 
Ücretleri 
T esbit Edildi Abdülhamidin Son 

Kumar Oyunu Belediye afişaj için hazırladığı ta
limatnameYi Şehir Meclisinin Şubat 

içtimaı devresinde Meclise verecek
nıfı, umumi menfaati ölçü tutan tir. Bu talimatnameye göre, belediye 
mürakabeli, münakaşalı bir meşru budutlan içinde her nevi afiş teşhir 
tiyeti elbette istemiyecekti. Diğer etmek için evveli. harcını verip birer 
taraftan millet istibdattan şikayet- ruhsatiye almak mecburidir. Ruhs&
çi olmakla beraber yeni rejimin üyesiz afiş teşhiri hem yasak edile
nimetlerini görecek kadar bir za- • cek hem bunu yapanlar belediye e
man geçmemişti. Fesat tohumu ek- mirlerine aykın hareket suçundan pa 
mek istiyenler tarafından aldatıl- ra cezasına çarptınlacaklardır. .A,.fiş 

Kahrcıoğlu Yangınının 
Niçin ve Nasıl Çıkhğı 

Henüz TesbitEdilemedi 
,Evvelki akşam, Postanenin arka 

sokağında Katırcıoğlu Hanının Ust 
katından bir yangın çıktı ve 200 odalı 
olan bu hanın üst katı tamamiyle 
yandı. 

dilememiştir. Bugün..Ikinci bir keşif 
daha yapılacaktır. 

Ankara, 23 JT AN) - Türk ofise 
bağlı olan turizm teşkilatı genişleti
lecektir. Bu teşkilatın umum müdür
lük haline getirilmesi ihtimali var
dır. Bu takdirde müdürlüğe eski Mat 
buat Umum Müdürü Vedat Nedim 
getirilecektir. Bundan başka, Milli 
Turizm Ofisi ile bir de Yüksek Tı>-
rizm komitesi kurulacaktır. 

Van Üniversitesi 
No. 55 

T iryeste ve Viyana yoliyle 
Parise vardığım zaman Ha

reket ordusu İstanbulu alınış, Sul
tan Hamit hal'olunmuş ve Girit 
meselesi alevli bir safhaya girmiş
ti. 

Fransa Başvekili B. Klemanso~ 
eskidenberi tanıyordum. Ziyareti
ne gittim. Beni Dahiliye Nezaretin
deki dairesinde kabul etti. Bir iki 
umumi sözden sonra lakırdıyı der
hal Girit meselesine çevirdi ve §U 

sözleri söyledi: 

- Yunanistanla olan ihtilannı
zın dostane bir şekilde hallini Fran 
sa çok arzu eder. Bu yola gidecek 
olursanız mali yardımlanmızı da e
sirgemeyiz. Size büyük muaveneti
miz dokunabilir. Böylece Yunanis
tanla beraber Fransanın da dostlu
ğunu kazanmış olursunuz. Bunu si
ze en açık ve samimi surette söy
lüyorum. 

- Bu sözleriniz hususi olarak 
mı söylenmiştir? Bunları tekrar 
etmem için bana izin veriyor mu
sunuz? 

...:... Dostlarınıza ve Türkiyede hü 
kumeti idare edenlere bir tavsi
yem şeklinde bildirlınek üzere size 
hunları söylüyorum. 

f ransa Dahiliye Nezaretinden 
çıktığım zaman gazeteciler 

yolumu bekliyorlardı. Bunlar ara
sında Neve Freie Preisse gazetesi
nin Paris muhabiri B. Frik Haver 
vardı. Kendisini eskidenberi tanı
yordum. Girit meselesi hakkında 
Klemansonun ne söyledi~ni cın .. du 

ben de Klema.n.so ile konU§tuklan-
mw olduğu gibi enlattım ve Kle
mansonun fikrine kendimin de ta
mamile iştirak ettiğimi söyledim. 

Ertesi gün Viyana gazetesi, be
nim Girit meselesinde Klemanso-
11un fikrine iştirak ettiğimi bUyUk 
bir başlıkla yazdı. Bu beyanat üze.. 
rine Hariciye Nazın Rifat Paşadan 
bir telgraf aldım. Sözlerimi tekzip 
etmemi istiyordu. Bunu yapmıya 
lüzum görmedim. Çünkü Yunanis
tan ile anlaşmak siyasetinin bizim 
için yegane doğru yol olduğuna can 
dan kani bulunuyordum. Nitekim 
hadiseler bu kanaatin doğru oldu
ğunu gösterdi. Türkiye ile Yuna
nistan her iki taraf için tabü hedef 
olan dostluğa ve ittifaka kestirme 
yoldan gidecek yerde bu tabü neti
ceye her iki taraf için zararlı ve 
dolambaclı vollardan nihavet ver
diler. 

1 909 temmuzunda A vnıpadan 
İstanbula döndüm. Niyetim 

fÖyle idi: Ittihat ve Terakki Cemi-

yetine girmemek, fakat hükıimetin 
başında bulunanlarla ve cemiyeti i
dare edenlerlde candan iş birliği 
yapmak .•. 

Bu kararıma sebep te şu idi : Bü
tün hatalanna rağmen memlekette 
iş görecek ve milletin iyiliğini is
tiyecek İttihat ve Terakkiden baş
ka ciddi bir kuvvet yoktu. Talat 
Bey ve arkadaşları fikrinde istik
lal sahibi br adam diye bana dam
ga vurmuşlardı. Bana fena gözle 
bakmıyorlar, fakat işlerin hususi 
,ekillerinden beni mümkün olduğu 
kadar uzak tutuyorlardı. 

31 Mart vakası öyle bir vaka 
idi ki memleketin birliğini ve iyi-
liğini istiyenleri bir araya topla
ması ve siyasi ihtirasların varlığını 
ortadan kaldırması mutlaka lizım
dı. "Bu va.kaya lttihat ve Terakki-
nin hatiları ve basiretsizliği sebep 
oldu veyahut Abdülhamit doğru
dan doğruya fesat çıkardı,, diye 

toptan bir hiıkum vermek doğru 
değildir. 

İsabetli bir kanaate varmak için 
Memleketin o zamanki halini dtl.şiln 

mek icap eder: Ortada otuz senelik 
bir istibdada alışmış, o sayede bük 
münü geçirmiş, ondan nimet gör
..sü. ı.iP mnı.I vArd.a Ru loıllar .... 

Bu bUyük yangın hakkında tahki
kata devam edilmektedir. Hanın Un· 

yon s :gorta Şirketine 120 bin liraya 

sigortalı olduğu ani.aşılmıştır. Han 

~asına, gözlerinin bağlanmasına teşhiri yalnız belediyenin gösterdiği :.hmut Muhtar Paşa veresesine ait-

imkiın vardı. yerlerle koyduğu veya koyacağı ku

Hanın üst katının üçte birinde Os
manlı Bankası kiracıdır ve kagir kıs
mının yanan t.Lrafı azdır. Diğer iki 
kısnu ahşaptır ve tamamen yanmış. 
trr. Yangının üst katın şimal taratın 
daki Mançeriye ait çuval imalathane
sinden çıktığı zannedilmektedir. Bu 
dairede büyük bir soba olduğu gibi 
soba b:>rusunun yanında hanın kalö
rifer bacası vardır. Yangın bacadan 
mı, yoksa sobadan mı çıktı? Bu cihet 
henüz tespit edilmemiştir. Yanan kat 
lardaki imalathanelerin muhtelif sL 
gorta şirketlerine 20,000 liraya sigor 
talı olduğu anlaşılmıştır. 

Ankara, 23 (TAN) - Vanda ku~ 
lacak halk üniversitesi, orta mektep 
mezunlarına okuyacakları şube üze
rinde bir sene müddetle ders göster
dikten sonra 2 sene de asıl meslek 
şubesi üzerinde çalıştıracaktır. Van 
üniversitesinin yedi şubesi olacaktır. 
Bundan başka Vanda, leyli sanat mek 
tepleri ve liseler de kurulacaktır. 

Doktorlar Arasında 
A bdülhamide gelince bu ada-

mın eski huyundan vazgeç
mesine bir saniye için bile ihtimal 
verılemezdi. Rumeli dağlannda is
yan bayrağı açan bir avuç vatan
perverden korkınuş, onlara boyun 
eğmişti. Fakat onların cemiyetini 
ortadan kaldınnak, istibdada dön
mek için fırsat kollayacaktı. Abdül 
hamit tahtta bulundukça memle
kette mümkün değil, meşrutiyet ta 
karrür edemezdi. 

1908 ikinciteşrini iptidalannda 

Seliıniğe gittiğim zaman bu fikrimi 
cemiyet erkanına anlattım. İçlerin 

de Abdülhamide itimat eden kimse 

yoktu. Fakat bir kısmı hal' mesele
sini muvaffakıyetle başarmak müm 
kün olduğuna kani değildi. Diğer 
kısmı cemiyetin kuvvetine emindL 
Abdülhamidin Meşrutiyeti kaldır
maya cüret edebileceğine ihtimal 
vermiyordu. Neticede sözüm nazarı 
itibara alınmadı. Cemiyet, istibdat 
taraftarlarının tahriklerine, teşvik 
Ierine aylarca adeta seyirci vazi -
yette kaldı. Neticede 31 Mart baş
gösterdi. Abdülhamit istibdadını ye 
niden ele geçirmek için son bir ku 
mar ovnadı v~ kay,hett; 

Abdülhamit kendi keyfi ida-
resini yürütmek için her 

fenalığı, her cinayeti, her riyakat
lığı göze alabilecek tıynette bir a
damdı. Fakat seciyesinin bir nok
tasında Vahdettinden bir üstünlük 
göstermiştir: Kuman kaybettiği za 
man Vahdettin gibi ecnebiler vası
tasile memleketten kaçmayı reddet 
miştir. 

Hal'den birkaç gün evvel Rusya 
sefiri kendisini ziyaret eylemiş ve 
Rusya çarının davetlisi sıfatile se
faret maiyet vapuruna binmesini 
ve Rusyaya kaçmasını teklif etmiş
tir. Abdülhamit bunu tereddütsüz
ce reddetmiştir. Bundan sonra Al
manya İmparatoru da sefaret mai
yetine memur Lor ley vapurile kaç
ması hakkında haber göndermiştir. 
Müstebit padişah bunu da kabul e~ 
memiştir. 

Abdülhamit gibi korkak, cebin, 
müvesvis bir adamın, otuz üç se
ne vehmini kamçılayan hal' tehli
kesi ka~ısında; haI'fçten gelen im
dat tekliflerini reddetmesi inaml
mıyacak birşeydir. Bu hikayeyi 
bizzat Alman sefiri Baron Mareşa
lin ağzından duyunca hayretler i
tlnde kaldım. 

( A'.rka.."ı var) 

!POSTADA: 

Beykozda Gece 
Muhabere Servisi 

lelerde olabilecektir. 
Danlarm gUzellık ve çirkinlik itiba

riyle de teşhir, talik veya tevziine be
lediye müdahale edebilecektir. 
A~aj dört gnıpa aynlm.l§tır: A

Dükkin ve müesseselerde talik ve 
teşhir suretiyle yapılan afişa.j. B -
Belediyenin muhtelif mevkilerde yap 
tırdığı veya yaptıracağı tesisat üze
rinde teşhir edilen afişaj. C-Bunun 
haricinde umumi yerlerde yapılan L 

fişaj. D - Elden tevzi edilen ve sey
yar bir şekilde teşhir olunan mütefer 
rik ilanlar. 

El ilanları basan ma.tbaalarm ne
ler için, kimler tarafından ne miktar 
el ilim bastınldığm.ı belediyeye ih· 
bar etmesi mecburidir. 

Tahkikat etrafında, mirasçıların u

mumi vekili olan bir zattan izahat a
lınmıştır. 

Hadiseye adliye namına el koyan 
müddeiumumi muavinlerinden B. Re 
şat, belediye fen 'ubesinden B. HUse. 
yin Azerilran ile Eminönü emniyet a
miri B. Alinin iştirakiyle yangın ye
rinde keşü yapılmış ise de yangının 

nereden çıktığı kaU olarak tespit e. 

SEHİR PLANI: 

Nakil Vasıtası 
Planı da 
Yapılacak 

Yanan katm tavan arası Kazanci
yan isminde biri tarafından depo ola· 
rak kullanılmak 07.ere kiralanmı§tır. 
Yangının geç görülmesine sebep ha.. 
nm kapalı bulunmasıdır. 

POLİSTE: 

Yere Düşürüp 
Kafasını 
Yarmışlar! Yeni talimatnameye bir da aflşaj

dan alınacak ücretler için bir tarife 
eklenmiştir. Bu tarifeye göre, sanat Şehircilik mütehassısı Pröst bu de Meyva halinde 75 numaralı yazı-

Yeni Tayinler 
Ankara, 23. (Tan muhabirinden)

Sıhhiye Vekfileti yeni .bazı tayin va 
nakiller yapmıştır. İstanbulda yap~ 
lan değişiklikler şunlardır: 

Fatih hükıimet tabibi Rauf Tunçte
kin Beyoğlu hükumet tabipliğine, E
minönü belediye tabibi Ali Memduh 
Türkay Fatih hükıimet tabipliğine, 
Uzunköprü sabık belediye tabibi Ka
zım Başak Eminönü belediye tabipli
ğine, Trabzon memleket hastanesi 
rontgen mütehassısı İrfan Kaysa Cer 
rahpaşa hastanesi rontgen mütehassıs 
lığına, İstanbul Kuduz müessesesi mü 
tehassıslarından Sami Engez Diya?lo 
bakır kuduz müessesesi müdürlüğü
ne nakil ve tayin edilmişlerdir. 
Beyoğlu hastanesi dahiliye müte

hassısı asistan Raşit Reşat ErdPniıa 

vazifesine nihayet verilmiştir. 

MEMLEKET: 

Bir Doğum Garibesi 

ve ticaret yapılan yerlerde talik ve fa Istanbula geldiği '7.8.ID.an Beyoğlu hane sahibi Salih, cumartesi sabahı 
teşhir edilen ilanlar için metre mu- ve Istanbul için bir de sirkfilasyon Osman isminde bir seyyar satıcıya 
rabbama 2 llra alınacak, ancak alına- projesi yapacaktır. Bu proje kara ve bir sandık elma satmıştır. Osman san 
cak paranm yekfuıu Jlvha daha ufak denis nakil vaaıtalariyle tramvayla- dığı açarak satmak isterken elmala
ise bile hiçbir zaman üç liradan aşağı rm ve otobUslerin işliyebileceği yer- rın çoğunun çürük olduğunu görün
olamıyacaktır. Elektrikle tertip edi- leri gösterecektir. B. Prostun dilştııı- ce sandığı Salibin yazıhanesine götür 
}enler bir misli ücrete tabidirler. cesine göre, Yenikapı, Gazi Bulvan müş ve çürük elmalan Salihe göste-

ve Gazi Ko"prUsUnd Taksi di k B Erbaa, (TAN) - Buraya bağlı kö....: Mevcut veya sonra yapılacak tesi- en m ve - rere : • en ekmeğimi bu yüzden ka- . . . . ~ J ~ 
satta teşhir edilecek ilinların metre ~er semtlere behemehal otobüs işle- zanıyorum. Bu verdiğin çürük elma- !erden bırınde gang b~ .~o~~m ~-
murabbaı haftada 

40 
kuruştur A tilecek, bu suretle şehrin ana damar- lan kime satacağım. Rica ederim bu kası olmuştur. Tabu buyuklukte ild 

,...ır 'h .. + .... 'h; .. 
0 
_____ ,___ ·.~ J.annda.n biriai v&lnıa nt.nblla _ nt ...... ~bailta.~""l!W<.llkvern(eölgi"n ~d§~!!-~~~ dört ayaklı bir erkek 

sokaklarda ise 40 yerine 25 kuruş il- mo-bile diğeri, yani Beyazrt - Sulta- · • besi çocuk çok yaşamayıp ölmuştür. 
· d h yü ··t··ı ekti K .. rU " . den agız kavgası başlamıştır. Fakat rerın en esap nı u ec r. op nahmet - Karakoy - Ist1klfil cad· .. .. .. . . . . ' Köy Eserleri için 

Uzerindek· 18.vhal.arda teşhir edil k . . ,; kavga buyumuş, Salih ıle Salıhın ya 
. • ı . . ece desı - Taksım yolu tramvaya ayn- nında çalışan Sami ve Saminin o~'lu Albüm Y apılac.ak 
ilanlar ayda bır lıradrr. • . & • 

Tesisat ikmal edilinciye kadar du- lacaktır. Diger taraftan Boğazın iki Sadık, ite kaka Osmanı dışan atarlar Gemlik (TAN) - Kaymakamhli, 
varlara asılacak ili.nlann tanesi beş, kıyısında otobüs işletilecek, tramva- k:n, ?sınan sırtüstü taşların üstüne Cümhuriyetin kuruluşundan şimdiye 
sekiz ve on kuruştur Yeşilköy Bakır ym Bebekten yukan çıkarılmasına duşmuş ve başı ağır surette yarılmış- kadar köylerde vUcude getirilen eset 
köy Adalar Anadol~ ciheti ~e Be- izin verilmiyecektir. tır. Osman, cankurtaran otomobili ile leri gösteren bir albUm yaptırmı§br4 
bekien ... ~ke:rı Bog-azlarda t-hir edi- hastaneye kaldırılmış, Salih, Sami ve ,,.. - ak Yeni eserler de al.bilme ili.ve oluna 
lecek Uinlarda yukarıdaki fiyatlaT de metre murabama 300 kuruş alına Sadık Y alanarak tahkikata başlan-
Uzeri

.nden uHzde 30 nisbetinde UCUZ. rruriır, cak her köyün çalı§Ill& Ve ilerleme ,,... caktır. Yalruz elektrikli olursa metre ". 
luk yapılacaktır. murabbaı 10 lira olacaktır. iki Hırsızlık si bu albümle ölçülecektir. 

El illnlan renkli, resimli veya eade Sinema, tiyatro ve sair temaşa yer- Sabıkalı Şevket Balatta Karabaş Tuz Buhranı IÇ_almadı 
olduğuna göre be§ yUz tanesi 100, 75 lerinin cephe veya ya.n duvarlarında mahallesinde oturan Hüseyin ismin- Gemlik (TAN) - lstan.buldan ve 
ve 50 kuruftur. Bet yüzden az olan· veya muhtelü yerlerinde teşhir edi- de bir amelenin elbiselerini çaldığın- Çamaltı tuzlasından bir milyon 500 
lardan da ayni para almaca.ktır. len kağrt, fotoğraf, mukavva ilanlar· dan yakalanmıştır. bin kilo tuz gelmiş, bu suretle aıkm 

Matem illnlan, sadece bet lira da.o işgal ettiği sa.hanın metre murab Recep, Mahmut, ve Mehmet ismin tı nihayet bulduğundan zeytincileri... 
maktu resme tlbi olacaktır. baI therinden haftada 20 kuruş Ucret de üç çocuk Fatihte Çarşamba cad- ıniz sevinmiştir. Beş bin çuw.1 twı 

Sanat ve ticaret edilen mahaller- alınacaktır. Bunlardan elektrikle o- desinde Belediye parkmdan kurşun daha gelmek üzeredir. 
den gayri umumwı görebileceği yer- Ianlarm ücretlerine zam yaptlmıya- boruları çalarak savuşurlarken yaka- Halkevi Açılacali 
lerde teşhir edilecek illnlardaıı ~ caktır. lanmışlardır. Gemlı1' (TAN) - C. H. Partishı 

Yenicami Meydanı: 
de, başkan Ziya Kayanın reisliği al 
tında bir içtima alrtedilmiştir. Yakın 
da Halkevi açılacağı cihetle killtür, 
ar, gösteri ve köycülük kollan için a
za ayrılmlŞ ve hazırlıklara ba.şlanıJ 

mıştır. 

Merkez Okuluna Bir Teberrii 

Gemlik, (TAN) - Her zaman 
,efkatini gösteren fabrikatör Veli A 
lemdar, merkez okuluna bin beş yOs 
kilo odun teberru etmişti.r. 

ITAKVIM ve HAVA 1 
24 lkincik6nun 1931 
PAZARTESi 

Beykoz ve civan, Standard gaz, de
ri, ayakkabı ve kösele fabrikalan ile 
Paşabahçedeki yeni şişe fabrikasile j 
bir endüstri mıntakası halini almıştır. 
Bu fabrikalarda beş bine yakm ame
le çalışmaktadır. Beykozun 21 de kö 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 78 
Arabi: 1357 Rumi: 13S4 
Zilkade: 22 Ikinciklnun: 11 
Günet: 7,19 - Oile: 12,26 
ikindi: 14,59 - Alqam: 17,19 
Yatsı: 18,49 - lmsik: 5,36 

YURTTA HAVA VAZIYET! 
yü vardır. Bu sanayi müesseselerinin 
ve koylerin muhabere ihtiyacını bır 
posta ve telgrafhane idare ettl"ekte
dir. Posta ve telgrafhane günde yal
nız sekiz saatlik bir mesai yapmak· 
tadır. Eskıden Paşabahcede de bir 
posta şubesi vardı. Şımdı orası da ka 
pandığı ıçın Beykoz postahanesi bu
ranın tevzi işlerini de yapmaktacbr. 
Posta idaresi, bu cihetleri düşiınerek 
Beykoz postahanesinde gece telgraf 
servisleri ihdas etmive karar veı: -
mı.tir. 

l ·t eel ....... + rt &. 

lstanbulun imar plimnda, Yenicaminin etrafını çeviren dükinlann yıktırılarak bu gilzel Abidenin geniş bir 
Aha ortaauıda meydana çıkması iti de vardır. Be11•mımıı Münif Fehim, müstakb~ Yenicamiyi fiyle tasm 

etmektedir • 

Yurdumuzda bava umumiyetle fazla ba 
latlu ve 7afışlı ıeçmiıtir, Yatışlar Çanak 
kale, lzmir, Antalya ve havai sınde yai 
mur, Eskişehir ve Konyada kar ı;cklındo 

olmaıttur, 
Riizılrlar Trakya ve Eğede ıılmalden 

orta Anadohada cenuptan. ve cenubı Ana 

doluda earktan orta kuvvette eamıı d.ıcer 
yerler aakhı kalmıştır, 

• htanbalda hava fazla buluthı g~ 
miı, a)qam üı:en çiıinti olmu11tur, Saat 14 
te barometre 765 milimetre idi, hararet en 
eok 7 n en u O,J 11&Dticrat olarak kaydc 
dilmiltir. 





4 ======================================================-TAN 

~ahkemelei-de 

Sabıkalıları Öldürüp 
Denize mi Atnuş? 

Evvelki gece, hem garip, hem gü- Ve pundan sonra da yakası açılma-
!ünç bir hldise olınUf, polis müdaha- dık küfürleri arka arkaya dizmiş, &O-

ÖLÜM: 

Bu Adam 
Öldü mü, 
Öldürüldü 

le mecburiyetinde kalmış, mesele ad- nunda da şunu illve etmiş: İki hafta evvel Habcıollu iskelesi 
liyeye intikal etmiftir. Dün muha- - Ben bunun gibi kaç tane sabı- önünde bulunan cesedin hüviyeti he-l 
kemesi yapılmış ve suçlunun mahk.u- kahyı kayığa bindirdim, hepsini de nüz anlaşılamamıştır. Morgun ver • 
mıyetile neticelenmiştir. Köprü altına götürüp kemiklerini la- diği raporda bu adamın suyun içinde 

Şimdi, hadiseyi anlatalım: ?UJya patakladım ve 10nra da deni- boğuldulu tasrih edildlline göre, po-
Ekrenı isminde bir kayıkçı, cumar- ze attım. Bu da öyle olmıya liyik bir Us ve müddeiumumilik hAdisede ild 

herütir. tesi akşamı, rakı içmiş, fakat fazla ihtimali nazan itibara almıya mecbur 
kaçırmış olacak ki, çok sarhot olmuş Polis memurlan, çok 1&rh0f olan olmUflUr. Birisi, ya bu adam kendi 
tur. Ekrem, gece yannna doğru Sul- Ekremin bu dil tecavüzünü kesmek kendine denize düpnü§tür, yahut baş 
tanahmetten Bayazıta doğru, ild ta- için onu ayn br odaya koymıya mec- kalan tarafından diri diri denize a
rala yalpa vura vura gidiyonhuş. Bir bur olmuflar, fakat kayıkçı orada da tılmak suretlle öldürülmüftür. Ada
aralık karşısına, kız kardeşinin eski nara ve küfür yajdırmıya devam et- mın ceplerinde maden komürü çık
Dipnlısı Ahmet çıkmıf. Ekrem, bu mif, bunun iiHrine Bay komiser, Ek- mıştır ve bolazından koltulu altına 
delikanlıyı görünce, yanına gitmif, rem hakkında hem sarhO§luktan, hamail gibi geçen bir urganın ucuna 
birdenbire yakasına yaplflDlf, bazı i- hem de hakaretten suçlu olarak za- da sldmle bir tq balJanmıfbr. Ada
leri geri 1iflardaıı 80nra fÖYle bağır- bıt yaptırmıı ve suçlu, dün adliyeye mm aibmetll olmumdan bunun bir 
mıya bafl•mıı: verilmiştir. 

- Sen ha' Sen benim bu'--~-- Meflıut . suçlar mbddeiumumlsi Müslüman olduğu tahmin edilmişti. 
• • IUllUCU" et- d- 1 ' Yeni tahminler arasında bunun bir 

Jalll1 çaldın, bu kadar hırınzlık yapbn un suç uya f\lllU 80rdu: 
da bA1l elini kolunu lallıya salbya ge - Böyle, öldürüp denize attığın a- Musevi olması da vardır. 
siyorsun. İstanbul kazan, bütün po- damlar kimdir? Bununla beraber, bunlar tahmln-

llaler kepçe aylardanberi hep seni a- Ekrem cevap verdi: den ibarettir. Tahkikat ve araştırma-
nyorlar. -Vallahı Bay Müddeiumumi, ben Jara devam edilmektedir. Ceset bozul 

Ahmet, bir aralık, Ekremln elin - dün akşam çok sarh()ftum. Bunları mıya yüz tuttuğu için üç gün daha 
den kurtulmak istemif, fakat muvaf- söyleyip söylemec:Uiimi bilmiyorum. tefhir edildikten 90nra gömülecektir. 
fak olamamıt. Bu IU'Bda Ekrem, deli- Yalnız şunu aöyliyeyim ki, ben kim
bnlının yakasına daha sıkı sanlarak: seyi öldürmedim. Hatıl bu yaz iki 

- Yürü! diye feryadı bastırmıı, kişiyi denizde bojulurken ben kur-
haydi yürü karakola!. tardun: 

Ve urhOf Ekrem, bafıra çafıra Ah Sarhoşluk bazan insanı böyle ke-

EROİN: 

Suçlusu Adliyede 
medi Alemdar polis karakoluna gö - paze ediyor. İnhisar takip memurlan, Küçük
türm.Uf, içeriye sokmut ve anlatmı- Müddeiumumi Hikmet Sonel, şa - pazarda Kamik isminde birini sokak 
7a baflamıı: '"' bitleri de dinledikten BOnra suçluyu 

- Bay komiser ... Bu, herif benim Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah
e~b~erimi çaldı, 80yup eovana çe- kemesine verdL Hikim, mçu sabit 
virdi beni .. t~ ben de bunu yakala- gördüğü için Ekreme bet gün hapis 
dun getirdim. İpe çekin bunu! ve bir lira ağır para cezası hükmetti. 

ortasında eroin içerken suç üstünde 

yakalamışlardır. Kamilin üstünde 
bir mikta!' eroin bulunmuştur. Kar

aik bu eroinleri ayni semtte oturan 
İbrahim ve İhsandan aldığını söyle
miş, üçü de yakalanarak adllyeva ve
rilmişlerdir. 

TECAVÜZ: 

Hamal Mehmet 
Bekçinin Kansına 
Sataşmış 

Me,hut suçlar mtlddelumumllill, 

İFTİRA: 

Eski Ortak 
İftira Suçundan 
Malı)(ôm Oldu 

ZİNA: 

Mahk_Gm Qlclular 
Asliye dördüncil ceza mahkemesi, 

Şükran ısminde bir kadınla dı,çi 

Aaliye birlDci cea mahkemesi, Halit haklmıdaki zina davasım netice 
bir iftira ve eahteklrhk daVUIDI ne Iendirmiştir. Mahkeme, suçu sabit 
ticelendirmittir. Davacı tüccardan Sa ~rdllğil için ikisine de tlçer ay hapis 
dık Hakverdidir. Suçlusu da bunun es ceza81 verml§ ve derhal tevkif ebni1-
ki ortağı Bahaettindir. Bunlar arala. tir. 

Radyo 
l Bugiinldl prognm: 
r ISTANBUL RADYOSU: 

Bayan Emel mikrofon önünde.. 

Genç Bir Kızımız 
lngilterede Büyük 

Bir. Takdir Kazandı 
Ankara radyosu spikerlerinden fassal malftmat vermişlerdir. 

Bayan Emeı Gazi Mihal birkaç aydan Bayan Emel, yeni TU.rkiyenin mu. 
beri~ndrada bulunma.kta ve orada vaffakıyetlerinden bahis için yapılan 
spikerlik kursunu takip etmektedir. bir toplantıda .. Yeni Tllrkiyede Ka
Bayan Emelin Londraya muvaaaleti, dm,, mevzuu Uzerinde bir konferans 
Londra gazetecileri için bir hldise vermiş ve Tllrkiyenin Ingiliz dostla
tqkil etmiştir. Harem haybndan ko- rmı TUrk kadmı hakkında aydınlat. 
pup gelen ve bu hayatm Avrupalılar mak istemiştir. 

OGLE NESRIYATI: 
Saat 1%,30 PWda Türk maıildsl 12,50 

Havadiı, lS,05 Plllda Tllrt malikiai 13,30 
Muhtelif pllk nqrıyat, 14,00 Son. 

AKSAM NESRIYATI: 
Saat 18,30 çocuklara maul: Bana 

N"ane tarafmc!an, 19,00 Bayan inci: Şu 
teman •e piyano refabtlle, 19,SO llem 
leket tarlnları, Malat~ı Fahri Kapbuı 
tarafmdıuı, 19,55 Borsa haberleri. 20,00 
Rifat ve artadqları tarafmdan Türk 
mmikill ve halt prtdan, 20,30 HaYa ra 
pora. 20,SS Omer Rın tarafmdan arap 
ça aöyleY, 20,45 Belaıa •e arbdq1an 

tarafından Türk muikiai •e halk tarlı:dan 
(Saat A7U'I.) 21,15 Radyo fonik temail 
Sttldyo orkestrası refabtlle (Kanon), 
22,15 Ajana haberleri, 22,30 PWda 80 

lolai, opera•• operet puçalan, 22,50 
Son haberler, •• wtesi eünb pr..
mı. 23,00 Son. 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 
Sut 12,30-12,50 lılabteUf p1D: Del 

ri,..tı, 12,50-lS,15 Pllk: Tarlı: madıW 
•e ballı: llU'lnlan, 1s,1~ıs,so Düill,.,. 
barid haberler. 17,30-11.00 lnlallp 
deraleri: Halkevinden naklea. (Malınnlt 
Kut Bodımt), 

AKSAM NESRIYAT'l: 
Saat 18,30-18,SS P1lk Defl'batı, 11,SS 

-19,00 lqi1lsce den: Azime • .,.. 
19,00-19,30 Tiirlı: ..... .n.w .. balk .. 
1nlan, (Mak~e akar " arlr.adqlan), 
19,30-19,45 Saat ann •e ~ Delli 
nt. 19,45-20,15 Ttlrk mawilrisi .. halk 
llU'kdan (llilanet Raa .. U'lr.a41athn) 
20,15-20,30 Spor koıı111111UU V"ıldaD A 
tir, 20,30-21,00 Flüt solo: A. lla7da.r 
Andlçen, 21,00-Zl,15 Ajana babeırleri. 
21,15-21,55 Stüd70 alon ora.tıuı. 
1 - Leopold: Yasoala'ricbe Perlea, 2 -
lıloaaaorcak)o: Scberzo, s- Moataa: Le 
ND, 4 - Vaper: Prelade Loheasria. 
6 - Noadu Vadıtpuade, 11,55-22,0I 
Yarınki proeram" IstikW ~ 

Jf. 
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SENFONİLER 

kaf asmda yerleşen esrarengizliğini ve Bayan Emel bu Jı:onferansmda 

büyülü kadınlığı temsil eden bir ba- Türk devletinin Wklefm88inin, Tllrk 
yanla karştlaşmak Umidinde bulunan kadmmı hürriyete kavu§1ıurmanm te 
Londra gazetecileri, karşılannda mo- mel taeı aayılacağmı anlattıktan aon-
dern ve münevver bir Tllrk bayanı Türk kadmlığı ~.M- ..... 1 .... adık ı.~.. 20,ss Vıyana: Senfoailr llıcıaNr, il 

ra ~"" ~ ~ VaqoY&: Senfonik orlı:•tra tomen. 
g?rllnce şaşırmışlar, daha ~n_ra ~ bir ufuk kalmadığmı izah ederek llAFİF KONSERLER 
kiyede h_arem hayatından bır ız bile Türk kadınının tamTürk erkeğine mü 1.ıo Bedin ima clalsua: e- aotaı. 
kalmadıgnu hatırlıyarak Bayan E- savi bir yurttaf olduğunu ve onun 1,15: Devamı, 9,45 BediD ima dalauıı 
melden uzun uzadıya bahsetmişler- gibi hayatm her şubesinde ve vadi- Eil~ell netrlnt, ıs,10 Bükret: Romm 
dir. Şarkın btıtün köhne ve mütefes- sinde ç~tığını söylemift;ir. maai1riıi 14,25: Devamı Ul,45 Berlin la 

- da)suı: Orlr•tra lı:omeri, 17 u.nırı. 
sih itiyatlanndan kurtulan ve Bayan Emel daha sonra IU nokt.a. ÇQ uati maaildıl. 17 10 Prac ...ır 
modem hayatın temiz ufukla - lara temas etmiştir: TU.rk kadmmm Hafıf maaiki 18,02 Bukr .. : Romm.:. 

kavuşan Türk kadını - tam hürriyete kavuşması, onu bttyttk likili pllklan, 19,10 Prac: Muıt>Jia,.,. 
Ohat AUlbll tarafmduı bmtr JOıOl 
aopran, 21 Ll:rpai.c: 21 VU'fOY&ı Kiçtk 

lan şaşırtmış olabilir. Fakat bunlar orıı:.tra ~ .lııa1k muikW,; IUI kir, Türk kadmmm "anlaşılmaz, ve 
altla mğmaz Şarklılık,, zihniyetinden 
tamamiyle \lZ&klafl!UI olduğudur. 
Birçok Londra pseteleri bunu bütün 
aı;ıklığı ile göstermek için Bayan E
mel Gazi Mlhalin resimlerhıi neşret
mit ve tercemei hali hakkında mu-

da yeni görüşe alışmakta ve inlallbı Pette Unutalmat Macar ......_... ... 
kavramaktadır. Türkiyede muallim 21,SO Btlkret: Romen mi1B mnwikW,-, 
kadmlarm, memleketin en ilcra yer. 45 Bllı:rfl: VuUe Jalea orlı:ea~ 
lerinde t~sirleri çok derindir. Fakat OPERALAR, OPEBETLD 
Tllrk kadınlan ev hayatmı ve ev bil- 11 Llnsic: Alman • ltaJ:rmı opera ım 
gi8ini de katiyen ihmal etmemekte- 8lki8l Sopra. -... buitoa, 21 Belcnııl 

. . Operada •erilecek pq.m aaldi, 

_diln, kanflk bir tecavüz ve tabanca 
tıefbiri iddiasını tetkik etti. Hldiae Kı 
Dahadada geçmiştir. Evvelki gün ge
ce Kınahada bekçilerinden Ulvinin 
evine eniştesi hamal Mehmet misafir 
plmif. Beraber içmifler, eğlenmlf
ler. Mesai zamana gelince bekçi Ulvi, 
vazifesine gitmiş- ve IOkakları dolq
mıya baflamıt. Bu sırada kafayı tüt
lilliyen Mehmet, bekçi Ulvinin karısı 
Fatmaya tecavüz etmek istemif. Fat
ma, bir aralık elinden kurtularak .,_ 
bia fırlamıt ve polise flklyet etmp
tir. Polis tahkikat yapllllf, muvacehe 
için iskeleye götürürken Mehmet ta
banca çekmif ve bopltmak üzere i
ken polia, tabancayı yakalamıp. 

rmdakl ortakblı feeheden bir muk&- =;ililiiiiiUiililiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilliilliİİİ~ 
vele- imalamJflar, sonra Bahaettin .411 -

dirler. TU.rk Jradmlan, kadmm ilk va ODA llUSbUst 

zifesinin, analık vazifesi oldu- 17,15 Salon tintron tanfmdım Le1a 

mildeiumumDiğe mUracat ederek bu 
mukavele altındaki imzasmm sahte 
ve Sadık Hakverdi tarafmdan atılmış 
olduğunu ileri IUrmüt. eahteki.rhk da 
vası açmıştır. 

Tetkik neticesinde fmzanm kendi-

ATEŞ BÖCEGINDEN sonra 
itte size büyük bir film daha 

BİR KADIN TALİİ 

ğunu sosyal hayatın temelini aile eserleri konaeri, 18,10 Kolonn: Yeni• 
artet •erlerinden lı:onaer, 20,15 Peeteı 

ve ev teşkil ettiğini, ana - Salon kenteti, 22,so Prq, Brilno .-. 
lık imtiyazının içtimai eğlenceler uf- ire: Çift baıaa nfalratil• 7Q1i ıı..rw. 
runda feda edilmiyecek derecede bU. RESiTAI.1.1'8 -

sine ait olduğu anlaşılıDJltır. Bunun Fransızca sözlü AŞK ve iHTiRAS filmi 
ilzerine Sadık Hakverdi. eski ortajI J O A N W l L L l A M 

yük bulunduğunu takdir edi}"Or ve ll.05 Belcn4: Raik tuUılrlf 11.11 
herveyden fazla kadınlığın bedeni ve VU'fOY&: Pinao - pr1a 801o, 18,,H 
abli.ki ilerleme namına bir ideal tel- Pepe: Çlpn be7eti refakatile llaar 
kil etmesi 1izım geldiğini anlıyorlar. prkaln, 19,15 Belsnd: Raa :e........ı.n 

Ba Emel G-...ı ,.~'"alin k nf n banlan, 19,15 Bilı:r .. : 0.... .._.. 
yan .._ -..uı 0 e. pWdarmdm, 20,10 ı.&nsis: Ae-

İfte hamal Mebmediıı suçu tabanca 
cekmek ve tecavüz etmektir. Müddei
umumilik tahkikatını bitirdi, ve suçu 
Abit gördüğü için nöbetçi mahkeme-
78 verdi. Mahkeme bugün kararını 

bildirecektir. 

aleyhine bir hakaret ve iftira davası 

&ÇDUfbr. Neticelendirilen dava it- CRAWFORD t;I 
te budur. Mahkeme. iftira ve hak~ ~ POWELL ransı çok iyi ka.rşılanDlll ve Londra- = ıarlalan 20,15 Prac: Balk prlalan 

nm birçok gueteleri tarafından ıkti- 20,45 Blllı:ret: Piyano ile Romen muDd 
bas edilmiştir. li ,2,15 Vi7QA: Halk tarlı:dan. l2,40 S. 

reti sabit gördüğll için Bahaettine çarıamba akcam•'MELEKsinemasmda 
llç ay bir gllıı hapis ve 1 lira ağır pa.- S' ot om o bil 

lon7a: Keman aonatlan ~ 
DANS MUSbdst 

12: Bedin lı:ISa clalpsr, 15,lS ,Bertlıl 
ima ck1paı. IS,10 Peete, IS,H ıtoıoa,. 
Gece muUdli " c1lım. 23,SS Llnsls. 
KoloD7& ecece mg.rlriel .. elam ..... 

raceZ881~.Bahaetthı.Sadık ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ aakverdiye ayrıca C50 lira da tumı.. ~ Kazaları 
nat verecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarrbalar - Irat ve Iran hatla rmm ~ itlbanm 8+310, 

15+4S5,Sl+845nci kilometrelerinde ~60, 4X60, 3X60 metre ~ıpı
da yaptırılacak ilç adet dmelr köprüllln fl1'IP. ft montaj1an kapalı mrf 
118Uliyle mtın&lraaya lronulmufba. 

1 - Milna.lrMa 14-3-1938 tarlU ne twdDf eden PazarlıMi g9ntl ... 
at bette Veklletimiz Demiryollar iıı pat daire8lnıteJd mHneJra• KomJB -
)'O!lU odumda y&pdacaktrr. 

2 - Bu öç k6pıitntln muhammen bedeDerf mecmuu bee ,az bin liradır . 
3-Muw.kkat teminat cem'a.n (23 ,750) liradı:ı'. 

~ - Ekaijbne p.rtnamesi, Mukavele projesi, Ray tnblsat tertibatı, 

Devlet Demiryollan Ra1 tipi, Nafia ilmi genel p.rt:nameai "Ve öç adette
madan mürekkep bir takım m8nakaea evrakı 2l5 lira bedel mukabilinde 
Demiryollar inşaat da.ireBinden teda dk olımahi]ir. 

S - Bu mtmalra1&:ya girmek isteyenler 2490 numarah arttırma, Ek
•iltme ve .ibate kanunu mucibince ib ruma mecbur oldukları evrak ve 
vesik&lan, 938 eeneai içift muteber olarak Veklletimi?.den wırllmil ım 
teabhitlik 'ftSikasını ve f"J&t teklifini h&.vi zarflarını mezldir kanunun ta
rifab dairesinde huırhyarak 14-3 -1938 tarihtnde saat on dörde ka
dar Demiryollar inşaat dairesindeki Komiayıc-. makbm mukabllinde ver-
meleri JAzımdır. .. 

6 - Bu milnakaAya gncelderde n lAakal 50 metrellk bir Demir ~ 

( Kü-=:ı.. Lord F-·~1- ) LIONEL IARRYMORE !rUD ~v.J Şoför Basanın idaresindeki 1915 
F R E D D I E ve MEL VYN DOUGLAS 1 numaralı otomobil Pangaltıda Bayan 

BARTHOLIMEW 'in ile beraber Aspasyanm idarestndekt 1693 numa-
Bütün dün,.da fevkalade bir raibet kazanan ve rah otomobile çarparak hasara uğrat 

unMımf bir heyecan uyandıran mıştır. 

C E S UR K A P TA N ~Z!::!d=::ııo: 
Frananca lhlü filmi, önAmA-.deld Perfelllbe resindeki tramvaya çarparak ön ta

rafını parçalamıştır • 
... mmdan itibaren Bahkb Rum hastanesine ait toför 

S A R A Y SINEMASININ Kemalin idaresindeki 3770 numarah 
kamyon fırıncı çıralı Mehmede çar-

.. ___ IRu menimin en büyük aferi olacaktır. ___ .. parak başından yaralamıştır. 

lan 

Kansı Kapıyı AçlDNlllf 
Kumkapıda oturan Ali Rıza ~ 

de bin sarhot olarak evvelki gece geç 
vakit evine dönmilf ve eve bu halde 
geldllf için tansı kapıyı açmannfbr. 
Bunun üaeriDe Ali Rıza cwmlan ~ 
maya baflaımı ve kırılan cam puva
larile •i bileiinden yaralammfbr. 
Yarası alır o1duiundan Ali Rıza, m. 
taneye kaldırılarak tedavi altına alm
mıftır'. 

On&mUzdeki Çarf&IDba akpnn 
Bu akıam SAKARYA sinemasında 

SOMER SINEMASI 

YICTOR FRANCEN'in 
3 Gncil aıiiperfilmi 

... fimdiye bdar prülen 
DENiZ filmlerinin m mabtetem 

Ye m naı•szamı 

Hareketli ve canlı bir mevzuda olan 

CASUS MART RIŞAR , 
Büyük atk w c:uuluk Fransa filmi bqlıyor. 

laı rollerde : 
EDWIGE FEUILLERE .. mıc ~ STROHEIM .. 

JEANE GALLAND 
Elyevm hayatta bulunan ve Frwa cumlvmm en Dithit 
ve m ..........- "MARTHE RICHARD" m harikulade ma

-......c_.arJa dolu hayatmm ainema1'& allDllllf muhtefem tarihçe8i 
rll imal ve. montajını ~ olmak f&rll anneeaktır. (146) (3IO) A T E ş ' 

J.stanbul Belediyeal Şehir Tiyatroeu • ınRTUGRUL SADi 
K o M E D ı K 1 8 )( 1 TEK TiYATROSU • • • • B k s RY . d 

.. ı 20.ao c1a Bu awe KachköJ. cu a ıam AKA A sınema11n :.Ja 
~= c~-~ .. ·e.·~.·.~--M·o·~-m.D.1.h.~.~~~-d.~.~.~.~.~.·~ 1~7~RISS&GISININ 

CeJi1 Aluahip ot!• llMınııılar ~ Bitim barl1ra " ctıselllkleriıd s6nllS smam claJ'acabmız, 
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" Süt ,, Meselesini TAN 
Gündelik Gazete 

büyük ise sıhhi balmndan da o nia 
bette ehemmiyetlidir. Sütün man
da, inek, koyun, keçi sütü olması
na göre gıdalı maddelerinin mik· 
tar ve nisbeti değişir. Terkip iti
bariyle ana sütüne en yakın olan 
inek sütüdür. B'naenaleyh inek 
sütüne koyun, keçi, manda sütle
rini karıştırmak süte su katmak
tan daha zararlıdır. Çünkü sütle 
beslenen çocukların barsaklarmm 
yorulması ve ekseriya ishale ve 
sancılara tutulmaları bundan ileri 
gelmektedir. SUtil, Y~~ °:1~mamış 
gibi kesif göstermek ıçın ıçme ka· 
tılan nişastanın gerçi zararı }~ok
tur. Fakat bu nişastalı sütün pişi 
rildiği zaman terkibi bozulur ve 
çocukların ağzında çiğnenmeden, 
salya ile iyice ıslanmadan ~t~l~
rak mideye geçtiği için hazımsızhk 

H ırcın 1 
~KÖŞE 
Varakı Mihri Vefayı 

Kim Okur, Kim Dinler 7 
-0--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 
Olmak, k.ariın gazetesi oln.llya 

çalışmaktır. 

-0-

~0NE BEDEU 
Başarmak . 
Nasıl Mümkündür 

[Ya.zan: J\ka Gündüz.] 

Zerzavatçılıkla kıtkanat geçinen 
bir küçük kasabamızdaki (Gençler
birliği) ndcn bir mektup aldım. Bu 
çocuklar da ötekiler gibi kitaba aç, 
okumıya susamış. 

Türkiye Ecn~bi 
1400 Kr, ı Seno 2800 Kr, 

750 > 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
ıso > 1 Ay 300 > 

!dillctlerarası posta htmadma dahil ol
nuyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres deği~ 
tirtnck 25 kuruştur Cevap ic;in mektup 
lara 10 kuruşluk p·ul ilivcsi lazmıdır. 

[ iKTiBASLAR 

Suriye Gazeteleri 

~e Türkiye 
' 

1 

Suriye matbuatı son zamanlarda 
'l'iirkiye aleyhine neşriyatı tamamen 
ieı-ketmiştir. Matbuat, Başvekil Ce
lnil Mardamın parlamentoda uğradı· 
iı ban hücumları ve muhalefet par
tilerinin iddialarını neşretmemiş, yal 
llız Başvekilin: •Eğer bir harp olursa 
lnuhaliflerin hepsi kaçar, onların ce-
8-reti yalnız sözdedir.• kelimelerini 
bütiin gazeteler bariz bir şekilde neş· 
l'etnı.işlerdir. 

Gazeteler, muhalefet liderlerinden 
hUnir El-İcilani'ye bilhassa hücum et 
lnektedirler. n El-Şebab» gazetesi, Ha 
lep münev~erlerinin parlamento reis
Uğine gönderdikleri telgrafı neşret
lnektedir. Bu telgrafta deniliyor ki: 
•Arrivist ve sakit Münir El-İcilani, 
\>atani hükumete hücum etmiştir. Bu, 
affedilmez bir cürümdür. El-İcilaniyi 
bu meclisten kovuntu ve adi mücrim
ler gibi mahkemeye veriniz. Mille
tin selameti için bu gibi fasit unsuru 
ortadan kaldırınız. Sakın, hain ve 
sakit muhalefet Suriye gençliğinin 

gazabını uyandırmasın!,. 

Türkiyeye gelmiş olan Suriyeli ga
teteci Eşref El-KiHibin ikinci maka
~-,.ıi uEl-Şebabn ta intişar etmiş bulu
nuyor. Makale şudur: •Türkiye mem
leketinde takdirle görmüş olduğum . "' ' - ------
iktısadiyatını yükseltmek ve balkı 
tasarrufa ve iktısada alıştırmak için 
gösterdiği ciddi gayret olmuştur. Bun 
dan sekiz sene evvel Türkiyede bir 
cemiyet teşkil edildi. Cemiyetin, yer
li malların kullanılması ve Türk iktı
ıadiyatımn yükseltilmesi idi. 

H ükumet, etten sonra da 
"süt"ü, bir mesele ola

rak eline almış bulunuyor. An
karada lktısat Vekaletinde 
bir komisyon, ''temiz süt,, me
selesini halletmek için tetkik- . 
lere giritmiştir: Ve bu tetkik
lerin müsbet ve hayırlı netice
lerine herhalde pek yakında 
kavuşacağız. 

Süt, en mühim bUyütüeü ve 
besleyici gıdadır. Hastalar için de 
"tek gıda,. gibidir. Süt denildiği 

vakit aklımıza "inek sütü,, gelme-1 

lidir. Çünkü inek sütü terkip itiba 
riyle ana sütüne en ya.km olanıdır. 
Ayni zamanda istihsal bakımın· 

dan da ileride gelir. 

inek sütünün yağı, çocuklarda 
hazimsizlik, ishal gibi gayritabıi. 
tiklere sebep olmadıktan başka 

beslemek bakımından da diğer 

sütlerden üstündür. Zararlı olan 
şey, süte su katmak değil, inek sil 
tüne manda ve koyun sütü karış
tırmaktır. 

Istanbulda hilesiz, temiz, ve sıh 
hl süt bekliyen süt çocuğu sayısı 
bugün 200 bine yakındır. Yakında 
Istanbulun süt müstahsilleri An
karaya çağrılacak ve hüki"1met.n 
kati kararı kendilerine bildirile
cektir. 

D iğer taraftan Istanbul b~te
diyesi de, bir müddettenbe

ri süt işini tetkik etmektedir. Al
manya, Dş.nimarka, Isviçre, ltal
ya gibi sjitçülilkte ilerlemiş mem
leketlerin süt işine dair mevcut 
talimat ve nizamnameleri etüt e-
aurnışur. ~ut meseıcsınde, hal ça-
releri dtişilnülür:ken, esas fikir 
.şöyle ileri silrWUyor. 

Cemiyet, hükumete müracaat ede
l'ek senelik bayramının resmi bayram 
olmasını ve hükumetin şubelerinin 

bu bayrama iştirak etmesini temin , 
eyledi. 

Süt fabrikası kurmak ve stırü 
bir elden idare ederek hilesiz, te
miz ve ucuz süt temin etmek. Be
lediyenin yaptığı bazı tetkikler ne
ticesinde, bir süt fabrikasının 400 -
500 bin liraya çıkacağı tahmin.inb 
elde edildiği söylenmektedir. 

Süt mevzuunu biz de tetkik et
tik. Vardığımız netice şudur: 

Derhal süt pastöri?.e fabrikaları 
açmak lazımdır. Süt meselesile 
evvelce uzun boylu meşgul olmuş 
bulunan mühendis mektebi profe
sörlerinden kimyager Nurettin Mün 
şi, bu mesele hakkında şu fikirleri 
ileri sürüyor: 

Bu bayram, yedi gün sürer. Bu ye
di gün zarfında Türkler, israftan çe
kiniyorlar ve ıasarruf ettikleri para: 
lan milli ve sosyal müesseselere verı 
Yorlar. Bu cemiyetin propaganda u
sullerinden biri iktısadın ve tasarru
fun faydalarını ve milli sanat teka
nıillünün lüzumunu gösterir büyük 
levhaları, sokakları dolduracak su • 
rette asmaktır. Gördüğüme göre, bu 
levhalar çok fayda gösteriyor. Bizim 
nıeml~kette de böyle levhalar konur, 
fakat bizdeki levhalar, nSokakları yal 
iliz hayvan pisler.D, •Sokağa pislik 
atınaD gibi yazılarla Tananm, Kızıl 
Casusun ve aşk gM yaşlannm sine
Dıalann önündeki mutantan ilıinlarm 
dan ibarettir. 

Şüphesizdir ki, bizde de tanzifat i
lanları ile sinema reklamlarından ha
riç olarak mesela uEy vatandaşlar 
)'erli malı kullanınn,, yahut nEy ba
balar, çocuklarınıza tasarrufu öğreti
iliz,, gibi yazılar asılmış ol.sa ne kadar 
&'iizel olur. 

* Türk Vapurculuğu 
Atinada çıkan Vradini ile Estia ga

zeteleri, Türk vapurculuğu hakkında 
Yazdıkları fıkralarda, aynen şunları 
ileri sürmektedirler: 

•Türkiye, asri posta vapurları elde 
etnıiye çalışmaktadır. Bu işte Türki
Yeyi kıskanıyoruz. Maatteessüf bizim 
)'olcu vapurlarımız çok geridedir. 
~on Yiilar zarfında satın almış oldu
gt.ırnuz posta vapurları en aşağı on 
beş Yaşındadır. Turizm faaliyeti yük
•ek <>lan Yunanistan gibi bir memle
ket için bu biiyük bir noksanlıktır.,, 
-=====---
~ok Çocuklulara İkramiye 

f Erzurum,( TAN) - Burada altıdan 
~la Çocuğu olan ailelere ellişer lira 
ikraınıye tevziine başlanılmıştır. 

- Süt işi hakkında bundan be, 
yıl kadar evvel yaptığım bir tetki
ki Ziraat Veklletine bildirdim. Bu, 
uzun bir layiha idi. Istanbulda te

miz ve uouz süt temin etmek için 
şunlar yaptlmalıdır: Bütün süt 

~üstahsilleri bir kooperatif teşkil 
etmelidirler. Süt o zaman, asgari 
fiyata mal olur. Belediye şehrin 

birkaç yerinde süt pastörize fab_ 
rikaları kurmalıdır. Artık dünya
mn hiçbir tarafında süt, hayvan
dan sa.c,Uıldığı gibi içilm~z. Mutlaka: 
pastörize edilir. Bir süt fabrikası 
zannedildiği gibi çop pahalı birşey 
değildir. Bundan birkaç yıl evvel 
Yalovada kurulan modern fabrika 
ancak 55 bin liraya mal olmuştur. 
Halbuki, şimdi, inşaat ma.J.r.emesi 
daha ucuzdur. Ve Yalova uzaktır, 
nakil ücreti vardır. Şimdi Istanbul 
da beheri 30 bin liraya çıkacak bir 
kaç silt pastörize fab;ikası kurul
malıdır. Yalovadaki fabrika, bir 
saatte bin kilo kadar sütü pastöri
ze ediyor. Demek ki, bir günde 24 
bin kilo süt hazırlıyor. 

S üt pastörize edilmeden kati
yen içilmez. Çünkü, içinde 

her nevi mikrop, hastalık vardır. 
Fabrikada sUtU temizliyen aletle
rin elde ettikleri çamuru, pisliği 
görseniz, bir daha pastörize olma
mış süt içmemiye yemin edersiniz. 
Halbuki, bu fabrikaya gelen süt 
hayvandan sağıldığı gibidir. lstnn
bulda satılan, elden ele dol~mış 
sütler gibi deiildir. 

1 

husule getirir. 
Yağı alınmış sUtün gıda bakı

mından kıymetı yoktur. Yağı alın 
mış sütte Protein ve madeni mUlı
ler mevcut kalırsa da 3 yaşmdan 
yukarı olan c;ocuklara aynca tere 
yağı yedirmek zarureti hasıl olur. 

1 stanbul ve civ~_rmda besle~ 
nen inek1er sut membaı ol 

xnaktan z·yade krema ve kaymak 
membaıdır. En iyi tereyağ, inek sü 
tünden alınır. Bundan dolayı man
dralarda kaymak yapmak usulü 
bütün genişliği ile devam etmek· 
tedir. Piyasamızda kaymak ve te
reyağ satışları tetkik edilirse bun 
larm pek azmm şehir hududu dı· 
şmdan getirHdiğini ve ekserisinin 
suni olduğunu anlamak mümkün
dür .. Vilayetin bir istatistiğine gö 
re. vilayet hudut1arı içinde 16903 
inek bulunduğu görülmektedir. 

Bu hayvanların mühim bir kıs· 
mı süt veremiyecek vaziyettedir. 
Ancak 10 bin kadarının süt ver

diği ve her birinden üstüste 4 lit· 

re süt alındığı düşünülürse yevmi
ye 40 bin litre süt alınıyor demek 
tir. Bu miktar belediyenin bir ista· 

tistiğine göre, şehirde bulunan bir 
yaşından küçük 13,770 ve 1 - 2 
yaşında 25,826; 3 - 6 yaşında 

45797 ve 7 - 12 yaşmda 102,914 
çocuk ki ceman 188,307 sütle bes
lenmek zaruretinde bulunan ço
cuklar için kafi gelemez. 

Bunlar da benden kitap armağan
lamamı istiyorlar. Kalemdaşlarımm 
birçoğu da bu gibi mektuplar almak
tadırlar. Onların ne dediklerini bilmi
yorum. Fakat bana gelince; ah ço
cuklar! Sizi nasıl inandırabilirim? 

Bilmem ki. •• 
Bende kitap ne gezer"! Benim kendi 

yazdığım kitaplar bile bir hafta ra
fımda durmaz.. Bütün paralı eşlerim,, 
kalantur dostlarım onları bedava, be
dava ve bedava tarafmdan talan eder
ler. İstersem vermeyim! Haddim rni?1 

Maazallah! Ne altım kalır ne üstüm. 
Ne vefasızlığım kalır ne kabalığım! 

Tabii ses çıkaramam. Gık deye
meyince de benim kitaplar cebellezi 
olur gider. Bari aldıklarına göre o
kusalar. Hayır! Okumazlar. Çünkü 
okumak için almazlar, bedava oldu· 
ğu için alırlar. Sanırlar ki, böyle ıs
rarla alırlarsa, taraflarından mazhar 
olduğum takdirden ötürü pek hoşla

nacağım! 

Fakat karar verdim; olanca kaba
lığıma bir pekyiizlülii.k katıp, kitap 
değil ya, zırnık vermiyeceğim. Ya
hut şu şartla vereceğim: Hangi ki
tabımı istiyorlarsa - mevcudu olmak 
şartile - bedeJinin tutarı kadarile 
başka kitaplar alıp vermelidir. Mese
la bir liralık bir kitabıma karşı bana 
bir lira tutarında üç beş başka kitap 
versinler. Çünkü ben bunlan topla
yıp kitaba susamış çocuklara, köyle-
re hediye edeceğim. · 

25 kuruşluk ucuz kitaplar basmak 
gibi memlekette çok güzel bir keşifte 
bulunan (Yeni Kitapçı) da bana baş
ka bir akıl öğretti. Dedi ki: 

· - Seni okuyanların çoğu kitapla
rını ahrlarken el yazın ile imzalan • 
masını istiyorlar. İşte bir kitap top
lama yolu. Kim iın:ıah kitap isterse, 
en az yirmi beş ktu'Jlşluk başka bir 
kitabı sana hediye etsin. Sen de bun-
ları gerekli yerlere verirsin. 

- Bu, senin de işine yarar değil 
mi? 

Gülü~tük. Buna da karar verdik: 

Medeni dünyada süt, böyle kapalı ve mühürlü ıiıelerde 

istihsal olunan inek sütünün bir 
kısmı şehirde mevcut hastanelere, 
bir kısmı evlerinde hasta yatanla 
ra, pastacılara, lokantalara satıl
dığına göre 40 - 50 bin litrelik 
süt hasılatı şehir ihtiyacını h çbir 
vakit karşılryamaz. Bunun ıçın 

inek besliyenlerin hayvanlarını ve 
müesseselerini kıymetlendirip bu 
kıymeti sermaye itihaz etmek ve 
aynca sütlü inekler getirtip onla
ra baktırmak suretiyle kurulacak 
bir kooperatif sayesinde süt mik
tarmı çoğaltmak mUmkündür. Gün 
lük istihsalatı da Beyoğlu, Kadı

köy, Istanbul gibi üç merkezde ku
rulacak pastörizasyon fabrikaları· 
na sevketmek en muvafık yoldur. 

Benden imzalı kitabımı istiyen, her 
imza için, bana başka bir veya birkaç 
kitap vermelidir, amma eı;ki, amma 
yeni. 

pcutörize olarak •atılır 

Z iraat mUtehassıslannuzm fi 
kirleri de şöyledir: 

Süt işi, tamamen fenne dayanan 
sıhhi bir gıda meselesidir. Sütün gı
da bakım.mdan kıymeti ne kadar 

Süt meselesi hakkında Istanbul 
belediyesinin çok eski zamandan· 
beri tetkikleri vardır. Hatti ope
ratör B. Emin zamanında bir süt 
fabrikası kurulması için bUtUn tet 
kikler yapılmış, fakat 200 bin li· 
raya çıkacağı anlaşılınca vazgeçil ı- K J 

1 Kanun arıısın a: 
mişti. Sütün hem temiz ve hem de 
ucuz olmasına dikkat etmelidir. 
Yalnız ucuzluk temini için alına
cak bir tedbir fayda vermez. Ku· 
nılacak fabrikada, sütler kapalı 

ve mühUrlü şişelere konur. Bu su
retle satılır. Teşkilat yapılır. Her 
eve sabahları, istediği kadar süt 
bırakılır. Süt temiz ve ucuz ol'U.D

Ayrılıkla Zinanın Cezası 

ca, halk sut içmiye alışır. 

Bugün Istanbulda onda bir"in 
san süt içmek itiyadında de

ğildir. Başka memleketlerin süt 
ihtiyacı çok fazladır. Avrupada 

silt diyince, hatıra yalnız inek sü

tü gelir. Çünkü, ancak inek sütü 
içilmiye yarar. Binaenaleyh yalnız 

bu sütü ele almalıdır. Diğer sütle
rin hazmi ağırdır. Mesela, Halka
lı Ziraat Mektebinde bir kilo ko
yun sütünü tahlil ettim. 120 gram 
tereyağ buldum. Bu fazladır. 

Şimdi, evvelki senelere nisbetle 
İstanbul civarında nakil vasıtası 
da çoğalmıştır. Kurulacak fahri· 
kalara ki.fi miktarda süt temin e
dilebilir. Bütün Trakya.dan buraya 
süt geliyor. Halkalı Ziraat Mekte
binde knosu 6 kuruşa halis koyun 
sütü satıyorlar. Alan yok .. Şehrin 
ihtiyacına kafi gelecek süt olmadı
ğı rivayeti doğru değildir. Binaen
aleyh, süte su ve saire karıştırmak 
lüzumu yoktur.,, 

SUt işinden a.nlıyaı\ bUttııı all
kadarlar fabrika kurmak çaresin 
den başka bir çıkar yol olmadığı
nı söylüyorlar. 

İdarehanemde, mn~aman karşıs•n
da genç bayan anlatıyordu: - Evet, 
kocamı aldattım. Bu bir hakikı:ı.ttir. 
Fakat tam dört ay evvel mahkeme 
kararı ile hakim bir sene müddetle 
kocamla ayrılığımıza karar verdi. 
Ben başka bir evde, o başka bir ev
de oturuyoruz. Gayet tabu olarak o· 
da beni aldatabilir, ben de onu. Ak
lımın, mantığımın kabul etmediği ci
het, nasıl oluyor da, aramızdaki va
ziyet böyle iken, kocam ceza mahke
mesine müracaatla benim aleyhimde 
zina davası açabilsin. 

- Açabilir, dedim. Çünkü aynbk 
kararı, boşanma demek değildir. Me
sela bu karar çıktıktan sonra kocanız
la banşabilir ve ayni evde de otura
rak eskisi gibi yaşayabilirsiniz, ve yi
ne o sizin kocanız, siz de onun karı
sısınız. 

Bu cümlemi henüz bitirmemiştim 

ki, ıenç bayan: - Allah gösterme
sin; diye haykırdı. 

Ben devam ettim: - Allahm gös
terip göstermemesini, kanunu yapan 
düşünmemiştir. Onun düşündüğü şu
dur ki, ayrılık karan aranızdaki kan 
kocalık münasebet ve hukuklarını tah 
dit eder, fakat bu münasebet ve hu
kukları kökünden kesip atmaz. Mese
li, ayrılık zamanında, sizden dünya
ya gelecek çocuğun babası kocamz
dır. Bu ve bunun ıibi daha birçok 
haklar bıevzuu bahis iken, kanunu 
yapan, elbette zinaya ayrılık aıwıda 

da ceza tertip edecekti. Türk Ceza 
Kanununun 442 inci maddesi de bu 
hususu izah ediyor, dedim. Ve kanu
nu genç ba:rana uzattım. Heyecanlı 
bir sesle şöyle okudu: ı 
"Yukarıki maddelerde yazılı cü

rümlerin işlendiği sırada karı koca 
biribirinden, nikah baki olduğu hal
de ayrılmış veya biri diğerini terket
miş ise her birinin cezası üç aya ka
dar hapistir." 

442 inci maddede yazılı: ''Yukarıki 
maddelerde yazılı cürümler" ibaresin 
den maksat, ayni kanunun 440 ve 441 
inci maddelerinde yazılı olan zinanın 
nasıl ve ne zaman cezalandırılacağı 

hususunun izahıdır.) 
Sonra müşterime izalıat verdim : 

- Fakat dikkat ederseniz, 442 inci 
madde, nikah baki olduğu halde karı 
koca hakimin htıkmU il~ ayn olduk
ları zaman, zina işlerlerse, bu hareke
tin cezası, azami Uç aya kadar hapis 
olduğu tasrih edilmiştir. Halbuki, di
ğer maddelerde, yani, böyle bir ay
rılma hadisesi yoksa, ceza otuz aya 
kadar hapis dlabilir denilmektedir. 
Binaenaleyh, arada fark mühimdir. 
İşte bu fark ta, karı kocanın bera· 
her bir çatı altında oturmadıkların
dan ileri gelmektedir, dedim. 
Kapıdan çıkarken genç bayan : 

-Acaba hakim cezamı tecil eder mi? 
diye sordu. 

- Belki, dedim. 

lamail Kemal ELBIR 

Bu, kitap meselesinin bana gelen 
yüzü. Bunun bir de öbür yüzü var ki, 
inanınız çocuklar, bizim için çok zor 
oluyor. Birçok bol bütçeli teşekküller 
yanında biz muharrirlerin mikrosko
pik bütçelerimiz bu mukaddes yükün 
altında eziliyor. İmkansızlaşıyor. in
san ikide birde kitapçılara da başvu
rup rica edemiyor. Gerçi bir şey de
miyorlar, memnuniyetle veriyorlar. 
Veriyorlar amma nihayet bir gün a
dama şöyle diyecekleri tutuverir: 

- Mantocu samur derisini bedava 
veri;\·or mu? Bakkal bedava pastır· 
ma dnğıtıyor mu? Terkos beleşe mus
htk açıyor mu? Bazı defa bir kuru 
selim vermek bile bir kar karşılığı
dır. Saikai hamiyyet, barikai hakikat 
faslı yalnız biz kitapçılara mı kalı
yor! 

Benim bu kitap derdime en parlak 
çareyi dostum ve komşum Bay Mi
şon buldu. Dedi ki: 

- Köylere, çocuklara, birliklere 
bol bol kitap mı armağan etmek isti
yorsun? Kolayı var. 

- Aman söyle gözünfi seveyim~ 
- Her ay benden bir tayyare bileti 

al. Nasıl olsa bir gfln büylik ikramiye 
çıkar. O para ile istediğini yaparsın. 

- Aferin Bay Mişon! Senin dedi
ğini de yapmıya karar verdim. 

Elektrik Tesisatı 

Takviye Ediliyor 
Erzurum, (TAN) - Belediye elek

trik fabrikasına konulan yeni makine 
işe başlamıştır. Yeni cereyan 110 volt 
luktur, ancak saatleri olanlara verile 
cektir. Lamba adedine göre cereyan 
vermek usulü kaldırılmıştır. Şehri
mizin caddeleri de kısmen aydınla
nacaktır. Buna rağmen arzu edilen 
derecede elektrik istihsali imkam he 
DÜZ uzaktır. 
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latan!'al oe Ankara muhıel:ılerınin Ank"'rada )'aptıklan ilk ma,laTclan iki görünüf 

lstanbul Takımı 
Ankarada ikinci 
Maçı da Kazandı 
Ankara, 23 (Tan Muhabirindenl

Şehr mizde bulunan Islarrbul muhte
liti ikincı karşılaşmasını bugün ha va.
Dm müthiş soğuğuna rağmen stadı 

dı:>lduran 9 bine yakın bir seyirci ö
nünde yine Ankara muhteliWe yantL 

............................... 
Bir Günde 

Dün fstanbulda. futbol şilt maç
lan, Ankarada da İstanbul ve An
kara futbol muhtelitlerinin karşı
laşmalan yapıldL Ayrıca Beyoğ

lu Halkevinde de boks maçlan ya
pıldı. Şunu da ilave edelim: Ba
kırköy Barutgücü sahası her haf
ta zengin bir sporculuk hareketi 
vaşıyor. ............................... 

ŞiLT: 

Beşiktaş 

Dokuz Golle 
Relcor Kırdı 
İstanbul Futbol Ajan'ığt tarafın

dan tertip edilen şild maçlarına dUn 
Taksim ve Şeref statlarında devam • edildi. Taksim Stadında birinci maç 
Topkapı ile Eyüp arasında yap·lacak 
tJ. Fakat muayyen olan saatte Top· 
kııpılıJar sahaya çıktığı halde EyL'p· 
liller görünmediler. 

Sonradan 'öğrendiğimize göre bu 
9\'!neki 1 k maçlannda müsavi puvan· 
la sonda olan üc: takım arasında maç 

Hakem Gençler Birliğinden esk.~'e 
nerli ihsanın idaresinde başlıyan o
yun derhal lstanbul lehine bir cere
yan aldı. Ve Fikretin soldan Ankara 
kalesine kadar sürilkliyerek birden
bire Murada geçirdiğ topu daha ikin 
ci dakikada Muradın çektiği sıJa bir 
filt ile Ankara ağ!anna takıl111J4 gö
rUyoruı.. Ankara muhteliti bu hic: bek 
lemediği bir zamanda yed ği golün t~ 
Biriyle olacak birdenbire harekete ge 
çerek lstanbul kalesini zorlamıya h8' 

1 
yapılmadan ikinci kümeye dUşilrü'eo 
Eyüp!Uler bu karara protesto mahı

yetinde olarak şi!d · müsabakalarına 
iştirakten . vazgeçmişlerdir. 

Karagümrük - Beykoz : 

ladı. Esat. ceza çizgisi üzerinde dur- Dünkü fili maflarından bir ensıanıane 

durmak istediğ· bir Ankara hücumu- k k lesi k d k ld b --------------

Taksim stadında ıkinci maç Bey
koz ve Karagümrük arasında yapıldı. 
Maça Beykozlular en mühim üç oyun 
cusundan mahrum olarak çıkmışlar
dı. 

h lı k t . -· · · h k 1 ara a ne a ar so u u ve u 
nu ata es ıgı ıçın a em pena tJ d -w·.ıw _,_ bir .. 

1 ..ı: 15,_ d b -n-~ı , t. sıra a .......... ı6• ıuAJ §Ut go posta BO:K.S· 
cezası veru.ı.. Aoı::n er u..~_,,.ıraa.ı gen geıaı. ıraxa't ou sırana - · 
tan istifade ederek güzel bir köşe vu ti H · ·· 1 b' la to- y 

Oyun karşılıklı ve mütevazin akın
larla basladı_ V..e dak ~11tf ilt>..rlfo.dik.. 
çe 'HllflliClfi':""Ka1.ım, ve e 1z~ehmet 

b 'L ye §eD aşım, guze Jr vuruş orgos 
ruşu e takımına oeraberUk saytBm1 n-=--i def Ankar ğl • pu uunç ve son a a a an-
kazandırdı. Devr.· daha ziyaae Anka- takmı ld K• k 
ranın baskısı altında fakat golsüz geç na9 kie.l '·o ıu. 3 f tl ırya oyu 

gibi kıymetli oyuncuJarından mah
rum olan Befkozluların sıkıştığı gö
rllldil. 

· - · b . ay• ouna anna ve orve e ça-
tigınden 1 - 1 bera ere netcelendi. lışmıya mecbur olduktan halde İstan M .., l "" E • 

ikinci ~evrede esmekte olan rUzgi bul takımının yaptığı bu ikinci sayı a g u p l tı 
rı da le~ı~e al~ lstanbullular Anka Ankaralılan hayrete düşürdü. bu • Dün Beyoğlu Halkevinde çok mun-
ra kales.mı. ta~ke b~l.ad·lar ve ~ir 1 nun testriledir ki, elde etmiş olduk- tazam kurulmuş bir r ng içinde muh 
aralık nısbı bır hakımıyet t.eslsıne lan gol fırsatını kaybetmemek için te!if boks müsabakalan yapıldı. Mü· 
bile muvaffak oldular. Ankaralıla1', canla başla çalışan İstanbul oyun- sabakaların teknik neticeleri: 
Istanbulun kaleleri için çok tehlike- culan Ankara kalesini oyunun sonu- Birinci maç: Bedrosla Manoeı dört 
~·ola~~~ zi~ar~l~e ~ncak tara.da na kadar hayli tehlikeli vaziyetlere raunt dövilştnler, Manoel sayı hesa. 
ır go en er cum arlar a mu soktular. Fakat her iki tarafın da a- biyle galıp geldi. 

ta.bele ediyorlardı. Fakat Ankara 
mildafaasınm ve bilhassa Yaşann 

yerinde ve sert müdahaleleri lstan
bul muhncimlerine bir tilrlU gol im· 
kanlan vermiyordu. Bugün. dllne 

zami gayretine rağmen netice üzerin- Ikincı Maç: Zeki ile Muhteşem a-
de bir değişiklik olmadığından maç rasmda dört devrelik müsabakayı 
İstanbul muhtelitinin 2 - 1 galibiye- hakem heyeti berabere ·lin etti. Fa
tile neticelendi. kat Muhteşem daha üstün gözük

nazaran daha enerjik bir oyun çıka GA YRIFEDERELER: 
ran Ankarhlar yeniden lstanbul 
kalesine doğru sokulmaya başladı • 
lar. Karşılıklı hücumlarla fakat ne
ticesiz geçen maçın 31 inci dakika· 

Stadyom Maçları 
8I?lda hiç te hoşa gitmiyen bir h&di- Stadyom müdürlüğü tarafından 
ile oldu. gayrüedere klüpler arasında tertip e-

Fikret, ayağına geçirdiği topla at dilen lig maçlanna dün sabah Tak
dan Ankara kalesine girmek üzere t- sim stadında devam edildi. 
ken iki Ankaralının kendisine favullu , Büyük bir kalabalık tarafından a
yaptııtı şarjdan sinirlenerek ayak sal llka ile takip edilen bu maçlarda Kur 
ladı Bunu gören hakem. Fikreti oyun tuluş ile Şişli ve Amavutköy ile Esa
dan çıkararak İstanbul aleyhine frt- yan klüplerinin A ve B takımlan kar
kik cezası verdi. Hakikaten yerinde şıla§mlşlardır. Birinci maç, Esayan 
olmıyan bu cezaYl protesto eden Eş.- ve Arnavutköy B ta.kımlan yapmış 
fak ta ayni zamanda ve ayni cezaya ve Amavutköy 2 - O kazanmıştır. 
çarpılarak oyundan çıkanldı. İkinci maçı Şlfli ve Kurtuluş B 

Bu suretle 9 kişi ile oyuna devama takımlan yapmış ve çetin bir karşı
nıecbur kalan İstanbul muhtelitt. Mu- lqmadan sonra 1 • 1 berabere kal
radı geriye alarak forvette Bülent. mı§lardır. 
Haşinı ve Necdet olduğu halde oyuna UçOncil maç, FAıeyan ve Arnavut-
başladı. köy birinci takımları arasında oynan 

Bu fırsatı bir ganimet sayan Anka
ralılar büyük bir enerji ile İstanbul 
kalesine sık sık hücuma başladılar. 
Fakat bugün 22 oyuncunun en muvaf 
fak olanı İstanbul kalecisi Cihat ha-
rika lar yaratıyor ve her ne pozısyon
da olursa olsun c;c!tilen şütlan kom@
re J?Önderivor ve vahut kendi!tine has 

mış ve A.rnavutköy hlkiın oyununa 
rağmen Esep.mn canlı müdafaası 

karşısında fazla sayı yapamamış ve 
maçı ancak 1 - O kazanabilmiştir. 

DördilncO ve son maç Kurtuluş tle 
SişU aruında oynanml§ ve Şişli 3-1 
kazanmıştır. 

müştü. 

Uçüncü Maç: Muvaffakla Stelyo a
rwsmda yaprlan bu müsabakada Mu
vaffak baştan sonuna kadar faik do. 
vüştü ve neticede hakemin Stelyoyu" 
teknik nakavt ilan etmesıyle galip 
geldi. 

Dördüncü Maç: lbrahim Ue Muzaf
fer arasında yapıldı, ve dört devrede 
berabere kaldılar. 

BeşinCi m!isabaka: 53 kiloluk Coş
kunla 57 kiloluk Aslan arasındaydı. 

Coşkun rakibinı, fazla ki\:>suna rat
men pek güzel bir dövüşle mağlnp 
etti 

Altıncı Maç: Panayotla P'ranko a
rasında idi. Altı devre hareketli ge
çen bu maçı puvan hesabiyle Pana.. 
yot kazandı. 

Günün iddialı son maçı Yorgos ve 
Kiryako arasında tlçer dakikalık se
kiz devre olarak başladı, sekizinci 
devreye kadar iki hasım pek sıkı yum 
nıklarla dövilştüler. !kisinin de yUzii 
gözü hayli zedelendi Sonuncu devre
de Yorgns butturduğu bir sağ yum. 
nıkla raldb'ni yere dilşUrdü, fakat 
çok mütehammil olan Kiryako hake
min sekiz sayısında ayağa kalkabildi 
ve 80n devreyi de b tinniye muvaf· 
fak :>ldu Netir.Pde Yorsros hakem he. 
vetinin mUttefikRn puvan hesabiyle 
~alib'vet reyinı kazRnmııt oldu. bir soğukkanlılık ve mahareUe yaka- RA KIRKÖYDE: 

lıyordu. 

Ankaranın nefes aldırmayan hO - Kadıköy Halkevİ kevi A takımınm 3-1 galebesile neti-
cumlanndan zorlukla kurtulabilen celenmiştir. 

İstanbul akıncılan yeniden hücumla- Barutgücünü yendi B takınılan ma~ ise 2-2 beraber-
nnı tazelemiye başladılar. likle neticelenmiştir. 

37 inci dakika: Bülent geriden al- Dün Bakırköyünde Barutgücü sa- Aynca Bakırköy Ramlannın A ta-

Oyun Beykoz sahasında oynanır

ken geriden uzun bil' vuruşla ileri fır
hyan Şehap 81kı bir şiltle Beykozun 
birinci saytBIDJ yaptı. Karagilmrilk 
32 inci dakikada Nı..ri vasrtas yle be
raberliği temin ..?tti. Devrenin sonla
nna doğru Şeb ahın nefis bir pası ile 
Turhan Beykozun ikinci sayrsmı yap· 
tı. Ve devre 2 - 1 Karagümrilk aley 
hine neticelendi. 

Ik nci devre riizgan lehine alan 

Beykozlular oyun üzerinde tam bir 

hakimiyet tesisine muvaffak oldular. 
Devre ortalarında Şehap şahsf bir 

hücumla takmımm 3 üncU sayısını 

kayde muvaffak oldu. Bu sırada ha
kem her iki takımdan birer oyuncu 
çrkardığından takımlar onar kişi kal

dılar. Ve maç bu şekil deAmeden 
Beykozun 3 - 1 galebesiyle nihayet
lendi. 

Vefa - Kuımpa.p : 

Dün Beş ktaş Stadında oynanan 
şild maçlarının birincisinı Vefa ile K.a 
sımpaşa oynadılar. 

Devrenin başından sonuna kadar 
büyük bir heyecan içinde devam eden 
maçta ikı taraf ta gı:>l yapamadılar. 
ikinci devrede oyun müvazenelı geç· 
ti. Bu devrede gerek Kasımpaşa ve 
gerek Vefa gol fırsatları kaçırdılar 

ve y.ne gol yapamadılar. oyun bittiği 
zaman iki ta.raf ta golsüz berabere 
bulunuyorlardı. Hakem, maçın şild 

maçı olduğuna göre yarım ıaat tem
didi lizım geldiğini söylı~ rrek 15 er 
dakikalık iki devre daha oyunu tem
dit etti. Ve yarım saat daha oynanan 
oyunda yine gol yapılamadığından 
nlıaç sdiT sıfrr beraberlikle bitti 

Betiktat · Doğanıpoı- : 

ikinci maçı Beşıktaşla Doğanspor 
yaptılar. Beş ktaşlılar baştan sona 
kadar hakim oynıyarak birinci devre 
ae Uc:U Şeref vasrtasiyle dört gol ya· 
parak 4 - O devreyi bitirdiler. 

mı, olduğu derin bir pası kova1ıya- huındaki maçlarda Kadıköy Halkevt kımı ile Banıtgücü genç takımı ara
rak ve karfmna çıkan muavin ve A takmu ile Barutgücü A takımlan smda da bir maç yapılmış ve neticede 
mildaftleri det atlattıktan llODI'& A»-~. Mae. Kadıköy Hal- 3-2 Rum takımı kazanmıftır. 

İkinci devre de yine Beşikta$ bl
kimiyeti ile geçti. Bu devrede Doğan 
sporun yapttjtı bir gole mukabil Be
şiktq beş gol daha yaparak oyunu 
9 - 1 galip bitirerek hasmını tasfiy~ 
ye uğratmıe oldu. 

O-· ğle çanı çaldı. Birkaç da.ki 
ka sonra atölyelerden ses 

siz ve yorgun bir kalabalık çıkma 
ya baş'adı. Kalabalık sallanan baş 
larla adeta bir insan denizini an 
dırıyordu. Konuşan kimse yoktu. 
Kuvvetliler yorgun. gençler ihtiyar 
lamış, ihtiyarlar da yan ölü gibi 
göriinüyorlardı. 

Kalabalık kmmı kısım dağıldı. 

Kuvvetli bir riizgar nasıl bulutlan 
darmadağın ederse bu kalabalık ta 
sanki öyle kuvvetli bir rUzgira 
maruz kalmış gibi gözden kaybol 
du. Bazısı evinin ·yolunu, bazıları 
da meyhane ve lokantalara girdi. 
Biribirlerinden ayrılırken ne Allaha 
rsmarladık demek ve ne de selam 
vermek adetleri değildi. 
Kapıdan en son çıkan Gaspard 

Santiagos oldu. 
Ona koca Gaspard der -

lerdL ÇünkU iri yan. heybetli ve 
kuvvetli bir adamdı. Cana yakın 
bir yUzü, açık alnı ve saf bakışı o 
nu daha ziyade sevimlileştiriyordu. 

Bir duvar gölgesinde yUriimeye 
başladı. [ki üç sakak geçti. Nihayet 
parka geldi. Bir ağacın altında, 

temiz. hoş bir kadın oturmuş onu 
bekliy<>rdu. Kad·nm önünde bir ee 
pet. yanında bir köpek ve dizleri 
nin üstünde bir çocuk vardı. Kö 
pek sahibine doğru koştu Çocuk ta 
ellerini uzattı. Halbuki Gaspard 
sepetten hemen ekmeği alıp kesmi 
ye başlamıştı. Kadın bir taraftan 
kocasına bakıyor bir taraftnn da 
yanıbaşma salatayı koyuyordu. 

D önilş ~ru çald ğı vakit Gas 
pard son lokmayı yiyordu. 

Ağzına bir sigara yerleştirmeden 
evvel çocuğun gözlerinden öptü. 
Köpeğe bir parça ekmek attı ve 
sonra kansınm beline sarılarak o 
nu kucakladı. 

Fabrikaya tekrar d6ndt1. istif e 
dilmiş demir killc;elerlle dolu bir av 
ludan geçti. Sonra bir pencereyle 
aydınlanan uzun bir galeriye girdi. 
Galeri. hadsiz hesapsız demir çu 
buklarlle çizgi çizgi halindeydi. 
Çarklar dönüyor. kayışlar kayıyor 
iniyor. ç1kıyordular. 

Bu galerinin ucunda kUc:Uk. dar 
tahta bir köprü bulunuyordu Bu 
köprü avlunun nsttlnden g~yOT ve 
binanın her iki klsmmı birfbirine 
raptedivordu Köprünün yanıbaşın 
da dintrlli tızertnde muazzam bir 
çark du111yordu. 

Gaspard köprUniln yansına gel 
diğj vakit karşıdan genç bir amele 

nin k<>Şa koşa gelmekte olduğunu 
gördll. Çocuk öyle hızlı koşuyordu 

ki birdenbire durmumm iınkAD\ 
yoktu. Geri de dönecek zaman geç 
mlştL Bu daracık köprUnUn üstün 

de ikisinin birden tutunması im 

klnımdı. Gaapard bir tarafa çekil 

eli, delikanlı yıldınm gı1>i geldi. keıı 

dini alamıyarak şiddetle ona QB.J'Pıp 
yUzU koyun düştü ve tahtanın dışı 

na sarktı: dayanacak bir yer yok 
tu: aşağısı uçurum gibiydi Gas 
pard kendinden fazla delikanlıyı 

düşünerek teli.elandı ve ona elini 
uzattı: korkudan gözleri dönen de 
likanh elini uzat1lan ele vapı$tırdı. 
Ve öyle kuvvetle ear.Tldr ki iri a 
dam earaıldı muvazenesini k&ybet 
mek üzere olduğu için eevkl tabii 
Ue elini arkaya attı. Fakat bu el 
yanıbqındaki muazzam çarka çarp 
b ve bileğin biraz tlatilnden &ı b 
mikleri lanldı. 

F akat itidalini muhafa.zn et 
mi§, birkaç adım atabilmiş 

ti. Kendisi ile birlikte çocuğu sil 
riikledi ve onu sağ salim galerinin 
zeminine bıraktı. Fakat duyduğu 

acının şiddetine dayanamıyarak 
bir ölü gibi yere dilştil. 
Arkadaşları onu kaldırdılar: fab 

rikada revir veya buna benzer bir 
şey olmadığı için onu hastahaneye 
götürdüler. O akşam kolunu dirse 
ğinin biraz. üstünden kesmek llzım 
geldi 

Nekahat devresi uzun SUrdU: bu 
müddet zarfında evin idaresi için 
kadın. biriktirdikleri parayı harca
dı, sonra bayramlık elbiseleri. ko 
casının paltosunu. kendi şalını mu 
kabilinde borç alarak rehin ettL 
Daha sonra arkadaşlann ve kom 
şulann yardı.mı imdatlarına yetif 
ti. 

Hasta bir daha fabrikayw gire 
ceğini ummuyordu. Çünkü sağ ko 
lunu kaybetmişti. 

K azadan kTrk gQn sonra 'ka 
nsı fabrikanın veznesi önO. 

ne geldi. Veznenin içinde oldukc;a 
yaşb iyi giyinmiş bir adam vardi. 

~·yanı~,d~fufftlifş 1fll~M-°oft 
yordu. Yanında ayakta bir idam 
'1uruyordu. 

Kadm yaklaşınca biri sordu: 
- Ne var ne yok? 
Beriki de konuştu: 
- Kazadan sonra Gaspardın to 

lu ne şekil aldı! . 
- Kolsuz ka1dı, 
- Peki neye geliyorsun? 
- Para almak i~in. 
Adamlardan birisi sicil defterini 

alarak sayfalannı karıştırmaya baf 
la.dı. 

- Gaspard. .. Gaspard. 
Kadın: 

Santiagos diye. kayıtlıdır! dedL 
- Evet. Evet.. 
Küçük bir kağıt parçası tızerlne 

hesaplar yapmıya başladı. Ve göz 
lerini kaldırmaksızın sordu: 

- Kazadan evvelki hafta pa.raaı 
nı almıe mıydı. 

-Evet .. 
- Kaza hangi giln oldu. 
- Geçen ayın yirmisinde çarp.Dl 

be. günü saat ikide .. 
- Oyleyse uzun boylu heeaba 

ne hacet .. Pazartesi bir. sah iki. c;ar 
şamba hepsi iki buçuk yevmiye e 
der. Günde dört peçetadan on bir 
pegeta yirmi beş santim yapar. 

P arayı saydı ve kadma verdL 
Kadıncatız ağhyarak çıktı. 

Daha ayak sesleri kaybolmadan 
kasadakilerden biri ötekine: 
. - Gaspardın artık fabrikaya gl 
remiyeceğini deftere ifa.ret edin! de 
dL 

lşçller. arkadaşlar. yalnız iki bil 
çuk yevmiye verildiğini öğrenince 
başlannda bir kasırga koptu. 

Aralarından murahhaslar ~ti 
ler: ve zavallı kolsuzu yanlanna 
çağırdılar Her biri bir şey siiyledi. 
Kimi grev vapahm. kimi protesto e 
delim. kimi fabrikaV1 tahrip ede 
lim. kimı dP patronun evını bomba 
lıyahm dedi: 

Gaspard arkadaştannrrı sözleri 
ni saki,., sıtkin dinledi Sonra: 

- BütUn bu dediklerinır fayda 
1q ve gayri insanidir dedi Bir ke 
re dtıeUnUn: grev ya pal mı diyorsu 
nuz. ne diye grev ya.palım? Evde 
ekmeğinıizin kalmamuı. borca bat 
mamız ic:in mi!. Bomba ve diğer il 
1ere gelince bunlar btlsbiltiln alçak 

(Arkası 8 incide, 
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BiR MEMLEKET MESELESi: Şu Garip Dünya: 

ayrinıübadiller işinin 
Tasfiye Yolları 

Tayyareleri 
Durduran 
Bir Dalga 

Florentiyalı bir mUhendis, Roma

da. havada uçan tayyarelerin, motör
lerini durdurabilecek bir nevi radyo 
dalgası keşfetmiştir. Kaşifin ismi he
nüz bildirilmemektedir. Tayyareler 
üzerinde gizli tecrübeler yapılmak

tadır. 

M em l<'ketin her tarafında 
yerleşmış bulunan gayriınü 

badillerın sayısı birkaç bini geçer. 
Bunların içinde geçinme vaziyet
lerini düzeltmiş. ev bark sahibi ol
muş kimseler bulunmakla beraber 
mühim bir kısmı maişet zorluğu 

içınde knlmış ve bütün ümitlerini 
hiıkümetin kendılerine vadettiği 

hak yardımına bağlamışlardır. Vak 
tile servest sahibi olan bu vatan
dnşların gayrimübdillik vasfı ile 
vaziyetlerinin bugünkü halini an
lamak için kendilerile temasa geç 
mek istedik. Gayrimübadil olarak 
haklan tesbit edimiş ve edilmekte 
bulunanlardan birkaçı ile görüş
tük. Scnelerdenberi devam eden 
gavrimübadilJik meselesi etrafında 
neler düşündüklerini, bonoların 

kıymetlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınmasını istediklerini, 
gayrimübadil işinin sona erdirilme
si yolundaki mtitalealarmı topla
dık. 

B ir kısım gayrimübadillertn 
cemıyet halinde toplandık

tan malümdur. Fakat. ekseriyeti 
teşkil eden bir kısım daha vardır 
ki bunlar cemiyete girmemişlerdir. 
Cemiyete girmiyonler ancak kemi
yet itibarile ekseriyettedir. Cemi
yet mensupları keyfiyet itibarile, 
yani Yunanistanda en çok mal ve 
arazi bırakmış olanlardır. 

Garbi Makedonya gayrimübadil
lerınden Bayan Sabiha. birkaç çift
lik bırakmış büyük bir ailenin kı
zıdır. Düşüncelerini şöylece hülasa 
ediyoruz: 
•- Bu işi artık bitirmelidir. Hiç 

birimizin tahammülü kalmadı. Hü
kumet. tam bir babalık yapacak
sa bizi tatlı. fakat erişilmez hayal
lerden, ümitlerden kurtarmal:dır. 

Bız. hakkımızdan fazla birşey is
temiyoruz. Elımizde bono kalma
mıştır. Yok bahasına satmak mec
bur-ıyetinde kaldık. Satmasak aç 
kalacaktık. 

İki çiftlik bıraktım. Bugün 50 -
100 dönum bir tarlam olsa köye 
giderek müstahsil olmaya bile razı
yım. Artık, hükümete bar olmak
tan kurtulmak istiyoruz.,. 

C emiyete mensup Yanya gay 
rimübadillerinden Zeynel 

§tmlan anlatıyor : 

ııfstanbulda sahlabilC'Cek daha 
bir çok emval vardır. Lakin 
bunların kıymeti gayrimübadille
rin istihkak karşı lığına kifayet e
decek kıymette değildir. Bundan 
sonra gizli emval de çıkarılıp bize 
verilemiyccek. Hepimiz bu yüzden 
ıstırap içindeyiz. Şu işin tasfiye za
manı gelmistir. Hükumetten bunu 
dileriz. Yoksa komisyon kalktru§, 

Ziraat Bankasına devredilmiş, bun 
dan bana ne! Ben müktesep hakkı
mı hükumetten beklerim. Hükıime
tin karan na boyun eğerim.• 

Yine cemiyetten Yanyalı Bayan 

Nuriye söze karışarak ilave etti: 

•- Evet! bu işi Celal Bayar hü

kumeti, halledecektir. Cemiyet. ko

misyon bunların hepsi laftır. Hü
kumet bir kaç bin vatandaşın hak-

kından marhum kalmasına elbette 

razı olmıyacaktır.• 

Gayrimübadiller aen yanaca&: 

bir gazeteci bulduklarından dola

yı birer birer toplanıyorlar. 

•- Yahu, sen de söyle .. Ne kor

kuyorsun.. Bu dert, yalnız benim 

veya senin derdin değil .. Memleket 

işidir bu .. ıı sözlerile biribirlerinl 

teşvik ediyorlar. Cemiyet mensup
larından Giritli Hamide. Garbi Ma 
kedonyah Abdülgani. Şefika. Ba
yan Kaya. Makedonyalı Mahir sö
ze karıştılar Hak arayan bu vatan
d aslarla dert ortağı olmamak kabil 
değıldi Hepsini ayrı ayrı dinledim. 
Hepsi de güya önceden sözleşmiş
ler gibi dileklerini bir merkezde 
topluyorlardı: Tasfiye yapılsın-

C emiyete girmemiş olanlar aa 
ha heyecanlı söylüyorlar : 

•-Varımız, yoğumuz zaten ne 
tutar ki! Bizi ilk oartide ve daha 

E
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yrimübadil'er ara.sında ~ 

tığımız bir anketin ne- ' 
' ticesini şu •atcrla ver:yoruz ~ 
k ......... ........... ....., ................................. -) 

Matye Vekilimiz 
B. Fuat Ağralı 

kolayca kurtarmak kabildir diyor 
lar. Bunlardan bilhassa Tsalyalı 
Hayri diyor ki: 
•- Gayrimübadiller komisyonu

nun kaldırılmasını istiyen cemiyet 
mensuplarıdır. Ayni cemiyet evvel 
ce Ziraat Bankasının bu işten vaz
geçmesini istemişti. Şimdi. eskiye 
avdet fikrini ileri sürüyorlar. Bu 
hatadır. Komisvon. hükumeti tem
sil ediyor. Hükumet, ne isterse onu 
yapar. Bu işler bankaya devredile-

cek te ne olacak? Evvelce banka
rl:ı iken sanki ne olmuştur? . Asıl iş 
bu derdin sebeplerini anlayıp ça
resini bulmaktır. Ben size açıkça 
herşeyi söyliyeyim: 

Evveıa Ankaradaki Temviz ko
misyonu kaldırılmalııd r. Bu~un ayda 
3 bin lira masrafı vardır. Komıs
yonun buradaki işi bitmemiştir Bi
tince derhal kaldırılmalıdır. Mese-
l • H . ' a azırana kadar isleri bitirmeli, 
ilan e<lilmeli, artık başka iş alma-
malı ve ondan sonra hesapları tas
fiye etmelidir. Gayrimübadiller i
çin karşılık gösterilmiş malların 
mühim bir kısmı elden çıkarılmış
tır. Mesela, Adanada bir fabrika 
4?0 .. bin liraya satıldı. Parası Gay
rımubadillere tevzi olunmadı. Se
bebi guya o hesaba dahil değilmiş. 
Fakat, bu fabrika Yunanlı malı i
di. Yunanlı malı Trabzonda 50 bin 
liralık bir hastahane var, satı Jmı
yor. İzmirde Yunanlı malı telgraf
hane var. 400 bin liradır, satılmı
yor. Eğer bu binalar hükumete la

zımsa mukadder kıymetleri nisbe 
tinde gayrimübadillere parası veril 

sin. Zonguldakta muhtelit mübade

le komisyonu tarafından ı .5 mil. 

yon lira kıymet takdir edilen sırf 

mülk bir kömür ocağı. ve tesisatı 
var. Yunanlı malıdır. Bankaya dev-

redilmiştir. Bunun parası ile gayri. 

mübadillerin mühim bir kısmı re

faha sevkedilebilirdi. Hasılı bunlar 

bizim hakkımıza karşılık olan pa· 

ralardır. Biz. bu vaziyet karşısın

da çürük çarık binalara kaldık. Kö

mür ocağı için dava edecek olduk. 

Şurayı devlete 50 bin lira harç ya
tırmak ltızımgeldi. Bunu yapama
dık. Yoksa, kanunen kömür ocağı 
bize ait olmak lazımgelir. Netice, 
bizim aldığımız yüzde 45 bono ve 
yüzde iki para ile binde 3 - 4 para
dır ki metrukiıtımızın 80 de birini 
ancak tutmaktadır.» 

G iritli Bay Mustafa şunJan 
söyliıyor: 

•- Memlekette evvela Yunan. 
..onra etabli. daha sonra firari mal
ları vardır. Bunlardan bize verile
cek hemen hiç birşey kalmamıştır 
Yalnız 10 milyon lira kıymetinde 
etabli mallan mübadillere verilmiş 
ve kısmen satılmıştır. Fakta, para-

sı bize verilmemiştir. Muhtelit mü
badele komisyonunda Yunnalılar

dan alınan 150 bin İngiliz lirası e
tabli Rumların mallarına mukabil 
yine Yunanistandaki Rumlara tes
viye edilmistir. Binaenaleyh ne Yu 
aanlı, ne etabli ne de firari malla
n kalmam ı ştır. Bize verilecek şey
ler ise her gün gazetelerdeki ilan
lardan bcl1idir. Bunlar. bir yudum 
su dermanını bile vermez. Size mev 
suk olarak söyliyebilirim: Hazinei 
hassadan emlaki milliyeye devre
dilmiş 200 milyon lira kıymet tah
min olunan emval vardır. Bu em
valin senelik iradı yalnız 18 bin li
radan ibarettir. Bina gibi olanları 
hergün yıkılmaya namzettir. Hal
buki bütün bu milli emvalin bakı
mı. muhafazası gibi senede tamam 
200 bin lira masrafı vardır. Emvali 
metrukeden olan yerler imar kay
dile herkese verildiği halde. biz 
hak sahipleri hakkımızın karşılığı 
olan bu yerlerden niçin mahrum 
ediliyoruz?" 

Gayrimübadillerin birçoğu tas 
fiyenın yapılmasını son tak

diri kıymet için bir müddet tayin 
olunmasını istiyorlar. Komisyonun 
elinde bulunan bütün emvalin hü
kiımete iadesi muameleleri bitiril
dikten sonra da vaziyetin kati şekil 
de tesbitini temenni ediyorlar. Bu
nun için de evvela: Gayrimübadil
lerin ellerinden çıkmış olan bono
Iann ortadan kaldırılması için bir 
tedbir bu' nahdır. Elden çıkmış o
lan bonolar tahminen 6 - 7 yüz bin 
lira kadardır ki. şunun bunun elin
dedir. Bu bonolann alım satım fi

yatlan 10 - 25 lira arasında olmuş

tur. Bunun vasati bir nisbet üze
rinden parası ödenilerek iınhalan 

mümkündür. Bonoların bir kısmı 

gayrimübadillerin elinde bulunu
yor. Bu bonoları hülCOmet. maHir.ı 
olan numara ve serilerile tesbit 
ettikten sonra damgalayarak hazi-

ne bonolarile mübadele edilmek ü

zere sahibine iade etmelidir. Pi
yasada satılmış bonoların tekrar 
gayrimübadillere geçmesine mani 
olacak tedbirler de bulunabilir. Bu 
suretle bono meselesi halledilmiş 
olur. Geri kalan hak için, bir tasfi-
ye sekli aranmalıdır. Bu şekil de. 
milli emlak uhdesinde bulunan em 
valin bir kısmını tasfiye karşılığı o
larak satmak. iist tarafına da mu
ayyen bir nisbette. fakat on sene
lik vade ile ödenecek yüzde 3 gibi 
az faizli hazine bonoları çıkarmak-
tır.• 

••• 

Markoni de. öleceğine yakın. böy
le birtakım radyo dalgalannın keşfi
le uğraşmışb. Öleceği sırada. bu keş
fini Mussoliniye söyliyecekti. Fakat 
söyliyemedi. 

Mussolini. Markonintn yanından ay 
nldıktan sonra İtalyan Ayan mecli
sinde şunlan söylemişti: 

cMarkoni. deniz suvundan istifade 
temini için çalışıyordu ve yeni kısa 
ültra radyo dalgalarım tatbik etmek 
le meşguldü. Bu dalgalarla Roma ya
nında yaptığı askeri tecrübelerinde 
ben de hazır bulundum. O zaman. 
Markoni, sonuna kadar gideceğimiz 
bir yolun başında bulunuyordu. O
nun tamamlıyamadığı işlerin bitiril
mesine devam edilecektir.• 

• 
Baloda bir köpek 

Makedonyada, Kostur kasabasında 
yılbaşı gecesinde verilen balo. bayan
lar için çok acı bir şekilde neticelen
miştir. Bir bayan çok sevdiği köpe
ğini de balola getirmiştir. Hayvan, 
evvela baloda uslu uslu durmuş; fa· 
kat gece yansına doğru birdenbire 
değişmiş, etrafında bulunan 20 ka
dını ısırmıştır. 

Köpeğin kuduz olduğu anlaşılmış
tır. Isırılan bayanlar, derhal baloyu 
bırakmışlar ve Selanikte tedavi altı
na alınmışlardır. 

• 
Yeni bir m ~hroakop 

Berlinde politeknik laboratuvitı ıa
rmda yeni bir elektronik mikroskop 

yapılmıştır. Bulunan bu mikroskopla 
şimdiki aletlerle zor görülebilen en 
küçük bakteriler 2 ,600 defa büyültül
mekte ve çok iyi teşhis edilmektedir. 

• 
Arıne'er gönüllü yazdıracak 
İngilterede Harbiye Nazın Hor Be

lişa. İngiliz kadınlan arasında anne
lerin İngiliz ordusuna daha ziyade 
gönüllü yazdırmalarını söyliyerek 
vatan müdafaası yolunda propa-
ganda yaptırmıya başlamıştır. 

• l•yan çıkaran Arap kaclını 
Filistin mahkemesi, son isynalar 

do!ayısile ilk defa olarak bir kadını 
mahkum etmiştir. 

Arap olan bu kadının evinde bir-
çok mühimmat ve tüfekler bulun -
muştur. Zahiri Basal isminde olan bu 
kadın. bu cephaneyi nereden elde et
tiğini söylemeyince 10 sene hapse 
mahkıim olmuştur. 

1 Baba ve Kız Arasında 
F acıa ile Biten 

Bir A~k Macerası 

Madam Hollü 

Amerikanm Pensilvaniya hUklime
tinin bir köyünde 47 yaşına varan 
Nelson Meese nammda bir adam 17 
yaşında Nelli isminde bir kızı sev
miş, kız da yalnız kalmış olmak yil· 
ziinden ona varmayı kabul etmiştir. 
Kısa bir zaman sonra M"ster Meese 
kızın anası Madam Hollis ile karşılaş 
mış ve eski bir dostu olan müstakbel 
kayın valdesi ile görüştükten sonra 
almak üzere olduğu kızın kendi öz 
kızı olduğunu anlamıştır. Çünkü ken

disi senelerce evvel, almak üzere kı· 
zın anasiyle görüşmUş ve bu görüşme 
den bu gayri meşru çocuk doğmuştu. 
Kız1n anası daha rı :mralan başka bi
risiyle evlenmiş ve boşanmıştır. Fa
kat bu gayr meşru çocuk. babasını 

bulmaktan memnun o~up onunla bir 
baba - evlat hayatı süreceği yerde 
a~krnı feda edemem:~tir. Babası da 
ayni meşru kızma hissettiği sevgiyi 
feda edememiştir. Fakat baba ve kız 
arasmda evlenme caiz olmadığı ü:in 
tabii n kah ta kıyılmamrştır. 

Bununla beraber birkaç gün ~oııra 
ktz da. babası da a.yn ayrı yerlerde 
aıu olarak bulunmuşlardır. 
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IST ANBULUN iÇİNDEN: 

Bir Se e İçinde 
Sinemaya Gi e 
On Milyondur 

r 
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YAZAN : REŞAT FEYZi 
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• 
Istanbullular eğlenebiliyor 

mu? Büyük şehirlerde isti-
rahat ve eğlence yerleri, o beldele
rin belli başlı müesseseleri halin
dedir. 700 bin nüfuslu İstanbul 
şehri halkının henüz istirahat ve 
eğlence ihtiyacı tamamile belirme 
miştir. İstanbulluların ne kadarı, 
nerelerde eğleniyor? Bu mevzuu 
tetkik ederken şu hakikatle karşı
laştım: İstirahat ve eğlenmek ihti
yaç ve itiyatlarımız arasına gir -
memiştir. 

Büyük bir eğlence ve istirahat 
müessesesi sahibi. yılbaşı gecesi eğ 
lencelerinden bahsederken şunları 
anlattı: 

- Gazetelerin yazdığına bakar
sanız. yılbaşı gecesi, İstanbulda çok 
neşeli ve eğlenceli geçmiştir. Fa
kat, haJCiı::atte boyle mi? İşte size 
müspet rakam: Şehlrde belli başlı 
salonların ~ayısı onu zor bulur ... 

Yılbaşında bu salonlarda toplanıp 
da eğlenen insanların miktarı on 
bini geçmez .. Bu da mübaH'ıgah bir 
rakamdır. Masalar. iskemleler mey 
danda .. Sayınız, anlarsınız .. İkinci 
derecede müesseseler gelir .. Bunlar 
bildiğimiz lokanta ve meyhaneler
dir. Her biri yüz kişi zor alır. Şe
hirdeki meyhane ve lokantaların 
mecmuu beş yüzü bulmaz .. Sonra 
kahvehaneler, kıraathaneler gelir. 
lstanbulluların en çok rağbet ~tti
ği yerler de buralarıdır. Fakat nü
fusa nnzaran. bu müesseselerın sa
yısını da fazla zannetmeyiniz. 550 
kadar kahvehane vardır. 

Yılbaşı gecesi eğlenen. para sn. 
feden, danseden çiftleri. hesnplar
sanız, size bunların 25 bini geçme
diğini söyliyebilirim.Bu rakama ev 
!erinde toplanıp eğlenen. dans eden
ler de dahildir. Çünkü fstanbulda 
12 bin kadar radyo abonesi var • 
dır. Bunları mühim bir kısmı res
mi mahallerdcdir. İkametgahlar
daki radyo sayısı 7 - 8 bini geçmez. 
Radyo olmıyan yerlerde de danse
dilmez ya ... 

Muhatabım. kati ifadelerle, 
İstanbulluların, yılbaşı ge

cesini ne fakirane ve mütevazıane 
geçirdiklerim anlatıyordu. İlave et
ti: 

- Bilhassa geneler. yılbaşı ge
celerinde dans etmelidir. Dans de
yince hatırıma geldi.. Bir zaman
lar. dans merakı 1stanbulda almış, 
yürümüştü. Şimdi. nerede? Bilen
ler bile dansı unuttu. 

- Barların vaziyeti ne alemde? 
- Barlar mı? Kaç bar var ki... 

Topu topu 7 - 8 tane .. Buraya ge
lenlerin miktarı gecede vasati beş 
yüzü bulmaz ... 

o 

- Eğlenemememizin sebebi ne
dir? 

- Başta parasızlık .. Günlük ha
yatımızı programlaştırmamak .. İyi 
eğlenmiyen insanlar, iyi çalışamaz, 
diye bir söz vardır. bu, doğrudur. 

Hatırıma sinemalar gelmişti Si
nemaların eğlence yeri olup olma· 
dığını sordum: 

- Tabü eğlence yeridir. dedi._ 
Evet.. Sinemalar. en fozla miışte
risi olan müesseselerdir. İstanbul
da bir yılda sinemaya gidenlerin 
sayısı vasa1i on milyon kişidir. Ga 
liba lstanbulda irili ufaklı 50 - 60 
sinema vardır. Fakat on milyon ki 
şiyi çok bulmayınız .. Nüfus mıkta
rına göre taksim ediniz.. Bir kişi 
yılda 14 defo sinemaya gidiyor. de 
mektir. Yani ayda bir defa .. Fakat, 
haftada bir iki film gören çocuk
lan, sinema meraklısı genç kız • 
lan düşünün ... Rakamın kabarma
sına sebep onlardır. Hakikatte, yıl
da bir defa bile sinemaya gitmi
yen insan çoktur Sonra. sinema
lar, birkaç yıl evvele nisbetle çok 
ucuzdur. İstanbulda on kuruşla bi
le girilen sinemalar vardır. On ku
ruş pahnlı değildir. Yine birkaç yıl 
evvel 110 - 120 kuruşa olan lüka 
koltuklar buı:rün 70 - 80 kuruştur. 

E eğlc~mek bahsinin burasın
da, Istanbul hayatını iyi bi 

len muhatabım bir Jahza durdu: 
- Bu şehirde, de<li, değil eğlen

mek, öğleyin yemek yemek bile 
lüks bir şey addediliyor. Öğle ye
meğini evinden dışanda yemek ye 

mek mecburiyetinde olan insanlan 
düşünün ... Bir de lokanta sayısını 
ve lokantalardaki masa ve iskem
le adedini gözönüne getirin .. Eğer 

herkes. öğleyin bir lokantaya gi
dip yemek yemek arzusunu göster
se. lstanbulun bugünkü lokanta a
dedinin on misli fazla lokanta aç
mak icap eder. 

Çoğumuz, evimizden kuru şey • 
ler getirip. çalıştığımız yerde ye
riz.. Öğle yemeğine chcmmıyet ver 
memek eski bir itiy:ıdımı1dır. Bir
çokları. sabahleyin kuvvetlice kah
valtı ederler. akşamı tutarlar .. Bu 
işte. İstanbulluların h~kkı da var
dır. Mide bozmadan bir karın t.lo-

(Arlc.a8ı b uncuda) 
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:-Iavagazi F abrik 
İslih Ediliyor 

Si 

Şehrin Çıplak Kalmış Kısımları da 
Süratle Ağaçlandırılacak 

lzmir, (TAN Muhabirinden) - 1- sma dair olnn nizamnamenin bazı 

daresı birkaç scnedenber.i belediyeye maddelerinin Uidill hakkındaki Heye
geçmiş olan Izmir hnvaga.zi fabrika- ti Vekile kararnamesi Iktısat Vekll
smm esaslı surette ıslahına kanır ve- Jetinden şehrimi:z;dekl alakadarlara 
rilmiştir. Yapılan tetkiklere göre bu bildirilmiştir. 

iş için 117 bin liranın sarfi lii.zırmdır. 
Belediyenin ancak 35 bin lira hazır MANİSADA: 
parası vardır. Bir Alman firması da 
belediyeye teklüte bulunduğundan Üzüm Deposu 
mütehassıs bir komisyon tetkiklerle 
mcşguldilr. 1- ~an~, (T~)-:- tkt~sat Vekaleti, 
Yapılacak ıslahattan sonra, Izmir uzum mustahsillcrıne bır kolaylık ol 

havagazi fabrikası tesisatı kfunilen mak üzere burada bir varant-üzüm 
otomatik olacak ve randımnnı lstan- deposu inşasına karar vermiştir. 
bul ve Ankara havagazi fabrikaları Manisa - Evkaf umum müdürlü-
nyanna çıkacaktır. ğü burada iki apartıman yaptıracak 

Bütün bunlardan sonra Izmirde ha tır. Parası hazırlanmıştı'r. 
vagazi fiyatları şimdikine nazaran 
yarıya inecek ve dolayısile de lzmir 
halkının kok kömürü ihtiyacına daha 
geniş surette cevap verilmiş olacak
tır. 

Hava.gazi fiyatı bugün lzmirde çok 
pahalı olduğu gibi gaz kalöii itibarile 1 

1 

de çok zayıftır. Bu sebeple abonman 
1 

a.dedı gUn geçtikçe azalmaktadır. Bu, ı 
belediyeyi, f \ ilcayı bir an evvel IS- : 

laha. sevkeden sebeplerin başında ~el- : 
mektedir. 

Yeni Elektrik Sat\tleri l 
Izmir, (TAN) - Tramvay ve Elek ! 

trik Şirketinin ab<.a ı J.Olarına evvel l 
ce verdiği elektrik saatlerinin değişti ı 
rilmcsi için Ege mıntaktısı ölçü ve a- f 
yarlar başmüfettişliği şirkete bir yazı j 
göndermiştir. Bunda, şirketin abon- ı 

manlnra verdiği eski ve ayarSIZ saat- ! 
ler yerine ölçü ve ayarlar dairesince İ' 
resmen aya.rlannuş olan mtihUrlü sa- 1 
atlcrden dağıtılması Istenmiştir. j 

Elektrik §irketi müdürlüğü bu iste 
ğe göre abonmnnlara yeni saat tevzi- İ. 
ine başlamıfltır. ""' 

Bir Kamyon Kazası 
• 1 

Izmır, (TAN)- Bu sabah Izmır- · 
1 

Menemen yolunda bir kamyon kazası , 

HENDEKTE: 

Çalınan At 
Yüzünden Bir 
Hadise Çıktı 

Hendek (TAN) - Karo.dere nahi 
yesiude Selim oğlu Şük:ril, Alahaca. 
ğm haruna gelmiş ve hayvanının bağ 
!anmasını istemiştir. Hancı Atıf, ye 
ni müşterinin atında evvelce hanın
dan çalınan yamçıyı görmüş ve bunu 
geri almak istemiştir. Şükrü ise ve1· 
mem.iştir. Çıknn gürültü üzerine ha 
nın önünde ahali toplannu.ş, bu ara 
da iki de bekçi gelmiştir. Bekçıler, 

hancının şikayeti üzerine Şükrüyü ka 
rakola götürmek istemişlenlir. Şük 
ril derhal atına binmiş ve belinden 
tabancasını çıkanp "Eller yukarı, 

yoksa yakarım!,, diye· bağırmIŞtır. 
Şaşıran bek~iler ellerini yukarıya kal 
dınnışlar, Şükrü de halkı yararak 
kaçnuştır. · 
H~y haber alan karakol ku

mandanı Ali Yıldınm, ŞUkrUnün pe 
şi.ne düşmüş ve onu köyünün yolun 
da yakalamıştır. 

. j 

olmuştur. Şoför Mehmedin idaresi 
altında bulunan 82 numaralı kamyon 

Buruncuk köyü yanından geçerken, 1 
bir kayaya çarpmış ve devrilmıştir. 

Bu kaza neticesmde şoför Mehmedin, 
kaburga kemikleri kırılmış ve hayatı 
tehlikeli bir devreye girmiştir. Kam
yon tütün yüklU olduğu için içinde 
b:ı.şkn yolcu yoktu. 

Palamut ihracatı 

1 - Samsunda sulama kanalları acmak 
devam ediyor. 

icin calı.smalar 

İzmir, (TAN) - Palamut ihraca
tının mürakabc altında bulundurulma 

2 - Ağaçlanması yolunda yeni kararlar 
mefhur Bahribaba parkına bir bakı,. 

verilen Izmirin 

AYDINDA: 

-· ' '' ' • , ~ , ' f ' , • , -; ' f .' 1 • • ;: L 1 :. ._ ' 

Ba,, di,, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı keser. icabında günde üç kate alınabilir. 
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Deve Güreşi 
Büyük Heyecanla 
Takip Edildi 
Aydın (TAN) - Halkevi içtimai fi 

yardım şubesi tarafından tertip edi
len deve güreşleri iki gUn sürmü§ 
ve 10 bindıe.n. fazla halle tarafından 
seyredilmiştir. Bunlar arasında civar 
dan gelenler de vardı. Güreşe 36 tü 
lü ve iki lök iştirak etmiştir. 
Baş güreşi Söke köylerinden Eşe. 

bacının tülüsü, ortayı Çineli deli Meh 
met ve BagaraJı Mehmet Alinin tülü 
leri, ayağı da Germencikli Kara Hü
seyinin tülüsü kazanmıştır. 

Eşebacı, Mehmet Ali ve Deli Meh 
met, kazandıkları ikram.iyeleri içti
mai ya.n.iıın şubesine teıbcrrü etmiş 
terdir. 

En mühim güreş, geçen sene bir
çok galibiyet kazanan ve hakemlere 
"lök ile tülü güreşemez,, kararını ver 
dirmiş Ta~aslı meşhur lök deve ile 
Eşebacmm tülUsü arasında yapılmış 
tır. Eşebacmm kendi devesinden do 
ğan ve eliyle yetiştirdiği tillü, Çengel 
ve Çelme takarak hasmını feci bir 
mağlübiyete uğratmıştır. Geçen sene 
Söke gilreşlerinde Eşebacınm tülüsil 
nü yenen ve Egenin baş tülüsü sayı 
lan DeveköylU tillü de Eşebacınm tü
lüsiyle gilreşi kabul etmiyerek kaç.. 
mışbr. Tillüsünün şampiyonluğu 11'1 

7.arullası, Eşeba.cıyı çok sevindirmi.ş
tir 

Umumi Meclis Toplanıyor 

Aydın, (TAN) - Umumi meclis 1 
şubatta toplanacaktır. 

Yeni bütçe iJe Sıhhiye müdüriyeti, 
inşaatı devam eden hastane paviyo
nu için yeni bir çamaşırhane, hasta
nenin ikinci kat döşemesi de beton 
arme olarak yaptıracak, bir de sıhhi 
imdat otomobili alacaktır. 

ADAP AZARINDA: 

rırınıar aa NODeT 

Tutacaklar 
Adapaz:an (TAN) -Pazar giln 

leri halkın ekmeksiz kalmaması için 
fmnlar a.rasmda nöbet usulü ihdas 
edilnıiştir. Pa.zarlan nöbetÇi kalacak 
fınnlann listesi halka ilan olwunu.ş 
tur. 
Ağaçlama Faaliyeti Artıyor 
Adapazarı (TAN) - lzmit fidan 

lığından getirilen fidanlar 7,5 kuru 
şa. satılmaktadır. Halkın bunlardan 
çok miktarda alıp bahçelerini ağaç

landırdıklan ve fidanlıklar tesis et
tikleri görülmektedir. 

Burada ve civarda f ennt arıcılığa 
da chem~t verilmektedir. Bu hu 
susta Arifiye Egitmcn kursu mezun 
larmdan çok istifa.de ediliyor, 

Grip, Baş ve Diş Ağrlları, 

Nevralp, Artritizm, Romatizma 

(HİKAYEDEN MABAT) 

TEHDİT 
(Başı 6 mcıda) 

ça şeylerdir. Benim:? hosabıma bu 

şekilde hareket etmenize razı de
ğilim. Meseleyi bana bırakın! 

Onun bu sözleri bir kısmının ho 
mu.rdanmasını mucip oldu, bir kıs 
mmın da hoşuna gitti. Hepsi de 
Gaspardm gözlerinde korkunç ve 
esrarengiz bazı şeyler keşfettiler. 

E rtesi gtin Ga.spard patron un 
oturduğu bUyilk binanın ö 

nünde dilenmeye oo.ı,la.dı. Boynun 

da şöyle bir levha asılıydı: 
''Don Martin Penalva" nm fabri 

kasından işe yaramadığı için kovul 

muştur." 

Bura.dan çekilmesi için kendisi 

ne yapılan istirhamlar, t.ehdltler, ri 

calar hillasa bütün gayretler boı;a 
gitti. Zengin Senyör evinden çıkıp 
eğlence yerlerine gittiği vakit boy 
nunda levha, kolsu.z GasparJ he 
men oraya damlar; patronun kan 
sı kiliseden döner, kolsuz ka.r§ıs•r..a. 
dikilir, kızları ipek elbiseler ic;in 
de süvarelere giderlerken Gaspard 
yine oraya seğirtir .•. 
Konağın kapısındaki bu dilenci 

Nükhet: 

CATALCADA: 

Çatalca ve Silivriye 

Gönderilen Muhacirler 
Çatalca (TAN) - 124 hanelik bir 

mubacir kafilesi buraya gelmiş. ilçe 

bay ve Kızılay başkanı ile halk ta 
rafından karşılanmış, ayni ak§<'..nı, 

kendilerine tahsis olunan yerlere yer 

lcştirilmişlerdir. Bunların kışlık ih

tiyaçlan da temin olunmuştur. 
~:u~--: .._._+.,,.lrn_,...,_,,..,_ ı•n.:r~tt-....,ın. 

cek 114 hanelik muhacir de Ista.nbul 

dan trenle buraya gelmiş, Silivri ve 
Çatalca ilçebaylan ve Çatalca Kızılay 
reisi tarafından karşılanmıştır. Muha 
ciler Yoğurthaneye götürülerek ken 

dilerine sıcak çorba ve kahvaltı ve 
rilmiştir. Sonra bWllnr, daha evvel 
Silivriden gönderilen otobüs ve beYı 
gir arabalarile Silivrinin Selimpaşa ve 
Bigadaç köylerine götürWmüş, ken. 
dilerine ayrılan evlere ycrleştirilmi§ 
lerdir. Muhacirler, ~bk ihtiyaçları 
ıu da evlerinde bulmuşlardır. 

canlı bir hakaret ve bir hacalet a
bidesiydi sanki .. Ayni zamanda istik 
halde arkadaşlannın düşebileceği 
korkunç akıbeti gösteren bir tab 
loydu.. Ve onun o kesik kolu herşe 
yi tehdit ediyor gibiydi ... 

- Galiba Hasan Bey geldi, dedi. 
- Hayır, dedim, o böyle çalmaz. 
- Birdenbire yüreğim oyııadı; ne tuhaf kapı ça-: 

lış, bu? 
- Belki annemden telgraf, filandır; beni merak 

etmiş olmasın? 

Sokağın bir başında sarhoş ağızlardan taşıp sürük
lenen (La Bayader) şarkısını Kağıthane sırtlarında 
homurdıyan fırtına boğmıya çalışırken oöilr başın
da (Ma.kkik, Makkik!) diye coşan bir serseri ses yığı 
nı karşılıyor ... İstanbulun yalnız smokiı1 giyebilen, 
büyük otellerdeki balolara, barlara gidebilen paralı 
insanlan değil; köşe başlarındaki sers~rileri; mahal
le içlerindeki burun çeken, takunyalı çocukları bile 
çarçabuk dans havalarını öğrendiler. (Bayadcr), 
(Makkik), daha bilmem ne çığlıklan içinde gece 
gündüz İstanbulun taşı, toprağı bile raksediyor ... -4-

Sokak kapısının önünde kalınca, telaşlı bir ses ve 
Ayşe kadının ince, sinirli sesi... Kapı şiddetle kapan
dı, Ayşe kadın odaya döndü. Beti benzi atmıstı-

- Gelen kim, Ayşe kadın? 

Gözlerimi açtım, saat dört ... Hasan daha gelme
miş. Balo gecesi ... İlk balo... Elbet erken dönülmez! 
Uyumıya çalıştım. 

Gözlerimi açtığım zaman pencereme kızıl ı~klar 
vurmu.stu; fırtına durmu§, susmuştu. 

Oda kapısı yavaşça aralandı, içeriye iğrendiren bir 
ispirto havasiyle beraber Hasan girdi. Daha doğrusu, 
gözleri birer yana kaymış, kızarmış; yüzünde yağlı, 
tozlu bir ter tabakası, Hasana benzer bir gölge girdi, 
yatağa doğru yürüdü; elini banauzattı ve kekeli. 
yen bir ses çıkardı : 

- Kusura bakma, Yıldız, biraz geç kaldım. 
İçimden biraz tabiı'bulmakla beraber, nedense o

damın temiz havasına karışan bu iğrenç ispirto ko
kusundan, bu tozlu, yağlı yüzden birdenbire tiksinir 
gibi oldum; kendinden geçmiş, sarhoş bir yılışıklık
la gülümsiyerek benden af dileyen Hasandan iki yıl
danberi ilk defa iğrendim. 

Hasan, akşam. parmnklannın ucuyla dokunmaya 
çekindiği smokinleri buruştura buruştura çıkardı, 

bir yana fırlatıp; başını yastığa koyar koymaz ka
ba bir hırıltı ve horultu içinde dendinden geçerek 
uyudu-

•• 
O akşamın ardından ona benrer başka akşamlar 

2eldi İsmet Hanım. Namık Bey ve Hasaıı biribirle-

rinden ayrılamaz oldular. Hemen her gece ya bizde, 
ya onlarda, yahut ta dışarıda birleştiler. Benim ha
yatımda değişen birşey yok, yalnız arasıra kısa sü
ren sancılar geliyor; zayıfım, yorgunum. 

Arasıra arkadaşlar beni yoklamıya geliyorlar, en 
çok gelen, Nükhet ... Bu ince, edebiyat meraklısı ka
dını hepsinden çok seviyorum. Onun evlendiği gün 
hiç gözümün önünden gitmiyor. Nükheti istemediği 
bir adama vermişlerdi; ben o zaman on iki, on üç ya
şında vardım; o benden üç dört yaş büyüktü ... O za
man da biribirinıizi çok severdik. DUğUn gfuıll Nük
het, ince bir buhar dalgasına benziyen dudağının al
tında yaşlı gözlerle oturmuş, misafirlerin arasından 
kaçarak yatak odasının köşelerinde hıçkırmıştı... O 
gün, ondan sonraki birçok günler, geceler ben de 
hıçkıra hıçkıra ağlıyarak onun derdini çekmiştim. 
Nükhet şen, hoppa bir çocukken birdenbire küskün, 
rnelfınkolik, ·ağzını açmıyan bir genç kadın oluver
misti. .. Gezdiği, yürüdüğü yerde: ııBen böyle mi san 
dım seni ey öm.ril gam ıilud?,, diye Fikrettcn mıs
ralar okurdu. 

Nükhet, zaten istemiyerek evlendiği kocasile bir 
türlü anlaşamadı. O, hülyalar, rüyalar içinde bir 
genç kadındı; kocası da bütün zerrelerile yalnız 
toprağa bağlı bir ~damdı! Birgün; hiç unutmam, Nük 
het rahatsızdı, yoklamıya gitmiştim! Beyaz örtüle
rin içinde o gün Nükhet ne kadar güzeldi; ne ka-

dar inceydi. Elinde resimli, ~ebt bir mecmua vardı; 
içinde birçok şairlerin yazılan, resimleri bulunan 
bu mecmuayı Nükhet bana uzattı: 

- Bak, Yıldız, ( ... ) yi ne kadar merak ederdin, de
ğil mi? Burada resmi var ... Halbuki ben onu daha 
yaşlı sanıyordum. • 

Nükhetin kocası, karşıdaki kanapeden fırladı, 

Nükhetin elindeki mecmuayı aldı, odanın bir köşe
sine fırlattı ve homurdandı: 

- Bıktık artık bumaskara yazılardan, bu resim
lerden ... 

Bu kabalık karşısında Nükhet te, ben de taş ke
silmiştik ... Az sonra biribirlerinden ayrıldılar. 

Ben geceyatısı mektebine girince bir zaman biribi
rimizden uzak\aştık. Amma, Nükhet yine beni ara
dı, buldu. Şifliye geçeli daha sık görüşüyorduk. 
Şimdi hastayım diye beni hiç yalnız bırakmıyordu; o 
gün de hergünkü gibı" yine yoklamıya gelmişti. Be
raber eski günleri andık; çocukluktan, değişen, u
zaklaşan günlerden, onun evlenişinden söz açtım; 
memleketten, harpten, herşeyden konuştuk. Benim 
zorlamam üzerine Nükhet gece de bizde kalmıya ra
zı oldu. Hasan ya gelir, ya gelmez, başbaşa oturur, 
konuşuruz, dedik. -' 

Karanlık çökmiye başlamıştı; sokak kapısı zili par
çalanırcasına çalındı, Ayşekadın odada, yanımızday
dı: kostu. kaoıvı acmava. 

Sordum: 
O, söylemek istediklerini söylememek için adeta 

dudaklarını ısırıyor ve susuyordu. 
Nükhet sordu: 
- Ne oldu, Ayşe kadın? Kimdi öyle kapı çalan? 
Ayşe kadın birdenbire kendinden geçti, biraz tek-

lifsizce, s~sini yükselterek söylendi: 

- Hep bizim küçük hanımda kabahat ... Bunlara 
böyle yüz verir, ses çıkarmaz .. Sonra .. 
Ayşe kadın teklifsiüiğinden pişman olmuş gibi, du 

rakladı. Biz birşcy anlamadan yüzüne baktık; O, yi
ne başladı; biraz daha yavaş bir sesle: 

- Benim bildiğim bir kadın bir eve gelince en ev
vel o evin hanımını sorar; eğer pek lilzımsa o zaman 
efendi, bey sorulur. Bu hanımda hiç nezaket usul 
yok mu? Kaçtır böyle yapıyor; kapı açılır, açılmaz: 

- Hasan Bey geldi mi? 
Doğrusu kızıyorum. Kadınlar erkeklerle knn•ış

eun, otursun, kalksın, dedilerse böyle ıstedıkJerıni 

yapsınlar demediler, ya? 
Hala birşey anlamamıştım: 
- Kime kızıyô'rsun, Ayşe kadın? 
- Ne yapayım, hanımcığım, elimde değil, kusuru 

ma bakmayın! Ben böyle şeyleri sevmem de ... Biz de 
Anadoluda erkeklerle konuşuruz, amma, mertçe ko
nuımnız. .. Bövle değil._ 

'(Arkası Var) 
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Fırkacılık ihtirası 
öy e alevlenmişti kin 

Yeni fırkanın daha ilk gfınlerln 
de bu şekli alması, Miralay Sadık 
Bey taraftarlannı pek sevindirmiş 
ti. Bunlar. Sadık Bey ist'anbula ge-

lir gelmez fırkada mühim hadiseler 
cereyan edeceğine kanant getirmiş
lerdi. Ve henüz Mısırda bulunan 
Sadık Beye de, bu yolda mektup
lar göndermişlerdi. 

Fakat Sadık Bey, bir türlü gele 
lniyordu. Rakiplerinin, ve ezcümle 
artık devletin bütün kudret ve sa
lahiyetini eline geçirmiş olan Da
Jnat Ferit Paşanın -kendisine fe
na bir oyun oynamalanndan kor
kuyordu. 

Halbuki Damat Ferit Paşa. ŞU 

anda Sadık Beyi düşünecek halde 
değildi. Onun bütün aklı, fikri. en 
dişeleri, tek bir noktada temerküz 
etmişti. O da, artık mevcudiyeti 
günden güne kuvvetlendiği hisse
dilen; (Kuvayı Milliye) idi. 

Saray ve Ferit Paşa hükumeti; 
bol paralarla kullandıkları muhte
lif casus şebekeleri vasıtasiyle, 
(Kuvayı Milliye) denilen gizli ce
Jniyctın maksat ve mahiyetini bi
raz daha ıyi öğrenmişlerdi. 

Bu casus şebekesi vasıtasile, o 
ine kadar sarayın ve Damat Ferit 
:Paşa hükumetinin edindiği malu
ınat, başlıca şunlardan ibaretti: 

mandam arayıp bulmak için bütün 
gayretlerim sarfetmektelerdi. Fa
kat herkesin (milli ve mukaddes 
bir siper) gibi sakladıklan bu isim 
etrafındaki ketumiyet perdesinin 
bir ucunu bile kaldırmak muvaffa
kıyetini gösterememişlerdi. 

Kuvayi Milliyenin bu manevi te 
siri, bu korkak ve hasis ruhlar ü
zerinde o kadar büyük bir tesir hu
sule getirmişti ki; bu cemiyet hak
kında resmi takibata da girişeme
mişlerdi. Uzun uzun düsündi.ıkten 
sonra: nihayet, şöyle bir karar ver
mişlerdi: 

- Vatanperverane hisleri istih
daf ederek milleti mücadeleye sev
ketmek istiyenler, ancak İttihatçı
lardır... Bunların her hareketleri, 
hükumetin zararınadır ... Şayet bu 
hareketlerle, Hilaf devletlerini gü
cendirerek. anlan şiddetle mukabe 
lelere mecbur edecek olurlarsa, me 
suliyct tamamile onlara ait olacak
tır. 

Onlann fikrince, (vatanpervera
ne hisleri istihdaf ederek milleti 
mücadeleye sevkctmek istiyenlerin 
alınlarına birer (İttihatçı) damgası 
vurulacak olursa, ötcdenberi İtti
hatçılardan hoşnut olmıyan halk 
kütlesi, bunların teşviklerine ve te
şebbüslerine uymayacak .. Böylece, 
bütün teşebbüsleri akim kajacaktı. 

ğına düşman olanlarla mücadeleye 
geçmeklır ... Eger hadisata boyun e
yersek fıcıznne bir tevekkül ve tes
limiyet gösterirsek: kendi katlimize 
kendimiz hükmetmiş olacağız .. Or

tada, milletin hakkını ve istiklali
ni miidafaa edecek bir hükumet 
mev.cut değil. Umumi siyasetin ma
nivelfısı, tamamile düşmanların e
linde. Diışmnnlar, kendi siyasetle
rini istedikleri gibi çevirebilmek i
çin, Türk müne~erlerini yavaş ya 
vaş ezecekler. imha edeceklerdir. 

Bunlar hakkında resmen (idam) ka 
rarları veremeseler bile, vaktile 
memleketlerini ve mevcudiyetleri
ni müdafaa eden <Boer Generalle
ri) gibi bunları anafatandan uzak
laştıracaklar .. Bir adaya götürüp o
rada bir zindana koyacaklardır. 

Böylece de, Türk milletine deh
şet venncye çalışacaklardır. 

2 - Düşmanlar, kendilerile mü
cadeleye girişecek kuvvetlern önü
ne geçmek için. memleketin (irfan) 
mı dıı söndürecekler. Türk milleti
ni, Hindistan halkına döndürecek-

ler Münevver Türk tabakasını im
ha edecekler .. Kendi kültürleri da
hilinde münev\·er bir zümre yetiş
tirecekler .. Türk milletinin varlığı
nı, derin bir hüsran içinde eritip gi
decekler .. Şu halde?. 

(Arkası varı 

Bir Sene içinde 
Sinemaya 
Gidenler 
10 milyondur 

(Ba.,ı 7 incldt>) 

yurmak için bir yemeğe 80 - 100 
kuruş vermek lazımdır. Ucuz lo
kantaya giderseniz, haftasına kal

maz. mide fesadına uğrarsınız. Fa
kat şunu da ilave edeyim: İyi bir 
lokantada büttln İstanbullular öğ-

le yemeği yemiye teşebbüs etseler, 
kırk gün. kırk gece nöbet bekle -
mek mecburiyetinde kalırlar .. 

Kıştan başka. bir de İstanbu
lun yaz eğlencesi var .. Ya

pılan bir istatistiğe göre, yazın. pa 
zar günleri. gezmiye, eğlenmiye. 

hava almıya giden İstanbullulann 

sayısı 70 bin kadardır Yani nüfu
sun onda biri. pazar günleri gez -
miye gidiyor. Nakil vasıtalarının 

tuttuğu bir istatistik pek te sahih 
değildir. Çünkü. her vapura ve tre
ne binen mutlaka eğlenmiye gitmi
yor ki... 

Bir zat şunlan anlatıyor: 

- Yazın. Sirkeci gannda bakar 
sınız ki. binlerce insan trene binip 
Floryaya doğru gidiyor .. Hepsinin 
plaja gitmek için. mütevazi bir va 
tandaş maaşının dörtte birini sar
fetmelidir. Hayır .. Yolculann çoğu 
Çekmeceye gidiyor Orada kırlar

da. çayırlarda oturup akşama ka
dar eğleniyor. Hava alıyor. Evin
den getirdiği nevale ile de karnını 
doyuruyor. Gelirken de ne yapıyor 
biliyor musunuz? Kilosu 30 kuruşa 
ala. buz gibi et alıyor .. Birkaç ki
lo. o aileye bir hafta gider .. İşte ya 

zın. tren yolcularının mühim bir 
kısmı da et müşterisidir. 

Zeki muhatabım biraz durduk
tan sonra. gülerek ilave etti: 

- Plaja gidenlerin de ekserisi 
et müşterisidir ya ... 1 - Kuvayi Milliye namı verilen 

bu gizli cemiyet, İttihatçılarla hiç 
bir ala.kası olmıyan büyük rütbeli 
bir kumandanın ilhamile teşekkül 
etmiştir. 

2 - Cemiyetin erkanı asliyesi 
ek:ıoıbt (c; i ve tc::ml;t. llt.llıcılljı

lar) dan mürekkeptir. Bunlnnn he
ınen hepsi, yüksek rütbeli zabitler
dir. İçlerinde memleketin münev
ver ziımresine mensup birkaç sivil 
de vardır. 

Burada. küçük bir istidrat yap 
mayı pek lüzumlu görüyo

ruz .. Dört küsur sene devam eden 
(mütareke ve mücadele seneleri) 
nde (Hürriyet ve İtilaf fırkası) nın 
başlıca hedef ittihaz ettiği siyasetin 
esaslarını bildirmek için, o zaman
ki vatanperverlerin maksat ve mef 
kurelerini kısaca hülasa ediyoruz: 

1 Berlin ve Romanın Yeni 
Bir Elbirliği 

3 - Kuvayi Milliye, büyük bir 
cemiyet ve fırka değildir Bı.itün bu 
teşekkül ancak yirmi beş otuz ki
şiden mürekkeptir. Ancak şu var 
ki; cemiyeti teşkil eden zc\•at, or
dunun emniyet, itimat, ve hürmeti 
ni kazanmış temiz, fedakar ve haki 
katen vatanperver şahıslar olduğu 
için hemen hepsi de birçok tarafta
ra malıktir. Bu itibarla. bu gizli 
cemiyetin huduttan.geniş ve kuv
vetlidir. 

4 - Kuvayi Milliye erkanından 
ekserisi, (İttıhatçı) olmakla bera
ber; bu cemi} etin gayesi, İtthiatçı
ların işlerile katıyen alakadar de
ğildir. Bu cemiyet, çok kısa bir 
program takip etmektedir. O da; 
Türk milletinin mukaddes varlık 
ve şerefini son haddine kadar ko
rumak için her türlü mücadeleye 
girişmek.-

S on madde, gerek sarayın v_e 
gerek Damat Ferit Paşa hu

kumetinin biıtun pliinlannı altüst 
etmıye kafı idi. Onun için sarayda, 
ve Ferit Paşa ile - bu iki kuvvetin 
ınuzahir ve istinatgahı olan - Hür
ı-ıyet ve İtiliıf fırkası mahafilinde, 
çok ciddi bir endişe husule getir
lnişü. 

Çünkü; onlann programı; - her 
ne bahasına olursa olsun - saltanat 
Jnakamı ile padişahı yaşatmak için 
hem dahili ve hem harici düşman
lara mı.imaşat etmek .. onların yüz
lerine gulmekti. Bu arada (milli iz-
2eti nefis), (milli gurur), (milli var 
l.ık), (mllli şeref) gibi sözler ve fi
kirler, katiyen mevzuu bahis değil 
di 

Halbuki: (Kuvayi Milliye Cemi
l' ti) denılcn bu gızli teşkilat. or
taya Cmılli bir mücadele> esası çı
karmak fıkrinı takıp etmekteydi. 
Şu halde; sarayın, Damat Ferit Pa
§anın, ve (Hurrıyet - itiliıf fırkası) 
111n pişirmekte olduklan aşa, bir 
&llda soğuk su katıvereceklerdi. 

Saray ile Damat Ferit Paşa; ce
miyetin müessis ve erkanına, bu 
buyük gayeyi veren o büyük ku-

İti18f devletleri, mütareke şart
lannı bizzat kendileri ihlal etmiş
ler .. Muhtelif bahanelerle, Anadolu 
nun llluhtclif mahallerine büyüklü 
küçüklü asker kıtaları göndererek 
oralan işgale girişmişlerdi. 

Gerek fstanbulda ve gerek Ana
doluda yapılan bu işgal hareketle
ri, iyi neticeler göstermiyrodu Bir 
taraftan bu işgal kuvvetleri. diğer 
taraftan bu işgal kuvvetlerine da
yanan Rum ve Ermeni komitecile
ri, üçüncü olarak ta bu fırsattan is
tifade ederek şahSi menfaatlerini te 
min etmek için CH ürriyet ve İtilaf 
fırkası) na mensup olan eşraf. mü 
tegallibe ve hasis ruhlu memurlar; 
kendilerini mudafadaan aciz olan 
masum bir halk kütlesine hücum e
diyor .. Türlü türlü garnzkarlıklar 
başgösteriyordu. 

Beş on gün içinde; koca Anado
lu, baştan başa bir zulüm ve seyi
at sahası şeklini alıvermişti. Her
hangi bir sebepten dolayı biribirle
rine husumet besliyenlerin, hasım
larına karşı: 

- Bu adam İttihatçıdır. Vaktile 
bizim hakkımızı gazbetmişti. 

Diye bağırması, kendisine mu
vaffakıyet kazandıracak kadar kor 
kunç bir hale gelmişti. Bu hal hiç 
§iiphesiz ki birçok masumların hak 
larını çiğnetiyor .. Zaten senelerden 
beri fena idarenin, memlekete fela
ket getiren harplerin iztıraplarile 

kıvranan zavallı Anadolu halkını 
artık canından bizar ediyordu. 

B u zulum ve seyyat, gun geç 
tikçe şiddetini arttırıyordu. 

Ve arttırdıkça da, Türk mı.inevver 
lerinin gozleri bir kat daha açılı
yor. Hassasiyetlerı tezayiıt ediyor. 
Ruhları, vatanperverane tohumlan 
derhal inkişaf ettirebliecek. işlen
miş bir tarla haline geliyordu. 

Vatanpcrverane hisler. böylece 
inkişaf etmekte iken; lstanbuldaki 
(Kuvayi Milliye) de Türk milleti
nin kabahati bir tarla haline gelen 
ruhlarına şu tohumlan serpmiye ça 
lışıyordu: 

ı - Milli varlığı kurtarmak için 
münevver Türk kütlesine bir vazi
fe düşmektedir. O da, derhal, varlı-

(Başı 1 incide) 

ve mitralyöz sevkcdilmektedir., 
Popoula.re gazetesi şöyle devam e. 

diyor: 
Birçok yerlerden gelen haberlere 

göre, Italya, asilere silah ve insan 
göndermekte devam cıy!emektedir. 
Palmade Majorque ismindeki Italyan 
tayyarelerinin Valensiya, Barselon 
ve sair şehirlerı ş:ddetli b r surette 
bombardımana devamlnn da bunu 
gös~crmektedir. Mussolini, ispanya 
işini "çabuk bıtirmek., istemektedir. 
Her zaman olduğu gibi, dah li ve ha. 
rici güçlüklerini bir ileri hareketle 
örtmek tasavvurundadır. Teruel, Is. 
panyada faşizm müdahalesinde yeni 
bir safha açmaktadır. 

Londra, 23 (A.A) - işçi mebus
lardan Bayan Ellen Wilkinson, Sun
day Refare gazetesinde neşretti~:. b.ir 
makalede, Hitler ve Mussolınmın 
Martta Jspanyada yeni büyük bir ta. 
arruz yapmak üzere mutabık kaldrk

lanru bildirmekte ve iki diktatörün 
bu taarruzlarının Japonların Ingilte
reyl endişede brrakmak emel yle 
Hong Knng civarında yapacaktan bir 

taarruz ile ayni zamana tesadüf ede
~ği ürnid'nde bulunduğunu ilave ey. 
lem ektedir. 

Wilkinn::m, Hitler ile Mussolin'nin, 
Mart ayında Avusturyayı Almanya.. 
ya ilhak etmek hususunda da muta.
hık kalmış olduklannı yazıyor. 

T eruel muharebeai 
Saragossa, 23 (A.A.) - Havas 

muhabiri bildiriyor: 
Geçen pazartesi gUnU general 

Franco ordusunun Teruele karşı baş 
ladığl yeni taarruz çok kuvvetlidir. 
Karşı tarafı Alfambra nehrinin 

sol kıyısına çekilmeğe mecbur eden 
harekatın ilk üç günü esna.smda şi
malde elde edilen ileri hareketi, ba
z: noktalarda 7 kilometreyi bulmak 
tadır Cuma günündenberi. Franco 
kuvvetleri, tazyiklerini gevşetmişler 
dir. Yalnız ileri hatlarını bir hiza.ya 
getirmekte ve elde edilen mevz.Leri, 
yeni har~ketlere Us vazifesini gör
meleri için tahkim eylemektedir. AJ
fambra vadisinde her ta.rafta ~ -
ko kuvvetleri milfre.zeleri dolaşmak 
tadır. Bunlar mfinlerit cllmhuriyetçi 

grı.ıptanna rastlamakta iseler de bu 
gruplar umumiyet üure muharebe
yi kabul eylememektedir. Cümhuri
yetçiler buna mukabil Alfarnbra neh 
rinin sol kıy•sındaki vadiye hakim 
Cerracorlda tepelerini tahkim etmek 
tedir. 

Bugün Franco kuvvetlerinin ileri 
hatları, cenubu garbiden şehir sur
larına birkaç yüz metre garpten aza
mi bir ki'lometre, şimalden de 4 kilo-

metre mesafededir. Teruel etrafında
ki Franco hallan Turta vadisinden 
Alfambra'nın sol kıyısına kadar bir 
hilal teşkil eylemektedir. 

İhtimal verildiğine göre, Franco 
kuvvetleri. Teruel'i hücum ile almak 
istememektedir. Bilakis dört taraftan 
çember altına alarak teslime mecbur 
etmek arzusundadır. 

Hava taarruzlan 
Perpingnan, 23 (A.A.) - Bugün. 

öğleden sonra hücum ve bombardı
man tayyarelerinden mürekkep iki 
Franco hava filosu iki defa Puigcer

da üzerinde uçarak şehri bombardı
man etmişler ve şehrin bir çok nok
talarına 30 kadar bomba atmışlardır. 
Bu bombalardan birkaçı hedefe isa
bet etmiş ve birkaç kişinin ölümüne 
sebebiyet vermiştir. İstasyonun bazı 

müştemilatı ile uzaklarda bir çiftlik 
binası yıkılmıştır. Tayyareler. bun
dan sonra iki defa Fransız topraklan 
üzerinden geçerek Fransız toprakla
rına 10 kadar bomba bırakmışlardır. 

İlk defa olarak hava bombardıma
nına maruz kalan Pouigcerda ahalisi 
paniğe tutulmuş ve Bourgmadame 
Fransız köyüne kaçmıya başlamıştır. 
Yaralıların Bourgmadame'da ilk te
davileri yapılmıştır. 

Fransa üzerinJ e 
Perpignan, 23 cA.A.) - Franco tay 

yareleri Puigcerda'yı bombardıman 

ederken iki defa Fransız toprakları 
üzerinden geçerek Osseja'ya bomba
lar bırakmışlardır. Burada hudut mu 
hafazası kıtasından iki Fransız neferi 
yaralanmamak içln yere yatmak mec
buriyetinde kalmıştır. Angoustrine'de 
bir tarlaya da bir bomba düşmüş, fa
kat patlamamıştır. Fransız köylerin
de hiçbir yaralı yoktur. 

, 

Yeni Adli 
Kanunlarımız 

(Başı ı ıncıde) 

mıştı. O tarihe kadar memleketi 
mizde esaslarını fıkıhtan ve Fran 
sız Ticaret Kanunundan alan bir 
Ticareti Berriye kanunu vardı. Fa 
kat 926 da Ticaret Kanununun ka 
bul edilmesi pek aceleye ge1mişti 
ve kanunda biribirine zıd hükümler 
kalmıştı. Borçlarla ve Medeni Ka 
nunla mlibayin noktalar o zaman 
gör.e çarpmamıştı. 

Aradan tam 11 sene geçti. Tatbi 
kat gösterdi iti Ticaret kanunu di 
ğer kanunlara ayak uyduramıyor. 
birçok noktalarda aksamalar ve 
sürçmeler oluyor. 

Bu sebeple vekalet iki yeni tica
ret kanunu 18.yihası hazırlatmış

tır. 

M ahkemelerden ve diğer Adli 
ye daire'erinden şahıslara 

tebliğ edilmek üzere çıkarılan ev 
rak bugün Adliye mübaşirleri ve 

bazı hallerde polis ve jandarma ta 
rafından dağılmaktadır Halbuki 
Avrupanın bazı ileri memleketle 
rinde bu işi posta idaresi üze
rine almıştır. 

Bu usulün Türkiyede de kabulü 
ne karar verilmiştir. Bu maksatla 
~eçen s:-ne Adliye Veka'eti adli ter 
ligatı posta ile yaptıran memleket 
lerin mevzuatını getirterek Uzerin 
de tetkikler yaptırmıştır ve bir ka 
nun projesi vücude getirm ştir. 

Diğer kanun 18.yihalarına ge'ince: 
yeni avukatlık kanun layihası Mil -
ıet Meclisine verilmiş bulunuyor. 
Noterlik için de yeni bir layiha ha • 
zırlanmıştır. Bu iki layiha. Türkiye 
avukatl•ğı ve noterliği en modern 
müesseseler haline getirecektir. 

Yine yeni layihalar arasında. meş 
hut cürüm~er muhakeme sisteminin 
tatbikatta geniş1etilmesi için de mü 
kemmel bir layiha hazırlanmak üze 
redir. 
Mahk~larm iş yerlerinde çalış

malan: 
Mahkuml-an çaıı,tırmak... Bu 

maksatla kurula lmrali ve Edirne 
.,apishanelerinden çok müsbet ran 
dıman alınmıştır. Görülımüştür ki 
iş, hem mahkumun tehzibi ahlak et 
mesinde faydalı bir rol oynuyor. 
hem de mahktimu devlete yük ol 
maktan kurtarıyor. bilakis onu bir 
müstahsil vaziyetine geçiriyor. 

Geçen sene bu sahada daha ileri 
gidildi ve mahkümlann fabrikala 

ra ve diğer smat müesseselere yer 
leştirilmesi düşünU'dü. tık tecrübe 

!erde. ümidin fevkinde muvaffakı 

yet ve fayda görüldü. Ve kısa bir 
zaımanda Adliye Vekaletine iş yer 
terinden mahköm siparişleri yağl"tı 

ya başladı. GörilldU ki. mahkumlar 
diğer işçilerden daha iyi çalışıyor 

lar. Bilhassa kömilr havzasında~i 

amele buhranmm önlenmesinde 
faydalı bir amil oluyorlar. Bi .. yan 

dan bu şekilde devlet kazanırken 

bir yandan da mahküm kazanıyor 

ve birçok kuvvetli kollar hapisha 

nelerde muattal kalmaktan kurtu 
luyor .• 

Bu sene, vekatet bu fikri daha 

ileriye götU.rmek ve belki de bunun 

için yeni bir kanun hazırlama!< ta 

savvurundadır. Bu sahada Iktısat 

Vekaletile birlikte çok cömert ince

lemeler yapılmıştır. Bu yeni kanun 

layihalanndan birkaçının Meclisin 

önUmUzdeki devresinde müzakeresi 

kuvvetle muhtemeldir. 

Bulgaristan 
Türkleri 

(Başı l incide) 

Bulgaristanla yapılacak anlaşma
da, Romanya ile yapılmış olan iskan 
mukavelesinin ana şartlan gözönün
de bulundurulacaktır. Bu muka~e· 
yoe göre, Türkiyeye gelecek olan göç 
menler tam bir serbesti içinde mal
ıarını sntabileceklerdir. Bundan ba.ş 
ka ekim a!etlerile hususi eşyalarını 
getirebilE>ceklerdir Bulgaristan Türk 
lerinin. öz mallarını düşük bir fiat

BA~l\IAKALEDEN MARAAT 

Gayrimübadiller 
Meselesinin 
Tasfiyesi 

(Başı ı lnrl<!e) 

me:yince binlerce vatandaşlar bugün, 
yarın diye sürünmüşlerdır. Eski mal. 
ları eller ne geçmed kten başka ha
yatlarının uzun sene!erıni de maddi 
ve manevi ışkence içınde akım ıntı

zarlarla israf etmişlerdir. 

Yunanistanla anlaşma olup bittik. 
ten sonra Yunan ve firari mallarına 
takım takım sah pler çıkmışur. Pat
r khane etrafındakı bır Rum avukat· 
lar ve ış takıpÇJlerı heyetı, gayrımü. 

badillere ait dıye hesaba konulan bır 
çok manan elden kaçırmak ıçın sene
lc.rce büyük bır ustal kla çalışmıştır. 
Ga. ı mubad llerın mallarının karşılı
ğı bir defa bu c 11etten azalmıştır. Bir 
taraftan da Maliye Vekaleti. emanet 
diye elinde bulunan bir kısım mallan, 
~ayrimübadillerin lehine satılığa çı. 

karmamıştır. 

Haklannın % 45 derecesinde bir 
kısmını. tedavül eder bir hale getir
mek mnksad yle gayrimtibadillere ve
r len bonolar bu yü:r.den bir ara1ık 

kıymetlerınin onda b•ri derecesıne 

kadar duşmuş, geri kalan yüzde elli 
beşe karşı da para olarak pek az bir. 
şey ödenmiştir. 

B ütün bu vaziyet. Cilmh'Urlyet 
maliyelerinin yüksek ölçüle

r'ne göre idare ed lmış bir vaz·yet di
ye telakki edilebilmekten uzaktır. Me 
sc!e esaslı bir surette tasfiye edilmi
ye muhtaçtır Bunun da en kestırme 
yo u şudur: Emanet olarak hüküme
tin elinde bulunan kömür madenıyle 
diğer gayr mübadil mallan tamamiy
le hilkfımete geçmel • hükumet tara
fından dığer m lli mallar gibi muame
leye tabı tutulmalıdır. 

Buna karşı ellerdeki gayrimüba
dil bonoları için muayyen bir müdde
tin vasati fiyatına nisbetle bir kıy
met b;çilmelid r. Bu kıymete ve bir 
de tahakkuk etmış istihkakların he-

nüz bonoya çevrilmemiş kısımlarına 

mukabil Maliye Vekaleti gayrimüba
dillere bonolar vermeli ve bunları kü
çük bir faizle muayyen bir müddet 
çiuıl~ vuo:uıtılhllı. llu wıl'.lh~• uı luy-

metini muhafaza ıc;in tedbir alınmalı 
ve gayrimübadillerin biriken ihtiyaç

ları yüzünden bunlan birden bire pa
raya çevırmelcrinden dolayı büyük 
zararlar görmelerine ve asıl kinn 
mutavassıtlann ve spekülatörler n e
line geçmesine meydan bırakılmama
lıdır. 

Bu tasfiye usulünde gayrimtlbadil
ler için zararlı taraflar vardır. Fakat 
gayrimübadil bonolarından çoğu bat
kalarının eline geçmiş bulunduğu ıçin 
zararın bir kısmı zaten gayrimüba
diller tarafından sineye çek lınıştir. 

Muayyen bir zamanın vasatisine göre 
tayın edilecek bir bedel. ellerınde bo
no bulunan gayrimübadillerin de. sa-

tılık, meşru bir kıymet diye bunlan 
hüsnilniyetle satın alan diğer tasar
ruf sahıplerm n de hakkını ka.rşııanu
ya kafidir. 

Asıl mesele gayrimübadillerin ta
mamiyle kendi ellerınde bulunan yüz
de elliden fazla istıhkakın, hakiki bir 
kıymete çevrilmesid r. Arada geçen 
uzun sene er esnasında gayrımüba
diller h•ç şüphesız tasarruf hakların-

dan mahrum kalmışlar ve zarar gör
müşlerdır. Bu bakımdan uzun sene
'er ıçınde hükumet tarafından ödene
cek yüzde yüz bono bıle kendilerı ıçin 

zarar demektir. Fakat bu zarardan 
çok fazlasını gayrımübadiller çlerine 

yerleştırmış bulundukları için hükiı

metin işi alarak kcndı bonolarını tev
zi etmesi, ga.yrimübadiller tarafından 
en büyük bır nimet diye karşılana
caktır. 

MaPyemizin umumt prensip1erine 
aykın olan bu işi hükumetimizin ya
kın bir zamanda ele alacağına ve 
Cümh'llriyet maliyeciliğinin yüksek 

ölçülerine uygun bir surette tasfiye e
deceğine. böylece binlerce vatandaş 
arasındak haklı bir şikayet sebebıni 
ortadan kaldıracağına hiç şüphemiz 
yokrnr. 

[Ahmet Emin YALMANl 

la satmamalan ve bir istismar mev ralık bir tahsisat vermesı muhte -
zuu haline getirilmemeleri için ted· meldir. Bu tahsısatla Bulgaristan 
birler alınacaktır. Türkleri için yeni köyler kurula -

BilyUk Millet Meclisinin mart dev caktır. Bulgaristandan resmi kay.
resindeki toplantısında, nonnaJ iskan naklara gelen haberlere göre, hü -
programı dışında olarak ve sırf Bul- kU.metin böyle acil ve sliratli tedbir 
garistan Türklerinin anavatanda yer almasını icap ettirecek va.ziyet1er var 
leşmelerini temin için Uç milyon li - dır 
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Artık Heryerde ve Her 
Köşede Y atabiliyQrum 

Bu aralık naSJl oldu bilmiyo
rum. Dinle! Evet, nasıl ol

du? Galiba rahat ve huzurumun 
dört başı mamurlaşmasından doğ
du da nasıl yumurtlattı, hatta civ
civlcşti? Anlıyamadım. Bu üzüntü 
ile raha~ım kaçtı! Yahut rahat siv
ri çöp oldu da battı! 

işimi bıraktım! 
Evi terkettim! 
Oğlumu, gelinimi vız geçtim! 
Aüe yuvasını, kuzgun vur-

muşa döndürdüm! 
Osküdann arkasındaki dağ-

lara çekilcltim! 
Huy dağlar! Dağlar! Dağlar! 
'Kim size gönül bağlar: 
Ne yas tutar, ne ağlar 
O dağlar, dağlar, dağlar 
Binbir acıyı sağlar. 

Anlıyorsun değil mi? Dinle! Ku
ru kuru dinlemek olmaz! Islat se
ni! Islat beni! Ver bakayım! Ver, 
şu Yeşilayın zümrüt gibi yeşil şe
refine! Ver! Zavallı oğlum! Zavallı 
gelinim! Nekadar üzülmüşler. Ma
nasını hiç anlıyamadıklan bu ser
seriliğimin keneli günah veya hiz
metimde kusurlanndan mı olup ol
madığını biribirini didikliye didik
Uye araştırmışlar-

Mevsim yazdı. 
Mavi ya~; çiçekli yaz, renkli yaz; 

sıcak yaz! İki gözümı Velinimetim 
yaz! 

Söyle bana! Sen olmasaydın, sen 
gelmeseydin, serseriler, ayyaşlar, 

timarhane kaçkınları, kimsesizler 
ve fakirler ne yaparlardı? 

11<1J .ı\lcuu JCU. lıa,)': Oc.u ;ıa'iG 1Jc! 

O kadar yaşa ki, o kadar muntazam 
gel ld.. Bir gfuı son serseri, son ay
yaş, son timarhane kaçağı, son kim 
sesiz, son fakir bütün dertlerini 
sende uyutsun. Ondan sonra ister
sen hiç gelme! Anladm değil mi ı 
Dinle! 

Her yerde yatabiliyordum. 
Düşünce; o tutulmaz, bi • 

linmez, anlaşılmaz kuvvet beynim 
den fışkırmak istiyordu. O kadar 
ki, şakaklanmı çatlatacak bir şid
det almıştı. 

Kab .. mehtaplı gecelerde .. Boğa
za bakan bir tepede .. meçhul bir e
lin meçhul bir membadan getirip 
içime, tahtcşşuuruma doldurduğu 
bu düşünceleri çözmiye çalışırdım. 

Kab .. Karacaahmedin yeşil cüp
peli servilerine başımı dayar, ağ -
lıya, ağlıya, kudretten, bu sırrın 
bana bildirilmesini yalvanrdım. 

Ben galiba iyiden iyiye aklımı 
oynatmıştım! İrademe hakimdim! 
Hakimdim, diyorum sana! Anlı -
yorsun değil mi? Dinle! Öyleyse oy 
natmam1ştım. Kudretten, bana sır
rını söylemesini istiyordum. Bu e&-

ran ledün kime söylenmişti ki, ba
na bildirilsin?! 

Bütün ô.yetleri, hadisleri, filozof
ların vecizelerini, şairin - hayran, 
hayran - ettikleri dedikodulannı 

düşüncelerimin önünde tabur edi
yor, onlara geçit resmi ynptınyor
dum. Fakat hiçbirinden sadre şifa 

bir cevap ve kuvvet alamıyordum. 
Birçok günler böyle geçti. 
Yine aziz talebem el uzattı. 

Büyük oğlum ve eşinin ısra
rile eve döndüm. 

Yeni baştan bir sükun ve sük6-
net başlamış görünüyor idise de, 
ben hissediyordum, o yoldaki dü
şünme kaygılan için için devam 
ediyordu. 
Duramıyordum. Duramıyordum, 

diyorum sana! Beni hiçbir şey avut 
muyordu. 

Ev sahiplerinin, öbür kirac1la
nn, oğlumla gelinimin her gayret
leri boşa yuvarlanıyordu. Ve ben. 
bu kemirici düşüncelerin ıstırabile 
kıvranıyordum. 

Bir ikinci karar daha!. 
Bu sefer (Göztepe) yi tercih et

tim. 
SüRunetini, şakıyan kuşların cı

vıltıları ihlal eden mezarlığında sa.at 
lerce istiğrak demleri geçirdiğim 
oldu. Açlık bile hissetmiyordum. 
Bugünlerdeki buluşlarım "Sadı -
rô.t,, eserimde kaydedilmiştir. 

Bu defaki cezbeli düşünce gün
lerim bir hafta sürdü. Kitapçı Ni
zamettin dostumun ısrarile tekrar 
eve döndüm. 

Bir gün sonra da küçük oğlum, 
yaz tatilini geçirmek üzere bulun
duğu yerden geldi. 

Pek şataretli bir aile hayatı 
başlamıştı. 

Bütün muhitim beni rahatlan -
dırmak için ne yapmak lfı.zımsa e
sirgemiyordu. 

Ah! Ben, sersem .. Yine düşünce
lerimde berdevamdım. 

Ne küçük oğlumun çaldığı kitar_ 
ne ev sahıöinin gti7.el gramo
fonu ile seçili plWan.. ne 
büyük oğlumun yanık ~'Qtlık 

şakrak şakrak okuduğu şarkılar .. 
Ne kiracının, ev sahibinin, ne kız
larının bir öz evlat sevgisile gös
'eı'Bikleri alaka.. Hiçbir şey .. Ne 
evlatlarım .. Ne sultan gelinim .. Ha 
yır, hiçbir şey .. Dimağımdaki dü
şünceyi yok edemiyordu. 

Ve ha.tt.8.! Dikkatle dinle! ve 
hatta: 

Tahlil edemediğim bir haleti ru 
biye, beni bu şefkat çağlayanın -
dan kaçırıyordu! 

Benim hoşluğuma gösterilen bu 
ince keremleri {düşüncemi yıpra
tan fodul bir müdahale) sayacak 
kadar hodbinleşmiş; şuur müva
zenemi kaybedecek derece titizlik
ler göstemıiye başlamıştım. 

Bu defa._ 
Bu sefer, tam tertip kaçtım! 

Mercan yokuşundaki {Evliya
zade hnnı)nda bir oda kira

ladım. 

Her gün kitapçı Nizamcttinin 
dükanında vakit geçiriyor, düşün
celerimin geniş geniş yol alması
na imkan buluyordum. 

Maişet hususunda? Taşıma su i
le değirmen döndürüyorduk. 

Talebei kiram, Nizamettin, eski 
dostların yardımlnrile günüm gün 
oluyordu. 

Arkası lıır) 

BULMACA 
TA 1" 

ITAVSANCILDA~ 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

l 

2 

3 

4 

5 ı-=-='7=::+"""-':-'~ 
6 

71-=--!=::+'""-i-==ı-==.+=.;..:..:..::...=.~=..:.=~ı 
8 

9~.;...=;..,: 

BUG UNKU BULfilACA 
1 ? { 1 5 6 j ~ 9 10 

1 v 

* SOLDAN SAGA: 
1 - Çiçek - Tazeliğini kaybetmi3 
2 - Eşik (arapça) 
S - Uykuda görülür - ylbiselerde bu 

hınur, 

4 - Aferini 
5 - Ufak çan - Erkek adt 
6 - Su (farisi) - Göı: rengi 
7 - Yavaş yavaş 

8 - Karadeniz kıyılarında bulunur -
Bebek 

9 - Emir sıgası - Çevik 
10 - Nevazil Ehli hayvan * YUKARDAI':l AŞACI: 

1 - Kin - Millet 
2 :_ Sıcak demir - Erkek adı 
3 - Geceler (arapça) - Boylu 
4 - Kafa - Renk - (Tepe) nin yarısı 
5 - Zar sayısı - Yemişin dışı 
6 - E ski silah - Sorgu 
7 - Kadın adı - Hicran 
8 - Emir sigası - Sayı 
9 - Gözü kapalı istirahat - Erkek adı 

10 - Fakat 

Beş Bin Kilo Sardalya 

Bahğı Tutuldu 
Tavşancıl (TAN) - Yu.rdumllZlln 

~tli ve en nefis balık yatakların 
dan biri olan Tavşa.ncilda balıkçılığa 
ehemmiyet verilmiye başlanılmıştır. 
Son zamanlarda günde beş bin kilo 
sardal:ya balığı tutıulınaktadır. Bura 
da 7,5 - 9 kuruşa verilen sardalya 
1arm çoğu Ista.nbula., diğer kismı da 
lzmit ve Adapa.zanna scvkolunmak 
ta.dır. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Muaşeret Yolları 

Beyoğlu halkevindc.n: 
1 - 25, 1, 938 salı günü akşamı saat 

18,30 da Evimizin Tepebaşmdaki merkez 
binasında Bay Semih Mümtu tarafından 
(Adabı maaıeret - &eri 3) adlı bir konfe 
rans verilecektir, 

2 - Herkes gelebilir. 

.............. l:'Jll ........ 

SAÇ B KiMi 
Güzelli!;rin en birinci şartıdır. 

~ ...................................... 11~ 

Senelerdenberi memleketi
mizde plaklara ses almak 
hususunda büyük muvaf fa
kiyetler gösteren dünyaca 

..TU{ 

POLYDOR 
nam marka ba kere en son icat ettiği fenni imla makinelerile pek yakmda 
Istanbula geleceklerinden kıymetli bestekar ve artistlerimirin bu fırsattan 
istifade etmeleri için ııimdidcn pazar tesi, çarşamba ve cumartesi günleri öğle 
den sonra saat 3 ten 6 ya kadar zirdcki adrese müracaat etmeleri r ica olunur, 

POLYDOR 'un Türkiye acentası VAHE ÜTÜCYAN 
lstanbul, Sultanhamam, Camcıbaşc han No. 16 Anadolodan tahriri 

olacak müracaatler nazarı dikkate alınacak ta, 

........................................... 
Türk Endüstri ve Tecim 

Anonim Şirketinden : 
Namrmıza veya vekili bulunduğumuz müesseseler h~abma 

hariçten memlekete ithal edilecek eş ya ve malzemenin güm
rüklenerek ait olduklan istasyonlara sevk işinin 24/ 1/ 1938 
tarihinde münakasasmın yapılacağı ilô.n edilmiş ise de görü-

l ıen lüzum üzerine münakasanm 15/ 2/ 1938 tarihine bırakıl- 1 
dığı ilan olunur. - ••-----ıiiii 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonundan : 
Muhammen miktarı Muhammen fiyatı Dk temınatı 

Kilo Kuruş Lira K. 
Amasya clması 2000 30 72 00 
lncbolu ,, 3000 12 

Galatasaray Lisesinfu mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan vukanda 
cin.sı muhammen ve ilk teminatı yaz.ılı elmaların 4-2-938 cuma gtinU 
saat 16 da lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muhascbesmde 
toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girecekler, §artnameyı görmek ilzere okul idaresine ve ticaret 
odasının yeni sene vestka ve tcm.nat mektuplarile belli ı!iln ve saatte ko. 
misyona gelmeleri. "340,. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 19 

" Nt14~Y-
ET "TA:.V
AN ARA· 
SlN!>A. 

24 -1 - 938 

Neden 
Asffirin !J 

-..;;: 

Çdnkü-A SPIRINS"eneler~ 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri Şaşmaz bir _ilaç olduaunu4 

is bat etmişi ir 

A S P- İ R 1 N fn fes;rinden . l 
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Saçların~zı Dökülmekten Koruyunuz. 

Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

Tir. Döklilmesini keser. Kepek 
leri tama.men giderir ve bü 
ın;ft'\A 1,.~'.h;t:Jrn.t:n: aı-f'"TytD?AJr GOO 

lıı.ra yeniden hayat verir. Koku 
su lA.tif. kullanışı kolay, bir ~ 

eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU - IST ANBuı; ............................................ 

Devlet Demlryollar1 ve limanlan işletme U. Jdare!!.J!inları 

ldaremizin Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve de. 

niz merakibinden supalnna ve supa landan vinçle ve1a arka ile vagonlara 
tahmil·edilmesi icap eden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton 

kok kömürünün tahmil ve tahliye işi 31. 1. 938 tarihine müsadif pazar.. 
tesi günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci i§lctme ko-

misyonu tarafından kapalı zarf usu lile 'ihale edilecektir. Bir senelik ma-
acn ve kok kömüriinün tahmil ve tahliyesi için 15443 lira 59 kuruş mu
hammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve 
/ 

Resmi Gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 numaralı veya 1. 7. 937 tarih ve 
3645 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve teklifleri nyni gü n ve saat 10 a kadar komisyon reis-
liğine vermek lazımdır. Bu işe ait şartnameler, Haydarpaşada liman 
başmüfettişliği tarafından parasız olarak verilir. (274), 

• • • 
Muhammen bedeli 66.300 lira olan 85.000 adet Şöminma.n takozu 10-

3-938 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zar! usulü ile Ankara.da ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4565 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aY,
ni gün saat 14,30 a. kadar komisyon Reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılıruı.kı
tadrr. (399) 
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AYLIK SEYAHAT KARTLARI 
Üsküdar· Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN ! 

Tramvay şebekelerimizin iki ve daha yukarı mıntakaları arasın

da oturan ve her gün işlerine gidip gelmek mecburiyetinde bulu

nan yolculara bir kolayhk ve maddi menfaat temin etmek 
• 

tenzilôth aylık seyahat kartları ihdas olunmuştur. 

Birinci Mevki 2 Mıntakaya 
• 

ikinci Mevki 2 Mıntakaya 

338 ; 3 • 5 Mıntakaya 

260 ; 3 • 5 Mıntakaya 

442 Kuruş 

338 Kuruş 
• 

olan bu kartlar her ayın 1 • 4 üncü günleri Şirket idare Merkeziyle 

Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri civarındaki plantonluklarda satlla

cak ve her ayın beşinden diğer ayın dördüncü CJÜnÜ akşamına ka

dar muteber olacaktır. 

, 

biri 

• 
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İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
• 630 sayılı arttırma kağrdındaki 3247 kilo kanuni saf ağırlı~~a 14126 

lira 27 kuruş değerinde C P F marka h muhtelif No. h şal taklidi pamuk 
kuşak ve masa örtüsü 31-1-938 günü sa.at 13 buçukta Sirkeeide Reşa
diye Caddesindeki GümrUk Satış Sa !onunda 2490 sayılı kan.un hükümleri 
dairesinde pazarlıkla sattlacaktır. isteklilerden % 7 buçuk pey akçesi 
lllakbuzile Ticaret odası vesikası ar anır. Pey &kçesi saat ll ye kadar 

Zührevi ve cilt ha.sta.ııklan 

'or Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon;4358!: 
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B 1 O C E L • • • Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yaşh kadınları 

daha genç gösterir 
Cilamizin genç, terü taze ve pembe kalması için onu 

besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

25 yaşından sonra. 
cildiniz, kıymetli 

Blocelinl kaybet • 
mlye başlar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edftmezse bu
ruşup solar ve lh· 
ti yarlar, 

50 yaşlarnlda nıD
yonlarca kadmlarm 
karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti· 
yarla.mış gibi gö-
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar· 
da bUyiik bir filim, 

B 1 o c e 1 bu yenJ 
elit wısur.unda cil
dinizirıklnlo ayni 
di.r. Adeta beşere
nizin 18.zıını gayri 
müfa.rikidir. Cildi· 
Dizi açhktan öldür 
meyhı.lz. Ona Bl
ocel ile besleyiniz 
ve yaşlandığınız 

zamanlarda bile 
cildin.izin dalma 
taze ve cazip gö
rünmesini tem.in 

ed.inlz. 1 

BIOCEl 

tesirini gösterdi 
Tecrtlbe edeblllrlz. 

Btocel'I zengin bir cilde 
malik olan 50 1a.5lannda 
bir kadın 30 ve 80 yaşla
rında bir kadm 24 yaşın
da görünebilir. Genç kız

lar da hiçbir vakit göre
miyeceklerl şayaıu hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin profesö
J.TÜ tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan -

larda gizlenmiş cild hüceyratı mer
kezinden istihsal edilmiş saf Biocel 
vardır. Bu cevher, J>E!mbe rengin
deki Tokalon kreminde cildinizi 
beslemek ve gençleştirmek için 
matlup nisbet dairesinde mevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul-

ianmız. Beyaz rengindeki (yağsız) 

'.l'okalon kremini sabahlan kulla
nınız. Terkibinde "Beyaz Oksijen,. 

bulunduğundan birkaç gU.n zarfın. 

da birbirinden daha beyaz üç !e

vin ilzerine cildinizi şayanı hayret 

bir surette beyazlatır. Si% de hemen 

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

Biocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 

daha genç görününüz" 

Binlerce T okalon müfterisinden müessesemize mektub ya
zanların müf8}ıedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(Tokalon Kreminizden bihakkın utilade ettim. Yü
zWndeki çirkin kabarcıklar zaü oldq .•. ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(T okalon kreminin benim cüdimin nescine çok uygun 

geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer 
olduğq halele Tokalan sürdükten •onra beyaz/anmakta ve 
ulak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. Eti.. Tü. Konya ' 
Mektupların asıllan dosyalarımızda saklldır. 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
1 - I Saytlı açık Deniz MotörUnUn güverte tamirinin 29--1-1938 Cu-

martesi gUnü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasmlanan tutıa.n (2024) lira ve ilk teminatı (152) liradır. 
3 - Şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
" - İsteklilerin gün ft aaatinde kanuni veeikalan ve ilk teminat ma.K-

..----------
Selimiye Askert Satınalma 1 

Komisyonu lrcinları 

26 lkincikaııwı 938 Çar9amba gü 
nü saat (10) da Selimiyede Asker
lik Dairesi binasındaki Satınalma Ko 
misyonunda (23793) kilo Samanın 
pazarlıkla ea.Wa.cağı ilin olunur. 
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Mideniz bozuk, diliniz pash, kabız çekiyorsunuz. lıtahınız ~k mutlaka 

HASA M~YVA ÖZÜ 
alınız. Yarım bardak &U içinde alman ve meyve usarelerinden yapılan bu harika midenize 

rahat ve huzur verecektir. ŞifC 2 5 büyük 40 dört misli 60 

,, " 

HA8AN Şişesi l~~~~~J 

GAZOZ ÖZÜ 25 
Kuruş 

25 iNCE 15 
20 KAL 1 N KUR USTUR. 

ısaıı vücudü dişlere 

Uhtaçtrr, Di$1erimizin 
c RADYOLIN'e ihti 
ı olduiunu ıınutmaym 

Dijler niçin çürür 1 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yalna 
yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek aaatleri arasında d:tleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu, temizlik kafi 
değildir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak isti
yorsanız sabah öğle ve akfam R A D Y O L 1 N 

kullanarak tabiate yardım etmelisiniz. 

RADYOLiN 
KULLA ti t N t Z, 

!.> "'ah öğle ve akşam her yemekten sonra 
~ür:cJe 3 d..?fa d:ş!erin:zi fırçalay:nlz. 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMA TIZMA 

ve bütün ağrıları d:ndirir. 

D 1 t B • D. kt .. ı··.... .. d 1. " 
ev e asımevı ıre or ugun en: , ...-------------------

11. 1. 1938 Pazartesi gilnil eaat l:S de ya.Ilacağı illn edilen zımba maki- c AF ER M u·· s hı· ı şek e i 
nesi açık eksiltmesine istekli zuhur etmediğinden açık eksiltmenin 28. r 1 
ı. 1938 Cuma günU saat 15 e bırakıldığı ilan ohınur. (326) Tesiri kat'I içimi kolay . 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı ldare Eden: 8.
0

SALJM 
Gazetecilik ve :r.;.~yat Türk J.jmltet §irketi. Buıkbjı yer rAN Matbaası -----

en iyi müshil $elieridir. 
BilUınum eczanelerde bulunur. 

Limon, Ponakal, Frenk üzümü, Muz ve 
Mandalina çe§itleri vardır. Meyva usarelerin
den yapılmıfhr. Şampanya rpbi lezzetli ve mide
vidir. Misafirlerinize Hasan Gazoz Özü ikram 

· ediniz. Yakında ananas, çilek, kayısı, ağaç:çileği nevileri 
~ıkaca.ktrr. 

~ilesi 2 5 büyük 35, dört misli 50 kuruştur. 

2 e.OYOK. 
VEN'ıLIK 

EL'ıPTıK 006..RLÔR 
PARAZ'ıTLEf.tı BOGUCU TEQTi BAT 

12 Ay Veresiye Satış 

SAHiBİNİN SESi 
802 ISTlKLAL CADDE.St BEYOGLU ve ACENTALARI NEZDiNDE 

Ankara - Adana - Adapazarı - Antalya - Anteb - Aydm - Balıke 
sir - Bandırma - Bursa - Denizli - Diyarbakır - Edirne - ~ 

zığ - Ereğli - Eskişehir - Isparta - Izmir - lzmit - Ka.Y.-
seri - Konya - Lüleburgaz - Malatya - Mersin - Sam-

8\ln - Szvas - Trabzon - Van - Zonguldak - Zile 


