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[Ahmet Emin Y ALM ANl 

D emokraaide en büyük da
va, umumi menfaatin 

huaaaiyetle korunmasıdır. Bunu 
bqaran rejimler inkitaf ederler, 
üatün mevkilere yükselirler. Ba
taramıyanlar da için için çürür
ler, yıkı'.ular. 

Dünyanın neresine gitseniz dürüst 
yollarda yürümeyi zahmetli bulan 
birtakım kurnaz unsurlarla karşıla
fll'SlruZ. Bunlar umumi menfaate da
yanan bir gidişe ayak uyduramazlar. 
Menfaatlel.ini mutlaka umumun 
menfaatine aykırı işlerde ararlar. Ga 
yeleri. çok kolay ve çok çabuk para 
kazanmaktan ibarettir. Bu gayeye 
de en kestirme ~ldan varmak ister
ler. 

Demokrasi rejimleri, türlü W.rlü 
hastalık ve fenalık istidatlarını önli
yecek tedbirler alırken. umumi men
faat prensipiniıı ·bu ebedi düşman
lanna karşı da kuvvetli setler vücu
de getirirler. 

• .. • • .. • -- _ ,_,_ !.,. 

bitmez. Setler önünde fasıla .. 
m2 bir mücadele devam eder, gider. 
Tufeyli unsurlar usanmazlar ve yıl
mazlar. Her kalıba girerler, her ta
rafa sokulmıya çalışırlar. MüOaöele
de kuvvetli silahlan varchr. Diğer 
suçlu sınıflar gibi yaşayış tarzı, bil
gi seviyesi gibi farklarla cemiyet i
çinde ayrı bir mevkie düşmezler. Ak
sine olarak ileri içtimai seviyede bir 
hayat geçirirler. İnsan tabiatini çok 
iyi tanırlar. İnsanların za:flanm . bi
lirler. Etraflarına para, zevk, eğlen
ce saçarlar. Bütün dertleri, umumi 
rnenfaatin türlü türlü bekçilerini u
yuşturmak, vazifelerinin icaplannı 

kendi lehlerine ihmal etmelerine yol 
açmaktır. 

Demokrasi rejimleri. umum! men
faat setlerinin önündeki mücadele 
hakkında vakit va.kit yoklama imti
hanı hazırlamıya, kendi bünyelerinin 
ter mikroplarına karşı mukavemeti
ili ölçmiye mutlaka muhtaçtırlar. 

İstanbul Belediyesindeki yolsuz
luklar hakkındaki dava. Türk halkçı
lığı için işte böyle bir yoklama imti
hanı teşkil etmektedir. 

J stanbuJ Belediyesi. birçok iş-
lerinde umumi menfaat esas

larını baltalamıştır. Halkçılığın, va
tandaşlara müsavi hak ve fırsat ver
mek hususundaki en mühim prensipi 
Yıkılmış, bir, iki tufeyli lehine imti
yazlara, istisnalara, umumi menfaa
te aykın ve itirafı imkansız kazanç 
imkanlarına yol açılmıştır. Otobüs i
fiııdeki plansız, yolsuz, usulsüz ha
reketler buna canlı bir misaldir. Fa
kat umumi menfaat ve halkçılık e
saslan diğer belediye işlerinde de 
bozulmuştur. Hangi istimlak işi ele 
alınsa belediyenin kesesinden tufeyli 
birtakım unsurlara bilvasıta k~n
dınlmış paralarla karşılaşılır. Asri 
mezarlık işınden evvelce bunun bir 
tnisali diye bahsetmıştik. En son Va
lideçcşmesi istimlakinin içyuzunu 
bilenler. 70 bin lira ile ikmal edile
cek bir istimlak uğrunda 180 bin lira 
sarfolunduğunu . fakat tşi~bununla 
da sonuna getirilemediğipı 'id!11 edi
yorlar. Hamallara mevki s~ 
lunda ağlanacak işler de çli~ . 
Yani iki büklüm. ter d . 
birtakım bic:are va:::C:; 
41aki ekmeğin bir ~ 

[De1'tım• 7 

• 
Istinye Doku Asri 

Bir Müessese Oluyor 
Başvekilimiz ve Dr. Aras Bugün 

İzmite Gidecekler, Dahiliye 
Vekilimiz Dün Ankaraya Gitti 

Ba,vekilimizin Deniz labrikaşındaki tetkiklerinden 

~ekilim.iz B. Celal Bayar, dün 
de 'şehrimizde mühim tetkikler yap
r;nıştır. Öğleyin, Dahiliye Vekili Şük-
-~ Tl'f"ı'l•ft u .... ;_: - l7nlrnt n,.- tlii~.;..:. 

Aras ~ekili ziyaret etmişler, u
zun müddet görüşmüşlerdir. 

Başvekil. Dahiliye ve Hariciye Ve
kili ile birlikte Perapalasta yemek 
yemiş, bundan sonra, bazı ziyaretler 

kabul etmiştir. Denizbank umum mü 
dürü Yusuf Ziya Ôniş te Başvekil ta
rafından kabul edilmiştir. B. Yusuf 
7;~w. Önis. Qpni7hımk tPşekkülleri et
rafınaa yaptığı tetkiklere dair Baş

vekile izahat vermiş ve bazı direktif
ler almıştır. 

Merkez Bankası umumi müdürü B. 
[Devamı 7 incide} 

Silah Yarışı Karşısında .• 

Japonya, Uç Devletin 
Notalarını Reddediyor 
Tokyo, 9 (A.A.) - Nişinişi gazetesi ponyanın cevabı bu hafta sonunda 

yazıyor: 

Hariciye ve bahriye nezaretleri, 
Japonyanm deniz inşaat programını 
İngiltere, Fransa ve Amerika Birle
şilt devletlerine bildirmesi hususun
da üç devlet tarafından verilen ül
timatom şekilli talebi kabul etmemi
ye karar vermiş bulunmaktadır. Ja. 

bildirilecektir. 
Cevabın ana hatları şudur: 
Japonya, İngiltere, Fransa ve A

merika Birleşik Devletleri tarafın -
dan imzalanmış olan Londra muahe
desine bağlı değildir. Bu sebepten 
Japonya için bu notalara cevap ver-

[ Devamı 7 incide 7 

İspanyadaki Y abancilar 
Gönüllüleriıı yüzde 75 i geri 

alınması iç~n bir anlaşma umuluyor 

Teruel harbinde şehirden az.aklaşan bir kafile 
[ En son haberler üçüncü aayf adac:lır ] 

Fransa Ç , .• M ••• . • ~ emoun 
Haziranda Hil1~; Romada 

Karşılanırken lngiliz Kralı da 
Fransa Seyahatine Çıkacak 

İngiliz ve Fransız gazeteleri, bu ziyaretin iki milletin 
dostluğunu tehlikelere karşı takviye edeceğini yazıyor 

Londrada ltaly a - lngiltere Görüşmeleri Devam Ederken 
Bir Alman Gaze fesi lngilterenin Korktuğunu ileri Sürüyor 

Londra, 9 (Hususi) - Siyasi maha
fil üç mühım mesele ile meşgul bu
lunuyor: 

1 - İngiltere kralının Parise ya-
! pacağı resmi seyahat, 

2 - İngiltere ile İtalya arasında
ki anlaşma görüşmeleri. 

3 - Almahyanın vaziyeti. 
İngiltere kralı Majeste Altıncı Jor

jun. kraliçe ile birlikte haziran için
de Fransaya yapacağı ziyaret ~ok mü 
him telakki ediliyor Seyahat karan 
bugüne kadar gizli tutulmuştu. Kral 
Hindistana gidecekti, fakat beynel
milel vaziyet çok buhranlı olduğu i
çin kralın merkezden uzun müddet 
ayrılması muvafık görülmedi · ve bu 
seyahat tehir edildi. 

Gazeteler, Parise yapılacak seya
hat etrafında tefsirlerle doludur. U
mumi neşriyat. bu seyahatin Fransa
tngiJtere dostluğunu çok takviye ede 
ceği ve bunun Avrupanm ahengi i
çin çok lüzumlu olduğu şeklinde hu
lasa edilebilir. 

Altıncı Jorj 

Edvardın Fransa seyahati de bazı an
laşmazlıkları silip süpürmüştü. Bu
gün iki memleket arasında böyle bir 
anlaşmazlık yoktur. Ve bu seyahat 
garbin iki büyük demokr.asisi arasın
daki dostluğu bir kere daha kuvvet
lendirecektir . ., 

Times'in Paris ,muhabiri. seyahat 
haberinin Fransada bütün partiler 
tarafından derin bir memnuniyetle 
karşılandıgını haber veriyor. 

Daily Telegraph diyor ki: 
· .'Fransız milletıne şurasını hatır

latmıya lüzum dahi yoktur ki. Fran
saya İngiltereden u~ak olan memle
ketlerdeki İngiliz tebaaları da daha 
yakın denecek bir mazide Fransanm 
yanında yer tutmuş bulunuyorlardı.,, 

Daily Mail diyor ki: 
"Bu ziyaret, ikı memleket arasın

daki dostluğu daha büyük bir kuv -
vetle yeniliyecek ve birçok b.atırala· 
rı tazeliyecektir. Bundan yirmi beş 
sene evvel, Beşinci Georges ile kra
liçe Mary, bugiln«> benziven şerait 

(Devamı 7 incide1 

Balkan Antantı Yine Fırtına ve Kar •• 

Konsey İçti~aı Bursa Civarında yollar 
Ayın On Beşınde K y·· .. d K d . ar uzun en apan ı 

B. Micesko 

Balkan Antantı Konseyinin Anka
rada ayın on beşinde yapılacak olan 
toplantısı için dost devletler hariciye 
nazırları buraya hareket etmek üzere 
dirler. Yunan Başvekili ve Hariciye 
Nazırı B. Metakt11as ayın on üçünde 
Ankarada olacaktır. Romanyanın ye
ni Harciye Nazın B. Miceskoda Kon
sey içtimaına iştirak edecektir. 

Viyana da 
Birçok Kişi 
Tevkif Edildi 
Viyana. 9 ı A.A.) - Polis kuvvetle.._ 

ri bu gece şehrin merkez sokaklann· 
da ve dışında kamyonlarla devriye 
gezmiştir. Gazetelerin yazdığına gö
re gençlik teşkilatının nümayiş hazır
lamakta olduğunu haber alan hüku
met bu tedbire tevessül etmiş ve ba
zı toplantılan d~ğıtmıştır. Birçok ki
şi tevkif olunmuştur. 

.l!:vvelki gece, saat 24 ten sonra. 
kuvvetli bir karayel fırtınası ile ha
va tekrar karlamıştır. Sabaha kadar. 
bütün şehir beyazlara bürünmüş, kar 
kısa fasılalarla akşama kadar devam 
etmiştir. 

Eğe. Marmara ve Karadenizde fır
tına vardır . Yelkenliler ve küçük ge-

miler, bulundukları limanlardan bir 
yere aynlamamışlardır. 

Dün, Karadenizden üç şilep gelmit 
tir. Denizyollan idaresi vapurlarının 
da seferlerini gecikmelerle yapabile
cekleri zannedilmektedir. 

Büyükderede havanın düzelmesini 
f Devamı 7 incide I 

Gelibolu Dünyanın Merkezi 

Eski Yunan Ziraat 
Nazırı Şehrimizde 
Misafirimiz B. Bakkalbaşı, Doğduğu 

Şehre Çok Derin Bir Sevgi ile Bağlıdır 
İstanbulda bügünlerde kıymetli bir 

Yunan misafirimiz var. Ve bu misa
firin de bir iddiası var: Bütün dün
yanın merkezi ve en güzel yeri Gell· 
boludur. 

Misafirimiz, eski Yunan Ziraat Na
nzı Bay Bakkalbaşıdır. Geliboluda 
doğmuş ve büyümüştür. Doğduğu 

topraklara öyle bir bağ ve alaka' du
yuyor ki, Gelibolunun her ismi geç
tikçe gözleri doluyor. 

Bay Bakkalbaşı diyor ki: 
Muhaceret voluvla doğduğu ver

den uzak düşmek istisnai bir hadise 
sayılmaz. Muhacirler bir müddet son 
ra eski yurtlarını unuturlar, yeniye 
alışırlar. 

nun bir istisnası vardır ki o da Ge 
l lulardır Geloblulular dünyanın 

ine gitmişlerse derhal Gelibolu 
da bir köy kurmuşlar ve hiç ol

azsa adını olsun beraberlerinde ver 
er taşımışlardır. Pirede. Selanik ci

nda. Yenicede Yeni Gelibolu adlı 
İtalvada da bir Geli· 
[Deva.mı 7 incide] 
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1 nc-iltcre, Amerika Birleşik 
Cümhuriyetleri ile Fran

ınnm Japon deniz teslihatı hak· 
kında malCımat almak için Japon· 
Ya hükfımetine verdikleri notanın 
ret cevabı ile karşılaşacağı kati • 
yctle anlaşılıyor. Bugün Tokyoda 
neşrolunan yarı resmi beyanat bu 
nıahiyetted ir. 

Japonya hariciyesi bu mealdeki 
notasının metnini hazırlamış ve 
kabinenin tasdikine arzetmiştir. 

'Yarın, öhürgün nota alakadar dev 
Jetlere verilecektir. 

'Üç devletin Japonyadan istedik
leri, 1936 tarihli Londra muahede· 
si ile deniz inşaatı için tespit olu· 
nan azami haddin aşılıp aşılmıya
cağını anlamaktı. Bu azami had 
aşılmıyacaksa, Japonya bu yolda 
teminat verecek, aksi takdirde di
ğer devletler de bu haddi aşmak
ta serbest kalacaklardı. 

1936 deniz muahedesi Japonya 
tarafından imza edilmemiştir. Bu 
muahedeye göre deniz inşaatının 

azami haddi 35 bin tondur. Tes
lihatın azami haddi de 16 pusluk 
toplardır. Son günlerde ise Japon
lann bu haddi aşan 43 bin tonluk 
harp zırhlıları yaptıktan ve bu 
zırhlıları 19 pusluk toplarla teslih 
ettikleri söyleniyor ve bu vaziyet 
Londra muahedesine bağlanan dev 
Jetleri endişeye düşürüyordu. Şa· 
yet, Japonya bu çeşit gemileri yap 
mıyorsa, yapmadığına dair temi· 
nat verecek ve bu sayede hissolu
nan endişelere mahal kalmayacaktı. 
Şayet Japonya bu çeşit gemileri in 
şa ediyorsa kendisinden bu gemile
rin hacmi ve silahları hakkında 

malCımnt isteniyor ve yeni bir aza
mi haddin tesbiti için konuşmalar 
zemininin hazırlanması rica edili· 
yordu. 

,,... • _... .. - - ' ., • _,, 1 · -- ~-

kabul etmiyecek olursa, vaziyet 
değişecek, diğer devletler de bil • 
dikleri gibi hareket edeceklerdi. 

J aponya. deniz inşaatı hak
kında malCımat vermeyi ka 

bul etmediğine göre. diğer devlet
ler, Japonyanın 43 bin tonluk zırh
lılar yaptığına hükmedecek ve o 
yolda tedbir alacaklardır. Esasen 
İngiltere ile Amerikanın bu deniz 
yarışı için hazulanmakta oldukla
rı anlaşılıyor. 

Bu suretle Japonya yeni bir de· 
niz silahı yarışı açmış bulunuyor. 
Bu yarış, daha evvel muayyen a· 
zami hadler dairesinde yapıldığı 

halde bundan böyle daha karan· 
lık şerait i~inde yapılacak ve daha 
had b\, mahiyet alacaktır. Çün
kü ingiltere de, Amerika da Pasi
fikteki menfaatlerinin Japon ta • 
hakkümiine tabi olmasını istemiye 
cck, biHikis bu tahakkümü asgari 
dereceye indirmek ve nihayet men 
faatlerini tam1,1mile korumak için 
her vasıtadan istifade edecektir. 
Bu keskin yarışın bilhassa İngil
tere ile Amerika arasında daha sı· 
kı anlaşma .imkanlarını hazırlı
Yaca{::ı muhakkak sayılabilir. 

:'ilistin meselesi : -J rak komşumuzun eski barid-
e nnzırı general Nuri Sait, Fi· 

listin meselesi etrafında teşebbüs
lerde bulunmaktadır . Nuri Sait 
Paşa, Lübnanda mukim olan Filis
tin Arapları lideri Eminülhüseyni 
ile görüştükten sonra Londraya git 
hliş, daha sonra Suriyeden geçe· 
rek ve Suri~·e ricali ile ıörüşerek 
Dağdada diinmii~tür. Filistin gaze· 
t<-forinden birinin anlatışına ~öre. 
Nuri Sa it Pac;a. Filistinde mli<'8de
lenin durmao;;ı için hir heyannnıne 
n r t~il{i ıakıfo·fip Fili tin halkı 

n si'7'inii dinliVC'Cl'k \'C siya-
& <• eh'-b lcrin iikfm içinde inki· 

ı bekli~ ccektir. 

1 ıli tin hnlkınm Nuri Sait Paıja 
h kkındnki bu itimadı. Nuri Paşa 
tarafından \'tıkubulan teşebbüsle· 
rin iimit \'erici bir safhada bulun
duğunu gösterir. Bununla beraber 
-.aziyet heniiz karanlıktır. Ve Fi
lstinde mücadele -ve kan~ıklık de
'Vanı etmektedir. 

fi.EK 
1 - FRANSA: İSPANYA: 

Görüşmek Bahsi 

[Yazan: 8. Felek] 

Y abanCı Gönüllülerin 
i

1 Papanin Heyeti 
1
, 

1ılı ı 1 o Mil Süratle Bütün Kuvvetler Geçenlerde. zannederim. Akşam 
gazetesinde Haydarpaşa istasyonun· 

Ak G•d• M d ı· daki spiker hakkında bir ynıı vardı. • 
Geri Çekilmesi için Bir 

ip 1 ıyor 1 Ü afaa ç:n Ben o zatı tanımadığım için Akşamın 
Moakova, 9 - (Radyo) _ P•· B 

1 
bu yazısını bir arkadaşımızın milin· 

panln heyetini ta9ıyan kOçOk buz ir • eş~yor haza~ı olarak okudum. 
parçası gOnde on mil aOratle cenu· Bu böyle oladursun. radyomuzda, 

Anlaşma Umuluyor 
il 

ba akıp gidiyor. lnglllz garetelerl Paris, 9 (A.A.) - Milli müdafaa ve 1 ve dünya radyolarında da birtakım 
li dl)rt ilimin cesaretlerini methet• 

mekte ve bu aergUreştln insanlık ta ,, Harbiye naz1n B. Daladicr yanında ı kimselerin konferanslarını. sohbetle-
ri hinde g!SrUlmemlı bir ceaaret hava ve bahriye nazırları olduğu hal rini dinliyorum. Biitün hunlardan hi
nOmuneıl olduOunu yazmaktadır 

11 
de bugün müşterek bir içtima vapan rike birik<- hu satırları bana yazdı· 

ÇOnkU bu ilimler. mUthlt tet>tlke· ı , mebusan meclisinin harbiye. hava ve rnn bir ukde oldu. 
lere raQmen her gUn mu"tazaman 5· d ı b h · " l · d · h t oz aramı7. a .. Bizim irimi7.de böy mOtahedelerlnl kaydetmekten ve a rıye encumen erın e ıza a ver- ' 

l iı 

Dir Fransız Gazetesi, Almanya l!e ltalya- j' 

nın Bu Yüzden lhtila fa Düştüğünü Yazıyor ı 
Londra, 9 (TAN) - İspanya işleri, 

siyasi cephede çok mühim bir safha
ya girdi. İspanyadaki gönüllülerin ge 
ri ulınması işi etrafındaki görüşme

ler günün meselesidir. Tali ademi 
müdahale komitesi gelecek haftanın 
başında toplanarak bu işle meşgul o
lacaktır. Bu meselede zorluk çıkaran 
heyetler şunlardır: 

1 - Gönüllülerin esaslı surette 
geri alınmasının muhariplik hakla
nnın tanınmasını intaç edecek bir 
amil telakki edilip edilmiyeceği. 

Z - Her iki taraftan hangi nis
pet dahilinde eöni.illülcrin geri alın 
ması lizımgeldJği. 

3 - Projenin icap ettireceği 
masraflaTa iştirak mest>l~c;i. 

LonJra gazeteleri 
Ade~i ·müdahale komitesi reisi 

Lord Plymouth'un Fransa. Italya ve 
Rusya elçilerile yaptığı görüşmelere 
gazeteler ehemmiyetle yer veriyor. 

Times diyor ki: Gönüllüler işinde 
Italya ile anlaşılırsa. bu vaziyet In
giliz - Italyan anlaşmasını temine 
çok yardım edecektir. 

Daily Telegraph'a göre. Sovyet1e

rin gönüllülerin geri alınması işinde 
bazı zorluklar çıkarması muhtemel -
dir. Çünkü Sovyet sefiri yüzde sek
sen nispeti üzerinde durmaktadır. 

Halbuki görüşmeler yüzde 75 nispe
tinde gönüllülerin geri çekilmesi tek 
,.,.. • " 1 ""- "J '"·--'..l'- .,:: 
rE' ise Ingiltere ve Fransa yüzde 75 
üzerinde anlaşmışlardır. 

Loiıdradan şu haberi almıştır: 

gUnlOk hava vaziyetini bildirmek· I' miştir. Dalndier. son emirnamelerle le yerlerde söz o;övlemesini hilen. ya-
ı ı ten a,.rı -~-u~muvorlar. J ı milli müdafaa teskilatında yapılan ni sÖ7.lerini dinletehilenler pek mah· 

değişiklikleri anlatmış ve demiştir dut. flalhııki insanın en kuv\'etli ta· 
ki: rafı çenesidir. Bnskalarını ancak o"Ademi müdahale komıtcsınin son 

toplantısında. Fransa. lngiltere ve 
Sovyetler Birliği. ispanyadaki ya • NGILTERE: "- Müsellah kuvvetlerin hazırlan 
hancı muhariplerin en az yüzde 75 ması ve kullanılması. silahlanma. in-

inin geri alınmasını derpiş etmişler- Harp Zamanında şaat ve imalat programınrının tan-
di. Alman ve Italyan delegeleri ise zim ve tatbiki ve bunun için 
3000 rakamı üzerinde ısrar ediyor- H 1 k N 1 icap eden tahsisatın tesbiti hu· 
lardı. Bugün zannedildiğine göre, B. a. ası susunda milli müdafaa nezaretine ve 
Mussolini bir or'ta tarzı halle taraf- • E rilen yüksek idare vazifesi bu deği· 
tar bulunmakta ve yabanc1ların ya- .iaşe dil ecele ? şikliklerin esasını teşkil eder. 
rı nispetinde jlPri rPkilmesinı kabul Bu işte milli müdafaa nazırına var 
etmektedir.,, Londra. 9 A.'A'.) - Bugün Avam dım icin harbiye bahriye ve hava-er-

ö si d 
Kamarasında ışçı mebuslardan Par· kanı harbiye reı'slerı'le mı"ll'ı m"d f v:re ıı;azete lvor 1d: . . • u a aa 

"Almnnya ile lt~lya arasıncln ııd<>ml mO- 1 ker .. harp zamanında halkın ıaşesını 1 ve harbiye nezareti genel sekreter-
dnhale meseleler.~ etrafında bnzı ih111Aflur 1 temın ed~~ck surett~. e:zak ~ulundu· l ıerinden mürekkep bir dnimi komıte 
cıkmış olduğu soylenmektedir. İki ctevlet, rulması luzumuna hukumetın nazarı te~kil olunmuştur. 
şimdi bu anlaşmazlığı. diğer memleketlere dikkati celbetmiş ve iki senelik yıye- İk' · b' · ·ı d G d si t tU k , · ıncı ır emımame ı e e encral 

e raye e rme arzusundadırlar . ., cck itharı ıçin derhal ıcap eden test· . · · .. .. .. • Gamelın mıllı mudafaa buyuk erka-
satın yapılmasını ve tevziat planları- h b' · l'ğ' t · d'l · · . . . . . . nı ar ıye reıs ı ıne ayın e ı mıştır 
nın tanzımını ıstemıştır. 

/larp cephesinde 

Barselon, 9 <A.A.) - Teruel'in şi- Milli Müdafaa Nazırı tnskip hükü-
malinde harekiltta bulunan cumhu- met namına cevap vererek demıştir 
riyetçi kıtaat asilerin taarruzunu ki: 

Montalban civarında durdurmıya "- Tevziat planlan hazırlanmıştır 
muvaffak olurken. diğer cümhuriyet Yalnız limanlarda alınacak tedbirle-

BugünkO beynelmilel şartlar içinde 
Fransanın bütiln kuvvetlerinin topye
kun bir müdafaa pltını dnhıllnde dnha 
sulh zamanında sa~lam tcskllAtll tfıhi tu
tulması zarureti "ardır BOyuk bir mil· 
let ancak bu usullPrle mütecnvlzın taar· 

çi k.uvvetler Teruel'in garbinde mu- rin tespiti kalmıştır Bu da bittikten ruz cesaretini kırabilir. 
kabıl taarruza geçerek Valdecanta'· sonra plan ameli ve kati şeklini al
nın. şar.kında_ 1352 rakımlı .te.pe-y_i ele ı mış olacaktır. İhtiyaçlarımızı hariç
geçırmışlerdır. Bu mevki asılerın e- ten temin için 1914 tekinden daha 
linde .~u_Jun~.n Albaracin müstahkem ı mükemmel ve daha iyi :şartlar içinde 
mevkımı mudafaa eden Universale- işliyecek deniz münakalatına malik 
sin dağının eteğindedir. bulunuyoruz.. Hükıimet iş;j takririni 

Nihavet Daladier. harbive bahriye 
ve hava nezaretlerinin vazifelerini an 
latmıs ve bütün gayretlerin bilhassa 
hava kuvvetlerini istihdaf eylemesı 
lfızımgeldiğini söylemiş ilk is olarak 
General Gnmelinin idaresi altında uc 
nezaret erkanı harbiye reislerinin Asilerin cephesi son taarruz neti- kahul edemez . ., 

cesinde ilerlemiştir . Fakat taarruz a· Neticede takrir reddolunmuştur. 
.:.11 ut:aerını clJ~ ..:llt:ıu~ıııl9lb. ---o--

Asiler muharebe hattına seksen RUSY 
bin kişi sürmüşlerdir Düşman bu ta- A : 

•apttklarını bildirmiştir. 

Daladier. harp levazımı ve imala
tının son derece cabuklaştırılması ı

çin alınan tedbirlerden de bahsetmış
tir. 

nunla ikna eder. kendisini de onun· 
la miidafna eder. Bizim radyo konfe
rnn !arının ilmi kıymetlerini her tür 
lü iipheden uıak tutmakla beraher 
bunların çoğu birer ders takriri şek
linde olduğunu söylememek in~af. 

sızlık olur Bir iki tanesi istisna edi
lirse. bu konferansların mevzuu ne
kadar ıniihim olurc;a olsun. ona karşı 
hususi hir ntaka du:'l·mıvanlar rad\'cr 
\'U kapah:'l'orlar. Halhuki makc;at, 
halkı radyo ;\'Olilc tenvir etmek. On· 
lara hava1tn lazım olan birtakım U• 

mumi mal(ımatı o \'ol ile vermektir. 
Konfcransçılarımız bunu yapamı· 

•orlar mı? 
l\lallırnntı vcrh·orlar. Hatta biraz 

Cazla hile vcri:rnrlar. Lakin akşam U· 
zeri ha~ını dinlemek i<;in evine gitmiş 
olan hir ndnm. yahut mektepten ~el
miş hir genç \'e~·a giiniin :'l'orgunluğu 
nu çıkarmak için oturmuş olan ana 
hıı tarzda hir ders dinlemive güç ta• 
hammiil ediyor. tlunun hövle oldu
~nu anlnmnk için bir ufak anket 
açmak kafidir. Gelecek cevaplar he
men sözlerimi teyit edecektir. 

- Amma dcndim! İlmi mevzular 
hira7 sıkı<'ıdır. Öğrenmek istivenler 
dinl"sinler! d" dh·emcviz Çiinkii rad 
vo. Oniversit<' kiirsiisii değildir. Ora• 
sı halka hİ7met için kurulmuş hir mti 
es esedir. Halkm muhtnç olduğu ma
li'ımatı tatla tatlı. meraklı vt> dinlene
hilc<'ek ekilfle vermek eerektir. 

Parise göre 
Paris, 9 <TAN) - Matin 

arruz esnasında mühim zayiata uğ
gazeseti 'ramıştır. Moskova Şehri 

Yeniden Y apdacak 

Biitün bunları yazarken aklıma 
geldi. 

ITALYA: 

Fransa 
Ve İngi:tereye 
Hücumlar! 
Milano, 9 (A.A.) - Şimali İtalya 

gazeteleri, Almanyada alınan yeni 
tedbirler ile alakadar olarak Fransız 
ve İngiliz gazeteleri tarafından etra 
fa yayılan "zabıta romanları,, aley· 
hinde yazılar yazmaktadır. 

Corriere Della Sera diyor ki: 
"Bu Fransız ve İngiliz gazeteleri

nin muhabirleri. cidden akıllarını 
kaybetmişler. Bunların hayret verici 
raporlarını okurken. insan. acaba rü 
ya mı görüyorum diyeceği geliyor. 
Bu muhabirlerde en ufak bir soğuk 
kanlılık bile kalmamıştır.,, 

Stampa diyor ki: 
"Alman gazetelerinin bu uydurma 

havadislere karşı harekete geçişi ve 
neşriyatta bulunuşu tnmamiyle ye
rindedir ... 

F ransadan Cevaplar 
P.nris, 9 <Radyo) - Jour gazetesi. 

İtalya gazetelerinin hücumlarına ce
vap vererek diyor ki: "İtalya gazcte-

1 

leri. masal söylemekle me.şguldür. 
Fransaya hiicum eden Tevere gaze
tesi budalalık etmektedir. 

Japonyaya Doğru 
Roma, 9 (A.A.) - Tayyareci Bru

no Mussolini ile Nino Moseastelli. 
cenubi Amerikadan avdet ettikten 
sonra. Japonyaya doğru bır sefer ha· 
zırlıyacak !ardır. 

ALMANYA: 

Papaztn Mu:.a~emesi 

Heyecanh Ge~iyor 
Berlin. 9 <A.A.) - Öğrenildiğine 

göre. dünkü muhakeme esnasında 

protestan papaz Niemöller, avukat
larının hafi celse hakkında lüzumu 
kadar enerjik bir surette mukabele 
etmemeleri dolayısile, bir hadise çı
karmış ve avukatlarını reddetmiştir. 

KISA HABERLER 
* Mil~nonun meşhur tiyatrolarından 

biri dün sabah yanmıştır. * Alman Dahiliye milsteşan, P~teyl 
resmen ziyaret cde<-ektir. * Cenevre beynelmilel le bfirosu diln
ya ziraat meselelerini görilşmektedlr. * Moskovada İspanya muhacirleri i
çin bir mahalle kurulınu§tur. 

Hiidise:cr Arasında : 

Moskova. 9 <Radyo) - Hükumet 
Moskova şehrini esaslı şekilde imar 
etmek için bir plan hazırlamıştır : 

Plan mucibince Moskovada eskiden 
kalma bütün evler yıkılacak. yerleri
ne geniş caddeler ve sokaklar üstün
de yenileri yapılacaktır. 

Bu çocukcağız, Çinde bir harp felaketzedesidir. Kendisi gibi 
daha on binlercesi arasından bir tiptir. Anaaı, babası harpte 
kaybolmuttur. 

AMERiKA: 

Geçen Ay 
Ne Kadar 
Silah Sattı? 
Vaşington. 9 <A.A.) - Kanunu~ani 

zarfında Amerika silah lisanslarile ya 
pılan ihracat 6 milyon 65 bin 112 do
lar tutuşmuştur ki. bu rakam.mühim-

mat kontrolü usulünün tcessı.isünden 
beri en yüksek rakamlardan biridir. 

İhraç edilen memleketler şunlar • 
dır: 

Arjantin: 2 milvon 462 bin dolar. 
hemen hep,.; aı.keri tay;\'are olarak. 
llolanda: 594 hin, Lehistan: 581 hin 
Japonya: 508 bin. Roman\'a: 537 
bin, So\•yetler: 396 bin, Çin: 380 
bin. 

Demir ihracatı. yalnız Jnponva ol
mak üzere 2300 İngıliz tonuna baliğ 
olmuştur. 

YUGOSLAVYA: 

Son Ayan Seçimi 

ve Har·ci Siyaset 
Belgrat. 9 (A.A.) - Ayan meclisi 

intihabatı hakkında tefsirlerde bulu
nan Samuprava gazetesi şöyle yaz
maktadır: 

"-Ayan meclisi intihabatının ne--

Muhtelif meslek eshahından viiz 
ki iye umumi hir yerde bir kalahalık 
i"iniinde sö7 c;iivletsPk. araha kaç ta
ne i mm·affak olahilir' Halbuki hun 
ların ht'psi de anadillerini konuşabi
lir adam•ardan scçile<'ektir tabii. 

Halka hitap etmek. hele sözfınU 
rfinletmek. hir iyi şarkı okumaktan 
<'ok daha i!Ü<'tür Bize bir arkı oku
mamn:ı siivleseler sesine giivencmi
V<-nlerimi1 okumaz. CKevif olmamak 
<inrfilı>) Lakin icap edince hepimiz 
konf eransve olu\'eriyoru:z. Ne hik
m<-ttir hilmem! 

ROMANYA: 
• 

Demir Muhafızlar~n 

Gir Protes~ osu 
Bükreş. 9 <A.A.) - "Demir muha

fız .. teşekkülü. son müsademelerde 
bazı azasının jandarmalar tarafından 
öldürülmcsinı veya yaralanmasını 

protesto maksadile. seçim propagan
dasına iştirak etmemiye karar ver -
miştir Fnkat umumi seçime iştirak 
edecektir. 

Bu teşekkül. hükumete mukabele 
etmyeceğini. fakat müznheret te et
miveceğinı bildırmektc>dir. 

Mas' ahatgüzar Bulunamadı 
Bükreş. 9 ıRadyol Kaybolan 

Sovyet Maslahatgüzarının aranılması 
na ehemmiyetle devam ediliyor. He
nüz bulunamamıştır. Adliye ehem
miyetle meşguldür. 

ticeleri ile hükumet tarafından kaza- '=İLISTI N: 
nılan parlak muvaffakıyet valnız da- I 
hıli siyasete degil avni zamanda harı ------
ci sivasete de ıeaııt.ık eden bir muşa Bir Arap aha 
hC:'dcyi davt't edivor. Bu intihabat Sto 
vadinovlC:'in Parıs Londra Roma v. idam r d"' cH 
Rerlin <:eyvahntl~rinı mut.eakıp var ı 
mış ve halkı temsil eden mııntPhıplı r 
harici siyaset hakkında bır fikır ed.n 
mek fırsatmı bulmuslardır .. , 

Umumi Bir Af 
Belgrad, 9 - Klise anlaşmazlığı 

esnasında verilen bütün hükümler i
çin gerek devlet, gerek klise tarafın
dan dün akşam umumi bir af ~i·l r
dilmiştir. 

Kudüs 9 ı A A.) - Akka h~p;ı;:ı

''Psinde venidcn bir Arap idam olun· 
muştur. Arap çeteleri İngilizlerın 
c;iddetli tedbırlerıne ra~en faali
vetlerine devam ediyorlar. Dün gece 
Hcbron civannda yine bir otobüs ü
ıerine ateş açarak yolculann birini 
iildürmüşler ve diğerlerini yarala -
mışlardır. Çeteciler karanhktan isti
fade ederek savusmuslardır. 
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'.M:ÜDDEİUIVIUMİLİKTE: • 

e ikteki Sa te 
e ler 6 O Ü Geçiyor 
evkuf Noter Katibinin Bunları 
asıl Hazı la ığı Tesb·t Edi di 

Adliye Vekaleti, birçok yolsuz
luğu ve sahtekarlığı tespıt .edıldiğı i
çin Istanbul ikinci noterligini lağvet 
miş ve müddeiumumilik te tahkikata 
başlıyarak katiplerinden Rüşen Eşre
fı tevkif etmişti. Meydana çıkan ve 
uzerınde Noterin imzası bulunmndığı 
için Ruşen Eşref tarafından yapıldı
gı tespit edilen sahte senetlerin sayısı 
altı yüzü aşmıştır. Muddeiumumilik, 
bu senetler ve asılları üzerindeki tet 
kiklerini ilerletmektedir. Sahtekar -
lıkların bırçoklan şu şekilde yapıl
mıştır: 

Ruşen Eşref ve hariçten kendisine 
yardım edenler, noterlikte resen tan
zim edilecek senetlerin asıllarını no
terlik defterine muntazaman geçirmiş 
lerdir. Mesela, yüz liralık bir senedin 
noter def terindeki miktarı da yüz li
radır. Borçluya verilen surette de ay· 
nl miktarda gösterilmiştir. Fakat, 
alacaklının eline verilen senet sure
tinde bu miktar büyük mesela bin 
lira olarak doldurulmu tur. Sahtekar 
lık şebekesi, işte bu yuksek rakamlı 
senetlerle iş görürlermiş. Noterliğin 
defterindeki suretlerin birçoklarında 
noterin imzası ve bazılannda da yal
nız mührü vardır. Şimdi, suçu biri
birlcrinc atfetmektedirler. Alacaklıln 
rm ellerinde bulunan senetlerdeki ya 
zılar defterdeki yazıların aynidir. Ya 
ni onlar tarafından senetlerin üze
rinde tahrifat yapılmış değildir. Müd 
deiumumilik, birkaç gune kadar bu 

HIRSIZLIK: 

tahkikatı bitirecek ve suçluları sorgu 
Mkiınliğinc verecektir. 

Dişlerini Genç Sir Kızın 
KoJlarına Geç.innit ! 

Müddeiumumilik, bir insan tarafın 
dan ısırıldığı için Felemenk tütün de
posunda çalışan Nuriye adlı bir kız 
hakkında tahkikat yapmaktadır. Nu 
riycnin iddiası şudur: 

- Ben tiıttin deposunda çalışıyor
dum. Kollarım nçtlttı. Ismini ~ile bil 
:tnediğim bir kadın birdenbire ko
luma yapıştı ve etitne dişlerini adam 
akılh geçirdi. Eğer kendisini tanı

sam, aramızda bir geçmiş olsa, bu ı
!;ırmıya bir mfına verirdim. Haydi 
erkek olsa, bunun için de bir şekil bu
lunabilir.Faknt,bir kadinm bu şekilde 
damarlarıma kadar dişlerini g~irme 
sini bir türlü anlıynmıyorum. Kendi· 
si hakkında davacıyım. 

Muddeiumumilik, Nuriyeyi tabibi· 
adillere muayene cttirmi ve ısıran 
ko.tlını dtı. ynkalatmıştır. Tahkikat ve 
do}(torların vereceği rapor vaziyeti 
aydınlatacaktır. 

Katırcıoğlu Hanı Yangını 
Milddeiumutrttllk Kntırcıoğlu hanı 

nın üst katından Monceri muessese
sinden çıkan yangın tahkikatile meş 
gul olmaktadır. Dün de seçilen bir 
ehlivukuf, me hut suçlar muddeiu -
mumisi Reşat Sakanın oda ında top
lanarak müessesenin defterlerini tet
kik etmiştir. Verilecek rapora göre 
vaziyet aydınlanacaktır. 

KAVGACILAR: 

d Sabri O.,an 

öıd·· 

Memleketimizin maruf tüccarla -
rındnn ve Zaman Manifatura Limi
ted Şirketi sahiplerinden Selanikli 
Bay Ahmed Sabri Oğan iki seneden
beri müptela olduğu hastalıkdan kur
tulamıyarak dün vefat etmiştir. 

Bay Ahmed Sabri Oğan lzmir Tü
tün Tüccarlarından Osman Senai 0-
ğnnın ve Galntnsarny Spor kulübü 
idarecilerinden Kırmızı Beyaz ve 
Haber gazeteleri spor yazıcılarından 
Recep Ali Oğanın babası, Istanbu1 
mebusu General Refetin Biraderi 
Bay Rifatın Kain pederi, merhum 
Rasim Seynurun zevcesi Bayan lla
fize Scynurun ağabeyi ve Recep Os
manın küçük kardeşiydi. 

Cenazesi bugün saat 14 de Ni an
taşı Rumeli caddesinde Cabl apartı
ınanından kaldırılnrnk UskUdardaki 
aile makberesine defnedilecektir. 

Kendisini seven akraba ve eliibba
sının cenaze merasimine teşrüleri 
rica olunur. 

VEFAT 
Eski Hakimlerimizden ltnzinc a

vukatı Yusuf Nurinin zevcesi, nier-
m t t\ a.n1n, V r ova bil-

i 

BU AKŞAM İ p E K SiNEMASINDA 
Zevk • Eğl nce • Sergüzeşt • Kahkaha Filmi 
TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRK MUSiKİLİ 

iNDiSTA 
Muazzam Mizansenli Şark filmi 
Ayrıc programa ilave olarak : 

i 

Bu akşam SA A Y Sinemasının 

3 neli ve en mUkenunel TÜRKÇE SöZLt)' ve ŞARKIU filnti olan 

SL 
takdim ediyor. 

Zengin mizanseni, eğlenceli mevzuu, komik ve gülünçlü sahnclerile 

LOREL HARDl'nin en komik filmlerini bile unutturacaktır. Tekrar tekrar görmek isteyece

ğiniz bir filmdir. 
ilaveten: ox dünya havadisleri. 

F DEL ve IMU 

Bu hafta Sinemasındadırlar 
ve yalnız bir hafta kalacaklardır. Bu neşe kaynağını görünüz. 

l - Scnclerdcnbcri dünya efkarı umumiye ini me.gul eden meşhur 

Ingili~ p~lis S ERL L ES 
hafıyesı 

in en meraklı, heyecanlı mü thiş maceraları, büyük film 
Baş .rollerde: 

HANS ALBERS - HENiZ RUHM ANN - NANSI KNOTECK 

Bugünkü program: 
ISTANUUL RADYOSU: 

ÖGLE NEŞRİYAT!: 
12,30: Plakla Türk mu iki i 12 50 Ha

vadi , 13,05: Plfıkln TUrk mu Ud l. 13,30 
Muh~li! pl<.ık neşriyatı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

18,30: Çocuk tiyatrosu (Kurnaz T_il
ki) 19,00: Bayan Nıh 1 ve ark d ları tn 
rafından Turk mu iki i ve halk 3rkı

ları. 10,30. SpÖr m hab leri. E r f Şe 
fik, 19,155 Do sa h b rl rl, 20,01 
Cemal mımil ark d 1 ı t a· 
:!ınd n Turk mu ı. ve halk r
kıları. 20,30: Hava r ıporu. 20 S3: Ömer 
Rıza tnrafından nropç söyl v. 20,45: Bi 
men Şen ve nrkndaşl rı tıu f nd n Türk 
musikisi ve halk 13rkıları (Sn t Ayarı) 

Mücevher Hırsızı 
Hanri yakında 
sorguya çekilecek 

Mahkemeden 
Çıkmadan Yine 
Kavga ·Etti er 

yük elçisi Ferit Tekin, Ticaret Mek
tebi profesörlerinden Mwtafa Zuh
tünün zevcelerinin teyze zadeleri A
yıntap Kalesi zade Yüzbaşı Mustafa 
fa kızı Nihal dün vefat etmiştir. Ce
mızesı erşem e gunu, ıkıntn nama 
zı Rumelihisnrında kılındıktan son-

2 .. İlaveten: ARZ 
~~gİl;ii~~~ITürkçe şarkılı, sözlü şark filmi 

21,15: Talı in ve nrkadnşları t rafınd n 
Turk musikisi v h ık ı; kıl 21 50: 

_._.. _. - • ~~· ._. n.....,.. .. _~...,_., 
2 - Rcbiko 'f: Roman c 3 - vaıaı.euıcı: 
Espana, v lsc. 4 - Gannc· Ext: . 22 45 
Ajans habcrl~rl, 23,00: Fıtıkla solol r ope 
ra v c op ret pruoç 1 rı. 23 20. Soh h -
berl<'l" ve erte i gunun programı. 23.30: 

lngiliz tebansından Hanrl, hudut 
haricine çıkarıldığı halôe kaçak ola
r:ık İstanbula girmiş çoğu ecnebi o
lan rnuhtelü muesseselerden 60 bin 
lıra tutarında kıymetli eşya ve mü
cevh~rat çaldığı içl.h tevkif edilmiş
ti. Hanri, S\lçlannın, birçoklarını iti
raf etmiş ve müddeiumumllik te ha-
dise yerlerinde keşifler yapmıştı. 
Dtin Beyoğlunda eşya çaldığı ecnebi 
tebaasından iki kişinin evinde yeni
den keşif yapılmıştır. Hanrinin dos· 
yruu, birkaç gune kadar ağır ceza 
mahkemesine verilecektir. 

Bir Dolandırıtıhk iddiası 
Galatasaray lisesi tnüdür muavinle 

rinden Saidin valdesinin Paşabahçe-
sindeki kö~ünü dblambnçlı yollara 
saparak sattıgı ve parasını vermediği 
iddiasile müddeiumumilikçe, Enis 
Fahri aleyhine bir şilt yet yo.pılmış
tı. Muddeiumumilik tahkikatını bi
tirmiş ve Enis Fahri aleyhine dava 
açılmak üzere dosyasını birinci sorgu 
hakimllglne vermlştir. Sorgu hakimi, 
iddiayı ve ınüddelumumiliğin talebi
ni tetkik ettiltten sonra kararını ve
reccktlr. 

Sultanahmet birincl Gulh ceza mah 

kemesi, dün bir komııu kavgasını tet- • 

kik etmiştir. Davanın kadınlı, erkek

li beş suçlusu vardı. Bunlar ayni za-. 
manda biribirlerinden dava eqlyorlar 

dı. 

Topkapıda blt bostanda oturan Sa 
im, Yümni, Zeynep, Müveddet, Semi

ha bir ağız kavğasını büyüterek saç

saçn başbaşa biribirlerine girmi§ler. 
Polis onlnn nyırmı~. Hepsi de biribi
rinden davacı .. Hakim, ~htilerl din
ledi. Bunlardan yalnız Yümninin su
çunu sabit gordU. Kendisine 20 lira 

80 kuruş para cezası verdi. 
l\inhkemcd~n çıkarlarken, kapının 

önunde Zeynep Semihanın kucağın
dükl küçUk çocuğa bit yumruk indir
di. Ç~uk yere duştu. Semiha feryadı 
bnstırınca polis, bunlan tekrar yaka
ladı ve meşhut suçlar müddeiumumi
liğine götürdü. 

Sultanahmet sulh üçüncn cel!':a ha
kmi, bugün davalarını neticclendire 
cektir. 

Galatasaray Li5esi Ahm Safim Komisyonu 
Başkanhğından : 
Muhammen mikdarı Tahmin fiyatı Teminatı 

Kilo Kuruş Lira 
2000 32 96 Zeytin 934 senesi malından 
Galatasaray Lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan muham

men mikdar ve tahmin fiyatı ve tem lnatı yukarıda yazılı Zeytinin 17-2 
-938 Perşembe günü saat 15 de Is tanbul Kültür Direktörlüğü binasın~ 
da lıseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlık suretile iha
lesi yapılacaktır. Bu ise gırcceklerin şartnamesini görmek üzere Okul i
daresine ve Ticaret odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (780) 

lstanbul Nafıa üdürlüğünden : 
26/ 2/938 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(38378,13) lira keşif bedellı Fatih Zincirlikuyuda yapılacak Ortaokul bi
nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık i leri genel, hususi ve fenni şartname
leri proje, kesif hiılasasile buna muteferri diğer evrak (192) kuruş mu
kabllinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2879) liradır. 
İsteklilerin tekili mektuplan ve en az (30,000) liralık bu f§e benzer iş 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve Ticaret Odası vesi
kalannı havi kapalı zarflarını 26/2/938 cuma günü saat 14 c kadar İstan
bul Nafıa Müdürliıl!üne vermeleri. <558) 

' ra Bebek civarında Kayalar mezar-
lığına defnedilecektir. 

Rumelihisnrına saat 13,40 da bir 
vapur hareket etmektedir. 

,. ERTUGRUL SADİ 
'l'EK TİY ATUOSU 

Pazartesi: 
(l{ndıköy - Sürcyyn) 

sinemasında 

CEHENNEM 

lstanbuL Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

D lt A "M 1{ I s M I ~rırnij'mı~ 

~t~~~ ~L • '~~~i 
Yazan: l\lnhmut Ycsarı 

~ 
KOMEDi KISMI 

Snnt 20.30 da 
11 söztlN KISASI 

ıuıı:ııınıı..ııı 4 Perde l{omedl. _,..., ........ 

Türk G mi Kurtarma 

ANONiM ŞiRKETi 
Hissedarlar Umumt heyeti aşağı

da yazılı ruznameyi müzakere et -
mek üzere 28 Şubat 1938 Pazarte
si günü saat 10 da Galatada Mer
kez Rıhtım Hanının 5 nci katında
ki idare merkezinde alelade olarak 
toplanacaktır. 

RUZNAME: 
ı - Idare Meclisi raporunun o

kunması, 

2 - Murakıp raporunun okun-
ması, 

3 - 1937 senesi bilançosunun, 
kar ve zarar hesaplarının tetkik ve 
tasdiki ve idare Meclisi azalarının 
ve Murakıbın ibro.sı. 

4 - idare Meclisi azalarının in
tihabı ve hakkı huzurlarının te biti. 

5 - Murakıp intihabı vo ücreti
nin takdiri. 

"""" YURTTAŞ : """ 
~ Karnını doyurmak için harca-

dığın parayı nasıl htekle veri

yorsan, havalarının korunması 

için de ayni arzuyu göster. ~ 

-..-~"--~"Vlllr--...__..__ ---.--...~-~ 

Is an ul ölge Sana 

ihale omisyo undan : 
Nevi Inikdarı Mu B. Eksi1t menin T. G. S. Ilk teminatı şekli 

L. K. L. K . 
Kısa paHo 100 12 25 17-2-9 3B perşembe 14 91 88 açık 

ı6tanbul Bölge sanat okulu talebe si için kısa palto eksıltmeye konul
muştur. Bu hususta gerekli durum yukarıda yazılmıştır. Eksiltme Ca
ğaloğlunda yuksek mektepler muha sebeciligi binasında yapılacaktır. Ek
siltmeye gırccekler Ticaret odasından 937 vesiltasını taşımaları ve 2490 
numaralı kanunun emrettiği evsaf ve şartı haiz olmaları lazımdır. Istek
liler belli gün ve saatte sözü geçen m uhascbeciliğe ve şartnameyi görmek 
için de okula başvurmaları ilfın olu nur. (638) 

SiRKETiHAYR.YE 
' . 
H ss darları Heye i Umu i esi iç imaı 

Hissedarlar Umumi heyeti 1938 senesi Martının yirmi birinci Pazar
·tesi günil saat on dort buçukta Şirketin Galatada Fermcnecile~de kain 
merkezi idaresinde alelade surette içtimaa davet olunur. Işbu içtimaa 
elli ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak ederler ve rey 
sahibi olurlar. 

Ruznamei Müzakerat 
· ı - 1937 senesi hesabatı hakkın da Meclisi Idare ve Murakıp Rapor

larının kıraati ve mezkur hesapların tasdiki ile Meclisi idarenin ibrası, 
2 - "Müddetleri biten üyelerin ye 'rlerine üye intihnbı, 
3 - Müddetleri biten· Murakıpların yerlerine murakıp intihabı ve 

ücretlerinin tayini. 

lstanbul Gümrükleri Başm ·· d .. rlüğünden : 
Mezat knime numarası (8168 M H marka 4839/60 No. Kanuni safi 

sikleti 1445 kilo 500 gram ağırlığında 1377 lira 96 kuruş değerinde mut 
fak takımından galvanlzll demir ız garn kepçe, kevgir ve saire MKN 
740 Agra 1918 M ve N Ks. 58 K 417 Ld. sun'i ipek ipliği MKN 3454 bl
lil M ve N KS 20 K 40 G 266 L 77 Kd nikel yaldızlı çanta kulpu ve ak
samı MKN 741 AP 2713, 20-22-28 M ve N KS 186 K 207 L 83 KD adi a
yaklı cam bardak) bu kerre içinde yazılı dört kalem eşya açık arttırma ile 
dahile satılacatır. MKN 9125 (VK) 808 M ve N Ks 201 K 396 Ld araşı 
pamuk yün mensucat tela. MKN 91 39 H M 353/54 M ve N Ks 174 K 
492 Ld boş foto filmi MKN 9124 Bu lumuntal 384 M ve N Ks, 6 K 16 L 
35 .Kd oto lôsüği için kılıf MKN 9123 Bulumuntal 383 M ve N Ks 73 
K 30 Ld boyalı yazılı rek1am MKN 10153, 10154 Kanuni · saf siltleti 
785 kilo 865 lira 35 K. D. yaprak ve defter hnlinde sigara kağıdı 17 san
dik olan bu eşya inhisarlar idare Kabataş ambarındadır. MKN .739 KW 
83136 M ve N Ks 87 K 140 Ld aşbestos numunelik MKN 8450 KE ı M 
VE N KS 101 K 277 L 73 KD taba bette müstamel kınakına MKN 9616 
btln M VEN KS 6 K 141 LD pamuk kasket MKN 9881 bilfı M ve N KS 
1500 K 1290 LD keçeden battaniye bu eşyalar 1549 sayılı kanun mu
cibince l 6---2-938 gününde ve saat 13 buçukta 2490 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye Cd. Gümrük satış salonunda ak
tarmaya satılacaktır. isteklilerden % 7 buçuk pey akçesi ve Maliye ün
van tezkeresi istenir. Pey akçelerinin saat on ikiye kadar yatırılması 
mecburidir. (781) 

SON. 
ANKARA RADYOSU 

fuE' NE§RIYATI: 
12.30-12.50: · Muhtelif pllik neşriyatı. 

12.50-12.15: Pltı.k: Ti.irk musıkisl ve h lk 
arkıları. 13.15-13.30: Dnhlll ,. e hnrlcl 

hnb rler. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

ıs 30-19.00 R dyofonik çocuk temsi
li· (Ankara Şehir Tıy tro u art U ri 
tarafından) 19,00-10 30: Turk musikisi 
ve halk rJul rı (Hikmet n s ör 
ve arkada ları) 19.30-19.45: S nt fıy n 
ve arapça neşriyat.. 19.45-20.15: Türk 
musikiSI ve halk şarkılnn. (Servet Ad
nan ve nrkad ları) 20.1&•20 30 Hava
cılık: ş. Ha:t.ım Er ökmcn. 20 30-21.00: 
Pltıkla dans musikisi. 21.00-21.15: Aj ns 
haberleri. 21.15-21.55 Stüdyo orkc trn
sı. ı - Suppc: Fraite de Rnndıtz. 2 ._ 
Verdi: 11 Trovatore. 3 - Hans Löhr· İn 
Scho~cn Tnl der i nr. 4 - Sere : Re -
so Eınsamcr Sonnt g. -21.55-22.00 Vn

rınkı program ve İsUklfıl m~ı. 

* Günün Program OzH: 

ODA l\fUSİKİSİ 
22.15 Prag: Yayll sek tet konscrL 

23.20 Vıyana: Yayll kuartet konseri. 

RESİTALLER 
10 Berlin kısa dnlgas;: Piyano konse

ri. (10.15: l:Iavd havaları) 15 45 l3crlln 
kısn dalgası: Piyano kon <?ri. 18.20 .Bcr
lln kısa dalgası: Piynno, kem n. 20.05 
Bukrcş: Ballilt'ıyka mu ıki ı. 22.15 Pe -
te: Piyano sonntlnrı (Becthoven, Emö 
Dohnnnyi tnrafından). 

Beşiktaş Birinci S~ Hukuk Ha
kimliğinden: Beşiktaş Şenlikdede 
mahallesi Dere sokak 21 numarada 

mukim ve halen ikametgiıhı meçhul 
HUseyin. 

MUtevelli kaymakamı Mürteza ve 
kili avukat Sadullah tarafından aley 
hinize açılan bedeli icardan otuz iki 
lira alacak davasında: Davacı; 1 ma 
yıs 937 tarihli Hüseyın imzalı bir 
kıta kira mukavelenamesi ıbraz ve 
imzanın inkarı halinde ehli vukuf 
marifetile istiktap icrasını talep ey
lemiş istiktap ve muhakeme günü 
olarak tayin kılınan 10-3-938 ta
rihine rastlıyan perşembe gunü sa
at 10 da mahkemeye gelmediğiniz 

takdirde yazı yazmaktnn imtina et
miş addolunacağınız ikametgahını -
zın meçhuliyeti hasebile tebliğ ma
kamına kaim olmak ilzere 20 gün 
müddtlc ilAn olunur. (4831) 
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TAN 
Gün ~ :r, Gazete 

-0-----

rAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teyde temiz. durUıt, ıamlml olmak, 
ıtarlın gazcteıl olmıya çalıımaktır. 

-o-
ABONE BEDELİ 

ı-urklye Ecnebi 
140 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
'150 • 6 Ay 1500 • 
400 • 3 • 800 • 
150 • 1 • 300 • 

Mıll t1 rar ı posta ittihadına dahil ol
nııy n mcml kcUer için 30, 16, 9, 3,5 li
r dır. Abone b<'d 11 peşindir. Adres de
ğ rme 25 1 uruştur. Cevap için mek
tup} ra 10 kuru luk pul U~vesi IAzımdır. 

GÜNÜN .MESELELERi 

Siyasi Faaliyetler 
[Ya.zan: M. Zekeriya] 

Almanyadaki son değişiklikler or· 
taya birçok ihtimaller çıkardı: 

1 - Alman) a Avusturyayı ilhak 
etmek niyetindedir. Stoyadinoviçin 
&on Berlin ziyaretinde Yugoslav Baş· 
\'ekili ile bu mesele konuşulmuş ve 
halledilmiş. Yugosla,·ya bu ilhaka iti
raz etmi)ecektir. 

2 - Almanya bütün kuvvetlerini 
bir harp için seferber etmekle meş
guldür. İngiltere hazırlanmadan bir 
harbe başlamak tasavvurundadır. Bu 
günkü f•rsatı bir daha eline geçire· 
lniyeceğine kanidir. 

3 - Son değişiklikler Almanyada 
ordu ile parti arasındaki ihtilafı hal
ledememiştir. Çünkil harp kuvvetle· 
rinin başına Göering getirilememiş, 

onun yerine hu vazifeye yine ordu. 
bun mümessili sayılan General Kei
tel'e verilmiştir. Bitler orduyu kazan 
inak için bütün kumandanlan Rerli
be çağırarak onlarla anlaşmıya çalış· 
ınıştır. 

Herhalde hiitün bu ihtima1ler za
ten rahatsız bulunan Avrupada bir 
huzursuzluk tevlit etmistir. Vaziyet 
aydınlanıncaya kadar bu huzursuzluk 
devam edecektir. 

* Bir Tecrübe Daha 
.... .. "' -.!--

sinde anlaşmak sivasetini takip eden 

İngiliz Ba~vekili, İtalya ile bir anlaş· 
illa) a varmak için son bir tecrübe da
ha yapıyor. 

Şimdilik İngilterenin teminini İs· 
tediği iki nokta vardır: Biri İtalyanın 

Arap memleketlerinde propaganda 

Yapmaması, ikincisi İspanya harbi· 

he yardımdan vazgeçmesi. 

Buna mukabil İtalyanın da ~imdi

lik hallini istediği iki mesele \'ardır. 

Biri Habeşistan istilasının tanınma· 

•ı, ikincisi ital) aya bir miktar para 

\'erilmesi. 

fngilterenin gayesi vakit kazan

lnaktır. Uzak Şarkta mesgulkcn Ak· 

denizde bir müddet için istikrarı te· 

inin etmektir. 
İtalyanın vaziyeti daha naziktir. 

Bir defa dahilde müthiş bir iktısadi 

buhran mevcuttur. ltalya şiddetle pa

taya muhtaçtır. Fakat ne Londra, ne 
~ewyork mütecaviz bir memlekete 

Yardun etmek taraftan değildirler. 

İtalya bu parayı alabilmek için, mu
•akkaten olsun, tecavüz siyasetin· 
deb vazgeçmek mecburiyetindedir. 

Sonra Almanyanı.; Avusturyayı iJ. 
hak arsuau dalma İtalyayı kuşkulan· 
dıran bir tehlikedir. Bu .tehlikeyi ber
taraf etmek için İngiltere ile anlaş
ı.nya yanaşması da muhtemeldir. 

Bu terait dahilinde haşlıyan İngi· 
Uz • İtalyan müzakerelerinin bu de
fa ıntlapet netice vermesi ihtimali 
toktur. 

* 
Müzeleri Açınız 
Dünyanın her tarafında müzeler 

birer halk mektebi vazifesini görür. 
'l'atil ve bayram günleri her taraf ka
Pah olduğu, halk vakit geçirecek yer 
llrartığı zaman müzeleri açık bulur. 
Orada istifadeli saatler geçirir. Diğer 
KUnlerde görüp öğrenmiye vakit bu
lamadığı birçok yeni şeyler öğrenir. 

Bizde bayramlarda müzelerin açık 
olması halkın istifadesi bakımından 
~ok temenniye şayandır. Hatta yalnız 
açık bulunmakla kalmıyarak, alınan 
duhuliye ücretini de kaldırmalıdır. 
Bu duhuliye ecnebilerden alınmakla 
•tifa edilmeli, müzeyi halkı tenvir 
~ bir vasıta olarak kullanmalıyız. 

lstanbul imar Edilirken lstanbulun 
Fethine Ait Mühim Bir Nokta 

a a 

Mehmet il 
Gemilerini 
Nereden 

G çirmişti 
""""""' Yazan : ~"'''"'' 
~ Abdurrahman Adil Eren ~ 

TAN 

-~,,.~~··'-"~"'"~~ 

B l d w • • • ta v aktile Bursa Maarif Müdürü HulUsi u un ugumuz asır ıçın, yanı - . 
d d

.k Bey merhum benı alır, Nışantaşında "h ·ı · (Y · K n) e ı -rı çı erın enı uru Vali Konagı karşısında bulunan ltfaiye kara-
leri devir için en mühim hadise lstan- koluna götürür, karakolun yanıbaşında ve 
bulun fethidir. lstanbulun fethinde de eı Harbiye deresinin nihayetinde bulunan abi-
büyük hadise Fatihin kızaklar kurarak deyi okutur ve beni hayret ve tahsinlere gar-

bir gece içinde dokaa.n parça gemiyi kederdi. 
kara yoluyla denizden denize, yani Mar Bu abidede taş üzerine ve levha halinde: 

"Fatih Gemilerini Buradan Geçırdi" ibaresi 
mara denizinden Haliç denizine ıür- • 

yazılı idi. 
mesidir. Çünkü lstanbul Kayseri olan Beşiktaş hakkında pek çok tetkikatı olan 
Koatantin Paleologoı Galatadan Saray- Şürayi Devlet Başkatibi Hüseyin Bey zude 
burnuna bir zincir germif, Fatihin do- Mehmet Fuat Bey merhum da: 
nanmuını Halice geçmekten, latanbu- Ben tetkikat yaptım. Fatih gemilerini Kü-
lu tark cihetinde muhasaradan koru- çük Çiftlikten geçirmiştir." derdi. 

muuftU. Bu suretle lstanbulun ,ark ci- Bizans rivayeti Osmanlı rivayetine uymu-
yor. Osmanlı müverrih ve mudekkiklerı Fa-

heti açık kalmış, muhasara lamam ola- tihe ve gemileri sevkeden Balta Reise uzun 

mamı,lı. bir yol tutturmuşlardır. Bizans muvcrrihlcrı 
Bu azametlı harp hadisesinin cereyan etti- ise daha kısa ve daha akla uygun bir yoldan 

ği yer neresi idi? Kızakların kurulduğu ve ge gitmışlerdir. 

milerin deniz üzerinde seyreCiler gibi karada Bizans rivayetini ortaya atan Sorbon Da-
gezdiği güzergah neresi idi? ŞüphesJz ki bu riılfünun profesorlerinden Charles 
heybetli harp hadisesini bütün tafsilltile tes.- Dlehl'dir. Charles Diehl, Sire Ea-
bit etmek tecessüs hissini okşar ve tes- win Pears'ın "The fall of Cons-
bit edildikten sonra da anın izlerini muhafaza tantinople" adındaki eserinden ikti-
etmek vacip olur. bas etmiştir. Sire Edwin Pears, Fa-

daha mevsuk ve hakikate daha yakın olduğu 
tesbit edilmiş oldu. Şu halde Bızans rivayeti
nin sıhhatine kail olduktan sonra Bay Prost
un avanprojcsini ele almak lazımdır. 

B ay Prostun avanprojesinde Gazi köp-
rüsü Azapkapıdan, Iskcnı:Ier sokağını 

katederek Askerlik dairesi önünden Kanlı 

Sedde, Kanlı Sedden Tozkoparana çıkarılı
yor. Bu suretle Fatihin gemilerinin geçtiği 
yolu amuden katetmiş olur. 

Bu avanproje meşhur ve nazirsiz bir Türk 
seyyahı olan Evliya Çelebinin "künbeti" ile 
alakadardır.Evliya Çelebinin türbesi Yasmak 
Sıyıran mahallesindedir ve Yaşmak Sıyıran 
Hatunun künbeti içindedir. Bay Prost ve mü 
hendislcrimiz bu türbeyi muhafazaya muvaf
fak olurlarsa bahtiyarlık olur. Ve bilhendese 
bu muhafaza pek miımkündür. 

Tozkoparan mescidi tahrip ve yerine bir 
apartıman inşa olunmuş ise de yadigar ola
rak bir tiırbe kalmıştır. Ve yol otuz metre 
geni liğinde açılacağına nazaran türbeye do
J<unmaz. Türbe ae muhafua ve Restaurer 
edilmek mümkündür. 
Bulduğu güzel ve tarihi güzergahlardan do 

layı Bay Prosta her ne kadar teşekkür edilse 
Istanbulun bir daha değismiyccck olan kati tihin mu sm bulunan Biz n lı mü· yeridir. lmdi bize dü en, Bay Prostu tenvir 

............ iL. Chı.·lt.ovouloc1t.:ı.l\.- :ir.t' c t - ·~--,~ıme yapacağı projelerde - kendisinin tnv-nl~""'"' vAı'u>rluın k'otih;n OPmilPrhıi ııı>circiiği 
kara yolunu bulmak, o yol üzerinde gemile-
rin geçtiğini - bir harita üzerinde çizer gibi -
canlandırmak milli bir vazifedir de. 

R ivayet ikidir: Biri Osmanlı rivayeti, di
ğeri Bizans rivayetidir. 

Osmanlı rivayeti şudur: 
"ÇengeJoğlu Tahir Paşanın Bahriye Nazır

lığına kadar bir kumsal halinde olan Dolma
bahçeden Küçük Çiftiliğe, Küçük Çiftlikten . 
ve Harbiye Mektebinin altındaki vadiden Dr. 
Operatör Bay M. Kemalin apartıman yaptır
dığı yere, oradan da Pangaltıda "TAN" sine
masının altından ve Dere sokağı tabir olunan 

yerden Kasımpaşa deresine inmektedir." 
Bizans rivayeti ise başkadır: 
"Kılıç (Uluç) Ali Paşa tarafından doldu

ruluncaya kadar bir kumsal olan cami ve ha
mam yerinden Kumbaracı yokuşundan, Ingi
liz kilisesi önünden aşarak Halice inmektir," 

Bu iki rivayetten hangisi doğrudur? 
Bu azametli tarihi mesele Istanbulun imar 

planı tatbik edilmezden evvel halledilmek la
zımdır. 

Bu azametli cengaverlik menkıbesi evlat ve 
haleflere canlı olarak bırakılmaya değer şan
lı bir vakıadır. 

BiR AMERiKA KARIKA TORU : 

miş ve pek güzel tanldıgı Tophanede, Kumba- siye ettiği gibi - tarihi yadigflrlarımızı da mu-
rııcı yokuşu civarlarında mevzii tetkikat yap- hafaza vesile!Prini ihzar eylemektir. Planda 
mış, gemileri Ingiliz kilisesi önündeki bir iz- Fatihin gemilerini geçirdiği yolun açılması ve 
den (Sentier) geçtiğini k tırmiştir. muhafaza edilmesi ehemmiyetle nazarı dik-
Chritovoulos Fatih zamanında yaz- kate alınacak bir mesele olmak lazımdır. 
dığı ise Topkapı sarayından çıkını tır. 

1820 - 1930 senesinde Avusturya ve Ma
car müverrihlerinden bir heyet Istanbula gel 
di, Topkapı sarayında bulunan nüshayı tab ve 
teksir edilmemek ve yalnız bir müracaat 
membaı olmak üzere - istinsD;lıa izin aldı.Ma
carlıların suretini aldıkları nüsha Peşte Da
rül:Cünununda mahfuzdur. Bu nüsha dördun
cü Ehli Salip tarıhini yazarak müelliflik ve 
müverrihlikte bir şöhret kazanmış olan Sire 
Edwin Pears'a Macarlı Avukat Bay Paariş e
liyle ve meşhur müsteşrik Vambri iltıma ile 
gönderildi. Kitap iki cilttir. 

S ire Edwin Pears tetkikatını yaptıktan 
sonra müstensah ntishaları Peşte U

niversitesine iade edildi. Katyodolosun ki-• 
tabı da iki cilttir. 

Işte yukarıda verilen tafsilat ve izahat ile 
Bizans rivayetinin memba ve mehazlarına çı
kılmış oldu. Ve bu suretle Bi7.ans rivayetinin 

B u yazılan okuyan okuyuculanmdan ve 
alelhusus Bay Prosttan rica ederim ki 

bir yanlışlığa düşmesinler. Ve beni (kabirlere) 
dokundurtmaz bir adam diye telakki buyur
masınlar. Kırk sene geçtikten sonra kabirle
re dokunmak mahzuru yoktur. Ve bu kaide, 
memleketimizde kanun htikmündedir. Büyük 
edip Namık Kemal Beye gelince: ta 1286 da 
Çöplü çarşısında; "ibret" gazetesini neşreder
ken (Terakki) ünvanile istiktap ettirdiği bir 
makalede: 

"Emvatm ihyaya mazarratı olmıyacak su
rette defni" kaidesini ileri siırmüştür. Ne Bay 
Prost ve ne de diğer okuyucular suitefsire 
düşmesinler. Ben şahsım itibarile milletin ö
lülerini tebcil eder ve mümkün olursa yadi
garı zihayatları bulunan rnakberelerini mu
hafaza sadadinde bulunurum. Bay Prost ta 
aynen benim fikrimde olup "asar ve abidatı 
tarihiye" yi muhafaza kaygusundadır. 

s 

~~~:El 
Uzaktaki Mektebin 
Boğulan Kızı 

[Yazan: Aka Gündüz] 

Bilecilden bir mektup aldım. Bile
cikten gelen her mektubu dikkatle o
kurum. Çünkü o güzel illerin bende 
&flzel hatıralan kalmıştır. 

Mektubun sertliğini yumusatınca 

ortaya şu çıkıyor: Bilecik isats~ onu
nun tam karşısında (Küplü) nahiyesi 
vardır. Eskiden bu nahiye o çevre na
hiyelerinin en güzellerindendi. Harp 
te baştanbaşa yandı. Şimdi e ki ba
ymdırlıtmı almıya çalışıyor. Bu na
hiyenin bir ilkmektcbi \'ar ki, nahi
yeden oldukça uzaktadır. Daha mek· 
tep edilirken söyledik durduk, bura
sı mektep olmaz, uzaktır, tehlikelidir. 
Başka bina mı bulunmadı ne oldu 
bilemeyiz, o yine mektep oldu. Hal
buki orasının bir tarafı demiryolu, 
bir tarafı mevsimlere göre coşan ko
ca bir dere. Bundan başka yamaçlar
da eriyip sızan karların açtığı oyuk
lar da nr.Mcktebe gitmek için büyük 
bir köprilden de geçmek şart. Biitün 
köy çocuktan karakışta bu tehlikeli 
mıntakaya giderler, teneffüs zaman· 
lan da yine oralarda dola ırlar. 

Evvelce burada mektep olmaz di· 

yen bizler yanlış söylememişiz. Ni

tekim sekiz on gün evvel acıklı bir 

hadiseye §ahit olduk:. 
Mektep talebesinden 12 yaşlannda 

bir kızcaiız oynarken topunu suya 

kaçırıyor. Arkadaşı olan küçük bir 

kızla suyun akıntısına kapılan yüz 
paralık topu yakalamak için kenar· 

dan koıuyorlar. Mektepten epeyce 

uzaklaşıyorlar. Büyük kız topun ö

nünü kesmek istiyor. Ayağı kayarak 

suya dü Uyor. Kurtulmak için çaba

lıyor. Muvaffak olamıyor. Küçük ar· 

kadaşı hemen koşup mektebe haber 

veriyor. Vaka yerine süratle yetişi· 

yorlar, anyorlar tarıyorlar, kızcafı· 
zı bulamıyorlar. Nihayet 800 metre 

kadar ileride diğer bir köprünün a
yak direklerine takılmış ve boğul. 

muş oldu~ halde buluyorlar. 

Mektubu yazan1ar diyorlar ki, 'Ma 
vaktile söyledik, burası bir sürü ço

cuk için daima tehlikelidir. Dinliyea 
olmadı. Şimdi mesul kimdir? 

Bunu hana soran okuyanlanma 

(Okuyucu yanlıştır) cevabımı açıkça 

verebilirim: Bu işte mesul sizsiniz! 

Evet bizzat sizsiniz! Öyle havadan lif 

olmaz! , Orasının tehlikeli olduğuna 

söylemişmişsiniz. Söylemek başka is
pat etmek başkadır. Madem ki, SÖY• 

lediğinize inanmadılar, kolayı var, i
nanmıyan16n oraya davet edersiniz, 
bir iki çocuğu yakalayıp suya atar-. 
sınız, beklersiniz, boiulurlana sizin 
dediğiniz doğrudur, boğulmazlarsa 
onların vızg~meleri doğrudur. Ya
hut birkaç çocuğu kaygan yarlardan 
aşağı yuvarlarsınız, kafaları gözleri 
hürdehaı oluyorsa onlar mesuldilr • .ol 
muyona siz yalancısınız... Halbuki 
siz böyle yapmamışsımz, sadece lifı· 
m edip durmupunm:, onun için ıüs 
mesulaünüz! 

BiZE SORUNUZ 
CEVAP VERELiM 

V~ Jemoltrat Jeuleı, mansarayı derin bir hayref i~e •eyrediyorlarl 

TAN avukatı, okuyuculanmızın 
sorduktan muhtelif suallere şu ce
vaplan vermektedir: 

Bay Rifat- Zonguldakta~ 
Kanuni bütün yollara müracaat 

etmişsiniz. Yapılacak başka bir 
şey gôremiyorum. 

* imzası okunamıyan Nişantaşın-
daki okuyucuya: 

Umum maaş iızerinden haciz mu 
amelesi yapılır. 

* 
M. Ş. ye~ 
Horladığınızdan dolayı hasım 

tarafın size yapmış olduğu mua
mele kanuni değildir. Kabahatli 
kendisi olduğundan sizden tazmi
nat istiyemez. Fakat, siz, yapmış 
olduğunuz masrafian talep edebi
lirsiniz. 

• 
Ankarada Z. V. N. ye: 

Cezanız üç aydan, üç seneye ka
dar hapistir. 

Bay Nuri: 
20 seneden sonra zavallı kadm 

ihtiyarladı diye yapmak istediğinu 

hareket doğrusu yanlış. Maaınafih 

kendisi ile evli olmadığınızdan do

layı gayet kolayca ondan aynlabi

lirsiniz. 

Bay Rebliye: 

Mademki arkadaşınız davayı i

kame etmiş, müru~ zaman artık 

mevzuubahis olamaz. Yalnız işini 

takip etmelidir. 

lsmail Kemal ELBIR 
htanlnal Baroaanda Avukat 

\ 
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Pazar günkü oyunda Galat!"lsaray m11h "fcimleri. 
Yugoslav takımı kaledi önü.ıde •• 

Fikir? er: 

Yugoslav Takımının 
Reisine Cevaplarım 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 
<?eçen haftadanberi şehrimizde mi ı o~.d~ğ~mu bildirdiğim satırları klüp 

ıafır bulunan Yugoslav takımının ka- çuluğume hamlediyorlarsa, müsaadfl 
file r:isi ~ir ~az~t:ye verdiği .beyanatı le~e yanıldıklarını söyliyeyim: Be:1 
ta. mısafırlerımızın futbollerı hakkın denız Galatasaraylı değllm ... 
da yazdığım makalelere ilişerek ca· Eskim:~ bir ıuul 
nının sıkıldığını soylüyor ve buı 

§eyler soruyor. . 
Bir misafiri cevapsız bırakmak ne 

n ezakete, ne de misafirperverliğe ya
kışır. Bu itibarla muhterem reisin 
sorduğu suali karşılamıya ve sıkıl

dığını söylediği canını ferahlatmıya 
kendimi mecbur hissettim. 

Yugoslav takımı ilk maçında Pera 
takımını istediği şekilde hakim oyni
yaral r diği gün, stadyomdan çıkar 
ken seyirciler konuşuyorlardı. İkinci 
maçı yapacak Galatasarayın daha bü 
yük farkla, daha ezik vaziyette kay· 
bedeccğini söyliyenler çoktu. 

C enim talıminim 

Ekseriya üç ortaya istlmıt eden kı 
sa paslı oyun sısteminin en iyi de 
virlerini on beş sene evvel yaşı.ımı~ ol 
doğunu Yugoslav kafile reisine tek
rar bildirmek mecburiyetindeyim. 

Bir zamanlar on bir Çek üstadınm 
ayaklarında en mükemmel nümun°k 
ri görülen o sistemin an'ane haline 
gelmiş itiyatlanndan Avrupa millet· 
!erinin sıyrılmak isteyip istemedik -
!erini ~e kaç millet tarafından M la 
tatbikinde ısrar edildiğini Yugoslav 
kafile reisi herhangi bir Avrupalıdan 
da öğrenebilir. 

Uzun münakaşalardan ve tahliller 
den ve beynelmilel maçların netice 

Ekseri gazeteciler imzalanın teh- \erinden çıkar~lınış olan hükü~'c•ri 
tikeli bir tahmin için feda etmezler tekrarlamıya bır h~f.tabk sp~r su~:n: 
Ben stadyomdan çıkarken ve çıktık· ı larımızın dahi kalı gelmıyece .,,nı 
tan sonra işittiğim hükümlere birce- n_ıuhterem Y~goslav reisine arze:e· 
vap olmak üzere Yugoslav takımının rım. Maamafih Belgrada avdetlel'm
evsafını kendimce hülasa ederek bir de bu hususta ilk rastlıyacaklan bir 

makale yazmıştım. O yazımda, zan
nedildiği gibi, Galatasarayın ezilerek 
yenileceği kanaatinde olmadığımı da 
ilave etmiştim. 

Yugoslav takımının kıymetli taraf 
!arını da tebarüz ettirdiğim o tahmi
nimde, misafirlerimizin kısa paslarla 
c:ıynadıklan için maç tesadüfleri ve 
rakibinin yardımı olmadan büyük 
farklı neticeler elde edeceklerine ka
ni olamadığımı da ilave etmiştim . ra. 
kımın oynayiş sistemini tahlil eder
ken, on beş sene evvelki tarzda bir 
futbol, tatbik ettiklerini işaret lüzu 
ınunu hissettimdi. 

llata etmemişim 

Yugoslavya - Galatasaray maçı ya· 
pıldı. İki takım berabere kaldılar. 
Tahminlerimde pek hata etmediğim 
de meydana çıkmış oldu. Yugoslav 
misafirlerimiz Galatasaraym en kuv
vetli kadrolarından birine çatmAm1-: 
olmalarına rağmen ezici bir hakimi
yetle oyniyamadıJar ..• 

Geleyim kafile reisinin sözlerine. 
Muhterem misafir şunlan söylemiş· 

"- Seyahatimizden çok memnun kal
dık. Yalnız canımızı sıkan yeglne şey. 

bir sabah gazeteslnde çıkan spor yazı
sıdır. Bu sabah gazetesinde çıkan yaz.ı
ları okuduğum zaman dona kaldım. Bir 
gazeteci herhangi bir klüblln müntesibi 
olabilir, fakat böyle bir yazı yazamaz. 
Bizim on beş yıl evvelki tarzda kısa 

paslarla oynadığımızı söylilyor. Kendisi
ne sorarım; bütün Avrupa takımları baş 
ka ne şekilde oynarlar? 

Hatt& burada yaptığımız lkl müııaba
kada rakiplerimiz başka bir şekilde ınJ 

oyn~dılar? 

Avrupalı futbol muharririnden kr·ı•
dilerini tenvir edecek maltımatı ala-
bileceklerni de hatırlatırım. 
iki nokta 

Reisin, karşllaştıklan iki rakilıin 
başka tarzda mı oynayıp oynamadık
ları sualine cevaben derim ki· Knr
şılaştıklan tak1mlardan birind<>n bi 
ri ba~ka tarzdaki oyunu hakkile tat
bik edebilseydi esasen neticeler baş
ka türlü olurdu. Bu bakımdan. iki 
dost milletin sporcuları s1fatıla Yu
goslav reisile birlikte şu noktalara 
hayıflanabiliriz: 

1 - Top kontrolünün, isabettl pas 
lann lüzumunu kavramış ve başar · 
mış oldukları halde, Yugoslav l'yt.tn· 
culanrun daha müessir ve neticeli ~1~ 
temi henüz itiyat etmemiş olmoları· 
na, bu sebeple değil midir ki, futbol 
mazisi ve hali Bulgarlardan kat ı~a1 
Ueri olan Yugoslavlar Sofya ma<:•ıı

da beklenmiyen bir mağlubiyett! uğ
rad1 lar .. 

2 - Türkiyede uzun ve derin pa•;i. 
İngiliz oyununa karşı Türk genç
lerinde tanı bir heves başlad1ğ1 hal
de öyle oyunları tatbikat sahasın

da da ktymetlendirecek klvamdu b1r 
kaç takıma henüz malik olmayı~ımı-
za ... 

Dışarıda: 

Balkan T urnuvas1 
Maç'arı 

··························: 
Tekirdağlı i 

il~ Güreşini 
Yapıyor 

Avrupa güreşlerine giden Tilr-

l 
kiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü
seyinden bir telgraf aldık. Baş
pehlivanımız bu ayın on dör -i düncü ve~·a on beşinci günü Pa

t riste ilk miisabakasıru yapaca -• 

I 
ğmı bize haber veriyor. 

Başpehlivanımtz kısa telgra -
fında çarpış8tcağı hasmın kim ol· 

t duğunu bildhmemiş. Her halde i huraıtan giderken kendisile mu· 
ı tahık kaldığımız gibi. telgrafı 
• çektiği gün postaya taahhütlü 
: hir mektup attığını umuyoruz. 
•ı Tekirdağlının Pariste yapacağı 

bu ilk güreşten evvel mektup ge 
lirse karilerimizi bu güreş hak
kında daha etraflı tenvir edece· 
~imizi zannederiz. 

Şimdilik pehlivanımıza ilk gü 

reşinde kati bir muvaffakıyet 
temenni ederek bekliyoruz. 
•••••••••••••••••••••••••• 

Ankaradu: 

. 
Ta~cmlar:ıe Temas 

Ankal"a, 9 CTan muhabirinden) 
Futbol federasyonu Romen. Yugos
lav, Yunan federasyonlan ile bu 
dost memleketler milli takımları a
rasında maçlar yapılması için mu
habere etmektedir. Ankarada bu üç 
memleket milli tak1mlan ile temas
lar yapılacaktır. Eu milli çarpışma 
ların tarihi tesbit edilmiştir. 

Yugoslav milli takımı ile 12 hazi
r~da. Romen milli. t~kınıı ile 19 ha- 1 
zıranda. Yunan mıllı takımı ile 26 
haziranda Türk milli takımı Anka
rada karş1lac::acaklardır. 

Yerli Antrenör Kurıu 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) 

Yerli antrenör kursu bir martta ııçı
lacaktır. Kınını lŞLlraK eneceıuere rm 
bolden başka diğer spor şubelerine 
ait hilqiler de verilecE>ktir. 

Pera AıUaraya Gidiyor 

Ankara. 9 (TAN) - Pera takımı 
bayramda Demir Çankaya ve Güneş
le iki maç yapmak üzere Ankaraya 
gelecektir. Maçlar cumartesi ve pa
zartesi şehir stadında yapılacaktır. 

Fu~bol: 

Mi~~i Küme Maç2arı 

Eu Hafta Başt yor 
Futbol federasyonu tarafından ter

tip edilen milli küme maçları bu haf 
ta Ankara. İzmir ve İstanbulda hep 
birden başlıyacaktır. Talimatname 
mucibince ilk hafta maçları ayni se 
hir klüplerini biribirile karşılaştırı:!ı 
ğından Ankarada Muhafızgücü ile 
Harbiye. İzmirde Üçok ile Alsancak. 
şehrimizde Fenerbahçe ile Güneş ve 
Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak 
tır. 

Bayramın üçüncü gününe tesadüf 
eden Pazar günü Taksim stadında va 
pılacak olan bu karşılaşmalar için al~ 
kadar klüp murahhas1an toplanarAA 
maçlara ait hususatlan görüşecek w~ 
hak"'m lel"i tPcp;t Pl"fE>r<'klo .. ..:ıir . 

Yeni Bir Muhtefa Takım 
Eminönü Halk.evine bağlı 18 klüp 

muhteliti idmanlarını bitirmek üze
redir. Bu takım bayramın ikinci cu. 
martesi günü Karagümrük sahasın
da Rami, Aksaray, Alemdar futbol 
takımlanndan seçilen bir muhtelitl~ 
oyniyacaktır. 

Bu takımın idmanları Nisana !ta
dar tamamlanmış olacak. bilahare bir 
Karadeniz turnesine çıkacaktır. 

Yerin· bulrın kı!ıa p:o!ıl::ırlıı ovnıımayıp, 

,rPH.0 !{{\.,.Pi "11..,ışlar mı yapmalıyız? 

/. ;af.:a n!çin? 
Sofya, (TAN) - Muhtelü sebepler Ki I 

yüzünden inkitaa uğramış bulunan üp erde : 
---o----

Ba'kan futbol kupası yerine Bulgar-

Yt goslavya rei~'ni"' kısa p:ıs•ı v~ 1 ıar. her Balkan memleketinin mer· \" e-::a~'tartn f OT"i~Qn tl~I 
o~ 1>C'S s ıC' evvc'k tarzda bir oy•uı kez·nde oynanmak üzere turnuva r 
s -ıi tatl k ett klcrini yazdı~ıın mar':ırı yapmıya karar vermhlcrdir. Vefa idman yurdu genel sekreterli-
C:. n ''bır muharrir h"'rhangi bir k1ii Bu f.kirlerini Yugoslav. Yunanistan, ğinrlen: 
be mensup o'abilir Fakat böyle ys;. Romanya federasyonlarına bildir - E~ki Vefa idadisi ve lisesi mezunla 
zamaz.. Cf>\•abını vermesindeki hik- mişlerdir. nnı biribirile tanıştırmak gayesile 
meti bir türlü anhyamadım. Maçlar, Sofya. Belgrat. Atina ve 12.2.938 cumartesi günü akşamı saat 

Bir ecnebi takımının oyun sistenı5 Bükreşte yapılacaktır. Bu fikir ilk 20 de Şehzadebaşmda Letafet apartı 
hakkındaki hükümlerin neresinden olarak Bulgarlar tarafından ortaya a- manında Vefa idman yurdu salonun 
klüpçülük çıkarabilir?... ttldığı için diğer Balkan federasyon- da bir toplantı tertip edilmiştir. 

Eğer. Galatasara:ırm zannedildi~i lan tarafından kabul edildiği taktir- Yurtça adresi malfun olmıyan bü· 
ffbi ezilerek yeniln1iyeoeğine kant de birinci turnuva Sofyada olacaktır. tün Vefalılaruı teşrifieri rica olunur. 

................................. -........ ---. . 
i 

OKUYUCU 1 
: 

Mektupları l . • ............ _____ ..,.. 
Bal;kçdara Ko~ayl:k 

Göstere Um 
İstanbulun başlıca deniz sanayHnden bi

ri olan balıkçılık, bilhassa kışın kötü ha
valarda Boğaz dışında veya Adalar açık
larında yapılan çetin bir iştir. 

Bir yerde balık çıkmıya başladığını i-

şiten veya çıkacağını tahmin eden balık 

1 

kayıkları reis ve t.ayfalarile oraya glde.r

ler ve en. yakın köyde gecelerler. Gazete-

! 
mite bir okuyucumuz tarafından verilen 

bir habere göre. Marmarada balık tutmak 

1 

icin Adalara giden ve $Üphesiz otelde ka
lamıyacağı icin kahvelerde gecelemlye m&

bur olan balıkçılar bazı yerlerde müskü

Uıta uğramakta ve kahvelerde yatmalan-

rıa müsaade edilmemektedir. 

Memlekette hayat ucuzluğuna yardımı 

l)lmaktan sarfı nazar. hazineye büyilk bir 
varidat temin eden balıkçılarımızı müskUJ~ 
ta u~ratmaktan ziyade himaye etmek ge~ 
rektir. Zaten pek ~üç şartlar altında çab
şan bu adamlara ııüçlük çıkıırılmam:o'!ı hu
c::usuna Adalar kaymakamlığının dikkaUnJ 
çekeriz. 

* Bahkçılann bir cevabı 

Bı\lıkçılar cemiyeti idare heyeti azasın 
dan bir kaç imza ile aldı:ğunız mektupta 
deniyor ki: 

ccGazetenizde "Balılc:,.ılık :mha edilivor,, 
başlıkh bir yazı gördük. Yazmm istihdaf 
ettiği gave gırgırcı'ı-tm kald1rılmasıdrr. Fa 
kat. balıkçıların bugünkü va:r.ivetini şövle 

hulasa etmeği faydalı bulduk. Eski senele 
re n'spetle. ba1ılı:çılarm vaz yeti maliyeleri 
bugün daha iyidir. Gı,.grr taammümü bahk 
çılı;tm imhasına değil. inkişafına hizmet e 
diyor, Bu sadeye balık ucuza satılıyor, Gır 
gı-c•lıtı kaldrrırsak. o zaman balıkçılık 

dalyancrlığa, volici! ğe inhisar edecektir. 
Gırgrrcılrk sayesinde hükümct te balık res 
minden çok istifade etmektedir, Bu usul,, 
modern bir usuldür,11 

TUPLAN l ~LAR 

O DAVETLER • 

* Doktor CelA.I Tahsin Boran. saat 20.30 
da Eminönü halkevinde "Tilrk temaşı:ısının 
inkişafı,. mevzulu bir konferans verecek
tir. 

HAFTA İÇİNDE: * Yeşilay ve Yeşuay--gençlerofrTf~. ü
yeleri, aileleri ve misafirlerinın bayram
laşmalarını ve eğlenceli bir vakit gec;irme
lerinl temin için bayramın üçüncü günü 
saat 15 te Tokat11yanda bir çay verecek
tir. Davetiyeler Cağaloğlunda Çocuk Esir
geme kurumu binasında ikinci kattaki bü
rodan hergün alınabilir. 

* Umum mütekaidinl askeriye cemiye
ti senelik kongresi, 20 şubat pazar günü 
saat 13 te Şehzadebaşındaki umumi mer
kez binasında toplanacaktır. * Maraşın kurtulu$ bayramı. cumartesi 
glinü şehrimizdeki Maraşlılar arasında 

merasimle kutlanacaktır. 

* Gaatlasaray klübü a7.aları ve arkadaş 
ları arasında candan bir gece geçirmek i
çin cuma günü akşamı saat 22 de Tokat
liyanda bir aile ziyafeti verilecektir. 

o 
Haylrsever bir hayamn yardımı 
İstanbul Verem Mücadele cemiyetinden: 
Büyükadada Nizam caddesinde oturan 

Bayan Vaslliki Sarıoğlu. bir b.lfta 
evvel vefat eden zevci Todoraki San 
oğlunun istirahati ruhu ic;in muhtaç verem 
lilerin ihtiyacına sarfolunmak üzere ce
miyetimize 500 lira teberrü etmistir. Bu 
hamiyetli yurttaşımıza cemiyetimizın te
şekkürünün sayın gazeteniz vasıl.asile ila
nını rica ederiz. 

o 
Edimekapı S;.ılmatomrukta İlhaminin 

eşi tarafından, İstanbul 17 inci okul fakir 
ve kimsesiz talebelerine verilmek üzere, 
bir top önlük kuması. beş parça yün ka
zak, beş fanile, beş metre yakalık patiska, 
üç düztine çorap, on iki çift ayakkabı, on 
iki makara ile bir kat elbise gönderilmiştir. 
AynJ semtte oturan Şerife tarafından da 
iki çocuğa ayakkabı almak suretile yar
dımda bulunmuştur. Bu hamiyetli bayan
lara açık teşekkürlerimizi bildiririz. 

• 
Adliyeye Davet 

Istanbu1 C, müddeiumumiliğ'inrl,.n: 
Istanbulda hasta bulunan Vakfıkeb'r hl 

kimi Muhittlnin bizzat; mümkün olmadığı 
takdirde ailesinin acele memuriyetim.ze mü 
racaat etmesi, 

D 

BAc;ı" KnTumunun St"nelik balosu 
Istanbul Basm Kurumundan: 
Türk ye Baı1ıtı Birliğinin senelik baJnslJ 

~ubatın on ikisıne ve Kurban bayramının 

:kinci giınüne müsarlit cumarteııı günü ak 1 
'lamı saat ondan itih:ıretı Mak~ım 'lalonla 
rmda ver lecektir. Kurumumu7 a7a!lınm bu 1 

baloya davetli olduklarını bildirır ve teşrıf 
terini r.ca ederiz, 

• 
Balomıızun mükemmeliyetini temin eden 

kotiyonlanm1:ıı ince bir zevk ve itina ile 
imal eden Istanbul Cağaloğlu kız sanat oku 
lu müdiirü Bayan Hayriye, muaviıii Bayan 
Mücella ve şapka mu.a.llimi Bayan Perviı:ıe 
smmu teaekkilrterimi.ıi 81lrt&nz. 
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G emi batmış, adamcağız da 
hali adada yapayalnız kal

mıştı. Bir sal yapıncaya kadar ca
nı çıktı. Üstüne bindi. Açıldı. Ar
tık vatanı Avusturalyaya yanaşı
yordu. Kurtulmuştu demek. Salı

nın üzerine dimdik dikildi. Sevinç
ten çıldırası geldi. Çektiği cefanın 
artık safasına erişiyordu. Adama
kıllı yanasan klyının ağaç kütükle 
rini göziyle birer birer seçebili
yor, hatta sayabiliyordu. 

Salı yapmak için neler çekme
mişti. Kütükleri kesmek koca bir 
mesele oldu. Neyse zar zor o iş be
cerildi. Bu sefer çivisiz yerde kü
tükleri biribirine çakmak müşkülü 
başgösterdi. Düşündü. taşındı. Sar 
maşık dallannı ip gibi kullanarak 
kütükleri sıkı fıkı birihirine başla
dı. Fakat asıl becerikliliğini yelke 
ni yapmakta gösterdi. Yelken Hin
distan cevizi yapraklarından örül
me bir hasırdı. 

G üneş parlıyor rüzgar esiyor, 
salın altında da su gınl gı

rıl ötü:vordu. Kendisi de pek me
suttu. Muradına artık eriyordu. 
Yarım saat sonra artık kıyıya a
yak basabilecekti. Fakat arkasında 
bir görültü duydu. Döndü baktL 
Koca bir balina balığı idi. Başın
dan havaya bir fıskıya gibi su atı
yordu. Su şarıl şarıl denize düşü
yordu. 

Balınanın kuyruğu şaha kalkan 
esatiri bir küheylan gibi denizde 
irkildi. Ve denize öyle bir şamar 
indirdi ki ufuklar inim inim inle
di. Herifin gözleri korkudan falta
şı gibi açıldı. Eli ayağı kesildi. "Kö 
pek balıklarının hücumuna u~a
yan bir Balina balığı" diye haykır 
dı. Filvaki de öyleydi. 

K oca ejderhaya denizden de· 
havadan da saldınlıyordu. 

Denizden deniz kurtlan ve kaplan 
lan, havadansa adaların bütün 
yırtıcı kuşları. Balina çabalıyordu. 
Onu paramparça yırtmıya uğraşı
yorlardı. Koca kütle daldı. Adam 

"Elhamdülillah uzaklaşacak şlın

di'' demiye varmadan, kendini rüz
gan yüzüne çarpan kanatlardan, 
kancalı gagalardan, tırma-

layıcı pençelerden ve hırlayıçı aç 
kuş seslerinden ibaret bir kasırga 
run içinde buldu. Balinanın parlak 
sırtı. ta salın yanında yüze geldi. 
Bu fena idi işte. Adamın ödü kop
tu. "Bomboş enginlerde insan ola
rak bir ben varım! Bu püsküllü be-
la da, savaşacak boş yer doluyken 
oralara gitmesin de gelip bana çat 
sın!" diye haykırdı. Yumruklarını 
ısırdı. Fakat belki koca cüsseli kü
çücük beyinU balina bu ölüm sa
vaşında, boğulan liısarun çöpe sa· 
nlması kabilinden. sürgünün kü
çük salından medet umuyordu. 

B alık kıyafetine girmiş yalın · ölüm. yahn cinayet. valm 
kıtalden ibaret. bir sürü kapkara 
köpek balıklan, balinanın ooya2 
karnına fırlatılmış. beşer onar met 
re boyunda torpitolar gibi -saldm
yorlardı. Dişlerini balinanın gırtla

ğına takıyorlar. Isırıcı dişleri ça
tırdıyor, koparıcı çeneleri gıcırdı
yordu. Balinanın soluğu gökler g!
bi gkürlüyor. havalanıp deni'tP. du 
şen koca gövdeler toplar gibi patll
yor, çalkanıp çarpan yeleler, kuy
ruklar denizi tokatladıkça haşin 
haşin şapırdıyordu. 

Oenizin altmda up117un ve mas
mavi bir ışık pırıldadı. Koca bir 
ltıhc balığı balinava kılıcını saoı<ı 
mıştı Sürı?ün korkusundan tirtir 
titriyordu Bunların en ufağı bır iki 
tonluk alametlerdi Sal büyük bir 
fırtınaya tutulmuş ııibi bu muha
rebenin yarattığı dalgalar arasında 
altüst oluyordu. 

K opanlan et parçalan. yırtı
lan deri parçalan balinanın 

sırtından salkım salkım sarkıyor- . 
du. Koca hayvanın canı yanıyor-
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du. Birden kendini yay gibi geı'l

di. Ve sonra öyle bir doğruJus doğ 
rtildu ki neredeyse bütün Okya-
nusun suyunu salın üzerıne bındi
recekti. 

Mevcut düşmanlar yetiı:mivor
muş gibi yaradılışın patenteli öl-
dürücüleri, top burun köpekler işe 
giriştiler. Onları görünce sürgünün 
damarlanndaki kan dondu. Onla
ra bir parmak bile göstermiye gel 
mezdi. Çalımına getirip te bir yan 
lamasına çeldiler miydi, parmağı 
keskin usturayla çımılmıs ı?ibi rHi
dük çıkartırlardı. Balinayı didik 
didik ediyorlardı. Koca devm ışken 
cesi korkunçtu. Acıyla kıvranıyor
du. Tonlarca yekpare pazıdan iba
ret olan vücudünün bütün kuv
vetini topladı. Kendini havaya fır 
lattı. Her tarafından ısıran. bur
kan kudurmuş köpekleri, düşerken 
ezmek istiyordu. Sürgün avuçlari
le, tırnaklariyle salına kapanıp ya 
pıştı. Denizi mahşere çeviren bu 
vahşet huzmelerinin ortasına bir 
daldı mıydı; işi yaman olurdu. Et
rafındaki deniz değil bir kan çaJ,.. 
kantısı idi 

U flrun her tarafından binler.. 
ce, yüzbinlerce kopek balık 

lan yıldırımlar gibi yeti$iyordu. 
Denizin bir noktasında kaparoz ve 
yağma Hasanın böreği vardı Ta
lanın böylesine kim can atmaz. Ol· 
n;i,.. ........ ı., vı .. traı:ı.ı.. ha...t N_~A-·_·~11'.
mak, parça parça yırtmaıı: varaı. 

O noktaya doğru uçup gelen yele
ler; deniz yüziınü usturalar gibi 
keserek. havalara sudan çifte bı
yıklar fışkırtıyorlardı. Sürgünün 
dört yanını bir tamah bir yutucu
luktur sardı. Başdöndürücü bir ge 
lişle yetişen azmanın biri, miller
ce uzaktan aldığı hızla, dişlerini ba 
!inanın alt çenesine geçirdi. Aç gö 
zünü doyuracak kadar kocaman 
bir parça paralıyabilmek için, ko-
caman gövdesile bir takla kılarak, 
devin çenesinde gedik açan bir k:ı.
yıın kopardı. Ötekiler hep birden 
bu oyuğun kenarına dadandılar. 

Çeneleri çelik kapanlar gibi çat çat 
ediyordu. Bir büyüğü daha kendi· 
sini havaya fırlattı. Balinanın sır
tına diş geçirdi. Düşerken upuzun 
bir liymeyi denize kadar yırtarak 
kopardı. 

K oca ejderin alt çenesi S8l'le 

kıyor, akıntıda paçavra par 
çası gibi sallanıyordu. Hayvan bü
tün enerjisini topladı. Onu bitiri
yorlardı. Dişleriyle gövdesine takı
lan bütün ısıncılan beraber sü
rükliyerek dalayım dedi. Bu gay
reti belkemiğini çatırdattı. Fakat 
dalamadı. Saldıncıların gözleri 
kan çanağına dönmüştü. Kan içf.n. 
de yüzüyorlardı .. Kan görüyor. kan 
içiyorlardı. Artık büsbütün azmış
lardı. Kılıçlar, ister dost. ister düş 
man. önlerine gelene basıyorlardı 
süngüyü. Yırtıcı kuşlar da çıldın· 
yorlardı. Çığlıklar ~a sala elli alt 
mışı birden kalkarken. bir o ka
dar konup kopanyorlardı. 

Salın üstünde komanvadan eser 
kalmamıştı. Şimdi de biribirine bal 
J ı direk ter gevşevip çö;.ı;ülmiye yüz 
tutuyordu. Sürgün kollarını bacak 
larını. parmaklarını salına bağ yap 
tı Canı ul'i;uruna tutuvor cıkıyort 

haykırıyor ve salıvermiyordu. 

F akat cidal tavs1yordu Bali
nanın koca gözleri goklere 

donuk rinnıık hııkıvnrdu V1rt1lan 
alt cenesi Pcneven kapkara bir ma· 
ğara. bir kovuk olmuştu. Oraya üşü 
şen bin bir habi& ise balinanın ar
tık dilini parçalıyorlardı. Oradan 
ısıra ısıra balinanın beynini par
çalayıp yiyeceklerdi. Koca hayva
nın hareketlerinde canlılık değil, 

fDevamı 8 incide 1 



Tersanede 
B. Celil B~yar Yeni Gemi 

inşaatını Tetkik Etti 

Demokrasinil 
En Eski Davası 





... 10 - 2 - 938 TAN 9 

.. 
.. 
Nıaısnu <aıogdu? • Nasıb yaışaao? • Nasou baıt1ta? 

No. 36 - IKINCJ KISIM - Yazan : Ziya Şakir 

Yeni Seçim Arif esinde Bir 
Anda Gözden Düşenler 

liattfi Damat Ferit Paşa, Rıza 
Tevfik Beye hususi bir itimat ve 
emnıyet göstermişti. Paris sulh 
konferansına giderken, bu parlak 
seyahate onu da beraber götüre -
cek derecede teveccüh ibraz etmiş 
ti. Hal böyle iken, böyle kıymet
tar ve has bir ref ikine birdenbire 
neden gücenmişti? .. Nasıl olupta 
onu feda edebilmişti? Bu sualler 
karşısında, herkes derin bir me-
rak içinde idi 

Halbuki; bu suallerin cevaplan 
pek basitti... Paris konfer~mdan 
avdet ettikten sonra, Rıza Tevfik 
Bey - her zaman, her yerde, ve 
her işte olduğu gibi - bir türlü li
sanını zaptedememiş .. Pariste. sulh 
konferansına verilen muhtırayı, 
bizzat kendisinin yazdığını söyli
yerek, şurada burada tefahür et
mek istemişti. 

Osmanlı Sadrazamını, dünyanın 

en gülünç derecelerine düşüren, 

ve bu yüzden de Osmanlı murah
has heyetinin Paristen kovulmala
nna sebebiyet veren, bu hezeyan
nameyi Rıza Tevfik Beyin kendi
sine mal etmekle ne kazanmak is
tediğini bilmiyoruz. Ancak §U var 
ki; Rıza Tevfik Beyin, (Şecaat ar
zctmek) kabilinden olan bu üşaa
tı, damat Ferit Paşayı son derece 
de gücendirmişti. Çünkü, Damat 
Ferit Paşanın belahatini ispat e
dPn husıısivf't1Prden bin de. - ivi, 
kötü - bütün mühim şeyleri kendi-
s:ne mal etmek hevesinde bulun
ması idi İşte ou sebeple. Rıza Tev 
fik Bey, bir aııda gözden düşüver 
mişti 

B u karann ertesi günü, Da
hiliye Uezareti tarafından 

Vilayetlere §U kısa telgraf çekilmiş 
ti: 

(İntihabat.., umumiyenin icrası, 
Meclisi vükelaca karargir olmakla. 
intihabat kararnamesi ahkamına 
tevfikan istihzarata başlanması teb 
liğ olunur.) 

Ve .. bu resmi tebliğ, ayni gün
de İstanbul gazetelerinde de neş
redilmişti. 

İstanbul efkarı umumiyesi, bu 
tebliği büyük bir memnuniyetle 
karşılamıştı. Çünkü, birçok münev 
verler; Padişah Vahdettin ile Da
mat Ferit Paşanın tamamile (istib 
dat) taraftan olduklarını bildikleri 
için, Tevfik Paşa kabinesi zamanın 
da feshedilen Meclisin artık bir 
daha açılmıyacağını zannediyorlar 
dı. 

Onun için bu resmi tebliği hay
ret ve memnuniyetle karşılamakla 
beraber. Meclis açılırsa. vaziyetin 
biraz düzeleceğini.. hiç olmazsa. Da 
mat Ferit Paşanın mecnunane ida
resine hitam verileceğini ümide 
başlamışlardı. 

Diğer bir zümre ise, bu intiha
bın icrasına imkan ve ihtimal gö
remiyorlardı... Çünkü; gerek Ru
meli ve gerek Anadolu vilayetle
rinden bazılan. hükumet merkezi
ne tamamile aykın bir vaziyet al
mışlardı. <Babıali zihniyet ve siya
setini) bir tarafa atarak !milli mef 
kure den doğan bir siyaset ve ida
re yaratmıya çalışıyorlardı. 

(Erzuru°in) da, büyük ve milli 
bir kongre aktedilmişti. Bu kon
grede <Mustafa Kemal Pasa ı mem
leket ve mileti ihata eden bütün 

miyetle müzakere etmişti. Adil B., 
bu vazüeyi bizzat deruhte etmek
ten çekinmemişti. Bu hususta bir 
plan tanzim ederek, Damat Ferit 
Paşaya arzeylemişti. Bu planda 
kullanacağı kuvvetleri ve unsur
ları da birer birer göstermişti. 
Bunların arasında, en mühim işi. 

<Hürriyet ve Itilaf fırkası men
supları) görecekti. 
· Damat Ferit Paşa. bu planı Padi 
şah Vahdettine arzederek onun da 
muvafakatini aldıktan sonra, Hür
riyet ve İtilif fırkasının asli erka
nı olan malum zevatı toplıyarak. 
mesf'lf'vi bunlarla da müzakereye 
girişmişti. 

Fırka erkanı, kendilerinden bek 
lenen hizmeti, büyük bir memnu

niyetle üaya hazır olduklarını söy 
)emişler; ve hatta. sonuna kadar 
mücadelede devam edeceklerine 
kati olarak söz vermişler: 

- Elverir ki; nüfuz. kuvvet, ha 
kimiyet elimizden çıkmasın. Fa
kat, acaba bu işte Sadık Bey nasıl 
bir vaziyet alacak. 

Demişlerdi. 

Sadık Beyi susturmak işini, A
dil Bey deruhte etmişti. İcap eder 
se, <hükumetin nüfuz ve kudreti) 
ni, derhal ona da göstereceğini söy 
!emişti. 

[Arkcuı var] 
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PARALAR 

Alıe Sıt1$ 

P'rank 76.- 82.-
Dolar 123,- 126,-
Liret 98.- 106.-
Liret 100,- 1 100.-
Bel,ika Pr, 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-

lsvıçre Fr. 675.- ~82.-
l..eva 20.- 23.-
Florın 6~.- 70,-
Kron Çek 78.- 82.-
Silin Avusturya 2ı.- 23.-
Mark 26.- 29.~0 

Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
l..ey 12.- 14.-
Dınar 48.- sz.-
Kron tsveç 30.- 32.-

Sterlin 627.- 632.-
ÇEKLER 

Actlq Kaı>&nl$ 

Parls 24,2725 24,2725 
Nevyork 0,79475 0,79425 
Mllano 15,1110 Ul.1110 
Brüksel 4,69 4.69 
Atına 86,7460 86,7460 
Cenevre 3,43 S,43 

Sof ya 63,4920 63,4920 
Amsterdam 1,4233 1.4233 
Prağ 22,6380 22.6380 
Viyana 4,20 4,20 
Madrit 13,65 13.65 
Berlin 1.97 1.97 
Varşova 4,19 4.19 
Buda peşte 3.9880 3.9880 
Büllı"eo 105.8730 105.8730 
Belgrat 34,2460 34.2460 
Yokohıma 2.7268 2.7268 
Stokholm 3,0794 3,0794 
Londra ~30.- 630.-
Moıkova 23.73 23,73 

Hamburgdan Mc:den 

ltömürü lstlyorlar 
İtalyada bir firma yurdumuzdan 

beş bin ton prina. Hamburgtan bir 
firma maden kömürü müştakatı, !tal 
yadan, ham sığır ve keçi derisi, Sey
landan kuru meyva, İtalyadan pa -
çavra satın almak istiyen firmalarla 
granit satmak istiyen bir müessese 
Türkofise müracaat etmiştir. 

Emniyet Sandığ-ı i'lanları 
18/6/933 tarihine kadar emlak mukabilinde borç para alıp c!:ı 

henüz borcunu ödeyemiyenlere : 

Az faiz ahnmak ve uzun vadeye bağlamak gi~I 

büyük kolayhklar 9österilmektedir. 
Şimdiye kadar müracaat etmemif o· anfarm bu kolaylıklardan 

iatifade etmek üzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmalarL 
(700) 

EViNiZDE 

BiR PUDRA· 
MUSABAKASI 
YAPINIZ 

Kullandığınız pudrnnın reng~ ne olursa olsun belki de size uygun 

etmiyor. Bazı sarışınlar. esmerlere mahsus bir pudra kulla.ndıkla

nda kendilerine dah~. uygun geldiği gibi bazı esmerler de. sar~ın

lra mahsus bir pudra ku'.landıklannda keza kendilerine da.ha uy

un gelebilir. Bunu anlamanın çaresi. yüzünüzün bir tarafında bir 

•nk ve d'ğer tarafında başka renk pudra tecrübe etmektir. 

Ş imdi bütün gözler. ve bütün 
hassasiyetler: yine no ..... <>t 

.Ferit Paşa kabinesine çevrilmiş

ti. Ve bu sefer de, şu ikı suaı teoa 
rüz etmişti: 

felaketleri birer birer saydıktan 
sonra, bu büyük felaketten kurtul-
mak çarelerini de göstermiş.. Bu 
muazzam <milli hareket) in başına 
bizzat geçmişti. 

Tek Gözlü Şoför Olur mu? 
'osta. ar.nbalaj vesair masarife karşılık olmak üzere lstanbul 622 

osta kutusu adresine (T. T. 5l rumuzile 12 kuruşluk pul göndeı 

iği.Diz takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhte· 

f renklerde nümunelik 4 ufak paket pudra gönderile 

•ktir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudran:n rengini de 
1dirmeği unutmayınız. Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar

;ıdaşınız!a beraber tecrübe ederek hakilô bir pudra müsabakas ı 

ıpmış o'ursunuz. 

l - Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 
artık açıktan açığa ikiye ayrılmış
tır. Bunlardan. Sadık Beyin tara· 
fına geçen kısmın, oldukça ehem 
miyeti vardır. 

Bu parti, tamamile Damat Fe
rit Paşanın aleyhindedir. Bunlar, 
en küçük bir meselede bile bu ka
bineye müzaheret etmek şu tarafa 
dursun, bilakis, Ferit Paşanın her 
işini altüst edeceklerdir... Acaba, 
Ferit Paşa bu vaziyette, ne yapa • 
caktır? .. 

2 - Ferit Paşanın yeni kabine
sine. iştirak eden zevat arasında, 
cidden bitaraf, ve cidden millet 
ve memleketini seven zatlar var
dır. Acaba bu zatlar. Ferit Pa!'IB • 
nın (millet ve memleket muhabbe-
ti) ile taban tabana zıt olan siyase
tinde. kendisi ile nasıl teşriki me
sai edeceklerdir? .. 

Bu suallere, birdenbire cevap 
ırennek mümkün değildi... Ancak 
şu var k; va7;vPt vP h~nf!!:s.t1 h;ı. 

Yük bir dikkatle takip edenler, Da 
ınat Ferit P.ııc.ıımn meslek ve bıv
rında bazı değişiklik eserleri gör-
rncktelerdi. 

İktidar mevkiine geldiği günden 
itibaren, (hükumet riyaseti) mev
kiinde, dalına bir şımarık çocuk gi 
bi görünmüş olan Damat Ferit Pa 
şaya, geçen günlerin hadiseleri, 
herhalde oldukça mühim bir ders 
vermişti. 

Evvelce efkan umumiyeyi tama 
JnPn istihfaf eden bu mağrur Ve
zıriazam . artık biraz da suyun a
kıntısına gitmek lfızım olduğunu 
hissedebilmişti Buna binaendir ki. 
Temmuz avının 23 üncü gecesi. Ni 
~ '1tnşındrıki konakta içitma eden 
'V k la Mcclısınde . gece yarısın
d n onraya kadar devam eden mü 
z " re neticesınde. <efkan umumi
Yl'ye. kati bir sükun vermek için), 
derhal intihabata girişilerek Mebu 
ean Meclisinin toplanması takar
l'Ür etmişti. Bu, (üçüncü Ferit Pa
'8 kabinesi) nln blrind icraatım 
teşkil edecekU. 

Anadolu, ve bilhassa Şark Vila
yetlerinin münevver ve hamiyetli 
halkı. bir anda <Mustafa Kemal Pa 
şa) nın açtığı bayrak aı.tında birik-
mişti. Ve bütün bu halk kütlesi. 
hiç bir kaydü şarta tabi olmıyara.k. 
bütün varlıklarını, o büyük ada
ma raptetmişlerdi. 

Garbi Anadolunun mühim bir 
lrnm11 da. vinP (bah1a1i sivas0 til nE' 
fillen muhalefet ederek (milli mü-

cadele kuvvetleri) teşkil etmişler; 
Yunan istilA kuvvPtlf'rinf' karşı 
kanlı bir cidale girişmişlerdi. 

Ş imdi, bu vaziyette olan bir 
halle kitlesi; ve bahusus, 

milli ve tarihi bir vazife deruhte 
e.:en Mustafa Kemal Paşa: acaba 
Babıili hükumetinin tebliğ ettiği 
bu emre itaat edf'Cek .. ve bu inti
habata iştirak eyliyecekler miydi?. 

Bu mühim sual. herkesten da
ha fazla, Padişah Vahdettin !le Da 
mat Ferit Paşanın dimağında te
barüz etmişti. 

Sonra .. bunlan düşündüren. ikin 

ci blr cihet daha vardı... Gerek 
Mustafa Kemal Paşa, ve gerek o
nun taraftarlan, ihtimal ki bu in

ithabata iştirak edecekler .. ve hiç 

şüphesiz ki. kendi mefkurelerine 
uygun mebuslar seçerek İstanbula 
göndereceklerdi... Bu mebuslar. ga 
yet tabiidir ki. büyük mikyasta 
muhalefet gösterecekler.. Meclisi. 
altüst edecekler .. Belki de lBabıali 
Saltanatıl nın bugünkü nüfuz ve 
kudretini. (hiçi derecesine indiri
vereceklerdi. ... Şu halde?. 

Evet ... Şu halde. yapılacak bir 
~y vardı O da. <Mustafa Kemal 
Paşaı nın milli mefkure bayrağını 
kırmak. Ve onun altına toplanan 
hamiyetli halk kütlesini. başsız bı-
rakarak kolayca dağıtmaktı. 

Damat Ferit Paşa, Dahiliye Na
zırlığına getirdiği Adil Bey ile bat 
baaa vermla. •• Bu meselevl. ehem-

Şoförler, sadece istanbuldaki o
tobüslerden dolayı tleğil. her yer
de pek işlek bir aktüalitedir. Oto
mobil icat edildiğindenberi gittik
çe daha ziyade kazalara sebep o
luyor. Bu kazaların asıl sebepleri 
sokaklarda yürümesini bilmiyen ya 
yalar, yahut otomobillerini daha az 
kaza yapacak surette yapmasını is
temiyen fabrikalar olmakla bera
ber. her otomobil kazasında ilkön
ce şoförü kabahatli tutmak adet
tir. 

Bundan dolayı şoförlerin sağlık 
muayenesine de her yerde ehem
miyet verilir: Şoförün yalnız ma
kineyi kullanmayı bilmesi yetiş
mez. Satlam olması da lazımdır. 

Sağlık şartlarından en mühimi 
de tabii gözünün iyi görmesidir. 

iyi görmek diyinee, şoförün u
zaktan görmesi lüzumu hahra ge
lir. Bir şoförün otomobillerin arka
sındaki plikalan en az yirmi beş 
metre uzaktan görüp okuması şart 
tır. Bu kadarını pek fazla sanma
yınız, çünkii değme miyoplar ıtöz
liikle o kadarcık uzaktan görebilir 
ler. 

Göziin görme sahasının genişli
ii, ileriyi görmesinden daha ehem 
miyetli sayılır .. Şoför ileriyi gör
mekle beraber iki tarafındaki şey
leri de iyice görmesi lazımdır. 'Şo
för gözilndc bu iki şartm aranıl
masını pek tabii bulununuz. 

Fakat. şoförlere iki gözün ikisi 

de mutlaka lazım mıdır! Ona da 
belki. tabii lazımdır. diyeceksiniz. 
Vakıa bize gördüğümüz şeylerin 
birihirlerine uzaklığını. yakınlığı

nı. vani mesafeyi hildiren iki l'Özle 
birlikte hakmamızdır. insamn hir 
gözü olma:\'lnra önündeki mesafeyi 
ta)·in etmekten aciz kalacak ııtibi 

gelir. Fakat göz nihayet bir iıle-ttir. 
Asıl gi>ren uzvumuz beynimizdir. 
Beyin tek cözle bile ilerideki D• 

zaklığl. yakınlıtı tayin etmiye alı
pr. Tek gözün görme sahası nor· 
mal olanca, beyin bap biraz sata, 
sola oynattırarak hem iki tara&, 

hem de ilerideki mesafeyi görebi· 
lir. Zaten meşhur tayyareciler ara· 
ınnda bile tek gözHiler çıkmıştır 

Tayyareci havadayken çarpmak 
tehlikesi az olsa bile. yere konaca 
tı vakit bir şoför gibi iyi görmesi 
la:z.ımdır. 

Anrak. otobüsler ve taksi otomo 
billeri gibi umumi nakil vasıtala· 
nnda şoförün tek gözlü olması hal 
kın emniyetsizliğine sebep olara 
iından onlarda tek gözlü şoförü ka 
bul etmek. şüphesiz. kimsenin halı 
nna gelmez. Fakat tt'k gözlü bir 
zatın hususi otomobili olursa onu 
kendisinin kullanmıya alışması pek 
mümkündür. Şu kadar ki o vakit 
te koca burunlu olmamaın lazım· ı 

Tokalon pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri var· 

ır. Bu pudra havalandırılmış. gayri mer'i ve kat'iyyen sudan mil· 

essir olmaz. Gazeteler. iki Amerikalı yüzücüsünün sudan mUte· 

ı;sir olmıyan bu pudrayı kullanarak iştirek ettikleri olimpik oyun 

tnndan sonra bile tenlerinin kat'iyyen hozulmadığznı yazıyorlar 

Nümune iatiyenlerin çokluğu karfısında gönderme i•inin 

bir kaç gün geri kalmasının mazur görü!mesini muhterem 
mü,terilerim'zden rica ederiz. 

g~i~ Çünkü burun ~k bilyilk • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
lunu tek gözün öteki tarafa hak· 1

1
9 Deniı Levazım Satınalma Komisvonu 116nları 

muına .. mutlaka azçok engel olur. 
Bir de ~ören tek göz sağda mı. 

yoko;a solda mı olmalı? 0 da tek M. M. V. Deniz Merkez Satana ima Komisyonundan: 
gözlünün bulunduğu memleketteki Tahmin edilen bedeli 24000 lira olan bir adet Şalopanın unahne aıt pa-
yol nizamına göre değişir. Yolda oto zarlık münakasası 17 şubat 938 perşembe günü saat 14 de vekalet binasın· 
mobiller sağdan gidiyorsa. soldan da müteşekkil komisyonumuzda yapılacaktır. 
gelenleri çabuk cörehilmek için, İmal resmi ve şartnamesinı gormek ıstiyenlerin her gün. münakasaya iş. 
sol gözün gi:rmesi. otomobilleri sol tirak edeceklerin de mezkur gün ve saatte 1800 liralık teminat mektupla-
dan giden memleketlerde de saıı. n \'e kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. (708) 

ı özün lizım olacağı şüphesizdir. 5 --~ --------------~~~------
Şu kadar ki hususi otomobil sa

hipleri, bir zamandanberi, yabancı 
memleketlerde gezmiye gitmeye 
heves ettiklerinden otomobil !lahi
bi olan tek gözlil zatın şoförlük et
miye kalkışması kanşık bir iş o
lur. Gideceği memlekette yol niza 
mı saj?dan mı. soldan mı? •• 
Şoförün ivi gördükten ha'lka ça· 

buk çabuk karar vereblmesi 
de lazımdır. Bir ~·ol üzerinde ~·üz 
kilometreden ziyade hızla l'ider· 
ken öniine- hir engel çıkınca ııtör
mesile- huna k81'Ş; vapanıtı iş ara
sında hi(' vakit l'eCmf'mek kahil de 
ğildir. Fakat ~eçc("ek vaktin pek 
kısa. saniyeden az olması. tehlikeyi 
atlatabilmek için pek miihimdir. 

Bereket versin ki bozuk ve dö
nem~leri çok yollarda otomobilin 
o kadar hızla yürümesine im.kb 
olmadıtmdan, o kadar çabuk ftliye 
cek zekAya da lfhum kalmaz. 

lstanbul Telefon Müdürlüijünden: 
Müdürlüğümüz Merkez binası ark asında.ki arsada mevcut duvar üzeri· 

ne demir parmaklık çıkılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme, 
17 - Şubat - 938 Perşembe günü saat 15 te Müdürlük binasında toplana
cak Alım, Satım Komısyonu huzuru nda yapılacaktır Keşif bedeli 952.68, 
muvakkat teminat 72 liradır. Muka vele, Eksiltme. Bayındırlık işleri ge
nel. hususi ve fenni şartnameleri. proje. keşif hülasasile buna müte • 
ferri sair evrak her gün Levazım Da iremizde görülebilir isteklilerin mez 
kur gün ve saatte muvakkat temin atları ve en az 500 liralık bu işe ben
zer iş yaptıklarına dair ıdarelerınden almış oldukları vesikalara istına -
den lstanbul Nafıa Miıdurluğtinden yazılmış ehlıyct ve ticaret odası vc
sikalarile müracaatları ı 634 ı 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Kom:syonur:d:1n: 
lstanbul Universitesi Merkez binasının <7191 lira keşifli catı kurşunla

rının tamiri 17- 2-938 Perşembe gunü saat 15 de Unıversıte Rektör
liığünde pazarlıkla yaptırılacaktır. 

isteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Jstan
bul Bayındırlık Direktörlü~nden eksiltme tarihinden bir hafta evvel 
alınış olduklan müteahhikllk ve ticaret odası vesikasile 54 liralık. muvak 
kat teminat mektuplarını hlmll ol malan lAzımdır. 
Şartname her ırün Rektörlükte 2örülür. (757) 
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SAÇ BOYALARI 

JUVANTIN 
~~~---"--
" KUMRAL • SiY AH 

Ter ve YJkanmakla kat'iyyen 

çxkmaz; tabii renk veren ta· 

mnJDlf yegane ııbbi ıaç 

boyalandll'. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU - lST ANBUL 

SÜNGERCİLİK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi iDARE MECLiSiNDEN : 
Şirketimizin umumi heyeti 15 M~ 1938 tarihine müsadif salı günü 

saat 15 te Galatada Sümerbank binasındaki merkezinde adiyen topla
nacağından Şirket esas mukavelenameei mucibince en az kırk hisseye 
malik hissedarliırm mezkilr gün ve saatte Şirket merkezinde asaleten 
veya vekA.leten hazxr bulunmalan ve içtimaa takaddüm eden on gün 
zarfında malik olduklan hisse senetlerini Sümerbank veya İş Banka. 
sına tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası almaları ilin olunur. 

Müzakere ruznamesi : 
1 - 1937 yılı muamele ve hesaplan hak.kında İdare Meclisi ve mura.

kıp raporlarmın olmnmasr, 
2 - Mezkilr yıla ait billnço ve kir ve zarar hesaplarmm tasdik ve 

kabulü ile İdare Meclisi azalarmm ibrası, 
3 - Temettuun sureti tevzii hakkmda İdare Meclisince yapılan teklL 

fin tetkiki, 
4 - İdare Meclisi azalıklan için intihap yapılması ve huzur haklan

nm tayini, 
5 - Murakıp intihabile ücretinin tesbiti. 

lstanbul Komutanhğı ı ı 
ilanları 

Selimiye kışlasında Haydarpaşa 

hastanesinin jşgal ettiği kovuşlardan 
bir tanesinin ve tavan kirişlerinin ta 
mhi ihalesi açık eksiltme ile 21 şubat 
938 pazartesi günü saat 15,30 da ya 
ptlacaktır. Muhammen keşif bedeli 
863 lira 60 kuruştur. llk teminatı 28 
liradıt. Şartn&mesi hergün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. lstek.. 
lileriıı ilk teminat makbuzu veya mek 
tuplan ile beraber 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ile beraber ihale gllnü vak 
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan 
lık Satmalma Komisyon'Ulla gelmele
ri. "650,, 

* lstanbul Komutanlığına bağlı la-
ta.at hayvanatı için 600 ton yulafın 
kapalı zarfla ihalesi 25---şubat-938 
cuhıa günü sat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 34500 liradır. Dk 
teminatı 2588 lira.dır. Şartnamesi her 
gün komisyonda öğleden evvel görü 
lebilir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplan ile 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. cil maddelerinde ya 
zılı vesikalarile beraber ihale giinil i. 
hale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık Satmalına Komisyonuna 
vermeleri "705,, 

• Istanbul Komutanlığına bağlı kt-
caat ihtiyacı için 21000 kilo sabunun 
ihalesi kapalı zarfla 28-şubat-938 
pazartesi gllnU sat 16 da yapılacak. 
tır. Muhammen kıymeti 5880 liradır. 

Harici Askeri Kıtaat 
llcinları 

750 ton 87 oktanlık benzin pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Tah
min edilen bedeli 225000 lira olup 
ilk teminatı 12500 liradır. !halesi 16 
şubat 938 çarşabma günü saat 15 te
dir. Şartname 1125 kuruş mukabilin 
de M. M. V. Satmalma komisyonun
dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü mad 
derinde istenilen belgelerle birlikte 
füale günü ve saatinde Ankarada M. 
M. V. Satmalma komisyonunda ha
zır bulunmaları. "714,, "565,, 

Dk teminatı 441 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. Isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. cU maddelerin. 
de yazılı vesikalarile beraber ihale 
günü ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda lstanbuI Komutanlık Satı
nalma Komisyonuna vermeleri. "707,, 

* 3. Kor için 46 çeşit evrakı matbu-
anın açık eksiltme ile ihalesi 25 Şu
bat 938 Cuma günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen ıtutarı 272 
liradır. Ilk teminatı 21 liradır. Şart
namesi her gün öğleden evvel ko -
misyonda görülebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektupla
rı ile beraber ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

Satmalma komisyonuna gelmeleri 
(777) 

TAN 

il 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçü~ Cari He&apl~r 

ikrami'ie pl&.nı== 
4 adet 1000 liralık-4000 lira 
8 '' 500 " -4000 '' 

16 '' 250 '' -4000 ,, 
76 ,, 100 ,, -7600 '' 
80 " 50 '' -4000 " 

200 '' 25 '' - 5000 " 
384 

" 
28600 

'' •r ............................. ..........-...a 

1 
Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylil, 1 1 
BirincikCinun tarihlerinde çekilecektir, 

._....~ .... _._.......... .. ...........,.._. 

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

LiSELER ALIM, SATIM KOMİSYONUNDAN: 
Gideceği yer Eşyanın cinsi Sandik mikdarı Takriben ağırlığı 

Adet Kilogram 
Istanbul ll ve- Fizik, Kimya ve 
Ilçelerine Biyoloji aletleri 383 22050 
Diğer Il ve Il- Fizik, Kimya ve 
çelere Biyoloji aletleri 134() 82090 

. 
B. Kilo tahmin B. 
Kr. Sa. 

1 25 

6 75 

) 

) 
) 

ilk teminat 
Lira Kr. 

. 436 25 

Eksiltmenin yapılacağı 
gün ve saat 

15-2-938 
. saat 16 da 

7 - 2 • 938 ~inde kapalı zarf u suliyle eksiltmeye konan yukarıda cins, ınikdar, ağırlığı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı aletlerin nak· 
liyesine istekli çıkmadığından Pazar lığa bırakılmıştır. 

Pazarlık yukarıda gösterilen gün ve saatte yapılacağından isteklilerin Ticaret Odası vesikası, bu gibi nakil işleri yaptıklarına dair Resmi dai
relerden alınış oldukları belge ve ilk teminat makbuzları ile birlikte belli gün ve saatte Istanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan 
Liseler Alım, Satım Komisyonuna gelmeleri. 

Şartnameler Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (776) 

Y elekcebi fenerleri, aalrip olan 
için bir kıymettir. 

Küçüklüğüne rağmen 

~ çok ~ yarar. 

L j Galata, Voyvoda cadde.i No 30 

~-.. --!~':'.!!::':.!!!::.] 
Akay işletmesi Müdürlüğünden : 

Kurban Bayramına müsadif 11, 12, 13, 14, Şubat Cuma, Cumartesi, 
Pazar, Pazartesi günleri Akay hatlarında Pazar Tarüesi tatbik olunacak 
tır. (747) 

- .. - ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
. 

1 - Şartname ve Projesi Mucibince Cibali Tütün Bakım evinde yap
tırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 10124 lira 64 ku nı§ ve muvakkat teminatı 760 lira
dır. 

3 - Eksiltme 25-2-938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat ıs de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şu besindeki Atım komisyon.unda yapı• 
lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler elli bi:ı: kuruş bedel mukabilinde levaZım 
ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaiki m.; 
hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası alm81:arı ıa
zımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve beşinci maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasını ihti· 
va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar 
yukarıda adı geçen alını komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olması lazınıdır. (800) • 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 33 
R.ŞI GEL · . 
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!<REMLERI 
Tüp 20 - Vazo 50 Kr. 

'1RIYANYINLERI 
Küçük 35 - nuJiik so. Kr. 

RUJ V~ ALLIKLARI . 
Ruj 30 - 50 - .100 Kr. Allık 35 

TIRNAK CiLALAR! 

ıo - 20, Sedef-30 -40-Kr. 

KOL O N ·Y .A S 1 

90 derece 25 - 40 - 70 - 130 - 250 K.r. 

L O S Y 0 -N L A· R-1 
90 derece 25-40-70-130-250 Kr. 

NESRiN -KOLONYA 

ve L O S .Y O N I.; A R 1 
15-25-40-60-100-250 Kr. 

LEVANTALARI 

25, Orta 50- 75, Lüb 100 - 200 Kr. 

s o . ~ 

R-_M .. E S .1 
Paket ıs. Sürmedanlığile 20, Lüks-~ Kr. 

\IRIKLIK, ESNEMEK ve RAHA VET .-r Hastalıkl~ pişt~~ı~ır, fa~at onları 1 

ile karşllayabilirsiniı ! 

GRIPIN 
Radyolin müesseselerince hazırlanan 

ve Türk kimyevi müstahzarlarının en 
muvaff aklanndan biri olan o ilaçtır 
kf vücudü nezle, grip, bronşit hasta
lıklarına kar§ı kale gibi müdafaa 
eder, harareti süratle düşürür ve 

bütün ağrılan geçirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
Taklitlerinden eakmmz ve her yerde ısrarla 

G R 1P1 N isteyiniz. 
, . • ... •• t • • ... .. 

BAYRAMLIK ., 

NECiP BEY 
MAMULA Ti N DAN 

Sabit esanslar, kolonyalar, kremler, pudralar. rui· 
lar, sürmeler, sabunlar, dlJ macunu, tuvalet 1j 

takımlan, zarif •işelerde loıyon)ar ve bilcümle yerli ve Avrupa ı 
mamulatı gayet ucuz fiatlar'a satılıyor. i 

c• --:.• Dc;>osu: Eminönü, Necip Bey, No. 47. :-----
~,.... " M""L ·" ... 1 ....... s t . ~ u .. :: c.< ~u[~cr \.J.S ı•·~c .. l. cuı c .nc.ma 

C~om~svocur.dan: 
Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı o1an 35000 kilo ekmek 

pazarlığa konulmuştur. Ilk teminatı (289) lira ve beher kilo ekmeğin 
muhammen bedeli 11 kuruştur. Pazarlığı 14-2-938 tarihine rastbyan 
t azartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenle -
rin her gün ve pazarlığa girecekler 1" belli gün ve saatte Gümüşsuyun
u mektep binası dahilindeki konıU:rona müracaatları ilin olunur. (379) 

T A N 

YERLi 
MALLAR PA~.1111;~~ 

lstanbul Üniversitesi A.~.P. Komisyonundan: 
Cinsi Muhammen fiyatı Mikdan Muvakkat teminatı 

Asitfinlk 120 Kr. 200 Kilo 
Gılserin 130 " 800 

" Formalin 100 .. 200 
" 111 L. 

Tıp Fakültesi Anatomi laboratuva nna alınacak üç kalem ecza 25-2-938 
Cuma günü Universite Rektörlüğün de ihale edilmek üzere açık eksilt
meye konulmuştur. 

isteklilerin 2490 sayılı ihaUıt kan ununda yazılı belgelerle mezkıir gün 
komisyona gelmeleri. Şartname her gün Rektörlükte görülür. (756) 

I 

10 - 2 - 938 

ÇiÇEK ve GÜL SULARI 
30 - 50 - 75 Kr. 

N E R O L I ve 

GÜLLERi 
1 gramlık 40, 5 gramlrk 175 Kr. 

PUDRALARI 
Küçük 25, büyük 40 Kr. 

SABUNLARI 
5-10-15-20-25-30 Kr. 

TRAŞ BIÇAGI, 

KREM ·ve SABUNLARI 
10 adedi Hasan 35 Hasan Paslanmaz 50 Kr. 

SAÇ MÜSTAHZARATI 
Sabun 25 - 50, Tribofi) 75 Kr. 

D A N T O S 

DIŞ MACUNU 
7'h - 12~ - 20 Kr. 

DIŞ F 1 R ÇALA R.1 
20-25-30-40-50-60-75 ıc. 

elektrik lambası 

En çok •ürer 

elektrllc plllerl 

ln çok deyen11 ,,. dehe 

feıJe •tık vertr . 

.EVEl?EADY 
BOUlll.A lli'RA'Dl:'R'L'E'R 

IS TAN BU&. ANKARA I Z M 1 R 

Bayramhk Elbisenizi 
UCUZ ve iYi ALMAK iSTERSENiZ 

Mağazamıza uğramadan almayınız. Fiyatlıırımız rckabctsizdir. 

Bahçekapıda Orozdi · Bak l::ır;a:mda 

ULUS BÜYÜK ELBiSE DEPOSU 
Huıuıi 11marlama dairemiz vardır. 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Askeri· Mtl7Jfı Kurban baynumnna birinci günü kapalı '**1 gtinJerl .,. 
~- "'769.. . 


