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Italya, lngiltere ile 
• 

icra Vekillerimizin Tetkikleri 

Satıhk 
Villa 

~ tme.ruan~.: - n.ı:uauu~ caooesı u~ ın. 

de tramvay durağında, 5000 metre murab. 
baı çiçekli, bağlı ve meyvalı bahçe içinde 
Avrupa tarzı mimarisinde yapilmı§ güzel 

bir villat satılıktır. İzahat için Bahçekapıda Liman hanın
da asma kat 63 numarada Umum Emlak İşlerine milra. 
CARt edilmPsi. TeJPfon : 2277fi 

• 
Anlaşmak istiyor·. 

Musolini Endişe /Çinde 
isi erimizde 

1 • • • 

11 
Başvekilimiz B •. ~ayar HitlerinAvusturyayıilhak 
Harp Akad~mısınde Fikri Duçeyi Koi-klltuyor 

, 
Duzen 

--<>
~lamel Emin YALMAN 

A dliye itlerimizde, hiç fÜp
he yok ki, ruh bakımm

Clan yükıekJik vardır. Türk ha
kimi tam bir iatiklile sahiptir. 
Hiçbir tesire tabi olmaz. Kanu-

4 Saat Tetkık Yaptı . _ . -
Bir lngiliz ·Gazetesine Göre, ltalya Dr. Aras Avrupadan Döndü, 

Dahiliye Vekili de Polisi Teftiş Etti 
na ve kanaatine göre hükümleri- Hariciye Vekilimiz Doktor 
ni verir. Bu ruh bakımından va- Rüttil Aras, Cenevre dönüşün-

'limizle uzun müddet görüşmüş, 
akşama doğru da Dolmabahçede 
Cümhurreisimiz Atatürke ta-tandqm emniyet ve iftihar duy· de Peşteye, Belgrada ve Sofya-

ya uğradı. Bu üç hükumetin zimlerini arzetmiştir. 
IDaaJ çok yerindedir. 

şefierile görUşmeJer yaptı ve dün Bqvekilimizin tetkikleri 
Ne çare ki, sistemin bazı noksan- "'abah ta ekspresle cehrı·mı·ze gel- B k'I" · B C ı· "" ~ aşve ı ımız . e al Bayar, 

lan, adliyemizdeki yüksek ruhtan ta- dl. Hariciye Vekilimiz istasyon- dün öğleden sonra Yıldızdaki 
mamlle istifade edilmesine imkan da vatı· B. w\stu"ndag·, vatı· mua- H k d . . . u arp A a emımızı ziyaret et. ' 
vermemektedir. vini B. Karataban, Emniyet ::\lü- tniş, dört saat kadar süren bir 

Kanunlarımızdan bazılan, ya na- dürU B. Kılıç ve diğer zevat ta- tetkik yapmıştır. 
Zari surette yapılmıştır veya içtimai rafından ka""ıtandı. B C t' t B p 1 
bünyemizle hiçbir benzeyişi olmıyan 1 

-~ . e a ayar, erapa a tan 
memleketlerin kanunlanndan tercü- Dr. Aras, istasyondan doğru- saat 15 te çıkRrak doğruca aka-

ca PerapaJasa giderek Başveki- [Devamı 8 incide] 
ıne edilmiştir. Muhakeme usulleri- l~~~~~~~~;;;;;;;;;;;~~~~~~~iiiiilii~~-.. ..... --...... """!'~~~, 
miz, tam adalet aramak iddiasile o 
kadar yavaş işliyor ki, arada hazan 
adalet kayboluyor. Cemiyetin çok e
BMlı menfaatlerini korumak ve su
çun ipüdadan önüne geçmek yolun· 
da beklenen tesirler de hükümden 

Şimal kutbundaki heyet 
düşüyor 

Adliye teşkilatımız henüz ihtiyaca 
uygun bir hale gelmemiştir. Vazife 
de yükün teşkilata taksimi müsavi 
olmaktan uzaktır. Teşkilltın bazı lo
sunlannda taşınabilecek kadar, hat
ta belki de bundan az yük vardır. Bu
na karp diğer bazı kısımlar o kadar 
yüklüdür ki hfildm. çalışına saatleri 
haricindeki zamanının mühim bir 
kısmım da seve seve vazifesine ve
riyor, fakat buna rağmen halkın iş
lerini gunü gününe görmek şöyle dur 
sun, ayı ayına, hatta senesi senesine 
bile görmiye yetişemiyor. Bu yavaş 
işleyişin arkasında da heder olmuş 
türlü türlü şahsi haklar ve umumi 

Buz Adası Su Cereyan!ariyle Mun
tazaman Akmakta Devam Ediyor 

faatler birikiyor. 

Buna karşı insana teselli veren 
başlıca nokta, adliyemizin 

bütün bu noksanları görmesi ve ça· 
:relerini derin bir altıka ve uyanık 
'Ve ileri bir görüşle aramasıdır. 

İcra işlerini düzeltmiye esaslı bir 
BUrette teşebbüs edilmesi, adliyemiz
deki bu istidatların müspet bir ese
tidir. 

Hiç tereddüt etmeden itiraf ede
biliriz ki icra işleri, devlet faaliyetle· 
tinin belki de en bozuk ve en fena 
f§llyen tarafıdır. Bu yüzden kaybo
lan haklara, vatandaşlarda uyanan 
ıstıraplara ve sarsılan umumi men
faatlere hudut yoktur. En hüsnü ni
Yet sahibi bir memur bile icra i§le
rinde ancak bir dereceye kadar sa
lah yaratabilir. Bu da hastaya te!;kin 
edecek bir ilaç vermek hududunu 
leçrtıez. Eldeki icra kanunu, işleri dü 
::ı:eltıniye hiçbir imkan vermemekte
dir. 

Papanin ve arkada,ları Kutba ilk vardıkları günlerde •• 
[En ıon haberler üçüncü zayf adadır] 

lspaııyada Harp Şiddetlendi 

Teruelde 100 Tayyare 
Bir Hava Harbi Yaptı 

• 
i cra kanunumuzun en bily{\k 

Fransa, Yabancı Askerlerden Yarı
sının Geri Alınmasını Kabul Etti 

kusuru, his üzerine yapılmı§ 
'\'e Yalnız borçlu lehine düşünülmü~ Londra, 8 (TAN) - Ispanyadan 
bı' k k gelen en son haberlere göre Teruel r anun olmasıdır. Bir anunun 
her şeyden evvel düşünmesi ve ara- cephesindeki muharebe şiddetle de
ınası 15.zım gelen umumi menfaat e- vam etmektedir. Frankocular ilerle 
Basını icra kanunu netice bakımın- diklerini ve Sierra Palamora'daki 
dan tamanıile ihmal etmiştir. başlıca mevkileri işgal ettiklerini 

Bir alacaklıya, alacağını ele ge- haber veriyor ve 500 esir aldıkları, 
çirrnek için öyle çetin uğrl!şmalar 3000 litre benzin ve 24 kamyonu ele 
Yüklenmiştir ki, bunlann altından geçirdiklerini ilave ediyorlar. Cüm • 
kalknuya ve icaplarını yapmıya in- huriyet hükumeti resmi tebliginde 

hukômet kuvvetlerinin bu mevkii ve aan omrü yetişmez. Eyüp sabrı kafi 
gelmez. o muğlak mekanizmanın i- Alfambe'yi terkettigini. fakat Teruel 
çıne en taze bir azimle atılan, uğraş- cephesinde 1040 rakımlı tepenin ya· 
maktan yılmıyan alacaklı bile bir nındaki 1060 rakımlı tepenin hukü
muddet sonra feryadı basar ve borç- met ~uvvetleri tarafından işgal olun 
lu lle ne pahasına olursa olsun, an duğu"'bild!riliyor. Ay.ni tebliğ~ ~öre, 
menfaatler birikiyor. _ ~ ~at 11 de Teruel cıvarın~a _ık~ ta-

Ala ki b ı h. m· ·f Jtan 100 kadar tayyarenın ıştıra • 
bı·r -c~ ıl;d ~rç unun - ; .,. r b1r hava müharebesi olmtış, 

,.-yı o u6 unu aramır., uu . 
lçat etmiye mecburd~r. tJby"1t~kf..s 'Cümhuriyetçiler Alman mamul{ltuı; 

(Dev 8lm.=i-'t'& ·J [D6VOmı 8 i~} , 
~ ~ F ' ...,, ıı .. ~ 

T eruel ve civarını bu krokiden 
takip edebiliriz 

• 
ispanyadaki askerini geri çekecek 
Habeı hudlseleri ve malt buhran Mus· 
sollni'yi düıündürme~tedir. Almanya· 
ya CJelincei harici siyasetinin değiş· 

miyeceğini Paris'e resmen bildirdi, 
Hitler bu ayın 20 ıinde bir nutuk 
söyliyerek bütün vaziyeti izah edecek 

Almanyaduki yeni g;zfi kabinen;n erkanından dördü: (Soldan) Kolordu Kumandanı 
Brauıchitıch, Ribbentrop, Kumandan Keitel, ve Von N eurath 

"Thermel.. Sözü 

Üzerir.da Araıtırma 
TUrk Dili Tetkik Kurumu Uyelerlnden 

Gaziantep uylavı B. Mehmet Ali Ajjaka· 

yanın bu kıymetli tetkik makalesi betlncl 

uyfamızdadır. 

Ö üme Ç~re 
Bu!undu mu? 

--~o---

1 Meıhur Tayyareci Lindberg 
Sunt Kalb Takflracak 
Meşhur tayya-

Lon ra, 8 {Husu - \ngıltere ile 
İtalya arasında yeni anlaşmıya mü
temayil konuşmalar olduğu şayiası do 
!aşmaktadır. Daily Express gazetesi 
diplon.at muharririnin yazdığı çok 

mühim bir makalede işin içyflzft fU 
şekilde tahlil edilmektedir: 

"Bu hafta SQnundan evvel B. Mus 
solininin en eblli başlı rolü oynıya

l Devamı 8 incide} 

Esrarengiz Bir Hadise 

Bükreşte Sovyet Mas
lahatgüzarı Kayboldu 
Bükreş, 8 (A.A. - Havas Ajansı) -ıŞoför maslahatgüzan evine götürüp 

Sovyet maslaha.tgü~n T~eodore Bu- bıraktığını iddia ettiği halde onu ev
tenko esrarengız bır şekilde kaybol. de bekliyen hizmetciler katiyen gel-
muştur. Sovyet sefarethanesi masla- [Devamı 8 incide] 
hatgUzannın kaçırıldığını zannetmek Oiiiiiiiiiliiiiiim--ililİmlilııiiiiii_. ____ _ 

tedir. 
Bükreş, 8 {A.A.) - Sovyet masla

reci Lindberg, o
peratör masasına 

dipdiri yatarak 
kalbini çıkartma -
ya ve yerine sun'i 
kalp taktırmaya 

karar vermiştir. 

Tayyareci, bu su
retle ömrunun 
bir hayli uzaya
cağına kuvvetle 
kanaat getirmiş -
tir. Biz, bu haber 
karşısında maruf 
doktorlanmıza da
l'ltştık. Profesör A 

hatgüzarı Butenkonun esrarlı bir şe-

1 

kilde ortadan kaybolması üzerine bu 
akşam neşrolunan resmi tebliğe gö
re, Butenkoyu evine götürdüğünü 
söyliyen şoför ile evdeki hizmetçile-

Yemen Veliahti 

Buraya Geliyor 
Kahire, 9 (A.A.) - Ayın 14 flrde 

Yemen veliahdi Londradan hareket
le Türkiyeyi ziyaretten sonra Mısıra 
gidecektir. 

kil Muhtar diyor Dr. Tevfik 
ki: Sailam 
"- lnsanlann kalbi çıkarılıp ye -

rine sun'i kalp takılamaz ve sun'i 
[Devamı 8 incide] 

Hisar Faciası 
Tahkikatı 

Adliye, Vapurun Seferine Mü
saade Verenlerin Hepsi Hakkın

da Tahkikat Yapacak 
İstanbul müddeiumumiliği, geçen 

fırtınada batan ve acıklı bilançosu 
21 vatandaşın ölümü ile kapanan Hi
sar vapurunun batması hakkındaki 
tahkikatını bitirmiştir. 

Vanlan neticeye göre, bu vapur 
Amerikada 1918 de yalnız dört sene 
kullanılmak üzere tahtadan yapıl -
mıştır. Fakat vapurun Amerikalı sa-

{Devamı 8 incide] 

rin ifadesi biribirini tutmamaktadır. 

Et Ucuzluğuna Doğru .• 

Mezbahada et resmi 
kilo üzerinden alınacak 

Şehrimizde bir kasap dükkanında et •alıp 
fTafaiJatını 3 üncü sayfamızda bulacakımız. ı 
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Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

Harp iptidasında Bir 
ihtilaf Mevzuu : 

• Istanbul · ve Boğazlar 
No. 'il 
Çarlık Rusyası ve müttefllrled 

bir t8nfWı bistm ~ 
ten;1ıne f8lıFk• diler maftaa 
Bulgaıistanı ele geçirmiye uğraşı
yorlardı. Ona vadedilen primler • 
den biri ele Türk hududunun Mld
..,. • İnat hattına ftkllmel lal. 811-
rl\rayetler t.tdbulda cluyuİunca 
AClrazam Sait Halim Pqa, Rusya 
lefirlnden izahat istemifth'. s.tir, 
hükamedne çektitl 8 .,ıuı tarUı1I 
telgrafta diyor ki: 

....... •ır ••lmatnn ehnadılHll •• 
•11 tlbl rlv•yetlerln hl9blr ... d•yan· 
M•d•I•"' ~., •• ,. btldlNltR. •• ... •• 
•l•Jt bir fefa ılatta dikkatinizi eefbtıl• 
aınek leterlm. TOrkly• .. • fikirler 90k ı•• 
ılntllr. H11t111tıar iHrlntle ya,11 ... 11 •· 
hlhltr hıktcuul•kl Muhıvtrtterde .. le ........... ........... ....... . .......... .. 

Pek iyi tahmin edlltbllecell Cl
_.. iki taralh 01Ull lıJçMr Mttce 
19 nnnadı. Enver p_,., tptfcled•6 
kannm vermlftl. Hl9 flphe Jot 
Jd, 1'UIJS)'l anak OJalmmJ• ph
pfOl'du. R1111anın da bafhca PJ• 
il, blll mnek ve latanbulu almak
tı. Harpten bekledJll nettoe tnm
dan lbantU. Bunua 1f1n Rualann 
da mi mabacU bili °' ......... .... 
kit banmak, dit btt iiareketler = bitaHf 1ra1ftultnU!I t.mtıı 

Ayni cildin 470 inci sayfasında 
fU sözler vaıdır: 

-SUanof, temin ....,. ki, s..ı. 
pıittaaa ıtız deki 1'lldye - lned 
hadadun11 vadedenek, Balprlu 
bizimle beraber )'llrlJıeekletdlr." 

.• 

Kontratlar 
Yokldladan 
Geçınliyor 

T A. M' 

ŞEHİR MECLİSİNDE: 

Belediyenin Alacakları 
TabsiliEmvalKanununa 
Göre Tahsil &rlecek 

Ankaradan 
TeWonftTelatafla 

Buna Etekfrlk 

Şirketi Mimeullnln 

y ........... s1 

eddedldl' 
Anbn, • (Tldl nndlytrbıden) 

Tematmm Ufi selmemesi dolaJı
lile, Bana Elektrik tllkelbda .._ 
tm abnmuı karulaftddmıltt ...... 
nan içhı tle mtbakerelere bqlaa· 
mak UW., Bana 19Ui mtlbnısO· 
lerf ........ tMeti ........ 
leri Ankaraya davet edllmiılertll. 

Fakat, banda mlm-dldba ... 
lihlyetleri tetkik ... tidl-. flrlle
tla İtalyan mtbneullinln v.Ulet
........... "İtalya lwnuılanna si
re teman ı..llın verlldlll bydl ...-. 

llalhki 'flrldr• ~lan 1* 
aub9tlealn llllCÜ TM......._ 
nu lire len. aflUr •ld.,..._ 
ba mtlmeullba veklletname.ı ..._ 
d.dıtaJpir. 

Sfıbtlıl, ~tire c. 
fhl Mletıll 1tlr bllma•lllll htu19 
.. hllfdR .... fo8Nt Wllı ...... 
ırelenHflMt..._.... 

VAZİYETi 
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Edenin Beyanatı 
Etrafında 
ômer Rıza DOCRU L 

A kdenizde korsanlığın kökü· 
nii kırmak için alınan ted

'birleri anlatan İngiltere Hariciye 
Nazıra Mister Eden, bütün İngiliz 
siyasi mahfellerinin teyidi ile kar
şılandığı gibi hariçte de ayni şekil· 
de kar~Jlanmış bulunuyor. Paris İ· 
le Romanın Londrayı teyide karar 
\Termiş olması, bu beyanata daha 
başka bir kuvvet vermiş ve İngil
terenin artık korsanlıkla kati su -
rette mücadeleye azmetmiş oldu • 
i"unu göstermiştir. 

Korsanlıkla mücadele işi. geçen 
Yılın eyhilünde başlamış ve ilk a
lınan netice korsanlığın durması 
olmuştu. Bunun neticesi olarak 
korsanlıkla mücadeleye tahsis o
lunan kuvvetler azaltılmış, korsan
lığın habis ruhu, bunu hemen his
sederek yeniden hortlamış, ve ev
\'ela bir Felemenk gemisi, daha 
sonra iki İngiliz gemisi korsanh· 
i:ın tecavüzüne kurban gitmişti. 
İngiltere hüktimcti bu vaziyet kar 
fısında Akdenizin garbindeki dev· 
riyelerini kuvvetlendirmiş ve Nyon 
ınuahedesinin ihtiyat tedbirlerini 
sağlamlamak ihtiyacını hissetmiş
tir. 

N yon muahedesinin lıükllm
lerine göre muahedeyi tat

bike iştirak eden devletlerin dev
riye kuvvetler, İspanyaya ait olmı 
Yan her ticaret gemisine beynelmi
lel hukuk imkanı tanımıyarak ta
arruz eden her denizaltı gemisinin 
tecavüzünü bertaraf ederler ve 
Jnümkünse bunları batı.rmıya çalı
şırlar, havadan vuku bulan her te
cavüzü de ayni şekiJde karşılarlar. 
Son anlaşmalara göre kontrol al -
tındaki sahada görülen her tahtel
bahir hemen batırılacaktır. 

Mister Eden, bu yoldaki beya • 
batını. ispanya asilerine karşı şid
detli ihtarlarla teyit etmiş ve bu 
\htarlar yalnız. Almanyada iyi te
air yapmamış ve vakitsiz sayılmış
tır. Almanya. asiler hükumetini 
tanıdığı ve kendi rejimi ile tspan
Ya asilerinin rejimi arasında k uv
\'etli bir karabet gördüğü için va
ıiyeti bu şekilde telakki edebilir. 
F'akat Akdenizin emniyeti ile ya • 
kından alakadar olan devletler , 
ispanya asilerinin şimarıkhğından 
hakkiJe uıı;anmış bulunuyorlar. Bu 
§irnanklığa ve taşkınhğa son ver
bıek için bu ihtarlara lüzum vardı. 
\le bu ihtarların tesirini göstere • 
ceği şüphe götürmez. 

1'eruefde: 

1 span~·a hiiklimet kuvvetleri
nin Teruel'i zaptederek ye

bi cümhuriyet ordusunun satveti
bi göstermesindenberi İspanya a
gileri burasını geri alarak itibari.a
tını kurtarmak için uğraşıp didiş
ltıektedirler. Burada aylardanberi 
devaın eden muharebelerin şimdi. 
Ye kadar verdiği netice, asilerin bil 

Yük yardımlarla hazırlanmalannın 
tUınhuriyetçi İspanyayı sarsamı· 
Yacak mahiyette olduğunu göster
ltıekten ibarettir. Harp iktızası o
lan ilerleme ve gerilemeleri bir ta 
tafa bırakacak olursak bu netice
biıı Yeni cüm.huriyet ordusu hesa
htna kayde değer bir muvaffakıyet 
Olduğunu söylemek icap eder. 

8u miinasebetle şunu da ilave et 
bıek gerektir: 

1 
~spanya cümhuriyeti. açık şehir

~rı bombardımandan çekinmek i-
ı çı.n vukubulan teşebbüsü derhal İ· 

3-'ı karşılamakJa medenivet dünva
sı lla7 armda itibarını v~ bütün .İn· 
sanlık gCiziinde esasen kazanmış ol 
dtt~u k .. b' k d h 'l • ·· rnev n ır at a a ı erı go-
tiird" • ·· h'· uıru halde ıhiler, ayni teşeb • 
~hor l?Örmiislerdir. 

Erzurumda 
! i Fabrika 
~( ruluyor 

Q Erwnım 7 (T an muhabirinnen)
"1Pcek ilkbahrada Erzurumda bir 

~ilvon 200 bin liraya mal olacak 
dır iplik fabrikası kurulacaktır. Bun 

an baska yine bu yıl içinde Erzu
~rn şeker fabrikasının temelleri atı
ıtcaktır. 

TAN 3 

El.EK 
Kırdmaz Cam 

.Uzak Şark: .......... . . .. .................. , -----------------------------. 
· ln9iliz Krah 

[Yazan: 8. Fele~] 

Japon Zayiatı 50 Bin 
Ölü, 150 Bin Yaralı 

Çininki Bunun 4 Misli ! 

Parise Gidiyor 
Londra, 8 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre İngiltere 
Kral ve Kraliçesi 28 Haziran· 
dan 1 Temmuza kadar Pariste 
Fransa Reisicümhuro Lebrune 
resmi ziyarette bulunacaklar

dır. Kral bu ikameti esnasında 
Villersde büyük harpte ölen A-

• - ıao 

Ah efendim ah! İnsan neler özlü· 
yor neler! Lakin gel gelelim: her öz. 
lediğimiz şey tahakkuk etmiyor ve 
bereket ki tahakkuk etmiyor! 
Şimdi belediyenin bir kaygusu 

var: Taksilere ve otobüslere kırılmaz 
1 cam tak.ıtrmak. 

j Kırılmaz cam olur mo hiç? 

ı Oluyormuş. Evveli camların he-psi 

1
, kırılırdı; şimdi kırılmıyanları da var. 

Londra 8 (Hususi) - Çin gazete- ri~ -. ' . , 

1 

O/"Plawr.g/ 'o .-....... ~ 
leri Çin cenubundakı Amoy un ab- .. "' rr,·e tsin __ Pıl7l 

J ?ı""" a9.ıng_ Ta u --=Arth lukasından bahsetmekte ve apon . J ır.o P - _-= 
hir 1. l ~:JO,,a Taıyllan..i.·~ ... · :iJtll~~ 

L--l.;._ _____ _ı.~..:.:..;...._ __ _,1 • Eski camlar bardak oldu desenize! 
~ 

i 
vustralyalılar için dikilen ahi· 1 Ben. otomobil camlarının kırılmaz 
deyi açacaktır. Buz parçasının akış istikametini neviden olması işine karışacak deği-

lim. Çiinkü otomohil bahsi bir pü-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -- gösteren kroki donanmasının şe tes ım o mazsa 7 c.,. • p-- Tthclıo"" . 'rP~ 
• yO d . J . fo..;W:lSl ~M.;.Tsı a c; ~Cı bombardıman edılecegme aır a- veiıa ~ s1ıun~~· ',; \$/ "'~ -

ponlann kati ihtarlarda bulundukla- t . ..J l:r?rz.n/. ı.if!.~ .. 
rını yazmaktadır. .( . 4J ~ıM ... ı ~ 
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kı geçmiş bulunuyor. Japonlar bil -
hassa radyo istasyonu ile kaleleri 
tahrip etmek istemişler, kaleler şid
detle mukabelede bulunmuştur. 

Japonlar, Çinin şimalinde Pokav • 
Tientshin hafü üzerinde yeni bir i
lerlemeden bahsetmekle beraber ta
arruzlarının başladığını bildiriyor -

lar. 
Çin kuvvetleri şiddetli mukave~~t 
göstermektedir. Çin kuvvetlennın 
Pengpu civarında Vuhuda ve Han -
kov'da mukabil taarruzuna dair ha

ber veriliyor. 
Japonlar Şantoh'nun 25 kilo -

metre" cenubundaki Nonlayi zaptet
tiklerini bildiriyorlar. 

Çin kaynaklarına göre, Çin akın -
cıları Şangbaym 40 kilometre cenu
bu şarkisinde bulunan Sunkingi ·bir 
baskın neticesinde ele geçirmişler -
dir. 

Japonlar Texas Oil Amerikan şir
keti tarafından satın alınmış olan 
benzi nnakleden mavnalardan mürek 
kep küçük bir filoya taarruz etmiş -
ler. bir Çinli telef olmuştur. 

Japon gazeteleri bir kaç gündür. 
Kantonda karışıklıklar çıktığını. ha
inJerin birer birer avlandığını yazı-

FRANSA : 

Ucuzluk İçin 
Vergiler 
İndirilecek 

Ha.rp Sa.hasının Krokisi 
yorlar. 

Şanghaydan gelen bir habere gö
re bugün Japon tayyareleri Han.kov 
ve Icanga karşı akın yapmışlardır. 

Japon Zayiah 
Sanıhay, 8 (A.A.) - -Harbin baııın

danberl Japon zayiatı 50 binden aşa
ğı değildir. Yaralılar da 150 bindir. 
Çin zayiatı herhalde bunun dört mis
lidir. Japonlar gere! hedeflerine van
yorlar, fakat Çinlilerden. hic umma
clıklan şekilde mukavemet görü:vor
lar. Harpten alınan ders: asker faua
lığı, malzeme fazlalığına karşı koya
maz ve siliı.hlar yeknesak olmııhdır. 
Çin ordusunun yüksek kumandanla-
rı kabiJivptli dı>ii'ilrfü· 

J apon teslilıatı 
Tokyo, 8 (A.A.) - Salahiyettar ma 

hafil, Japonyanın zırhlılar meselesin 
de İngiliz - Amerikan atlebini kabul 
etmesinin muhtemel olmadığı~ be

yan etmektedir. Bu meselede üç dev 
letin beraberce hareket etmelerin
den dolayı hiddete kapılmış görün

mekte berdevam olan bugünkü Ja
pon gazetelerinde Japonyanın bu ta 
lehi kabul etmesi lazım geleceğini 

ima eden hiç bir teklif yoktur. 

RUSYA: 

Bir Hava 
Faciasında 
13 Kişi Ö~dü 

8 (AA) B Marchan- Moskova, 8 (A.A.) - Sovyetlerin 
Paris, · · - . V b'li k 

1 · · iktısadiya- ( - 6 U. R. S.J adındaki ka ı sev 
deau, maliye iş ermın ve balon, Mourmansk mıntakasında 
tı.n para serbestisine ve bütçe muva- Kandalakcha civarında bir talim u
zenesine riayet şartile ıslahı hakkın- çuşu yaparken yere düşerek parça -
da birtakım projeler hazırlamakta lanmıştır. 

olduğunu söylemiştir. On dokuz kişiden ibaret olan mü-

ALMANYA : 

Bir papaz 
hiyanet suçundan 
mahl<:emede 

Berlin, 8 (A.A.) - Vatana hiya.. 

net cürmUnden do!ayı adliyeye veri. 
len protestan papazı Niemöllerin mu 
hakemesinde. mahkeme memurlarile 
adliye. mezhepler ve propaganda ne
zaretlerinin mümessillerinden başka 
kimse bulundurulmamıştır. 

Müdafaa. maznun lehine olarak 
kaim yedi cilt vesika top~amıştır. Ha. 
her alındığına göre muhakeme esna
sında Niemöller hararetli bir vatan_ 

perver ~ldu~unu söylemış ve umumi 
harpte denizaltı gemisi kumandanı 

olarak vatana yaptığı hizmetleri an. 
latmış. harpten sonra da Spartakist 
lerle olan mticadeles·ni ve daha 1924 

tenberi Nazilere rey vermiş olduğu
nu hatırlatmıştır. 

Maznun kendiı:1ine yapılan ithamla
rr bizzat narti liderlı:>rni Mı~t ederek 
reddedebileceğini bildirmiştir. 

YUNANiSTAN ~ 

Maiest e Kra2kn 

Amcası Öldü 
A tina. 8 <Hususi) - Kralın amcası 

Prens Nikola bugün. böbrek iltihabın 

dan ölmüştür. Müteveffa Prens 66 ya 

şmda bulunuyordu. İngilterede Kent 

Dükasının ve Yugoslav Kral Naibi 

Prens Polün kayin pederidir. 

Bugün Maliye Nazın B. Rediyadis 

te vefat etmiştir. 
- ·--- 0"---

AMERiKA: 

Yağmur Yüzünden 

Feyezan Felôketi Nazır, hayat ucuzluğu için de ver- rettebatmdan on üç kişi ölmüş, üç 

gileri hafifleten bir proje yaptığını kişi hafif surette yaralanmıştır. Uç Nevyork. 8 <A.A.) - Mebzul yağ-
ilave etmiştir. kişiye de hiç bir şey olmamıştır. murlar ve karların çözülmesi. bilhas 

Umum mesai konfederasyonu u- Balonun rüyet şeraitinin fena ol - s;ı Misiuan. Visconsin ve Kanadada 
mumi katibi B. Jouhaux ise şöyle de- ması yüzünden bir dağın tepesine ı tuğyanlara sebep olmuştur. Birçok 

miştir: çarpmış olduğu zannedilmektedir. ı aileler, melcesiz kalmıştır. 
"Bütün dünyada milletler, teşkilat 

vücude getirmek hususunda harilm
lade gayretler sarfettiği. mali işleri
ni bilfiiJ kontrol ve i.ktisadiyatıru ida
re eylediği bir zamanda liberal reji
min suiistimalleri içinde yaşamakta 
devam etmfye imkan yoktur.,, 

Davalarından Vazgeçmit 
Paris, 8 (Radyo) - Miralay Larok, 

bazı gazeteler aleyhine açtığı 25 ka
dar davadan feragat ettiği için bu da
valar s11 kut etmi~tir. 

Elçimiz Hariciyede 
Paris. 8 (A.A. l - B. Delbos. dün 

Tü~kiye büyük elcisi B Suat Davaz 
ile Yugoslavya orta elçisi B . Purith'i 
kabul etmiştir. 

---o-

KANADA : 

Faşizm ve Komünizm 

lçin Takibat 
Otta va. 8 < A.A.) - Adliye nazırı. 

Kanada · hükumetinin komünistlerle 
faşistlerin faaliyetleri t:akkında bü
tün memleketlerde bir anket yapaca 
ğını beyan etmiştir. 
Nazır. askeri talimler yapan bütün 

teşekküllerin gayri kanuni olduğu
nu söylem.iş ve bunlar hakkında ta· 
kibat yapmağa karar vermiştir. 

Müstakbel Harbe Hazırlık : 

ingilterede mitdafaa haztrlıklan h em askeri. hem de sivil cepheden 
yürüyor. İngiltere hilkll.meti, daha şimdiden halkı bava hücumlarından 

koruma talimlerine çok ehem miyet veriyot'. Resimde gördüğiinüz gibi, 
İngiltere, halk arasında sık sık böyle hava hücumuna, yani zehirli gaze 

karsı korunma usullerini öğrenme talimleri yapılıyor. 

ŞiMAL KUTBU : 

Buz Adası 

Al<ışına 
Devam Ediyor 
Moskova. 8 (Radyo) - Papanin i

le üç arkadaşını taşıyan buz adası 

Groenland adasının şark sahili bo
yunca cenuba doğru akmakta devam 
ediyor. Papanin ve arkadaşları ilmi 
müşahedelerini saati saatine yazı

yorlar. elde ettikleri neticeleri de 
hergün telsizle buraya bildiriyorlar. 

Murmanç vapuru ile yolda bulu
nan Taymyr buzk1ranından ve bu
günlerde Lenin~attan hareket ede
cek olan Ermak vapurundan maada 
hükfunet cesur Papanin l?J'Upunu teh 
likeden kurtarmak icin Murman buz 
kıranını da dün hareket ettinrıistir 
Bu vapurda pek cok kömür ihtivatı 
ve altı ay kifayet edecek erzak mev
cuttur. Ayrıca iki tayyare de taşı

maktadır. 

---o----

fNGILTERE : 

Ordu Kad ·osurtda 

20 Bin Kişi Eksik 
Londra. 8 CA.A.) - Bugün Av~ 

kamarasında. asker devşirmesini ar
tınmı k i~in tıilkumetf' ne ıtibi tPribir
ler düştüğünü ve ordunun silah ve 
levazımını yeni1emek için neler ya
pıldığına dair harbiye nazınna bir
çok sualler soruJmuştur. 

Nazır. verdiği cevapta şunları söy
lemekle iktifa etmiştir: 

1937 ikinciteşrininin birinden 938 
ikinci.kanununun 29 una kadar 9061 
kişi orduya kaydolunmuştur. 1936 ve 
1937 senelerinin ayni devresine nis
betle yüzde 32 kadar artma varciır. 

Kadrovu tamamile doldurmak kin 
daha 20 bin asker ve subay lazımdır. 

Tayyare Grevi Büyüdü 
Londra. 8 CA.A.) - Haviland tay 

yare fabrikalarında 1.000 amelenin 
bir müddettenberi devam eden grevi 
ayni şirketin Hatfield'deki diğer bir 
fahrikasına da sirayet etmiş ve 900 
amele daha grev yapmıştır. 

ITALYA : 

Sanayi Sermayesi 
Tezyit Ediliyor 

rüılü iştir. Neme ~erek ağrısız ba· 
'iıma iş açayım! Benim niyetim kı· 

rılmaz camdan intikal edip başka kı· 
rtlmaz şeyler üzerine 18.f etmektir. 

Otomobil yolcusu yaralanmasın di· 
ye camlarını kırılmaz yapıyoruz da 
neden meyhanelerdeki kadeh ve bar
dakları. hatta camları kırılmaz nevi
den yapmıyoruz? Onlann canı yok 
mu? Ne olur onlar için de kırılmaıı: 
kaydini koyalım! Meyhanede kadeh 
kırıp yaralananlu otomobil caınile 

yaralananlardan az mıdır? 

Yine ne olurdu yiireklerimbi de 
kırılmaz hale koysak! İster istemez 
o;eheplerle biribirimizin yüreğini kır
dığımız az mı? 

Bu arada haysiyetimizi ve izzeti 
nefsimizi de kınlmu çeşidinden e. 
dinsck yine ne olur? Haklı. haksız 

harap olmuş ha:vsiyet ve iz'Zeti nefis 
kırıkları her gün önümüzde durur
ken bunun lüzumsuzluğunu iddia e. 
debilir miyiz?. 

Ve mademki. hep kınlmaz şeylerle 
be7eniyoruz. ümitlerimizi de. gayret 
terimizi de inkisara dayanacak şe • 
kilde takviye etsek ne iyi olur, ne A,. 
la olurdu! 

Hele bir otomohiJ camları k1nlmaz 
yapılsın da faydası görülürse öteki· 
lerin de kmlmaz hale getirilmesi ça• 
relerini düşünütiiz. 

Et ucuzluğuna do°ğru 

Et Resmi Ki .. o 
Üzerinden 
Alınacak 

Hükumetimizin İstanbulda eti kl· 
lo başına on kuruş ucuzlatma karan 
bu ayın sonunda tatbik sahasına gire
cektir. Bu sebeple belediye bu kara
rın tatbiki etrafındaki tedbirleri al
mıya başlamıştır. Bu cümleden ola
rak belediye reisliği. mezbaha res
minin kilo üzerinden alınması hak
kında dün Şehir meclisine bir teklif 
yapmıştır. Bu teklifte. hükumetin u
cuzluk prensipine ehemmiyetle işa
ret edildikten sonra. mezbaha resmi· 
nin hayvanlar diri olarak kilo üze
rinden alındığı takdirde yalnız bu su
rPtle etin kilorla dört kuruş ut'.'uzhya
cağı. bunun da hayvan müstahsilleri-

nin menfaatine uy~un olduğu bildi· 
rilmekte, sonra tarüeye geçilmekte
dir: 

1 - Mezhaha re~mi t marttan iti. 
haren diri olarak ayakta tartılacak o
lan hayvanlardan kilo başına yüz pa
ra olarak hnacaktır. 

2 - istihsal mmtakalarından ke-
Roma. 8 <A.A .) - İtalvan endüc-tri <;ilmiş olarak ıtönderilen havvanlann 

ve ticaret mahsulünün kontrolüne me mezbaha resmi, kilo başına beş ku· 
mur "tasarrufun himayesi" komitesi ruştur. 

dün B. Mussolini'nin baskanlı~mda 3 _ Ba~külle tartılmalanna tmkan 
toplanmış ve bazı mühim endüstri mü olmıyan hayvanlardan mezbaha res
esseselerine ait sermayelerin arttınl- mi. et sıkleti üzerıne kilo başına beş 
masmı tasvip etmiştir. Artma 900 mil kuruştur. 

yon .lirete baliğ olacaktır. 4 - Mezbahada kesilen ecnt>bi ma-

Tarablustaki ltalyan O rdusu lı domuz etinden kiloda sekiz kuruş, 
Kahire, S (A.A.) - Traolustan verli malı domuzdan kiloda 6 kuruş.

gelen haberlerde yeni umum ac;; teri tur. 
müfettışliğine tayin olunan UnıbeT. 5 - Kilodan az olan kesirler va· 
to yakmdıı. Trablusa gıdect>k ve yüz hide irca edilecektir. 
bin askerin ıştirakile Mısrr VP. Tunus Bu teklifin mülkiye ve iktısat en
hududunda büyük manı.wraıaı yapı- cümenlerinden mürekkep muhtelit 
lacaktır. bir encümende tetkikme karaı: ve-

---4'-- ~ilmiştir. 
Kısa Haberler : 

* Filistinde id>ımına karıır vı>rllı>n 
bir Yahudi POiisinin cezası tnetliı ku
mandıın.lığınca müebbet küreğe çevril
miştir. * Romanya Kralı Karolun yııkında 
uzun bir Avrupa seyahatine çıkacağı 
söyleniyor. * Bulgaristanın lstiklMi yıldönilmü 
olan 3 Martta bütün Bulgaristanda bil
vük tezahürat vanılat'akmıs... 

Tekirdağında Stat 
Tek1rdağ 8 (AA.J - B.ı,.rtirı ~a

at beşte Tekirdağ stadvon ııındn re. 
meJ atma merasinu yaprınnşt.u 

Umumi Müfettiş r..eneral ·Jirik, 
gençlik namına ve spor hakkmdk söy 

lev vermiş ve ilk kazmayı vw·muş
tnr. 
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HAKARET, DÖVME: 

arsıkla Ev alk nı 
ehirliyeceklermiş ! 

Davacı, Üstelik Dövüldüğünü, 
akarete Uğradığını iddia Ediyor 

Meşhut suçlara bakan asliye dör- yı tetkik etmek istediği için mubake.
diıncü ceza mahkemesinde dün sa- me talik edilmi§tir. 
bah bir sövme, dövme ve marsıkla Erkeğini Müdafaa Etmek için 
zehirlemiye teşebbüs davasına de- arşısmdakini Döven Kadın 
vam edilmşitir. Davacı, Çarşıkapıda Sultanahmet sulh birinci ceza ha-
makasçılarda 17 numaralı evde otu- kimi Bay Reşit, dün sabah bir söv
ran matmazel Nüemi idi. Suçlu ye- me, dövme davasını tetkik etmiştir. 
rinde de ayni mahallede sayacılık Suçlu Resmiye isminde genç bir ka
yapan matmazel Ebrohi, Madam Fi. dındı. İddiaya göre, Ahmet isminde 
roz, Madam Elisade, seyyar satıcı bir gence hem tokat atmış, hem de 
Hüseyin vardı. Hadisenin Mardiros sövmüştür. Sorgu şöyle devam edi
ve Ziya adlı iki suçlusu mahkemeye yordu: 
gelmemişlerdi. Davacı, şikayetini - Kızım, sen davacı Ahmedi to -
şöyle anlattı: katlamışsm, sövınüşsün. Niçin yap-

- Bir gece odamda yatıyordum. tın? 
Burnuma ağır bir marsık kokusu gel Suçlu - Bay Hakim, Ahmet be
di. Hemen kızımın ve çocuklarımın nim erkeğime yanımda hakaret etti. 
odasına koştum. Kulağımı torunları- Ben de dayanamadım. Üstüne atıla
mın ağızlarına vererek nefeslerini rak tokatladım, ne yapayım? 
dinledim, mangala baktım, sobaya - Erkeğin kim. Kocan mı? 
baktım. Bizim katta, ne kömür, ne - Hayır kocam değil .. Erkeğim 
de marsık vardı. Hemen pencereleri işte .. 
fayrap ettim ve kızımı uyandırdım. - Erkeğim ne demek? 
Aşağı kata indim. Bir de baktım ki, - Yani beraber yaşadığım adam. 
suçlu madamlar, kocaman bir man- -Canım, buna koc? demezler mi? 
gala marsık koymuşlar, ateşlemişler. - Hayır Bay hakim, buna erkek 
Marsığın gazı bizim kata çıkacak ve derler. Çünkü benim nikahlı kocam 
hepimizi öldüreceklermiş. beni dört senedenbcri bırakıp gitti. 

Ben kendilerine şikayetimi söyle- Ben kendisinden ayrılmak istlyor-
diğim zaman bana: dum . .ı<"nkat, mahkeme henüz talak 

- Canımız isterse .. Ya bu evden karon vermedi. Ben de kendime müs 
Çlknr, gidersiniz, yahut böylece ze- takbel bir koca olarak Faiği seçtim, 
hirlenerek gcberirsiniz, dediler. onunla yaşıyordum. Onu çok seviyo-

Bir giln sonra da, bunlar kızım rum. İnsan sevdiği bir erkeğin baş
N üemiye çattılar. Hepsi ayn ayrı kü- kası tarafından hakarete uğrdaığına 
für ettiler. Hüseyin başımıza taslan, katiyen tahammül edemiyor ve et -
leğenleri attı. Ebrohi, kızımın yüzü.. memelidir de .. Ben de böyle yaptım. 
ne tükürdü . . Bizi elfıleme karşı rezil Sövmek ve erkeğini koruma suçsa 
ettiler. • ben onu işledim. 

Mahkeme, adresi bulunamıyan suç Şahitler gelmemişti. Muhakeme 
lu Ziyanın evrakının ayrılmasına kn- onlnnn çağınlmnaı için b~a bir gij
rar vermiştir. Müddeiumumi, dosya- ne talik edildi. 

~DLİYE YANGINI: DOLANDIRICILIK: 

Nureddin de Saf Sütçünün 
Akli Bir Hasta ık Para esesi Bir 
Tesbit Edilemedi Anda Uçmuş 
Dün, ağırceza mahkemesinde, A

ğustosun 12 inci günü Üsküdar adli· 
ye sarayını yakmaktan suçlu Nured
dinin muhakemesine devam edilmiş
tir. Mahkeme, suçlunun itirafına gö
re, filite batırılan ktı.ğıtların sigara 
ateşile tutuşup tutuşmıyacağını tıbbı 

adli kimyahanesinden ve akli vaziye 
tini de müşahedehaneden sorduğu i
çin, dün mahkemede gelen cevaplar 
okunmuştur 

Kimyahane, raporuna göre, filit 
gazına bulanmış kağıtların sigara 
ateş:ile, geniş mikyasta hava verildi
ği halde yanmadığı, ancak kibritle 
tutuşabileceği anlaşılmaktadır. 

Müşahedehane müdürlüğü ise, suç 
luda cezasını hafületecek hiçbir akli 
hastalık tesbit etmemiştir. Raporlar 
okunduktan sonra, suçlunun avukatı 
bu raporlar hakkında tetkikat yap
mak için muhakemenin talikini iste
miştir. Mahkeme, bu talebi reddettik 
ten sonra, Üsküdar sulh mahkeme
si zabıt katibi Bayan İfakati şahit 
olarak dinlemiştir. 

İfakat, şunları söylemiştir: 
- Ben yangının çıktığı gecenin 

gündüzünde dairenin penceresinde f. 
dim. Nureddin aşağıda odacı Osma
na seslendi ve: 

- Bu akşam gel de bir rakı içe
lim, dedi. Osman bunu reddetti. Ken
disine sorduğum zaman da Osman 
bana: 

Musa oğlu İsa adlı yaşlı ve fakir 
bir sütçü, atı yedeğinde olduğu hal
de Sirkeciden geçiyormuş. Kansı, 
hasta olduğu için çok dalgınmış. Bu
nun paralı olduğunu sanan sabıkalı 
yankesiciler, onu takibe başlamışlar. 
Bazı dükkan sahipleri de yankesici
lerin avcı hattındn faaliyete geçtik
lerini görmüşler. Nihayet iki yanke
sici, İsanın yanına sokulmuşlar, ona 
kol çarpmışlar ve cebindeki para ke
sesini kapmışlar .. 

Ha)rır sahiplerinden birisi fsaya 
sokulmuş: 

- Baba, demiş, bir şeyini çaldır
dın mı? 

Yaşlı yolcu, koynunu kanşbrmış 
ve kesesinin uçtuğunu görünce fer
yadı bastırmış: 

- Vay, çocukların ekmek parası 
gitti. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi, dün, !sanın iddiasını tetkik 
etmiştir. Suçlu yerinde sabıkalı yan
kesicilerden Muammer bulunuyordu. 
Dinlenen şahitler, hadise zamanın

da Muammeri orada dolaşırken gör
düklerini söylemişlerdir. Suçlu: 

- Vallahi bay hakim; bu işte sa
bıkalı olmaktan başka hiçbir suçum 
yoktur. Şahitler, beni orada görmüş
ler. Ben de insanım. Elbette gezerim. 
F.nkat bir şey çalmadım, demiştir. 

Gelmiyen bir şahidin çağırılması 
için muhakeme talik edilmiştir. 

Pi ya o Resi ali 

Ferdi V on Statzcr 
Konservatuvarın kıymetli piyano profe 

sörü Ferdi von S;atzer, önümüzdeki cuma 
günü saat 17 ,30 da Fransız tiyatrosunda 
resital verecektir, 
Programda: Bach, Mozart, Schubert, Bee 
thoven, Chopin, Liszt ve Dohnanyi'nin en 
milntehap eserleri vardır, 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

··hendisi • 
rı avun 

ında 

1 nas Yokmuş 
Jznıik Gençlerbirliği sabık başkanı 

Hasan Atacın zimmetine 56 lira ge
çirdiği ve birikme keyfiyetinin ilçe. 
baylığa bildil'L1diği yazılmıştır. lznik 
il~e jandarma kumandanı yüzbaşı Ha - Bir ayyaştır, her gün sarhoş ge

zer, cevabını verdi. O gece de yangın 
çıktığı için bundan şüphelendik. Son 
ra, Nurcddinin ifadesini bizim hakim 
aldı. Ben de daktilo ile yazdım. O 
yangını 1,5 aylık mahkumiyet dos
yasını imha iÇin yaptığını samimiyet
le ve hiçbir tazyike maruz kalmadan 
itiraf etti. Hatta, müstantiğe ve ha
pisane müdiırı.ine: 

============== san Ataç, eski Gençlerbirliği başka

- Beni sulh hakimine, bol jandar 
manın muhafazasında gönderiniz. 
Halk beni linç eder, dedi. 

Bundan sonra dinlenen mahkeme 

katibi Şemsi de şunları söylemiştir: 
- Ben hadise günü yangın yerin

de dosyalan araştırıyordum. Nured
din yanıma geldi. Mahkumiyet dos· 
rnsının kurtulup kurtulmadığını sor 
du. Ben de kurtulmadığını söyledim. 

Nureddin, bunlara cevap vererek: 
- Ben o vnkit hastalık buhranı ge

çiriyordum. Ne söylediğimi bilmiyo
dum .. Ben yakmadım, cevabını ver
miştir. Muhakeme, gelmiyen şahitle
rin çaitınlması için talik edilmiştir. 

nı kendisi olduğunu ve bu zimmet ha 
berinin aslı bulunmadığını bildirmek 
tedir. Tavzih ederiz. 

1.~Nl NEŞRIYTA 

ADLIYE CERiDESi - Adliye Veklle 
U tarafından her ay neşrolunan bu mec
muanın 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sayı 
lan çıkmıştır. 
POLİKLİNİK - Bu aylık tıp mecmua

sının 56 ıncı sayısı lnUsar ctınistir. 
İDARE MECMUASI - Dahiliye Veka

letinin avlık "İdare_ mccmunsının 114 ün-

Yarın 
ak§am i p E Sinemas nda 

Eğlenceli - Zevkli - Kahkahalı, görülmemiş derecede gülünç
lü mevzuu ile Türk san'atkarlannın Istanbulda hazırladığı 

NEFiS ŞARK MUSiKiSi iLE 

TÜRKÇE , 
DIKKA T ALl BABA HINDlST ANDA filmi 3 ay evvel Holivut
ta ikmal edilmittir ve iki sene önce şehrimizde gösterilen filmle 
hiçbir alakas yoktur. 

Dünyanın en meşhur sinema artisti 

tarafından iki sened~nberi ilk defa olarak Fransada Fr:anszca o
larak çevirdiği ve hiç şüphesiz büyük artistin en güzel eseri en 

nefis filmi olan 

şaheserler şaheseri takdim edilecektir 
Dikkat: Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. 

Bu gece için localar tamamen satılmıştır. 

Tel: 40868 

J.l!C!l-Eil-~::Jl!!!ımc::r• Yarın akıam 

ü R Si 1 DA 
ı _ Senelerdenbcrl dünya efkarı umumiyesini mc.~gul eden meşhur 

ınt~~y:lis SHERLO~K HO~MES 
in en mera.klı, heyecanlı müthı~ maooralan, bliyük fOın 

Baş rollerde : 
IIANS ALBERS - ımNtz RIDDIANN - IIANSt KNOTECK 

2 - İlaveten: AR U İ 
üım:rzm::;:?;CE::ı:z:ı::::ı TiLrkçe !;in.rkıh, sözlü şarl< 

Teşe kjir . 
Sevgili eşim Todori Sanoğlu'nun 

ebedi ziyaı dolayis'le cenazesi mera. 
siminde hazır bulunan ve. telgraf 
mektupla taziyetlerini bildirerek ele. 
mime iştirak eden sayın revatın her. 
birine aynca teşekkür ödevimi yerine 
getirmiye Yürek ırcım engel olduğun 
dan saygıdeğer gazeteniz vasıtasiyle 
tef}ekkUr ve saygılarımı sunarım. 

· Vasiliki Sa.noğkı ' 

cü sayısı çıkmıştır. Bu snyıda, nizam.name
ler, knrnrnnmclcr, tamimler, tcknilt ve ye
tim aylıklan hakkındaki yazılard:ın baş
ka Hasan Şükrü Adalın Belçikada memur 
rejimleri hakkında bir makalesile yüksek j 
memurlar hakkında beynelmilel bir anket 
vardır, 

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Saat 20,30 da. 
SÜRTÜK 

3 perde 
Yazan: Mahmut Yesari 

;~Jflılffi~ 
. 'tm.uı 1\1\'.\~ !ııuııuwı 

--~'7.ll~W'ERTUÔRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu gece 
(Usküdar _ Hale) 

Sinemasında 

CİFTE KERAI\IET 

BU AKŞAM . . 

E 
DA 

AT ş 

BÖCEGI 
,JANETTE l\lAC DONALD 

BUGUN BAŞLIYOR ; 
Seanslar: 2 - 4,30 _ 6,45 gece 8 4 



9 - 2 - 938 

AN 
G .. • e Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dUrUıt, aıımlml Olmak, 
knrlln gazetesi olmıya çalııımaktır. 

-o-
ABONE BEDELİ 

TUrklye Ecnebi 
1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 

750 • 6 Ay 1500 11 

400 • 3 • 800 > 
150 • 1 • 300 • 

Mlll tı rarası posta ittlhadına dahll ol
mıyan mt'mlckctler için SO, 16, 9, 3,5 U
r dır Abone bedeli p indir. Adres de
f: lnnek 25 kuruştur. Cevap için mck· 
tuplara 10 kuruşluk pul ilAvcsi lfızımdır. 

GÜNÜ T .MESELELERİ 

Harp Hazırlığı 

Ne Demektir? 

[Yazan: M. Zekeriya] 

Milletler harbe hazırlanıyorlar. 

Boğazlarına kadar silahlanıyorlar. 

Japonya 40 bin tonluk harp gemileri 
yaptırıyor. İngiltere ve Amerika do
nanmalarını artırmıya karar veriyor
lar. 

Hergün bu, ve huna ben:ter haber
ler okuyoruz. Fakat harp hazırlığının 
ne demek oldul::'llnu anlıyor muyuz? 

Bu hazırla~ın milletler için ne ifa
de ettiğini anlatmak ütere size bura
da birkaç rakam verebilirim: 

1930 scncsindenberl, hiçbir harp i
IAn edllmMiği halde, milletlerin 
harp hazırlığı için sarfettikleri para
nın miktarı 75 milyar TUrk lirasını 
bulmuştur. 

Milletler yalnız 1937 yılı içinde 
harp hazırlığı için 15 milyar dolar 
sarfettiler. Bu masraf 1938 te 20 mil
yarı bulacaktır. Bu suretle sene so
nunda sekiz yıl içinde milletlerin 
harp hazırlıf:ı sarfiyatı 100 milyara 
yaklaşacaktır. 

Bu masrafın en mühim kısmııı ı ye
di büyük devletin sırtına yüklenmiş
tir: Amerika, Jngilterc, Fransa, Al
manya, İtalya, Rusya ve Japonya. Bu 
milletler aiUihlanma masrariarmı son 
be sene içinde üzde 80 artırmışlar
dır. 1 rp lı zır ığı için Amerika n ·• 
fus başına 10 lira, diğer milletler 8 
lira snrfetmektedirler. 

Bu mütlıiş raknm, yalnız harp biit
çclcrine konulan mnsraflnrdır. Bir de 
harp için bilvasıta yapılan hazırhk· 
lar vardır ki, onlar için sarfedilerı 

paralar bu rakama dahil değildir. 

Mesela, Alnumynda askeri mak'lntln 
yapılan yeni geniş yollar, Fransada in 
şa edilen ve zararına lşliyen askeri 
demiryolları ve diğer masraflar he· 
sap edilmemiştir. 

Cihan Harbinde mHlrtlerin l>eş "'e· 
ne içinde snrfettiklerl para 500 mil
yar liradır. BugUn harp hazırlığı i
çin srfettikleri para, bunun beşte bi
ridir. Demek ki, harp ha.,ırlı{!ı bir 
millet için küçük bir harp kadar ma 
raflı bir iştir. 

o 

Almanyada Değişikrk 
Almanyadaki son hadiselerin ha

kiki sebepleri henüz anlaşılmı:ı değil 
dir. Dolaşan muhtelif rivayetlere i· 
nanmak ise doğru olnınr.. 

Fakat yapı)an deaişiklik, nşal:'l yu
karı kati şeklini nhnıs gibitlir. Şim
diye kador yapılan değişiklik şudur: 

l - Hitler, ordu ifo Noıl ?ortl i 
arasındaki nnla~omonınzlığa bir ni
hayet ''ermek istemiştir. 

2 - l\leınlckctln dahili ve harıci 
siyasetini kendi elinde toplamak, bU
tUn müdafaa kuvvetlerinin ba§ına 
l:eçnıok istemiştir. 

3 - Nazi liderleri arasında mevcut 
ihtilafa bir nihayet. vermek istemiş· 
tir. Bu üç noktanın tahakkuku için 
de ~u tedbirleri almı tır: 

1 - Hitler, ordunun yUksek ktı• 
rnandnnlığını eline almıştır. Ordu
nun ha ıno da itimat ettiği General 
keitel'i getirmi tir. Memleketin bü
ttin müdafaa kuvvetlerinin idaresin
de hu general onun başmilşaviri va-
1'.İf ini görecektir. 

2 - Gizli bir kahine k.onsevi vü
cı dt' getirmiştir. Blitlin harici .mese
l er bu konse)de münakaşa ve mü
:r; 1 re edil cektir. Hu konseyin ba-

n da Harici~e Nazırı Baron Fon 
:N urath'ı getlrml~tir. 

Londra, Roma, Tokyo ve Viyana 
•efirlerini değlştlrmi tir. 

Harici siyasetin idaresini bu su
•tıe eline almı~tır. 

Rayiştağı do 20 şubatta içtlmaa ça-

TAN 

Yalovada açılan yeni otele Otel Termal adı verildiği bir afans tebliğinden anlaşılmııtı. O 
· arahk ~ıtanbu~da çıkan bi~ gazete bunun beyn lmilel bir kelime olduğu yolunda bir mütalea 
serdetti •. ~~r~ı Termal kehmesi beynelmjlel olmuş bir sözdür. Fakat otele bu iımi verenler. 
Term~I soıunun sadece beynelmilel oldugunu düşünerek değil, bilakis kelimenin oriiini türkçe 
~ldu914nu bilerek ona bu adı vermişlerdir. Bu halCfkati tanıtmak lüzumuna kani olan Türk Di· 
h K~rumu ken~i aı'!larınd~n Ga~ia~tep saylavı Doktor Mehmet All Ağakaya'ya kellmeyl 
anahzleme vazıfeslnı tevcıh etmıştır. Doktor Mehmet Ali Ağakaya'nın bu mevzu üzerinde 

hazırladığı kıymetli yazıyı aynen aıağıya koyuyoruz: 

a a 

• 
"Th ·Uzerinde 
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Hııcın 1 
~KÖŞE 
Kırılmaz Cam 
Marifeti Vesaire ... 

[Ya.zan: :Aka Gündüz] 
Adı: tsmall Lefkeli. 
İşi: Çifte mirasyedilik. 
Adresi: ı,lidc, Osmnnbey cadde

sinde Kilrcoğul apartımnıiı Ne>. 4. 
Bu oku~ anını (okuyucu yanlıştır) 

yukarıdaki ad \e adre le bana bir 
mektup göndermi . :Mektubunu ala
franga tabiriJe enteresan buldum. 
Ayni zamanda ibret vericiliği de var. 

Dil 
rmel,, Sözü 
Bakımından A 

"adımı adresimi sakla" demediği \'e 

raştırma ' :~~:bd~;~~çr:k as:ı:.~:~ı=-ık ;:11::! 
babasının adı sanı için "ya:ıma" di
yor. Mektubun ö:dl şudur: 

T hermal tabirinin çıktığı 
!Therme? sözünü, kla

sik ekol çok basit bir tekilde 
izah etmek iddiasındadır. 

Bütün etimoloji kitaplarında 
bu hususta görülen izahat fÖY· 
le hülasa edilebilir: 

ııTherme» grek dilinde «sıcak· 

lık ıı demektir. Bu sözün Hint - Av· 
rupa dil grupu içinde mütenazır· 
ları şunlardır: Latince (formos) · 
Gotça (Varma; Rusça (gorm); esk: 
Hintçe (pharmas); Irlanda dilindE 

(gorim); v.s. 
Bailly (therme) yi {ther-) teması· 

na kadar irca eder. Walther Prell· 
witz bu sözlere kaynak diye ıtkoı 
halinde olmakn manasına (ghero, 
şeklinde bir prototip gösterir. 

(Therme) sözünün dil alemi icin· 
deki yeri bundan ibaret ise Prell· 
wltz, bir prototip yaratmak içir. 
boşuna yorulmuş. Çünkü onu, hiç 
bir zahmet sarfetmeden tilrkç~E 
bulabilirdi. Dilimizdeki (kor) ke
limesi sayın müellifin bulduğu (ge
ro) dan farklı bir söz değildir. 

Bir kelimenin orijinini tayin et
miye, klasik usuller lCAfi gelseydi 
bu kadarcık bir araştırma, (termal) 

sözünün türkçcye nisbetini meyda 
na ~ıkarmış olurdu. Fakat Gilneş
Dil metodunun açtığı kat kat ufuk
lara gözü alışan Türk ekolU, bu 
dar sahada kalamaz; o. pek açık 
olarak sezer ki (termal) sôzü, ne 
(kor) veya (gero) gibi bir kelime
den çıkmıştır, ve ne de anlamı sa
nıldığı gibi, sadece ıısıcaklıku tan 
ibarettir. 

G rckçede ıcsıcak» mefhumu· 
nu ifade eden daha başka 

- \1\1\#'.1'-l"llı..~~vtr .l'...l"\#'..1'6'.I .1'.l'.1'-~ """"'' 

~ YAZAN: Dr. Mehmet Ali Ağa Ka:Jya ~ 
(GAZiANTEP MEBUSU) 

'Jil"..I'~ .1 .1 I _,..., .1 I' .IVIT ............... I ...... \.l'-'V'--". ,...,.,. 

Y alovaclaki asri Otel Termal •. 

sözler varken kaplıca suları için 
(termos) kelimesinin tercih edil
mesinde acaba, hiç bir sebep yok 
mudur? 

B tkilerc gecenin verinliğinde 

çığ halinde dirim verdiği için su
ları, kaynak ve irmaklan, gölleri 
himayesine alan; sinirlerini dirilt
mek için sık sık bu sularda banyo 
törenleri tertip eden, tarımcıların 
yardımcısı Tanrıça Artemis'in ta
şıdığı (Thermaia) ünvanı sıcaklık
tan mı mülhemdir? 

Yoksa (termos) ve (tcrmainl ke
limelcrile tavzif edilen mefhum-

ların dirim ve tarımla olan nlaka-
sına bakarak, bunları (therapin) ve 
(theros) ile ilgili saymak mı lttzım? 

1 te birtakım sorular ki ancak 

Guneş • 
!anabilir. 

il' n 1şıgı a tında aydın-. 

T crmal, sözünde ilk eleman 
mevkiinde gordugümtiz (t), 

hakikatte (eğ+et) tir. Bu iki un
sur kaynaşarak ve vokal değişti
rerek (et. at. it. ot. ot, üt) gibi şe
killer alabilir. 

Bunlar bir ana kök ile bir dina
mizm elemanından birleşmiş olduk 

• UYAl=l=A ~.-1 
)arına göre şöyle bir fikir uyan
dıran sözler olmnk icap eder: sı

cnklık, hayat veya kudretin bir ob
je fücrindc ıcolmuş olmasııı. 

~o L:. M ~_11 1 N S 1 R_ 1 ~ 
-MAHCUP 

Dün bir okuyucumdan bir mek
tup aldım. Sıkılganlığından şika
yet ediyor. "Bir yere davet edil
sem, gitmeden evvel saatlerce o
nun azabını çekerim. Buluı1tluğum 
yerlerde tar söylemekten çekini
riın. Çekingen, sıkılgan ve utan
gaç bir halim \'ar. Bundan çok 
mustaribim." 

Gençler içinde bu genç gibi in
sanlar pek çoktur. Bizim muhiti
miz insaııı sıkılgan yapar. Çekin
gen ve sıkılgan olanlar hayatta 
daima mustarip olmıya mahköm
durlar. Onun için genç yaşta iken 
bu ~artan kurtulmanın çaresini ara
mak Hizımdır. 

Bu gibilerc birkaç na!ihatim 
var: 

1 - Söyliyeceğiniz şeyi baş

kaları saçma bulur korkusile 
söz söylemelcten katiyen çekin
meyin. Kendi konu§11lanız hak
kında bu kadar sert münekkit o
lacak yerde bırakınız, ba§kaları 
sizi tenkit etsin. O vakit anlıya
cak$ınız ki konuşmanız zannet
tiğiniz kadar kötii değildir. Mu
hataplarınızın sizden istedikleri 
şey sadece nazik olmaktan iba
rettir. 

ğırmıştır. Siyasetini "orada izah ede
cektir. 

O \'akte kadar bu değişikliklerin 
hakiki manasını nnlamnk belki de 
miimkiin olmıyacaktır. Almanya ye
ni bir yol mu tutacaktır. Yoksa şid
detli bir siyasete doğru mu gdecek
tir? Bu suallerin cevaplarını hadise
ler verecektir. 

MUSUNUZ? 
2 - Daima mütebessim olu

nuz. Sizin tebessümüz karşınız
dakfleri de miitebessim olmıya 
setıkeder ve aranızda bir sem
pati cereyanı uyandırır. 

3 - St,al sorunuz. Herkes 
kendisine sorulan suallere cevap 
vermeyi sever. Bilhassa bu su
aller muhatabınızın şahsını ala
kadar ederse. 

4 - Uzun bir sükattan son
ra, küstahça söze baılamayınız. 
Meselci: "zannederim ki hepiniz 
fimdi ..•. dil§Üniiyorsunuz." de
yince herkesi ıaşırtabUirsiniz. 

5 - Bazı kimseler vardır ki 
ılzi daima sıkılgan vaziyete dü

§Ürürler, yahttt tam açıldığınızı 
zannettiğhılz ande tekrar sizi 
gerilemiye mecbur ederler. Bu 
kabil vaziyetlerde bil6kis sıkıl
mayınız. Sıkılmak muhatabını
za dtl§er. 

Sıkılganlıiın iki sebebi nrdır. 

Biri kendinizi çok beğenmeniz, ve 
mahcup olmak ihtimali karşısında 
gururunuzun ezilmesinden kork
mak; yahut kUçUkten alınan sıkı 
ve taz)ikli terbiye neticesi olarak 
§Rhsiyctini kaybetmek. 

Bu iki sebep te geçicidir. Ken
dini:ıl anlamıya ve sıkılganlığın 
bir kusur olduğunu takdir etmiye 
ba~ladıktan sonra bu hal 11e mU
cadele edebilirsiniz. Mücadele yu
karıda yazdığım şekillerde yapılır. 
Bunu tecrübe ediniz. Muvaffak ol
duğunuzu göreceksiniz. 

Paikoloğ 

Filhakika bunlardan (at, et, it) 
gibilerinin hayat mefhumu ile o
lan ilgileri meydandadır. 

(ot,-ı.it-) Kazan, Çagatay ve baş
ka lehçelerde "ynkmak" manasına 
gelir. Bizim kullandığımız (ütü) ve 
(ütülemek) sôzleri de bunlardan 
ayn değildir. 

(Ot) ise, yukarda gecen ana mef
humların hepsini nefsinde topla
mış, çok anlamlı bir kelimedir 

Ot - 1. Ateş 
2. Nebat 
3. Deva 

(Ot) sözünun türlü istikametler
de tiırettiği şekil ve anlamlan bir 
arada incelemek, ilgimizi önemle 
çekecek bir konu olur. Ancak, araş 
tırmayı dağıtmamak için biz yal 
nız (termal) sözünün gösterdiği is
tikamette yürüyeceğiz. 

T eı:naı sözünü meydana ge-
tıren elemanlardan ikinci 

ek (V.+r) dır. Ana kökün taşıdığı 
anlam (V.+t> ile bir obje üzerinde 
yapıldıktan sonra başka bir ob
jede tekarrUrUnUn ifadesi olan 
bu (V.+ r ) elemanını (ot, od) sözü
ne ckliyecek olursak, bugün dili
mizde buldu&rumuz (otar-) ve 
(odır-) kelimeleri meydana çıkar 
ki birincisi uotlatmaku (L.O.); i
kincisi de cebir eyi yakmak, tu
tu turmakn anlamındadır. (Rad. 
ııTel.ıı. 

Bu iki kelimenin arasında görü
len anlam ayrılığının, morfolojile
rindcki hafif farktan değil de ana
kök anlamının her birinde başka 
ba ka olmasından ileri geldiğini 
söylcmiye hacet yoktur. 

(Ot) sözüne, taknrrür unsurunun 
eklenmcsile (odır-) ve (otar-) şekil
leri geliştikten başka, kelimenin 
başındaki vokalin düsmesile (tar} 

ekli de çıkar. Bunun anlamı ndi
nanılk bir ıncaklıiın takarrür et
miş olduğu objen olmak icap eder. 
'Filhakika Sagay ve Koybnl lehçe
lerinde abaruh bu sözle ifade e
dHir. (Rad. 111). 

E ğer (termal) sözüniln da-
yandığı (terme) kelimesi ve 

(ter-) teması sadece (sıcak) mef
humu lle ilglll bulunsa idi bunu, 
doğum ve geli im safhaları gozü
mtizün onilnde cereyan etmiş gibi 
tıçık bulunan (tar) orncj?i ile bir 
tutnr ve bu suretle kelimenin ori
jinini tayln edecek bir tip elde et-

mi olurduk. 
Fakat yukando birer soru klln 

de de soptomı olduğumuz müla-
bazalar buna imkan bırakmıyor. 
Şu halde kelimeyi, Güneş-Dil 

metodu ile ve (ot) sözümin ilham 
etti i ana mefhumları hesaba ka· 
tarak onnlizllyelim: 

(1.) (2) (3) (4) (5) 

Teme: eğ et+er+em+eğ 
1) Eğ : Güneşin sıcaklığı ve bu sı

caklığın taııdığı hayat ve 
kudret. 

2) Et : Dinamik bir halde 
3) Er : Takarrür ediyor. 
4) Em: Bir objede 
5) Eğ : O obje isiml(!niyor. 

Görülüyor ki (terme) kelimesi, 
bir kaP,lıcnnın en güzel tarifini, ha 
yat ve kudret veren hassnlannın i
f adesile birlikte kendi yapılışında 
taşıyor. 

Esasen hayat ve kudret anlamla
rına olnn tiırkçe (tirin:ı) ve (tirem) 
sö:tlcri de (terme) den ayrı ,eyler 
değildir. 

1 ltcalarla "tedavi" mefhumu 
arasında mevcut sıkı ala· 

ka düşünülünce, (terrno) ve (tirim) 

arasında görülen yakınlığı (tera
pin) kelimesine de teşmil etmek 
mecburiyeti hasıl oluyor. 

(Tertıpia) nın manası iddia edil
diği gibi "hizmetçilik" fikrinden 
doğmuş olamaz. Bu kelimeyi kul
lanan insanların hizmetçi sahibi 
oluncaya kadar tedavi hakkında 

hiç bir fikre malik olmadıkları na
sıl düşünülebilir? 

Ayni temayı taşıyan ve tedavi 
fikrinde birleşerek (terme) ile (te
rapin) gibi iki sözden birini kor· 
diğerini hizmetçilik mefhumun~ 
vermek anlaşılması kolay olınıyan 
bir lojiktir. 

Bizim reel vakalardan çıkardı
ğımıt sonuç şudur: 

(Terme) sadece "sıcnk" anlamı
na bir kelime değil.. O, (terapla) 
ile birlikte, türkçe (dirim) söıı.i
nün dayandığı prototürk orijinden 
kaynamış bir kelimedir. 

(Termal) sözünde de (dirimel) in 
başka bir fonetik şekli apaçık gö
rünüyor. 

/KONYADA: 

l Manastır Belediye 

Binası 

Konya. (TAN) - Mana~tll" nahi. 
yesinde yeni bir belediye binası yap. 
tırılrnış ve i~inde çalıştlmıya başla.. 
nılmıştır. 

Karapınarda Şarbondan ölüm 
Konya, {TAN) - Karapınarda 

bir adam şarbon hastalığından aı. 
mUştUr. Kaza merkezi kordon altına 
alınmıştır. 

İki Hrsız Tutuldu 

Ztıro, (TAN) - Yenitami mahalle
sin.de Hı.iseyin kızı ve Talip kansı Fat 
manın geceleyin evine girip brlclk 
yatağım çalan Hatip mahallesinden 
Mustafa ve arkadaşı Mürtaza tevkif 
edilmislerdir. 

( ••• Ben bir çifte mirosyediyim. 
Babamdan da kaldı, anamdan da. Ya
bana atılır bir para değildi. lleş al
tı yıl har vurup harman savurdum. 
Dalkavukluk ve dalkavuklar hakkın· 
da pek etraflı malumat ve ihtisas e
dindim. l.Ueteliksik kaldığını gün - e
ğer tavassut ederseniz - bilılikl~riml 
ve hatıralarımı Tan gnzeteslnc sata
bilirim. 
Beş altı sene sonra bir glin baktım, 

paranın yansından fazlasını eritmi· 
im. Her nedense içime bir korku 
düştü. 1\lerhuın Obe~ dullalı ~fendi 
babamın pek dostu idi, o da bana na
sihat \'erdi. Bittız akıllanır gibi ol
dum. Tahsilim az değildi. Memur o
labllirdim. Fakat dilşündlim ki ço
cukluğunu ımarık, gençliğini ''Ur 
patlasın geçiren benim gibi birisi m.,.. 
mur olup az çok kayıt altına gire
mez. Benim için elimde avucumda ka 
lan para He ticaret yapmaktan baş• 
ka çare 3 oktu. Be!melcyi çekip baş
lndun. Bahtımın seksen yıllık, dede
den kalma i i olan yapak, tiftik, af· 
yon işine girdim. Türedi açıkgözler 

ı;aye inde kn:ııklandım. Tuvalet mfüı 
tahzaratına sermaye koydum. Me· 
ğer kcdi~·c yiikletmişler. Odacılara 

palto taahlıiit etmek istedim, baskın 
rakpiler çıktı. Beykozdan şişe alıp 

satmak i tcdim, param yetişmedi. 

Ailem ettim, zarar oldu, kallem et
tmi ziyan oldu. İki üç yıl da böyle geç 
ti. Şimdi elimde yedi bin lira var. Sa
na hayatımı olduğu gibi anlattım. 

Her giin köşene kurulur, şuna bum~ 
çatarsın, şuna buna küfür edersiıt 
şuna buna akıl öğretirsin. Ne olur, 
bana da bir akıl öğret tc elimde ka
lan şu l'edl bin llrnlık son fişeği de 
hnvnya atmıl·n~ınt.) 

Mektubun aslı bu değil, özil bu. B. 
İsmnll. işi, altı kocaman sa~ fnlık bir 
mektupla uztıtmı~. Enteresan mektup 
değil mi? Ben de işte ce\'abınıı ve
riyorum: 

Azizim Bay lsmai1 Lcfkeli! 
Madde bir! - l\UraS)edilik ettiğin 

için seni tebrik ederim. Hele çifte 
mirasyedillğinl candan kutlarım. Ya, 
sen maazallahı taald cimri, bir adam 
ol aydın da anadan babndnn ·ani ha
vadan kalanın üstüne kırk dUğiim 

daha ''ursa) dın ne olacaktı? Birkaç 
yüz bin vatan lirası gilme gidecekti. 
iyi ki mirasyedilik ettin de paraların 
millet. esnafının arasında dağıldı. Sa 
na öğiidtim olsun, bir gün sen de bir 
mirasyediye rastgelirsen olmıya ki 
nasihat veresin, bilakis kışkırt, teş

\'İk et ki paralan, paraya müstahak 
olanlara geç in. 

l\lndde iki! - Ticaret işi bildiğimiz 
1 )erden değildir. Hele u nsırda, Tüc
car demek; etten, kemikten ve biraz 
fazlaca dimağdan yapılmı , canlı ba
rometre demektir. Kazancın ne taraf
tan gelmekte olduğunu vaktinden ön
ce sczebilmelidir. Sana bir misal söy 
liye~ im, sen eğer bu yedi bin lira
mı ne yapayım? dediğin günlerde ga 
zctelcrJ okusaydın sana en az otuz 
bin lira kftr vardı ndzim. Evet, ben 
ticar ttcn, hesaptan, kitaptan anla
mam amma, biraz gödinıle biraz iza
mın vardır. 

Gazeteler öyle bir havadis ·n:t
rnı lordı: Muhterem, muazzez, sayın 
halkımızın sıhhatlerini \'C kaz.adan 
uzak kalmalarını temin için bütiin 
otomobillere kırılmaz cam takılacak· 
tır. 

Anladın mı mnrifeti Bay Lcfkeli? 
Eğer ende asri ticaret marifeti 

' asri tüccar kafası olsaydı, hemen pa· 
çalarını sıvardın. Şehirde mevcut kı
rılmaz camları birer pey akçesi ile 
kapatırdın. Çeko lovakyadan da beş 
bin liralık kırılınaz cam siparis eder
din. Her otomobil altışar camdan, 
her cam Uçer beşer liradan ... Bırak 
Allah aşkına! Nah kafa sende! Asri ti 
caret budur işte. Barometre gibi olup 
işleri anlayıvermeli! 
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Çamur içinde güreşmiye çıl:an 
iki kadın pehlivan müaabakaya 

ba,!arken •• 

GÜREŞ: 

Çamur lç.nde 
Güreşmelc 

Moda Oldu 
( Yazan: Eşref Şefik ) 

A vrupanın birçok güreşlerinde peh 
livanlıktan evvel temaşa meselesine 
ehemmiyet verildiğini fırsat ve sıra 
geldikçe yazmıştım. Bu hal Ameri
kada daha fazla göze çarpmaktadır. 
A vrupalılarm bir kısmı danışıklı gü 
reşlerin farkında olmadıklanndan o
ralarda işin içyüzü pek açığa vurul-

muyor. Bilenler, vakit geçirmek için 
farkında olarak geliyorlar. bilmiyen
ler ise. minderde geçen altlı üstlü 
numaralan hayran hayran seyredip 
çıkıyorlar. 

Amerikada da işler aşağı yukan 
bu tarzda döndürülmektedir. Fakat 
oradaki organizatörler güreş merak-

lılarının ekserisinin müsabakalarda 
neler dönüp donmediğini bildikleri
ne kanidirler. Bunun için iddialı ve 
bir şampiyonluk mevzuu bahsolan 
ciddi güreşlerde, müsabakanın pek 

çetin ve ciddi olacağını ilave etmek 
nezaketini esirgemezler. Bu hareket 
halka karşı, seyircinin kanaatine kar 
şı bir hürmettir. Müşterisini gözgöre 
aldatmıya kadar varmak istemiyen 
sermayedann mesleğinde imkan ol
duğu kadar namuslu olmak ihtiya
cıdır. 

Altı aydanberi Amerikada, Hin
distandnn geçme bir güreş türedi. 
Aşık kemiğine kadar çamura gömül
müş pehlivanlar güreşinin Amerikalı 
seyirciyi hayli hoşlanBırdığı anlaşıl
dı. Çamurlu güreşin teknik tarafla
nnı tetkik etmeden yalnız temaşa kıs 
mını nazarı dikkate alarak numara
larına koyanlar, halkın hoşlanışın

dan başka bir şekilde istifadeyi dü
şündüler. Birkaç kere tecrübe edildi
li halde tutmıyan kadın güreşini ça
murda göstermeyi düşündüler. 

Gelen haberlere nazaran kadınla
rın çamura batmış vaziyetteki müca 
deleleri erkeklerle beraber kadınla

rı da eğlendirmiştir. Eğer Amerikan 
balkı bu çeşit müsabakalardan bık
mazsa, yakında "çamurlu güreş dün
ya şampiyonluğu" müsabakalarını da 
haber alabiriz. 

Buradan gitmiş bazı pehlivanların 
Amerikada kazandıklan şöhrete hay 

ret edenlere tesadüf etmekteyim. Me 

sela bir Cim Sarandos'ın nasıl olup 
ta dünya birincileri arasına girdiği
ni rastladığım bazı meraklılar sık sık 
soruyorlar. Çünkü Sarandos Tatavla 

da iken iri yan bir insanmış, Fakat 
öyle birinci sınıf güreşçiler arasına 
girecek gibi değilmiş ... 

Muammayı iki türlü halledebili
riz: 

1 - Ya Rum vatandaş, cüssesinin 
iriliğine liıyik bir şekilde güreş ciğren 
miştir. 

2 - Yahut. buradan gittiği gibi 
l:aldızı halde Cim Londos'un boş bı
rakt17ıı veri orrranizatorler, heybeti 
ile gC.z dolduran Sarandos'a geçirmiş 
lerdır. Şunu da hiç bir zaman unut
mamalıyız ki, Amcrikada ı.rkdaşını 
şampiyon vaziyetinde görmek üzere 
birkaç dolar feda edebilecek gibi bir 
sıilyon Rum mevcuttur. 

(Q} 
TAN 

--·······································:··ı 
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Mektupları 
............ ____ J 

Beykoz Telgrafanesi 
Beykoz Şahtnkaya Dumans12 sokak 108 

numarada. Niyazi Yörük yazıyor. 
"Annemin nnl ve tehlikeli hastalığını ls

tanbuldakl knrdeşime haber vermek ioin 
4.2.938 ak§amı saat 20 de telgrafhaneye koş 
twn. Fakat, ornda büyük yazılarla "kapalı., 

1 levhnsını görünce, meyus bir halde eve dön 
mek mecburiyetinde kaldım. Tnm teşki

llıUı ·bir kn:ı:a merkezi olan Beykozda, tel
grafhanenin geceleri de açık kalması te
min edilemez mi? 

• Askeri Tekaüt Kanunu 
Askeri mütcknitt.,crden° "Osman Argın,. 

yazıyor: 

"Geçen sene, milli mücadeleye lştirtık e
dip te eski kanuna göre tekaüt edilmiş bu
lunnn askerlerin terfii hakkında bir knnun 
projesi yapıldığı havadisi yazıldı B·.ı proje, 

meclisin geçen seneki ktlmnına yetişeme
di, Bugün mevcut mütcka.tlerio yaı;ı, en a 

' Güreşte her taralı çamtrrra .. mıf ·~,., ,.u,.., ... ., .. Hıırlcte. nnf;ıkamıu yardunı 

fı;vc~ Kralı Gustnv V Lir tenisç i ile 
yaptığı mnçtun sonra darbeleri arka

daşça nıiinakaşa ediyor 

Tenis: . 

Fransa '{ral ':upcs:nı 
~1uhafaza C:d;ror 

Fransa - İsveç tenis takımları ara
sında yapılan Kral kupası maçını bu 
sefer de Fransızlar kazanmışlardır 
Bu kupnnm müsabakaları kapalı 
meydanda yapılır. Geçen sene Fran· 
sız takımı kupayı kazanmıştı. 

Bu seneki müsabakaları İsveç Kra 
h da seyretmiştir. 

----O>----
Ooks: 

Dir Ga~ibEye-:S~ 
Dünya vasat sildet boks şampiyo

nu AmPrik$llı Fred Stel'i ve Fransız 
Marcel Thil'i mağlüp eden Fred A-

iki kadın pehlivan yerd·e.. dokunacak bir kazanç lmkAnı da kalma-

IKffiplerde: 

Eyüblüler 
Mahlcemeye 
Başvurdular 

1 Bir ay evvel nihayet bulan f stan
: bul lig maçlarında puvanları müsa
vı olan klüpler için tatbiki federas
yonca kabul olunan Overej usulü ile 
Güneş şampiyon olmuş ve Eyüp klü 
bü de sonuncu kalmıştı. 

Nizamname mucibince sonuncu
nun önümüzdeki sene ikinci küme bi 
rincisi ile otomatikman yer değiş
tirmesi icap ettiğinden Eyüp klübü 
ikinci kümeye gidecekti. 

Eyüp klübü mıntakanın verdiği ve 
federasyonun tasdik ettiği bu karara 
lig maçlarının bir devre oynandığını 
ileri sürerek Türk Spor Kurumu U
mıımi Merkezi nezdinde itiraz Ptmiş 
ve hakkının ziyaa uğradığını bildir
mi,,ti. 

Spor Kurumu Umumi Merkezi E
yüp klübünün bu itirumı tetkik et
ıntş ve feôerasyonun Overe} usu unu 
kabul ederek ileride buna benzer ha
diselerde bu usulün esas ittihaz edil
mesini kararları altına almasını mu
vafık bularak Eyüp klübünün itira
zını reddetmiştir. 

Haber aldığımıza göre, Umumi 
Merkez tarafından itirazları reddedi
len Eyüplüler nizamnamesinde mes
kut geçen ve mı?mlcketimizde tatbi
kı mutat olmıyan bir usulü evvelden 
haber vermeden miisabaka neticele
rine tatbik ettikJerinden dolayı ka
nunu medeni mucibince Türk Spor 
Kurumu aleyhinde dava açacaktır. 

Klüplere Yardım Baş!adı 

Ankara muhabirimizden aldığımız 
bir haberde İstanbul klüplerine Spor 
Kurumu tarafından yardım yapılaca 
ğmı evvelce bildirmiştik. 

ıuı~1.oır. " t Uh.J4' 111An ı \'~ ,..,, '111r•fir r.("o.,_ 

dimiz ıtibi, hayat gUnlerimlz de az: ve sayı 
lıdır. Şu birkaç günlük hayat bakiyesini bi
raz refah içinde geçirtecek kanunun Mec
lisin önümüzdeki mnrt fçtimaına yeti~ril
mesini dileriz ... 

• Otobüslerde Tripleks Camı 
otobüsçillcı·dcn tayyareci Ali Rıza yaz

dığı bir mektupta d iyor ki: 
"3263 numaralı otobüsüm iki ı;enelik ceza 

müddeUnl bitirdi. iki sene ktıfi görülerek 
bir ay kadar evvel tekrar çalışmasına mü
saade edildi. Fnkat, bu sefer de Tripleks 
camı kullanncııksın, iki sene evvel tebllğat 
yaptık, diye plaknyı tekrar söktüler. Tica
retten menettiler. Halbuki, piyasada bu ne
vi cam olmadığı gibi, bize tebliğat yapıJ
mnmıştır. Bu işte haksızlık vardır. Beledi
yenin nazarıdikkatinJ çekmenizi rica ede
riz. Müfettişlere de müracaata mecLur ka
lacağız.,, 

o 
Arnpkirde Posta Nakliyatı 

Arapkir postn nakliyatı hakkında gaze
temizde çıkan bir yaz.ı üzerine, Posta, Tel
grııf idaresi derhal alakadar olmuş ve va
ziyeti tetkik ettirmiştir. Umum müdürlü
ğün bu t~ hnkkında bize gönderdiği mek
tup §Udur: 

"'l - GazetenMn 17, 1, 938 tnrihl! nils
hasının sekizinci sayfasında "'Arapklrde 
posta işleri aksıyor,, b~lığı altında inti
şar eden yazı iızerlne keyfiyet tetkik ve 
vaziyet Arapkir kaymakamlığından da tah 
kik edildi. 

2 - İstanbtılun Arapklre ait postatnn en 
kısa yoldan Ankara - Sıvas - Malatya yo-
lund,... 4arllmek up 

sevkinden itibaren dördüncü günü saat on 
yedide Arnpkire varmakta ve mevı;im ij
barile muvasalatı geceye tesadüf etmekte 
olmasına rağmen ar;tırılıp tevzi ettirilmek
te olduğu kaymaknmlıkr;a da teyit edilmi~ 
bulunduğu ve bu itibarla Arapkir posta
larında hlçbir aksaklık olmadığı anlaşıl
mış olduğundan keyriyetln ilk çıkncak nüs 
hanızın ayni sütununa derci usrctile neşri
ni rica ederim ... 

* Diğer taraftan, bizde mı>hfu~ 10 imza ne 
Arapltirclen aldısımız bir mektupta da, 
haftada üç defa muntazaman posta gel
diği ve gt':<.'iktirllmeden tevzi edildiği bil
dlrilmektP.dir. heri siırUlen şikAyetlerin 
yersizliğlnJ meydana koyması itibarile bu
nıı teşekkürlerle karşılnr~ 

Cevaplarımız: 

Hırkııf .. t>rifte /1 rrnutıu .. ,..ı,n~.,nıı t7 nu
marada. Bartmlı Hasan Toygarofluna: 
Beyoğlu 25 inci ilkmcktep Arnavutki5-

yilnde Akıntıbumundadır. 
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a HIK AYE i 
1 AŞK Ve CIN·NET i 
= i § Arapçadan Çeviren: Faik BERCMEN 1 
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Azizim .. Neden mi çabuk dön 
düğümü soruyorsun?. Evet 

bütün yazı sayfiyede geçirecek
tim. Merak ediyorsun degil ~ 
Anla'".ayım? Evet, sana başıİnc- ge
lenleri mutlak& anlatmalıyım, bu, 
beni biraz tesel'!.i eder ve içimin 
boşalmasına yarar ümidindeyim. 

Şefiği tanırsın! O bana değil asıl 
ben ona 8.§ıktım. Onu gördüğüm 

ana kadar bütün dünya, bütün a
lem hülasa her şey, herkes benim 
için kara ve karanlıktı. Her şeyden 
ve herkesten korl<ardım. Fakat o
nu gördüğüm zaman gözlerimdeki 
per~e kalktı: . v:e h~r şey bana ısık 
lı, güzel parlak ve rerikli görün-
miye başladı. Onu sevmiştim. 

Ne derse onu kabul ediyordum. 
Bütü~ fikirlerini, hislerini, düşün
meden, yüksek, güzel ve erişilma. 
si, anlaşılması imkansız şeyler ola
rak buluyordum. O benim için tam 
bir saadetti. H-"r varlık oydu! •• 

S aadet, bir şeye malik olmak 
değil, bir şeyi zorla almak

tır. 

Çok sevişiyorduk. Bu hararetli 
aşk hemen dört yıl sürdü. Şefik, 

şairdi, cazipti. sözü, şiiri bana gö
re yekta idi. Evet o vakitler öyle 
düşünüyordum. O bir yıldızdı .. 

Fakat bugün .. Bugün böyle dü
şünmiyorum artık .. 

Dur acele etme! Hepsini anlata
cağım!. 

Bu yıl (•) dağa, sayfiyeye gitmi
ye karar verdik; ve kararımızı yap 
tık. Kırk gün bütün bir zevk, bir 
çılgınlık içinde geçti ... 

Müsaade et te bütün dü üncele
r m ae sôyllyey 
Şüphesiz Allah, Ademle Havva

yı cennetten tardettikten sonra boş 
kalan o yerlere baktı; baktı. Orası 

şimdi ona pek manasız ve çıplak 
geliyordu. İçi tahassürle ürperdi. 
ve şöyle düşündü: 

- Bu yerin böyle boş kalması 
esef edilecek bir şey değil midir? 

Talihsiz kan koca hatıra gel-
di ve onlara çok acıdı. Son

ra bir hiddet onu kapladı ve cen
neti alıp parça parça ettikten son 
ra arza attı. İşte biz, cennetin bu 
parçalarından birine düşmüştük 

sanki ... 

Bununla beraber sana hayatımı
zın güzelliğini imkanı yok anlata
mıyacağım .. 

Kiraladığımız köşk çamlann içi-
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memleketin en büyük muharriri 
en büyük müellifiydi.. Bundan baıı 
ka bildiğim bir şey varsa o da Şe
fikle dost olduğudur. Şefik çok za
man bana ondan bahseder ve bü
yüklüğünü anlata anlata bitire
mezdi . 

Bir gün sonra Habip bizi ziya
rete geldi; ne saklayayım dostum. 
o gün hayatımın en sıkıntılı en u
ğursuz günü oldu .. 

Şefik onu görünce sevincinden 
sıçnyarak boynuna atıldı. Sonra 
yanyana oturdular. Şefikte garip 
bir inkılap olmuştu. Adeta bu bü
yük adamın yanında küçüklüğünü 
anlamış gibi utanarak duruyordu. 

Habip o meşhur cazibesile ve 
talfıkntile konuşmıya başla

dı. Sonra Şefiğe: 
- Bugünlerde ne yazıyorswı? 

diye sordu. 
Şefik yazmakta olduğu romanın 

mevzuunu sıkıntı ile ona anlattı. 
Sözünü bitirince Habip: 

- Güzel amma! dedi. Ben bu 
tarzı sevmem. 

Şefik kekeledi, bir şey söyllye
medi .• 
Akşam beraber gezmiye çıktık. 

Ben aşağımızda uzakta yayılan de
nize bakıyor ve dumanlarım savu
rarak kaybolan gemilere dalıp dü
şünüyordum. 

Çok müteessirdim; müthiş ke
derliydim. Bir ölüm hüznü ve yası 
beni kaplamıştı. 

Neden böyle olmuştum? Sebebi
ni bulmak~ü lük çekmedim. 

fil{ 6enım nazarım a ICaınat:Uı 
en büyük, en yanılmaz. en akılh 
adamıydı.. Halbuki o §imdi lcia 
bir mahluktan başka bir şey değil 
di.. Bu hakikat aşkımı da söndür
müş yıkmıştı . İşte sevgili dostum 
başıma gelen bu .. Evet. bütün cen· 
netlerden Havvayı tardetmek ıa. 

zım .. Bütün cennetlerden .. 

f HIRSIZLIK: 

Vapurun Ambarından 

Çahnan Balya 
• 

Sultanahmet sulh birinci ceza h&. 

postoli Nevyorkta yeni bir galibiyet Ankara muhabirimizin on beş gün 
k11?1ınrn1~tır. .. o b' ki ..... d d evvel vermiş olduğu bu haber, bugun 

n ın şı onun c cereyan e en tahakkuk etmiştir. 
ve sonuna kadar müthiş bir sürat 1 İstanbul · t k h ı · d k' . mın a as1 se r mız " 1 r

~---------.---.;;.;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiio.o...;;;;;;;;;;;om D ne gömülmüş bütün gözlerden sak-

i 
SİNEMA ALEMiNDE ı ı · lı!.dı .. Buras~nın güzelliğini sayıp 

dokJnak imkansız.. İşte sadece yu-

kimi, dün bir hırsızlık davasına bak
mıştır. Hadise şudur: Denizyollan i· 
daresinin Anafarta vapurunda am
bar hademeliği yapan Baki. Güzel b 
mir ambarına ait bir balya abani, 
havlu ve saire çalmıştır. Baki. bir· 
kaç yüz lira kıymetinde olan bu eş
yayı bir yere saklamış, sonra da Da
vit isminde bir gence parça parça sat 
tırmıştır. Baki, çalmaktan. Davit te 
hırsızlık malı satmaktan suçludur .. 
lar. 

ve şıddette devam eden müsabaka- spor kHiplerine muhtelif miktarlarda 
da Apostoli mukavim rakibi Glen yardım yapmıya karar vermiş ve 
Lee'yi sayı hesabile dövmüştür. klüplere para tcvziine başlanmıştır. 

Çekiç Yumruklu Zenci Klüplere yapılan bu yardım, futbol-
Çekiç yumruklarile Parisi altüst den gayri spor şubelerine sarfedil

edcn Panamalı sabık horos siklet mek üzere yapılmaktadır. Klüpler 
dünya şampiyonu AI Brawn vaktile bu parayı futbol işlerine sarfedemi
şampiyonluğunu elinden alan İspan yeceklerdir. 
yol Sanksili ile bir mac v;ıpacaktır. 

Zenci vnktile Ispanyola ispanyada Oaske1·bol: 
mağlüp olduğu zaman müsabaka es 
nasında rakiplerinin kendini ilaçla
dığını iddia etmişti. Bakalım bu se
fer Pariste ne yapacak? .. 

Deve Güreşleri Çof< 

Heyecanlı O:du 

Dalkcn EasketcoJ 

ICupası lç:n Teklif 
Romanya Basketbol federasyonu 

bütün Balkan federasyonlarına gön-
derdiği bir mektupla Atletizm ve 

Ezine, (TAN) - Liva kumandanı Futbolde olduğu gibi Basketbolcüler 
nın teşvik ve yardımiyle deve güreş_ arasında da Balkan Basketbol kupası 
feri yapılmıştır. Yirmi deveden dördü namile maçlar yapılmasını teklü et
başı kazanmış, elli lira ikramiye al- miştir. 
mışlardır. Kupanın maçlan her sene Balkan 

Başaltına gUrc~en deve de 30 lira memleketlerinin birisinin merkezin-
almıştır. de yapılacaktır. 
B~~~Crce halkın ve köylilnün sey. Diğer Balkan federasyonları bu 

rettıgı bu deve gUrc.'}leri hasılab 600 

1 

marlnra iştiraki kabul ettikleri tak
lirayı bu~ı:ıuştur. Hasılat ile sporc:.ı dirde Romen federasyonu bu karşı
gençlcr bando teşki'atı yapacak!ar la!':malar için lazım olan şartlan n~ 
ve spor ihtiyaçlnn görUlecektir. pr~gramı hazırlamayı üstüne almayı 

Güreşlerin tertibinde orman memu kabul etmiştir. 
ru ve spor başkanı Naci ile eczacı Kabul edildiği takdirde bu seneki 
~vket Yılmaz gayret göstermişler. karşılaşmalar Ağustos içinde Bükreş 
dir. te vanılRr.111rt11" 

~~~~ C> CJ __ • kanki sözümü tekrarlıyorum: Bu-

Güzel yıldızlardan l\licile Balin, 
yeni bir film çevirmiştir. Resmi gü
sel yıldm bu filmde dsterivor. 

rası dağılan cennetin bir parçasıy
dı. 

Ertesi gün ev sahibimiz bizi zi
. yarete geldi, söz arasında Şefiğe: 

- Bu sayfiye şairleri ve meş
hur edipleri toplamakla tanınmış
tir, dedi. Buraya blrçok adamlar 
gelmiş oturmuşlardır. 

Tanınmış bir Acem şairi ile bir 
Türk şairinin isimlerini söyledik
ten sonra ilave etti: 

- Bu yaz Habip te buraya gel
di .. 

Ş efik. Habip adını işitince he 
yecanla atıldı: 

- Habip burada mı? 
Sonra bana baktı; gülümsıye -

rek: 
- Ah, sevgilim, düşün, Habip 

burada .. 
Habibi ben de herkes gibi uzak

tan tanıyordum. Bilivord.um kL o 

Bakinin, Ccrrahpaşa hastanesinde 
ağır bir surette hasta olarak yattığı 
celpnamenin arkasına yazılan şerh
ten anlaşılıyordu . Hakim, yalnız Da
vidin sorgusunu yapmış ve sormut"' 
tur: 

- Söyle bakalım Davit, bu hırsız. 
lığı nasıl yaptınız? 

Davit, birçok yeminleri sıraladık

tan sonra şöyle cevap vermiştir: 
- Vallahi. billahi.~ haklın. ben 

babamdan böyle şey görmedim. öğ
renmedim ki, yapayım. Baki bana 
geldi. Karımın akrabasından birisi 
İzmirden ona eşya göndermiş, bun
lan satıp kendisine parasını gönde
receğiz. dedi. Eşyayı bana peraken
de olarak veriyor, ben de dükkanla
rı dolaşarak en fazla fiyat verene sa
tıyordum. 160 liralık eşya sattım. Pa
rasını tamamen kendisine verdim. 
Evine yağ. bisküvi. un. erzak aldım, 
gönderdim. Komisyonumu en sonra 
vereceğini konuştuğumuz için şim • 
diye kadar da yalnız bir lirasını al
dım Bir aylık koşmam boşa gittiği 
gibi. şimdi de huzurunuzda hırsız 
gibi suçlu olarak bulunuyorum. 

Hakim. Bakive tekrar tebligat ya
pılmasına ve şahitlerin çağı.rılmasımı 
karar vererek muhakemeyi başka 
bir aii"A h11"a1r:m.ırl11" 
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ISTANBULUN iÇiNDEN: 

o 
Çocukları, Kendileri 

için Çalıştıran Tuf eyliler 
Ş ehrln her tarafında var ya!. 

Başında eski püskü bir mek 
tep kasketi; arkasında rengi sol
muş, havı dökülmüş, dirsekleri çık 
mış kısa kollu yıpranmış caket; ya 
malı ve kısa pantalonunun saklı
yamadığı incecik bacaklı~rı ile bir 
çocuktan daha ziyade küçük tipte 
bir bostan korkuluğuna benziyen 
bir tosuncuk! .. Koyu siyah saçlar; 
simsiyah ve gür kaşların kararttığı 
loşluklara gömülmüş, mini mini ka 
ra gözler. kısık bir burun. bakım
sızlıktan küflenmiş kırık hizar des-
teresi parçalarını andıran iki sıra 
dişle kalın dudaklı büyük bir ağız .. 
Kısık bir ses: 

- Bir kuruşa yeni hayat!.. Taze 
hayat veriyor Bayım... Almaz mı
·Sın? !-

S ayılan gittikçe artan bu mu 
ciz çocuklardan birile gö

rüşmiye bir vesile olur ümidiyle 
dün beş tane şeker isedtim ... Şeker
leri birer birer alırken sordum: 

- Küçük! adın ne senin?. 
Sırıttı.. Pannaklarile kutudaki 

şekerleri sıraya koyaark: 
- Gülüzar! .. dedi .. 

- Nerelisin?. Anan, baban var 
• ? 

mı senm ... 
- İkisi de ölmüş! .• 
- E ... Sen kimin yanında otum 

yorsun? .. 
- Dökmecilerde!.. Hüseyin am

cada! .. 
- Hüseyin amca kim?. Babanın 

kardeşi mi? .. 
- Babamın kardeşi değil .. Hüse 

yin amca iste! .. 
- Senin başka kardeşlerin de 

var mı? .. 
Bilmem neden? .. Çocuk bu tabü 

sual karşısında durakladı kaldı. İs 
rar etmedim .. Geçtim. 

- Giınde kaç kuruş kazanıyor
sun~ •. Sövle bakavım? .. 

Başını eğdi.. Gözlerinin masa ü
zerinde duran şeker kutusuna dik
ti ve kutunun yırtık kenarlarını 
parmaklan ile büküyor. ağlar gibi 
sık sık içini çekerek düşünüyor
du .. 

Birden b•şını kaldırdı .. Göz-
lerini gözlerime dikerek u

zun uzun baktı ve tek bir kelime 
söylemeden kutusunu aldı ve ya
nımdan ayrıldı.. Bu bakış ve ayrı
lışı bende hem derin bir teessür 
hem de şiddetli bir merak uyan· 
dırmıştı. .. Gözlerimle onu takip ed. 
yordum. Arkasına bakmadan u
baklaşıyordu ... 

Saat ondan on dörde kadar, ne· 
releri dolaşmadık bilseniz?!.. 

Nihayet Üniversitenin Mercan.ı 
açılan kapısı önünden geçtik .. An
kazı Marmara ve Boğaza karşı mu 
azzam ve miiheykel bir istfiham i
§areti gibi hala duran Çiftesarayla 
rın önüne geldiğimiz zaman, yanık 
duvarların Beyoğluna bakan kıs
tnında. taş yığınlarından meyda
na getirilmiş alçak duvarın önün
den bir heyula gibi birdenbire çı
kıveren hitiyar bir adam, bize doğ
ru bakarak. kopkoyu bir Şarklı şi
vesi ile haykırdı: 

- Ulan bacakları kırılası piç!.. 
Sabahtanberi bir kutuyu tüketeme 
din mi?. Beklemekten bacaklarıma 
karasu indi! .. 

Önümde ilerliyen kız bu acı istik 
bal karşısında hiçte hareketini boz 
tnadı .. Mutat yürüyüşü ile ihtiyara 
Yaklaşıyordu.. İhtiyar hala bana 
doğru bakıyordu ... Gerinerek bay
kuş gibi bir daha haykırdı: 

- Gelin gibi ne kırıtıyorsun Ha
san! .. Bak Gülüzar senden sonra 
gitti.. Senden evvel geldi! .. Ayağı- · 
tıa kızgın nallar vurula emi?-

Arkama döndüğüm zaman on 
iki on üç yaşlarında bir er

kek çocuğun kutusundaki şekerle 
ri saya saya ilerilediğini gördüm ... 
Yanıma gelince ihtiyara doğru ba
ğırdı: 

- Hüst>yin amca!. Kızma .. On 
Yedi tane kaldı .. Uzak yerlere gi
deceğim .. Yeni bir kutu daha al
ınıya geldim. 

Çocuklar Hüsevin Amcanın önün 
de diz çöktüler, c~plerindekileri ye 
re serili mendilin içine boşalttılar .. 

işte Karamela kutus:ıyla 
dilenen bir yavru 

Hüseyin Amca mevcudiyetime e
hemmiyet bile vermiyordu. Parak. 
n sayıyordu. · 
Yavaş yavaş ihtiyarın yanına so-

kuldum ... O. paralan kirli bir ke
senin içine boşaltmakla meşguldü. 
Güler bir yüzle: 

-Merhaba!.. Hüseyin AmcD! de 
diın. 

Hüseyin Amca beni. feri azalmış, 
kısık gözlerile birkaç defa yukar
dan aşağı süzdü. Sonra hürmetle 
derhal ayağa kalktı ... 

- Buyur Bayım! .. Merhaba!.. 
Merhaba!.. Buyur iskemleye otur ... 
dedi. ve yanındaki hasır iskemleye 
ben oturttu .. 

- Hüseyin Amca! .. İşler nasıl gi 
diyor bakalım? .. Sen galiba beni i-
yi tanıyamadın?.. ~ 

İhtiyar dikkatle hala yüzüme ba 
kıyor, hatıralarını zorluyor. tanı
rnıya çalışıyordu. Herhalde birine 
benzetiyordu ki bir türlü cesaret 
edip te tanıyamadım diyemiyor
du ... 

- Kusura bakma .. Beyefendi!.. 
dedi. Tanıyamadım .. Siz alt atraf
+.aki arsanın sahibi değil misiniz?. 

Gülerek: 
- İhtiyarlamışsın Hüseyin Am

ca!... dedim.. Artık sen komşuları
nı da tanımaz oldun! .. 

- Ya!.. Ya!.. Biraz gözlerim bo
zuldu da ... 

- Çoluk çocuk nasıl? .. İyiler ya? 
- Kaldı mı ki Beyefendi.. Ki-

~i öldü .. Kimi uzaklara gitti. Şim
di bir ben bir bacı .. Tek başınayız! 

- Bu küçükler senin torunların 
mı? .. 

- Yok canım!.. El çocukları!. A
naları Rejide çalışırlar .. Biz de gün 
düzleri işte gözkulak olur.. Bakar 
gözleriz... Çalıştırırırz. Akş;ıma 

hem onlara, hem bize bir ekmek 
parası işte!. .• 

Merakla sordum: 
- Böyle kaç çocuga bakı

yorsun şimdi'? .. 
- Beş tane... Amma ikisi has-

tahanede. Bir iki gün sonra onlar 
da gelecekler!.. Şimdi elde üç ta
ne var ... 

- E bari.. isler yolunda ıtiılivor 
mu? .. 

Hüseyin Amca yarasına 1.uz basıl 
mış bir hasta gibi uzun bir ooof!. 
çekti... ve ilave etti: 

- Şimdi iş yok beyim! .. İlk baş
ladığım zaman dört çocuk ile gün 
de on iki, on dört paket şe.ke r gi
derdi... Sonra herkes başladı bu i
şe ... Onun için işler kısaldı.. 

- Herkes dediğin de kimler Hü
seyin Amca?!. 

- Çok, Bayım!.. Açıkgözler .. Ijü 
kumet dilenciliği yasak edince elin 
de çocuğu olanlar hep bu işe dö
küldüler! .. 

- Acayip?. Nerelerde bunlar?. 
- Çok! .. Nerede yok ki!.. Vefa 

da, Zeyrekte, Küçükpazarda, Ka-

sımpaşada, bizim Süleymaniyede. 
yangın yerlerinde... dolu .. yüzler
ce adam var .. 

- Çocuk ne kadar var dersin 
Hüseyin Amca? dedim ve bir si
gara daha verdim ... Hüseyin Amca
nın dilinin bağı çözülmüştü ... 

- Eh... onların sayısını Allah 
bilir! ... Ben pek bilemem!. 

- Mesela birkaç yüz.. fit\n?. 
- Ne birkaç yüzü .. fazla .fazla .. 

saymadım amma.. çoktur .. 
- Hüseyin Amca!.. Kuzum doğ· 

ru söyle! .. Dilencilik mi?. Yoksa 
şekercilik mi karlı?. 

1 htiyar mütehassirane bir ah 
çekti... Kaba kaba gerine

rek: 
- Doğrusunu istersen bey im, de 

di. Yirmi beş sene evvel böyle bir 
çocuk günde üç kaymeyi su için-
de getirirdi... Nerede o gür.ler?!.. 
Şimdi yok ... Şimdi yok onlar!.. Bı
rakmıyorlar polisler!.. 

- Peki!. şimdi ilişmiyor,ar mı 
bunlara?! .. 

- Ne diye ilişeceklermiş!. Dilen 
miyorlar ki'?!.. Şeker satmak ta ya 
r;ak değil a?! .. 

- Nasıl dilenmiyorlar Hüseyin 
Amca?.. Demek senden saklıyor
lar ... Ben senin çocukları Jı:aç de
fa dilenirken ve para alırken gör
düm ... Demek bu fazla paralan 
senden saklıyorlar!. 

- Ha! .. Bayım! .. Bazan o da a
rada olur ... Amma çocuklar sakla
mazlar .. Şeker parasındaı;:ı fazla çı
kanı aramızda bölüşürüz ... 

- Bu da güze] Hüseyin Amca!. 
Bir kutu şeker ne kar bırakıyor? 

- Ne bırakacak ki? .. On kuruş. 
Onun da beşini çocuk alır .. 

- Bu çocuktan analan, babala
rı neden okutmuyorlar acaba'?. 

- Neye okutsunlar ki?. Birkaç 
sene daha şeker sattırdıktan sonra 
yaşlarını büyülttürür. tütün depo
larına çalışmıya götürprler .. Gün
de elli kuruş tıkır para!.. 

Oradan derhal kaçtım .. ve uzak 
taştım ... Kart baykuşun çirkin se
si hala kulağımda akisler yapıyor, 
müfekkiremi tırmalıyor ve yakı
yordu ... 

Yolda bu tiplerden biri yine kar 
şıma dikildi! .. ve yılıştı ... 

- Efendi amca, yeni hayat bir 
kuruşa!.. Almaz mısın biJ· tane?!. 

jGEMLİKTE: 

GemlikSunipek 
Fabrikasında 

ilk F aaliget 

Fabrikanın Müdürü 
Arif Salman 

Gemlik, (TAN Muhab:rinden) 
Atatürkün şerefli huzurları ile açılan 

Sungipek fabrikası hummalı bir §e. 

kilde çalrşmrya baş!amıştrr. 

Fabrika mlidürlüğü, kazanın ileri 
gelenlerini husıusi surette davet ede
rek fabrikayı kend•:lerine gezdirmiş. 
tir. Bayramdan evvel, halkın ve köy 
lUntin de ziyareti temin edilecektir. 

Müdür Arif Salmanın verdiği iza. 
hata göre, fabrika 2 milyon liraya 
mal olmuştur. 300 bin lira daha sar. 

Şu Garip Dün)la ı 

Amerikada 
Mağazaların 1 

Garip servisleri ! 
Amerikada Cleveland şehrinde bir ı 

mağazanın kapısı yanında bir dosya i 
bulundurulur. Müşteriler buraya 
buluşmak istedikleri arkadaşları i
çin randevu saatini yazarlar, haber 
verirler. Gelemiyeceklerini bildirir
ler. Arkadaşları buradan geçerek bu 
deftere bakar ve vaziyetlerini tayin 
ederler. Bu servis çok büyük rağbet ·. 
görmektedir. 

* 
Nevyorkta, bir mağaza müşterile-

rinin satışlannı kolaylaştırmak için 
küçük broşürler bastırmıştır. Her 
broşürde bir cins eşyanın listesi ve 
fiyatları yaıılıdır. Aynca bellibaşlı 

eşyanın renkli resimlerle nasıl yapıl
dığını, kullanılan ham maddeye gö
re kalitesinin nasıl değiştiğini izah 
eder. 

* 
Nevyorkta bir çok mağazalarda 

"Meşgul adamların muhtıra defteri., 
diye bir defter tutulur. Müşteri se
nevi ufak bir bedel mukabilinde yaş 
günlerine, bayramlanna, yılbaşlan
na tesadüf eden tarihleri bildirir. Ma . . . 
ğaza bu tarihlerden bir iki gün ev-
vel bir kartla size çocuğunuzun yaş 
gününü, yahut akr~b~m~dan filinın 
izdivacının yıldönümünü hatırlatır. 

* Nevyorkta mağazalardan · biri "İn-
sani ihtiyaçlar,, ismi altında bir büro 
açmıştır. Burada müşteriler her gün 
aşk, izdivaç, iş. çocuğun tahsil ve 
mesleği ve saire hakkında mütehas
sıslarla istişare eder, yahut psiko
loğların bu meseleler hakkındaki kon 
feranslarını dinler. 

*• 
Nevyçrk mağazalarından biri bir 

"Gelin bürosu,, ihdas etmiştir. Ev
lenecek çüt, hediye olarak kendisi
ne gönderilmesini istediği eşyanın 

bir listesini yapar. Bu listeyi mağa
zaya verir. Geline hediye vermek is
tiyenler mağazaya gidip bu' listeden 
bir eşya seçerler.Mağaza o eşyayı alıp 
göndermeyi üzerine alır. Bu suretle 
lüzumsuz ve mükerrer hediyeler gön 
dermekten kurtulmuş olurlar. 

* Amerikan mağazalarından biri üst 
katta bir lokanta ve dans holü yap
tırmış. İstiyenler bir dolar mu.kabi
linde burada akşam yemeğini yiye
bilirler. Her müşteriye bedava sine
ma bileti verilir. Maksat saat dokuz
dan evv~l. salt?nun boşalmasını te
mindir. Bu sayede saat dokuzda ye
mek salcınu bir dans salonu haline 
kalbedilir ve yeni müşterilerin gel
mesi temin olunur. 

* 
Diğer bir mağaza gazetelerde şöy-

le bir ilan neşreder: 
Akşam tiyatroya gitmek istiyorsu

nuz. Geç vakit mağazamıza uğrayı -
nız. Tuvaletiniz yapılıncıya kadar bi
letiniz de hazırlanmış olur.,, 

Bilet . almak düşüncesi yok. Mağa
za size bunu temin eder. 

* Amerikada bir mağaza bütün mal-
larını maliyet fiyatına satarak zen
gin olmuştur. Mağazanın kapısında 
şöy]e bir levha asılıdır: Bütün mal
larımız maliyet fiyatına satılır. Bu 
mağazada malın fiyatına kar ilave e-

, dilmez. Mağazamız müşterilerin he
diyelerile yaşar. Satış fiyatına ilave
ten ne verirseniz müteşekkir olu
ruz.,, Kapı yanında bir kutu vardır 
müşteriler vermek istedikleri paray~ 
bu kutuya atarlar. Baz.ıları bir şey 
vermez. Bazıları yüzde yirmi nisbe
tinde para bırakırlar. Fakat mağaza 
bu sayede fevkalade büyük iş yapar. 

TA VSANCILDA: 
• Tavşanlı (TAN) - Udun ve kö. 

mür fiyatları geçen senelerdekinden 
yarı yarıya pahalrdır. Bir çeyrek u. 
zaktaki linyit kömür ocaklan imti
yazı verilip işletilmiye başlarsa malı 
rukat işi halledilmiş o!acaktrr. 

fedi!erek bazı ilaveler yapılacaktır. 
Şimdilik 160 işçi çalıştırılmakta ve 
günde 1000 kilo sungipek imal edil. 
mektedir. Yakmda işçi adedi ve ıs. 
tihsal miktarı üç misline çıkarıla
caktır. Ayrıca tabii ipek kanştırıl. 
mış, sağlam kumaşlar da dokunacak 
tır. 
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Lindberg ve Dr. Alexic Carrel •• 

Meşhur Lindber9 
Kendisine Suni 
Kalb KoydlİracGk 
A tlas Okyanusunu tek başı

na tayyaresile ilk defa a
şan· meşhur Amerikan tayyareci
si Linbergin kalbini çıkarttırıp 

yerine suni kalp taktırmıya razı 
olduğu haberi dünya matbuatın-
da bomba gibi patladı. 

Tayyareci Lindberg, suru kalple 
insanların ebediyen yaşıyacağını 

iddia eden meşhur doktor Alexis 
Carrel'le beraber son senelerde ça 
lışmıştır. Doktorıın nazariyelerine 
tamamile inanmış üç müridi arasın 
da tayyareci Lindbergin ismi bi -
rinci gelir. 

Karilerimizin hatırlamalan icap 
eder: Lindbergin çocuğunu Ame
rikan haydutları kaçırıp öldürdük-• leri vakit meşhur tayyareci ikinci 
çocuğunu ayni tehlikeden kurtar
mak üzere İngiltereye hicret et -
mişti. İngilterede hayatının sonu
na kadar kalacağını birkaç defa 
tekrarlıyan tayyarecinin geçen se
ne birdenbire kararını değiştirip 

Amerikaya gittiği öğrenildiği za
man seyahatin hakiki maksadını an 
lamak mümkün olamamıştı. Çün
kü Lindberg. küçük yavrusunu A
merikaya götürmemişti 

,, L indbergin asıl kalbini çıkar-
tıp yerine üstadı addettiği 

doktor Carrel'in suru kalplerin -
den birini taktırmıya razı olduğu 
bu son haftalar sürdüğü hayattan 
anlaşılmaktadır. 

Tayyareci esasen sükuti bir in
sandır. Yapacağı büyük şeyleri ev
velden söylemeyi hiç sevmez. Ni
tekim Atlantik denizini tek başı
na aşmıya karar verdiği zamanlar 
da da en yakın dostlarına dahi 
maksadını açmıyacak kadar ketu
miyet göstermişti. 

Bu sefer de etrafrna hiçbir şey 
söylemiyen tayyarecinin yaşayış 

tarzı tamamen değişmiştir. Günler 
ce oruç tuttuğu hayretle görülen 
tayyarecinin mutadı olan golf ve 
sair sporlardan da uzak kaldığı na
zarı dikkati celbetmektedir. 

Doktor Carrel 'in suni kalp taka
cağı hayvanlara nasıl bir rejim ta
kip ettirdiğini bilenler tayyareci -
nin üstatlığına inandığı ve bera
ber çalıştığı doktora nihayet ken
di üstünde tecrübe yaptırmıya ka
rar verdiği hükmünü çıkarmakta
dırlar. 

Karısına bile hiçbir şey sezdir -
meden kalp değiştirme rejimine de 
vam eden Lindbergin ağzından bir 
şeyler kapmak üzere, fazla yağlı 

olmadığı halde neden oruç tuttu
ğunu soranlar, derin bir sükuttan 
başka cevap alamamışlardır. 

S uni kalple insanların müte
madi bir surette yaşıyacak

larına inanmış olan doktor Carrel 
şimdiye kadar muhtelü hayvan -
lar üzerinde tecrübeler yapmış ve 
muvaffak olmuştur. 

Doktora göre. hayvanat arasın
da hüccyrat itibarile en ziyade in
sana müşabih olan, küçük domuz
lardır. Doktor bir hayli aç bırakıp. 
hareketsiz muhafaza ettiği domuz
ların kalplerini çıkarıp yerine su
ni kalp takarak yaşatmıştır. 

Laboratuvarında suni kalple ya
şıyan sıçanlar da çoktur. Bilhassa 
doktorun bir nevi seram icinde mu-

hafaza ettiği ve yirmi beş senedir 
işlemekte devam eden tavuk kal
bi ziyaretçilerin hayretini c~lbet
mektedir . . 

Tayyareci, birkaç senedir dok -

torla beraber ayni tecrübeleri tek
rarlamakta ve suni kalp nazariyesi 
hakkında uzun araştırmalar yap
makta idi. Kendisi de üstadı Carrel 
kadar nazariyede sadıktır. Birkaç 
defa doktorun beyanatını teyit e
derek: 

Suni kalplerle muntazam cere
yanı temin etmek suretile insan
lann seıelerce yaşıyabilece.klerini 
iddia etmiştir 

D oktorun yegane gayesi. hay
vanlara tatbik ettiği suni 

kalbi insanlara tatbik edebilmekti. 
Birçok kereler, kendi kendine a
meliyat yapamadığına teessüf et
tiğini söylemişti. 

Amerikalılar, birkaç haftadır lü 

zumsuz yere takip ettiği rejimden 

haklı olarak şüphelendikleri Lind
bergin ameliyatı tahakkuk: eder ve 

muvaffakıyetle neticelenirse Dok
~or Carrel, ceITahi müdahaleler i
çinde t~p . tarihiniı) yazmadığı bir 

ameliyatı başarmış bir operatör o
larak tanınacaktır. Çünkü dokto.-

run ameliyat masasına canlı canlı 
ve tam sıhhatte yatmıya razı ola
cak adam yirminci asnn en şöhret
li ve cesaretli bir tayyarecisi, ayni 
zamanda doktora inanmış, onun a
ziz ve sevgili bir dostu ve müridi
dir. 

jSiVASTA: 

1 Tutulan Kaçakçdar 

Mahkemeye Verildi 
Sıvas, (TAN) - Yıldız ilinin Sa.D.

dal köyündn Ahmet oğlu Hasan, i&. 
tasyonda üç kutu içinde 300 sigar& 
kağrdı götürürken yakalanmış, altı 

ay hapse mahkum olmuştur. 
Aliçavuş mahallesiden Refik kansı 

Emine de 4092 sigara kağıdı. 1.5 ki. 
lo tütün. 10525 çakmak taşı, Daren
deli Mehmet oğlu Reşit ile Ali Çavuş 
mahaPesinde ölü Ahmet kansı Aliye 
de 27 şer deste sigara kağıdr bulun. 
muştur. Bunlar mahkemeye verilmiş 
!erdir. 

Kelkit Vadisinde Fındık 
Yetittirilecek 

Srvas, (TAN) - Kavilhisar arazi. 
sinin fındık yetiştirmiye milsait oldu 
ğu anlaşdmıştır. Ilk tecrübe olarak 
Giresundan getirtilen beş bin fidan, 
Kilkit vadisinin muhtelif yerlerine 
dikilmiştir. 

Nitanlısınm Evinde Vurdu1aı 
Sıvas, (TAN) - Kangala bağlı A

lacahan nahiyesinden Mahmut oğlu 
Mehmet köydeki nişanlısına gitmiş, 

müstakbel kayınbiraderi 17 yaşında 
Ahmet tarafından muht~lif yerlerin.. 
oen bıçakla yaralanmıştır. 
Ahmet tutulmusrnr. 

Sutehrinde Elektrik ve Su 
Suşehrı, (TAN) - Burada elek

trik tesisatı vticude getirilmesı te
ŞebbUsü hayli ilerlemiştir. 

Halkı amonyaklı su içmekten kur. 
tarmak için 3 kilometre uzaktan da
ha iyi bir su J?etirtileoektir 
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BAŞMAKALEDEN llADA'.I! 

İcra 
İslerimizd0 
' Duzen 

[Batı 1 incide] 
nun, fena niyet kapılarını açık tu
tunca mal gizlenir, istihkak davalari
le, sahte satış ve rehinlerle kaçırılır. 
Fena niyeti ispat etmek tc alacaklı
ya aittir ki, buna maddi imkan bul
mak güçtür. Netice şu olur ki, bir 
taraftan eski' şer'i hile usulleri, tez
virler, yalancı şahitler alır, yürür, 
diğer taraftan da memleket iktısadi 
hayatının en bereketli kaynağı olan, 
hareketler, faaliyetler yaratan kredi ı 
müessesesi muattal bir hale gelir. ı 

Vatandaşlarda bis:ibirine emniyet 
kalmayınca krediye dayanan birçc.k 
işler yürümez, inkişaf imkanlarının 

1 
mühim bir kısmından memleket mah 
rum kalır. Hayat pahalılığının mu . 
him sebeplerinden biri de, halk ara-
sındaki kredinin icra kanununun nok 
sanları yüzünden sarsılmasıdır. 

ııTürk vatandaşı borç için hapse
dilmezıı diye çok asil bir düşüncenin, 
çok hassas bir duygunun İcra Ka
nununa haklın olması yüzünden 
memleketin içtimai ve iktısadi haya
tında meydan bulan sarsıntılar bü
yüktür. 

Borcunu vermiyen adama karşı 
hapis ceznsı hüküm sürdüğü sıra

larda pek az Türk vatandaşı fiilen 
hapse uğruyordu. Hapis tehlikesi bir 
tarafa dursun, mahkemeye gitmek 
tehdidi bile borçluyu faaliyete ge
çirmiye çare aramıya sevkediyor-
du. Bugünkü İcra Kanunu karşısın
da borçlu kayıtsızca şöyle diyor : 
:·canın isterse mahkemeye git!" 

Z aten hapis cezası kaldırıldığı 
sırada prensip bakimından 

çok ağır bir hata yapılmıştı. Bu da 
halk arasındaki borçlar hakkındaki 
hapis cezası kaldırılırken, devlet ala
cnklan için hapis cezasının devam et 
mesiydi. Halkçı bir memleketin ka-
nunları için bundan ağır bir kusur 
tasavvur etmek güçtür. İcra Kanunu, 
devlet haklan ile, halka ait haklar i
çin ayrı ayn ölçüler kullanıyordu. 
İktısadi hayatlı ait sebeplerden ve 
münasebetlerden doğan bir borcu ih-
male layik gbren devlet, kendi ala
cağına karşı şahin kesiliyor ve Türk 
vatandaşını yalnız bu nevi borçtan 
dolayı hapis edilmiye layik görüyor
du. 

Adliye Vekaleti, İcra işini düzelt
mlye ta temelden başlamıştır. Ha
riçten bir mütehassıs geliyor. Bizim 
adliyecilerimizle beraber bu işi tetkik 
edecek, tavsiyelerde bulunacak. Son
ra bu tavsiyelere göre yeni adım
lnr atılacaktır. 

Biz bu işte ecnebi mütehassısın 
reyine çok kıymet vermekle 

beraber en büyı.ik iyiliği yeni İcra 
Kanununa ait esasların kati bir la
yiha şeklini almazdan evvel kendi 
tecrubeli hakimlerlınizin, avukatla
rımızın ve ıstıraplar çekmiş olan hal 
kın münakaşasına arzedilmesinden 
bekliyoruz. Aramızda icraya gide ge
le oyle mütehassıs kesilmiş ve doğru 
yolu öyle öğrenmiş olanlar vardır ki 
fikirlerini bildirmelerine imkan ha
zırlamnk, ecnebi mUtehassısından ra 
por almak kadar mUhimdir. 

Adliye Vekaleti bütün mühim ka
nunların esaslan hakkında bu ser
best münakaşa esasını devamlı bir 
usul diye kabul etse ve yevmi gaze
te sahifelerini de bu maksatla sefer
ber hale koysa, yeni kanunlarımız ih 
tiyaçlara daha uygun, halkın ruhuna 
daha yakın bir hale gelır, daha çök 
istikrar kazanır, daha devamlı ve sağ 
lam olurdu Dört duvar arasında en 
yüksek duşüncelerle yapılan kanun
lar, İcra Kanununda görüldüğü gibi 
cemiyet için hudutsuz zarar ve sar
sıntı membaı olabilir. 

[Ahmet Emin YALMANl 

O!üme Çare 
[Başı 1 incide] 

kalpli insanların yaşaması mümkün 
değildir. Bunda bir yanlışlık olsa ge 
rektir. Tayyareci Lindbergin de bu-
nn razı olacağını zannetmem.,, , 

Doktor Tevfik Sağlam da şöyle 
dedi: 

"- Olümc çare bulmak mümkün 
olnmıyacaktır. Kalbi çıkarılan insan 
yaşıyamaz. Lindbergin. böyle bir a
meliyeye muvafakat etmiyecek ka
dar zeki oldut1\lnu zannediyorum.,, 

Avrupa mntbuatında bu haber et
rafında gördüf,rilmüz çok meraklı taf 
ıi!iit yedinci sayfadadır. 

Vekillerimizin Tel kik/eri 

Başvekilimiz B. Bayar 
Harp Akademisinde 
· 4 Saat Tetkik Yaptı 

Dr. Aras Avrupadan Döndü, 
Dahiliye Vekili de Polisi Teftiş Etti 

Dahiliye Vekilimi:: B. Şükrü Kaya Emniyet Müdürlüğünde 

[Ba~L 1 incide] 
dcmiyc gitmiş, akademinin bii
tiin şubelerini ayrı ayrı gezmiş, 
dersanclere girerek profesörle
rin takrirlerini dinlcmi ve A
kademi komutanı General Ali 
Fuattan izahat almıştır. 

Saat 17 ye do&rru Bnşvekili

mizc Dr. Aras ta iltihak etmiş 
ve Daşvckilimizin tetkikleri so
nuna kadar beraber bulunmuş
tur. 

D(;rt saat siiren, bu tetkikler
den sonra B. Celiil Bayar ve D. 
Riiştii Aras Dolmabahçe sarayı
na gitmişlerdir. 

Dahiliye Veki1imizin 
tetkikleri 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti 

Genel Sekreteri B. Şükrli Ka· 
ya, yanında saylav Cevdet Ke
rim olduğu halde diin Emniyet 
Direktörliiğiinün bütün şubele
rinin bir araya toplanmış bu -
lunduğu eski Sanasaryan hanı
na giderek tetkikler yapmıştır. 
B. Vekil, biitün şubeleri ayrı ay
rı gözden geçirerek faaliyeti çok 
iyi bulmuş ve Emniyet Direk
törli B. Salih Kılıcı tebrik et
miştir. 

Partide T oplanb 

Cümhuriyet Halk Partisi Ge
nel merkezi, diin Genci Sekre
ter B. Şükrü Kayanın başkan
lığında, Partinin istanhul mer
kezinde mutat toplantısını yap
mıştır. 

TAN 

İtalya, İngiltere ile 
• 

Anlaşmak istiyor 
cağı dramatik hadiseler beklenebilir. 
Alman - İtalyan tesanüdünün ve dost 
luğunun kuvvetinden şüphe eder gibi 
olan Mussolini, sanıldığına göre İs
panyadan kırk bine yakın askerlerini 
geri çekmiye ve müteakıben İngilte
re ile yeniden iyi münasebetler tesis 
etmiye hazırdır. 

B. Mussolini Almanyadaki son ha
diseleri pek yakında A vusturyada 
bir Nazi teşebbUsünün takip etme
sinden korkmaktadır. Böyle bir ihti
malin önüne geçebilmek için, kendi
sine kapı komşu olarak kuvvetli ve 
büyük bir Cermen devletini görmeyi 
hiç te arzu etmiyen İtalya, Brenner 
geçitleri için kafi kuvvetler elde bu
lundurmak ihtiyacındadır. 

ispanya hadiseleri 
Diğer taraftan İspanya hadiseleri 

bahsinde hayal tnkisarına uğnyan B. 
Mussolini, Frankoya müessir bir su 
rette yardım için çok mühim mik· 
darda adam ve harp malzemesi gön· 
dremek lazım geldiğini anlamıştır 

Bu ise, çok pahalıya mal olacaktır Vf 

mukabilinde fazla bir menfaat te ge
tirmiyecektir. 

flffabeşistanda 

la kendi partisinin prensiplerini te
lif etmek güçlükleri karşısuida ka -
lıyordu. 

M oskovaya göre 
Moskova, 8 (A.A.) - Burada çı

kan Pravda gazetesi, Almanyadaki 
hiidiseleri milli sosyalistlerle aske
ri mahfeller arasındaki mücadelenin 
yeni bir safhası saymakta ve bu ha
diselerin ta 1934 senesi 30 mayısın
da Hitlerin ordu şeflerini memnun 
etmek için, bütün orduyu eli altına 
almıya çalışan Roehm ve diğer mil
li sosyalist rüesasını feda etmesinin 
bir neticesi olduğunu iddia ~tınekte
dir. 

Hitlerin nutku 
Berlin, 8 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri, B. Hitlerin 20 şubatta 
Reichtag'da söylediği nutkun sulh 
lehine aleni ve resmi daveti ihtiva 
edeceğini ve Führerin Almanyanın 
idari vahdeti temine matuf birçok 
tedbirler ittihaz edileceğini bildire
cek olduğunu istihbaratına atfen iş
ar etmektedir. 

N asyonal sosyalizm zimamdar la -
rından birçoğu halihazırda B. Hitle
rin ikamet etmekte olduğu Berchtes 
gaden'e davet edilmişlerdir. 

Fazla olarak Habeşistan da B. Muı /talyaya göre 
soliniyi düşündürmektedir. Zira Hı:..- Roma, 8 (A.A.) _ İtalyan gazetele-
beşliler, harp yoluna yeniden girmiş ri, Almanyanın askeri bakımdan is
bulunuyorlar. Habeşistanda mühim 
bir kuvvet idaresi lazımdır. Hatt \ lahat yapılması sebebiyle Fransada 

bir buhran koptuğunu bildiren ayni 
son zamanlarda takviye kıtalan yol-

mealli bir fıkra neşretmektedir. Fran 
}anması dahi icap etmiştir. 

sız gazetelerinin Almanya hadiseleri 
İtalyadaki mali ve ekonomik sıkın hakkındaki mütaleaları dramatik ve 

tılar da durmadan büyümekte ber<le- müheyyiç kelimeleri ile tavsü olun
vamdır. B. Mussolininin eski dostla- maktadır. 
n, Italyan hükumet reisini terketmek 

Yalnız Tevere gazetesi, bu işe ay-
te veyahut dostluklarının hararet. a- nca hususi bir makale de tahsis ey
zalmaktadır. B. Mussolini, bunların }emişti. 

yerini dolduracak adamları güç hul- Bu Fransız tezahürleri, üslup iti-
maktadır. bariyle, 1914 yazını hatırlatmakta-

lngiltere ile anlaşma dır. Buna başka birşey ilave etmiye 
Bütün bu sebepler dolayısiledlr ki, ihtiyaç yoktur. Eğer bugün Avrupa

B. Mussolini, İtalyanın İngiliz aleyh- da bir tehlike mevcut ise, bu Fransız 
tarı propagandasına, ezcümle Filis- milletinin isterisinden doğmuştur. 
tinde ve Mısırda nihayet verme si ve A vrupada tahammül edilmez bir va
Akdenizdc İngiliz menfaatlerine hür ziyct yaratmış olan Fransız milleti, 
met göstermeyi taahhüt eylem,~si şar şimdi vaziyet, bir müvazeneye doğ~ 

• ;::--~~~~~~,......,,~~=------t-~---"~~~~~~~~__,,_,_~~~~ a 

l Yada uarp ş .ddetl d. tiyle muhtemel olarak kendisine bir Span fl j l en l istikrazda bulunacak olan İnE.,iltere- madını ve ayni zamanda soğukkanlı-
lığını kaybetmektedir. 

[BaşL 1 incide] 

don tek satıhlı üç düşmnn tayyaresi, 
topçu kuvvetleri de bir Junkers ve 
bir Savoia tayyar~i düşürmüşler -
dir. Fabrikası meçhul bir tayyare de 
diışman hatlarının arkasına indiril -
miştir. Diğer bir tebliğe göre 6 asi 
tayyaresi 1'"'igurast'ı bombardıman et 

miş ve 10 kişinin olümüne sebebiyet 
vermişlerdir. Diğer bir asi tayyaresi 
Vlllenovyayı bombardıman etmiş ve 
hareket etmek üzere olan bir treni 
mitralyöz ateşine tutmuştur. 

Barselona belediye reisi Barse -
lonunun hava bombardımanları neti 
cesinde uğradığı zayiatın müthiş bi
lançosunu bugün neşretmiştir: 

1937 şubatındanbcri şehir üzerine 
23 taarruz yapılmış ve 528 bomba a
tılmıştır. 864 ev tamamen veya kıs
men harap olmuş ve ekserisi kadın 
ve çocuk olmak üzere 3467 kişi öl -
mUş ve yaralanmıştır. Hafif yaralı -
lar bu hesaba dahil qeğildir. 

Ingiliz ve Fransız fl olarının deniz 
altı -gemllerinirt çıkmasını men için 
Majurka ndnsı etrafında kordon yap 
tıkları tekzip olunuyor. 

ltalyanın teklifini Fransa 
kabul etti 

Londrnnın iyi haber alan mahfil
lerine göre, Fransa hükumeti İspan
yadaki yabancı muhariplerin yüzde 
e:;llisinin geri alınması için Kont Gran 
di taraf ındnn vuku vulan teklifi 
Fransa kabul etmiştir. Diğer hüku
metlerle müzakere devam ediyor. 
Mister Eden de yarın veya öbür gün 

Grandi ile tekrar görüşerek bu yolda 
elde edilen neticeleri bildirecek ve 
Ingiliz - Italyan münasebetlerinin 
ıslahı için müzakerele girişecektir. 

Neticede Fransız - Italyan münase 
betlerinin de sal8h bulması bekleni
yor. Fakat diğer taraftan ltalyanın 
Trablusgarpte Tunus hududunda 
dört Italyan kolordusuna manevra
lar yaptırdığına dair alınan haber -
ler endiseler uyandırdığı haber veril 
mektedir. 

Ademi müdahale 

Ademi müdahale reisi Lord Pli
mut, bugün komitenin mesaislle ala
kadar olmak üzere Fransa, İtalya ve 
Sovyet büyük elçilerile görüşmüştür. 

Yarın da Alman maslahatgüzarı ile 
görüşecektir. 

Mister Edenin dünkü nutku her
yerde iyi tesir yaptığı halde Alman
yada fena karşılanmış v~ Alman ga
zeteleri Mister Edeni taraftarlıkla it
ham ederek Alcirn vapurunun İspan
ya cUmhurlyetine ait tayyareler ta
rnfından batırıldığını iddia etmekte
dir. 

Bir vapura taarruz 
Londra, 8 (A.A.) - Buraya gelen 

habere göre, İngiliz Peckttan vapu
ru gönderdiği bir telsiz telgrafta İs
panyanın şark sahilleri açıklarında 
hnrp tayyareleri tarafından takip• e
dilmekte olduğunu bildirmiştir. 

Peckttan, Odesndan Barselonaya 
gitmektedir. İçinde ademi müdahale 
komitesinin bir yüzbaşı olan müşa
hidile Ingiliz subaylan vardır. Müret 
tebatı Holandalıdır. 

Pariste mütalealar 

Pnris, 8 (A.A.) - Bu sabahki Paris 
gazeteleri, bilhassa lspanya hadise-
leri ve İngiltere - İtalya münasebet
leri ile alakadar olmaktadır. 

Petit Paris!en diyor ki: 

"Endyrnion ve Alcira'yı batırmak
la General Franco, belalı bir işe gir
miştir. Bu çifte cinayet filhakika İn
gilterede kuvvetli bir nefret uyandır
mış ve Londra kabinesi şiddetli bir 
surette hareket etmek mecburiyetin
de kalmıştır. Şimdi, Franco'nun ge

mileri, Kntalonya sahillerini abluka 
edecekleri yerde, kendileri abluka e
dilmiş halde bulunmaktadırlar. Bu 
gemiler, şimdi yalnız İspanyol kara 
sularının dar sahasında hareket ede
bileceklerinden, hemen hemen tam 
bir atalete mnhkı1m kalmıştır. 

Eğer, İngiltere hükumeti bu dere
ce kuvvet ve isticalle harekete mu
vaffak olmuş ise bu, Fransa hükume
tinin derhal verdiği tam müzaheret 
ve İtalyan hükumetinin çabukça il
tica hakkı üzerine olmuştur. Roma 
hükumeti, filhakika bugün, kendisi
ne daha az pahalıya mal olacak bir 
Franco lehtarı siyaset tercih eder gi
bidir. Kırk bine yakın faşisti İspan
yadan geri çağırmıya karar verme'.'" 
le, muhtemel olarak Franco'ya mu
harip hukuku alabilecektir. Bu vazi-

nin dostluğunu elde etmiye doğru te yeni lktısat Nazırı 
veccühe karar vermiştir. 

Beriyı, 8 (A.A.) - B. Goering 
ltalyadan gelen haberler doktor Schaht'ın yerine gelen ye'li 

Roma, 8 (A.A.) - Tribuna gazete- iktısat nazırı Walter Funk'a vazife
si, Londradan aldığı bir yazıda, Lon- sini tevdi ederken demiştir ki: 
dra havasında birdenbire İngiliz - "- Fili hizmette bulunan asku
İtalyan münasebetlerinin salahına !erin yeni iktısat nezaretine girmesi 
müsait bir şekil aldığı temin edil- Almanyanın her sahada müstakil, 
mektedir. Gazeteye göre, bütün İn- kuvvetli ve serbest olmak için yorul 
giliz gazeteleri, Roma ve İngiltere- madan kuvvetlerini teksü ettiğini 
nin anlaşmaları Batı ve Doğu Akde- dünyaya göstermektedir.,, 
nizcle bütün mualltık meseleleri hal- Goering yeni kabinenin son hadde 
letmelcri ve blribirine müteveccih kadar dört senelik planın tatbikine 
menfaatleri bulunan iki millet ara- müsaade etmesi lazım geldiğini Ha
sında barışın teessüs etmesi arzusu- ve etmiştir. 
nu göstermiye başlamışlardır. 

Almanya harici aiyasetini 
d eğiştirmiyecekmi, 

Paris, 8 (Hususi) - Almanyada 
vuku bulan son değişikliklerin Al
manya dış siyasetine tesir etmiyece
ğini bugün Almnnyanın Paris sefiri, 
Fransa Hariciye Nazın M. Delbosa 
bildirmiştir. 

Son deği,menin tahlili 
Berlin, 8 (Hususi) - Almanyada

kl son buhrana şimdilik . Bay Hitle
rin orduyu tek başına eline almak 
hususunda verdiği kararla yatışmış 
nazarlle bakılabilir. 

"Bundan böyle bütün siltıhlı kuv
vetlerin emir ve kumandası bana ta
bidir.,, diye başlıyan kararname -
sinde Bay Hitler bu ciheti tespit et
tikten sonra ayn bir emirname ile 
memleket harici siyasetini eski na
zır Baron Von Neurath'ın reisliği al
tında teşekkül eden gizli bir konseye 
bağlamıştır. 

Emirnamede tasrih edildiği gibi bu 
konsey B. Hitlere harlci siyaset iş
lerinde müşavirlik vazifesini görecek 
tir. 

Şimdiye kadar Alman hükümet re 
isi ordudan gelen mühim bir nüfuz-

Hisar Faciası 
Tahkikatı 

[Başı 1 incide] 

bipleri dört sene sonra Türkiyeye 
satmışlar ve bu tahtadan tekne bu
rada tamam 19 sene kullanılmıştır. 

Vapurun buradaki sahipleri bu 
ahşap teknede zaman zaman açılan 
rahneleri çimento ile tamir ederek 
kullanıyorlarmış ve hurda tekne, bir 
çok yerleri çimento ile sıvalı olduğu 
halde son seferine çıkmış ve kendisi
ni bekli yen acıklı fıkı bete uğramış
tır. 

Müddeiumumilik bu vapurun sey 
rüsefcrine müsaade eden bütün ala
kadar memurlar hakkında memurin 
muhakemat kanununa göre takibat 
yapmıya lüzum görmüş ve karar al
mak üzere tahkikat dosyasını dün 
vilayet idare heyetine göndermiştir. 

Esrarengiz 
Bir Hadise 

[Başı 1 incide] 

mediğini söylüyorlar. 
Ertesi sabah şoför mutat üzere 

yette Franco, denizde daha serbestçe maslahatgüzarı almak için eve geldi
hareket edebilecek ve karada karşı- ğini ve bu sırada merdivenlerde öte
laştığı gittikçe fazla mukavemeti bu ye beriye sıçramış kan lekeleri gör
suretle kendi lehine çevirebilecektir. düğünü üade etmiştir. 
Herkesin kendi emellerine bir niha- O sabah merdivenleri yıkamış o
yet vererek İspanyolları kendi ara • lan hizmetçi ise böyle birşey görme
larında sulh yapmak için serbest ve diğini ileri sürmüştür. 
yalnız bırakması zamanı çoktan gel- Evin şurasında burasında görülen 
miştir. bazı kan lekeleri tahlil edilmiş ise de 
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~ USküdar Icra Memurluğundan: E
renköyÜnde Sultan sokak yeni Bos. 
tancı caddesinde 102 No. da Saadet 
Muvaffaka borçlu Erenköytinde Sul
tan sokağında yeni Bostancı cadde. 
sin.de 118 No. da Hatice Behice (lka. 
metgahı meçhuldür) nin Kadıköy ta 
pu sicilınin 4 temmuz 933 T. ve 4 
No. sunda kayıtlı Erenköyünde Sah. 
rayıcedit Bostancı caddesinde şarkan 
Zihni paşa halilesi Emine Nazire ba 
ğı g-arben tariki am şimalen mukad 
dema Memduh elyevm kaymakam ba 
ğı ccnuben tarik ile mahdut eski 
20-21-19 yeni 64 ve yeni 118, 120 
No. lu bir hektar 8429 bu~k metre 
murabbaı sahasında evvelce maa bağ 
muhterlk kösk şimdi bir cvı'..n tama.. 
mına 3 yeminli ehlivukuf tarafından 
10,000 on bin Ura kıymet takdir edi
len işbu gayri menkuliln 2280 No lu 
kanuna tevfikan açık artırma ile sa
tılmasına karar verilmiştir. 

1 - lşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 1 mart 938 tarihinden iti 
baren 937 /ı1182 No. ile Usküdar le. 
ra Dairesinde muayyen No. sunda 
herkesin göreb"lmcsi için açıktır. na.o 
da yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiycnler işbu şartnameye ve 
937 /4182 dosya No. su ile memuriye
timize müracaat etmelidirler. 

2 - Gayri menkul 22 Mart 938 ta 
rihinde salı günü saat 16 da Uskü. 
darda Ihsan y<!de Şerifbey çeşmesi 
sokağında 16 NıJ. lu Adliye binasında. 
UskUdar Icra Memurluğu odasında. 
üç dcf a bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin 50 75 §ini 
bulmaz veya satış istiyenin alacağı 
na rüçhanı olan d :ğcr alacaklılar bu 
Junup ta bedel bunların bu gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları
nın mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kaL 
mak üzere artırma 15 gün daha tem. 
dit edilerek 6 Nisan 938 tarihinde 
çarşamba günü saat 16 da UskUdar
da lhsaniycde Şcrlfbcy çeşmesi sokak 
16 :No. lu Adliye binasında Usküdar 
Icra Memurluğu odasında yapılacak 
art1rma bedeli satış istiyenin alaca
ğına rüçhan olan diğer alacaklıların 
bu gayri menkul ile temin edilm~ş 
alacakları mecmuundan fazlaya çık 
mak ve yeminli Uç ehlivukuf tarafın 
dan takdir edilm1ş olan kıymeti mu. 
hammenenin % 75 şuıi geçmek şar. 
tiyl · al· ..edllec.e.kt.ir~ hf. 
del elde edilmcz.gc 22SO No. lu kanuna 
tevfikan satış geri bırakılacaktır. 

3 - Artırma bedeli peşindir. Artır 
maya iştirak için yukarıda yazılı kıy 
metin % 7 buçuğu nispetinde pey ak 
~esi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. 

4 - Gayri menkul kendis1ne ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde partı.yı vermezse ihale 
kararı f esholunarak kendisinden ev. 
ve! en ytiksek teklifte bulunan kim 
se arzetmış olduğu bedelle almağa ra 
zı olursa ona, razı olmazsa veya bu. 
lunmazsa hemen 15 gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en ç:>k artırana 
ihale edilir. lki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için % 5 ten hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ay. 
nca hilkme hacet kalmaksızın memu 
ıiyetimizce alacaklıdan tahsil olunur. 

5 - lpotek sahibi alacaklılarla 
diğer aHl.kada.rlarm ve irtifak hakkı 
sııhiplerlnin gayri menkul Uzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dahil olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 glin içinde evrakı 
milsbiteleriyle birlikte memuriyetimi 
ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
tapu sicilM ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin payıp.şmasından hnriç kalır 
lar. 

6 - Alıcı artırma bedeli haricinde 
olarak karar pulları, tapu ferağ har 
cı 20 senelik vakıf taviz bedelini ver
miye mecburdur. Gayri menkulün nef 
sinden doğan müterakim vergi, tanzi 
fat ve tenviriye ve dellaliye resmi ve 
vakıf icn.resi borçluya •ttir. 

7 - Gösterilen günd: artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lilzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul ctmL5 ad 
ve itibar olunur. 

Yukarıda gösterilen gayrı menkul 
işbu ilan ve gösterilen artırma şart. 
namesi dairesinde satılacağı ilan olu
nur. 

=====================---~--= 

bunların insan kanı olmadığı t sbit 
olunmuştur. 

Bu işin tabkikine l-ir ~ ,.. r. 'ıa 

Gepeunun takibine uğrayan H es 
rarlı bir şekilde ortadan k,r\ b :an 
bir Rus mültecisinin bu kaybolm hiı 

disesini tahkik etmiş olan hfıkim me 
mur edilmiştir. 

Sovyet elçiliği ve konsoloshanesi 
şlındilik kapalı kalacaktır. 
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• ~aJ~oU Wal$_al~o? • 

No. 35 · - lKlNCl KISIM - · · Yazan: "Ziya ·Şakir 

sini Toplayıp Derhal 
aya Sü ·mek Lazım,, 

Yer yüzilnde yaşıyan insan_ 
ların içinde, emsaline pek az tesa
düf edilecek şekilde (akıllı bir ah
ınak) olan bu adam. kendisine la
~ım olanların nabızlarına göre şer
bet vermekte, cidden mükemmel 
ınaharet sahibi idi. Onun için de, 
az çok kendisine benziyenler üze
rinde, hakikaten çok garip bir hu
lıiskarlıkla tesir icra ederdi. 

B u garip adamın en mühim 
meziyeti, herkesin neden 

hoşlandığını bilmesinde, ve o ar
zuları tatminde de, maharet gös
termesinde idi. Nitekim, işte bu 
akşam da, rahip Fruyu davet eden 
Damat Ferit Paşa, bu muhterem 
misafirini, en seçme uşaklarile 

istikbal edecek derecede, bir zara
fet ve nezaket cömertliği göster
mişti. 

Sadedimizi daha fazla tecavüz 
etmiş olmamak için, ziyafetin taf
silatına girişmiyeceğiz. Derhal, bu 
içtimaın sebebine intikal edeceğiz. 

Yemekten sonra, müzakereye 
girişilmişti. En evvel Damat Ferit 
Paşa, el çantasından bir kağıt çı
kararak: 

- Bakınız! ... Sadık Bey, yine 
ne fırıldaklar çevirmiş ... Bu sabah; 
bu kağıdı, şevketmaap efendimize 
göndermişler. Efendimiz de, bana 
Verdiler. Bilmem ki; bu kepazeli
ğin önüne nasıl geçeceğiz? .•. 

Diye, söze girişmişti. 
Fırkaların mukarreratını ihti

\>a eden kuğıt, elden ele gezmişti. 

Ve. bunu okuyanların her biri, 
bir suretle fikir beyan etmişti. 
liattfı bazıları; 

- Artık bunlar, çok oluyorlar. 
~ir gece hepsini birden bastırıp 
~·akaJamnlı. Bir gemiye doldurma
lı .. Maltaya gönderip İttihatçıların 
aralarına atmalı ... Orada biribirle
rini boğazlayıp dursunlar .. 

Diyecek kadar, (eski arkadaş -
1ar) ına vefas1zhk göstermicılerdi. 
Son söz, Pastör Fruya verilmişti. 
Ve zaten onu buraya davetten 
tn.aksat ta, bu idi. Bu adamın söy
l~yeceği söz, beyan edeceği fikir; 
<Ingilizlerin nokatinazarlarının hu 
lasası) değildi. Onun içindir ki, 
gündüz bu kağıdı Damat Ferit Pa 
§aya veren Padişah Vahdettin; 

- Vaziyeti müzakere edin. Pa
Paz Fruyu da bu müzakereye işti
tak ettirin. Neticeyi bana bildirin. 

Demişti. 

Ş imdi, herkes fikrini söyle
yip te sıra papaz Fruya ge

lince, bütün gözler, onun bir fildi
şi heykel gibi renksiz ve parlak 
Çehresine çevrilmişti. Bu sakin, bu 
ketUın, bu haklın ve kudretli çeh
re; bir tek köşesi ve bir tek hattı 
hile buruşmadan ve titremeden, 
büyük bir sükunetle, şu kısa ce
Vabı vermişti: 

- Hiçbir şey." 

li bam.at Ferit Paşa, bu iki tek .ke 
_meyi müphem görerek izah et
tırınek istemişti. 

- Yani, hiçbir harekette buIÜn
tnıyalım mı? .• 

-Evet. 

- Şayet, daha fazla 
olurlarsa .. Yine istifa 
l'ni? .. 

-Hayır .. 

zoTlıyacak 
etmiyeliın 

- Yfı, Zatıs.ahane müskül bir " . , azıyette kalırlarsa ... O zaman ken 
?i.lerini ağır bir yükten kurtarmak 
ıçın, sadaret mevkiinden çekilme 
:nı. . 

ız ıcap etmez mi? .. 
- Hayır .. 

k· - Demek ki, zatıalilerinin fi
·ırleri, bu merkezde. 

- Evet. 
- E Şu halde? .. 
Pnstor Fru, cevap vermedi. Ö

tıündeki kesme billlı.rdan ince ve 
ınrif viski kadehini, dudaklarına 
kadar götürerek, - dolmuş olan ci
lara tablalarını değiştiren - çatık 
kaşlı, pençe pençe alyanaklı, bü-

tün düğmeleri ilikli redingotunun 
içinde gürbüz vücudü tebarüz e
den bir uşağa, derin bir zevk ve 
lezzetle göz süzmekle iktifa etti. . E rtesi_ gün, erkenden Damat 

Ferıt Paşa saraya gitti. Ve 
derhal Padişah Vahdettin tarafın
dan kabul edildi. Geceki müzake
reyi anlattıktan sonra; 

- Efendimiz!.. Rahip Fru, ak
şam uzun uzadıya fikrini beyan et
ti. Bu zat; "şayet, satışahane kü-

çük bir zaaf gösterirlerse .. Ve şa
yet siz, vaziyetten ürkerek istifa 
ederseniz .. Hem sizin ve hem de 

bizim için çok fena olur ... Bu şı
marık adamlar, Almanyada, Bul
garsitanda, Avusturyada, Yunanis
tanda, hatta Rusyada olduğu gibi 
birtakım hareketlere girişirler .. 
Saltanat mevkiini tehlikeye düşü
rürler .. İngiliz siyasetini de altüst 
ederler... Zatışahane celadetkar 
bir vaziyet alarak metanetlerini 
muhafaza ettikçe, İngilizlerden bü 
yük müzaheret göreceklerdir. ts
tanbulda bulunan İnıtiliz alayları, 
Beşiktaş önünde sıralanan İngiliz 
dretnotları, Istanbula tebdilihava 
ya gelmiş, değillerdir ... Biz; zatışa
hane hesabına, tarihi bir vazife 
ifa ediyoruz. Kendileri de bu hu
s~ta. biz~ y~dım etmeli... Sadık 
Bey ve emsali gibi kafasız adam
Ianri sÖzlerine ve tehditlerine ku
lak vermemeli. Eğer zatışahane 
bunlardan çekiniyorlarsa, yirmi 
dört saat 'zarfında hepsi birden 
Mal.taya gönderilebilir.,, diye, fi
kirlerini açıkça söyledi. 

. Görülüyor ki; Damat Ferit Pa
şa, Papas Frunun hesabına yalan 
söylemekten, ve bu suretle de e
fendisini aldatmaktan bile çekin
miyordu. Mevki ve makam hırsı, 
b'u adamİİı yalnız vicdanını karart 
makla kalmamış .. Koskoca İngilte
re hükumeti namına yalan söyli
yecek kadar cüretkarane bir şekil 
alımştı. Eğer İngilizler o zaman 
bu hakikatten haberdar olsalardı. 
hiç şüphesiz ki, bu yalanı hoş gör
mezler; belki de acı bir tedip sil
lesile onun yüzüne çarparlardı. 

. Vahdettin, bu yalana çarçabuk 
inanmıştı. 

- Pekala .. Bizde, bu müracaata 
ehemmiyet vermeyiz ... Yalnız siz, 
emniyet ve asayişe hakim olunuz. 
İnzibat kuvvetlerini, dalına dikkat 
li bulundurunuz. Zinhar, en kü
çük bir harekete meydan vermeyi
niz. Bilhassa, şurada burada yapı
lacak içtimaların derhal önüne ge 
çiniz. 

Dyie. mırıldanmıştı. 
Sadık Bey ile taraftarları. yir

mi dört saat - hatta, kırk sekiz sa
at, Utrlü ümitlerle bekleyipte sa
ray tarafından hiçbir haber zuhur 
etmeyince, hayretler içinde kal
nuşlardı. Ve fena halde bocalamı
ya başlamışlardı. 

R ıza Tevfik Beyi niçin feda 
etti? .. 

Efkarıumumiyeyi susturmak is
tiyen Damat Ferit Paşa bu (üçün
cü kabine) sini teşkil ederken - a
kıl müşaviri ve fırka (lideri) Şey
hülislam Mustafa Sabri Efendiden 
maada bariz (hürriyet ve itilafçı
lar) ı kabineye almamıştı. 

Halk, bunun CFerit Paşaya mah
sus bir zeka eseri) olduğunu anla
mıştı ve pek tabii karşılamıştı. Yal 
ruz, herkesi hayrette bırakan bir
ciheti vardı. Damat Ferit Paşa ile 
Rıza Tevfik Beyin arası birdenbi
re açılmıştı. Ve Rıza Tevfik Bey, 
- en doğru tabir ile - kabineden a
tılmıştı. 

O Rıza Tevfik Bey ki; Damat Fe 
rit Pa~a. iktidar mevkiine geldi
ği gündenberi onu yanından ayır-

mamıştı. Şahsi dostları, hususi mü 
şavirleri arasına almıştı. Onu. en 
çetin işlere· saldırmıştı. İngilizler
le teessüs eden dostluğun kuvvet 
lenmE:sinde. az çok Rıza Tevfik Be 
yin de - İngilizce talak.atinin - mü
him bir tesiri vardı. 

[Arkası var] 

~ekimlik~e 
Geçen giin burada yazdığım bir 

fıkra, sevgili Topluiğnenin zarif 
bir yankusuna konu olmuş. Ev ar
sasının hekimlikle münasebeti o
labileceğine şaşar gibi görünerek 
birkaç apartımana ufacık bir taş 
atmış, bereket versin ki, arkada~ı
mızm arada sırada dokundurduğu 
iğneler gibi, attığı mini mini taş
lar da kimsenin canını acıtmadığı 
için hatırladığı apartıman1ardan 

hiçbirinin camı bile bu taştan mü
teessir olmasa gerektir. 
Toprağın sağlıkla münasebetine 

gelince, edip muharririn bu mü
nasebete şa~ar gibi g:irünmesi bir 
"tecahülü arifiine') san'ati. göster
mek istemesinden ileri gelmistir. 
Kendisi de • hakim olduğu' için -
pek iyi bilir ki, dünyada herşeyin 
her şeyle münasebeti vardır ve 

insanlar!a alakası olan bir şeye he 
kimlik alakasız kalamaz. 

Mesela, bir küçiik topluiğneniıı 
tarihle, ekonomi ile, endüstri ile 
nekndar büyük münasebetleri var
dır! Topluiğneler eskiden pirinç
ten, yani · kalayla karışık bakırdan 
yapılırmış. Bu, insanların demir sa 
nayiini öğrenmek için nekadar geç 
kaldıklarını hatırlatır. Topluiğne

ler şimdiki gil?i makineden çık
mazdan önce, bir tek topluiğneyi 
tam on iki işçi yaparmış. Bir dü
zine insanın bir tek iş için bitleşip 

ahenkle çalışmaları adeta bir şiir 
olduktan başka ekonomide· ve en
diistride yepyeni sandığımız işbö
lümü usuliinün pek eski olduğunu 

gös~erir. Daha d.erin düŞünürseniz 
top,lujğrİenin belki d.aha başka mü
nasebetlerini de bulabilirsiniz. 

Topluiğnenin meşhur bir hika
yesi vardır. Şüphesiz bilirsiniz a
ma belki unuttunuzsa diye·hatırı
nıza getireyim: Bir banka direk-

törüne bir delikanli gelir, iş ister. 
Aksi cevap aldiktan sonra gider
ken yolda topluiğne görür; yerden 
alarak yakasına saplar. Direktör 
bunu pencereden görerek delikan
lıyı çağırtır ve ekonomiyi iyi bil
diğine hHkmettiği iç.in ona ilkin 
mühim bir iş, sonra da kızını ve
rir. Bir topluJğnenin kıymetini bi
len delikanh büyük bir banker o-
lur ••• 

Bir zaman bu hikayeyi çocukla
ra tasarrufun faydasını •nlatmak 

'-j _E _K_O_N_O_M_ı_· f 
DIŞ TİCARET: 

Romanya için 
Çiçel< ihracına 
Baş!anabilecel< 

Anadoludan göndttilmi~ sansar de
rilerinin çifti cinslerine göre 23<ıO -
2950 ve zerdeva derilerinin çifti 

Romanya iklimi turfanda çiçek ye 3110 - 3550 kuruşa muşteri t;ulmuı;-

tiştirilmesine müsait değildir. Ho- tur. 
landadan tayyare ve ekspresle Bük· * 

· "lm k S"hrlmi7.e Petirılen kırk ilrl hl!"I ki-
reşe çi~ek getırı e tedir. Geçen se- !oluk bir parti pamuk yağı k.losu 33 

ne piyasamızdan Romanya için çiçek kuruştan satılmıştır. 
istetilmiş, fakat, fiyatların yüksek - * 
ltğı bu işi canlandıramamıştır. Bu Bandırma malı yüzde 3 analizli ve 
sene yine çiçek aranmış, ve tecrübe kaplıcalı altmış bin kiloluk bir parti 
için Bükreşe bir miktar sim (beyaz yulaf kilosu 4,09 kuru§tan verilmiş-

zerrin) gönderilmiştir. Yapılan tet - tir. * $ 
kiklere nazaran, Bükreş piyasası, Is- ı 

Bandırma malı çuvallı on dört bin t 
tanbuldan sim, karanfil, muhtelif 1 kiloluk bir parti mısır İstanbul tes- t 
zerrinler, sümbül, ve 18.le alabile· limi 4,30 kuruşa satılmıştır. t 

t 
cektir. Fakat, bu yeni ihracat mad- Urfa malı ve çuvallı on iki bin ki- ı 

desinin ucuza verilebilmesi için çi· loluk bir parti susam 15,10 kuruljtan t 
k 'lik t ~ · 1 · aI d 1 müşteri bulmuştur. 

çe çı sana ın ın nş ına yar ım ••••• • •• • • • • •• • • • • • • • • • •• •• • 
ve çiçek ziraatini teşvik ve himaye 
etmek lazım gelecektir. 

Istanbul vilayetinin, Balkanlarda
ki Küçü Itilaf devletlerinin merkez
leri için faydalı bir mahreç olabile
ceği anlaşılmaktadır. 

İÇ PİYASALAR: 

Patates Sto:t~arı 
Bozulmıya Başladı 

Kaput Bezi Nizamnamesi Geçen ay havalar sık sık lodoslu 
Kaput bezlerinin kıymetlerini yük geçtiği için toplu yığınlar halinde mu 

seltmcmek kin kabul edil:m nizam- 1 hafaza edilen patateslerin pek çoğu 
namenin hükümleri tatbik edilmiye 1 buruşmağa başlamıştır. Kabukları • 
başlanmıştır. Ticaret odası bir top nın bu~uşukl~ğu yüz~nd::n .. piyasa 
bez satan maj!azalımn bile bu nizam kıymetı de nıspeten duşmuştur. Ada 
nameye tabi olacaklarını ala.kadarla- pazarı ve civarından getirilen, pata
ra bildirmiştir. Kaput bezi satanların teslerin en iyi ve ekstraları 5-6 ku
oclaya müraca~tla mallarının Istan- ruştan, ikinci ve orta mallar 4-4.5 
buldaki satış fiyatlarını gösteren bi- kuruştan, küçük olanlar da 2-2.5 
rer liste hazırlıyarak ve oc!aya tasdik kuruştan toptan müşteri bulabilmek 
ettirilip mağazalarına asmaları icap tedir. Piyasamıza her gü~ g.etiril • 
etmektedir. Listesiz satış yapanlar mekte olan patatesler aynı fıyatlar· 
cezalandırılacaktır. la satılmaktadır. Istanbulda stok yok 

için misal diye gösterirlerdi. Yere 
diişmüş bir top!uiğneyi almak ço
cuk terbiyesinde mühim bir yer 
tutardı. O zaman mikroplar bilin
mediğinden bunun tehlikesini hiç 
kimse düşünemezdi. 

Mikropların kc~findenheri bili
riz ki, yere düşmiiş bir topluiğne 
topraktan tiirlıi türlü mikroplar a
lır. Sonra insanın elini çizince e
hernmi~retsiz çizik ufunetli bir ya
ra olabilir. Bu da belki büyük bir 
şey değil. Fakat toprakta tetanoz 
mikropları vardır. Tapluiğneye 

yerde~ ken bu mikroplar tesadiif 
ederse, sonra topluiğne biraz de
rince batarsa insana kazıklı hüın
ma getirir. 
. Bu~dan dolayı yere dü~müş blı 
topluiğneyi oradan almak - sağ

lık bakımından - hiç te iyi bir şey 
değildir. Vaktile çocuklara misal 
diye göst::ırilen hikaye de pek yan
lış bir misaldir. 

Şu kadar ki, topluiğnenin he

kimlikle al~kası her vakit böyle a
cıklı değildir. Zaten topluiğnenin 
batması ancak bir kaza eseridir. 
İnsanlar arasında onun pek çok, 
sayılamıyacak kadar çok, vazifele
ri vardır. Bu vazifelerinin bazıla· 
n pek kibar olur: Mesela bu mev
simde ash-agandan yapılmış blı 
kiirk mantonun yakasına kış me
nekşelcrinden güzel bir demet iliş 
tirmiye hizmet ettiği vakit toplu
iğneye nekadar kibarhk gelir!' 

Topluiğnenin hekimlikte de böy
le kibar bir hizmeti vardır. İnsan
ların duyguları doğru olup olma
dığını tetkik ctmiye yarar. Sinir 
hastalarından bazıları bütün vü -
cutlarmda, yahut bazı yerlerinde, 
acı duygusundan mahrum olurlaJ' 
veya acınacak bir şey olmadığı hal 
de aksini duyarlar. O vıikit toplu
iğne işi ayınr, muayene edilen 
kimsenin gözleri bağlanır, ayrı ay 

rı her tarafına bir toplt'ıiğııe - ta
bii hafifçe - batırılarak duygunun 
nerelerde bulunup. nerelerde bu
lunmadığını meydana cıkanr. 

Bu iş için mahsusi alet olmakla 
beraber. onu her yere taşımak bir 
külfet oiduğundan duygu muaye
nesinde topluiğne çok kullanılır. 
Bundan dolayı topluiğne kıymetli 
bir hekimlik i.leti sayılır. 

Onun için topluiğneyi pek seve
rim. 

tur. Ihtiyaç nispetinde mal getiril -
rnektedir. Bugünkü fiyatlar patates 
ihracına mani olacak yükseklikte ol
duğundan Filistin için yapılan ta -
leplere muvafık cevap verilememiş
tir. 

Elmalarmızm İhracı için 
Ineboludan yazılıyor: 
Meyva Limitet direktörü Rahmi, 

ziraat mütehassıslarından doktor 

tade ve Iktısat Vekaleti şeflerinden 
Zeki Doğan. kazamızda elma mah -
sulü hakkında tetkiklerde bulunmuş
lard1r. 

Halkevincie köylü. isçi ve tüccar 
toplanmıs. doktor Badenin yaptığı 

tasnif makinesinin kullanılış tarZl 
ve yeni bir ambalaj sistemi hakkın
daki izahatını d'nlemiş'erdir. 

Tetkikler iyi netice verdiğinden 

önümüzdeki sene elma ihracatı için 
faaliyete geçilecektir. 

Heyet, elma kurutmaı::ı hı:ı'kkında 

tetkiklerde bulunmak üzere Rizeye 
gidecektir. 

r BORSA 
8-2-938 

PARALAR 
Ahıt Satış 

P'rank 16.- 82,-
Dolar 123.- 126.-

Liret 100,- 100.-
Belc;ika Fr, 80.- 84.-

Drahmi 18.- 22.-

tsviçre Fr. 575.- 582.-
Leva 20.- 23.-

Florin 65.- 70.-
Kron Çek 78,- 82,-

Silin Avuı;turya 21.- 23.-

Mark 26.- 29,!ıO 

Zloti 20.- 22.-

Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- }4.-

Oınar 48.- 52.-
Kron lsvee 30.- 32.-

Sterlin 627,- 632,-
ÇEKLER 

Acı!~ Kal'\anı• 

Par is 24,23 24,2575 
Nevyork 0,795726 0,79425 
Milano 15,1142 15,12 
Brüksel 4,6910 4,6910 
Atina 86,7460 86.7460 
~nevre 3,4282 3,4284 
Sof ya 63.4920 63,4920 
Amsterdam 1,4234 1,4234 
Praıı 22,6285 22,6285 
Viyana 4,20 4,20 
Madrit 13,65 13,65 
Berlin 1.97 1,97 
Varşova 4,19 4.19 
Budapeşte 3.9880 3.9880 
Bükre§ 105.8730 105,8730 
Belgrat l4,24ö0 34,2460 
Yokohama 2,7268 2,7268 
Stokholm 3,0794 3,0794 
Londra 630,-- 630,--
Moskova 23,73 23,73 

BORSALARDA : 

Aslan Çimento 
Hisseleri 
Yükseliyor 
Aslan çimentosu hisseleri 11.30 11· 

radan 12,65 liraya kadar yükselmiş-
tir. Yükselmenin sebebi geçen sene 
bu hisselerin kuponlarına hiç faiz ve
rilmediği halde bu sene. yani gele
cek martta her hisseye 180 kuruş ve
rilmesinin kararlaştırılmasıdır. Yüz
de on faiz getirmiş olması itibarile 
Çimento hisselerinin 15 liraya kadar 
yükseleceği tahmin ediliyor. Geçen 
senenin menfaatleri fabrikaların 
tevsi ve imarına sarfedildiği için bu 
sene her on hisse sahibine parasız o
larak çimento hisse senedi verilmesi 
de düşünülmektedir. 

Türkborcu Üzerinde 

Muameleler 
Bursada Unitürk üzerinde geçen 

muameleler dünden itibaren normal 
bir fiyat ile alınıp satılmaktadır. A
bcılar 18.95 liradan Unitürk almak
ta ve 19 liradan satmaktadırlar. Er• 
gani tahvilleri 98.50 liradır. Gayri
mübadil bonoları 20.5. Osmanlı Ban 
kas:ının çıkarttığı banknotlar 275 ku 
ruşa alınıp 280 kuruşa satılmakta -
dır. Bir isterlin 627 - 630 kuruş • 
tur. Londra borsasında bir isterlin 
karşılığı 152.65 frank ve 5,0132 do
lar olarak bildirilmiştir. 

Zahire Ilorsasmda Satı:ıtlar 
Dün piyasamıza on bir vagon bu~ 

day ile bir vagon arpa gelmiş ve hep 
si satılmıştır. Ziraat Bankasının ki
losu 5.30 kuruştan teşhir ettiği buğ
daylara müşteri çıkmamıştır.Piyasa
nın yumuşak buğdayları 5.28-6,08 
kuruş arasında kalmış ve yirmi bir 
vagonluk mal satılmıştır. Arpa fiyat
ları 4,04-4.06.5 kuruştur. Altı va -
gon satılmıştır. Çavdarlardan 4,37 .5 
-5 kuruc:tan dört vagon satılmı~tır. 
Piyasa ayni vaziyette kapanmıştır. 

---oı---

BALIKCILIK: 

iki gündür pel{ az 
balık tutulabiliyor 
Havaların düzensiz gitmesinden 

dolayı balık tutulması yine eksilmi§ 
tir. Iki gündenberi pek az palamut 
ve istavrit tutulmaktadır. Limanımız 
daki ecnebi gemiler, balık yüklene
rek Italyaya hareket etmişlerdir. Ha 
valar soğurnadıkça balık akınlarmın 
başlamasına ihtimal verilmiyor. 

Büyük balıklar, azaldığı için fiyat 
ları nisbeten pahalılaşmıştır. 

-----o- --

Almanya, Henüz Kuru Fasulye 
Almıya Ba,lamadı 

Bu seneki kuru fasulye mahsulü
müz. yurdun ihtiyacını karşıladık
tan başka ihracat için de yüzlerce 
ton mal artacaktır. Almanyanın ver 
diği kontenjanda kuru sebzeler için 
oldukça mühim bir miktar ayrılmış 
fakat Almanya henüz bu maddeler
den satın almağa başlamamıştır. Fa 
sulyelerimizin en son vaziyeti göste 
riyor ki: bu seneki mahsul kalite iti 
barile yüksek olmakla beraber fiyat 
bıık1mından genen seneden ucuzdur. 
Selanik fasulyeleri 9. battal cinsler 

13 kuruştur. Bu mallar elenmiş ve 
kalburlanmıştır. Çah fasulyeleri 8-
8.5 kurus arasındadır. Barbunya fa
sulyesi 7.5-8 kun.ıstur. Piyasada 
stok mal vardır Küçük horoz fasul
yelı>rini 6 5-7 kuruşa kadar almak 
mümkündür. 

Askerlik 1
--w -

Yoklamaya Davet 

Be,iktaş askerlik şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı harp malütlerile şehit 

yetimlerinin 938 yılı için ikram'ye kayıt 

lan 15-2-938 gününden itibaren yapıla 

caktrr, Yedlerinde bulunan resmi senet, ra 

por, ma;ış cil7.danı, ve nüfus cilzdanlarile 
beraber yoklamalarını yaptırmak üzere mil 
racaatlan, 

Deniz sınıfına ayrılan 

ehliyetname1iler 

yüksek 

Bevo~lu va bancı askerlik su besinden: 
Deniz sınıfına avrıan ve ta$ra askerlilı 

şubeler ne mensup olan tam ehliyetnameli 
er. 1 mart 938 gilnündc deniz hurrlık kıta 
sır.da bulunmak üzere Beyotlu yabancı as 
kerlik şubesine müracaatları ilin olunur, * Şehremini Kızılay kamun kongresi. 
13 şubatta saat 20 de Sehremininde Parti 
ulonunda toplanacaktır, 
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ızırı Yanıma Çağırdım 
Aldırış Bile Etmedi 

Ne fizikoterapi aletleri, ne en 
yüksek dozda sinir ilaçları, hiç 
birşey kdr etmedi. Bu uzun, asabi 
ıstırnplarla mücadeleden sonra 
kendimi Küçük Çarnlıcada Rıza 

Paşa merhumun çam korusunun 
dibinde ve sükunete dönmüş bul
dum. Gidcrilınesi o kadar zor bir 
yorgunluk içindeydim ki parma
ğımı kımıldatmıya takatim yok
tu. Tadını, keyfini duyacağıma e
min olarak bir sigara tellendir
dim. 

Aman Ağam aman! Bu bir haf
ta içinde kaç kilometre yol yürü
müştüm, ne hatır ve hayale gel-
mez yerler-de sabahlamıştım. İlk 
geceyi Ktiplüceden bilyük Çamlı
ca arkasına çıkan bir patekanın 
üstünde metruk bir kulUbcde ge
çirdim. İkinci gece yine Bilyük 

· Çamlıcada Selruni Alt Baba me
zarlığında. Üçüncü gece Beylerbe
yi ile Çengelköy arasındaki yıkık 
bir yalı harabesinde. Dördüncü gc 
ce Üsküdarda Atpazarında Hacı 
Ahdinin hanınôaki peykelerde ve 
tahtakuruları, pireler, sivrisinek
ler, tatarcıklar arasında. 
Eğer para tutar takımından ol

saydım, iş değişecekti. Pek tabi
iydi ki bu buhranları tabanı yan
mış it gibi dağlar tepeler aşarak, 
mezarlarda yatarak, aç ve sefil 
bir halde geçirmezdim. Altıma ör
tüler çekilir, etrafıma mütehassıs
lnr dolar, şahlanan damarlarımı 
uvacak çelik pazılı, gürbüz rnnsaj 
cılar üşüşür, daha ne bileyim, o· 
muzlarımı lepiska saçlı, şirin kız
lar uvar, eline iş yaraşır eski dndı 
kalfalar çarşaflan örtüleri sakız
lı, mis kokan yataklar sererler .. 
Herşey olurdu. 

Halbuki ben Küçük Çamlıcnnın, 
üstünde çakıllar yuvarlanan kır
mıu topraklarına serllmlş yatıyor 

dum. Yorgunluğum yetmezmiş gi
bi yoksulluğun bu acı düşühcele
ri sarmıya başladı. 

H ülyaya kızak kaptıracak kn 
dar olmnsa da 192 saatlik 

boğucu bir muharebeden çıktıktan 
sonra ufnk bir oda, temiz bir ya
tak, hele sıcak bir çorba olsun is
terdim. İsterdim amma kimden ? 
Hızırı çağırdım, gelmedi. Hem o 
zengindir, benimle ne alış verişi o
labilir. Öyle ise Allahtan isterim , 
dedim. Öyle ya her zamatı benim
le hcı?.11' ve nazır olan Vacibülvü
cuttan isterim. 

Hey Allahım! dedim, hele. gös
ter bir yol kendini! 

O vellıt Allahım cemali bakc
malini şapadanak gösterdi. İçim 
nur ve teselli doldu. Ümitle dolu 
sesimi yükselttim de: Hey Alla
hım! dedim. Bana şu aburcuburu 
ihsan eyle! 

İki gözüm Allahım hemen dile 
geldi. Dedi ki: Kanunu icap öyle 
emreder ki senin Vncibülvücudüu 
olan ben dahi yoksulumdur! 

Içim ezildi. Yüzilme bir mnhzw. 
luk çöktü. Boynumu büktüm de: 

- Vah vah! dedim. Madem ki 
sen de bencilen f ıknradansın efen-
dim, hoş gördüm! Çektiğimi de çe 
keceğimi de hoş gördüm efendim. 
Eskisi gibi, şimdiden sonra da baş 
basa yuvarlnnır gideriz. 
Şu uzun buhranlar esnasında, fa 

kat nerede olduğunu bilmiyorum, 
gözlüğüm yine kazaya uğradı. Ah, 
sen benim gözlüğümün tercümei 
halini bilmezsin. Anladın değil 

mi? Dinle! Sana gözlüğümü de 
söyliyeceğim 

Gözlüğüm mü? anladım. Fa
kat öyle filum şahım tara-• fı yok ki anlatayım. Benim gözlü-

ğum başka gözlüklere benzemez. 
En vefalı arkadaşımdır. Talih ba
kımından da ikiz sayılabiliriz. Hoş 
görmiye, kötü görmiye, uzak gör. 
miyc beraber alıştık. Yalnız biz
zat kendi kendimizi görrn1yc bir 
tütlil alışamadık. 

"l\tUnferit vasıtat rüyet iken" • 

"Göremez kendisini dize biJc" 
Gözlük te böyle. O da kendisi

ni göremiyor. Ben nasıl bir hara
biyc sürüklendimse o da benimle 
burun buruna sürüklendi. Çerçe
vesi, camlarını tutnmıyacak ka
dar viranlaştı. Bak, şunu taktır
dım. Yüzümün zaviyesine uygun 
geldi, pek memnunum. Eskisi mi, 
nah işte, cebimde duruyor. Yıl

larcn gözgöze arkadaşlık ettiğimiz 
şu kınk, harap şeyin benim hayata 
ne riitbe benzeyişi var bilir mi
sin ? 

A özlüğümün ilk f e18keti .. Ha 
yır, sonrakilere nisbetle 

buna felaket demek yakışmaz. Ney 
se felaket diyelim, bu, sağ kolu
nun kulak arkasını sıkıştırah par
çasının biraz kırılmasile oldu. Bu 
eksiklikle hizmet mahalllmle me· 
tanetle duramazdı. Tıpkı benim 
gibi. On dört yıl evvel Zeynep Ka
mil hastanesinde yatmıştım. Iç. 
kinin bunrutıcı krizlerini gider. 
mek için. Yirmi beş gün sonra çık 
tım. Fakat kaç para eder, muhitin 
gözleri başkalaştı, o gözler üzerim 
de saffetle, 1timtıtla duramaz oldu, 

Çorum sokaklnrında sefaletimin 
en acı ve zikzaklı geçitlerini enda-
zelcrken zavallının sol dairesi bir 
yerinden kırılıp ayrıldı. Ben de 
felç dolayısile sol tarafımdan sa
katlanmamış mıydım? Camı sala

vat hürmetine durur oldu. Gül -
mek, aksırmak, öksürmek epeyce 
külfcUi işlerden olmuştu . Bun-

lardan birisini ifaya mecbur oldu
ğum zaman iki elimi hemen gözlü 
ğümün camını tutmıya koıturur

dum. Maden; olmadıgı için lehim
lenemezdi de. Bir tire ile de bağ· 
lıyamamıştım. Bana pekçe saygıla
rı, sevgileri olduğunu söyliyen, 
her sözümderı istüade ettiklerini 
iddia eden birtakım gözlüklü bay
lar vardı ki - ne olur? - bir eski 
çerçeve bile vermediler. Nihayet 
merhametli bir saatçi gözlüğüme 

ameliyat yapıp tedavi etti. Bnnn 
inm~ geldiği zaman ben de böyle 
bir kayıtsızlıkla karşılaşmadım mı? 
Saatçinin gözlüğümde iki delik a
çıp perkittiği gibi ben de kolum
da üç şarha açarak sol kolumu kul 
lanır hale getirmemiş miydlrtl? 

G cçen sene bir gün Sanycrc 
gitmiştım. Memleketin her 

köşesinde' bol bol bulunan Taşdc
len gibi bol bol rakı içtim. Tek ba
fıma. Kana kana. Kestane suyu ile 
Hünk5.r suyunda fink attım. Bü
yükderede bir otele yatnuyn gidi. 
yordum. Vakit geceyansını geç
mişti. Rıhtımda, piyasa caddesin
de yanmış, yıkılmış yalıların arsa~ 
lan var. Bunlardan birine yeni ke
reste yığmışlar. Birden, içımclen 
hükmettiler! - Hava pek sıctık. 

Gidip otellrı halvet gibi odasına 

kapanma! Üstelik avuç dolusu pa· 
ra verme! Şu kerestelerin arkası
na geç, uzan! Nasıl olsa serinde sı 
uır, sabahı edersin! 

İç hatifin bu emirlerine uydum. 
~ereste yığınlarından ihtiyatla geç 
tim, tam münasip gördüğüm bir 
yere uzanacağım zaman sağ tarafı 
sakat gözlüğüm kerestelerin arası 
na yuvarlanmasın mı? Bu kayıp 
çok elim idi. Lakin sarhoşluğun 
icabiyle (adam sende!) ye bağla
yıp yattım. 

[Arkası var] 

Levazım Amirliği İltınlan 1 
Istanbul Levazım Amirliği için mti 

teahhit nam ve hesabına 24 adet ev 
rak sandığı 17-2-938 perşembe 
günU saat 14 tc pazarlıkla eksiltinesi 
yapılacaktır. Tahmin becleli 72 lira 
ilk teminatı 11 liradır. Şarlfüı.m~ ve 
numunesi Komisyonda görillebilir. 
lsteklilerin belli saatte Komisyona 
gclm.Clert. "418,, "767" 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

BULMACA 
Evvelki günkü bilmeceııkı 

lıalle6ilmi5 §ekli 

BUGUl\'KU BULI\IACA 

1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 

* SOLDAN SAi';A: 
1 - Kabuklu bir hayvan 
2 - Mahsus - Bir vapur idaresi 
3 - Hayvana nal vuran 
4 - Aşiretler (arapçal - leoş toprak 
5 - Bulgaristanda bir kasaba - Çarpık 
6 - Boyun eğmek - Dümen sapı 
7 - Fransa Cümhuriyetinın rümuzıi -

Yarun gaga - Dahil 
8 - Eski sil4h - Ş::ırt - Beraber 
9 - Taraf - Bir vekilimizin adı 

10 - Bir çiçek * YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Marmarada bir ada - Eliı;i 
2 - Ermeni erkek adı - UstUstc böl 

meler 
3 - Gemi hafı - Sorgu edatı 
4 - Afrıkada çöl - Caka 
5 - Bir yıldız - Baıunızda çoktur 
6 - Arka 
7 - Top kıtası - Yemek ycmcmiı; 
8 - Beyaz - Akciğer - Şart edatı 
9 - Yarnn gaga - Bir nevi toprak 

10 - Bir tncyvadan yapılan tatlı 

Harict Askeri Kıtaat 
·ilanları 

.p:; .,.. .... 

.. ı.;. •• , 
Ali 

a .. 2- 93s 

Düınya.n:mı ;m~1ıur ~erclsl -----------•Ellllııı.I 

Muhiddin Hacı Bekir 
Mnmulft.tnu teşhir ettiği Avrupa ve i\ıncrika sergilerinde daima birinciliği kazanmıştır. GUEel Istanbuln 

gezmeye gelen sey yalılar nefnseti cihanın dört köşesine nam salan 

HACI BEKiR LOKUM VE SEKER LE RINI ALIRLAR 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meşhur Türk Ticarethanesi lokum ve şekerleri kadar nefis 

Karamela imaline başladı. Hacı Bekir Ka.ramel-lsı ·gayet lüksambalajlı ve kilosunun 
•Perakende fiatı 80 kurtLstur••••••••••••••alll 

I...ıyarıuakırda. il ha:nE..,art~ın~.,.öst~c~r~il~c:.-ı-~-...r .. ~w._1-'ı,,--4 .. ...,.......,_,,..~·
cck mahalde kcşü ve §artnarneleri 
mucibince yapılması kapalı zarf usu 
lile eksiltmeye konulmu§tıur. Tahmin 
bedcll 27431 lira olup ilk teminatı 

2057 lira. 33 kuruştur. thalesi 21 şu. 
bat 938 pazartesi günü saat 15 te Di 
yanbnkırda Levazım amirliği sntmnl 
ma komisyonunda ynpılacaktrr. Fen 
ni şartname ve keşifleri görmek isti 
yenl<!I' bir lira 38 kuru§ bedel muka
bilinde Tayyare Alny K. Inşaat Ayni 
yat Muhasipliğinden alabilirler. Iha- p••••liıiıııim•İllliiiiıim••••lllil•lliıı•••••ililllfllllllllıillllililiill••••••••••••••I! 
leye gireceklerin mezkur gün ve sa
atten bir saat evvel tcminatlarile ve 1 
Nafıa Vekaletinin müteahhitlik vesi. 
kalnrilc birlikte Diyarbakır Levazım 
amirliği satmalma komisyonuna mü. 
racantlerl "718,, "569,, 

)(.. 
Kırklareli Tümen birliklerinin üıti. 

yam için kapalı zarfla 120,000 kilo 
sığır eti satın alınacaktır. Muhammen 
fiyatı 26 kuruş 50 santim olup tıutan 
31800 liradrr. !halesi 25-Şubat-938 
cumn günil saat 16 dadır. Istekliler 
şartnamesini her gün Tüm satınalma 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin 1 

kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki i 
vesaik ile teminat mektuplnrnu havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 1 

bir saat evveline kadar Krrklarelin. 
1 

de Tüm satmalma komisyonuna ver 
rneleri. "730., "768,, 

Zayi Makbuz 

D. No. 

1957 

2858 

3099 

3189 

3220 

'3224 

3312 

i tan ul Gayrimübadill r 'Komisyon nd n: 
Scnıti ve mahallesi 

Aksaray Katip Kasını 

Yeni köy Güzelce 
Ali paşa 
Kuzguncuk 

• 

Eminönü Rüstcmpaşa 

Tophane Hacı Mimi 

Usküdar Icadiye 

Sokağı Emlak N o. Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 
Muhammen k. 

Langa bostanı E. 14 - 14 MU. 
ye orta 47 - 47 Mil. No: taj 

33. 39 

1000 Ahşap iki hane ve 
kulilbeyl milştemll bos. 
tanın 4118 tam ve bir se. 
himinin 1/ 14 His. 

Kapalı 

za:rf 
E1. Rum mezarlığı E. 77 ve 77 
caddesi MU. 77 Mü. Y. 1-1.1 
E. Hacı Kaymak E. 46 Y. 18 
Y. Menteş Bağı mahallen 

Kısmen duvarla mahdut 1700 ,, 

meşruta 

Çönilekçi 

Sultanodalan 
Çıkmazı 

bağ ye bahçe taşlık arazi 
Ahşap hane 

E. 2 Y. 24 Ahşap dükkfının 11/ 12 
N o. taj 25 His. 

E. 22 Y. 20 Arsn. 

E. Yazmacı Avadis E. 14 MU. 14 Müfıez arsa 
Hayırlı Mü. 
E. lkinoi E. 3 Mü. Y. 5 Atsa 
Y. Ocakağası 

820 Açık 
artJrm• 

374 " 

550 " 

200 " 

230 " 
Istanbul Vilft.yeti muhasebeciliği 

veznesine 20 N"ısan 935 tarihinde 
716S59/ 5959 numaralı makbuz mu. E. Yazıcıoğlu Y. Osman Paşa; 

Boğaziçi 

Ycnimaha1le 
Kadıköy Osmannğa 3357 E. 31 Arsa 620 .. 

kabilinde emanet.eh yatırdığım 400 li 
ralık makbuzu zayi ettlin. Yenisini 3389 Mahmutpaşa Medrese 6 Arsanın 40/ 60 His.~ 360 ,, 
çıkartaenğımda.n eSkisinin hükmü 1 3400 Kurtuluş E. Despot Y. Kokoroz 2 Arsa 650 ,, 

yoktur. ' 1 Yukarıda e~safı yazılı gayri menkuller on giln müddetle satışn <:1kanJımştır, !haleleri 23-2-938 tcırih"m. 
Gislaved Limited Şirketi Avukab düşe~ çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Celal neni.~ l11ı--------··---------"!I--------------
Yüksek Mühendis Mektebi Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Yüksek Mühendis Mektebi binası dahilinde "Elektrik laboratuvarında,, 

yaptırılacak olan 1041 lira 81 kuruşluk ke§if bedeli inşaat ve tadilat pa
zarlığa konulmuştur. Pazarlığı 14-2-938 tnrihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. nk teminatı 78 lira 15 kuruştur. Şartname. 
sini görmek istiyenlerin her gün ve pazarlığa gireceklerin belli gün ve 
so atte GUmüşsuyundaki mektep binası dahilinde toplanan komisyona mti
racaatlan ilan olunur, "749,., 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Askeri Müze Kur.baıı bayram.mm birinci güıiu .kapalı ötdd gUnJcrl e... 
~- "769 .. 

~ .. ~ ........................... illli ..... .. 

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

iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüller<le, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle ~ifayı temin eder. 
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. \.'~:~::~~ .. ~biryiy~t ' · Sand'lğı .. il~nları 
18/ 6/ 933 tarihine kaqar eııllak mukabilinde borç para alıp da 

henüz borcunu ödeyemiyenlere : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'Tür Hava Kurum 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü Keşide 11 Şubat 938 dedir,. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O LiradıL 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardl1' •.• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz .•• 
1 

'~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Biga Sulh Hakimliğinden: 
Tereke No. 937.7 Bigada mukim Demetıokah bzet oğlu Hamdi ölmüş 

mirası mirasçılar ta.rafından redolunmuştıur. Alacaklılardan birinin vuku 
bulan talebi üzerine terekenin tasfiyesine başlanmıştır. Binaenaleyh doğ_ 
rudan doğruya veya bilkefale teminatlı ve teminatsız ve her ne suretle 
olursa olsun alacağı olanların evrakı subutiyelerile birlikte ilan tarihinden 
itibaren bir buçuk ay zarfında mahkemeye müracaatla alacaklarını tes. 
p:t ettikleri ve müddet geçtikten sonra vukubulacak müracaatların naza.. 
ra almnuyacağı ve mumaileyhe borcu olanların da müracaatla keyfiyeti 
tesbit ettirmeleri borcu tesbit ettirmiyenJer hakkında icra ve iflas kanu-
nunun 336 mcı · maddesinin ta:fui.k edileceği ilan olunur. "751,, 

1 lstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
Paıarhk Komisyonu llCinları 

1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli 1stanbulda Cerrahpaşa hastanesinde 
yaprlacak Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - u işe aft ve şartname er şunlardır~ 
'.A. - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık genel şartnames1 
D . - Özel şartname 
E - Keşif cetveli, tahlil fiyat ootveU, mesalia cetveli 
F - Proje 

!stiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nis
betinde bedel ile GUzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabL 
lirler. 

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektör
lüğünde yapilacakt:rr, 

4 - Eksiltmeye girebllmek için isteklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazım
dır. 1937 senesine ait 150 bin liralık Baymdrrlık Bakanlığından alınmış in. 
şaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mUhendi.s veya mimar 
değilse inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühen_ 
dis veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis ve
ya mimarla müştereken teahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel ek
z;Ume komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
g<•lm.iş olması ve dış za.rfmm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 

şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. "722,, 

lütfen 

TAN 11 , , 
. 

BAYRAM GELiYOR. • 

Misafirlerinizi a&ırlamak 

için en mükemmel ikramın 

inhisar likörleri olduğunu 

UNUTMAYINIZ ••• 

. 
Memleketimizin Nefis Meyvalarından Yapılan: En 

CILEK, AHUDUDU, VISNE, PORTAKAL. MANDALIN. KAYISI 
Likörlerini Tercih Ederken 

Bilhassa KA Y SJ likörünü hatırla_qınız. 

yapıyor musunuz? 
En iyi Kokteylleri inhisar 

likörlerile yapabileceğiniz 

gibi, bunlardan, NANE ve 

AHUDUDUyu da likör ve 

Soda ile karıstırıD 

iÇEBiLIRSINiZ •••. 

Her Yerde 

iNHiSAR LIKORLERiNI 
Arayınız. 

~""~""~""~'~""~""~""~""~nıı~uu~ını~""~""~""~I~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Bayramda yalnız . • ŞiRKETİ HA YRIYEDEN : 

; IQZILA Y GAZETESİ ~ 
~ 1 Çıkacaktır. ~ 
• llCinlarınızı ~ermel<le liem kendinize ve hem de i 
~ Kııllaya yardım etmiş olacalisınız. := 

Müracaat yeri : • 

Bayramda 4 gÜn eyyamı adiye tarif esi tatbik edilecektir. 

FAZLA' OLARAK l'ALNIZ 3 NCO PAZAR GONO: 
1 - Pazar tarif esinde yazılı 303 numaralı sefer aynen icra 

edilecektir. 
2 - Eyyamı adiye tarifesinde yazılı 182 ve 184 numaralı se-1 

ferler 25 er ve 188 numaralı sefer 15 dakika sonra yapılacaktır. 

M. M. Vekaletinden: • lstanbulda, Postahane kar,ısmda Kızılay sabf bürosu. ji 
• Tel: 22653 lstanbulda, Postahane arkasında llancı1ık Şir- = M. M. V. İnşaat şubesinde çalışmak üzere 300 lira ücretli bir mühen

•J11l•llll•l1J1•1Jlf•t keti. Tel: 20094-95 ~•1111•1111•1111•1111• dis 200 lira ?cret~ iki mimar alınacaktır. İsteklilerin Ankarada M. M. V. 
fns .. :u;ıt- aıhP..sme muracaatlan. (725) (647). 
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Fransada Koti, Obigan, Gerlen, 
Türkiyede yalmz 

Hakiki çiçekler en iıtlhse.I olunan 
kıymettar esanslarla en saf mevaddı 
iptidaiye ile yapılan Hasan ltriyatı 
cihanşümul bir töhret kavtnmıfbr. 
ihtikar derecesinde pahalı olan Tür
kiyede yapılıp Avrupa etiketi kulla
nılan ve halkı aldatan ya!dızlı ve ıü.
lü markalara itimat ve emniyet eCle
miyen Bayanlar ve zevk sahiplerile 
ıınlaYifh insanlar bilhuaa Türkiyede 
ikamet eden ecnebiler seve aeve ba
yıla bayıla ve takdir ede ede Huan 
ıtrıyatmı kullanıyor1ar. Türkiyede o· 
na rakip olabilecek bir tek ecnebi fir .. 
maaı bile yoktur. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, RIP 
ve bü ün ağrlları derhal geçirir. 

iCABINDA GONDE 3 TANE ALINABİLiR. 
M:deyi, kalbi yormaz. Taklitlerden ıakınmız. 

Eczanelerden · ı - 12 lik amba'ijlarmı ısrarla arayınız. 
.... ,_,,-, ~ .. ··.• .... , .. . ,. BAYRAMLI 

iP 
MAMULATINDAN 

., 

Sabit esanslar, kolonyalar, kremler, pudrarar, rui· 
lar, sürmeler, sabunlar, di§ macunu, tuvalet 

takımları, zarif şişelerde losyonlar ve bilcümle yerli ve Avrupa 
mamulatı.gayet ~cu.z fiatlar'a.aa.blıyor. 

ı **Deposu: Eminönü, . Necip Bey, No. 47 ----
. ls~anbul Vilôyeti Nafıa ~üdürlüijiindcn: · 

C:ı<'Yalogıunda kaın !'lıaııa Müdürlugü Dallesınde nıevcut. :Nafıa Ve~L 
Jn ınc

0 

at 618 lira 78 kuruş ınuhammen bedelli '.l.49 kalem n1atı hendes-yye 
ye edevatı tersımiye ile dçl~P.ı mnsa vesajre eşya açık artırma .suretiyle 
cıu ncaktır. 1stek1i"erin 'Şnrtnamesiru ve eşyayı görmek ilzere her gün Na.
f . ı Dt res:ne ve artırmaya iştirak etmek üzere de lô-2-1938 Çarşamba 
r,Ur.ü saat 15 te o/o 7,5 pey akçelcriyle Nafıa Müdürlüğünde toplanan Ko. 
ınısyona müracantlan. ( 490) 

S bıbı: Ahm~t ~mio \'ALMAN. Umumi r:-zeşrıyatı ldare Eden : S. SALL'\1 
Gazetecilik ve N~rıyat TUik Llmltet Sirketl. Basıldığı yer YAN Matbaası 
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HAYATiMiN 

En büyük 
HEYECANI 

YEN/ SiNEMA 
VILDIZI 

Femil 
Kadmlıp bir çok uza. 
dl mepkkatlerden kur 
taran en birinci 1eTgiJi. 
miadir. Bütün rahat •• 
emniye't)e kullanılır. 

Bizleri ,obek aaadeı. 
lere bY'Uflunu'. 

TaraTet Ye letaletimbi frlrlr, sQr1rib nli.d aahibi eder. Asabi 
hutaWdardan, rahim, neıle Ye iltibaplarmd-.n, aybqı, aln, aancı 
ve b.tmblannclan konu'. lpticlat tekil olan bezler •e pamuk tam
ponlar mikrop Ye feliket 7QTUldD'. S-lanmnı: Te bu tehlikeli lde
tinizden TU ıeçinia. Adet zamanlarında biricik doetumaz olan 
FEMIL Ye BA&INI kulJaıumk'..a ııhhatinizi n yuvanızm aaa.
dotinı ıigorta ediniz. 

Vilayet •e kaza meTkezlerinde umumi aabtnnızı yapmak arzu 
eden tiiccarlarm Jatanbul Ozit Ecza depoauna müracaatları. 

- \ 

: 

Uç merasim günlinde adi bir pudra 
kullanın k~ıı~buı'i~ıU.ndo--~ıı.Mıını -~--~ 

Pudra, cildimde parça parça yapışı
yor ve yüzüm "makyaJ1ı.. bir şekil 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve havalandın!mış 
ve krema köpüğü ile karıştrnlmış ye
ni ve tamamen görünmez bir· pudra 
lrullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de. 
ğildim. 

Pudra 11.eminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
v~ istimal hakkı büyük mali fedakar_ 
Jıklarla hemen Tokalon müessesesi 
tara.fmdan satın alınmıştır. Şimdi To. 
kalon pudrası namile ve her gün da
ha tnzc, daha nermin, daha güzel gö. 
rününUz. 

'I • 

T aklid hiçbil' zaman 
ayni olam~z. 

T aklid benzeri 
demektir. 

ICREM PERTEV 
Bu itibarla en üıtün . . . 

• kremdir. 

Bütün Av rlların Panzehiridir 
Beyhude ıstırap çekmeyiniz ! 

. 
DIR 'TEK . KAŞE 

:HEY R O 11 H -Bu inuannid baş ve diş ağ-
nlanru süratle izaleye ka
fidir. Romatizma evcaı, si
nir, mafsal ve adale ıstırab-

ları NEVROZİN'le 
tedav1 '"'tilir -" Nezle, gı:ip ve· bron~ite 

karşı en müessir ilaç 
.. NEVROzm'dir. . 

N V OZİN tercih ·ediniz. 
icabında günde l kaşe ahnabillr. 

~fli'-f'. .~ ••• • ,' ... • ·. . 

~ Sigara tiryakilerine müide ----·~ 
1 .i'ennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Pridin, 

Amonyak gibi tütündeki zararlı maddeleri süzen 

in!JlJif . 
Sıhhi 

ağ'.Z'.-ık'.arı . . . . 
. Avrupadan ge1mi~ft. : 

1 O aded ilacı beraber 150 kr. 
Satıt yeri: Pi PO PAZARI SuJtanhamam .. 

'zmlr : Kemeraltı, Mazhar Öngör - Bursa : iUzunçarşı saatçi Nureddin 
\nka.ra: Tütüncli Ali Tümen, Ta§han. 7.oogU)dak: saatçi Osman Gurdıı.l 
Trah7.on: Hakkı Atmaca.. Kunduracılar_ Adana: Hacı Halil Yu~AmH 

1 
lstanbul Komutanhğı 

ilanları 
'·--.r 

!hale günü talibı çıkmıyan ~ ki 
lo pi!ô.vhk ve 4200 kilo çorb~ pirin 
cin pazarlıkla ihalesi 21~ubat-938 
pazartesi günü "saat 16 da yapılacak.
tir. Muhammen tutan 5500 kilo pi
lavlık pirincin 1210 lira 4200 kilo çor 
balık pirincin 810 liradır. Dk teminat. 
lan mecmuu 154 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda gö 
rülebilir. isteklilerin ilk teminat mak 
buz veya mektuplan ile 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. cil maddelerinde ya 
zılı vesikalarile birlikte ihale gUnfl 
vakti muayyen·nde Fındık!tda Komu 
tanlık Satınalma Komisyonuna gel.. 
meleri. "706,. 

• 
Süvari Birinci1ik okulu için 148 ili 

162 yUksekliğinde ve göğU.s çevresi 
160 dan yukarı ebadda olmak ve h8.3 
vanlarm gösterecekleri vaziyetlere 
göre vasati 170 lira Uzerfnden 27 bL 
nek hayvam almacaktU". Hayvan sa
hiplerinin hayvanlarını göstermek ve 
pazarlığı yapmak üzere her gün Fm 
dıkhda Komutanlık Satınalma Komis 
y:ımına müracaatları. "754,, 
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