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Bir Mülikat Yaptılar 
-
Adliyemizde 
Yeni 
Hazırlıklar 

Konsey, Hatay İşinden Sonra 
Romanya Yahudileri Meselesini 
Görüşecek. Ruzname Pek Yüklü 

-~ 

~hmet Emin YALM~~N 

A dliyemizde mühim hazır- · 
lıklar var. Başta İcra Ka· 

llllnu olmak üzere birtakım ka
nunlarımızda tecrübenin ve ih
tiyacın lüzum gösterdiği tadil· 
ler Yapılıyor. Bir taraftan da 
.Adliyenin günü gününe işleme
sine ait tedbirler düşünülüyor. 

Adliye Vekaletinin hassasiyetle 
hu işe sarılması çok yerinde bir ha
rekettir. Bir memleketin umumi ha
Yatı bir küldür. Bunun bir tarafında 
aksaklık ve yavaşlık olursa bütün ha
l'at ahengini kaybeder ve ister iste. 

Pariste yaptıkları konuşmalar bir anlaşma ile biten Eden ve Delbos 

lllez aksak gidişe ayak uydurur. 
Bir kısım kanunlarımızın hüküm

leri, ve adalet makanizmamızın işle
Yi§ tarzı, bugünkü hayatın ihtiyaçla-
ile h • __ ,_ .. __ ·--• • ,.._,_; 

Cenevre, 26 - Milletler cemiyeti 
konseyi, bugün 100 üncü toplantısı
nı saat 11 de İran murahhasının ri
yaseti altında yaptı ve ruznamesi ile 
meşgul oldu. İçtima kısa siirdü. Ya
nn ileni bir celse yapılması beklen
memektedir. ~~y..U,c;t!rılk edecek 

bütün hariciye nazırları gelmişlerdir. 
İngiltere, Fransa ve Belçika Harici
ye Nazırlan ayni trenle muvasalat et 
mişlerdir. Konseyin ruznamesi bir 
hayli yüklüdür. Şili hükçmeti, cemi
yetin cihanşümul olmasını istemek-

(Arkası 7 incide) 

"'-· em yavaştır, hem de kendl.sinden 
uqlenen ana gayeleri tahakkuk etti-
l'ecek bir kısım imkanlardan mahrum 
dUr. 

Yeni Denizaltılarımız 
Çok şükür ki bunu herkesten zi

~ad: takdir eden daire, yine Adliye 
d ekaletidir. Adliyeye dair gazeteler-

e Vakit vakit tenkitler çıkıyor. Ba
lan bunlardan sertçe lisanla yazılmış 
01anıar, Adliye Vekiline gösterildiği 
~an geniş ve müsbet düşünceli Ve
~l~en şu tarzda sözler işitilir: •Çok 

Cümhurreisimiz Atatürk Bunların 
İsimlerini Bizzat Koydular 

afif Yazmış, hakikatin acılığını kafi 
derecede üade edememiş.• 

Denilecek ki: •Bir daire, orta-
b lıktaki noksanları bu kadar 

l!sasiyetle görürse neden düzeltmi
l'or?. 

b Cevap şudur: Bir yanlış yerine 
d lş~a bir yanlış yapmak düzeltmek 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden)
Kahraman donanmamız, yakında mo 
dem sistemde dört denizaltı gemisi 
daha kazanacaktır. Haber aldığım&. 

göre, bu yeni tahtelbahirlerimiz, kı
sa bir müddet sonra Türk sularında
ki kahraman arkadaşlarına şerefle 
iltihak edecekler ve bu yeni hvp ı:re 
milerimize Türk sancağı keşidesi, bü 
yük merasimle yapılacaktır. 

Öğrenildiğine göre bu dört deniz 
altı gemimizin isimleri, bizzat Cüm
burreismiz Şef Atatürk tarafından 

konulmuştur. Atatürkün bu yeni 
harp gemilerimize verdikleri isimler 
şöyledir: 

"SalJıray, Bahray, 
Atılay, Y ılJıı;.ay,, 

Şef Atatürk, bu isimleri yeni ge
milerimize koyduklarını bir tezkere 
ile Başvekalete bildirmişlerdir. Cüın 
hurreisimizin bu tarihi tezkereleri 
deniz müzesine aynen konulacak ve 
bunun birer suretleri de yeni deni
zaltı gemilerimize verilecektir. eğildir. Doğruyu ve ihtiyaca uygu

llu bulmak için esaslı tetkikler la
ınndır. Adliyemiz de; en ziyade maki 
::nin işleme tarzına ait istatistiklere 

Yanarak bu tetkikleri yapmakla 
~eşguıdür. Yakın bir ~an~ ~er 
b alde bunların neticelerını gormıye 
aşlı yacağız ..• 

Uzak Şark Faciası 

Adliyemizdeki aksaklığın başlıca 
lebeplerini araştıracak olursak görü
~ ki bugünkü kanunlarımızdan ba
~ları; urnumi şartlan, ~ 

Şanghayda 10 Bin 
Çinli Cesedi Toplandı 

ll§flyış tarzlan ve itiyatları bizden 
~k başka muhitler için hazırlanan 

d
e>tneklerden alınmıştır. Yahut ta a-

aletirt · ed · 
1 ıcaplannın ine en ınceye, 

:a~ nazari surette düşünmek sureti 

Fakat 300 Bin Çinli Taarruza Geçiyor, 
Çin Tayyareleri Mütemadiyen Faaliyette 

vucude SıFtirilmiştir . 
.& -'~er iki yol yanlıştır. Bu yüzden de 
~ıı k w •• bet b· anunlarımızın birçogu mus 
'ttı.ır ana prensipten mahrum görün· 
b~k~ir. Bu prensipte hak sahibini 
ve an evvel hakkına kavuşturmak 
ica~erniyete ait umumi menfaatlerin 
ttr. ını tahakkuk ettirmekten ibaret-

Londra, 26 (TAN) - TJzak Şr:ı.rk.. 
tan gelen en son haberlere göre, Çin
liler ile Japonlar ara.sındı.ı en şiddet. 
li muharebe Yangtse nehri üzerindeki 
Vuhu şehrine hakim olan bir dağı e. 
le geçırmek için devarn etmektedır. 
Bir Çin tebliğine göre, Yarıgtse neh. 
ri Ur.erindeki on Japon harp gP.J.:!si 
Çin mevzilerine 1000 obüs &.tnnştrr. 

Japonların Çufuda.ki garnizonları leh 

Menfi btr gaye ile yapılan bir Ukededir. 
ha kanuna bugünkü İcra Kanunu DUn Çin tayyareleri ~ank~n~ bir 

şlıca misaldi B k haksız- kere daha bombardıman etnıı~·cr ve 
lık r. u anun . J 1 1 etrnernek d" . lmı tır bu 8 uretle şehır, apon ann l' r.c ge 
Borçlunun h ekkn ışesıle yapı ş · -'i UçUncü Çin bombardımanına uğ. 
ın a ı mikroskopla aran- ~ kl · • ış, bunu kor . . bir ramıştır. Çin kayna an oır .evazım 
'ttı.ekanizın .. umak ıçın muğlak e unun yandığını, 20 JapiJn tayya 
l'aklı bir a vucude getirilmiştir. Mte- d ~in ta:hrip olunduğunu bildiriyor-
l'a avukatın hesabına gQ~- resm . . 

k.anunund .. .. .. . ltr.· :Japonlar yalnız bır tayyarclen • 
-.ilhıet .. a 136 turlu mudd - ~duğu iddiasmdadır Çin tay 

gosterıniştir ki ~ i " · (Arkası 7 incide) 
(Ark.. :Jpçide)"'"' ., : , ·~ 

Çin Cümhuriyeti müeaüi 
San Yat Sen 

MUHIM BiR LA YIHA 
Başvekô.lete Bağlı Yeni Bir 
"Spor Başkanlığı,, Kurulması 

için Bir Lô.giha Haz~rlandı 

Spor Kurumu Kalkacak, Valiler 
Başkanlığın Mümessilleri Olacaklar 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden -
Bükü.met, memlekette spor ve genç 
lik işlerini modern bir teşkilat altın 
da yürütmek hususunda, kati bir ka 
rar vermiş bulunuyor.Haber aldığıma 
göre, bu kararın tatbiki husun. 
da çalışmalar başlamış ve ılk hamle 
de bir kanun layihası hazırlanmıştır. 

Hazırlanan spor kanunu 18.yihası, 

Başvekilete bağlı bir "spor başkan 
lığı,, kurulmasına dair bulunmakta. 
dır. Bu layiha, Millet Meclisinin kış 
tatili biter bitmez Meclise arzedile
cek ve derhal müzakeresine lüzum 
gösterilecektir. Layihanın, önümüz. 
deki devre içinde Millet Meclisinde 
tetkik edilmesi ve kanun haline gele 
rek derhal lazımgelen tatbikata ge
çilmesi muhakkak görülmektedir. 

Layiha hakkında §U malfimatı elde 
ettim: Başvekalete bağlı olarak ku
rulacak olan "Spor Başkanlığı,, ilk 
ı, olarak milli bir spor programı çi. 

Yurda Gelen 
Göçmen Sayısı 
Artırılacak 

iskan işlerile meşgul olan Sıhhat Ve
kaletinin yeni vekili D. HulCasi 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden)
Muhtelü memleketlerden yurdumu
za gelecek göçmenler hakkında yeni 
kararlar almak üzere İskan umum 
müdürlüğünde bugün bir toplantı ya 
pılmıtşır. Komisyon, bugünkü içtima 
mda bazı esaslar üzerinde konuşmuş 
tur. Anlaşıldığına göre, Romanya ve 
Bulgaristandan her sene memlekete 
gelmekte olan 25 bin yurttaşın sayı
sının artırılması için tedbirler düşü
nülmektedir. Komisyon gelecek salı 
günü tekrar toplanacaktır. 

8. Stoyadlnovlç 
Ankaradan Sonra 
Sofyada Kalacak 
Belgrat, 26 (A.A.) - Öğrenildiği

ne göre, Başvekil B. Stoyadinoviç, 
14 Şubatta Ankaraya gidecek ve 
Balkan Antantı konferansı~da bu
lunduktan sonra Ankaradan döner
ken kısa bir miiddet Sofyada tevak
kuf edecektir. 

zecek, ve bu programın tatbikı yolun 
·da hemen faaliyete geçilecektir. Bu 
layiha ile, bugünkü Türk Spor Kuru 
mu ve bu kuruma bağlı bulunan bü. 
tUn spor teşekkülleri ilga edilmek.. 
tedir. 

Bafvekil B. CeUil Bayar 

Layiha mucibince, bütün memle. 
kette valilere ve belediye reislerine 
de vazifeler tahmil edilmektedir. Va 
liler ve belediye reisleri vJayet ve ka 
zalarda "Spor Başkanlığının,, tabii 
mümessili olacaklardır. Fakat bütün 
spor işlerinde tam bir merkeziyet u. 
sulü tatbik edilecektir. Yeni kanun 
layiha.sile güdülen gaye. Türk vatan 
daşını fikir ve düşünce it'barile seci 
yeli, vücut itibarile tam sıhhatli ve 
kuvvetli. gürbüz bir insan olarak ye 
tiştirnıektir. 

Yeni Spor BaşkanJığı Tilrk spor. 
cuBU.nu bevnelmilel. yiiksek bir unsur 
olarak yetiştirmiye de ön safta e
hemm·yet verecektir. 

Habeşistanda Harp 
Devam Ediyormuş 

• 

İtalyan 
Altı Bin 

Ordusu 
Telefat 

iki Ayda 
Vermiş 

Londra, 26 (A.A.) - Loııdrada.ki 
Habe.ş sefareti tarafından, bugün nee 
redilen bir beyannamede, eon iki ay 
zarfında ltaıyanlar ile ltalyanlann 
hizmetindeki Afrikalılarm Habeşis. 

tanda alb bin kadar telefat vermiş 

olduklan iddia edilmekted;r. Habeş 
lerin uğramış olduklan zayiat da yük 
sektir. 

Beyannamede, Habeşistanın şima. 
linde ve şimali garbisinde muharebe 

lerin devam etmekte olduğu ve o ha 
valide ltal,yıa.nlarrn kay,bedilmiş mev 

zileri ist:rdat için yapmış olduklan 
teşebbüslerin ancak muvakkat bir 
muvaffakiyetle neticelenmiş bulundu 
ğu ilave edilmektedir. 

Moakovaya Göre 
Dün gece Moskova radyosu şu ha· 

beri verdi: 
İtalyanın muhtelif şehirlerinde fa· 

şist rejimi aleyhinde nümayişler ya
pıldığı haber veriliyor. Kocalarının 
Habeş harbinden hali dönmediği şi
kayetile nümayişler yapan bir çok 
kadınlar tevkif edilmişlerdir. Otuz 
kadar kadın hila mevkuftur. 

• • 

ispanya Asileri Mağlup 

Hükiimet T eruelde Bir 
Zafer Daha Kazandı 

T eruel cephuinJe hükUnİet orJunınJan bir köfe 

[En son haberler üçüncü aayfadadır] 
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Yazan: 

Ali. Haydar Mithat 
[Terc:tlme Ye fktibaı 

hakkı mahfuzdur,) 

27. 1 - 9v8 

Ankaradan 1 ı.---·ı 
Telefon ve Telgrafla _ı 

Milli Bankalar 
Direktörlerinin 

Seyahatleri 

V ahdettine Damatlık 
Vartasını Nasıl Atlattım 

Tütün Kon/ eransı Dağıldı 

Bulgar~ar, Kararlara 
iştirak Etmediler 

Türkiye ve Yunanistanda Birer 
Milli Tütün Konseyi Kurulacak 

Yeni 
Seçime 
Hazırlık 

Büyük Millet Mecli•i oe Şe
hir Mecliai, önümüzdeki yaz 
kanuni müddetlerini doltlura
caklan için yeni NÇim yapıla
caktır. Şehir Meclisi, N İMln 
15 te dağılacak, Büyük Millet 
Medui de yaz. tatilile birlilrte 
çalı,malanna .an verecelıtir. 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden) 
- Türkiye iş Bankası Umum Mil· 
dürü Bay Muammer Eriş, Etibank 
Umum Müdürü Bay ilhami Nafiııı 
Pamir, Londraya &itmek üzere bu 
alqaınki ekspresle şehrimizden ha• 
reket etmişlerdir. Bay Muammer 
Erişe iş Bankası Mali Tetkikler Ser 
visi Müdtbii Hazım Atıf refakat et· 
mektecllr. 

No. 58 

1 tt hat ve Terakki Cemiye. 
ti, ıstikbale b ktığı BII'ada 

birtakım meseleler üzerinde endi. 
şe ile duruyordu. Bunlardan biri 
de ikinci veliaht Vahdettin Efen
dinin §ilphel şahsiyetı ıdi. 

Talat Bey, Vahdettini zararsız 
bir hale koymak içın çare aradığı 
sırada u fikre dil tü: Beni, Vah. 
dettıne damat yapmak, böylece L 
k nci veliahtı MctruUyet muhitıne 
b ğla.mak ..• 

Fikrini benden evve: Sadrazam, 
Hakkı Paşaya açmış, o da muvafık 
gorünce beni çağırdı. Dedi ki: 

- Sizden vatan! bir vazife bekli 
yoruz. !kinci veliaht Vahdettin E
fendi ye damat olacaksınız. 

Vatani vaz"fe diye her şeyi ta. 
aavvur ederdim. Fakat damatlık 

hatırıma gelmezdi. Şu cevabı ver
dim: 

Vahdettinden memlekete gele -
ce'k zarar ib.imallenıu azaltmak 
için beni kend"sine dama.t yap. 
mak yarım bir tedbirdir. Avrupa. 
da ıken, damat Mahmut Pafa ile 
Sabahaddinden Vahdettin hakkın. 
da pek çok şeyler i§ıttım-:' Her iki 
ai de kend sini yakından tanıyorlar. 
Kanaatleri §Udur ki, Vahdettin Ab 
diilhamitten bile kat kat kötü ve 
tehlikeli bir adamdır. Bunun için 
memleket her.abma tam selamet 
çaresi, bu adamı tahttan taıpmile 
uzaklaştırmaktır. 

- Buna imkan yoktur. Fakat 
sizin damatlığı kabul etmen z ııru.

retile pek çok fenillTğm ön11ne ge_ 
cilebilir. 

~ amat Ferit o zaman tttiha.t 
U ve Terakkinin meddahı va 

ziyetinde idi. Talat Beyin tasavvu. 
runu her nasılsa haber alınca. o Cia 
işe kan,tı: 

Bir gün Vahdettin ÇengelköyUn 
deki ko künde hazırlattığı çay zı. 
yafetine beni çağırdı. Beraberiin.. 
de damat Feridin oğlu Sa.mi oldu. 
ğu halde gittim. 

Vahdettin Efendi ile uzun uza. 
dıya konuştuk. Sözlerine bakılır. 
sa M~rutiyet rejim"nin ondan 
hararetli taraftan yokw: 

- Biradere (Abdiilhamide) bu 
yolda pek çok nasihatlerde bulun 
dum. Dinlemedikten b.uıka bana 
şüpheli bir gözle bakmrya başlı.dı, 
diyordu. 

Sözleri hep sahte i&, riyadan L. 
baretti. Fakat ben doğru dıye din 
leJDek ve yalanını ytızüne vurama 
D)ak mecburiyetinde idim. 

Gitmek tl7.ere kalkt~m 1&man 
beni e&mlı kapıya kadar teşyı et. 
ti. Ora.da birdenbire durdu: 

- Babanız bizim aitenin veıını.. 
metidir. dedi. 

Bu söz?i hayretle karşıla tnn. 
Hayretimden cevap bulamad·::n. 
Süklltum Vahdettlne hatırlatb ki, 
kullandığı kelime, salta~at hane. 
dam için ağır bir kehmedlr. :!Uak. 
v.dmı daha açıkça anlattı: 

- Sizın babanız ort!kyll çtkıp 

AbdWi.zızi hal'e ve Met"ı.ıtiyeti i. 
llna vasıta olmamış o1sa.ydı .A lx!U. 
llziz, Sultan Mecit ailesim ımha 

edecekti. 

Bu sözler hanedanıo Meclt veı 
~ kullan arasındaki eski nefret 
ve nif akm nekadar dernı olduğlr 
llU göateriyordu. 

K ötkten Prens Sami \le 1'era. 
ber çıktık. Yokq aptı i. 

nerken Sami aordu: 

- Daymıı nUII buldunuz? 
c.evap verdim: 
- Çok akıllı... Fazla yeniz ke. 

llmeler kullanıyor. Ben aile k&vga 
8IDI hiç sevmediğim için hep yalnı& 
yaşarım. 

Ertesi gUn\l vahdettin F:fendi 
tarafından bir zat ziyaretime ı:el. 

dL Kendisine şartlarımı ~ryl.3d:n: 
Eski usulde damat rolü oynaını
ya.cağmı, kendi prensiplerime gö. 
re herkes gibi bir aile kura<"agım, 
benden gelecek çocuklar ben:m a. 
drmı taşıyacak ... 

Vahdettin bu şartlara kızdı, ret 
cevabı verdi. Ben de derin :nr m, m 
nuniyet içinde Tallt Beye g~ttım. 
Dedim ki: 

- Verdiğin"z vatani vazifeyi ba 
şarmak için elden ge1eni yaptım. 
Fakat QJk tabii olarak ileri <::urdü. 
ğüm şartlara Vahdettin EfE"rıdi 

ret cevabı verdi. 

Işin içinden bu kadar ucuz ~ur 
t'Ulduğuma sevindim. Fakat ıem 
nun yetim çok devam etmedi. B~r 
kaç gün sonra Vahdettin eski ka. 
ranndan vazgeçerek bUtUn ş.ıttfa 
rnnı kabul etti. Merhum Süleyman 
Nazif bana bu haberi getirdi ve 
hanedan Ue Mithat Pqa ailesi ara 
smda böyle bir bağ kurulma.mun 
Meşrutiyet hesabına faydab olaca,.. 
ğmı da uzun uzadıya anlattı. Ben 
de vatan için her fedald.rhğı yapa 
cağımı, fakat hanedanm kolu hali 
ne inemiyeceğimi isah etilin. 

Üçüncü Şark tütünleri konferansı 
dün son bir toplantı yaparak çalış
malarını bitirmiş ve dağılmıştır. Kon 
ferans. her üç memlekette birer milli 
tütün konseyi kurulmasına ve müşte 
rek çalı§l118.lara derhal başlanmasına 
karar vermiştir. Yalnız, Bulgar mu
rahhaslan bu karara iştirak etmemiş 
!erdir. 

Konferans Reisi Hasan Saka, va
nlan neti~e hakkında dün bir mu -
harrirlmize şu izahatı vermiştir: 

- Sark tutilnleri için, müstahsil memle 
ketler araamda bir aıılqma yapmak fikri 
ikinci Balkan konferamında orta,. atılmq 
tı. Bu teklifler, üç memleket murahhasları 
arasmda 1933 ıeaeıindfi sörütüldü ve bu 
sefer corusmek istedii"mlı: (Tütün ofiıi 
statüsü,, meydana celdl. Fakat, 933 sene 
aindenberi dünya piyasalarmm bo.r:uklulu 
müsterek faaliyete ıeçılmeıine mani oldu. 
Bugün diınya krizi eakiıine nisbetle çok ha 
fiflcdiii iç"n Şark tütünleri de bu umami 
salahtan istifade ederek eskisine nisbetle 
daha kolay satdrnıya başladı. 

Dün,. tütün iıtihulltr 2 milyar kiloyu 
bulur. Kokulu Şark tütünleri yetiıtiren üç 
memleketin iıtihul yek\\nu 150 milyon ki 
lodur. Dahli iıtihllke verilen miktar çılra 
rılmu, Sark tutiınleriııin ıenevi satqı 120, 
130 milyon kiloyu ceçmez. Halbuki, bunu 

G ayem ipUdadanberi bu fikri i~ misline çıkarmak kolay ve milmkündttr. 

reddetmekti. Aj'ır prtlar Bu maksatla, Oç memleket murah
koymak aurettle"bu redde daha t1a haslan bu sefer yin etoplandılar. tik 
ttl kapalı bir ,ekil vermek latedlm. tetkiklerin neticelerini tadil ve tes
:Milmkiln olmayınca açıktan açığa bit ederek tatbik sahasına koymak 
rette ısrara mecbur kaldım. gayesi gildiilüyordu. Fakat, konfe -

Vahdettin bu meseleden dolayı ransa iştirak eden Bulgar arkadaşla
garez ve kinini liiçbir zaman unut rımız, bu neticeye varabilmek için 
madı. Il!ltanbu.1 işgal altına dil§Up kifi derecede hazırlıklı ve salihiyet
damat Ferit SwH&m olunca va.. li olarak •elmediler. 
tant hizmetler tertibinden bana ve Bmuın llaerine, 933 konferanıaıda banr 
ilen maaşın kesilmesln1 emrettı ·.·-~+,.._ ...... .,.... ......,. p•o;wa ... ---- ___. 

karak, daha basit ve kolay bir anlaıma ile 
ıse başlıyabitm.ıc için Yunan murahhu be 
yetinin projesini ele aldık. 

Bu projeye •öre; lan iiç 
meml•lret• birer milli tütün 
konıeyi lrunılacak, her kon
sey keneli memleketincle tü
tün ziraat V• ticaretin• ait bü
tün vaziyetleri aalı olarcılr 

tetlıilr .Jecektir. Umumi kon
••Y her ıene bir dela Solya, 
Atina ve lstanbalcla toplana
ccılr, müıterek faaliyet ıaha· 

nncla iiç memlelretin lehine o
ltıTak alınaealı tetl birleri ta
yin edecektir. 

Maalesef, Bqar arkadaılanmu, 

bu pldlde mflıterek faaliyet esasına 
girlımek tlsere de talimat almadık
lanm, konferansın mesaisine sadece 
mtlplılt aıfatlle iftlrak ettllderlnl 
bildirdiler. Bunun tüerlne müzakere 
nln devamına lilmm kalmadılı neti
cesine vardJk. Türk ve Yunan mu • 
rahhu heyetlerinin bu yeni proje e
sasına ıöre pmdiden faaliyete ıeçll
mealnde .... b fayda ıördtllderlnl bil 
dirdik. Ve şimdilik yalnız iki mem· 
leket arasında tatbik edilmek üzere 
bu proje kabul edildi. 

Evvela, Şehir Medi.i •esi· 
mi yapılacaktır. Bunu, yeni 
•aylav -.eçimi takip edecektir. 

Ba itibarla de/terlerin ha
z.ırlanmcuı ifine bir an önce 
geçilecek ve ıeçim i,leri müm
kün olduğu katlar acele ve 
muntazam yiiriitülecelıtir. Bu 
İfe harcanacak paranın büt,e
den miinaltale nıretile veril
mai ipn Belediye R.Wili ta

ralınclan Şelair M edi.üae ı.i-
lilte balanalacalıtır. 

DENİZ VE LİMAN : 

Vesait ihtiyacı 

Cümhurlyet Merkeır Bankası U· 
mum Müdürü B. Salahaddin Çam, 
acele iflerini tamamlayarak ancak 
bir hafta sonra hareket edebilecek 
ve arkadaşlarına Parlste kavuşa
caktır. İş Bankası ve Etibank U. 
Müdürleri, Londraya eitmeden ev• 
vel Pariste bir müddet kalacak ve 
müesseselerini alikadar eden bazı 
temaslar yapacaklardır. 

Banka müdürlerinin bu seyahati 
bir aydan evvel bitmlyecektir. B. 
Muammer Erişin bu seyahatten is
tifade ederek, iş Bankası Londra 
şubesinin açılması ip ile de meyul 
olauğı öjrenilmlştir. 

Onitürk Tahvilleri 
Mübayaası için 

Ankara, 26 (Tan muhabirindenl-= 
Türkparasının kıymetini koruma :bak 
kındaki 12 numaralı kararname ile 
memlekette satılması llzımgelen dö-

Ka191ılanıyor vizlerden, yine kararname muclbln-
oe, Maliye Vekaletinin müsaade1lle 

Pireye ıamarlanan 24: mavna ~- hariçten tahsil mübayaasmda kulla
kaç güne kadar llmanunna gönderi. nılabilecek olanlardan ihracat emtia
lecektir. Liman ltlotmeai idaresi. bet sına taallfık eden komisyonlarla Unl 
aya kadar teslim edilmek Umre fabrl türk tahvili mübayaa edilebilecektir. 
ka ve havuzlar müdürlüğüne de beş Maliye Vekaletinin bu müsaadesi C 
tane bUyUk saç mavna ıamarlamıetır. kontenjanından getirtilmek üzere Al
Bundan başka, Ineboludaki atölyeler man kliringinden A kontenjanından 

Buna göre, Türk ve Yunan murahhasları d 25 .. 'ha ' edil e1_.· ' e ~ap mavna mşa m aw- getirtilmek üzere de tam tediye esa-
birer milli lı:onıey vücude getireceklerdir. 
lllı: ıunuml lı:oıueyin tarihi Ye yeri Bulpr dir. sına müstenit kliringlerden gelecek 
murabhallarma da bildirilecektir. Ba teıeb Şimdiki halde hususi ellerden ki. bütün komisyonlara teşmil edilecek
biile ittiralı: etmek iıterlene, Jı:endilerine ralanm11 yüz kadar mavna çalıştınl tir. 
açık kapı. bırakılmış olacaktır. maktadır. it hacmi genişlediği için Kararnamenin getirtilip satılmasl 

Bu netıceler, kapanış protokolunda tes yeni mavnalar geldik\.eıı sonra da hakkınd bir t1ari t k amıt 
blt Ye lmsa e4ilmtıtir. Uetncü tütün lı:on ı...-ı-w- ~....---ı • '···ı..- v ~ ınec ye oym 

Bana vatani hizmet tertibin. 
den beş bin kurue maa.e verilmesi 
20 haziran 326 tarihli bir kanun 
mucibince olmuştur. Kanun mebu
san ve &yandan geçmietir. Oyle ol 
duğu halde Vahdetinin phsf kinle 
verdiği bir tek keyfi emir, kanuni 
vaziyetin bozulmasına klfi gelmiş. 
tir. 

- - - - •fiil-.... =.. " Mumhane antreposunun inşaatı i- yelerden, miraslardan, depo faizlerin 
========================= lerlemit ve binanın ikinci katma çıkı}.. den, esham ve talirilAt sabşlarmdall 
GÜMRÜKLERDE: BEI.EDİYEDE: mıtUr. Antrepo, lıuiraıı& kadar ta. veya tratlanndan ve buna benzer 

Kaçakçılar Şehir Meclisi 
mamlanacaktır..- kaynaklardan doğan dövizlerle ihraÇ 

Otomobillere Durak Yeri edilecek ecnebi tahvilit mukabllin-
Köprtinün Karaköy tarafmda ve de Unitürk ithali için yapılacak ı.. 

rıhtım cihetinde, otomoblller için ye. lepler kambiyo müdürlüklerince ih
ni bir yer- ayrılmıştır. Bu iş için be. raç edilecektir. Hizmet bedelleri ile 
tediyenin nhtımdan almak istediği tahsil ithali talepleri merkezden ida• 
saha yüzünden çıkan ihtilif halledil re olunacaktır. 

Müştereken takıp Toplantılarına 
Edilecek Başlıyor 

(Artlası Var) 

BURDURDA: 

Elektrik Tesisatı 

Takviye Ecli&yor 
Burdur (TAN) - Sekiz sene evvel 

yapılan elektrik tesisatı bugünkü ih
tiyaca cevap verememektedir. Bunun 
için şirket, Belediyenin ihtarı üzeri
ne büyük bir dinamo getirtmiştir. E
lektrik tessiatı baştanbaşa dejiftiri
lecek, yakında yeni hat çekilmesine 

bqlan1lacaktır. 

Burada mevcut külliyetli küçük sa
nat erbabı, bu meyanda bakırcılar ve 

marangozlar işlerini kolaylaştırmak 

için elektrik almıya başlamışlardır. 

Kendi KUJ'funile öldü 
Burdur, (TAN) - Aglasunun Baş 

koyünde Ahmet otlu Ail isminde 21 
yaşlarında bir deİikanlı tabancasını 
belnideki kuşağın arasına koymak is
temi§, tetik kuşağa takıldığından çı
kan kurfUll barsaldannı delmi§tir. 
Ali hemen ölmüştür. 

TUrk ve Yunan hUk(bnetıerl arasın 
da kaçakçılığın meni ve takibi için 
imzalanan mukavele menyete girmie 
tir. Veki.let, lstanbul gl1mrük bqmU. 
dUrlUğUne tebliğat yaparak. mukave
le mucibince Yunan maka.utlanna ve 
rilecek mal<mıat için, Yunan hUk1\nıc 
ti ile muhabereye aallhiyettar güm • 
rUk muhafaza tetkill~ gruplannı ta 
yin et.miftir. Garp hudutlanımzda 
yedi grupa bu eallhiyet verilmiftir. 

Vekilin Dünkü Tetkikleri 
Şehriml.te bulunan Günu11k ve in 

hisarlar Vekili Rlna Tarhan, dlin de 
öğleden evvel ve aonra Inhllarlar u. 
mum mtldtlrUllUnde megııu olmuş -
tur. Vekil, inhiu.rlar mOfe+tiflerile 
görtı,erek tetkiklerde bulunmuı1tur. 

POLİSTE: • 

Sabıkalı Dolandıncı 

Nihayet Ele Geçti 

Şehir meclisi, önUmUzdekt salı gU
nU saat 14 te toplanacaktır. O gUnkü 
ruznamede, yeni afişaj talimatname. 
si, pastmna ve sucukların s:h hi bir 
şekilde muhafaza ve satışını temin 
için" yapılan talimatname, fırm11J rdan 
ekmek nümuneleri a.lmırken un nUınu 
nelerinin de birlikte almması hakkın 
da.ld encUmen kararlan hususi idare 
ile belediyelere ait gizli mal ve mUJk. 
leri haber vereceklere ikramiye veril 
mesi gibi maddeler vardır. 

ltf aiyecilerin Terfihi için 
itfaiye mensuplarının daha ziyade 

terfih edilmeleri ve gerek itfaiyede 
iken, gerek meelektaı tekaüt surtile 

m~tir. Liman idaresi, nhtım~an iki Maliye Tayinleri 
metre genişliğinde ve 20 metre umn Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -
luğunda bir kıamı belediyeye bırak - Şarki Karaağaç varidat memu
mıştır. Bu parça üzerinde bazı ta.dUA.t ru Atıf Eşme malmüdürluğüne, ~ 
yapılacaktır. lareli muhasebe müdürü Hulılsi Zoıı 
lnıiliz Gemiai, Hareket Etti guldak muhasebe müdürlüğüne, Zo11 
Geçen hafta, Kuruçeşmede Anado- guldak muhasebe müdürü Şevket te 

lu vapuruna çarpan Ingiliz bandrralı Kocaeli muhasebe müdürliığüne tr. 
llarya vapuruna ikinci ticaret mab.. yin edilmişlerdir. 
kemesi kararile dört gUnlUk haciz l J 1 k tt . 
lronmuştu. Geminin acentası, tazmin& M8m e 8 8 • 
tı ödemiş ve vapur yoluna devanı ~
mek Uz.ere limanımızdan ayrılmıştır· 

SIVASTA: 

Alaylarımıza Sancai 
İzmit, 26 (TAN) - Bugün tzmd 

teki piyade alayıtıa . merasimle AD" 
ca.k verilmiştir. Saat 11 de Cl1mb 

ayrıldıktan aonra kendilerıne yapılL Kuyrugv una Gazli Bez 
cak geni§ yardımlar hakkında bir ta 

riyet meydanında bir toplantı yr 
pılmıı Orgeneral Fahrettin Altay, 
nutuk söyliyerek alaya eancafı tel
lim etmi§t.lr. Aakerl kıtalar par 

limatname hazırlanmlfhr. Bu t.alımat 8 v 1 K cfi 
name şubat bqlarmda gehir :'IlflCliei. ag anan e 1 
ne verilecektir. Sivas. (TAN)_ Buraya bağlı eski 

Şirketten Alman Paralar köyde tuhaf bir yangın tehlikesi ge-
"irilmigUr. Delikanlılar bir araya top Vaktile halkten fuzuli yere alınan ~ 

paralara mukabil tramvay ,ırketi lanıp kendilerine eilence ararlarken, 

bir geçit resmi yaparak &lJ[llJo&DDLllPa 

br. 

'TAKViM HAVA] ve şimdiye kadar 1,340,000 lira ödemiş gözlerine bir kedi wşm1, ve hayvan
tir. Şirket aon talmtini 938 yılı Birin cağızı yakalamışlardır. Sonra, kuyru-

Tedavi için Anadoludan gelenleri ciklnun aymm ilk gUnU ver~cektir. ğuna gazlı paçavralar bağlamıflar ve 
muhtelif vesilelerle dolandıran sabi. Bu suretle, Eminönü için IUzumu olan bunları ateşlemişlerdir. Neye uğradı
kalılardan Abdullah çavuş z11.bıta. para merkez bankasında toplannıı§ ğını şaşıran kedi bir evin damına çı-
nın devamlı takipleri neticesinin Diba bulunmaktadır. kıp yuvarlanmıya başlamış, bu ev tu-

27 lkincikcinun 1938 
PERŞE--BE 

ı inci ay Gün: 31 Kasım: 11 

Yet yakayı ele vermiştir. Abdullah ia tuşmuştur. Köylüler hemen yetişerek 
vuş, son bir buçuk ay içinde bu suret MÜTEFERRlK : yangını büyümeden söndürebilmlfler 

Arabi: 1357 Rumi: 1S54 
Zlllı:ade: 25 Jkinclklnan: 14 
GUnet: 7,17 - otle: 12,JCI 

1 BiRKAÇ SATIRLA 
le yirmi kişiyi dolandırmış ve bunla. dir. 

1 
rm beş lira ile elli lira arasında olmak Türkkuıu Talebeleri Eınaf imtihan Edilecek 
üzere paralarını almıştır. Sivu, (TAN) - Belediye, esnafın 

_____ Tflrkkutwıa yazılan talebelerden imtihan olarak ehliyetname almasını 
Kahvede E~r Bulundu henüz muayene olmamıı bulunanla-. mecburi kılmıftır. Esnaf Cemiyetleri 

lkindi: 15,02 - Alqam: 17,11 
Yatıı: 18,52 - halalı:: 5,34 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
F ırmlardan ciYU .,, Ye dilkklnlara az 

.. .,. eok mikt&rda J&lllllll kömUr Ye 
ya odan yeriJmal Belediyece yalak edil 
mittir. 

• 

---Yurdumuzun Tralı:,.. Kocaeli, Ece, 

U
• • ctlncil Ummnt lıltlfettlı Taha1n Uzer, 

tedaYı için blrkac do• kadar Viya na,. sldec:ektir. 

Galatada Kapnçinde Apostolun nn muayenesi cumartesi günü saat bu hususta hazırlığa başlamşlardır. 
kahvesinde kumar oynandıjı ve esrar 13 ten 18 eve pazar günü saat 10 dan * Sivu (TAN) - Şehir Mecliııi 
içildiği haber aJmmış, evvelki gece 18 e kadar Calalollunda Hava Kuru- ve Vilayet umumi meclisi 1 Şubatta 
ansızm arama yapılınıetır. Damguız mu binumda yapılacaktır. içtimalanna başhyacaklardır. Gürün 
iki tavla ile oyun oynandığı görllle. Mezbahada Ke1ilen Hayvanlo.r de, açık bulunan uınumt meclis aza-

k bunlar müsadere edilmtı aynca Birinciklnun ayında mezbahada lığı için seçim yapılacaktır. 

radeniz lı:J7Jlan Orta Anadolunun ı•f"P 
cenup mmtalı:aları tamam~n ka,,.ıa Ş 
Anadolu az bulutlu: Sinop, Van ,.im 
Anlrara, Kayaen, Sıvu Err:ıncan, 

ram lil1i cCÇ12Uttır. Rlizılrlar Kara 
kqılanlula prpten Cenubi Aruıdoluda 
maiden orta kuvvette esmıt. dicer 
kalarda ekseriyetle sakin lı:almıttU'. 

• G eçen ay içinde tehrlmlade 1'eDlc!en 21 
ev, 6 apartman ve 8 muhtelif olmak 

bere S5 bina yapdmll .,,. 164 bma tamir 
edilmiıtir 

:ah t Ahı • inde 50 O: mikta. 30040 karaman, 3920 dalhç, 3287 kı- * Sivas (TAN) - Şehrimiz baro-
ve ezga ıç gra vırcık, 13715 kuzu, 150 tiftik, 2739 ke- sunda yeni intihabat yapılmıştır. Baş 

rmda esrar da bulunmuştur. Apolltol çl, 1822 öküz, 88 inek, 382 dana, 6 kanhğa avukat Ahmet Göze, idare he
yakalanarak tahkikata baflallm!J - bola, 397 manda ve 387 malak kesil- yeti azalık1arına da avukat Celil ve 
br. miştir. Ziva secilmişlerdir. 

DUn Istanbuda hava tamamen 
ıeçmif. rtlsılr prpten unlyede iki 
imla Mmlıtlr. Saat 14 te baft tuJikı 7 
milimetre idi. En }'tlklelı: •11\tunet 7,4. 
diiailk 2.7 aantiuat olarak ka.vdedilmi 

i 
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Avrupa Sulhü 
Ba:tımından 

Konsey 
Omer Rıuı DOGRl! L 

Milletler Cemiyeti Konseyi, 
L dün 100 üncü topla~tısına 
aşladı ve her şeyden evvel ruzna-

Jnes• i h " li ın azırladı. Ruzname hır hay 
f~ilklüdür. Fakat anlaşılan bu de
İıı . toplantının bütün ehemmiyeti 

liltere ve Fransa Hariciye Na
:larının görüşmelerinde ve Av
~•da Sulh vaziyetini incelemele
lli :~c!ir. Avrupa sulbü namına ye
g"rii ır Unut verecek hiçbir allmet 
ı:. hıı~diğini söylemek, hata teş
b etıJıiYeceği muhakkaktır. Fakat 
h~iselerin aksülimellerinden 
IÖze iiınit izlerinin sezildiği 
rİll çarpmaktadır. Bunlann bi • 
A dai Japonyamn Avrupaya ve 
iı ~p~ nıenfaatlerine karşı aldı· 
1Jzauı l'azıyettir. Siyasi mahfillerden 
bl8Q haberlere göre bu vaziyet Al 
ltQJ Yan düşündürmiye başlamq 
Liı 111ıuyor ve bu düşünce hayırh 

1'1lh alaıneti sayılıyor. 

A Dlaşılan Avrupa devletleri· 
le Almanyayı düşG.ndüren 

lbesele, Avrupada hüküm süren 
:ılıklar, bilhassa Avrupanın to
llcı ter ve demokrasi namı altında 

h.lok halinde görünmesidir. 
1J ttbıku bu vaziyet, J aponyanm 
.:: Şarkta istediği gibi hareket 

esine ve Avrupa devletlerinin 
..._.aatlerine lakayt davranmasına 
:ebep olnıaktadır. Şayet Avrupa 
~"letıerı kendilerini derleyip top
) 

1 
ve Avrupa sulbünü koruyan bir 

~tarlana Uzak Şarkta 1taqı. 
lldd ları tehlike de, hiç olmazsa, 

Setini kaybeder. . 
._ 1IUı llanıına hayırb bir allmet f:- ikinci bir nokta eski Bel
'dfba Bqvekili M. Van Zeeland'ın 
4_.iarun iktısadl vaziyeti hakkın· 
at- rapordur. Raporda her teY· 
~ ~ beynelmilel noniıalı tica· 
~ ta -V&&4U.& .,. .. ,, ...,, .. auca.UUUIU-Ul 

~ tebartız ettirilmekte •e bun· 
te4ir ._arlan apaçılr g"ôsterllmek
~ Bu da Avrupa devletlerini 
lbeth dl banş lehinde düştlnmlye 
)or ur edecek mahiyette sörttlii
ır......•e_ bu suretle umumi barq ba· 
~an bir ümit daha kazanılı-.,or. 

D lier alimetler daha mahdut 
~ bir mahiyettedir. Bunlann 
-... .. !~lteredeki mali ve iktısadl 
tie--..uuıı, hüktimetin,Almanya ile 
~ lllaU münasebetlerini yenile
'-a ' Yolunu araması için yaptık 
~ iefebbüstür. İngiltere hükQ • 
--~bu Dıahafili hoşnut etmek için 
lecti-ıı&ll'llıalar yapmak lilzmnunu his 
a:r ve bu yolda çalışıyor. 

" ile daıı başka İtalyanm İngilte • 
' bütün münasebetlerini w 
U.tt lelerini tetkik etmek istedili 
diıetf •Urtiinıekte, ve İtalyamn bu 
~ısrar ile takip ettiği anla· 
ı.11 iki tadır. Bazı siyasi mahifiler, 
-- taraf arasında şümullü bir 
de 1'fılıaıun kapısı açıldığı takclir· 
lb~h bir anlaşmıya varmanın 
a.ı.--• olacağım iddia etmektedir 

lbi~;ı" lehinde sayılan bu ild i
lle en başka en nihayet Almanya 
ili ~ Garbi Avrupada ye
•111ıct. ltillf zemini bulmak busu
li d lloktai nazarlarının değişti· 
)11-~.~lli Dıahiyette bir Amil sa• 
~tadır. 

~=-Yin Yiizüncü toplantısı sı· 
lialerd: b~?1assa bu meselelerin. ko 
leli11 kı 1°riişiileceği ve bu Amil • 
1-ş.ı. Yıneti tahkik edileceji an-

Yor, 
Batfln bu .. .. ı . t" te .. eıee . goruşme erın ne ne ı-

ee1t bb- eği ve sulbü takviye ede • 
eatl. iP Çare bulunup buJunamıya· 

111ı.011se • l'a 81t'·- Yın toplantısmdan son-
..,_ -.ılacaktır. 

INGILTERE· 
~· 

1•dded·ı l..o 1 •11 Bir Teklif 
lar ~26 (A.A.) - Tredünyon· 
llebtıneı een inin genel konseyi, bey· 
~etler a·d~aJar federasyonu ile 
btı- biı-lllt ~ği -:rasmda daha sıla 
-~ lehındeki projeyi red 
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ROMANYA: 

Seçim İçin 
Tedbirler 
Kararlaştı 

Bükreş, 26 (A.A.) - Dün akşam 
toplanan kabine, önümüzdeki seçim 
esnasında sükun ve nizamın temini 
hususunda aşağıdaki tedbirleri ka
rarlaştırmıştır: 

ı - Tanınmış bütün partiler, ka-
nunlar çerçevesi içinde pr~paganda
hürriy.etine sahip olacaklardır. 

2 - Seçim dairelerinde yabancı 
eşhas, hiçbir siyasi faaliyette buluna 
mıyacaklardır. 

3 - Memurlar, siyasi tezahürlere 
iştirak etmiyeceklerdir. FranıaJa gizli silah depolan 

auçlularınJan T enaille 4 - Yan askeri mahiyetteki teşek 
küller memnudur ve bu husustaki ka 
nwilar, bütün şiddetile tatbik oluna- FRANSA: 
caktır. 

• 
Bir lnf ilô.k 

5 - Nizamın ve yukandaki karar· 
ların tam olarak tatbiki için mahalli 
jandarma kıtalannı takviye etmek 
iizere lüzumu kadar asker harekete o FeT V,• • 
geçirilecektir. n uç n l ş l 

Liberaller Arasında l Ö e• 
Beigrad, 2a <A.A.> - v~me ga- /dürdu 

zetesine göre, Romanya.da liberal fır 
kası içinde bir takım tahrikat yapıl Paris, 26 (A.A.) - Villejuif bele
makta olduğu ve hatta B. Tataresco diye J.aboratuvannda vuku bulan bir 
ile B. Bratiano'nun taraftarları ara infilak neticesinde on üç kişi ölmüş
smda bir ihtilaf zuhur etmiş bulun tür. Laboratuvarda C. S. AR. mese
duğu bildirilmektedir. lesi dolayısile yapılan araştırmalar 

esnasında ele geçirilen bombalar tet 
kik edilmekte idi. AMERiKA: 

Japonyaya Boykot 

Kararına Aleyhtar 
Miami, 26 (A.A.) - Amerikan iş 

konfederasyonu icra komitesi, bura 
da ~ptığı toplanbda, lngiltere, Fra.n 
sa, Isviçre, tsveç, Sovyetler Birliği 
ve Holanda gnıplarmm Japon aleyh 
l.i1.l.1 dAVllVWU\ uuyH.Vı. ~ı..ı.ııa.Kırnı ua-

h!l olmak teklifini ret eytemı., fakat 
ayni zamanda "Japonya.nm gayri me 
deni bir surette ve sebepsiz olarak 
yaptığı tecavüz harbini,, takbih ede 

rek federasyonun geçen konferansın 
da kabul edilen Japon aJeyhtan boy 
kotaj sistemini tatbika hazır olduğu 
mı bilıd'irm.iştir. 

Çok Garip Bir 
Sema Hadisesi 
Parls, 26 CA.A.) - Dün akşam 

Avnıpamn §imal mıntakasmda, kırk 
seneıdıenberi görUlmem. § semavi bir 
bA.dise müşahede edilmiştir. Güneşin 
batmasından sonra semanm aydınlan 
dığı görülmüş, cenubişarkiden gelen 
ıarmızmıtra.k muazzam bir alaimise 
ma meydana çrkmJ§ ve bunu porta.. 
kal rengi, beya.z ve nihayet yegil zi. 
yalar takip etmiştir. 

İnfilik iki kilometre mesafeden 
işitilmiştir. CicarıiAki evlerin cam
lan kırılmıştır. 

Komüni1ıtler ve Sağcdar 
Paris, 26 (A.A.) - De Kerillis, 

Epoque gazetesinde Humanite'nin 
bir yazısına telmih ederek diyor ki: 

"Fransız nasyonalistlerile komü
nistler arasında tek bir temas nok
tası vardır. O da, müşterek Alınan 
au~manugı.,. 

it lhtillflan için 
Paris, 26 (A.A.) - Hükfunet iş an

laşmazlıklannın halli hakkındaki ka 
nun projesini parl!mentoya vermlş
tir. Devlet bakanı Frossard, perşem
be günü, alakadar encümen huzu

runda bu kanun projesinin esas pren 
sipleri hakkında geniş izahat verecek 
tir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
KISA HABERLER 
• Yünan hUldlmeti, Atina, Korfa ve 

Se11nikte racb'o latuyonlan kurmak 
üzere bir Alman firmuile anlatıDıttır. 

* Avuıtmyanm H"tlerci ıeflerinden 
Dr. Tan tevkif edilmiıtir: 

* Meşhur Paria aersisi yıblmıya 

baıtlanmıeur. Aııkaz 25 tonu bulacak 
tır. 

* Alman - Leh ademi tecavüz mi 
ıakmm yıldönümü münaıebetile Var 
ıova razeteleri hararetli dostluk nee 
riyatı yap170rlar. 

* Irak Kralı, Mısır Knlma ~len 
me hediyesi olarak kıymetli bir kılıç 
hediye edecektir. 

iSPANYA: 

Hükiimet Kuvvetleri 
T eruel Harbinde Bir 
Zafer Daha Kazandı 

Londra, 26'(Radyo) - ispanyada~ 
Teruel muharebe!erine dair ' buraya l llı-:!!!!!!!!!!ii~~~~~!!!i!!!!!'!!!!~~~ 
gelen son haberlere göre, hükiımet SÜYEYŞTE : 
kuvvetleri Teruelin şimali garbinde 
yetmiş kilometre k~ar ilerlemiş ve 
asileri şiddetle kovalamıştır. ~mhu 
riyetçilerin taarruzu Singra mmta
kasmda Cata.k>yud - Teruel boyunca 
devam etmiş ve mühim bir tepe i~ 
gal olunmuştur. Bu mmt.akanm ~,,rk 
ve garbindeki kollar Lahayanm ilk 
evlerine kadar varmışlar ve Smgraya 
sokulmıya muvaffak olmuşlardır. • 

Askeri Hazırhklara 
12 Milyon 

:lflEK 
Y enicami Kemeri 1 

[Yazan: B. Felek] , 

Eminönü açılıyor. Hep öğrendik ki, 
Köprüden bakınca Mısır çarşısmın 

Yenicamiye bitişik olan kapısını ıö
recekmişiz. O halde Balıkpazannm 

balıkçılar köşesine kadar olan kısmı 
gidiyor, demek. Doğrusu bir Çin pa
zarına benziyen o mübarek yer böy• 
le bir temizlik olmazsa pek ortada 
kalkacağa benzemiyor. Gerçi orada· 
ki ticarethaneler, arka taraftaki hu 
larda bulunan yazıhaneler biraz te
dirgin olacaklar amma. tabii şimdi· 
den tedbirlerini almış olsalar gerek· 
tir. 

Ben esasen bugünkü yazımda Da· 
hkpazarından bahsedecek değilim. 
Beni Eminönü meydanının açılması 
sözü oraya sürükledi. Maksat fU: 

Dolaşan rivayetler arasında mey. 
dan açılırken Yenicami kemerinin de 
yıktınlacağı söyleniyor. 

Gerçi bundan sonra mahfe) kapı. 
sından atla girip camiye çıkacak htiıa 

Barselonamn neşrettiği '3on resmi 
tebliğ şudur: 

"Teruel cephesinde tayyarelerlmi. 
zin yardımile düşmana taarruz ettik 
ve 1080 rakımlı tepe ile Casa de la 
Olla'yı zaptettik. On beş tayyaremiz 
bir Frankist patlayıcı maddeler tepo 
suna 7500 kilo mecmu sikletinde bom 
balar atmışlar ve depoyu berhav& et 

Sterlin Harcanacak 
-o---

Kahire, 26 (A.A.) - Sil-
veyş kanalı mıntakasmda Mı

sır hilk6meti tarafından İn· 
giliz ordusu için yapılacak 
k.ışlalarm ve diğer askeri in
şaatın masrafı, 1Z milyon İn
giliz lirasına balit olacak ve 
bu arada Süveyş mıntakasın
da altı tane de tayyare karar
gahı yapılacaktır. 

. kar kalmadı amma, içerisinin ne ne
fis bir eser olduğunu bildiğimiz mah
felin bindiği kemerin yıktırılması 

- Matbuat Kanununca cürüm teşkil 
etmesin diye daha fazla söylemiyo
rum - pek ayıp olur. 

mişlerdir. 

Teruel cephesinde beş cümhttriyet 
avcı tayyaresi ile altı Fran.kist bom. 
bardmıan tayyaresi arasında bir ha. 
va muharebesi cereyan etmiş ve rlilş • 

Londra, 26 (A.A.) - Röy-

84'lki: 

- E, bu kemer böyle orta yerde 
sipsivri duracak mı? diyenler vardır. 

Evet, bu kemer de tarihi kıymeti 
haiz olan her kemer, kapı, duvar, 
çeşme gibi caminin yanıbaşında du· 
rursa kıyamet mi kopar? 

Parise gidenleriniz - eitmiyen de ma.n tayyarelerin.den ikisi dUşürüL ter ajansının resmen öğrendi-
müştilr., , ğine göre, Mısırdaki zırhlı oto-

Salamanga hUkflmeti Terı.ıelde son mobil miktan kafi görülmedi- l 
kalmadı ya - görmüştür: 

Büyük buJvann ortasında duran 
(Sen Marten), (Sen Deni) kapılan es.-taarruzların hepsini püskürttüğünü. \ ğinden pek yakında oraya bir 

Ctım.huriyetçilerin yüzlerce ölü bırak tank taburunun gönderilme-
tığmı bildirmektedir, \ snie ~arar verilmiştir. 

M.adrit cephesinde CtimhuriyetÇi - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iil!!!!!!!iii!!!!!!i!!!!!i!ii!!i!iiiiiiiiiiiiiiii~ 
ler, şehrin şiınaı garbinde Uç tepe iş. 

gal ve derhal bu tepeleri tahkim et. Fi LI STI N 
mişlerdir. Bu sayede cümhuriyet ba : 
taryalan Azinolda • Bellchie - Ca-
rilna yoluna hikim olmuştur. Be y h d• 

Bugün hükumetin 15 tayyaresi Va. lf a U 1 
lodola. iı;:tu:syor. ve demir::t:>lunu §id. • 

detle bombardmıan .. i1ta..-------,.Devleti isteniyor 
Asilerin tayyareleri dün Barselo-

nayı bombardıman etmiş ve giddetli 
mukabil ateşle karşılanmıştır. SWdl.. 
net silratle teesils etmiştir. 

Cebelilttanktan bildirildiğine göre 
bir lngiliz muhribi, asiler tarafmdan 
tevkifi istenilen bir Ingiliz gem.isfııf 
kurtarmış ve gemi yoluna devam et. 
mi§tir, 

Aailere Göre 
8al•mank•, H (A.A.) - y.,., 

bir k•ynaktan verilen malOmata 
.... mı 

ıere. 

Teruel muh•rebeal ılddetlnl muh•fu• 

etmektedir. HUk0mft91lerln mukavemeti 

kırılmıt ve mllllyetperverler bir miktar 

llerlemlılerdlr. Bu malOm•t• b•kılıru, 

hUkOmetçller pek az muk•bll taarruzda 

bulunuyorl•r. Kırk gUn aUren mUc•de· 

lede, mllllyetperverler beı bin ealr •lmıı

lardır. Bunl•rın aralarında ubltler de 

v.,.dır. 2150 hUkOmet t•yyueal yere dD· 

tUrUlmUftUr. HUkOmetçllerln zayiatı 80 

bin kltldlr. HUkOmetçller bugUn ancak 

1200 kllometre ı.zunluAund• bir uhll• 

m•llktlrler ve harp gemileri de manevra 

Kudüs, 26 (A.A.) - Siyonist lide
ri Ben Gorion dün Londraya gitmiş
tir. Gelecek hafta da lider Weizmann 
kendisini takip edecektir. İki lider 
Filistinde bir Yahudi devletinin der 
hal tesisi için enerji ile çalışmak is
tiyorlar. Bunun aebebi yalnız Filis
tinde her gün biraz daha gerginle
şen vaziyet değil, Siyonistlerle sade
ce kendilerine Filistinde milli bir 
yuvanın teminat altına alınmasını 

isteyen difer Yahudiler arasında git 
tikçe şiddetle cereyan eden müna
kaşalardır. 

Kudüs, 26 (Havas} - Maverayı 
Ürdün Emiri Abdullah dün akşam 
Kudüse gelmiş ve fevkalade komise
rin misafiri olarak Kudüste kalmış
tır. 

· Üniversitelilerimiz 
Tetkik Seyahatinde 

ki Paris surlarının kapılarıdır. Onlu 
için de: 

- Ne diye bu kemerler böyle sip. 
sivri ortada duruyor! Denebilir. Li· 
kin kimse aldırmaz. 

Londrada (Mermer Kemer) denen 
bu çeşit kapılardan bir tanesi phrin 
en kalabalık ve maruf caddelerinin 
birinin orta yerindedir. Bizde de g. 
minönü meydanında böyle bir kemer 
bulunursa (modem) abidelerin aksi-
ne olarak hiç olmazsa meydanın bi
raz sinıetrisini bozar da ona başka 
bir güzellik, ayrı bir zevk verir. 

Onun için, Türk mimarisi içinde 
tezyin sanati bakımından bir şah .. 
ser olan caminin bu kumına iliştim .. 
mesini alakadarlardan cidden rica e
deriz. Günah olur vallahi! 

F ransada Kanlı 

Bir Rezalet 
-<>-

Vergi Borçlusu Bir Aile 
Jandarmaları öldürdü 
Aile de Mahvoldu 

BirÇOk yerlerde halk semada bir 
ya.ngın manzarası veren zi.yalardan 
U,rJanüş V'e ziya kayboluncaya kadar 
heveca.n devam etmiştir. 

İıa.dise lngiltere, HolA.nda, Belçika 
lsviçre, Avusturya., Portekiz w Şi. 
maU ltalya.da.n göriiJmUştür. 

* Inciltere ile ltalya arasında rele yapamıyorlar. 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Profesör 
B. Muhlisin riyasetinde İstanbul ü
niversitesi talebesinden 36 kişilik bir 
heyet, bir hafta Macaristanda tetkik 
seyahati yaparak bir çok kültür mü
esseselerini gezmişlerdir. 

Le Mans-Fransa, 26 (A.A.) - "La 
Fleche,, civarında bir köy evinin fed 
şartlar içinde muhasarası o havalide 
heyecan uyandnınıştır. Geçende &en 
çiftçi Cormel'in ailesi, mtlteveffaıım 
vermemi§ olduğu vergileri tahsil et. 
mek llzere tahsildarın yaklaştığ m ga 
rünce çiftlik b1nasmm kapılarım ve 
pencerelerini sıkıca kapamıştır, Tah 
sildar, polis çağırmış ve p:>lis te bir 
çilingire kapıyı açmasını söylemi§t,ir. 
Fakat o aralık içenden tilfekle ate§ e 
dilmiş ve çilingir derhaı ölmilştUr. O 
zaman jandarmalar evi muhasara et 
mi§!erdir. Evdekiler teslim olur gibi 
yapmışlar ise de kendilerine yakıaşan 
jandarma zabit vekilini öldUrdUlrten 
sonra yine eve kapanmışlardır. Polis 
eve ateş vermek mecburiyetinde kaL 
mıştır. Birdenbire Cormel'in oğull~ 
rmdan biri meydana çıkmış ise de e. 
ve nezaret eden janda.rma.nm ti1feil 
ateş almadığından silihını kullanama 
mış ve çiftçinin oğlu kaçm.ıya muvat 
fak olmuştur. Fakat jandarmalar 
Cormel'in d'ğer oğlu ile, esvaplan ve 
saçlan ateşler i<;inde firar eden çift. 
çinin kansını öldürmüşlerdir. 

cek hafta ticaret müzakeresi baılıya ı (Franco kaynağından gelen bu tel
caktır, S graftaki malUınatın pek mübaligalı 

•••••••••••••••••••••••••••• ld 
o uğuna hükmedilebilir.) 

BiR §.AYIA MÜNASEBETILE BiR RESiM: 

Jstanbulda çıkan bazı gazeteler, dün, radyo haberi olarak, Porteklze 
dair bir isyan şayiası neşrettiler. Bu haber, henüz teyit edilmiş dejildir. 
Şayiaya göre, Portekizde Franco'cu İspanyaya aleyhtar olanlar isyan et

• 1 ••iler üzerine gönderilen askerler de onlara iltihak etınit- Bu --
nııf er,.... • d . ,,_ 

...... .n--betile Portekis ordusuna aır bir resfm n~t.ann. Rulriha 
7ia KUUll 

Portektzde dikt~törltik htikiim stirmekted.ir. Resimde, bir askeri milfre
zenin seçitr esmini sörflyoruz. İsyan pyialaruıdan sonra tek bir telgraf: 
Lizbon, Z6 CA.A.> -Şarap mahzenlerinin kQntrolü yüzünden bir çiftçi ile 
çıka~ lhtilif, jandarma ile köylü arasında müsademe ile neticelenmiştir. 
Bir olti. birkac vualı vardır. 

J 
Hava Tehl:kesi için " 
Şarkikarahisar 26 (A.A.) - Halke

vinde hava tehlikesine karşı k.orun
ma çarelerini öğreten ir kurcı aç1lmış
tır. Hükumet doktoru Mehmet Ranı 
Halkevinde toplanan şehirli ve köylü 
büyük bir kalabalık önünde hava teh 
ilkesinden korunma çarelen ve Çf' -

şitli zehirli gazler hakkındtt alika ile 
takio edilen bir konferans vermistir 
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CİNAYET: 

idam Cezası 13 
ıl Hapse Çevirildi 

ah <eme, Hadisede Tahrik Bulun
duğunu Kabul Ederek Karar Verdi 

Dün nğırceza mahkemesi, evvelce lunduğu halde Kerestecilerden geçi
verilen bir idam kararını, temyizin yormuş. Ali isminde birisinin kadın
bozması üzerine 13 sene hapis ceza- lara laf attığı zehabına kapılmış ve 
sına çevirmiştir. Davanın suçlusu· sustalısını çekerek iki yerine sapla
Yusuf isminde bir gençtir. Mahkeme dıktan sonra kaçmıştır . .Mahkeme, su 
ye, iki jandarmanın önünde getiril- çunu sabit gördüğü için evvela bir 
miş, reisin bir diyeceği olup olmadı- sene iki ay hapis cezası vermiş, hal. 
ğı hakkındaki sun.line cYok!> ceva- buki, Ali, daha evvelce de yine yara
bını vermiştir. Bundan sonra, hazır- lama suçundan Üsküdar hapisancsin
lanan karar okunmuştur. Hadise şu- de 10 ny yattığı anlaşıldığı için sa
dur: bıknsr gözönünde tutularak ona göre 

Yusuf, 937 yılının 1 nisan günü hükmünü vermiştir. Nurl, mahkfımi 
Mari isminde kendisine yüz vermi- yet milddctini tevkifhanede geçirdiği 
yen bir kadını yaralamıştır. Kadının için serbest bırakılmıştır. 

kahveci Gaffurun teşvikine kapıldı- T evkifhanedeki yaralama 
ğını da kafasına koyduğu için, bir 
gün Gaffur kahveden evine giderket>. 
önüne çıkmış, beş yerine saldırma
sını saplamak suretile öldürmüştür. 
Mahkeme, Yusufun muhakemesini 
yapmış ve hadisede kast olduŞunu 
nazarı it::bara alarak idam karan ver 
mişti. 

Dün ağırccza mahkemesinde, Tev
kifhanede Eminle Halili öldürme kas
tile yaraladığı iddia edilen Yusufun 
muhakemesine devam edilmiştir. 

TAN 27-1.938 ~ 

ACIKLI BiR ZIYA 
Selanikte Oçüncü O/du Ko

mutanı Mütür Hayri ve Debre ve 

Perittine eski saylavları İsmail 
ve Fuad {Pqalar) in torunu ve 

eski tüccardan Deh reli Fuad De

riner'1n kızı Seniha Deriner du

çar olduğu hastalrktan kurtula
mıyarak henüz pek genç yaşın

da irtihal etmittir. 

Cenazesi bugünkü Pertembe 

günü saat birde Heybeliadasm

da Hamam sokağında 25 nume.. 
rolu harreden kaldırılacaktır. 

Köprüden kalkan 12,10 vapu
ru merasime yetİfİr. 

Düğün Tehiri 
Muharrir Peyami Safanm bu ak

şam Tokatliyanda yapılacak düğünü. 
eı?inin rahatsızlanması üzeri.ne Şuba
tın 24 üncü Perşembe günü akşamına 
tehir edilmi§tir. O gece, saat 10 da 
yine Tokatliyanda yapılacaktır. 

ZA YI ·- Istanbul Gümrükleri sro-
"' tl§ mildUrlüğü muhasebesinden aldı _ . 
ğım 110278 sayı ve 23-12-937 tarihli 
399 liralık makpuzu zayi ettiğimaen 
yerine ka.yıd suretini alacağun. Aslı
nın hükmü olmadığını ilan ederim. 

Ohan es 

• Bu akıam ESiRLEA 
!~:~ GE . 

Müthiş bir korsanlık hayatına ait harikulade macera ve 

sergüzettleri tasvir eden Fransızca sözlü şaheser. 
Okyanusyada cehennem .•. Habeşlerin ihaneti .•• 

Baş rollerde : 
VARNER BAXTER ve ELIZABETH ALLAN 

ilaveten: FOKS JURNAL dünya havadisleı;i --------P 
,----------------------IDmı--------------------~ Bu akıam 

SARAY SiNEMASINDA 
1937 Amerika film müsabakasında {Romeo Julyet) ile 

beraber birinci mükafatı kazanmış olan ve 

FREDIE BARTHOLOMEW 
taraf mdan temsil edilen 

CESUR KAPTAN 
Fransızca sözlü fiJminin ilk iraesidir. Teessür, macera ve aergü zeştlerle dolu teknik bir 

~--------------şaheserdir.--------------·~ 
--------------~~--~~~~~--~--~~~~~-----------------~----------------------------_____./ , .. - ' ' BU AKŞAM T U R K sinemasında BÜYÜK GALA 1 

M~~1!!~nya~ra~i~öc~1~~ : 
R A K S (Fransızca) 

_ . ·ii.t,:.- ·r_'- • '°'" -' __ ,~-... _~·~·,_ 
· ı· ·- -·c1· ı· · .·.~·. . ·:('·a·: . . .··. -~.' .. 1' ';.;,-••. ,. .. 

~.. :.~. '/· >V f ... :;., ..... .' ,~·.,,. . .. ~- ... ;.:. -~: ·. J •. . t .•· oJ-. "..... ··. ,,. -~-"' ~· \~ . 

Bugünlrli program: 
ISTANUUL RADYOSU: 

1 
b 

• 

le 

Temyiz, bu karan bozduğu için 
muhakeme tekrarlanmıştır. 

Mahkeme, suçlunun asliye mahke
mesinde başka bir dosyası daha ol
duğunu, öğrendiği için dosyaların 

birleştirilmesine karar vermiştir. 

ölümüne Sebep Olmuş 

Kendir ve l{eten Sanayii 
TORK ANONİM ŞlRKETl 

MECLİSİ İDARESİNDEN: 
İdare meclisinin 21/1/1938 tarihli 

içtimaında Şirketimiz ortaklarının 

A Ş K MARIKA R'ÖCK • CAROLA HÖHN, 
N E Ş ' E JOHANNES HEESTERS • IDA WOST Öğle Neşriyatı: ti 

Saat 12,30 PUUda türk musikisi, ıı.~ 
Bazı şahitler dinlendikten sonra 

ölen Gaffurun da Yusufu tahrik e
dici sözler söylediği neticesine varıl
dığı için. mahkeme, suçluyu 18 sene 
hapse mahkum etmiştir. Gaffurun 
Yusufa sövmesini de nazan itibara 
alarak eczasını on üç seneye indir
miştir. 

Mahkumiyetini Tamamlamış 

Dün ağırceza mahkemesi, Nuri is
minde bir genci, 1 sene altı ay 'on 
gün hapse mahktım etmiştir. Dava 
§Udur: 

Nuri, bir gece yanında kadınlar bu 

Kamarot 
~ 

Müshilden mi 
Zehirlendi? 

Müddeiumumilik dün şüpheli 
bir ölüm tahkikatına el koymuştur. 
Reşit vapurunda kamarotluk yapan 
Mehmet Ali, evvelki gün vapurdan 
nynlmış ve hamama giderek müshil 
almıştır. Evine dönünce şiddetli ağ
rılardan kıvranmıya başladığı için 
Beyoglu belediye hastanesine kaldı
rılmış ve biraz sonra da ölmüştür. 
Tabibiadil Enver Karan, cesedi mua
yene etmiş, ölümü şüpheli bularak 
morga kaldınlmasına lüzum göster
miştir. Morg, cesedin ihşasında zehir 
anyacaktır. Verilecek . rapora göre, 
tahkikata devam edilecektir. 

Ebenin Suçu Y okmut 
Samatyada Ali Fakih caddesinde 

ô6 numaralı evde oturan kunduracı 
Mesut, refikası doğururken çocu_ 
ğunu öldürdüğü iddiasile ebe Binnaz 
aleyhine ltir dava açmıştı. Müddeiu
mumilik, tahkikata başlamış ve ço
cuğun cesedini de morga kaldırtmış
tı. Morg, dün raporunu müddeiumu
miliğe vermiştir. Çocuğun ana rah
minde vilili usret yüzünden öldüğü 
anlaşılmıştır. 

llaveten 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 

dün bir ö~me sebep olma davasını 
neticelendirmiştir. Davanın Davit is
mindeki suçlusu mevkuftu. İddiaya 
göre, Davit, kullandığı otomobilini 
Sofiya isminde bir kadına çarptıra
rak öldürmüştü. Mahkeme, suçu sa
bit gördüğü için Davide bU- sene ha
pis ve 50 lira ağır para cezası ver
miştir. Ölen Sofiyanın çalınan kor
neyc rağmen yoldan çekilmemiş ol
ması hafületici sebep sayılarak ha
pis cezası 8 aya, para cezası da 20 li
raya indirilmiştir. 

Ekler Jurnal - Ayrıca: Dünyanın en 

küçük piyanist konseri senelik umumi heyetinin sureti adi- El•••••••• 
yede içtimaa daveti karar altına a- ------------------------------
lınmıştır. , Beyoğlu Mıntakası Tahsilcit Müdürlüğü 

Ticaret kanununun 361 inci ve da- Feriköy Tahsil Şefliğinden: 
bili nizamnamenin 49 uncu madde- Şubemize, kazanç ve muamele vergisinden borçlu Jüt mensucat do-
sine tevfikan 21 şubat 1938 tarihi- kuma limited şirketinin İstanbul İthalat gümrüğü Beşiktaş antreposun
ne müsadü Pazart~i günü saat 14 da mevcut ve mahcuz 80 balya Jüt ipliği gümrük resmi muamele vergi
de Galatadaki l\fanhayim hanının 3 si ve sair bilcümle rüsum müşteriye ait olmak üzere 2 şubat 938 tarihi· 
üncü katındaki Şirket merkezinde ne müsadif çarşamba günü saat 2 de mahallinde satılacağındı;m istekli}e
aşağıdaki ruznameyi müzakere et- rin güvenme akçalarıyla mahalli mezkfırda bulunmaları füın olunur. 443 

KACAKCILIK: 

Kaçak Mal 
Satarken 
Yakalananlar 

Bir müddcttcnberi piyasaya kaçak 
halı sürüldüğü nazan dikkati çek
miştir. Bunun üzerine muhafaza me
murları Kapalıçarşıda gizli bir araş
tırma yapmışlar, Şerif isminde bir 
Halepli ile bunun vnsıtası olan Hüs
nüyü, beş kaçak ve kıymetli Acem 
halısını satarken suç üstünde yakala
mışlardır. Yapılan tahkikat netice -
sinde bu halıların memlekete gizli o
larak sokulduğu tesbit edilmiş, suç
lular asliye beşinci ceza mahkemesi 
ne vcrilbişlerclir. 

mek üzere en az (5) beş hisseye ma
lik hissedarların içtima gününüdcn 
bir hafta evveline kadar şirket mer
kezine veyn Milli Bankalardan biri
ne hisselerini tevdi ederek mukabi-
llnd duhul1' --.. -ı..-'-- -•-ı 

ve t-0p1antıda bulunamıyııcak hisse
darların da nizamnamesinin 59 un
cu maddesine göre diğer ortaklardan 
kimi vekil edeceklerse bildirmele
ri ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakip ra

porlannın okunarak 1937 se
nesi bilanço ve hesaplarının 

tetkik ve tasdiki ile İdare mec 
lisi ve mürakibin ibrası. 

2 - Temettüatın stıreti tevzü. 
3 - Nizamnamenin 27 inci mad

desi mucibince vazüesi hi
tam bulan üç idare meclisi a
zasının yerlerine yeniden aza 
intihabı. 

4 - 1938 senesi için mürakip in
tihap ile verilecek ücretin ta
yini. 

Muhammen bedcllerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 gurup mal 
zcmc her gurup ayn ayrı ihale edilmek şart.ile 4.....:2-1938 cuma günü saat 
10,30 da Haydruı>a§ada Gar binası içindeki Komisyon tarafından açık ek 
siltme ile satmalmacaktır. 

Bu :işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarmda 
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komis 
yona müracaatlan lazımdrr. ı 

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

1-1600 metre muhtelif ebatta bez hortum muhammen bedeli 1773 lira, 
muvakkat teminatı 132 lira 98 kuru§tur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Sağlık propagandası için nilmwıeleri Vekalette mevcut yedi cins 

renk1i afişin bastırılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
_2_~fholA ~.ı...ı...-A..-f-+.!-o: '16••ıh•~'• ·~• ....._~' •-•..U•~-.-ı.--••_. 

'komisyon marifetiyle ve 31-1-1938 Pazartesi günü saat 14 de yapıla 

caktır. 
3 - Teminatı muvakkate mikdarı (562) lira (50) kuruştur. Teminatı 

muvnkkate nakten komisyonca almamıyacağtndan bunun daha evvel 
vezneye yatırılmış olması ve makbuzunuh zarfı içine konulması lazım(lır. 

4 - Zarfların 31-1-1938 günü s e.nt on üçe kadar komisyona verilmiş 
olması ve dış taraflarının mühür mumu ile mühürlenmiş olması §arttır. 

5 -.Şartnameler Ankarada Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekateti Sağ1ık 
propagandası ve tıbbi istatistik umum müdürlüğünde, lstanbulda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 
6 - Nümuneler Sıhhat Vekaletindedir. (63) (166) 

Türk Hava Kurumu lstanbul Vilayet Şubesinden: 
26 Kanunusani 938 tarihinde yapılan artırma neticesinde kurban de

rilerine verilen bedel muvafık görülmediğinden artırmanın 31 Kanunu
sani 938 Pazartesi günü saat on bire temdit edildiği ilim olunur. (503) 

lstanbul Liman Sahili Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait İzmir Motörü teknesinin tamiri ve makinasının 
Dizel'e tahvili için yapılan eksiltmeye hiç bir istekli gelmediğinden ek
siltme 1 şubat .1938 salı günü saat 15 te tekrar yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 6900 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname şunlardır: İdari şartname, fenni şartname ve 

proje. 
4 - İstekliler bu şartnameleri ilişiklcriyle beraber 55 kuruş mukabi

linde merkezimiz levazımından alabilirler. 
5 - Muvakkat teminat parası 517 lira 50 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptığına dair resmi vesi

ka ibraz etmeleri ve teklü mektupların saat on dörde kadar komisyona 
vermeleri şatttır. (493) 

lstanbul U. Manifatura ve Tuhafiyeciler 
Müstahdemini Kurumu Ba,kanlığrndan: 

Cesette Otopsi Y apılannyor 
Morg, üç gün evvel Kasımpaşada 

çöplükte bulunan çocuk cesedi üze

rindeki tetkiklerini bitirmiş ve rapo

runu müddeiumumiliğe vermiştir. 

Ceset, çok tefessüh ettiği için otopsi 
yapılamıyacağı anlaşılmıştır. Polis 

ve müddeiumumilik cesedin kimin ta 
rafından atıldığını araştıracaklardır. 

2 - 500 Metre yelken bezi (Emprenye) muhammen bedeli 4750 lira 
muvakakt teminatı 356 lira 25 kuru!lur. . 

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

• • • 

16-1-938 tarihinde aktedilen senelik kongremizde ekseriyet hB.sıl olma. 
dığmdan mezkflr kongrenin 30-1~938 e tesadüf eden Pazar günü saat 10,30 
da Cemiyetin Beyoğlu Suriye geçidi 12 No. lu merkezinde aktedileceğin. 
den arkadaşların yevmi. mczkfırda hüviyet cüzdtınlarile beraber gelmeleri 
ilan olunur. 

Ankara ikinci noterliğine: Anka,. ı Ista.bul 4 üncü fora mcmurluguv n-
Haydarp~a deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 40000 

ton maden ko··murünUn vagonlardan yere boc:ıaltılması ve yerden makine ve rad~ Seçkin ~okağında l-3 numaralı 1 dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
~ magazada kaın (Ankara şark pazarı . . . . 

vagonlara yükletilme işi 3. 2. 938 tarihine mUsadif per§embe günü saat 15 Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü A- paraya çcvrılmesıne arar verılen hır 

--i\-

RÜSVET: 

Havadis, 13,5 Plfikla tUrk musikisi. ıs bı 
Muhtelif pltik ne$riyatı, 14, SON ki 
Akşam Neşriyatı: -1 ın 
Saat 18,30 Çocuk tiyatrosu: Tiltı1 ve 

til istikbal dıyarmda) 19, Vedia Rıza 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi 
halk ııarkıları, 19,SO Spor musahabeleri: 
ref Şefik, ı9,55 Borsa haberleri, 20 C~ 
Klimil ve arkadaşları tarafından Türk pr 

tıikisi ve halk şarkrlan, 20,30 Hava rapOrf 
20,33 Omcr Rıza tarafından arabça İ;öyl 
20,45 Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: lbrab 
Ali, Küçük Safiye, kanun Muammer, Jd 
net Hamdi, tanbur Selahattin, ut ccvctc'-
Kozan, Keman Cevdet, (Saat ayarı) 21·1 Ö 
Orkestra, rcfakatile Bedriye Tüzün şaP' 
21,45 Orkestra: d 

1 - Maillart: Lcs dragons de Vilİ$~ 1 
Cuverture, 

il .. 

Galtan. 
3 - Sarasate: .Romanza Anda.\ııza, 
4 - Glazounov: Bacchanal, 
5 - Bsohaikovsky: Divrtimento, 

22,15 Ajans haberleri, 22,50 Plakla solo~.ı 
opera ve operet parı;alarr, 22,50 Son hail" 
lcr ve ertesi günün programı, 23 so~. 

• ANKARA RADYOSU 
Öğle Neşriyatı: . 
Saat ı2,30-12,50 Muhtelif plak neŞiıf 

tı, 12.50-13.15 Plik: Türk mus kisi ve bJ 
şarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve harici il' 
ber}er, 17,30--18,30 Inkılip dersleri: H# 
vindcn naklen 

Akşam Neşriyatı: 
Saat ıS,30-ı8,35 Plak neşriyatı, 18,3~ 

19 Çocuklar için radyofonik temsil, (Şev. 
tiyatrosu artistleri tarafından), 19-19 
Türle musikisi ve halk şarkıları, (HaHlk Jl 
cai ve arkadaşları), 19,30--19,45 Saat ar' 
ve arapça neşriyat, 19,45-20,15 Türk dl 
sikisi ve halk şarkıları (Bay Muzaffer 
arkadaııarh), 20,15-20,30 Meteoroloji ırıt 
zuunda konuşma: Tevfik Göymen, 20,s!Y 
21, Plikla dans musikisi, 21-21,15 AiJ 
haberleri, 21,15-21,55 Stildyo salon o~ 
trası, 

Şehzadeba.51 FERAH siııemadl 
Bu geceden itibaren 

Türk san'atkan 

ZATI SUNGUR 
un 3 ncü yeni programı 

Bu gece: 1 yumurtadoll 
1 insan nasıl ~ıkar? 

Avrupa. ve Amerikada bile görUl 
inerniş akıllan durduracak yeni 

w bir hüner Ayrıca 10 yeni illüzyofl 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyat:rO' 
DRAM KISMI 

Saat 20,30 da. 
PERGUNT 

Dram 5 Perde 
Yazan: Henrlk Ibsnn 

• 

~
Ljll;ı KOMEDi KIS~ 
l!t11J~I saat 20,30 da 

Aynaroz Kadısı 

d 

' 

Es ti Kararda lsrar 
25 lira rüşvet aldığı iddiasile asli

ye birinci CC'Za mahkemesi tarafından 
2 sene hapse mahkum edilen Yeniköy 

te Haydarpaşa gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından ker Kardeşler ve Abdullah şefik Kök halı, iki koltuk bir kanape, sandalye 
kapalı zarf usulile ihalesi yapılacaktır. Beher ton kömürün tahliyesi iç.in lil) kollcktif şirketi unvanlı §irkclte bir gardolap bir saat bir karyola 
10 ve tahmili için de 19 kuruş muhammen bedel konulmuştur. İsteklilerin merhum zevcim Abdullah Şefik Kök 3-2-38 tarihine müsadif perşembe 
870 lira muvakkat teminat makbuzu ile kanunun tayin ettiği vesikaları, lüye ait hissemizi bütün hukuk ve ve günü saat 14 te satılacaktır. Mezkfır 
resmi gazetelerin 7. 5. 3ô tarih ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş caıöi ve zimeın ve mallubatı ve bil. tarihte mahcuz eşyaya takdir olunan 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerin ayni gUn sa.at cümle mükellefiyetleriyle beraber 
121: de kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait şartnameler namnna asaleten ve küçilk çocuklarım kıymetin % 75 ni bulmadığı takdirde 
Haydarpaşa depo şefliği ile Haydarpaşada 1 inci isletme komis:ronu tara· namına velayeten bu kerre yüksek 9-2-38 tesadilf eden çarşamba gU 

~llllll l Komedi 6 ~blo. Ynr>' 
Celfı.l Musahip oğlu 

SON HAFTA 

Nahiye müdürü Alaaddin, bu hükmü 
temyiz etmiştir. Temyiz, karan, üç 
noktadan bozduğu için dün tekrar 
muhakemesi yapılmış, mahkeme, it
tüakla eski kararında ısrar etmistir. 

fından parasız olarak verilir. (342) dairenizde imza ettiğim beyanname nü azyni saatte mahalli olan Beyoğlun 
• • • mucibince Hamdi Köklüye devir ve da Cihangirde SUngü sokak 3 No. lu •· 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: temlik eylemiş olduğumdan keyfiy~ Kasap apartmanmm 3 No. ıu daire 
İdaremizin muhtelü işletmelerinde istihdam edlimek üzere 177 lira üc tin alelusul ilanını dilerim. sinde satılacaktır. Müşterilerin mahal 

retle BEŞ TABİP ALINACAKTIR. İhtisası olanlar tercih edilecektir. Anka.m Anaf;artalar caddesinde Ca 
Sinleri 45 den fazla olmamak şartiyle taliplerin ufak bir Tercümeihal ferzade apa.rtmuı.nmm 2 numaralı linde hazır bulunacak memuruna mü 
ve Foto2raf ile zat isleri müdürlüifüne müracaatları. (208) (487) daricsindc mukime Refia Köklü ' racaatıeri ilan olunur. (4185) 

~GRULSf.; 
TEK TIY ATnos• 
Pazartesi akş~ 

(Kadıköy_ Süre~T 

Sinemasında 

OTELL~ 
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TAN 
Gündelik Gazete 

~AN·m hedefi: Haberde, fikırde, 
er şeyde temiz, dUrUst, eamtmı 

olmak, knriın gnzctesi olmıya 
çalı§makur. 

-<>
ABONE BEDELi 

TUrktyc Ecnebl 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 » 6 Ay 1500 » 
'400 » S Ay 800 > 

1/5o > ı Ay soo > 
•llctlcrarası poıta lttihadma dahil ol

:ın.n memleketler lçln 30, 16, 9. 3,5 lira 
/r· Abone bcdclı pcıindir: Adrea dciiı 
~lltıclr 25 kuruetur Cevap için mektup 

.::..._ 10 lcuru,luk p°ul lllvcsl lhımdrr. 

Gtl'NüN MESELELERİ 

~odern Pedagoiiye 
Çıkışn11yahm 

[Yazan: M. Zekeriya] 

le:ıekteplerdc disiplin yokmuş. Ta
e hocasına silah çekecek kadar ba-

~1 hoşınuş. Bunun da mesuliyeti mo
e~ Pedagojide imi . Modern peda-

goJı iy· · · · k t t ı ımış amma, bızlm memle e · 
e tatbik şartları henüz olgunlnşma

!n.ış. Onun için çocukta istiklAI ve 
§ahsiyet ruhu yaratan ·modern peda
~ojl Usu.lUnU bırakarak, tekrar çocu
RU.ıı ,_ l . t• • .. 
1 

u:zet nefsini kıran, haysıye mı 
; dUı-en, benliğini ve istiklalini 

•Ybettlrcn maddi ceza usulüne dön
lrıeli lnılşlz. 
. Eğer bunu iddia eden bir terbiye 

:uolsaydı, bir fjkir diye dinler, 
kit rıakaşaya lliyik görürdük. O va
lrıU nıescle mütehassıslar arasında bir 

nakaşa mevzuu olurdu. 

bi lo'akat bu iddiayı ortaya atan :r:at, 
G r terbiyeci değil, bir gazetecidir. 
ğ:ı~tecinin \•nzlfesi cemiyette gördü 
nıe~rııalara parmak koyup göster
tebb en ibarettir. Onun tetkik ve te-

u.u nıUtehassıslara aittir. 

, 

n·· r t un ve evvelki gün bu mesele et-
~ ında bazı terbiyeci, muallim ve 
Ö:ktep ınüdUrlerile temasa geldik. 

d 
grendJk ki, bazı mekteplerde hala 
ay ... ı. 

) 
.... "!'i dahi vardır. Muallim ve mfidür 
--rın b' - ...... ır çoğu şu \•eya bu §ekilde 

dik} ""~ .,. !!' .....,.v~• '"""-

Cti sebepler de şunlardır: 

70 
1 - Sınıflar kalabalıktır. 60 -

1 mevcutlu sınıflarda yalnız söz
: ve nasihatle disiplin temin olu
nrnıyor. 

kı 2 - Muallimlerin mühim bir 
5

1111 hu metotları tatbik edebile-
tek su ti • · 'l · 1 d 0 

l\t • re e yetıştırı me~u.ş er ır. 
CSela mevcut liseler ıçın 2800 

:ualliın lazımdır. Halbuki 2100 
d Uallim \•ardır. Bunların 700 ü 
t erhal tekaiiae sevkedilecek yaş
l~dır. ikinci 700 ü ekleme mual-
tıtılcrdir. Geri kalan 700 muallim 
lltı.cak " 11 · · 
t nıodcrn pedagoJı usu ermı 
ath'k 1 edebilirler. 

ltı 3 - Mektebe gelen çocuklar 
J\ tthtelif tabakalara mensuptur. 
h lla, baba terbiyesinden mahrum 
ı:-1 sokak çocukları vardır ki, bun 

rı an k • ·1 t·· r ca mnddı ceza ı e zap u-
llpt alt 1 k " k .. d .. İli( ınn a ma mum un ur. 

ir·· bakışta bu sebepler kuvvetli 
kt"11.UYor. Çiinkü hakikati ifade et-

7ı ~tıne şiiphe yoktur. Fakat \~akıa
lih .u §ekilde görmek muayyen bir 

nıyer . 1 h gj ı . ın ıfndesidir. Hiıdise ere an-
ll\'lyed b ·· ı ·· .. rUı en akarsak onu oy c goru-

ta..n • knlJ. f:Öriiş, sıkı disiplini esas tu
llıc•- ışla zihniyetinin ifadesidir. Biz 

~teb· k . 
bi sı'kt 1

, ış~~ gibi görmek, kışl.a gı-
lek hu hı~. ~~sıplin altına almak ıster

l<'llJt f:oruş doğrudur. 
bin a~ hlektep kışla değildir. Melde 

"n~ıf • · k k teri csı çocuğun dıınaiJnn nra • 
ne,vu d'· • . . . k. Ver cu unc azamı mkışaf ım anı 

tiinlllek~ir. İnkişaf için açık hava. bol 
eş, ı"· k tocu'" " 1 toprak liıumdır. Mc tep 
gttn ·· lleş}j h' ruhunu böyle açık ve gu-

httrd •r havada bulundurmıya mec
\'cl'Jıı~~ nu da ancak çocu~a serbesti 

,. le -u k .. d .. 
~'tekte ... nı un ur. . . 

l'cn h' P, prototip insanlar yetıştı-
kahi1· 't hlakine. değildir. Çocuklara 
• IYet • t'd .. 
ırı.kişar . ' ıs ı at ve zckfılarına gore 
•edir. 

0
101kanlan veren bir rnüesse

taları "Yak, izinsiz ve saire gibi ce
knsının k~~cuğun ruhunu ezmek, ze-· 
tib•1 k" orletmek, ahlakını bozmak 

otu . 
dası ol netıcelerden başka bir fay-
niitün hladığı artık sabit olmuştur. 

. medeni d" ''•rdi~· unyanın arkasını ço-
1 61 Usuıı , 
ur. İnk • ere avdet etmek, rıcat o-

t tluprı T·· k' . . h urıu .. ~ ur ıye rıcatın er 
uııc d'· , 

\"apa ak U§mandır. 
tuttu.gu c Şey geri dönmek değil, 
:.edaio .?'~ı Yolu ıslah ederek modern 

TAN 5 

Bugünkü dünya gazeteciliğinin .karıllaıtığı meseleler nelerdir? Amerikada Kolombiya Gaze• 
tecilik Mektebi Dekanı, bunları, bir rapor ıeklinde incelemektedir. Dünyanın bu en büyül( 
gazetecilik mektebinin dekanı tarafından ortaya konulan birkaç mesel~yi ayrı· ayrı yazllar 
halinde neşredeceğiz. Bugünkü yazıda, muharrir, gazetelerin kusurları üzerinde durmaktadır. 

Hırcın 1 
~KÖŞE 
Eski Müzevirliklerden 

a a [Yazan: :Aka Gündüz] 

Gazeteciye Emanet Edilen 
· Kıymet:_ Tenkit Hakkı 

O günlerde Şjrketi Hnyriyenin 39 
numarası ile 40 numarası yeni vapur 
lardı. Herkese pek süslü püslü geli
yordu. Şurayi Devlet fızasındnn vo 
cütbei bfıla ricalinden utufetlö Kan
ber Beyefendi Hazretleri geniş gii
''ertenin bir köşesine kurulmuş, tek 
.başına, bütün vapur halkına kurwn 
saiıyordu. 

Kanber Beyefendi kurum satmada 
haklı idi: Hiç bir etliye siitliiyc ka
rı mıyııu bol kazançlı bir zot olduk
tan ba ka Yıldız sara)ında da epeyce 
arkası vardı. K o 1 o m b i y a Gazeteci

lik Mektebi, gazetecili.le 
mesleğine arsıulusal .(beynel· 
milel) bir gözle bakan bir mü
essesedir. Bunun için mekte
bin yirmi dördüncü yıldönü
müne ait senelik raporumu ha 
zırlarken, dünya gezeteciliği
ne ait umumi meslek meselele
ri üzerinde duracağım. Bu me 
selclcr de Matbuat Hürriyeti
nin korunması, gazetecilikte 
sınai ve ticari tesirlerin yeri· 
ne meslek idealine ait tesirle
rin geçmesi ve gazeteciliğe 
karşı ileri sürülen bazı haklı 
tenkitlere ait icap eden tedbir
lerin yerine getirilmesi gibi 
meselelerdir. 

Raporuma dünyanın bir harita
sını ilave ediyorum. Bu harita, ga
zetelerin sesini susturmak hususun 
da bugün dünyanın her tarafında 
hüküm süren salgının ne kadar i
leri gittiğini gösterir. Bu salgın yir
minci asrın bir nevi veba illetidir. 
Haritada kara ile gösterilen 

yerler, merkezi bir hükumetin ga
zeteleri esir diye kullandığ~ mem
leketlerdir. Beyaz bırakılan yerler, 
gazetelerin, hükumet kontrolünden 
diğerlerine nisbetle serbest bulun
dukları memleketlerdir. Çizgilerle 
gösterilen memleketlerde de hürri
yet kayıtlar altına alınmıştır, fa
kat gazete büsbütün esir derece
sine indirilmemiştir. 

...... ~u.'J"'-~'C;; uıu:suııa. uıan y~ıu v\: 

bfı. her memlekette en evvel ga
zeteler üzerine saldırmaktadır. Di
ğer hürriyetler ondan sonra esir 
düşmektedir. 

Gazetelerin bu suretle uğradık
ları gadre mukabil, milletlerin 
gazetelere karşı ileri sürdükleri 
haklı şikayetler vardır. Vaziyetin 
berraklanmasına hizmet için hem 
gadir tarafını, hem de haklı şikfı-
yet tarafını ortaya koyacağım. 

Gazeteler dünyanın her tara-
fında tenkit ve şikayet mcv 

zuudur. Bu tenkitler, hııberlerin 

toplanmasının, ortaya konulması
nın ve tefsir edilmesin~n şekilleri
ne taalluk ediyor. Fakat bunlar
dan dolayı gazete denilen faydalı 
içtimai aleti boğdurmak, bir has
talığı ortadan kaldırmak için has
tayı öldürmeye benzer. Tutulacak 
-yol, gazetecilikte meslek seviyesini 
ve idealini yükseltmiye çalışmak-

tır. 

Blr defa şurasını teslim etmek 
lazımdır ki gazeteler, haberlerinse 
çfimesine, neşrin şekline ve di
ğer noktalara nit yanlış ve eksik
lerden dolayı her vakit haklı ten
kitlere maruz kalacaklardır. Bunu 
çaresiz diye kabul etmek lazımdır. 
Gazetenin rolü dolayısile havadisi 
toplamak, tefsir etmek, şekil ver

mek gibi işler çok dar bir zaman
da yapılır. Bu nrada takdir ve gö_ 

rüş yanlışlarından tamamile uzak 
kalmak imkansızdır. 

B u gibi hata ihtimalleri, bu 
kadar dar bir zamanda va

zife görmemelerine rağmen her 
meslekte vardır. Gazetecinin talih
sizliği şuradadır: Yaptığı hatn, bin
lerce, yüzbinlerce nüsha olarak bir 
kaç saat içinde her tarafa yayılır. 
Bunun için başka mesleklerde gizli 
kalan. birdenbire görülmlyen veya 
bir, iki kişi tarafından görUlen ha. 
taları, ytizbinlerce in.san ayni sa.ni. 
yede görür ve tenkit eder. 

Bundan başka gazetecilik, hava
disçilik ve atlama gayretile ya.
şar. Bu gayretle dar bir zamanda iş 
görUlUnce yapılan vazife, ba. 

AbdUlhamit te her nedense \'e bi
ribiri nrlı-ncb, ınusanisi, az sonra Ula
evveli, pek nz sonra da Bülii rütbeleri 
vermişti. Ulnsnni ine, Saadetlfi Bey, 
Ulncvveline,Saadctlu Beyefcndi,Bala 
ricaline de Utufctllı Beyefendi Haz
retleri denilirdi. 

Fnkat i in içyüzü bambaşka idi. 
Utufctlfı Kanber Beyefendi Hazret
leri ne Yıldız saraymm uşağı idi, ne 
de Abdülhamidin sağ kolu, sol baca

i:'l. 

Haritada, beyaz olarak gösterilen yerleNle matbuat sansör ve takyit altında JcğilJir. 
Çizgili yerlerde kısmen, siyah yerlerde ise tamamen takyit uardır. 

. Kanber Bey lliirriyct taraftarı idi. 
Nnmuslu, vatanperver, hamiyetli, ma 
lfımath bir odamdı. Abdiilhnmit kork
tuğu için iltifata başlamıştı. Gizli bir 
fenalık yapmasın diye, el iistiinde tu
tuyordu. Çiinkii az bir zaman içinde 
epeyce vakalar çıkmı tı: Sevgili ma
beyincisi Arif Beyin Y cniköydeki ya
hsınn bomba atmışlnrdı. Erzurumda 
isyan çıkmıştı. Bir alny tıbbiyeli de
likanlının Şeref vapurile Garp Trab
lusuna siirülürken bntırıldıkları be
niiz unutulmamıştı. Avrupaya kaçan· 
lar durmuyorlardı, Şnmdnki genç er
kô.nı harpler Hürriyet Cemiyeti kur
muşlardı. 

gazetecilere verdiği bir konferans
ta söylediği gibi, mesleği itibardan 
düşüren başlıca sebep, bu taşkın
l11'tı" 

Sonra gazeteler için hürriyetin 
çok görülmesine bir sebep te mes
lek idealinin kafi derecede yüksek 
tutulmamasıdır. Gazeteciler şurası
nı kavramalıdırlar ki bir gazetenin 
milli ha.yat içindeki rolU, havadi8 
seçmek, neşretmek ve tenkit hakkı 
denilen yüksek imtiyazı dilediği gi
bi kullanmak değildir, 

Cemiyet içinde hürriyet denL 
len yüksek kıymeti yaşata

cak en mükemmel vasıta, hakiki 
bir istiklfıl içinde sırf milli menfa
at endişcsile vazife gören müstakil 
gazetedir. 

maya çalışmaktadır. Bir gazetenin 
neşrinden mesul olan adamlar, mu
hitlerindeki duygulara karşı kör ve 
saftır kalmamalıdırlar. H avadis top 
layacak adamlar, bu havsıdisin..ına
nasını kavrayacak ve doğru, dü
rüst yazacak ve mesleki ve vicda
ni mesuliyetlerini takdir edebile
cek kudrette olmalıdırlar. Bu ba
kımdan bütün gazetelerin istihbar 
heyetlerinin seviyesi yükseltilmeye 
muhtaçtır.. Gazetecilere verilen 
maaşlar, Üzerlerine bu kadar ağır 
mesuliyetler ve zahmetler alan a
d:ımlnrı memnun edecek seviyede 
olmalıdır. Her gazete sahibi, ken
disine emanet edilen tenkit hak ve 
hürriyetinin mesuliyetini her adım 
da duymalı ve duyduğunu göster
melidir. 

Eğer umumiyetle bütün dünya 
gazetelerinde tesadüf edilen bu 

noksanlar tashih edilmezse hatıra 
gelecek fikirler şunlardır: Tenkit 

hakkı gibi bir silah neden husu
si ellerde kalsın? Gazetelerin mü 
balagalı, ifratlı yazılarına, hakika 

te uygun olmıyan haberlerine yan 

lış ve zararlı tefsirlcrın<> neden 
tahammül gösterilsin·. 

Kendilerine emanet edilen sila 
hı kullanmasını bilmiyenler ve fe 
na kullananlar, gazeteler aleyhin-

deki tenkit ve şikAyetleri haklı 
göstermiye sebep olabilirler. Bu 

da cemiyet i~in çok lüzumlu olan 
bir yayına ve münakaşa vasıtası
nın yok olması demektir. Vaktile 
Kolombiya gazetecilik mektebini 
kuran idealist gazetecinin, meslek 

hakkındaki hükmü şudur: 
"Hakikati nrnştırmak için malfi

matlı, dilrilst, mütehassıs yüksek 

seviyeli gazeteciler kullanamıyan 
ve hakikati neşretmek cesaretine 

malik olmıyan bir gazete, bir mil 
letin itimadına, saygısına, hima
yesine layik değildir.,, 

Bu nevi gazete, kendisine ema
net edilen hürriyetin ağır mesuli
yetini duyduğunu ve buna lfıylk ol
duğunu isbat edebilmelidir. Hürri
yeti; her tarafta kusur aramak, 

\--
zemmetmek, bedbinlik neşretmek 
şeklinde anlayacak olursa emanete 

layik olmadığını gösterir. Tenkit 
hakkına sahip kalabilmek için bu.. 
nu milsbet ı!IUrette ve cemiyet için 
fayda temin edecek yolda kullana
bilmek IAzımdır. 

Havadisçilik gayreti bakımından 
da bir kısım gazetelerin, cemiyet 
için lüzumlu ve faydalı ölçüyü bir 
tarafa bırakarak Ant heyecan ve a
laka uyandıracak baş haberlerle sil 
tun doldurdukları görülüyor. Böy. 

le bir gidiş te gazetecilik aleyhine 
haklı tenkitler uyandnıyor ve gaze 
teye karşı takyitli tedbirler almak 
yolundaki temayüllerin ..._~cın gö
zUnde de doğru ve haklı görünme.. 
sine sebep oluyor. 

Bu tenkitler gözlerl o kadar ~gal 
ediyor ki gazeteciliğin bir memle
ket içinde oynadığı faydalı roller bi 

le unutuluyor. Gazetecinin feragat
li ve fedakarca çalışmasındaki kıy
met gözden kaçıyor. 

Gazete, bu nevi hatalarını gör
memek ve bunlar da da ısrar etmek 
le; kendini yıkmak istiyenlerin eli
ne devamlı surette silahlar veriyor. 
Mesleğin itibar seviyesini dü§ünü
yor ve itimat ve hürmete layik gö-

rünmek suretile temin edebileceği 
faydaları elden kaçırıyor. 

1 L K iDMAN 
Dimağ disiplinini temin için ria

yet etmiye mecbur olduğumuz on 
iki kaideden birincisi, her gUn bir 
!'ant yalnız sorulan suallere cevap 
vermekle iktifa ederek susmaktır. 
Günde bir saat sükfit. Bu basit gö
rünür, fakat neticesi itibarile mü
him bir idmandır. 

Bu idmanı, hcrgün beraber ya
şadığınız insanlar arasında tatbik 
edeceksiniz. Yalnız sükutunuzla 
hasta olduğunuz, ve yahut canını
zın sıkıldığı hissini vcrmlyeceksi
nl:r:. Her vakitki gibi normal ve ne
şeli görüneceksiniz. Fakat konuş
mıyncaksını:r:. Bir sual sorarlarsa 
kısa bir cevap vererek sözü kese
ceksiniz. Vereceğiniz cevap. bahsi 
uzatmıya, yeni sualler iradına se
bebiyet vermemelidir. 

Hepimiz ilk fırsatta konuşmıya 
o kadar alışını ızdır ki, bu idman 
ilk zamanda hayli güç görünecek
tir. Fakat sabrınızı kullanarak ka
ideyi bo2mamıya çalışınız. 

Bu idman birçok faydalı netice
ler doğunır, alınacak netice her· 
keste bir olmaz. Bu ferdin tabiati
ne göre değişir. 

diren ilk hamlede muradımızı ta
mamen anlatamıyoruz. Söze başlı
yoruz. Muhatabımı~n çehresinden 

mnksadımw iyi anlamadığını sezi
yoruz. O vakit tekrara mecbur o

luyoruz. Bu defa da maksadımızı 

tamamen anlatmıya mu\•affak ola

mıyoruz. Bir an düşlinüyor ve fi
kirlerimizi derleyip topluyoruz. 
Sonra maksadımızı izah ediyoruz. 

Sükut etmeyi tecrlibe edenler, 
ekseriya muhataptan Uzerinde yap 
tıklan derin tesire hayret etmiı

lerdlr. SilkQt edenin ekseriya konu 
şulan bir mecliste hakim vaziyet· 
te kaldığı görülmüştilr. ÇUnkii sii
kuttan sonra insan ne konu acağı
nı, nekadar konu ocağını ve nasıl 
konuşacağını daha iyi tayin edebi
liyor. Daha vazih, daha sarih, da
ha kati konuşmasını öğreniyor ve 
bu suretle bUtUn bulundu!u mec
lislerde sözllne ehemmiyet verili
yor ve itibar olunuyor. 

Gevezeden korkulmaz, fakat sil
kuttan korkulur. Susmasını b11en, 
konuşmasını idare edebilen adam 
muvaffak olmanın büyük bir sır· 
nnı keşfetmiş, &ayılır. 

İşte bu Kanber Beyefendi de on
lardan biri ıfotile kuruluyordu. Ne 
çare ki tek başına otururdu. Çiinkü 
yanına kimse sol ulınnzdı. Curnal e
dilmekten korkardı. Yıldıza mensup 
mıldızn mensup amma ne olur ne ol
maz; derlerdi. 

Kanber Bey cebinden bir sigara pa· 
keti çıkardı, açtı, içinden zh·nnnsı 

mantarlı, etrafı yaldızlı bir ı;i ~:a 

nlıp yaktı. O zamanlar en pahalı si
gara bu idi. Her sigaranın dudnğn ge
len ucunda yaldızla ynpılmış turalı 

bir Pndisah arması pnı::ırdı. 
Köprü, Beşikta, Ortakiiy, Bebek fi

lun geçtiler. Vapur Sarıyer iskelesi
ne ynnaştı. Herkesten sonra Utufct
lll Kanber Bc:rcfendi Hazretleri çık
tı. Şimdiki liman dairesi o vakit zap
tiye \'e polis merkezi idi. Kanber Bey 
elendi rıhtıma ayal· ha ar basmaz et
rafı sarıldı. Tevkif ettiler. Bu işe heı:
kes gibi kendisi de sa tı. 

Aradan bir saat geçince İstanbul 
tarafından koca bir çatann geldi. i
çinden Yıldız muhafızı l{abns~knl 

Mehmet Paşa ile birknç Pn a ve bir 
çok hafiye çıktı. Kanber Beyefendiyi 
alınca çatanaya bindirdiler \·e dön
düler. 

Beşiktaş iskelesinde etrnfı polisler
le çevrili bir araba bekliyordu. Kan
ber Beyefendiyi doğruca Yıldıza gö-

' tiirdüler. Bir ıssız ,.e liimbasız oda-
da geceyarı~ından sonraya kodnr 
beklettiler. Snbahn ikarşı Abaiilhami
din ikinci bn~kfıtihi İz.zet llolo Paşa 
geldi. Şöyle bir istintnk geçti: 

- Siz signrn içer misiniz? 
- J>ck tirynkiyimdir' efendim. 
- Ne sigarası içersiniz? 
- Zh·annlı Yaka içerim efendim. 
- Nasıl içersiniz?!!! 
- Aman efendim! Signra nasıl içi-

lir ki? Bir sigara nasıl içilirse öyle 
içerim! 

Kanher Bey çol zeki adamdı. He-
men huylandı. İzzet Holonun avucun
da ayakla ezilmiş hir sigara izmariti 
\'ardı. İşi çakar gibi oldtt. Hayır, a
damakıllı çaktı. Holo Paşa yine sor
du: 

- Sigarayı neresinden yaknr ınız? 
Kanber Bey hemen \'C tereddütsüz 

ce\'ap \'Crdi: 

- Amınyi hümayunun bulunduğu 
ucundan! 

- Yn! demek nrmayi hilmayunu 
yakarsınız? 

- E\•ct! daima yakarım. 
- Sebebini söyler misiniz! 
- ÇUnkU reji dairesi edcpsizliK cı· 

mlştlr.'Sigaralann ucuna sevgili padi
şııhınıu~ın armayı hUmnyunlarmı yap
mıştır. Eğer orndan yakmayıp dmna
nını Asumanı ~bbani~·e uçurmnsam 

t Jının t.tb'k· . •reler buı ı ını kolaylaştıracak 
tııa.ktır. 

n doğruluk ve dürüstlük hudut
:nndan taşar. Gazetecilik melde
bini kuran Pulitzerin 34 sene evve~ 

Gazetelerin ilk vazif elerl, ken 
dl aleyhlerindeki haklı ten

kitlerin sebeplerini ortadan kaldır 
Bu tecrübeyi yapanlardan bir

çoklan şunu görmüşlerdir: Biz na- P.ikolof 
izmaritin iistUnde kalacak. Yere ata

(Lutfcn sayfayı çeviriniz) 

• 
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OKUYUCU s iKi GÜNLÜK HiKA YE 

I 

Futbol: 

Hava Kupası 
Final Maçı 
Bu Pazara 

Hava Kurumu tarafından tertip e 
dUen Tayyare kupası maçlarının fi_ 
nal müsabaKası bu pazar Beşiktaş ı
le Galatasaray arasında Taksım sta. 
dında yapılacaktır. 

Bu müsabakalara İ§tirak eden on 
iki klüp bırer birer tasfiyeye uğradı~ 
!arından finnle Galatasaray ve Beşık. 
taş k!Uplen kalmıştı. Bu hafta yapr· 
laca.k maç iki sene evvel başlanan b•ı 
müsabakaların galibini tayın edP<'<-.' 
ve tayyare kupası merasimle kendı~i 
ne verilecektir. 

------.. Mektupları --............. ..... ._ .... _ -----Çocuk Tiyatrosu ----Temsilleri = 
Ofretmen Osman Baysal, cazetemize [ § 

yazdığı bir mektupta çocuk tıyatroııuna te -
şekkür ederek söze başlıyor, çocukla all :; 
kadar olmanın cemiyete ne büyük faydalar : 
"temin ettiğini, c:ocuk psikolojis'nin nelere I :! 
muhtaç oldulunu izah ettikten sonra, ço 1:; 
cuk., isimli piyese temas ediyor, Mavi Bon : 
cuk,, isimli piyese temas edyor. Mavi Bon 1: 
cuk piyesinin bazı kısımlarm ın çocuklar :! 
üzer nde iyi tesir bırakmıyac .~mı. fena ôr : -nekler alacaklarını anlatarak • liyor ki: _ ---"Tiyatro, mektep, sinema hepsi cemiye 

o 

içki Düşmanları 
Yazan: Y. HAŞEK Çeviren: B. TOi 

/,ngiliz kızı ö11ünde ü~üncüliiğe düşen Alman çiftinin b:r dansı 

Bu karşılaşmayı idare edecek ha. 
kem her.Uz tayin edilmemiştir. Her 
iki klüp tdarecileri bir tı:mlantı yapa. 
rak hakem ve diğer teknik hususa•ı 
halledeceklerdir. 

tin küçük birer nümuncs diı Cemiyet ço : 
cuğa muayyen umdeleri telkin etmekle de : 
mUkcJlcftir, Fakat bu umdcler, yaşadığı E 
cemiyetin umdeleri olmalıdır, yoksa mazı : 
de kalan ve bugünkü hayatla alakası kal :! 
mıyan umdeler değil, "Mavi Boncuk., piye : 
sinde a$çıbaşmın köyün ağası, uşaklarla E 
beraber amiyane şarkılar söylemesi, bula -
şıkçı kadınm tczvirlerine rağmen taltif e E 
dilmesi, haksızlığa uğrıyan aşçıbaşının 
azarlanması gibi bazı sahneler, c:ocuklarm 
Üzerlerinde kötü örnekler bırakacak mahi 
yettedir. Çocuk tiyatrosunda temsiUerde 
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Dışarıda: 

Meşhur Buz Perisinin 
Onbeş Dansını 397,000 
Amerikalı Seyretti 

Buz UstUnde artistik patinaj dUnya men birinciliği almıya muvaffak ol. 
ıanıp yonu iken profesyonelliğe geçıp muştur. 
Amerikaya giden Sonja Henle Ameri Uzun zamandanberi buzüstü artis-
kalılan çıldırtmaktadır. tik patinajda mümarese!eri olan meş. 

Amerikadaki g?steriş kaymalarm bur Alman Maxi Herber ile eşi Ernst 
da ''buz melaikesi,, lakabını kazanmış Bei~r Ingiliz;n harikulade figürleri 
olan genç kız çevirdiği bir sinemıı fil 1 önUnde ancak üçüncülUğü hakede -
min bif rmiş, tekrar büz üstU.ude t-•ı- 1<ılerr•: 
danslara baş'nmıştır. MUtchasstslar, lng-:liz Cecilia Golde 

Sonja ş:kago şehrinde yedi gece gc'i.n Is~eçli buz. mel~ikesi ayarına 
Us Uste danslar yapmış, oradan Nev yaklaştıgını tasdık edi. rlar, 
yorkn geçmiş orndu da sekiz kere kay 
mış. ır. Buz melaik -::inın her numı:rıı BOKS 
Bt 'şimdiye kadar görülmemiş bir rai;. : 
betle knrşılanmıştır. Birçok klm:ıe _ 
ler Sonja'yı görnıiye muvaffak .:ıt~ 

r "r1ıkl"-n..ı.,n bund"n --.,.a gıd"r.~. 
ğı şpbirlerdeki numaralan için telsiz 
le bilet angaje etmişlerdir. 

lngiliz Şampiyonu 

Ameleliğe Dönüyor 
Tertip edilen bilançoya nazaran Sabık dünya ağır s:klet şampiyo. 

Sonjı.uım on beş gösterişlnj 397,000 nu Bradok'ın Ingiliz şampiyonu Tom
kişı seyretmiş ve 684,000 dolar hası. my Farr ile Nevyorkta yaptığı bir mü 
lnt olmu3tur. sabakaila galip ilan edildiğini haber 

Buz melüfkesi daha beş şehirde vermıştik. Kim&nin ümit etmediği 
muhtelif danslar yapacaktır. Ameri. I bu galibiyet Ingiliz boksörü üstünde 
koJ !arın gösterdikleri rağbete baka-

1 
çok acı bir tesir .brrakmıştır. EvveL 

rak program tamam olduğu vakit ' ce maden a:r'~'esı .,0~~? _F_a.rr_. hak. 
Sonjayı iki milyon kiş:n:n seyretmiş srz ye~e maglup :di.dıgını ıddia ede. 
olacak'arı tnhm"n o!unuyor rek milyonlar getıren boks hayatını 

Kraldan madalya : 
' bırakıp tekrar maden ameleliğine dö. 

neceğinl gazeteci'ere söylem'ştir. In. 

Buz mela'kesinin profe&yonel oldu 
ğu halde hariçte mensup o!duğu lsveç 
milleti lehine çok iyi propaganda yap 
tığını nazaridikkate alan lsveç Kralı 
kendis"ne bir madalya vermiştir. 

Fransız gazeteleri bu münasebetle 
"lsveç milletinin en gilzel ve en ziya.
de tnraftnr toplıyabilecek bir mümes. 
&ilesine böyle bir iftihar madalvası 

liiyikt1.,"" şeklinde yazılar yaımakla
dırlar. 

Isveçli Sonja Avrupayı tE>rlcP.tt1 f:ıı 

denberi onun yerini lngilizlerin he • 
nüz on sekiz yaşlarındaki Cecilia CoU 
dege'i almıştır. lngiliz kızı Avrupa.. 
nrn muhtelif şehirler'ndeki müsab~ 
kalarda hep birinci gelmektedir. 

Geçende St • Moritz şehrinde yapı. 
lan Avrupa buz.Ustu artistik şampi. 
yonasında çok kuvvetli rakiplere rağ 

~ağını. gelen geçen armayı hümayu
nu, Tut'l"ayigarrayı basıp ezecekler. 
Böyle bir küstahlığa vicdanım, sada
katim rnzı olmadığı için daima o ta
rafından kemali hürmetle yakarım 
ve dumanını asumanı rabbaniye tev
di ederim. 

UtnfetlU Kanber Beye dolu bir ke
sr altın verildi, izzetle. ikramla evi
ne gönderildi. 

l\!cğer miizevirin hiri iş ~ıkarmak 
için curnnl etmiş, demiş ki: Bu ada
mın Con Tiirk olduğu zaten malumu 
alemdir. Armnyi Osmani ile tuğrayı 

gilizin bu şekildeki beyanatı Ameri
kalılar üstünde fena tesir yapmıştır. 

Sabık şampiyon Bradok lngiliz ra. 
kibinden sekiz yaş daha ihtiyardı. 

DUnya şampiyonluğunu zenci Coe 
Luviz'e sekiz1nci devrede nakavt ola 
rak kaybetm•şti, O mağlubiyeti üze. 
rine Bradok'un otuz iki yaşında o'du 
ğunu nazan Jtibare alan mütehascıt~ ... 
tar bir daha birinci sınıf boksörler a. 
rasmda yer alamıyacağını söylemiş
lerdi. Halbuki Ingiliz Fan yirmi iki 
yaşında ve zenci ile yaptığı on iki dev 
relik bir maçta ancak sayı hesabile 
mağlup olmuştıur. iki . boksör arasın. 
daki yaş farkını ve ik sinin de 7.f'uci 

ye karşı elde ettikleri netice!en mü. 
kayese ederek lngilizin galibiyeti:ıi 
muhakkak addedenler çoktu. 

Nevyorktaki müsabakayı l'ac!yo 
varmiye ba§ladığı vakit Tommy Farr 
ın esk"den çalıştığı kömür oca~nt•:ı
ki bütün ameleler işler:ni bırakıp ma
çı takip etmişlerdir. Müsabakanın so 
nunda Ingiliz.1n mağlubiyeti ilan ediL 
diği vakit bütün Ingilterede derın bir 
hayret uyanmıştır. Ingilizi ta.nıya'l. 

lar, onun milyonlar temin eden boksu 
a.k.lına estiği va.kit brrakıp tekrar ma 
den amelesi olmaktan çekinıniyeceğı 
ni iddia ediyorlar. 

Maamafih lngiltereyi ~enc;liği dola 
yısile istikbali parlak ve Um.itli bir a. 
ğır sik'etten mahrum etmemesi 1çın 
Farr'm bu kararmı değ.ştirtmek tlu>
re kardeşleri nezdinde tcşebblisler JR 
pılacah Umit edilmektedir. 

In~liz boksörU ldlcUk ktz kardeşi. 
ni pek sever ve onun hatırından dı~ 
n çıkmazmış .. 

o 
Tayyare kupası maçtan tertip heye 

tinden: 
Türk Hava Kurumu menfaatine ter 

tip edilen Tayyare Kupası mac:larmm 
finali 30--1-938 pazar günü saat 14 
buçukta Taksim ıtadyomunda Gıı.latasa 
ray - Beşiktaş takımları arasında oy 
nanacaktır, Maçtan sonra şampiyon ta 
kıma merasimle şamppiyonluk kupası ve 
bu turnuvaya iştirak eden dii?er klüple 
re de h:ıtrra olmak üzere birer kupa he 
diye edilecektir. Klüplerimizin meras m 
de bulunmak ve hediyelerini almak üze 
re b rer mümessil göndermeleri rica o 
lunur. 

Ankara Muhteliti 
Gelmiyecek mi? 

lstanbul takımının Ankaraya '':ıp 
tığı seyahati iade etmek üzere Anka 
ra muhtelitinin şehrimize gelerek ıkı 

maç yapacağını dünkü r.üshanuz.da 
bildırmiştik. 

Ald ğımız bir habere göre Anka.!".l... 
da bu haftadan itibaren evvelce tehir 
edilmiş olan şılt maçlarına başlanaca 
ğından Ankara muhtelitinin şehrimi. 
ze gelmesi şüpheli bir vaziyete gır. 
miştir. 

T emaili ve Milli Maclar mı? 
Ecnebi temasına fazla ehemmıyet 

veren futbol federasyonu mart ve ni 
san aylarında biri temsili ve biri mil. 
U olmak üzere ikişer maç yapmak Ü· 

zere Yunan ve Yugoslav federasyon. 
larma müracaat etm~tir. Mezktır fe. 
derasyonlardan cevap bek!enmekte
dir. 

Hakemler: 

Kurs Açllayor 
Futbol federasyonu tarafından şeh 

rimiz futbol ajanlığına gönderilen bir 1 
tebliğe göre lisanslı hakemlerle son 
yapılan imtihanda muvaffak olan 
namzet hakemleri nazari ve ameli ye 
tiştirmek ve daima idmanlt bir ha'de 
bulundurmak ~ayesile bir hakem kur 
sunun açılması istenm;ştir. 

Haber aldığımıza göre, bu hakem 
kursunun reisliğine eski t- ı.kem komi 
tesi başkam Nüzhet Abbas seçilmiş. 
tir. Nazari dersleri Nüzhet Abbas ve 
recek, ameli dersleri de mevcut an. 
trenörlerden biri tatbik ettirecektir. 

Ha:kevinde: 

Büyük Ko;u~ar 
Şubatın ilk haftasında EminönU 

Halkevine bağlı on alt1 k~Up tarafm
dan yapılacak kros konterl hazırlık. 
larına baş!anmıştır. Koşu, Eminönü 
Halkevinden başlıyarak Fatih. Edir. 
nekapı, Rami. Eyüp cephesinden Si
lahtarağa, Krğıthane. Hürriyet tepe 
si yolile Şişli tramvay durağında bi
t:ccktir. 

Muhtelit Takımlar 
On altı klUp muhteliU tarafından 

ya,ılacak bUy' ... f'··tl-oJ ml\l'T hazrrhlr 
larına devam edilmektedir. Bir antre 
nör nezaretinde idmanlara başlan -
mıştır. Mart içinde idmanlannı biti
recek olan muhtellt kliinler. MRrt so. 
nunda şampiyona klüp!erini musaba. 
kaya davet edecektir. 

Galata.aray klübünün kongresi )ıüınayunn hakaret olsun diye her si
garayı o tarafından ateşliyor, maksa
dı Snltnnatı Şitlıanenin yanıp kül ol
nıasına işarettir! 

Ya Kanber Beyin"feraseti, kerame
te çifte attıracak kadar keskin olma
•Ydt._ 

Gazeteciler Ingilteredeki kız karde 
şi.ni ziyaret etmişler, ağaheyisini ' çıl 

gmca fikrinden vazgeçirmesini rica 
etmişlerdir. Küçük kız gazetecilere 
mmu vldetmiştfr. 

Galatasaray Spor Klübii idare heyeti ba~ 
kanlığından: 

Klüp nizamnamesinin tadili için umumi 
kongremiz 29-1-938 cumartesi cünü ea 
at 15 te toplanacaimdan muayyen ,.ün ve 
saatte 1aym azanın klüp lokalini tercflen 
dirmelcrl rica olunur. 

rol alan arkadaşlar. memleketimizin kJY 
metli artistlcridir, Bu arkadaşlar hakkında 
çocuklarda çok iyi ıntibalar var ve onlara 
karşı yakın bir alaka duyuyorlar, Binaen 
aleyh, hareketlerini ve sözlerini taklide kal 
kışacaklarmı itirazsız kabul etmek tabiidir, 
Binaenaleyh, çocuk tiyatrosu piyesi seçer 
ken, bunlarm her bakımdan iyi örnekler 
verecek olnnlar arasından ayrılmasını te 
menni ederiz,, 

o 
Feriköyliilcrin Şikayeti 

Ferikôyünde Gukat caddes nde 186 nu 
maralı evde oturan H. Ozkur yazıyor 

Fer'köy Istanbulun dışmda bir semt ~bi 
dir. Böyle bozuk. ve elektriksizdir: Gece 
leri komşulara gitmek - Bilhassa bozuk 
yafmurlu havalarda - büyük bir dert ha 
!indedir. Buralardaki fakir mahalleler:n kal 
dırrmlarının yapılması, lambasız sokaklara 
llmba takılması için Belediyeye müracaat 
ler yapıldı. Fakat bir netice alınamadı: A 
lakadar malrnmlarm, Feriköyüne de bir cöz 
atmalarını diler.z. 

• 
Kadıköyiiniin de İmarı f steni:vor 
Kadıkoy Osmanağa maha11esi Şemsitap 

sokağı 125 numarada oturan A. Ozata ya 
zıyor: 

Iııtanbulun imarı için yeni bir takını ha 
reketlerin__y.aoıldılh...-.. ::-.ı-.ı.. --... ı.- ..1<'?: 
uıırny ıarau <ırllllsOnUIUyor mu? Ka<111'ô 

yünde ı:öz.üme çarpan belli noktaları yazı 
yorum. Rıhtımda itfaiye b"nasmm yanında 
bir tuila ve kum sa tıs mahalli vardır. Bu 
rası yıkılmalıdır. Kadıköy iskelesinıien 

Haydarpaşaya doğru giden rıhtnn caddesi 
harap bir vaz1yettedir. Bu rıhtı"" """ .. ~ • 
güzel b r hale sokulmalı, üzerindeki pislik 
kaldırılmalıdır. Haydarpaşadan Moda ve 
Kurbağahdereye kadar uzanan sahilde mev 
cut rnramlar bozuk ve bakımsız bir halde 
dir. Bundan başka da. Kadıköyünde ma 
halle aralarmdaki kaldırımlar umumiyetle 
çcık bozuktur, Havdarpaşa tren geçidinin 
de biran evvel yapılması buraya bir köprü 
kurulması lizondır. 

• 
TüPLAN 1 ILAR 

DAVETLER 

BUGUN: 
• 

• Profesör Ragıp HulOsi. saat t 7.30 da 
Em;nönü Halkevinde (Dillerin sesi) mcv 
:ı:ulu bir konferans verecektir: 

Hafta lçlode 

• Hisar vapuru felakctT.edeler'nln ailele 
rine yardm için yarın Saray sinemasmda 
bir konser verilecektir. 

• Halk part:si Beyoğlu ilçe yönkurulu 
cumartesi cünU saat 22 de TokatlJYanda bir 
balo verecektir. 

• Galatasaray spor klübü kongresi, ni 
zamnamcnin tadili işini görüşmek üzere cu 
martesi günü saat 15 te klüp lokalinde top 
!anacaktır, 

• Doktor Muzaffer Esat. yarm akoam 
:ı:ant 21 de $işli Halkevinde (Bünyenin ah 
12k ve karakter üzerine tesirleri) mevzulu 
bir konferans verecektir. 

• Beyoflu Hslkev'nin tertip ettiği ıes 
müsabakasmm kayıt müddeti bu aym sonun 
da bitecektir. Müsabakaya gırmek iıtiyen 
ler bu müddet içinde müracaat edebilirler. 

• Beyoilu Halkevi her cumartesi akşa 
mı bir konferans verdinniye ba§lamıotır. 
Doktor Sa!Ahattin ve Feridun tarafından 
sıtma mikrobu ve tahr"batı hakkmda birer 
konferans verilmiotir, Ayrıca kültürel film 
gösterilmiştir. 

Merkezde: 

Ku~·um Ba§kant Mezun 
Türk Spor Kurumu ikincı reısl o-

lup başkanlık vazifesini görmekte o. 
lan Aydın saylavı Adnan Mendıres 

bir ay mezuniyet alarak memleketL 
ne gitmiştir. ~çenlerde iskrim fede

rasyonu ~lerini deru'ıte etmiş olan 

Genel Sekreter Nizamettin Kı:rşan 

kendisine vekfilet etmektedir. 

- Affedersiniz direktör efendi, 
affedersı niz!. Siz bu işte yaqılıyor 
sunuz.. Biz buraya :çmiye gelme. 
dik; alkolün zararlanndan bahset 
miye geldik .. Biz "içki düşmanı,, 

yız! .. Alkolün yeni yıl münasebeti 
le insanları •.. 

V oraçek sözünü tamamlıya • 
madı .. Akşamda nberi onla 

ra içerliyen p:>Jis. arkalarından 

meyhaneye girmış ve Voraçeki ko 
tundan yakalamıştı: 

- Akşamdanberi sizi gözlüyo. 
rum .. Yapmadığınız kepazelik kal. 
madı .. Evvela bana çattınız!. Son
ra da bütün bir şehir halkını ba. 
şınıza topladınız!. Şehrin asayişi. 

ni altüst ettiniz!. Bu yet;şmiyor. 
muş gibi şimdi de bunlara sırnaş. 
mıya başladınız!. Ya defolup tıııra 
dan namusunuzla gidin z ve yahut 
s~i şimdi posta ederim. 

Uç arkadaş, bir tek kelime süy 
lemeks:zin, başlarını önlerine ·ğe

rek meyhaneden çıktılar .. Vora _ 
çek arkadaşlanna, direktörle ııra. 

lf~qa%rnfiC~~~1i~~~yKA 
t:ış kanaatıer;ni anlattı .. 

O zamana kadar hiç alkol k•ıl -
lanmıyan bu Uç arkadaşa derecesı 
yüksek şarap epey tesir etmişti. 

Hayattaki hatalardan. adli hn.ta • 
lardan. bir sürU mümkün ve J?ayrl 
mümkün hatalardan bahsederC'k 
şehrin ana caddelerinde epey yol 
aldılar .. 

Bir caddenin köşesine ge1di1·1eri 
zaman neşeli çalgı ve §arkı stsleri 
duydular .. 

Ç algT sesler·nin geld!ği ye" 
bir "Kafeşantan .. dı. "le-ki 

düşmanlan cemiyeti,, nin katibi Ma 
şek, 

- Işte bir scfahet yuvası, dedi. 
Tam bizim irşadımıza muhtaç oir 
yer .. içeri girelim ve onlara içlt iÇ 
mek suretile nasıl tedri<"en vahşi 
hayvanlara benzemiye başladık'4.,_ 

rmı anlatalrm .. 
Mi.şekin teklifi kabw edildi Uç 

arkadaş "Kafeşantan,, a gm.iı er .. 
Bir köşeye oturarl}k birer ~a7.o7 ts 

marladdar ve etraflarına bahm!ya 
başladılar .. "Kafeşantan.. 1l..ptio . 
lu :di Her kafadan bir ses çıkı \·.ır 
du. lki şUpheli kadın iki ddiknn. 
lmm kucağına oturmuş avaz. &.vnz 
bağınyorlardı. 

Ortalığın biraz sUkflnet bulma. 
sı içın epey beklemek ıcap etti. Ni 
hayet ortalık biraz yatışın<:a Affı... 

şek bir sandalyenin ürerıne •;tktı 
Şarabın verdiği b r pervab:zhkla 
ve yüksek sesle nutkunu irat etmi
ye başladı: 

- Arkadaşlar, dedi, size birkaç 
kelime söylemekliğime müsaade c.. 
der misıniz?. Siz bu akşam bu tali 
nizle blrer vahşı hayvandan .:ark. 
sızsınız! .. 

kelime ile eşek sudan gelinciJe 
dar dayak yenuşlerdi.. 

B iraz nefes almak bi~ 
kendilerıne çeki dil7.en Yfll 

mek için önlerıne ilk çıkan bir 
rahaneye g reliler Bu birahane 
halkı da "Kafeşantan.. balkmti8JI 
farksızdı. Buradada ikincı b1" 
yak yemek korkusile garau •ua: 

- Ne emredıyorsunuz ? .. 
Sualine: 
- Birer bira; demiye mec 

oldular .. 
Fakat garson tezgaha yaltl.DIJll._ 

ca bırahane sahibi ile aralarında 
sa bir konuşma oldu. En e:xu.an 
boş ellerle üç arkadaşın 
gelerek: 

- Affedersiniz. dedi. Ç.-k ur. 
hoş olanlara yeniden içki Yert 

si polisçe yasak edilmiştir Bun 
için bizi mazur görünüz, •'
b r şey veremiyeceğiz .. 
Maşek. gayet nazi~ bir eda tletf 
- Yanılıyorsunuz dostU!Y\. 

di. Biz bilfıkls her yerde 91....tıc'A 

hl~~&ffi$, ~l!JHwıYP.~ 
recilcrindeniz. Bilakis he~,,.ı lr 
kiden caydırmak içın uğrueyora6 

Mfı.şek burada da sözüntı 
med:. Birahane sahıbi u?td .Y11.--. 
sından yakaladığı gıhı k3pıya 

ru sürükledi: 
- H:ı.ydi bakahm bas. ded1 

caretime miini olınanı?.ıi ~ m 
Q.de edemem .. 

M eşek bir müiMet snnra d 
kadaşlannı !lramolt : 

birahaneye geldiği zaman OG!m 
rada göremedi. Neden sonra OD 

n mutfakta buldu .. Voraçek eUı8"• 
ni yukan kaldırmış: 

- Bu bir adli hatadır, diyip 
ruyordu. 

Uç arkadaşın bu krvafotte r-•t 
mürlürlüğtinU boylamaıan b:ç tft 
Yi bir şey olmadı .. Daye~n mo 
rarmış \'C yeryer şişmiş 1UJ'8:tllı~• 
le, yırtık pu·tlk elbıseler:~e. y \it 
sız ve boyun b&.ğısız gom ~ırı.ll'll• 
kendl!erinin "içki dUsıruınlan oe 
miyeti .. nin idarec·lerinıien o1'tulrl 
rmı sövlemiye kalkmal.ırı potta 
düriinil bilsbUtün b~drrdt 

mUdürU nöbetçi polise -.föMl"!k~ 
- Bu serserileri neza.n,tlıan 

at. dedi. Sabaha kada~ syuda 
kıllan başlarına gelrr .. 

Nezarethıınenin trnn:ı:• r;::ldJ 
kanand•. içki düşmanlarmm ' 
faciası da bu suretle sonuna e 

Bu htldiseden hirKııc gm aon 
Uç arkadaş ta "içki dilşnıan ı .. " 
miveti .. nden birer m~K~up aJıtdııı 
Mektupta: Bu ilç azanı-ı . sarlt;)IS1U 

'armdan ve polise ha.'·rnr~t+en 1S 
rii ebedi olarak cemiyet azal~DCI ... 
tardedildıği yazılıyor,hı .. 

jGEDİZDE: 

MAşek yalan söylemiyordu. ;ün \ Sıhhi 1( onf eranslar 
kil bu üç içki düşmanı. Romct sırk · 
lennden birinin aslanları arsıE:•nı! 

girseydiler halleri bu akşamkındcn 
fena olmıyacaktı. 

Tabii Maşek nutkunu bitırnı 'y" 

imkan bulamadı. ~irkaç iar:ılta 

sonra üç arkadaş acınacak h\r va. 
ziyette kendilerini sokakta buldu. 
lar. Ustleri başları. adeta ayılarla 
dalaşmış gibi parça parça ıdi.. Baş 
lannda şapkaları yoktu. Yüzltrl 
gözleri yamru yumru olmuştu. Bir 

Gediz <TAN) - Yeni hükdmet 
toru Hüsnü Aydıner. C. H. Partisi 
\onunda. çocuk bakımı. hsatalt 
ve tedavi usulleri hakkında bir 
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27. 1 - 938 TAN 

Cenevre Konseyi Dün Toplandı Adi~EN ~r 

Dr. Aras ve B. Delbos y ıyemız e 

Bir Mülakat Yaptılar H:~:rlıklar 
(Başı J mcidA danm hattı hareketini takip etmiş 

(Başı 1 incide) t edir. Bu meselenin müzakeresi tehir olacr.ktır. 
edilecektir. Romanya Yahudilerinin Finlandiya hükU.rnetı. Habeş tmpa den çıkarak alacaklının hakkını ara-
'\'a:ziyetine ait protestolar ve müra- ratorlıuğunu ta.n.ıımak meselesini ile- ma.k imkansız gibidir. 
caatıer, bilhassa kolislerde konuşula- riye bırakmak lehindedir. İcra Kanunununda tabii gaye, ala-
c.aktır. Romanya, bu meselenin ekal- Gazete mü.taleaları caklıyı derhal hakkına kavuşturmak 
liyetler dairesinde müzakeresini is- Ingiltere, Fransa ve Almanya gaze olması bulunduğu halde kanun o ka-
tiyecek ve mesele uzun bir müz·ake- teleri konseyin bugünkü toplantısın 1 dar kaçamak yolunu açık bırakmıştır 
reye ihtiyaç gösterecektir. dan uzun uzadıya bahsetmektedir ki iyi niyet sahibi olmıyanlar bun-

. Sancaktaki seçim rejimi hflkkında Londra gazetelerinden Dail~ ,Tele. l lar~an aza~ ~ereced~ i~tüade etm~k 
kı Turkiyenin mülahaza ve ihtirazi graph'a göre, Mister IDden Mıl.~tler I tedırler. İyı .. nıyet sahıbı olanları bile 
kayıtları da konsey tarafından müza- Cemiyetin.· kuvvetleniirmekten zıya. kanunun musamahalan baştan çıkar 
ker de zaafa düşürecek her harekete mu maktadır. Araya mesleğin mesuliye-e edilecektir. Fransa iie Türkiye 
arasında doğrudan doğruya yapıla _ halefet edecektir. Milletler Cemiyeti tini kavramamış. kurnaz bir avuka-
cak tnüzakcreler neticesinde mesele muvaffak:r;etsizliğe uğramakla be. tın da karıştığını fa.rzederseniz a
iizerinde yakında bir anlaşmıya varı- raber dünya alikasınm merkezi ma.. lacaklını~ ne hale düştüğünü gözönü 
lac ~ hiyetini muhafazaya devam ediyor ne getirirsiniz. Böyle bir alacaklı i-

agı anlaşılıyor. b h ı 
Cenevre, 26 (A.A.) Havas bildi- ve yaşıyor. Eğer bütün dünya, Mil- çin tabii gaye, ne a aya o ursa ol-

riyor: Jetler Cemiyet'. paktının prensipini sun, bir sulh ve anlaşnuya varmak 
kabul etmiyecek olursa, yeni bir dün ve hakkının bir kısmından vazgeçFransa Hariciye Nazın Dolbos, 

natayda yapılacak ilk seçiın dola· ya harbinin önüne geçmek ihtimalleri mektir. 
ortadan kalkar. ııBir Türk vatandaşı borçtan dola-

Yısile hadis olan tali müşkülatı, en 
adil bir zihniyetle hareket ederek Mancester Guardiyan, Ingilterenin yı hapsedilmeli mi? 11 münakaşası va-
haUetmek üzere Türkiye Hariciye Almanyaya yaklaşmak için tavizlere kit vakit yapılıyor. Evet, çaresizlik i
V ekili Rüştü Arası bu akşam ka· hazır olduğuna dair söylenen söz· e- çinde bulunan hüsnü niyet sahibi va-
h r. mevzubahs e:3erek lngilterenin yal tandaş, acınacak bir adamdır. Fakat ul edecektir. Seçiın nizamnamesi-

nız Alman müstemleke t::lebini tetkik kanun, hükumet alacağı ile fertlerin 
bi tanzim etmiş olan komisyon tek 

ettiği ve bu hususa dair müzakere- alacağı arasında bu noktada bir fark ?ar toplanacak, Türk ve Fransız . 
ler b" <=ladıg~ ı hakkındaki haberlerın kabul etmek suretile bir defa hatalı 

ınütehassıslarının da iştirakile, An- .._,,, 
k hep Alman muhafilinden sızdığını bir yola girmiştir. Ondan sonra da 
aranın istediği bazı tadilata te • 

Yazdıktan sonra Avusturyanın Al- çaresiz vatandaşlara acıyayım der
Vcssül edecektir. Meselenin Anka-

manva tarafından ilhakı meselesine ken, cemiyete ait çok esaslı bir kıy-ra ve Paris hi.ikUınetleri nazarında .J. 

had şeklini zayi edeceği ümit olun- geçerek bunun hiç olmazsa Roma - meti ihmal etmiştir ki o da meml~ 
Berlin mihver'ni adamak lh sarsaca. ket içinde kredinin k<>runmasıdır. 

lllaktadır. 
(Gece son radyo haberleri bu mü- ğıru, Ingiltere • !talya aras;nda mü 

llkatın yapıldığını bildirdiler). zukerelerin başlaması için hiçbir ye
ni sebep bulunamadığını, İngiltere. 

Konseyin mali ve iktısadi mesele-1 nin ltalyanın Habeş lm.paratorluğu. 
erle u:zun uzadıya meşgul olmıyaca-
ğ nu tanımam ya devam edeceğini söy 1 söylenmektedir. Konseyin Van Ze-
el d Iüyor. an tarafından tekili olunduğu gi-
b · FranS1z gazeteleri !ngiliz - Fransız 
ı ayrı bir iktısadi teşekkül vücude 

~ctirrnesi muhtemel değildir. İtalyan göriişmelerirulıen bahsetmekted'rler. 
•- Epoque, gazetesine göre, lngiltere ile .,uparntorlug· unun tanınması, Çin me 

ı Fransamn toto:iter devletlerin yeni 
se esi de ruzname maddeleri arasın- k 
dadır. tahripler yapmalarının önüne geçme 
~ için itimat telkin etmeleri laz·mgeli 
.. -..onsey, bu sabahki kısa celseyi• 

trı ·· yor. Jurnal'e göre, bilhussa iki mese 
. uteakıp umumi katip A venol'ün iş-t leden çekinmek Iavmdrr. 16 mcı mad 
ı_rakUe bir toplantı yaparak bütün denin t::dilinden ve Habeş:stan Im. 
dıplomatik meseleler hakkında bir i- para.torluğu tanıma1!,tan Peuple bü
~lftfa varmak emelile hususi ınüza- yük devletlerin kol'ektif emniyet sis 

erE!le,r yapt.ını . lardır. . 
temine dayanmaları IB.zımge · ğ:ni 

D "plomat görüpneleri bildiriyor. 
. l3u sabah, Delbos, Romanya Hari· Alman gazeteleri, Milletler Cemive 

cıye Nazın ile görüşmüştür. tini tamamile ölmüş saymakta ve Mil 
belbos'nun teklüi üzerine konsey, Jetler Cemi:vefnden birşey bekleme

lrıilli tarih ve sanat miraslarının hi-' mek 13..zmıge!diğini söylemektedirler. 
tnay~sine dair beynelmilel bir mu
kavele aktetmek için teşekkül ede
cek olan diplomatik konferansın top 
l~nrna tarihinin tesbiti işini cemiye
tın mayıstaki içtima devresine tehir 
etrneğe karar vermiştir. 

Spaak gıda meselesi raportörlüğü
ile, İsveç murahhası Unden de San
cak meselesi raportörlüğüne tayin e
d ·ı~ · 1<Jnışlerdir. 

Bitaraf devletler 
ı 'Bitaraf devletler: Belçika, İsviç~e, 

Uzak Şarlc 
Faciası 

, 

(Dn~ı l i"rtc'!e) 
yarelerinin biri düşürülmüşti.ır. 
Şimalde Şantungun merkczJerin _ 

den olan Tsining'te muharebeler a.~_ 
vam etmektedir. 

Tientsin-Pukov mmtakasmda hare 
katı idare eden sab.k KuangL şefi ge 
neral Lisun.yen'e Anhuvey valLiği 

Türkiye inkisaf halinde bir ik
tısadi varlıktır. Ha.yat için-

de kredi ve emniyet olmadıkça hiç 
bir inkişai tam ve devamlı olamaz. 

Krediyi korumak ve taahhütleri ye
rine getirtmek için gösterilecek has
sasiyet, yalnız hak sahibini himaye 
değildir, cemiyetin en mühim bir is· 
tinat noktasını korumaktır. 

Hükumet, bütün bu nevi noksan
ları tatbikat neticesinde görmüş, 

bunlara çareler düşünmüş ve hazır
lamıştır. Fakat bizce bu çarelerin Ka 
mutayın karşısına olgun bir halde 
çıkması için şu yola gitmek lazımdır: 
Düşünülen tadiller ve yeni usul ve 
tedbirler daha evvel tecrübeli hiı.kim 
lere, avukatlara, hatta gazeteler va
sıtasile bütün halka bildirilerek u
mumi bir münakaşa lJlevzuu yapıl
malıdır. Bu; çok hayırlı birşey olur. 
Bu yolun her vakit tutulmaması yü
zünden iki mahzur başgösteriyor ki 
birincisi kanunların ameli ihtiyaçla
ra uymaması, ikincisi de yapılır ya
pılınaz derhal şurasını, burasını tadil 
lüzumu duyulmasıdır. Düşünülen ye 
ni esaslar, halkın ve sınıf sınıf müte
hassısların münakaşasına geniş bir 
surette arzedilecek olursa bu mahzur 
ların büyük bir kısmı ortadan kalkar 
ve ana hedefler daha iyi bir surette 
korunmuş olur. 

[Ahmet Emin YALMAN] ~veç, Danimarka, Felemenk ve Fın 
lancii.}a mümessilleri, lsveç mümessili 
'.B. Unden,.n bugünkü görüşmeleri 
hakkında vereceği izahati din!emek 
lilere yarın sabah toplanacaklard r. 

de verilmiştir. 
Röyter bildiriyor: Tientsin. ?ukuv lıktan ve açıkta kalmaktan ölmüşler. 

demiryolu boyunca Japon kuvvet!e. dir. 
rinin ileri hareketler:nde bir müddet Severleigh Ingiliz vapurunun mü • 

13: Unden zecri tedbirl~r .h~kın- tenberi görülen durgunluğun T,ı,>yo- rettebatmdan ikisi bir ev il.zerindeki 
dakı 16 ncı maddenin ihtıyarı hır c;u- yu endişeye dlişürdliğünü gö~teren bir Japon bayrağını söküp atmaları 
.rette tatbiki meselesinin bu devre- mühim deliller vardır. Her ne ·kadar yüzünden tevkü edilmiş~erdir. Iııgı. 
~·· ortaya konulmaması iç~ yapılanı havanın fenalığı ve lüzumu kı:ı dar liz makamatı da tahkikat yapmakta 

Udahaleler hakkında malumat ve- kuvvetin bUı,unmayışı bunda amil t:ı. dır. Divanıharp bu iki Ingilizi ikişeı 
l'ecek ve bundan sonra mümessiller lunmakta ise de Japonların ümit eL yüz Yene mahkiım etmiştir. Tokyo 
Paktının tadili komitesinde söz al- tiklerinden fazla mukavemete mıru1. müstahkem koyu nizamlarına muha
~aktan vazgeçip geçmiyecekleri hak kaldıkları anlaşılmaktadır. İnanılır lefetten cblayı bir Ingiliz vapuru.1500 

1 
n~a müşterek bir karar verecek- bir kaynaktan alınan maliimah ,,_ yen cezaya mahkum edilmiştir. Ve. -

erdır. , _ .. re. Matsui, Tokyodan dört firka cta- pur müsadere halindedir. Fran~anm 
'!3· Unden bugün B. Eden le goruş- ha kuvvet istemiştir. Tokyo sefiri Japon hariciyesini.n na 

trı.uş.tüı-. Yann sabah ta B. Deloos ile JOO b. ç· r hazır zar·dikkatini Youling limanmm bom 
Boruşec01 t· ın ın ı bardımanı üzerine Hainan adası me 

t ır. bild. · 
l ·l ve Fransa Röyter ajansı Hankev.aen ırı. selesine celbetmiştir. 
ngı tere yor: Salah yettar bir kaynaktan ve-

oö ·· l • d sonra Japonyada bir facia 
c. ruşme enn en rilen malO:mata göre, Hsuçeu • Haıç.. 

Po..ris, 26 - lngiltere Harieiye na. Tokyo, 26 (A.A.) - Akitad3.ki 
~·ıı Mister Eden'in B. De1bos ve B. bu bölgesinde beklenen büyük m~h~- i!k mektebin çatısı bir'ken karlarr1 
Ch .. ternps ile görüşmeleri üzerine rebe için Çinliler ŞOO bin kişi ta lŞ•t ağırlığına dayanamıyarak Çökmüş ve 
rıe~r 1 .. .. etm'şlerdir. Çin hükumeti bu mu.hare 
b ~ 0 Unan resınl tebl ğe göre, uçu, - · h 62 çocuk enkaz altında kalnuştır. 

.:ıYnt etlki~ilel vaziyetin bütün sa.fhala1: ~e~~ ~~;i~~!:i~~~~:~:i ~!~m~y~ Bunlardan altısr ölü ve yedisi agtr Yl 
e k etm· l Cenevrede ınu rah olarak çıkarılmıştır. Çocuk1arm 

Za.ke ış er ve .. tarak telakki etmektedir. 
re edı'le k b··t·· meseleler u- t kurtanlmasr ;.,ine devam ediliyor. te · ce u wı Çinin şimalindeki Çin krtaa mı~ ""' 

~nde tarn itilafa vasıl olmuşlardır· kuvvei maneviyeleri iyidir. ve şımdı Hi.ndistanda Japonya 
ava.sın Londradan aldıgıv bir habe · t b ı kte ol"'n a'eyhı'ne hı.ddet ı-e g·· .1 daha fazla itıma es eme ~. 

ltaı ore Mister Eden, Ingiltere 1 e birçok mülteciler Şantung ve Hon-ın Moskova, 26 (Radyo) - Bugün 
b a arasında yen den müzakerelere da evlerine dönmektedirler. Hin~istımda .TRnon tı>eavüzünün hak· 

a .'anı'-:nasına medar olma.k üzere · Sefır'er· . . d "ltal Çin kıtaatrnda kumandanm bir'e~: srzlığmdan mütevellit bir memnunı 
:Ya kr ;ıı ıtımat mektupların a tirilmesinin bu kıtaat· n mukavemetı yetsizlik vardır. Hintliler, Japon em-
d' a 1 ve Haıbeşistan !mparatoru,, ni aş:kar bir surette artırdığı kayne- teasına boykotaj ilan etmişlerdir 
ı ~~Yazılması için Başvekil Chamber H Şanside de m•ıkave Madras ve Kalku··tada çın· liler lehine aıni "k . . diliyor. onan ve 

Doktorlukta Bir Harika 

Karh Bir Dağda 
Cep Çakısı ile. 
Bir Ameliyat 

Ş imdiye kadar cerrahi mü.. 
dahaleler içinde eşine te.. 

sadüf edilmemiş harikulade bir di 
mağ ameliyatını Geneve hastant)
lerinin en hazik operatörü doktor 
Francois Ody baş~tır. 

Bir facia romanını 
0

pek andıran 
bu hikayenin müheyyiç sahneltrL 
ni krsaca alıyoruz. 

Kafatası üzerindeki ameliyat. 
larile beynelmilel bir şöhret temin 
etmiş olan doktor Franco;s Ody 
meslektaşı Guy ve karisile birlık. 
te Mont Blanc dağına civar silsi
le~er üzerine bir sefer tertip ~er. 
Sekiz kişilik kafile halinde, 34"0 
rakmtlı ''Mesut avdet,, isimli U-
peye geldikleri vakit etrafın bulıın 
maz manzarasmı seyretmek üze. 
re bir kaya çıkrntısının üstüne c:t

karlar. Karlı dağların hareli ışık.. 

larnıa daldık1an srrada ani bir zeL 
zele olmuş gibi karla kaplı koca 
kaya sarsılır. 

Yüksek tepelere çıkıldtğı :a.
ki.t sağlam ipleri bellenne 

sararak ipin diğer ucundaki kaz. 
mayr metin bir yere saplamak a._ 
dettir. amarmdaki kayanm bir kıs 
mı kopup kafileyi boşluğa uçuran 
müth;ş saniyeden sonra doktor be 
lindeki ipe asılı, boŞlukta kaldığını 
görür. 

Ayaklan altında kaya parçası
nın açtığı büyük çukuru atlayıp 

yamaca yapı;:mıya muvaffak olan 
doktor Ody arkadaşmm ismini ba_ 
ğırmıya başlar. Doktorun sesine 
karla örtülü tepelerden bir inil
ti dahi cevaı; vermez. 

Dakikalarca ölümle uğraşan 

doktoru kafileden sağlam kalan 
iki kişi kurtarırlar. Doktor Ody 
hemen meslektaşını aranııya baş. 
lar. Guy'i karısile beraber bir uçu 
nıma yuvarlanmış, baygın bir hhl 
de bulurlar. Yet;şip onları da kur 
tardıklan sırada doktor Ody'nin 
gözü arkadaşının sağ şakağı üs. 
tünde kanıyan bir yaraya ilişince 
~:1ıri ..,ararır. Kafatasının o taraf. 

taki ktsmmın çatlamış ve içeri göç 
müş olduğunu farkeder. 
Baygın meslektaşını bin mtişkü_ 

latla 3,051 rakımındaki imdat ku
Iubesine getirebilirler. Hava o sı_ 

rada bozulur. Kar tlpisi kazazede_ 
yi aşağı kadrr indirmek imk: • .-,ı 
vermez. B!r imdat kervanı getirt
mek ;i.zcre aşağıya adamlar yollar_ 
lar. 

F akat o arada ha.stada fena 
a!ametler başlar. Opera -

tör Ody kafatası ve beyin ameli. 
yatlarındaki tecrübesile, arkada. 
şının mutlak bir ölüme doğru giL 
tiğ'ni görür. 

Fakat imdat kulubesinde cerra 
hi mü1ahale i<';n hiçhır şev yok-

Dolıtor Ody 
tur. Çıldll'acak halde hastanın yü 
züne gözlerini dikmiş bakan dok.
tor Ody arkadaşının kusmıya baş 
ladığını görünce dayanamaz. Elle. 
rile kafatasım sıkarak her öğürtü. 
de parçalan fırlıyan beyni gfıya 
muhafa7.a etmiye uğraşır. Çare ol 
madığına tamamile kani olunca ka 
nsma döner •e teklifini yapar: 

.. _ Az:zim bu gibi ahvalde aza. 
mi altı saat zaı.;frnda ameliyat ya. 
pılmazsa, hasta kusarken zedelen
miş beyni ufalanarak dışarı parça 
parça fırlıyabilir. Esasen zehirlen.. 
me alaimi ba.ş~amıştrr. 

Altt saati çok geçirdik. !Ir.dat. 
kervanı yarından evvel gelemez. 
Elde avuçta ne varsa onunla mü_ 
dalıale yapmalı ı .... 

Bu müthiş teklifi kadıll ka.. 
bul eder. Doktor Ody ce.. 

bindeki alelade çakısını çıkarır, 

petrol lambasının ışığı altında has
tayı bayıllaınadan en nazlk ame. 
liyatlardan birine başlar. 

Alelade çakı ile oyup, beyine 
gömülmüş olan kemikleri temizle 
miye muvaffak olur. O r t ·da has 
tanın baygın olduğu halde derın 
iniltilerle nekadar azap çektığı 

farked;lmektedir. 
Ertesi güne kadar ayni tztTrap 

içinde ve pansuman olarak konya 
ğa batırılmış bir mendil sargısı 

ile nefes alan hasta· yine baygu. 
halde bin müşkülatla yetişen ke!. 
van sayesinde şehre indirilir. 

Doktor Ody hemen bir hasta. 
neye attığı baygın arkadaşını mun 
tazam aletlerle bir daha ame!:yı..: 
ederek kurtaMY'. 

7 

Bir Zelzele 
Daha Oldu 

İstanbul, 26 (A.A.) - Rasathane; 
den tebliğ edilmiştir: 

Bu gece saat be i 43 dakika 44 sa .. 
niye geçe kuvvetli bir zelzele kayde-o 
dilmiştir. Merkez üstünün İstanbul~ 
dan mesafesi 1840 kilometre tahminı 
edilmektedir. 

Devlet HavayoHarı 
• 

Kanun LCiıyihası 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) 

Nafıa Vekaleti Devlet Hava yoll 
için çok mühim bir kanun layiha 
hazırlamıştır. Layiha bu idarenin v 
zife ve teşkilatını tesbit ettikten so 
ra, vazife şehidi olanların ailelerin 
yapılacak yardımlar ve yolcuların si 
gortası hakkındaki hükümleri ihtiv 
etmektedir. 

Yolcular, bin lirası mecburi olma 
üzere on bin liraya kadar sigorta 
dile bileceklerdir. 

--<>--

Gayrimübad~Her için 

Bir Kanun Layihası 
Yalova, 26 (Hususi surette gide 

arkadaşımızdan) - Gayrimübadille 
meselesi hakkında cemiyetin reisi i 
mail Müştak Mayakonla görüştü 

bana dedi ki: 
"- Gayrimübadillerin senelerde 

beri sürüncemede kalan vaziyetle 
hakkında Başvekalete yapılan mür 
caat üzerine, Başvekil B. Celal B 
yar, hükumetçe bu meselenin imk· 
dairesinde konuşulacağını vadetm 
ve haber aldığıma göre, bu hııı;m:: 
bir kanun layihasile mı'clıc;teu m 
zuniyet alınması düşünülmiiştlir. Ö 
le zannediyorum ki meclis toplan 
ca bazı arkadaşlar bu hususta mür 
caat ve ricalarını tekrar edecek! 
dir . . 

Gayrimübadil bonolarının sen · 
!erde gösterdiği yükselişin bund 
mütevellit olduğunu zannedyion~ 

Levazım Amirliği İlanları 

Ordu hastaneleri için 400 adet 
lik somyalı demir karyola 4 Şu 
938 cuma günü saat 15.15 te Top 
nede satmalma komisyonunda ka 
lı zar.ı.!a eksiltmesi" yap1lacaktır. 
min bedeli 10800 lira ilk teminatı 
liradır. Şartname ve nümunesi k 
misyonda görülebilir. Isteklilerin 
nuni vesikalariyle beraber teklif 
tuplannı ihale saatinden bir saut 
vel komisyona veımeleri. (396) (39 

Taşköprü asliye htikul{ mahk 
sinaen: Harmancık mahallesin 
berber Salih oğlu Kemal Izmirlinin 
şağı Emerce K. den Ali Çırako 

Mehmet kızı Saadet hakkında bo 
ma davasının icra kılınan muhake 
sinde: M. aleyha mezbure Saadet· 
kametgahı meçhul bulunduğu anl 
dığından ilanen tebliğat icrasına 
muhakemenin 9.2-938 çar§amba 
nü saat .ona tal;kina karar veril 
olmakla yevmi mezkfırda Taşkö 

asliye hukuk mahkemesinde h 
bulWlması veya tarafuıdan bir v 
göndermesi aksi halde muhakem 
gıyabmda yapılacağı ilan olunur. 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No: Semti ve Mahallesi 

1314 Burgazada 

1357 Tarabya 

1377 Galata Emek Yemez 
1536 Kınalıada 

1554 Kuzguncuk 

1697 Üsküdar Slamsız 

1682 Edirnekapı Hacı 

Muhittin 
3835 Büyükdere Kefeli 

köy 
7029 Eminönü Ahı Çelebi 

8673 Fatih Çıknkçı Kema-
leddin 

Sokağı 

E. Manastır 
Y. Gönüllü 
Dere 

Mürver 
Livadya 
Tahta Bostan 

SilAhtar Bah
çesi 

Emlak No: Cinsi ve Hissesi 

E. 29 
Mahallen: 23 

E. 99 Y. 91 

E. 3 Y. 7 
20 - 22 

E. 10 Y. 22 

Müfrez Arsa 

Mukaddema Bahçeli 
Hane elyevm Arsa 
Arsa 
Arsa 

Bahçeli Ahşap Hane
nin 6/ 28 His. 

E. 3 - 314 - 316 • Üç dükkan hane ve 
318 deponun mukataalı 

Hisseye Gö 
Muhammen 

400 Açık 
Artırm 

200 " 

310 " 
390 " 
700 " 

1000 Kapa 
zarf 

Y. 278 - 280 - 282 mahallinin 3 / 8 ve vakıf 
mahallinin 2/ 4 His. 

E. Kürkçü E. 13 Arsa 120 Açık 
Y. Abacı Aralığı Artırın 

Kefeli köy E. 26 Y. 20 Arsanın 3/ 6 His 100 
" Caddesi 

E. Meyhane E. 21 Mü. Depo ve kagir 2700 Kapa 
Y. Balık Hane Y. 35 - 37 Kahvehanenin 

4824/15120 His. 
E. Sangüzel E. 34 - 36 lçinde bir kulübe 750 Açık 
Y. Halıcılar Y. 60/1 ve Havuzu olan Artırın 

Bostan bı..ı 1 
na etrnış bu1unuyor. !ngıltere metin artması beklenmektedir. hareketler müşahade edilmektedir. 

auı:1:ese~~in Cenevrede kanuerilm~lına- Harp maktulleri Burada bir Cin günü ihdas edilmiş- Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çkanlmıştır. İhaleleri 7 - 2 - 938 tarih 
8ın ... uştere'· bı· r karar v e- Ytlbasındanberı· Şanghay "'"'hrı'nd"' tı·r. Bu·· tun·· Çinlilerın· uğradıgı~ teca edir s ··b dil b ·ı d. 1\ ~ ""' .., 1 iişen Pazartesi günü saat 14 t . atş münhasıran gayrimu a onosı e ır. · 

Caddesi\ 

ı: ~a.ftar değildir. 10000 Çin ölüsü toplattınlmış bıılu- vüz mevzuubahis edilerek mütecaviz ı il•••••••••••••••••••-•••••~---••••••••••••-1 tekiJ.~tere, itimat mektuplarını bu nu' or. Bunların çoğu açlıktan, hasta- ler tel'in edilmektedir. 
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ZİLEDE: 

Bir Tahsildar 
tilastan 

Tevkif .Edildi 
Zile (TAN) - Hususi Muhasebe 

tnhsildarlanndan Sabri Topçu, zim_ 
met ve ihtilas suçlanndan tevkif e
dilmiştir. 

Görülen lüzum üzerine, ilçemiz hu 
susi muhasebe memuru Rahmi Şe
nele vilılyetçe muvakkaten işten el 
çektirilmiştir. 

Memurlar ArasınrJa 

Yeni Tayinler 

Zile (TAN) - Hususi muhasebe 
tahsilat kısmında kurulan müfredat 
katipliğine köy bilrosu katibi Muam 
mer Cengiz, onun yerine de köy kA.tip 
lerinden Hasan Gürel tayin edilmiş 
lerclir. 

:Maliye varidat memur muavinlerin 
den Ali Aslan Erbaa.ya., Erbaa.dan 
Sadık ta onun yerine tayin olunmuş 
lardır. 

Araplar Köyünde Ölüm Kazası 

Zile (TAN) - On kilometre uzak 
tnki Araplar köyilnde feci bir kaza 
olmuştur. Balta oğullarından Mu.s
tafa oğlu 322 doğumlu Haydar :ta
bancasını karıştırırken çıkan kurşun, 

kansı 25 yaşlarında Hatunu öldür
mü.cıtür. Haydar tevkif edilmiştir. 

Zarar Veren Bir Fırtına 

Zile (TAN) - Mağara mahalle
sinde Bulguroğlu Hacı Osmanın evi 
fırtınadan yıkılmıştır. Altında kalan 
15 koyundan onu ölmüş, diğerleri ya 
ralanarak kurtulmuştur. 

Fırtına, birçok ağaçlan da kökün 
den çıkarmıştır. 

Sular idaresi, Açılan Yarığı 
Kapatmak Üzere Tedbir Alıy~r 

Nazilli, (TAN) - Menderes köp 
rUsünUn 200 metre ilerisinde Mende 
res nehri bir yarık açarak taşmış ve 
ovayı su altında bırakmıştır. Henüz 
toplanamıyan 100 bin kilodan fazla 
akala cinsi pamuk kozası da sular 
altında kalmıştır. Yarık kapatılamaz 

sa bunlar mahvolacağı gibi en verim 
li tarlaların bulunduğu bu sahada ö 
nümilzdeki yıl da pamuk ekilemiye
cektir• 

Köylüler ynnğı kapat:mıya uğraş-

NEVŞEHİRDE : 

y urma Beş· irli ı 

Sürüyormuş 
Nevşehir, (TAN) - Kayserinin 

Bünıyan ilçesine bağlı Madazı köyün 
den Salim oğiu Kör Mehmet, şimdi 
geçmiyen eski gümüş beş kuruşlukla 
n yalsiızlıyarak Osmanlı altını, eski 
gümüş m.ecdiyeleri de yine yaldızla 
yıp beşibiryerde diye sünniye kalkış 
mışt.Ir. Kendisine hayvan tüccan sü
sfuiü veren Kör Mehmet, Nevşehirin 
Avcılar köyüne gitmi§ ve orada bu 
paralarla at, merkep satın almak is
tem'ştir. 

Hadiseyi duyan merkez karakol ku 
mandam üsçavuş Halil, onbaşı Süley 

mışln.r, fa.kat muvaffak olamamışlar 
dır. Sular idaresi, süratle tedbir al
malı: üzere işe girişmiştir. 

Böyle su baskını f eliı.kctlerine mey 
dan kalmaması için, o civara on yıl 
evvel hüküınetimiz bir tahliye kana 
lı yaptırmıştır. Fakat ağzı dar ve su 
seviyesinden yüksek yapıldığı için 
bu kanaldan şimdiye kadar istifade 
etmek mümkün olamamıştır. Bütün 
Nazilli pamukçulnn, kanalın ihtiyaca 
~evap verecek şekilde ısla.hını dile
,YOrlar. 

j ESKİŞEHİRDE : 

Kuyucak Köyde 
Sürek Av ar Başladı 
Kuyucak köy, (TAN) - Eskişe

hire bağlı olan köyUınüroe, geçen yıl 
l.arda olduğu gibi her hafta sürek av 
lan yapılmıya başlanmıştır. Son bir 
avda 2 domuz, 5 kurt ve 25 tilki vu 
rulmu~ur. Bunların derileri satılmış 
ve tutarile, köyümüz yatı mektebin 
de okuyan fakir ve kim.sesiz yavru
lara yardım edilmiştir. · 

man ile oraya gitmiş ve Kör Mehıne 
eli suç üstünde yakalamıştır. Mehme 
din kendisini bırakmaları için altmış 
lira rüşvet teklif ettiği de tesbit olun 
muştur. Suçlu Adliyeye verilmiştir. 

Bursa, (TAN) - Altıparmak ma
hallesinde bazı Yahudi evlerinde giz. 
li tedrisat yapıldığı yolunda
ki ihbar üzerine açılan tah-

kikata: devam ediliyor. Oğ -
rendiğime göre, üç evde ayni zaman
da ar~tırma yapılmış, birincisinde 20 
ikincisinde yedi çocuk görUJmtiştür. 
Uçüncüsünde oir şey bulunamamış _ 
tır. Bu evlerde, tedrisat yapılmadığı, 
yalnız i§çi kadınlann çocuklarına ba
kıldığı anlaşılmıştır. 

Ev sahipleri, milsaadesiz Kreş aç
mak suçilc mahkemeye verilecekler
dir. 

Evler aranırken gülünç haller ol
muştur: 

Mesela, birlncl evi araştırmıya me. 
mur e'dilen müfettiş Fevzi, içeri girer 

girmez yirmiden fazla kilçilk çocuk 

ayakkabısı ile karşılaşmıştır fakat, 
karşısına çıkan bir kadın, evde kim

se olmadığını iddia etmiştir. Bir ara_ 
lık ta merdiwm ağzına çömelmiş, "a
man, sancllll var, çabuk ebe çağın -
nız., diye feryadı bastırmıştır. Yuka. 

n kata çıkıldığı zaman, karyolanın 

altında titreşir vaziyette 10 çocuk 

bulunmuştur. Bir dolabın içerisinden 
·ae altı, yedi çocuk çıkarılmıştrr. 

Beyoğlu 3 cü sulh hukuk hakimli. 

ğinden: Mahkemenin 938/832 sayılı 

dosyası ile Galata.da Kürekçilerde bo 

ya ticaretilc müştehi! Anavi ve mah 

tumlan şirketi vekili Galatada büyük 

-
ve 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir. Paria ruj 
ve allıkları ayarında olduğunu bütün güzeJier tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler, movayen ve zengin çeşitleri 30, Hila 50 
kuruştur. 

Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 
lnıruştur. 

HASA TIRNAK CILASI 
f ürkiyenin en mükemmel cilalandır. Sedef ve renkleri birer 

taheserdir. 1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile fİşesi 

Küçük 10 kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

Tünel handa 5-6.7 No. Iu yazihanede r.ıııııı,..••:m•ı;attm••••••••ıflı!••ı::m•••••••••• .. -

manında 4 No. lu dairede oturan ve 

avukat Ural Dilek tarafından Beyoğ lW 
1 

A 
lunda Saksı sokağında Saksı aparlı- E 

~llC"-=;,:~~'M;ltff:.....;.--. .. Jl. hAü;ın · lcı;un•\.sG:~ ı....,!lll~.çh t.ıl olduğu - :..o~liıiııiıııllii"/ 

EskiŞchİrdc f{ı.ıyucak kÖ)"Ündc Avcılar büyük bir :.Urt·k avı yaptı!ar. :Hu ı·csimde, av dönüşlinü görüyoruz. 

Hasan şakaya alarak gülümsedi: 
- Aman, Hanımefendi, Rnüe ile başkalarının 

meşgul olduğunu söylüyordunuz, şimdi sıra bana mı 
geldi? 

- Yalnız siz değil, Namık ta! 
Hasan kendini tutamadı; haykırır gibi: 

- Namık ta mı? Demek ikimiz beraber? 
İsmet Hanım başını bir yana eğdi: 
- Öyle gibi, Doğrusu .. 

laşılan J. Patarelli aleyhine açılan 

(288) lira alacak davasmın duruşma 

sında dava edilen gelmemiş ve davacı 

vekilinin isteğile haczi ihtiyati oosya-

smda mevcut dört kıta senetteki im. 

zasını inkari haricinde istiktap yapı

lacağından bahsile gıyap kararının 

i.Ui.nen tebliğine karar verilerek muha 

kemesi 3-3-938 saat 9,30 da talik kı

lınmış olduğundan itirazla işbu gün 
ve saate mahkemeye gelmediği tak_ 

t.irıde istiktaptan kaçınmış ve vakıa
ları kabul etmiş sayılacağı muamele 

Ji gıyap karan tebliğ makamına ka

im olmak üzere ilan olunur. ( 4270) 

Grip, Baş ve Diş Ağrllar' 

Nevralii, Artritizm, Roma izma 

Baş, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün' 

ağrılarınızı derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

dınlara atıp tuttuktan sonra şuradan buradan lakır
dı açarak tatlı tatlı konuşuyor. Yeni işittiği dediko
duları anlatarak Basanı güldürüyor. 

Yatak odamın salona açılan bir kapısı var; yattı
ğım yerden orada oturanları görüyorum, konu§ulnn 
şeyleri işitiyorum. 

Hasan bir kahkaha salıverdi; başını çevriip bana 
bakarak: -6-

Hasanda şimdi yeni yeni huylar belirmiye başla
dı. İşsiz güçsüz kadınlar gibi o da dedikodu etmek
ten hoşlanıyor. İsmet Hanımla karşı karşıya şunu bu 
nu söyleyip gülüyorlar. Hasan böyle konuşmazdı, 

Hasan daha ciddi, daha başka bir adamdı. 

- Yıldız da bunları sahi sanacak .. Allah insanı if
tiradan saklasın!.. 

Onlar benim oturd\lğum köşeden uzak, ortadaki 
masanın etrafında görüşüyorlardı. Duymamazlığa 

geldim. Yeni hayatın dedikoduları bana oldukça ba
yağı gelmişti.. 

İsmet Hanım Hasanın çekingenliğine aldırmadı, 
bana bakmadı bile. Sözüne devam etti: 

- Ya1nız, dikkat edin, dedi, Namık sizden •daha 
açık gözdür; kadın meselesinde hepinizi atlatır. 

Yeni alemlerde olan, biten şeylerin iç yüzü yavaş 
yavaş açılıyor, ortaya kirli çamaşırlar dökülüyordu! 

Demek Hasan da oralara girer girmez kadın me
selelerine karışmıştı!. 

Onları sessizce dinlyien Nükhet elindeki mendili 
çekiştire, çekiştire, sinirlenmiş gibi, ağır ağır önüne 
bakarak söylendi: 

- Hasan Beyin, kansı burada rahatsızken yalnız 
gezmesini anlamıyorum. Eğlenceler kaçmıyor, ya! 
Ne zaman o1sa gidebilirdiniz ... 

Ben hemen bir gurur müdafaasına geçtim: 
- Ne olur, Nükhetciğim, varsın eğlensin: benimle 

beraber burada yapayalnız oturmaz ya, etrafımızda 
bütün İstanbul coşarken ..• 

Hasan: 
- Yıldız müsaade etmemiş olsa tnbü gitmezdim, 

Hanımefendi, diye kendini müdafaaya baktı. 

Nükhet: 
- Y~ldız çok nazik kızdır, dedi. Size müsaade ede

bilir. Siz onun müsaadesini neden sahiye alıyorsu
nuz? Siz "hasta olduğunuz zaman Yıldız öyle mi ya
pıyor 

Hasan, iyice bozuldu: 
- Hakkınız var, Fikret Hanım, dedi. Yıldız yük

sek, iyi kadındır. Ona minnettarım; amma, işte bazı 
mecburiyetler oluyor dn .. 

İsmet Hanım Hasanın sözünü kesti: 
- Ya karısı gidebilecek, gezebilecek halde iken 

yalnız gezenlere ne dersiniz, iki gözüm? Baksanıza, 

Namık iki akşamdır eve uğramıyor. Ben yapayalnız 
kalıyorum. Nereye gittiğini de bilmiyorum 

Sonra Hasana döndü: 
- Ne dersiniz, Madam Mariye, yahut (Moskovit)e 

filan bir baskın yapalım mı? Elbet bir yerde yakala
rız. 

Hasan onu bu fikirden vargeçirmiye uğraştı: 
- Öyle bir yere gidecek olsaydı bize de haber ve

rirdi. Mutlak bir işi çıkmıştır, bir iş görüşmesi için 
bir yerde kalmıştır. 

İsmet Hanım buna inanmadı, amma, artık uzat
madı. Bundan sonra bir giyinme, tuvalet bahsine ge
çildi. İsmet Hanım sinirsiz, tabii olduğu zamanlar 
oldukça iyi konuşan, şen bir kadındı; en çok sevdiği 
şey de iyi giyinmek, her kadından üstün görünmek, 

beğenilmekti. Onun bu yoldaki hevesi bir ihtiras ha
line çıkmıştı. Bunun için her türlü fedakarlığı ya
par, yaptınr görünüyordu. Hatta bu iptila ona evde 
bir hizmetçi kadın eline bırakılmış olan çocuğunu 

bile unutturuyordu ... 
İsmet Hanım o gece balolara çaylara giden bazı 

görgüsüz kadınlar için kritikler yaparak hepimizi 
gülmekten katılttı. Bunların girdikleri kıyafetler, 

İsmet Hanımın anlatısına göre, gerçekten pek gü- . 
lünçtü.-

. 
•• 

Son günlerde büyük krizler geçirmiye başladım. 

Yatak odamdan çıktığım yok. 
Hasan her akşam evde .. 
Namık Bey hiç ortada yok; ara sıra ismet Hanım 

bir bomba gibi apartımanın kapısında gürlüyor; Ha
sana kocasını soruyor; onu yalnız bıraktığı için kızı
yor. Nerelere gittiğini, nerelerde kaldığını öğrenme
si için rica ediyor. Bazı akşamlar da Moskovitte, 
Roznuvarda filan kendisi aradığını, bir yerde bula
madığını anlatıyor 

Kocasının peşi~e düşerek bar kapılarında dolaş
mıya kalkan bu yüksek bakışlı kadıncağıza içimden 
acıyorum. 

İsmet Hanım Namık Beyin eve gelmesinden umut 
kestiği ak~lar hep bize gelyor. Sinirleri, öfkele
ri geçtkiten, Namık Beye, onu baştan çıkaran ka-

İsmet Hanım Hasana genç kızlık hikayelerini, aşk 
maceralarını, muvaffakıyetlerini anlatıyor. Ona aşık 
olanların sayısı öyle çokmuş ki... 

İsmet Hanımın bu övünmesine ~arşı bende gül
mekten kendimi alamıyorum ve: 

Demek ki, senin de aşıkların gür saçların kadar
mış! diye Orhan Seyfinin bir mısramı hatırlıyorum. 

İsmet Hanım bir de pek tohafıma giden bir cümle 
söyllıyor: 

- Doğrusunu isterseniz, ben biraz da fındıkçılığı 
severdim, diyor. 

Bir erkek karşısında İsmet Hanımın ağzından çı
kan bu çirkin ve sahibine hiç bri meziyet vermiyen 
itiraf, bir kahkaha arasında bir avuç fındık gibi kınla 
kınla ortaya serpiliyor ... Lfıkin Hasan, karşısında 

fındıkçılığını itiraf eden kadına hiç te fazla yüz ver
miyor, onunla ancak ortadan konuşup eğleniyor .. 

• • • 
Bir zaman da İstanbula yerleşen, barlarda çalışan 

Rus kadınlarının hikayesi başladı. Bu kadınların 

hepsi yüksek ailedenmiş; kimisi Prensesmiş. kimısi 

bilmem neymşi! Parasız, yersiz, yurtsuz kaldıkları 
halde bu yabancı illerde fütur getirmeden, neşeleri
ni kaybetmeden yaşıyorlarmış! Türk' kadınlan olsa 
ağlayıp sızlarlar, (Bize neler oldu?) diye gece gün
düz somurtup şikayet ederlermiş. 

(Arkası var\ 
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BORSALARDA : 

Franktaki 
Düşüklük 

1 

•••••••••••••••••••••••••• 

GÜNLÜK 
•• 
1 
1 PiYASA 
' Yerli fabrikalarımız piyasadan 
1 

' vıkanmış randımanlı otuz bin ki-•• . 

1 BALIKCILIK: 

Dört Günlük 
Palamut Satışı 
20,000 Lira 

''Giderim, Fakat Geniş 
Salahiyet Vermelisiniz,, 

Devam Ediyor 
Frank, düşmekte devam ediyor. 

Evvelki akşam 153,68 frank,. bir ster
lin karşılığı olarak bildirilmişti Dün 
Londra borsası bir sterlini 153,37 

frank ve 4,99. 75 dolar olarak kaydet 
miştir. Sterlin de aksine olarak yük 
selmektedir. Evvelki gün sterlin 
625,5 - 628,5 kuruş iken dün bir ster
lin Merkez Bankamızca 627-630 ku
ruş üzerinden muamele görmüştür. 

Pariste Ünitürk 310 franktır. 

' lo kadar. kHosu 50 kuruştan par 
•• •' ça yapağı satın almışlardır. 
' . * 
$ Piyasaya getirilen arpalardan 
ı yemlikler 4,18, Anadolu malı 
İ 4.04 - 4.06 kuruştan otuz bin ki-
f loluk bir parti satılmıştır. $ 

1 
Şehrimize getrilen 60 bin ki- t 

loluk bir parti pamuktan Ilgın f 
malı olan nevilerin kilosu 39.50 i 

t ~ruştan müşteri .. ine verilmiş - t 

Üç, dört gündenberi fazla miktar
da balık tutulurken. lodos ve poyra
zın karışık esmesinden sonra balık a
kını durmuştur. Boğazdan giren ba
lık sürüleri Mannaraya dağılmıştır. 

Palamutlar Tuzlaya doğru geçmiştir. 
Hamsi sürüleri de Bostancı tarafla
rına çekilmiştir. Dört gündenberi tu
tularak İtalyan gemilerine satılan pa 
lamut miktan 350 - 400 bin çift ka
dardır. Bu palamutların çifti 6 - 7 
kuruş arasında satılmıştır. 

y~ ~e? .. Valilik mi? .. İnsaf bt.. 

k U!. . Daha birkaç sene evvel, 
arşıına kt ~ .. . . ö .. çı ıgı zaman, cuppesının 

z ~un~ kavuşturarak sarığını dü
; ten.. Bana, (Reis Beyefendi 
f azretıeri) diye hitap eden Musta 
A; Sab~, Şeyhülislam.. Mehmet 
z 'Alı R.emal birer Nazır .. O zir
;~ .Rıza Tevfik, ŞU.rayi Devlet 
.• /ısı.. Ben.. Zavallı ben.. Vali .• 

ahu, buna kargalar bile güler.-

G Ünıüıcineli bu isimleri sayar 
'1 . .ken, - gayet zeki bir zat olan • 
d'asfı lloca, kendisinin de kaste-
1?n:k istenildiğini pekala, hisset 

::r~: Fakat, şu anda pişirmek is
i . ıgı aşa soğuk su katılmaması 
J~~· .~a~ammül göstererek d:rhal 
Ulnulcınelinin sözünü kesmış, ce 

\>ap Vermişti: 
h - Bu şikayetlerinde katiyen 
. altsız değilsin. Lakin, biraz da va
~eti korumak, zamanı gelinceye 
ın!ar azçok fedakarlıkta bulun
tlin lazım. Bu, biiir ... ikincisi, se-

, Bursaya gitmen lilzım: 
- Niçin? .. 

k - Bursa, adeta bize meydan o
h~ror .. ?rada, daha hala bir 1tti

çı kütlesi yaşıyor. Orayı, anca.lr 
se~ .. ıs~~ edebilirsin. 
fırı Utnulcüneli, bir daha yerinden 

atnıştı: 

~ Allah göstermesin ... Ben, ken 
diri ~ ?eriflerin kucağına atıp ta, 

dırı derimi yüzdüremem. 

hırİn.lrkma canım. Orada şimdi, 
ku\r\r • iz müfrezesi var. Hem de, 

etlı bir müfreze. 
lar Vaktiyle t ehcir edilen Rum-
t · la Ermeniler de avdet ettiler. ,rr bunlan sen şöylece bir eline 
:t~r;arı; alimallah, Keşişdağını ye
faı en kaldırır, İttihatçıların ka-

arına geçirirsin. Bfıhusus. 
- Evet. bahusus ... 

d - Fırkamızın riyasetini, senin 
astlarından biri deruhte ettL 
-Rim? 

tr- Sabık Müftü.. Ömer Fevzi 
endi. - }\,. Qt8_ 

ti - Sonra .. senin dostlardan, A-
6~ 'Nu.rinin bir ayağı da oradan ek 

\'değil. 
btı aş Yere yatmak, şanından ol

:Yarı kurnaz Gümülcüneli sordı.f. 
fa - ~ bunlar, İttihatçılarla ba-

Çtkaınıyorlar mı?. 
nu~ Çıkarlar amma, baş yok.
Ş() Un bu kuvvetleri eline alacak .• 
ta Yle sağına, soluna celadet savu
h:ı~ak biri olmalı ki, bir anda o ha
aıı:l'i tarmar etsin... İşte, bu işi 
c~ ~:n yapabilirsin. 

tl1 klltnulcüneli, süküt etti. Par
Ba. as 1atının ucuyla, çenesindeki k~
lt akalı kanştlrarak birkaç daki
: Vaziyeti mülahaza etti. Ve son-
'cı, ati._ ,_ 

...... •us:ar bir tavırla: 
llu~ Giderim.. Pekala; giderim.~. 
l'ak a fırkaya, bir hizmetim olsun .. 
ll:ı. at, alelade bir vali gibi git-

eın.. Vasi salahiyet isterim. 

G İlınüicüneliyi fırka merke
ll<n zinden uzaklaşıtrmak için 
di· ada ınuvaffak olan Vasfi Efen

' erh l a cevap verdi· -11 . 
göğe kay, hayyy .. hem de, yerden 
:Yed adar ... Bak, Ahmet İzzet Be 
Ceöı e ayni şekilde salahiyet vere-

c. z. 

- a _ angi Ahmet İzzet Beye? .. 
~nb Canıın, sabık Evkaf Nazın, 

ur t 
- O zzet Beye. 
_ nereye g idiyor? 

da be~ da, lzmire... Çünkü. orası 
le a,,.,~ at. Orada da İttihatçılar e

• \.l.Ca sı -
aralık t ?rnıyorlar. Halbuki şu 
ilet . ' zmırde büyük bir sükıi

e ıhti 
te ku~u Y~~. var. Halkın; hükume-

'!tııd gıbı itaat etmesi 18.zmı: 
li, der~n n~~ kapan Gümülcüne

- -.Tat şuphelendl 
l"eden' 

- Öyıe i~~P edi vor. 

Rıza T evi:k 

Herhalde Vasfi Efendi, boş 
bulunduğuna nedamet et

mişti. Ve derhal sözü çevirmişti· 
- Efendim; İzmirin hali ve va

ziyeti mallım. Nazik yer. Ecnebi. 
lerin, gözlerinin önü. Orada, ana. 

sır arasında tam bir ahenk temini 
18.zım. 

Vasfi Hocanın itimat ettiği şah
siyetlerden biri olup kentlisine, 
(kuvayi inzibatiye erkanı harbiye 
reisliği) teklif edilen - ve şimdi, 
şehziınizde ticaretle geçinen - bir 
zatın (Vasfi Hocadan naklen) ve 
(doğruluğuna yeminen) bize not 
ettirdiği şu yukarıdaki muhavere
ye nihayet veriyoruz. Şimdi de 
(Miralay Sadık Bey) e geçiyoruz. 

Miralay Sadık Bey; bütün ümit 
lerinin hilafına olarak. ne İstan
bul halkından, ve ne de kendisine 
danışılmadan teşkil edilen <Hürri
yet ve Itilaf fırkası) ndan bir da.. 
vet zuhur etmeyince, artık kendi 
kendine Mısırdan kalkmış; Istan
bula gelmişti. Ve bu gelişi de, Da-

• mat Ferit Paşa kabinesinin henüz 
teşekkül ettiği günlere tesadÜf et
mişti. 

Sadık Bey, en sadık havarisi Şa
ban Efendi ile birkaç eski dostu 
tarafından karşılanarak doğruca 

Şaban Efendinin evine götürül
müş .. Orada fırkanın vaziyeti hak 
kında kendisine uzun uzadıya iza
hat verilmişti. 

Sadık Bey, bu vaziyette artık 

kendisine bütün ikbal kapılarının 
kapandığına hükmetmişti. Çünkü 
fırkanın bayrağını kendilerine ni
kap ittihaz edenler, devlet memu
riyetlerinin en yağlı parçalannı 
pay edivermişlerdi. 

S adık Bey, derin bir teessü
re kapılarak: 

- Lanet olsun. Bir daha, fır

kanın kapısından bile geçmem. De 
mişti. 

Fakat Şaban Efendi, cidden tak
dire şayan bir celadetle atılmış : 

- Metin ol pirim .. Fakir, sağ 
oldukça, senin sırtın yere gelmez. 
Eğer onlar fırkada sana bir mevki 
vermezlerse, fırkayı parçalarım. 

Bana yine bir fırka yaratırım. 
Diye cevap vern:ıişti. 
Sadık Bey, Şaban Efendi ve bir 

kaç sadık taraftarı; koca bir gece
yi hararetli bir müzakere ile geçir
dikten sonra, şu karan vermişler
di; 

_ Rakiplere karşı baygınlık gös 
terrnemek .. Ertesi gün derhal, fır
ka merkezi umumisine giderek 
(kemali vekar) ile üst köşeye geç
mek .. fırkanın eski lideri sıfatile 
işe girişmek ... 

Sadık Bey, büyük bir cesaretle 
bu kararı tatbik etmişti. Ve, fırka 
merkezinde de, pek fena istikbal 

edilmemişti. .. 
Birkaç gün; dereden tepeden soz 

lerle. ve (İttihatçılar) a bol bol kü 
fürler, ve beddualar edilmekle va
kit geçirilmişti. Ondan sonra Sa
dık Bey, - Adliye Nazırı - Hoca 
Vasfi Efendiye : 

- Mevlana!.. Bizler yok iken, 
sizler bir hayli işler görmüşsünüz .. 

Türkborcu Satı,Iarı 

Ünitürk üzerine yapılan işler azal
mıştır. Fiyat on dokuz lirada dur. İ 

tır. * ı 

Piyasamıza yetmiş bin kilo ka 
dar yeni mahsul zeytinyağ geti- { 

İ rilmiş ve kilosu 42 - 45 kuruş a- J 

Dört günlük palamutun balıkçıla
rımıza getirdiği para yirmi bin li. 
radan fazladır. Diİn ancak 300 çift 
kadar pa lamut getirilmiş ve çifti 11-
12 kuruştan satılmıştır. Hamsi bol
luğu devam etmektedir. Dün. 34 bin 
kilo hamsi tutulmuş, kilosu sekiz ku
ruştan başlıyarak yüz paraya kadar 
satılmıştır. Uskumru 40, Karadeniz 
istavridi boylarına göre 2 - 15, volta 
balığı çinakop 30, kefallar 60, barbun 
ya 150 - 300, tekir 30 - 100 kuruş a
rasında toptan satılmıştır. 

Doğrusu, fırkanın ihyası, mucibi 
m emnuniyettir. Amma ve lakin, 
bu hususa bizlerin reyi de lithik ol
mak lcizımgelmez miydi?. demişti 

maktadır. Ergani tahvilleri 98,50 li
radır. Aslan çimentosu 10,10 liradan 

açılmış, 10,30. lirada kapanmıştır. 

Gayrimübadil bonoları 21 - 21,50 li
ra arasında satılmaktadır. Dün liki

dasyon günü olduğu için acenteler, 

ı::~:::::~!ı:;:ı:~ ........... t 

H oca Vasfi Efendi de zaten 
bu suali beklemekte idi. 

Derhal büyük bir sükunetle, fır

kanın yeniden nasıl teşekkül etti
ğini anlattıktan sonra: 

- Maamafih; fırkamızın kapı
ları, zatı alilerine de açıktır. 

Diye sözünü bitirmişti. 
Bütün bu sözleri, tam dervişa

ne bir sükut ile dinliyen Miralay 
Sadık Bey; bu son sözler üzerine, 
kendisinin (adi bir fırka ferdi) de
recesine indirildiğini anlar anla
maz, derhal gazaba gelerek: 

- Şu halde fırkanın (lider) i 
kim'? .. 

Demişti. 
Bu mülakatın muhtemel tefer

rüatını tamamiyle evvelce zihnin
de tasarlamış olan Hoca Vasfi E
fendi hiç telaş etmeden cevap ver-
mişti: 

(Arkası var) 

' muamelelerini likide etmyie başla-

mışlardr. 

Dün, Buğday Satılmadı 

Dün zahire borsasında bu sene ilk 
defa olarak buğday satıln'ıamıştxr. Pi 

yasaya getirilen iki vagon buğdaya a 

lıcı çıkma.ınıştır . 

Evvelce gelmiş olan buğday. 

lan da alan olmam·ştır. Bu vaziyet 
p yasa.da, değirmenlerde kafi derece 
de stok bulunduğunu göstermektedir. 
Ziraat Bankasının piyasaya çıkardığı 
buğdaylardan bile satış olmamıştır. 

Bankanın fiyatı yüksek görülmekte
dir. Borsaya getirilen mallar beş va
gon arpa, iki vagon yapağı, bir va
gon tiftiktir. Çavdar beş, sarı mısır 
4,12 - 4,32, beyaz mısır 4, susam 
16,05 - 16,20 kuruşt~. 

Soba Karşısında ••• 
Kalörifer sobadan daha kibar sa

yıldığından snğhk için de kalörifer 
sobadan üsfündür sanırdık. Halbu
ki, Amerikalılar keşfetmişler: Ka
lörifer daima ayni harareti verdi
ğinden sağlığa hiç te iyi değilmiş. 
Sobanın verdiği hararet sık sık 
inip çıktığından sıcaklıkta böyle 
değişiklik sağlığa daha uygun ge
lirmiş ... 

Kalöriferli apartımanların birin
de oturmaya kudreti yetmiyenler 
için iyi bir züğürt tesellisi. Fakat 
ne de olsa, sobayı da bulamayıp 

mangal başında titremiye mecbur 
olanları düşünerek soba karşısın
da bu kadarından da memnun ol
mak lazım. 

Hele, eski zamandan kalmış bü
yük bir çini sobanız var da içinde 
odun yakıyorsanız, bununla, kalöri 
ferli apartımanda oturan dostları
nıza körlük bile verebilirsiniz. Çi
ni sobanın kalörifer gibi daima ay
ni derecede sıcaklık vermek mah
zuru olmadıktan aşka içinde yanan 
odun alevi insana ayrıca bir neşe 
verir. O da kara kara fikirlerin çok 
ça geldiği bu güneşsiz mevsimde 
hesaba katılacak bir fazilettir. 

Sonra da Çini soba bir ke
re ısınınca sıcaklığı saatlerce sürer. 
Çini demir soba gibi. karbon oksi
dinin çıkmasına müsait olmaz. O
dun harıl harıl yandığı için bu ga
zın sobanın kapağı açık bile kalsa, 
dışarıya çıkması güçtür... • 

Ancak bu zamanda Çini sobaDlll 
yenisi bulunmuyor. Kullanılmışını 
almayı da herkes uğurlu saymza. 
Sobada uğursuzluk görmek saçma
dır diyen sinirleri kuvvetliler de 
kömürün odundan daha ucuz geldi 
ğini hcsaplıyarak demir sobayı ter 
cih ediyorlar. Neticede içerilerinde 
kömür yanan demirden dökme so
balar gittikçe çoğalıyor. 

Amerikalıların yeni keşiflerine 
göre bunlan da yine kalöriferden 
üstün tutarak kendimizi teselli et
meliyiz. Fakat demir sobaların ken 
dilerine mahsus mahzurlannı da u-

nutrnaınahyız. Bir kere odanın ha
vasını kuruturlar. Buna karşı koy
mak için, sobanın üzerinde küçük 
bir çanak içinde bıraktığınız su, 
tam da, devede kulak kabilinden
dir. Yirmi beş metre mikabında, 

yani pek te büyük olmıyan bir oda· 
da sobanın havayı kurutmaması i
çin saatte 375 santimetre mikabı 

(ölçüler kanununa göre sudan bah

sedilirken gram diyemezsiniz) su 
lazım olduğundan altı saatte iki bu 
çuk litre kadar su lazım demektir. 
İstanbulda suyun pahalı bir matah 
olduğunu düşünmiyerck kesenize 
güvenseniz bile, misafir odasında
ki sobanın üzerine bulaşık liğeni 
ile o kadar su birden bırakılamıya
cağından küçük çanağın suyunu 
mütemadiyen değiştirmek haylice 
sıkıcı bir iş olur. 

Bunu yapamayınca, havanın ku
rumasına razı olsanız da, demir so
badan çıkacak karbon oksidi gazı 
meselesi kalır. Bu gaz pek ince ol
duğundan soba borulannın arasın- \ 
dan bile çıkar. Boruları boyattınız, 
ek yerlerini kapattırdınız. Daha i
yisi emaye demirden borular aldı
nız. Fakat kömür iyice yandığı va
kit sobanın demiri kızarınca onun 
• bizim göremediğimiz - incecik a
ralıklarından o kötü gaz yine çı
kar. 

Bunun ne kadar zararlı şey ol
duğunu bilirsiniz. Bazı kimseler te
neffüs ettikleri havanm içinde o
nun zerresine tahammül edemez.. 
ler. Zaten havada on binde iki üç 
derecede bulununca herkes için 
şiddetli bir zehir olur. Kanımızın 
içindeki kırmızı küreciklere yapı
şır. insana nefes aldırmaz. 

~nun içindir ki yatak odaların
da kömür yakan demirden sobala
rı hekimler eskiden beri istemez
ler. Demir sobalar ancak büyük yer 
lerde, içerilerinde çok oturulmı
yan, havası sık sık değişen odalar
da yakılabilir. 

Ah. şu la.$ mevsimi artık bitse! 

PARALAR 
Alış Satış 

Frank 80.- 85.-
Dolar 123,50 123,50 
Lıret 99.- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22,-
lsviçre Fr, 570,- 580.-
Leva 20,- 23.-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82.-
Şilin Avusturya 21.-;- 23,-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12.- 14.-
Dınar 48,- 52,-
Kron Isveç 30.- 32.-
Sterlin 626,- 631,-
Altın Bugun fıyat yoktur . 
Bankno\ Bugün fiyat yoktur, 

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Par is 24,3725 24.3925 1 
Nevyork 0,7941 0,7925 

Milano 15,0894 15,0714 

Brüksel 4,7068 4,70 
Atna 86,8494 86,7460 
Cenevre 3,4386 3.4345 
Sof ya 63.5675 63,4920 
Amsterdam 1,4260 1,4242 
Prag 22,6350 22.6080 
Viyana 4,2050 4,20 
Madrit 13,6670 13,6510 
Berlin 1,9725 l ,97 
Varşova 4.19 •.1~37 
Budapeşte 3.9925 3,9880 
Bükreş 106,3170 106.19 
Bclgrat 34,2868 34,2460 
Yokohama 2,73 "a.ı UıS f 
Stokholın 3,0825 3,07Ç2 1 

Londra 629.25 630,-0 l Moskova 23,7625 23,7925 

DIŞ TİCARETİMİZ : 

lsveç Kontenianı 
Hükumetimizle İsveç arasında ya

pılan son ticaret ve kliring anlaşma.. 
sının bir maddesinin tavzihine lü.. 
zum görülmüştür. İsveçten yurdumu 
za ithal edilecek kağıt ve kağıttan 

mamul eşya ile bakır ve bakır hali
talan için verilmiş olan kontenjanın 
doğru kıymetleri şöyledir: 

t 
l 
1 
1 

Kağıt ve mamulatı çiin 105.600 li
ra. bakır ve halitası için de 123,200 
lira. 

Terkibbtcle 

ALTIN KREMi 
bulunan 

ve 48 saat havalandınlmış 

l=~=;:::::;:::::~--;::.~~uy 

GOZEL SANATLAR BlRLlGI 

RESiM ŞUBESiNDEN: 1 
1 Şubat Salı günü saat 15 te Umu. 1 

mi heyet toplanacağından azanın A. I 
layköşküne gelmeleri. 

VENUS PUDRASI Alman ve 
Ingiliz kimyagerleri tarafından 
en son keşfedi~en yeru bir şahe
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bır cilt dünyanın el! 
taravetlj güzelliğini üade eder 
Hiçbir pudra VENUS pudrası ka 
iar cildi mat tutup caz'beli gös
teremez. Sarışın. kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardrr. 
rsmine dikkat ve taklitlerinden 
sakmınz. KA~: Istanbul ithalat gümrü

ğüne ait 40680 N o. lı beyannamenin 

ikinci nüshasını kaybettim. Yenisini 

çıkaracağımdan hükmü yoktur. Ohan 

nes Fenerciyan Katırcıoğlu hanmda. ı .. _______ ••••••ııl 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
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Üsküdarda Metrôk Bir 
Sebilde Geçen Geceler 

Büyük Çamlıcada (Selimi 
Ali baba) mezarlığı pek 

zevkime gidiyor. 
Evveli manzara, gönül avuta • 

cak kadar gii7.eL 
Saniyen pösteki, hasır, secca

de çok. 
üşümüyorum. Hasın altmıa a

lınca.. pöstekiyj de çuvalımın üs
tüne örtünce, kuytuya btlzülmill 
karnı tak bir keidi sükiinetile uyu-
1,YQrum. 

Bir akşam yine burada ayni sü
kfuı içinde uyurken yağmur yağ
mıya başladı. Çok üzüldüm. Sığı
nacak hiçbir yer yoktu.. Çarna
çar kalktım, çuvalı başıma alıp yo 
la düzeldim. Nereye g\decektim? 
Bu saatte hangi kapıyı çalar, ne
rede banmrdım? 

Sarıkaya yokuşunu indim. To
panelioğlunu, Yenimahalleyi geç
tim. Nuhkuyusuna yaklaştığım sı 
rada yolun sağında bir yıkıcı vira
nesi gördüm. Bir sevkitabii beni 
buraya iletti. Oh! Ne ili! Barına
cak bir sundurma. Hem altına da 
bir oda kapısı konmuş.. Büzülüp 
girdim. Çuvalım sırsıklam olmuş
tu. n şüyordum. Çenelerim biribi
rine çarpıyordu. Sabaha kadar tit 
redim durdum. 

Benim yüksek vebalim ne idi de 
bu eza.lara uğruyonlum.? Günah-
eız degildim. (Hayyam) ı (Hafız) ı 
çok sevmiş, meşreplerine uyarlık 
etmiftim. Fakat cemiyet içinde 
kendime, keyfime putperestlik e
dip atıl ve batıl yapmamıştım. Oku 
muştum. OkutmU§tum. Rahlem • 
den geçen talebenin sayısı beş bi· 
ni geçer. 

Makarna pastiç 
Elma kompostosu 

H ey Allahım! Eğleniyor mu-
sun? Dün akşam (Selimi 

Ali Baba) da yediğim ekmek pey-
nirdenberi §U saate kadar ağzıma 
lokma girmedi. Bu puslalan mah
sus mu önüme seriyorsun? 

Kalbim burkuldu .. Gözlerim ya
şardı. Listenin mütaleası bütün aç
lık damarlanmı tepretmişti. Hayır! 
Oturmak olmıyacak. Hiç değilse 

Karacaahmet türbesinin karşısın- • 
daki ba.kkal Hafw.a kadar gitmek 
biraz ekmek peynir tedarikinin ça
resine bakmak gerek ... Anladın, de 
ğil mi? Dinle! Halsiz cansız kalk_ 
tını, yürüdüm. 

Biraz evvel sebilin karşısındaki 

mezarlığın servileri dibine iki as
kerle bir çarşaflı kadın, bir de 14 -
15 yaşlarında bir kız, ellerinde bü
yücek bir sepetle gelip oturmuşlar
dı. 

Meğer bunlar orada yemek ye
mişler. Askerler tank bölüğünden
miş. Manevraya gitmek Ü7.ere Nü
mune hastahanesinin arkasına ka
rarglh klp"Dluşlar. Buraya geldik
lerini teyzeleri haber almış. Yiğit 

yavrulanna ;remekler yapmış, kızı 
ile beraber g~lmiş. Bol bol yemiş
ler. Daha da varmış, iki açı doyu
rabilecek kadan artmış .. HMl ku
nıyamıyan mlak çuvalını elde .• 1ki 
ayağım birine rahat rahat girecek 

kadar geniş postallarım ayaklanm
da.. Bu hain postalların ayağımın 
tırnaklarım kanatan çivilerini kaç 
eskiciye, yalvanp döğdürdümse de 

~~~yaz., 

z 

• 

fi =- ES TAN 27-1-938 

il 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

lkramilie pl&nt== 
4 adet 1000 liralık-4000 lira 
8 

'' 
500 '' -4000 " 16 

'' 
250 '' -4000 '' 76 '' 100 " -7600 '' 80 ,, 50 '' -4000 '' , 

200 '' 25 '' -5000 '' 
384 

" 28600 
'' 

• 
Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylGI, 1 

1 BirincikSnun tarihlerinde çekilecektir, .......... 
En Az 50 Lira Mev-
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

"'ıtötWiltlea~ ~ 
liyakatli değildi. Mesleğimde yük 

.--.ecwer:ı;_~ ~ ... ?"+-·~ ~'-'t"'*l~--......
Başaçık, bağır yırtık .. Sefil ve ----------------------------------------------------• 

.... ezdiriı, mn.mmdan geri bma 
kılırdım. Bunu anlıyordum ve 
haklı buluyordum. Fakat açta mı 
bırakmalıydım? 

serkeraan j"fiı'ftyortfbir.i. Tatlı tatlı • l p -------------llİllİllİl•••••lliiiiııılll konuşmayadalanbuaileninönün- ''Adeta e·ır Har·ıka,, 
l 

den geçerken.. Açlıktan, uykusuz-
'\ulctan, üşümeden süzülmüş yüzüm 
onları üzmüş olacak ki, onbaşı for. 

Ertesi gtin, geceleri beni yağ mah genç nefer seslendi: 
murdan, rüzgirdan koru- - Beybaba! Danlma! Karnın 

yup banndıracak bir yer aramıya belki açbr. Şurada biraz pilav var, 
çıktım. Şurası burası derken .. Du yiyiver. 
var dibinde, eski Miskinler tekl{.eoo.___.-c.--~· Sepetten büyük 
si karşısındaki metriık sebile gel- bir sefertası, yüz dirheme yakın ek 
dim. Telle tutturulmuş demir ka- mek çıkardılar. Yanımdan eksilt et-
pısını açtım. AIA! Burada mis gi- mediğim gazetemi serdim. Yemeğe 
bi yatılabilirdi.. Ortada ağzı açık hazırlandım. Allah, Allah! Allah Al 
bir kuyu. Yanında bir kucak ka· 1ah ki Allah Allah! bu yemek neydi 
dar ot vardı. Acaba geceİeri bura bilir misin? Anla ağam ·anıa! Bu 
ya sığınan başka biri mi var? Bu yemek: çok nefis ve bol tereyağı 
ot demeti, fukaranın dijşeği oJma,. ile pişirilmiş tavuk ciğerli bir pi-
sın? Dur bakalım! Bu akşam er- livdı! 
kenden gelir, yer kaparım, sığım· 
nm. Alt tarafmı zuhurata bırakı
nın. 

Kapıyı tekrar telle iliştirdim. 

Sebilin yanındaki duvarın dibine 
oturdum. 
Akşamki ıslanış, uykusuz kalıt 

bent bitap bir hale getirmişti 
Kimseleri gidip aram.ıya, para te
darikine çabalamıya kudretim 
yoktu. 

Acaba kendimi şu duvarın dibi 
ne sersem, bıraksam.. Açlıktan; 
yağı biten kandil gibi göz l§lkla
nm yana söne ölür müyüm? 

O arahk yanıma bir delikanlı 
geldi Omuzunda bir sınk vardı ve 
bu sınğuı iki ucuna sekiz on bot 
sefertası asılıydı. 20 yqlannda 
bir genç. Aşçı yamağı mu._ Ka
dıköyündeki bilmem ne mutfağın 
dan her gün yemek götürür, bot 
taslarla dönermiş. İnebolulu imiş. 
Bana bir sigara verdi, bir tane de 
kendi tüttürdü. Ayda yedi buçuk 
liraya çalışıyormuş. Bir pantalon 
alacak para bile artıramıyormu§. 
Derken cebinden abonelere götür 
düğü yemek pusulalarını çıkardı. 
Kimini yırttı, kimini dürüp sak-
ladı. Birkaç pusulayı da geli§i gü .. 
zel attı. 

Çocuk gittikten sonra yanıma dü 
şen puslalardan birini gayriihtiyari 
aldım. O günkü tarih .. Alt tarafın
da da yemekler: 

Tavuk ciğerli pilb 
Yaprak dolmaa& 
lllfaluaa .... 

Vay iki gözüm cilvekar Biri! 
Vay dünyaların Biri Taali 

sı vay! Önce puslasını, menüsünü 
gösterirsin, ağzımı sulandırır, mi
demi kıvrandınrsın, sonra da önü
me bu nimeti, sofrayı sunarsın! 

Kudretin bu ince tecellisi beyni
mi altüst etmişti, yemeğin lezzeti
ni duyam.ıyacak dü§Üncelere yol aç 
mıştı. Tıkabasa doydum. Ban~ dört 
be§ sigara da verdiler. 

Eh, artık (kaygusuz İbrahim Ba
ba) türbesine gitmek, Malta taşla
rma. gazetemi serip hor.ul horul ır 
yumak kalmıştı. 

Akp.m yatmayı kararlaştırdı

ğım sebilde neler olacağını fimdi
den kestirmek mümkün olmadığı i
çin şu ~l güneşli günde tok karın
la bir ihtiyat uykusuna çekilmeliy
dim. 

G üneş uyuklamıya baflarken 
ben uyandım. -

Bir ince gömlekle taşlara serilen 
etsiz, korada vücudüm ağrımış, ke
miklerimde ıstırap verici sızılar 
peyda OlınUf. 

Ah bir kahve ola! Nuhkuyusu 
yolu üstündeki Saim Pehlivanın 

kahvesine kadar giderim, elbette 
benden bir fincan kahveyi esirge
mez, dedim. FUhal de öyle oldu. 
Temiz çocuk! Yiğit adam! Kahveyi 
pişirdikten başka bana sigara aldı, 
kibrit aldı, hatti bir .. dem bile 
aldı. Bakkal Hafıza geldim. O da 
ol bol ekmek, peynir, domates ft1\o 
dl. (Arbm var) 

diye Bayan Jale itiraf etti 

BiR HAFTA ZARFINDA 

Hakikaten GENÇLEŞTiM 

Bayan IALE'nin bir haftahk gll· 
r.eUlk tedavisini t.atbll etmezden 

evveld baknd fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor: "Benim tçln 
bu, bir harikadır,, bir hafta zarfm. 
da bu derece cazip bir eekll alaca. 
ğımı htç•ttmit etmiyordum. Arka
daşlarım, daha gene; ve daha eeh
har glSrOndflğUmtl 16y1Uyıorlar. Cid 
den ,ayam hayret olan ~yle bir 
teni temine muvaffak olduğumu 

gıpta na.zarlarile sUzllyorlar. 

Evveli, her akp.m yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tc:ıPlon 

krem.ini lrnllanınız. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Untveraltest 
profes6rtl Doktor Stejskal tara. 
fmdan ketfedilen ve "B1ocel., 
ti.bir edilen gençlik cevheri mec
cuttur. Siz uyurken, clldhdzl bea. 
ler ... ~ .. ybdeıkl d~ 

Tamamen değiftiii için 
1 

daha cazib görünüyordu. 

Arkadqları, f&Y&DI hay
ret tenine gıpta edi. 

yorlardı. 

• Bayan IALE'nin bir hafta sonraki 

1'etUI göımemlt bakUd fotojrafı 

ve burueukluklan izale eder. Sa • 

bahleybı halktığmızda daha genç 
görllntlrstbıtız. 

Gnndüz için beyaz rengindeki 

(yaimz) Tokalon kremini kullanı
nız. En 1Jel't ve esmer bir cildi yu. 
muptıp beyazlatır. Siyah benleri 
eritir ft &gık meeameleri kapatır. 
Yalnıs Tokalon krembıtn temin et. 
tlll liu cazip, aebhar ve gt1ze1 tene 
mallkolmmr. 

• 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AclRILARI 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMATiZMA 

ve bütün ağnlan cfmdirir. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden ~ 
4-2-988 Cuma gtlntl saat 15 de lstanbulda Nafia Mttdtlrlilğttn 

( 43529,85) lira keşif bedelli OakU.dar, Fıstık ~mda yapılacak orta 
inpatI kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel husus! ve fenni ıartnam 

ri, proje ketif hUJl.sasUe buna müte ferri diler evrak 218 kUl'UI m 
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (~) lb'adJr. • 
isteklilerin teklif mektuplan ve en az ( 40,000) llrahk ba Jf8 

iş yaptıfnıa Git Nafia Veklletbı&m a1mıo olduğu müteahhitlik ve Ti 
Odam vesikalannı bavi kapalı zarflarım 4-2--938 Cuma giln.ll saat 1 
kadar İstanbul Naf"ıa M:ildUrlt!ğUne vermeleri. (69) 
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KUR USTUR. 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

22 - iklncikanun - 1938 Vaziyeti • 
AK T l F 

KASA: 

Altın: Safi kilogTam 19,626,357 
BANKNOT 

UFAKLIK 
Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 
Ha.ri~kl .Muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 6,482,909 
AltUU?- tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kli
ring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
tarşıbfı 

Kanunun 6 ve 8. inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

(Deruhde edilen evrakı nak 
A- (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvılat(itibari kıymetle) 

B - Serbest eaham ve tahvilit 

A.vamılar: 

Altm ve Döviz üzerine 
Tahvillt Uzenno 

Hissedarlar { 
Muhtelif:: 

27 ,606,040,92 
18,9@2.277 .-

1,198,813,93 

553,701,11 

9,118,729,56 

3,364,75 

22,789,425,14 

158, 7 48,563,-

14,372,277,-

39,424,951,75 

38,819,316,02 
5,208,470,54 

68,748,-
7,592.540,23 

Yekfuı 

Lira 

47.707,131,85 

553,701,11 

31,9ll,519,45 

144,376,286 

39,424,951,75 

44,027' 786,56 

7 ,661,288,23 

4,500,000,-

17,314,381,60 

Serma.ye 

Dıtiyat Akçesi 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

PASlF. 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Deruhde edi, evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Karıılıiı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mııkabili iliveten ted, 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı! 
Döviz laahhüdatı: 

Altına tahvili tabii dövizler' 
Diğer dövızler ve alacaklı kll
ring baklyeleri 

.Muhtelif ı 

Lira 
15,ooo.~ 

2,105,172.40 
4,516,007,70 6,621,180,10 

158,748,563,-' 

14,372,277,-

144,376,286,-

19,000,000,-

13,000,000,- 176 376,288,-

12,934,794,27 

956,45 

27,206,375,48 27.207,331,93 

99,337 ,454,25 

337 ,477,0415,55 Yekiin 337,477,046,55 

2 Mart 1933 tarihinden itibareıı 
İskonto haddi% SV2 Albn üzerine avans o/o 4;4 

lstanbul Levazım Amirliğinden: KAYIP: Deniz Ticaret mildüriye -
tinden a1nuş olduğum ateşçi liman 
cüzdanımı kaybettim bu kere yeni. 
sini çıkaracağmıda.n eskisinin hükmü 
voktur. Hasan oflu Niyazi 

Gülhane Hastanesince 141 çift ekmek için tanzim kılınan 50/ 275400 
numaralı levazım ayniyat makbuzu zayi olduğundan zuhurunda hükmü 
olmadı2ı (713) (502) 
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8 ,. .aesıeıes ~CA . 

onsuz saha 
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da en buyuk ~s:· sıhırll vasıta ile dentz~n emrine konulan 
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/unan bmlerc~ d binlerce cani takıp .e d pbin/erce kilome· 
bu fen sa~esm e unda bu peri samye e,. tı uygun radyo 
Ticaret~n ıhya;,~ı!~mel olduğu ~~dar .. 1;,d;if radyo neşri
tre kat ede~ le e tnilyonlarca kışı mu de yorgunluğunu 
alet/erile bm re · d r eg· /en'ir ve o saye 

· (fade e e · 
yatmd.an IS I aUkse. bunun 
9 ider1r. Uk narna '" d"" batta bu· 

n n11•• ırer ~-- -
ACA. radıo ~a obll endOstrin n beP 
1tı1c111ell ACA n•• nun ,avııına11nadseodan 

as.ctır. 1 we raclWO nOn ra f 
ıun~ we•• 1ca1tıer ı savesınde bu. ACA radıosu 
ACA nın ı ıenl ıe1ee111mOH:~111c arzusu bir 
oıan ,.,. 118, ptaııın • 
11a.ıa,..n 
.. ,.,., o1111a1etır. 

aoURl.A BillADE!~~R ... ;.~ 
&40.-il·iAl:iil 

:Azizim mü&hil ilaçlannm içinde 
f&IDpanya gibi lezzetli 

PüR&DLi~ 
i ha f~3.da bir defa kullanıyorum, 
çok memnunum, bar:aaklanm te-. 
mizlen'yor, sıhhatim yerine ge
liyor. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Neşryiat1 İdare Eden: 
S. SALİM 

Gazetecilik ve Nepiyat Türk Limitet 
Sirketi. Basıldıb yer TAN matbaası ._ _____ _ 

KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta· 

nınmıf yegane ııhhi saç 

boyalan dır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANES1 
BEYOCLU • ISTANBUL 

I fstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: 

1 

37/3891, paraya çevrilmesine karar 
verilen elektrikli motör tezgahının 

1 
birinci açık artırması 28. 1. 38 cuma 
günü saat 9 buçukta Galatada Kaval 
sokağında 21 No. da paraya çevrile
cek ve kıymetinin yüzde 75 ini bul
madığı takdirde ikinci açık artırma
sının 1 §Ubat 38 salı günü ayni ma-

..... ._ ________________ hal ve saatte yapılaca4'ı nan olunur. 

Tek Fakat Kat'i Çare 

Tecrübe edenleı den sorunuz 
Bq, dit, adale ağrdarile ütütmekten mütevellit bütün ıstll"aplara 

kAJ"fı yegane müessir tedbir bir ka•e 

lALMAKTIR J 
• 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

icabında gür.de 3 kaşe abnabilir. 
Taklitlerinden sakmınrz ve her yerde ısrarla GRIPIN i&teyiniz. 

Grôp-Nezu~ 
Başa Döş 

ROMATiZMA 
ve 

Bütün ağrıları 
derhal 

MAKAS GiBi 
keser 

! 
ı-· 

eczanelerde 

1 lik ve 12 lik 
ambalailarmı 

arayımz 

T aklitlerin~en 
sakınınız 

SEFALiN 
ismine dikkat 

,. c~M\.nl 
ediniz 

lstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinden : 

iPLiK SATIŞI 
Mahkemece satılmasına karar verilen 8 numerodan 10 balya 14 numero

dan 35 balya Hindistan malı tek katlı ıpliğin açık artırması 31-1-938 p,.. 
zartesi gUnU saat 14,30 da yapıı,.caktır. 

Bedeli Hindistan hususi takn.s1 ile tediye edilm('k Urere almak ;stivec
lerin o gün ve saatte Galatada 4 numerolu anbarda hazır bulunm&aıJ 
ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu lne9öl Şubesinden: 
Kurban Bayramında Şubemiz bolgesindcn toplanacagı tahmin Pdiletı 

(3000) koyun (400) Keçi (75) Sı~ır derisile C600) barsak 13- 1- 938 ta
rihinden 2-2-938 tarihine kadar 21 gün müddetle açık artırmaya kotı 
muştur. Sürülen fiat layık had görülürse 2- 2-938 Çafşamba günil sa
at 16 da ihalesi yapılacaktır. Artırmaya girecekler koyun derileri icil1 
(200) K~ ve sığır deıllerile barsaklar için (100) zer lira teminatla Ha
va Kurumu İnegöl Şubesine 1Je şeraiti anlamak için de İstanbul Şubesi
ne müracaatlan. (448) 
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