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~-------------------------, Vekiller Heyetinin içtimaı 
Ankara, 5 (TAN muhabirinden) - Vekiller He

yeti bu akşam, Meclis içtimaını müteakıp bir top
lantı yapmıftır. Bu toplantı geg vakte kadar 
~irmüstür. 

davamız • • 
ıç notalarımız -Iatay 

aalkanlarda 
lktısadi 
iş Birliği 

--<>---
Ahmet Emin YALMAN 

R omanyadan iki iyi bab~~ 
geldi: Bunlardan hın 

harici iyaaete aittir. Romanya
nın yeni B~vekilile Hariciye 
Nazın bir defa daha kati bir ti
tanla tekrar ediyorlar ki eaki it
tif aldarma ıadık kalacaklardu 
ve dahili ıiya etle harici ıiyueti 
biribirine karıttırmıyacakla.rdır. 

İyiliğini istediğimiz bir dost mem· 
leket sıfatile Romanyanm demo~ 
8lYe bağlı kaımasııu ve dünyada n~
kUın sUren ifrat hastalıklarından ken 
dini tamamile konımasmı elbette is· 
te.rdik. Fakat bu hissimiz dostça bir 
anu mahiyetini geçemez. Romanya
llnı dahili işleri ancak Romenlerin bi 
leceklerl bir şeydir. Romen devlet a
daı:ntarmm, harici siyasetin. dahill 
BiYasetin tesiri altında buıunmıyaca 
ğnıa ve Roma.nyanm ittif aklarm:ı 
bağlı kalacağına dair tekrar ettikleri 
BÖı.Jeri memnuniyetle karşılarız. Ak
Bi nıeydana çıkıncıya kadar bunlara 
hıatunak canımıza minnettir. 

İkinci haber, bizimle Romanya ar 
l'asnıd-aki iktisadi münasebetlere ta-
8.llfık ediyor. Bu maksatla Bükreşte 
Uzunca bir müddettenberi müzakere
ler devam ediyordu. Bunla.nıı yeni 
• ' " J\-. _.._ ..., 1"1lanmnA nPticeye V&r
ll'la.ST memnunıyetle lta.rşila.necak bir 
hadi edir. Hiç eUphe yok ki. bayle 
bir anlaşma, iki tarafm menfaatini 
karşıtıyacak bir alış veriştir. Bunun 
la beraber bunu. yeni Rom11nya hll
ktımetinin bize karşı dostluğuna ve 
Balkan birliğine olan alaka ve bağlı· 
11ihna bir delil diye ka.r§llamak ta ca.
hd' ır. 

B iz bugün petro1Umt1zü ve ben
zinimizi tlı Amerikada.n alryo

tuz. Dövizle ödüyoruz. Mesafenin u
t\uıluğu dolayıslle yol masrafı da da 
b . k .a Çok oluyor. Romanya ile ta 88 

eundiye kadar işlemediği için memle
keurnizdeki Romanya petrol şirketi 
btıe burada sattığı petrolil Amerika· 
da:ı getiriyor. 

~etroı ve benzin fçin bfzlm tabii 
ka ihti l'llağmıız Romanyadır. Bu ya.. 
Crlnıtı döviz vermeden tedarik etmek 
~e h.km bir yerden. az yol masrafl· 
ke atmak elbette bir kardır. Bu.na 
.a~ Romanya da pamuk gibi ilk ih 

tiyaca ait bir ham maddeyi ya.km bir 
l1er~n dövizsiz almayı temin etmiş 
~'1Yor. Biz de petrol ve kereste gibi 

• tt~«:lanmızı, pamuktan başka 
Pil'inç. zeytin. zeytinyağı. kuru bahk 
:~ diğer gıda maddeleri iJe de ödiye-

g.b~Cek bir mevkidcviz. Romanya bu 
1 1 - tk . .. ,ad.deleri de hariçten alıyor. ı 

tnernı k d tam e. et arasında yiyecek eyler e 
,.., bir zevk ve itivat birliği oldu&unu 

Unutmamak ıarondrr .• 
RornanYa ile varılan ticari anlaş· 

uıannı 'k f tı 1 i taraf icin kan:ı1hklı men n... 
a er ternın ettiği bikô.rdIJ'. Fakat 
:enraatıeı-den en bUyU211. ikl BaJ· 

aur. llıetnteketi arasındaki iktisadi 
rn nasebetıerin veniden faal bir dev· 
l"eYe gi-.. . b. 1.w• mll'" t f'k · •ııesıdir. Balkan ır ıgı. " 
e 

1 
Balkan memleketleri arasmda 

gittik~ 
dı e fazta yakınlıklar yaratmah-
la~tı~~un i~in de vakit vakit wp· 
k Yan·lmam ve nazari mUnar 
aşar.ıra .,. . . t e .. llk . -- ırışılmesi kifıwet f' .m ,.. 

d ll
1

~ 'R:ılkan memlPketll'lri anı.~m· 
ıı:. 1 

tisadi ınUna.sebeUeri a.rt.ırına.k· 

Hariciyemiz Diyor ki: 
Türkiye HükUmeti, · Anlaş 

Esaslarının Gelişigüzel 
a 

Tatbikını Kabul Edemez! 
Yolundan Gidiyoruz, Fakat Sulh 

Hakkımızı Müdafaaya Muktediriz 
Ankara, 5 ( TAN muhabirinden) - H~~y-

d lacak .... .-im hakkında üriye Hartcıye a yapı -T • 

Vekaleti muhtelif tarihlerde Milletler Cemıye-
tine protestolar çekmit ve taleplerde bulun
muştur. Türkiyenin inkir kabul etmez haki -
rmı ifade eden bu prote!tolara Mi:letler Cemi
yet=nden cevaplar gönderilmit ve mesele ~
miyetin 17 lkincikanun tarihli ruznamesıne 

ahnmıtbr. 

Milli Türk davası halini alan Hat.ay mesele

ıi üzerinde hükUmetimizin görütünü ifade e
den bu notaları ve gelen cevapları bildiri-

7orum. 

BiRiNCi NOT A.Ml:Z 

TOrk!ye Hariciyesinin ilk notası Milletler Cemiyeti 
umumi katipliğ'ne geçen ayın on beşınde tevdı edil
ınistir. Hariciye Vekili Dr. Aras Cümhunyet hüku
meti ii:inıa kaleme aldığı ve telgrafla bild..i'diği bu 
ilk notasına f.!U sözlerle başlamaktadır: 

''Milletler cemiyeti nezdindeki Türkiye daimt de. 
legeliği bana bildir;yor ki. 15 Nisan 1938 tarih;nden 
evvel Sancakta yapılması 18.zım gelen teşrii seçimle. 
rin icrası suretlerin! hazırlamak üzere oraya gönde. 
rilıniş olan kom:syon yakında vuku bulacak olan u. 
mumi reylere müracaatin şekillerlnı tesbite mahsus 
87 maddelik bir nizamname projesini konseyin şlm. 
diki re'sine tevdi eylemlşt:~. Bundan maada delege. 
mb: bu nizamnamenin icap eden idari tedbirler alın
mak llzere Fransa hükumetine, mandater devlet 81. 

fatile resmen tebliğ olunacağını bana bild'.rtnektedir. 

Diğer taraftan bu nizamname projes;nin bir .suretinı 
Türkiye CUmburiyeti hükümetine sırf bllgı olarak 
ve gayrı resm.J surette tevdi ettirdiniz. 
MUnderecatı bence henüz meçhuı olan bu projeye 

k ı hiçbir vazıyet almamakla beraber Türk·yeyı 

bir teşekkülün emri vakii karşısında bulundurmak 
ister gibi görünen Milletler Cemıyeti uzuvlannca 
itt:haz olunan hareket tarzından mütevellıt hayretı. 

mi izhar etmiye ehemmiyet veriririm. Bu hru-eket 
tarzına karşı hlikfımetiuun en kati ihtiraz kayıtları. 
ru dermiyan ettiğ'ni s.ze beyana mecburıyet hissedi. 
yorum. 

Milletler Cemiyeti komisyonu Sancakta mandater 
devletin fili iştırakile etütler yapmıştır. Bu çalışma 
birliği net:cesi olan n:zamname projesi bu ışte en zi. 
yade alakadar devlet olan Tilrkiye hükumetine "sa. 
deoe bilgi için ve gayri resmi surette,. tebliğ olun. 
mu§tur. Demek ki. proje bu gibi ahvalde tak;p edi!en 
usule göre M'lletler Cemiyeti konsevi reisi tarafından 
mi §eklen kabul edilmesi suretile kati mahiyetini ik. 
t 'sap edecektir. 

Bay umum1 katip: 
Elbette teslim eders'niz ki. konsev'n 29 mayıs ta. 

rih1i kararlannm icras1 bu yüzden hilkiımetimin mu. 
rakabesinden tamamlle kaçt1ğı halde diğer zamin 
devlet icra keyfiyetine en sıkı bir şekilde kanştırıL 
mıştrr. 

Halbuki konseyin yukarda anılan karanndan biri 
manda organlan Sancakta hayırhah ve bitaraf bir 
h8.mi otorite gibi değil. belki Sancakta faik olan Türk 
unsuru zaranna olarak intihaplar net'cesi üzerine 
geniş mikyasta tesir hasıJ edecek mahiyette daima 
müdahalelerde bulunan ~te ilgili h!r bıraf eih= hare. 
ket etmişlerdir. (Arkası 6 ınc1da) 

Vatandaş •• Türkçe Konuş! 

E ütün Vatanda şiarın 
Türkçe Konuşmaları 

için Kanun Teklif Edildi 
Manisa Mebusu B. Sabri'nin Takriri, Adliye 

ve Dahiliye Encümenlerinde Görüşülecek 
Ankara, 5 (Tan muhaotr•nden) -

Geçenlerde, Yahudıl~ruı l'ilrJdyedeki 
vazıyeUen hakkında Millet ~bclı.sıne 
bir kanun layıhası tek.Lf eden Mnnisa 
saylavı B. Sabn Toprak, \!oclis re. 
islığine yeni bir kanun ı.iı.yihasr tekli1 
etmıştir. ilk teklifile, rürkiyeye Ya.. 
hudi muhaceretinin tahdırli "ı .euyen 
B. Sabri Toprak, bu yenı "eklifile de 
türkçe ı .• muşma meselesi üzerinde 
durmaktadır. 

B. Sabri, bu yeni teklifi ~<'· Tiir. 
kiyede bUtün Türk vataııdaşlarmın 

türkçe konuşmalan mecburive"!nın 
kanun halinde tedv:ıı edilıt't'sım lil. 
ıumlu görmektedir. 
Manısa mehu~1. -··-lt va.tanı.ada 

oturup. rürk ekmeği yiyenJ"!rden 
milli TUrk dili yerine yal)anc1 dfl lruı 
lananlann şiddetli ceza.!ar-d. !:arptıru 
malanın istemektedir. · 

Bu yeni kanun teklifi, t.etkik edil. 
mek üzere dahiliye w :ıd!i,,e eneGmem 
lerine havale edilmL,ıir. 

Otobüs yo7wzluğunu tetkik eden 
mületlifler: B. Abidin ve 

B. Seyfi 

Müfettişler Faaliyette 

Hamallık 
işi İçin Bir 
Miiracaat 

OtobUs yolsuzluğu tahkikatile m~ 
guJ olan mülkiye müfettiş.len dür 
nep bir arada vilayette ke"'i!Jerinı 
tahsis edilmiş olan dairede sahahtaı 
akşama kadar uğraşmışlar, bubi}nE> 
kadar almmış olan ifadeJen karştla.f 
~ar ft meeaUertni blr araya toıı 

(Arkam 8 incide) 

KIS VE FIRTINA 
Karada ve Denizde 

Koı kunç Kazalar Oldu 
Bir Motör Karaya Vurdu, Tayfaları 

Güçlükle Kurtuldu, Beklenen 
Vapurlardan Bazıları Gele ,edi 

Denizde korkunç bir fırtına manzarası 

Hava son birkaç gün içinde lodos· 
tan poyraza ve poyrazdan lodosa dö 
ne döne. nihayet dün sabahtan iti!:>.t· 
ren tekrar karayelin tuzağına düştii 

Uzak A vrupanın birçok tarafların 
da. Balkanlarda kış çok şiddetlidir 
Balkanlarda milthiş bir kar fırtına 

sı büküm sürt\yor. Memk kPtinfr,de 
de, umumiyet itibarile hava çok bo
zuktur. Birçok yerlerde kar yağıyor. 
:iereler ve nehirler taşıyor. 

Son yirmi "ört saatin kar ve fzrw 
tına babelerlni buaya sıralıyoruz: 

( Aı kası 8 incide) 

Hava Şehitleri lç·n 
Mecl:ste Eir Miinakaşa 
Nafıa Vekilinin Verdiği izahattan 

Sonra Layiha· Kabul Edildi 
Ankara, 5 (Tan mu~abirınden) -

Millet Meclisi bugünkü top::ı:..ı· -.da 
hava şehitlerimızin a.;lelerine ıkramı 
ye ver.ilmesi hakkındaki tekıit Dze 
rinde candan münakaşalarla meşgul 
oldu. 

Vazife esnasında şehit olan pilot 
Ekremle mak;nist Saminin ll'iPlerine 

Milli Bayram 

beşer bm liralık ikramiye vetllmesf 
hakkrndakı kanun görUşUlilrken &y 
Refik Şevket Lnce söz alarak e71.ilm. 

l. dedi ki: 
"- Bugün Ekremle Sami ıel-: .. ol. 

muştur. Türk'ye tayyarecll:_;i yarın 
da, öbür gUn de, bun1~- ıthi .. ~'- ·Lıer 

(Arkns1 .S incide) 

Günlerimizden 

Adananın kurtu'uşunu 
hevecanla kutladık 

'Adanada Atatürk laeykeli ce Zaler abiclui 
[Kutlama töreninin tafıilab 6 ncı aayfamızdadır.] 
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Yazan: 

J\li Haydar Mithat 

Recep Paşa 

[Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

Tiirk·Romen 
Ticaretinde 
Yeni Esaslar 

Bir Hal' Tasavvuru 

Türkiye - Romanya· arasındaki 

yeni ticaret ve kliring anlaşmaları 

ile merbutlan dün saat 13 te Bükreş 
te sanayi ve ticaret nezaretinde me
rasimle imzalanmıştır. Yeni anlaş • 
mıya Türkiye namına Hamdullah 
Suphi Tanrıöver ve lktısat Vekaleti 
Müsteşarı Faik Kurdoğlu, Romanya. 
namına da Nazır Juguto imza koy -
muşlardır. 

-88-

P aris Jön Türk kongresinden 
birkaç gün soma Abdülha

mit, beni, Prens Sabahaddini ve 
kardeşini ceza kanununun 371 ve 
372 inci maddeleri mucibince mü
ebbet kalebentliğe mahkıim ettir
di. Bu mahkıimiyet, mallarımıza 

tasarruf hakkımızı da kaldmyor
du. 

Abdülhamitten bu yolda bir ha
reket bekliyordum. Müteessir ol
madım. Abdülhamide bir tel~f 

c;ektim. Dedim ki: "Mithat Paşa
nın idamından dolayı asıl me.sul 
sizsiniz. Elimdeki deliller, siziın ka. 
til olduğunuzu bütün dünyaya is
pat etmiye kafidir.,, bu t.elgrafrn 
suretini Fransız gazetelerine ver
dim. Birçoklarında Ablülhamit a
leyhine §iddetli makaleler çıktı. 

Pariste toplanan kongreden bir 
mUddet evvel lngilterede Manş sa 
bilinde Folksten §ehrinde yerleş -
miştim. Doktor Sükutinin çıkardı 
ğı Osmanlı ga.zet.esinin idarehane
sini evime aldrm, yardım ettim. 
Bir taraftan da Sta.ndark Times 
Daily Telegraph gibi günlük gaze 
telere ve Ninetcen Century mec
muasına Türkiyeye dair makale
ler yazıyordum. 

1903 senesinde Ismail Kemal 
Prens Sabahaddin ve Prens 

Lfitfullalı Londraya geldiler. Ter
tip ettikleri toplantıya beni de ça 
ğırdılar. Maksat, Abdülham.idin 

hal'inin yolunu aramaktı. Hayd 
Park otelinde birleştik. Londra 
sefareti başkatibi Reşit Sadi Bey
le Hüseyin Tosun Bey ve Vasilaki 
Musoros Bey bizfuııe beraıberdi. 
Reşit Sadi Bey, banker Ernest 
Casselden borç olarak 10,000 lira; 
temin etti. Bu para, teşebbüse esas 
olacaktı. Reşit Sadi Bey bir vesi
le ile Maltaya gitti. Orada Recep 
Paşanın astl maksada vakıf bulu
ınan yaverlerile temas~arda bulun 
du. 

Tasavvur şu idi: Recep Paşa 

bir fırka askerini, manevra baha· 
nesile Trablustan üç gün uzak bir 
yere gönderecekti. Vapurlar ora 
da hazır bulundurulacak ve asker 
bindirilecekti. Elimizde on bin lira 
ile temin edilecek olan bu vapur
lar Çanakkaledcn geçerken, asker 
ambarlara gizlenecekti. Vapurlar 
'.Ahırkapı önünd.e demirliyecekti. 
Evvelce adamlar gönderilmiş, dE>
nizin derinliğine bakılmış, vapur
ların sahile nekadar yaklaşabilece 
ği kestirilmişti. O cihetten. tehli
ke yoktu. 

Ismail Kemal Bey, tstanbulda 
askere okunacak beyannameyi bi~ 
le hazrrlamrştı. Toplantıda bu be
yanname de müzakere mevzuu ol· 
du. ~ 

lngiliz bankeri bize neden para 
\"eriyordu? Buna dair Prens Saba 
haddin talakatli bir nutuk söyle
di. Bankerin, milleti bir zalimin 
pençesinden kurtarmak gibi in· 
sanca bir maksatla hareket ettiği 
ni ve bu para sayesinde Abdülha
ttıidin hal'i mümkün olursa Istan
bulda bir heykeli dikileceğini söy • 
ledi. 

Toplantıda bulU1lan banker, bu 
sözlerden çok bir şey anlamadr .. 
Onun herhalde spekülasyona dair 
tasavvurları vardı. Asker dolu va 
purlar selametle Çanakkaleyi g&
çince herkesten evvel telgrafla ken 
disine haber verilmesini istiyor • 
du. 

TeşebbUsün ilk safhasmd1Ul 
haberim yoktu. Ancak Lon 

arada işi bana açtılar. "Babaruzm 
!katilini imha etmiye gidiyoruz. In 
tikamrruzı alacağız.,, gibi sözler 
söylediler. Maksat elimdeki para· 
yı alıp bu maksat için kullanmak,.. 
tı. Tasavvurun ~ekli ve neticesi 
hakkında bende Umit yoktu. Elim 
deki para da. hudutsuz bir zama.n 
'A vnıpada yaşamam ve ça.lıışma.m 
için tAmndı. Hal' teşebbüsüne fi
ili surette kansmadım. Bunun haıi 

Mahmut Paşa 

. cinde umumt gayeye faytlalı ola
cak surette çaltşmıya devam ettim. 

Ingilizden alman 10,000 lira ye
tişmedi. Mısır Hidivinden para 
yardımı istendi ve dört bin lira a
hndı. İsmail Kemal Bey bunun 
için Mrsıra gitti. Bunu duyduğum 
zaman hal' teşebbUsUnUn suya dUş 
tüğünU ve Hidivin işi Abdülhami
de haber vereceğini anladım. Nite 
kim de öyle oldu. tsmail Kemal 
Bey, eline geçen epeyce bir para.
yr geri vermedi. !ki taraflI oyunu
na da bir taraftan devam ederek 
Recep Paşaya şu haberi gönderdi: 
"Askeri Arnavutluğa göndermek 
ve Arnavutluğun istiklaline çalış
mak daha doğrudur. Bu suretle de 
Abdülhamit tehdit edilmiş otııır.,. 

Recep Paşa bu gibi entrikalara 
alet olabilecek bir adam olmaktan 
çok uzaktı. tsınail Kemalin teklif~ 
Jerini şiddetle reddetti. • 

Ingilizden borç ahnaın on bin li 
radan yedi bini geri verildi. Geri 
kalan üç bini de Sabahaddin Bey 
faizile ödedi 

Ben tamam ne Tngilterede yer 
leşmiştim. Bazan kl§t ge

çirmek iqin Mısıra gidiyordum. 
Buna sebep hıgilizler hakkında 
derin bir sevgi duymıundı. Ingiliz 
ler memleketteki yenilik hareketi
ne büyük bir alaka ve yardım gös 
termişler ve babama c:ok yardım 
etmişlerdi. Yıldız mahkemesi eı
rasmda usuller haricine çıkarak 

babam için şiddetli mücadelelere 
atılmışlardı. 

Ingilterede· ikametim 1904 sene 
sine kadar devam etti. Ingiliz dev 
let adamlarile sıkı bir temas ha
linde idim. Ne çare ki. Ingiliz siya
seti değişmişti. Bizi Ruslara karşı 
koruyan siyasetten eser kalmamış 
tı. Aksine olarak Ruslarla anlaş.. 
mışlar ve Asyada menfaatleri tak 
sim etmişlerdi, 
Görüştüğüm birçok Ingiliz dev 

let adamları, hatta Lort Gürzon 
bu anlaşmanın aleyhinde bulunu
yorlardı. Ne çare ki, Abdülhamit 
lngilizlerin Yakın Şarktaki 

menfaatlerini baltalamış, yerine 
Almam. siyasetini geçirmişti. Bağ
dat hattını bile Almanlara vermiş
ti. Abdülhamit ölmelen lngiliz si· 
ya.setinin yeniden değişmesine ihti. 
mal yoktu. 

(Arkası var) 

Bir Günde 3 Kaza 
Şehrimizde bir gUnde üç otomobil 

kazası olmuştur: 

1 - Şoför Ismallin idaresindeki 
3618 numaralı kamyon Bomontide 
tramvay bekliyen Ibrahime çarparak 
yaralamışttr. 

2 - Şoför Feridln kullandığı oto. 
mobil de 130 nunuı.raJ.ı tramvayla. çar 
pışrru~:rr. Her' ilcisi de hasara uğra. 
mışlardır. 

• 3 - Ayazma caddesinden geçen 
şoför Mehmet Eminin idaresindeki o. 
tobiis birdenbire kar,ısma çıkan Mu.. 
rat isminde 11 ye.şlarmda. bir ~ocuğa 
ca.rı:mu.ş ve yara.la.mıştır. 

Anlaşmalar bu ayın 13 ünden iti
baren meriyete girecektir. Eski ala. 
caklar yine esasta malen olmak üze
re hususi tediye şartına bağlanarak 
ayrı bir hesaba alınmıştır. Yemden 
başlıyacak olan kliring hesaplarında 
Türk lirası primsiz olarak 82 leyden 
hesaplanacaktır. Karşılıksız tediyat 
yalnız milli bankalar yolu ile olacak. 
tır. Anlaşmanın müddeti bir senedir. 
Anlaşmıya bağlı birkaç protokol var. 
dır. 

Kurdoğlunun reisliğindeki heyeti. 
miz dün, BUkreşten hareket etmiştir. 

Köy Salgınlarını 

Azaltmıya Doğru 
Aydın, (TAN) - Köy manevi şah 

siyetlerinin gelir sahibi yapılması ve 
salgmm yavaş yavaş kaldırılarak köy 
masraflarının köY, iradile temini yo
lundaki tedıbirlerin fa~ası gö_pilmi 
ye başlanmıştrr. Koçarhda bu yıl köy 
n8.mma. ektirilen tarlalardan 16 btn 

kilodan fazla muhteif mahsull alın
mıştır. 

-.-0--

7 Kilo Afyon Çıktı 
Eroin kaçakçılığından mahkfun bu 

lwıan Mayerin kardeşi Rahami'nin 
Ka.smıpaşadaki evinde .görülen lüzum 
üzerine arama yapılmış. 7 kik> afyon 
bulunmuştur. 

Taksimde Mehmet isminde birinin 
üzerinde de bir miktar esrar btılun. 
muştur. Her ikisi hakkında. da takL 
bata başlanmıştır. 

Gelen Göçmenler iskan 
M ıntakalarına 
Gönderiliyor 

Evvelki akşam Köstenceden 1690 
muhacir getiren Nazım vapuru, dün 
Sirkeci rıhtımına yanaşmıştır. Mu
hacirler., beraberlerindeki eşya ve 
hayvanları ile birlikte karaya çıkarıl. 
mışlardır. Bunlar, d•::ığrudan doğruya 
iskan mıntakaları olan Kll'klareli, 
Çatalca ve Sili vriye gönderilecekler. 
dir. 

Türkkuşuna Yazllma 
Müddeti Bitiyor 

TUrkkuşuna yazılan talebelerin sa.. 
yun 300 il bulmuşt~. Bu talebelerin 
sıhhi muayeneleri yakında şehrimiz. 
de yapılacaktır. Yazılma müddeti bu 
ayın 10 unda nihayet bulacaktır. 
TUrkkuşuna girmek istlyen talqbe. 

ler, mektepten alacakle.n fotoğraflı 
vesika, altı fotoğraf ve nUfus cüzdan 
lart ile beraber en geç bu tarihe ka. 
dar Hava Kurumu Istanbul şubesine 
müracaat edeceklerdir. 

-<>--
Bıçakla Göğsünden 

Yaraladı 
Aksarayde. MUmtaz sokağında. 12 

numaralı evde oturan Hayrettlnle 
ka.ymbiraderi Feridun a.ilevt bir se. 
hepten dolayı kavga etmı,ıerdir. Fe. 
ridun, Hayrettini bıçakla kolundan 
ve göğsünden yaralamıştır. Yaralı 

Musevi hastanesine kaldırılarak teda 
vi altına alınmıştır. 

Kaldırllacar< 
lstihlôk Vergisi 

Hazrr ilaçlardan istihlak vergisi a. 
lınmaması yolundaki karar, haziran
dan itibaren tatbik edilecektir. Bu 
resim şimdiye kadar hazır ilaçların 
üzerlerine pul yapıştırılmak suretile 
tahsil ediliyor ve reçete ile yapılan. 
!ardan alınmıyordu. 

Gaziantep Dokumalarının 
Kontrolü 

Gaziantep, (TAN) - Dokumacdık 

işlerinin ticaret odasınca sıkı bir ,kon 
trol altma almmr& bulunması çok iyi 
neticeler vermiştir. Bu suretle ihti
k!r yapdması önlenmiştir. 

Buglln Gaziantep dokumacıhğmın 
harice sevkettiği mallar hep sağlam 
d:rr. ipek işleri de ticaret odasınca 
bu yıl sıkı bir surette müraka.be edil 
mektedir. 

Oda Meclisi, Dün 
Valinin Nutku ile 
AçlldıSeç·m apddı 

Oda meclisi azalan, yeni yılın ilk toplantısında 

Ticaret odasının yeni umumi mec-ı-
lisi, dün saat 15 te ilk toplantısını A b 
yapmıştır. Toplantıyı vali ve belediye m a r Ve 
reişi Muhittin Ustündağ bir nutukla 

açmıştır. B. Muhittin Ustündağ, bu A t 1 
toplantıyı oda için hayırlı ve feyizli n re p o a r 
bir çalışma devresinin başlangıcı ad. 
dettiğini söyliyerek azaya muvaffa- B • ı • 
kıyet temenni etmiş ve demiştir ki: 1 r es, ıyo r 

c- İstanbul &ibi, iktısadi faaliyetimizirı 
ön safmda yer alan, sinesinde topladıiı iş Birkaç gündenberi şehrimizde tet. 
ve sermaye kuvveti sayesinde milli randı k.iklerde bulunan gümrükler umum 
manımrzm arttmlmatmda en ileri bulunan müdürü Mahmut Nedim, dün de mu. 
bir şehirde, odaya düşen vazifeler ehemmi 
yctıı ve ıumul\UcSür, ha.faza başmüdürü Hüsnüyü ziyaret 

Istanbulun coğrafi mevkiinJn bariz huıu etmiş ve kendisile gör~üştür. Bay 
siyetinden, hemşerilerinin i~ sahalarındaki Mahmut Nedim, dün bir muharriri. 
teşcbbüı kuvvetlerin(len ve bilhassa Cüm m.ize tetkikleri hakkmda ~unlan söy. 
huriyet Hükfımetinin yapıcı ve başarıcı yar lem.iştir: 

dımlarmdan istifade eden Istanbulumıız "- tstanbi.tlda ambar ve antrepo 
umumi harp sonrasının dünya iktısat ile diye ayrı ayn yerler vardır. Halbuki 
minde meydana getirdifi değişikliklerin 
pek tabii olarak kendisinde bıraktığı derin bunların dünyanın her tarafında ol. 
ve kuvvetli ideri gidermeğe, iktısadt sar duğu gibi bir tek unvan ve muamele 
smtılan yenmeie çalışmaktadır. Büyük ıeh altında toplanması ve hepsinin antre. 
rimiz için gönüllerimizin istediği daha ve po muameleslııe tabi tutulması ka -
rimli ve daha büyük iş hacmine biran evvel rarlaştmlmıştır. Bu suretle tüccar le
ka"1lşmalr ve bu sure~e elde . edilcc~k ge hine bir kolaylık temin edilecek ve 
niş refah heqefinin feyız ve nımetlerınden · t" b l d di ~· faz! 
milletimizi faydalandırmak mecburiyeti kar uccarm am ar ar a ver gı a ar· 
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Yolculara 
Tuzak Kuran 
Yaramazlar 
Zabıta, insanları serçe gibi tuzağa 

düşüren bir düzüne yaramaz çocuk 
hakkında yaralama suçundan tahki.. 
kata. başlamıştır. Yaramaz!arm eğ • 
lence maksadile yaptıkları bu işten 
yaşlı bir kadının kalça ke~ği kırıl. 
mıştır. Hadisenin tafsilat ş•Jdur: 

Geçenlerde eski Harbiye mektebL 
nin duvarları tamir edildığı için ora. 
ya kum yığılmıştrr. Bunu gören civar 
mahallenin çocukları akşamlan bu. 
rada toplanarak kumlıırla oynamıya 
başlamışlardır. 

Nihayet yaramazlar, kum yığınının 
ortasını oymuşlar. üstüne uzun bır 

tahta koymuşlar ve ucuna. da bir ip 
bağlamışlar. Hava kararmıya başla. 
ymca tahtanın üstüne hafif kum a. 
tıyorlar, sonra da duvarın arkasında 
pusu kurarak yolcu bekliyorlarmış. 
Yolcu, ayağını tam tahtanın üstüne 
atacağı sırada ipi çekmek suretile dtl 
şürürler ve eğlenirlermi.§. 

Teşvikiyede Sadrazam Sait Paşa 
konağında oturan Ahsabet te geçen.. 
!erde buradan geçerken yaramazlar 
yine köşenin karanlığına çekilmişler 
ve yaşlı kanın kumların üetlinden yt1 
rürken ipi çekerek zavallıyı tuzağa 
düşürmüşlerdir. Onlar kahkaha ata. 
rak kaçarlarken kadın çukurda inle.. 
m.iye başlamıştır. 
· Y·olcular, kadını çukurdan ç:ka.rnnf 

Iar, polis işe el koymuş ve kadrom 
unkıfahz denilen kalça kemiğinin or. 
tadan kırıldığı görülmüştür. Tabibi. 
adil Enver Karan, kadını dün de evin 
de :muayene etmiş ve raporunu ver. 
mi§tir. Polis tahkikata devam etmek.. 
tedir. 

Üniversitelilerin Peıte 
ve Atina Seyahati 

Hukuk talebelerinin Bükreş ve Pet 
te seyahatleri katileşmiştir. Beşi kız 
olmak Uzere 25 kişilik bir talebe gru. 
pu ayın 15 inde BUkreşe gidecektir. 
Talebeler, Bükreşte 3 gün kalarak 
ayın 20 sinde Peşteye geçeceklerdir. 

ıısındayız, Biliyoruz ki harp sonu dünya diye azaltılacaktır.,.. 
smda gittikçe çetinleşen millt varlık dava Umum müdür, bırkaç güne kadar • ~ 
larmda, ticaret ve sanayie nıUmkün olabl .b.nh.o.ra.-;yo. dön.o-o-t.i.1..... ııı OIKl\.A"l-: :>/"\ 1 H~Lr\ 
lecek en ıreniı inkişafr vermek iş hayatın . • ""'S" 

da bütün vatandaşlara yer hazırlamak, mil Bir Genı!'!, ElektrilC •~~~~~~!!iiii!!~~~~~!!!ii!.iii~ 
ti siyi ve ıermayeyi lnymetlendirmeie 'S' V iyanada bulu.:_an __ sum~r Bank ~u.aı 
çalışmak en mübrem zaruretler olmuştur, Cereyanına Kapalaral< müdürU, önumuzdeki hafta içındo 

Sizleri bu yolda bir çok hamleler bekle Öldü ~ehrimlıc dönecektir:. B, Nu~ulla~ Esad~ 
mektedir. dün ıehrimi.ze geldl11 baberı doiI'Q delil 

Bu topraklarda yoktan bir devlet ve mll KadıköyU.nd~ bir genç elektrik ce- dir, 
let yaratan Atatürk son nutkunda buyuru reyanına kapılarak ölmüştür: 
yor ki: cTüccu, milletin emeğini ve öire Aynalıçeşmede Z ;varun odun de. 
timini kıymetlendirmek için eline ve zeka posunda çalışan Zühtü, odun kesmL 
sma emnlyet edilen ve bu emniyete liyakat ye mahsus elektrik kordonunun du.. 
göııtermesi gereken adamdır.> Inkıl~p re 
jiminfn hakiki ticaret ve ıanayi erbabı olan yunu tutmak isterken cereyana tu-
ıizlerin bütün işlerinizde bu vecizenin ihti tul.muş ve bayılmıştır. llk tedavisi ya 
va ettiği milli buyuruğu göz önünde tuta pılmak üzere derhal otomobille Hay_ 
cağmızdan şüphe etmiyorum.> darpaşa hastanesine kaldırılmış, fa.. 

Riyaset divanına ve 

idare heyetine seçilenler 
Açış nutkundan sonra, en yaşlı a. 

za Murat Furtun, muvakkat reis se. 
çilmiş ve riyaset divanı seçlmine baş 
lanmıştır. Neticede yirmi dört rey i. 
le birinci reisliğe Mithat Nemli, ve. 
killiğe Ahmet Kara, Ik.inci reisliğe 
Ziya Taner ve vekilliğine Yusuf Ziya 
Oniş. muamelat müfettişliğine Ziya 
Kınacı, hesap müfettişliğine Se.bri 
Tilten, kongre murahhaslığma Hasan 
Vafi, Sait Omer getirilmişlerdir. 

Daha sonra idare heyeti seçimi ya 
ptlmıştır. Bu seçimde de Murat Fur. 
tun, Osman Nuri, Ahmet Bican, Şera 
fettin Alemdar, Sadettin Serim ka • 
zanmışlardır. 

kat yoıaa ölmüştür. 

Türkiye • Amerilia 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

Türkiye ile Amerika arasındaki ti -
cari münasebetleri inkişaf ettirecek 
bir anlaşma vücude getirmek üzere 
önümüzdeki ay içinde Amerikaya bir 
Türk heyeti gidecektir. 

Amerikadaki ticaret konseyimiz 
de bir muavinlik ihdas edilmiştir. 

Bir yaralama claııası 
Dün Asliye birinci ceza mahkeme. 

sinde bir öldürme kastile yar:olıtma 
davasına başlanmıştır. Suçlu Has -
köyde kahvecilik eden Tosundur. To. 
sun meslekdaşlarından Ilyayı bıçak. 
la ve ağırca yaralamaktan suçludur. 
daha evvel katilden 10 sene hapse 
mahkftm ol.muş, cezasını Is.tanbul ha 
pisanesinde doldurmugtur. 

Mahkemede her gey! inkA.r etmiş. 
tir. Duruşma, şahitlerin çağırılması 

için talik edilmi§tir. 

• 
Ş ehrimizdeki lambaların beşte nc:n re 

ce yansı söndiırülmektedir, Beledi 
sabaha kadar yanan labmalarm sayıla ye . l 

rmx çotalt.maYa karar vermııt r, 

• 
Y dliye sarayı binaamm yapılacağı ye 

re rastlıyan on binanın istimlak mll 
amelesi bitirilmiştir: 

• 
B lnalardaki Jlğımlarm ıımuml bnall 

zasyona bağlanma tarzları bakkıo 
da bir proje yapılmr,tır: Bunun için alına 
cak ücret tarifesi de tespit edilmek üzer• 
dir: 

• 
S okak lsimlerini gösteren emaye l~ 

halar çabucak bozuldutu ic;:ln bu1' 
tar, diler Avrupa oehirlerinde olduiu ribİ 
saç üzerine kabartma yazılarla yapılac~ 

tır: 

• 
Ş ubatta Florya ile Boğazdaki bazf 

yerlerin ağaçla.ndtrılmalarına baoı-
nacaktır: 

• 
E tektrik ve havagazi tarifelerini tel 

kik edecek olan komisyon relece1' 
hafta, tramvay komisyonu da ııubatta tof 
lanacaktır. 

• • 
B elediyece satın alrnın1' olan Terkol 

Sirketine her yıl ödenen 1,300,lsS 
Fransız franrrnm 1937 ıeneaine ait takılıi 
de ıenenin son günü tediye edilmiıtir: 

• 
K ahirede toplanacak olan beynelmilel 

ceza hukuku kongresine iştirak ede 
cek heyetimiz, Mıııra gitmiştir: 

Oda Meclisi, Atatürke, Millet Mec. 
lisine, Başvekfilete ve Iktısat V ek!le. 
tine telgrafla meclfain saygılarını bil 
dirmeyi kabul etmiştir. Bir kaza ge. 
çirmiş olan oda reisi Mithat Nemli. 
ye üç kişilik bir heyet gönderilerek 
eağltk temennisi İle seçim neticesinin 
bildirilmesi kararlaşmı§tır. Seçim so. 
Lunda yeni meclis aıalarile oda me. 
murlan ve gazeteciler bUf ede ağır lan 
mı§lardır. \TAkVi~ill~HAYAJ 

Bfgada Zabıta Yakaları 
Çok Azaldı 

Biga (TAN} - Kazamızm bUtUn 
köy ve nahiyelerinde telefon teşkilt
tx mükemmeldir. Bu sayede, en kü
çük bir hdisenin bile faili derhal ya 
kalanmakta.dtr. Her köyün ihtiyar he 
yeti odasrndaki telefonların b~mda 
daima nöbetçi kalmakta; merkezle 
ra.brta hiç kesilmemektedir. 

1150 köyü olan kaza mmtakasmda, 
ufak tef ek zabıta hadiselerinden b~ 
k.a vuku.at olmamaktadır. . 

6 kıncı!Cinun i938 ı 
YURTI A HAVA v AZIYETl PERŞEMBE 

Yurdumuzda ha,... tamamne kapalı ve 
yaixıtı reı;mektedir, Yatıılar Kocaeli, 
Zonguldak, Izmlr, Ankara, Amaıya, Dlyar 
bakır, Erzincan, Trabzon ve Kayaeride 
yafmur, Caııakkale ve Eıkiıehirde kar ıek 
linded!r. 

Rüzrlrlar ılmalden, Trakya ve Marma 
ra havzaamda kuvvetli, Ece ve cenubt A 
nadoluda timalden orta kuvvette, Karade 
niz kıyılarında ftrtma halinde ve ·,arkt Ana 
dolunun ıimal muıtakalarmda kuvvetli ea 
mektedir, 

Şehrimizde Hava 
Dün, lstanbalda hava Hbahtan aksama 

1 inci ay Gün: 31 Kaıınn: 6J 

Arabt: 1356 Rumi: 1355 
Zilkade: 4 Biri.ncikanun: 24 
Güneş: 7,26 - Og1.e: 12.~0 
!kindi: 14,42 - Akşam: 16,15 
Yatsı: 18,32 - ImsAk: 5,•0 

13:• 
kadar tamamen kapa.lı ve yağmurla 1&1rıt~ fil 
§imal istikametinde, saniyede 15 metre ,fJ leı 
ratle esen rllıglr devam etmiştir. 

En yüksek ııuhunet, 6,9 santigratta'. S• r'e 
at 14 te hava tazyiki 751,8 milimetre idi, 

24 aaat zarfında yafmurun metre mur•1 

bama bıraktriı su miktarı 6 kilogrµndıt: 
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- Dünya Gazetelerinin il Meşhur Alimler l Birinci Sayla Hab.!_r._le_r_i _ _. Japonyaya, Boykot 
R h d•ı . 40 ISPANY A: 

omanya Ya u 1 erı Kararı Verdiler 
y asmdan Asağı Kadmları T eruelde Bunlar Arasında Einstein, John Dewy, 

l.şle'r·ınde Ku
1 

llanamıyacak Asilerin Bertrand Rossel! ve Romain Rolland Var 
Bükre,, 5 (A.A.) - HükUmet gazetesi olan Tzara Noatra me- H i.i c um 1 arı Nevyork, 5 (Radyo) - Methur riyaziyeci Profesör Einıtein, 

&ai nazırının bir emirnamesini ne,retmektedir. Bu emirname mu- filozof John Dewy, Bertrand Rossel, ve Fransız muharriri Ro-
eihince y ahudilerin kırk yqından ·&f&iı Romen kadmlarmı hiz- BOŞ ç I kt I main Rolland Japonyaya kartı boykotaj tatbiki için bir beyanna-
laıetlerinde kulanmaları yuaıktır. it idarehanel~ne de b.u yol: me iınızalamıtlardır. Beyannamede bütün millet'erin bu boyko-
~ · d --•---t Yah dilenn kadın tıcareti taı"a İAtiraki tavsiye olunmakta ve bu boykotajın, bütün Japonla-eın.rler verilmiftir. Bun an IDiUUA u Londra, (RADYO) - Ispg.nyada. T 

h.pına.lanna mani olmaktır. FRANSA.. asilerin Teruel'e hücumu son üç gün rm, Çini kamilen tahliye etmelerine kadar devamı iatenmeldedir. 
"' Londra, 5 (Radyo) - Uzak Şark. .uaJıUiye nazırı Yahudi muharrir - de zAfa uğramış ve her iki taraf, an-

ler k •-~ ... Tatııng_ ·ı )>ıi,KJ _:.:_ tan alınan haberlere göre, Çin tay. 
1 . ullanan bir çok vilayet gaze....- Jaşılan, kışın şiddeti yUzilnden m~ - ' \. r ent§in -
er"ıni kapatmıştır. Bunla.rm arasın· Facist Suçlular hiın l>ir ilerleme hareketinde buluna l-\. ~r 1T, ~-U-=A~~ yareleri bugür Vuhu'nun üzerinde 
. rno Ovitzde almanca o ara ma.mıştır. Asiler son resmi te ligle- ~,.G,. ~T~lichowff. 

0
.,..a . .. b ela Cse l k S b • . ~,, .. · a iyJan .l.. RjO P ..t · .. ··" ·~ uçmuş ve bombalar atmıştır. Z-ayia.. 

'1.xr '(e~a " Lı~. 1ıun~~· <].' ~a:!.J' "~~ lunuyorsa da Şanghaydan bild;ddi. 
llıti1)ar eden bütün gazeteler de var- Mahkum Oluyor rinde, muharebenin Terueı etrafında .... .., .,...~HANSI <~_')..Ts i R c." ~c, tm miktarı henuz anlaşılınanlUl u.. 

· Paris, 5 (A.A.) _ Totali.ter tema. devam ettiğini ve 11 hükumet tayya , t . ~e.nı___ \ ~ k'l 
Bu tedbir ya.zılarile Romen mille resi düşürdüklerini bildiriycırla.r ve .r:' 4J y; J)Y.N,· ?>' _ ·~:.~ _ f ~ -~ ğine göre, Japon ordusu, çe ı en ve 

tine zarar ~ernuş· olan diı':Ter büttin yUilere sahip siya.si bir teşekkül ol~ sis ile şiddetli sogu· ğun hae8atı gü"· . Sıan ,.,,. ~o.;R" • uch;-w . ;ç&_w alman telgraftan kontrol etmek mak 
- c "Rassemblement Fra.nça.is., meselesı ~ "'*''"~ .,..,..• w~ucho,,;sB, ~ Co ll)~zetelere de teşmil olunacaktır. leştirdiğini ilave ediyorlar. ;_rurı9 ~ . .. ~'HOF {~ . ... ,, ' , ·~c __ s~dile Ea. s.tern Northern ve mm~r 

n hakkın.da. mahkeme tarafından bir -~ - 'L '--- w-· • - · 1 P ifi k bl k alan b .. . Qütün departman ve belediye mec Barselonanm resmi tebliğine göre, ·""" ....;.;;- -.... ·. l'i.J~,,.., ' 0 ~ cıa ac c a o umpany ~ 
lieıerinin feshine müteallik bir ka. - karar verilmiştir. Mahkeme, bu teş- 8.sielrin Teruel'e karşı bütün hücum · .JıratrPE'i' .... ~·, .~ .. ~:.. rolarma sansür memurları koyrquş. 

•u.ıune isdar edilmiştir. l lan akamete uğramıştır ve asilerden ~ z-a..., kil!tm ibtilfilci birlikler hakkında ~MAffK~ f.A .• NH SH"1(6'<'-"' _ tur. Dün Japonların nöbetçiler ikame 
'()o h dan v ki kararnamenin tatbiki neticesı 0 a. ğm , ~ · 11 iıı Hantc:ho.., · • - etmiıı olduklan International Raılio'-. "a udilerin kırk yaşın aşagı şehir içinde vali kona a iltica e< en o ıoo 200 300 ... ·" 1,4~ -:s • 11llde hizmetçi kulJ.anmalan menedil rak feshedilmiş olan "Fransız tesa.. ıer de teslim olmuşlardır., Hararet, !:::::=::;;;;;;;;;;;;;;====;;;;i;;;;;~:.;;;;;-~ nun memurları, bu sabah vazıfoleri 

iniştir nüdü,. teşkilatından başka bir şey 01- sıfırdan aşağı 27 ye kadar inmiştir. Çinde bugünkü harp1enn vazi- başına gelmemişlerd'r. Bu yüzden tel 
atıkreş, 5 (A.A.) - Bükreş polis madığı mütalea.smda bulunm11~ttb1r. Asilerin bir tayyaresi diişürillmü:J • yetini bu haritadan iyice siz servisi bozulmuştur. 

ltıiidUrü kralın t tı rinden Mahkeme, teşkilat reisi bın aşı t:ı- Londra, 5 (A.A.) - San rrkm be. "'~ ve mu eme e ur. t k. eJ b•t• •.,. 
~neraı Gabriel Marinesco'ya bir Rena.ud'yu Uç bin frank para cez~s~. Parls, 5 (A.A.)-Tenıel cephesinde a lp e ı ın... yazlar boyunduruğundan kamileıı ha 
dahiliye ım.Usteşa.rnım haiz olduğu na ve diğer zimarndarlardan het' b~ maktul düşen ikisi Amerikatı, biri 1n -------------- las bulması lazım geldiğini söyJiyen 
6al8.hiyetlere müşabih salAhiyetler ni de biner franga mahktim etm·st'r. giliz üç gazetecinin cesedi bu sabah MISIR ı Japonya Dahiliye nazırı Amiral Su. 
:\'erilı:niştir. BlB iSTASYONDA INF1LAK Parise getirildi ve gazeteciler etugu'nun beyanatı Londrada. tees 

lngiltere - Romanya Paris, 5 (TAN) - Bir istasyona tarafından karşılandı. sü.fle karşılanmıştır. Fakat amiralin 
.. Londra, 5 (A.A.) - Oğrenildiğine meçhul bir adam tarafından bırakı. lngiltere • Portekiz Veff ParfİSİ bu sözleri, dahil'ye nazırlığına geti. 

gore, İngiltere hükiimeti sefiri vası. lan cehennem bomba.lan infilak et. Londra, 5 (A.A.) _Bir Ingi1iz as 1 rilıneden evvel söylediği ilave olun -
::~~· Romanya hükumetine dost&.- miş, bu yilzden çıkan yangın hemen keri heyeti. Portekiz erkanıharbiyesi kiye Ayrddı makta.dır. Fakat bu sözlerin Ingiliz -
. ır nota vererek, Londra kabine. söndürWmüştür. ile şubatta görüşecektir. Görilşmele Kahire, 5 (Hususi) _:_ Veft Parti- Japon münasebetlerinin dilzelmesine 

ftinln 9, 12, 1919 tarih:ooe Pariste im re ehemmiyet verilmekte ve !spaııya E:tıgel teşkil etmiyeceği söyleniyor. 
- edi --• A • ••• k sinin uı;,..,d:ıgı· ayrılrk bir emrivaki te,. --a. hniş olan ve ekalliyetlerin hu. KIS ••• •• •• • • • • • meselesinin iki ta.raf arasmda i itti 04~ ,.. Ing'liz mahafiiin•n bu sözlere göster 
'!.... .. • kt di kil etmektedir. Veft partisi clünkti ~ı.utunu kefalet altına alan muahede fakı sarsmadığı ileri suriılme e r. diği kayitsizlik. Japon hükfunetinin 
~ ,_., .ı büylk bir alaka göstermek. HABERLER Umumi kanaate göre ltalya.Almanya parlamento toplantısından sonra iki verdiği teminata atfolunuyor. t\.nla.. 

Olduğunu hatırlatmıştır. ve Portekiz arasTndaki yakmlTk Is • kişiyi daha partiden çıkarmıya karar şdan Japonlar bu beyanatın şahsi 
ANKARA.DAN: panya çerçeves ini a'1'ffiamaktadır ve vermiştir. Bunlar, meclis reisi Ahmet kanaat mahsulü olduğunu bildirın;ş. ~ILISTIN: 

~ 
Bir Beyaz Kitap 

Neşred:ldi 
11,,11..0?dra, 5 (TAN) - Filistin me. 
"'esı · · • ~il· . ıçın neşrolunan beyaz kitapta, 

to latıne yeni bir tahkik heyetinin 
· lldetilecegı·· h tin Fil'stin' tak lltlll. , eye ı ı -

jillıi ıneselesini tetkik edeceği ve re. 
dirnrı teferrüatı ile meşgul olacağı bil 
!la~ llıektedir. Ingiltere müstemlekit 
"1.tk~ hükumetin, heyet tarafından 
b~ lllacak tavsiyelere kabule mec
~n t <>l~adığıru. fakat mevzu un yeni 
~lisuetkıkj gerekleşt'ğini ve heyetin 
te~ıe ?~e mukim bütün heyetlerin 
de ~ı alacağını, tak.sim neticesin. 
huc:ii l> nııntakasmda kalacak Ya -
?:ııınta~kaııiyetlerinin; yahut Yahudi 
lerini asında kalacak Arap ekalliyet 
c:ı~- ı:ı llıukadderatı ile ala.kadar ola. 
~ '"'61.JlJ • b 
di llle' undan başka mali ve iktısa 
~lan Seleleri tetkik 'edeceğini ve ha.. 
tiıere acak projenin tetkik edilmek 
laaa h Cerıevreye gönderileceğini, hu. 
t\iıı iı/Yet tarafından yapılacak bü. 
latnt1;~ tetlcirten ibaret olduğunu an 

ll"AL'YA. 
~· 

Qnda ve Habeş 
korna, 

ın.. · 5 (A..A ) - Resmi "Infol'-... zıone d· · 
!rı~ oldu~ ıpı~rnatica~, gazetesi neşret 
küınetin ~ blt tebligde, Hollanda hU 
hQkônır: ltaıyanm Habeşistandaki 
'1 dolaYıs· lık haklannr tanımış olına 
llnelttedir.üe rnrn.enuniyet beyan et • 

Van Zeeland 

londrada 
l!rtı.kseı l 

~?lciı-şya 'h (A..A.) - Van Zeeland 
dildinğe g" llreket etmiştir. Zanne -
ti<!aret'ın· ore, Van Zeeland dünya 
'-- ı IS'ah 
~1ndakı ra etmek çareleri ha.k-
dtaya da·/~nu~un tetkiki için Lon-

e edilıniştir. 

1---0- -st• 
Aıtıı:ara. ~n~e Doklarr 

1:Ukfııtıet~ < an muhabirinden) -
firketiJ»n satın alınan Istinye Dok 
lel"de teseııurn nıuamelesi bugi)n 
2'edu~:~cak ve Denizba.nka. dev-

• Münhal birinci ımıf adliye mü lnıriliz • Portekiz münsebetıeri ideo.- Mahir Paşa ve doktor Hrumit Mah- ler ve bu suretle hadise hemen kapan 
fettiıliğine Tunceli müdde'umumisi lojik mülahazalardan riıUteessir olma muttur. Fehmi Nokraşi Paşa geçen mıştrr. 
Yuıuf Hatemi tayin edilmiştir: maktadır. lna"iJiz askeri heveti. iki ta· . . 

b .. " k b. • !"- nkte d part d ık 1 ı tı -::>... Fransız gazeteleri de ayni mevzu • Turıpıtlu kazasına uyu ır ıs af üt ,_ b'l "ht' 1 t •t şrın e ı en ç arı m ş . Ll'U 
ı1ma kar ı b r m m eKa ı ı ıyaç arrnı espı ile meşgul olmakta ve Figaro ınuhar taıyon binası yaptır sı ar aıı ile meı:ıanJ olacaktır. üç eski Veftçi bugün Mısırlılara hi-

rılmıştır: ~~ riri LQrmesson, Japonyarun Çini sa. 
_,__ d b ı M Madr'd 5 (AA) B"ır karaın"' ta.ben bir beyanname neşretmişler ve • Merkezi Allll.Ara a u unan ısır 1 • • • - , ..... nayileştirdikten sonra Alman]•a ve 

it Limitet Şirketinin tasfiyesine baş me mevcudiyetleri harp servisleri i- milletin yeni teşkil edecekleri fırka ltalya d:a dahil olmak üzere garp 
ıanmışbr: çin zaruri olmıvan bütün sivillerin o- ya müza.heretini istemişlerdir. Uçü devletlerile rekabete girişmekte ge. 

• Maraş vilayeti dahilinde Aksu, tuz gün zarfında şehri terkebnı>l1>rinl 
Amcaya, Suçatı, Tekir ve Sinop vi de, fırkalannm yeni prograınmın ha cikmiyeceğini söyliyerek "ekilen biçi. 
llyetinde Karasu betonarme köyrüle emretmiştir. zırlamaktadırlar. Eski Uç Veftçi, neş lir., sözlerile yazısına nihayet veri • 
rinin yapılmaSma ilkbaharda başlana ----<>--- b ed N h yor. Epoque da ayni fikirdedir. Ordre 

AMERiKA rettikleri eyannam e a as paşayı 
calı:tır: : ve en kuvvetli arkadaşı eski maliye ise beyanatı Almanya ile Italya iç:n 

llARlçrEN: ------· Nazırı Makram Ebeyd Paşayı Vl'.ftin ihtar mahiyetinde telakki . etmekte. 
• Londra radyosunun arapça neşri 

yatı üzerine Romadaki Ingiliz elçisi 
ltalya hariciye nazırile bir saat kadar : 
görüşmüştür: ı 

• Peştede aynı 12 sinde toplanacak ı 
olan Roma anlaşması konferansına 
iştirak:• etmek üzere Avusturya Baş 
vekili Peşteye gitmiştir: 

• Kent Düka.sı ve zevcesi, Yunan 
veliahdinin nişanmda bulunmak ilze 
re Londradan Atinaya hareket etmiş 

............... 

Harp Gemisi ll!in prensiplerine muhalif hareketle itti dir. 
3 ham etmektedirler. Amerika mahafili, bir şey söyleme 

Yeni Program Kahirede tam bir stiktinet hü1<iinı mekte ise de b<>yaz sarayın izahat is. 
sUrınektedir. ''Veft,, in icra heyeti temesi muhtemel görünüyor. Ha.d'se, 
bugün toplanmış ve yakında umu.mi Ingıltere ile Amerikanm arasını aç. 
bir kongre toplamayı kararlaştmnış mıya matuf bir teşebbüs başlangıcı 
tır. Bundan başka ''Veft., bütün Mı· sa.yılıyor. Panay hadisesine müşabih 
sırda yeni' bir siyasi hareket yapma- başka bir hadise vuku bulduğu tak. 
ğa karar vermiş bulunuyor. Venin dinle, bu beyanat yüzünden Amerika 
ica heyeti Nahas Paşawn riyaseti al- efkarı umumiyesi daha kl\ti bir hattı 

Vaşington, 5 (A.A.) - M. Roose. 
velt'in yakında kongreye hususi bir 
mesaj göndererek bahri inşaata mU. 
tea .. ik bir program teklif edeceği söy 
lenmekted:r. Bu yeni programın ma. 
sari.fi bugün tevdi edilmiş olan bütçe 
tahammülü haricindedir . tmda toplanmıştır. hareket ist:yecektir. 

Mısırda Yeni Bir Fzrka 
efd partisinin dünkü t.opla.ıi V tıdaa sonra Vefd'deııı ayır. 

mıya karar verdiği üç kişi, yanJ 
par18.mento reisi Ahmet lHahlr Pa. 
p, eski Vefd kabiınesJnde mın•asa.. 
t&t Nazın Mahmut Fehmi Nokraşi 
P8§& ve doktor 118.mit Mahmut ye • 
nJ bir fırka teşkllinl kara.rlaştır. 
mı§lardır. Vefd'ln eski liderlerinden 
olan bu tiç ki§i neşrettikleri beyan. 
oamede MısırWan kendilerine yar 
duna davet etmekte ve Neh88 Pa
şa ile sağ kolu sayılan Makram E
beyd Paşamn Vdd prensiplerine 
karşı geldilderlnl anlatarak ikisini 
de lt.lıam etmektedirler. 
Demek kJ, Veld partisi kendisinden 

umulan kiyaseti gösteremiyerek par 
tJnin en kıymetU unsurlan arasın
da sayılan adamlan toplamıya im.. 

kin bolama.mıştır. Bir kere Ahmet 
Mahir Paşa, Vefd'in parlimento re.. 
lslifine getlrdlğj bir şahsiyetti. Ah 
met M.&lılr Paşanm parlamento ba 
fiil& getlrllmesl onun fırka içinde 
haiz olduğu ltlbann yüksekliğini 
göst.ennlye kifldlr. Sonra Nokra.şl 
Pap Veld kabinesinin en mühim 
.mevkiler.inden blrhıl iş~ edlvor • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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du ve kendisi Vefd'in gooel sekre- meclisle ilk karşılaştığı sı.rada hü-
tert idi. Y aıni Nalı.as Paşada.n so11- kUmete söz söyletmek istememesi 
ra Vefd'ln eo nüfuzlu ve e.n kıymet.. üzerine Mahir Paşwm sükfuıeti te. 
li şahsiyeti idi. Bu iki şahsiyeti fe. mioe cahşması ve buna göre tedbir 
da etme.ık i~ln ç.ok esash sebepler alması Vefd Partisini bu ç.ok eski 
bulunmak icap eder. Vefdi'n en yük mücahid.lıne karşı vaziyet a.l.mıya 

sek önderi sa:,.,la.n merhum Sa.it sevketmiş ve nihayet Vefd bu zat.. 
Zeğlfıfün itimat ettiği bu şa.lısiyet. leri frrkadan çıkar.mıya karar ver 
ler, anlaşda.ıı Nahas Paşa. Ue bazı m.iştir. 

noktalar üzerinde ihtilat ettikleri L 
çin fırka.da.n atdmcya layik görül • 
mü.5ler, geçen ilkteşrkıde Nokra.-şi 
Paşa fırkadan çıkarılmışlar ve bu 
hadise parlamento reisi Ahmet Ma 
bir paşayı muhalif vaziyet almıya 
se\i<etmlştl. Çünkü Ahmet Mahir 
Paşa, N okra§i paşanın manasız ve 
ideta sebepsiz olarak fırkadan QL 

kanldığıııa ina.nıyordu. Ahmet Ma
hJr Paşanm bu vaziyeti aJm&.81 üze. 
rbıe oouo da baş lidere sadakatsiz 
llğine hükmedfüniş, fakat son da. 
kikaya kadar frrkada.n çlka.nlma.. 
sma cesaret edilmemişti. Na.bas 
Pasamn azli merlne yeni hükftmeln 

Bu ü~ zatin Nahas Pa.~a De 
birlikte Vef d prensiplerine 

muhalefetle itham ettikleri Mak • 
ra.m Ebeyd Paşa, Mısır krptilerine 
mensuptur. Nahas Pa.'janm öteden 
beri bu za.tto tesiri olduğu söylen. 
mekte ve ıkoodisi bu yiizden muva.. 
ha.ze olunmakta idi. Bu defa Na.. 
has Paşa aşağı yukan yalmz bu zat 
Ue başbaşa kalmış gibidir. Vefd'ln 
diğer güzide sima.lan birer birer 
Vefd'deıı aynlmış bulunuyorlar. 

Acaba Nahas Paşanm şahsiyeti 
Vefd'I kUrta.mııya ve ona tekrar ek 
serlyet kazandmnıya kafi 2elecek 

mi? Yoksa bu iftiraM hareketleri. 
Vefd'in tarihe karışma.sına sebebi. 
yet verecek mi? 

"Vefd,, partisi, daha doğrusu Mı. 
sır mllletinin tek başliDA mümessili 
olao ve Mısırın istiklal mücahedesi 
ni idare eden "Vefd,, yani "Mısırm 
mümessili ola.o heyet,, in tarnıi va 
zife.OJinl yapıp bitirmiş bir t,eşekktll 
sıfatile bugünün lhtty~larma uy • 
gun yeni teşekküllere yol açmak ü. 
zere tarihe geçmesi i~ln Ahmet Ma 
bir ve N okraşi gibi şahsiyetlerin 

Nah.as Paşa şalıslyetkL söndürecek 
kuvvet ve kudrette olduklarını gös 
termeleri icap eder. Şayet her Uı. 
timale rağmen N ahas Paşa tekrar 
kazanacak olursa, onun da artık 

Vefd reisi sıfatile değil, fakat yeni 
bir parti reisi sıfatile kazanacağı 

muhakkaıktır. Çünkü Vefd, bütün 
unsurlarını kaybetmiştir. N ahas pa 
şa ise Vefd'in temeH de~ildir. Te. 
mel merhum Salt Zeğlôldli. Ve 
Vefd'ln içinde Salt ZeğlôJüo yerini 
tutacak bir önder yoktur. 
· Hali.sa, Mllır yeni bir olgunlaş. 
mamn arifesindedir. Netice merak 
ve ali.ka Ue takip edhmive deler. 

3 ----

Ballk Karaya Vurmuş! 
[Yazan: 8. Felek] 

Birkaç gündür alabildiğine esen 
şimal rüzgi.rlan denizi altüst, kara. 
da.kileri da basta etti. Kar Dll, yoğ. 

mur mu bir türlü hüviyeti anlaşıla.. 
mıya.n bir yağış her tarafı sırsıklam 
ederken: 

- Balık karaya vurmuş t Dlye bh 
havadis çıktı. Köprüden geçen. ve o. 
zamp denizden balık a.vlıyanlan gö. 
renler bu ha.vadisin doğruluğunu ~ör 
dWer. Bu yüzden balık ucuzlamış, 
müptezel olmuş denildiğini işlti0t~ 

hemen Balıkpazarma. gittim. Umma
dığım manzara karşısında kaldım. 
Beklemediğim dostlara rastla.dun. ~fa 
yısta selAmlamıya. alıştığmırz kalkan 
balıklarını. ha.zır elbise mağazalann
dald kostümler gibi dizllJ dizili gör. 
miyeylm mi? Sordum, i>alıkçı: 

- Ey ı Bava bu 1 Balığı bozdu. Dal 
yana. düştü, dedi 

Hamsiden, toriğe kadar beyaz P.tlf, 
kmnm etli yirmiye yakın balık. t.ek
nelerde gözlerini açmışlar bana böa 
bön bakıyordu. Acıdnn hallerine. Ya.. 
nk dedim; zavallılara! Fırtmada11 ka 
raya düşmüşler. Bar:I bir kilo alsam 
da kızartıp yesem. diye söylenirken 
bir kefal balığı dile ~el-ne7 mi? 

- Bana bak delikanlı ı DedJ ve 
ben cevap vermek için ha.zırlanırken: 

- Siz de havaJar sıcak olduğu za
man deni7.e vurursunuz. Bizim soğuk 
havalarda karaya vurduğumuz ı;ht 
!A.kin biz de sizt yemek için tuttuk. 
Faht bir türlü krmrtamadık. Onun 
için sız bizden raha.tsmız? Demez 
mi! 

Babkpa7.a.n.ndan kendimi dar attım 
dışan. Kefa1daıı azar işitmek ne ber
bat oluyor yahu! 

BirHeyetinliz 
Londraya 
Gidiyor 

-o--

Mi111 Bankalar Umum 
Müdürleri Bu Heyete 

Dahil Olacak 
An.kara, 5 <Tan muhabirinden) 

Milü BankalanmızTtı t:mum müdlirle 
rınrien mürekkep h r heyet ay sonun 
da Londraya barı:>ket edecektir. U
nıuro müdürlerle tılrJ1 kti3 Malıye Ve~ 
kaleti ve ba.nkalar mtiteaass1slarm • 
dJrı bazı zevat ta g-decektir. Heyet, 
u:mdrada, bundan bır miid<iet P.VVel 
nıikfımet merkezimizı zıyaret eden in 
~ı..tız hazine müsteş'.ln Bay V!iley ile. 
burcıda başlıyan müz:ıkereJ~n tamam 
lrv:?.c·ak, bükiımet r·cnlilc· de maıi ve 
iktısadi mevzular ilzermde temaslar. 
da ~uıunaca.ktır. Oıtt".,..,ı· -lığıne göre, 
ou ~.emaslar, Ingilıı sermayesiniD Tür 
kiyenın ekonomik .ttF.yatmda daha ge 
niş bir surette iş a.rr.as; r.s-:ısmı ıslih 
d~..f edecektir. 

Gidecek heyet, MPrkez Bankası u. 
mum müdürü Salahaddin ~am, Iş 

Bankası umum müdürü Muaraıner 

rıriş Sümerbank ıJmum miıdürü Nu
nıl1ab Esat ve Etib~nl{ unıum 1Y1ildü 
ni Ilhamiden mürekkeptir. 

Bugünlerde tayın edi'eceit .... l,ın De 
nizbank umum müdi.iriı d._, .>u !"eya ... 
lı'lte iştirak edecekt;r, 

"Dank .. a Karşı 
Tedbir Aldık 

Ankara, 5 (TAN) - Mısırda 
Dank hastalığı sa1gm bir haJ aldığı 
için sıhhat vek8.letiıniz tedbirli dav 
nmınak ihtiyacını duymuştur. Bu 
cümleden olarak Mısırdan Jimanla.n· 
mıza gelecek gemiler muayene 
olunacak, hastalıklılarm Türki~·eye 

çıkmasına müsaade edilmiyecektir. 
Bu arada ba~talıksız yolcular da bir 
hafta müddetle karantinaya tabi o· 
lacaklardır. 

Mahut Hoyboncu 
Müfettiş Olmuş! 

Antakya. 5 <Hususn - Mahut 
Hoybon cemiyet;nin eski umumi kL 
tibi Selim Memduh ikinci sınıf ma. 
liye müfettişliğine t:aytn edilmiştir. 

Suriye hükfuneti adliyes1ne nakledi. 
len Sadi Sultan da s;arıp bir emirle 
U.krar münferit hakimliğe nakledil. 
miRt.ir 
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Plailardaki Hırsızhklar Tahsildar 

Burhan Dün Adliyeye 5 Sene Hapis 
• • Yatacak 

..................................... ~ .................. ___ . 
ROMEO JULYET'ten gUzel • LA DAM OKAMELYA·dan nefis, tek film: 

ATES BCCEGi 
Baş ırcDcfle: .JJEANIETTIE MAK jgQNAILIQ) 

METRO GOLDWYN MAYER Şirke tinin en muazzam eseridir. 
Reklam ve mübalağa değil, hakiki 4,000,000 liraya mal olan bir şaheser M E L E K . 
12 lkincikanun Çarşamba gecesi RESMi müsamere olarak YALNIZ Sınemasmda. 

13 lkincikanun Perşembe .PEK MELEK s· t d birden gö~ 
matinelerden itibaren de ' ve ınema arın a tcrilecektir. 

Verıldı ve Sorgudan .M E L E K 'te verilecek müsamere M EL E K gişesinde 
Makbuzları tahrif etmek suretile biletleri ş~mdiden satılmaktadır. 

zimmetine 40 lira geçiren Kızıltoprak •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••-' 

Sonra Tevkif Edildi 
belediye tahsildarı Burhanettinin mu 
hakemesi dün ağır ceza mahkeme • 
sinde neticelenmiştir. Mahkeme, su. 
çu sabit gördüğü için Burham•ttini 
beş sene on ay hapis cezasına mah. 
kum etm1.ştir. • 

Şehrin Florya, Büyükad~, Yalova, Altmkum gibi plajlarmdaı ı M etreıini yaralamıı 
ve muhtelif semtlerinde tam 45 hırsızlığın suçlusu olan Bürha- Ayaspaşada metresi Ayşeyi öldiir 
nettin, dün polis taraf mdan Müddeiumumiliğe verilmİf ve sorgu- me kastile altı, yedi yerinden yara. 
ıu yapılmak üzere Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mahkemesine hyan Cemalin muhakemesi de dUn ay 
gönderilmittir. Elleri kelepçeli olarak jandarmaların önünde y~\- ni mahkemede bitirilmiştir. Mahke _ 

1 me, yaralamada öldürme kasti olma. 
rüyen. suç u etrafında epeyce kalabalık bir meraklı kafilesini de 

dığı neticesine vararak Cemali 7 ay 
mahkeme salonuna çekmittir. hapse mahktim etmiştir. 

1330 doğumlu olduğunu söyliyen r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili 
Şilkrü oğlu Burhan, uzun boylu, ya. ı ;"" ~ -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
kışıkıı bir gençtir. Uzerindeki elbise Sovyet Rusyada Çıkan 
ve palto gayet itinalı ve şıktır. 

Hakim Reşit, ismini ve hüviyetini Fransızca gazete ve mecmualar·. 
tesbit ettikten sonra ona sordu: 

- Oğlum sen mektepli imişsin, bir IZVESTlYA _ SSSR: lçtimai ve siyasi büyük gazete 
de suç işlemişsin .. O vakit hakimler Sovyet Rusya Hükümetinin naşiri efkan 
sana Uç ay hapis cezası vermişler, fa. ABO.NE UCR.ETLERJ: 12 ayhk Türk lirası ıs.-
kat okumana mani olmamak için ce. 6 aylık Türk lirası 6,50 
zanı tecil etmişler. Niçin rahat dur. S aylık Türk lirası 8,90 
madm? 1 aylık Türk lirası 1,90 

Burhan, pervasızca konuşan yük. 
sek bir sesle cevap verdi: 

- Bay hakim. ben ne aldnnsa Meh 
met Aliden aldım. Onunla Nişanta. 
§mda kahvede tanıştık, oyun oynar. 
dık. O bana Kodaman sokak 3 nu • 
maralı apartmanda oturduğunu ve 
babasının saatçi olduğunu söylerdi. 
:Ara sıra yllzUk, saat ve saire getirir, 
ben de onu Çar§ıda bir sarrafa götü. 
rerek rehin bırakır, para alırdım.Meh 
met Ali de, her partide komisyon o. 
larak dört, beş lira verirdi. Polis, be. 
ni sekiz gUndenberi alıkoydu, dayak 
attı. Bütün dosyalan benim Ustüme 
yükledi. Ben yaptıklarımı itiraf edi. 
yorum. 

Hakim tekrar sordu: 
- Şu yaptıklaJllll a.tilat, bak~lım. 

Büyükadada on beş ağustosta Meh. 
met All ve Remzinin plajda ceplerin 
den makbuz aşırmış, kasadan para. 
larmı almışsın, Sirkecide Tevfiğin ta. 
bancasını çalmı§sm. daha bir çok yü 
zUklU, saatler, iğneler ve saire şey. 
ler de aşırılmış ve bir kısmı bulunmuş 
Bunlara ne diyeceksin? ı 

Burhan, ilk cevabını tekrarladı. ı 

Tabancayı nasıl almıf? 

Hakim Reşit: 
- Oğlum, eğer dövülmüşsen, eı _ 

bette bir yerinde yaran, beren var_ 
dır. Sizi muayene ettirelim. Şahidin 
var mı? dedi. 

Suçlu, buna mrarlı ve kandırıcı bir 
cevap bulamadı. Yalnız, tabanca me. 

Beher nüshası ,, ,, 0,05 

• JOURNAL DE MOSCOU: Siyasi, lktısadi ve edebi Haftalık mecmua 
SWı gilnleri çıkar. Baş muharriri: VICTOR KIN 
Bir senelik abone ücreti Türk lirası 1,60 
Beher nüshası: Türk ıiras· 0,05 

• RE\'UE DE MOSCOU: Resimli aylık mecmua 
Siyasi ve iktısadi makaleler. Sovyet Rusyanın yeni muvaffakıyet. 

leri hakkında havadisler, edebi tenkitler, Yeni tiyatro, sanat ve si. 
nema eserlerine dair yazılar neşreder. 

Bir senelik abone ücreti. Tilrk lirası 2.60 
Beher nüshası: Tilrk lirası 0,33 

RE\'lJE DE MOSCOU ve JOURN AL DE MOSCOU'ya birlikte abon. 
man yapıldığı takdirde, bir senelik abone ücreti 325 kuruştur. 

• • 
URSS E..~ CONSTRUCTlON: Bol renkli fotoğraflı ve en iyi cins kL 
ğıt üzerine tabedilmıg mecmua 

Bir senelik abone ücreti: Türk lirası 
Beher nüshası: Türk Jil'a sı 

5,20 
0,50 

• 
LlTTERATURE L"''TERNATlONALE: Sovyet itt.ihadmm 

Sosyalist kültürüne 
ve Sovyet edebiyat ve sanatine hasredilmiş aylık mecmua 

Bir senelik abone ücreti: Tilrk Lirası 3,25 
Beher nüshası: Tilrk Li'ra sı 0,30 

Abonmanlar aşağıda gösterilen adreslerde kabul olunur: 
~ZHDUNARODNAJA KNIGA,Kuznetski Most. 18 MOSKOVA 

HAŞET KIT ABEVI Tilrkiye Şubesi: 
469. lstiklal caddesi BEYOGLU.ISTANBUL, (Posta kutusu 2219) 

Istiyenlere kataloglar ve' nümunelik nüshalar gönderilir. -.......................................... 
selesini şöyle itiraf etti: 

- Bu Tevfik benim arkadaşımdı. 
Bir otelde beraber yatıyorduk. Ta. 
banca.sının ayağı bozulmuş, ben ta. 

mir ettirmek için aldım. Sonra da 
parasız kaldığım için birisine 10 lira. 
ya rehin bıraktım, çalmadım. 

Ve hakinı suçluyu tevkif etti. 

- Daha dur bakalım azizim.. Senin bilmediğin ne • zevkler, ne eğlenceler var! .. diyordu. 
Rıdvanla Zeynep pek bahtiyar yaşamakta idi1er .. 

Emirberime işlerimi bitirdikten sonra kansının yam 
na gitmesi için izin veriyordum. Zavallı çocuk gece 
gündüz ömrüme dua edip duruyordu. 

Kolağası ile aramız o derece açıktı ki, dilnyanm 
taşı toprağı yığılsa.aramızdaki bu boşluğu doldura
mazdı. Benim canıma kıyım ak istediğüni, fakat bir al· 
çağın kaniyle şerefini lekelemek işine gelmediğini 

söyleyip duruyormuş .. 

BU AKŞAM 

SARAY SİNEMASI 
GARY COOPER'in 
GEORGES RAFT 

KAHRAMANLARI 
FRANSIZCA SöZLU ESERiNi 

bir eser. .. .............................................. ~--------·ı• 
Yar1n Akşam Dünyanın birinci artiıti, meşhur 

i PEK 
Slnema51nda EMiL Y ANINGS 

tarafından harikulade bir surette yaratılan 

il Aylık Dış K RE i/TZ EthR'inSO NA T 
Ticaretimiz 

(Fransızca) LlL DAGOVER • P.ETER PETERSON 
Mevsimin en güzel filmi, görenleri hayran ediyor. 

Sontcşrin ayı dış ticaretimize ait 
istatistikler hazırlanmıştır. Bunlara 
göre, ithalatımız 11,054.000, ihracatı. 
mız 24.227,000 liradır. Ticaret muva 
zenesi 13,173,000 lira ile lehimize ka. 
panmışı:ır. 

llii.veten: EKLER JURNAL ir CJ ~ ~ Sinemasında 

·sPA YOL ÇiÇEKLERi, 
Madrid Operası arti stıeri ve Flfı.rmonik 1 

orkestrasının şaheseri lspanyolca bilyüs openet ,._. 
.. ______ Vıılnnda "I' /J D W Sinomousn"1A ,--------On 'bir aylık ~ ticaretlrnlz ıse 

117,158,000 liralık ihracata mukabil 
101,276,000 liralık ithalat ile 15 mil. 
yon 882,000 liralık bir ihracat fazlası 
~österiyor. 

• ALEMDAR'da 
LA BOHEM4 
Umumi istek Uzerine bir hafta 
daha gösterilecektir. 

Aynca: 

KOCAMIN İŞi .ÇOK 

On bir aylık d~ ticaret kıymeti 
(Ithalat - ihracat) 218,434,000 lira 
dır. Geçen senelerin ayni devreleri na 
zan itibara alınırsa 1936 ya nazaran 
(yüzde 19,3), 1935 e nazaran (yüzde 
30.2) 1034 e göre (ytizd" 35,7), 1933 
e göre de (yüzde 44,1) bir artma var WlLLlA~l POWl';L • 

MYRNA LOY dır. • 1 
!hracatımız, 1936 mn 11 aylık dev lstanbulu vecde getiren vodvil 

resine nisbetle (yüzde 17,8), 1935 e , 
nazaran (yUzde 37,0) ve 1934 e göre 

1 
K•yas edilemeyen~bir ses . 1 

de (yüzde 43,2) bir fazlalık göster: Berlin Operasından 

miştir. ithalat ise geçen iki senenin ERNA SACK 
on bir aylık devrelerine O:sbetle (yüz ı 
de 23.1 ve yUzde 21,1) artmıştır. sesidir. 

TOPL~t'!TILAR 

DAVETLER • • 
Kon9re Daveti . 

Çocuk Esirgeme Kurumu Galata Nahiye 
si ba~kanlığın6an: BugUne kadar kıymetli 
yardmılarmızla sevindirdiğiniz kurumumu 
zun kongresi 8-1-938 Cumartesi ıtünü &a 
at 15 te Galatada CUmhuriyet Halk Parti 
si binasında nktedilecektir. Hayır sever 
her vatandaşın kongreye 11eref vermesini 
saygdarunızla rica ederiz. 

ERTUGRUL SADi 
TEK TlYATROSU 
Pazartesi akşamı 

KADIKOY SUREYY.t\. 
SiNEMASINDA 

lTAAT lLAMl 

Bütün bunlara güldi1m. Oiümden korkmuyordum. 
(D. R.) nin kı§ı sahiden müthiş oluyormuş.. Bil

tün yollar karla kapandı; akan sular dond•ı; memle 
kette hayat durdu ... 
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Mektubu gönderdiğimin üçUncü günü odama pek 
yorgun döndüm. Akşam yemebrini iştihasız yedikten 
sonra biraz masamın ba§ına geçerek muhtıra kağıt 
larıma gözgezdirnliye başladım. Fakat birdenbire 
öyle bir şaşkınlığa uğradım ki çıldiracak gibi oldum. 
Oç gün önce Nalana yazdığım kısa mektup, kağıtların 
arasında duruyordu.Elime alıp muayene ettim;düşün 
düm ..• Bu kağıdı ben bugiln zarfa koyduğumu çok 
iyi hatrr:lıyordum. Acaba yanlış bir halt mı ettim? •• 
Hatıramı yazdığım kağıtlardan birini mektup yeri
ne zarflamak ihtimalini düşünerek ürperdinı. Çünkü 
mektubu da ayni kağıtlardan birine yazmıştım. Hepsi 
ne gözgezdirdim. Yarabbi ne felaket!. Plak meselesi 
ni:ı olduğu günün akşamında yazdığım parça eksikti. 
Belki yalL5 görüyorum diye tekrar tekrar aradım. 
Telaş arasında dikkatsizlikle bu yanlışlığı yapmış 
tnn .. 

Nalanın bende iki resmi vardı. Birini, on iki sene 
önce beraber çıkartmıştık. Bu resimde ben bir gemi 

ı ci elbisesi giyinmiş ve başımı onun omwuna daya 
mıştım. Otcki ise, yalnız onun resmi idi. 

Resimler masamın üzerinde duruyorlardı. Her ge 
ce, yatmadar. önce, bu iki resme saatlere.-: bakardım. 
Bazan o kadar dalardım ki, Nalan çerçevenin içinden 
çıkar, odamda gezinir, yanıma yaklaşıp lnna söz söy 
ler ve yine çerçeveye girerek donardı. 

Mevsim ağır ağır geçti; bahar geldi. (D. R.) nin 
baharı cennet gibiydi. 

Bahar bende ne aeı hatıralar uyandırmıştı! Çaım 
lıcanm baharını gözümün önüne getiriyor, uzaklara 
gidiyordum. 

Zabitan gazinosunun sahibi bir gramofon satın 
almıştı. Bir akşamı çalman yeni plaklar atasında 

"ninıeti vuslun için ... " şarkısı da gramofona kondu 
Gazinocuyu çağırıp bu plağı kaldırmasını ve bir 
daha çalmamasru rica ettim. Adam gramofonu sus 
turdu. Ve başka bir plak koydu. Buna dikkat eden 
Kolağası hemen yerinden kalkarak grafomonun başı 
na gitmişti. G'azinocu ile aralarında uzun bir mUna 
kasa oldu. Sonra. kaldırttıJhm .şarkı yine çalmmıya 

başladı. Yerimden kalktrn. Plağı kaptım. Tezgahın 

Ustüne iki mecidiye atarak : 
- Bu plağı satm alıyorum, dedim. 
Ve ani bir hareketle plağı yere çarparak parçala 

dım. Arkadaşlarını etrafımı almışlar: 

- Yahu, deli misin? Niçin kırdın onu? diye soru
yorlardı. Hiç birine cevap vermedinı. Gazinodan çıka 
rak evime geldim. Zaten vakit geçti; ortalık karar 
mıştı, 

Masamın başına otudum; Nalana bütün çektikleri 
mi anlatmak, mutlaka anlatmak istiyordum. Her teh 
likeyi göze alarak bir mektup yazmayı dilşündünı. 

Sonra vazgeçtim. Masanın üzerinde duran muhtıra 
kağrtlan arasından boş bir yaprak çekerek şu satırla 
n karalamıya başladım : 

" ... Nalan!. Benim bUyUk aşkım! Bana ellerini u 
zat! Yakınıma gel! Eskisi gibi yine başımı göğslinün 
üzerine koyarak kalbini dinliyeyinı .. Yine sıcak nefe 
sin dudakalrnru yaksın! .. 

Bak odamda yapayahz oturuyorum. Önümde isli 
bir l!mba. Karşımda resimlerin .. Şu senin omuzuna 
başını dayamış küçük çocuğu ne kadar kıskanıyo 
rum bilsen?. Niçin benden ıuzaktasn sevgilim!. Niçin. 
ıbeni anlamadm? ." 

Yazamadım. Kağıdı bir kenara itip yeniden hıçkrr 
mıya koyuldum. 

O geceyi kabuslu uykularla geçirdikten sonra sa
bahleyin erkenden uyandım. Penceremi açarak önü
ne oturdum. Ne güzel bir sabahtı!. 

Vakit hayli ilerilediği halde kımıldanmadan otu 
rup kalmtşım. l''eridun odama gelip beni riiyala.nm 
dan ayrılsaydı akşama kadar orada kalacaktım. 

Süvri kışlasına doğru yollandık. Kışlaya varma
dan posta müvezziine rastgeldim. Bana bir mektup 
verdi. Nalandandı. 
Arkadaşımın yanında okumak istemedim; fakat 

sabredemiyeceğimi anlıyarak zarfı yırttım. Nalanın 

mektubu sekiz on satırdi. Biraz rahat.sız olduğunu, 
bu seferlik bu birkaç satıra razı olmamı yaziyordu. 
"Rahatsızlık" kelimesi canımı sıktı. Nalan acaba çok 
hastaydı da beni meraka düşürmemek için mi sarlP 
ce "biraz rahat.sızrm" demişti. 
Canımın sıkıldığım arkadaşım far ketti: 
- Ne o dedi; mektupta fena bir haber mi var ... 
- Hemşirem biraz hastaymış. Ona üzilldüm. 
- Ya! Merak etme! Geçer elbet! 
Nalana heımen cevap yazmak istedim. Fakat bu işi 

ancak eve dönünce yapabilecektim. 
Öyle de oldu. Eve gelir gelmez kısa bir mektup 

karaladım. Ve hemen zarflayıp postaya vermek üze 
re cebinle koydum. 

' • 

Şimdi ne olacaktı. Postayı geri çevirmek kabil de
ğildi. Hemen brujka bir mektup yazıp meseleyi anlata 
rak af dilesem! .• Bu da hiç birşeye yaramıyacaktı. 

Odanın içinde iri .adımlarla gezinmiye başladım. 
Arada sırada başmıı yumrukluyor, kendi kendime kü 
fürler ediyordum. 

Belki mektup doğrudan doğruya Nalfınm eline ge 
çer ve o da bunu ortadan kaldırırdı. O gece hiç uyu 
yamadım. Ertesi günü de deli gibiydiım. Nihayet, nf 
'llursa olsun bir mektup yaznuya karar verdim. 

Nalana uzun bir mektup donattnn. içinde; dalgın) 
ğımı mazur görmesini; o saçmaların bir kitaptan kop 
ye edilmiş ve isimleri değiştirilmiş bir parça olduğtı 
nu - bunu böyle yazdığımın sebebi, başkaları okuyup 
§Üpheye düşmesinler diye idi- ve daha bir sürü Ç6Y 

yazdım. 
Aradan bir çok günler geçti, mektubuma cevap gel 

medi. Bir mektup dıiha yazdım. Ona da cevap yo!t! 
Bir kere beybabam iki satırlık birşey göndermişti ~. 
yalnız selam sabahtan ibaretti. 

(Arkası Var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

'rAN,ın hed~rde, fikirde, 
her §eyde temiz. dürüst, sa.mim! 

olmak, kariin gazetesi oJ.!DJya 
çalışmaktır. 

-0--

-ABoNE BEDELJ-
Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 • 6 Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 800 > 
ıso • ı Ay soo • 

l'lillctleraraaı posta ittihadına dahil ol 
lllıyan tnemleketler için 30, 16, 9, S,5 lira 
~ır: Abone bedeli peıındir, Adreı deıiıt 
~'rtnek 25 kuruıtur, Cevap ıçin mektup 
ara 10 kuruşluk pul ilavesi llzundu, 

GUNUN MESELELERi 

ltomanyanın Harici 
Siyaseti Değişmiyor 

[Yazan: M. Zekeriya] 
llonıaoyada iktidar mevkilne ıe.. 

1~ Goga hükfi.metinln faşist tema
~~erlne bakarak harici ıüyasetinde 
~Jirı - Ro.ma milıverine doğru bir 
clt:gişlklik vuku bulacağı ta.hmln e. 
~ti. Berlln ve Roma matbua.tını:o 
l(:\Tl.. • ,.,cf, lngUiz ve Fransız matbuatı. 
lltQ etıdişesi de bu tahminleri teyit e. 
eler gibi idi 

Fakat yeni Romanya Bqvekllt De 
ll:ariciye Nazın bu tahminleri tekzip 
e<teceıc: beyanatta bulundu, Romanya 
11.tn eski lttifaklarma, Bal.kuı ve Kti. 
tÜk Antant itiUWa.rına sadık bu1undu 
&unu ve sadık kala.cağını bJldlrdl. 
h Romanya Hariciye Nazırmm Lu 

1 
ey~ab, uyaııa.n Elldbelerl sllmelf 
Ubartıe faydalı olmuştur. Bu temi. 

:=ı::::::ür~yetbıe inanmak 

ÇUnkU. Romanya, Bertin - Romn 
~hverııe anlaşmadan, bugiinkU tnab 
~~tlerfnin yerini tntacaft Jt'lli ta.uh. 
•Utlere glrl~meden r3kl bağla.nm kı. 
~p atamazdı. Atması doğru olıruızdı. 

u talulitde Çekoslovakya ve Fra.n. 
•anın Romanya.ya vermekte oldukta. 
!'t sua.ıı1arın sevkinden vazgeçilebilir 
df. Son Delbos zlyaretioden sonra Ro 
bıaııyaya vadedilen paralar verilml. 
~ .. 'L.J.. • 
•\n Socu-a bugUnkU Romanya im.bine. 
d ln istinat ettiği fırkl\, filvaki sağ. 
le~' faşist t.emayWIUdUr. Otoriter dev 
~ taraftandır. Fakat asıl fft§lst fil'. 
f k De.ıtıır Muhafızla.rdır. Fakat bu 
.::.. a De kralın arası ~ olduğu için 

1 onları hUkfunet basma getlnne.. 
ltll~tir ~ 
bt • Bu bakımdan bugünkü Ro. 
l> ll.lıya hliktbneti Bitlerden evvellj 

1~eıı hlildimetlne benzer. Bu sebep. 
ti ki, bugtinlril R-0manya hlikfune. 
cı~!ttneınıeketfn harict siya.,etinl bir. 
cltt.blre değifltirecek kuvvette deı!ll-

,... . 
~IÇekçiliği 

ilerletmek için 
)t 

tiUı ~~ette çiçek m~rakt günden 
teitıe ~ğa.lıyor. Zaten evlerini çL 
ıut~ ~4'lemek ötedenberl en fakir 

ll' aile.sinin bile zevkidir. 
Yor.11.~t çlçekçlllğimiz lnki~a1 edemi 
buıa2~kü iyi tohum ve lyi soğan 
toh -· .. Yor,uz. Avrupadaıı getlrtilen 
~ ttnı "e soğanlar da burada bir Od 
bı.t e 1~de bozuluyor. Bahçıvaıılan. 

' ~ ıtrı "e ınel'aıklılammzm çoğu bun. 
Yol'J.=llha.taza etmek usultlnU bllml. 
blJe h · ltatta. Avnıpadaıı getirtmede 
çı~~" ediyorlar. 

~apıı.A_:uı~ ilerletmek fçln Uk 
lah ~ ~. bir tohum ve 10ğuı ıs. 
trıu1ıte~~l<eıt açmaktır. AnaAlolunll'D 
lıunı tllı:tıtakalanııda kunılan to. 
«'lalı .:~ ~rkezlerfnln verdiği fay. 
htıhınlllt ee, bizi böyle bir teşebbil8te 
hlmdtr Ya f.eşvfk edecek kadar mU. 
\·e a~ lıu tohum merke-zlnde sebze 
ı,!tabut, tohurnıa.mu ıslah işi de top. 
rıı de~ • Çu,.kU sebzeclllğlmiz de ay. 
!at lr;hı~e ~eridir ve bugllnktt şart 
--.... lnktşa.ıtan mahrumdur. . 

:y~~~~.k '#e ilk Tedrisat 
'.luık8.l' lılrleri Ankarada •• 

.sat urnua, ~ <!AN) - Yüksek tedri 
dan. buranı nıu · rü Cevat Istanbul· 
lstanbuı/~ döndü. Umum mUdilr, 
bUtçesiıı; tetkiklerinin, Maari.t 
duğuııu U ~atrrhklarile a.Jlkadar ol 

' nı\'ers·t b tsas1ı bir d .... ı e Utçesinde bu yıl 
leıtı.iştir. egl§ıklik olmıya.cağıru söy 

llıt tedrisa 
liakk; da. h t umum mUdürU Ismail 
kil( SE:Yalı • mir ve civarındaki t.etr 
ttlt. atnıden Ankara.ya dönmüt 

TAN 

·Muallim. 
Nihat 

........... YAZAN •••••••••• 

Sabıha Zekeriya· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M oda bumunda, denize kartı evin ıa
lonunda oturuyordum. "inci,, acı 

acı bağınnıya başladı. · Bizi~ köpek deh
tetli aristokrattır. Üstü batı pejmürde, 
ayakları çıplak, inaan kıyafetine uymıyan 
kılıkta iman gördü mü, ıinirleri rerilir, 
bu aef aletin bütün günahı bu adama ait· 
mit gibi, üstüne saldırır. Köpeğin ıefil in. 
ıana bu hücumunu, bizden fazla insani
yetperver olduğuna hamletmek te müm~ 
kündür. lnıan denen mahlfıkun bu kadar 
küçülü9üne, bu kadar insanlıktan çıkıtına 
iıyan ediyor da. haykırıyor diyebiliriz. 

"lnci,, o kadar yırtıla yırtıla. bağırıyordu ki, 
yerimden kalktım, cam k~pmm önüne geldim 
Ustü başı peri.şan, ceketinin üzeri renk renk ya. 
malarla işlenmiş, uzunca boylu, siyah gözlüklU 
bir adam bahçe kapısını açınıya çalı§ıyordu. 

- Kimi istiyorsunuz? 
- Zekeriya Beyin evi burası mı? Ben mual. 

lim Nihat ... 
Muallim Nihadm kim olduğunu bir akşam ev. 

vel zevcimden öğrenmiştim. Otuz sene muallim.. 
lik etmiş, altı eser yazmıg, türkçe. arapça, a.. 
cemce, fransızca lisanlarını mükemmel bilen, 
memlekete 6000 talebe yetiştiren ve sonunda 
Karacaahmet mezarlığına dilşen bir adam ... Su. 
yu, usaresi alındıktan sonra cemiyetin dışına 

fırlatılmış bir hoca, bir entellektüel ..• 

Bu defa MÜallim Nihada daha dikkatle 
baktım ... Bir heY\lliı. kL-burwımı.w Y!_lzü. 

nUn her çır.g:sı, ıstırapla geçen yılları, aef alete 
alışmış bu kılığı içinde insanı ve hayatı üade e. 
diyor. 

- Bu kapı kilitlidir. Lutfen köşeyi dönünüz, 
yan kapıya geliniz, size kapıyı açaynn. 

Yan sokağa bakan kapıyı açtım. Muallim Ni. 
ha.dm sefaletile daha yanyana gelmitıtim. Ba. 
kışım.dan kim bilir ne manalar çıkarır vehmUe 
yüzüne bakamadım. Ayaklarına bakıyordum. 
Yırtık pabuçlarını görmek tıf günah olur gibi 
bir hisle başımı kaldırdım, kapının yanındaki 
odayı gösterdim: 

- Buyurunuz, Zekeriya Bey fçerdedir. 
Salona döndüğüm zaman "lnci,, yerde dilini 

çıkarmış, soluyordu. Bağırmaktan o kadar yo
rulmu~ ki, güçlükle nefes alıyordu. Köpeğe bak 
tnn. Insanı düşündüm. Bunlar da çöplükleri ka. 
rıştırır, rızkınıza ortak olur diye mi bunlara 
dtişmansmız? BUtiliı köpek neslinin sefil insanla 
ra gayzı va.r. İnsan cemiyeti de bunlara nefretle 
bakar, bütün sefaletleri tembellikten geliyornıu§ 
gibi bir rokak felsefesile bunları hakir görür. 
Içerdeki adam altı tane eser yazmış, otuz sene 
çalış~. bu da mı tembellitnden bu hayata is. 
tihkak kazarunı§' 

H izmetçiye içeri kahve götümnealni söyle
dim. Hayatın içinden bir roman çıkar. 

mış blr gar.eteci ile, hayatı bir roman olnıu§ en. 
tellektUeli yalnız bıraktım. Bir aralık salonda 
okurken zevcimin yukan çıktığını duydum, Bi. 
ra.z sonra tekrar geldi: 

- Sofrayı Uç k~ilik hazırlayınız. Misafirimiz 
va.r. 

Muallim Nihadı bir saat evvel bahçekapıam. 
dan yan kapıya bir dilenci klyafetile geçirdiğim 

--· 

için sofraya da kendisini ayni kıyafetle bekli. 
yordum. Muallim Nihat salona girdiği zaman 
üzerinde iyi bir elb"se, sarı kunduralar. bir in
san kıyafeti vardı. Bu kıhkla hakikaten bir mu. 
allim, bir insana benziyordu. Ben yırtık pabuç. 
!arına bakarken duyduğum hissi tekrar duy. 
dum, bu defa yine yüzüne bakamadım. • 

Sofraya oturduk. O, kendi kılığına baktı, zev. 
cime baktı, bana baktı, hayretle ellerini kaldır. 
dı, dudaklarını büktü: 

- Allah Allah, dedi ... Ben Muallim Nihat mı. 
yım? Y0ksa sebilde yatan dilenci mi? Ben Us. 
kildara bu kılık kıyafetle nasıl gideceğim? Se. 
bil yaranı, bunu nereden çaldın diyecekler ... 

Yırtık pantalon, yamalı ceket. Muallim Niha. 
dm o kadar ikinci bir hüviyeti olmuş ki, insan 
kıyafetine girişten yadırgıyor. Uzun mUddet se
bilde yatan diılencinin, Muallim Nihat olduğunu 
unutmuş, ona muallimJiğini, ancak düzgün bir 
kıyafet hatırlatıyor 

H fzmetç:, içerde kahve verdiği dilencJyi, 
sofrada. bir efendi kıyafetile görünce 

hayran ... Dikkatle bakıyor. Muallim Nihadm 
sıcak çorbaya hasreti var. 

- Sebilde öyle gecelerim olurdu ki, bir sıcak 
çorbanın dumaru gözlerimde, semadan kopmuş 
bulutlar gibi halka halka döner, uzun bulutt.ım 
sütunlar gibi yıne havaya yükselir ... Boş bir ınL 
deye bir sıcak çorbanın verdiği zevki, sarayda 
yaşıyan adama bakla va. börek dahi vermez. 

Muallim Nihat hayatını anlatıyor. Artık ya. 
vaş yav~ yüzüne bakabiliyorum. Hayatmdaki 
günah bana aitmiş gibi duyduğum yükü silkini
yorgibiydim.Bir hayat ki, mesuliyetini,parça par 
ça herkese taksim mümkün ... Muallim Nihat iç
kiye dilşkilnmüş. Felaket sebeplerinden biri de 
bu ... Sefaletin insanı içkiye sevkettiğini söylı. 
yenler de doğru söylüyor, içki yüzünden deje. 
nere olan ferd;n sefalete düştüğünü söyliyenler 
de doğru söylU}'.:>rlar ... Fakat, bütün dünya ce. 
mlyetlerinde öğleden gece yansına kadar viski 
iç~ler:n, Amerikan barlarında sarho§ olanlerm 
hepsinin dejenere olduğunu kabul etsek lJile, 
hepsinin sefalete dü§tüğünü iddia edemeyiz. 

Muallim Nihat •. Kar~caahmet .~e~lığma, 
Usküdardakı sebile nasıl duşmuş... Bu 

roman onu anlatacak.. Fakat ben sofrada din. 
!ediğim hikayeden şu manayı çıkardım ki, Mu. 
allim Nihat tembel olduğu için değil, sadcc~ iç. 
kiye inhimaki olduğu için değil. talihs'z o'duğu 
için hiç değil, fertlerini teşkilatlar altında top. 
lıyan, fertlerine, cntellektüel!ere sigortalı bn· 
hayat temin eden bir muhitte yaşamadığı iç.o 
düşmüştür. 

Bir muallim, ne olursa olsun, bu kadar büyük 
bir sefalete düşemez , düşmemelidir. DUşUyorsa, 

düşebiliyorsa, cemiyette buna karşı yapı!acak 
işler var, demektir. Açsa, hasta ise. dejenere ise, 
bunlara karşı cemiyette kendisine siperler .. ula. 
b;lmeli, başını sebildeki taşa değil, bir hastane. 
nin, bir yardım evinin yastığına dayayabilm.eli. 
dir. 

- Aman, bana çok yedirmeyiniz., l\fidcm a. 
lışkın değil, sonra hasta olurum ... 

Arap.ça, acemce. şiirler okuyor. Hayata, ce. 
mlyete, feleğe küfreden şiirler. Son tesellisi.ni 
yine ımeyde buluyor. 

- lçki için parayı nereden buluyorsunuz? 
Acı bir tebessümle gillilyor: 
- Insan bu cemiyette aç kalabilir. Rıı.kısız 

kalmaz. Hangi izbede. bir rakı sofrasından rak, 
isterseniz size ver.ırler. Ekmek vermezler . . 

Meyhanenin in.sana gösterdiği civanmertliği, 
cemiyetten istemek elbette ki, hakkımızdır. 

Muallim Nihat yemeğini b!tirdi, kalktı. Taş 
lıkta bıraktığı eski elbiselerinin torba. 

sını alırken mırıldanıyor: 

- Köpeğe sürütürler le§ini .. Yani dem~k is. 
tiyorum, kirimi kendim götüreylm. 

Muallim Nihat, kapıdan çıkarken "İnci" hiç 
bağırmıyor. Nasrettin Hocanın kürküne itibar 
eden insanlar gibi, köpekler de kılık kıyafete 
hürmet ediyorlar. Kapıdan girerken üzerine pa 
ralıyacak gibi saldıran köpek, Nasrettin Hoca. 
nm samur kürkü karşısında el uğuşturan dal. 
kavuklar gibi kuyruğunu oynatıyor ... Anl&ştlı. 
yor ki, gayzı insana değil, insanı insanlıktan çı. 
karan yamalı pantak>na. yırtık pabuçlara ... 

Mağlubiyetinizden istifade Edin 
H ayatta muvaffak -0Jmanm ' 

b.. 11k i.millerinden biri en U) 

de ınağlflblyetten istifade etmeal. 
ni bilmektir. Muvaffak olanlara 
dlkkat ediniz, Borılanıı ~ğu mağ • 
JQbiyetlerbıden çıkardıkları netice. 

ıerle bu muvaffakıyete ernı1'ler • 

dlr. 
Fakat magJOblyeue muvanaKI. 

yet•dzll~ blrlbirlne kanştırmayı • 
ruz. Bu lklı:ılnl kanştmrRaııız o tak 
dirde muvaffak otm.a.mıya malı. 
kt\msuuuz. Sizi muvaffak etmfyen 
mağJO.p olutunuz delildir, ınağl6. 

blyetten muva1fak olmak için Jizmı 

&elen dersi alma~ışınızdır. 
Ma.ğlQblyet utruıılaca.k btr şey 

değildir. Muvaffaık olmak için uğ. 
~an her adamın başma gelebilen 
lkıbetlerden ~iridir. Fa.kat onmı 
~ısına azim ile dlldllr, onu tahlil 
edip kendJntz için den ola.bilecek 

nette.eler çıkarmıya başlarsa.ıuz, o 
vakit mağlQblyet ıizden korkınıya 
başlar. 

Bu suretle mağlOblyet kendi se. 

beplerln.l kendisi öldiinnilş olur. 
M&ğlfibiyet bizi yalruz muva.ffa. 

)ayete buırla.malda kalmaz, mu • 
vaffak olmak için daha btlyUk bir 

hırs ve kuvvetle atılıruya da sevk 
eder. Mağlubiyetin \'erdiği bir kuv 
vet vardır ki, bu ku\'Vetl kullanmak 
sayesinde insan lmkil..nsızı mümkün 
Jalabillr. 

Ka.hrama.nJar ekseriya mağlObl 
yetlerln yarattığı insanlardır. 

Bir genç tuıınm ki, bir aşk ma
oerasmda fena ikıbetlerle kal"fılat 
mı,tır. Bu genç bu acı tecrübeden 
soora a.,Jundan da, kadm dft nefret 
etti. Onlardan k~mıya, onlarm bu 
lundugu meclislerde bUe bulunma.. 
nuya bqladı. Onun naza.rmda ka.. 

dm dtlnyanın en korkunç mahlfiku 

oldu. Bu geıncln bu dtlşmaııh~, ken 
disinden başka herkese gülünç gö 
rünüyordu. Fakat onun için bundan 
tabii bir şey olamazdı. Bu genç ilk 
tecrübede mağlup olmuş ve mağlQ. 
biyetı kabu1 etmJ~ti. Halbuki mağ 

lfiblyetfıı sebeplerini araştıracak ve 
bU'Ddan yeni bir az1.m ve karar Ue 
ortaya çıkacaktı. 

Hepimizin bwıa benzer aptallık. 
lanmız vardır. Bir defa işini kay. 
bettikteo sonra bir daha iş aramıya 
cesaret edemiyenler. imlrleri kar. 
ıısmda seslerini çııkarmakt.aıı kor • 
lQuılar, hep mağlubiyetin kurban. 

s 
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Kitap Sergisi 
ve 
Sergi Kitabı 

[Yazan: Aka Gündüz] 
Ben epeyce Ba.lkevi gördUın. Çoğu 

Fıratm ötesfrule. Orada.kilerin hep 1 
de, iddia ederim ki, lst9ıildiği gibi 
çalışıyor. Ankara.dakloi geçelim. El 
bette ki hepsinden Ustiin rand..nruuı 
\'erN:ek.Ne de olsa merkurte.Seslni dl 
leğini telefondan önce yetiştirebilir. 

Bunlardan soınra değilse bile atbaşr 
bera.ber giden dört ev daha blliyorum: 
Ba.5ia Kadıköy evi olduğu halde ba 
ba ocağını olan Şehreminindeki ev, 
Eminönü e-.i, bir de Beyoğlu. Dördü 
de iyi çalı ıyor. Şehremini u toplan 
tı salonunu da yaptınnayı b~ara.billr 
se daha i~i çalı!:ia.cak. 
Beyoğlunun soo iyi i~lerindoo biri 

de kitap sergisidir. Bizde bu kitap 
sergilerinin en güzelini ve en olmu 
şunu ~imdi Ankara Belediyesi ekono 
mi işleri direktörü olan Şevket Sü 
reyya arkadaşım kunnu tu. Ankara 
Ticaret Lisesi direktörü Umn. 

Ona da galiba söylemi~tim. Kitap 
sergileri çok i~i bir;:;.eydir. Fakat ser 
gJ kltaplan lıooı çok iyi, hem ~k fay 
dalıdır. 

Kitap serglti.'lde memleketin yı. 
zanJan, eserleri gi>rünür ve eserlere 
k~ı ligi ve sevgi duygusu ~·anır. 
O kadar. 

Sergi kitabı başkadır. 
Ben duvar diplerinde, meydan ke 

narlarmda, saçak altlarında serllııti1 
pörsük kitaplar işine daha çok ehem 
miyet veririm ve o sergileri satıcıla.ri 
le birlikte takdis ederim. Bazıları kı 
zarlar: Kitaplarnn dü~kün fiyata, ki 

· ğıt okkasma iı>portalarda satılıyor 1 
diye. Hay gafiller hay! Bırakınız iş 
portala.rdu., duv:ır tliplerinde, pencere 
penvJarmda dizilip satılsınlar. 

}lemlekettc, kıtlığından sızlanıp 

durduğunuz Okumak zevkini, ze\·kin 
den zlyade kolaylı~nr mı artırmak 

istiyorsunuz? Bu sergilerden daha iyi 
~ini mi bulacağız! Yok pah.asma. satı 
hyormuş. Satılsm \'arsın. Bu ucuz sa 
tılış, okunuşwı m büyük .dellliılır. De 
mek ki halk ucuz kitap istiyor. ister 
ya. yorganına göre ayak uzatmasını 
öğrendiği lçin ister. 

Yalan mı söyliyeccğiz? Yüksekten 

ml atacağız? llenilz kalantur millet 

olmadık. Elbette hayatımızda herşe 

ytn ucuz tarafım arayacağı:r. Bol \'e 

ucuz. Kitap işi de böyledir. 
işporta, kitabı ucuz veriyor. Bu ki 

tap değersiz olduğu için işportaya 

d~meıniştir. Palıalı olduğu için atı 

ı ıaınamıı;tır, ve ondan düşmü,tür. ~ 
~.orll\cı da yok pahasm:ı. alnuı;, pek 
ucuza satmaktadır. Mesele burada. 

Camekanda satılamıya.n kitap, so 
ka.k aergisfude ıneden satılıyor? Ucw: 
olduğundan. 

Son aylarda 25 kuru5a, 85 kuruşa 
50 kuru!ja eser çıkaran kitapçılarımız 
türedi. Bunların hepsiıti bütün kal 
bimle tebrik ve- takdir ederim. 

Bilmem derdimi anlata.lıildlm mi! 
Kitap sergisi l)idir, güzeldir. Aın 

ma sergi kitabı dalın i)1dir, daha fay 
dalıdır. ÇUnkti daha ucuulur. 

Gazete ve mecmua. kağıttan için 
devletin gösterdi~ ~mrilk ve ucuz 
luk yarclınu çok yerbıdcdlr. Fakat in 
kılapçı bir memleket matbuatı sade 
ce gazete ,.e mt.>emua değlldir. Kitap 
tır, kitaptır, kitaptır, ve kltapttr. 

Sayın Saffet Anıkaııla saym Fuat 
Ağra.lı a.rkada.45lammn bu ideolojlk 
mesele hakkında ne düşilndUklerlni 
pek merak edlyonını. 

Kitap kfi.ğıdmın -hatta ~ıfıra
inmi§ gilmrii,W ile matbruı \'ergllerl 
nin -husu'li kaınunla.- çok yumuşa 
trlması devleti lflô.." ettirmez; milleti 
"dünya klUttirUniln en u. .. t ~\'iyesi 
ne" çıkanr. Gerçek \ '6 krize uğramaz 
kazanç budur. 

Bu işler şüphe.siz ki olacaktJr. Olun 
caya kadar da bir defa "kitap sergi 
si" ne mukabil, bin defa "sergi kitap 
ları" hazırlamıya önem \.'e hazırlat 
mağn. önem! 

la.ndırlar. Kendinizi bir yoklayınız. 
Ve böyle s~ma bir mağlülıiyet koı 
kusunun esiri olup olmadığınızı a. 
ra.,tınnız. Mağlubiyetinizi gizlemL 
ye ç.alışmayırıız. BiJfıkis onunla ku 
şı kal'l}ıya gelmekten çekinme~iniL 
MağlubiyetJ mağlup etmek galL 
biyetlerin eu basitidir. 

Paikoloğ 
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; Üç Sporcu. 

1 ~ Ceza mı 
s Görecek? 
~ lstaıtıbul Futbol Ajanlığı ta.. 
~ ra..fmdao Bükreş muhtelitlne ~ 

1 
~ karşı çıkardan lstanbul muht.e.. ~ 

1 ' liti için davet edilen Beşiktaşlı ~ 

1 

~ Ha.~da, Şeref, Galatasaraylı Ha ~ 
~ şim bir mazeret göstermeden bu ~ 1 
~ davete icabet etmemişlerdi. \ ı 

Hipodromun bugiinkii vaziyetine bir bakış 

Adanada Asri 
Bir Hipodrom 
inşa Ediliyor / 

Adana (TAN muha.birinden)-Çukurovada sporun inki,afı için 
sporculara gen=ı;ı sahalar in•a edilmekle beraber, onlan teknik 
IOprla olgunlaştırmak için bilgi de verilecektir. Nitekim bölge
mizdeki atletizm faaliyetini tanzim etmek ve atletler:mize ders
ler vermek üzere atletizm antrenörü Yolyus Ratkay'ın Adanaya 
gönderileceği T .. S. K. Genel Merkezinden bildirilmişfr. · 

Adanada, günden güne inkişaf etmekte olan canlı spe>r hayab

nm mevcudiyeti gözönünde tutularak modem bir hipodrom ve 
stadyom yaptıimak için de te,ebbüslere geç.'lmi,tir. 

1 

(30750) metre murabbaındak~ bir 
BAŞl\IAKALEDEN MABAAT arazi hıpodrom ;çin istimlak ~~ilm ş 

Balkanlarda 
iktısadi 
İş Birliği 

(Başı 1 incide) 

dan başka Yugoslavya ile afyon iş~ 
de yaptığımız gihi bazı müşterek m.ah 
sulleri dünya piyasasına toplu bir hal 
de arzetmek. btitün a.lake.da.rlar içın 
istifadeli olabilir. 

Bu maksatla ilk düşünülecek nok
talardan biri, müttefik memleketler 
arasındaki münakale imkanlarını kuv 
vetlendirmektir. Yugoslavya ile Is -
tanbul ve belki de nerisi arasında su 
yolile münasebet kurulması düşünü
lecek bir meseledir. Macarlarm vü
cude getirdiği tipte vapurlarla Yu
goslavya Ue Türkiye arasında aktar
maSiz deniz münakale yolları kurul
ması yanhz iktisadi faydalar temin 
etmekle kalmaz. Bir harp ihtimalinde 
bu yol. her iki taraf için çok kıymet
li olabilir, Yunanistanla memleketi • 
miz arasında iki taraftan .birinin ve 
ya her ikisinin idare ve tesiri altında 
deniz münakale yollarr bulunmaması. 
iki memleketin iktisadi münasebetle 
ri ve dostluğu bakımından da, Ba.1 -
kan Birilğinin maddi teçrizatı baktr 
mmdan da bir noksandır. Bizimle Yu
nanistan arasrnda esaslı bir himmet· 
le çok kıymetli i'ktisadi ikişaflara yol 
açmak mUmkilndür. 

ve bu sahada şimdilik beş bın kişi 
alacak bir ahşap tribün inşa t:d 1miş. 
tir. Saha da nisbeten düzeltl1ın;ş ve 
bu sene ilkbahar ve sonbahar .t ko. 
şuları burada yapılmıştır. 

Yüz bin liraya çıkacak olan ·ipud 
roma ilk hamlede 17 bin lira surfcdil
mişt'!r Inşaatm dört beş seneye ka.. 

dar biteceği söylenmekteclır. 
Adanada, b;r spor sahası olmakla 

beraber bu stadyom. gençllğin bütün 
faaliyetlerine cevap verecek tefisata 
malik değildir Bunun için, . dana 
stadyomunun genişlet lmesnıe "-:1 • 
mü.zdeld ilkbaharda başlanacaktır. 

Adananın müstakbel stady<'·-- .. .,un 
projesini Ankara stadını yapan Vin
letti yapmıştır. 

Yeni statta asgari beş bin kişi o. 
turarak maçları seyredebilecektir. 

Kır Koşuları 

ve Pentatlon 
T. S. K. IstanbuJ Bölgesi başkan. 

lığından: 

1 - 16.1.1938 sabahı Şişlide ya
pılacak 3000 ve 500 metrelik kır ko. 
şu!arının kayd: 8, 1, 1938 cumartesı 
akşamı kapanır. 

2 - 30. 1. 1938 sabahı Tapkaptda 
yapılacak 3000 ve 5000 metrelik kır 
koşularınm kaydi 25, 1. 1938 salı ak 
şamı kapanll'. 

3 - Dahilde üç kategori üzerinde 
yapılacak pentatlon müsabakasmın 

kaydi, 11, 1, 1938 salı akşamı kapa. 
nır. Dahil olacaklar beş yanşmrya da 
iştirak edeceklerdir. Bu yarışmalar 
şunlardır: 200 ve 400 koşu, yüksek 
aUama, gülle atma, durarak UZ',ın at.. 
lama.. 

~ Takımda kati surett.e oynıya.. \ 1 
, cak ola.n bu oyuncuları-o sebep. ~ j 
' siz, ~etmemeleri üzerine takım " 
~ nlsbeten zayıf bir kadro ile sı-. ~ 1 
~ haya çıkmış ve mağlup olmuştu .. ~ 
' Aja.nhğın davefaıe icabet et. 'ıı 
' miyen bu oyuncular ayni hafta ~ 
' yapılan kendi klüplerinin lig maç ~ 

larında. oyna.dıkla.n içim hastalık ~ 
cı;ibi herhangi bir sebep ileri sü ~ 
remivecekleriınden Tü:rı1' Spor ~ 
kurumu nizamna.meleriındeki ~ 
maddeye istinaden spor kunı- ~' 
mu.nea tecziye edilecekleri tah. 
min olunuyor. 

,.....,,,.....,, ................................ ,...,._,._,._,._ . .--.l°'vr' 

Donald Budg 
Büyük Mükafatı 

Kazandı· 
Amerikan ama. 

tör atletizm birliğ' 
her sene bUyük b'r 
'1Ükaf'at vermektf" 
'r. Bu mükiifıı: 

JOO sporcunun r 
yile en layik :>ta· 
cıampiyona. ven 

"lr. Mükafat ala 
<.:ak şampiyonda 

aranan evsaf; ah 
!ald dürüstlük. bi· sporun yayını Vf 

' erakk'sine hizmet etmiş olmak ve 
uğraştığı şubede teferrüt etmek gibi 
esash kıymetlerdir. 

Bu seneki "J aınes Sullivan Memo. 
ral Traphy., yı Davis kupasmı Av. 
rupadan Amerikaya getirmiye mu _ 
vaffak olan meşhur tenisci Donald 
Budg kazanmıştrr 

lntihaptan evvel başka şampiyon 
larm kazanacaklarını ümit edenler 
çokmuş Fakat reyler tasnif edilince 
şampiyonların evsaflanna nazaran al 
d·kları puva.nlar şu neticeleri vermiş. 
tir: 

Budg (Ten'.sçi) 1938 puvan 
D. Lash (Atlet) 704 puvan. 
K. Ravls (Yuzücü kadın) 425 pu. 

van. 
Samronami (Atlet) 293 puvan 
Ad. K.iefer (yJ.zücü) 164 puvan. 
Ben Johson (Atlet) 98 puvan.. 
Şu kazanılan puvanlara nazaran 

Ben Johnson ismindeki ~enci atletin 
98 puvanla namzetlerin en sonund11 
ka!rşı da şayanı hayrettir Çünkü h , 
zc:ıcı atlet için Amer•!i ıhlar Ovens 
kadar harikulade diyorlardı. Her uat 
de rengin~n s'yahlığı reylerde epey 
tesir etmiş olacak .. 

---,o---

Ath 
ilk 

Sporun 
Kon9resi 

Anadolu yakası atlı spor klübü na. 
mile açılan, biıucilik klübü ilk kon. 
gresini akdetmiştir. t 

Klübü.n ilk kongresi dolayısile, Re
isicümhur Atatürke tazimat telgrafı 
çekilmı ştir. 

Hatay Davamız için 
N.otalarımız 

Ce~ende Oni{!ersite ve yüksek tahsil gençl:ğinin yaptıkları 
Hatay tezahüratından bir hatıra.. 
(Başı ı in<'ic!e) kayıtları dermeyan etmiş olduğunu 

Cümhuriyet hükumeti, Sancakta konseye bildirmekle şereflenirim. 
TUrkiyenin lakayt kalaımıyacağı bir Bu ihtiraz kayrtlannm iptina ettiği 
sömürgeleme hareketi takip eden ınülihaza.lardan bazıları şekil ve ı.ı,.. 

manda mümessillerinin icraatı üze- sule ve diğerleri esasa taalluk etmek 
rine Fransa hükumetinin ciddi dik- tedir. Cümhuriyet htikfimetinin fik -
kat na.zannı çekmekten geri durma- rinde M;lletler Cemiyeti komisyonu 
mıştır. tarafından hazırlanan nizamname 

Aşikardır ki, Milletler ce~yetim.n projesini ihzar şekilleri ve ni.zam-
bu münazaalı işte rolU manda otorı. namenin tatbik mevkiine vaz'ı 
terlerinin hareketlerini örtmek gaye. hususunda tutulan usul 29 
s;ni değil, bil.3.kis alakadar taraflar Mayıs 1937 kararları metin ve 
arasında bu ha valiye ait ·tilatı tevsik 1 müeddasma aykı:ndır. Filhakika Sar. 
ve böylece matlup sükfıneti temin cak intihaplarmm tanzimi TUrki:re 
maksadile ittihaz edilmiş olan ve ha. ile Fransa arasmda Milletler Cemiye 
kikatte bir kompromi teşkil eden Mil tinin himayeti altmda husule gelen an 
!etler cemiyeti kararlarının met:n ve laşma tarzına bir enğeJ teşklJ etmek· 
ruhuna tamamile uyarak mevzuuba. ~edir. Bu anla.şmanm mUdekkikane 
his işi tesviye için Fransa ve Türkı. hazırlığı eksperler komitesince yapıl 
yenin fevk;ne çıkmak suretile bir bL m1ş, hassaten mevzuuna en iyi ~lve 
taraflık hareketi :cra etmesi maksa. ren formUTieri arıu;tırmak için $arfe 
dına matuf olma!ı idi. dilen gayret'ere Türk azası faal bir 

Sanı·a.k seçimlerine müteallik nJ _ 'mrette iştirak etmiştir . ., 
zamname projesinin tanzim ve tat _ Notanın bundan sonraki lasmmda 
bikinde Milletler Cemiyeti organlan- ihzar kom syonunda Türkiyenin de 
nm kararlaştrrdıkları usulün Millet- birlikte çalışması lüzumu dermiyan 
le:- Cemiyetine en halisane bir suret edilmekte ve Hataya giden komisyo. 
te sadık memleketlerin şimdiye ka - na hep manda makamlarının delil oL 
dar bu cemiyete ve en müşkül ahval duğu tebarüz ettiriimektedlı'. 
de Cenevrenin milletleraras1 organiz Bu şartlar iç'nde çalrşa.n bir ko . 
mine karşı gösterdikleri bağlılığı kuv misyonun verdiği kararlarm da ailila 
vetlendirecek zr..ahiyette olduğunu bu ne olamıyacaıh a.şikir bir surettt> 
radr tasdik etmek bence mümkün de goösterilmektedir. 
ğildi~. Hariciyemiz, Hatayda çalışan mil. 

Bınaenaleyh bu tarzda harekete !etler t:;enuyct.ı kon-Üco;r--~--. --.ı-L 

karşı şiddetle kıyam etıniye ve Mil ·<msolosTarmdan ;zahat alıriak şöylP 
letıer Cemiyeti komisyonunun intiha dursun. onJarm uzakta dunnasmı is. 
bata mütea~lik olan 29 Mayıs ka· tiyecek kadar b'.r taraflı çalrştıklan. 
rarlarmı konseyce hakemliği yap·lan ru da ilaveye lüzum görmüş ve <le
ihtilafta alakadar taraflardan biri ile miştir ki: 
iş birliği yaparak hazırlanmış olan "Bu halde cümhurlyet hükftm~ti 

şartlar dairesinde tatbik mevkiine anlaşma aslmm mah;yetini tam!lmen 
konmasma karşı Cümhuriyet hükti • değiştirebilecek tefsiri b;r nizammı.. 
ıı:ı:ti~in. kati_ U:tir~zi ka!.1tıar serdet me ile anlaşma esaslarmm gelişı gU. 
tıginı sıze bildirmıye musaraat eyle zel tatbik olunmasını kabul edemez .. 
rim. 

Dr. T. R. Aras 
Bundan sonra bükitmetimız mese. 

lenin esasına intikal ederek konsey 
Türkiye Hariciye Vekili kararlarının Sancaktaki manda taz . 

NOTAMIZA CEVAP yiki altında tatb'k edilememiş bulun. 
Bu notamıza Millet.er Cemiyeti duğunu ve HatayWarm dileklernı 

umumi katlbi B. Avenol notanın tev serbestçe söylemelerine mini olU!ldu 
diinden bir giln sonra şu cevabı ver gunu zikretmektedir. 
miştir: Bu notamız şöyle nihayet bulma \t. 

Dr. Tevfik Rü1tü Ara.t tadrr: 
Tür kiye Hariciye Vekili "Kara.rınızla ve Fransa ile ya prlan 

Ankara uzlaşma ile bağlı bul'llilan hU.kU.metim 
15 kanunuevvel tarihli telgrafna • metinlerin bu suretle tahrif olunma 

menlzi aldığımı bildirmekle şerefleni sı hususunun kabul edilemiyeceğini 
. beyan eder ve 1937 mayıs celsesi so-run. 

Intihap komisyonu, konseyin inti. nunda gösterdiği muvafakatin bazı 
hap n zamnamesi hakkındaki karar. nazari formU.lleri istihdaf etmeyıp 

belki uzlaşma heyeti umıumiyesinin 
la.rrnın neticesin.i tesbit etmiş olduğun 

filen tahakkukunu istihdaf eylediği -
dan katipliği aşağıdaki hususlann L nin senet ittihaz olunmasını rica eder. 
fa.sına davet etm.işt;r: Binaenaleyh hükumetim, zaten nata 

l - intihap nizamnamesinin mP ile lekeli olan bu nizamname hakkın 
riyete kooulması için tertibat alın. da sureti mahsusada ihtiraz kayıtla 
rnası talebUe FrBllBa hükumetinin n dermeyan eder ve bu nizamname 
tebliğL nin Konsey huzurunda zaten alakalı 

2 - Konsey karar:aıa göre. lnti. ta.raflar olan iki devletin beraber ça. 
habatm icrası tarihUe memurlarm hşmasile yeniden tetkik olunmadık .. 
tayinleri hususunda intihap nizam Qa. tatbik mevkline konulmasmı pro 
namesine müsteniden konsey reisi. t t ed es o er.,, 

Balkan memleketleri arasında ay
rı bir turizm takası kurmak ta bir ih 
tiyaçttr. Muhit değiştirmek arzusunu 
duyanlar, karşıhklı olarak müttefik 
memleketlere gidecek olurl-arsa hem 
döviz tasarruf edilir. hem de bu mem 
leketler arasında tanışıklık ve yakın 
lık artar. 

Romanya ile bir iktisadi anlaşma
ya vıarnıamız münasebetile temenni· 
ye layik gördUıfümUz nokta. Balkan
lardaki müttefik memleketler ara.sm 
daki iktisadi münasebetlerin inkişa
fı için şimdive kadar olduğundan da 
lıa cı:ınlı, daha ameli çareler düşünlil· 
mesidir. 

' - Kayit için cumartesi ve sı:ı.lr 
gilnleri 18.30 dan 19,30 a kadar Be. 
yoğlu halkevi jimnast'k sa.lcımında 

Bay Naili Mora.na başvurmak 11zım 
dır. 

5 - Atletler salı ve cumartesı ak. 
şa.mları saat 18 den 19,30 a kadar Be 
yoğlu halkevi jimnastik salonr.nda çı:ı 
lışmaktadirlar. Bölgenin biitün at . 
!etleri bu çalışmalara iştirak edebi
lirler. 

Klüp kongresi. Parti Genel Sekre.. 
teri Dahiliye Vekili Şükrü Kayaya 
da telgraf çekilmesine karar vermiş 1 
ve çekilen telgrafa Dahiliye Vekilin. 
den gelen cevap muhitinde sevinçle 
karşılanmıştır. 

ne terettüp eden kararlan ittihaz Dr. T evlik Rüftü Arıra 
etmesi komisyon tekliflerinin kon. 
sey reisine bDdJrilmesi. Türkiye Hariciye Vekili 
Telgrafnamenizi, Konsey reisine, iKiNCi CEVAP 

intihap komitesi reisine ve Fransa Bu notamıza ayni günde §U cevap 
hükumetine tebliğ ediyorum. verilmiştir: 

Aoenol "24 kanunuevvel tarihli telgrafını. 

Ahmet Emin YALMAN 

Atinadan Kuvvetli Bir 
Muhtelit Gelecek 

Ankara. 5 (Tan muhabirinderı) 
Kurban Bayramında Atinanm kuvvet 
li bir muhteliti memleketimize gele
cektir. Atina muhteliti Izmir, Anka 
ra ve Ista.nbul muhtelitleri ile ü.ç maç 
ya nacıa ktTr. 

· Yortu Maçları 
Miladı Isa yortusu münasebetile bu 

gün Taksim stadında gayri fedt:.ı·e 

klüplerden Şişli, Pera. Kıırtuluş. Ar. 
navutköy arasında maçlar tertip e. 
eilmiştir. 

Saat 13 te başlıyacak olan bu ~n
sabakalarrn birincis; ş~şli ile Kıp·tu 
luş arasında yapılacak ve saat 14.30 
da da Pera ile Arna.vutköy ikinci ma 
çı oynıyacakla.rdır. 

-0-

Askeri Liselerin 

Voleybol Maçları 
Bursa askeri lisesinin iştlra!-''.e Y"' 

p:lan askeri liseler arasındaki "lam.. 
piyonarun voleybol müsabakası Be. 
yoğlu halkevi salonunda yaptlmışt.rr 

Bursa Işık~ar lises: ile Deniz lisesi 
arasındaki bu miisabaka baştan so. 
na kadar heyecan içınde geçmiş ve 
neticede Deniz lisesi 9 - 15, 15 _ 9 
yaparak müsabakayı kazanmıştır. 

iKiNCi NOTAMIZ zı aldığımı bııdirmekle şeref duya • 
rım. Arzunuz veçhile telgrafı kondey 

Bu vesika Cümhuriyet hükU:meti- reisliğine tevdi ettim. Ko,,.,e:v 
mizi tatminden uzak kalmış ve harici reisinin talimatına tevfikan adr geçen 
yemizin yeni bir nota vehnesini icap 

telgrafın konsey azasrna bildirilmes• 
ettirmiştir. Bu notamız da şöyle baş 
ıamRktadrr. iç:n lazım gelen tedbirleri aldım Bı ı 

telgrafı, konsey'n gelecek içtima de'' 
Milletler Cemi.veti Kon.sevi resinde mesP.lenin ruznameye it.tıa ı 

Reisliğine edilmesi için bir müracaat farzede 
24/1211931 rek telakki etmem lazım gelip gelme 

Cümhuriıyet hükumetinin Sancak- diğinin işarmı rica ederim. - Avenol 
ta intihaplann tanzimine mUtedair o.. Hüktunetimiz bu telgrafm bir mU
la.n niza.m.naınıenin tahriri ve tatbik ra.cıaat olduğunu müteakip bir nota 
mevkiine vaz'ı hakkmda kati ihtiraz ile Cenevreye bildirmiştir. Buna da 
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Mili Eayram 
Günler mizc'en 
Adanamız, dün, dütman is

tilasından kurtulu,unun 16 net 
yıldönümünü idrak etti. Bu mil 
li gün münasebetile dün Ada
nada olduğu gibi, şehrimizde 

de kutlama töreni yapıldı ve 
çok heyecanlı geçti. 

Dün saat 14,30 da roros gençler 
birliği, Eminönü Halkevi salonların-
da bir kutlama töreni tertip etmış • 
tir. Halkevini dolduranların çcğunu 
yüksek tahsil talebeleri teşkil ~di -
yordu. Bunlar göğüslerine pamuk ko 
.:;alarile birer kokart iliştirmişlerdi. 

Tam saat 14.30 da hep bir ağızdan 
söylenen istiklal marşı ile meraıııme 
başlandı ve şehitler için bir dakika 
sükut edildikten sonra Toroslu gPnc; 
terden Fethi. kısa bir söylevle mera 
simi açtı ve ezcümle şunlan söyledi: 

11
- Mukaddes Adananın kurtıı.ı,u 

şunun 16 rncı yıldönümUnü bir tıalk 
ı{ürsUsünden açarken büyük bir bı?

vecan içindevim. Bue-ün tarih. yara..· 
tanının ve Türklüğün önünde dize ge 
ti yor. 

On altı sene evvel MehmPtçik bin 
türlU mahrumiyet içerisinde kıt.hra .. 
manlrğrn sahikaaına vükselerek dö • 
vüştü ve Türk topraihnm her yerin· 
rle zaferler kazand'. Ad~nah. vurduJI 
her verinde, başı abideleserek QarpT' 
tı. On altı ytl evvel üzerlm~e kıı.n rölı 
~üı?Umüz yerlerde esen rüzgar Hata 
va gider.,, 

Hatip. A tı:ıtilrke eiikrı:ın ve minnef'r 
ıpr !'l11Tıs1rnk sn:ı:lerTii bit.lrmiı:ıtir. 

B11nr1ıın sonra. Adı:ına kurtuluşun• 
rfa bilfiil <'l'te kuman~ıınltğ'ı ~l'mif 

olan emekli (" •. ~meral Sinan kiirsOyıt 
O'Plerek cok ~1:ı:e1 bir hih1bPrle bu1u.o 
muş ve lrnrtnluııı lıl'\r'tıinr1P A r1'l'll1'l'l ·'ia 
~ecen miirıır1 .. 1eleri anlatmıştır. Bu 
1~ahrarruı.n asker: 

- Muhterem hPmıı:PrilE>rTm rlhe 
-.Xze başlamış ve şöyle devam e~ 
tir: 

"- Birkac: SE"nedir. sizin bu mesut 
ırll:nUnüze burada istirak f'hnek Feı-e 
fini <fovııvornm A iiana bı rih in in cfolın 

va zafer tarihleri ansmdı:ıki l\st\ın 

nıe>vkiint bilmiverı vnktur. Bunu ~t..e 

<>ok yakın_ bir tarih tekrar gösterect~ 
tir ..• 

ır .. lı .... -"- "4f.Q. ~;m. ~l .. f"""' \ 
f{ıı~PrinP iıı.,,ıhrnuı 1rı1T11sındanı iken 
A dıınıtda tnl?i1t?:1er ve Frıını:moılar ta:!'& 
~mdan. etımPTI;ff'rin Vl'!rn,mile ha1ka 
:!':ken"P V1'1n•Trl·Pı-nr du~rnnöımu Vf> \: i:r 
ı:tvur 'T'ih·tdhı ~ A .. nı;ı fü:::tilne vürOve
"'ek HR<'Tk,.ftTM 'Ri1PmP-"iik ve Po7.Ant1• 
VT i!'!l?1l1 Pttiğini anlatmış ve çok nl
k11'ıfanm1stır. 

Rmıdan sonra söz şı]an AdanA!f 
~ııdTi de milli milrıırif'le SE>nf'lerinıie 
An,.Tiada iı:ıP"a1 nrdulırrmm iı:ıkPn<-ele 
rinrlı>n hı:ıhsetmiş ve sözlerini şö)'le 
hitinnicıtir. 

.._Bugün R'atavdıı cıncmıı:ırh111 "a.1 
'kıran hir sada var: F,.,..llivoroz! f!e. .. 
vır. Ttlrk ezilemez Müetemle-kecner 
ı:fatavdıı temelli kalmak istiyorlar. 
'ftaV"'l". Hatayda bir tek müstemleke 
ci kalamaz.. 
Adanayı kurtaranlar Ha.tayı ılt 

kurtaracaklardır ... 
Bundan sonra Kemal Göçen ki11" 

süye gelerek çok alkışlanan ~ 
bir hitabede bulunmuş ve ezcilnufl 
şunları söylemiştir: 

"- Istik'il gayesinin Adana menld 
besi zaferden sonra bir ata sözü oı
du. Ana.va.tanda bizim toprak bi.I'6 
iki elde eden mu.tlu bahtmm ötesiudf 
atasını da selamlamayı kazandı. 

Arkadaşlar, Atamızrn bu müteV'ıY 
zi itirafr karşxsrnda Adanayı dilşünd 
nüz: Ekmek bir yana, havat bir y8I 
na! istiklal için döğüşen Adanalı. 

Nükte ifade eden bir tabir vardır: 
zeki ve çalışkan köylülerimize ça.rıJ 
1r erkaniharp derler. işte böyle bit 
Türk çobanı, Kamışh boğazında bit 
düşman fırkas•ru esir almıştı. şııııdi 
böyle bir çobanın çarrkl.armdan öJ:Y 
mek arzusu beni coqturuyor.,, 

Bundan sonra Mithat. Adana kt1l"' 
tuJu~ndan menkıbeler anlattı ve l:l'if 
genç kendi yazdığı bir şiirl olrudıı ve 
bu arada hazır bulunanlara manda.tl 
na ve portakal dağıtıldı. · 

Bunu müteakip Atatürke ve di~et' 
bilvi.\klere tazim tPlm-:;ıflal°' cekil~f'sl 
teklif edildi ve alkışlarla kabul edil' 
di. 

verilen cevap şudur: 
"lskenderun intiha.batı meseu~1 • 

nin ı 7 Kanunusanide açılacak ()lııJ' 
Konseyin yUzüncU ictima devre6ini~ 
muvakkat rüznamesine kaydedildi~' 
ni 27 Kanunuevvel tarihli teıgratrııı 
za zeylen bildirmekle kesbüşertf e1 
terim. - Aveno,1, 

' 
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Şu rarip dünya: 

•• 
J Ağaca Aşık 

·~~~~~ Olmus 

G ta Ve arkta 85yaşmıbitirenPalme;Ogden~ arp dmda bir lngiliz kadını 50 senedenbe-

:ın: ~~:s::k~:~:ue1~!~~~ ~~~11: 
mıştır. Ağacm dallanıp serbest~e bU 

Esen Fırtına ;.n:: !~~::ı!"::~~:ı~:=~ 
Saat sahiplerine ceza/_ 

George 
INGILTERE BAŞVEKiLi) 

•ı ngiltere nazırlan harid nziyetin alh 
ay evveline nimetle bir hayli iyi ol

Cluğunu söylüyorlar. Bu söz hakikate muta
bık olaaydı tükranla karfılanmu1 gerekle
tir ve orta.lığı kaplıyan ağır aiıleri dağrtmıya 
)'ardım ederdi. Fakat lngiltere n.%ırlannuı 
beyanab, Uzak Şark bidiaelerini hiçe aay
lbak ve lıpanya harbinin bir yıl dAha uza
IDaaında tehlike 2örmemek ~m• iatina.t 

etmektedir. 
Alb ay önce Japonlar Çin ile kal· galan

llm mahalli mahiyette ol dutunu ve kavga
llın timaldeki mahalli Yali ile ara'arında 

koptuğunu iddia etmitler, i~ hiiktlınet lehine har. i 
Dıaluatlarının bu küçük hadi- beden yabuıc. gönWltilerden: A. 
aeyj bertaraf etmek oldu~u merfkadan ~elen Llnkoln tabu. 
~Ylemitlerdi. Bugünae bütün lıı rundu hirka( nefer slperlPrde... t 
Çıni iıti.a etmek Ye Çin aed· J""-1-1111-1-1-11-1 .,."'" 

dinden Kantona kadar koako
ca aahayı ilhak etmek iatedik
lerini saklamıyorlar. 
Dış görünüş bakımından Cin. yı. 

ile Cinli imiş gibi görünecek ve 
400 milyon Çinli belki de yeni e
f endilerinden hoşnut olmryacaklar, 
fakat, Çinlilerin uıJ nefreti, ten· 
dilerini zalim mukadderata boY'.ııl 
eğrniye mecbur eden dostlara kar
tı olacak ve bunlar bu dostlara ek· 
ailtniyen bir kin tutacaklardır. 
Eğer lngıltere ve Amerikaya 

Dıuhasım 500 milyonluk bir impa 
l'atorluk vtlcuda getirmek bu ild 
Dıeınıekete göre hiçe eayılacak bir 
h8.diae ise, o zaman Ingiltere kabl 
lıe8inin nikbinliğini haklı görmek 
lnllınkund Ur. 

Sivil nazırlann laig ~ 
~i Japonya~ 

nüluzlan yok ~ 

J aponya.daki Militariat.Jer bu 
likaydiyi aciz eeeri say

~ları için. beyaz demokrasilere 
~J gittikçe artan dik kafalılık 
Cöatermektedirler. 
ı.... .. lııgiıiz sef"ırine ait otomobiliD 
"ile bUe bombardıman edilmesi Ja
Porı askerinin garbe ka.rfl hisset· 
tifı iatihkarın ilk göaterifi idi. 

lıita.rat bir geminin bombardı
~ edilmesi. bilhassa gemicilerin 
lllitraıyöz ateşine tutulmuı, çok 
ea)tj devirlerdenberl eti görUlme
ırti, bir hadisedir. Almanlar. bil • 
l'U\ harp aırasmda, biç olmazsa, 
t"'tgelecekleri her gemiyi batıra· 
taltıaıın, peşinden ihtar etmi,ter
d! JaJ>onlarsa bu ihtara da ltlzum 
g61'nlernektedlrler. 

h Pıuıav hadisesinden sonra bir a . 
bi 11> illnmı haklı yapacak daha 
~ Ytfın hadise ve hakaret vuku 
tır!du. lngiliz gemisi Vuhu'nun ba· 
ııa 1ntaaı. Hong Kong kara eulan
ra lecavuz edilmesi. Amerika bay-

' iırtnı Yangtse ~amurlarrna attl· 
:ıa.r buıııar arasındadır. Bu bldi· 
~re karşı protestolar yapıldığı 
at"''arı Tokyodaki sivil nazırlar, 
çu de larzivelere b~ruyorlar. 

hkU askerler sivillere başka bir 
=~ b~kınamış1ardır. Sivil nasır 

0 toritf'Si kalmamııt ve bunla 
ra menfur yabancılara karıp eğil· 
tn('k " 
r:if . ' g\IJer yUz göstermek n.· 

esı bırakılmıstır. Sivil nazırlar, 
tam zaf 
vazif er kazanıtıncıya kadar bu 

80 
eye devam edecekler, ondan 

Tıra ask b ba knnd erıerı Jar>0nyaya er 
N an hlkim kesileceklerdir. 

ba.ıı::cede harp bit.er bitıDM y&
do arın doeyata.n tarziYelerle 
tJnı lacaıc Ve Japonlar Çin mem"'ke 
Mn~nauz kaynütarne w yths 
Olacak~ halkı ile Dhak etmİI 

• 

Çblde feWıet l~lnrle bir uıa ve 
vavrusa 

Şimdi Uzak Şarktan Avrupaya 
gelelim. 

..,..,...,, ltalya """'! ~kluaJI w mali oazi)'<l 
~ qi tleiiltlir 

• talya. harpten çıkmasına 

1 rağmen kasa.smda birkaç 
para taıdığmJ pt.ermek için k~ 
sesini f&kırdatıyor. Fakat dolu ke
M ,aJardaınU. lta.lyada iktisa.dt 
ve mail vaziyet hiç t.e iyi gitmiyor. 

Bitler, yeni bUyük ordusunu kur 
mak ve bava kuvvetini in,a etmek 
iptidai madde satın almak için 
para zaruretindedir. Fakat bulmaJr 
için gtıçJUk çekiyor. 

Iki f&flst diktatör de İspanyada 
ki vazlyetıertııJ ta.dil için anlaşmı 
fa buırd·rl&r. Fakat benim kana 
atime göre. ikisi de Franconun 
muvaff akıyetine hizmet edecek bir 
tek neferlerini bile lapanyadan çek 
miyecekler. topçu. tayyareci erk& 
ıılbarp ve tyi talim ve terbiye gör 
mUş piyadeleri tspanyada kala
caktır. 

Buna mukabil ispanya bUkflme
ti de Jdlc;Uk gönUllU kıtasmı lef -
kil eden güzide askerleri lapanya 
dan çıkarmak istemlyecektir. 

lspanyanm laf ordusunda hiç 
olmazsa 100.000 yabancı asker var 
dır. P'ashlan da bunlara katacak 
~uruk bu rakam kabanr. ÇUnkU 
Fuhlann lal)anyol olmadıkları 
ıtıphe götürmez. 

Bu Faablarm çoğu Fransa Fa.
andan getirilme olduktan için cof 
rafya baJammdan da Faalı sayıl· 

m111ar. 

H ftktmet (anfındald ~ntıntl 
ıerl15,000 l pçmezler. Ban 

lann bir kıamrndan vaz geçilebi· 
lir. fakat yeni ordunun bazırlan
mas·na kadar diğer kısmın Ispa:ı 
yada kalması zaruridir. 

Almanlarla ttalyanlar ispanya
daki ordularmm yanaınr Qekerle~ 
se geride 50.000 gönOllU kalır. P'Br 
kat bük1imet. kendi elindeki ya -

bancılann dörtte birini çıkaracak 
olursa vaziyeti bozulur. 

Bu vaziyet kartwnda umumt 
bir netice vanlmaaı · ihtimalinden 
şüphe ediyorum. Teruel muharebe 
terinin neticesine gelince; hilkilmet 
kuvvetlerinin bu şehri zaptetmesi 
ne kadar siyasi ve askeri mahafil
de hUkUm sUren kanaat Franco • 
nun muhakkak muzaffer olacağı 

merkezinde idi. 
Asilerin Şimalde muvaffak o'

duktan sonra kuvvetlerini Madrit 
önüne getirerek §ehri zaptetmeme 
leri de ba~t uyandDıJllftır. Kaba 
bat havaya ytlklenmekte ve kaU 
muharebenin bahara kaldığı söy· 
lenmektedir. Fakat arada vukubu 

lan Teruel muharebeleri askeri ve 

liyaal hesaplar hakkında ştlphe 

beflenmesine saik olmuftur. 
CUmhuriyetçiler iyi teçhiz edil 

dikleri takdirde mevkilerini mutı. 
faza edeceklerini iapat ettikten 
bafka taarruza geçebileceklerini 
de göstermif bulunuyorlar. 

BUytlk şehirierde kulelerde. ıiirek 
lerde umumi saatler vardır. Bu sa. 
atleden haJk. vakti anlar. Fakat bu 
saatlerin yelkovanlan. hi<:bir za
man vakti. saati dakikası dakikası. 
na göstermemişlerdir. 

Bu sebeple. Londrada. vakti, za. 
manı doğru olarak göstenniven sa. 
atlerin sRhiplerine ceza kesilmesi ka. 
rarlaştırılınıştır. 

• 
·Yürüyen bina 

Arjantin devletinin pavtahtr o. 
tan Buenos - Ayreste buğunlerde. 

25 katlı ve 38 ton ağJrhğ-nda beton 
bir bina. 60 metre yUrUtUlecektir 
Buenos Aires'in imar planma göre. 
bu binanın caddede diğer b:nalarla 

bir sırada o'ıma!lJ için. 60 metre ge
ri çekilmesi icap etmiştir. 

Bu binada, mesai nezareti bulun 
maktadır. 

Mühendislerin hazırladıktan pla 

na göre. bina. bir satıh üzerinde 

tekerleklerle her giln birer metre 

yUrUtUlecektir. Böylelikle binanın 

yürütillmesi 60 gün sürecektir. 
B1na, yUrUtillUrken mesai neza. 

reti ifini hiçbir gUn bile tatil etmi. 
yeoektir. Binanm hareketi esnasın. 

da, su, telefon, elektrik tes:satı da 

işliyecektir. 

• 
iki rakip ıevgili 

Meksikada Meksiko şehrinde iki 

genç kız, ayni erkeği sevmişlerdir. 

Genç kızlar blribirlerini kıskanmakta 
o kadar ileri gitmişler ki, nihayet, 
biribirlerini düelloya davet ~tmişler 

ve kıhçlarla döğUşmUşlerdir. Netie&
de kızlardan biri omuzundan yaralan 
miştır. Fakat sevdikleri erkek, başka 
bir kıza evlenmiştir. 

• 
Kalannı uçartlu 

Finllnd.iyada Uleaborg tayyare is
tasyonu meydanında garip bir facia 
olmu,tur. istasyon meydanına kon
mak istiyen bir tayyarenin kanadı, 
yere inerken bir tayyarecinin batma 
çarpmıştır. 

Çarpma. o kadar ani olmuştur ki, 
tayyarenin kanadı derhal bu adamın 
başını kesip koparmıştır. 
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KaJuılann hakim o!Jufıı felair 
Kazas'ta Nü-Alton şehri, "kadın

lar şehri,, nimile şöhret bulmuştur. 
Şehirde. belediye reisliği. posta mil
dtlrlüğU. hakimlik. malmUdUrlilğü 

Franconun mukabil bir ta.ar gibi bütün memuriyetler tamamt>n 
ruz yapması bu noktai na- ka.dmlann elindedir. Buna rağmc!'l . 

zan da deği,tirmiyecektir. En ba şehir çok iyi bir surette idare olun · 
raretli ve en nikbin Francocutar maktadır. 
bile ispanya demokrasisinin kolay Bu ,ehirde ya1nrz. polis ve janda.r 
kolay katledilemiyeceğine inanmıı ma ve itfaiye erkeklerdendir. 

bulunuyorlar. • 

Harbin bqlangıcuıda istedikleri 11 yaf'ndalıi Be"' ku 
zaman, latedikleri yerde döğUşen AmerikackL ı 7 yaşında Doroti Eve 
a.rıarfiıt güruhu bugün iyi talim tin adında genç bir bayan, 52 yaşın· 
gören. ytlksek disipltnli bir ordu da bir bankerle. evlendiğinin daha 
olmuttur. Ve bu yanm milyonluk ilk gUnUnde. Gangsterlerin yandUl 
ordu dilnyaıuıı en iyi ordulanD& kaçını, ve bunlarla birkaç ay yaşamış 
muadildir. tır. Gene: kız, Gangesterlerle yaptığı 

1936 da Franconun kollannJ soygunculuktan dolayısile geçen gUn 
sallıya sallıya ytlrildUğil mrada mahkeme huzuruna çıkarılmıştır. Fa 
zamanm CUmburiyetçiler lehinde kat yqmm küçüklilğU dotayısile ser 
oıctuğunu söylemiştim. • best brrak,lmrş ve tevklfaneden çıka 

Acaba lngiltere Ba.tvekill ft Ha nlırken kendisine. bir daha Ganges.. 
riciye Nazırı. vaziyetin altı ay ev terlerin vanma gitmemesi tavsiye e-
vetine nisbetle iyi olduğunu söyle dilmi§tlr. 

• dikleri zaman gysterdikleri nikbin 
lik bu amile mi istinat ediyor 

Demokrat bir memleketin nam 
lan olduklarına göre böyle olmak 
icap eder. Fakat ben tllphe ediyo
rum. ÇUnkU onlar daha fazla. da 
bili harbin sllratle bitmesini ve Ha 
befist&n fethinin tanrnmıaDe te • 
miD edilecek bir MuBBOUnl f99UIYe 
si tqıyan muzafferin bir Awapa 
BUlh konferanısma getlrUmelllDi ... . 
muyorlarch. 

• 

F alrir rnsam1an 
evlentliriyormUf 

Danlmarkanın pavitahtı olan TCo
penhang'ta :Jiçard Vilstnıb nlmm . 
da biri. yeni evlenecek ressamlann 
dUğiln maaraflan fefn 15 milvon frank 
vermeyi kara.rlqtırmışbr. Böylelikle 
R.içad, reuamla'11 evlenmeleinJ kolay 
ta.,tıraealrtır. ÇQnkO kendisi. reuam 
1arm yapblt tablo~ Atarak bQytlk 
bir ticarethane- lfletmektedir. 

., 

Dün olduğu gibi.. bugün tle, yarın da hep böyle-

Şu Tramvaylar 
Niçin Kalaballkmış 
Biliyor musunuz? •• 

1 

..................................... ·ı 

. ~?.~~~ ..... 1!.~~?.~ .. !.~.~~:. 
Bilhassa, sa -

bab ve akJ&m 
saatlerinde, tram 
vay yolculuğu Is
tan bullular içın 
nekada.r azaplı 

bir it oluyor
Halkm •iki.yeti 
en ziyade iki nok 
ta.da toplanıyor: 

Bir, arabaların dolu oluşu .. !kıncı.. 
si, çok ağır hareket etmeleri .. 

lstanbulun müstakbel imar pla
nına göre. bugünkU tramvay hat 
lan değişecek .. Belki, o vakit. şe!ı· 
rin nakil vasıtaları biraz daha inti 
zama girer. Fakat. bugünkü şart.. 
lar içinde. Istanbulda fazla tram
vay işletmek ve bu arabaları d~ 
ha sUratle tahrik etmek imkAn.ı 

olmadığı iddia ediliyor. 
Tramvay işlerinden anlryan bir 

zat, seyrüseferin sürati hakkın
da şunlan söylüyor: 

man da, auratten kazanıhp kaza· 
nılamıyacağını bilmiyorum. ı 

Şişhane yokuşu faciasını hatır

larsınız.. Burada, ölen, yaralanan 
birçok vatandaşlann muhakem~ 
hlli. devam ediyor •. Şişhanede dev: 
rilerek parçalanan arabayı. şirket 
tamir etti, işletiyor .. Alikadarla.. 
rm ifadesine göre. şehrin bugün
kü tramvay febekesinde, mümkün 
olduğu kadar çok araba işletilm~ 
ted.ir Daha fazla araba işletmejc 

teknik ve fenni bakımla:dan im
kansızdır. 

Bana izahat veren zat §Öyle di.
yordu: 

- Şirketin 200 kadar arabası 

var. Hepsini işletiyor. 
Fakat, yüzde on kadar ta.mir i• 

çin. daima garajda araba vardır. 

Birin.n tamiri biter, ötekine bir 
şey olur, içeri girer. Yoksa, her
hangi bir başka sebeple, araba ıçer. 
de bekletilmez. Çünkü, bir tram
vay arabası vasati 15 bin lira.dır. 
Bu on beŞ bin Ura durduğu yerde 
gelir temin etmez. işlemeli ki, a,.. 

mortismanını, faizinı çıkara.bilsin. 

- lstanbul tramvay eebekesinde 
Uç dU~m noktası vardır. Köpril· 
OMU. Bankalar caddesi ve GUlha· 
ne parkı ka~sı .. Buralarda ara
balar arka arkaya sıralanırlar .. 
Bekleme. burada hb·I olur .. ÇUn
kil. arabalar biribirlerini takip 
ederek yollarına sUratle devam 
edemezler. Onu tıkalıdır. Yoku' o- ·~-~~~J 

Son zaman• 
larda, tramvayla 
nn sık sık bozul 
duğundan şiki. • 
yet ediliyor. Frun 
terin tutmad:ir 
ileri ailrillUyor. 
Bu noktalar h::ı.'lı 

lan yerlerde. iki araba arası,.,da 
coj mef!Rfe bulunmak li.z,~ır. 
Bu mesafe. herhangi bir kaza ihti 
malinP kR~1 ıılmRn tf"dlıirdir Bu 
Uç dUğUm noktaamı kald:nnanrz.. 
şehrin tramvay metlf"lesi. •imdiki.
.1e nisbetle çok daha ferah bir şe
kil alır. 

Tramvay şirketi. KöprU Usttlne 
konan sa.n çivilerin de bir favda· 
sı olmadı~a kanidir. Şirketin ka 
naatine şöyle bir inanmak llzrı~ 
gehrse, bu çiviler sUrati azaltıyor
muş. 

dPrlPTmfş .. 
dedi ki: 

- Parlste, gtındllz tramvayla 
Uç çeyrek saatte gittiğim bir ~ 
re. gece ya.namdan sonra yirmi da 
kikada gittim. ÇUnkU. gtlndllz. vol 
tar tıkalıdır. Onun ic~indir ki. Pa· 
riate. acele ı,ı olanlar yeralt1 şi

mendiferi. vani metro ile giderler.,, 
Bu zat diyor ki: 
.. _ lstanbulun imar pllnı için 

hazrr1anıtn eıııHlara a-lSre. Kara • 
köyden Beyoğluna çıkan bab yo
lunu deıliıtttrmektedir. Karak~y • 
den Vovvoda cadde.ine eapılmrya 
cak: Topane istikametinde gidil~ 
cek. sonra biraz Oerfde KömUrcll· 
ler sokağlndan eaptlarak. Kum~ 
racı yokuı,undan Beyoğluna ~'a
lacak •. Bu yol, 30 metre genişliğin 
de bir cadde olacak.. Fakat. yo
kuşlar, tramvay arabaJarmı bek· 
Jemlye mecbur ettifinden, o ~ 

... kında. maıftmat 
istediğim muhatabım şfyle cevaP, 
verdi: 

- Arabalar da!ma 111t1ayene e. 
dilir. Freni bozuk araba işlemiye 
çıkarılD' mı?. Bir arabada bet ay
n fren varoır. Vatman bunlardan 
mutlaka birini kullanır, arabaya hl 
kim olur •. 

- Yokutlar fazla tehlikeli de--
ğll midir?. . 

- Araba yokuta geldiği vaklf, 
yapdacak ieler vardır. Bu işler ya 
pıtırsa . arabaya bir ,ey olmaz. 

- Fazla yolcunun. trtlmvay ka
zalaJ"Tna tf'slri var mrdır? 

- Bili.kis. arabanm içi nekadar 
dolu olursa. araba o kadar otu • 
rakb olur. BilhaSBa yokuşlarda. 
bu. eok iyi bir ı,eydir.,, 

Tramvay arabalarnun blr~nn 
bklrm Ciolu oluşunu bu kadar gil• 
ıel tefsir ve tevil etmek hatınm
za gelir miydı •. Demek ki. dolu 
arabalara binmeyi. bundan sonra 
hiç unutmamalısınız. 

Aktım11 ırelmft 
ken. sorayım. dı 
dim. MeselA M94 
ka arabalan:m 
azlığından ı:-ikl • 
yet edilir. Bum 
karşı aldığım ce 
vap ta şu oldu: 

- Arabalar• 
değildir. ihtiyae 
karşılar.. Ara 
batara çabuk gı 

bukleler yaptırmak zar.Jl"etı nr. 
dJr. Şebeke. nekadar uzun oJUJ'9&, 
hareket eaatleri o kadar uzar .. RaJ 
bukt c;a.buk sefer yapan arabalar, 
daha çok yolcu alıp boşaltabilir-
ler. Meeell lsta.nbulun en kesif 
yolcu mmtak,.~ EminönU ile Tak· 
8im ara.ardır. Binaenaleyh. bu kr
eım tlzerinde fula a!'llba bulundur 

(Arkut 8 incide) 
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Hava Şehitleri 
için Mecliste 
Bir Münakaşa 

BeyOğlu Halkevinin 
Kitap· Sergisi Açıldı 

(Başı 1 incide) 
~erebilir. Bunlar için de, aynca böy. 
le kanunlar mı yapmak lB.zmı g•.ıle. 

cek?ls!Jn üzerine kanun yapmwma.nm 
yolunu bir an evvel aramak mecbu. 
riyetindeyiz. Hükfı.met bu işln esas. 
larmı hazrrlaymcaya ka.dar,yetimleri 
bekletmenin de doğru olmıyacağı mu 
hak.kaktır. Beşer .bm liralık ikramıye 
askeri hava şehitleri emsal tutularak 
verilmektedir. O kanundaki hUkmü, 
sivil hava şehitlerine de teşmil etsek 
doğru olmaz mı? Ben bunu mümki!n 
görüyorum. Bugün Sami, yann Ah. 
met. öbürgün Mehmet için ... Her gün 
yeni bir kanun çıkarmıyalnn.,, 

Bütçe encümeni namına mazbata 
muharriri Raü Karadeniz bu sözlere 
cevap vererek, Reifk lncenin isterliği 
kanunun hUkfımet tara.fından hazır. 
!anmakta olduğunu söyledi. 

Sergide te,hir edilen eserlerden bir kısmı 

General Kaznn Sebüktekin: 

- Bir sual, dedi, bu verdiğiniz ik. 
ramiye, askerlere verilenden fazla mı 
dır? 

Dün Beyoğlu halkevi salonlarmda ret etmiştir. 'l'e. hir ed:1en bütün e. 
güzeJ bir kitap sergisi açılmıştır. Ser. serler satılıktır. Bir kitabı almak is. 
gide, 1936 ve 1937 yılları içinde neş. tiyen ziyaretçiye, halkevi başkanlı _ 
redilmiş tellf ve tell;lime 500 den faz. ğından bir katt verilmekte ve bu kart 
la eser teşhir edilmektedir. Sergide la, kitabı neşreden müessese eseri 
"TAN,, neşrıyatı da zengin bir köşe.' ·fü;de yirmi tenzilatla ka.ru g~tiren 
yi işgal etmektedir. satmaktadır. 

Raif Karadeniz buna da cevap "irr 
di: 

Dün sergiyi birçok kimseler ziya. Sergi, bir hafta açrk kalacaktır. 

- Hayır .. Askeri ve sivil hava şc. 
bitlerine ayni nisbette ikramiye ve. 
riyoruz. 

Refik lnce, tekrar kürsüye geldi. 
Evvelki mütaleasını tekrarladıktan 
sonra, şu ·teklifte bulundu: 

- Hava yolarma yolcu kabul e
derken, sigorta parası alıyoruz. O su 
retle yolcunun hayatı sigortalanı -
yor da niçin tayyarecinin hayatı si
gortalı olmuyor? Bunun izahını rica 
ediyorum. 

Nafıa encUmeni namına Bay A.Zız 
Samiş, cevap verdi: 

- Bu mütalea encümende de mev 
zuubahis oldu. Hava şehitleri hak _ 
kında sigorta hükümleri konması dü. 
şünüldU. Kış münasebetile hava se. 
ferleri yapilmıyan şu iki üç ay için
de bütün bu meseleler halledilmiş o. 
lacaktır. · 

Mazhar Müfit: 

- Peki, bu tayyareciler, aylarca 
boş mu otururlar, tallın yapmazlar 
mı? 

Genera.I Naci Eldeniz de "Şunları 
söyledi; 

- MUtaıea esas itibarile ç0k ~c..ğ. 
rudur. Encümenrle de görüşüldü. Tay 
yarecilerimizi iyi yetiştirmeliyiz, bü. 
tün imkanları temin etmeliyiz. Bir 
gün, yangın var denildiği zaman, burı 
lar yetişeb'.lmelidirler. 

Nafıa VekUi kürsüde 
izahat verdi 

Bunun ~zerine Nafıa Vekili Ali Çe 
tinkaya kürsüye gelerek, söz söyli. 
yen hatiplere şu izahatı ile cevap 
verdi: 

- Hava yollan teşkilatı, malumu 

Kış ve 
(Başı 1 incide) 

lSTANBULDA: Dünden bugüne 
suhunet derecesi çok düşmüştür, sı
fırın altına inmiştir. Açık kapla.rdaki 
sular evvelki gece ilk defa olarak don 
muştur. Gece de, saat sekizren itiba 
ren Kar yağrnıya başlamıştır. Hüla· 
sa, Istanbulda soğuk artmış, dondu,. 
nıcu derecesini bulmuştur. Istanbul
da ~ğmur vaziyetine gelince; son 
yirmi dört saat içinde İstanbul ve ci 
varında yağan yağmur miktarının 
vasatisi, bir metre murabbaına 6 ki· 
lodur. Dlin lstanbulda ~ümalden ~en 
rUzgarlann sürati saniyede 15 met 
re ve ha va tazyiki de 751,8 milim et 
re idi. Bu şiddetli rüzgar Istan bul 
muhitinde,karada ve denizde bazı tah 
ribata sebep olmuştur. 
Rüzgarın fırtına halin~ gelmesi 

yüzünden. dün, limannnmia 1ı üçlik 
nakil vnsıtnları işliyememi.ştir. Emir 
gan önünde bağlı bulunan bir nıotör 
fırtına yüzilnden zincir taramış, sü
rüklenmiş ve Bebek önlerinde güçlük 
le yakalanmıştır. 

Deniz ticaret müdürlüğü, mi'thiş 
bir fırtına vukuunun muhtemel b11lun 
duğu hakkında civar limanlara ma
lfımat vermiştir. 

DENlZLERDE: Yurdun her tara 
fmda hava umumiyetle bulutludur. 
Birçok yerlere fazla miktarda ağ -
mur ve kar yağmaktadır. Birçok ıl&
reler t~ıştır. 

Alman raporlara göre, Kocadl, 
Zonguldak, lzmir, Ankara, Amas) a, 
Diyarbakır, Erzincan, Trabzon ve 
Kays eride şiddetli yağmurlar yağ • 
maktadır. Çanakkale ve Eskişehir 

Bliniz, geçen sene kuruldu ve ça1ı~- +-k d f 1 'kt d k 
mmı.ı-a asm a aza mı· ar a '.'lr 

mıya geçen :sene başladı. O zaman yağmaktadır. Rüzgarlar ekseriyetle 
ne pilotumuz vardı, ne de makiıı.!st.. şimalden ve kuvvetle esmektedtr. 
Beş on kişiden ibaret bir kadromıız Fırtına, Karadenizde olduğu gibi, 
vardı. O gündenberi çalışıyoruz. Bu Marmara ve AkdeniT..de de şiddetıi
gün teşkilat emniyet edi,lebilecek Lir dir. Karadenizde Kefken liman reisli 
§ekil almıştır. Bundan ;onra da te. ğinden gelen malumata göre, Inebo
kemmül edecektir. Kaza"ya duçar o. tulu Omerin sahip bulunduğu ve O
lan iki arkadaşımız çok kıymetli pilot mer kaptanın idaresindeki 120 ton· 
ve rnakinistimiz idi. Her ikisi de evli luk Hanönü motörü 300 ton k:tdar 
idiler. Aileleri ve çocukları v.ardır. kömür yükü ile !stanbula gelirkem 
Bız, bu hava şehitlerine yardım için fırtına ve sis yüzünden Kefken ö -
yapmakta olduğumuz kanunu nenüz nünde karaya oturmuştur. Gemi k1 
bitirememiştik. Ancak, bunların ailt!. yalıklarda parçalanmak tehlikesinde 
}erinin düşkün ve muztarip bir vazL olduğundan, yedi kişiden ibaret olari 
yette kalınması için devlet namına =ı 

derhal bir tazminat vermek lüzum•ı. bur olduk. Mesele bundan ibarettir. 
nu hissettik. askeri tayyareciler hak Kanun da yakında bitirilecektir.,, 
kmdaki kanunu esas ittihaz ederek Bu izahat üzerine reye konan ka. 
beşer bin lira tazminat vermiye mec. nun aynen kabul edildi. 

. 

Fırtına 
tayfaJ.ar karaya çıkarak canlarmı 

müşklilA.tla kurtarmışlardır. Gemi 1se 
talie terkedilmiştir. 

Fırtına ve sis yüzUnden birçok ge· 
miler sefer intizamını kaybetmiştir. 
Dün limanımıza gelmesi beklenen ln
giliz bandıralı Danüpyan vapuru geç 
vakite kadar gelmemiştir. Birçok Yu 
nan vapurlarından da haber yoktur. 
Bunların Marmara ve Karadenizde 
limanlara iltica ettikleri tahmin edil-
mektedir. . 

Mudanyadan kalkan Bursa vapuru, 
şiddetli deniz yüzünden lstanbula ge· 
lemiyerek Armutluya iltica etmiştir. 
Dün Izımir postası da Uç saat tea.h
hürle gelmiştir. Karadenize dün ak
şam çıkması lazımgelen Bartın v-.apu
ru, hareketini bugüne bırakm~tır. 

Dcnizyo11annın "Karadeniz,, vcıpu,. 
ru da fırtına dolayısile Sinoba sığın
m19tır. 

Karada 
Nehir taşması, kar ve şiddetli kış 

hakkında memleket muhabirlerimi
zin gönderdikleri telgraflar aşağıda,. 
dır: 

Gediz vadisinde facialar 
Manisa, 5 (Tan muhabirinden) -

Gediz nehri, son zamanlarda yağan 
fazla yağmurun tesirile taŞmışttr. Ne 
hir, bir gece içinde dört metre bir
den yükselmiş ve bütün Gediz ovası 
sular altında kalmıştır. Ovadaki bir 
çok köyler su baskını tehlikesi altın 
dadır. Mıu.radiye geçidini temin eden 
bir salı, sular a.lıp götürmüştür. Sa
lın üstünde bir kişi kalmış ve boğul 
muştur. 

Gediz köprüsünün muhafazası için 
vilayet bazı tedbirler almıştır. Sular 
durmadan yükseliyor. 

Veziroğlu, Harmandalı, Hamza 
bey köylerinin vaziyeti fcnalaşmrş -
tır. Feyezan mmtakasında on binler 
ce dönUm arazi sular altında bulun· 
mnktadrr. 

Manisa belediyesi, tehlikeli vazi -
yette kalan aileleri kurtarmak için 
imdat kayıkları göndermiştir. Fakatı 
kurtarma ameliyatı müşkül 9lmakta 
dır. Ancak, birka-ç aile kurtarıla.bil
miştir. Sular gittikçe kaba.Tdığı için, 
Akhisar şösesini istila etmiştir Sııla· 
mı şehre hücumundan endişe edil -
mektedir. 

Kütahya, 5 (Tan muhabirinden) 
civarda kar fasılasıı.: bir şekilde. tipi 
halinde yağıyor. Karın irtifaı Kütah 
ya - Gediz şösesi ürerinde bir metro 
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Şu Tramvaylar 

Niçin Kalabahkmış 

Biliyor musunuz? 
(Başı 7 incide) 

mak lazımgelir .. Bir arabayı Har -
biyeye, Maçkaya kadar götürmek 
tense, Taksimden döndürüp, bir 
sefer fazla yaptırmak yolcular igin 
daha iyidir. Esasen, her aybaşı 

bir yolcu istatistiği yaprhr. Nere
lerde ihtiyaç çoksa, o hatta, o nis
pette araba verilir. 

!stanbulun tramvay servisleri -
nin iç yüzünü biraz olsun anladık
tan sonra, kani oldum ki, çektiği
miz sıkıntı daha uzun zaman de -
vam edecek .. Bu yazıyı okuyunca, 
siz de o neticeye var mıyor musu
nuz?. 

Aydında Zeytin ve 

Pamuk Çok Ucuz 
Aydın, (TAN) - Son haftanın Ay 

dm piyasası gudur: 
Zeytinyağı 25 - 25,5, zeytin tane. 

si 3 - 3,75 kuruş. yerli Akala pa.. 
muğu 30 - 31, yerli çekirdekli pa. 
muk 7,5 - 8, Akala çekirdekli pa. 
muk 10 - 11, pamuk kozağı 4,5 -
5 kuru~tur. 

lstanbul Belediyesi Şehir TıyatrQSU 
DRAM KISMI 

~'mnıı~ saat 20,30 da 
Erkek ve Hayaletleri 

Piyes 4 perde 16 tablo ıı:~JI~ 
K :~~i:I: 1 f,~~~ 

Komooi 3 perde 'uııım~!~ 
yu geçmiştir. Yolda münakalat dur 
muştur. 

Mendireı vadiainde 
Aydını 5 (Tan muhabirinden) 

Üç gündenberi çok şiddetli yağmur· 
tar yağmaktadır. Mcndires nehri ve 
civar dereler taşmıştır. Menderes üze 
tindeki sallar işlemiyor. Vali Çincye 
giderek bozulan yollan tetkik et
miş, tamiri için Nafıa dairesi faaliye 
te geçmiştir. Şehrin içinden geçen 
Kayakhane çayı da taşmış. demiryo 
lo kenarmdaki Çestepe köyünde bazı 
evleri yıkmıştır. 

Şark bölgesinden 
Muş, 5 (Tan muhırbirinden) 

On iki gündenberi şehir ve civar ova 
lar kesif bir sis tabakası altındadır. 
Yüz metre ilerisini görmek mlimktin 
değildir. Civar dağlara kar yağıyor. 
Suhunet derecesi, sıfırın üstünde -
d.ir. Odun ve kömürün son zaman -
larda bollanın.ası halkı sevindirmiş. 
tir. 

Erzincanda 

Müfettişler Faaliyette 
(Başı 1 incide) 

lamıya başlamışlardır. 

Müfettişlere dün akşam bir o~o . 
büsçü daha müracaat etmiş, şikayet. 
lerini anlatmıştır. Bu otobüsçü Tak. 
sim - Yenimahalle hattında çah§ır 
ken makinesini değiştirmesi öne siirU 
lerek 16 ay önce ruhsatiyesi geri a. 
lmnuş ve çok kere ruhsatiyesinin geri 

verilmesini istemiş, fakat teşebbüs
lerinde muvaffak olamamıştır, 

Bundan başka, dün akşam teftis he 
yetine, eski hamal başılardan bitisi 
bir istida ile müracaat etmiş, ve be. 
lediyenin, yalnız otobüs iş;nde değil, 
hamal meselesinde de çapraşık işler 
yapmış olduğu iddiasında bulunmuş 

• 

ve bu iddiasm.ı isbat edebileceğini söy 
lemiştir. 

Diğer taraftan belediyenin otobils 
imtiyazını bizzat kullanmıya karat 
verdiği ve 938 mali yılı ba.şmd8ll iti. 
baren Istanbu1da yalnız belediyenin 
getirteceği otobüslerin işletileceği ba 
zı gazeteler tarafından yazılmıştı Bi

zim kati olarak öğrendiğimize göre, 
belediye hazıİ'lığmı bitiremediği ve 
bu iş için henüz kô.fi derecede para 

tedarik edemediği için otobüsleri be
lediye ancak 939 mali yılı başından i
tibaren kendisi işletebileceğini karar 
laştırmı3tır. ~u halde, bugünkü oto.. 
blisler bir buçuk sene daha olduğU 
gibi kalacaklardır. 

.............................................. 

Neze 
Başağnsı 
Kırıklık 

Dikkat 
·Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

VROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk algmlığmın fena akıbetler doğunnaıma 
mani olmakla beraber bütün ıztıraplan da dindirir. 

icabında günde 3 kate alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınmz. 

• 

Baş, diş, nezle, grip, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir -Erzincan, 5 (Tan muhabirinden)-
K~m şiddeti yüzünden münakalat ,. 1' 

=:~:~;~~:~;~~d:)run N ID ll~I NA 
Bütün Bulgaristanda müthiş soğuk , 

lar hüküm sürüyor. Bazı yerlerde ka 1 Grip, Bac ve Dic Ağrdarı, 
rm yüksekliği iki buÇ'l.Ik metrodur. 3' 3' 

Bütün Bulgaristanı, orta Avrupadan Nevraıı·i, Artritizm, Romatizma 
gelen şiddeti bilr soğuk dalgası kap 
lamıştır. Bulgaristanda hararet dere 
cesi vasati ola.rak sıfınn altında 28 
santigrattrr. Münakalat bazı vilayet· 
lerde durmuştur. Telgraf ve telefon 
tellerinde hasarat milhimcedir. Kar 
yüzünden pek çok koyun, ~ığır ve do 
muz telef olmuştur. 

Jstanbuldan hurda demir ve kemik 
yükiyle Köstenceye kalkan 482 ton
luk Türk "Yekta,, vapuru Varna açık 
larında fırtına yüzünden karaya o
turmuştur. Fakat vapur, bir hayli uğ 
raştıktan sonra kendisini güçlükle 
kurtarmtş ve yoluna devam etmiı:ıtir. 

• 

Galatasaray Alım Satım Komisyonu Batkanlığından: 
nk teminatı Muhammen F. Muhammen Mıkta.rı 

Lira K Kuruş Metre 
120. 75 460 350 Lacivert Kumaş 

Galatasaray Lisesine IUzum olan yukarıda nev'i ve miktarı ve ilk ı. 
minatı yazılı kumaşın 20-1-938 gününe müsadif perşembe günü saa.1 
15 de İstanbul Kilittir Direktörlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde 
toplanan komisyonda açık eksiltme si yapılacaktır. 

Bu işe gi,receklerin nümune ve şa rtnameyi görmek üzere Okul idare 
sine ve Ticaret Odasmm yeni sene vesika ve tcıminat nuı.kbuzlariyle 

belli gün ve saatte Komisyona gelrn eleri. "50., 
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· ''Jurnalcı Adamın Parasını 
Fırka işlerine Sokmam,, 

ti.Artık fırka, faaliyete geçmem.iş 
Sadece Gümülcüneli ile birkaç 

8.rkadaşı kü ük" b' h t t kil t ın· ç ır eye eş e 
~e~; kendi menfaatlerine uygun 

. ışler görmek istemişlerdi. •• 
~ki kate gelince; Hürriyet ve iti 
dil fırkası, feshedilmişti Ve feshe 

dikten sonra da, müessisleri ta 
~dan, yeniden ihyası için hiç 
~teşebbüse gi.rişilmemişti. Şu 

de?M 

Ş erif Paşanm (Radikal) fır 
kasma gelince .... 

<lsıahatr esasiyei Osmaııiye) dl 
::. tumturaklı ve ahenkli bir ünva 

nıalik olan bu fırka da.; ismi 
'1'ar, cismi yok olan zümrilt anka 
:una benziyordu. .. Müesssil; Şe 
l Paşa idi. O Şerif Paşa ki; vakti 
e ittihatçılarla gUI gibi geçinirken 
Bonraıan şunun bunun söztlne uy 
:~.. (31 Mart) vakasına takad 
f U:ın eden günlerde, cemiyetten isti 
ı: ~erek, Ittihatçılarla kanlı bıçak 
dan UlJlnan kesilmişti.... Artık on 

so~ra Şerif Paşanın muhiti ; 
~· ~ans ve dalkavuk muhaliflerle 
~ ~ilmişti. Hatırı sayılır bir 
tih etın sahibi olan Şerif Paşa, tt 
l'Qı:t \'e Terakki kJüplerinin kapıya. 
-bQ9:. ekmek bulamıyan zavallılarm 
lrı ga~okluğu mukabilinde- o 
ha~~lllında ta.şıdıklan bir bayrak 

e gelnıişti. 

'lan Son derecede saf denın bir mt o 
llbı.ı Şerif Paşayı abluka eden aç 
ki. ~ona öyle bir his vermişlerdi 
Jıai ~er bir fırka t~kil ederse, der 
do~ tt.iııatçııan deviriverecek.. ve 

işte, frrkacdıktan nasibi bu ka 
dar kıt olan bu siyaset heveslisi 
zat, artık Fransız hilkftmetinin ida 
re merkezi olan (Paris) şehrinde, 
ve bizzat kendi muhteşem apartmıa 
nı dahilinde, (Islahatı esasiyei Os
maniye fırkası) namı ziihti§amile 
bir fırka tesis etmişti. 

B u fırkanm müessisi, bizzat 
•kendisi idi. Erkin, aza, ve 

efradı da, apartıman sakinleri ile 
muntazaman öğle ve akşam yemek 
terine devam eden, (yaranı ba sa 
fa) dan ibaretti. (Memaliki Osma 
niye) dahilinde bir tek fertten iba 
ret fırkacısı olmadığı gı1>i, ismin 
den ve cisminden malUınatı olanlar 
dahi mevcut değildi. 

lşt.e Şerif Paşa; (Radikal) bir 

programı olduğu rivayet edilen, ve 
bütün intişar sahası, apa.rtımanmm 
hududunu geçmiyen bu garip fırka 
nm başmda -tıpla, ağının ortasm 

da oturan bir örümcek gibi- (Sad 

ri.zamlık) kısmetini bekleyip durur 

ken; Hhilrriyet ve Itilif fırkası li 
deri) Sadık Bey ile, Gümülcüneli 

Isına.il Bey (Paris) e çıkagelmişler. 

Birkaç gün sonra da. Şerif Paşanın. 

karşısına dikilmişlerdi. 

Eğer Rıza Nur Beyin rivayeti sa 
hih ise: Şerif Paşa aleyhinde o acı 
sözleri söyliyen Miralay Sadık Beyt 
nasıl olup ta Şerif Paşanın karşısı 

na çıkıp yiizilne bakabilmişti?. Ve .• 

o zaman fırkasına (nuhuset) getir 
mesinden korktuğu Şerif Paşaya. 

§imdi ellerini uzatarak: 

giliz donanmasının boğazı geçmesi •. 
anavatanın. düşman ayaklan altm 
da çiğnenmesi temenni ediliyordu. 
Ve böylece de, Mısir ve Avrupada 
ki zenginlerden -fırka na.m.ma.
paralar çekiliyordu. 

Sadık Bey için, artık Pa.risin Ope 

ra meydanında bir Mellmi tekkesi 
açmasına lüzum kalmamıştı. Istan 
bulda çektiği sıkıntılı hayattan 
zimmetine geçirdiği rivayet edilen 
birkaç yüz liranın hesabını vermek 
için bocalamaktan halis olmuştu. 
Artık Allah, son gürlüğü vermişti 
Sırtını. şöylece Şerif Paşanın kasa 
sma ve fırkanın sandığına dayamış 
tı. Beş vaktine beş daha katarak: 

- Yarabbi .. Sen •• şu, (İngiltere 

devleti fahimesi) ni tez gilnlerde, 
ve tez saatlerde mansur ve muza! 
fer eyle. 

Diye dualara başla.ımştı .•. Sadık 

Beyi, (Karagöz göstermeliği) gibi 
kullanarak ona (menejer) lik eden 
Gümülcüneli Ismail Beye gelince.. 
iki fırkayı birleştirmek hususunda 
aza.mj mahareti sepkat etmiş olan 
bu zat ta, bu mühim hizmetine mü 
kafaten çektiği paralarla, Paris na 
zeninlerinin şakrak muhitlerinde, 
bedii zevklere dalmıştı. 

(Arkası V8J") 
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GÜNLÜK 
PiYASA 

Karadeniz merkezlerinden ,,eh 
rİmize getirilen elU dokuz bin 
kilo iç fmdık kilosu S4 kuruştan 
ve lç bademler kilosu 84,20 -
88 Imnış arasmda satılmıştır. 

• 

' Yurtta Ağaçlama Faaliyeti 

Saf ranbo!udaki orman 
Mıntakasının 

işletilmesine başlanıyor Dttn zeytin mmtakala.rmda.n ı 

getirilmiş kırk iki bin beş yüz 
kilo muhtelif cins zeytin yağı 
kilosu cinslerine göre, 86--42.5 
konıştan ve seksen bin kilo pa.. 
rnuk yağı kilosu S6 kuruştan sa 
tılmıştır. 

• Adapaza.n mahsuJü san mıs1r 
lardaın piyasamıza lork dokuz 
bin beş yüz kiloluk bfr parti mat 
gelmiş ve kilosu 4,10-4t22,5 im 
roşta.n verilmiştir. 

Borsada Dünkü 
Muameleler 

Dün b<:ırsada Türk borcu üzerinde 
oldukça mühim işler olmuştur. Birin
ci tertip Unitürk 18,45 lirada açılmış 
ve 18.70 lirada kapanmıştır. 2 ve 3 
Uncu tertipler 18.40 - 18.65 lira ara 
sında muamele görmüştür. Ergani 
tahv!lleri 97, Merkez Bankası 99 h
radır. Sıvas - Erzurum birine; ter. 
tıpleri 102 liradan satılmıştır. Bu a_ 

yın onuncu günündeıı itibaren bu tah 
villerin kuponuna 140 kuruş öd.en 
mesine başlanacaktır. Londra borsa. 
sı bir sterling karşthğJ 147,22 fratık 
ve 5.0025 dolar göstermiştir. Paris 
borsası da Un:tilrkü 299 frank gös
term1ştir. Bir sterlin Merkez Banka. 
smda 626 - 629 kuruş ilurınden a
lınıp satılmıştır. 

Yeni Orman Kanununun ta.thikmdanberi, müsbet net:celer 
ahnmıya baflanmışbr. Tatbikatta gözönünde tutulan baslıca eau 
lar şöyle hulasa edilebilir: 

1 - Korumak ve yeniden yetİftİrmek. 2 - Günün ihtiyaçla
nnı karşılamak. 3 - Mahveden eski tahrip yerine imar eden ve 
kazanç veren yeni itletme sistemini koymak. 

Yeni kanunun esas prens~p ve he.\ 
defi "Devlet ışletmesi,, olduğu içın 
derhal faaliyete geçilmiş, 1937 büL 
çesine konan 110 bin liralık milteda.. 
viJ sermaye ile Safranbolu kazflı:ıT d3.
hilindeki büyük düz ve Gültepe or -
manlarmm işıttilmesi kararlaştınL 
mıştır. Bu mmtakada ormancılık mü 
ı.ehassısı profesör Vegel tetkikat yap 
mış ve rapor vermiştir. 

Kurulan liJanlıkla:r 
Geçen yı1 ıçınde memleketin her 

tarafında, Ankara, lstanbul, Izm.ır 

fidanlıkla.rm.dan yetiştirilen muhte. 
lif cinslerde binlerce fidan dağrt.ılrnıg, 
bilhassa Ankaranın Marmara, Etı . 
mesut ve Çakırca ağaçlama sahala.. 
nnda bin hektara yakın bir araz:de 
şimd;ye kadar dikilmiş bir milyo·~ 

385 bin fidandan vüz bini bu yıl ı~in
de dikilmiştir. Ankara fidanlığından 
bu sene 132,721 fidan dağıtılmış, Es. 
kişehirde 210. Tarsusta 12 hektarlık 
iki fidanlık sahası satm alınmıştır. 

Yeniden, bazı fidanlık sa.halan için 
de tetk.:kler yapılmaktadır. 

Fl-oryadaki ağaçlama işlerine pro
gram.la devam edilmektedir. Akden12 
mmta.kasmda okaliptüs ormanlan te 
sisi için, orman fakültesi profesör. 
!erinden Çerınak'la orman mühendis 
terinden mürekkep bir heyete tetk.k 
ler yaptırılmış ve 9380 hektar gen;ş_ 
liğinde bir saha tesbit edilmiştir. 

Fırtınadan 

Balık Sonra 
Azaldı 

Evvelki gece balık tutmak üz.ere. 
Boğaza ve Marm.araya açılan balık. 
çılarırmz gece yansına doğru birden. 
b1re şiddetlenen fırtına yüzUnden ge.. 
ri dön.miye mecbur olmuşlar ve ba. 
lık tutamamışlardır. Dün yalnız bir 
motör balık getirebilmiştir. Denizin 
sertliği ve akıntıların şiddeti balıkla 
rm körfez yerlerde barınmasına se. 
bep olduğu için evvelki günkü bolluk 
kalmamıştir. Yalnız Köprü dubaları 
Ortaköy. Arnavutköy, Yeniköy ve Is 
tinye koylarında fazla miktarda is. 
tavrit. kolyos ve pek az palamut tu 
tulmuştur. Havanın sertl·ği devam 
ettiği takdirde bugün de balık tutu. 
lamıyacaktır. 

Yulaf Yükseldi 

tt... :a 88.daret makamına ~k 
Ctpta Bırçok sadri.zamla.nn biline 
l'a. e~k kadar servet ve yeaa 
b~ ?il.alık olan Şerif Paşa da bu işe 
ta ea etmiş.. ağrısız başma pac;ıav 
~a1rantar gibi. artık fırkacılık mtı 

- Paşam! .. Vaktile senin aley 
hinde bulundum. Fakat şimdi, piş
man oldum. Ver elini .. helillişa.
hm. Bundan sonra beraber çalışa 
hm. 

Soğuğa Nasıl Dayanırız? 
Memleketin muhtelif ormanların

da tanzim edilen amenajman plAnlan 
mucibince, 1937 haz:ranından son. 
ra, 183969 kental odun', 3505 metre 
mikabr Köknar, 5895 metre mikabı 
meşe, 12071 metre mikabı çam, 1336 
metre mikabı kayin ve diğer ağaçlar 
la topyekfuı 23112 metre mikabı ke.. 
restelik ağaç serbest artırmıya konul 
muş ve ihalesi yapılmıştır. Köylilniln 
ihtiyacı için ayrılan kısım bundan 
hariçtir. 

Dün piyasamıza kırk altı vagon 
buğday, bir vagon çavdar gelmiştir. 

Piyasa gevşek11ğ ni muhafaza etmek 
tedir. Yumuşak buğdaylar 5.29 - 6t 

ekstra ekstra PCJlatlı mallan 6,15 -
C.17. sert buğdaylar 5.22 - 5.25 ku.. 
ruştan. çavdar 4,39 - 5. Anadolu ar. 
pası 4,07 kuruştan satılm.ıştu. Yulaf 
lar bir miktar yükselmiş v~ 4,05 ku. 

e esi.ne girişmişti. 
li'ak ll.'lllt .aa~t.. servet cihetinden o 

ille f Yilznne gtilen talih, her neden 
tÜk ~kacılık işlerinde ondan en ktl 
lrli§ti ir ınuvaffakıyeti bile esirge 
lrleıı b BUtUn çabalamala.rma rağ 
lrletni ~ıbaşma bir fırka teşkil ede 
bil' ~ Fırka teşkil edenler de, 
ttıtıh ede sadrazamlığa atlamıya 
ltetı~ olan bu mtı. içlerine alıp 
edenı. ne rakip ya.pmıya cesaret 

enı.işJerdi. 

lti~( ~rıa Nur Bey rivayet eder 
leklttı~Urriyet ve Itil&f fırkası) te 
ZOQ O} edeceği zaman, fırka.ya l& 
8edi1 ltı. Para meselesi mevzuu be.h 
de}i ~~~· Rıza Nur Bey de fırka li 

""<llk Beye: llu-: Şerif Paşa, zengin bir adam. 
~rıs ğu'l'da sarfiyatta b.utunuyor. 
~ fır Sabahattin de var. Bunla.r 
~ kaYa para alsanız .. 

1n1, .• llı!ş .•• Sadık Bey derhal gö~ 
yo~Ynen ve harfiyen nakledi 

~~~ten para mı alacağız?. 
~ıı-gesin.. Bu herif, hafiye.. 
le biı hile jurnal etmiş olan öy 
~ ~8.lnı:n parasını, fırkanın iti 
illet ~~ll"arnam. Fırkaya, nuhu 
tar du~· liern halk, hem ittihatçı 
dtır... '\T ~· mahvolduğumuz gün 
))ara ~ile, ecnebi devletlerden 
hitta gö . § •. (hıristiyan, ve padişah 
"damı ;: otan Sabahattin) gibi bir 
'.(1) eıev bbu fırkaya karıştırmam. 

a ını . 
Götii Vermış ••• 

bi?n bir ıul'~r ki zavallı Şerif Paşa; 
blaksatı~ıt. halkm bin bir çeşi~ 

, l'et ve lt·ıa. kümelendikleri, (Hilrri 
banağı 1 

f fırkası) nm yesil renkti 
ti. (2). altına bile kabul edilmemil 

=-----(1) Rııa N' 
kz-Jtası) hakk Ur Be}'in, (Hürriyet ve Jtillf 
'lfaıırıdan, ıııcı. Yazdı~ı ri111lenin 17 nd sa 
lr, •Ynen 'Ve barfiyyen naldedilnÜI 

<2) (l!aıı 
~ ~htar) m lttihatçı!an davir 
9 l~buı. Serif Pata büyük ümitler 
kıııwaııı.r 0 CellJlişti. Fakat ikbal pe,inde 
~ bir hı !radar çoktu ki· bu gürültüde 
ll'r ~ ll'Vaffa1ayet bz~ak tek 

) • ••det etnıitti. 

• 

Diyebilmişti?. Bunları, bilmiyo 
nız. •• Ancak bildiğimiz birşey var 
8&, ba.zılan bu birleşmiye: 

- Mide meselesi ... 
Demişlerdi. Bazıları ise, ciddi bir 

teessut duyarak: 
- Zavallı Şerif Paşa! .. işte şiın 

di, partiyi kaybetti.- Bu adam, 
hakikaten çok (safderun) muş. 

Diye t.eesstlrlerini izhar etmişler 
Qi 

.AsrJ dikkate şayan olan bir üçün 
ctl parti var idi ki; ; bunlar da. Şe 
rif Paşa.om muhitinde dalkavuklar, 

ve akşam, sabah sofralarında san 
dalya çoğalınasmdan kuşkulanan 

lar .•. Ve sonradan gelenleri kıska 

nanla.rdr. 
Bunlar, derhal gizliden gizliye 

Şerif Paşa.um kulağına fısıldaya 

rak Sadık Bey ile Gümülcüneliyi 
kötülemiye başlamışlardı... Fakat 

GUmUlcüneli lsmail Beyin. Şerif 
pqaya yaptığı (bUyil) yU bozmı 
va muvaffak olamamışlardı. 

B u güne kada.r ismi bile m~ç 
bul kalan, bu garip fırka, 

derhal faaliyete başlamıştı. Şerif 
Paşa, artık kasalarının c;ıelik kapı 

tarını açnııştı. Ayni zamaııda, Av 
rupa ve Mısırda.ki zenginlerden; 
türlü vaitlerle paralar istenilmiye 

bqtanınıştI. 
V aitler, kıs& ve sarihti: 
(ittihatçılar; Almanlarla ittifak 

~erek harbe girmekle, kendi ölüm 
terini hazırladılar. Itilif devletleri, 
nasıl olsa galebe edecek.. Muhte 
oem ve zlkudret lngiliz donanması. 
hiç şüphesiz ki Çanakkaleyi yıka 
nk tstanbula girecek... O zama.n 
devletin bütün nüfuz ve kudreti bi 
siJn elimize geçecek.. Sizin de her 
ne murat ve m.atlubunuz olursa, 
tarafrmızda.n isaf edilecek. .. ) 

lttihatQilarm ortadan kalltmaBI 
için itilif devletlerinin galebesi.. ln 

Vticudümüzil:n üzerine giydlğlmb 
iç çama.şırla.nrnızt elbisemiz bizi so 
ğnğa karşı. şüphesiz. az çok korur 
lar. Bir rivayete göre iusan t.am 
kapalı giyinmek şartile sdınn al 
tında yetınl§ derecye kadar daya 
na.bilir. 

Fa.kat, bayanla.mı modaya uy 
mak için kış yaz açnk glyimnelerl 
de gıösterir kl elbise soğuğa karşı 
dayanmak için mutlaka lüzumlu 
bir vasıta değildir. Onlarda kürk 
maıntıo bile dekolte ceket üzerin~ 
giyilince dışandaki soğuk hava 
ipekten lıkf nesiç arasında serbest 
çe dönüp dolaştığından, kürk Dl8ıD 
to bile bir süsten ibaret kalır. Elbl 
senin ve kürkü.n lnsam gerçekten 
1S1tması için . l'88ında hava.om sıla 
tıp ka.lqıası l&zımdır. 

Bizi soğuğa karşı gerçekten ko 
ruyan vücudümlizü.n tabii müdafaa 
cihazıdır. Bu cilıazmuzıa en öndeki 
i.Jetlerİt gördükleri işten • dolayı 
"soğuğun istilasına karşı vücudü 
mtizün bekçileri" diye tavsif ed1 
len deri sinirlerlmJzdir. Soğuk bun 
lann Uzeıitıe tesir edince dert ara 
smdald kıl gıbl ince damarıv 

srkışırlar. derlmiz soğur. Fakat ha 
raret kaybetmemiz azaldığı için ka 
mınıza dalma lüzumu olan hararet 
demesi ayni halde kalır. Zaten bu 
ilk müdafadan sonra vücudöınö 
zün içinde öteki müdafaa va.srlalan 
da L,Iediğlndeu, deri içindeki ince 
damarlar tekrar genişler ve deri yi 
ne sıcak ollll', biraz kızarır bile. So 
ğuktan lozarmak, bazllanrun da 
morarması budur. Derlmbdeki si 
nirlerlmiz, bizi soğuğa karşı möda 
faa etmek işinde ne kadar çok jiın 
nastik yaparlal'!lia o kadar u..c;ta o 
lorlar. Bizi de Mğuktan gelecek 
ha..c;tabklara karşı o kadar iyi ko 
nırl&r. 

Boınlarda.n sonra bizi soğuğa ıkar 
şı mttdafa eden vücudümtlzüo için 
deki sudur. Çok sıcağa karşı ter dö 
kerek o suyu azaltırız, çok so~ğa 
karşı da ~rlemeylz. kanmuzdald 
suyun nisbetlnt azaltmz, onu ttşü 

yen derimizhı altına. adaleterin ara 
sma tıoplanz. Bu sıcak su, bir blö 
rifer radyatörü gibi, bizi soğu'ra 
karşı müdafa eder. 

Bizi soğuktaaı koruya.n mürlafaa 
vasıta.la.rmuz bu kadarla da kal 
maz. Soğukta lnsaD.lll havadan da 
ha ziyade oksijen alarak vücuıiün 
lçeriskıde daha ziyade hararet ha 
sıJ ettiği çoktanberi bilinir. Şlrlile!li 
bir soğukta insanın titremesi bun 
dan ileri gelir. insan titredikçe ada 
leleri b)ler ve hararet haslJ eder. 
Fakat daha az soğukta hiç titreme 
den bile vücudün içindeki oksijMI 
yakarak hara.ret hasıl etmek lşl yi 
ne artar. 

Da.ha sonra, bizi dışardan. içer 
den gelecek her türlü fenalıklara 
karşı müdafa eden, en büyük lti 
m.imiz. karaciğerimiz soğu~ karşı 
mtldafa.a için de işe kanşır. Lüzu 
munda kullarunak üzere sakladığı 
glikojen maddesini soğukta hemen 
şeker haline çevirerek kana sahvf' 
rlr, bundan da oksi,jen yanması ar 
tar. Kışm daha ziyade şeker yemP 
yi tavsiye etme'erl de bunda!?d r 
Karaclıl;er sa.k.ladrJtr ya.~lan da so 
ğuk olunca sarfedert bunlar da ha 
raret histi ederler. 

Böbrekieriınlzkı üzerinde gudde 
lerin soğukta daha ziyade çalışa 
rak daha fazla adrenalin hasıl etti 
ği, boynumuzdaki tiroit guddesinin 
de soğukta daha ~ok işlediği anla 
şılmıştır. Bu müdafaa vasıtaları 
şimdiye kadar öğrenilebilenler .. Da 
ha başka vasltalanmız olmadığı 
şimdiden temin edllemz. 

Bu müdafaa vasıtalan sayesinde 
lnsao kendisioJ birdenb~e butmuı 
şiddetli soğuklara karşı da. sürekli 
soğuklara karşı da muhafaza eder 
kanmın tabU sıcaklığını kaybet 
mez. Fakat -daha önce de söylt> 
diğlm gibi- o vasıta.lan dalma iş 
lek bl:r halde tutmak. paslandırma 
mak li.zmıdır. Daima tatlı ve hiç 
değişmJyea bir bararett.e oda için 
de kalmak soğuğa karşı müdafaa 
clhamnm tenbel eder. paslandmr. 

Iskin kanunu mucibince. yurt iç;n_ 

de birleştirilen göçmenler için bu se.. 
ne 40980 metre mikabı kerestelik 
çam ve köknar parasız olarak veril. 
miştir. Tahdit işleri Uzer;nde de ça
lışılmıya başlanmış, Ankara ve Is • 
tanbulda iki heyet teşkil edilmiştir. 

Güründe Hamam 
Sıvas (TAN) - Gürün belediycsı:. 

nin yaptırdığı asri hamam bitmiş ve 
açılmıştır. 

KUYUCAKU YUrnF 
Beraet etti 

Sabahattin Ali'nin yazmış ol· 
tuğu KUYUCAKLI YUSUF Ro
nam, emsallerine faile bir sa.n'at 
~seridir. 

:ümhuriyet Müddeiumumi&İ 
• • • 

Sabahattin Ali kanaatimce son 
nes11 hikayelerinin en kuvvetlisi· 
lir. Ve KUYUCAKLI YUSUF 
Romanı memleketimizin ve ede
Jiyatımızın yüzünü ağartacak 
oymetli bir san'at eseridir. 

Retat Nuri 
{UYUCAKLJ YUSUF 100 Krş. 
(A.GNI Hikayeler 50 Krş. 
3ES Hikayeler 30 K.rş. 

Sabahattin Ati•nfn roman ve 
nikiyeleri.ni her za.ma.n için zevk 
ile alaka ve neş'e Ue okuyabilir
siniz. Her kitapcıdan isteyiniz. 

• • 

" ru§tan müşteri bulmuştur. ~500 kilo 
afyon Malatya malı kilosu 490 da.o. 
pamuk kılosu 35 kuruştan satılm.J3, 
tır. 

BORSA 
S-1-938 

PA BA L A R 
Sterlin 625,- 625,-

)olar 122.- 126.-
Franlı: 80,- 86,-
Liret 99.- 106,-
BeJc;ıka P'r. 80.- 84.-
Drahmi 18,- 22,-
!avıc;re Fr, 570.- 580.-
l..ev• 20.- 23.-
Florin 65.- 10.-
Kron Çek 78.- 82.-
Silın Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29 50 

Zloti 20- 22.-
Pengo 21.- zs.-
t..ey 12.- 14.-
Dınar 48- S2.-
Kron lsveç 30.- 32.-
Altı?ı 1079.- 1080,-
Banknot 273,- 274,-

ÇEKLER 
Acılıt Kapan~ 

Parla 23,50 23,5175 
Nevyork 0,7984 0,7980 
Milano 15,l 75 15,1870 
Brüksel 4,7050 4,7588 

Atina 87,23 87,30 
Cenevre 3,45 3,4525 
Sofya 63,8467 63.8975 
Amaterdam 1,4338 1,4350 
Prae 22.7645 22.7825 
Viyana 4,2186 4.2220 
Madrit 13.7270 13,7380 
Berlin l,9822 l,9838 
Varşov• 4.2138 4,2132 
Budapeşte 4,01 4.0135 
Bükrq 106,4644 106.55 
Belgrat 34,4375 34,465 
Yokoh.ama 2,7420 2.7442 
Stokbolm 3.0963 3,0980 

Londra 626,25 626,- r 

._M_o_lk_o_va ____ 2_3_,6_05_.w.::J 
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Hay Rahmetli 
Hocam Hay! •• 

S usmadrm. Yutkundum. Me 
rak etme, söyliyeceğim, hep 

dini söyliyeceğim. içimdeki karlar 
beynimdeki ateşle eriyor. Taşıya 

rum. ilkbahar Seyhan'ma dönüyo 
nım. 

Belki birçok kimselerin -hatta 
içlerinde bana maddi yardımı do 
kunmu.,lann- gönüllerini kıraca 
ğrm. Darılmasınlar. Gelen sel y& 
rık, devrilen kaya çökük bırakır. 
Gönlüm biribirinin üstüne yığılan 
hadiselerle o kadar kırıldı ki 

O derece ~es bale geldi ki 
derdim 

Şöyle dursun başkası, kendim.. 
den ben iğrendim 

Ne yapalım? Sebep olan daha 
~dir. Kırılacak gönüller arkam 
dan gökresinler varsınlar. Yapma 
dıklan şey değil. Seli.mı B&bahı da 
keserler. Keserler a. Hayatı kökün 
den kmlmJ4Ill, birkaç gönül kır 
mak hakkı olmaaın mı? 

E n büyük feyzim.i ilminin ta§ 
km haznesinden aldığım üs 

tadım Emrullah Efendi merhum 
•derdi ki: "lliinde muvaffakıyet; n 
mı ilim diyerek öğrenmek aşkiyle 
olur. Araplar ilim zevkine (Ruvey 
ha) derler. Bunu duymak, bunu el 
de etmek ilimdir.'' 

Hay rahmf!tli hocam hay! 
NizamUlmUlk, Omer Hayyama 

kişlneler ve.rrrt1', vakfiyeler bağ 
Iamış, Nedim, asnnın incilerini avu 
cunda oynamış, Aynştayn bir yer 
den kovulduğu gün bin bir kucak 
açtı. Ha.nri Bergson Akvam Cemi 
yetin de müsteşar ve sterling ra
hatı içinde. 

Ben hl§&, onlar ayarında. değ .. 
fı.tJt Ehil değilim. Fa.kat üstadım. 
bert, bir kuru etcniek, bir sıcak dö
§ek a.nyorum. Senin dediğin nıvey 
ha., nh aslmdansa ben onu açlığım 
dan, sefaletimden ötürQ ilmi meca 
zile duymuyorum. Fakat kA.b Bil 
yük Çamlıcada (Seli.mi Ali Baba) 
türbesi pöstekilerinde, kah duvar 
dibi sebillnde, karayel rüzg8.rlarma 
açılmış sıska sinemle rihi kahhar 
şeklinde titreye titreye, ağlaya ağ 
laya duyuyorum. Kaç defa aç ka.r
nnnla: Tannm ! ilme nedamet ettir 
me beni! diye bağırdığım oldu. Fa 
kat .. _ 

Hem öyle haykırdım, hem ertesi 
günü (tahteşşuur) ha.kk.m.da yaz 
dığmı bir eseri Usküdarda Selima 
ğa kütüphanesine götürdüm bırak 
tım. Sebilde ot üstüne serildiğim, 
türbede pöstekiye yaslandığım uy 
kusuz gecelerimde vicdanmıla has 
bihal ederdim. Acaba, derdim, mad 
eli, mAnevi ezası, vebali bana mün 
hasır kalan şu işretten başka ma 
teri hayatta bir günahım var mı?. 

Hayır! Olen kadınıma -çekil 
mez asabi hastalığına rağmen -en 
ıefakatli bir koca oldum. Anaları 
nm pek kUçük bıraktığı iki evla 
drma hem analık ettim, hem baba 
hk. 

Uzun yıllar sfiren muatlimliğim 
u de talebem beni çok BeVer 

ai. O sevgisini bu sekiz on yıllık se 
f aletimde gösterenler çok oldu. !s 
tanbuldakiler şöyle dursun, Adana 
dan, Çorumdan, Trabzondan, Çar 
§am badan imdadrma yeti~iyorlardı 

Peki, başka bir suçum, cürmüm, 
cinayetim?. 

Omrtimde politikaya kanşma 
dım. Bir defacık maznun sıfatile da 
hi mahkeme önüne çıkmadım. Bu 
lunduğum muhitlerde memleket ve 
irşat vazifelerimi yapmıya çalış 

tını. 

O halde bu unutulmuşluk, bu vir8 
nel~de bırakılışhk, bu ıstırap ne 
den? Şair Ziya Paşa söylesin, kim 
den kime şekva edeyim? Ben dahi 
şaştım. 

Ben zati hilkatim itibarile i~U 
bir adamım. En ufak bir ima, en 
sezilmez bir hakaret beni incitir. 
Omrü zevrakçemi (kayığımı) allak 
bullak, beni de tepetaklak eder. Bu 

bir ıtinahsa, bu günah benim de 
ğil. Y a.radıll§ım böyle. 

Hassasiyet ve musikideki istida 
dı akıllara hayret veren anam, ba 
na, henüz yedi yaşımda iken org 
çaldırdı. Büyük anam Kerbela ma 
sallan anlattı. Dadım (Nevres) hic 
ret hikayeleri söyledi. Yaşım on 
dördü bulmuş bulmamışken babam 
bana. felsefi a.raştırmala.r lüzumu 
nu telkiın etti. Ailem ve muhitim it 
tifak etmişçesine hep beni bugü 
nün dimağ kemaline ulaştırnuya ça 
.lıtşılar. 

25 yaşında Darülfünunu (Uniıver 
site) bitirdim. Üsküdar lttihat ve 
Terakki nümune mektebine müdür 
oldum. Muhitimin en maruf simala 
n dört sözü bir araya getirip söy 
liyemezken her toplantıda hitabet 
hakkı -genç yaşıma rağmen- ba 
na verilirdi. Hayat bu, her alkışın 
ardından bir tekme geliyor. 

M ektep müdürü iken ilk eseri 
mi yazıp kendim bastırdım. 

(Tefeyyüz kütüphanesi) satm aldı. 
O zaman bizim olan Suriye, Yemen 
ve diğer mmtakalar (türkçeyi en 
iyi öğreten eserdir) diye yağma et 
tiler. Hay gidi günler! Hay gidi 
duvar dibi sebili! 

Meşrutiyet ilan edildikten sonra 
Darülfünundaki smıfnnıza bir sene 
da.ha ilave ·olundu. Bir yıl daha, 
fazla okumak bizi sevindirdi. Şair 
Tevfik Fikret te bu sevinci arttır 
dı: Profesörü.mü~ olmuştu. 

Ahmet Rasim Azizin damadı 

merhum Flibeli Nizamt smıfmuzm 
birinci!ıi idi. O tez olarak "HUsnil 
MelQl" adında bir eeer yazdt. Ben 
ihJtadun FikTetin işaret.ile (Serabı 
Emel) diye btr tez hazırladnn. 

Ustat Fimt tezimfri bir yelinde 
dayanamarlı, heyecan ve takdirle 
alnnnı öptü. 

Galiba biraz yorulmuşa döndüm. 
Yoksa demim mi azaldı. Sun şu ta 
sı, gitsht dilimin pası! dinle! dik 
katli diınte ! dinliyorsun ya? Anla 
dm değil mi? 

Dilimin dol&f,lması hayatımın kar 
makanşıklrğındandı:r. 

Dur ! Eserimin üstat Film'ete al 
nmıı öptilrten parçasxnı hatırla. 

yım. Neydi o parça? dinliyorsun 
ya?. Neydi o? Anla.dm değil mi? 

imdi biz o şüunu memulün, 
ptlnhan ve nihan.. o .. razı 

umun. Anladın değil mi? Dile 
katle dinle! Dinleriz menakıbı A.tii 
mevudunu, bekleriz beşerin müs 
takbel •. Nesini söyle! Müstakbel 
mabudunu, hah !Dik.katle dinle !Işte 
sana bir evliya kerameti. Var za 
bir, var o bende. Dinle ne demişim .. 
O kemalin.. Anladın değil m.iı? O 
Kemalin nüveydi beşaret pişesi, 

bu cemalin berki müzehhep rişesi .. 
Anladın değil mi? O kemalin nü 
veydi beşaret .. Demiş miyim, demi 
şim.. Dinle ! Anladın değil mi? 

Dur! Şaşırtma beni. Fikret meır 
hum .. Tezimin alnımı öptüren .. feY .. 
Anladın değil mi? Dinle! habibi 
h&k olanlar ne ifle.mezdi? Günah 
mı, cinayet mi? Bil gunu ! habibi 
hak olanlar mç, cinayet işlemez 
ama .. Ne yapar söyle! lhma1 mi edi 
lir? Evet öyledir. Ihmal edilir de 
viranede çıplak, sebilde yxrtık pır 
tık, aç yatar. Yatar mı? Yatar ya. 
inanmıyor musun? inanmazsan 
Şeyh Galibe sor: 

Bahseylesem kulzemi beli.dan, 
vicdanla Afgan, Iranla Turan ya
nar o maceradan. Anladm değil 
mi? Ben de çöktüğümü, yorulduğu 
mu anladım. Dinle! Sonra .. Yeter 
fimdilik. Anlat. •• 

(Aı1ı:a81 Var)-

Askerlik işleri 
Ş:Übeye davet 

Kadıköy aııkerlik ,ubesinden: 
Kadıköy ,ubeeinde kayıtlı emekJi pin 

de binbaııaı 321-516 Baraab Adil oğla 

lsmail ültrü lpekerin Kadıköy tubesine 
müracaatı Ye Iatanbulda detilıe adresini 
bildirmesi.. 

BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

BUGUNKU BULMACA 
l ~ g ' 5 6 i 8 9 10 

e SOLDAN SAGA; 
1 - Bir 11ey görünmesin diye 6nUne to 

nan ıey 
2 - Romanyalı - Erkek adı 
3 - Kış zerzavatı 
4 - Oyuncu kız - Şeffaf madde 
S - ItaaUi - Vilayet merkezi 
6 - Erkek - Sıcak memleket yemip 
7 - Hayvan gıdası - işaret 
8 - Beyaz - Hayvan tuvııleti 
9 - Merhametli (arapça) - Beaın ... 

10 - Bir aza - Makedonyada bir kaaba 

e YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Arzuhale yapqtırırlar - Ge2me yeri 
2 - Tereine kapaklanma - Renk 
3 - Istirahat - Ay ( farisi) 
4 - Halk - Bir nevi yüzük taşı 
5 - Sorgu edatı - Krsa zaman - Ma 

manın yaruı 

6 - Taharri ettiren 
7 - Nidanın yanaı - Çirozile methur 

bir kasaba 
8 - Hapn çocuk - Mülk 

Radyo 
Bu~tnicU pro~: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NESRlYATI: 
Saat 12,30 Pll.lda Türk muaikiai, 1~,~~ 

Havadis, 13,05 Pli.kla Türk muıukısı 
13,30 Muhtelif pli.k neşriyatı, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 
Saat 18,30 Çocuk tiyatrosu (Tiltil ve 

Mitil gece sarayında), 19,00 Nezihe "'.e 
arkada,ları tarafmdan Türk musikiei, 
19,30 Spor müsahabeleri: Eıref Şefik 
19,SS Borsa haberleri, 20,00 Cemal K1 
mil ve arkadaşları tarafından Türk mu 
sikisi ve halk şarkıları,' 20,30 Hava rapo 
ru, 20,33 Oaıer Rıza tarafından arapça 

söylev, 20,4lı Fasıl saz heyeti okuyanlar: 
Küc;ük Safiye, lbrahim, Ali: kanun Mu 
ammer, Jı:lirinet Hamdi, tanbur Salahat 
tin, ut Cevdet Koun, keman Cevdet, 

21,15 Bedriye Tüaü.n: Şan orkestra refa 
katile 21,45 Orkestra: 1 - Glinca: Yvan 
susanin uvertür, 2 - Friml: Indian Love 
Gali, 3 - Gounod: Romeo et Juliette 
fantezi, 4 - Çaykovski: Reverie Inter 
rompue, 22,lS Ajana haberleri, 22,30 
Plakla sololar, opera ve operet parça 
ları, 22,50 Son haberler, ve ertesi giinün 
r>roıramr, 23,00 Son. 

ANKARA RADYOSU 
OGLB NESRIYATI: 
Saat 12 30-12,50 Muhtelif plik neşri 

yatı, 12,sÔ-13,15 PlS.k: Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 13,15-13,30 Dahili ve 
barkl haberler, 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30-19,00 Muhtelif pllk ne3ri 

yatı, 19,00-19,30 Türk musikisi ve halk 
ıarkıları (Makbule Çakar ve arkadaşla 
rı, 19,30-i9,4S Saat ayarı ve arapça 
neşriyat, 19,45-20,15 Türk musikisi ve 
halk _,arkıları (Servet Adnan ve arka 
daıları) 20,lS-20,30 Meteoroloji mevzu 
unda konuşma; Tevfik Göymen, 20,30-
21,00 Pl!kla dana musllriıi, 21,00-21,15 
Ajans haberleri, 21,lS-21,SS Stüdyo u 
lon orkestraaı, 1- Albenil: Grient&le, 
2 - Leopold: Praha, 3 - Mozart: Ce 
lebre andante, 4 - StrauH: Du und du, 
S - Rachmaninoff: Melodi, 21,SS-22,00 
Yarınki proıram ve lstiklil Marşı. 

g - Rbeveyu 1 
10 - Gıda - Dokuma mekiklerinin iplik 

earılaa Juııniı j 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 1 
Liıra mukabilinde birinci derec ede ipotekli olup paraya çevrilmesi 

ne karar verilen ve tamamına (554 53) lira takdiri kıymet edilen Beyoğ 
lunda Kasxmpaşada mahalle ve soka ğmda eski 71-75 yeni numaralarla 
mu.rakkam Zafer apartmanının nısfı açık artırmaya vazedilmiştir. ı 

Vaziyet beyannaaneaine göre gayri menkulin evsafı: 
Ayni arsa üzerinde birisi Şerbeth ane dljerl Ylar so~a 75-75/1 

numaralı apartımanlarla 75--2 Jl'Ulln aralı bir &det dtlkklndan ibaret olup 
Iylar sokağrnda bulunan 75-1 num aralı apartman 

Zemin kat: Çift kanatlı demir ka prdan içeri girildikte zemini renkli 
çinili döşelu ufak bir antre üzerinde bir kapıcı odası olup koridor metha 
linde çift kanatlı ahşap camlı kapıd an zemini renkli çini döşeli kortdora 
ayrılır. Burada 2 numaralı daire olu p işbu daire bir sof& üzerinde 4 oda 
bir hela bir mutfak vardır. 

Bodrum katı: Zemin katından mu T.ayık merdivenle inilip zemiıni kırını 
zı çini döşeli bir antre üzerinde (1) numah daire vardır. Işbu daiıre bir 
sofa üzerinde ( 4) oda bir mutfak bir hela.dır. Işbu daire karşısında 
iki odunluk kömürlük ve bir merdiven altı olup işbu katın altında zemtni 
çimento döşeli koridor üııerinde (9) adet odunluk ve kömUrlUk vardır. 

Birinci kat: (3-4) numaralı dai reler olup (3) numaralı daire bir so 
fa üzerinde ( 4) oda bir heli bir mut fak olup ( 4) numaralı daire (2) nu 
ımaralmın aynidir, 

Diğer katlar: (2-3-4-5) üçüne ü katlardaki (6-8-10) ve (10-11) 
ve (5-7-9) -numaralı daireler (3 --4) numaralıla.rm aynidir. 75/2 nu 
maralı dükkan demir kepenkli olup işbu apa.rtman altındadır. 

Evsafı umumisi: Bina kagir olup merdivenler muzayık ve sahanlıklar 
renkli çini merdiven ve korkulukları karaağaç küpeşteli demir olup Ust 
katta zemini renkli döşeli kağir kor kuluklu bi.r ta.ras ile muza.yık çift te 
kneli ve sabit kazanlı zemini çini dö şeli mutfak ile kiler halinde kul1anı 
lan metruk hela olup taras çatısr ah şaptır. Derununda elektrik terkos 
havagazı tesisatı vardır. 

(75) NUMARALI APARTIMAN 
75 nuımaralı apartıman Şerbethan e sokağmda olup: 
Zemin kat: Çift kanatlı demir a.r nova camlı kapıdan zemini mermer 

antreye girilip burada a.hşap kapı ile ayrılmış zemini kırmızı çini olan sa
hanlığa geçilir. işbu koridorda (2) numaralı daire olup bu daire bir 8()o 

.:a üzerinde ve sofadan geçilir. Koridorda (4) oda bir bel& bir matbah 
vardır. işbu kırmızı çinili koridord a bi.r kapıaı odası ve bir merdiven 
altı ile bet oda bir heli. bir matba.h tan ibaret. (1) numaralı daire var 
dır. 

Bodruan katı: Kagir merdivenle · iniılip zemini çimento koridor üzerin. 
de (10) adet kömürlük ve odunluk vardır. 

Birinci kat: Zemini renkli çini döşeli sahanlık Uzerinde zemin katını 
ayıran renkli camlı ahşap bölme olup iki tarafında (3-4) numaralı da
ireler vardır. (3) numaralı daire (4) oda bir matbah bir helA. bir sofa 
( 4) numaralı daire ( 4) oda bir hela bir matbah bir safadır. 
Diğer dai.reler: (5) numaralı daire (5) oda (1) matba.h (1) hel& bir 

sofa (6) numaralı daire bir sofa üzerinde (5) oda bir hela bir mat
bahtır. (7. 9. 11. 13) nunıaralı dai reler (5) ve (8. 10. 12. 14) numara
lı daireler (6) numaranın aynidir. 

Ust katta sahanlık kırmızı çini olup burada (15) numaralı raire var
dır. Işbu daire: (4) oda bir hela ve bir mutbah bir sofa.dır. lşbu daire
ye muttasrl ı.emini kırmızı çini dö şeli ve kagir korkuluklu ve çatısı 
ahşap Uzerinde çift muzayık tekneli sabit kazanlı çamaşırlık ve ayrıca 
i-ki odadan ibaret kapısr dairesi var dır. 

Evsafı umumisi: Bina kagir mer divenler zemin kat mermer diğerle
ri muza.yık ve sahanlıklar renkli çi ni kopılan ahşap ve boyalı merdi
ven korkttluklan demir kara ağaç küpeştelidir. lçinde elektrik, terkos, 
havagazı, tesisatı vardır. Biria cep besinde muhtelif çıkmalar va.rdir. 

Mesa.hası: (829) metre murabbaı dır. 
Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Arttırma peşindir. Arttmnaya iş tirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hA.mil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat 
tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 6-1-
938 tarlhine mtlsadif Per§embe gü n11 daire mahal1i mahsusuna talik 

6-1-938 

EViNiZDE 

BiR PUDRA 
MUSABAKASI 
YAPINIZ 

Kullandığınız pudranın rengi ne olursa olsun bellı:i de size uygun 

gelmiyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullan.dıkla
rında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışm

lara mahsus bir pudra kullandıkla.rmöa keza kendilerine daha uy
gun gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, ytlztlnUzUn bir ta.rafında bir 
renk ve diğer tarafında başka renk pudra tecrübe etmektir. 

Posta, aımbalaj vesair masarife ka.np:lık olmak üzere Istanbul 622 

posta kutusu adresine (T. T. 5) rumuzile 12 kurufluk pul gönder

diğiniz takdirde size hususi model~ bir kutu pudra ile muhte-
renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderile-

cektir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini de 
bildirmeği unutmayınız, Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar
kadaşınızla beraber tecrübe ederek hakiki bir pudra müsabakası 
yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasmm her tene uygun yeni ve orijin--.I renkleri var
dır. Bu pudra. hava.laııdınlmıa. gayri mer'i ve kat'iyyen eudaıı mü
teessir olmaz. Gazeteler, iki Amerikalı yüzücüsünün sudan müte

essir olmıyan bu pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyun

lanndan sonra bile tenlerinin kat'iyyen bozulmadığını yazıyorlar. 

inhisarla~ Müdürlüğünden 
30/11/937 gününde yapılan memur imtihanında muvaffak 

olanların adları af&iıda yazılıdır. 
Sıra Adı, Soyadı Sıra Adı Soyadı 
:No. Nıo. 

1 Zekli -0ğlu Tevfik 44 Semahat Saym 
2 Cemal Işın 46 Cihan Zöngür 
3 Neyire Gürsan 48 Sabahat Bilgieeven 
4 Saim Tuncay 49 Nuri Taşçı 
6 Sellin oğlu Mahmut 53 1hsan Güzey 
7 Cemal Tarmıcıoğlu 54 Nigar Sarıgöl 

w8 Faik Berçman 56 Ethem Mahçı 
9 Cemalettin Erdoğ 59 Bedriye Gençay 

10 Nevzat Ansay 61 Silza.n 
11 - MUeyyet Aksel 68 Muzaffer Uzel 
16 Kazım Alkan 70 Ömer Lütfi Ovün 
17 - Mükerrem Baban 73 Şerafet Alyot 

21 Nejat Zühtü 75 Kemal Arpa 
22 Zeki Ulufer 76 Srtkı Dinçer 
25 Kadri Güveli 77 , Sabiha Yeşila.ydm. 
26 Hayri Dericioğlu 82 Sabahat 
27 Semiha 83 Nimet 
28 Ibrahim Doğanlarlı 84 Tarika 
29 Ta1ilt Gül 85 Cel!lettin GUlgôr 
31 Mesrure Süer 86 Ihsan Arsoy 
32 Jale Ziya.derle 87 Halit Ta.rançı 

34 Celil Ozaydın 91 Enver Alğaner 
35 Naca.ti Ozaydm 95 Alaaddiın GUneri 
36 Kemal Taşçıkar 98 Mehmet Hüseyin 
37 Osman Akgün 99 Kemaı Onen 
38 Muammer Erkul 102 Abdullah Adil Aydoğdu 
39 M. Kemal (36)' 

edilecektir. Birinci arttırması 10-2 -938 tarihine müsadif Perşemt>I 
günU dairemizde saat 14 ten 16 ka dar icra edilecek birinci arttırma tıe 
del, kryımeti muham.memenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bıra):I 

Iır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttıı 
ma on beş gün daha temdit edilerek 28-2-938 tarihine mUsadif :Pa 
zartesi günü saat 14 ten 16 yakada r dairede yaprlacak ikinci artt~ 
neticesinde en çok arttıranm üstün de bırakılacaktır. 2004 numaralı le 
ra ve Iflas kanununun 126 mcı mad desine tefvika.n haklan tapu aicill 
rile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadara.nın ve irtifak hskl' 
sahiplerinin bu halclan:ru ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialS 
~ı ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfmda evrakı müsbiteıer: ile birlij 
te dairemize bildirmeleri llzımdır. Aksi takdirde 'haldan tapu sicfllel 
ile sabit olmıyanl&r satış bedelinin pa.ylaşmasmda.n hariç kalrrlar. MU 
terakim verr tenviriye ve tanzifi yeden ibaret olan belediye rüsuı1!1 
ve vakıf iıca.resi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf tB 
vizatı müşteriye aittir. Daha fazla maU1mat almak istiyen1erin 934--41 
numaralı dosyada mevcut evralt ve mahallen haciz ve takdiri k:ıyDle 
raporunu görüp &nhyacakla.rı illn olunur. (3726) 



~ 6-1-938 

kASADA 
SAKLADl~INIZ 

DAllA 
KURU 
Sifl 

C~SM~ 
VAZI YETİN OEDİQ 

ONU rAİZL~ 
'1ANk'.AYA V(l2İNIZ 

UU<;USİ S'ARTLARIMIZI 
soQUNUZ 

TAN 

Ueküdar lcra Memurluğundan: 
Haliç Fenerinde Ta.htamin&re cadd~ 
si 98 No. da Vaaillk.i Ayanoğluna.. 

Kadıköy Moda caddesi Muradiye 
aokak 32 No. da Yani Şeytanidi veki
li avukat Bodosakinin Haliç fenerin
de Tahta.minare caddesi 98 No. da 
Vuillld Ayanoğlu hakkında 17.11.37 
T. ll musakka.fat ve arazi muka.bilin 
de mudayene muamelatına mahsus 
ve UskUdar tapusundan verilmiş se
nede müstenit yapılan rehnin paraya 
;evrilmesi yolu ile ve 1000 linuım 

17.11.338 T. den itibaren fa.iz hakkm 
da ta.kip taelbl üzerine borçluya çı
karılan ödeme emri bili tebliğ iade 
edilmiş olmakla Usktidar icra hlkim 
liğince borçlunun ikametgA.hmm meç 
hul bulunmasından iki a.y müddetle 
illnen tebliğ icrasına karar verilmiş
tir. I,bu ödeme emrinin ilan tarihin.
den itibare 2 ay içide 1000 liranın 

1 

maa faiz ödenmesi lazımdır. Borcun 
tamamına ve bir kısınma ve yahut 
alacaklmm takibat icrası hakkında 

bir itirazmiız varsa ilan tarihlııden 

2 

()~V.AL(JA?_ 

'1-0 35 WATT ~ 

--11 

• 
iyi ışık 

itibaren 2 ay içinde bu itirazınızı ya 
zı ile veya ıifahen icra dairesine bil
dirip bedava makbuz alınmalıdır. 

Gösterilen milddette borç öde'nmez 
veya itiraz olunmaZM merhun 4 kıta 
tarı.om yanamm satılacağı tebliğ 

OSRAM Osram lD lambasım kullanınız 
Ucuz bir ışık temin eder. 

Söglam iş 
-· 1 9 3 S 411 1 Beyoğlu 3 UncU Sulh Hukuk HA. - makamına kaim olma.k il.zere ilan <>-
M ••• kimliğine: Kurtuluşta Değirmen lunur. 

atbuat Almanağı çıktı sokak 63 No. lu hanede mukim Yorgi -----------
Kütüphanenizin en eüzcl eseridir, Anasta.syadis vekili Galata.da Büyük Beyoğlu 3 tlncü Sulh Hukuk HA. • 

1937 7J]mm tarihi, en meşhur muhar 
rirlerin makaleleri _ Gündelik, haf Tünel Handa 5-6-7 No. da mukim kimliğine: Kurtuluşta Değirmen so-
talık, aylık gazete ve mecmualarda avukat Ural Dilek tarafından Beyoğ- kak 63 No. da mukim Yorgi Anas -
İalınlerini gordüfijnüz bütün muhar 
rirlerin resimleri, ııtatiıtikler _ fay lu Vakıflar mtidUriyeti ile Kurtuluş- tasyadis vekili avukat Ural Dilek ta-
dab bilgiler, ta Kokoroa sokak 18 No. lu hanede rafmdan Beyoğlu vakıflar müdUriye 

FIYATI 50 KURUSTUR 
Bütün kitapçılardan arayınız 
Toptan aatıt yeri: Iatanbıal 

......__ BASIN KURUMU - Taksim 

lukim Pavli kızı Zafira ve ayni ılires 
te mukim Pavli kızı Olga aleyhlerine 
mahkemenin 938/ 428 Nomerosu• ile 
açılan mevzubahs Kurtuluşta Araba 
meydanı sokak 44 No. lu bir kıta ar
ıuun izalei ıuywna mütedair bulu
nan davadan dolayı dava edilenlerden 
Olgaya gönderilen davetiyede ma -
halli mezkflr 18 No. lu haneyi terk 
ederek sekiz sene evvel Mısıra git
miş ise de Mmırm neresinde olduğu 
bilinemediği zabıta tahkikatmdan 
aıılaşılmrf ve davacı vekili ili.nen teb 
liğat icrasını istemiş olduğundan ber 

mucibi talep ve iki ay fasıla ile ila
nen tebliğa.t icrasına ve muhakeme
nin 9.3.938 eaat 9,30 a talikine karar 
verilmiş olduğundan tayin olunan 
gün ve saatte mahkemeye gelmediği 
ve bir vekil göndermediği taktirde 
gıyaben muhakemeye bakılacağı da
vetiye tebliğ makamına kalın olmak 
ürere ilanen tebliğ olumır. (3731) 

ti ve Kurtulllft& Kokoroe sokak 18 
D~kalümen lambası asgari bir istihlak temin eder.· 

Beyoğlu 3 UncU sulh hukuk hakim 
liğizıe: Gala.tada bilyUk Tünel Han 

~7 No. da mukim avukat Ural 
I>ilek kendi ni.mına biliı.sale ve Kur
tuıllfta Değirmen sokak 63 No. da 

:ı:tıUkiın Y orgi Anastasyadis nimına 
bu Vekale Beyoğlu Vakıflar müdüri-
YetU ~ e Kurtulugta Kokoros sokak 18 

o. da mukim Pavli kızı Zafira ve aru adreste mukim Pavli kızı Olga 
a eyhıerine mahkemenin 938-427 
llUJna.raaı ile açılan Kurtuluşta Çeş 
;eıneYdanı eokağmda eski 55, 57, 59 

eni t51 No. lu evvelCe hane halen 
.. :tı:ıUbte'rik bir kıta arsanın izalei şu
;uuna nıütedair buluna.n davadan do 

~i dava edilenlerden Olgaya gönde 
~en avetiyede mahalli mezkftr 18 

o, lu haneyi terkederek sekiz sene 

::eı Mısıra gitmiş ise de Mısırın 
~E!6in.de olduğu bilinmediği zabıta. 
\t ~ikatmdan anlaşılmış ve davacı 
~111 ilA.nen tebliğat icrasına iste -
iltı Olduğundan bermucibi talep ve 
~ ay fasıla ile ili.nen tebliğat icrası 
11. ~~ ~ahkemenin .9.3.938 ~t 9,30 
~e karar verılmiş oldugıından 

tayin olunan gün ve saa.tte mahkeme 
ye gelmedi~ ve bir vekil gönderme 
diği taktirde gıyaben muhakemeye 
bakılacağı davetiye tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilA.n olunur. 

(3731) 

No. da mukim Pavlo kızı Zafira ve 

ayni adreste mukim Pavlo kızı Olga .lllllİllll•llll•llll•llll•llll•llllİllll•llll•llll•l•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lll • 
aleyhlerine mahkemenin 938--ı\29 = ~ 

numaruı ile açılan mevzubahs 18 • 1 • 

;.:.::;~;:;::::TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş.: 
tiyede mahalli mezk\ır 18 No. lu hane ::. = 
yi terkederek Baene evvel Arabistana • • 
oradan Mısıra gitmiş ise de Mısırın = 
neresinde olduğu bilinmediği zabıta· • MERKEZi . ANKARA 
ca yapılan arattırma.dan anl~ılmış = _.,.. ______ . ________ _ 
ve davacı vekili illnen tebliğat icra· • 
smı istemiş olduğundan bermucibi 
talep ve iki ay fa.sıla ile ilanen teb- • 

.. 
• -• 
• 

:::ı=:;,:e::r:.eı::::ve~~: •HER NE v I BAN k. A Mu AM ELA T I. 
miş olduğundan tayin oluna.n gün ve • 
saatte mahkeme~ gelmediği ve bir _ 

vekil göndermediği taktirle gıyaben • H e r 
mahkemeye bakılaoağı davetiye teb- -
liğ makamına kaiın olmak U?.ere illn • 

av faiz Deri ödenen 
olunur. (3731) 

-------------------- . 
I
Dr. Suphi Şensesl • 

ldrar tolları baatahkları mlltehassıaı • 
Beyoğlu Yıldız sineması karşı· _ 

• sı Lekl A t. T l 43924 a • 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
erg o p e. 

-• 
a • 
a -• 
• • 
• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez B an kası • -
SUBELER • • 

• 
• --

lt\s.\. 
AK T 1 F 

.\ıtııı •• 
· San kilocram 19,624,819 

8~~ 
\lp~lt~OT 
[)~ t11< 

'l' . del(ı Muhabirler: 
lirlt ı· il..,: ıraıı 

~ki Muhabirler: 
"1ttıı. s 
4lt~ •fi kiloıram 6,482,909 
da"izl tab.ili kabil Serbest 
Dit er 
rina er~Vizler ve Borsla ldi

lf&ıhı 'eleri 

e 1'ııvilleri: 
Der..L 

- '"'lte ed' . 
karııııtı ı, evrakı nakdıye 

Kanuıı11ıı 
rincı tevr il ... a inci mıddele
... ld tedi •lı:an hazine tarafmd&D. 

Su ht 

~ Otbdan.: 
llAZU{;t 
'l'lCAIU 80ımLARI 
~ 8ENEDAT 

"e 'l'a.1ıvna.t Cilzdam 
(]) 

.\ - ( cli~de edilen evt"akı nak 
(l'aıı erı.in karıılıtı Eaham " 

a _ S ~-VUlt( ıtibart kıymetle) 
erwqt 

l Cab&m ve tahvilit 
~ar: 

31 - 12 - 1937 Vaziyeti 

27,603,878,44 

8,046,054,-
1,215,679,27 

2,594,292,53 

9,118,729,56 

16,108,68 

23.657,729,75 

158,748.563,-

14,072.062,-

-.-
51,540,780.66 

39,093,116,021 
5,258,158.221 

' 

61,5al,07 

1,859,831.24 

Yeklln 

Lira 

36,865,1511,71 

2,594,292,SS 

32,792,567,99 

. 

144,1576,501,-

51,540,780,66 

4'4,551,974,24 

1,921,392,Sl 

4,500,000,-
16,151,337 ,59 

342,408,458,13 
. - -

PAS 1 F 

Dıtlyat Akçesi 
AcD Ye fnkalide 
Huad 

TedavWdeld Banknotlar: 
Denahde eclilen .wala nakdlye 
Kamanan 15 •• 1 inci maddeleri
.. tnfikaa hazine tarafmdan 
.w tcdiyat 

~ edl. OftUI a&aCllye 
bakiyesi 

Jtartılriı t•mamm altm olarak 
Dlftten teda.tlle Yuedilen 
:Roeakoat malrabüi ilbeteıı ted. 
ftld, 

4'ürk Urur llevdaatı: 
Dövb tuııhiid&Q: 
Altına tahvili kabil döviıler 
Diier dc;.,bler Ye alacaklı Jdl. 
nns bakiyeleri 

lluhtemı 

2,105,172,40 
4,5115,007,70 

151,748,553,-

14,072,06%,-

14'4,676,501,-

19,000,000,-

13,000,000,-

1,799,2~ 

24,464,225,7 
1 

Y~.a 

en 

Lira 
15,000,000,-

6,621,180,10 

176,676,501,-

17,793,289,28 

24,466,024,95 

101,851,462,80 

342,408,451,13 
-

2 Mart 1933 tarihinden itibar 
lıkonto haddi % si/~ Altm üz erine &Yanı o/o 4~ 

• 
~ANKARA::::::::· 
• Barttn 

Telefon: 2316 Bolu • 

BozöyUk 

Bursa 

DU.ıce 

Eskişehir 

Gemlik 

izmlt 

Safranbolu 

Tekirda~ 

-• 
ISTANBUL: • ------· Telefon: 22971 • 

• • Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. • 
• • 

• TELGRAF ADRESi: 

• Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: 
• 

• • 
TiCARET• • 

!llıııı•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ınıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııll! . 
Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu Baı· 

kanhğından : 
Cinai Miktarı Tahmini Fi. Dk temi- Eksiltme gün 

Adet Kutu K. natı ve saati 
Lira K. . 

Şeftali Kompostosu Konserve 1900 
1500 

44 116.14 12-1-938 Çar
,amba günü sa

at 14,30 da 
Enginar Konserve 47,50 

Galatasaray 11.ııeııinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukanda 
cinai ve miktan, ilk teminatı, eksiltme gUn ve saati yazılı konservele
rin İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde 
toplanan Komsiyonda açık eksiltme si yapılacaktır. 

Bu ite gireceklerin şartnameyi görmek Uzere Okul Idareslne ve Ticaret 
oda.sının yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte 
Komisvona gelmeleri. (8fU8) 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Umum! NeertyatJ idare Eden: S. SALIM 
Guetecillk ve Neertyat Tllrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Asipin Kenan 

yerine 
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llJL~· IJNIJ l - .. •c- ... --~--.a IJj CM<-•vi · 
Vitamrn, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek. Buğday; irmik; 
Patates. Mısır, Türlü, Bezelye: Badem: Çav· 
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Y~djriniz. 

Allahm yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi. kuv
vei gıdaıyesi çok o'an Hasan Oz.lü Unlarına doktorunuz şehadet e
der iti hayatm ve tabiatın en nıugaddi ve en mükemmel gıdasıdır 
Hasan Ozlü Unlan çocuk•annıza tam afiyet temin eder. Neşvüne
malarına yardım eder. Onları ~buk büyütür. Neş'eli, tombul. hasta
lıksız yapar. Hasan Ozlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve ye-
mek yapılır. Mutlaka HASAN markasına dikkat. 

• 

Aksırık, 
Nezle 

Bütün göğüs 
hastahklarlnın 

kara habercisidir 

alarak yok elebilirsiniz. Gripiıı, 
Radyolin müesseselerinde. fev
kalade itinalarla hazırlanır. 
Raratsızhklan, ağnlan defet
mekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize:- midenize 
ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

lcabmda 3 kaşe alınabilir. 

ve her yerde ısrarla . 

Gripin isteyiniz. 
Taklitlerinden sakınınız 

;DAViDi 
1 TANIMALI 

"T A N 

, .... 

Beyoğlu Galatasaray lise.si karşı-

3ında 178 numaralı mağaza.ya gider 
seniz hem David'i tanır, hem de ucnz, 
sağlam, modern çamaşır, robdöşam
br, gömlek, kravat, pijama ve her 
türıü ihtiyacınızı toplu olarak tem.ın 
edersiniz. 

25 f nce 15 k şt r 20 Kahn UrU U • 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ltOMA TIZMA 

ve bütün ağrllarını dindirir. .... _________________ ... 

-···· · . . · . ·•: . .~. ~ t-. rof'"~ • :": ,. , •.. . . . .. , . · • · 

v Zi 
Baş, dit, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 

ağrılarınızı keser. icabında günde üç ka.şe alınabilir. 

Asri kadın güzelliği 
ve 

Avrupa müsabaka salonlarırıda 

VENÜS MÜSTAHZARATI 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruiu 
Venüs Alhğı 
Venüs Kirpik Sürmesi 
Venüs Briyantini 
Venüs Kolonyası _. .......................... -. ...... _____ ~ · 

Sayın halkımız tarafından gördüğü fevkalade rağbet hasebile. 1 Venüs müstahzaratmın gayet saf, temiz ve pahalı maddelerden 
yapılması ve ciltler için sıhhi ve en kıymetli unsurları ihtiva etme-

EDUARDO BİANCO 
ve meşhur ARJ DNT'iN Orkestrasım 

Bir kaç gün daha 

rm-----d:nlemek imkanı temin edilmiştir.-------

~uhrevı ve cııt tıao:ıtaUk.Jarı 

a, Hayri Omeı 
>ğlederı sonra Beyoğlu Ağacanı 

rn rst!'ltncfa No 133 l'el.-ton :43!\x 

&İnden bütün dünya tefhir ve müsabaka aalonlarmda müttefikan 
beyanı tebrik ve takdir edilerek daima en büyük mükif at ve altın 
madalyalar verilmittir. ömrünüzün sonuna kadar bir Venüs gibi 
genç, güzel ve cazibeli olmak iıtersen:z, fayaru emniyet ve itimad 
Venüı mstahzaratını daima kullanınız. Memleket düşüncesi ve 
halkımıza hizmet maksadile V enüı müstahzaratmı kıymet "·e de
ğerlerile mütenasip olmıyan ucuz fiatlarla satılığa çıkarmaktan 
müeueıemiz müftebirdir. 

Nureddin Evliyazade, Eczayı kimyeviye, Alatı Tıbbiye ve It
riyat deposu, İstanbul. 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
Kuruçıeşme antreposunda bulunan 520 çuvalda 46800 kilo ağırlığında· 

ki pirinçlerin kapalı zarf usulile satış ilAnı Cumhuriyet gazetesinin 27-12 
-937 günlü nUshasile ili.n edı1diği. (8574) · 

SAÇ BO\~ ALARI 

JUVANTiN 
KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyYeD 

çıkmaz; ta.bit renk veren ta· 

nmmıt yegane sıhhi aaç 

boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 

, ECZANESi 
BEYOCLU - lST ANBUL 

TAKLİTLERİNE DİKKAT! 
F emil ve Bağlarına göateri1en rağbet ve hücumdan p:yasada 

Kat'iyyen mal kalmamıştır. 

E IL 
Yeniden piyasaya yetiıtirilmiıtir. 

Bağlar ise bir hafta sonra hizmetinize hazırdır. 
Piyasaya taklit ve çürük Femil bağ'arı çıkan1mı.,tır. Dikkati· 
niz ve Femil markasını urarla istemeniz menfaatiniz icabıdır· 

Femil Laboratuvan 


