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BAŞMUHARRIRl-c AHMET EMiN YALMAN 

Bir Almanyada Gayritabii 
Çekoslovakyada Bir Tecavüz 

Endişesi Hüküm Sürmeğe Başladı 

, 

Bir Adsız 
Kahraman 

B. Benes Dün. Ordu Erkinile 
Hudut Istihkimlarını Tetkik Etti 

[Ahmet Emin Y AlMANl 

E nelki alqam ıeç ....kit, 
DMtbaaclaki odama tam

Yüksek Rütbeli 20 Alman Zabiti lsviçreye Geçmiş, 
Eski Veliaht ta Pasaportsuz Avusturyaya Gitmiş 

madıtnn bir ziyaretçi ıeldi. Ma- Parla, 10 (TAN) - Almanyada hü-
Yi bir İfçİ ıömleii üzerine bir küm süren sükUn ve aükt\netin gay
palto aiymifti. Kıyafeti de le- ritabit olduJuna dair çok c~ haber 

• • _._. _, ___ 1er pllyor. Bu haberlere gore Alman 
DUSdi. Gözlennde z... V&U11U- teleri hükUınetin icraat ve niyet 
,ordu. Namualu Ye diiriUt bir ~ katiyen haberdar olama -
:n.tanclq teaiı:ini y&plJOl"du. dan tntipr ediyorlar. Bir aralık Al-

Kar,ıma oturdu ye mukaddi- many.ada bazı yeni hidiseler çıktığı 
meye lüzum ıCSrmedea fQ .aaJe- pylalan duyulmupa da bu şayialar 

teeyyüt etmemiftir. Buna mukabil 
d 16~ledi : ~- •ı- ..,. Almanyanın komfUSU olan mem1e -

•- Ben wrslslDI ftl'llllyen ltlr ketler, bilbam Çekoslovakya mat -
'fttandapm.. ı.tanbal- on h1a in- buatı Abnanyadald yeni teşkilat ve 
pat itçisinden doku hini, tıpla tayinlerden hiç te hoşnut görümnü
Haim phl mmatuam v-P wr- yorlar. Meeell Rayıpıavın erkanihar 
__... vaziyetinde W-Qer'lar. biye reisliğine getiribnesi Çekoslo
Bea huna olqaa hirfq sMYle vakyada çok ciddl endişelere sebep 
1'ülp ıeçb'ordmn. Birkaç Pin olm\l§tur. Çünkü bu Genera~l~~~ 
evvel (neme lblm Uhn17etl) ...... yanın harp UJ#rf &UiltTe atı mak 
laklı ltlr )'UIDUI olm4um. bunal ve harbi .---pDarı memleketinde Y'IP'" 
ettlilm •atandqbk '9Uifem jl.. m8k esamna dayanan .pJAnlatın Anıl· 
dm IDlntle caalaadı. .__.. UcUr. 
,_.._ .,_ ..... ..,....._ Pnldatt Mntlz ,.ıen lıaberlere aB 
llm ... ~ wapıı.1a m .... n- n, Çekoslovak Oümburrem B. Be-
'"1vn""""' Rn ı..... '--• al~ bJI. ftAC P'D"1nt1a ,.,.'lıı:&I'ln~arbjye reisi ve 
A ıll ... +e w .. _.. esMnı oldulu halde bu-

Muhatabıma .... bir .... 
baktım. Umnwdıtı bir dald

bda ,_ bir Deri nwN6k btfetmft 
bir Alim daha fazla aWm du,ama. 

(De.,.. ' tldde) 

SolJ&.uefal Gö•üıiı ıajda Y ulwdi aı~iıul ... L.uuwa .. ...,rif ..,,.,..., ... Sır•ı.. 
ispanyadaki Gönüllüler 

.. llatınma bir .... nve1 Maliye L d d M .. k 1 
=.::~~=.: on ra a uza ere er 
il mOkelletleri arumc:la vatanc:lafhk H ~':=l A ~ Ed• 

Buz Adası 
Akmakta 

De. vam Ed:y or 
=:;e._cı.ır-~ .ıu,.ıuı.. ma u~ır.a.m ıyor 

"Ta)'mls ıuetesmm lumcl sayım- ~1i1rPflrm~.;.:.. .... -~-ilU~~:.;. m açun1z ınsntere Maliye Nezareti.. Londra. ıo CA.A.) - Fransanm 
Din birtakım tefekkür mektuplarına Londra eflri B. Corbtn, B. Eden ile lam mü.fkülita ıewlüf etmekte ber 

üf edeniniz. Bu mektu laruı görüpnüştür. Görüpnenln mevzuu dev~dır. -:! plan kendilerine ~ ihtimal ispanyadaki gönüllülerin ge Yüııde bir mesele.tni mevzuubahis 
m ta ' ~& en rl çatmlmuı ve bllhassJ muhariplik etmiyecek olan bir formül tetkik edil 
~ azlılmdan ..-Jet eden ve hukukundan buılannm tanınması- mekte oldutu zannolunmaktadır. 
~ haztne91 aleyhine ve kendi edecek olan ..n .. .ae birin tee- l Devamı 7 hadde] 
lehJerlne olarak bata Japıldıtuu 11e-m a•ln=taç~----==-3== ....... =======--===ı1:=======-=== 
:.U~ez=.~t,t ~= RomangaJa Yine . Buhran 
u1 bJzmetirıl gördn diye; hem de 

tıemlz ve yüksek bir vatandqlık te- y • B k• 1 G =:-~ ı..::_m·~ enı aşve ı oga 
~;.:~::...z-!! Dün istifasını Verdi 
Bunlara karp: "Vergtmf kanun 61-
tülerine göre veremiyorum. Kendi
IDl borçlu bisaedlyorum.,, diyen bir 
tek vatandaş çıksa. öyle anladım ki. 
lrfallye VekiUmiz · derin bir hb du
~ 

s.na müracaat eden vatandqm 
lldını ve adresin! ve vergi vulyetine 
dair temiz bir vatandq hllıdyle ver
dlji umuml izahatı, bir mektupla, 
~am hediyesi diye Bay Fuat ~
rabya bildırdim. 

Sovyet Rusya da Romanyaya 
Şiddetli Bir Nota Verdi 

Ptl. Şmil 
Moskova, ıo - (A.A.) - "Şimal 

Kutpu" istasyonundan verilen maltı 
mata göre, Papanin kampının ban
gizi 9 tubat saat 18 de 72 derece 8 
dakika fimaU arz dairesi ile 19 de
rece 38 dakika batı tul dairesi üze.. 
rinde bulunmakta ve hararet dere
~ sıfırın altında 18 derece lclL 

S mntılan oldulu · söyienen ha 
vergi kaynajuım ne deieceye 

kadar ehemmiyeti olduğunu ve va
tandqm bana verdili maltimattan 
De dereceye kadar ameU netiee çıka
caaım bilmiyorum. Yalnız aezıdilim 
bir nokta varsa İstanbul vergi "1• 
rinde umumiyetle bir sistem delifik
Utine lhtiya~ oldufudur. 

Parla, 10 (Radyo) - Gece buraya 
gelen haberlere göre, Romanya Bat
vekili B. Goga Kral Karole kabine
nin istifasını vermiştir. B. Goganın 
bu ani istifasının, dah1U güçlükler 
yüzünden ileri geldlji anlaphyor. 
Kralın BqvekAleti kime tevcih ede-

ceif. henüz ma16m delildir. -----------

htanbul memleketin iktısadl bir 
lllerkezi llfatiyle ehemmiyedı\l bir 
aralık: biraz kaybetmişti. .. BU · ta
ba dolayısiyle itlwlA:tunı;• 
lebenine yatııı'btr!i. 
da foplannuftu'. y . 
ta.tztn mühlm bir ~-~~ 

[De-- ., 'ilfltjreıQ 

Rnyamn protatoaı 
Moskova, 10 (A.A.J - Tas ajBDSI 

bildiriyor: 
Sovyetler Birliğinin Romanyadaki 

maslahatgüzarı Butenko'nun eısrarb 
bir IUl'ette ortadan kaldırılması üze. 
rine. Sovyetler Birliği elçiliği Bük
reş hükômeti nezdinde protestoda 
bulunmuştur. Butenko'nun faşist 

teşkilatın veya faşist parttsfnin siya
si bir cinayetine kurban olduğu fÜP
hesiz bulunmaktadır. 

Sovyet hüktimett de. Bükreeteld 
el~iliji vasıtasile Romanya haricl~ 
bakanlığına flddetU bir protesto ... 

{Dnaml ., lfteldeJ 

Bayram 
TAN, batün olaqaealara

ncı Karhan Btqnllftllll laıı
lar. 

* Gasetemls, tlifer reli1ıle-
rirnis ,ıw ba)'f'Clnl ,inlerin
"• gıN.tı,,aed, PinliJlı ,.._ 
IHUI:. oe 7C1Z1 ilttiyac:a, laer 
saman oPllafa fibi "IC.,.,ıq,, 
re/ilıimia 14rJUlllan lemin 
-'UecMılr. 

•••••••••••••••••••••••••• 

S t 1 k .ttenerDançe - Ka •amıt caacıesı uzer1J.1. a 1 1 de tramvay durağında, 5000 metre murab. 

V•ıllaA baJ çf4:eldi. bağlı ve meyvalJ bahçe içmde 
A vnıpa tarzı mimarisinde yapdm11 gilzel 

bir villlt aatıltktır. izahat için Bahçekapıda Liman hanın
da uma kat 63 numarada Umum Emllk İşlerine mttra.. 
,.,uı.t effilmPlri 1'P.1Pfnn ~ 22'77~ 

Vaziyet mi? 
B. Celal Bayar Ankarada 
Başvekilimiz Gölcük 

Ve lzmitte Mühim 
Tetkikler Yaptılar 

8. Cehil Bayar ve Dr. Aras Diin 

Akıam lzmitten Ankaraya Gitt:ler 
BatvekiUmlz B. Celal Bayar • 

din saat 10,30 da, yanmda Ha· 
riciye Veldllmlz Doktor Tevfik 
Btlttfl Ana olduta halde Pera· 
palastan aynlmıılar ve doiru-
ca Dolmabahçe sarayına ritmlş 
lerdir. ea,vekll ve Hariciye Ve 
kili buradan bir motörle Koea
tepe muhribine g~mlşler ve 
Gölcüie mtiteveecihen şehri· 
mizden ayt'ılmışlardır. Başve-

ldl ve Hariciye Vekilini şehir 

adına Vali 'Ostündalla Emniyet 
Mtldürü Salih Kılıç uiurlanut
lardıT. 

yar, refakatinde Hariciye Veki
li Tevfik Rilftl Aru olduta 
halde, bugün saat 11,30 da hir 
harp gemJsi ile Gölcüğe geldi. 
Gölcükte İzmit valisi Rimit Os 
kay, Amiral Şükür Okan, A· 
mlral Mehmet Ali. Amiral Fah· 
rl, Gölctlk kaymakamı, komu
tanlar ve halk tarafmdan karşı 
landı. Bir lota uker de selim 
resmini ifa ettL 

Bapeldl Gölcükte bulunan 
Yavn harp pmimizi gezdi. 
Havan, tersaneyi. askeri fab
rikalan, Gölcük tuglhlarmda 
yapılan "Atak,, ıemisi inşaab-BGfVelrilimiz I zmitte 

İzmit, 10 <Tan Muhabirin
den) - Başvekil B. Celil Da· 

111 m tetkik etti ve izahat aldı. 
• (Devamı 7 racideJ 

Yeni Bir Deniz Kazası 

Aksu Vapuru Sinop 
önünde karaya oturdu 

Fakat Vapurun 136 Yolcusu 
Karadeniz Vapuruna Alındı 

Dd gece evvel kopan karayel fırtı- leri i1d iskeleye uğradıktan sonra sı
nası ve kar tipisi, Karadenizde hafif noba gitmek üzere yoluna devam• 
savU§turulan bir kazaya sebebiyet den vapur, perşembe akşamına dot
vermi§1.lr. Denizyollan idaresinin ru gittikçe artan kar tipisi yüzünden 

Aksu vapuru Sinobun on mil kadar önünü göremez olmuştur. Tipinill 
garbindeki Inceburun mevkilnde ev- şiddeti sahil fenerlerinin de görül • 
ve1ld akfBJI) saat 18,30 da karaya o- mesine imkan vermediğinden pml. 
turmuftur. sahille irtibatını kaybetmiş. ince bu-

Aksu vapuru. mutat postayı yap- run fenerini tutabilecek surette .aey
mak üzere geçen salı günü 138 yol· re bapamıftır. Fakat. Upi çok k.U 
cu ile Istanbuldan Karadenize kalk- olduğu için, vapur. biraz sonra ince 
JD)ftır. Çarpmba ve perşembe gün- (De"""" 7 ~) 

Başmuharririmizin Açtığı Dava 

Recai Nüzhet Dünde 
Mahkemeye Gelmedi 
Dünkü celsede Ahmet Emin Yalman, Avni layer'fa 

ifadelerindeki Tenaknlan Ortaya Koydu · 

Diinldi t:el•eJe (soldan) Avni Ba7.,., cıvulıatı 
Nuri H B.,..,._.,.ir.imia 

r Tafail~t idn l6tfea ayfayı çnüinb 1 
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Başrnuharririmizin Açtığı Dava 

Recai Nüzhet Dün de 
Mahkemeye Gelmedi 
Dünkü celsede Ahmet Emin Yalman, Avni Bayer'in 

ifadelerindeki Teaokusları Ortaya Koydu 
Gazetemız Başmuharriri Ahmet 

Emin Yalman'ın Rec · Nüzhet ve 
Avni Bayer afeyfıme •açtığı dava
nın muddeiumumilikçe hazırlık tah
k katı yapılmış ve madde fasri1ıfle 

hakaret: uçu tespit. edilerek iunme 
davası §eklinde asliye brrinci ceza 
mahkemesine sevkolunmuştu. 

Mahkeme dün ba davaya bakma .. 
ğ başlamıştır. Recai Nuzhet mahke· 
ıneye bir telgraf çekerek bir maze
rc: ti olduğunu ve gclemiyeceğini bil
d rmiştir. Avukatı Etem Ituhi, Avni 
Bayer ve avukatı Nuri gelmişti. 

Avni Bayerin fsficvaOı yapılmış

tır Pro tosunda bahsettiği bin li
rayı, ruhsatiye almak için değil, pla
kalı bir otobus almak maksadı1e ver
dığini, bu protestonun ancak hu
kuki bir mahtyeü olduğunu,, bir su
retinin Valiye tebliğ edilmesindeki 
maksat, kendi otob' işini yürütmek 
bulunduğunu anlatmıştır. 

Mahkeme I"i ısinin suallerine ver
d gi cevaplarda şu ifadeler de bultın 
muştur~ 

- Ahmet Emine bin lirayı mua
yenehanemde verdim. Teşrinisani -
nin ya 12 sf veya 13 u di. Kendtslne 
bundan bir hafta evveı, yani ayın ya 
dört, ya beş, y.a altısında telef011 et
tim. "Plakalı bir otobüs al<."ICağım, 

görüpnek i$tiyorum.,, dedim. "Pek 
ala, ben akşam uğra:rimy, diye cevap 
~erdi. Ya ertesi gün veya bir gün 
sonra geldi. Tekltfimi kabul etti. An
n mden btn lira aldıttı. Uç tanesi yüz 
Ilrahlc banknottn1 bir kısm1 10 ve 
~ liralık pı:rralardt. Bankndm gel
digi gibi yüzer liralık paketler ha~ 
linde idi. Elli liralık kadar tek lira
lık vardı. Madeni para yokta. 

Reis - Anneniz bu parayı nere • 
den tedar.üc etti? 

- Arsa, ev falan bir şeyler sattı. 
- Sattığı ne idi? 
- B.ilm:iyorwn. J\urumıdcn soru -

.ı1UZ. 

Plakalı otobü• mil~ 

ruh6atiye mi? 

Mahkeme reisliğinin diğer sualle • 
rine cevap olarak Avni Bayer dedi 
ki~ 

- Protesto, avukatım Yusuf Ke
rı.anın yazıhatıeshtde yazılrtuştır. Ben 
kendim yazdım. Orada bulunan iki, 
uç zat ta fikır verdiler. Avukat Bor
saya gidecekti. Acelesi o1duğtt fçin 
sathi surette gözden geçireli. 

- PlAkalı bfr otobüsten bahsedi
yorsunuz. Halbukf protestonuzda 
"Bin lirayı ruhsatiye f çfn verdim,. 
diyorsunuz. 

- Evet, burada bir mübayenet 
vardır. Benim ilk müsveddem böyle 
değildL Yazı makinesinde 7azılırken 
kaçmış olacak. 

- imza ettiğiniz protestoyu oku
madınız mı? 

- Okudnm, fakat gözümden kaç
mış. 

- Recai Nüzhetf tanıyor musu-
nuz? 

- On beş senedir tanıyorum. 
- Notere beraber mi gittiniz? 
- Evet, ben birinci noteri tanı-

yordum. O altıncı noteri tanıyor
muş. Ben tanımıyordum, kendisi de 
zaten adliyeye gidecektL Beraber 
gittik. 

- Bir:incl rıoter:I tamdıltnız hal
de neden onunla birlikte tanmıadı
ğınız n~e glttiniz? 

- Beraber çıktık, yol fizeıinde fdi. 
- Noterde parayı siz mi ver~ 

niz? 
- Evet. ben verdim. 
- Hepsini mi? 
- Hepsini ben verdim. 
- Bu proteıtoyu göndermek için 

5izi teşvik eden oldu mu? 
- Hayır, olmadı. 

- Borcunuz var mı? 
- Hayır, hiç borcum yoktur. Yal-

nız dayım Uıtfiye bir otomobil sa
tışından dolayı 270 lira borcum var-
dır. . 

- Kazancınız ne kadardır? 

- Senede 10, 12 bin, bazan da 
15,000 Ura tutar. 

- Geçen celsede 4, 5 bin lira de
ınfştiııiz.? 

- Seneden seneye değişir. Arada 
ticaret · eri de yaparım. 

- Bu kadar kazancınız olduğu 

halde bin lirayı neden annenizden 
a!dınız? 

- Çünkü otobüs onun namına alı
nacaktL 

Başmuharririmizin sözleri 

Istanbul valı1iğinin, A vnJ Bayerin 
protestosunu müddeiumumiliğe ha -
vale yolundald teikeresi okundu. 

Vali, Avni Bayer tarafından Ah
met Emin Yalman'a çekilen ve bir 
sareti vatfüğe tebliğ olunan bu pro
testoyu "Bir devlet müessesesini a
li:kndar etmesi,, dolayısile gönderdi
ğini ve icabının yapılnuısını bildiri-
yordu. 

Müddeium miliğin Avni Bayer ve 
Recai NU.zhet hakkındaki iki tezkere
si de okundu. Birisinde madde tayi
niyle hakaret suçundan dolnyı ~i
hata lüzum gösterildiği? diğerinde 
suç tasnii unsurları tamam olmadığı 
i\in bu suçtan dolayı takibat yapıl· 
madığı bildiriliyordu. 

Ahmet Emin Yalman'a bir diye -
ceği olup olmadı ı soruldu. Başmu
harririmiz dava istidası muhteviya
nı teyit ettikten sonra dedi ki: 

- Ortada suç unsurlarını ihtivn 
eden bir protesto- ve bunun hazırlan 
masındaki amil ve vasıtalar var. Bir 
de bu h!d' enin tevili yolundaki 
gayretler var. 

Avni Bayer, tevil yollarındaki üa 
delerinde ~m va ıtamla sadece 
bir otobfıs tedarikini düşündüğüniı 

ve binlirrtyı ruhsatiye parası diye de 
ğfl, otobüs bedelinfn avansı diye ver
cttğfnt iddiaya çalışıyor. 

Ben gazetecilikten uzak kaldığım 
on sene müddet içinde ticaretle uğ
r&itım. Fakat bulunduğum şirket i
çindeki Tazifem, ingi1izce muhabere 
fle meşgul olmaktan, Ankarada taah 
hUt işlerini takipten, malzeme tesli
mi için Eskişehir ve Kayseriye git
mekten ibaretti. On senelik faaliye
tim içinde bile hiçbir zaman otobüs, 
lastik alıctlarile temasa gelmedim. 
1934 senesinden 1936 senesine kadar 
olan zaman zarfında ikamet yerim 
doğrudan doğruya Ankara idi. 

1936 iptidasında gazeteciliğe dön
mek imkanını bulduktan sonra her 
türlü ticari faaliyeti keserek bütfin 
vaktimi ve alakamı gazeteciliğe ver
dfın. Gazetede, üzerimde toplanan 
vazife o kadar ağırdır ki başka bir 
işe baş çevirmeğe vaktim yoktur. 

ifadelerde tena.kuslar 

Protestonameye gelinceye kadat" 
Avni Bayerfn dfinyada vücudünden 
bile haberim yoktu. BütCın iş, nakıs 
tertip ve tatbik olunrnuı bir tezvir 
dolabından ibarettir. 

Bunun mahiyetini delil ve şahit
lerle tarnamile aydınlatacak vaziyet 
teybn. Fakat, yalnız Avni Bayerin 
ifadelerindeki tenakuzlar ve protes
tosunun muhteviyatı bile hakikati or 
taya koymağa küayet eder. 

Avni Bayer, plakalı · bir şasi için 
2300 liraya mutabık kaldığımızı id
dia ediyor ki, otobüs hakkındaki ma
kalemi yazdırmak maksadile bana 
verdiğini, valinin sözlerine atfen pro 
testosunun başında söylediği bin li
ra da bu miktarda dahildir. Halbuki 
tahldkatıma göre plika ve ruhsat 
hiç mevzuubahsolmadan bir otobü
sün asgari satı~ fiyatı 3750 liradır. 
Hazır otobüs bulunmaz, slparif fiıc
rıne yapılır. Ruhsatiye muamelesi 
de ancak mevcut bir otobüsfin mua~ 
yenesinden sonra yürür. Istanbul 
belediyesi, imtiyaz meselesi dolayı
sile yeni otobüse ruhsatiye vermeme 
yi usul tutmuş olduğuna göre, orta
da zaten satış mevzu ve .imkiını yok
tur. 

İfadelerdeki tenakuzlar o kadar 
çoktur ki, bunlan birer birer ortaya 
koymağı müdafaama bırakacağım. 

Yalnız şu kadannı soyUyeyim ki, Av 
ni Bayer bana teşrinisaninin 12 sin· 
de bin lira verdiğini ve bundan bir 
hafta evvel bana telefon ettiğini, be
nim kendi muayenehanesine gittiği· 
mi söylüyor. Halbuki, ben 16 teşrini 
evvelde Ankaraya gittim. Devamlı 

[Devamı 7 incide] 

EVKAFTA: 

Su İdaresi 
Haziranda . 
işe Başlıyor 
V akıflnr idaresine bağlı olarak ku

rulncak su idaresi hazirandan itiba .. 
ren faaliyete geçecektir. Bu idarenin 
mütedavil sermayesi şimdilik 120 bin 
lira olacaktır. Vakıflara ait suların 
doldurulması nakli ve satılma5ı bu 
idare tarafından yapılacaktır. 

Alınanyaya sipariş edilen §İ§e te -
mizleme ve doldurma makineleri ge
lecek ay içinde İstanbula getirile -
cclt, suların rnembalanna kurulacak 
tır. 

Taşdelen, defneli sulan haziran -
dan itibaren daha temiz, ve :fenni bir 
şekilde hazırlanacak, halka ucuz ola 
rak satılacaktır. 

Tarihi Kıymeti Olmıyan 
Camiler 

YekUnu dört yüıu bulan kadro ha
rici camilerden hangilerinin yıktın
lacnğı, vakıflar idaresi tarafından es
ki eserler koruma cemiyetinden so
rulmuştu. Bunlardan 150 kadan hak 
kında cemiyetten cevap gelmiştir. 

Tarihl kıymeti olmıyan bu cami
ler yıktınlacak ve arsalan satılacak
tır. Vakıflar idaresi, gelir kaynakla
rını artırmak istediğinden, fehrimlz 
de büyük apartımanlar yaptırmak 
tnsavvurundaclır. 

Selimiye ve Süleymaniye 
Camileri 

Mimar Sinanın eserleri olan Eaır
ncdeki Selimiye camii ile buradaki 
Süleymaniyc camiinin esaslı bir §C· 

kilde tamiri için vakıflar umumi di
rektörluğü tetkik1er yapmaktadır. 

Vakıflar idaresi, inşaat direktörü Rc
şatla belediye imar şubesi müdilrii 
Ziya bu hususta bir rapor hazırlamı 
ya başlamışlardır. 

ŞÜPHELİ ÖLÜM: 

Bodrumdaki Kuyud n 

Çocuk Cesedi Çnktı 
·Müddclumumfük, esrarlı bir ölüm 

tahkikatına el.koymuştur. Haydarda 
oturan Türk Süleyman, dün karako
la müracaat ederek evin bodrum ka
tındaki kuyudan fena kokular çıktı
ğını ve ışıkla bakıldığı zaman suyun 
yüzünde bir insan ccScdinin yüzdü
ğü gorüldüğünü ihbar etmlftir~ Po
lis, derhal itfaiyeyi haberdar ctnil~ 

ve kuyunun içinde görülen cesedi dı 
şanya çıkartmıştır. Bunun ayni ma
hallede oturan bir komşunun 10 yaş
lanndaki çocuğu MevlCıt olduğu an
laşılmıştır. Filhakika, MevlCıt on gün 
denberl ortada yokmuş. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Sabri ile Tabibi adil Salih Haşim ha 
dise yerine giderek vaziyeti ve cese
di tetkik etmişlerdir. Doktor Salih 
Haşim, cesedin on gün kadar evvel 
kuyuya düştüğü, zihirde cebre dela
let edecek hiç bir eser bulunmadığı 
neticesine varmış ve hakiki ölüm se
bebinin tesbiti için morga kaldırıl
masına tuzum göstermiştir. Morgun 
vereceği rapor vaziyeti aydınlatacak 
tır. 

Cesedin çıktığı kuyu, Türk Süley-

HADiSELERiN RESiMLERi: 

BELEDİYEDE: 

Beyoğlunda 
YeniSeyrüsefer 
Tedbiri Alındı 

Belediye, Beyoğlu yakasında sey
rüseferi kolaylaştırmak için yeni ba
zı kararlar :ırermiştir. Bu kararlara 
göre, Galatadan Taksime çıkacak 

motörsüz nakil vasıtaları Şi§hane -
Tozkoparan - Arslan sokağı, Kalyon 
cu ve Tarlabaşı yolunu takip edecek
lerdir. 
TepebaşıQdan istiklal caddesine ge 

çecek her nevi vasıtalar yalnız Te
peba~ • Yeniçeri - KaJlavi sokakla
nndan geçebileceklerdir. 

Tepebaşından yukarı kısımda oto
büsler İngiliz ıscf areti yanından Kal
yoncu - Hamalbaşı - Tarlabap yolu
nu takip edeceklerdir. 

Taksimden Galataya f necek olan 
hernevi vasıtalar Tarlabaşı, Çakmak 
sokak, Hamalbaşı, Arslan ağzı - Toz
koparan yolundan geçeceklerdir. 

Sürp Agoptaki Mezarlar 
Belediye Sürpagop mezarlığında

ki mezarları kaldırmıya karar ver
mlJ dündan itibaren allikadarlara 
on beş gün mühlet vermiştir, bu müd 
det zarfında kaldınlmıyan mezarlar 
doğrudan doğruya belediyece müna
sip bir yere taıınıu:aktır. 

Rıhtım Caddeıi için Kararlar 

Nafıa Vekaletinin rıhtım mütehas 
sısı Domayi, dün sabah belediyeye 
giderek imar müdürü Ziya ile, Li
man işletme idaresinin nhtım cadde 
sinde yapacağı değffikllk ilzerinde 
gôrU§InUştür. Alınan kararların bay 
ram ertesinden sonra tatbik edilecek 
tir. * Otobüs ve otomobillere kınlmnz 
cam konulması kararına kartı yapı
lan itirazlar belediy~e reddedilmiş
tir. Bu mesele, şehir meclisinin sah 
günü yapacağı toplantıda görüşüle -
cektir. 

Bebek - lsttnye Yolu 
Genişliyor 

Bebek - İstinye yolunun genişletil
mesi işine fiilen başlanmıştır. Bu ye 
ni yolun ortasına rastlıyan Rumelihi 
sarı mezarlığının kaldırılması karar 
laştırılmıştır. Belediye burada ölüsü 
olanlara on beş gün mühlet vermif' 
tir. Bu mühlet içinde kalan kemikleri 
nakledilmediği takdirde bunları be
lediye kendi vasıtalan ile münasip 
bir yere taşıtacaktır. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Bir Fransız Profesörü 

Şehrimize Geldi 
Fransanın Tuluz üniveristesi mede 

ni hukuk profesörlerinden Gabriye1 
Marti tchrfmize gelmiftir. 

Fransız profesörü, 15 şubat saat 
16,30 da hukuk fakültesi salonunda 
"yüksek mahkemenin mahkeme içti 
hatlarını tevhidi,, mevzuu üzerinde 
bir konferans verecektir. 

manın evinin bodrum katındadır. İ
çinde su vardır. Burası karanlıktır. 

Çocuğun buraya nasıl girdiği tetkik 
edilmektedir. 

Ankara coğrafya fakiiltesi talebeleri, memleket içinde bir tetkik seya
hatine çlkmışlardır. Bu resimde, gençleri Ankara istasyonunda hareket

ten önce görüyoruz. 

POLİSTE: 
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1 Ankarad n 1 
L ...... Telefon ve Telgrafla ...... J 

Bir Amele, Vinç · 
Altında Ezilerek 

Danimarka 1 e 
Bir Anlaş a 
İmzalandı 

Ankara, 10 (Tan MuhabirindPn)_;: 

Can Verdi 
Evvelki giın Haydarpaşada feci bir 

kaza olmuş, bir amele vinç altında e· 
zilerek ölmüştür. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Birkaç gün evvel İnglltereden Ka

rabük fabrikası için malzeme getiren 
bir Ingiliz vapuru Haydarpaşa rıhtı
mına yanaşarak yükünü boşaltmıya 
başlamıştır. Büyük vinç makinesi tuğ 
lalan boşaltırken, Taşköprülü Satıl 

mış isminde bir amele, vinç sapanı
nın altında kalarak çok feci şekilde 
ezilmiş ve derhal ölmüştür. Zabıta, 
vfnçi idare eden Yaşan nezaret altı
na almıştır. * Şoför Ahmedin idaresindeki 
2504 numaralı otomobil, Ortaköyde 
Ahmedin kullandığı kömür arabası
na çarparak parçalamıştır. Ahmet te 
başından yaralanmıştır. * Çöpçü Mustafa arabatılle Meci
diyeköyüne giderken, hayvanlar an· 
sızın ürkerek koşınıya ba§lamıılar
dır. Mustafa, müvazenesini kaybede
rek tekerleklerin altına yuvarlan • 
mış, sol ayağı kınlmı~ır. 

* Balat vapur iskelesinde fsmailin 
iplik fabrikasında bir yangın başlan
gıcı olmuş, fakat yetişen itfaiye ta
rafından sirayetine meydan verilıne
den söndürülmüştür. * Birkaç gün evvel limon iıtkele
sinde un tüccarı V ruıilin mağazasın· 
daki kasayı soyanlar, polisin sıkı a· 
raştırmalan neticesinde elegeçmiş -
tir. Bunlar ayni mağazada çıraklık 
eden Aleko ile Niyazi isminde 2 kişi· 
dir. Her ikisi de yakalanmıılarclır. 

MÜTEFERRIK : 

Hariciye Vekaleti Umumi Katıp yar 
dımcısı Nebil Batı ile Danimarka 
maslahatgüzarı tarafından imzala
nan ve Danimarkalı ihracatçılara 

Cümhuriyet Merkez Bankasında blo 
ke edilmiş bulunan paraların tasfi
yesine dair protokol İcra V ekıllcri 
Heyetince tasdik edilmistir. Buna 
göre, protokolün imzası tarihinden 
evvel Türkiyeye ithal edilen Dani
marka menşeli emtia bedelleri Turk 
lirası olarak Danimarka Mıllı Ban
kası namına Cümhurfyct Merkez 
Bankası nezdindeki hususi bir hesa
ba yatırılacaktır. Bu suretle hususi 
hesaba yatırılan mcbalığ işbu proto
kol ahkamına göre tediyat yapılın
cıya kadar Danimarkadaki hak sa
hipleri lehine bloke olarak kalacak
tır. 

Dahlliye Vekilimiz 
Ankarada 

Ankara, 10 (Tan Muhabirindenµ 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrü Kaya, Kalemi Mnhswı 

Müdürü Nejat ve Parti Başsekreteri 
Ziya ile beraber bu sabah Ankaraya 
döndü. 

Profesör Y ansen 

Tetikler Yapıyor 
Ankara, 10 (Tan Muhabirinden)-. 

Pr.of esijr Yansen Ankara şehir plAnı 

Üzerinde tetkiklerde bulunmak üze
re b~raya geldi. Mersin, Malatya, 
Antep şehir planlarını hazırlamak 
üz.ere, burada bir hafta ka1dıktan 
sonra Cenubi ve Şarki Anadoluya 
hareket edecektir. 

Daire ve Mektepler 

Dört Gün Tatil 
Kurban Bayramı münasebetfle, 

dün akşam bütün resmi daire ve mü
esseselerle mektepler tatil ecUlmtştlr. 
~unlar, salı sabahı tekrar açılacak
lardır. 

Söylendiğine göre, profesöre, bu 
vilayetlerden başka daha bazı vila
yetlerin de planlarını hazırlamak ü. 
zere tebli wler saP-ılmıgtır. 
~uumLEKE'lTE-: -~~~~~ 

Marafm Kurtulut Y ıldönümü 
Kahraman Maraşın 18 inci kurtu

luş yıldönümü, yann Eminönü Hal· 
kevinde merasimle kutlanacaktır. 

Bu toplantıda, bir ok hatipler söz 
alarak arnJin kurtuluş menkıbesi
ni anlatacaklar, sanatkAr Müntr Nu
reddin de Maraş türkülerinden par
çalar okuyacaktır. 
Gümrük Umum Müdürü Geldi 

Gümrük umumi müdürü Mahmut 
Nedim, Anknradan şehrimize gelmiş 
tir. Umumi müdür, dün gümrük baş 
müdürlüğünde bazı tetkik ve teftiş
lerde bulunmuştur. Bayramertcsi de 
İzmire gidecek ve İzmir gümrükleri· 
ni teftiş edecektir. 
Kullanılmıyan Radyolar için 
Kullanılmıyan radyoların ne şekil

de mühürleneceği kararlaıtırılrnış -
tır: 

Radyolannı mühürletmek istiyen
ler bir fstida ile radyo şefliğine mü
racaat ederek kendi gözleri önünde 
söktürecekleri, radyosunun marka -
sını, numarasını, modelini kendisi -
nin isim ve adresi ile ruhsatname nu 
marası ve ruhsatnamenin iptal edil 
diğini mührün üstüne yazdıracaklar 
dır. 

Mülhak Bütçeli idarelerde 
Çalı tanlar 

inhisarlar, vakıflar tahlüılye, hu -
dut ve sahiller sıhhıye, p<>sta telgraf 
ve telefon, devlet demiryollan hava 
yollan ve orman umum mUdürlillde 
ri gibi mülhak bütçeli idarelerde ça-
1ıpn tabip, eczacı, baytart mühendis 
ve kondoktör]erin 24 nisan 1937 tari 
hinden itibaren tekaOt maa§lannın 
tamam olarak verilmesi kararlaştınl 
mıştır. 

Denizbanka CeçenMUease.elere 
Bir Heyet Kıymet Biçiyor 

Denizbanka bağlanan müesaeseler 
den, evvelce kıymet takdiri yaptlrnı
yanlar için bir komisyon kurulması· 
na karar verilmiştir. Koml.syona, Ma 
liye Vekaleti tarafından İstanbul 
rnilll emlAk müdürü Şefik memur e
dJI.miftir. fldısat Vekllletince seçile-
cek Azalan da kararlaştıktan sonra 
komisyon işe başlıyacaktır. 

Genç Bir Sporcunun 
Aflesfne Yardım 

Bursa, 10 (Tan Muhabirinden) _:: 
Bundan bir müddet evvel Uludağda 

kar tipisine tutularak kaybolan ve 
sonra cesedi bulunan genç kayakçı 
Süleyman Güçlünün ailesine bir yar 

dım olmak ilzere Tilrk Spor Kuru
mu Kayakçılık Federasyonu Bursa 
Dağcılık Klilbilne bir mektupla bir
likte 200 lira göndermiştir. Bu para 
ölen sporcunun ailesine verilecektir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
11 Şubat 1938' 

CUMA 
2 inci ay Gun: 28 Kasım: PO 
Arabf: 1356 Rumi: 1354 
Zilhicce: 10 IJı:lnclkanun: 29 
Günce: 7,02 - 0ğ1e: 12,28 
ikindi: ıs,ıa - Altııam: 17,36 
ı'at11ı 19,07 - Imsik: 5,31 , 

YURTTA HAVA V AZlYETl 
Yurdun Trakya, Ege mıntnknlarile cenubt 

Anadolunun garp taraflarında hava bu1utla 
dlfcr yerlerde kapalı •e yer yer karlı cec 
ml:ıtir, 

Diin lltanbulda bava az biılutla aeçrnlt 
Rüzdr istikameti mütehavvil olarak aani 
yede 4 ile 6 metre hızla csmiotir, Saat ı4 
te barometre 765 milimetre idi, Hararet 
en eok 5 n en az sıfırm altmda 1 anti 
ırat olarak kııydedilmittir, 

• olan denizyollan, fnbrika ve havuz 

tar ve Akay idareleri, komisyonun 
faaliyeti dışında kalacaklardır. Sade 

ce tahlit>lye umum müdürlüğü tesi
ıatı ile Denizbanka henüz devrolu

nan fenerlerin ve İstlnyedekl dok ve 
fabrikanın takdiri kıymet işleri bu 

arada çıkarılacaktır. * Akay ve Şirekti Hayriye. bay· 
ram için hususi tarüe tatbikıne karar 

vermişlerdir. Akay vapurlannda döıt 
br.yram gününde de pazar tarif~! tat 
bik edilecektir.Şirketi Hayriye de ba 

zı ilave gece postalan koymuştur. 

Evvelce kıymetleri takdir olunmus 

* Mimarlar Dahiliye Vekaletine 
müracaat etmişler ve üçten fazla mi
mar bulunan şehirlerde bina insaa
tında kaUalarııi. rol oynamasına izin 
verilmemesini istemislP-rrliJ:" 
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Avrupanın Garbinde 
ve Akdenizde 

[Ya.zan: • • •] 

I• ngiltcre ile İtalya arasında 
anlaşma müzakereleri, iiç 

etin evvel yeniden başladı. Bugün 
de devam halindedir. Bu iki dev
let, birer Akdeniz devletidir ve 
ikisini de, biribiriyle anlaşnuya 
lie\ kedccck ebepler çoktur. Bun· 
ların en bnşında Akdeniz mese'.ıesi 
gelir. 

Akdeniz, bugün bazı devletler 
için bir müstemleke yoludur. İn· 
gıltere bu yol ile Hindistana m.a· 
hır, italya Libya ve Habqistana 
Akdeniz )olundan gitmiye mec· 
burdur. Fran~ Şimali Afrikadan 
J>iirüzsiiz istifade edebilmek için 
Akdenizde tam bir emniyete muh. 
taçtır. 

işte bu vaziyet karşısında İngil· 
tere ile İtalyanın biribirlerile anlaş 
inak istemeleri çok tabiidir. Bugün 
için iki taraf arasında bir müvaze. 
ile kabul etmek miimkündfir. Fa
kat, muhakkak ki, İtalya, İngilte· 
renin yarınını da düşünmektedir. 
Acaba İngiltere yarın ne şekil ala· 
cak? 

Bu sualin kısaca cevabı tudur. 
İngiltere, teslihat programını te
kemmill ettirmekle meşguldür. Ve 
bu uğurda biitün fedakarlıklara 
katlanacaktır. işte bu programın 
:ınaddeleri tamamlandıktan sonra 
İngiltere Akdenizde ltalyaya kar· 
ıı hakim bir vaziyet alacaktır. 

Denebilir ki İtalya da silihlan· 
makla meşguldür. Fakat buna şu 
cevabı ''erebiliriz: İki devlet ara
sında silahlanma meseleslnd., mü
him bir frnk vardır. İngiltere bol 
para ve maddi servet sahibidir. j. 
tah a ise bugün i.ktısadi bir buh· 
ran içindedir. 

O halde, lngiltere 
huk siliihlanacaktır. 

l•panya işleri: 

çok daha ça-

1 spanya, çok çetin bir intizar 
devresi geçiriyor. Öyle blr 

.f"'""P ki !Kili :rnİifh1e T----1 1•--..r1-
rİDU de\ renin çar)(Jarı arasına sı-
kısmış bir parçadır. 

Filhakika aylardanberl stiren 
boğazla~ma, rejim ihtiliflarının bu 
memlekette kurduğu bir sahne 

nıahi~etini almıştır. Muhtelif mil
letlerden gelmiş gönüllüler ıu ve-
~ a hu rejimi faik kılmak maksadl. 

le çarpıJı~ orlar. Temelden sonra 
da almamı~ an kati netice bu ıi· 

disle daha u:ıun zaman mücadele
''leri yoracak mahiyette çetin gÖ· 
:runiiyor. Şu kadar var ki milletler 
bugtinlerde bu hakikati anlamış 
olmaktan gelen bir uysallıkla u· 
3 u mak isti~orlar. Bunca zanian. 
dır ihtiliil ve mücadele sahnesi o
lan İspanya bir gün gelir de mil-

letlerin 11nlaşma ve barışma saha- ı 
•ı olursa buna şaşmamalıdı~ Bize 
Öyle geli~ or ki, bu gün çok uzak. 
larda değildir. 

Nitekim Avrupa matbuatından 
gelen sesler eski hırçınlık yerine 

bıüliiyim hir tatlılıkla kulağa mu· 
tıis geJmiye başlamıştır. Bu mat· 

buat hemen bir ağızdan İspanya 
lıaıfiselerile onun beynelmilel te
sirlerinin artık ikinci safa geçmiş 
\ e ehemmiyetini kaybetmiş şeyler 

olduğunu kaydediyorlar. ispanya 
lıadıscleri üzerine gerilmiş sinir· • 
lerın gerginliği zail olunca bu ha-
di eler de ehemmiyetten dilt«L 

l<orsanlık işinde, gönülUilerl çek
ltıek meselesinde hisıl oluveren in 
tihak aykın prensipleri bile biri· 
birine 'aklaştıracak bir sempati ya 
:tattı. 

l'em~nni edelim ki bu sempati 
herhangi bir sebeple geçmesin ve 

4vrupayı tehdit eden bin bir ihti· 
laf sebeplerinden biri zail olsun. 

r·ı· ıstinJe: -Fil" ~ de h"men hrmf'n her· 
l ıhh ve! a silahsız gü :r 

d r olın or Araplarla Yahu. 
ar smd. ki ihtilaf miizmin bir 

';'kiJ aldı. Bunu İngilizlerin ekse
l'!\ a cebir ve şiddete dayaııan ta
\ı'assutları da halledememekte oldu 
i~na &öre bu memlekette kökleş
ltıış bir hoşnutsuzluk hflldlm dri
Yor dernektir. 

TAN 

Balkan Antantı: 

Balkan Dış Bakanları 
Arasında Şamimi 

Telgraflar Teati Edildi 
Atina, 10 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Başvekil B. Metaksas'm 
Balkan Antantı Konseyi Reis!iğini al 
maaı mtinasebetile, aşağıdaki telgraf 

vam etmekten hassaten memnun bu. 
lunuyorum. 

* Bu esnada Doktor Tevfik :RUştil 
lar teati olunm111tur. Aras'tan B. Metaksasa aşağıdaki tel. 

B. Stoyadinoviç, B. Metaksas'a §U graf gelmiştir: 
telgrafı göndermiştir: Ekselansınızın Balkan Antantı Kon 

Balkan Antantı statUsU mucibince seyi riyasetini deruhte eylediği bu 
k:>nsey reisliğinin yarından itibaren anda, en hararetli tebriklerimi ve en 
eksellnsmıza geçeceğinden sizi habe.t 

1 
samimi ve dostane muvaffakiyet te

dar etmekle şerefyalnm: Mazide ba.. mennUerimi arzetmeği kendime blı 
gardan bu derece zengin olan Balkan vazife bilirim. Balkan Antantı, mev
Antantmm faaliyeti, Balkan!arda ve cudiyetinin bidayetindenberi, esaslı 

Avrupada takip olunan mUsmir ve bir sulh unsuru olarak kendisini gÖ8 

ha~lı sulh eserinin muvaffakiyett termiştir. Dünyanın geçirdiği bu güç 
uğrunda yeni bir hız alarak, yüksek dakikalarda, Ba1kan Antantınm şim. 
devlet adamı meziyetıerinfz sayesinde diye kadar ~dığı kuvvetin, mıuhte. 
tatikbalae daha ziyade teeyyUt eyliye Tem reisinin idaresi altında daha fu 
ceğlnden kati surette emin.im. la kendini J;"..ıatermek ve daha fazla 

· · inki§af etmekte devam eyllyeceğin. · * f-4-f den kati surette eminim. Tesanüt ve 
B Metak••• •u cevabı verm nı. r: 1 • . 

· .,...., ~ · sulh bUyilk eserme azımklr surette 
DUnkU telgrafınız ve telgraftaki ha 1 

rareUi lisan dolayuri!e en aamimt te- bağlı bulunan CUmhuriyet hUktmeti, 
oekkUrlerinıf ekseli.nsmıZA bildirmek- 'Balkan Antantmm ekseli.smınzm yük 
le şerefyabnn. Ekselinamızm bu de. sek riyasetinde milletler araamda bir 
rece vUkaek riyaaetinizden sonra Bal • muhadenet rabıtaaı olmaamı ve bu 
kan Antantı Konseyi Riyaaetini uh-1 suretle azalarmm kendisine verdiğf 
deme alD'ken, en iYi temenni olarak 

1 

vazifeyj ifa eylemesini hararetle te. 
ancak. baflıy.an yen~ senenin de ek: menni etmektedir. 
aelAıiBtruzm yüksek ıdaresi altmdakı 

sene kadar netice itibarile semereli 1 * _ 
olmumı aöyliyebilirim. Antantımızm Bu telgrafa B .. Metakıms, aşagı?a 

umumi sulli ve sıla Ba.Ur- tıetnmtrC!U 
lehine gittiltçe. f•aliyetine YJ!.rdımda 
bulunma.k için bilttin fa.al:yetimle çar 
lıpcağun. 

* B . Metaksaş. a~i zamşında ~ Rfi§ 
-"' A .,.,. ;ı .. U;l'Acıqn'y~ da nşıtğıdaki 
te!grafı göndermiştir: · 

lrJ tebrik tegrafı ile mukabele et.mif. 
tir: 

Bu sabahki teğrafmıa zey! olarak 
ayni zamanda hem bu derece yilk
eek fikirler ta§ıyan hem tah8DD hak 
kmda bu derece nazik bir lisan kıuJ. 
la.nan tegraflarından dolayı ekselln. 

sınıza en hararetli teşekkürlerimi bil 
dirmekle ke~bı şeref eylerim. Teşek. 

Antantımızm sta.tUsQ mucibince. kUJU bidayetinde eksellnsmızm kıy
bugiln Balkan Antantı Konseyinin rl metinde yapıcılara ve canlandıncılara 
yasetini deruhte etmfş olduğumu bil malik bulunmuş olan Balkan AntaJıtJ 
dirmekle kesbi şeref eylerim. Vazife daima Ueriy~ gideceğinden ve eu!h, 
min icrası esnasında. muhterem se. muhadenet ve İf birliği ideallerini 
lefime karşı gösterdiğiniz kıtmetıi 1 tam surette yerine getireceğinden e.
mOzahereti aynen bana da göstermek rnin olabilirler. 
16tfunda bulunacağtnızdan eminim 
Kendi sulh eeerıennin tam eurette le Yeni Maliye Nazm 
hine olarak antantmnzm gttttlCçe bv Atina, 10 (A.A.) - Redladis'in ve-
yUk faaliyeti ve azası arasında gittik ı fatı üzerine, Maliye nazırlığına sa
çe daha kuvvetli tesanUdU ;çin ekse. bık maliye 'trulatc,.....4k . .ApaetOlidM 
lA.nsınızla birlikte gayretlerime d&- tayin olunmuştur. 

Hôdlsefor Arasında : 

• 

Şahtın Halefi 

Almanyanın yeni lktısat Nazın iki 
rün evvel işe başladı. Doktor Şahtın 
yerine geçen yeni nazır Funk'un yeni 

bir resmini görüyorsunuz 

INGILTERE: 

Habeşistanın 

İlhakını 
Tanıyacak mı? 

Londra. 10 (A.A.) - Liberal Man· 
der Avam Kamarasında fU suali sor 
nıuştur: 

"Habeşistanın Italya tarafından 

ışgalinin tanınması hususunda Ingil 
tere ve Fransaya iltihak etmeleri için 
Holandanın Oslo mukaveleşi devlet· 
lerine geçenlerde yaptığı teklüten 
hariciye nazınnın haberi var mı -
dır ve Holanda hükumetinin bu hu -
su~ Insill& hilkumetile birlik ola
rak hareket edip etmediğini söyliye
bilir mi?,, 

B. Eden şu cevabı vermiştir: 
"Filhakika, geçen senenin sonuna 

doğru Holanda hükumeti. Romadaki 
nıümes.c;illerine verilecek ünvan hak 
kında Oslo mukavelesi devletlerile 
istişareye girişmiştir. Bu mesele hak 
kındaki son kararını vermeden önce, 
Holanda hükumeti. hiç bir te§Vike 
manız kalmadan Ingiliz ve Fransız 
hükümetlerile istişareye tevessül et
ti ve bunu müteakip verdiği karan 
Londra hükumetine bildirdi. Fakat. 
Holanda hükumetinin bu meselede 
Ingiliz hükumetinin tasvibile hare • 
ket edip etmediği sualine menfi ce
vap verebilirim.,, 

Bundan 90nra işçi mebus Ar -
thur Henderson, "lngiliz hükl.ımeti
nin - Italyanın Habeş fütuhatını ta 
nımamak - politikasına devam edip 
etmediğini" sorduğundan Eden: 

"Bu büsbütün başka bir sualdir. 
Bana sorulan sual, Holanda bükü • 
metine aitti ... 

lngiliz Jonanma.ı 
Londra, 10 (A.A.) - .Bahriye na-

zırı B. Duff Cooper Avam Kamara
sında yaptığı beyanatta Queen Eli
sabeth sınıfından olan beş zırhlıdan 
üçünün son dela modem şekle ko
nulduğunu ve diğer ikisinin de ba
len tadil edilmekte bulunduğunu te
yit etmiştir. 

Nazır, bu gemilerin evvelce 31 bin 
' diğini bildirmiştir. 

i
l ton olan hacimlerinin de değiştiril· 

Bu beş büyük zırhlının isimleri 
Queen Elisabeth. Valiant. Warspite. 
Berham ve Malaya'dır. Halen tadil 
ve ıslah edilmekte olan ilk ikisidir. 

YUNANIST AN: 

Kiifiik biı: buz par~tm üzerinde Şimal Kutbundan Cenuba doi- Atina, 10 (A.A.) _ Yugoslavya 
ra akan Rıu ilim heyetini kurtarmak i~in Sovyet buz kıran uapur- Kral naibi Prens Paul ve refikası 
lan yola ~ılunlf bulunuyor. Re imde bu vapurlardan birini henib: ·Prenses Olga, Dük ve Düşes de Kent 
hareket etmelı aere iken göriiyorıa. Kont ve Kontes Törring. dün akşam 

Prens Nikolanın 
Cenaze Merasimi 

saat 22 de Atinaya vannı,ıar ve is

dele hayatJ ya~adığını gösteriyor. 

FRANSA: 

Yeni Harp 
1 Gemileri 
Yapılacak 

.. 

Paris, 10 (A.A.) - Bebusan Mec
lisi bahriye enciımeni, ittifak ile bir 
takrir kabul etmiştir. Bu takrirde 
evvela hükumetin süratle parlamen
toya bahriye için yeni ve kuvvetli 
bir kredi tahsisi için müracaat et-

mesi talep edilmekte, saniyen müs
temlekelerde yeni üssü bahriler tesi· 
si zaruri olduğu beyan olunmakta -
dır. 

Bu takririn kabulünden evvel B. 
William Bertrand. ilk inikat edecek 
olan nazırlar meclisinde 1936 tarihli 

bahri program kısmından müstakil 
olarak 35 er bin ton hacminde iki ye 
nl hattı harp gemisinin inşaat tez -
gihlanna konulması için mezuniyet 
talep edeceğini bildirmiştir. 

RUSYA: 

Estonya Hududur:dm 
Kanlı Bir Hadise 

Reval. ( A.A.) - Peipus gölü üze
rinde yeni bir Sovyet - Estonya 
hudut hadisesi olmuştur. Hadise ne

ticesirde üç kiff ölmüştür. 
Estonya menabiinden bildirildiği -

ne göre sabahleyin iki Estonyalı hu

dut muhafızı ile bir arabacı hakikl 

hududun bet yüz metre berisinden 
geçen bat üzerinde devriye gezme
ye çıkmışlar ve fakat bir daha dön
memişlerdir. 

3 --

:tfflfK 
Kunturatlar 

f Yazan: 8. Felelrl 
Belediye, şu günlerde kunturat 

yoklamasına çıkacak.mıt- Kiiçük ya
şmdanberi "yoklama,. sözünden lr
kerim. Masum sınıf yoklamasmdma 
tutun da bizim zamanımızda taşın
ması yasak olan çakı yoklamal'J. tır
nak yoklaması, saç yoklaması, defter 
yoklaması, kitap yoklamasına kadar 
her yoklamanın sonunda bir miiahe
ze doğduğu için sevmem bu müba
rek şeyi vesselam! 

Ondan dolayıdır ki, şu belediyenin 
kunturat yoklamasını da, hiçbir all· 
kam .olmamasına rağmen hani kadi
fe gibi hoşuma gitmez. 

Belediye kunturatlan yokhyadm
sun, ben bu kunturatların neye ya
radığını, daha doğrusu neye yarama
dığını tetkik etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel şurayı müjdellye 
yim ki; eğer bor~lu iseniz, hele bor
cunuzu ''ermemek için bahane •n· 
yorsanız hiç telaş etmeyiniz. Bu kun
turatlar sizi tedirgin edemnler. O se 
heple elinde kunturah olup klra~ım 
vermiyen kiracıların yürekleri ferah 
olsun. Dinleyiniz? 

Bir dükkanınız var; birine kiraya 
verdiniz; kunturat yaptınız: imzala· 
dınız; kefile de imzalattınız; notere 
de tasdik ettirdiniz. Bununla artık 
iş;nizi sağlama bağladınız değil mi?. 
Ne gezer efendiın? Kiracı eğer dflk· 
kana girmeden. kiradan vazge~mek 
isterse im7asını inkar edt>r. Kefil de 
keraıeti inkar eder. Siz bunların el 
yazılarını ehlihihreye tetkik ettirmi
ye mecbur kalını1n1z. Böyle bir ı, 

mahkemeden iki üc ay sürer. Oilkk' 
nınız kapalı kalır. h·isi mi. (Allah he
lasını versin!) diyip dükkanı başka
sına kiraya verirsiniz. Bir iki ay bot 
kalmak yüzünden ettiğiniz ziyan f'a
ba kalır. Hani musaddak kunturat 
ne işe yaradı? •• 

Başkası var: Kiracı i~eri girer. pa
ra vermez. lster.ıiniz: Sizi bu~n ya. 
rın diye oyalar. Kefile mürauat eder 
siniz. Tanımaz. Mahkemeye müraca
at edersiniz. Gelmez. Gıyabi hüküm 

Geceleyin Sovyet makamı Eston • alırsınız. itiraz eder. Ve diter mahke 
yalılara müracaat ederek bunların mede imzasını inkar eder. Kefil ke
Sovyet balıkçılarını yakalamak için faleti kabul etmez. İş yine im7.ala.,a 
Sovyet topraklarına girdiklerini ve tetkikine kalır. B<i~~~e aylarca ni· 
yapılan müsademede öldürülmüş ol
duklarını haber vermişlerdir. 

IRAN: 

- On:versi~enin 

Ylldönümü 

raştıktan sonra kiracı aleyhine hir ka 
rar alırsınız. Bu kara• ya tahliye ita-

• rarıdır, ya kiranın tahsili (ikisi bir 
arada olamaz. Çiinkü mahkemeleri 
ayrıdır). Aldığınız karan icraya ko
yarsınız. Borçlu (borcum yoktur) der. 
l\lercie havale olunur. Bir ay kadar 
uğraştıktan sonra borç tahakkuk &o 

der. icra işe başlar. Dükkana gider
siniz. içerideki malların ya kaçınldı
tını göriirsünüz, yahut bir üçüncü 

Tahran, 10 (A.A.) - Pars ajansı '8hıs (Bu mallar benimdir. Borçluya 
bildiriyor: Tahran Universitesi. dün, şu tarihli noter senedile kiraladım) 
kuruluşu yıl dönümünü büyük me • diye evvelden hazırlanmış bir dnlap 

gösterir. İcra yine durur. BfitHn ba rasimle kutlamış ve bu münasebet-
teşehhüslerinize rağmen kiracı bur

le fen fakültesinde yapılan toplantı- nunuza giilerck diikkanda oturur. 
ya, profesörler ve talebelerden maa- Nihayet tahammiiliiniiz kalmaz. Tah 
da, hükumet ve parlamento azaları 

ve yüksek devlet memurları iştirak 
eylemiştir. içtimaı, alteş veliaht adı

na, üniversite rektörü' sıfatile, maa • 

rlf veziri açmıştır. Fakülte duayeni. 

majeste Şehinşahm yüksek idaresi 

altında milli maarif sahasında kay -
dedilen yüksek terakkilerin bilanço-

sunu yapmıştır. Başvekil, müteaddid 

profesöre ilim nişanlan tevdi eyle -
nıiştir. 

--o--

AMERiKA: 

Kabinede Bazı 

Değiımeler Oldu 
Vaşington, 10 (A.A.) - B. Adolf 

Berle,, B. Hugh Wilson'un yerine ha 
riciye nazın muavinliğine tayin edil
miştir. B. Wilson, Berlin biıyük el· 
çillği.ne tayin olunmuştur. B. Berle, 

1918 - 1919 da Almanya ile yapı· 
Jan sulh müzakerelerine iştil'.ak et-
miş olan Amerikan heyetinde müte
hassıs olarak bulunmuştur. 

l,.izler me•elui 

liyeye teşebhüıı edersiniz en az ilıtl 
ay da öylece uğraşhktan sonra tah
liye karan ahr, ierada da OD be, lfln 
çalıııp herifi dı'8n atarsınız. O u
mana kadar en az altı aylık birllıtlr. 
Sizden borçlunun malını bildirmeni· 
zi isterler. Elin hırpanisinin malım 
nerede bulacak$ınız? Mahallesinde 
tahkikat yapArsınuı: ki, orada da otar 
dufu eve on aylak takmıt ve adresi 
bırakmadan gitmiş. Nihayet iti ... 
ğa hağlamıyn muvaffak olununwı: 
Borçlu ayda iki lira vermek lizere ta 
ahhüt eder. VakHını kurtarır. Birik 
miş olan 150 • 200 lira parayı siz a)'• 
da ikişer lira olmak iizere almıya uf· 
raşırsınız. ikinci aydan itibaren para· 
yı vermez. Bütün borcun muaccel ol 
masını talep edeniniz. Belki lıtal'U 

da alırsınız. Lakin kiracıyı bulun da 
bu karan kendisine tebUt edinis ba
kalım. Savuşmuş rftmi,tir. Çtlnkl 
bugünkü muhakemeler mulU ve iera 
yollan ona bu imkinlan vermekte • 
dir. 

işte Belediyenin yoklamak istedlll 
kunturatlar size bu faydalan temla 
eden kunturatlardır. 

Varsm gülegtil• vokluın! 

* Okuyucularımıırın Bayramını ku•lnl•Po 
ve hıyırlı, bereketli ve mesut birçok Bay· 
ramlıra yetıımelerlnl dllerlm. Filhakika bitibltiyle kaynaşma· 

sı biraz güç olan bu iki un•uru bir
leştirmek gayretini güden tngiliz· 
lerin bu ıaye uğrunda tatbik et· 
medlkleri çare kalmadı. Buna rat• 
men Filistinden relen haberler bu 
memlekette halen siik6netin tees
aüa etmedijini bilikis iki dilpnan 
-~ blriblriyle ezeU bir müea 

İdamlara dayanan cezalar, hil· 
kUmet kuvvetlerine ateş a~an asi
leri tedip etmek mucizesini röste
remiyorsa bunun muhtelif sebep. 
lerinden birisi Filistinde Yahudi· 
lere karp rösterilt111 teveccühün 
Ye verilen imtiyazlann Araplan 
laabndırmıı olmqıdır. 

tasyonda kral Georges, Prens Geor
ges. Başvekil Metaksas. hükumet a
zalan ve İngiltere ve Yugoslavya el
çileri tarafından karşılanmışlardır 
Müteveffa Prens Nikola'nın ktzlan 
ve damatları derhal büyük kiliseye 
giderek Prensin ni§ının önünde eğil 
ınişlerdir. 

Preps Nikolanın cenaze merasimi 
cumartesi sabahı yapılacaktır. 

Nevyork, 10 IA.A.J - Kongre li
derlerine göre B. Roosevelt. işsizle -
re yardım için kongreden 250 milyon 
dolar fazla tahsisat istiyecektir. Bu 
paranın büyük bir kısmının baflıca 
lma.llt merkezlerinde ve btlhassa 
Detroit'de tevzi edileceği tahmin o
lunmaktadır. 

B F. 

Büyüklerimin ve öz kard 0,~e
rimin Bayı-~mlarını say1rı ile 
kutJu'ar, Türk Ulusuna nihayet
•İz aağhk ve ferahlıklar dilerim. 

Çapamarka Pirincunu ve Çocuk 
gıdalan fabrikası sahibi 

M. Nuri Çapa 
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l\tl. oh 1-ce rrıe le rcl e 
lasın Birlğl Balosu 

YannAqam Verilecek 
., ..... m I PEK 

Türkiye Basın Birllii Istanbul ku 
nummun 'balOIU yamı Üpm saat 
ondan itibaren Meksim l8lonJarmda 
verilecektir. 

Sm-11aamcla kutlaynuz. 

Harp Y ıllannda Geçen 
270 Bin Liralık 

z..ti. Eilence -Serılbeft- Kahbha Filmi 
TORKÇI SÖZLO TÜRK MUSIKIU 

ALI ·BABA 

Bir Dolandıncılık 

:e.1amm~ tmdD 
lçJD Me1rsfm ft Oardenbum m IJI 
numualarmdaD batb Şehir TIJat
rom antatlmnden bh' heyet ba .
c:ef9 mab8ua IOrprlzler ~. 
Şebrlmbde bOJilk bir mu...,. 
kaDDllUf oJa CJialaVU 1fupa '1rf 
bu balo tfln hmrl•mmı bazı nama 
ralar ,&terwk ve Amb-'116rM 
çok beimllen 8. Atilla r6vtl heJ8tl 
de ufak ~ tertip .-.tir. 
Bu mtle pı..a.r w dawmı-1 
hop ft ..ıt lıir ........ 

HINDISTANDA 
M••zzad Miaan11nli Şark filmi 

· Ayrıca proaıwma il&ve olarak : 

T ekilifi Harbiye Komisyonuna Ait ISTANBUL SENFONiSi 
Defterlerle Para Çekilmiş ! 

lenUr. 

Memlebtlmlzde Türk sanatklr ve kıymetli 
musiki§inaslarınuı bazlrlaclıiı büyük film. BaJl'lllD 
g(inlert her sabah saat 11 de terızilitlı matine. 

Ağırceza Mahbmell, Umum! kayıtlar ihdas etmek ft bu b,.tlan 
Harp MDelerlnde •ııen.n mOhlm bir dıiyanarü ta tanıdm eHlrileD mu-

aahtekirhlm tet1dJdne .. ,,am'fbr. bataıan borç ilmlbaberiDe çevırmek --T-u"_r_k_P_e_tr-0-1--•------------------------
eski Harbiye Nearethıln TMlllfl aunttyJe bızlneden 270 bin Un ÇÜ• • u G o N CHARLES 
Harbiye Konmyonuna ait defter• miflerdir. Mahkmae, mm DOldalann 

de w dolyalarda tahrifat yapıluü dmiktne lüzum gördüiü için dosya- ft Maclelll Y.r M E L E ı 
devlet hazlnesinden ıam (210) bin ıs- mn müddeiumumilik vUıtuiyle _... BOYER 
ra para çeJdlmtfttr. ı.tanbul muha- gu b•k•mliii- ladesiDe karar ver- TGıfc Anonim Şiıketinclm : 
:temat mtıd6rlQO, pçen1erde mtld- mlftir. Şlrbtimlzin h••edarlar heJetl u- ılaemaımda 

:ıu:r~n:-~-:kb-: n==lli'°=:~~~: ~~~~~0~~: PrograıalllvaOlarak ISTANBU' ., SENFONiSi takibat J8Pı1muım, ayni zamanda tekrar devam edilecektir. ta 'Bankalar caddalnde Aasikürazl- L 

da hazinenin bak)nnm 6denmeslnl Bir MahkGmiyet Tudik EclilcH oni Generali Hanınc:laki merkezimiz- -==================================~ tatemfftlr. Asliye Uçüncü Ceza Mahkemesi, de toplanacaktır. Mezkar tçttm•cla .ıll 
Mahkemede, hazineyi avukat Sa- riisumu bahriye tahsildan Rem%1yi bulunmak istiyenlerbı gerek uale

mt Sırmalı temsil etmiftir. Suçlula- hazinenin 1588 lirasını zimmetine ten ve gerek vekAleteA bAmil bulun
rm arumda merhum YmlphirU B- aeçirdiii sabit olduğu için bir MD8 duldan hlme lleDedatmı ft1B bunu 
tem PPfP ela vardır. Bunun haldnn- hapis cezasına ve bir sene memuri- müsbit vesaiki içtima gününden bir 
dakl Amme hukuku d6pnilft(lr. Jetten maluıımiyeta malık&n et- hafta evvel Merkezi Şirkete tevdi • 

lbdenol Mehmet Arif.in de 61dii- miştl Temyiz Mahkemesi ~lmnm derek mukabilinde dühullye varaka-

Dan,Wllll bildifl..
Herlt..m ....._ 

UÇ 
Ales.-.. Dumu'am 

SiLAHŞORLAR 
~ pldataıa 8fldar ... Büyükleri aihirliy• nk'alu-- Yilideri litretwn aferler filnWlr. 

lfl anlıplmıp. temyiz etuli bu karan ~ Mmif- lan almalan ilin olunur. 

lcqu hllrtmUll, bir 1mmı b•k\m- tir. MOZAKERE RUZNAMESi B ~ c::\. ~ .. ,.... f!::lary.::::::. s· .1 
da milrunl aman belnmmdan ad• Z-y •ı+etioe Batira Pua 1 - İdare Mecliai ve Mürakip ra- uaun ~&....&~~ ~ ınınıasınua 
ml takip karan nnnif oldup için Gesirmit porlannın okunmalan, mehJr..... bu1unmMl JbuD aeJm Birçok icra IPbteWrhkJan yaptı- 2 - Şirketin lOS? yılı bllAnçosu 8aaGn tul İ İ de tenzl1lth mMina 
...,mı.r fUD)ardır: lı için tevkif edilen eKi fera Uti le- ve kir ve zarar heuplarmııı tetkik ----------------------------------

ilacı Cemal, İh8an, t.ran bin 8'a- rtnden Kadrinin Alırceza Mahk!u,_ ve tudfki B U G U N 

..... llilml, Halim ve Baca Omer Za 81nde davasına devam edilmektedir 
3 

- K4ruı sureti tevzil, T o R K s 1 N E M A s 1 N D A 
de MUltah Suçlunun OGmrftk fdareslnfn d~ 4 - İdare meclisi ve murahhas 1-

Bunların hepsi bulumnQftar. Yal- (180) Ura kadar bir pmumı lh11n• :!:n V:a~~~urakıbmın zimmet 1 - Senelerdenberl dGnya efkAn umıımt,..ml megul .ı.n ınethur 
ms u11 lahtekarblm ...... oım u. pçlıdlli ..... Jchll lçllı ..... len-&De ait 1flerden • 'e~ SHERLOK HOLMES 
H8CI Om.- ZllCle Mmtala, bSımma bul mubakemat müdilrlOiti da dava- la71 ibra .uJınelerL ._,..,ÇiM 
tefttf ldwlrbnll amJcHll için aç ya iftirak •tmiftir. Mahkemede baZı- 5 - İdare lza1arına ~ukavelena- in en meraklı, henc@ı1ı mü thi§ maceralan, btlytlk film 

Radyo 
Bagönktl program: 
Bl'A!fBtJL" BADYOIU: 

iDii ft ıaaıa baJmwnermfttr. neyi avukat Sami Sırmalı temml et.- menin 39 uncu maddeli muclblnce !!aş rofiercre: -
Banlar mtllp TekllUJ v......_ mektedir. 'Ba--~ .... 80IU'a dnPDL hta= halda olarak v*deOek kNlbıı BANS ALBBRS • HENiZ RlJBM ANN - NAN'St KNOTECK OclLB NEtRIVATI: .. _.,,...,'il/ .J& .. &&UOU& -- ;;/~ 2 H A 1 12,30: Pllkla Türk mullldll. 12,IO .. 

KA>mtı11onmaa alt defterlerde lahte maya devam edilecektir. 8 - 1938 ıenesf için murakıp .. • &veten: RZU LE KAMBER vadls, 13,os: P1Ak1a TGrk JD1lll1mL ıa.ao Muhtelif p!Ak neşriyatı. H,00: SON. 
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Sahtekarlık Köyde arkadaşını 
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S fh G• d• hak • Mahdut mes'ullywtll Pelhane KOC>o a aya 11 ı mu emesı perattf Şlıketl Ortakları umuint ae-

• llhtekArlık ihbarı t...me Ajırcw.a Mahkemesi, dün, bir el- yeti 
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B·U G ON 
mtddelamumllfkç açıla tahkibt nayet davamma müüenwtne de-- falDba ı&nü 8tledea m aat 13 

bttirl1m* 8t.eredir vem etmitflr. Samandıra nahlyesin- de J1lple Defterdar l'abrfbmndakt ·--• . Hldtlede a ge- d• "_.._,. Çoban Bıaa, bir ~- dairef m&ar •il@ aplufa )'8Zllı MiLLi • 
Sin 

çen Oleıt Gcmceıfll, bbe afSndeı'dlll ....--_ -"'-- nrmamesile adi renlept ~-
bir mektupta Vüıf Hammn 35 nu- m..ı.t ~--~ ş.ı.m Toplantı gün~en ıÔ gÔn~ -.;:::;:;;;-;;:;-;:::~==~:;::;::;;::-:::;;=-;;;;;İİİİ;;:: maralı dafrellnde yapılan arafbr- Jaralıyarak oldürm.111 ve bir lıelıde-- ortaldarm hAmll olduklan ortakhkt~----Her ıeauta kahkaha tm.alarile palvu 

mldan bahll8deret bulunan evrakla- lln içertaine atmıfbr. leDetlerlnl Şirket veznestne tıra-
rm tend,.lrıe fllde edl1dilfnl bfJdlrl.. Bu ce1secle, phlt otaralc ıs 1Bflll- rak toplantula hulr ~he-
WlllP ve dlvor ki• da AB J<emal timinde btr çocuk din- _ 
,,- -1 • '=: 11.... .. u ... 1 bldı.,I t&J'- ıe dühullye varablan almalan fUn 

__ ._ ı...u-.a_ •~-- ...... -••- _m_wa-. ™" _...,. -....... tı ... _. __ baJumm asmııuwua , olunur 
.f GncO Vakıf Hanmda 11 Xo. Ja cmda aalatmlfb&': • 
ldddelamamlllll ftld ollbl bir tbber O• - Ben o liiD Wı~ idi& Baza 1 - tclare meclisi raporunun okun 
wtD9 anma :J9lllJmll .,. ...,......, lıOcQm De ölen Şaban beraber yampylan ID8ll, ve 937 yılınm bllAnço, kir ve 
Je .wü lılQdde"MDV'D"llt cınMD da N- aeçt11er ve alılA doiru clttiler· va- zarar besahmın tettft ve tasdiki 
l'Qı tetldk Sulh Cea BAJmnltll• veril• 
mittir. Sulh Ceza JIA1rfm1tllnde bmlm ve ~ alrpmch. Ellerinde mavzer olup 2 - Murakıp raporunun okumna-
lltlddelumumtnfn huzura de len kılman olmadılmı farkeclemedftn G6rdil- il w idare meclisi •u11mn ibrası, 
tıltldbt netleednde bllDa ft ..mm. " ıom, banda lbuatt.tr. a - Açık balumn lıdaıe mecllml • 
_._. tmMllıda bUll' ......._ Od ata Bundm IODl'a Utlridar ıdddeiu- zaJıtma yentetmn 8egllıneei 
u. .nü w...ı..., ..- wı mm1s "Mkul mıımt>'ii'M'- ,.ım emik okuDmuf- " - Mure1dplerin mtiba'bl. 
r1 "''W'Mhlium odaJa emanete lmelphn 
1101p fatanbul Wnd noteri klUpJstn- tur. Bu evrakta R•nmn evvelce Çer- ----------
den Su.da alt maa derunundaki evrak bete Sabire isminde bir kızın U'ZUl8 Istanbut Belediyesi Şehir tiyatroları 
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• FERNANDEL 
KRALLARI 

.......... ....., .... •w11t ...... lanluılltaıllr. 

GMlnh,ılr•• ............... ......... 
~ Anbrlda obrtasmc!n ...... PÇmtye teşebbüs ettf1i, ondan IODra .DT'cım w Komedi KınmZan 
71 ·~•t tllldk lddmelr a.er. a1aD- bçarat 1zmite gittiği, orada da Nec Bayram günlerine mahsus matineler !!!!!!!!!!!!!!!! 
Dulbaaf ft .a/8" lfo, Jııa lllOdcWMoPID"- mlye t,,;,fnde bir kadını dap kal-

1
12-2-938 Cumaı1eıd akp .. rlb a..u...-.. birinci -u ........ 

8aslD Wlt 11 de ....... n tine ----iJ 
Bk doQullıl ~bir ırabıt bal1Dde w dırarak bir hafta beraber kaldıla bil- şamı mt 20,30 da, gün- ••• ,.... --ı• ._.._ P 

: ~.ur:.: .. : aa:ı: dirlltyordu. dm mı 15
'
30 

da, l3-2- S A R A Y S I N 1 M A S 1 
h•»mdı fbmel a... ecUJmlttlr. Suçlu, bunların iftira oldulwıu 938 Pazar akpmı 20,30 

....._ baDdma .._.. oldula Mide ı - ileri aQrdql lçiD m+Jreme Uskü- da, ıündtlz mt 15,30 ela. S..•• • _. 1 1, TORKÇE sazı n VR 
ı - • tarDlll ........ ., _,..,........, dar müddelum11mlftlb>den t'eıav 80 H-2-838 Paurted akpım mt 20,30 •••~J .al-.! ~'--= ::::_ ':!':. ':.za ıa:_ ~ ndme• 191a d.......,_ tl1lk elllıit- da, günc!Os mt lS,30 da. erlıAAM- ~ -
dat .. makavelit .. nflAll Ulatlan bu- tir. s u B T n K A H A 
lıllııdulU ve daba bana aıam..n .. .,at 3 perde Yazan: Mahmut Yearl 
,....,....., lllrdOIGmdm w ...._ ,.., kuamamm m8ddll -ex • -.llımae o 

,,. ...,.... ..... ft .... b 1 *6-~ dOze)ttlm-'n' anaJanmla bil- KO.lfZDI JDSJIJ ç A v u . L A 
len bu lekenin tubDıi mnnmda ...... dlıfrlm.. 12-2-938 Cmnlrtesl IÜJlÜ n 

ıkpım lilat IO,IO da .... 
17 lüat ........ .-•• ,.iti... ----· düz .at 15,30 da, 13-2-

Ali KAml Ak.yüz. 19,30: Beyollu Ballre
vi g&terit kolu tarafından bir tlmllL 
11,11: Bola~ --Jlt stlflı ... 
ubıll!llm '8retwdm "Jlırk rmeOrttl .. 
~ prkdml. IO,IO: llaft npon. ıo. 
li: Ome- Rıza tarafından arapea 1G7 .. 
ıe.. I0,41: ~ Muzaffer ve aıbdal
lan tarafmdaa Tlrk .. tiJrili ft ... 

18l'kıları (Saat qan) 21,11: lılDDOr .... 
rettin ve arkadqlan tarabndaD T8rk 
muddal .. ba1k prlalan. 21,80: OB
Kllrl'llk 1 - GJlnb: _,.., .t·ı.s
mila OUwrtQre, 2 - Kalman: Cm'IM-
filrstln potpourrl. 3 - Staub: Coneblta. 
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SON. 
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12.30-12.50: Muhtelif pllk IMIP"1atl. 
~ U.11-13.SO: l>abiU w harlal 
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ınan•-. Mn: Azime ı.-. 11.00-ıue: 
TOrk muaUdat ve halk prlıalan (._... 
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Kanllk pWt. 21.lWUI: Yarmld 111'11 
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~. Katlalama telcrafllll&ID 1* Tepebat'I •• G A R D E N ı •1 ~t Pazar20,30pnc1a,tı !~'!'~ Nepn, ell•cen ve tCIJ9f tllUnçll fllmlıl 1ııte-

i - •-- rlyor. •lcllnls ve Bayramı MI• ile ka11t1ayı•& 
mı 11,30 da. 14-2-938 Puartesl ıü- ..... •• + 11 ... _ .&---HJL&L in 

DibQ'anm • MV8k ._... Awllbma • mePm llllld euı WB na üpmı saat 20,30 da, güac1üa a- -- ....... SGG 89 TWIWRITll matle 
kltıtJa mahatatiama •erilmalnl -. .... ıı 

... telcraf mllneddenisin bir ~ lib 

bir ........ ..a -.e dinamik utlst at 15,30 da. 

MI S B Y R O N ~~~v~!!~!~n. 
• tuafıMma idare ·'-- thaD, Türkçeml: s. 1lon7. 

llNNY PIYTON 
Cnl ........... ~ ......................... .. ...... 

Ah m IU DANSLI YEMEKLBlt 

EnUOllUL MDI 
UKDYABGMJ 

Puutesl: • ...., . ....,,9) 
11n=mı1tı 

CBBBNNBM 

limaial P""8IUS 'H teJsraf ,...... aF 
nca 15 karat ftnllelÜs ,_.., B• kllltı.tl 

iktisat Y.Wletl it Ticaret UM•• Mlclltllil•clen: na aeBr1 tamame ;Jllrctuma.nm ,.....ı 
Urben 18Dpl lipta flrlret:lnln Türkiye mmmd wldll bu kere mlraeutla ~ belmam Qrllaup, K:at11111 .. 
31·1·181'1 ~ lttbann Ttırkl)ecteld maAwllbm kat " tuftyeje na telpafaua • 118111 lllld1a ala ..... ._. 
klıl'llr ft'l'lldlllDl " bDe8m1e po~ mullltarablt .,. hwıraö "" hazineye ta-.. fasla ..._ daı nime " ..aıltll 
km1I tahaldluk etmlt ft .... borçlan ı.tanbul t7mtmr"8iıorta Şfrketf- _tinla_•_hl_lnnedec: __ ... __ flpbe __ ~_-_._·_~ 
ne dl9NJ1Jdtlln' ldldhmtt ft tatanbul tJnımn Slpta Şirketi de devit iti
ni .,._ lmbal elmlftlr. x.,fljw& kanan! hGktlmleN manfık a&tJm8I 
olmelrle Urbm Y..,.. Stamta ŞtrtetDt .,..,, oı.nı.rm fltanba1da o.. 
lata Sigorta P ng Wan""1 17mmn 8tamta flrllltlDa ft lı:abmda ıttmt 
Veklletine mOracaat etmeleri ilin oluaar. 
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'tAN'ın hedefi: H•berde, fikirde, her· 
teyde um z, dDrUat. samimi olm•k, 
kulln g•zeteıl olmıya ç•lıımaktır. 
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ABONE BEDELİ 
TUrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 SenP 2800 Kr. 
'150 t 6 Ay 1500 • 
400 • s 1 800 • 
150 • l • 300 • 

Mıll tıerar posta lttlhndma dahil ol
nuy n memleketl r için 30, 16, 9, S,5 ll· 
radır A eme bedeli pcştndlr. Adres de
tiftirm 25 kuruştur Cevap için mek
tuplara 10 ICUl"l.1 luk pul UAve!l lAzımdır. 

1 GONON MESELELERİ 1 

Almanyadaki Vaziyet 
[ Y aun: M. Zekeriya] 

Almanyadaki deli,iklik hAIA ,Untln 
en mtlhim m•eleti olmakta devaın 

ediyor. BU«Un Nazi partilinin ku•· 
•etlenmesile neticelendiği söylenen 
hadiselerin içyıizü biraz daha mey
dana çlmıış bulunuyor. 
Anlaplıyor ki, Almanyada Nazi 

Partisine ve Bitler siyasetine karp 
nıuhalH bir cephe vardır. Bu cephe
)'e ordu, büyük sanayi ve kilise da
hildir. Orduyu General Fon Fricth, 
büyük sanayii Şaht temsil etmekte
dir. Bunlar Bitlerin harici siyasetine 
nıuhaliftlrler. Nazilerin ideolojik 
cruplara prmek, Almanyayı lüzum
ıuz yere tehlikeye sokmak &ilai bata
b bir ıi7uet takip ettiğine kanidirler, 
Almanyanın İtalya ile, ideoloji birll
iindea baıka, hiçbir muhalefet bir
liif 7oktur, bilakis birçok noktalar
da menfaatleri biribirine zıttır. 

Yiae bu ırup Nazilerin dahili ve 
ekonomi siyasetlerine muhaliftir
ler. Onlara &öre Goerin&'in tahakkuk 
ettirm.iye çalıştığı dört senelik plh 
bir riyadır, Almanyayı 7anh, ikti
sadi 7ollara sürüklemiştir. Nazi siya
seti memlekette müthiş bir iktısa

dl buhran d~turmuıtur. 
Bu müalefet günden IJÜM kuv

•etlenmif, el altından tehlike tetkll 
edecek bir iDJdtafa mawhar olmUJtur. 
Bitler 4 ıubat darbesile bu muhale-
"' "1 .,. __ :_ı ___ .:_ • ı U~Ll1 11 D\\ • '1-

İUJDandanlan Bedinde içtimu ça
iımıuı, orduda umwni bir tasfiyeye 
lüzum görmesi, muhalefetin ordu i
çinde nekadar dalbudak saldJiını 

ıöstermiye kilidir. Bitler, Şaht ta
raltarlannı da iıten çıkarDUJ, dev
leüıı askeri ve ekonomik nıakiaeıi
bİ kendi eline almı7a karar vermif
tir. 

Bu icraat ıimdilik Nazi partisinin 
\raktlııde davranarak muhalefete ıa· 
lebesi şeklinde ıörünmektedir. Fa
kat hakikatte henüz mesele kapan
lllallllftır. Ordu Almanyanm en sai· 
lanı uzvadur. Eski bir an'aneye da
Yanmaktadır. Macera siyasetine mu
haliftir. llesap&IZ hareketlere muha
liltir. Bueün kuvvetli bir tazyik •l
tuıdlı aesbıi çıkarmasa bile, bu icra
at onun hoınuuuzlujunu arttırabi
lir. Bu sebeple Almanyada daha ye
lli birçok hadiseler beklenebilir. 

Almanyada dahili vaziyetin inki
fafı, Anupanm mukadderatı üzerin
de mühim rol oyniyacaj'ı için ba hi
diaatın seyrini dikkatle takip etmek 
liıılJMbr. 

Bitler orduyu tamamen Nazileşti
l'lrse, haric:i siyaseti tamamen kendi 
elbae alına, Almanya sülhe mi, yoksa 
lıarbe mi pdecektir, henüz mtirile...... 

• 
lstanbulun Fihni 

Evvelki süa bize btanbulan filnd
lıi gösterdiler. Bu film İpekfilm tara
fından aptı yukarı bir Mnedenberi 
birç.k fedakirhklar yapılarak viku 
da getirilmiştir. İstanbulun eski ve ye 
lal bütün pzelliklerini bir ara7a top
laıauya çalıpnqtır. Burada tarihin 
latanbulu ıilsliyen eımalsiz ... rleri 
)anında Cilmhuriyetin kurduğu yeni 
baektepleri, yarattıiı yeni bayatı yan 
>'lllıa görüyoruz. 

Ltaobulun filmi memleketin her 
tarafında ıösterilmesi IUımıelen 
faydalı bir film olmakla kalmaz, İs
taııbulu yabancılara tanıtmak bakı
bauadan da fevkalade kıymetlidir. 
\' •lııaz bu iki" maksadı ayni zamanda 
latihdaf ederek yapıldıjı için ufak 
tefek bazı kusurları vardır. Birinin 
~!ırı i!bı ötekinden bazı fedakar -
-aaı Japmak lazım gelmiftil'. 

Pakat esas itibarile btanbulu. fil
lbi ift lair b~. lpekfilm mü
...._.inl hu hlzmetindell tlelQI teb
tilt ...._ bU vulfedir. 

P azar aktamlan, İstan
bul radyo stüdyosunda 

mikrofonun önünde f ennl mev 

zular üzerinde yanm saat MSz 
söylüyorum. itim bitince bir 
dinlenme kahvesi içmek üzere 
diğer bir odaya çekilirim. 

Orada çoğu müzisyen olan ar
kadaşlarla enteresan görülen ilmi 
meseleler üzerinde konUf\IJ'\IZ. Ge
çen pazar akf81111, bu dinlenme 
kah\reıint içerken iki kemençe ü• 
tadile başbata kalmıftım. FiziA• 
giren genif mevzular üzerinde ko
nuıuyorduk. Makrotozmua (yani 
yüce kainat) ile mikrokozmus (ya 
ni atom ve elektron Alemi) arasın
daki fasıladan tutun da, musiki ile 
fizik aruındaki münaseb8tlere \'a
nncıya kadar bir alay ilim me1el&
lerine temas ediyorduk. Ben anla
tıyordum, onlar da cankulalı ile 
beni dinliyorlardı. Ara •ıra baD 
sualler eoruyorlardı. M•lek •fkı 
bu.. Onlar beni dinlerken bir ta
raftan da. mikrofonun · karşwna 
çıkmıf olan, saz heyetinin çıkar
dıiı nağmelerle bu heyet karp • 
lllllda okuyan unatkin dinliyor
lardı. Hatta, bir iki falsoya da ~ 
ret ettiler. 

O unatkh nöbetini savdus.; 
tan sonra, falsonun sebebi 

hak.kında aralannda bir münak• 
§8 bafladı. Anl8f1ldıima aöre, ça
lanlarla söyliyenlerin notalan ara 
8lllda küçük bir fark vamll§. No
taların birinde (Mi Bemol) ve dij ... 
rinde (Mi Naturel) yazılmıJ. Bu 
fark o kadar küçüktür ki, müzis
yen kulağı olmıyan pek farkına 
varamaz. 

Fakat, ne de olsa bir küçük fark 
bile musiki parçumda ,~ 
nans, bir kak~-eden a-
Musildde Dt.onam hisıl edell a.. 
mil, notalar arasındaki (daraban) 
declijimiz farktır. Bu fark, büyük 
oluna (tefadult nota) haml olur. 
Bu da disonana yapablllr veya yap 
-•voı.m.,. ~ ..... 11 hH~d~ i çin nota. 
Jann frekansını bilmek 18zım. 
Okuyanın sesini bir bariton o

larak alalını. Vasati bir bariton se
si, piyanodaki üçüncü oktavın (sol) 
lu ile befinci oktavın (li) 11 arasm-
dald fasılalan işgal eder; yani tak
riben iki oktavlık bir sestir. Mev
zuubahis olatı (MJ Bemol) ile (Mi 
Haturel) be§b.et okta\'da ise fre
kansJan Ulilyede 31 o ne 328 stil
dir. Bu halde UJ INlraniti bir t,e.: 

fazuli nota hhıl oluyor ld, bu da 
bir k!Jcofanl yapabilir. 
Eğer çeyrek sesler fasılalanm 

mutedil gama gore almazsak, bu 
fark 18 den aşağı düşebilir. Bu 
takdirde dfsonans evleviyetle o-

lur. 

B u münakaşa devam eder -
ken, mikrofon önüne gelen 

spiker sırası gelen diğer bir sanat
kann okuyacağı parçaya ait bir 
mukaddime yaptı. Dede Efendinin 
yirmi dört makamdan dolafl'Dak ü
zere yazılmış bir eserini okuyaca
ğını söyledi. Epey ağır olan bu e
seri dinledik. Bir de baktım ki, 
radyo stüdyosunun ild odasını a-
yıran geniş bölme üzerine dizilmiş 
saz heyetinin arkasında kuyruklu 
bir piyano var. 

Şaştım, kaldım. Ben müzisyen 
deiilim. Fakat, bilirim ki, Türk 
musikisi bir oda musikialdir, bir 
monofonidir, bir melodidir. Yine 
bilirim ki1 bu musikide çeyrek se8-

ler vardır. Yani bir oktavlık fasıla 
32 fasılaya aynlmııtır. Halbuki pi
yanoda oktav on iki müsavi fuı
laya aynlmı§tır. Piyanoda iki mü 
teakıp leS aruında fasıla 1.06 ol
duj'u halde Tiırk muıikUinde çey
rek sesli fasılalar - mutedil ganıa 
gore, dizildiği farzedilirse - 1,025 ka 
dardır. Halbuki Türk mustkisind~ 
ki fasılalarda bundan küçük olan
lar da var. (Mi Bemol) ile (Mi N• 
türel) arasındaki farkın yapacağı 
disoanssı ehemmiyet verdJjlmlz 
halde Türk musikisine mahsus ci
hazlarla paralel gidemiyen piya-
nonun saz heyetine nuıl 1akuldu
ğuna aklım ermiyor. Ne 1apalmı 
ki, bizde fU'kı IÖJliyenlerden ba
zılarının piJaftCJ111 pek MUp8tile
ri olacü. Güml ..ı.t ve ,.rb ~ 
Jnunalan yibOnden epey fÖllNt 
kaummıs olan ilU aD&tkllr (biri..,_ 

TAN 5 

Hııc~n 1 
KOŞE 

Saracoğlu'nun Bana 

Gönderdiği 

Mektuptan: 
[Yaan: :Ah GBniüz] 

Bomantanın Meeldlye kasabasın

da da bizim Sancotlu ıfbl ıenç, a
kıllı, mllletçl blr S•ncoilu vannıt
Kendlslm bana blldirdillae •e açık 
ytlreldlllllae pek memnun oldum. 
Ba Ulnll pncln mektubanu bay
ram ert.I oldatu pbl neırecleceğim, 
ifadesini ft lmlhını bozmadan. 

Meddl1ell Saracotlu Sadık Zeke

rt1a Kunlann biraz uzunca ve bir

fOk itlere lllten mektubundan 7alım 

bir pufa alı7orum. Kitap •• sazete 

meselesi. 

• 
ilim Karşısında 

Bu pııç, kitap ve rasete yobullu
tana dair olan 7azımı okumUf. acı 
acı feryat edJyor. Babmnın da, benim 
ele unaatımıs Araçlıktır, diyor. Boı 
kalan her 1Utlml okumakla ıeçir
mek lstlyoı1UD. Yalım ben dejil, Ro
manya Ttlrklerlnln hemen her ıenci 
bayletllr. Fakat blrfotu benim gibi 
Jntbaat r~lnlr takımındadır. ls.
talnd ,...._ıer1 pek pahalı, falda 
38 lira abone parası verecek kaç ~ 
şimiz var! Kitaplar da böyle. 1 

Sonra yanık yanık ekliyor: Ne ~ 

lur, ıen her sabah gazetenJ okuyor. 
sun. Okuduktan sonra rafa sel'ftle de 

veya ..,... atın. al• bana göllder., 

ben de okuyaJllD, bizim mahalleli de 
okU)'Up ana'f'ataaı, anadllial. daha 

lyl ~lnnellm. Posta pahlUaa gelin
ce, sanki çok bir şey mi? Yılda üç,; 

dört )'ilz kunq vernıek suretile üç, 

dört ,U. \'atan dqı kardeşini bir yıl 

okutacaksın. Bir kırtipil balo bileti

nin fiyatı bile delil. • 

Tek lif sizlikler 
kek, bu ı di§i) her nasılsa piyano
yu refakatlerine almakta zevk du
yuyorlar. Musiki esaslarını ben -
den bri bilmeleri lizun ıelen ve 
ınusikf zevkleri her halde benlm-
Jdndep fazla olan bu sanatkiilar 
nasıl oluyor da ıoniıllü olarak bu 
hataya düşüyorlar? Piyano fasıla
larile Türk musikisindeki fasılalar 
arasındaki söylediğim farkı benim 
kadar btldtklertne hUkmettiğtm bu 

sanatkarların bilmedikleri bir nok 
taya da ben işaret edeyim. O da 
piyano seslerinin armonikleri ara
sında (Transiyen) dediğimiz (Ge

~) annonllderin bulunmasdır. 
Bu haasa bütün darbeli Aletler de 
•ardır. Onun için davulun sesi u
Ulrtan bot gelir. Klbik Turk nıu
lilctslne piyanoyu soktuktan son
ra, bu rnustk1ye piyanodan daha 
uygun düşmesi icap eden saksefo
nu niye sokmayalım? Bana kalır
ia, canım klisik Türk musikisine 
eilzeJDir-pirenovu refakat cttirmi
yelim. Böyle yaparsak her ikisinin 
lehine hareket etmiş oluruz. 

Bana öyle ıeliyor ki, böyle yap
mak bir ilim teklifıizliğid.ir. 

B izde ilim teklifsizliği o ka
dar çoktur ki, yazmakla, 

saymakla bitınez. Bir tramvay ita 
zaaı olur, yolcular elektrik mühen
diai kesilir. Birisi atılır: "Telde 200 
amperlik cereyan var, bilir misi-

niz, bu ne yapar?,, diye batlat· 
Halbuki, burada rol, amperin de
jil, voltundur. O zavallı volt ile 
amper farkım bilmez,fakat işe ka
rışır. 

Ada vapurunda giderken sise tu 
tuluhunuz. Birçoklan kaptan kö~ 
rüsüne çıkar. "§U görünen Burgaz 
adası tepesine benziyor! İf\e Ku
tup yıldızı ıurada! Yanlı§ yola gi-

Yazan: 
Profesör 

L 
Salih ~urat 
UZDILEK 
~~~ 

diyoruz!,, diye sesler . başlar. İşte 
birer ılim teklifsizliği. 

Geçenlerde genç şairlerimizden 
birinın İstanbul gazetelerinden bi
rinde neşrolunan bir makalesini 
okudum. Bu makalede orta devir
de 7aşıyan Turk edip, alim ve 
sanatkarlarının bir listesi vardı. 
Bu liste de Mimar Sinanın ismi de 
var. Ben tarihçi değilım. Fakat bi
lirim ki, tstanbulun Türkler ta
rafından alınman l 453 tarihin or
ta devrini kapaaat ve son devri
ni açmıpar. 

Süleymaniye camiini yaratan 
Mimar Sinan da Kanuni Süley
man devrinde yaşamış. Kanuni 
Süleyman ise Fatih Mehmetten e
pey sonra gelir. Arada Bayazıt ile 
Selim var. Bunlan okuyalı otuz 
seneden fazla oldu. Hfili unutma
dıjınız noktalar.. Bu da bir ilim 
teklifsizliği. 

tür ki, kütlesi bir aramın bin mu. 
yon kere milyon kere milyon k• 
re milyonda biri derim. Bu adet
leri karatahtada göttermek lçtn 
(lupritmlk u.ul) dediğimiZ daha 
kolay uıuJ var. Fakat rad1oda böy 
le söylemek icap ediyor. Dinliyen
lerden birtnclen akbğınl bir mek• 
tupta, mealen diyor ki: "Pek u• 
zaktaki yıldızlardan, pek ldlçük 

a tom ve moleküllerden bahsedi· 
yorsunuz. Bunlar, pekaıl! Fakat İ• 
limle uiJ'a'8n birkag sea,, bana 
bunlann tahmini olduj'Una mlyltl• 
yor. Eter ılz, banlann kati oldulıf· 
l•nnı iddia edlyonams, ilim 8dan1 
lannm atmadıklannı fl.,.ı 1~11 
bunlann haııgi yoldan gfdllerelt 
bulundllklannı aö11eHalz l,t o
lur .,, diyor. 

Gayet nazikane bir ilal!ipla ya
zılmıt olan mektupta (atmak) mas 
tan kullanılmıyor, uruna minuı 
oraya geliyor. Doğrulunu söyle • 
mek icap ederse klinatta mutlak 
ölçü yok gibidir. Bir odanın boyu 
3,~0 metre dediğimiz zaman bu boy 
3,40 ile 3,60 metre aruındadır. 

Eğer metre yerine santimetreyi va 
hit olarak alırsak ölçüde takrlbi
yet artar, ejer santimetre yerine 
milimetre kullanırsak takribiyet 
daha artar ve ilah ..• Buna hudut 
yoktur. 

R adyoda vermiş olduğum e iz ilim adamlan bir elektro 
konferanslarda bir santiınet nun hamulesine veya küt-. 

re mikabı hacmindeki bir gazde lesine ait bir rakam verirsek bu 
bulunan molekiıllerin adedini rakamda birkaç tecrübe ile bulu-
bildfrmek üzere, milyon kere mil- nan ve biribirine uygun dü,.ıı 
yon kere milyon kere milyon mo- miktarlar olduğunu anl•mak Ji-

lekül ve atom derim. Bir ko- zımdır. Yoksa elektrona ait ra -
lombluk elektrik hamulesindeJd kamlar tahmini mahiyette olursa 
elektron adedini yine böyle büyük 0 zaman elektn>n denilen varlık 1· 
rakamlarla ifade ederim. Diğer ta- llm ialemine eiremiYeceii gibi, ~ 
raftan bir elektron o kadar küçük- na ait :miktarlar da ehemmiyetini 

r--------------------------------------------------------- kaybeder. Gerçi pek kaüyet ara

lngmz Karikatürü: 
/ mırk doğru değilse de tahmin hiç 

dojl-U dejildir. İlmin terakkisi tak 
ribiyet dereceaini arttırmaktır. 
Yoksa ilimde tahmin üurine 8Öz 
söylenemez. Bu 8C>yledilderim müa 
pet (yahut tam) ilimler içindir. 
Maksadı bir ild mi.9al ile izah e
deyim: 

Elektron kütlesi bir gramın on 
bin milyon kere milyon ke
re , milyon kere milyonda 
birile ölçülürse spektrosko -
pik usulile bulunan miktar 9,03510 
+ 0,010 ve inhiraf usulile bulunan 
miktar 8,99f25 + 0,014 tür. Görü
lü7or ki burada + hata paylan 
var. Biz kolaylık olsun diye bunu 
1 O farzederiz. Bu takdirde elek -
tron kütle.ı bir 8famm bin mil
yon kere milyon kere milyon ke
re milyonda biri olur. Bu da rad
yoda ancak böyle sö1leneblllr. Biz 
~ kesafetini 1 olarak kabul e
dertz. Halbukt daha d~ ~içil 

Aferin Saracoilunun dilbazlıiına! 

itte bö1le olmalı. insan umuma fay
dalı ıönlQti bir te1l salrlamam•b, 
slylemeU. 

Ben Mecitllye 8araeot1usunan dile 

ğinl ona~ ladım. Oku~ acaiıın gaze

teleri, mecmualan lütaplan s._önder

mi7e salıpc•jlm. Zor ı.tr 18>' 41eğil, 
toplanm toplanın, posta,-a ıtdertm, 

bir pal yapıftmtm, yoll•nm. 
Aeaba bu kolaycaeık yapılabilen 

küçümencik yardıma Ktlltür Bakan 

lıiı, Balkevi merkezi, Çocuk ve Ba

va Kurumlan, :&e91inler, ıazete pat

ronları, kitapçılar ve lairecller ifil· 
rak fJdemeıler mi? 

İştirak etsinler diye teklifte bulun 

muyoruın, haddim depı. Ben kendi 
dar çerçevem içinde kendi yapabile
ceiimi yapacağım. Demek isteclijim, 
hani, yok mu ya, teY.. Zannıma k• 
lırsa vatan clıp komfU millettqlan· 
mızın sayısı milyonu ap7onnut- On
lara fCiyle bir okuma ve inkılip yar
dımı mı diyorlar ne diyorlar, itte 
onun &ibi bir yol tutulamaz mı7 

Gerçi henüz vatan içi dahi bu min 
val ve bu ahval üzere ise de için İl 
nasıl olsa başanlır. Bilmem anlatabt 
llyor muyum! Galiba (Muallim Ni 
hat)ı okuya okuya meşhur tekerle 
mai dk gibi bana ıeçt~: Anladınu 
değil mi? 

ile suyun kesafeti 0,999973 + 
0,000001 dir. Bunu biz kabul et
mekle milyonda 24 ila 26 hata iş
lemiş oluruz. 

Nevton, umumJ cazibe kanunu 
bu asrın ba~lanna gelinctye ka• 
dar, doğru kabul ec:llliyotdu. El· 
nstein mihaniği bizi daha takribi 
neticelere kavufturdtı. Bu yeni 
mihanikten sonra Nevton mihani
ğinin dojruluju güneı ilemine in 
hisar ettL Hatti buna bile değil. 
Çünkü utaridin mahrekine ait r• 
sat ve hesapla bulunan miktarlar 
biribirini tutmuyor. Einstein ıni

haniiinin, başlangıçta bu seyya
renin mahrekidir. Bu da ilimde 
takribiyet meseleler ine bir misal 
te§kil edebilir. 

Binaenaleyh, radyoda verm.if ol 
dulumuz rakamlar tahmin üzeri
ne değil, takrıbiyete göre veril -
miştir. Bu rakamlar da bugünkü 
vasıtaların sıhhat derecelerile bu
lwıan rakamlardır. Mektup sahi
bine den veren genç ilimlerin 
bunlan bilmesi lhun amma, ne 
yapahm, bu da bir nevi ilim tek-
lifsizltlf. · 
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Futbol: 

Dünyanın meşhur bu7.sporu melek
leri: Solda İngiliz buzsporcusu Kol
lcç'i, ~ok zarif bir vaziyette görüyo
ruz. Sağda da bir Alman buz glizeli. 

ı-B M l".k .. uz e a. es.nın 

Yugoslav Takımı Şişli Yerine Layık 

ile Üçüncü Maçını ~::i,.~.~~n~:~~=~·-
B Y 

larının ilk gününde birinciliği alan 

Uoau••n apıyo·r İngiliz Cecilia Golledge. Sağda ls-
veçte karşılaştığı rakibelerindenbiri. 

İlk oyunda Pera takımım mağlup 
eden, ikinci maçında Galatasarayla 
berabere kalan Yugoslavlar bugün 
Şişliye karşı üçüncü müsabakalarını 
yapıyorlar. Yugoslav takımının teh
likeli taraflarını, aksıyan cenahlan
nı iki maçta gördük. Üç ortası şütçü 
ve topa hakim olan Yugoılavlan ka
le önünden evvel durduracak bir mu 
avin hattı hayli süratli olmalıdır. 

•• • • •••• ••• •• ••• •• ••••• • ..,.~ Dünyaca "Buz Melaikesi., lakabı-

Mz•J/z"' T/u··me İ nı kazanan İsveçli sonJa Henri pro-
l~ • fesyonel olduktan sonra yeri epeydir 

Mı l İ boş kalmıştı. 
Q Ç Qr l Bu senenin başındanberi, Buz Me-

T. S. K. İstanbul M]gesi Ba5kan
lığından: 

13/2/1138 Pazar ısQnl\ ;:raptlacak 
Mllll Kiline Ma<:ları. 

Taksim Stadı: 
Galatasaray - Beşlktas A takım

lan Saat 13,30 Hakem Nuri Bosut 
Fenerbahçe - Gilneş A takımları 

Saat 15,15 Hakem Adnan Akın. 

Vakıa Yugoslavlar muavin hattı 

bizalannda topu ayaklanna aldıkta
n zaman aradaki mesaleyi birdenbi
re bir ild pasla aşınverip kale ağız
lannda peyda olan ok gibi bir hü-
cum tarzına malik gözükmüyorlar. Milli küme maçlan pazar 
Fakat inişleri pişirici ve oldukça zile- günü yapılıyor 
zaklı olmakla beraber isabetli pas- Futbol Federasyonu tarafından ter 
larladır. Hakimiyetlerindeki topları tip edilen Milli Küme Maçları Bay
onlardan kolaylıkla sökmek bizdeki ramın üçüncü Pazar günü Ankara. 
her muavinin harcı görünmüyor. tzmir ve İstanbulda başlıyacaktır. 

Şişli takımının muavin hattında Fikstür mucibince şehrimizde yapı
~ış çabukluğu ve top söküş meha- lacak olan maçlar Galatasaray ile 
reti Yugoslavları her zaman tevkif Beşiktaşı, Fenerbahçe ile Güneşi kar 
edecek ayarda bir orta var mıdır? şılaştırmaktadır. Bu her iki müsaba-

laikesinin boş kalan yerini doldura
bilecek kudrette olduğunu ispat e
den genç bir tnailiz kızı. her müsa

bakada biraz daha yükseliyordu. 

Sırasiyle İngiltere, sonra Avrupa 

artisük patinaj şampiyonluklarını 

kazanan İngiliz Cecilia Golledge bu 

defa İsvçte başlıyan dünya şampi-

yonluğu müsabakasına da girmiştir. 

Genç İngiliz şampiyonu ilk günkü 
müsabakalarda birinci dereceyi ka

zanan Cecilia Golledgc devam eden 

muhtelif numaralarda rakiplerine 
çok faik bir vaziyet elde etmişt.lr. 

Neticede, altı millete mensup on 

iki şampiyonun dahil olduğu müsa-

bakalarda kazanılan puvanlar ceme

dildiği zaman İngiliz şampiyonunun 

birinciliği hak etmiş olduğu görül-

Yüz sene evveline kadar Avrupa
nın birkaç yerlerinde köylüler yatar 
ken yastığa başlannı değil ayakla
rını koyarlardı. Sebep olarak ta a
ynklann başa nisbetle daha çok yo
rulduğunu gösterirlerdi. 

* Fransnda on dördüncü Louis zama-
nında sarayda açık hikayeler anlat
mak moda olmuştu. O kadar ki Mm. 
de Maintenon saraya intisap ettikten 
sonra, bu yüz kızartıcı hikayeleri din 
lediği zaman utancından yüzüne kan 
hücum etmesin diye doktor haftada 
iki defa onun kanını alırdı. 

* 
Diinvanın Pn C?arip ~Ph,.e 'hali Ho-

landanın merkezindedir. Halin geniş 
salonunun ortasından 7 metre geniş
liğinde bir kanal geçer. Borsacılar ka 
nalın iki tarafında sandalyeye oturur 
lar. Sebze sandalları önlerinden geç
tikçe müzayede yapar ve satın alır
lar. 

* 
Japonyada Tokyo şehrinde büyük 

bir lokanta vardır ki. garson olarak 
yalnız şehrin en güzel kadınlarını 

kullanmakla kalmaz. aynca lokanta 
içinde sırf işe çıkmadan evvel bu gar
sonların tuvaletlerini yapmak üzere 
bir berber dükkanı bulundurur. Gar
son kızlar, sinema artistleri ~bi, bu
rada tuvaletlerini tamamladıktan 

sonra salona çıkarlar. 

* Japonyada her yaz birçok köyler 
arasında uçurtma yanşı yapılır. Bu 
uçurtmalardan bazıları o kadar bü
yüktür ki. ağırlığı yanm tonu bulur 
ve 1000 _.t.ır. .... ura~ yer- \ııaplar. 

Uçarken ipini tutmak için 200 kişiye 
lüzum hasıl olur. Hatta. rüz~arlı bir 
havada bu kadarı da kiı.f i gelme:ı. 

* Malayia adalarında kadınlar her 
şeye hiıkimdirler. o kadar ki bazıla
n evlerinde erkekten haremler tesis 
etmişlerdir. 

* J\oraon tteım kO<'asm1 """nk evlen
diğinin ikinci günü görebilir. Orada 
kadın kocasını ailesinin intihabı ile 
ve görmeden alır, evlendikte sonra 
görür. Hatta ilk halta kızın kirpik
lerini zamkla vapıstınrlsır kl, jlÖzle
rini açıp kocasını görmesin. 

* Suriyede JJÜrziler ibadet etmez-
ler1 çünkll ibadeti Allahın işine ka
rışmak addederler. 

* Amerikada her dört sıuıttP btr. bir 
yaşından küçük bir çocuk bir kaza 
neticesinde ölür. 

Şişli takımında bu evsalta bir mer kanın da biribirinden heyecanlı ola
Jı:ez muavini bulunduğunu zannetml cağını söylemiye lüzum yoktur. 
yoruz. İhtimal gününde iyi oyruyan Milli Kümeye ayrılma müsabaka
oyunculan vardır. Fakat muvaffa- lannda Güneşe 4 - 2 gibi oldukça 
kıyetli oyunlannı her zaman tuttu- büyük bir farkla mağlüp olan Fener 
racağı iddia edilemez. liler bu defa kıymetli oyuncuları Ya 

* müştür. FiH~tinde Rooeviler tn,.afındnn mf-
İngiliz kızının hemen peşinden gel safirlere verilen ziyafette en ziyade 

miş ve ikinciliğe ufak bir farkla düş 
müş olan diğer İngiliz kızı da fevka-Şu halde Yugoslavlann üç ortası- şarla takviye edilerek sahaya çıka

nı şüt mesafelerinden evvel tevkil ı caklarından bu mağlubiyetin acısını iade takdir edilmiştir. 
_._. k if . ..dal"l d- k çıkarmıya çahşacaklan tabiidir. Di- Birinciden beşinciye kad.:ır müsa-
ıı:ı.ıue vaz esı mu ı ere uşece - İ · 
tir. ğer taraf~ stanbul şampıyonluğu bıkların kazandıklan puvanlar: 

ikram edilen yemek deve kızartma
sıdır. Fakat devenin içinde iki kızar
mış koyun. koyunların içinde birkaç 
kızarmış tavuk. tavukların içinde de 
pişmiş yumurta vardır. 

Şişlinin iki müdafii her tehlike üs- nu alan Guneşliler ?u şampiyonlu- Cccillia Colledge "İngiliz,, 239,16 
ğa ı.ayık ~l~uklannı ıspat etmek ga- I puvan. ı 

tünde Hızır gibi peyda oluveren bek yesıyle butun varlıklarını kullana- 1\f T 
1 
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233 24 lerden görünmüyorlar. Yani müda- caklardır. • cgan ay or ııgı ız,, , pu- ı 

füt'LAN 1 ILAR 

DAVETLER faa ağırlığının fazlasını iki devre me Daha bir hafta evvel o da kalecile- van. 
rinin şanssız bir gününde bir gol Gladis Ynggcr "İngiliz,, 221,2G pu-

•uliyetlerinde Uışıyamazlar. 

Kanaatimizce rakibin hususiyetle

rini dikkate alarak Şişlinin başvura

cağı en makul çarenin heyeti umu
miyesini birkaç satırla venniye çalışa 
lım.: 

Yugoslavlara karşı oynanacak o
yunun hiç bir dakikasında yalnız 

müdafaaya bağlanmış bir tabiye ta
kip etmemek lazımdır. Daima açık
larla uzun inişler yaparak muavin 
ve müdafaa hattının yükünü muka
bil hücumlara da yükliyerek Yugos
lav hücum kesafetini mümkün oldu
ğu kadar dağıtmak taraflarını düşün 
melidir. 
"Müdafaanın en iyisi, rakibin ev

safına göre taarruzdur.,, 
N nzarlyesi her zaman faikiyetini 

ispat etmiş bir nasihattir. 
Şisli acıklarile uzun oynar~a muh

temel mağlubiyeti asgari haddine 
indirmiş olur. Taaruzlaında '8nslı ve 
babetli olursa, kimbilir belki de kim 
1enin beklemediği bi neüceyi de elde 
91ebllir .•• 

farkla Bcşiktaşa mağlup olan Galata vnn. 
saraylılar için büyük ehemmiyeti ha Uanne Niercnberg "A\-usturya,, 
iz olan bu knrşılaşınanın enteresan 22.f),68 puvan. 
olacağı tabiidir. Buz üstünde patinaj mütehassıs-

Yugoslavlara karşı harikulade oy- lan; İngiliz şampiyonunun harekat
nıyan kalecilerinin morali artık dü
zelmiş olduğundan bu müsabaka mü 
savi kuvvetlerin biribiriyle karşılaş
ması şeklinde tecelli edecektir. Fır
sattan istifade etmesini bilen takım, 
galebeyi kendi lehine çevirebilir. 

Dün Güneş Klübünde toplanan 
dört klübün murahhaslnn bu maçla
nn Taksim Stadında yapılniasma ka 
rar vermişler ve bundan sonra yapı
lacak karşılaşmaların da statlarını 

tesbit etmişlerdir. 
Birinci karşılaşma Galatasaray -

Beşiktaş arasında saat 14 te ikinci 
maç Güneş - Fenerbahçe arasında 
saat 1fi 45 te varıılacaktır. 

Pertı klübü Ankaraya 
davet edildi 

Gayri federe klüplerin en kuvvet
lisi bulunan Pera klübü Ankarada 
iki mac yapmak üzere Ankara Gü-

ta zarafet, sevimlilik, gençlik ve ka

yışlardaki ahenk bakımlanndan Buz 

Melaikesini arattırmıyacak kadar 

yükselmiş olduğunu söylemişlerdir. 

neş Klübü tarafından Ankaraya da
vet edilmiştir. 

Peralılar bu daveti kabul ettikleri 
takdirde bugün şehrimızden hareket 
edeceklerdir. 

Barutgücünün Bayram maç7arı 
Kadıköy Halkevi, Kızıltoprak. 

Spor Kolu Başkanlığının davetini 
kabul eden Barutgücü Bayramın 

dördüncü gününe rastlıyan14/2/938 
Pazartesi günü Fener Stadında Ba
rutgücü - Kızıltoprak A. takımları 
saat 15 de, Barutgücü - Kızıltop
rak B. ta.kımlan saat 13 te karşıla

şacaklardır. 

• • 
BlIGUN: * Galatasaray Klübil a:ıalan ve arbdat 
ları arasında samimi bir ıece ıeçirmek için 

bu akşam saat ZZ de Tokathyanda bir aile 
z"yafeti verilecektir, * Anadolu yakası Atlı Spor klübünde 
bugün saat 14 te anlar bir toplantı yapa 
rak bayramlapcaklardır, 

HAFTA İÇİNDE: * Yeşilay ve Yeoilay Gençler Birliti. 
üyelerine, aileleri ve misafirlerin:n bayram 
larmı ve eflenceli bir vakit ıeçinnelerini 
tem n için bayramm üçüncü günü aaat 15 
te Tokathyanda bir çay verecektir, * Maraşm kurtuluş yıl dönümü mlinase. 
betie, yarın saat 14,30 da Eminönü balke 
vinde bir toplantı ynpdaca.k, bu meaut yıl 

dönümü kutlanacaktır, * Verem Mücadele Cemiyetinin senelik 
kongresi. 26 şubat cumartesi günil saat 14 
te S rkecide Kızılay hanının ikinci btm 
da toplanacaktır. * Oniimüzdeki salı gtlnii saat 18.30 da 
Beyoğlu halkevinin Tepebaşmdaki merkez 
binasında Hami Danişment tarafmdan "Ye 
cüç, mecüe,, mevzulu bir konferans verile 
cektir, 

Galatuarayblar Cemiyetinden: 
Bayram ve mim itilme ~ dolaysile 

ienelik umumJ koaare, 19 ıubat camarı.i 
dn&ne taJiJıc edilmiıtir, 

B iraz sıkkın ve endişeli sor
du: 

- Bana ciddi şeyler söylemek is
tiyorsun? Yüzünde bir ıstırap üa
desi var ... Nahoş havadislere knrşı 
ne kadar .nefret beslediğimi bilir-
sin: Neşeli şeylere muhtacım. İki 
aydır lazım olduğu gibi çalışama
dım; birşey yapamadım. 1stedikle
ri veya mecbur kaldıklan zaman e
ser yapan adi sanatkarlar gibi de
ğilim ki.. Benim bir dakikalık me
salın ve şetaretim diğer bir ressa
mın bir senelik çalışmasına ve ya
şamasına bedeldir. 

Genç kadının dudaklarının titre-
diğini göstermemek için başını e
peyce iğdi. Fakat kollan ümitsiz 
bir hareketle yanına düşünce sa
natkar ona doğru döndü, o zaman 
sesine neşeli bir ton vermiye çalı
şarak: 

- Sevgilim! Affet beni! dedi. 
Birşey değil.. Hakikaten birşcy 

yok.. Bilmiyorum. Evet biraz si
nirli idim de ne söylediğimi bileme 
dim belkL. Birşey yok. 

Gülmeye uğraştı. fakat gülüşü 

~ario bir ses halinde ~ıkınca sa
natkar kulaklarını kapayarak: 

- Sibylle, dedi. Ne tahammül e
dilmez bir ses çıkardığını bilsen!.. 
Gülemiyeceksen kendini zorlama. 
Bu çok korkunç birşey olur ... 

Cevap vermedi. Dudaktan hali 
titrivordu. Kendini toplamıva cahş 
tı. Fakat bir dakika sonra yine ıstı 
rapla kıvrandı. O vakit ressam 
genç kadının elini tutarak onu tu
valin al"kasına götürdü: 

- Götürüyor musun Sibylle, bu
gün tablom için liı.zım olan motüi 
buldum. Bunu uzun zamandır zah 
metle aramaktaydun. dedi. 

Kadın sadece bir "Ah!,, çek
ti. Ve heyecanlı bakışlarla 

tabloya bak~m-elini bırak
nuyarBX devam etti: 

- Görüyor musun Sibylle? Onu 
görüyor musun? İnsanlığın ıstırabı 
sefaleti, betbahtlığı ve bunun acı 
sayhası hıçkınk ... Hepsi.. sonra sü
k\ın ... ahenk .. ve zafer .. güzelliğin 
zaferi ... güzelliğin zaferi: Evet tab
lomun adı bu olacak. İnsanlığın bü 
tün sefaleti mağlup edilecek ... 

Genç kadın onu ışıldayan gözler 
le dinlemişti. Ondan bihaber olan 
bütün dünyanın gözlerinin önüne 
serilecek olan tabloya baktı. Evet, 
onun ne olduğunu uzun zamandan 
beri öerenmişti artık ... 

Sibylle insanlığın sefaletini. diişü 
nerek kendi hallerine kadar geldi 
ve gayri ihtiyari göğsünden uzun 
bir iç çekişi çıktı. O zaman res
sam: 

- Ne düşünüyorsun? dedi. Bu
nu sadece sana gösteriyorum. Bu 
boşluğun içinde yapayalnızız. Bir 
başka ruhları çağırmak ... 

- Sevgilim! .. diye genç kadın 
inledi. Neyim var ? Hakikaten bil
miyorum .. Kendimi iyi hissetmiyo
rum. 

- Hastalanacaksın galiba!. Şim 
di benim neşelenmiye ihtiyacım 

var. 

l . 
Sibylle du~aAıarını •w .... aı·ak, sus 

tu. Erkek ona bakarak: 
- Pekala. dedi. Ne söyliyecek

sen söyle! Şu anda bence hepsi bir. 
Kadın vücudünün ürperdiğini 

duydu ve evet diyerek karar verdi 
Ye ba.pnı kaldınp: 

~ 11111111111111111111111 

- Söylemek daha iyi! diye ce-; 
vap verdi. Sana anlatmalıyım ki .• 
artık .. 

Ressam acı ile: 
- Paradan mı bahsedeceksin?. 

~lye sordu. 
- Evet. paradan .. Ev sahibi da· 

va açacağını söylüyor; bakkal, ka
sap tehdit ediyorlar. Neyim varsa 
sattım . Satacak birşey kalmadı. Ne 
yapacağımı bilmiyorum. 

R essamm yüzü buruştu son
ra: 

- Bugüne kadar senin paranla 
'"yaşadığımızı ihsas etmek ihtiyacın. 
dn değilsin herhalde ... dedi. 
Kadın ıstırapla inledi: 
- Sevgilim! .. 
- Peki ne yapmalıyım?. 
- Babana bir defa yazsan! 
- Hayır .. Asla .. Yapamam. 
Kadın sustu. Ressam kadının so 

ğuk elini tutarak: 
- Sibylle!. dedi. Sen ona yaz.. 

Bir defa daha yaz. 
- Ben de yapamam sevgilim!; 

Evvelce iki defa ·yazdım. Birinci 
defasında oğlu ile kendi arasında 
hiç bir vasıtaya ihtiyacı olmadığı
nı bildirdi, ikinci mektubuma ise 
hiç bir cevap vermedi. Şayet sen 
yazarsan, belki ..• 

- Yapamam .. Yapamam .. Buna 
bir nihayet vermeli .. Sen oraya git 
sen! .. 

İZ7:eti nef~lne dnkunulmus bf.r 
surette genç kadın silkinerek 
haykırdı: 

- Oswald! bunu benden mi tstı.. 
yorsun? Biliyorsun ki annen veba 
., .. ,r-oen1 K' .. ··~- - - • • _ 

yorlar. Hayır .. hayır ... 
Ressam kendini bfr sandal:rel'9 

atarak bir of! çekti. 
Genç kadın acı ile: 
- Bir tiyatro artisti gibi! dlyr> 

düşündü. Sonra birdenbire isy~ 
gelmiş gibi: 

- Oswald. sen kendin gidip ba
banı görmelisin! Evet. bu senin 
vazifen! .. Ben elimden geleni yap. 
tım .. Bu böyle sürmez .. 

Ressam soğukça: 
- Hayır hayır! diye cevap ver

di. Dilenemem ben .. 
- Ya ben.. Ben mi dilenmell

yim? 
- Sen benim için tellşlanma

Dünyada bir ressam kalmıt veya 
kalmamış, ne ehemmiyeti var. Ken 
dimi nehre atacağım, sen telqlan
ma! .. 

Genç kadın haykırdı 
- Sevgilim! .. 
- Evet .. aşk neye yarar? Beni 

sudan çıkardıkları vakit şöyle di
yecekler: 

"Onu kansının aşlo suya attır' 

S ibylle sapsan kesildi. Erk* 
birşeyler ilave etmek iste. 

di. Fakat genç kadın birden kor
kunç bir sesle: 

- Pekala! dedi. Seni kendim
den kurtaracağım. 

İntizamsız ve sendellyen adım. 
larla dışan fırladı. Ressam kendi 
kendine: 

- Böyle hareketlerden ne ka
dar nefret ederım~diye mınld.an
dı. 

Sonra korkuyla silkindi. 
- Asla böyle olmamıştı. diye 

..ıüşündü... Fakat hayır bayır .. Ko 
layca yapılamaz ... hayır. 

Tuvale yaklaştı. ve tablosuna 
.->akmıya başladı. 

Dışarıda birçok ayak sesleri du 
yuluyordu. Ressam düşündü: 

- Herhalde sakinleşmiştir. 
Fakat birden bir sukut hareketı 

işitti Sonra sukut.. Oswald imi bir 
endişeyle ve korkuyla ürperdi Da 
iresinden çıkıp merdivenleri inme 
ye başladı. Tam bu sırada alt kat 
taki ihtiyar doktor göründü. 

Doktor Oswald ile karşıla§lnca 
titrek bir sesle: 

- Öldü! dedi. Onu görmek is
ter mlstn.b?. 

[Dmxımı 7 mcide] 
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Yeni Bir Deniz 
Kazası 

(Başı 1 incide) 
burun civarındaki Tatyos mevkünde 
kayalıklara bindirmiştir. 

Gemi, bunun neticesinde, baş ta -
rafından ve yanlarından muhtelif ya 
ralar almıştır. Fakat, dalgaların tesi
rile büsbütün kayalara yüklenme -
mek için derhal tornistan etmiş ve 
bir müddet çalıştıktan sonra kendi
sini kayalardan kurtararak tekrar 
Sinop limanına doğru hareket etmiş
tir. Bütün bu çalışma sırasında, bir 
yandan da imdat işaretleri verilmiş
tir. 

Aksu, bir kaç mil gittikten sonra 
aldığı yaralardan gemiye su doldu
ğu görülmüş ve bu vaziyette yola 
devam imkanı olmadığı anlaşılarak 

Sinoba 8 mil mesafede bulunan "Ak 
liman" mevkiine ve burada gemi 
kumluğa oturtulmuştur. Ayni za -
manda yolcunun sahile çıkarılması 
için de işe başlanmıştır. Bu sırada 
tipi de şidetini artırmak suretile de
vam etmiştir. 

Fakat hayırlı bir tesadüf neticesi 
olarak, ayni hat üzerinde yoluna de
vam etmekte olan yine Denizyolları 
idaresinin Karadeniz vapuru, Aksu
nun yardım işaretlerini alarak, he -
nıen arkasından Aklimana girmiş ve 
Aksu'nun 136 yolcusu, sandallarla 
Karadeniz vapuruna nakledilmiştir. 
Karadeniz vapuru yolcuyu aldıktan 

sonra yoluna devam ederek sabaha 
karşı Sinop limanına girmiştir. 

Dün sabah, kaza haberi gelir gel
ınez gemi kurtarma şirketinin Hora 
vapuru kaza mahaline hareket etti
rilmiştir. Hora, Aksuyu, aldığı suyu 
boşalttıktan sonra yedeğine alarak 
Istanbula getirecektir. Vaziyete na
zaran geminin yaraları ağır değildir. 

Dün öğleden sonra Karadenize kal 
kan Denizyollarının Cümhuriyet va
puru, bu defalık doğruca Sinoba gi
decek ve Karadenizdeki Aksu yolcu
sunu alarak gidecekleri limanlar gö
türecektir. 
Diğer taraftan Karadenizde fırtı

na devam etmektedir. 
Dün zevaJe kadar Karadenizde 

kar fırtınası durmamı~tır. Elan kü
çük gemiler Karadenize çıkmaktan 
çekinmekt<>dirler. 

Fırtına dinmedi 
Sinop, 10 t4.A.) - Kar tipisi ke

gj lmişse .de denizde fırtına devam e
diyor. Aksu vapuru bu gece Ince bu
run fenerinin yakınında Pat'yos mev 
kiinde karaya oturmuştur. Samsun
dan Istanbula dönmekte olan Kara
deniz vapuru kaza mahalline yetişe
rek yolcuları aktarma ediyor. 

Almvnyada 
Gayrıtabii Bir 
Vaziyet mi? 

{Başı 1 incide 7 
gün hududu dolaşmış, istihkfunları 
tetkik etmiştir. 

İsviçreden gelen haberlerde, bü
yük rütbeli yirmi Alınan uıbitile Al
man generalinin bu memlekete geçe
rek Federal meclisinden ikamet mü
saadesi istedikleri kaydedilmektedir. 

Eski Alman veliahdinin Avustur
yaya geçişi de gayritabü şartlar için 
de olmuştur. Çünkü sabık veliaht 
k'.omşu memlekete geldiği vakit pasa 
port taşımamakta idi. Alınan maha
fili, pasaportun bir hizmetçi tarafın
dan unutulmuş olduğundan veliah -
din peşinden gönderildiğini söylüyor 
larsa da kendisi Alınanyaya dönme
dikçe dedikoduların arkası gelmiye 
cektir. 

Yabancı memleketlerdeki 
J Almanlar kontrol altında 

Berlin, 10 (A.A.) - Bu sabahki res 
mi gazete, yabancı memleketlerde o
turan Almanlara, hariçte ikametleri 
müddeti üç ay geçer geçmez bir Al
man konsolosluğuna müracaatta bu
lunmaları mecburiyetini koyan bir 
kanunu neşretmiştir. Bu hiikme ria
yet etmiyecek olan tebaasından, Al
man hükumeti himayesini çekecek 
ve hatta tabiiyetten iskata kadar gi
debilecektir. 

Bu tedbir, bu hususta halen meri 
bulunan 1913 tarihli kanun hüküm
lerinin kifayetsizliği yüzünden alın 
rnıştı .. 

Ribbentrop iş ba,ınJa 
Derlin, 10 <A.A.) - Devlet Bakanı 

Von Neurath, bugün hariciye nezare 
tindeki mesai arkadaşlarına veda et
miş ve işlerini B. Von Ribbentrop'a 
devrevlemistir. 

- · - -------- -- - - - ----- ----

TAN 7 

Antalyada Trebentin Fabrikası 

Antalya, (TAN) 

Fabrikanın 

Şehrimizin 

[Başı I incide] 

görünüşü 

bir fabrika açılmış, fakat iptidai maa 
de tedarikinde güçlük çektiği için 

ki tüccar vasıta.siyle oluyor. Acaba 1 

bu tüccarın hepsi. geçinmelerinin ve 
servetlerinin delalet ettiği karinele- ' 
re uygun vergi veriyorlar mı? Bu- j 
nun hakkında birçoklarında tered
dütler vardır. Öyle zannediyorum ki j 

1 

Amerikada, İngilterede bile ancak 
kıs~en netice verebilen beyanname 

Başvekil ve Hariciye Vekili
miz öğle yemeğini Yavuz gem.i
sinde yediler, öğleden sonra da 
tetkiklere devam ettiler. Baş

vcJ;ilimiz bu arada Gölciiğün 

şehir planı üzerinde de dura
rak alakadarlardan izahat aldı, 
Gölcükte modem bir şehir vü
cuda getirilmesi için daha fazla 
geç kalınamıyacağını söyledi. usulünü memleketimizde tatbika ı ı 

kalkışmak büyük bir hata olmuştur. 
Yüksek bir vatandaşlık telakkisine , 
ve hüsnüniyete dayanan bir vergi u
sulünü, İstanbul gibi ruh bak1mm
dan kısmen kozmopolit olan bir mu- , j 
bitte müsavat dairesinde tatbik et-

1 

mek imkan haricinde birşeydir. Ka- ı ı 
zanç vergisi, İstanbulda namus üze- 1 
rin~ tarhedilmiş bir vergi tesirini ya- 1 

pıyor: Namuslu veriyor, vatandaşlık ı 
vazifelerini bilmiyen veya bilmek is
tem:iyen kaçırıyor. 

B. Celal Bayar, ak-;am üstü 
Hızır Reis gamhotile İzmite ha 
rcket etti, saat 17,30 da İzınite 
geldi, mektepliler, halk tarafın 
dan kar~ılandı. Başveki1imiz 

doğruca kağıt fabrikasına gitti, 
alakadarlardan hahat aldı. Ye-
ni yapılacak sellüloz fabrikasi-
le ikinci kağıt fabrikasının inşa 
at planlarını gözden geçirdi. 

Ecnebi misalleri bir tarafa bıra
karak ölçüleri mutlaka mem

leketin içtimai ve ruhi şartlarına ? Y
durmak lazımdır. Böyle bir yol tutu- ' 

Ak~aın vali Hamit Oskay, 
Başvekil ve Hariciye Vekilimiz 
şerefine vali konağmda bir ziya 
fct verdi ve hiikumet ricalimiz 
saat 21,50 de eksprese bağlanan \ 
hususi vagonla Ankaraya hare- 1 

ket etti, merasimle uğurlandı. 

lacak olursa bugünkü sistem dolayı- • iiiiiiiiiiiiiiiiôio~~~~~~~!iiiiii!~~~ • 
siyle kaçak bir hale gelen vergiler 
ele geçirilmekle kalmaz. Namuslu
lar ve dürüstler aleyhindeki müsa
vatsızlık ortadan kalkar ve tufeyli 
unsurların çevirdiği fena rôller ve 
bu rollerin içtimai bünye üzerindeki 
zararlı tesirleri tasfiyeye uğrar. 

YURTTAŞ: 
Yarın havadan yağacak~ 

binlerce kurban vermemek için ( 
Türk Hava Kuru- ( 

Eğer "dürüst vatandaşın verdiği 
malUmat, İstanbul vergi işleri ve ka-
zanç vergisinin sistem ve usulleri l<lüplcrde: 
hakkında yeni görüşler uyandırmıya 
vesile olacak olursa vatandaşlık has
sasiyeti gösteren işçi vatandaş mem
lekete, bir harp zamanında adsız bir 
kahramanın ettiği hizmeti etmiş ola
caktır. 

Ahmet Emin Y ALM~iN 

ispanyadaki 
Gönüllüler 

[Başı 1 incide] 

Salahiyettar mahafil, müzakeratın 
normal mecrasını takip etmekte oldu 
ğunu beyan etmektedir. 

Paris, 10 (TAN) - İspanyadaki gö 
nüllüleri geri çekme meselesi ve İngi 
liz - İtalyan anlaşma arzusu üzerin 
de muhtelif gazetelerin neşriyatı şöy 
lece hülasa edilebilir: 

İtalya İspanyadaki kıtaatmdan 
yüzde 75 ini geri almıya amade gö
rünüyor. Sovyetler yüıde 85 istiyor 
la~. Yüzde 80 üzerinde mutabık ka
lınsın ve artık bundan bahsedilme
sin. Yahut ta gönüllülerin geri alın
ması tarihinin tespiti hakkı beynel
milel ademi müdahale komisyonuna 
bırakılsın. Bunun için milliyetper -
verlere muhariplik hakkının tanın -
ması kafi gelecektir. İngiltere kabi
nesinin de bu şekle mütemayil bu -
lunduğu anlaşılmaktadır. Yüzde mik 
tarlar zikredilmeksizin herkesi tat
min edecek bir formül aranıyor. 

Roma ile Lohdra arasında müza
kere edilecek olan iki taraflı anlaş 

maya beynelmilel bir mahiyet veril 
mesi icap eder. Ancak Cümhuriyet
çilerin davasını müdafaadan ziya"
de Faşist Devletlerle İngilte -
re arasında bir yaklaşmadan en:lişe
ye düşen Sovyetler, Londranın uzlaş 
ma işini mümkün olduğu kadar güO. 

Ga~atasaray KDü~ün~n 

İdare ~~eyeti 
Galatasaray Yüksek Murakabe Heyeti

nin 5 Şubat 938 tarihli içtimaında baş va
zifeler için namzet gösterildiği sırada isim 
leri geçmi~ olan Abidin Daver, Cevdet, 
Suad Hayri, Selim Ragıp gibi zevatın iti
zar etmeleri Uzerine ilerde kendilerine 
müracaat hakkı muhafaza edilmesi kaydı
nın bu arkadaşları yedek ba intihap edil
dikleri şeklinde tefsire uğradığl anlaşıldı
ğından kendilerinin bu nam ile seçilmiş 
olmadıklanru tavzihen bildiririz.. 

leştirmiye çalışıyorlar. 

Fakat B. Grandi, B. Eden'in Al
man ve İtalyan teknisyenlerile sulta 
na tabi bulunan Fas kıtaatının vazi-

yetleri hakkında kendisine sorduğu 
sarih sualler karşısında şaşırmıştır. 

İtalyanlar bidayette İspanyadaki 
gönüllülerin tamamını çekmeden İn
gilizlere her şeyi kabul ettirecekle
rini zannetmişlerdi. Bu hususta E -
den kati bir hattı hareket ittihaz e~ 
miştir. Bundan mada İtalyanlar bu 
meselenin ademi müdahale komite
sindeki hukuki vaziyetini nazan iti-

bare almaksızın keyfiyeti mütalea 
etmek istemişlerdir. 

Cümhuriyetçi İspanyanın Başveki 
li Negri demiştir ki: 

Bütün bu müzakereler olurken 
ve mütalea yürütülürken Cümhuri -
yetçi İspanya Basvekili Bay Negrin 
verdiği bir mülakatta şunları söyle
miştir: 

"Taarruzlarımızı idame için icap 

eden askere malik bulunuyoruz. Ala 
cağımız mühimmatın İspanyaya ser
bestçe girmesine müsaade edilirse bu 
yaz biz İspanya işini kökünden hal
lederiz.,, 

Başmuharririmi
zin Açtığı Dava 

(Başı 2 incide) 
olarak 12 teşrini saniye kadar kal
dım. Dosya içinde bulunan .Ankara
palas otelinin faturası bunu açık bir 
surette gösterir. Yataklı vagon ida
resinden tahkik etmek ve diğer de
liller ve şahitlerle teyit etmek te ko 
!aydır. Demek ki, Avni Bayerin mu
ayenehanesinde vukuunu iddia et
tiği bütün konuşmalar ve bütün para 
tediyeleri ben Ankarada bulundu
ğum günlere tesadüf ediyor. 

Suçlu avukatının talebi 

Mülkiye teftiş heyeti, otobüs tah
kikatını bitirmiş, yeni fezlekeyi yaı.
mıya başlamıştır. Fezlekenin bayram 
"rtesi Ankaraya gönderilmesi mulJ· 
temeldir. 

HAKiKİ VALDA 
PASTİLLERİ SİZİ 

BOGAZ HASTAUKLARİLE 

VE GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVi 

EDER 

iNKIBAZI 
HAZIMSIZLIGl 

MiDE 
EKŞiLİK VE VANM.ALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

e 1 O it R İ ~ 

MiDE VE BAR5AKLARI AllŞllRMAZ. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 

ve MÜLAVİMOiQ 

YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL 
MUSTııı.HZAR TUTAMAZ. 

MAZON ısı.., VE HOROS 
'°"All MA$1NA l)İNIV<T 

"UTUKA [ViNfZOE BlR 

$iSE 8ULIJNOURUHUZ 

Roman yada 
Yine Buhran 

[Devamı 7 ıncide] 
tası vererek mücrimlerin bulunma -
smı ve şiddetle tecziyesini istemiş -
tir. 

Bükreş, 10 (A.A.) - !yi haber a-

Müthis ,, 

Sırt Ağrıları 
Fakat, bu meshur yakılar, 

bütün lz:tİraplara 
nihayet ver•r. 

lan mahfillerde öğrenildiğine göre, Bay J. L. yazıyor: " Harp esnaamda bir 
çok defalar çamurlar ü:ı:crinde uzanmak 

Moskovadan yeni bir nota gelmesine mecburiyetinde kalı.'•ordum. Bunun 
· t" d ·ımektedir neticesi olıı.rak duhşotli hir r.ırt ağrısına 
ın ızar e 

1 
• müptela oldum. Bilahare zaman 

Sovyet hükumetinin bu yeni nota 

1 

zaman, işimin ba.şmdn iken bu ağrıların 
ile Butenko meselesindeki tahkikat zclıunu ~!arak kınanı.''o~nın. J?oktoruıri 

bana bır losvon ffi\•ı;ıye ettı. Fa.kat 
etrafında bazı teminat istemesi muh biiyükl lıir faj·dn ~öremedim. Xihııyct 
temeldir. Moskovanın noktai naza- sili~. kıyn.ıetli A!-LC<?~K y~kıları??-ı 

tecrube ettım . Anı tesırı "llve~ınde hır 
rına göre, bu tahkikat yanlış bir is- gun zarfında ağrılarım zail oldu ve bu 
tikamet almıştır. Bu sebeple tahki - ı mü~iç illett~n-tsımaınen kurtuldum.,'. 
k t "b't f" b" komiteye veril -1 Sız dt" butuo nrka. ağrılarmrzı bır tek 

a ın ı ara ır ALLCOCK yakı!!ı iıe dmdirinız. Iki 
mesi, bu komite de Fransa ce Çekos· eani ~· e zarfında saçtığı :nhhi sı
lovakya sefaret mümessillerinin bu- caklığr OTCH1ATlK BlR MASAJ gibi 
1 ası talep edilecektir. , ağrıyan yerin etrnfınıı yayarak te':'kin ve 
unm biıtün ağrıları defeder. ALLCOCK .vakISI 

-o---- ıı.ğrıyan mafsalların yorızunluğıınu iznle 
(HİKAYEDEN l\IABAT) eder ve yeni bir kanın oovelanına ı;ebebiyot 

verir. 

Sanatkar 
[Başı 6 ıncıda] 

Res:;am bir hayalet görmüş gibi 
kollarını uzattı ve: 

- Hayır hayır! diye haykırdı. 

Yapamam .. Yapamam. 

1 ki saat sonra ressam bir 
kompartımanın bir köşesin 

de büzülmüş baba ocağına dönü
yordu. Yüzü sararmış ve gözleri 
kanlanm;ştı. Zaman zaman bir göz 
yaşı sağnağı yanaklarından yuvar

lanıyordu. Sonra sakinleşiyor ve 

aradan birkaç dakika geçince sağ 

nak yine başlıyordu. 

Çocukluk odasını görüyordu şim 
di... Şimale bakan geniş penceresi a 
çık .. Babası onu iyi ~ir .şekilde ka~ 
şılıyor. Mustarip bır ınsana asla 
sitem edilmez.. Düşünceleri uzak-

Lumbago, Siyıı.tik veya iltihabı hsap 
balatında dahi ALLCOGK yakısı sa.fi ve 
mfüıeı;qir bir dev&ilır. 

1 ALLCOCJ{ yakısının terkibinde Capııi. 
cum, Frankinsonııe, :'\lyrrhe \'8 saire gibi 
kıymetli maddeler vardır. 

Ucuz ve taklit vakrlarrlan salnnmak 
için delikli ALLCoCK yakılan üzerındt'ki 
kırmızı daire \"C kartal resimli marka~ına 
dikkat ediniz. Bütun eczauolerde 291/ 7 
kuruşlL satılır. 

lara, çok uzaklara gidiyordu. Kar
şısında tuvalini görüyordu. Tuval 
büyüyor, büyüyordu. 

İstırapla yuğrulınuş ve olgunlaş 
mış bir sanatkar olmak fikri ka 
iasını kapladı.. Önünde yepyeni 
bir istikbal. Dordi.incü kattan ken
dini fırlatıp atan cesedi örtüp göz 
den kaybeden bir istikbal görüyor 
du. Bu ilerinin çizgileri bütün be
şeri seialet ve ıstırabın üstünde 
yükseliyordu ... 

Damga ve Darphane Matbaası 

Müdiirlüğünden : 
ı - Sınai işleri için yerli malı 30.000 kilo külçe kurşun kapalı zarf usu

lile, 
2 - 520 kilo kalay açık eksiltme ile, satın alınacaktır. 
3 - Tahminen 4,5 - 5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir kam-

yon pazarlıkla satılacaktır. . . 
4 _Kurşunun muhammen bedeli dokuz bın , muvakkat temı'natı 675 

liradır. Eksiltmesi 28 şubat 938 pazartesi saat 14 dedir. 
5 _ Kalavın muhammen bedeli 884 ve muvakKat teminatı 56 liradır. 

Eksiltmesi l Mart 938 salı saat 14 dedir. 
6 _ Çelik ve kam~onun pazarlıkla arttırılmasına 2 Mart 938 çarşamba 

günü saat 14 de başlanacaktır. . . . 
7 _ Kurşuna aid teklif mektuplan eksıltrt1e saatınden bır saat evvel 

müdüriyetimizdeki komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu ko-

misyonda yapılacaktır. .. . . 
8 _İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşyayı gormek ıçın 19 şu-

bat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14-16 da Idareye müracaat edebi
lirler. (809) 

İstanbul 3 cü İcra memur:uğuııdan: 
Ipotek cihetinden paraya çevril- ı mukarrer hisselerin heyeti umumiye 

mesine karar verilen Boğaziçinde Is- sine (5500) lira kıymet takdir edil -
tinye Migün caddesiude eski 2 mü- miştir. Arttu~maya girmek isteyen -
kerrer numara ile murakkam Ayaz- lerin takdir olunan kıymetin yüzde 
ma nam mahalde bir tarafı Kapan yedi buçuk nisbetinde pey akçesi ve
Naibi Zade Halım Molla sahilhanesi ya ulusal bir bankanın teminat mek 
bahçesi ye bir tarafı mukaddema tubunu vermeleri lazımdır. Hak~an 
Taşçıkar arsai hal.iyeye müntehi o - tapu sicillerile sabit olan ipotekli a
lan Voli mahalli ile mahdut, voli ma lacaklılarla diğer alakadarların ve ir
hallinin on iki bin dokuz yüz altmış tifak hrıkkı sahiplerinin bu haklan
hisse itibarile dört bin iki yüz on iki nı hususile faiz ve masarife dair olan 
hissesile taş iskelesi mahallinin iti - iddialarını ilan tarihinden itibaren 

1 
barı mezkurdan üç yüz hissesi açık yirmi gün zarfında evrakı müsbitel~ 
arttırmaya konmuş olup 14--3-938 rile birlikte dairemize bildirmelen 
tarihine müsadif pazartesi günü ~a - muktezidir. Aksi halde hakları tapu 
at on dörtten on altıya kadar~ daıre- sicillerile sabit olmayanlar satış he-
m.izde açık arttırma ya~ılac~gını ~e delinin yaplaşmasından hariç kalır
arttırma bedel~ ı:ıezkur hiss.eler.~n lar. Mezkur gayrimenkulatın bilcüm 
tamamına takdır edılen kıymetın yuz le vergi borçları ile dellaliye resmi 
de yetmiş ~eşi~i bul.d~ğu surette a satış bedelinden istila olunur. 20 se 
lıcısı uhdesıne ihalesı ıcra oluna~a .: nelik vakıf taviziye bedeli alıcıya a
ğı aksi halde son arttıranın taahhudu ittir. Daha fazla malumat almak is
baki kalmak üzere arttırma on beş teyenlerin 14-2-938 tarihinden i
gün müddetle temdit olunarak 29-
3_938 tarihine müsadif salı günü tibaren dairemizde açık ve asılı b_u -
keza a i saatte müzayedesi yapıla- lundurulacak arttırma şartnamesıni 
cak ol: ikinci açık arttırmasında ve 934/ 1544 numaraya kayıtlı dos -
en çok arttıranın üstünde bırakıla- yasına müracaatla icap eden izahatı 
caktır. almış ve öğrenmiş olacakları ilan c>

Takdir edilen kıymet: Satllması lunur. (4854) 

ELISLERi 
ÇAMAŞIR MODELLERİ ÇIKTI 

En basit biçki, çamaşır örneklerin den en ağır işlemeli, dantelli, tüllü aplikasyonlu modellere varıncaya 

kadar 250 parçadan fazla gecelik, kombinezon, gömlek, külot, sutiyengorj, sabahlıklar, pijamalar, çocuk 

ve bebek çamaşırları. ev önlükleri gibi kadının bütün ev ve çamaşır ihtiyaçlarını karşılıyacaktır. 
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rn3 O. ·lRı .. ı __ P_aza_r, 13. 2. 1•9-38 __ 1 
SENFONİLER 

15,30 Berlin kısa dalgası: Senfonik 
konser. 21 Lltypzlg: Richard Vagnerin e
serlerinden senfonik konser. 21.05 Prag: 
Çek filharmonlsl (Smetana, Vagner). 
IIAFİF KONSERLER 

6,45 Paris Kolonyal: PlAk 7,10 Berlin 
kısa dalgası: Hafif pazar konseri, 9,20 Pa 
rsi Kolonyal: Pllik. 12 Berlin kısa dal
gası: Bahriye bandosu. 13 Berlin kısa 
dalgası: Hafif musiki (14.15: Devamı) 
13.15 Bükreş: Dinkio orkestrası (14.25: 
Devamı) 14.15 Parls Kolonyal: Konser. 
15: Keza. 16.30 Berlin kısa dalgası: FlUt 
ve yayll fıletler orkestrası. 17.45 Berlln 
kısa dalgası: Hafit musiki (18.50: Deva
mı). 17.50 P~te: Orkestra konseri. 18 
Bükreş: Askeri bando. 19.30 Berlln kısa 
d'llgası: Alın::ın marşları. 20.10 Uypztg: 
21,10 Viyana: Hayat bir danstır, isimli 
radyo popurlsi. 21.30 Stokholın: Hafif 
musiJ 22 L4ypzig: Akşam konseri (Ber 
lioz, Vcbcr, Litzt). 22 Berlln kısa dal
gası~ Macar havalan ve danstan. 23.30 
Peşte: Erkel, Fiumana, Zierer, Blzct. 

OPERALAR, OPERETLER 
9.15 Berlln kısa dalgası: Opera musi

kisi ıüiti (Mozart) 19,10 Pe:;tc; lki ııtud 
70 opereU. 21.20 Bilkre:;: Leo Fall'in "la 
tanbul gülü,, opereti. 

RESiTALLER 
16,15 Berlln kısa dalgası: Piyano ve 

keman musikisi. 17,05 Varşova: İtalyan 
§arkılan. 19 Viyana: Şarkılar. 20,35 BQk 
rşe: Çocuk :;arkıları. 20,35 Viyana: Sm-
kı - piyano. 23 V~va: BceUıovendcn 
rc:;ital. 23.15 Stokholm: Şarkı solo 
(Brahms, Moskovski, Strauss) 

DANS MUSİKİSİ 
19,15: Bukreş. (Plftk. 20.25: Varşo'\•:ı 

22.20: Pe:;te (plfıkln). 23.20: Belgrad. 23. 
35: Viyana. 23.45: LAypzlg. 

Pazartesi,· 14. 2. 1938 

SENFONİLER 
20,35 Viyana, Graz: Operada verilecek 

senfonik konseri nakil, 21 Varşova: Sen 
fonlk konser (Coates, Leh:ır, Gllnski vs.) 
21,10 Pe:;te: Operada verilecek :filhnr
moni konserini nakil (Liszt, Bartok, B
rahms). 

HAFİF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal PIAk, 7,10 Berlin 

kısa dalgası: Karışık musiki 8.15: Deva 
mı. 0.20 Paris Kolonyal: PlAk. 10 Ber
lin kısa dalgası: Macar dansları ve şar 
kılan. 13 Bcrlln kısa dalgası: Hafif mu 
siki, 14,15: Devamı. 13,15 Bilkreş: Eski 
(Vipna musikisi plakla) 14:5 Paris Ko. 
lonyal: :Hafif konser (15: Devamı). 17, 
45 Berlin kısa dalgası: Konser. 18.25 
BelıP-ad: Radyo orkestrası, 18,25 Bilkreş 
PlArr. 18!5o Berlln JOSa dalgası: Hafif 
kon~. 19,50 Peşte: Çigan musikisi 20, 
10 LAypzig: Geçit resmi marşları, 20,10 
Bilkre:r Radyo orkestrası, 20,25 Prag: 
Salon kenteti, 21 Uıypzig Gtto Zrlckc 
orkestrnsı (Eğlenceli musiki ve dans). 
22 d Bllkreş: Hnfif musiki naklL 

OPERALAR, OPERETLER 
2f Bclgrad: Operadan nakil, 23 Stok 

holm: R. Straussun Rosenkavaller ope 
ra ını.n ikinci perdesini operadan nakil. 

ODA MUSİKİSİ 
19,15 B!lkreş: Pıyano dilosu kl:ırinet, 

21,45 Bükreş: BeeUıoven triYosu. 23 Var 
şova: Oda konseri (Sopran iştirakile). 
23,20 Viyana: Opus kuartcU, 24,05 Peş
te: Slllon kenteti. 

RESİTALLER 
18,15 Var:;ovn: Keman resitali Grleg, 

Haendel, 19,35 Bükreş: Şarkılar, 19,45 
Belgrad: Piyano resitali. 21;25 Prag: 
Dvorak'ın eserlerinden çift keman ve 
viyolonsel konseri. 21,40 Stokholın: Fin
landıya havaları. 21,40 Viyana: Keman 
ve saksofon ile nc:;erli musiki. 

12 ve 15,15: BerUn kısa dalgası, 19: 
Peşte. 20,30: Stokholm (Akordeon ile ka 
bare musiklsl), 23,05: Peşte. 23,15 Var
~ova (plAk). 

ı __ SaJ_,, 15. 2. 19_3_8 ___ I 
SENFONİLER 

20,30: Bukreş: Senfonik radyo orkcs 
trası (21,45: Dcvrunı) 22 Varşovn: Sen
fonik konser. 

OPERALAR, OPERETLER 
6,45 Paris kolonyal: PlAk. 7,10 Bcrlin 

kısa dalgası: Eğlenceli musiki 8.15: De
vamı. 9,20, Paris Kolonyal: PIAk. 9,80 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli musiki. 
10,30 Paris Kolonyal: PUik. 12 Berlın kı
sa dalgası: Kısa dalga orkestrası, 13, Ber 
lin kısa dalgası. Hafif musilı:i 14,15: De 
vmaı. 18,15 Bilkreş: Siblccanu orkes
trası. 14,15 Paris lı:olonyal: Hafif konser 
ıs keza: 18 Pe:;te, Radya orkestrası. 18 
20 Bukreş: Massenet'in eserlerinden kon 
ser. 18,50 Bcrlln kısa dalgası: Halk mu
sikisi 20 Bilkreş: Koro konseri, 20,15 Peş 
te· F.6ki Macar marşları, 21.20 Peşte: 

Plı1k konseri. 22.45 Bilkreş: Hafif mu
siki nakli, 22,45 Peşte: Ratcr'in idaresin 
de orkestra. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,30 LAypzig: Masscnct'nln Manon o

P<'rtısı, 20,40 Viyana: Klfııılk opera ve o 
pcr<'tlcrden ne:;ell sahneler. 21,30 Ber
lin kısa dalgası: Verdinin Bir maskeli 
hıılo operası. 

ODA l\lUSİKiSt 
18,15 Bertin kısa dalgası: Brahms dan 

Yayll kuartet konseri, 18,15 Var:;ova: O
da muaikisi triyosu (Ravel. Debusay). 
19,55 Belgrad: Kuartet konseri, 21 Vnr-
90va: Salon kenteU (şarkılı) 21,30 Bcl
aad: Oda mu.tdküd Jrnn.ari. 

RESİTALLER 
17,15 Berlln kısa dalgası: Solist kon 

seri, (Pi7ano) 18,30 Prag: Keman kon
ıeri, 18,40 Viyana: Piyano ile dans tem 
posunda musiki, 19,10 Prag: Halk şar
kıları, 21 Berlln kısa dalgası: Keman mu 
sikisl ve valsler. 22,30 Stokholm. Jeanct 
te Mac Donald'm plflklan, 23,15 Stok
holın: Org solo ve koro. 23,20 Belgrad: 
Karışık halk sarkılan. 

21 Belgrad: Commedian Harmonits. 
23: Vnrşova. 23,15: Prag. 23,20 Viyana. 
23,45: LAypzlg. 

Çarfamba, 16. 2=:1 

SENI<'ONİLER 
21 Ldypzig: Büyük senfonik halk kon 

seri. 23,30 Viyana: Grnz: Senfonik kon 
ser pltıkla). 
HAFİF KONSERLER 

6,45 Paris Kolonyal: Pltık. 7,10 Ber
lin kısa dalgası: Eğlenceli sabah konse
ri. 8,15 Devrunı. 10,30 Pnrfs Kolonyal : 
PIAk. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif kon 
ser 14.15: Devamı. 14.15 Paris Kolon
yal: Konser, 15: Keza, 17,15 Varşova: 
Karışık konser. 17,45 Bcrlni kısa dalga
sı: Neşeli halk musikisi 18,05: Bükreş : 
Stefanesko orkestrası. 18,30 Belgrad : 
Radyo orkestrası. 18,50 Berlin kısa dal 
gası: Halk musikisi konseri 18,55 Peş
te: Çigan orkestrası. 19,10 Varşova: Ha
fit pUlk mu«Jklsi. 19,30 Bclgrad: Kon
ser nakli, 20 Peşte: Radyo orkestrası. 20, 
10 Laypzig: Akşam konseri. 20,20 Varıo 
va: Halk şarkıları. 21,35 Pcsıe: Opera 
orkestrası. 21,45 Stokholın: Askeri ban
do. 22 Vnrşova: Chopinin eserlerinden 
piyano solo. 22,45 Bükre:;: Hafif konser 
nakli. 23 Peşte: Çigtı.n orkestrası. 23 : 
VllrfOva: Şarkı resitali (Bach, Mozart, 
Schubert) 

ODA MUSİKİSİ 
22,45 Berlin kısa dalgası: Karışık o

d::ı musikisi. 
RESİTALLER 

9,30 Berlin kısa aatgası: Solist kon
seri (Piyano). 10,15: Keman. 18,15 Var 
şova: Unutulmuş şarkılar. 18,50 Viyana, 
Graz, Piyano refakaUle §<lrkılar. 10,05: 
Prağ'. Avusturya §arkılnn. 20,10 Bilk
reş: Şarkı resitali. 20,30 Stokholın: Pi
yano re itali. 20,30 Uıypzlg: Max Reger 
in şarkıl:ınndan (Piyano retakatlle) 
21.15 Bükreı;: Pıynno (Chopln) 22,30 
Bclgrad: Karışık şarkılar. 22,40 Viyana, 
r.rn7· Pivrıno rrfnkatile keman resitali. 

DANS MUSİKİSİ 
23,80 Varşovıı (PIAkla). 23,35 Lfıyp

zig Soprnn ve gitar refakaUle dans. 

1 Perfembe, 17. 2. 1938 1 
SENFONİLER 

21,15 Bükreş: Senfonik konser. 22 
Viya na: Viyana fllharmonlsl. 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Bcrlin kıstı dalgası: Küçük kon
ser 8,15: Devamı. 9,30 Bcrlin kısa dal
gası: Grfcg'in Norveç dansları. (9,45 : 
Geçit resmi marştan) 10,30 Parls Ko
lonyal: Pllık. 12 Berlin kısa dalgası. Halk 
musikisi. 13 Berlln kısa dalgası: Hafif 
musiki, (14,15: Devamı) 13,15 Bükreş : 
Julea orkestrası, ( 14,30: Dcvnrnı) 16,30 
Berlin kısa dansları: Norveç danslan 
(Grleg) 17 Bertin kısa dalgası: Bavyera 
proE't'Rmı. 17 4!l Rerlin kısa dalgası: Halk 
musikisi, 18,30 Peşte: Radyo orkestra 
sı. 18,50 Bcrlln kısa dalgası: Halk kon
seri. 20 Peşte: Piyano refakatile şarkı
lar, 20 Berlin kısa dalgası: µeçit resmi 
marşları. 20,10 !Aypzig: Radyo orkestra 
SL 21,10 Bilkr~: Mandolln orkestrası, 
21,30 Bcrlin kısa dalgası: Piyano ve ban 
do musiki. 21,30 Belgrad: Mak& Soiıhcr'in 
idaresinde Viyana muslkiııJ. 21,45 Prag: 
Eski Karnaval neşriyatı. 22.45 Peşte: 
Çigan orkestrası. 23 Varsova: Konser
vatuvar konserini nakil. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,40 Varşova: "Baro azası" isimli o

peret. 
ODA MUSİK1Sİ 

11 Berlln kısa dalgnsı: Brahmsdan 
yayli kuartet konseri, 18,30 Berlln kısa 
dalgası: Kemıın ve yayli Aletler kuarte
ti, 19,15 Berlin kısa dalgası: Piynno - kc 
man oda musikisi. 
RESİTALLER 

17,15 Var:;ova: Viyolonsel rseifall. 
18,30 Bclgrad: Viyolonsel konsl?I'.i. 20,15 
Prag: Neşeli tarkılar. 20,40 Bükrcş : 
Şarkılar. 21 Bclgrad: Muhtelif şarkılar. 
21,30 Llypzlg: Sopran ve piyano ile Yu
nan musikisi, 22,40 Belgrad: Halk şnr
kılnn. 23,15 BeJ~ad: Piyano konseri. 

DANS l.\IUSiKISi 
18,05: Bükrcş. 18,15: Varıova. 19,15: 

Bükreş. 20,25 Viyana, Graz (Halit mu
skfisI ve dans 20,25 Viyana, Craz Halk 
musikisi ve dans. 20,30: Belgra<I. 23,20 
Viyana. Graz. 

~-a,-18•.•2•. 1•9•3•8--ı 

SENFONİLER 
21 Varı;ova: Leh filharmonlsi, 21 LAyp 

zlg: Drest filharmonisi P.fizner, Berlloz, 
vs. 21,15 Peşte: Macar filharmonisi (Be 
ethoven, Schumnn, C. Franck). 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berln kısa dalgası: Sabah konse-
r. 8,15 : Devamı. 9,30 B lin kısa dalga 
sı: 'Hafif musiki 14,15: Devamı. 13,10 
Bilkreş: Romen musikisi 14,30: Plfık. 
H,15 Parla Kolonyal! PlAk (15: Keza). 
15,15 Berlin kısa dalgası: Piyano ve 
bando muzika, 17,45 Bcrlin kısa dalgası 
Hafif halk musikisi. 18.05 Bükres: Or-

TAN 

kestra, 18,30 Peşte, Çigan orkestr~sı, 

18,50 Bcrlin kısa dalgası: Karışık halk 
musikisi, 19,15 Bilkrcş: Konser, 19,35 
Peşte: Rrıdyo orkestrası, 20 Berlin kısa 
dalgası: Orkestra konser,! 20,05 Bükre:;: 
Org konseri, 20,45 Viyana: Modem 
balladlar. 21 Bclgrnd: Halk musikisi. 
23,20 Viyana: Romantik konser sü!U, 
23,30 Ltıypzig: Gece mu'sıkis1. 

11,45 Berlin kısa dalgası: Karışık o
peret musikisi, 

ODA MUSİKİSi 
10,30 Berlin kısa dalgası: Oda musl

k1ııi konseri (Bach) 17,45 Prng: Yayli 
kentet konseri, 

RESİTALLER 
16,30 Berlln kısa dalgnsı: Keman ve 

Yayll Aletler. 17,15 Vnrşova: Sopran, 
tenor, orkestra. 18,15 Varşova: Piyano 
ve şarkı. 20,10 Viyana, Graz: Halk ha
vaları, şarkılar. 22,30 Belgrad: Halk şar 
kılan. 

DANS MUSİKİSİ 
20,45: S,tokholm. 23,20: Peste. 

Cumartesi, 19. 2. 1938 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlln kısa dalgası: Haftasonu 

konsrei 8,15 Devamı 10,15 Berlin kısa 

dalgas): Borulu Aletler ve piyano mu
sikisi 11,15: Piyano ve yayll orkestra. 
12 Kanşık konser. 13 Hafif musiki 14, 
15: Devamı. 13 Hnfi.f musiki 14,15: De
vamı. 13,15 BQkres: PlAk musikisi 14,25 
Devamı. 14,15 Pariıı Kolonyal: Konser. 
15: Keza. 17,45 Bertin kısa dalgası: Halk 
konseri. 18,50 Berlln kısa dalgası: Ha
fif konser. 19,10 Peşte: Opera orkestrası. 

19,30 Belgrad: Radyo orkestrası. 20,30 
Pe:;te: Radyo orkestrasL 21 Varşova: 

Leh musikisi, 21,30 Prag: Büyük eğlen
ccll komer ve bando. 22,45 P~tc: ÇI

gan orkestrasL .23,45 Pcatc: Çigan or-
kestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
20,25 Viyana: Dle Taenzerin Franny i

simli operet piyesi, 20,35 Bilkreş: Gou

nod'nun Faust operasL 21 Bclgrad: Te

resina fsiniu operet. 

RESİTALLER 
15,15 Berlln kısa dalgası: Şarkılar. 18. 

15 Varşova: Piyano resitnll (Ducar, Fa
re, Debussy) 19,15 Varşova; şarkı pltk 
ları. 

DANS l\lUSİKiSt 
16,30: Berlln kısa dalgası: 21,30: Bcr 

Un kısa dalgası. 21,45 Stokholm (Ka
bare musikisi). 22: Varşova. 23: Stok
holm. 23,10: Pe:;te (PlAkla) 23,30: Prag. 
23,40: Viyana. 23,45: L4ypzlg (Opera ba 
losundan nakil). 

11-2-938 --

Vekaletinden: 
Aşağıda cetvelde parti ve mikdarlan yazılı cem'an 126455 adet normal 

kayın traversi avans verilmek üzere tediye maddesi tadil edilmiş olan şart
namesi dahilinde yeniden 3 partide 28.2.938 Pazartesi günü saat 15 ten iti
baren ayn ayn eksiltmesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vek8let Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapıla
caktır. Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı cetvelde hizala
rında yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğün
den alınabilir. İsteklilerin her parti için ayn ayn tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve tali
matnamesine göre Vekaletten alınmış Malzeme müteahhitliği vesikası ile 
birlikte 28 şubat 938 Pazartesi günü sanı 14 e kadar Ankarnda Vekalet 
Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Partiler Mikdan 
Normal travers 

I 61 901 

II 9 289 

Muhammen Muvakkat Şartname 
bedel teminat bedeli 

216653.50 12082.68 

27867.00 2090.03 

Lira Kr. 

10.83 Bolu vilayeti 
Düzce kazası 

Girişkuzu or
manından. 

1.39 Bolu Vilayeti 
Düzce kazasın
daki Kokurdan 
ormanından. 

III 55 265 175190.05 10009.50 8.76 Bolu Vilayeti 
Akçakoca kaza
sındaki Orhan
dağı ormanın

dan. 
Bu eksiltmeye hususi orman sahipleri de girebilirler. (363) (782) 

1 h inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Diş eri erg ün ' niçin İzmir Fuanndaki İnhlsnrlar pavyonunun vaziyetin icabına göre her !ki 

f 1 k 1 d ') veya üç senede bir, yenilenmesi tekıırrür etmiştir. Bunun için bu sene bir 

lrça ama a.Azım ır müsabaka açılacaktır. 
• Müsabaka şartları: . 

Çünkü bir defa dişler hari~ten ahnan mikroplara ı - Müsabakaya iştirak edenler yapacakları pHinı muhtevi kapalı zarfı 
ikinci bir zarf içerisine isim ve adreslerini muhtevi bir kartla koyup niha-

ka rşı müdafaasızdır. Saniyen ağızdaki "Salya.. yet 1 Mart 938 tarihine kadar neşriyat şubesine vermiş olacaklardır. 
denilen mayide milyonlarca mikrop doludur- 2 _Planlar isimleri bilahara bildirilecek bir jüri heyeti atrafından tet-

-~.,..."'"~~-=--_..•' kik edilecektir. 

Salyada bulunan LUnb dişlerin en 
birinci düşmanıdır; dişlere yapışarak 
yosun peyda eder. Mineleri aşındım·, 

yavaş yav~ d~leri ve kökleri çürü

tür, diş etlerinde iltihaplar peyda o. 

lur. Dişlere yapışan yemek artıl:ları 

ve ecnebi maddeler de temizlenmezse 

birer ınikrob Y.uvası haline gelir. E. 

ğer dişler muntazaman "Radyolin,, 

le fırçalanmadığı takdirde çok çabuk 

mahvolmağa mahkumdur. 

adyolin 
ile dişlerinizi Fırça ayınız. 

HASAN DEPOSU 
Sahibi Eczacı Hasan 

Muhterem müşterilerinin, ahbablarmm ve bütün din kar
deşlerinin bayramını kutlular. 

,-----------------------------.. UMUM EMLAK İŞLERİ 
EMiN KINAYMAN 
Bahçekapı • Liman Hanı Asma kat 63 

Sayın mütterilerinin Bayramını kutlular. 

•------• Telefon : 22775 -------• 

Bat, dit, nezle, grıp, romatizma, Nevralji, kırıklık ve . bütün 
ağrılarınızı keser. icabında günde üç kafe alınabilir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilliğinden: 
Almanyada (na.yer) fabrikası tarafından yapılmakta olan ''Lopion 

amp. 0,01 Gr., LmllNAJ .. oompr. 0,1 gr., PI..A.S.IUOCJIİ~"Esimp. compr. 
0,02 ve TRİPllAL arnp. 0,001 gr." adlarındaki müstahzarlara aid 11/ 98, 
7/49, 8/ 83 ve 71100 sayılı ruhsatnamelerin ziyaa uğradığına dair mezkUr 
fabrika vekilleri tarafından gazetelerle yapılan ilan Uzerine kendilerine 
yeniden 9/ 85, 9/ 86, 9187 ve 9/88 sayılı ruhsatnameler verildiği cihetle 
zayi olduğu anl~ılan 11/ 98,, 7/ 49, 8183 ve 71100 numaralı ruhsatname. 
!erin hUkınU kalmamış olduğu ilan olunur. 

Müsabakayı kazananlardan birinciye 
Müsabakayı kazananlardan ikinciye 

mükufat verilecektir. 

300 lira 
100 lira 

3 - Yapılacak pavyonun azami bedeli 15,000 liradır. 
4 - Pavyon, cephesi 18,40 olan 24 X 18,40 m. eb'adındald arsa üzerine 

kurulacaktır. 

5 - Verilecek planın mikyası 1/100 olacaktır. 
Gönderilecek olanlar: Zemin, mak talar, hadili fasat etüdü "renkli ola· 

cak,, cepheleri muhtevi olacaktır. 
A - Pavyon dahili: 
1 - Hem içerde hem de dışardan satış yapılabilecek tarzda bir satış ye

ri. "Burada tütün, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır.,, İşbu satış yerinin 
tozdan, topraktan mahfuz ve mamulatın çalınma tehlikesine karşı masun 
olmasına itina edilecektir. 

2-Bu satış yerine yakın ve elverişli bir yerde mamulfltın stok edilmesi 
için bir depo yapılacaktır. 

3 - Münasip yerlere westiyer ve bir kaç tuvalet yapılacaktır. 
4 - Çatının üzerine veya münasip bir yerde kifi derecede masa konabi-

lecek ve ayakta içilecek bir içki ban yapılacaktr. 
5 - 5X6 m. eb'adında bir sigara imalathanesi kurulacaktır. 
B. - Tezyinat: 
ı - Bir Atatürk köşesi. 
2 - 6 vitrin yapılacaktır. 
A - Yaprak tütün. 
B- Sigara. 
C-Tuz, 
D-İçki, 
E- Barut 
F - Mağaza vitrini numunesi. 
C - Grafikler: 
1 - İçki satışı. 
2 - Tütün satışı. 
3 - Tuz satışı. 
4 - İnhisarların köylüye yardımı "Tütün, incir ve üzüm milbayaası 

noktasından köylüye yapılan yardımı gösterir grafiktir.,. 
D - Panolar: 
ı - Türkiye haritası "4X2 eb'adında harita hazırdır,, 
2 - Barut satışını gösterir bir panonun esquisse i ya~ılacaktır. 
Bu panolar için kuİ1anı1acak malzemenin intihabı mimarın takdirlne 

bırakılmıştır. Ancak bunlarda endir ok ışık, niyon, müteharrik levha ve 
ziyalar tercih olunur. 

E - Makct: 
1,5 X 2 X 25 eb'adındnki Cibali Fabrikası maketi hazırdır. 
F - Otomatik şarap fıskiyesi "Fontaine lumineusc,, 

bu fıskıyı 
Fazla tafsilat için Neşriyat Şubesine müracaat edilmesi. "813,, 

Hamburg ve Anverı limanla
rından gelmekte olan 

"SESOSTRIS,, 
vapurunun 14 - 15/ 2/ 938 tarihine 
doğru limanımıza gelmesi beklenil
mektedir. İşbu vapur umumi Avar
ya maruz kalmış olduğundan, malsa
hipleri avarya masarifine tekabül et 
mek üzere, fatura bedelleri üzerin
den % 3 nisbetinde bir muvakkat 
depo bırakmak mecburiyetinde ol
duldan, alakadarların nazarı dikka
tine arzedilir. 

Bu vapurda mallan olanlar, elle
rinde mevcut orijinal faturalarile a
centamıza müracaatla ve iki suret 
!evdi etmiye mecbur olduklannı 

ilan ederiz. 
Her türlü malümat için Galatada 

Frank Han 3 üncü katta Dabkoviç 
ve Şeriki vapur acentasına müracaat 
edilmesi icap eder. 

Telefon: 44708/7 
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Yazan : Ziya Şakir 

1 E K 
BORSALARDA : 

Busene kurbanlık 
koyunlar Çok 

ahrikçile~, Şimdi · de 
opagandaya Geçtiler 

az Getiriliyor 
Bu sene bayram için getirilen kur

banlık koyunlann miktarı geçen se
nelere nazaran azalmıştır. Muhtelif 
semtlerde de kurbanlık k~yunlann 
fiyatı değişmektedir. Fatih, Aksaray 
taraflannda koyunlar 10 - 12 lira a
rasında, Beşiktaşta 12 - 14 ve Beyoğ
lu, Şişli cihetinde de 14 - 15 liradan 
satılmaktadır. D amat Ferit Paşa ile Adil B. 

tnm bir programla işe gi
rişmişlerdi... Bir taraftan hüku
ınet kuvvetleri, Kürt beyleri, Hür
riyet ve İtilaf fırkasmın mecnun 
ve meczup zümresi gibi - bütün va 
sıtalarmı kullanarak Sivasta (Mus 
tafa Kemal Paşa ) yı tevküe çalışır-
larken , diğer taraftan da (Mustafa 
Kem al Paşa taraftarları) nın kalp
ler ine korku ve dehşet vermek su 
r et ile, onları dağıtacaklarını u.n
netmişlerdL 

Halbuki müracaat ettikleri bü
tün vasıtalar, ve yaptıklan teşeb
büsler; giılünç olmaktan ileri geç
memişti. 

Mustafa Kemal Paşaya candan sa 
dakat ve muhabbet gösteren, feda
kar zabitler, askerler ve sivil mü
nevverler, millet ve memleketin 
büyük halaskarına karşı hainane iş 
l~re girişenleri perişan ettikten 
sonra, onların tezvir ve fesatla
rile zehirlenen dimağları da, çarça 
buk milli mefkurenin temiz mecra 
sına çevirmişlerdi. 

Damat Ferit Paşa ile Adil Bey, 
b u hareketten iyi bir ibret dersi a
labilirlerdi. Fakat bunların kalp
leri ve vicdanları o kadar nasır
laşrnıştı ki; parlak bir sema kadar 
berrak olan hakikati görmek bile 
istememişler .. Bütün Anadolu mu 
hitindeki Hürriyet ve İtilaf fırkası 
nın propaganda şebekesini hareke 
te getirmişlerdi. 

Ve .. bu tahrikatın daha müsmir 
ve daha m üessir olabilmesi için, 
halkın nazarı dikkatini celbedecek 
şekilde nümayişlere girişmişlerdi. 

Evvela .. memleketi haricine fi
rar etmiş · olan İttihatçılara ait o
lup, Divanı harpte henüz hiç bir 
m uamele yapılmamış olan evrakı, 
ortaya çıkartarak bunlar hakkın
da gıyaben (idam) hükümleri ver
dirmışlerdi. 

Hiç bir tatbik kabiliyeti olm.ıyan 
hu hüküm leri, böylece (tez elden) 
verdirmekten maksat; sadece or
tay a - itham medarı olacak • bir 
tnadde atmaktan ibaretti. İttihat
Terakki nazırları ile rüessasını mah 
kum eden divanı harp, bunlar hak 
kında: 

<Hük umeti Osmaniyenin şekli 
kaı:!unisini vücude getiren, Kuvayi 
selasenin fevkinde, (dördüncü bir 
kuvve i tehdidiye) vücude getiren
ler .•. ) d iye bir madde ve tabir icat 
etınişti. 

Bundan maksat ta bugün ittihat 
çılar aleyhinde kullanılan bu mad
de ile, yarın da milli mefkılre uğu 
tunda her fedakarlığa atılnuya ha 
:tırlanan Mustafa Kemal Paşa ta
raftarlarını itham etmekti. 

Hiç şüphesiz ki halkın mühim 
bir zümresi, İttihatçılardan mem
nun değildi. Böyle olmakla bera
ber, Damat Ferit Paşa hükumetinin 
kullandığı bu fuii ve bayağı entri
k alardan nefret ederek, - sırf, fır
kacılık ihtirası yüzünden - ittihat
çılara reva görülen haksızlıklardan 
dolayı kalplerinde bir ıstırap his
setmektelerdi 

Q amat Ferit Pa~a hükumeti; 
h em ittihatçılara, hem de 

tnilliti Unvanı verdikleri Musiafa 
'.Kema l Paşa taraftarlanna korku 
Verece~· · gını .. ve ayni zamanda, böy 
le (parlak bir icraatı ile elkan u
~.uıniycde kabine lehine bir tevec 
cuh celbedeceğini ümit ederek: di 
Vanı harbin ittihatçılar aleyhinde 
Verd - k gı ararı matbuatla neşrettir 
ln ti 

Bu htikrntin neşri. efkan ~mumi 
ye . k Yı abine lehıne celbetmek şu ta 
r afa dursun, bilakis çok fena bir 
tesır husule getirmişti. Ve derhal, 
h~r tarafta bir dedikodu başgöster 
tni tı. 

Halkın avam zümresi: ........,_.. 
- Allah, Allah ... Bu hükUmetin, 

Jttihatcılardan başka ub'aşaca~ i$ 

yok mu?. Koca payitahtta, en ka
labalık caddelerin ortasında; ırzı
mıza, namusumuza, haysiyetimize 
tecavill ediliyor ... Hükumet, bun
ları hoş görüyor... Sonra, ortada 
mevcut olmıyan şahısları mahkum 
ettirerek. halka gözdağı vermek is
tiyor ... Bu, ne maskaralık?. 

Diye, Damat Ferit Paşa hiikıime 
tinin (parlak icraatı) nı tenkit edi-

yordu. 
Münevver zümre ise: 
- Anlaşıldı.. . Damat Ferit Pa

şa; memleketin her türlü menfaat 
1erini kendi taraftarlarına ve bil
hassa (Hürriyet ve İtilaf fırkası
na) hasretmek istiyor. Memleket
te başka kuvvetlerin kışkırmaması 
için, diğer teşekküllere korku ver
miye teşebbüs ediyor. Ne ç-irkin ha 
reket? .. 

·Diye, · haklı bir hüküm veriyor
du. 

Her iki taraf ta, fikirlerinde i
sabet ediyordu. Fakat bu fikir ve 
mütalealara, bir üçüncüsünü ila
ve etmekte lazımdı. O da; Damat 
Ferit Paşa ile taraftarlarının, Türk 
milletine karşı gösterdikleri kayıt
sızlığa bedel, bütün Türk düşman 
larile"dost olmak ve onlardan muh 
telif şekillerde menfaat ummaktı. 

Dahiliye Nazın Adil Bey, 
Mustafa Kemal Paşa taraf 

tarlarını korkutmak hülyasile, et
rafa tehditler savururken; hükü
meti şiddetle tenkitte devam eden 

Millet namına vuku bulan bu ta
lep. Yıldız sarayının üzerine, ade
ta bir yıldırım gbi inmişti. Padişah, 
Vahdettin, bu yıldınm darbesi al
tında fena halde sersemlemişti. 
Çünkü bu talep, bir fırkanın, bir 

. zümrenin, bir beldenin, herhangi 
bir kitlenin arzusu değil; doğrudan 
doğruya, milletin kalbinden doğan 
acı ve korkunç bir sesti. 

(Kongre) tarafından , ayni za
manda Damat Ferit Paşaya da bir 
telgraf çekilmiş, ve bunun sonuna 
da aynen şu cümle ilave edilmişti: 

(Bu, son ihtarımızdır... Bundan 
sonra milletin alacağı vaziyet, bu
rada bulunan ecnebi zabitanı mari 
fetile, İtilaf mümessillerine dahi, 
mufassalan bildirilecektir.) 

Bu cümle gösteriyordu ki; artık 
Sarayın. ve Babıa.Iinin karşısına eli 
kilen kuvvet; hükumet merkezinin 
heyuladan başka birşey olmıyan 

varlığını değil; hatta muazzam iti
laf devletlerinin bütün kudret ve 
şevketlerini bile hiçe sayacak ka
dar kavi. metin ve korkusuz gö
rünmekteydi. 

Yıldız sarayının çatısı üzeruie 
inen yıldınm; ayni zamanda Da
mat Fm·it Pı:ı-.anm hı:-VTiine de in
mişti. Ve Damat Ferit Paşa da, tıp-
kı efendisi Vahdettin gibi, fena 
halde sersemlemişti. · 

Derhal evvela sarayda, ve sonra 
Nişantaşındaki konakta biribirini 
takip eden içtimalar aktf'dilmişti. 

[Arkası var) 

Borsa Çok Durgun Geçti 
Dün. borsada Ünitürk üzerinde hiç 

muamele olmamıştır. Diğer tahvil ve 
hisseler de satılmamıştır. Yalnız As
lan çimentosu 12,50 liradan 13,30 li
raya yükselmiş ve akşam 13,25 lira
da kapanmıştır. Bir sterlin 627 - 630 
kuruştur. Londra borsası bir sterlin 
karşılığı 152,91 frank ve 5 .0115 do
lar göstermiştir. Pariste Ünitürk 
332,5 franktır. 

ZİRAAT: 

Mimozalar Bozu:du 
Son günlerde havaların bazan lo

dos, hazan poyraz esmesi yüzünden 
Adaların en güzel ve turfan4ia çiçek
leri olan mimozalar müteessir olmuş 
tur. Lodoslarla 'kabaran çiçek tomur
cukları açılmıya vakit bulamadan 
poyraz ve soğuk bir hava dalgasına 
maruz kalarak bozulmuştur. Bu yüz
den mimoza ağaçlarından mahsul a
lınarnıyacaktır. 

ERZİNCANDA: . ---
y apdan Bir Yol 

Erzincan, (TAN) - Bilhassa kı-
şm tavik denilen bir nevi kıldan ma
mul ayakkab1 ile ancak ve müskülat
la geçilebilen Plumer - Erzincan yo-
lu. otomobillerin de ~ececel!İ bir şe
kilde yapılmıştır. Plumer - Kiğı yol-
ları da açılmaktadır. 

Sadık Beyi de ihmal etmemişti. __ 
H ürriyet ve İti1U fırkasma resmi ı -------·-----------------....:....--
bir tezkere göndermişti. Ve bu tez L o k M A ?.::::;:;:::::::~::::::::::::::::::::;:;:::::::~;:::;:;::::::::::::::: . .. 1 :::::~::::::::::=:~:::::::::·=·=·=,·:·:·:·:=:·:·:~·=·:=::::::::::x 
kerenm munderecatı da son dere- :-~::·::~:·:·:·:·:·:·:-:-:·::::::::::;:;:;:;:::::;:;:;:;:::::::::;:::: ... · ... ·.···············································-'········· 

:~~~~::~::~:~~ :;~ i~~~:~m::!1ll!\ifl1!ll1~iilill M E K İ M İN 
raatına katiyen müdahale edil.mi- Ö G ~ T L E R i ~i~fü~~~~~1~1~~~~1~~~1lH~11l~~~;~~~fü11~l;~ 
yecektir. Aksi takdirde, buna cesa 
ret edenler, mesul tutulacaktır.) 

Gibi, tamamile istibdadı ihtiva e 
den bir emirden ibaretti. 

Meselenin asıl garip ciheti şura 
sıdır ki, Hürriyet ve İtilaf fırkası 
m erkezi umumisi, Dahiliye Nezare 
tinin bu emirnamesinln derhal bir 
suretini çıkarmış, Sadık Beye teb
liğ etmişti. Bundan da anlaşılıyor 
du ki: hüklımetin bu tehdidi. her 
ne kadar fırkaya teveccüh ediyor 
sa da, asıl maksat, doğrudan doğ
ruya Sadık Beyin gözünü yıldır
maktan ibaretti. 

·Adil Beyin bu tehdidi, acaba la~ 

zımgelen tesiri husule getirebilmiş 

miydi? .. Hayır ... Mücadele, bir kat 

daha şiddetlenmişti. Derhal Sadık 
Bey taraftarları ortaya atılmışlar: 

- Nereye gidiyoruz .. Bu adam--
lar, ittihatçılara rahmet okutacak. 
lar. 

· Diye, velveleli bir propagandaya 
girismişlerdi. Maksat. halk üze
rinde tesir yaparak bütün üzeri-
n ·dikkati Sadık Bey partisi üzeri
ne çevirtmek, ve taraftar larıru tez
yit etinekti. 

Fakat artık halk, bu dedikodu
lardan tamamiyle nefret etmişti. 
En yüksek içtimai mahfillerden, en 
süfli mahalle kahvelerine kadar 
her yerde: 
- ·__:Lanet olsun, fırkasın·a da .. hü 
kUm.etine de ... Artık iş, kepazeliğe 
bindi. 

Sözleri işitilmekte idi. 

Bir Yıldırım Darbesi 

Sivas kongresi. muvaffakıyetle 
hitama ermşti. Türk milletini tem 
~il· ede~ bu kongrede. <İstiklal mü 
cadelesil.ne resmen karar verilmiş. 
bu İşin başına da. (Büyük Türk, 
Mustafa Kemal Paşa) geçmişti. 
. Kongre, padişaha uzun bir tel
graf çekmiş. Paris sulh konferansın 
da. Türk milletine ihanet edercesi
ne hareket eden Damat Ferit Paşa
nın, hükU.met reisliğinden derhal 
çekilmesini talep etmişti. 

Kestirdiğiniz 
Kanını Tanrıya sunduktan, de

risile barsaklannı Hava kunımu-
na hediye ettikten sonra, etlerinin 
sağ tarafını, biribiri arkasından 

kapınızı çalan, fukaraya verecek
siniz, sol tarafını da komşulannı
za dağıtacaksınız ..• 

Evinize kalacak olan koyunun 
ancak haşasıdır. 

Yüreğini yemek, pek te adet ol
mamakla beraber, pirzola yapmak 
için kemikli tarafından bulamı • 
yanlar ondan külbastı yaparlar. 
Lezzeti zevke göre değişir, fakat 
besleme bakımından aynile lop et 
demektir. 

Akciğerinin besleme kudreti ih· 
mal edilecek kadar olmamakla be--
raber, o da evdeki kedilerin bak
kıdu. İnsanlar yemezler. 

Karaciğer, koyundan size kalan 
kısmının en kıymetli parçasıdır. İ· 
çinde, azotlu, yağlı. hem de şeker 
yapacak amidonlu maddeler bu • 
lunduğumdan tam bir gıda olur. 
Heın de ehemmiyetli denilecek 
miktarda çeliği vardır. Bundan do
layı kansızlan kan verecek bir i
laç diye tanınmış iken, karaciğer
de A vitamininden elliden yüze 
kadar, B vitamininden yirmi beş.
ten otuza kadu ünite buİunması, 
C ve D vitaminlerinin de biç ol· 

mazsa eserleri olması onun kadri
ni artırmıştır. Hastalara çiğ ola· 
rak yedirilir. Fakat baynm ırünü 
çocuklara külbastısını yedirirse -
niz de. fazla pişmezse, yine ayni 
faydaları verir. Bazıları karaciğe
rin yahnisini severlerse de o ka-
' dar çok pişince nekadar faydası ka· 
lacağı bilinmez. Karaciterde saf
ra unsurlanndan da bulunması o
nun linet vermesine yarar. piyazb 
ciğerin şöhret bulmasında bunun da 
tesiri olsa gerektir, 

Dalakta haylice miktarda çelik 
bulunmakla beraber makbul bir 

Kurbanın ••• 
yemek değildir. Bazılan çorbalan· 
na onu katarlar. 

Fakat koyunun böbreklel'İ kara
ciğere yakın bir derecede besler, 
hem de ona yakın bir derecede 
kan yapar. Koyunun böbreklerin
de ehemmiyetlice miktarda kan 
bulunduğundan ıskarada fazla pi
şirilmezse onun kanlı kanlı kül
bastısını yemek pek çokJannın ho
şuna gider. 

Koyunun dili de en makbul par
çalarmdandır. Onun besleme kud
reti lop et gibi olmamakla bera • 
ber ondan daha gevrek olduğu i
çin hastalıktan yeni kalkanlara ye· 
dirilir. 

Bazıları koyunun başından. ya
naklarından çıkan yağsız, ince ada
le parçalannı ayıklamayı pek se
verler, onlarm da besleme kudreti 
lop et kadar, fakat yağı tabü on
dan· azdır. 

Koyunun beyni en muteber yer
lerinden biridir. Hazmi kolay ol -
duğu gibi fosfatlı yağdan mürek
kep olduğundan besleme kudreti 
de büyüktür. İnsanın beyni aklının 
mahfazası olduğuna bakarak, ba • 
zıları koyun beynine daha ziyade 
zeki olmak niyetile yerlerse de ko
yun beyninin insana akıl vermesi 
pek şüphelidir. 

Ayaklarını temizletmiye üşen
mezseniz paçanın her türlüsü 
keyifli yemek olur. Bayanların saç 
lannı uzatmı:va yarat' diye şöhret 
bulmakla bel'aber. besleme kudre
ti :voktur. Sadece jelatini lezzet 
\•erir. 

Koyunun barsaklannı hedive et 
tiğinizden dola:n. işkembe ç~rba
sı mümkün olamıyacak diye esef
lenmeyiniz. Çünkü işkembe çorba· 
sına sannısak kuJlantlmazaa çorba 
eksik sayılır. 

Bayram günlerinde sarımsak ko
kosuna da hiçbir yerde tahammül 
edileme7.. 
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GÜNLÜK 
PiYASA 

Dün şehrimize hiç mal gelmemiş
tir. Zahire borsasında evvelki gün
den kalan malların satışı yapılmıştır. 

Piyasa. aynidir . Fiyatlarda tebeddül 
obnamıştır. Yumuşak buğdayların fi
yatı 5,37,5 - 6.05. sertlerin 5.25 - 5,30 
arpa 4,05 - 4,05.5. sarı mısır 4.,27.5. kus 

ı 
yemi 8 - 8,08. tiftik sarı 82. beyaz pey 
nir 39.14 - 40, pamuk yağı 33 - 36 
kuruştur. Sansar çiftJ 20 - 27 lira, t 
Tillô derisi çifti 640 ve porsuk de- l 
risi çifti 400 kuruştur. 

* Dlln plyaaaya yedi vaoon buOday 
oetlrllmlf ve 6,02 - 6.02,6 k~ruştan 
utılmıttır. Yemlik arpalar 4.175, A· 
nadolu arpaları 4,06 - 4,06 kuru••· 

1 
beyaz mıaırlar 4, 14,6, aarı mısırlar i 
4, 17,6, yulaf 4, 10, ketentol'ıumu 13, 10. 

kendir tol'ıumu 12, 10, nohut 6,30 ku • ı 
ruştan verllml3tlr. 

* Plyaumıza getlrllen mallar ara · i 
11nda 12,500 kilo beya:ı peynir. 22 t 
bin kilo kuru faaulye, sekiz bin kilo : 
mercimek, 28 bin kilo lçfındık ve b in t 
kllo kater peyniri vardır. İ ............................. 

DIS PİYASA: 

Ketentohumu 
Reko!tesi Dört 
Milyon Eksik 
Beynelmilel Ziraat Enstitüsünün 

tahminlerine göre bu yılki ketento
humu istihsali 1936 - 37 yılının 
29,100,000 kentaline nazaran 25 mil
yon 646.000 kental tutacaktır. 

Fakat ilerde Arjantine ait şimdiki 
tahminlerden değişik bir rakam ve
rildiği takdirde rekoltenin daha faz
la çıkmasına ihtimal vardır. Sovyet 
Rusya tarafından verilen malıimata 
göre bu yıl.ki rekolte çok bereketli 
çıkacağı ve 7 ,5 milyon kentale vara
cağı anlaşılmaktadır. Beynelmilel ke 
tentohumu ticaretine gelince. Rusya 
rekoltesinin fazlalığı ehemmiyeti ha
iz görülmemektedir. Çünkü en bü
yük kısmı dahilde sarfolunmaktadır. 

Şimali Amerika rekoltelerinin kıt
lığı karşısında son yıllarda Avrupa 
harici ülkelerin ketentohumu ithalatı 

=============== önemli nisbette artmıştır. B. Ameri

İHRACAT: 

Almanyaya Senelik 

ihracatımız Azardı 
1937 senesi 12 ayı zarfında Türki

yeden Almanyaya 95 milyon mark 
değerinde ihracat yapıldığı ve buna 
mukabil Almanyanm Türkiyeye 111 
miyon mark kıymetinde mal ihraç 
ettiği anlaşılmaktadır. 1936 senesin
de Türkiyeden Alrnanyaya ihracatın 
118 milyon mark ve Almanyadan Tür 
kiyeye ihracatın ise 79 milyon mark 
olduğu gözönünde bulundurulursa. 
ihracatımızda 23 milyon marklık bir 
azalmaya mukabil Al~aııyadan it -
haTatımızda 32 milyon Iilarklık bir 
çoğalma görülür. 

Kontrol daireleri ithal 
mÜ•aadesi vermiyo·rlar 

Yeni senenin ilk ayı bilinci ve i

kinci haftaları içinde ithalatı kon • 

trol daireler inden yeniden ver ilme

ye başlanan mahdut bazı ithal mü

saadeleri dolayısile Almanya ile ti

caretimizde kaydedilmiş olun nisbi 

faaliyete mukabil Sonkanunun son 

ilti haftası umumi bir durgunluk dev 

resi olmuştur. Bilhassa son 15 gün 
zarfında salahiyetli kontrol dairesi

nin üzüm ve fındıklarımız için ihti

yaca yetecek derecede ithal müsaa

desi vermemesi bu ihraç ürünlerimiz 

üzerine muamele yapılmasına imkan 

bırakmamıştır. 

incir, badem, balmumu. kayısı. 
kendir. zeytinyağı ve tütik kc •nten
janlarının bittiği; barsak kontenjanı 
ile munzam tütün kontenjanı ithalat 
çılar arasında tevzi edildiğinden bu 
iki maddenin de yakında tamamen it 
hal edilmiş olacağı bildirilmektedir. 

30 milyon kilo incir •atıldı 
En mühim ihracat maddelerimiz -

den olan incir, zeytinyağı. bütiin ve 

pamuk ihracatımız memnuniyet ve

rici bir şekilde devam etmektedir. 

incir piyasamız, Avrupa piyasaları
nın memleketimize yaptıkları natü -
rel ve hurda incir taleplerile Sovyet 
lerin 92(1 tonluk mübayaaları clolayı 
sile sağlamlaşmış, fiyatlar da geçen 
aya nazaran 1 - 1.75 kuruşluk bir 
fazlalık olmuştur. Bugüne kadar ya
pılan ihracat ve dahili satışların ye
kunu 30 milyon kilo kadar tutmak
tadır. Memleket içinde kalan si ok ek 
serisi hurda olmak üzere pek az mik 
tardadır. Piyasada istekli vuziyeti 
9,evam etmektedir. Zeytinyağ piya -
samız sağlam ve fiyatlar yükııelmek 
te devam etmektedir. Yeni mahsul 
piyasaya çıkmağa başlamıştır 

ANTAL YAD/\: 

Çiçekçi Kızları 

Mahkum Of duJar 
Anta!<va. <TAN) - ÇiçekcJ klz

ları namiyle maruf İsmet ve Hikmet 
kardeşler. zabıta memurlannı tahkir 
suçiyle Cürmü Meşhut mahkemesine 
verilmişlerdir. Bayan İsmet iki ay 
on gün hapse ve 58 lira 35 kuruş pa
ra cezasına, Bayan Hikmet te on ye
di gün hapse ve 22 lira 30 kuruş pa
ra cezasına mahkCıın olmuşladnr. 

ka Devletleri bu yıl 1929 yılındaki 
rekor ithalattan 100 bin kental fazla 
ithalatta bulunmuştur. Kanada dahi 
İlkteşrin ayına kadar 283,000 ken .. 
tallik bir ithalat yapmıştır. Avustral 
ya keten tohumu ithalatı bir yıl ön
cekine nazaran yüzde 50 nisbetinde 
artmıştır. 

Rusya Pamuk Göndermiyor 
1937 senesi sonlarına kadar Sovyet 

Rusya Lodz fabrikalarına <Polonya
da) külliyetli miktarda pamuk sat
mış ve elde ettiği dövizle Amerika 
Birleşik Devletlen ve Hindistandan 
iyi cins pamuk ihtiyacını temin et
miştir. 1938 senesinde Rusyarun pa
muk ihraç etmiyeceği, pamuklan 
kendi mensucat fabrikalarında kulla· 
nacağı anlaşılmaktadır. 

Yunanistan incirleri için 
Yunan hüklirneti incirlerin stan

dardizasyonu ve ihracatının kontro
lü hakkında bir kararname neşret

miştir. 

İncir ihracatını teşvik ofisi. bu ka
rarnamenin hasat. işleme. kurutma 
ve ambalajlama hakkındaki hüküm
lerini tatbik edecektir. 

Kuşüzümü Hakkında Kanun 
Yunan hükümeti muhtelif kuş Ü• 

zümü Ckorentı kalitelerini muhafaza 
için bir kanun neşretmiştir. Bu ka
nuna nazaran ihracatçı, ihraç ettiği 
üzümlerin. dış ülkelerden siparişi ya 
pan müessesenin tasrih ettiği mınta
kada istihsal edilmiş olduğuna dair 
mahalH idarelerden vesika alacaktır. 
İhraç olunacak kutuların üzerinde 
malın resmi vesikada zikredilen ka
liteye tekabül ettiği sarahatle yazı• 
lacaktır. 

CEMİYETLERDE: 

Esnaf Ailelerinin 

Yaıama Vaziyetleri 
Iktısat Vekaleti konjüktör servisi 

tarafından İktısat Fakültesine veri
len bir talimatname ile şehrimizde 
muhtelif sanat zümrelerinde çalışan 
ailelerin içtimai ve ekonomik bakı.m
dan yaşama tarzları ve masraflan 
tesbit edilecektir. Cemiyetlere yazı. 
lı iki yüz ailenin şimdiden isimleri

nin tesbitine başlanmıştır. Her sana
tin cemiyeti içinde. aza miktanrı.1 

göre 5 - 20 ailenin vaziyeti birer fişe 

yazılarak vekalete gönderilecektir. 

Esnaf Cemiyet'erinin 

Toplanblan 
Dün Esnaf cemiyetlerinin umum! 

toplantılan sona ermiştir. Ancak ce
miyetlerin pek çoğu ekseriyet bula· 
marnışlardır. Ekseriyet temin edemi
yen cemiyetıein umumi heyetleri şu 
batın on altısında ikinci defa olarak 
toplanacaklardır. Yine ekseriyet ol· 
mazsa mevcut ile müzakere ve ka· 
rar vereceklerdir Toplantıya ça~n

lacak cemivetle rin ededı otuz bırdir. 

~YURTTAŞ;~ 
~ Geçen devirden miras kalan ~ 
~ kurban adetini b~nkü ihtiyaç- ~ 

~ 
larunıza uydurarak lrurbanlan- ' 
mızı Türk Hava kurumuna ver- ~ 
meliyiz. ~ 

"""""~~""' 
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- zade Han. Tel 227.0-.. 

Mersin Cuma Postası 
Yalnız bu aefere mahsus ol

mak üzere 11/Şubat/938 cuma 
günü Mersin postasını yapacak 

Bayram münasebetile 
Büyük Sürprizler 

Yeni ve zengin program 

AMIRA CEMAL 
Ye 

ZEYNEP ELSUDANİ 

d G 1 l "Sadıkzade,, vapuru Galata nh 

Sürüklen iğim ün er •. 1 ~ıre";!!~::k~::: ~:.:.:::·-.e 
Gözlüksüzlüğün acm sabah uya renk renk paçavraları bağladıkla- 1 caktır. "7S3,, M U A L L A 

nınca ciğerime çoktu. Gozlük kul- rını da gördüm. Sen bakarsan göre •••••••••••111111!1- ••• Ye arkad&flan --• 
lananlann pek iyi .anlıyabilecckle.. ceksmki bu adak, bu sıtma, bu sev Annelere müjde - ..... 
ri bir sersem sepet yürüyüşle iske- da paçavraları henüz renklerini 
le gazinosuna gittim. Akşamkinin kaybetmemişlerdir, laf aramızda 
sersemliğini gideremiyordwn. Bu pek çoğu yenidir. 
hal asabiyetimi de tahrik ediyor- Buralara hemen her çeşit ziya-
du. Bir 28 lik aldım. Gözlüğümü retçi gelir. Her tabakadan kadın- ı 
düşürdüğüm yere gidecek, sevgili- lar .. Kib~~ geçinenlerin avamı nas 
sinin meıan başında ağlıyan aşık dediklen ınsanlar. Arada sırada hal 
gibi orada içip içip üzülecektim. ve tavrı yerinde, maişeti dolgun 
Fakat oraya varmayı bekliyeme- görünen efendi takımı. Ça1"§8fiı-
dim, birkaç yudum yapındınver- dan sonra mantolu, mantolunun ar 
diın. Himar sisinin kesafeti biraz kasında feraceli. 
azalır gibi oldu. Yürüdüm, keres
te yığınlarını geçtim, akşamki y&
re geldim. Ne göreyim? Bir !:ıtn.. 

nın üstünde gözlükcüğüm sabah tu 
valetini bitirmiş bir bayan tazeliği 
ile oturup duruyor. Aman nasıl 
sarıldım! Nasıl öptüm! Kokladım, 
yerine taktım! Bir bilsen .. Oh! dün 
ya varnuş. Cenabı VacibUlvUcut ve 
tekaddes hazretleri fakir k~ylllsU
nü sevindirmek dilediği zaman ön
ce eşeğini kaybettirir, sonra da bul 
dururmuş. 

Ben de yalmz gözlüğümü, ete
ğimi değil, kaç defa hayatımı böy. 
le kaybedip, edip bulmadım mı? 

Ç ocukluğumdanberi gözlük 
kullanırım. Talebemden bi 

rinin yadigan olan bu gözlük ka
dar hiç bir çerçeve beni kendi
ne böyle kuvvetli bir bağla 

bağlıyamadı. Bunu çok sevdim. Pal 
tomu, ceketi.mi sattım. Pa.buçlan-
mı sattım. Hatta tebdilen, eskisini 
almak üzere pantalonumu bile sat 
tığım oldu. Fakat gözlüğümfi, ha
yır! Mezarlık gecelerimde yegAne 
ihtiyat ve dikkatim gözlüğüme kar 
f1 idi 

K uşdilindeki Mahmutbaba 
mezarlığı akşama kadar ci

var komşuların çocuktan, keçiler, 
koyunlar, tavuklar, horozlarla do
ludur. 

Bir zamanlar Tunusbağından Ka-
racaahmedin yattığı türbeye giden 
ve asıl Karacaahmet mezarlığı de
nilen uzun yolun ilci tarafındaki 
mezarlıklarda sürü sürü koyun, ke 
çi, inek, öküz otlatılırdı. Fakat 
bugün Üsküdar müftülüğünde bu
lunan zatın himmetile etrafına du
var çevrildi de bu otlakiye ölüle
rimize bırakıldı. 

Vaktiyle buralardaki servi bol
luğu neydi! O ne ye§il kuytuluktu! 
CaGdeden geçenler iç .taraflan gö
remezlerdi. Bu yeşil kuytuluk, i
çinde allıklı sürmeli kahbeler ba
nndınr, bekar ırgatlara barlık e
derdi. Zamanların gelip geçişi, fır
tınaların, kasırgaların esip göçüşü 
gizli desterelerle baltaların savle
ti öyle budadı ki ... Gerçi eski mü
nasebetaizlikler hiç kalmadı, fakat 
serviler de dikkat ve muhafaza isti 
yor. 

Misldnter tekkesinin bulundu 
ğu Ç!fl"C ölümden korkusu 

olanlara daha haşiyet verici bir 
halde görünür. Eski zamanlarda 
buradan geçmek her kabadayının 
karı değilmiş. Fakat bugün eşirra-
ya, haydutlara yataklık eden bu 

. kovukluk tertemiz olmuş, süktln 
ve emniyeti o kadar yerleşik ki ay-
larca yattım, kalktım da bir sinek 
bile beni taciz etmedi. 

Seyit Ahmet deresi mıntakası da 
korkunçlukta geri kalmaz. Ben ge
celerimde üç yeri seçmiştim. Biri 
Kuşdilinde Mahmutbaba, biri Us
kidar Duvardlbinde Kaygusuz İb
rahim Baba, üçüncnsü de Büyük 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 
mevcudu kalmıyan büyük kutu 

S.M.A. 
net - net 450 Gr 
Amerlkadan geld l. 
Sayın çocuk dok
torlanmız ana sü
tünün e§i olan ve 

A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annalere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 
Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

..................... 
1 Levaz1m Sahnalma 

Komisyonu ilanları 

lSTANBUL 

.&.MIRLlC.l 

LEVAZIM 

iLANLARI 

LV. Amirlijine bağlı müessesat 
için bef bin liralık yulaf 17 - Şubat -
938 Per§embe günü saat 15,30 da 
Tophanede LV. A. Satın alma ko
miayonunda pazarlıkla eksiltmesi ya 
pılacaktır. ihale günü teslim prtile 
askeri evsafta alınacak olan yulaf 
için isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

* LV. Amirliğine bağlı müessesat 
için 15 ton pirinç 17 - Şubat - 938 
PerJembe günü saat 15 te Tophane
de LV. A. Satın alma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Ihale günü teslim prtile &. Evsaf-

Ordu Hastaneleri için 13700 metre ta alınacak olan pirinç için isteklile
yatak kılıflığı bez 23 Şubat 938 çar. rin belli saatte komisyona gelmeleri. 
ıamba günU aaat 15 te Tophanede (421) (805) 
lstanbul LV. Amirliği satm alma k<>
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 5000 li
ra 50 kuruştur. Ilk teminatı 375 lira 
4 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanun! velfikalarile beraber teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir sa-

"INTURIST" 
Seri ve muntazam posta 

"SV ANETİA,, lüks vapuru, 13 Şu 
bat Pazar günü tam saat 12 de Gala

ta Rıhtımından kalkarak Pire - Hay-

at evvel Komisyona vermeleri. fa ve Port Said limanlarına gidecek-
.. 417,, "745,, tir. 

• İstanbul - Pire seyahati 22 saattir. 

Istanbul Levazım Amirliği için mtl İstanbul - Hayfa " 63 " 

teahhit nam ve hesabına 24 adet ev Fazla tafsfllt için Galatada Hova-
rak sandığı 17-2--938 per§embe gimyan hanında birinci katta İNTU
gUnU sa.at 14 te pazarlıkla eksiltmesi t 
yapdacaktlr. Tahmin bedeli 72 lira R ST acenteliğine ve yine Hovagim-
ilt teminatı l1 Jlradır. Şarbıaısıe w yan H•nmda O. SCHEMBRt acen
numunesJ Komisyonda görülebilir. taama. Telefon: 42653 ve Galatasa
lsteklilerin belli saatte Komisyona rayında NATl'A, Galatada VAGON
gelmeleri. "418,, "767,. Lf seyahat acenteliklerine ve Rıh-

* Iclareleri Istanbul LV. Amirligine 
tun caddesinde 25 numarada ANDO

NAROS'a müracaat. Telefon 43777 
bağlı müessesat için alınacak olan -------------

Bilecik Gazinosu 
300 ton yulafın kapalı zarfla eksilt -
mesine talip çıkmadığından 17 /Şubat 
1938 peqembe gUnü saat 14,30 da 
Tophanede LV.A. Satm alma Koınis- Arnavutköy, Akıntıburnu 

Sayın müşterilerinin Bayramını 
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla kutlular. 

caktır. Tahmin bedell 157M lira ilk ·--•Udi Marko ---•• 
teminatı 1181 lira ~ ~- prt_ 

ZAYi RUHSATNAME 

Kendini ÜfÜt

·· ,ı- s· L--mu u. ır ~ 

SEFALIN 
aldı. Hiç bir 

. ıeyi kalmadı. 

Oıütmellten liusule gelen bütün ağrılan 

GRiP, NEZLE 'yl derhal gesirlr. 

BAŞ, DIŞ ağrllarına tesiri kat'fdir. 

Taklitlerinden sakınınıL 

Eczanelerden t - 12 lik ambalajlarını arayınız. 

NERViN 
Sinir ağrlları, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dön

mesi: baygınlık. çarpıntı ve sinirden· ileri 

gelen bütün rahatsızlıklan giderir. 

.. -•••••••• Bayram münasebetiyle •••••••• ... 

Genç yıldız CARMEN P ADY 'nin idaresindeki 

TAPIA • COLMAN 
MEŞHUR KOBA ORKESTRASI 

Fevkalide bir program hazırlamıştır. 

PARK OTELiNDE 

He kadar gözya'1anm onun ke
narlarından sızdı. Bu sıeak yaılar
la temuı ne kadar fazla oldu ki 
o bağa gözlük ilk zamanlardaki di 
riliğini, sertliğini kaybetti. Yaşlar
la izlendi. Takılıp çıkarılmaktan 
oynak yerlerinde duramaz bir hal 
aldı. Ben de öyle oldum ya ... Ne
rede tutunmak istedlmse aksınğım 
sı, apansız gelen bir badire yerim
den fırlattı. Hırpalanmadık yerim, 
çarpmadık kolum budum kalmadı. 
Ben kaldınmlarda sfirünüyordum, 
gözlüğüm kaldınmlara düfüyordu. 
Ne hUonetti bu hikmet kertenke
le ki camlan kınlmazdı! Meyhane 
betonlanna mı düşmedi, masa mer 
rnerine mi çarpmadı, sert ne bulduy 
sa kendini çarptı, her yanı param 
parça oldu da camlan çatlamacb 
bile! 

ÇambcadaJd Selimi Ali Baba tür
beleri. 

name ve numunesi Komsiyonda g&il
leölir. isteklilerin kanuni vesikalarlle 
beraber belli sa.atta komisyona ge:L 
meleri. "419. "790,, 

lktıaat VekAletinin 5 Mayıa 1937 dinliyebillrsiniz. Saat 17 1/2 da DANSLI MATiNELER 
tarihli ve 525 numaralı. fabrikamı- Hami§: TAPIA COLMAN orkestrası, her akpm Tiyatro saatlerln-

Onun camı ile benim canım bu 
işte de biribirinin eşidirler. Benim 
canım da ne çıktı, ne kınldı. Yeni 
yeni çerçevelere takılıp seyri alem 
etmek iatiyor. 

• 
* * 

Felek Bürhana gitmek kara-
nnı verdikten sonra içten 

gelip beni şimdiye kadar hiç bir 
hususta aldatmıyan gönül duygu

larımdan biri kalbimde parladı. 

Bu müracaattan istifade görece
ğim ve içinde yaşadığım Karacaah 

met mezarlığından çekilip kurtu
lacağım ümitleri doğdu. 

Aylardanberi semt semt, kGme 
küme yayılmış parçalannda gece 
geçirip gündüz uyuduğum bu me
zarlıklar ki başlı bapa ve baş
tan başa birer alemdir ... Onlan bl 
lir misin sen? Onları gördün mü 
sen? Tabii bir gün gideceksin. Fa-

' kat o gün görmiycceksin? 
Şurada bir ufak türbe eskisi. Fe 

nerleri kırılıp parçalanmış. Para a 
tılan yeşil kutusu, lçındekileri aşır 
mnk istiyen haylaz çocukların elin 
de delik deşik. 

Ötede başka bir türbemsi yer. 
Camı, feneri yok. Üç beş paket ta
şını veya yapı tuğlasını bir araya 
kim getirmişse getirmiş te 
bir rüzgardan muhafazalı 

mum yeri yapmıt- Mum 
dikmişler. Bunda da bir kirli ~ 
ra kutusu. Buralara para bırak~ 
lan çok gördüm. "Niyetim oluna 
adağımı yerine getirecelim" diye 

SelAmi Ali Babayı ötekilerden 

9)k severdim. Çünkü pöstekileri, 

l'Wnaz hasırları daha iyic~ idi, be
ni geceleri daha iyi banndınyor

du. Hele Boğaza olan nezareti kas
vetli gönlüme avutucu bir inşirah 

verirdi. Mezarlıktan kaynıyan ha
yata bakmak ve baka baka hayatı 
sevmek ... Ne bulunmaz şey. Haya-

tı Nizam caddesinden bakarak de

jil, Selami Ali Baba türbe8inin e

fi.jinden bakarak sevmeli. Marifet 
burada! Anladın ddil mi? Dinle! 

B ununla beraber aracıa mra
da kızım Selmaya misafir 

olurdum. Yavrum Selma asıl Kara 
caahmet mezarlığının duvarla çev 
rilmif tarafında, çökük bir mezar
da yatar. Arada bir oraya gider, 
lazıma aanlır, ağlıya ağlıya saba
hı ederdim. Kızımın harap ölüm • 
vi, bana en pk köşklerden iyi ı• 
lirdi. Yine de öyle geliyor. 

Geçmişlerde birçok dedelerle 
Miskinler tekkesi arkasında, Ka
racaahmedin türbesi civarında, S&
yit Ahmet deresi yolunun üstünde
ki çeşmenin arkasında, çerden çöp
ten, tenekeden çatılmış kulübecilc-
ler vardı. Buralan kabak çekilen 
esrar tekkecileriydi. Sıkı bir in-
zibat eli oralan taradı, kazıdı, te
mizledi. Bugün Ayrılıkçeşmest ya
nındaki mezarlıktan tutun da Nuh 
ku)'UIU luql81ndald (Şehitlik) ve 
demin adlarını saydığım yerlerde 
bir tek kulübe blmamıp. 

1Ar1can-.1 

... 

Dr. lHSAN SAMl--• 

GONOKOK ASiSi 
Belıofaldafu ••. lhti11tlanll8 UflJ 
pek tesirli •e tue aeıdır. Ofqu~ 
hl hitan Mahmut tth1ıetd. No. 113 

Harict Askeri Kıtaat 
ilanları 

2000 ila 2500 adet portatü çadır 
direği kapalı zarfla eksiltmeye ko -

nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
18750 lira olup ilk teminat parası 

1406 lira 25 kuruftur. ihalesi 1 Mart 
938 salı günü saat 16 dadır. Eksilt -
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde isteni
len belgelerle ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M. M. V. Satın al 
ma komlayonuna ftl'1Deleri. (734) 

(808) 

zın muafiyet ruhsatnamesi zayi ol- •-•den sonra hususi ve eğlenceli bir repertuvar çalmaktadır.--.. 
duğundan, yenisinin alınması için 
müracut edeceğim.iz mal\ım olmak 
üzere ilin olunur. 

D. No. 

2003 

401? 

4~71 

4763 

5022 

5187 

SS23 

8607 
8678 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahallesi 

Galata Yenicami 

Yenlköy GGzelce 
Ali Paşa 
Galata Sultan 
Beyazıt 

Şişli 

Silivri Kapı 
Fatih S. Mehmet 
Kadıköy Osman 
Ağa 

Beyoğlu Kamerhatun 

Samatya Mirahor 
Yeşilköy Şevketiye 

)okajı 

F~enecller 
Caddesi 

-Bağlar Mevkiinde 
Bağlar yolu 
Karanlık 

Fırın 

·E. Kağıthane' 
Y. Hürriyeti 
Ebediye Cad
desi Tramvay 
Istasyonu 

Emlik No. Cinsi ve llJuesl 

E. ve Y. Ustünde Odalan 
sı olan Ardiye ve 

Arsanın 15/120 His. 
E. 94 Tarlanın 1/2 

His. 

Hisseye göre 
Muhammen K. 

1000 Kapalı 
Zarf 

375 Açık 
Arttırma 

E. ve Y. Kagir dükkan 
4 ve üstünde oda- -

lann 601/2880 
hissesinin 21/72 His. 

270 " 

E. 99 - 101 - Arsanın 9/96 
103 - 105 ve 

4 
His. 

900 
" 

E. Veli Ef. E. 1 Y. 9 - 9/1, içinde Kuyusu olan 500 
" Y. Seyit Nizam Cad. 

E. Yazıcı oğlu 
Y. Vişne 

~esliyen 

Kuyulu Bakkal 
E. Fenere giden 
Yol Y. irfan 

E. 8 Y. 7 

E. 35 - 37 
Y. 37 - 39 

E. ve Y. 26 
Y. 6 

Bostan ve Ahırın 1/6 His. 
Maa bahçe ve lrulilbe 500 ,, 
E. 35 - 37 cvmbfgökyüpj PJ· 
Arsa 420 

Arsa 
Kuyulu Arsa 

60 
580 

" 
• 
" 

Yukanda evsafı yazüı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. Dıaleleri 25-2-38 tarihin 
lüşen Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 



VENÜS Kremi VENÜS Pudrası 
Terkibindeki hususi maddeyi Terkibi altın kremli 

hayatiye dolayısiyle cildi besler, 24 saat havalandırılmış fevkala-

teravetini artırır. Yeni bir ten ya- de ince ve hafif Venüs pudrasile 

ratır. Venüs Kremi asri kadın gü- tuvalet gören bir cilt dünyamn en 

zelliğinln bir tılsımıdır. taravetli güzelliğini ifade eder. , 
Soğuk algınlığı • Nezlefe karşı 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Teneffüs yollarile geçen , 

hastalıklara kartı koruyucu, 

tesiri kat'I pastillerdir. Nez-

le, brontit, ll'İP ve boğaz ra

hatsızlıklarında, seı kısıklı

ğında pek f aydahdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOOLU, IST ANBUL 

·------ ---------- -- -

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü Keşide 11 Şubat 938 eledir .. 

~üyük İkramiye : 5 O. O O O Liradır..: 
Bundan b8'ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liraldı ikrıimbe)erle \ j 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat •ardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi" zengin eden 
bu piyangoya iıtirak ediniz ... 

P A T 1 
iç ve "dış basur memelerinde, basur memelerinin lier türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fiıtüllerde, kanayan basur me
ınelerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin eder. 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ 

PAllA 
KU·RU 
SiR 

C~SM~ 
~VAZİYETİN DEDi~ 

ONU rAfZt.C: 
QANl{AVA .VERiNiZ 

~ususf S'ARTLARIMIZI 
SORUNUZ 

TAN ========================..:====-==============:::a' ıı===== 
VENÜS Alhğı VENÜS Ruju VENÜS Sürmesi VENÜS Kolonyası 

Her cildin renıdne göre teşitle- Son moda ve gayet cazip renk- Asla yayılmaz ve gözlere zarar Çam ve limon çiçeği kolonyalan 

)erile kullananlan hayrete düşü- hususi bir tiptir. O kadar ki; en 
ri mevcuttur. Yüze sürüldüiünde vermez. Venüs sürmesile tuvalet 

rür. Dudaklarda 24 saat sabit ka· büyült zevk ehlini ve müşkülpe-

cilde fevkalade tabii bir renk ve-
lır. Şık ve kibar familyaların kul-

gören kirpikler büyilr ve gilzelle-
sent olmakla tanınmış kimseleri 

rlr; teni bozmaz; güzelleştirir. landıklan yegane rujdur. şerek kalplere ok gıöl saplanır. bile hayrette bıalur. 

BAY· RAM DA 
Likör Aldınız mı? .. 

Mlıaflrlerlnld ağırlamak 

ııın en mlikemmel llcrcnnın. 

inhisar •örlerl olduiunu 

UNUTMAYINIZ ••• 

Memleketimizin En Nefis Meyvalarından Yapılan ; 

CILEK •. AHUDUDU, VISNE, PORTAKAL MANDALIN. KAViSi 
Likörlerini Tercih Ederken 

Bilhassa KA Y SJ likörünü lıatırlagınız •. 

Kokteyl 
yapıyor musunuz? 
En iyi Kokteylleri inhisar 

likörlerile yapabileceğiniz 

gibi, bunlardan, NANE ve 

AHUDUDUyu da likör ve 

Soda ile karııtırıp 

iÇEBiLiRSINiZ •••• 

Her Yerde 

iNHiSAR LIKORLERINI 

' Sahı"bl: Ahmet EmlD YAi.NAN. Umumi Nepiyab tdare BcleD: S. aıı.tw 
GuetecDik ve Neşriyat Tllrk Llmitet Slrkett. BuMıb ~ TAN Matbaam 

• 

Arayınız. 



Kar- e çamurda eski ıastilderle idareye çaııımak, emniyeti asgari derecey~ indirmek demektir. 
Eski lislllder patinaf a tutulunca hem harab olur hem de sizi yarı yolda bırakır. Kııda ve ilkbaha
.nn yağmurlu aylannda zincir ihtiyacı olmadan kullanacağınız: 

Sure Grip Modeli 
·oooo AR Lastikleri 

size, verecejl eınniyelten ayn .olarak daha fazla kDometre yapmak suretile 
ehemmly r tasarruf temin edecektir. Yeni dıı ıastik alırk~n it ıastlk alma- Y••• ıaı+ndenmllltl , .... 
J1P . eski. lf. ~le. idareye ça lı§mak büyü:C bir hatadır. Dıı llstiğin ömrünü tabı~~=": :.:"'11•a 
kısaDmamak in yeni. cif§ 16stiğe yeni GOODYEAR iç lastikleri takmak menfaatiniz ixtizasıdır. 


