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M illetler Cemiyeti Konseyi 
yüzüncü toplantıaını yap

lna.kla meşguldür. Garp demok
:t&.s.ileri bu münasebetle batb&f& 
•ermitler, dünya itlerini bera
berce gözden geçirmi,Ierdir. 
1' oplantının arifesinde lng.ltere 
ile F ransanın böylece tam bir 
&Örüş birliğine varmalan çok iyi 
hir şeydir. Milletler Cemiyetinin 
lnuhtaç o!duğu ahengi temine 
elbette hizmet edecektir. 

Diınyada asayişsizlik istiyen dev
letler var. Bunlar; senin, benim 
farkının kendi lehlerine ortadan si
linmesini gaye biliyorlar. Zayıf say
dıklarına ilk vesilede saldırmak 
için serbest olmağa ihtiyaç duyu
Yorlar. Hedefleri, büyük ve kuvvet
li devletlerin eski gizli diplomasi 
glinlennde olduğu gibi ganimetleri 
kendi aralarında taksim etmelerin
den, gizli anlaşmalarla zayıfları 
Yedeklerine almalarından ibarettir. 

D ünyada büyük, küçük herkes 
içln müsavi varlık hakkını, 

dünya yuzündeki barış, asayiş. müş
terek emniy • cereyanını temsil e
den Milletler Cemiyeti bu devlet
~ korkulu rü~ıdır. Qunu ken-
~ e gwc sayıyur.uu. :ı..o-

kılınasmı istiyorlar. Cemiyete bu 
taraftan gelen hücumlar, bir nokta
yı tebarüz ettiriyor ki o da Millet
ler Cemiyetinin bugünkü kırık, nok
san halinde bile bant ve emniyet 
bakımından güzel bir temel ve işe 
Yarar bir siper olduğudur. 

Demek ki Milletler Cemiyetinin 
temsn ettiği dürüst, açık, hakkani
Yetli bir ruh var. Bunun üzerine 
titremek liızımdır. Fakat bu ruhu 
korumak hususunda en büyük me
Buliyet, bizzat cemiyetin mekaniz
lnasına aittir. Prensipten ~ küçük 
bir uzaklık, en küçük bir haksızlık 
~nıiyeti kökünden sarsabilir. Cemi
)'et, 

0

herhangi bir meselede büyük 
devletlerden birinin aleti gibi hare
ket edecek, bitaraflıktan ayrılacak 
alursa varlığına sebep ve hikmet 
kalmaz. 

H atay meselesinde biz böyle 
bir tarafgirlik manzarası 

IÖrdük ve Milletler Cemiyetine kar
'1 küskünlük duyduk. 1937 Mayı
ııında Hatay anlaşmasına vardığımız 
~ınan, ortadaki mesele, haklı bir 
davanın bir kağıt parçası üzerine 
•tılan imzalarla doldurulması ve 
llYuşturulması değildi. Anlaşmada
ki asıl ruh ve maksadın canlı hare
ketlere çevrilmesi idi. 

Mılletler Cemiyetinin seçtiği bir 
komisyon, Fransız müstemleke me
lnurlarının tesir ve telkinine kapıla
l'~k oylc bir seçim projesi hazırladı 
kı liatayın Türk mahiyetini boğu
Yor ve Cenevre anlaşmasını hiçe in
diriyor. Delege Duryonun yerine ge
Çen Garo ve arkadaşları derin bir 
ganet içinde öyle sanıyorlar ki Tür
~!.Ye, bu oyuna seyirci kalacak ve 1 
<1gıt uzerinde tamam olan anlaş- ı 

ına. tatbikattaki oyunlar ve manev
ralarla hiçe indirilebilecek ... 

C encvreden gelen haberlere 
ll'r gore bu nokta hakkında 

ansa ile bizim aramızda hakiki bir 
anıaı::-n-. ·· "di b l' " ... aya varmamız umı e ır-
~ı tır. Eğer böyle bir şey olursa el-

tte hnkiki bir memnuniyet duya
~agız. ~akat 1921 Ankara itil~fı~
le nberı Fransadaki taahhüt telikkı-. 

1 rı hakkında geçirdiğimiz ..-r\ibe-
~izde haklı ihtiyat hi uy 

ıştır. Böyle bir 
( 
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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eıer her evde bulunması la· 

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah· 

rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

Hatay işi 
. . . 

Konseyde Görüşülecek 
Tevfik Rüştü-Delbos Mülô.katı Yeni Fabrikalarımız 

• 
Hatay Davamız için Dün Kütahya_da~00.000.0~0 
Mutabakat Hisıl Oldu .·}'on Lı?yıt Madenı 

Konseyin Dünlcü Celsesinde Milletler Cemiyetinin 
Sağlığı İçin Candan Temenniler İleri Sürüldü 

Milletler Cemiyetinin evvelki toplantılarına ait bir görünüı 

wndra, 27 (Radyo) - Röyter A- mi seçim geciktirilecek ve Sancağa r= - -
jansının bugün Cenevreden aldığı gönderilen beynelmilel heyet tara-ı Banka Mu·· du·· rlerı· 
....,.. &uaıuuıauı More, bugtln İngilt.cr Jmdmı hazırlanan inti."ınb t talim~ 
Hariciye Nazırı Mister Eden, Fransa namell ıacw e<ıılecektir. Bu yüZOeiı B k •ıd 
.Hmciye Nazırı "M. Delbos ve Türki- Türkiye i e Fr.ansa arasındaki San- 8ŞVe ) en 
ye Haricıye Hartc~Vcftili Doktor iliı.fı bir mesele teşkil etmiye- o· k ·ı Ald ı 
Rüştü Aras'ın iştirakiyle yapılan bir cektir. Jre ti ) ar 
toplantıda Hatay meselesine ait ihti- Bugün yapılan toplantı sır8Slnda, 
W noktalan konuşulmuş, ve bunlar M. Delbos, Fransa - Türkiye dost
Tüı-kiye ve Fransayı hoşnut edecek luğunun sağlamlığından bahsetmiş, 
bir tesviye şekline bağlanmıştır. Bu Doktor Rüştü Aras ta Türkiyenln 
tesviye şekline göre, Sancakta umu- (Arkası 7 incide) 

Dünya • 
Vaziyeti için Bir Rapor 

Siyasi Vaziyet 1918den 
Çok Daha Kötüdür! 
B. Van Zeeland Diyor ki: 

• Gümrük maniaları hafiflemeli, kontenjan kallanah, 
fakat Damping tedbirleri olduğu gibi kalmalı. 
• Devletler arasında bir ekonomik pakt yapılmalı, para 
itinde a:tın eaaaına dönmeli. 

Belfika Bafvekili 
Van Zeeland 

Roma, 27 (A.A.) - "Messagero,, I 
gazetesi, beynelmilel ticaret maniala
rının hafifletilmesi imkiınlanna dair 1 

sabık Belçika Başvekili Van Zeeland 
tarafından hazırlanan raporun bugün 
bir hülasasını neşretmiştir. Bu rapor 
üç kısımdan mürekkeptir. 

tik kısımda milletler araınnrla 
teşriki mesainin Otarşiye mürec
cah olduğu izah edilmektedir. 

İkinl"i kısımda ekonominin inki
~afına engel olan sebepler zikredi
lerek, hunların ortadan kaldınlma 
sı imkanları tetkik ve bilhassa 
giimriik maniaları iizerinde durul
mnktadır. 

Van Zeeland'ın miitalen!litna gö
re giimriik tarifelerini daha fada 
artırmamak ve çok yüks<'k olanları 
da tedricen indirmek kafidir. 

İptidai maddeler ihracatındaki 

tahdidat at kaldınlmalıdır. 
Raporda, bugünkü ticarete en mü

him engel teşkil eden kontenjan usu
~ lünün kaldırlması teklif olunmakta

dır. Maamafih Dumping'e karşı olan 
tedbirler kaldırılmıyabilir. 

Para bakımından, muaddel bir al
tın esasına avdet etmek muvafıktır. 

(Arkası 7 incide) 

Şef Atatürk, Müdürleri 
Yemeğe Ahkoydular 

B. l\IUAl\11\IEn ERİŞ 
Dün şehrimize geldiği sırada 

[ T afailatı 7 nci aayf ada ] 

Amerikada 
Müthit Soğuklardan 

Ölenler Var 
Nevyork, 27 (Radyo) - Ameri

kanın şark ve orta kısımlarında şid 
detli soğuklar hüküm sürüyor. Ha
raret derecesi, sıfırın altında yirmi
ye kadar düşmüştür. Bu yüzden ö
lenlerin sayısı on beşten fazladır. 
Bazı yerlerde müthiş bir kar fırtı
nası hüküm sürüyor. Mahsulatın ta 
mamen mahvolmasından da korkul 
maktadır. 

Bir lnfilCik Faciası 
Londra, 27 (A.A.) - Batavia'dan 

bildirildiğine göre. Vava'nın şimal 
sahillerindeki mühimmat fabrikası. 
infilak etmiştir. Dokuz kişi ölmüş 
ve 36 kişi yaralanmıştır. lnfiliık 

hakkında tafsilat yoktur. 

lçın F abrıka Kuruluyor 
O Burada, saatte 50,000 kilovat elektrik çıkaracak bir 
aantral kurulacak ve yurdun birçok yerlerine, hatta la· 
tanbala buradan elektrik verilecek. 
• Ayrıca bir 6Unİ benzin ve bir •uni gübre labrikcuı ku
rulacak, bir de kimyevi maddeler labrikcuı teaiı edilecek. 
• Bütün bu teai•at için, hükumetimiz. 30,000,000 lira 
tah•i• edecek. 
• 8Gfvekil ile Dahiliye Vekilimiz dün Gemlikte auni ipek 
labrikcumı tetkik etti!er. 

Yalova., 27 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Yeni kurulacak 
fabrikalarınuzm hazırlık ve projeleri 
tamamen i.k-uıı edilmiştir. Programa 
göre, Etibankm Kütahyada linyit 
madenlerini işletmesi günleri çok ya 
kınlaşmıştır. Yapılan tetkiklerde, bu 
rada 400 milyon ton linyit madeni bu 
lunduğu tesbit edilmştir. Bu zengin 
madenin 1stihsali için büyük tesisat 
vücude getirilecektir. Burada kurula 
cak ve saatte 50 bin kilovat elektrik 
temin edecek olan muazzam santra] 
den, yurdun bırçok taraflarına elek
trik verilecektir. Istanbul bile Kütab 
ya elektriği ile aydmlanabilecektir. 
Elektrik istihlaki çok ucuza ma.lola

caktrr. Kütahya elektrik santra1i ya 
nmda., bir de suni benzin fabrikası 

kurulacaktır. Benzin zengin linyit ma 
denlerinden çıkarılacaktır. Bir de su 
nf gUbre fabrikMI kurulacak, bu hu 
susta havada. mevcut azottan istifa-

(Arkası 7 incide) 

lktıaat Vekilim~ 

B. Şakir KaebiT 

Balkan Antanb fçin .• 
Cenevredeki Dünkü Toplantlda Söz. 
Ankara Konseyi için Hariciye Vekilimiz 

Doktor Tevfik Rüştü Arasa Verildi 
Cenevre, 27 (A.A.) - Cenevrede Aras tarafından yapılarak bu mü

bulunan Balkan Antantı mümessil- ııasebetle Balkan Antantının . Mil-
leri, yani Rüştt.i Aras, Polihronya
dis ve Subotiç, Romanya hariciye 
nazırı Micesko'nun yanında toplan
mışlardır. Micesko, Küçük Antant 

namına konseyde beyanatta bulu
nacağından Balkan Antantı için ay
nca beyanat yapılmaması takarrür 
etmiş ve bu beyanatın gelecek ay 
Ankarada Balkan Antantı konseyi
nin içtimaı münasebetiyle Rüştii 

letler Cemiyeti misakı prensiplerine 

karşı olan bağlılığmm tekit edil

mesi muvafık görülmüştür. 

Ankara T oplant111 
Ankara, 27 (TAN) - Şubat orta

larında şehrimizd,e toplanacak olan 
Balkan Antantı konseyinin içtima 
tarihi, çok kuvvetli bir ihtimale gö
re şubatın 17 si olacaktır. 

Şanghayda Facialar 
Japon Askerleri Bir Takım Siyasi 

Hadiselere Sebep Oldular 
Milliyetperver Çinliler, Şanghayda Japonlara Rahat 
Y.~rmemek için Her Tarafa Bomba Savuru:'orlar 

Japon cukerleri bir Çin ıehrini iatilôdan aonra 

(En aon haberler 4 üncü aayfadadD'] 
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Yazan: 

'.Ali Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibaıı 

hakkı mahfuzdur,] 

TAN 28. 1 - 938 r··· .. --.. " ....... --...................... i 
e Ankaradan i . . . . 
1 Telefon ve Telgrafla E :...... .. ..•... 

MAARİFTE: 

ihtiras ve anarşinin 
verdiği .elemli neticeler 

Maddi Ceza 
Mekteplere iade 
Edilmeli mi? 

Son günlerde gazetelerden biri 
mekteplerde maddi cezanın iadesini 
istedi. Bu gazeteye göre, modern pe
dagoji metotlannıh tatbiki Türk 
mekteplerinde disiplini bozmuş, ta
lebeyi muallimlerine karşı silah çe
kecek kadar küstahlaştırmıştır. Di
siplini temin için mekteplerde mad
di cezaların tatbikine ihtiyaç var
dır. 

Bir Çocuk, Babasının 
Cinayetini Haber Verdi 

Fakat Tahkikat Bu ihbarın 
Uydurma Olduğunu Gösteriyor 

Toprak Kanunu 
Layihası 

Hazır Vaziyette 
Ankara, 27 (Tan Muhabirindenl

Ziraat Vekaleti Martta Ankarada 
toplanacak olan büyük çfitçi kongre
si hazırlıklan ile meşguldür. Kon· 
grede konuşulacak mevzu yeni top
rak kanunu layihasıdır. Bu itibarla 
layihaya, diğer vekfiletlerden topla
nan mütalealar göz önüne alınarak, 
son şekil verilmek üzeredir. Ilk pro-

No. 59 

1 ttihat ve Terakki hükumeti 
memleketin halim olduğu 

gibi görmek ve ihtiyaç ve imkana 
göre bir siyaset kurmak volunu 
tutam.a.Illl§tı. 

Arnavutluk isyanı, Yemen ihti 4 

lali, Havran hadiseleri birib;rıni 

takip etti. Suriyede ayrılmak l'~re 
yanları kuvvet bu.Ulu. Istanbulda 
Çırağan yangınını Koska ve Aksa 
ray yangınlarının takip etmesi, Ba 
bıalide de Şlırayı Devlet dairesinin 
yanması fena tesirler uyandırdı, 

ILtihat ve Terakki idaresine kal'şı 
olan hoşnutsıuzluğa kuvvet verdi. 
Cemiyeti kendi menfaatleri hesa
bına istemiyenlerden başka ı:>9.mı

mi vatanperverler de ittihat vcTe 
rakkinin ihmallerinden, idaresizli
ğ'nden şikayet edi.}'Qrlardı. Bu hal 
ler harice fena akisler yapıyor, 

memleketi zayıf ve mukavemetsız 
gösteriyordu. 

1 lk hamlede ttalya bu vazi
yetten istifade ederek Ttab 

lusgarbi işgale kalkıştı. Harp se
beplerini garip bir oltimatomla 
suni bir surette yarattı. Sadrazam 
Hakkı Paşa bir gün Babıalide 1-
talya sefiri Garon·den bu oltiına
tomu alınca hayretler içinde kaldı. 
On iki saat evveı Sefir Garoni ile 
klüpte briç oynamıştı. O dakikada 
ufukta Jtalya ile harp ihtima.I::ne 
dair en küçük bir emare yoktu. 
Daha doğrusu hükumet, bu ema
releri ve hazırlıkları görememiş, 

haber alamamıştı. 
Trablusgarp harbi, memleketle 

fedakarlık ateşinin ve mukavemet 
krudretinin nekadar derin olabile
ceğini göstermiye yaradı. Ara~a

rmda Mustafa Kemal Atatürk bu 
lunan vatanperver ve fedakar za
bitler bin türlü. müşkülleri yene
rek Trablusgarbe koştular, orada 
dünyanın ve Italyanların hiç bek 
lemedikleri, hayret verici bir mu
kavemet hazırlandı. Harp Italyan 
lan yordu. Bütün diinyarun hisle 
ri de bizim tarafımızda idi. Fakat 
Bal kanlardaki cereyanlar Italya i
le Lozanda acele bir sulh imza e
dilmesine, Trablu.sgarbin Italyan
lara verilmesine ve Adaların Ital
yan işgali altına düşmesine sebep 
oldu. 

T rablusgarp harbi devam e
derken, Rumeli hakkında 

ki suikast ta inkişaf etmişti. Rus 
ya hariciye nazın Sa.za.n::>f'un tah 
riki ve Venizelosun iştirakile Bal 
kan ittihadı vücut buldu. Günün 
birinde Karadağm hududumuzu 
tecavüz etmesi, Balkan Harbinin 
ilk işareti oldu. Arkadan Bulgarlar 
Ayas of yarla Bizans tacını geymek 
emelile 6 ilkteşrin 1326 (1912) ta 
rihinde Edirne hududuna asker yığ 
nnya ~!adılar. Türkiyenin muka 
bil tedbirleri üzerine Bulgaristanm 
müttefikleri olan Sırbistan ve Yu 
nanistan da hudutlarımızı tecavüz 
ettiler. 

Büyük devletler g{lya harbe ma 
ni olmak istediler. Bu bir nüma
yişten ibaretti. Harp neticesinde 
hudutların değişmiyeceğine dair 
biitiln alA.ka.darlara yapılan tebliğ 
Saz.anofun ancak Balkan devlet
lerinin mağlilp olması ihtimaline 
karşı hazırladığı bir ihtiyat tedbi 
riydıi.. Nitekim bizim mağlilp düş
ttığtlmUz zaman bu prensipi tatbik 
etmek kimsenin ha.tınna bile gel 
medL 

D ahili tefrika ve Dıtiraslar 
ve harbin idaresinin ehli

ye•sizler elinde olması bizt tasav
wra mğmıyaca.k bdr tekilde mağ
l~p dtlşilrdtl. 

Rusya btlsbUtiln A vnıpadan c;ı 
kanlmamız içiıı harekete geçti, 
Jnglltereye baş vurdu. Sazanof ln 
giltereye gelmiş ve Balmoral P:
tosunda Kral Beşinci Corc'un mı
afirl o1muftu. Şatoda bir toplantı 

Sadrazam Hakkı Paf/tl 

yapıldı·. Hariciye nazırı Edvard 
Grey ve muhafazakar fırkasının 

reisi Banar Law iştirak etti. Ne
ticede Ingiltere, büsbütün Avrupa 
dan çekilmemiz teklifini kati suret 
te redde karar verdi. 

Balkan harbi zühur etmezden ev 
vel Ittihat ve Terakki iktidar mev 
künden düşmüştü. Bütün idaresiz 
liğine ve tecrübesizliğine rağmen 

memlekette her halde milli ruhu, 
milli emelleri ve terakki cereyan
larını vatanperver gençliği temsil 
eden kuvvetin böyle bir gtlnde U, 
başından uzak dti§mesi bir felaket 
ti. 

H alk arasında büyük kabine 
adı verilen Ahmet Muhtar 

kabinesi iş başrna geçmişti. Ahmet 
Muhtar Paşa çoktanberi beklediği 
sadaret makamına kavuşmuştu. 

Kamil ve Hüseyin Hilmi Paşalar 
kabineye girmişlerdi. Nazım Paşa 
da Harbiye Nezaretine davet olun 
muştu. 

Nazmı Paşa dürüst ve hamiyetli 
bir adamdı. Fakat gösterişi çok se 
verdi. En büyük ikbal mevkiine 
geçmeyi, sadrazam olmayı pek is
terdi. Ittihat ve Terakkiyi hiç sev 
mediği halde bir aralık Taliı.t Be
yin sadaret vaadi, Ittihat ve Terak 
ki liderlcrile düşüp kalkmasına ka 
pı açmıştı. 

Bu mesele hakkında memleketin 
en salahiyettar pedagogu Sadrettin 
Celale fikrini sorduk. Bize şu cevabı 
gönderdi: 
"- Son günlerde gazetelerde mev 

zuu bahsolan, mekteplerde inzibat 
veya inzibatsızlık meselesi ve ceza 
tarzları hakkında ne düşündüğü.mü 

soruyorsunuz. 
Tasdik edersiniz ki, pedagojik_ ve 

sosyal muhtelif cepheleri olan böyle 
mudil bir meselenin beş on satırla 
izahı ilmi bir mübal8ıtsızhk olur. 

Bunun, hakikaten uzun ve esaslı tetkik
ler lstiyen çok hayati bir terbiye meselesi 
olduğu muhakkaktır. Esasen bir defaya 
mahsus halledilmiş hiçbir mesele yoktur. 
Bi.ıtün bu terbiyevi ve içtimai meseleler 
uzun asırlardan beri tekrar ve tekrar tet
kik edilmekte ve muhtelif mütefekkirler 
ve ~limler tarafından muhtelif hal suret
leri tekli! olunmaktadır. Hemen her sene 

(şu veya bu memlekette toplanan terbiye 
kongrelerinde gençlerin ahlAkt ve içti.mal 
teşekkülleri meselesinin ortaya atılması 
bunu teyit etmektedir. 

Bir memleketin içtimai bünye
sinden, siyasi rejiminden ve hat
ta iktısadi şerait ve imkiinlann· 
dan müstakil olarak halledilebi· 
len bir terbiye meselesi yoktur. 
Terbiye ve tedris teknikleri ve 
maMü teşkilatı meselelerinin 
hallinde taklitçiliğin fena neti· 
celer vereceği de muhakkaktır. 

Bu sebeplerden dolayı, size şimdi, 
gençlerin ahlaki ve içtimai teşekkül
lerini istihdaf eden bu ~t. nua

Jesi ve ona bağlı olan ceza sistemle
ri hakkında beş on satırla üade edi
lebilecek bir fi.kir beyan etmeyi 
mümkün görmüyorum. 

Yalnız şu kadar söyliyebilirim ki, 
milli terbiyemiz de, Atatürkün çiz
miş olduğu ana hatlara göre\ inkişaf 
etmektedir. Ahlak terbiyesi hakkın
daki hedefimizi de yine büyük Şe
fin, bütün mürebbilerin zihinlerine 
ve kalblerine hakim olmasını istedi
ğimiz bu büyük sözünde buluyoruz: 

"Tehdit üzerine müstenit 
ahlak, bir fazilet olmadık
tan başka, itimada şayan 
da değildir.,, 

Muallimlere Yardım 
Cemiyetinde 

Istanbul öğretmen ve işyarları yar 
dım cemiyeti kongresi, yarın saat 14 
te Universite konferans salonunda ya 
pılacaktır. Kongre, bilhassa yardım 

işinin genişletilmesi meselesini tetkik 
edecektir. 

POLİSTE: 

Bir Yük Arabası 

Denize Yuvarlandı 

Evvelki güı Beyoğlu polis merke
zine eski bir cinayet ihbarı yapıl
mış, fakat, zabıtanın ve müddeiumu
miliğin tahkikatı, ihbarın doğru olma 
dığı neticesini vermiştir. Hadise, ne 
tice almmcaya kadar hayli heyecan 
uyandrrması ve esrarengiz görünme 
si dolayısile mühimdir, tafsilatını ve 
riyoruz: 
Ye~ehirde Kaşkaval sokağında 

14 numaralı evde Marika isminde bir 
kadının yanında oturan Moti, evvelki 
gün Beyoğlu polis merkezine gelerek 
dört sene evvel, babası sıvacı Pana 
yotun bir adamı öldürdüğünü haber 
vermiştir. Moti, şunları söylemiştir: 

- Bundan dört sene evvel, Kalyoncuda 
Kurdela sokağmda oturuyorduk, O vakit 
annem sağdı, Fakat, babam bize bakm1 
yordu, Annem verem oldu, öldü, Bu sırada 
bizim eve bir Llz gelirdi, Bize yiyecek, içe 
cek cetirirr'ı,Bir gün de kardeşim Panayota 
bir çift ayakkabı getirmiıti, Bu adam eve 
ekmek te getiriyordu, Bir akşam yine gel 
di, Babam, bahçeye saklandı, Llz, kapıdan 
girince, üzerine atıldı, bıçaimı arkasına 
sapladı, Llz yere düştü, Bir iple kollarını 
bağladı, sırtına aldı, Bahçenin arkasındaki 
kuyuya attı, Annemi, bizi korkuttu, Kimse 
ye söylemeyin, sizi de keserim, dedi, Biz 
korktuk, O zamandanberi kimseye söyle 
medik., 

Bu ıihbar üzerine, zabrta ve adliye 
derhal faaliyete geçmiş, müddeiumu 
mi muavinlerinden Fehmi tahkikata 
girişmişdir. Gösterilen kuyu boşaltıl 

ÜNİVERSİTEDE: 

Spor İşleri 
için Mütehassıs 
Getirildi~0~--~--~ 

Bir müddettenberi An.karada bu
Junan Universite rektörü Cemil Bil
sel dün sabah şehrimize dönmüş

tür. Rektör, Ankarada Üniversitenin 
spor işleri üzerinde temaslar yapmı~ 
tır. Bu iş için, Isviçreden bir müte
hassıs getirtilmiştir. An.karadaki yük 
sek mekteplerin spor işleri üzerinde 
tetkiklerle meşgul bulunan mütehas 
sıs, martın ikisinde şehrimize gele
lecek ve Universitenin spor ihtiya
cını karşılamak için alınacak tedbir 
leri tespit edecektir. Bundan sonra 
spor işleri için hususi bir talimatna 
me hazırlanacaktır. 

üniversitede talebeye yapılacak 

yardım hakkındaki talimatname kati 
şeklini almıştır. Birkaç güne kadar ta 
lebeye dağıtılacaktır. 

başlamışlardır. 

mış, içinden hakikaten bazı ke'Inik 
parçaları çıkmıştır. Bu kemikler, der 
hal morga gönderilmiştir. Bir taraf 
tan da Panayot aranmış ve bulunmuş 
tur. Panayot ifadesinde: 

- Çocuk rüya görmüştür, demiş, 
böyle bir şey olmadığını söylemiştir. 
Zabıta, diğer taraftan tahkikata de
vam ederken, morg kemikler hakkın 
dak: raporunu da hazrrlanuştır. Ya
pı!::ı.o muayenede ou kemiklerin hay
va~ kemiği olduğ>J tesb.r C"dilmişt;r. 

l'ahkikat ta dört sene evvel işlenmiş, 
böyle bir cinayetin hiçbir izini ver
mem.iştir. Bunun üzerine kemikler gö 
millmüş, tahkikat ta neticelenmiştir. 

Ihbarı yapan çocuk şimdi on yaşın 

dadır. Cin.ayetin işlendiği iddia edilen 
zamanda altı yaşında olduğuna göre, 
böyle bir hadiseyi şimdiye kadar na 

sıl ifşa. etmediği esasen garip bulun 

muştur. 

Zabıta, bu ihbar dolayısile naza.ret 
altına alınanları serbest bırakrruşhr. 
Ancak, şimdi, bu çocuğun böyle bir 
ihbarı neden yapmak arzusunu gös
terdiği tahkik edilmektedir. Çocuğun 
babası aleyhine bazı kimseler tara
fından teşvik edildiği, Panayota dtiş 
manlık etmek istiyen bazı kimselerin 
böyle bir suç uydurma yolunu düşün 
dükleri zannedilmektedir. 

. . "" 
BELEDIYEDE : 

Hilesiz ve 

je bazı tadillere uğramıştır. Bilhas
sa mülkiyet şekilleri üzerinde Adli
ye Vekaletinin ileri sürdüğü baZJ ka 
yıtlar değişikliği icap ettiren müta
lealar cümlesindendir. Adliye Ve
kaleti toprak kanununun diğer ana 
kanunlarımıza uygun olmıyan hü
kümler ihtiva etmemesi için layiha
yı uzun tetkiklerden geçirmektedir. 
Toprak kanunu projesile, çütçi kon
gresinde görüşülecek olan en miihim 
esaslardan biri de çütçi teşekkülle

ridir. 

Kanun araziyi üç boya ayırmakta
dır: Bunlardan küçükleri küçük çüt
çi ocağı adı altında toplanmakta ve 
bölgeye göre bir çütçi ailesine yeti
şebilecek kadar toprak ihtiva etmek
tedir. Bunun nihayet beş misline ka
dar olan arazi orta arazi mülkiyeti 
ve daha yukarısı da büyük arazi mül 
kiyeti ünvanını almaktadır. 

Posta ve Telgraf Umum 
Müdürü izin Aldı 

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)~ 
Posta Telgraf ve Telefon Umum Mü
dürü Bay Nazil üç ay izin almıştır. 

Sıhhi sebeplere dayanan bu mezu
niyetin sonunda Bay N azifin vazife
sine dönmiyeceği söylenmektedir. 

Yeni Posta Tayinleri 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)_; 

İzmir P. T. T. Müdürü Nalın Kayseri 
Müdürlüğüne, Nafıa Vekaleti Müfet
tişlerinden Ziya Merkez Muamelat 
Müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Temiz Su İşi 
Tetkik Ediliyor ~·-~- .. - •• ~ 1 • 

Belediye memba sulan hakkinda 
acele ve umumi bir tetkik yapmır.a 

:memur edilmiştir. Bu ara<ıa, sUlann 
kaplara doldurma, kapların temiz tu
tulma ve hileye imkan kalmıyacak 
şekilde satışa çıkanlma usulleri tet
kik edilecek, bunların yapılabilmesi 
için nas'il bir teşkilat kurulması icap 
edeceği tespit olunacaktır. 

Bu rapor bittikten sonra, hükfunet 
vaziyeti tetkik edecek ve su mesele
si hakkında kati bir karar verilecek· 
tir. 

Dört Otobüıçü Dinlendi 

Yeni Bir Anlaıma 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) -"' 

TUrl<lyede ikamet eden ecnebilere teb• 
1111 edilecek adlt evrak hakkında hUkO• 
metlmlzle Franaa arHında yapılan blf 
anlatmaya göre, tabilyetlerl ne olursa 
olsun, Türklyede oturan yabancılara ya• 
pılacak tebligat TUrkçe tercUmelerlylt 
birlikte Franaız ali komiserlik veya do
legalerf vaaıtaalyle Fransız mandaaı al• 
tındaki Şark memleketlerinde bulunu 
TUrk konsolosluklarına gönderilecektir. 

Memlekette: 

Soğuk Yüzünden 

Bir Facia 

Araba. denize yuvarlanmış, hay
vanlar boğij).m.uştur. Arabacı, kendisi 
ni sahile atarak güçlükle kurtulabil 
miştir. 

Mülkiye müfettişleri dün 
de otobüs meselesini tetkike 
devam etmişler, dört otobüs
çüyü dinlemişlerdir. Bu ara
da, belediyenin bu gibi işler
le alakadar bazı memurları
nın malumatlarına müracaat 
edilmiştir. 

Ekailc Kalan T eaiaat 
Kanalizasyon şirketinin Kasımpa

şa, Cihangir ve Dolapderede yaptığı 
tesisat şartnameye aykırı görülmüş, 
noksanlarının tamamlanması şirkete 

bildirilmiştir. 

Erzincan, 27 (A.A.) - Şiddetli so 
ğuklar yüzünden Sipikor dağından 
şehre gelmekte olan bir köylü dona 
rak ölmüştür. Dün gece sıfırın altın 
da 9 iken bu sabah 18 e çıkmıştır. 

Hava s.akin gökyUzil bulutsuzdur. 

'TAKViM ve HAVA 1 
Şitlide Bir Çarpıtma 

28 lkincik6ınun 
CUMA 

1938 

1 inci ay Gün: 31 Kaann: 82 

"Büyük., kabine azaları arasın
da ahenk yoktu. Sadrazam olmadım 
diye Nazım Paşa küsklindü. ~a
mil Paşa ile Hliseyin Hilmi Paşa 
arasında eski nifak ta devam edi
yordu. Muhtar Paşanın arkadaşla 
n üzerinde nüfuzu yoktu. Fırka 

mücadeleleri askerlere sirayet et
mişti. Bir gün sadaret yaveri ya
nma aldığı iki zabitle yazıhaneme 
gelerek beni tehdit etmiş ve Istan 
buldan çıkmamı söylemişti. 

Harbe rağmen memleket dahili 
anarşi içinde yüzerken, düşman 
Çatalca hattına kadar gelmişti. 
Memleketin varlığı ve istiklali teh 
ilkede idi. 

Hüseyin isminde biri Ortaköy ca
mii arsasında sahilden topladığı kum 
lan arabasmna yüklediği sırada hay 
vanlar birdenbire ürkerek koşmıya 

Şoför Mahmudun idaresindeki oto 
büsle Bekirin kullandığı otomobil Şiş 
lide, caddede, çarpışmamak için ma 
nevra yaparlarken tramvay direğine 
çarpmışlardır. Bunun neticesindı:: ha 
vai hat kopmuş, otobüs ve otomobil 
hasara uğramıştır. Biletçi Kazım da 
başından yaralanmıştır. 

* Erenköyündeki Sahrayicedit 
meydanının tanzimi ve bu meydana 
giden yollar1n düzeltilmesi kararlaş
tınlmıştir. * Salı sabahı otomobiller sıkı bir 
teftişe tabi tutulacak ve kınlmaz cam 
koymamış olanlar seferden alıkonu
lacaklardır. 

Arabi: 1357 Rumi: 1354 
Zilkade: 26 Ikincikanun: 15 
Güneş: 7,US - Ofle: 12,26 
ikindi: 15,08 - Akpm: 17,18 

Yataı: 18,53 - imsak: 5,43 

(Arkası var) 

f roKATTA: 

Güzel Bir Müsamere 
Tokat, (TAN) - Cllmhuriyet il

kokulu fakir ve zeki çocuktan koru
ma derneği menfaatine Halkevi sine 
ma salonunda bir konferans ve mü
samere verilmiştir. 

Hi.kim Selim Çapa tarafından "ve 
rem hastalığı ve tedavi çareleri,, ha.k 
kında verilen konferans alaka ile 
dinlenilmiştir. Halkevi haftada iki de 
fa bu çet}it faydalı konferanslar ver 
meyi kararlaştırmıştır. Orta okul mu 
allimlerinden Halis .Asarkaya da 
• 'Bayrağmuza sevgi ve saygı,, hak.. 
kında bir kanf~ verecektir. 

HADiSELERiN RESiMLERi: 

Babasımn dlrt sene evvel bir einayet ftledillnf iddia ederek polise bll§
vman "Jdlcttk Matl ve kardesl 

MÜTEFERRİK : 

Posta Nakliyatında 

Mühim lnkiıaf 
Hazırlanan bir istatlatiğe göre, 

memleketimizde posta teekilltmm ta 
rihi 96 senelik bir maziye aittir. Pos 
ta idaremiz, uzun senelerden aonn. 
bugün en mUteki.mil halini alımttır. 
Halen, TUrkd.ye postalan 6981 ~ 
metrelik bir demiryolundan istifade 
etmektedir. Ur.erinde otomobille pos 
ta nakliyab yapılan yollarmmm u
zunluğu ise 8910 kilometredir. J'a,kat 
henüz 86315 kilometrelik de 
beygirle, 2720 kilom 
rinde de araba. ile posta 
dır. Posta nakliyatı y 
purl.a.nmJzm katettik! 

YURTIA HAVA VAZiYETi 
Yurdumunn cenup ve prk mmtakalarl 

le orta Anadolu çok, Karadenil kıyılarile 
Trakya ıarp mmtakaları kmmen bulutla 
ıeçmif, Eie mı.ntakaaı açık, !arki Anado 
lu aisli ıeçmiıtir, Yaiııılar Dıyarbakır v• 
Kayseride kar ıeklinde olmuıtur, 
Rüzglrlar Karadeniz kıyılarında cenuptall 

cenubi Anadohıda ıimalden orta kuvve~ 
eamif, diier 7erlerde ekseriyetle sakin kal 
mıştır, 

Dün. latanbıılda hava az bulutlu ceC 
miı, rüzıir cenuptan saniyede 3 metr• 
hızla esmiıtir, 

Saat 14 te barometre 7151,8 milimetre idi. 
Hararet en çok !1,4 ve en u 6 aantıırat 
olarak kayded lmiıtir, 

da 2228 mildir. 
Posta işleri dtf gittikçe çoğalmak

tadır. 1917 ytlmda 75,057 ,334 mektup 
ııakJedilmiıken 1936 yılında 77149569 

nakledibniştir. Koli ve para 
llak1'm .. de günden güne artmak"' 

dı 
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ÖmerRızaDO(;RUL ISKANDINAVYA: s·ır Gar·ıbe 
Sıkdmamak Hüneri 

Yeni Delhiden gelen bir tel· 
grnf, Çin Türkistanında 

P~tlaınış olan Tungnn i~yanının 
nıhayete d·~· · h '"k. t' 
1 

er ıgını, u ume ın 
k s,ooo Tunganı tevkif ettiğini, hü· 

ürnet otoritesinin isyan sahala· 
lında tesis edildiğini bildiriyor. 

b 
Çin Türkistanında vuku bulan 

il h. d" n ıseler, daha başka bir n· 
b:ıan dikkat göziine çarpmadan ge 
~~bilirdi. Çünkü Çin Türkistanı, 

h~r hayli zaınnndanberi birçok 
ad' 
• 

1 clcre sahne olmakta, burada 
Çın otoritesi kah sarsılmakta, kah 
)'ık l 1 makta, daha sonra yeniden 
canlanmaktadır. Fakat Çin - Ja
.ııon harbi, Çin Türkistanına yep· 
~enj bir kı~met vermiştir. Çünkü, 
~Ponya Çin sahillerinin en bil· 

. k kısmını abluka altına almı~ ve 
Çınin dış iilemle deniz yolundan 
;enıa ını kesmek için elinden ge· 

Üç Şimal· Devletinde 
Askeri İttifak İçin 

Temayüller Başladı 
--ı fstokholm, 27 (A.A.) - Hariciye ... ~~~~~......,o.-.!~~~~--~~ .. Nazırı Sandlerin "şimal devletlerine 

C
• T•• k• t d sarı;ılmaz bir sulh ve tam bir milli 
ın ur ıs anın a istiklal temin etmek için yapılmakta 

olan ihzari mesai., nin ehemmiyeti 

18 000 K• • hakknda geçenlerde söylemiş olduğu 

1 
iŞi nutuk dolayısile Sosyalistlerden mu-

hafazakarlara vanncıya kadar bütün 

Tevk.lf Ed.ıld*ı gazeteler. üç İskandinavya devletini 
~e Finlandiyayı ihtiva edecek teda-
füi bir ittüak vücude getirilmesini 

veya hiç olmazsa müştereken askeri 1 Yeni Delhl, 27 (A.A)- Geçen Ma· 

1 

yıa ayında Çin TUrklatanında patla· 
mıf olan Tungan layanı nihayete er• 
mittir. 

1 hazırlıklar yapılmasını istemektedir
ler. 

en herşeyi yapmıştır. Bugün Çin, 
):ıılnız Cenubi Çinin henüz mües· 
•ır ablukaya tabi obnıyan liman· 
ldarı sayesinde dıc tilemle temas e-h v Eyalettekl Çin hOkOmetl Khotan'· 
t c ilnıektcdir. Fakat bu mahdut da 18.000 Tunganı tevkif etmlıtır. Bu 

Oslo, 27 <A.A.) - Şimal memleket
lerinin askeri bir ittifak yapmaları 

ihtimali hakkında sorulmuş olan" bir 
suale cevap veren milli müdafaa na
zın B. Fredrik Monsen, şöyle demiş
tir: 

kenıasın da kati surette kesilmesi tedbir, fıyan çıkmıı olan arazide hO· 
tıvvetJe muhtemeldir. Buna kar· kOmetfn otoritesini teala etmek için 

~b. Çin hükumetinin tedbir alması, ittihaz edllmlı olan tedbirler mey•· 
ı nına dahli bulunmaktadır. 

il ç olınazsa kara yolu ile harict 81nklang hDkOmetl, ithal edllen bU 
l emle temasını devam ettirmesi ton Japon malların• kıymetlerinin "- Şimal devletlerinin tedafüi bir 
hC~p ediyordu. Çang • Kay • Şek yOzde 125'1 nlabetlnde rüıum vazet· ittifak akdetmeleri meselesi. şimdiye 

ilkumeti bu vaziyeti naz:an dik- mı1tır. ı kadar hiçbir zaman siyasi bir şe'ni-
kate alarak Çin Türkistanı yolunu l~~~~~~~~~~~~~~~~I yet olmamış ve askeri teşriki mesai 

~hlak ve orada devam eden fası- I YA fikri her zaman reddedilmiştir.,, 
tesıı karışıklıklara son vermek is· SPAN : 

Kalbi üç mi:oıli bilyüyen hir çoıcuğun hergün kalbn.i iki k~ yıkama&. 
icap etmiş ve çocuk oksijenli bir çadıra yatırılmıştır. Çocuk bu tedn\'İ a· 
ycsinde kurtulmuştur. 

di. 

Ortaçağlarda Çin ile Yakın Şark 
ALMANYA! FiLiSTIN: 

"e Avrupa arasında temas ve mil- Cümhuriget 
tıa ebcti, belki de bütün ticaret A tlantikten H b d 
tnUbadelelerini devam ettiren bu V UVVetleri e f0fl a 
:-:· gerçi uzundur, fakat asri vası- n j Karadenize A ç ı . 
1 

1
lll'dan istifade ederek bu uzun- l·lerlı·yor.1 S I A I rap ete erı 

llğu kt altmak mümkündür. uyo u çı ıyor l 
d_çin hükumeti buna karar ver· Londra, 27 (RADYO) - Son gelen Berlin, 27 (A.A.) - Alman hüku- Temiz enmiş ! 
~kten sonra bu yolu açmak ıçın haberlere göre, İspanyada altı Fran· mcti. Konstans gölünü. İsviçre ve Kudüs, 27 (A.A.) _ Hebron mm-

llgraşrnış ve son haberlere göre bu co tayyaresi Valansiyayı bugün tek Fransız kanallariyle birleştirmek fik takasında temizleme ameliyeteri hita 
l'oldaki mesaısı muvaffakıyetle rar bombardıman etmiş. 125 kişi öl- rindedir. Bu suretle bu göl bir taraf- tna ermiştir. Ingiliz kıtaatı. vadilerı 
lıeticclenmı"ştı·r. - 210 ki · yaralanmıc ve birçok Atl "k d · · il b" t af B muş, şı " tan antı enızı e ve ır ar • tepeleri, yamaçları ve kayalıklardaki 

tı'tndan bütün Çin sahilleri en bina haran olmustur. ta d Akd i "lt' k d t • 
'l 

e en n u ı.ır bluka altına .,, ld • .1 . n a en z e 1 ısa pe_ Y a e mış ...... a~ralan tathir etmektedir. Bu kı· .a.erue e ası erın ümitsiz taarruı.In ı t ~ 0~. ınsa da Çinin .harici iıJemJe te- o acaKtn • Du tolw..1irdc svıçrentn n taat, memnu silahlardan miltcşekkiJ 
Ilı n Cümhuriyet ordusu tarafından kı- t k daki · d 1 
l ası ve irtibatını devam ettirebı"· lltni ~ C " h · d · zen mın a asın zengm ma ene - mühim ganaim meydana çıkarmıQlar 

r ~· . um ur:ıyet or usu yenı · l Al v h 't k" "" teceği ve ihtiyaçlarını bu yol ile nv: manyanm urtPn erli! e ı dır 
enıine imkan bulacağıdır. mevziler ele geçiffulş ve hunl n he- çok zengin madenlerinin daha iyi \ş Bu mmtakadaki kasabalarda araş 
ç· men tahkim etmiye koyulmuştur. letilmesine imkan hası] olacaktır. Al 

lı . ın Türkistanında emniyetin Cümhuriyetçiler. asilerin elindeki Ji tırmalar da yapılmıştır. Hiçbir mukn 

ı Ükiiın sürmesi ve Tiirkistan y0 • rnan hükumeti bu gölü Tuna nehri i- vemete tesadüf edilmemiş. tevk;fat 
llQ laga Vadisini de ele geçirmistir ki. }e de birlPc:timıPk tA!ISVVUMlndadır. 

,. tın açık bulunması, Çin - Ja- burası şeker ziraat ve sanayii ile meş yapılmamıştır. Şimdi memleket tetbiş 
.. on h Alman Kato'ikJeri · di · ul nrbinin neticesi üzerinde bü- burdur. Cümhuriyet ordusu, Ojos çi!erın faaliyeUeri teh dınden kurt 
~ir tesiri haiz olacaktır. Mesras maden nuntakasına doğru i- Budapeşte. 27 (A.A.) - Budapeş. muştur. 
Bı:-LÇ" lerliyor. tede toplanacak olan dün:va Ökaristik Yeni Bir Tahkik Komisyonu 

ı;: iKA: kongresine Alman katoliklerinin işti 
Asilerin Malaı?aya girdiklerinden- rakinin Alman hükumeti tarafından Londra, 27 (A.A.) - Hilkiımctin 

j\---_ beri yollarda 9784 ölü bulunmuş ve yeni bir tahkik komisyonu teşkil e-r ı A d defnolunmuştur. Bunlardan 2343 Ü menedilmiş bulunduğu burada teyit derek Filistine göndereceği istihbar 

h1~b:ı:ı:~to ~ ~~c~;~~~; r~;~:::.HABER"LER ;~::~RISTAN: 
yum ı 1 t 1 ' 1 • Amsterdam ile Batavya arasmda ru <: aş ı ar. Nazi Propagandası i~liyen post• tayyarelerinde posta • 

L çantası hırsızlıkları tespit edilmiştir. BJrl'!ok Komünist 
.. 

0 ndra. 27 (Radyo) - Bu- k ş· ~ t~ Ço ıddetlenmic. ı Bu hırsızlıktarm, Singnpurda bulu 
h~:-1 Blelçika k Par)aml~ entoıunda :f nncıılnıyobr'.r çete tarafmdan yapıldığı sa Tevkif Edi~ dJ. 

se er vu u bu muıı.tur Fa Viyana. 27 <AA) - Nazilerin 
!İ t T • - . • • Yu.,.oslavyada bir Alman talebe g rn b ) d b' · · _,_! Viyanadaki faaliyetleri hakkında za "' 
"' e US ar an ırının e-.ı cemiyeti, k:ıınun haricindeki hareke .. aıı J d bıta tarafından yapılmakta olan tah .~ t' ar an biri aleyhinde ağ1T tinden dolayı kapatılmııtır, 
~ıJ l kikat. hararetle devam etmektedir. • Poı tekizde bir komünist iı;yanı 
!ı er &Öy emesi üzerine, ıabık Iyi maliımat almakta olan rnahafil, çıktığı hakkındaki haberler Lizbon 
'e~ı~, ınebusu dövmÜf ve hadi- elde edilmiş olan vesikaların son • dan kati olarak tekzip ediliyor, 
"'e bı.rçok mebusların biribirleri- derece ehemmiy.etli olduğunu. ve t • Macaristan kral naibi, oğluyla be J 
41 t raber beş ıubatta Varşovaya gide 

1 
• lnrrnelerine yol açmıştır. Re-1 Avusturyalı nazı organlarını fılen • ccklerdir, 
!' Celseyi tatil mecburiyetinde idareye memur olan mühendis t • Fransız kabinesi, patronlarla iı 
ttalıtıışt Tavs'ı vatani hiyanetle ithama mÜ· ı • çilerin münasebetlerini tanzim eden f 

ır. sait bulunduğunu beyan etmektedir İ bir nizamname hazrrlamıştD', 
8el~ika Hükumeti ler. ---.................... . 

Sofya. 27 (A.A.) - Gizli bir ko
münist matbaasinın bulunması iıze
rıne tahkikatı derinleştiren polis, ko 
münist faaliyetinin, devlet müdafa
ası kanununa rağmen, son zaman -
larda arttığını tespit etmiştir. 

Dün gece polis. iki gizli komünist 
matbaası ile bir silah ve mühimmat 
deposu daha meydana çıkarmıştır. 
Gerek Sofyada. gerek vilayetlerde 
bir çok tevkifat yapılmıştır. 

HABEŞ: 

. 
ltalyanlar 
Bir Muhasaradan 
Güç Kurtuldu 
Londra. 27 (RADYO ) - İtalyan ga 

zetelerinden biri, bugün, Habeşistan· 
da vukubulan hadiseler hakkmda 
dikkate değer malumat vermektedir. 
Bu malCımata göre. 400 İtalyandan 
müteşekkil bir kuvvetle bu kuvvPte 
yardım için gönderilen diğer bir kuv 
vet Habeşliler tarafından muhasara 
edilmiş. İtalyan kuvvetleri ancak tay 
yarelerin yardımile kurtarılmıştır. 

Italyan tayyareleri 6000 kadar bom 
ha atmıya mecbur kalmışlardır. 
İtalyan gazetesinin bu neşriyatı. 

Londradakl Habeş sefaretinin dün 
neşrettiği tebliği takip etmektedir 
Halbuki İtalyan kavnaklrın Habeş 
sefaretinin tebliğini şiddetle tekzip 
etmişti. 

INGILTERE: 

Havada ve Denkda 

Öyle Silc5hlanıyor ki! .. 
Londra, 27 (A.A.) - Ingiliz. silah 

)anmasının çok ilerlemiş olduğunu 
söyliyen "Daily Express" gazetesi 
diyor ki: 

"Başvekil Chamberlain. onumüz
deki salı parlamento toplandığı za
man, milli müdafaa plllnının mem
nuniyet verici bir tarzda tatbik e
dilmekte olduğuna dair teminat ve
recek ve askeri tayyarelerin kütle 
halinde yapılmasının bu sene içinde 
başlıyacağını söyliyccektir.,, 

rYazan: 8. Felekl 
Allahın, tabiatin, hilkatin. hangi. 

sine inanıyorsanız o ali kuvvetin in· 
sanlara verdiği nimetler, kudretler 
ve hasletler arasında bazıları \'ardır 

ki, umumi ve irsi telfıkkilerin tesiriy
le gözden dü müş, ayıp ve turfa sa· 
yılmıştır. BunJardnn biri de kimse· 
den utanmamak. sıkılmamak ve ayıp 
mefhumunu inkar etmektir. 

l\laamafih hepimizin saydığımız 

ve hiirmet ettiğimiz bu asırdide te
l Hikkilere kapılmıyan ve bu hali bir 
ı haslet. bir mczi:'l·et, hatta bir hfiner 
sayan gözii açıklar vardır amma be
reket ki azdır. 

Ben giindelik hayatın tekerleme
leri arasında hunlardan birine rast· 
ladım. Bunun ve buna henziyenlerin 
yegane hüneri namuslu adamların, 
namussnzhık ve utanmazlık için ta• 
yin ettikleri haddin dışına çıkabil

meleri ve bunun için de güçlük çek
ınemeleridir. 

Böyleleri hir saf kadın, bir doğru 
\'e basit esnafın elinden malını, dük· 
kanını, takımını alıp üstüne geçir· 
mek için her türlü kanuni vesikaları 
hazırlarlar. yaparlar. Altına kendile
ri imzalarını atarlar, hatta kefil de 
gö terirler. Bir kere işi ellerine aldı· 
lnr mı? .. Daha ilk giinündcn itibaren 
kira vrcmez, borç ödemez, taahhütle
rini yapmaz \'e bu yüzden mahkeme
ye diişmeyi 7.enaatlarının tabii icap
larından sayarlar. Aleyhlerine mah· 
kemeye gittiniz mi imza~ını inkar e
der. Kefilin de uydurma olduğu an
laşılır. Muhakeme usullerinin na· 
mu hı halka \•erdiği mühletler ve 
miiddetlcri beklemek lazım gelirse, 
malının harap olacağını düşünenler 
alacaklarından. vereceklerinden vaz. 
geçip heriften kurtulmak ve namus· 
\arını satın almak isterler. İşte utan· 
mazın giinü o zaman doğar ve na· 
musluları yıldırmış olduğuna inanıp 
işin ehemmi:" etine giire haraç istemi
ye kalkar. Yani borcunu ' 'ermedik
ten bıı ka çıkıp gitmek için para İs· 
ter. Bugiin piyasada böylece utan
ma7.lığı zenaat yapıp geçinen adam· 
lar var. F..ğcr bunlara ayıptan ve ha· 
yadım bahsederseniz siu ve kendini 
fazla yormamak için \'erdiği cevap: 

- Benim yerim hapisanede hazır! 
demekten ibarettir. 

Ceza mahkumiyetini tabii telakki 
eden ve hukuki mahkumiyetlerin a· 
kıbetini ödiyccck dikili ağacı olmı· 
~·an bu paraztilere karşı yegane si· 
liıh yılmamak, usanmamak ve kız

mıyarak, kanunun erbabı namusa 
gösterdiği adli \ 'c idari biitün vası
talardan istifade etmektir. Bunlar 
mayası) gibi anut ve pis bir hastalık· 
tır. Perhiz edip sıkı tedavi ile kökleri 
kurutulabilir. 
Okuyucularımızdan e. Fevzi: 
GDzeı mektubunuzu aldım. AlAka ,,,. 

takdir ile okudum. HOrmetler. 
B. F • 

Şef A tatürkle 
Kral Faruk Arasında 
Tebrik ve Teşekkür 
Ankara, 27 (A.A) - Mısır Kralının iz· 

dlvacı mOnnsebetlle, Relalcümhur K. Ata· 
türk He Majeste Birinci Faruk arasında 

aıaOıdakl telgraflar teati olunmuıtur. 

Majeste Birinci Fııruk Mısır Kralı 

KAHİRE 
izdivaçları mOnHebetlle, en hararetli 

lebrlklerlml ve ıahal aaadetlerl ile Kral 
hanedanının refahı hakkındaki en iyi te· 
mennllerlml kııbul etmelerınl M ajeatele· 
rlnden rica ederim. 8talgaristanı 

ltthey Divanına Vermiş 
Mısır Kralı Nasıl Evlendi K. Al'ATÜRK 

K. Atatürk, Ucisidimhur 

lı .A.ınsterdam, 27 (A.A) - Belçika 
likUıneti, Lahe\• adalet divanına 

ltıti • 
k raeaat ederek, Bulgari tan hak 
. ~~da şikal ette bulunmu tur. Bel· 

sı,..a h 'k• · • S f ~· u umetı, Bulgarıstnnı, o • 
:tı rıdaki elektrik şirketinin hukuku· 
na rial et etmemekle itti ham ve 

lllgar h .. k. · · b · k t• f u umetının u şır e ın 
aaliyet' • . . 

Ilı ınc manı olmamasını ıste· 
ektedir. 

n~~l~tnnhul Elektrik Şirketi de, 
ltıı ç~I a sermal esiyle teessüs et· 
ln lır. Ayni Belçika sermayedar
.k:~ Sorl a Elektrik Şirketiyle ala· 

ardır.) 

l'iirkiye • Letonya 
a· 

'tur~~a, 27 fA.A.) - Hükumet .reni 
tıı ta ~~ - Lctonya ticaret aola~ınaı.ı· 

s ık etmiştir. 

. ~!ısırın g.~n~ Kralı M~j~ste Faruk ile J?enç \'C gih:el Kraliçe Feridenin 
nıkııh ve duğun nıerasımı, Mısırda Avrupanın her tarafına büyük b" 
h~~~~e te kil ~t~i tir. Bu resimlerde, genç Kral ile sevimli Kraliçeyi ~= 
dugun merasınıı esnasında Mısır sokaklarında cereyan eden kutlama hli
disclerini görüyoruz.. 

ANKARA 
lzdlvaeım dolayıalle göndermek IOtfun

da bulundu(iunuz tebrlklerlnlzden ve te• 
mennllerınlzden zlyadealle mDtehuafa 0 • 

larak en samimi teıekkDrlerlml ve en iyi 
temennllerlmi arzederim . 

FARUK 

Atinaya Giden 
Üniversiteliler 

Atına, 27 (A..A) - Türk talebeleri diln 
meçhul asker mezarına çel nk koymUŞlar 
ve sonra muhacir mahallclertnl ziyaret ct
ml lcrdırAkşnmustU. Türk ı lebelen, Atına 
Onlvcrsıte talebesı klübünde verılen ıü
v rede hazır bulunmuşlardır. 

Bu munasebeUe Turk tıılcbeleri miW 
marşlar söylemişler ve iki memleket tale
beleri arasında muhtelif kardeşlik teza
hüratı vuku bulmuştur. 

Türk talebclerı bugQn öğle vakti İstan
bul3 hareket etmiş ve Yunanlı arkadaşla
riyle halk tarafından hararetle t yı edil
mişlerdir 
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HAKARET: 

·şçi Avni Baye~ 

Yeni 
Hatay' 
imtihanı 

e çılan Dava 
Şahitler, Suçlunun Ahmet Bekirof'a 

Hakarette Bulunduğunu Söylediler 

(Başı 1 incide) 
rılsa bile bunu bir netice diye de
ğil, tatbiknt tnmam surette inkişaf 
edinceye kadnr ancak yeni bir tec
rübe diye teliıkki edeceğiz. Kendi 
kendimize sorncağız: Paris hükume
ti, Hataydaki memur ve mümessili
ne bu defa açık, kati ve samimi ta
limat verecek mi? Bu talimatı ver
mekle memura cidden söz geçirmiş 
olacak mı ve Fransız müstemleke 
memurlarında kökleşen menfi ruhu 
yenecek ml? 

Londra, birahanesi direktörü, Ah 
met Bekirof tarafından dişçi Avni 
Bayer aleyhine açılan korkutma ve 
sovme davasına dün Beyoğlu birin
ci sulh ceza mahkemesinde devam 
edildi. Mahkemede, davacı Ahmet 
Bckirofla suçlu ve avukatı bulundu
lar. Mahkeme, daha evvelki celsede 
~ahitlerin çağırılmasına lüzum gös
terdiği için mübaşir birer birer şa
hitleri çağırmaya başladı. Koridor 
meraklı dinleyicilerle dolu idi. Ev
velfı, Leonida dinlendi ve şunları 
soyledi: 

- Bir gün Avni Bayer arkadaşile 
beraber birahanemize geldi. Birer 
kadeh viski içtiler. Sonra dışarıdan 
gizlice bir şişe konyak getirttiler. 
Ben, A vn1 Bayeri Şanuvar barın
dan tanırım. Bir iki defa da Londra 
birahanesine geldi. Beni yanına ça
ğırdı. Masanın altından kağıtlnra 

sanlı bir şişeyi uzatarak: 
- Bunu koynuna sakla, direk-

tör görmesin, dedi. Ben de şişeyi 
tezgaha götürdüm direktör gördü 
ve b:ına şişenin ne olduğunu sordu. 
Avni Bayerden aldığımı söyleyince 
kendisi yanına gitti ve dedi ki: 

- Avni Bayer, burası bir Türk 
müessesesi ve ticarethanesidir. Bir 
çok vergilerle mükellefiz. Hariçten 
içki getirtmek yasaktır. 

Avni Bayer, bunun üzerine bağı
m bağıra küfürler savurdu. Ve "Se 
nin kamını deşerim,, dedi. 

Ahmet Bekirof kendisine hiç bir 
şey söylemedi. 

Bundan sonra dinlenen birahane 
sahibi Raşit oğlu Yasin de şunları 
anlattı: 

- Avni Bayer, iki defa bize 
gelmişti. Hadise günü de bir arka
daşile beraber geldi. Birer kadeh 
viski içtiler. Sonra Dışarıdan bir şi 
şe konyak getirtmiş, içmiş. Kendi
sinden iki lira istedim, vermedi, kar 

nını yararun, dedi. Sahnedeki kızlar 
dan Çütetelli istedi. Müdür, mani 
oldu. Iskemleyi knldınp kafasına vu 
racaktı. 

Bunda nsonra, şahitlerden garson 
Süleymnn oğlu Osman Yavuz, Roko 

HUKUK: 

Anasını inkar Eden 

Papazın Davası 
Dün üçüncü hukuk mahkemesin

de, ayda yedi bı.içuk liralık nafakayı 
vermemek için anasını inkfuo eden 
papaz Kostantinin davasına devam 
edilmiştir. 

Mahkemeye gelmiyen papazı, avu
katı temsil etmiştir. Duruşma sır::ı
smda papazın anası Kalyopi yine he 
yecnnlannrak buhranlar geçirmiş, ve 
bir aralık kendinden geçerek iskemle 
ye yığılmıştır. 

Muhakeme, Patrikhaneden nüfus 
ve vaftiz kayıtlarının getirtilmesi i
çin talik edilmiştir. 

'.AGffiCEZADA: 

Şişhane Fac ·ası 

Davasında Son Safha 

Hakaret davasına bakan 
Beyoğlu Sulh Birinci Ceza 

hakimi B. Osman Nuri 

dinlendi. Bunlar da ayni şekilde i
fade verdiler. Avni Bayerin avuka
tı: 

- Bu şahitler kendi adamlarıdır. 
Avene. ve etbnıdır. Hakikat böyle de 
ğildir, dedi. 

Davacı Ahmet Bekirof ta dedi ki: 

- Geçen celsede Avni Bayer: 

"Mahki'ımiyetim yok.,, demi ti. 

Fakat tahkikat yaptım. 7/11/934 
tarihinde Üçiincü Asliye Ceza 

Sonra aradaki anlaşmanın tatbi
kinden mesul olan Milletler Cemi
yeti komisyonu da mesuliyetinin de
recesini bu defn kavrayacak mı? Ce
nevre anlaşmasının iki ihtilaflı ta
raf arasındaki bir uzlnşma olduğu

nu ve tatbikata bunun ruhu tama
mile hakim olmazsa ihtilafın hlı.d 

bir şekilde yeniden parlamış olaca
ğını, fena ihtilat ihtimallerinin es
kisinden mulak şekillerde ortnya 
:fırlayacağını takdir edebilecek mi? 

Neticenin böyle olması hakkın· 
da candan temennilerde bu

lunmakla beraber hükmümüzü an
cak tatbikatn göre vermemiz çok ta
biidir. Oyle ümit etmek istiyoruz ki 
Fransa hükumetinin ve Milletler 
Cemiyetinin mümessilleri, doğru 

yolu nihayet bulacaklar~ır. Bunu; 
Türk - Fransız dostluğu ve Yakın 
Şarkın sükun ve istikrarı namına da 
istiyoruz; barış cephesindeki ahenk 
ve Milletler Cemiyetinin hakiki ru
huna sadık kalması ve manen kuv
vetlenmesi bakımlarından da tc
,nenni ediyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

* Bir Cevap 
mahkemesinde 362 numarnlı dos 

ya ile ultı ay hapis ve bin beş yüz 
Başvekil Celal Bayar tarafından 

Yalovada gazetecilere verilen ye
lira parn cezasına mahkum oldu- mekte konuşulan bazı meseleleri 
ğunu öğrendm. Birçok gazinolar- doğrudan doğruya beyanat diye 

da, birahanelerde de para verme

diği için, Emniyet Müdürlüğün-

yazdım ve arkadaşım Asım Us bana 
tarizlerde bulunuyor. 

Başvekil sözlerinin yazılmnsında 
fayd o\nn. ı., ... _ yn9]c VA de pnrmnk izi alınmıştır. Tnhkik 

edebilirsiniz. yazmak hususunda hepimizi ser
vererek dedi best bırakmıştır. Ben mesuliycti üAvni Bayer cevap 

ki: 

- Mahkumiyetim 
kesbi katiyet etmedi. 
devam ediyor. 

zerime alarak bu gibi noktalan 
var, Fakat kendimce seçtim ve yazdım. Nite

Muhakemesi kim bundan evvel Başvekil bizi Pe

Bunun üzerine, davacı, Hüseyin 
Bebeko, Asım isminde üç şahit da
ha gösterdi. Şahitlerden Tevfik gel
memişti. Ha.kim B. Osman Nuri. di
ğer şahitlerin dinlenmesi için du
ruşmayı şubatın 17 sine talik etti. 

SAHTEKARLIK: 

Pasaportunu 
Tahrif Eden 
Bir Habeşli 

rapalas otelinde tophyarak bilhassa 
milli gazetecilik hakkında fikirleri
ni söylediği zaman da ben bu söz
lerdeki istifadeyi bütün okuyanla
rımıza yaymak ihtiyacını duydum 
ve hareketimin mesuliyetini üzeri
me alarak 8 Ilkkanun tarihli TAN 
gnzetesinde Başvekilin ve Dahiliye 
Vekilinin bazı sözlerini doğrudan 
doğruya beyanat şeklinde yazdım. 

Diğer arkadaşlar o zaman bu beya
natı yazmadılar. Bu, kendi bilecek
leri bir şeydir. Fakat sonradan bil
vasıta duyduğuma göre Başvekil, 
sözlerinden neşrinde fayda olanla
rı seçmek ve neşretmek suretile bu 
sözlerin istifndesini 8 Dkkanun sa
yımızda çıkan yazılarla okuyanlara 

Berhan oğlu İbrahim isminde bir yaymamızı iyi karşılamıştır. 
Habeş seyyahı, Habeş konsolosluğun- Yalova konuşmasında da ayni 
dan kendisine verlimiş pasaportun hareketi tekrar ederken, Asım 
tarih ve numaralannda tahrifat yap- Us'un eskidenberi umacı görmüş 
tığı iddiasile "dün birinci sulh ceza gibi korktuğu atlatmak fiilinde bu
rnahkemesinde sorguya çekilmiştir. lunmağı hiç hatıra getirmedim. O 

Suçlu, nrapçadan başka lisan bil- akşam gece saat bire kadar otu
mediği için bir avukat, mahkemede rup çalıştım. Neşrinde fayda gördü
tercümanlığını yapmıştr. ğüm sözleri ayırdım ve yazdım. Di

Berhan, kendisini şöyle müdafaa ğcr arkadaşların da ayni suretle ha-
etmiştir: rcket edeceklerini tabii sayıyordum. 

- Habeş hükUıneti, tebaasında _ Asım Us, Yalovaya dair yazıdan 
nım. Üç scnedenberi yaya olarak As- Hatay işleri hakkında bir fıkrayı a
ya ve Afrikayı aoıaşıyorum. Bunu, larak ayni nokta hakkındaki beya
bütün gazeteler de yazdı. Tahrandan natın daha geniş ve uzun olduğunu 
buraya gelirken oradaki Türk kon- söylüyor. Diğer bazı noktalar hak
solosu bana altmı§ gün izin verdi. kında Başvekil ve Dahiliye Vekili
Yaya gidip geleceğimi söyleyince bu nln bir kısım sözlerini tekrar etmiş 
miktarı yüz altmış güne çıkardı. olmakla beraber Hataya ait konuş-

AMERiKA: 

Silahlanma 
Programı 
iyi Yürüyor 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ayan ik

tısat encümeninde izahat veren A
merika bahriyesi erkanı harbiye rei 
si amiral Leahy, derhal yeni 65 ti
caret gemisinin inşasına başlanma
sı lazım geldiğini, aksi takdirde ti
caret filosu ile derpiş edilen harp 
filosu arasındaki nispetin bozulaca
ğını söylemiş ve bu 65 ticaret gemi
sinin 150 veya 200 milyon dolara 
çıkacağını ilave etmiştir. 

Bahriye komisyonu, bu 65 gemi
nin icabında muavin kruvazör ola
cak tarzda yapılmasını tesbit etmiş 
tir. 

Orduya Gelince: 
Nevyork, 27 (A.A.) - Amen"ka 

ordusunun miktarı bir kaç sene zar 
fında derhal emre amade bulunacak 
olan 675,000 kişiden mürekep ola
caktır. 

Halen Amerikan ordusu 165 bin 
kişiden mürekkeptir. Milli muhafa
za kıtaatı 210 bin kişi, ihtiyat ise 
120 zabit ve 150 bin neferdir. 

Nevyorkta Yine Panik 
N~vyork, 27 (A.A.) - Dün, Nev

york borsası, teşrinisanidenberi, en 
fena gününü yaşamış ve kıymetler, 
bir çok kompartımanlarda, 1 ila 7 
puvan kaybetmiştir. 

Sukut, kısmen, Relsicümhur Roo
sevelt'in gündeliklerde tenzilat ya
pılmıyacağı hakkındaki beyanatına 

atfedilmektedir. 

KACAKCILIK: 

Esrar ve Eroin 
Suçundan 
Yakalananlar 

Son günlerde esrar ve eroin sat
mak ve kullanmaktan suçlu olarak 
yakalananların sayısı göze çarpacak 
kadar artmıştır. Bir ay içerisinde 
bu suçlardan mahkemeye verilen 
ler yüzden fazladır. Dün de yeniden 
iıç vaka tespit edilmiş, altı kişi ya
halmırnYJ, 1'l k1Ş1 de ınulıktlm Ol• 

muştur. Hadise şunlardır: 
Galntada bir kalive ışleten Todo

ri oğlu Apostolun kahvesinde esrar 
içildiği görülmüş ve yakalanmıştır. 
Fehmi, Süleyman, Elif kadın ve Ya 
şar da eroin satmaktan, Hıfzı ismin 
de biri de eroin kullanmaktan suç
hı olarak yakalanmışlardır. Çarşıka 
pıda kutuculuk yapan Moizin de e
roin müptelası olduğu tespit edil
miş, asliye beşinci ceza mahkemesi 
altı ay müddetle tedavi altına alın
masına karar vermiştir. 

Tevkif Edildiler 
Kapahçarşıda kaçak halı satar

ken yakalanan Halepli Şerifle, suç 
ortağı Hasanın mevkufen muhake
melerine karar verilmiş, ve her iki 
suçlu da tevkif olunmuştur. 

Hindi Davasında 
Şahit Dinlendi 

Dün, ikinci sulh ceza mahkemesin· 
de meşhur hindi davasına devam edıl 
miştir. 

Şanghayda 
Facialar 

Londra, 27 (Radyo) - Röyter A
jansı bildiriyor: Bugün Şanghay şeh
ri yine birçok hadiselere sahne ol
muştur. Japonların bir nöbetçi aske
ri Amerika sefaretinin üçüncü katibi 
Mister Allisonun yüzüne bir tokat 
indi.rmiştir. Japonya namına söz söy 
lemiye salahiyetli bir zat, hadise 
nin Mister Allison'un Japon 
askerleri tarafından işgal olu
nan bir evde oturmakta ısrarın
dan çıktığını, bu sebeple bu te
essüfe değer hadisenin vuku buldu

ğunu, hadisenin tekerrürüne karşı 

gelmek için tedbir alınacağını söyle
miştir. 

Bundan başka Japon askerlerin

den mürekkep bir grup, beynelmilel 

imtiyazlı mıntakada bir İngilize ait 
bir eve taarruz ederek süngü ucuyla 

hizmetçileri tehdit etmiş ve hizmet

çilerin paralannı ellerinden almış

lardır. Evin üzerinde İngiliz bayrağı 

vardı. 

Şanghaydaki Çinli teröristler bu

gün bir sürü el bombalan atarak bir 

takım hasarlara sebebiyet vermiş
lerdir. 

Çinlilerle Japonların biribirlerine 
karşı son derece hasmane ve zalima
ne hareketleri Şanghay mıntakasını 

son derece feci bir vaziyete düşür
müştür. 

Harp haberleri 
Hankov'dan bildirildiğine göre 15 

Japon tayyaresi bu sabah Hankov 
tayyare meydanı üzerinde uçmuş ve 
tayyare tersanesini bombardımana 

teşebbüs etmişlerse de muvaffak o
lamamışlardır. 

Şanghaydan verilen bir habere gö
re, Japon kıatlan bu sabah Yenchov' 
un cenubu garbisindeki Lianhciati-
en'i işgal etmişlerdir. Bir Çin mem
baından verilen haberlere göre Ja
ponlar Çufuyu terketmişler ve Çinli
lerin seyyar kollan tarafından ihata 
edilmekten kurtulmak için §İmale 
doğru çekilmişlerdir. 

Japonlar, dün Nankinde düşürdük
leri bir Çin tayyaresinin Sovyet ma-

RUSYA: 

' Şimal Kutbundaki 
Heyet Dönüy r 
.Moskova, 27 (A.A) - Şimal deıY 

yollan idaresi şefi Otto Şmit, "ŞiıJlJ 
Kutbu,. sahih Sovyet istasyonunds1' 
Sovyet illin adamlannı buzlar ü:ıt 
rinden alacak olan heyete liizzat tt" 
yaset edecektir. 

Kızllorduda 
Moskova, 27 (Havas) - KIZ1lordtt 

nun yirminci yıldönümü münasebt 
tiyle, askeri kabahat suçluları hııl: 
kında umumi af füın edilmiştir. l3 
münasebetle Çarlık devrinde kuUıt 
nılıp inkılaptan sonra ilga edilen .,-t 

kararname manasına gelen "UkaS. 
tabiri yeniden kullanılmıya başlall' 

mıştır. 

Hindistandan Talepİer 

Yurdumuzdan iPfk, süt tozu, kontt 
plAk, ba.dern, kit.re, zeytinyağ, ba.bl 

yağ, güllaç, tütün, tuzlu balık, sigs' 

ra, halı, havlu satın almak istiye1' 
Hindistanda Kalküta şehrinde bııJ 
firmalar Türlfofise müracaat etmiş ' 
lerdir. 

mulıA.tmdan olup ve pilotun da Rus ol 
duğunu bildiriyorlar. 

Japon bahriye.i 

Japonya Bahriye Nazın AmirBİ 
Yonai dün mebusan meclisinde şıl 

sözleri söylemiştir: 

"-Japonya, memleketin bahri ın6 
dafaası bakımından kendisini emni' 
yetsizlik içinde hisseylememektcdit· 
Bununla beraber, vakit geçtikten soll 
ra hayflanmamnk için, diğer devlet' 
lerin filolanndaki inkişaf hareketle" 
ri dikkatle takip olunmaktadır. Fır 
kat bu ana kadar Japonya, mukaba 
tedbirler alınmak üzere, bu devletle
rih planlanna dair kafi derecede mil' 

fassal mali'ımata malik değildir. 
Bir Japon gazetesine göre Japon· 

yanın bu seneki fevkalade harp büt
çesi beş milyar yendir. Uç buçuk ınil 
yar orduya ve bir buçuk milyar do
nanmaya tahsis olunmuştur. 

BUGÜN Müthiş korsanlık ha-
• yatını ve korsanla

nn mUca eJesini tas
vir eden büyük, mü
essir ve son derece 

SiNEMASINDA canlı ve hareketli 

Fransızca sözlü filmini nıutlnka görünüz. 

Baş rolde : WARNER BAXTER 
Büyük bir servete mal olm~ emsalsiz bir filmdir. 
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olduğu halde 25/ 26 Kanunusani gecesi vefat ebniştir. 

Bu celsede, Vasilaki isminde bfr ~' 
hitle suçlunun müdafaa şahitleri din
lenmiştir. Şahitler, hindileri meyha
nede gördüklerini, fakat kimin tara
fından yendiğini bilemediklerini söy
lemişlerdir. Duruşma, şahit Fevrinin 
çağınlması için talik edilmiştir. 

Müteveffa mü,kil anlarda Müdiriyet heyetimiz aza
lığında bulunarak yorulmak bilmez faaliyetini ve b'ü
yük dirayetini bu vazifesine hasretmiştir. Memaliki ec
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ıayesinde hariçle yeniden ticari münasebet tesis ettiği
miz sıralarda baha biçilmez iktidannı göstermiştir. 

Müteveff anm ismi ve eseri Dresdner Bank'ın ismile 
ayrılmaz bir kül olarak ebedileteeektir. kısmını aynen tekrar için bir vesile 

hazırlamış gibi görünüyor. Bu ince 
zekaya ve mesleğe olan bu derin 
bağlılığa ve alakaya aferin der, ge
çerim. 
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Dün ağır ceza mahkemesinde Şiş
hane tramvay faciası davasına de
vam edilmiştir. Şahit olarak dinlenen 
vatman Murat, şunları söylemiştir: 

Htıkim, kendisine Edirneye gitmiş- malar hakkında ben şöyle dedim: 
ken niçin tekrar 1stanbula döndüğü- "Başvekilin ve Dahiliye Vekili- ----· SAKARYA SINEMASI 

Dehakar HAR R Y B A U ER 'in 
- Ben ayni tramvayı vatman İh

sandan teslim almıştım. Uç seferden 
sonra vatman Fahreddine teslim et
miştim. Fahreddin, arabayı teslim a
lırken lazımgclen muayeneyi yapnuş 
ve ondan sonra kabul etmişti. 

Şirket vekilleri cerJ?yan tellerinin 
kaza esnasında kesildiğini söylemi~
lerdir. Ehlivukuf raporunda ise, tel-

lerin, ayni arabanın daha evvel altın 
bakkalda diğer bir tramvayla çarpış
tığı sırada kesildiği yazılıdır. Duruş

ma, naip huzurile ahlivukuf tarafın-

nü sordurunca: nin bu bahse dair sözlerini aynen 
Oraya Sultan Selim camtini görml- tekrar edecek değiliz... Sonra "Ce

ye gitmiştim; onun için tekrar dön- rey an eden sözler neticesinde insa
diım, cevabını verdi. nın gözü önünde canlanan manza

Pasaportun bir kısmı yarulı.1:I. Bu- ra,, diye ancak şahsi bir, iki inti

nun, nasıl olduğu kendisinden soru
lunca, Çekoslovakya konsolosunun 
kazaen sigara.sile yaktığını sl>yledl. 

Neticede, mahkeme, suçlunun tev
kifine mahal görmfyerek serbest hı
ra kılmasına ve pasaportun kendisine 
iadesine karar verdi 

ba yazdım ki bunlar kimsenin be
yanatı mahiyetinde olmadı ına gö
re: "Başvekilin bu nokta hakkın· 
dald sözleri şunlardır,, diye bir mu
kayese ve münakaşanın hiç yeri 
yoktur. Aziz arkadaşım, kendisinde
ki ezeli atlamak derdinin elemlle, 
evvelce eksik yazdıklarını tamamla-

dan tetkik edilmesi için talik edilmiş- mak arzusuna tabi olmuş ve ince 
tir. bir zeka kullanarak beyanntm bit' 

JORJ RIGO ve JANIN KRESPIN ile beraber çevirdiği muazzam ve emsalsiz 

VA.TAN HA.SRE-ı---ı 
filmini Bu akıamdan itibaren göstennek mecburiyetinde bulunduğunu muhterem müt-

llavete n: 1937 PARIS SERGls· terilerine bildirir. 

BugUn yn.Jnız matinelerde : 
mevsimin en büyük muva.fakıyetl VALS DALGASI 

GINGERS ROGERS ve FRED ASTAİRE tarafından ve 
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GÜNON MESELELERi 

Bir Muallimin Cevabı 
[Ya.zan: M. Zekeriya] 

11 
~ekteplerde maddi cezanın ihda· 

liib az~rn geldiği iddiasına karşı tec-
1.. elı bir öğretmen bize bir cevap 
b 01lderiyor, ve bazı ana prensipleri 
atırlatıyor. 
Diyor ki: 

"D b evletimizin umdelerinin ica-
l .1 0 larak maarü wnde!erimiz de 
aik, demokrat, milli ve modern

dir. Bu umdeler mekteplerde ço
~Uklan düşünmeyi, milli, vatani ve 
ıçtirnai bakımdan memlekete layık 
\>e umumi saadete hadim birer 
fert olarak yetiştirmeyi ı üzerine 
ahnıştır. 
"Bunları kısaca tefsir edecek 

olursak: 

1 
A - Çocuğa mücerret mefhnm

.. ar değil, müspet ve hayati şeyler 
0hetilecek· , 

B - Çocuğun fikir, beden ·ve 
!'uht müşterek kabiliyetleri isti
ka.metinde bütün benliğini inkişaf 
ettirecek imkanlar verilecek; 

C - Çocuk, eski ananelere 
bağlı, münfail, muti, mütevekkil 
d~ğil bütün yenilikleri ihata, 1et
kik ve kabule müsait geniş ve e
l~stik.i bir zihniyete sahip dinamik 
hır insan olacak. 

D - Mektepte bir dağarcık gibi 
ile söylenirse içine doldurmıya 
l'nahktim olmıyacak, belki en zi-

Yade alakasını çeken ~evzularla 
'•lh-,.<ı ,_ y . .. _,:. d"" .. 
Cek ""bA"'· ı ~n.ı uorprt!A. usune-

, se ep erını araştıracak, sora-
cak nıünakaşa edecek, mukayese 
edecek, tecrübe edecek, kabul ve
Ya itiraz edecek, fikrini müdafaa 
edecek, hata edecek veya doğru 
Yapacak, münferit kalacak veya 
gruplara ayrılacak, bütün zihni 
lllelekelerini kullanarak tahlil ve 
Ve terkip edecek ve nihayet haki
kati görmiye ve bunlardan hayat
ta istifade yollarını bulmıya çalı
§acak. 

E - Çocuk hiçbir ceza korkusu 
0lınadan vazife ve kanun mefhu
lltiy le istinas peyda edecek. 

Korkmayı değil sevmeyi öğre
llecek. 

"llülasa çocuk içtimai bir fert 
olarak yetişecektir.,, 

4IUlşte bugün mekteplerde takip e
te en gaye budur. Bu gayeye 2ötil

ll Yol maddi ceza değildir. 

• 
l erbiyecinin Cevabı 
ltı llu. ınünasebetle fikrini sorduğu
ti U.ı terbiye mütehassısımız Sadret
h~ Celal de gazetemize gönderdiği 

l1' cevapta şunu söylüyor: 
"Milli terbiyemiz Atatürkün 

çlznıiş olduğu ana hatlara göre in
kiŞaf etmektedir. Ahlak terbiyesi 
hakkındaki hedefimizi de yine 
büyük şefin, bütün mürebbilerin 
~ihinlerine ve kalblerine hakim 
0lınasını istediğimiz büyük sözün
de buluyoruz: 

''Tehdit üzerine müstenit 
ahlak, bir fazilet olmadık
tan bafka, itimada taYan 

~a değildir.,, 

Belediye Reisi ile Sorgu 
liaicimi Arasındaki Davalar 

n ~ursa, (TAN) - Gemlik Belediye 
~1si ile Gemlik sorgu hakimi ara

~lllda karşılıklı hakaret da va.sı açıl 
li;şt?"· Buna sebep, hayli evvel, Gem 
S sınemasmda geçen bir hadisedir. 
\>orgu hakimi, bu hadiseye sebebiyet 
ll erdiğini ileri sürerek belediye reisi
h 1 dava etmiştir. Belediye reisi de 
d:Uk arasında hakarete uğradığını id 

13 
ıa etmiştir. H er iki davaya da Bur 
a a~ ta.o. gır ceza mehkemesinde bakılmak 

l'in ır: Duruşma, son celsede şahitle 
k dmlenmesine karar verilerek baş 

a bir Jtiine bira.kılmıştır. 

T:A N 

__) 

V<elfilö<eamü Ka~rru 
Vnlkturro~ama~ ~ 
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stanbul bilhassa son iki 
a.aırdanberi çirkinl~

mİf, gözleri rencide edecek 
bir hal almıthr. Fatihin aldığı 
İstanbul da bu kadar çirkindi: 
Sokakları solcan gibi hirihi
rine dolafmıt, meydanları da
ralmıt, büyük mabetlerin, a
bidelerin ve surların gövdele
rine çirkin yapılar yengeç gibi 
sarılmıştı. Fatih, Ayasofyanm 
bedeni etrafında (95) pıs ve 
çirkin bina bulmuftu. Diğer 
mabetler ve anıtlar da böyle
ce çirkin binalarla kapatıl

mıttı. 

Türkler İstanbulu imar ettiler. 
Muntazam yollar,• meydanlar açtı
lar, büyük mabetler, bahçeler yap 
tılar. Şehre, layık olduğu çehresi
ni verdiler. 

Fakat Osmanlı saltanatının iki 
asırlık çöküntü devrinin ihmali; 
sokaklarımızı, meydanlanmızı, a• 
bidelerimizi bozdu. 

Yeni rejim İstanbulun imarına 
da elini uzatıyor. Şehri genç ida· 
reye ve dillere destan olan tabii 
es · --ıusıuc lAJ.ı.h. Llı ~..k.lti .a.o.ka.... 

cak. Yeni caminin ortaya çıkarıl· 
masınm da imar programının ba· 
şında yer aldığını sevınçıe gortt
yoruz. 
Açılma plam hazırlanırken 

Yenicam.i kasrının ve ke
merinin yıkılıp yıkılmaması gü
nün meselesi oldu. Salahiyet sahi· 
bi olması lazım gelenlerin kimisl 
bu yapıya kemer diyor, kim.isl 
mahfel adını veriyordu. Fakat hi~ 
birisi de binanın, hakiki adı gibi 
yapıldığı tarihi ve yaptıranı söy· 
llyemediler. Bu bina caminin bir 
desteğidir, sonradan yapılmıştır 
yıkılırsa cami tehlikeye düşer, di· 
yenler olduğu gibi, mabedin ihti· 
şamını bozan bu tonoz herhalde 
ortadan kalkmalıdır. Hükmüne 
varanlar da bulundu. 

Ben birkaç yazımla bu pırlanta 
eseri tanıtrnıya yerli ve yabancı 
ali.nılerin asırlaşan birçok yanlış
larını da düzeltmiye çalışacağu:n. 

Y enicami külliyyesi, Mimar 
Sinan mektebinin en müte

kamil bir tipidir. Dahi sanatkarın 
açtığı tarz olgun bir meyvasını da 
bu külliyye ile vermşitir. Şehrin 
yedi tepesini süsliyen mabetleri in 

ci bir tesbihin tanelerine benzetir
sek Yenicami ve kasrı onun pırlan 
ta bir imamesidir. 

Yıkılması etrafında dedikodu ya 
pılan (Yenicami kasrı) nı tanıta
bilmek için üç şeyi ;etkilt etmek 
lazımdır: 

Yenicami külliyyesi, kasır ve 
vakfiye. 

Camiyi meydanda, kasrı da ke
merinin altından geçerken görü
yoruz. Sanat ve tarih bakımından 
yüksek bir değeri olan vakfiyeyi 

de bugün ben tanıtacağım. 
Yenicami külliyyesi hakkında 

Şarkta ve Garpte yazılan bütün e
serler yanlışlarla doludur. Çünkü 
hiçbirisi bu külliyyenin vakfiyesi
ni aramak şöyle dursun, ortada 
duran kocaman mabedin kitabele
rini bile tetkik etmek zahmetine 
katlanmamışlardır. 

Evvela Zulıniyye, sonra adli
ye, daha sonra Valdesultan 

camii ve en nihayet Yenicami adı
nı alan bu külliyyenin vakfiyesi 
Süleymaniye kütüphanesinde Ye-

nicami kitpaları arasında (150) nu 
marada kayıtlıdır. Cilt, tezhip, ya
zı, minyatür bakımından erişilmez 
bir sanat eseridir. Güzellik tar
tan terazinin bir gözüne Yenica
mi külliyyesini, öbürüsüne de 
vakfiyesini koysanız eminim ki val 
fiye daha ağır basacaktır. 30 san~ 

tim boyunda ve 19 santim eninde 
olan vakfiyenin kabı, halis altın 
ve diğer renklerle işlenmiş ka
bartma meşindir. 89 yapraktır. 
Sonunda; istikbaldeki melhuz vu-
kuatı kayıt için ayrılmış ve orta
larına altın püskürülmüş boş say
falar da vardır. Bütün yaprakları 
altınla (zerefşan) yapılmıştır. Her 
yaprağın yazı çerçevesinden ar~ 

tan kısımlarına altınla başka baş
ka çiçekler nakşedilmiştir. 

V akfiyenin ilk yaprağında Döı 
düncü Mehmedin altından 

tuğrası ve altında da vakfiyeyi 
müştereken tescil eden Rumeli 
Kazaskeri Abdürrahman bin Yu-

Türk ince sanalının bir har"kası 
olan Y enicami Kcannın 

pencerelerinden biri 

suf ile Anadolu Kazaskeri Abdür
rahman bin Şeyh Mehmedin el ya 
zılan ve mühürleri, sol tarafında 
da Yahya Efendinin imzası vardır. 
Birinci sayfanın başlığı üstünde 
Dördüncü Mehmedin yanlış bir 
imla ile yazdığı bir ayetle altında 
Arapça "bunu okudum. Vakfın ve 
şartlarının doğruluğuna hükmet
tim. İmza ediyorum,, anlamına 
gelen cümleleri ve imzası görül
mektedir. Vakfiyenin sekizinci 
yaprağından; vakfedenin, Padişah 
İbrahimin oğlu Dördüncü Mehme 
din validesi Hatice Sultan olduğu
nu öğreniyoruz. Vakfiyede (Tur
han) kayıdı yoktur. Bu vakfiye ile 
yalnız Yenicami külliyyesi vakfe
dilmiş değildir. Hatice Sultanın 

bu külliyyeden evvel yaptığı di
ğer vakıfların da tescilleri buna 
ilave edilmiştir. 

H 
atice Sultan vakfiyesine er
keklerin kazandıklan sulh 

için harp etmek sevabına da er
mek maksadiyle Akdeniz Boğazın 
da yaptırdığı iki kalenin tesciliyle 
başlamıştır. O sırada Boğaz hisarı 
dışında eski İstanbul denilen ye
rin önünde demir atan düşman do 
nanması Boğazı tehdit ettiği için 
Hatice Sultan Boğazda karşlıklı 

- içlerinde birer cami, mektep, 
hamam ve muhafızların oturma
ları için birçok ev, dükkan bulu
nan- iki kale yaptırmış birisine 
"Kalei Sultaniye,, diğerine "Sed-

''Kcur,,ın içinden, tamamen Türk eseri olan bir çini faheşeri 

dülbahir,, adını vermiştir. Vakfi
yede kalelerin tescilinden sonra 
Y enicami külliyyesine geçiliyor 
ve deniyor ki: (Şehri Feridüd-deh
ri Mahmiyei Kostantaniyede Mu
radı fuad.ı hayr itiyadlar üzere es.-
mü şerü binasına mütehammil ve 
mabedi latif inşasına kabil mahal 
li vasi ve mekanı mürtefi olmayıp 
tazyiki müslimin ve tazciri mümi
nine hud nzalan mümteni olma
ğın bu niyetleri suret pezir olmak 
için müddeti medide tehir olun
muştu ... ) B undan sonra da 1070 Hicret 

yılının sonunda büyük yan 
gında Yenicami civarındaki bü
tün Yahudi evlerinin de yandığı 
için camiin burada yapılmasına 
karar verildiği uzun satırlarla 
izah edilmektedir. Yenicami kül
liyyesinde bir mabet bir türbe • • 
bir sebil, bir mektep, bir çarşı ve 
bir de caminin; tarü ve tavsiften 
müstağni sayılan (levahik) i gös
terilmiştir. 

Vakfiyenin 51 inci yaprağında

ki şu (ve bir men'i ve def'e kadir 
ve emanet ve diyaneti zahir ki
mesne kale kapıcısı olup .. ) cümle
lerinden caminin bir de kale kapısı 
olduğunu öğreniyoruz. Her sene 
Ramazanda 25 bin ak5e harcana
rak mektepteki talebeye birer ka
pama, don, gömlek, kuşak, takke, 
birer çüt mest ve papuç verilmesi, 
sebilde hergün dört kişi tarafın
dan halka su dağıtılması, yazın üç 
ay suya kar konulması, her Rama 
zanda caminin üç kapısında her
gün teraviden sonra müslümanla
ra Atina balından şerbet sunulma 
sı da vakfın şartları arasındadır. 
Hergün her kapıya 33 okka bal 
verilmektedir. Vakfiyede Atina 
balından başka bal alınmaması da 
şiddetli bir üade ile tespit edilmiş 
tir. Ramazan yaza rastlarsa bal 
şerbetine kar da konacaktır. 
Haremeyn için yapılan 1066 hic-

ri tarihli ve Hüseyin imzalı 
bir vakfiye de buraya ilave edil
tniştir. Hatice Sultan Darüss~ade 
ağası Mehmet Ağayı vakfın& na
zır kethüdası Hasan Ağayı da mü
tevelli seçmiştir. 

Vakfiye 1073 senesi Recebin 27 
inci Perşembe günü tescil edilmiş 
tir. Halbuki kıble kapısı üzerin
deki kitabeden caminin 1074 yılın
da ikmal edildiği anlaşılmaktadır. 
Şu halde vakfiye bir sene evvel 
tescil edilmiştir. 1073 yılında bi
nalar esas itibariyle bitmiş, yalnız 
iç ve dış tezyinatiyle şimdi mah
fel dediğimiz kemerin üstündeki 
kasrın bir kısmı kalmıştı. Vakfi
yede bu kasır için şu satırlar ay
rılmıştır: 

ııOl cümleden sabıkuzzikir ca

mii şerif haremine muttasıl mü

ceddeden bina ve tamri olunup 

hazreti vakıfei Aliyyetüşşana inti

ma ile müstağniianit tahdid vel
beyan olan ... ı 

V akfiyede bu satırlardan son-
ra kasrı ve teferruatını va

sıflandıracak ve tespit edecek olan 
cümlelerin yeri üç satır halinde 
açık bırakılmıştır. İşte bundan da 
kasrın ve kemerin cami ile bera
ber yapıldığı pek güzel anlaşıl
maktadır. Esasen kasrın içindeki 
kitabeler de cami ile beraber ya
pıldığını göstermektedir. 

Vakfiyede caminin mimarı göste
rilmemiştir. Yalnız tescil Şahitle
ri arasında bina emini şu şekilde 
zikredilmiştir: 

(Emini binayı camii şerif halen 
İbrahim Ağa). Vakfiyeyi vezir Ö
mer bin Nıısuh yazmıştır. Tescilin 
şahitleri de şunlardır. Sadrazam 
Köprülü Zade Ahmet Paşa, Müşir 
Yusuf Paşa, İsmail Paşa, İbrahim 
Paşa, Kaptan Mustafa Paşa, Kap
lan Mustafa Paşa, Nazın Sultani 
Ahmet Paşa, Reisülküttab Mehmet 
Efendi, Baş bostancı Sinan Ağa, 

İmamı Sultani Hafız Ahmet E
fendi dergahı ali bevvablar ve ça
vuşlar kethüdalan Mehmet ve İb
rahim Ağalar, Haremeyni evkaf 
müfettişi Mehmet Efendi, muhase
beci Mustafa, mukataacı İbrahim 
Efendiler. 

Vakfiyeyi bu suretle tanıdıktan 
sonra bundan sonraki yazımda, 

bir sanat bediası olan kasrı bera
ber eezeriz. 
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!!,~!J:'EI 
Mahdum Bayın Yerine 

Sayın Baybabasını 

Dövemez miyiz ? 
( Y a~an: Aka Gündüz] 

Madde, bir: 
Öğretmene küfreden çocuğun ba

bası varsa babasının, anası varsa a
nasının, ikisi de varsa ikisinin. ikisi 
yokturda vasisi velisi varsa vasisi· 
nin velisinin yüzlerine tükürmeli. 

Madde, iki: 

Öğretmene tokat atan çocuğun 
babasını çağırmalı, kaba etine on so
pa atmalı . . 

A fıkrası: Anasının manikürlü ve 
ya kınalı ellerinin avuçlarını açtır

ma}, çizgi tahtasınin keskinliği ile 
beşer tane yapıştırmalı. 

B fıkrası: Vasisi varsa, çocuğun 

miras balını tutup mutlaka ·parmak 
yaladığı için ağzının tadını bozacak 
kadar, mesela bir avuç kırmızı bi
ber tıkmalı. 

C fıkrasc Velisi varsa yakalama
lı. öğretmenin karşısına dikmeli ve 
öğretmen tarafindan burnunun di
reğine bir yumruk aşkettirmeli. 

Madde, üç: 

Öğretmene silah çeken çocuğun 
bu dört çeşitten kimi varsa onun iki 
azı dişini köy berberine, nalbant ker
petenile çektirmeli. 

Madde, dört: 

Öğretmeni yaralıyan çocuğun sa
yın baybabasınm iki bacağını kırma
lı. 

A eki: Bayan annesinin • baloya 
iİdemiyccck tertipte • burnunu kes
meli. 

B eki: Vasisinin, vasi olduğu gün 
uzamıya başhyan elini çolak etmeli. 

C eki: Velisinin belkemiğine peh
livan yakısı, dizkapaklarma da no
hut yakısı açmalı. 

Madde, beş: 

Öğretmeni öldiiren çocuğun bu 
dördünden kimi varsa onu ne asmalı 
ne de kesmeli. Sadece her gün bir 
par~a ölüm olan bir iş yapmalı. Me
sela iki yanağına (bu bir baba değil
dir) veya (Bu bir ana olmadı) yahut 
(bu bir vasi bozuntusudur) yahutta 
{bu bir veli uydurmasıdır) damgasını 
veşmelemeli. 

Bu sözlerimi. rica ederim, bir mi
zah yazısı, veya okuyanları hayrete 
düşürecek bir mantı.bıdık örneği al
mayınız. İnanınız ki, ciddi konuşuyo
rum. Ve bu şekilde konuşmakla du
rumun önemine karşı dikkatleri çek· 
mek istiyorum. 

Bütün bunların esbabı mucibeleri 
vardır. Gelişi güzel yazayım: 

A - İdealist pedagoji çocuğa tos 
kondurmuyor. Çocuğun kafasında 
"ceza,, diye acı bir korku mefhumu 
bırakmıyor. Ben de samimi olarak bu 
fikirdeyim. 

B - Siz "vazii kanun,, deniJen nes 
neyi tanır mısınız? Dünyada kanun 
çıkalıberi bu "vazii kanun,, denilen 
şeyi kimse bilmez. O Melaikei kera
man Hazerab gibi yemez içmezler
dcn, görünmez tanınmazlardan, sor
guya morguya çekilmezlerden bir a
cibedir. Cennete, cehenneme, öbür 
dünyaya mahsus işlere kanun yapan
ların adını biliyoruz: Peygamber di· 
yorlar. Kendilerini de tanıyoruz: Re
simlerini gördük. Dünyaya, cemiye
te, hukuka, cezaya mahsus işlere ka
nun çıkarana da "vazii kanun,, diyor
lar amma kimdir, nedir, necidir, ni· 
çin böyle yapmıştır veya yapmamış
tır? Kimse bilmez. Peygamberin lfıfı. 
nı münakaşa edersin, itirazlar eyler· 
sin de i~ vazil kanuna dayandın. mı? 
Adama: 

- Sus? Derler. Sen bilmezsin. Va
zii kanun böyle düşünmüş! 

(Not: Bu mevzuda bir münakaşa 
kapısı açılırsa hoş bir fikir maçı o
lur) 

İşte dünyanın her yerinde ayni ad
resi taşıyan bu vazii kanun suçlu ço
cuğa ceza vermiyor. İsterse katil ol
sun. 

İyi amma baska bir tedbir düşün
müş, bulmuş mu? Bunun ce\'abını yi· 
ne vazii kanunun kitaplarından çıka
np verirseniz kabul etmem. Hayat
tan cevap veriniz, reel hayattan. Va
zii kanunun en büyük vasfı "reel ha· 
yat,, olmayışıdır. 

Demek ki, çocuk her naneyi yiye
cek, her haltı işliyecek, her silahı 
kullanacak ... Amma ceza görmiye
cek! 

Peki! Kabul! Öyle olsun! 
(Lutfen sayfayı çevirinb;) 
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MEŞHURLARDAN: 

Avrupanın en usta orta 
muavini av~sturyalı 

Gusti Jordan kimdir? . 
C 5hrctleri dünyaya yayılmış 
>!( beynelmilel futbolcülerın ha-

~ ları u seri halinde neşreden fran
.usca "Aiatch,, mecmuasından alarak 
Macar Şn.roşinin hayatını evvelki 
gün neşrctmiştik. 

Bugün de ayni mecmuadan Jor
dan'ın hayatını hülasa edivoruz. Gus
ti Jordan, futbolti pek mükemmel oy 

nadığı için Fransız Racing klübüne 
alınmış. orada Fransız tebaasına ge
çecek müddeti gecirmiştir. 

Fransz milli takımı tek seçiciye e
manet edildiğindenberi takının muh
telif mevkilerine en Uıyik oyuncular 
aranmakta idi. Fransız tek seçicisi bü 
tün Fransada milli takımın merkez 
muavinliği için Jordan'dan iyisini bu 
lamadı. Daha birkaç sene evvel A
vusturyalı olan bir oyuncunun Fran
sız takımına seçilmesi. Fransız efka
numumiyesini epey sarstı. Gazateler 
de günlerce münakaşalar oldu. 

1 

1 

il 

1 

Gusti lordan 

1 

1 

TAN 

Bu Haftaki 
Maçların 
Programı 

1 

T. S. K. latanbul Bölgesi Baıkan· ı 

lığından: 

29/1/1938 Cumartesi günü 
yapılacak maçlar 

Takalm Stadı: 

i 

lı' 

................................. -.---···--
OKUYUCU 

. 
Mektupları 

.. _ ....... .. --
Tütün Satışında 

Müzayede Usulü 
Ege tlitüncülerinden aldığımız bır mek 

tupta deniyor iri: 
"Harbı umum den sonra dünya tütün is 

tihsalatı çok artmıştır. Bu arada Ege hav 
ııannda da on misli bir aatış vardır, dünya 
nın iktısadi buhran içinde olduğu bu za 
manda müşteri pek kolay bulunmuyor, hü 
kıimetimiz, fazla tütün istihsali kar11ısmda 

tütünü borsaya tabi tutularak ııtandardize 
GUnet - Süleymanlye B takımları 

Saat 15 Hakem Feridun Kılıç. 
Beılktaş Stadı: 

Galatasaray - Beykoz B takımları 
Saat 15 Hakem Tarık Özeren. 

ı etti, Ankara tütün konııresi mucibince 
ı i b1r de kanun çıktı. Fakat. yine matlup iyi 

netice tamamile elde edilemedi, 
! Fazla tütün istihsal eden memleketler 

30/1/1938 Pazar günü 
yapılacak maçlar 

Takalm Stadı: 

GDneı - Fener Yılmaz Şlld 

1 

Saat J ı 
il 13,30 Hakem Ahmet Adem GögdUn. 

Galataaaray-Beflktat Tayyare Ku · ' 
paaı Saat 15 Hakem Adnan Akın. 

Beflktaf Stadı: 
1 

Anadoluhlaarı - Ortakl:ly ilk 1, 

Saat 9,30 Hakem Nuri Boaut, Davut· il 
paşa - Beylerbeyl Llk Saat 11,15 
Hakem Nuri Boaut, Galata Gençler- li 
Altınordu Llk Saat 13 Hakem Hallt il 
ÖzgU. Vefa - Kaııımpap Şlld Saat 
14,45 Hakem 1. M. Apak. 

Fenerbahçe Stadı: il 
Karagümrük - Doğan Llk Saat il 

13,30 Hakem BUrhan Atak, Fener· 
bahçe - SUleymanlye Şlld Saat 11. , 
t.takem BUr.,an Atak. 

1 den meıııeli Amerikada tütiln mezat mahal 
1 !inde müzayede ile satılıyor. Bizde de bu 

usul tatbik edilme! dir, Çok faydası ola 
caktır, Kimin tütünü nefis ve temizse. o 
nispette para edecektir. Müzayede usulü 
nün daha bir çok faydaları vardrr, Allka 
darlarm dikkat ııazarma koyuyorum., 

• 
Hazine Avukatlan Halkın İşini 

Görebilir ntl?. 
Biradan bir okuyucumuz yazıyor: 

"Haz ne vekılleri hariçten dava almaz 
!ar ve yalnız hazine işlerile meşcul olur 
lar, çünkü. halkm bir çoğunun davaları. 

hazine ile alakadar olabilir. Fakat, burada 
ki hazine avukntı halkın da bir çok dava 
sını üzerine alıyor, Bu doğru mudur? Ha 
z·ne ile alakarlar bir meselede. avukat, mü 
ekk lini mi, yoksa hazineyi mi müdafaa ede 
cek?., 

• 
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Ressam arkadaş anlattı: 
- Şimdi, ne vakit yanak

ları kat kat boyalı, gözleri, kirpik
leri sürmeli, saçları sapsarı ve da

vetkar bakışlı bir kadın görsem yU 
reğim bir tuhaf olur, kendimde a
deta bir rahatsızlık duyar ve eski 

lan onların ıztırabı da, matemleri 
de. inlemeleri de, talihleri ve yok
sullukları gibi dilsiz ve sağırdı. 

Buna acınmıştım çok.. Tütün 
amelesınin karısını şoyle 

böyle tanıyordum. İyi havalarda, 
hazan balkona çıktığım vakit onu 

pencerenin kenarına yaslanmış ma 
vi gözlerini bir yere dikmiş bulun
duğu halde görürdüm. On dukuz 
yaşlarında görüh.iyordu. San saç-
ları bukle bukle beyaz ensesıne 
doğru dökülüyordu .. Yüzü güzel de 
necek kadar dügündü .. 
Uzatmıyalım.. O da beni tanır 

vaziyetlerimızin bem·.erliğinden ola 
cak, sıcak ve samimi bir surette ba 
na selam verir ve hazan da uzaktan 
hatırımı ve işmıi sorardı. Ben de h11 
tanedeki kocasının vaziyetini öğ

renmiye çalışırdım. 
Her defasında onu daha ümitsiz 

ve daha soluk görürdüm. Şimdi. de 
mek zavallıcığın ümit edecek bir 
tarafı da kalmamıştı. 

Beynelmilel futbol federasyonu ay 
ni zamanda Fransız federasyonunun 
reisliğini yapan Rimet dahi münaka
§alııra karıştı. 

On beş yaşında Jordan Avu~turya
lıların mühim bir mıntaka takımına 

Futbol: Tak!limden Fazla Tramvay Hareket bir vakayı hatırlarım .. 
Bu haber üzerinden bir ay gCÇ"' 

ti. Yine pencere müsahabelerinden 
öğrendim, ki, dul taze, elli kuruş 

sağ iç olarak intihap olunmuştur Ga- ·---
Ettirmeli Durdu ve sanki bu vakanın tab 

Rimet diyordu ki• Jordan vakıa 
Fransız tebaası olmuştur. Fa

kat bu kıymetli oyuncunun F-ransızh
ğı henüz pek taze olduğundan bizim 
tek seçici tarafından milli takıma bu 
sene seçileceğine ihtimal vermiyor· 
dum. Buna rağmen, tek seçici efkiı.rı 
umumiyeye ve federasyona karşı da
yandı. Hücumlara şöyle cevap veri
yor: 

- Beni Fransız milli takımının iyi 
ve en kuvvetli şekilde seçilmesine 
memur ettl1er. Ben her Fransız teba
asını alınra.. Kimsenin saliıhiyteime 

tecavüzüne müsaade etmem. 
Tek seçicinin bu tarzdaki sert mu

kabe1esıni haklı gördtiler ve salahi
yetlere hürmetkar olanlar sustular. 
Bu vaziyeti eski Avusturyalı. yeni 
Fransız futbolcüsünün Fransız milli 

rip bir tesadüfle meşhur kaleci Hiden 
de ona karşı oynıyan takımın e~y 

şöhretli bir kalecisi idi. 
Altı bine yakın seyrici karsısında 

oynanan oyun iki muhtelitin 2-2 be
raberliği ile nihayetlenmişti. Maçı 

uzatmak lazım gelmiş. uzatılan za
manda Jordan kendi basına meşhur 
Hiden'e iki gol daha atarak takımını 
4-2 galip çkarmıştır. 

Henüz on be1·nde: 

Tayyare 
Kupası Maçı 
Hakemliği 

Taksimde Lamartin caddesinde Bürün 
apartımanmda birinci katta oturan Sah'ı> 
Şeref Rahtuvan imıasile aldı:ğnnız mek 
tupta deniyor ki: 

"Taksimle Tepebaşı arası şehrin en b 
labahk yeridir, Kurtuluş, Maçka ve Şişli 
den gelen tramvay arabalan Harbiveden 
sonra doluyor, Taksimden boş arabalar 
hareket ettinnek acaba imk.insız mıdır? 
Tramvay arabalrmm mmtakalarmı kontrol 
etmek sal!hiyeti ve vazifesinde olan ma 
kamlar bu ise b r kere bakmalıdır, Şirketin 
mantık"'tZ seferlerini mürakabe etmek o 
kadar cüç müdür?., 

İki sene evvel başlanan tayyare ku 
pası maçları nihayet bu Pazar ta
mamlanabilecektir. Rakiplerini yene
rek tasfiyeye uğratan Galatasaray · 
Beşiktaş karşılaşması kupanın han· • On beş yaşında iken Jordan'm şöh- gi klüpte kalacağını tyin edecektir. 

reti şehirleri aşmış Viyanadan teklif- Egede Tütün Eken Kumpanv. alar 
Hava Kurumu tarafından bu mü-

ler yağmıya baslamı.ştır. Fakat gene; sabakalara iştirak eden on iki klt•bc> Var mı? 
oyuncu profesyonel olmak niyetinde Smdırgıdan Hulusı Savran imzasile ıraze 
olmadığından teklifleri reddetmiştir - ayrıca hatıra~, __ ·' b.\.1-.•--&• ..... -.v "l,,. -··• 7"'0.nıact• ll'• meınıı aenlyor kP. 

mesi kararlaştırıhştir. "Ece mmtakasmdaki tütün alış verişi 
O sırada yukan Avusturya amatör Teknik hususat ile maçın hakıo-"ıi- hakkında naııarı dikkati et etmek isterim, 

takımı ile Viyana profesyonelleri $!.· Egede tutün ekimi işinde muvaz var<lır. 

rasında bir mac hazırlanmıştı. Jor
danın çalıştığı yukarı Avusturya tn-

kımının amatörleri futbol kurtlarına 
takımının merkez muavinliğine geti- k • b ğ . b k ı ı r . . .. .. • . arşı aş e mıve mec ur a mış a 
rıleceğınc en buyük alametlerden bı- 5 2 .1 · 1 d" F k t J d n 
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ni atyin etmek üzere evvelisi gün top Tiıtün satm alan Amerikan kumpanyaları. 
]anan iki klüp murahhaslan, o·ı lr:ır- burada binlerce dönüm tütün ekt•riyorlar, 
şilaşmanin hakemliği için kıymetli Mübayaat başlayınca, evvel! kendi ektir 
hakemlerimizden İstanbulsporlu Ad· dikleri tütünü baş fiyatla sattırırlar, Kum 

panyalarm bu işi gören adamlan vardır ki, 
nan Akın üzerinde mutabık kalmış- sekiz on senede hayli para kazanmışlardır, · b T . 1 - yenı mış er ır. a a or a 

rı saya ı ırız. maçta da kendini göstermiye muvaf- lardır. Bu tütünlerin ınhisar ruhsat resmi de ta 

Gu ti'nin hayatı: fak olmuştur. Şilt Maçları bii bu adamlarm üzerindedir. Kumpanya 
larm perde arkasından iş görmeleri yiizün 

J ordan 1909 senesi 21 şubatm 
• da Avusturyaya ait Linz şeh 

rinde doğmuştur. 

Üç erkek kardeştiler. En küçükle
ri Rudi Jordan da kardeşi Gusti gibi 
çok beğenilmiş bir futbolcüdür. O 
da Fransada çalışmaktadır. 

Gusti Jordan on iki yaşında doğ

duğu şehrin spor klübünün gençler 
takımına yazılmıştır. Orarta kalecili
ğe beveslenmiştir. Aylarca kaleci ol· 
mıya çalışmış fakat sonra muavin ve 
hücum hattinda daha elverişli oldu
ğuna kanaat getirilerek yeri değişti
rilmiştir. 

Fakat. ülemayi kiramın müsaade
lerile sorabilir miyim? 
Bövle bir çocuk veya bu çocuk cam is 
etdide mi elini kolunu !'lalhyarak dari 
diinyaya fırladı? Yoksa zavallıcık b" 
yan annesile hayhabasının toz kon
maz hatırlan için mi zoraki fırladı? 

Elbette ki. hatırları için. 

Övleyse çocu~un - riiste kadar -
bUtiin me!!uliyetleri onl~a aittir. 
<Not: Başka bir mantık varsa o da 
münakaşa edilebilir.) 

1932 senesinde henüz 22 yasında 

iken FlorLc;dorf takımına ıyi bir üc-
Bu hafta şilt maçlarına üç statta den fakir köylü sınıfı eziliyor, biz, çok müş 

kül va 7ıyet karşısında kalıyoruz. Kumpan 
ya adamalrmm ve bunlarla alakadar olan 
larm muvazaa suret le tütün ektirmeleri 
nin menedilmesi kcivlü ic:in çok yeru:ıde 
bir iyilik olur Alakadar makamların naza 
rı dikkat'ni celbederim,, 

1 birden devam edilecek ve Taksim c;hı retle alınmıştır. O zamana kadar go 
atmakla şöhret kazanmış olan Jor- dında Güneş ile Fener Yılmaz kar· 

dan klübünün bir maçı miinasebPtile şılaşacaklardır. 
ilk defa olarak merkez muavin inti- Geçen hafta iki saatlik bir mactan 

hap olunmuştur. sonra sıfır sıfıra berabere bit·~~ Ve-
0 macta o kadar dikkati celbetmis

0
- fa - Kasımpaşa maçı bu hafta Şeı·ef 

ti1 ki, Austuria takımı kend cı:nı 3 
bin frank mukabilinde satın alrnak ıs stadında tekrar edilecektir. 
temistir. O s•ralarda k1Ubü iklıs:;ırlen Kadıköy satdında ise Fenerbahçt> 
müşkül mevkide olduğu hı:ıt~e rnerl5hur ıle Sü!cymanıye karşıla~ .. ıcaklardır. 

Yugoslavya Klübü Geliyor 
Galatasaray klübü tarafınndan Bel 

oyunousunu bırakmamıştır. 

F ransaya geçiyor : 

J ordan meşhur İngiliz antrenö- grat şampiyonu Yugoslavva klübünt? 
rü Jimmy Ho~an Avusturva- müracaat edildiğini ve mezku .. klü 

ya gelip Fransız Racing klübüne o- bün kurban bayramında şehrimizdr

yuncu intihap cdceeği zamana kadar maçlar yapacağını evvelce bıld\rmij· 
vatanında kaldı. İn~iliz antrenör A- tik. 
vusturya klübünü iknaa muvaffak o-
larak Jordan'ı Fransaya ~ecirmü:tir Haber aldiğlmi.za göre Kurbao bay 

Avusturyalı oyuncu Racing klüpte ramında milli küme maçl:n-•nu baı.l::ı 
merkez m(ihacim olarak baslam1ş· nacağı için Yugoslavya klüb:ıni.u; şch 
tır. O vakitler F-ransız klübüniin mer rimizde yapacağı maçlar bir hnftn 

kez muavin mevkiinde meşhur Ma· evvele alınmış ve maç tarihlı>n 5. 6, 
car Berkssey oynuvordu. Bir gün 

11 su bat olarak tespit· edilml~t;r. 
Berkssey klübünün Sochaux tak1m1-

Gelecek hafta cuma gii ıti şehrimİ?.l' 
na karşı oyniyacağı maçtan evvel 
hastalanmıştır. gelecek olan Yugoslavya takımı 5 şu 

losunu çizmek istiyormuş gibi göz 
!erini hafifçe kıstı ve parm'l.ğiyle 

bir kavis yaparak devam etti: 
- "Çok gençtim; işimin berbat 

gittiği sıralardaydı. O vakitler 
karnımı doyurabiliyordum. Sır-
tımda iki Uç yıllık bir elbise \-ardı. 

Oturduğum yer, kenar ve ıssız bir 
mahallenin dar ve çamurlu bir so
kağı idi. Odam. binanın en üst ka-
tında, daracık balkonlu, dört ko~~ti 

idi. Bütün evlerin bacalarından çı 
kan dumanlan bir gırtlak gibi vu 
tardı; bu yüzden dıvarlar adeta ka 
rarmış gibiydi 

R ·k:dar p;;de~ --~lduğu ,_içi~ 
balkon kapısının camlan c;ıplak ka 

n gibi ve bentten be
ter fakir olan komşulanmla ko
nuşmazdım amma, hemen hepsini 
bütün teferrüatile. hususiyetlerile 
beraber uzaktan tanıyordum. Çün-

kü, gün geçmezdi ki komşı,lar, 

en küçük hadiseleri pencerelerin
den biribirlerine anlatmış olmasın 
lar .. Çocuklann hastalığı .. Kocala
rının işsizliği .. Kömürsüzlük .. Bak 
kalın borç vermemesi. ekmekçiye 
yüzleri kalmadığı.. Ayşenin tütün
den kovulduğu. Zebranın yağlı bir 
herif bulduğu.. Eskicilerin kızı E-

minenin bir türlü kocaya "'ar1;1.ma

dığı.. ilah... Neleri var neleri yok· 
sa. içlerini dışlarını bütün dediko
dulanru bu pencere müsahabele
rinden duyardım. 

Artık sol taraftaki evde kaç ki
şi oturduğunu. ne iş yaptıklarını 

nekadar kazandıklarını haftada ka 
nlannı kaç defa sevip ka~ defa döv 
düklerinı, tenekeci Mustafanın bü

tün haftalığını bir Rum kızına ye-
dirdiğini .. Hült.sa hepsini biliyor
dum. .. 

F akir fukaranm binbir lanet 
ve küfür savurduğu belaJı ve 

dondurucu bir kış günüydü. Ben 
böyle kış günlerinin çoğunu. kibar 
tar ve zenginler gibi yatakta geçi
rirdim. Odamın bütün çerçevele
rinden müthiş bir rüzgar girer ve 
her tarafı adeta buz kaplardı. Ka
zandığım parayla ancak karnımı 

1 
doyurduğum için mangal veya so 
ba yakamazdım .. İşte bu yüzden. si 
yah demir karyolanın içinde. cılız 
yorgammın altında büzülür kalır-

gündelikle kocasının yerine çalış

mıya başlamış. Şimdi pazar günle
ri pencerenin önünde oturuyor ve 
saatlerce, kımİldaınaksızın orada 
kalıyordu. Bazan gözgöze geliyor
duk; o zaman bana manasız ve fer 
siz gözlerini dakikalarca dikiyor~ 
du. 

•• 
U ç ay geçti. Kış belasından 

kurtulmuştu sokak. 
Artık evde oturmuyordum. Mü• 

temadiyen kırlara çıkıyor. dolaşı
yor ve kıştan donan içimi baharın 

kokulu ve ılık havasile ısıtıyordum. 

Bir pazar günü evden çıkarken dul 
komşuya rastladım. Durakladı: şa• 
şırdı. Selam verdim. Bana bir şey 
söylemek istiyor gibiydi Yaklaş

tım: 

- Bir şey mi istiyordunuz? 
Büsbütün şaşırdı: 

- Ha .. hayır. Hatırınızı soracak; 

tun. 
- Teşekkür ederim. Nereye gi

diyordunuz? 
Düşündü: 

- Hiç öyle çıkmıştım. Canım sı· 
kılıyor da .. 

Yan yana biraz yürüdük .. 
O gün, ktrlarda, su kenarlarmda 

gölgeler altında beraber geçirdik. 
Ona birçok şeyler anlatıyordum; 

sözlerimden hoşlanmış olmalı ki. 
her bir şeyi anlatışımda basit bir 

sevki tabii ile bütün vücudünü sar 
san kahkahalar atıyordu. 

Görüyorum, Cevdet Paşa merhu
mun heybetli tayfı karşıma dikildi. 
Mecelleden şu vecizeyi tecvitli tec
vitli yüzüme çarpıyor. Cezada niya
bet caiz değildir! 

Onun mevkiini doldurabilecek a- bat cumartesi günü birinci mat;:n. 
yarda bir oyuncu aranmış, nihayet Pera ile, ikinci maçını 6 suoat pazar 

Jordan'da karar verilmiştir. O gün günü Galatasarayla. üçüncü macını 
Jordan yeni mevkiinde o kadar mu
vaffak olmuştur ki. Racing klübün 
idarecileri o tesadüfi hasatlıkla fev
kalade bir merkez muavini bulduk-

11 şubat perşembe bayramın birine:\ 

günü şişli ile yapacaktır. 

dım. Kalkıp otursam, donuyordum. 
titriyordum: soğuk her tarafımı 

Aramızda sıkı bir dostluk baş

lamıştı. Bir gün beraberce. kırlar

da gezinirken nas! oldu bilmem e
lim eline değdi. sonra avuçlarımız 
biribirine girdi ve sonra da ... 

Ek!~ik o1ma Paşam! Amma bu asır
da mektep yalnız milli ve siyasi ter
biye \'erir. İctimni ve ailevi terhiye 
ananın. bahanın. vasinin. velinin va· 
zifesidir. Hatta milli ve siyasi terbi
ye~·e karlar dn:'t'anır. 

larını anlıyarak adeta memnun ol- y alovadan: 
muşlardır. 

TOPLANTILAR: 
Evrak katibine ihmal ve tcrahi ce-

zası \·eren "vazii kanun .. bir cemive-
ti. ı?itgide bir milleti mcvdana ı?eti- Güneşin Kongresi 
ren çocuk icin de bu ihmal ve terahi Güneş klübünden: 
babını düşiinmüş müdür? Klübümüz yıllık kongresi 29-l-918 
Bırakın Allahaşkına! Çocuk ceu cumartesi günü saat 14 te klup r•lcr

rörsün mü, görmesin mi? gibi ala- kezinde yapılacaktır. Azanın mezkur 
medrese bir yarenliğe gireceğimize, I gün ve saatte klüpte bulunmalnr~ ri-
mP.ı.~lP.nin fıdlne. köküne ırireli.ın. CJI nhınur. 

Tütün Kongresi için 
Yalova, 27 (Hususi) - lstanbulda 

toplanıp konuşmalarını bitirmiş bu· 

lunann Balkan Tütün kongresi başka 

nı Trabzon mebusu Hasan Saka bu· 

gün buraya geldi. Başvekil Celil Ba

yar tarafından kabul edildi. Hasan 

Sakanın kongrenin neticeleri hakkın 

da izahat verdiği anlaşılmaktadır. 

Faris terzileri, 1938 IIkbahar mo
daları için durmadan çalışıyorlar. 

Burada gördüğünüz kostüm, yeni 
modeller müsabakasında kendi ka
t.Panri1'inde birinciliği kazanmıştır. 

1 kamçılar, beni zıpzıp zıplatırdı. 

1 
İşte o uğursuz kış gününde ben 

vatnkta keyü çatarken her ne pa
hasına olursa olsun kendilerini laf 
etmekten alıkovamıvan komşular-

dan karşılıklı iki tanesinin pen-

ceresi açıldı. Bir ses ötekıne: 

- Ayol. Nahide. kardeş. baksa
na. tütün amelesi Ali dün J;?ece has 
tanede ölmüş! dedi. Kansı pek pe-
rişan oldu zavallıcık ... 

Ötesini dinlemedim. F1karacık
lann ölümü pek sessiz, gürültüsüz 
patırtısız oluyor. Dul tazenin hıç

kınklannı duvmamıstım. Anlası-

. 
•• 

Hıçkırıklar 

Nihayet: 
sesini boğuyordu. 

- Seni kurtarmalıyım? dedim. 
Acı acı güldü: 

- Geçti artık .. Hem beni 
ramazsm ki. Nasıl? 
Evet nasıl kurtaracaktı~ 

- Çalış! 

kurta 

- Hepsi ayni şey de~il mf? r.ir-
diğim kapılarda işten evvel VUl:U-

dümü istiyorlar? 

Sustum. Ayrıldık. 
(Arkası 8 incide) 
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Mısır Mektupları: 
Şu Garip Dünya : T. Rüştü Aras-Delbos Mülakatı 

Genç Kral Faruk'un Düğününde 
. . M I çok h~i~!er g':.ııennl':.i B ır M ıl yon ısır ı :;,.aun gı .:: - dola-

yısile lngiliz fabrikalarının çı-

K h• Ak Ett• kardığı en mükemmel av tüfeklea ıreye ın ı = ~~ıa::rr:j;;u~a~s'! 
lalaireden: 

M ısınn genç kr;b birinci Fa-
ruk ile Kraliçe Feridenin 

11luhteşem düğünleri, Kahirenin, 
belki de bın senedenberi eşini gör-
11lediği bir hadiseydi. Mısır, bütün 
zenginliğini, bütün neşesini, bü-
tün coşkun hislerini, bu vesile ile 
izhar etti. Yukan Mısırdan ve aşa
lı Mısır halkindan bir milyon ki
li. düğün şenliklerini görmek için 
kahlreye koştu. Bir milyondan faz 
la nufusu olan Kahire iki misli nü
fus ile bir mahşeri andırdı. Her 
Yer kalabalık, her muhit sel gibi 
kütlelerin akışına şahitti. Kahire
lıin içinde süslenmiyen, çiçeklerle 
bezenmiyen. zafer takları kurmı
Yan bir mahallesi kalmamıfb. Şeh
rin hemen her mahallesinde dü
lün şenlikleri yapılıyordu. Sazen· 
delere, ve hanendelere gün doğ
llluştu. Koca Kahlrede nekadar ses 
\'e saz sahibi varsa hepsi de faal-
di ... 

Kralın 100,000 fakire tahsis et
tiği ziyafetler için yüzlerce ld§iyi 
alan büyuk çadırlar kurulmuştu. 
l!u çadırlar mütemadiyen dolup ba 
falı yordu. 

M ısır halkı neşe veren her 'hi 
dWfclen lsitfadeye koşar. 

lleşeli bir gece için her fedaklrhğı 
göze alır. Genç Kralın evlenme ve
ailesı ise bu arzuyu kat kat kuv
,,etlendirmiş ve herkes bu vesile
bln zevkinden kat kat istifadeler 
teıninine koyulmuştur. 

Genç Kral ve Kraliçenin düğün 

hazırbklan da hakikaten kayde de 
ier bir ihtişamda idL Kraliçenin 
gelinlik elbisesinin 50.000 Türk li
~ mal oldUfiı anlafıhyor. Kral 
Faruğun valdeğ Kraliçe Nailinın 
ç~ırlannı hazırhyan Madam 
l!!\ıokian adında bir Ermeni kadı
hı, 25 genç kızın yardımından isti
fade ederek Kraliçe Feride için de 
•:vnı vazifeyi yapmıştır. 

Kraliçe Ferideye gönderilen h~ 
diveler hadsiz ve hesapsız sa'"ala· 
cak derecede çoktur. Kraliçenin 
evi, bu hediyelerle dolup taşını' ve 
Yine hediyelerin sonu gelmemlştır. 
kralın gönderdiği murassa taç en 
kıYtnetli hediyelerin basında bulu 

Genç Kral ••• 

Ve ,üuI Kraliçe 

nuyor. Kraliçe Nazlı. gelinine 95 
bin lira kıymetinde mücevhe•~t 

hediye etmiştir. Kral Faruk un 
dört hemşiresi Fevziye, Faize, Fn· 
ika ve Fethiye en kıymetli mücev
herlerle işlenmiş bir bardak takt· 
mı hazırlamışlar v" bunlar 165,000 
Türk lirasına mal olmuştur. 

Kral Faruğa da Mısınn her 
tarafından çok kıymetli he

diyeler yağmış ve Mısırın dostu o
lan devletlerin şefieri de Krala bir 

mamulatından bir çay takımı ve 
Kraliçeye müteharrik bir ayna 
göndermiştir. 

Mısır müesseseleri tarafından 
Krala takdim olunan hPdiyelerin 
en güzellerinden birini Muvasat is 
mini taşıyan hayir cemiyeti yaptır 
mıştır. Bu cemiyet. İskenderiyede 
büyük bir hastane yaptırmış, bu 
hastanenin bir modelini gümüşten 
döktürerek Krala hediye etmiştir. 
Model bir bu~uk metre boyunda
dır. Ve içinden tenvir olunmakta
dır. 

Kral ile Kraliçenin nikahlan 
Kubbe sarayında kıyılmı§, 

merasimi müteakip Kral ile Krali
çe Abidin sarayına geçmişler ve 
gecelerini orada geçirmişlerdir. Fa 
kat Kralın en çok sevdiği saray, 
fevkalade güzel bir bahçesi bulu
nan Kubbe sarayıdır. 

Kral Faruk düğünü takip eden 
gün büyük bir geçitresmini tema
şadan sonra Cuma namazını Ez
ber camiinde kılmış ve akşamleyin 
sarayda verilen büyük ziyafetten 
sonra operada oynanan bir piyesi 
temaşa etmiştir. 

Kral ertesi gün izcilerin yaptk
lan geçit resminde bulunmuş ve 
kor diplomatik erklnına büyük bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette lSOO 
kişi hazırdı ve bu esnada Komedi 
Franseze mensup bir heyet blr pi
yes oynamıştır. 

Dördüncü gün. lhtifallerln so
nuncu günü idi. Sarayda Mısırın 

eşraf ve muteberanı izaz edilmiş

ler ve Kral ile Kraliçe balayını ge

çirmek üzere İnşos'a gitmişlerdir. 
Burası bilhassa çiçeklerile, meyve 

lerile meşhur olan bir yerdir. 

K ralla 'ICraUçtenin evlenmeleri 
Mısırın en mesut hadisesi sa

yilıyor. Bilhassa Kralın Mısrlı bir 
kizl seçmesi Mısırliları son derece 
hoşnut etmiştir. Bizzat kralın, Mı
sırlılara Arapça ile hitap eden ve 
Arapçayı ana dili olarak konuf8D 
ilk Kral olması. Mısır hanedanının 
yerlileşmesi bakımından derin bir 
hoşnutluk uyandinnıf, daha 1<>nra 
bu yerlileşmenin bu izdivaç ile te
yidi bu hopıutluğu artınnl§tır. 

Yirmi iki Yıl H D 1 . o·· U atay avamız çın un 

ByuAmdıyan Mutabakat Hisıl Oldu 
ır am 

Pe§tede, Pavel Kern, 22 ııenedenbe 
rl hiç uyumamaktadır. 

Kem, uyumadığı 22 seneyi naml 
geçirdiğini şöyle anlatmaktadır: 

-Geceleri bir koltuğa oturarak 
guetelert okumakla vakit geçiriyo
rum. Gece, saat 2 den sonra 2 saat I 
müddetle gözlerimi yumarak yatıyo- 1 
nım. Fakat uyumuyorum. Bunu yal 
nız gözlerimin 1-::>zulmaması için yapı 
yorum. Çünkü bir doktor, gözlerimin 
zayıflamaması için böyle b'r tavsiye 
de bulunmuştu. Böylelikle, gözlerimi 
iki saat d'nlendirdikten sonra tekrar 
çallfllUY& başlıyorum. GUndUzleri yor 
gunluk hissediyorum. Bu da, en ziya 
de öğteden sonralan beliriyor. 

O zaman, ifiml bırakarak, yanm 
saat, yalmz bir noktaya bakmakla 
tekrar gözlerimin yorgunluğunu gi
deriyorum. 22 senedir uyumamak'ıiı , 
mm sebebi, bUyük harpte aldrfnn bir w 

yaradır. OIUmUmden sonra tafata
mm satm almak lstivenlerfn bftvilk 
tekliflerile karşılaşıyorum. Binlerce 
mektup alıyorum.,, 

Geçen senelıi MUletler Cemiyeti Aasam6~aincle FranMI 

Hariciye Nazın B. Delbos kürsüJe 

• <Batı 1 incide) 
En yüksek maaf alan aTtf st Fransız dostluluna verdiği kıymeti 
Amerikada ve dünyada en yilksek anlatım§tır. 

maq alan sinema artisti Klodet Kol Cenevre, 27 (A.A) - Fransız Ha
ber'dir. Ondan sonra ikinci olarak riciye siyasi müstepn de Tessan öğ
Geri Kuper, ve Ronald Kolman gel- leye dolru Türkiye Hariciye Vekili 
mektedir. Tevfik Rüştü Aras ile Hatay mesele

Banka Müdürleri 
Başvekilden 
Direktif Aldılar 

si hakkında görüşmüştür. 
Cenevre, 27 CA.A) - Milletler Ce

miyeti Konseyi. yarınki (bugünkü) 
toplantısında Hatay meselesile meş
gul olacaktır. 

B. Aras ve Tessan ihtilifın halli 
için yarın teklif edilecek tarz hakkın 
da bugün öğleden sonra mutabık kal 
mışlardır. 

Konseyin Dünkü Celıeslnde 
Nutuklar Söylendi 

Cenevre, 27 - Milletler Cemiyeti 
Konseyi akşam 18 de aleni celsesini 
yaptı. Bu celsede Konseyin yüzilncü 
toplantısı m\inasebetile sözler söy-

lendi Bütün Konsey azası hazırdılar. 
Sovyet Blrllii Dit Bakanı Lltvtnof 
ta bunW- arasında idi. İtalyaya mah
sus olan koltuk boştu. Konsey reisi 
Iran Hariciye naz,n B. Mustafa Ad· 
U, söylediği nutukta,konaeyin yt1zUD 
ci1 toplantımıı tesit etmekte olduğ\J
nu bildirdi ve ilk konseyin 16 sonkl-
nun 1920 de toplandığım ilave ettL 

rlc1•• .. nazırı ·ıı. ::>elbos M .na ve m. 
ali itibarile Ingiltere Hıuicıye Nuın 
nın beyanatına mümasil bE.yanJ.tta 
bulunmuştur. O da Fransanın Cemi 
yete sadakatini ve Cemi:ıetin istlkba 
line imanını teyit etmiş, Cemıyetin 
k&IJl!aştığı güçlüklerin dsha ıyi bU:
letmek llizwnun · gösteren bir delil 
olduğunu aı.latmış, Avrup.umı ve dün 
yı.nm ee,...=--e .. pre· ~nler' "'en ayrıl 
dığt derecede ~' • ·'qt'ıjı t-?hlikenln 
btlvtldüğUni' .. 11\··· .. mıştr.. • nelboa 
.ıapanya ve Uuk Şark ha>-plerine i· 
garet ederek bun~ vah'lln tesirle
rine nazan dikkati cel'.let.ml~ ve MD
letler Cemiyetinin milletlere en iyi pa 
sifik tetriki mesai çerçevesini verdiği 
r · söylemiştir 

Delbos beyanatını. Fransanm Mil 
lctler Cemiyetine tamamile itimadı 
olduğunu ve barışın muhafaza edi
leceğine kani olduğunu söyliyerek 
bitirmiştir. 

Delbos'dan sonra Çin murahhası 
Wellington Koo, IÖZ aöylemif ve 
Milletler Cemiyetinin biltün diiDJ• 
da sulhün muhafızı olduğunu P 
termesi gerekleştiğini anlatm1Jtır. 

Yeni Dünya Vaziyeti İçin Bir Rapor 

Refaten aonra İngiltere Hariciye 
Nazın Mister Eden blr dekllrasyon 
okudu ve Konseyin bugün yüzüncü 
toplantısını yapmasının Milletler Ce
miyetinin lüzumunu ispate k&fl geldi 
ğlni, cemiyetin, bir takım muvaffakı 
yetsizliklere rağmen unutulmaması 
icap eden muvaffakıyetler de kazan
dığını izah etti, daha sonra Cemive -

Bitaraf devletler (Belçika. Holan
da, Danimarka. Norveç, FinlAndiya, 
Iaveç, lsviçre) mümessilleri Millet
ler Cemiyetinin ıslahı meselesi kar
f1Smda müşterek hattı harekete ka
rar vermişlerdir. lskandinavya dev
letleri zecri tedbirlerin ihtiyarı ol
ması lehindedir. lsviçre, tam bir bi
tarafiık talebinde bulunmuştur. Bu 
devletlerin murahhasları katı bir ka 
rar vermeden evvel Ingiltere ve 
Fransa ile istişareye karar vermlf
lerdir. 

F abrikalanmız 
(Bqı 1 incide) 

•e edilecektir. SUmerbank ta, aynca 
)ine KUtahyada bir klor, bir eut toe 
tik ve bir de soda fabrikası vtıcude 
letlrecektir. 

8tı Uıı b1 fabrikalar ve teaiat için 
8o ınilyon lira sarfedllecektfr. Inea
&ta bu yıl içinde derhal başlanacak 
~ iki senede ikmal edilecektir. Kü
tahya Türk kimya sanayiinin merke 
ai Olacaktır . 

Batvelril ve Dahiliye 
Vekilimiz Gemlikte 

Taıova, 27 (Hususi IUJ'ette giden 
&l'kadaşnnır.daıı) - BafVekil Celil 

Bayar ve Dahiliye Vekili ŞtlkrU Ka
h bugün öğleden aonra saat 15 te 
O.;oınobille Gemliğe giderek, lnıaau 
bitnıı, olan ıuni ipek fabrikaıum 181 
diler. Bu seyahate, bugtln buraya ge 
lea 'l'Urkiye 1§ Baııkuı Umum Mtıdtl 
111 Muammer Eriş, Ettbank Umum 
lrltıdl1rü Dhami Denizbant Umum 
l«iidUrU Yusuf Ziya da i§tirak etti. 

Batvekil, yo!da giderken, Orhan
Cazide bir müddet durdu. cumhuriyet 
lrıeydanma dikilen Atatürk anıtım 
tetkik etti, halk ile konuştu. I:ir mfld 

det istirahatten sonra, Gemliğe ha
l'eke edildi. 

k liaık ve köylüler yollarda Bqve
I M alkışla karşılad:lar. Gemlik eunf 
Pek fabnkasını gezen Bqvekll, mil 

e&aeee müdüründen izahat aldı. Bazı 
direırtıner Verdl 

ll'abriQ aym birinde aeıT•eak ve il 

(B&ll 1 incide) 
Uçüncü kısımda, siyasi bakımdan 

vaziyetin 1918 denberi görülmedik 
derecede fena olduğu anlatılıyor. 

Mevcut yeglne müsait hadise, dünya 
om her tarafında bugünkü iktısadl 
vaziyete karp bir ho§Jlutsuzluk olına 
aıdır. 

.Raporda mandaların yeniden tak 
alml, müstemlekelerde açık kapı si
yasetinin tatbiki, bazı şirketlerin en 
ıenıasyonal bir hale konulması ve 
müstemleke maddelerinin endüstri 
mamulatı ile mübadelesi ileri sürüJ
meJrtedlr. 

Yine mUgkilA.tJ izale için bir ekono 
aıi teşriki mesai paktının yapılması 
~tül ediliyor. Bu pakta kabil o!duğu 
kadar fada devlet iştirak edecektir. 

Bu paktın tahakkuku için ıu nok
talara riayet etmek J.Azımdır. 

1 - Başlıca ekonomik devletler 
ve hiç değilae Fransa. Ingiltere, A
merika, Almanya ve Italya arasmda 
temular yapılmalıdır. Hedef her teY 
den evvel blribirinin fıikirlerinl öğren 
mek ve iptida! tetkikatta bulunmak
tır. Bu temasların mevzuunu aşağı 
da.ki bet mesele teşkil edecektir, 

a- Beynelmilel bir ekooomJk PY 

lemiye başlıyacaktır. Gemlik sunl i
pek fabrikası ikıi mil)-ı:>n liraya mal 
olmuştur. 300 bin lira daha sarfedile 
rek bazı teferruatı ikmal edilecektir. 
MUeuesenin mütedavil sermayesi 500 
bin lira olacaktır. 

Başvekil CeW Bayar, Dahiliye Ve 
kili ŞUkrtl Kaya ve refakatlerınd.-1d 
sevat aJqam ı~ va.kit Y alovaya dön 

dtller. 

rete lttirak etmet uter misiniz? tin en mühim azasmdan birkaçını kay 
b - Bu husueta milz&kere esası betmesl yüzi\nden tefriki mesai sa-

Romanya hariciye nazırı. lngllte
re ve Fransa hariciye nazırlarile gö 
rüşmüf, neticede Yahudiler mesele
sinin bu konsey içtimaında konuşul 
maması kararlaştınlmJ,tır. Çekoslo
vakya, Küçük ItilAfı korumayı. ekal 
liyetler maddesinin tatbikinden da
ha esaslı görmektedir. 

olaı'&k bu rapordaki ana hatları ka hasının daraldığım ve bütün vazife-
bul ediyor musunuz? erini ifa lmklnlannın azaldığın söy-

c - Bu raporda kaldm1mumı ve !edikten sonra, "hükumetim Millet-
ya daha ziyade kuvvetlendirilnıesbıi Etilrıank Mütlürli ler Cemiyetinin bazı azasmın uzakl&f 
iated'ğinlz noktalar hangileridir!. tığı bu aırada cemiyeti ilham eden 

Nala Pamir -lk d - Bu raporda ıikredllmedlği hal gaye ve u illerin sarsılmadığını bil-
de ithalini Jetediğiniz noktalar hangi dlnnenin lüzumsuz olmıyacağın dil-

leridir? İktisadt tetkik e temaslarda bu- filnmektedir ... dedL K ( Y l k 
2 - Bu hususta bir bi1ro ~kıl lunmak üzere Lon~raya gidecek olan Mister Eden Milletler Cemiyetinin 1 J Ç U ma 

edilecek ve her devl-,t, en kma bir za İt Bankası umumi müdürü Muam - prensiplerini de anlatarak İngiltere- J t • G 
manda, beynelmilel ekonomik mUu mer Erişle Etibank umumi müdürü nin bu prensiplere sadık kaldığını ve 5 Jyen enç 
sebatta maruz kaldığı mllektlltJ ve İlhami Nafiz Pamir ve İş Bankası ma dünyada hakiki banşla terakki ve re Pariate Maka Koen namında bira 
diğer devle:lerden beklediklerin; bu li tetkikler servisi müdürü Hazım falım. bütün milletlerin bu prensip- tıcı hokkabaz olmak istemJetir. Bu
büroya bildirecektir. Büro bu ce\'3P Atıf dün sabah Ankaradan şehrinıi.ze lere day~an bir sistem ıçinde tef- nun ıçin kılıç yutmaamı da öğrenmek 
lan tasnif edecek ve Belçika Kralı gelmişlerdir. Müdürler, biraz sonra. = m~~= bağ~ 0~ ı::: için boğuma yoğrulmuş kAğıt PBl'-
tarafmdan BrUksel'de ihdas ol•ınan Başvekilimiz B. CelAl Bayardan dl- soy em.., ve en ilk' entedir 

1 
çalan tıkmakla tecrübelerde 

rektü lmak .. . nen her feyi yapmıya m o -
ekonomi merkezinde bir program ha a uzere Yalovayn gttını~ --ı tin k diaini .ı. .. .r...ran m1.11tur. Böyle bir Jdğıt yuv 

1 }erdir mıyan """"ye , en ..veu 
zrrhyacaktır. 'qu program allkadar · hamleyi yqattığını ve bu müşkül za- yutımya çalı§ırken boğulmak dl!!Mttır 
devletlere bildirildikten sonra Uerde Atatürkün iltifatları manlarda henüz mevcut olanın mu- sine geld ğinden hastaneye kaldml-
toplanacat beynelmilel ~konomt kon Yalova, 27 (Hususi surette giden bafu.asa gerekleştiğinl söylemiş ve Mlfbr. Bu genç, tecrilbelerinde mu-
feran. tevdi olunacaktır. arkadaşımızdan) - Londrllya l-lr t.eı "hükıimetim cemiyetin, icraatımn vaffak olamıyarak Jalıç değil, .kiğJt 

kik seyahatine çıkacak olan Tıi:r.ki)·e mahdut olmuma rağmen tefrikime- bile yutamamıştır. 

Türkh.orcu 
Satış lan 

Dfln UırltUrk 18,95 liradan açd&
rak 19 lirada kalDUI ve bir miktar 
alınıp Mhlmıştır. Aslan çimentosu 
10.25 liradan açılarak 10.10 lirada ka 
pannuştır. Ergani tahvilleri 98. Sı
vu - Erzurum 95.25, Merkez &nka 
m hiueleri 98 liradır. Unitilrt fiyat.
lan az çok sabit bir mevkidedir. 

L,,ndra boraaamda bir aterli'l iM, 
81 frank ve 5.<n1 dPlarda kapanmlf 
tır. Pari8 boraamnda UnitflrJr 320 
frantır. ll"ramnz frangmm dtlpıe8inın 
hl1l 6ntlne geçilememiftir. 

ı, Bankası umum müdörii Muammer Al preııaiplni mtleuır kılmak için ih- Palu lröpelıleri 
Eriş, Etibank umum müdürü llhaJTj du edilen en tyt vaarta olduğu kana Londra f\l1is MUdürJUğtl k~pekJe. 
ile birlikte Denizbaıık umum müriii- atindedir.,, demif ve Ingllterenin bu re son derece ehemmiyet vermekte
rü Yusuf Ziya bugün buraya geldi- vuıtayı muhafazaya ve ondan istifa dir. Köpekler, kendiliğinden Londra 
ler. deye umettlğini illve etmiştir. nm kenar mahallelerini dolqarak YU 

Başvekil Celal Bayar banka umum 
müdürlerini kabul edereK, kt-ndt!~rJn 
den seyahatleri hakkında tzalıat aldı 
ve hıtn di~ktifJer verol 

Akfalll, Büyük Şef Atatürlt '-"ka 
umum müdürlerini yemele ahkoy
mak suretile kendHerin• yülaıek il
tifatta bulunmuşlardır 

Muammer Eriş ve İlhunJ pazar gQ 
nü Londraya hareket ed~k!erriır 

Denizbank umum müdhrd Y•ı~ 
Ziva vann İstanbul& dönt-00it v• tet
klklertne dnam edecekUr. 

Mister Eden nutkunu fU 1ekilde bl kua gelen cinayetleri gelip po1i11e ha-
tirmJltir: her vermektedirler. 
"BUkhıetlm Milletler Cemiyeti a- 400 •ene diren ian Jll'IHUI 

IUI bulunmak hususunu. aza olnıı- Şotlandiya'da Klaydesel ve Peni 
yan devletlerle doaluk mflnuebetleri adalarında iki maruf aile, 400 yıldan 
Dl meneden veya bu mflnuebetlere beri dren bir kan davam ytlztlnden 
arar veren bir teY t«·IA.kld etmemet biribirleri!e ufratıp durmaktadır. Bu 
tedir. Yeter ki bu mtlnuebetıer in-, geçen uırlar içinde, blr9;>t cinayet. 
giltere htlkamettni yukarıda anıettt- Jer de olmuttur. 
ğtm prenelplerden aynlmıya mecbur 400 eene attren bu tanh bot!ufma, 
etmesf-ı.., nihayet geçen ay, bu iki aDeden bir 

Delboa'nan .SJerl gift gencin evJenmelaile nihayet bal 
ıo.teı- 'P'.c:len'den llODJ'& l'ranms ha muttur. 
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U\Ilaısoo ©ıc~{dlu '? • IN!aısott yaışaı<dlo? -
----------~..:._~~~~~~~~-

Nasou 
Bursada Mühim 
Miktarda Reçine 
Yetiştirildi 

f ... GüiVLÖK···ı ~eT~=E~ ılın 
N o. 2~ - lKlNCl KISIM - Yazan : Ziya Şakir 

k Bey, Yeni Baştan 
akerelere Girişiyor 

Bursada geniş ölçüde reçine nebatı 
(Hubussalatin) yetiştirilmiş ve to
humlarından 10 bin kilonun piyssa
m1zda. satılmak UzerE' nümuncierl ge 
tirilmiştir. Yapılan tahıile nazarnn 
bu tıohumlann yüzde 40 nisbetinde 
yağı olduğu görülmüştür. Halbukı en 
iyi randrnanlı tohumll\1 Avusturalya 
da yetiştirilmekte ve yüzd~ 11 yağ 

vermektedir. Tayyı; re :nntörforinde 
kullanılan bu ince yağ:n kilosu 5(ı ku 
ruştur. Tohumlara 10 kuruı-s fiyat ve 
rilmesi istenilmeJdt>dir. Bir kilo to
humdan 400 gram yağ çıkmaktadır. 

yüz kiloluk bir parti kilosu 16.10 - j 23 Mılyon Lıra 
16,20 kuru§t&n çuvallı olarak şatılm~ 
tır, Başvekalet İstatistik Umum Mü-

* ı• dürlüğü, 1937 yılı harici ticaret is-
Anadoludan şehrimize on b~ bin tatistiklerini tamamlamıştır. 

kiloluk bir parti kuru barbunya fa Alınan neticelere göre, 1936 yılı-
ııulyesi getirilmiş ve kilosu 7,20 ku • na nazaran ithalatta 21 milyon 848 
ruştan müşterisine verilmiljtir, f t bin lira, ihracatta da 20 milyon 250 

1 

Muhtelif dcğin!nlcrin mahsulü ola ı bin lira artış olduğu anlaşılmıştır. 
-'ken._ 

- Sen mi?. 
- Evet. .. Bizzat, ben.-

E VVela, kısa bir sükut.. Son-
nı- ra muhavere şu şekilde 
unakaşaya binmişti: 

llas - Canım, fırkanın lideri, sen 
d ıl olursun?.. Eğer ben olmasay 
S ıın, bu fırka teşekkül etmezdi. 
t e~, ve arkadaşların, sonradan bi-
e ıltihak ettiniz. 

ltı.r - Evet amma .. (Hürriyet ve İti
lata.fırkası), bütün muhalif unsur
b an teşekkül etti. Ben, bütün 

u ınuhalü unsurların en başında 
gelen b' t • s' . ır adamım.. nkar edemez 
'rınıı. ki; bu memlekette (İttihat -
h e;akki Cemiyeti) ne karşı ilk mu 
k~ ~f~t cephesini teşkil eden, dört 
b ışıdır ... Bu dört kişinin birincisi, 
S \ a~di fıciz.. İkincisi, Mustafa 
tı.:lf ~ Boca .. Üçüncüsü. Gümülcü
te smail.. DördüncUsU, o tarih. 
hA. 1'rablusgarp mebusu olan Fer

h~ ~u~alefetteki şu kıdem ve 
1tı etımıze binaen, liderlik hak-

bizirndir. 

li - Canım, bir fırkanın dört lide-

d ~lur mu, hiç? .. Evvelce fırka
n ıa· · nıı ını~ .• O zaman liderlik hakkı-

Pekala kabul etmiştiniz. 
tik- ~tmiştik amma, hata işlemiş
c · Nıtekim, bu hatamızın acı acı 
~asını çektik. Sizin idaresizliği
tih :Ylizünden, az kalsın postu İt
d atçıların eline verecektik. Bun
g~ sonra, bu hataya düşmiyece
c~~·. Liderliği bir kişiye venniye
~ gız. Daha do u u , 
bdadı altına girmiyeceğiz. 

B u kati hüküm karşısında, 
te . az kalsın, Sadık Beyin yü
d~ıne birşeyler iniverecekti. Sa
nı Bey, şu anda hiç bir kuvvete 
d·a~ik değildi. Fakat. Şaban Efen
d.~ e birkaç sadık dostunun ver. 

Ji .~cminata güvenerek, baygın· 
gostermemiş: 

c - Şu halde.. çarpışacağız, ho 
anı. 

beınisti. 
lt Koskoca fırkaya ve hükumet 
~vvetine dayanan Vasfi Hoca, 
b· eydan okuyan muhatabına acı 
ır tebessümle: 

Ar -liay, hanaay .. çarpısalım ... Ok 
eydanı ne gılna duruyor? 
bıye cevap vermişti. 

et f:B~ ınuhaverenin böyle cereyan 
Oit~ğı, Şaban Efendinin Mısırda 
d atırnt) kabilinden yazdığı bir 

efterden iktibas edilmiştir.) 

S adık Bey; çarpışmaya baş
ı . lamadan evvel, hız almak 
~ııı bir adım .ızeri ~ekilrfi Sehza
lt ebaşı tarafında kiraladığı eve 

1~P~ndı .. Başta, Melami Şeyhi Te.~ 
t·· ı;ı Sahh Efendi olduğu halde. bu 

1lı.n havarisini etrafına topladı. Bun 
darıa hararetli müzakerelere başla-

ı. 

~ -Müzakere, kolayca neticelenemi
ordu. Çünkü müthiş rakiplerini 

~evirebilmek için ellerindeki kuv 
e~ kati gelmiyordu. 

t• U ınüddet zarfında, en mahi
dane rolü Şaban Efendi oynuyor 
.u. O, kendisini sadık bir fırkacı 

€ibi g" . d ı_.1 ostererek, fırka merkezın c 
"1 e . 
8 :tin emniyet ve itimatlannı sar 
ı:: en küçük bir harekette bu
\> Uyor.. Ayni zamanda, üstadı 

'l'~ Perestişkarı Miralay Sadık Be
h 1ll hesabına, bir fnaliyet zemini 
~ırJıyordu. 

h u hazırlanma esnasında. bir 
13 ayu mühim hadisat geçmişti. 
ta~tıun en muhimmi, Yunanlılar 
id· aftndan (İzmirin işgali) meselesi 

l. 

lta:lı büyük facin, kalbinde zerre 
b ar vatnn duygusu olanları. hem 
v~at Ferit Paşa hükumetinden, 
ltasın eın de Hürriyet ve İtiW fır-

dan nefret ettirmişti Çünkü 

İzmir:in işgali tehlikesini hisseden 
bazı vatanperverlerin kurduğu 

(Müdafaai Hukuku Osmaniye Ce
miyeti), Hürriyet ve İtilaf fırkası 
İzmir şııbesi tarafından İstanbula 
jurnal edilmiş . Bu milli ve vatani 
teşekkül, (İttihatçıların baş kaldır
ması) şeklinde bildirilmişti. 

İşte bu teşekkülü bastırmak ve 
dağıtmak için Kanbur İzzet Bey. 
bilhassa seçilmiş ve İzmire gönde
rilmisti. 

Halbuki. bu teşekkül. İttihntcı
hkla zerre kadar alakadar değil
di. Maksat; İzmirin (Gavur lzmiri) 
değil, (Türk İzmiri) olduğunu sibat 
etmekti. Bu maksatla teşekkül e
den cemiyt>t; bu necip gayesini bü
tün Garbi Anadoluya teşmil etmiş .. 
Bütün o mıntakada Türklerin ha
kimivet ve ıralibivetlerini ilmi bir 
~ekilde tesbit ederek Itilfıf devlet-

lernin siyasi merkezlerine bildir
mek ve bu haklı dava karşısında 
Türklerin aleyhinde verilecek hük 
mün önüne geçmek için hümmalı 
bir faalivete ırlrismisti ... Asıl gari
bi şuras!dır ki bıi cemiyet, fırkacı
lık cereyan ve ihtiraslarından aza
de olarak yalnız milli ve vatani bir 
gaye ile çalıştığını göstermek için 
Hürriyet ve İtiliif fırkasının mü
nevverlerini bu işe iştirak ettir
mişti. 

B u cemiyet: Garbi Anadolu-
yu. tehlikeden kurtarmak 

kin birçok mühim teşebbüslere a
tılmıştı. Bunlar. sadadımızdan 
har~ olduğu · in, bunlan burada 
izah edecek değiliz. Onun için asıJ 
maksadımıza geçeceğiz... Hem Pa-

dişah Vahdettinin ve hem de Hür
riyet ve itilaf fırkasının güzide 

mensuplarından, Vali İzzet Beve 
geçeceğiz. 

Vali İzzet bey ~arayın ve o sı
radaki Babıalinin takip ettiği sis--tem ve siyaseti en iyi kavramış o-

lan büyük idare memurlarından 
biri idi. 

Yaradılışı itibarile oldukça kuv· 

vetli bir zekaya malikti. Küçük ya 

şında Babıaliye intisap ettiği için, 

çekirdekten yetişmişti. Ayni za. 

manda, sık sık devam ettiği saray 

hayatında da, siyasetin entrikala

rını bütün inceliklerile öğrenmiş
ti. 

Hayatında, sırasile şu istihalele
ri geçirmişti : 

ı - (Abdülhamit)) devrinde Şti 

rayi devlet reisi olan Kürt Sait 

Paşanın biraderi olduğu için, Yıl

dız Sarayının oldukça kalbur üze

rine gelen (Abdi memluk) !erinden 
idi. 

2 - Meşrutiyetin ilanım müte

akıp, birader zadesi (meşhur Şerif 

PB.§a) nın himayesine sığınarak 

(eşhası müstebide) arasından sıy

rılmış; (Hürriyetperveran) defteri

ne kaydedilmişti. 

3 - Meşhur Şerif Paşanın, meş 

hur ve maruf olan şekilde İttihat· 
çılarla bozuşması üzerine, (zümrei 
muhalifin) e iltihak etmişti. 

4 - Ve bu meyanda, (Veliaht, 

Vahdettin Efendi) ye intisap eyle

mişti. .. (Şüphesiz bu hraeket, bir 

zeka eseri idi. Çünkü, kısa bir za· 
manda, Sultan Reşadın gürleyip 
giderek, veliahdin Osmanlı tahtı
na geçeceğini çok iyi hesap edebil· 

mişti.) 

5 - Bu arada, birader zadcsf Şe 
rif Paşa hesabına İstanbulda siya
set simsarlığına girişmişti. 

6 - İttihatçılar bunun farkına 
varır varmaz, kendisini derhal me
muriyetten azletmişler; uzun za
man kendisine iş vermemişlerdi. 

7 - İttihatçılar, muhaliflerle 
giriştikleri cidalde mağlUp olup ta 
(büvük kahine) iktidar mevkiine 
geldiği zaman (mağdurini siyasiye\ 
arasına girmiş ... Şerif Paşanın ilti

masile (Van) valiliğine tayin edil
mişti. 

8 - (Babıali baskını) nda İtti-
hntçıların tekrar iktidar mevkiine 
gelme.si Ü7:erine, bu valilikten de 
azledilmişti. 

Pulluk imalathaneleri 
Kalafat yerinde geınj tamir eden 

rak piyasamıza on beş bin k lo mikta İthalata nazaran ihracat fazlası 23 
rmda bulgur getlrılmlştlr. Bulıturla milyon liradır. 
rm çuvallı olarak kilosu dokuz kuru~a t İthalat ve ihracat yeki'.ınlannın 
verilmiştir, : * • 935, 936 seneleriyle mukayesesı asa-

t • ğıda gosterilmiştir. 
• Bandırma mmtakasmdan get·rılen : 
: on iki bin kilo çuvallı sarı mısırların • ithaJat ve ihrncat mnkaye esi 
+ kilosu 4.30 kuruştan satılmıştır, ı (Rakamlar üç sıfır ila\'csilc) • • ....................................... 1935 1936 1937 

88.823 92.531 114.379 

bazı imalathaneler bu işin Havuzlar BORSALARDA : 
İthnlAt. 
İhracat. 95.861 117.733 187.983 

ithaliit maddelerinin kıy-Baslıca 
idaresine geçmes.ı Jzetine yerJi tel\er 

9 - Taıia, mütarekenin akdine . . Du·· n Gelen B v d 1 r metleri 
!k d h b

- ük' b. hru leklı çift kollu, y~tt ... k parçalı puııuk UCj ay a (rakamlar üç sıfır ilavesilc) 
1936 1937 a ar, ayatını uy ır ma • , "' 

. t . . d . . İtt'h t 1 !ar yapmıya baş amı:;ıur ~'" 1937 sc Derhal Saf n:dJ Demir, çelik ve mamu-mıye ıçın e geçırmış.. ı a çı a-

1 

~- a 
rın sukutiyle; Padişah Vahdettinin nesinde burada 150ll kadH mükem- ~:~uk mensucat. 
mutlak olarak hakimiyetine, beş mel pulluk yapılmıştır. Fiyatları da Piyasamıza yalnız üç vagon buğ- Makineler. 

14.414 
13.431 
12.202 

18.292 
16.995 
15.057 

vakitte dua .eylemişti. 19-12 lira arasındad~.Bazı d~mirci us day gelmiş ve kilosu 5.30 kuruştan 1 Pamuk ipliği. 
10 - İttihatçılar ortadan sili- talar Anadoluya ~ıtın·ş: eraır Oradıı • satılmıştır Dün Ziraat B k . 1 Yun ve kıl iplikler. 

3.071 
3.646 

5.476 
5.057 

· t p d'şah v hd . . .. . . 'h · an ası pıya Kara nakliye vesaiti. 4.624 4.138 
nıp e, a ı a ettın (hiı.kimi kuçUk demırhaneJer, t~svıye tezga · saya maJ çık tır y 

t . armamış . emh.k ar- B 1 'h t dd 1 · • k mutlak) olunca, artık zzet Beye lan kurup çalışmıya baş•an1Işı11rdrr. 1 4 15 nş ıca ı raca ma e erının ıy-

de talih ve ikbalin çehresi gülüm Bundan dolayı Istantn:I 1emirhanele pa ar • ' Anadolu arpaları 4,06·4, metleri aşnğıda gö tcrilmiştir. (Ra-
semi~ti. Tevfik Paşa kahine tPc:kil rine Anadoludan tamir iş.i pek az gel 7,5, yulaf 4 • 4,20, ku§yemi S.11 • 8, kamlar üç sıfır iliıvesile) 
ederken, bizzat Padişah Vah- mektedir. 22.5, ince afyon 510, iç fınndık 33.3 1936 1937 

· ·1 <E k Tütün 24.265 43.895 
dettinin tavsıvesı e. v af Nnzır- Adanada Pamuk Fiyatları kuruştan satılmıştır. PiyasamıZ;\ ye. Fındık (kabuklu ve ka-
lığı) ve· hatta bir aralık, pek kısa di bin kilo mercimek, 15 bin kilo ke buksuz) 13.531 ıo.694 
bir zaman için - Dahiliye Nazırlığı Adanada pamuk fiyatlarıı~ı:la L w12 Buğday 
makamlarına geçirilmişti. 

Nihayet .. görülen lüzum ve ihti
yaç üzerine, kabineden alınarak kı 
sa bir müddet fırka işlerinde kul
lanılmış ve (fırkanın bütün siyase
tini hazmeden en kuvvetli bir ida
re adamı) sıfatiyle, (İzmir Valiliği) 
ne gönderilmişti. 

İşte, İzmirin işgaline takaddüm 
eden günlerde oraya vali gönderi
len İzzet Bev. bu İzzet Beydi. 

(Arkası var) 

fark olmuştur. Klnvland cins· pek. 6500 kilo beyaz peynir, ile 127 1.927 7.885 
Yun ve keçi kılı 5.431 6.550 

lerinin kilosu 36 • 37, orta mallar 22. bin kilo un getirilmiştir. Kuru ilzünı. 10.199 5.943 

23 kuruştur. Fiyat farkı Ameı ıkanm 
geçen seneki 13,5 milyon mahsulüne ODADA: 
nazaran bu sene on d•:>kuz mllyor. bal 
yaya yakın mahsul elde etmesin· 
den ileri gelmiştir. Almanyanın 

KadJn Çorap~arı 
da fazla pamuk almaması fiyatla- Kontrol Ed;Diyor 

I ra tesir etmiş olmakla beraber bu 1 
sene Adananın geçen senekind:~n Martın 26 smdan itibaren piyasa.da 
30 bin balya fazla pamuk yetiştirme Standart nizamnamesine uygun olını 

sinin de buna tesiri olmuştur. yan çoraplar katiyen bulunmıyacak 

tır. O zamana kadar satılmıyan ka 

dın çorapları ticaret odasına mUhUr

letıilerek satılabilecektir. Fabrikalar 

Standarda uygun çorap çrkarnııya 

başlamışlardır. Son gUne kadar oda 

ya müracaat olmamıştır. Alak1lr!a-

Tiftik 7.031 5.725 
1 • m pamuk 9.083 5.482 
Arpa 1.068 5.089 

Harici ticaretin haşlıcn memleketler 
itibariyle inkısamı şöyledir: 
<Rakamlar üç sıfır ilavesilc) 

Memleketler 
Almanya 
Amerika 
İngiltere 
Rusya 
itatya 
Çekoslovakya 
Mısır 

İsveç 
Hindistan 
Berezilyn 

ithatfıt 
1936 1937 

41.742 48.132 
8.993 17 .295 
6.103 7.129 
5.034 7.092 
2.026 6.0SS 
S.627 S.<>06 
l.134 2.451 
2.057 2.148 

572 2.040 
1.607 2.000 
İhracat 

Memıeket1er 1936 1937 
rm ellerindeki stokları tamamile tas Almanyn 60.042 50•412 
fiye edecekleri ve o tarihten itibaren Amcrikn 13.419 19.203 

insanı Çarpası Sobalar piyasada münhasıran standartlı ÇO· İngiltere 6.356 9.769 

raplar satacakları anlaşılmakta.dır. r;:: :~:: ~~~: 
Ban adamlar, ucuzluktan hoş· 

lanmazlarsa da, insanların en ço• 
ğu ucuzluğu pek ziyade sevdiği İ• 
tin, bunu bilen açıkgözlü sobacı· 
lor kışın ısınmak ta ucuz olsun di
ye, kömürü yavaş yavaş yakan bir 
soba sistemi icat etmişlerdir. Bun
ların bir çeşidine ı;alnmandıra so
bası denilir. Bu isim yalnız bir 
markaya ait olduğÜ halde bizde 
yavaş yavaş yakan sobalann hep
sine teşmil edilmiştir. Halkın dili 
hak dili olduğunu bu da gösterir. 

Çünkü salamandıra ne demek 
olduğunu öğrenmek için lugat ki· 
tabına bnkarsanız bu adda rutu
bette yaşıyan bir çeşit ker enkele, 

nteşte yanmıyan mevhum bir hay
van, bir de ecinni olduğunu gö
riirsiinü7. Ağır ateşle yanan soba
ların her türli.iı-U, gerçekten ucuz 
olmakla beraber. insanı, ecinni gi
bi çnrptıklan için hepsine bu is· 
min verilmesi tam yerindedir. 

Bu sobaların niçin ucuz ısıttık· 

ları kolayca anla~ılır. Kömür ya
vaş yavaş yandığı için yüzde yet
mi • yetmiş beş kadarı yanar. Fa· 
kat böyle yavaş yanmasını temin 
için bu sobalara pek az hava gi
rer. Böyle olunca da neticede ne 
çıkl\cağını, mektepteyken okudu· 
ğunuz, kill)yayi biraz hatırlarsanız 
çabuk bulursunuz. 

Bilirsiniz ki, scaklık kömürün 
karbonu ile havadaki oksijenin bir 
le~mesinden hasıl olur. Sobanın içi 
ne hava bol bol .relip te iki ok!'lijen 
bir karbonla birleşince asit karbo
nik çıkar. Bu gazı insan teneffüs e
demez, fakat zehir değildir. Veri
ne göre, deva bile olur. Sobada kö 
miiriin böyle zararsız asit karbo· 
nik çıkarması için bir kilo kok kö
mürü yanıncaya kadar dokuz met
re mikabı hava gelmesi lanmdır. 
Bu kadar hava geldiği vakit kö
m ür çabuk yanar ve çıkan gaz oda 
içine l?İrse bile bü:vük zarar ver-

mez. 
Halbuki. ağır yanan sonalarda 

kömiirün ~·ava~ yanmasını, ucuzlu 
ğu temin ıiçin ancak dört metre 
mikabı hava gelecek surette he ap 
ederler. O \'akit kömiirdcn çıkan 
bir karbona ancak bir oksijen isa· 
bet eder. Böyle olunca da • kimya· 
yi hatırlayınız • hasıl olacak gaz 
karbon oksidi olur. Bu da • önce 
de söylediğim gibi • şiddetli bir 
zehirdir. Havada on binde iki, üç 
nisbetinde olunca insanı öldüriir. 

Bu gazın bir fenalığı da hava ile 
hemen hemen ayni ağırlıkta olma· 
sından gelir. Bundan dolayı, soba· 

. nın ince<'ik hormmnun içinde. za· 
ten kendisi pek te nz sıcak oldu
ğundan soğuk havayı yarıp yük
selme i pek yavaş olur. Sakin ha
vada böyle yavaş yavaş yükselir, 
fakat sobanın borusundan biraz 
rüzgarlı hava girince hiç çıkamaz, 
çıkamnyınca da odanın içine ynyıl· 
mak için en küçük deliklerden ken 
disine yol bulur. 

Yavaş yanan sobalann in<ıanı e· 
cinni gibi çarpması bundandır. 
Ucuzluğa tamnh ederek oturduk 

ları, yattıktan odada böyle ağır 
yanan sobalarla ısınanlar başağrı
sına, ba~dönmeı.ine tutulurlar, kuv 
vetten düşerler, fikirleri zayıflar, 

Bunlar sinirlilerde de bulunduğu 
için, sinU-leri bozuk diye hekim he 
kim dola~ırlar. Hekime ırittikleri 
pek isabetli olur, ancak evlerinde 
ağır yanan bir soba ile ısındıkla
nnı söylerlerse •.• 

Bu tiirlü sobalan, ucuzluktan 
başka bir de· kolaylık olsun diye, 
bir odadan bir odayn götiirlilebile
cek tarzda tertip ederler. Böyle 
yapmak sobanın içinde biriken kar 
bon oksdinin odaya yayılması için 
geniş yol açmak demektir. 

Ucuz etin yahnisi sadece tahız 
olur, ucuz ısınan sobadan çıkan 
gaz insanı zehirler. 

Fabrikalara tebligat yapılmış ve starı Çekoslovakya 4.012 6•093 

dartsız çorap yapılmasının önünegeçli Mısır 1.050 1.449 
miştir. Tüccarlara da bu ç~it çorap fsveç 1.661 ur.n 
lardan nlınalan bildir'Jmiştir. Hindistan 1.135 820 

BORSA 
27-1-938 

PARALAR 

Frank 
Dolar 
Lıret 

Belçika Fr, 
Drahmi 
Isviçre Fr, 
Leva 
Florin 
Kron Çek 

Al1' 

78,-
123.50 
99.-
80.-
18.-

575,-
20.-
65,-
78.-

Satış 

82.-
126,-
106.-
84.-
22.-

582,-
23.-
70.-
82.-

Silin Avusturya 
Mark 

21.-
26.-

23.-
29.50 

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dınar 
Kron Isveç 
Sterlin 
Altm 
Banknot 

20.- 22.-
21.- 25.-
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

626,- 632.
Bugun fıyat yoktur 
Bugün fiyat yoktur, 

ÇEKLER 
Açılış Kapanı~ 

r"ari~ 24,5725 24.5725 
Nevyork 0,794512 0,7926 
Milano 15,09 15,0875 
Briıksel 4,7025 4,7025 
Atina 86,78 86.7460 
':enevre 3,4364 3,4350 
Sof ya 63,5175 63.4920 
Amsterdam 1,4244 1.4236 
Prag 22,6170 22,6080 
Vıyana 4,2016 4.20 
Madrit 13 6562 13.65 
Bedin 1,9720 1.9710 
Varşova 4.1875 4,1857 
Budapeşte 3.9896 3.9880 
Bu kreş 106.2325 106,19 
Bclgrat 34,26 34,2460 
Yokohanu 2,7280 2.7268 
)tokholm 3.08 3.0792 
Londra 629,75 630.-
Moskova 23,7825 23,7925 

Berczilyn 361 357 

Sovyetler Tiftik Alıyor 
Son iki gün zarfında Sovyetler'n pl 

yasamızdan 1500-2000 balya arasında 
tiftik satın aldıkları haber verilmek
tedir. Çekoslovakların sondajları de
vam etmektedir Tiftik alıcılan Türk 
mallarına olan ihtiyaçlannı temin et
mek için piyasamızın vaziyetini kol
lamaktadırlar. 

Sovyetıerin son aldık1an tiftikle

rin fiyatı 127,5 - 130 kuruş arasında 
olduğu söylenmektedir. Çekoslovak
ların deblokaj için geniş ölçüde mal 
alac~klan ve buaünl<'rde şehrimize 
bir Çekoslovak heyetin gele~i de 
duyulmuştur. 

Kliring: 

Bu ayın 22 inctki 
Kliring Hesapları 

Ankara, 27 (A,A,) - Iktısat Vck Jetin 
den alman malQmata göre 22-1-1938 ta 
rihindeki kliring hesaplarımızın durumu 
ıöyledir: 

DIŞ TiCARE'l. 
Kliring hesapları bakiyeleri ve krcdill 

mubayaalara ait taahhütler: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasm 

dan alman hesap hillisalarına göre 22-1 
-1938 tarihindeki kliring hesapları bakiye 
leri ve krcdilı mübayaata ait taahhutler 
yckünlıırı: 

CETVEL -1 
, Türkye Cumhunyet Merkez Bankasında 
ki blokajlar: 

Avusturya 1,902.500; Bekika 45,SOO: Bul 
garistan 900; Çekoslovakya 2.777.SOO: Fin 
llndıya 768,000; Fransa 3,920 500; Holan 
da 1.117,000; lngiltere 8,526 00; lapanya 
419,800; Isveç 1.547,000 Isviçre 876,800 
Italya 1,619,000; Macaristan 873.860; Nor 
veç 609,500; Romanya 1,721.SOO; Rusya 
59,000; Yu1;oslavya 309.000; Yunanistan 
158,000 ve yekOn 27,252,460, 
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Ne çeşit Olursa Olsun 
Bitin de Felsefesi Var 

Nevale tamam! Keyü mükem
mel! 

Duvardibi ağaçlıklarında biraz o 
turdum. Kahvede çalınan gramofo
nun seslerini kalbe damla damla e
lem sızdırarak dinledikten sonra 
gün yuvasına· kavuşurken sebile 
geldim. Otları altıma çektim. De
mir kepenkleri kapadım. Ben ne
fesledikçe karanlıkta avutıucu, ince 
bir ışık veren sigaramın bitmesini, 
dalıp bekledim. 

Dem bitti. Ekmek peynirin falan 
da yarısından çoğunu hakladım. 

Tuhaf değil mi? Üşütmez serinlik
teki sebilin sükütu içinde yine uy
kum geldi. Çuvalım da kurumuş
tu. Baş yastığı edindiğim taşın üs
tüne gazetemi, onun üstüne de men 
dilimi serdikten sonra yattım. 

Galiba bir iki saat uyumuşum. 
Demir kapının açılış gürültüsü i-

le uyandım. 
-Kimsin? 
- Ya sen kimsin? 
Anlaştık. 

Bu, Haydarpaşa Askeri hastaha
nesinin İngiliz maşatlığı önünde o
turup dilenen, sol bacağı sakat, Ru 
melili bir zavallı idi. 

Bu ruhtaki adamların huyları
dır, o da beni istintaklamıya kal
kıştı. 

- Kendine ait olınıyan işler ne
yine gerek? dedim. Sessiz, sadasız 
yat, uyumana bak! 

Fakat fıkaranın döşek edindiği 

otlan ben almıştım. 
Birşey demedL Pantalonunu, ye-
leğini alhna serdi, ceketini üstüne 
çekip yattı. Fakat yatmadan önce 
kapının arkasına - değme babayi
ğitin söküp kaldıramıyacağı - bir 
koca ıtaş koydu. Bu suretle köşkü
mtizü emniyyet altına almayı da 
unutmadı. 

Sabah oldu. Uyandık. Bin'bi
mizin o günkü hayatına du 

alar ederek ayrıldık. Anladın, de
ğil mi? Dinle! 

Ben o güne kadar çamaşırımın 
kirli kalmasına, hamam görmemiş 
olmama rağmen hiç bitlenmemiş
tim.. Çünkü ömrümün geceleri kır 
!arda, mezarlarda geçiyordu. 

O gün beni bir kaşıntldır aldı! 
Usküdara geldim. Paşa limanın~ 

da tenha bir yere çekilip çamaşırı 
mı bir gözden geçireyim dedim. 
Sen misin diyen, sen misin gözden 
geçiren!? Aman Allah! Bir gece 
içinde ben ne kadar bit toplamı
şım! 

Kırdım geçirdim. Ezdim gebert
tim. Kurtuldum sandım. Meğer bu 
hain mahlUk zavallı vücudümü 
pek beğenmiş! Vücudümün bit ü
retmek kabiliyeti mi var ne.. Ka
derdan dostların uzattıkları şefa
katli ellerle bu sefil hayata son 
verdiğim güne kadar yakamı sır
twu bırakmadılar. 
Oturduğum kahvelerde, dökü

lüp te el8.lemi bulaştırmamak için; 
cazır cazır canımı yakmalarına 

rağmen dişlerimi sıkar kaşınmaz
dım. 

Bit.. ister kuyruklu olsun, ister 
tombalak olsun,ister nahifülendam. 

Evet, bitin de bir felsefesi var. Bir 
daha bitlenirsem bu felsefenin ana 
hatları ile mühim doktrinlerini not 
edeceğim. 

Ah o günler ah! Ben .. Edebiyat 
ve felsefe doktoru Muallim İsmail 
Nihat Uman Beydim ha! 
Verdiğim konferanslara dünya, 

parmağım ısırır, yazdığım yazılar 
hoşnutlukla okunurdu. 

Al beyimi de rafa koy! 
İster rafa koy, ister zindana. 

Ben karar verdim, bir fırsat bul
duğum gün (insan sırtında bit, ha 
yat sırtında parazit) hakkında par 
lak bir konferans vereceğim. 
Kimi esmer, kimi kumral, kimi ak, 
Kimi tonton, kimi paytak paytak .. 
Kimi fildir, kimi aslan, kimi genç. 
Ona iğr~ diyen insan iğrt11nç ! 
Onu Hallakı ganjyyiilhaşere 
Ozenip halked·vemıiş beşere. 
Biti cemiyete ölçek yapan o; 
Tuttuğu her işi gerçek yapan o. 
Medeni kılmaya azmettiğini 
Derleyip kendi ayıklar bitini 
Pek derindir bu tefelsüf! geçelim! 
İnhisarın rakısından içelim ? 

Yıpranmış, harap olmuş, bit 
li, bitleri hörgüçlü, bitleri 

kuyruklu bir derbeder olmuştum. 
Bu halimden müteessir olan, ü-

züın üzüm üzülen talebem bin tür 
lü rica ve ısrarla hastahaneye yat
maklığımı teklü ediyorlardı. Beni 
birkaç defa tepeden topuğa kadar 
g'iydirip kuşattılar. 

Bu temizliği hiçe sayıyordum. 

Kalenderliğe revaç veriyordum. 
Bu yüzden her seferinde de elbi
seleri, papuçlan satmış, ipibillah, 
sivriküliıh gezmeyi uygun bulmuş
tum. Bir gün ağız birliğiyle: 

- Yat hoca yat! Yine seni has
tahane korur, müvazenesizliğini o
rası giderir. 

Dediler. Beni öz candan sevdik
lerini eserlerile gördüğüm bu aziz 
çocukları dinlemek gerekti. 

Evet, yatmasına yatayım. Yata
yım amma Mazhar Osmanı ne ya
payım? Hastahaneden o acip bi-
çimde sıvışmam onu kızdırmış. Ba 
na kırgın olduğıu şüphesiz. Fakat 
ne de olsa ilim adamı, asabiye dok 
toru. Bizim alkolle, müvazenesiz
likle, sefaletle yaptıklarunızı hoş 
görmesi icap ederdi. 

En sefil bir kıyafette kabinesi
ne gittim. Hayran hayran beni süz 
dü. Hayran hayran sözlerimi din
ledi. Hikayem bitince : 

- Yarın hastahaneye gel! 
Emrini verdi. Fakat o vaziyetim 

kalbini bir harekete getirmemiş, o 
geceyi geçirebilmekliğim için u
fak bir yardım etmeyi akıl edeme
mişti. Bir bakıma da hakkı vardı 
yahu! Öyle ya, bir tane olsak şe
kerle, fındıkla beslesin. Maazal-
lah, bir duyulacak olursa dokto
run işi duman olur! 

O gecelik bir otel ücreti bula
bilmek ümidiyle Sahaflar çarşısın 
da kitaJ?Çl Nizamettine gittim. Dük 
kam kapamış, bir terekeden mal 
almak için gitmiş. Elim boş, cebim 
boş, kafam boş, karnım boş .. Mah
mutpaşa inişini indim. 

(Arkası var) 
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BULMACA 
Evvelki günkü boJmaooıın halD 
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T:AN 

Radyo 
Bogtinkll program: 
JSTANBUL RADYOSU: 
OGLE NEŞRIYA TI : 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Plikla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı, 14, SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI : 

28 - 1 - 938 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Gülhane Hastanesince 141 çift ekmek için tanzim kılınan 50/ 275 

numaralı levazım ayniyat makbuzu zayi olduğundan zuhurunda h ·· 
olmadığı (713) (502) 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden: 
Kuleli Askeri Lisesine ücretle, gen ç ve tercihan. iç hast.alıklarmda 

sası olan bir tabip almaca.ktı:r. lstek illerin Lise Direktörlfufüne m 
leri. "711,, "474., 

6 ı=..+=~=-:-=-r=~::-; 

7 ı-=-t=:'"T":::-t 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 18, 

45 Sözsüz türk musikisi, 19 Konferans 
Ali Klmi Akyüz (Çocuk terbiyesi), 19, 
30 Beyoğlu Halkevi gösterit kolu tara 
fı:ndan bir temsil (Bir kavuk devrildi), 
19,55 Borsa haberleri, 20 Necmettin Rı 
za ve arkadaşları tarafından Türk musi 
kisi, ve halk prkıları, 20,30 Hava rapo 
ru, 20,33 Omer Rıza tarafmdan arapça 
söylev, 20,45 Bayan Muzaffer Güler ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat iyarı), 21,15 orkes 
tra: 

.................... 
1 Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

8 
9 
lı 
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BUGUNKU BULMACA 

l 2 3 ' 5 6 1 8 9 10 

1 - Verdi: La farza del destine ou 
vertuer. 

2 - Tschaikovsky: Romance. 
3 - Bellini: Norma fantasie. 
4 - Tschaikovsky: Valse. 
5 - Schubert: der vandeerer. 

22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plakla so 
!olar, operet ve operet parçaları, 22,50 
Son haberler ve ertesi günün programı. 
23, SON, 

Dikimevleri için 20 ton san sabun 
lu kösele 4-2--938 cuİna günü sa.at 
15 de Istanbulda Tophanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda ka 
palı zarfla eksiltme.si yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 41 bin lira ilk teminatı 
3075 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. Isteklilerin kanuni vesi 
kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka 
dar komisyona vermeleri, (3868) 

(312) 

Istanbul Birinci Ticaret mahke
mesinden: Selanik bankasının Be-

* SOLDAN SACA: 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI : 

• yoğlunda Elmas Apartımanında J. 

1 - Vızıldayan bir böcek 
2 - ileride bir yer - Kıl kadar kalma 
3 - Kedinin bağırması 
4 - Gıda - Elbiıe 

5 - Duman 
6 - Tel yazısı - Nota 
7 - Zararı yok sözündeki zarar 
8 - Çarçabuk - Sayı 

9 - Nota - Büyük bir Okyanus adı 
10 - Ortak - Namus 

* YUKARDAN AŞAGl. 
1 - Surat etme> 
2 - Cerahat 

3 - Şikayet sadası - Urba 
4 - Irat 
5 - Karadenizde bir kasaba - Ciğer 

(Arapça) 

6 - Su üstünde yüzer - Tahtadan ge 
ni~ çenber 

7 - Bayındırlık 

8 - lnsanm en kıymetli varlığı - Par 
laklık 

9 - Büyükler (Arapc;a) - Kışm yağar 

10 - Çanak yalayan 'eski terkip,, 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak neş 

riyatı, 12,50-13,15 Plak: Türk musiki 
si ve halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahi 
li ve harici haberler, 17,30-18,30 Inkı 
lap dersleri: Halkevinde:ıı naklen 
AKŞAM NEŞRIYATI: •· 

Saat 18,30-18,35 Plak neşriyatı, 18, 
35-19 Ingilizce· ders: Azime lpek, 19, 
19,30 Türk musikisi ve halk şarkıları, 

. (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları), 
19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça neş 

riyat, 19,45-20,15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Bay Muzaffer ve arka 
daşları), 20,15-20,30 Konferans: Para 
zitolog Nevzat, 20,30-21 Saksafon so 
lo: Nihat Esengin, 21-21,15 Ajans ha 
berled, 21,15-21,55 Caz Orkestrası, 
21,55-22, Yarmki program ve lstiklfil 
marsı. 

• Günün Program Ozü: 

SENFONİLER 
20,25 Laypzig: Dresden filbarmonisi 

Jerger, RahJves, Schubert, 21 Varsova: 
Leh filharmo.nisi, 

ODA MUSİKİSİ 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
17,40 Prag: Yayn Kuartet konseri, 

RESİTALLER 
11,ıs Bedin kma dalgası: Malall'll ballı: 

şarkıları, 18,35 Belgrad: P iyano konseri 1

18,15 Varşova: Pizetti kuarteti. 24.05 Pea 
te: Caz tryosu 

--------- 10,05 Belgrad: Halk sarkılan 19,15: Ke 
BUGUN: 

• Hisar vapuru feliketzedelerlne yar 
dmı maksadile bugün Saray sinemasında 
bir konser verilecektir, 

• Doktor Muzaffer Esat, saat 21 de Şiş 
fi halkevinde "Bünyenin ahlak ve karakter 
üzerine tesirleri., mevzulu bir konferans 
verecektir, 

• Diş Tabipleri Cemiyeti saat 

za, 19,15 Liypzig: Schubert ve Liszt'in 
eserlerinden resital .. 20,10 Bükreş: Beet 
hoven sonatlarından, 22,30 Belgrad: Halk 
prkılan, 

Askerlik ışleri 

Şubeye Davet 
Kadıköy askerlik şubesinden. 18 de cemiyet merkezinde yıllık kongresini 

yapacaktır, 

Hafta Ici:nde 
• Halk Partisi Beyoğlu ilçe yönkurulu, 

yarın akşam saat 22 de Tokatlıyanda bir 
balo verecektir, 

• Karadeniz talebesi, yarın akşam Park 
otelde temsili mahiyette bir Karadeniz ge 
cesi hazırlamıştır, Bu gecede milli kıyafet 
leri ile Karadeniz oyunları oynanacak, ke 
mençe ile Karadeniz türküleri çalınacak ve 
söylenecektir,· Toplantr sabaha kadar de 
vam edecek, davetlilelere yerli mahsuller 
ikram edilecektir, 

Kadıköy yabancı şubesi 334 doğumlula 
rın ilk yoklamalarma başlamıştır, Kadı 

köy, Usküdar, Beykoz kazaları mmtakala 
rmda ikamet eden taşra şubelerine men 
sup 334 doğumlu eratm nüCus cüzdanı, ika 
met senedi ve dört fotoğrala her gün öğle 
den evvel §Ubeye müracaat etmeleri, 

• 
TIBBİ TOPLANTI 

Türk Nöro - Psihiatrl cemiyeti ikinci 
kanun ayı toplantısını Bakırköy hastane 
sinde yapmıştır, Bu ayın mevzuunu erken 
bunama hastalığında son zamanlarda tecrü 
be ve tatbik ıahasına çıkan lnsulin tedavi 
ııi ve Kardiazol ile şok terapi teşkil et 
miş, beyinden ameliyat ile ur çıkarılmış 
bir hasta gösterilmiştir, Gelecek toplantı 
ıubatm ilk cuma günU Bakırköy hastane 
sinde yapılacaktır, Mevzu sar'a tedavisin 
de yeni usullerdir, Baş ameliyatı yapılmış • 
bir hasta gösterilecektir, 

• • Galatasaraylılar Cemiyeti umwnt kon 
gresi, geçen toplantıda ekseriyet olmadı 

ğmdan S şubat cumartesi günü 15 te ce 
miyet merkezinde toplanacaktır, 

Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Saat 20,30 da. 
PERGUNT 

Dram 5 Perde 
Yazan: Henrik Ihsan 

• 
ffl~ KOMEDI KISMI 

111111 saat 20,30 da 

1 
~~~ Aynaroz Kadısı 

Komedi 6 tablo. Yazan: 
Cela.J. Musahip oğlu 

SON HAFTA 

--<>-
F.RTUGRUL SADi · 
rEK TIY A'l'ROSU 
Pazartesi akşamı 

(Kadıköy _ Süreyya) 
Sinetna811lda 
OTEL LA 

Kondostavles nezdinde Ispiro oğlu 
Spiro Lambrinidis aleyhine açtığı a
lacrrk davası neticesinde 13·-10-
937 tarıhinde kabili temyiz olmak 
üzere sadır olan gıyabi hükmü havi 
25 - 11 - 937 tarihli ve 217 adetli 
ilam oturduğu yeri belli olnuyan 
Spiro · Lambrinidise tebliğ olunma
dığından işbu ilamı tebellüğ ile a
leyhine yüksek vazifeli mahkemeye 
müracaat etmek için kendisine bir 
ay mehil verilmiş ve ilam sureti da
hi mahkeme divanhanesine talik e
dilmiş olduğu Hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 141 inci ve 142 
inci maddeleri mucibince ilan olu
nur. ( 4284) 

Istanbul asliye 5 inci hukuk mah 
kemesinden: Davacı Istanbul Tram
vay Şirketi vekili avukat Salvator 
tarafından Kurtuluşta Sinem.köyün
de Eşrefefendi sokağında 202 No. lu 
hanede şoför Abraham aleyhine a
çılmış olan tazminat davasının 21 -
10 - 937 tarihli celsei muhakemesin
de her ne kadar-:Abraham vekili Or

han· Mithatın yenileme beyanname
sini kabul ettiği yenileme zaptında 
yazılı ve beyannamede Beyoğlu sulh 
mahkemesi vasıtasile yaptırılmış o
lan tesbiti delili raporunun ibraz 
edildiğinden bahsedilmekte ise de 
büroda diğer vesaikin ibrazı taraf
larca mevzuubahis ve kabul olduğu 
halde dosya meyanında bulunan 
tesbiti delail raporundan büroda 
hahsedilmemiş olmasına göre Abra
harn vekili Orhan Mithatın kendisi
ne yangından evvel bu raporun teb
liğ edilmediği hakkındaki üadesinin 
hilafı hakkında Tramvay Şirketinin 
mumaileyh Orhan Mithata ve mü
ekkili Abrahama bir yemin teklifi
ne hakkı olduğuna karar verilmiş ve 
davacı vekili bu yemini sırf müdde
aleyhe tevcih ettiğini beyan eyle
mesi üzerine müddealeyh Abraha
ma çıkarılan davetiye mezkur ad
resi dört sene evvel. terketmiş oldu
ğundan bahsile bila tebliğ iade kı
lınmış olduğundan bu kere yemin 
davetiyesinin ilanen tebliğine ka
rar verilip mahkemenin devamı 

31-3-938 tarihine müsadif Per
şembe günü saat 14 de talik kılın

mış olduğundan Abrahamın yemi
nin edası için muayyen gün ve sa
atte bizzat mahkemede hazır bulun
ması aksi takdirde kanuni muame
le yapılacağı malumu olmak üzere 
keyfiyet H. U. M. K. nun 141ve142 
nci maddeleri mucibince ilan olu
nur. (4296) 

lstanbul Komutanhğı 
ilanları 

Istanbul Komutanlığına bağlı 
taat ihtiyacı için (21,000) kilo 
bun ihalesi kapalı zarfla 4 ŞU 
1938. Cuma günü Sa.at 16 da ya.p 
caktır. Muhammen kıymeti (5 
liradrr. Dk teminatı 441 liradır. 
namesi her gün öğleden evvel ~ 
misyonda görülebilir .lsteklilerinin 
teminat makbuz veya mektup 
2490 sa.yılı kanunun 2 ve 3 ncü 
delerinde yazılı vesi.kalariyle be 
ber ihale günü ihale saatinden 
az bir saat evveline kadar teklif 
tuplan Fındıklıda Istanbul Kom 
tanıığı Satm Alına Komisyonuna 
meleli. (343) 

Bulunmut Rönar 
Yılbaşı cecesi Bahçekapuia bir (Rö 

yani boğa bulunmuştur, Her kimin ise 
kecide lzrnir emanetçiler ıirketine ıniiı 
at etsinler, 

Beşinci Icra memurluğundan: 

borçtan dolayı haczedilip saUJ.l.Ju.cw:"" 

karar verilen ayna., konsol, 

dikiş makinesi ve sair ev eşyasile 
tör değirmen taşı ve teferruatı 31 
1-938 pazartesi gilnil sa.at 9 -10 

smda I.Alelide Fethibey caddesm 
53, 57 numaralı ev ve bakkaliye d 
kam ile 55 numaralı yağhanede a. 
arttırma ile satılacağından talip ol 
larm. mezk\ir . mahalde ve mua 
saatte hazır bulunarak satış m 
runa müracaatleri il8.n olunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk h 
liğinden: Akıl hastalığına müpte 

olması hasebile Bakırköy em.razı 
liye ve asabiye hastanesinde teda 

altında bulunan Tokat ağır ceza 
kemesi aza muavini Ismail Y .. 

hacrile kendisine karısı Hali 
Yükselin 26-1-938 tarihinden i 
haren vasi tayin edildiği ilan ol 
jnur. (4300) 

Istanbul Asliye birinci hukuk 
kemesinden: Memalild şarkiye 
sız bankası tarafından Amasra 
takası kömür istismar işletme 

keti aleyhine açılan davada müdd 
aaleyh Şirketin ikametgahı bul 
nan Istanbul Galata merkez rıht 
hanının gümrük idaresine devri b 
sebiyle şirketin hali hazır ikame 
gahınm meçhuliyetine binaen ilan 
tebligat icrasına karar verilmiş 

makla tayin olunan 23-2-938 
rihine müsadü çarşamba günü sa 
14 te mahkemede şirketin kan 

mümessilini bulundurması ve yah 
bir vekil göndermediği takdirde 

kındaki muhakemenin gıyaben · 
olunacağı ilin olllt\ur. (4285) 

KAYIP: Ista.n.bul Yüksek Iktıs 
ve '!ıi.caret Mektebi lise kısmından 
dığıın ta.sdilmameyi zayi ettim. Y: 
sini çıkaracağmı.dan eskisinin hü 
olmad.ığıni ilan ederim. Eşref Ural 
taç. 

YENi NEŞRIY AT: 

ÇOCUK DUYGUSU - Bu haftalık 
cuk p.zetcainin 18 inci sayısı bucün 
mqtır, 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 22 
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ŞU HCAiFI NİC.İt./ 
MAHVETMIY -
RUZ P 

61A ~ABITA MEMUR i 
OtJU OLOÜRMEK o 
&Ro o~iU>ill. F'AK. 
A'f Klll SALIVER. 

1 :>iMoi x. 9 U YKO 
h .. AC.I VECl 

NEREt>EYlM? EVET •. HAllRl.A-'. :/ 
DIM . FAK""T ORT~L.lK .. 
AMA. lı(.AR.ANUK· 

OH. BİR DAMLA tŞ1K. BUYAZI NE P 
a BU DEFA SENi SERBEST BIRAKJYQ 
R.OZ BiQ DAMA ·~M\ze KA~l$1R.SAN 

&Nf·Yotıl EOECEG\MlZE.EMİ O · 
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FENNi BiR HARIKASI : K SKİN K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutuları vardır. 

E Z i L A T L· 1 4
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YLIK SE AHAT KARTLARI 
Üs r- Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 

TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

Tramvay şebekelerimizin iki ve daha yukarı mıntakaları arasın

da oturan ve her gün işlerine gidip gelmek mecburiyetinde bulu

nan yolc lara bir kolayllk ve ma di menfaat temin etmek üzere 

tenzil"' h -ayhk seyahat kartları i~das olunmuştur. 

Bir·nci Mevki 

ikinci Mevki 

2 Mıntakaya 

2 Mıntakaya 

338; 

260; 

3 - 5 Mıntakaya 

3 • 5 Mıntakaya 

442 

338 

Kuruş ' 

Kuruş 

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

Kadıköy ve Üsküdar isheleleri civarındaki plCintonluklarda satda

cak ve her ayın beşinden diğe ayın dördüncü günü akşamına ka

dar muteber olacaktır. 

• 

HAYRE7TıN 
f.İZl/l. 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

B 
Türk Endüstri ve Tecim 

Anonim Şirketinden : 
1938 senesi zarf mda ecnebi memleketlerden lstanbul lima· 

nına get' ·ı k lan •ekerlerin gümrükleme işinin 26/ 1/ 1938 , ırı ece o ,. . • d'I . 
tarihinde münakasasınm yapılacağı gazetelerle ılan e ı mı.ş 
~~ede görülen lüzum üzerine bu münaka.samn 17/ 2/ 1938 tarı

, •ne bırakıldığı ilan olunur. 

.....__~-=======----------:--::----:--:-:----
Güm r ·· u af aza Genel Komutanı ğı 

lstan ul Satcnalma Komisyonundan : 
llı 1 - _ı Sayılı açık Deniz MotörünUn ~vcrte tamirinin 29-1-1938 Cu

aıtesı gilnü saat 11 de açık eksiltmesı yapılacaktır. 
~ - Tasmlnnan tutan (2024) lira ve ilk teminatı (152) liradır. 

- Şartnamesi Komisyondadır. Görlilebil~. • 
4 - İsteklilerin gUn ve saatinde kamım vesıkaları ve ilk temınat mak-

htttıar:iylc Galata eski ithalat Gümrüğündeki Komisyona gelmeleri. (198) 

Şişli Sıhhat Yurdu 
Türk Anonim Şirketinden : 

1 28 Şubat 1938 tarihinde saat on 
yedide şirket merkezinde ad.iyen 
toplanacak olan hissedaran heyeti 
umumiyemizin ruznamesi şudur: 

1 - Meclisi idare ve murakıp ra
porunun ve bilanço ve kar ve zarar 
hesaplarının tetkiki ve meclis ve a
zalarının ve murakıbın tebriyeleri 

2 - Yeni Meclisi Idare azalarile 
murakıbın intihapları ve tahsisatla
rının tayini. 

3 - Teklifler hakkında karar ve-
rilmesi. 

Hisse hamillerinin nizamname mu 
cibince içtimadan ekalli bir hafta 
evvel hisse senetlerini şirket kasa
sına tevdi etmeleri ve mukabilinde 
duhuliye varakalarını almaları ve 
içtimaa teşrifleri rica ve ilan olu
nur. 

BIOCEL ••• hüceyratı 

istihsal edilmiş cild 
yeni ve kıymetli bir cevher 
28 gün zarfında yaşb kadınları 

merkezinden 
• • 
ıçın 

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

besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

25 yo.,mdan sonra. 
cildiniz, kıymetli 

Biooelinl kaybet • 
mlye ba.,ıar. Eğer 
hemen beslenip ih· 
ya edilmezse bu
ruşup solar ve lh
tlyarlıır. 

B i o c e 1 hu yeni 
cilt wısunuıdn cil
dinizinkinin ayni 
dir. Adeta beşere
nizin Jô.zmıı gnyrl 
mUfarilddlr. Cildi
nizi açlıktan öldür 
me~iniz. Onu Bl
ocel ile besleyiniz 
ve yuşlnndığmız 

BIOCEL 

tesirini gösterdi 
50 yaşlarında mil

yonlarca kadınların 

karakterleri genç o
labi1ir. Fakat, ihti-

Tecrübe edebiliriz. · 

yarlamış gibi gö- 7.a.mnnlarda bile 
ründükleri cihetle cildinizin daima 
erkeklerin yüzünde t.aze ve cazip gö-
hiçbir itibarları yok- rU.nmes\nl temin 
tur. Son zamanlar
da büyük bir filim, 

ediniz. 

Biocel'i zengin bir cllde 
malik olaıı 50 ynşlımnda 

bir kadro 80 ve 80 Y881a
rmda bir lmdın 24 yn.5ın
dn görünebilir. Genç km
lar da hiçbir va.kit göre
mlyeoeklerl şayanı hayreı 
bir tene malik olur!::". 

Viyana Tıp Fakültesinin prof esö
J.Til tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan • 

lanmrz. Beyaz rengindeki (yağsız) 

rokn.Ion kremini sabahlan kuJJa.-

!arda gizlenmiş cild hliceyratı mer
kezinden istihsal edilmiş saf Biocel 
vardır. Bu cevher, pembe rengin
deki Tokalon kreminde cildinizi 
beslemek ve gençleştirmek için 
matlOp nisbet dairesinde lllevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul-

nmız. Terkibinde "Beyaz Oksijen" 

bulunduğundan birkaç gUn. zarfm-

da birbirinden daha beyaz Uç le-
vin Uzerine cildinizi oayanı hayret 
bir surette beyazlatır. Siz de hemen 
bu iki kremi kullanmıya başlayınız. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. , 

Biocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 

daha genç görününüz" 

Binlerce T okalon ınüfterisinden müessesemize mektub ya

zanların mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(T okalon Kreminizden bihakkın istifade ettim. Yü
zümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu ... ) 

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

geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer 
olduğu halde T okalon sürdükten sonra beyaz/anmakta ve 
ulak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

B. Şehir J. B. M. qi.. Tü. Konya 
Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
1 - Gilm.rUk Muhfaza deniz vasrtalan için 75 ton ikinci benzinin 2-? -

938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacktır. 
2 - Tasınlanan tutan (16875) lira ve ilk teminatı 1266 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. GörUlebiUr. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun 32 inci maddesi hUkmUne göre hazırlayacakları teklif mek 
tuplarını Galata eski İthalat GiimrüğU binasındaki komisyona vermele 
ri. (96) 

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

Kilo Kuruş Lira K. 
Amasya elması 2000 30 72 00 
lnebolu " 8000 12 

Galatasaray Lisestnin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukanda 
cinsi muhammen ve ilk teminatı ynılı elmaların 4--2-938 cuma günü 
saat 16 da Istanbul KUltUr Direktörlüğü binasmdtı. Liseler muhascbesmde 
toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapdacaktır. 

Bu işe girecekler, eartnameyı görmek Uzere okul idaresine ve ticaret 
odrusmm yeni sene vesı.lta ve tenuıat mektuplarile ·belli gUn ve saatte ko. 
misyona gelmeleri. "340,, 

Anka11a ikinci noterliğine: Anka,.. 

rada Seçkin sokağında 1-3 numaralı 
mağazada kA:in (Ankara şark pazan 
Hasan Tahsin ve Hüseyin Hilsnil A. 
ker Kardeşler ve Abdullah Şefik Kök 
lü) kollektif şirketi unvanlı şirkette 
merhum zevcim Abdullah Şefik Kök 
lüye ait hissemizi bütün hukuk ve ve 
caibi ve zimem ve mathibatı ve bil
cümle mükellefiyetleriyle beraber 
namıma asaleten ve küçUk çocuklarım 
namına velfıyeten bu kerre yüksek 
dairenizde imza ettiğim beyanname 
mucibince Hamdi Köklüye devir ve 
temlik eylemiş olduğumdan keyfiye
tin alelusul ilanını dilerim. 

Ankn.m Anıı.fartnlar caddesinde Cn 
ferzn.<le apartnna.nmrn 2 numarnlı 
daricsindc mukime Refia Köklü 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumt Neşrylatı İdare Eden: 

S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitct 
Şirketi. Bnsıldıltı yer TAN matbaası 



• 

==;;;; 12 TAN ============-============================== 28.1-938 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz, iştihanız yok mutlal 
•• •• HASAN EYVA OZU 

alınız. Y.:nm bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve huzur verecektir. 

büyük dört misli 60 Kuruş 

azoz CJ z ii 
Limon, Portakal, Freni< üzümü, Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmıştır • 

Meyva usarelerinden yapılmıştır. Şampanya 9ibl lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize HASAN GAZOZ 
ÖZÜ ikram ediniz. Yakında, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağaç Çileği nevileri çıkacaktır. 

Şişcd 25, büyük 35, dört misli · 50 kuruştur. 

EMNİYETLİ MÜSTAHZAR 
MİDEYİ 

• 
-KALBi VOR/'1\AZ BOZMAZ 

Pi ASELERi 
GRİP,NEZLE .BAS ,·ois .ROMATiZMA VE BÜTÜN AGRILARLA SANCILAR İCİN 

• A • • 

BiR TEK KAŞE ALMAK KAFiDiR • " 

. ,--.-1·------------------,'~ SiGARA DA iÇSE iZ ,, 
Soğuk algınhğı • Nezleye karşı 

RADYOLİN'le 
Sabah, öğle ve akşcm her yemekten sonra 

günde 3 defa fırçaladJğınız takdi~ d ~ d~şlerini

z!n sa~lamhğına ve güzelliğine hale! ge!me::. 

Dişlerdeki leke, pası ve kelekileri l~rinin iltihaplanmasını menederck 
temizler, ağızdaki mikropları imha ağızda daimi sıhhat, daimi cazibe, 
eder. Dişlerin çürümesini, ve diş et- daimi güzellik yaratır. 

Fakat sabah, öğle ve akşam her yemekten 

so:ıra güstde 3 defa fırçaıamayı ihmal 

etmeyiniz. 

P A T 1 
iç ve ış ur meme erin e, asur meme erınm er ür ü 

ıltihaplarında, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan basur me
..,PIP.rinin tt:r1RviK:nr1e cfaimR muvaffakrvet1e ,1Fav1 tem;n ed~r ............................ --................ ... 

c ıı 1111 1111 ı aııııaıııımıııı111111111111 lllllilllllllL D 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Teneffüs yo1Jari e geçen 

hastalıklara karşı koruyucu . 

tesiri kat'i pastillerdir. Nez· 

le, bronşit, grip ve boğaz ra· 

hatsızlıklarmda, ıes ku;ıkh· 

ğında pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU, IST ANBUL 

~.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

~ SOMER BANK -----------= B .U R S A --
§ MERiNOS FABRIKASI 

-

= ~ :: Gerek dokuma ve CJerek her türlü tri· a = ::;;;;-. - ~ 
~ kotai yün ipliklerini imale ve sipariş kabu- ~ - ~ 
~ lüne başlamıştır. ~ • = ~ =ı cıhansamuı şöhret• haiz etektrtk ıamba, ta. § Merinos Fabrikası yün iplikleri yabancı ~ 

-
• Bayramda yalnız 

B nar ve olllerln en bOyOk markaaı - ~ 

= ı EVEREAov drr. ı~ memleketler ipliklerine olan ihtiyacı ta- ~ 
•, Bu markadan hlc:: şaşmayınız. = ~ 

ı § mamen ortadan kard1racaktır. ~ 

• 
• l<IZILA Y GA ETESI 
• Çıkacaktır. •, BDURLA BiAADERLEA ~ iplik nümunelerini Bursada Merinos ~ 
g - • = ~ 
- ltünlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de ~'~~ 1§ Fabrikası Direktörlüğünde görebilirsiniz ~ = f{unlaya yardım etmiş olacaksınız. • ı ~ - = :::=; 

-ı~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~§_ve oradan bHve~lir~nb. ~ 
Müracaat yeri : El -· 
lrtanbulda, Postahane karMsmda Kızılay satış bürosu. • ı ·ı-----• A O E M 1 1 K T 1 D A R ----- &._ iJ 

= Tel: 22653 lstanbulda, Postahane arkasında ilancılık Şir· = ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI ' •111111111111,1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllll' ., 
C :ıı 1111 llllDlllll =keti. Tel: 20094-9[ = 11111111111•1111•11:. H o R M o B .

1 
N 

.-- p R of İ LAK s i N -:ı Tabletleri. Her eczanede arayınız 
1- Belsoğukluğu ve Frengiden korur. - ı--· (Posta kutuau) 1255 Hormobin Galata lıtanbul --· 

Türk Hava Kurumu Sahnalma Komisyonundan : 
25. ci tertip piyango bıletleri içm 140.000 Türkçe ve 10.000 I<l-ansızc!l 

el planı ile 10.000 duvar plaru ve ı 0.000 resimli afiş bastırılacakttf· 
31-1-938 pazartesi gilnU saat 15 de mUnakasası yapılacağından ıstr1' 
li ola.nlarm şartnamesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü mu?--nsebe 
sine mUracaatleri. "541,, 


