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~~ ........ -----------------------------------------------------------·--~~~::":'.""":'.':""'.':".""~~~:--~~~~--Ha tayda mahalli hükumetin ve Fransızların teşvikile 

Türk ibides · akare e "ra 1 

l~tkleri tahrik ederek yeni hadiseler çıkarmak istiyorlar 
Gene Fransızların feşvikile Türklerin şapkaları yırtılıyor 
'}'~tp, 17 (Husust) - Ileylandakij 
~ Ermenileri Türk iabidesin~ 
ı~ı'lltt atmak suretile hakaret etmi,. 1 
tt r'l'. 1'aşnaklar, mahalli hükumet 
t.ş"·~~ızlar tarafından gördükleri 
~ır.' ilıerine bu hareketi yapmışlar. 

y~~ksattarı 'l'ürkleri tahrik ederek 
~lk hadi! eler çıkarmaktır. Türk 
lt~ 1' 'l'a,.naklar tarafından yapılan 
''"' ~lden bitaraf mlbahitlere şika. 
'' et · ~ 'l'IJ mı Jerdir. 
lttl{LER TEVKİF EDIUYOR 

4e ~.lll_a. 17 (Hususi) - .Reyh~nfye. 
'ıti!( 1 kıf edilen 'fiirklerın miktarı 
~ _'Ye \'armıııtır. Daha birçok kim. 
tıfı.. 1111 te, kifleri için araştırmalar ya. 
,,11 ~tadır. 1''aknt tevkif edilenlere 
~iş tnzrikler yüzündt'n 

~<ıticiye Vekilimiz 
~~ b 
~ .. ·~ tanhğmdaki heyet 

lln Sofyadan geçti 
'~Eh, 17 (A.A.) - Doktor Tevfik 
~ A.raa'ın başkanlığında Cenevreye 

tııı e olan Türk delege heyeti bu -
~r. ~lt ı 4 de Sof ya garından geçmiş-

'~orTevfik Rüştü Aras, garda 
~n B. Köseiva,nof ile Dış işleri 

t.İıtl \ti pl17LUK"u. 'J'--rt, ... hf,YV Vl l• C'I• 

~erker ve elçilik memurlan, Yu
' lftt ve Yugoslavya orta elçileri ve 
~tı şahsiyetler tarafından selam-

~::~r· ........................ ... 

lt'Ott • 
1la mebusu I>r. Osman Ş01ı1ci 

/j. Uludağ 

d<bR1tiNt~: 
b 
:~tor o. ş. uıuda!I 

~ 8tra yazıya başlıyor: 

Q,.ih vesıka /arı 
~~l'u orasında 

~lal'lın.ızm derin bir revk ile 
kip edeceği b:r siltun 

/j· ilk yazı 

'=J•11111ıııııı111111ııııı111111ıılllll11111lllllh111111ııııı111111ıııııı111111ıı: 
~ = 

: Başvekil i 
jdu;:n h~:~:;a-ı\ 
ı . 
( edıyor = 
~ z 

( Dahiliye ve Hariciye Vekil- j 
ı lerimizle beraber Ankaradan ~ - ~ 
\ gelen BrsvekiJimiz birmüddet- ~ 
l tenbeıi şehrimizde bulunuyor- ~ 

\ du. i 
! Başvekil ismet lnönü Da- ' 
\ hiliye Vekilimiz Şiikrü Kaya ~ 
{ ile beraber, bugün saat 9 da f_~ 
1 T oros ekspresile Ankaraya ha· ~ 

reket edecektir. 

~ıımııu 11ııııııııı111ıııı ıııııııııınıııu111ııııııı11111ıııııııııı 11 ıııııu~ 

aı-ananları l.'le ge~iı-mt>k mümkün ola. 
mamaktadır. 

ISKRNDFıRUNl>A VATANI 
PARTiSiNiN ŞUBESiNİ 

AÇAMADILAR 
Lazkiyt', 17 (A.A.) - lskendeı·un. 

da Ermenilerden, ortodokslardan, 
katoliklerden Ye Alevilerden mürek. 
kep olmak üzere bir Yatani partisi şu. 
besi a~mak için muta.~rrıf tarafın. 

dan te~ebbü~lere giri~ilmi~tir. Fakat 
mutasarrıfın emekleri boşa çıkmıştır. 
TURK MEl'tlURLAR ÇIKARILIYOR 

Halep, 17 (Husu.si) - Kırıkhan 

jandarma zabiti Cemil Türk olduğu 
için vazife::;in<.len alınını!;' ve Halebe 
s~vkedil miştir. 
ŞAl'K.A A.LEYHINOE MÜCADELE 

DEJ'Aı'JI EDiYOR 

Trablu. şanı, 17 (Husu....<:.i) - Şapka 

aleyhine Fransızlar tarafından San. 
cakta ''e Sul'iyede a~ılmrcı olan müca. 
dele devam etmektedir. $on zaman. 

çomı. Sfl. 2 Sii. 4 J 

Ekalliyet okullarında 

Sabahları ilk derste and 
içme töreni yapı acak 

(Yazısı 3 üncü S<Jyı/a<ia) 

Lehistan 
Eş arıyan kızlar Litvanqa hududunda 
Yunan kralı Jorj geçenlerde Yuna- h b h b k 

nistan dahilhuLe bir tetkik seyahatine ar e azır e lıgor 
çıkmı§tı. Bu seyahat r.,masoula (Gre- Kanna.s 17 (A.A.) - Resmen bildi-
wen.a) kasabasına uğrom.~tt. Her yer- rildiğine göre saat 16 ya doğru ttifek 
de oldtığu gibi b-urad.a da krala i.stik- \'e mitralyözlerle mücehhez Leh hudut 
bal töreni yapılmıştır. Bir kız krala muhaf ızlarindan mürekkep bir gurup, 
büyük bir fi9ck demeti vermi~ 1>e 'kı- hudut işaretini yerinden kaldırarak 
sa bir nutuk .söylemiştir. Kral Jorj Litvanya arazisi dahiline götürmüşler
nutukıan aonra i:Jtikbal töreninin ar- d' 

ır. 

tık bitmiş olduğunu düşünerek yanın- Litvanya hudut muhafızlarının pro-
dalci belediye reisi ile w--·---.::.. v ı... "· ·---·~,, ...... _,... ~ test.olarına rağmen Lehliler, hudut 
lamı*tır. ~akat lnı srrada i1..-inci bfr işareti yanında harbe amade bir vazi
k-ız peyda olmuş, elinde tuttuğu bir is- yet almışlardır. 
tidayı 1.T(Lla ıtl#ltarak: HADiSEYE KiM SEBEBiYET 

- Kral ha.......,.efleri, baka.nız biz §'!.ITO· l'ERDll 
<i.IJ iloi yüz genç bulunuyoruz. Hepimiz Varşova 17 (A.A.) _ Yarı resmi 
yirmi ya~ma girdik. Fa.kut şimdiye Gaz.eta Polskaya nazaran Litvanya 
kadar 'JVlmıem.edik. Bunun için skin ı hudut hadisesine hudut işaretinde nö-
yardımımzı istiyoruz!,, bet değiştirmekte olan Litvanyalı bir 

Demi§tir. polis memuru sebebiyet vermi§tir. 
Kral Jorj bu sözleri ~ti1we birden-

Dünl.."ii mebus scçimitı.dcn bir görfüıii§ 

Yeni lstanbul mebusu . 
Seçim dün yapıldı 

C. H. P. namzedi Atıf Bayındır 
ittifakla seçildi 

Merhum general Şükrü Nailiden 
açılan İstanbul mebusluğu seçimi dün 
sabah Üniversite konferans salonunda 
yapılmıştır. Sabahın erken saatinde 
ikinci seçimciler gelmeğe başlamıştı. 

Beyazıt nahiye ve lfazalarm ikinci 
seçimcileri süsledikleri otobüslerle 
konferans salonuna. geliyorlardı. 

Salonun iç ve dışı bayraklarla süs
lenmişti. Saat dokuza gelirken biriken 
seçimciler önünde sandık açılarak içi
ne bakıldı. Bomboştu. Bundan sonra 
kapatılarak mühürlendi ve intihap tef 
ti8 heyeti azaları yerlerini aldılar. 

Seçime ba.şlayL'.1 heyecanlı oldu., 
İkinci seçimciler, sandığa ilk reyi at. 
mak için acele ederlerken Vali ve Par
ti Ba1jka.nı Muhiddin Üstündağ rey at
mağa. ha.z:ırlnnanların arasından iler
ledi ve ilk reyi sandığa attı. Et.raf mda. 
birikenler kendisini şiddetle alkı§laına 
ğa başladılar. Muhiddin üstündağdaii 
sonra diğer ikinci seçiciler reylerini 
atmağa baeladılar ve bu, saat 13 e ka· 
dar devam etti. Bütün ~imciler rey
lerini Cumhuriyet Halk Partisinin 
namzedi olan Atıf Bayındıra vermekte 
idiler. 

Matbuat kanununda 
Birkaç değişiklik teklif edildi 

Giresun meb'usu BDy Hakkı Tarık 
Us Matbuat Kanununun dört madde · 
sinde değişiklik yapılmasına lüzum gös
tererek, Meclise bir teklif vermiştir. İs
tenilen değişiklikler şunlardır: 

1) Kanun, isbatı caiz olmıyan haka
ret ve sövme davalarında zabıtlarla ~i-

kayetnamelerin hulasaten dahi neşrini ya· 
sak etmiştir. Halbuki bu maddenin es
babı mucibesi davaya sebep olan sözün, 
muhakeme vesilesile tazelenip tekrar 
tekrar yazılmasına mahal vermemekten 
ibaret olduğu için. yazılışına göre zaten 
tatbiki kabil olmıyan bu maddenin (söv
me veya yapılan isnadın isbatı kabul e
dilmemiş hakaret davalanna ait yazılar
da davayı mucip olan sözler huJasaten 
de olsa neşredilemez) suretinde değişti
rilmesi teklif olunmaktadır. 

2) Bir gazete veya mecmua eleyhine 
bir ıdava açılırsa o gazete ve mecmua 
açılan dava muhakemesini yazamadıf;ı 

gibi kanundaki ibareye göre (mü§teki 
de yazdıramaz). Değişiklik teklifinin 
biri de bu nokta üzerindedir. Giresun 1 
meb'usu, (müşteki yazdıramaz) demek 
(müşteki yazamaz) demek olmadığı gi
bi. yazdıramaz şekli tezvire de müsai: 
olduğundan, bunun (müşteki de neşre -
demez) suretinde değiştirilmesini iste
mektedir ve bundan başka. aleyhine da
va açılan gazete o yerde tek bir gazete 
ise veya• bir yerde çıkan iki gazete bi -
ribirinin aleyhinde dava açmışlarsa? .. Bıı 
vaziyette (muhakemenin cereyanından 

halka haber verecek ortada bir vasıt~ 
kalmamıs olacağı gibi herhangibir şa -

Teklifi vcnm Giresun 11uıbusu oo lstan
bul Ra.sm l."llTW!lll lxı.5ktmı B. Tank u. 

; ziqaf et için 
"'O çekı odun 

bire hayret eseri göstC1'111Aş, genç kız 

1 
ile, arkada.Jlıanna ne diyeceğini §'Cl§tT· 

nıışttr. Fakat asl:eri mer1x::lerdcn bi
ri1ıde11 (Grmcena) ya rı .. ;. alay asker~ 

göndertmiştir. Şimdi herkesin -meraJ .. "ı 
kralın -<ıldığt te4birin na.<rı l bir netice l r ana 
verer..eğidir ! 

![İden lıeqeti

beklenılJor 

hıs veya bir gazete sadece böyle bir da
va açmak uretile de muhakemelerin a
leniliğini bütün yurt ölçüsünce geniş -
leten ve belki de hakikati halka bildi -
ren bir ağızı kanun elile kapatmak ko
laylığı bulunmuş olur.) işte bunun için 
Hakkı Tarık Us şu teklifi yapıyor: (Da· 
va edilen, davanın :ısıldığı yerde tek sı
kan bir gazete veya mecmua ise veya 
davada iki tarafı gazete veya mecmua 
mes'ulteri teşkil ediyorsa Cumuriyet 
müddeumumi~i muhakemenin cereyanı
na ait malumatın birisin-de veya her iki
sinde de yazılmasına müsaade edebilir. 
Bu hıılde de dava edilen tarafa taallulC 
eden yazı .,.e resimler davacıya taalluk 
edenlerden daha fazla ve daha g& • 
terişli olamaz). 

Hasan Kumçayı 

bONYA AS BATACA ? 
~lJ fevkala e merakla seriyi Cumartesi günü 

KURUN ilavelerlnde takibe hazırlanınız . 

mız 

İran hükümeti ile müzakerelerde 
bulunmak üzere Tahrana gitmi~ olan 
Cemal Hüsniinün riyasetindeki heye. 
tin dün şehrimize geleceği yazıJmrştı . 

Heyet cliin gelmemiştir. Gelecek 
Karadeniz po. tası ile gelmt>si beklen. 
rnkledir. Heyet buradan Anknrnyn 
giderek rnüzalu•reler etrafında hükfı . 
metc izahat n!rcc<'ktir. 

3) Değişme teklifinin üçüncüsü ce
vap hakkına aittir. Kanun cevap 
hakkını memurlardan başkalan için 
mutlak bır;ıkmıştır diyenler vardır; bu 
telakkiye göre herhııngibir kimse b!o: 
gazete veya mecmua yazısırrda kendi-

( Uitfen, .<tayfay1 çcuirini.=) 
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lnrfilter~, ltalqa, Almanya birleşerek !4000 talyan 
Fransaya Sovyet dostlu-
ğunu bıraktıracak armış 

Askerinin karaya 
çıktığını görmüşler 

Massolini Avrupada Demakrasile1e karşı 
bir grup teşkil edildiğini sögıüqor 

Madritte normal 
hayat başladı! 

Roma. 17 (A..A.) - Havas salı günü\ 
Londrada bulunacak olan Sir Erik 
Drumond'un hareketi tamamen hususi 
sebepledir. 

Musolininin Dörtler paktı siyasasına 
döruneyi esaslı bir surette düşilnmekte 
olması muhtemeldir. Bir taraftan Sov
yetler birliğinin dostu Fransaya tev
cih edilen hücumların temadisi, diğer 
ta.raftan ise lngiltereye karşı gösteri
len ihtimam, Romada ve belki de Ber
linde bir Roma - Berlin - Londra cep
hesinin tahakkuku temenni edildiğini 
aşiki\.r bir surette göstermektedir. Bu 
cephe Fransayı müşkül vaziyette bıra
karak Sovyet dostluğunu bırakmağa 

mecbur edecek, çünkü Fransa o zaman 
bu Uç batı devletine iltihaktan başka 
çare göremiyecektir. 

Göring - Musolini" görüşmelerinde 
bu meselenin derpiş edildiğini bildiren 
hiçbir şey yoksa da vaziyet bunu gös
termeJdedir. ln~iltercnin buna iştira
kine gelince, bu husus halen şüpheli
dir. Fakat Romada son günlerde elde 
edilen ciddi malı1ma.ttan açık bir suret
te anlaşılmaktadır ki, Almanya ve 
!taıya. İspanya işlerinde İngiltere ile 
mutabık olarak harekete karar vermi~ 
bulunmaktadırlar. 

Bertin 17 (A.A.) - "İtalyan - Al
man münascbatt yeni Avrupanın esa
sıdır,,. 

Bu serlevha altında Voelkischerber
obachter gazetesi B. Musolini ile yap
tığı bir milliıkatı yazıyor. Duçe, İtal
yan - İngiliz Akdeniz anlaşmasının 

Roma - Berlin mihverini tarsm ettiği
ni söyledikten sonra demiştir ki: 

"Hala Avrupa Birleşik Devletleri 
kurula.cağına iruınanlar var. Fakat 
kültürümü.zil ve mevcudiyetimizi teh
dit eden yegane tehlikenin Bolşeviklik 
olduğu bilindikten sonra bunun yerine 
bir nevi Avrupa fikri kaim oluyor. De
mokrasiler bilerek veya. bilmiyerek 
Bolşevizmin muavin mikrop temeli 
olan birer fesat ocağı haline gelmiş
lerdir. Demokrasiler, bir grup teşkil 
ediyorlar. Biz de bir grup teşkil ettik.,, 
FRANSIZ - AL7ıIAN ANLAŞMASI 

DA iSTENiYOR 
Berlin 17 (A.A.) - Boerser Zeitung 

gazetesinin siya.si muharriri Kari Ve
gerla iktısadı menf a.ntler için Alman
yanın siyasi istiklalinin bir zerre.sini 
bile feda etmiyeccğini yazmaktadır. 

Muharrir Almanyn.nın Parise veya 
Bcrlinc i?..zeti nefsi kıracak bir seyahat 
yapacağım .iddia edenlerle alay ettik
ten sonra kimsenin silfıhları tahdit 
etmek hususundaki Alman teklifini 
kabul etmedığindcn şikayet ediyor v~ 
Fransa ile müttefiklerinin, hiçbir Al
man ordusunun adet itibarile rekabet 
cdemiyeceği derecede kuvvetli olduk
larını ileri süriiyor. 

Muharrir maknlcsini ~öyle bitiriyor: 
''Fransız - Alman miinasebatmın 

kati olarak bir hal suretine raptının 

ittifakları lüzumsuz kılmak ve yahut 
bunların sulh için tchlikc_>li olan taraf
larını ortadan kaldırmak gibi bir ne: 
tice vermesi icap ecler.,, 

Cebelüttarık, 17 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 1 

Sözüne inanılır bir İngiliz müşahi -
din ifadesine göre, kuvvetli bir İtalyan 
gönüllü müfrezesi 12 kanunusani akşa
mı Cadix (Kadiz) de karaya çıknuştrr. 
İsimsiz ve bayraksız bir vapurdan 4.000 
İtalyanın karaya çıktığını gören bu mü
şahit Sevilla'da, Jerez ve Cadix'de bu -
lunmakta olan İtalyanların ve Faslıların 
İspanyol askerinden daha kalabalık ol
duğunu bildirmektedir. 
BASK HUKÜMETtNDE KARIŞIK

LIK ÇIKTI 
Bilbao, 17 (A.A.) - Bask hükume

tinin mutedil siyasetinden memnun ol -
mıyan müfrit falanjistler bir nümayi' 
yaparak risaleler dağıtmışlardır. Hüku
met sür'atle vaziyete hakim olmuştur. 
HUKOMET V ALENCIADAN ÇEKi-

LiYOR MU? 
Valancia, 17 (A.A.) - Hükumetin 

Valencia'dan çekileceği resmen tekzip 
edilmekte ve bilakis B. Azana'nın bura
ya gelerek bi:- müddet kalacağı söylen
mektedir. Porta Coeli sarayı Reisicu -
mur için hazırlanmaktadır. 

BURGOS PARASI PiYASAYA 
ÇIKTI 

Londra, 17 (A.A.) - Dün akşam 

Burgos hükumetinin sürşarjmı taşıy:ın 

İspanyol bankasının bin peçetahk bir 
sok banknotları piyasaya çıkarılmıştır. 

Siirşarjın sahte olmasından korkan 
bankalar bu banknotları muameleye koy 
maktan çekinmektedirler. 

MADRITTE NORMAL HAYAT 

r Kı•a Harici Haberler J 1 Profes~r Bozkuı dun ~e-
* YUı\ . - c'leni;crindeki fırtına hfı- yecanla beklenen bır 

Madrit, 17 (A.A.) - Ma:drit üzeri
ne yapılan taarruzlar vaziyeti - bir ve
ya iki yakın bölgede hükCımet lehine v:ı
ki salah hariç olmak üzere - hiç de -
ğiştirmemiş gibidir. Madrit'in batı şi -
malinden hükumetçileri tecride matuf 
görünen çevirme hareketi dunnugtur. 
Madrit sokakları şimdi daha normal 
bir çehre arzetmekte ve işler tekrar baş
lamaktadır. 37 sinema ve 5 tiyatro tek -
rar açılmıştr. 

l:i deam · e, kesif bir sis de va- konferansı 
purların 1 , J.etinc mani olmaktadır. Ankara, 17 (Telefonla) - l:r.mir 
Bu yii7.den İngil~ye gitmekte olnn mebusu Profesör Mahmut Esat Doz. 
GOOO tonluk bir şilep Holkis de kaya- kurt, çarşamba günü mülkiye mekte. 
lar üstüne düşmüştür. bi salonunda Hatay davası hakkında 

Şilebin vaziyeti tehlikelidir. Santi bir konferans \'erecektir. 
ismindeki İspanya şilebi de tehlike işa- Ankara gen~liği bu konferansı he. 

DENiZ AL TINDA BtR KANAL 
AÇILIYOR 

rcti vermiştir. Pireden iki tahlisiye va- he) ec:ınla beklemektedir. 

puru rıilebl kurtarmağa gitmişeir. Göring Lehistana gidecek 
ııı AT.İNADA hUkQmetçc yeniden 

Vaşington, 17 (A.A.) - Ayan aza
sından iki zat Antil denizile Büyük Ok
yanos arasında açılacak olan Nicaragua 
kanalının inşasına başlanması için ya
kın:ia parlamentoya bir kanun tayiha -
sı vereceklerini söylemişlerdir. 

açıJmasma karar verilen içtimai yar
dmılar mektebi dün açılmış ve dersle
re ba.şlanmıştll'. 

sine telmih edildiğini zannettirerek, e
ğer yazılan iki sütunluk bir makale ise, 
dört siltunluk bir cevabın basılmasını 

istiyebilir. Eğer o yazı kendisini met -
betse bile ... Benim daha fazla metho -

lunmak hakkımdır diyebiHr 1 Hakkı Tarık 
Us, buııa kargı diyor ki: (Cevabın, ka
nun teyidile derci mecburiyetinin kabu
lü vatandagın ancak şeref ve haysiyeti
ni esirgemek maksadile olup böyle bir 
şaibe taınruyan neşriyat Uzerine bir gı:
zete veya mecmuanın cevap adiyle ken
disine gelecek her türlü yazıyı basma -
ya mecbur tutulması, yalnız vazifesine 
milteallik fiillerden dolayı olan neşriya
ta c~p vermek hakkı alan bir memur
ıdan daha büyük bir hakka malik sayıl
ması demek olur ve sütunlarını faydalı 
yazılnrla doldurmuş esas davası olan bir 
gazete veya mecmuayı evham ve ha -
yalatın doğurabileceği abes neşriyat ile 
zararlandırmak ve bunu da istemeksi -
zin kanun himayesine koymak manası-
nı alır.) · 

Bunun için gazete veya mecmuat!a 
çrkan yazıda, cevap veren kimsenin bir 
fiiline dokunur ve bir hakaret ve sövme 
davası açılmasını müstelzim olabilir bir 
y~r yokken verilmiş cevapların, yine 
müddeiumumilere gösterilerek ve on -
tarın takdirile neşrinden imtina edile -
bileceğinin de kanun maddesine konul -
masr teklif olunmuştur. 

4) Dördüncü değişiklik teklifi Mat -
buat davalarının muhakemesinde ehli 

1 vukuf raporu alınmasının usul olması -
dır. iki tar:ıftan biri davaya sebep olan 1 

hfıdiseyi bir de ehlivukufun tahlil ve 
tetkikinden geçirmek isterse mahkeme 
bu talebi kabul etmeli, kararını ondan 
sonra vermelidir. 

Hakla Tank Us'un teklifi muhtelit 
encümenin müzakeresine verilmiştir. 

Varşova, 17 (A.A.) - D. Göring 
5ubat ortalarından sonr:ı Lehistanda 
1.ıeklenmelitedir Ziyaret hususi m:ı. 
hiyettedir YC Dialoviez:ı ormanların_ 

da kurt :ıvlarile geçecektir. 
Il. Göringin J,chistan devlet adam. 

l.11 ile görüşmesi muhtemeldir. 

Almanqa Papalığa 
yaklaşıyor 

Roma, 1i (A.A.) - Papa bu sabah 
Alman peskoposluğu mi.imessillerini 
kabul etmiştir. 

Bunlardan B. Walsch, kanalın 277 
kilometre uzunluğunda olacağını ve 722 
milyon dolara malolacağını bildirmiş -
tir. 

Fransa 
lki büyük harbi 

hatırh!}or Vatikan mahfeJleri bu kollektif 
kabule ehemmiyet atfetmekte ,.e bun. 
da Almanyanın ~imdiki dini vaziyeti 
arasında bir yaldaşma bulmaktadır. 

Metz, 17 (A.A.) - Halen doğuda 
bir tefti. seyahati yapmakta olan 
ordu genel kurmay başkanı General 

Mekteplerde havacılık Gamlen, ezcümle demiştir ki: 

dersleri verilecek •·Kudretli ve kuvvetini müdrik bir 
Fransa istiyoruz. Pa,kat bu km·veti 

Ankara, 17 (Telefonla) - Maarif suiistimal için değil, istiklfılini ve 
Yekfıletinin verdiği bir karara göre, bütiinlüi{ünii zfımin olarak. Zaman 
ilk, orta ve yiiksek mekte?>lerin ders ı 70 yılının zalim günlerini ,.c 19J.1 
programına havacılık dersleri kona. yılının sıkınhlr başlangıcını hntırla.

1 caktır. 'l'iirk Hava Iüırumu bu hu- maklığımızı emretmektedir. 1918 za. 
sustaki programı hazırlamaldadır. ferlerini bulmak ic;in bütün fedakar-

• ANI\ARADA yapılacak pilot lıklara tahammül etmek icahetmişti. 
m<'ktebinin inşaatına ilkbaharda baş. Denim gibi eskilerin gençliğe şunu 

!anacaktır. ı her zamandan daha iyi hatırlatması 
(ngİJiz ha Va zabitleri Jazımdrr: ''Yaşamak isti.ren Ye ynş.ı . 

maya hakkı olnn vatan unutmak 
Ikrlin. 17 (A.A,) - İngiliz ham 

kun·etlcrine mensup znlıitlerden mü. hakkına mqlik değildir .. , 
rekkcp bir he)et bugiin St.aakene gel. Makjneli ziraat siste-
miştil'. Orada hirknç giin !,alacaktır. mine başlanıqor 

Hu, İngiliz harn tec;ld lfıh azasr. 
11111 Alman hm·acılığına yaptığı ilk zi. Ankara, 17 (Telefonla) - Memle. 

tt" ketimizin zirai kalkınma.canda büyiiJ, 
~ are ır. ı bir ileri ndrm olarak makineli ziraat 
Fevkalade Sovye t kon- sistemine yakında baş1anr1acaktır. tıı.. 

~res i devam ed yor 1 tecrübeler Çukurova ve lzmirde yapı. 
lacaktır. 

Moskom, 17 (A.A.) - R. S, F, S, H m;;:: .. ~::sm--..-:~------
Sovyetıerının on yeciinci ie'rkaiücie 
kongre.si, I~aleninin yeni kanunuesasi 
projesi hakkındaki raporunun müza. 
kere ine devam etnıektediı·. 

R, S, F, S, R Halk komiserleri 

meclisi başkanı B. Sulimoi' uzun bir 
nutuk söyJiyerek. elde edilen ekono. 
mik, hiiltürel ve siyasal terakkileri 
kayıt "·e yeni kanunuesasi projesinin 
muhtelif maddelerini tahlil etmiştir. 

~ -== s 

AKDENİZDE 
boy ölçüşen er 

lnf[i/iere, Fransa ve ltalqanın AkdenizJı 
menfaatleri ve bulundurdukları 

kuvvetler nelerdir ? 
.Fransızca L'Intrancigean t gazete. j 

si, Akdenizde İngiliz - İtalyan mu. 
nıkkat anlaşmasından bahsederek bu 
anlaşmanın neticelerini şöyle gözden 
geçiriyor: 

Enel:i, Akdeniz eHelce ikiye ay_ 
rrlmış iken şimdi birleşmiş oluyor. 
Hakikaten Cebelüttarıktan Siiveyşe 

giden yol, Garbi ve Şarki Akdenizi 
birihirine bağlamaktadır. 

Bundan başka, bugün Ital~·anın 

siklet merkezi - HalJeşistanın fethin. 
den sonra - Akdenizcle bulunuyor. 
lngiltercnin başlıca menfaatleri de 
burada toplanmaktadır. : llindk;tan 
yolu, Mezopotamyadaki J>Ctrollcr, 
Karadeniz yolu, Mısır, Süvcy~ ka. 
nali. 

lngilterenin bu yolları ve Ce~Jüt_ 
tanktaki, Mısır \'e Filistindeki, Mal. 
tadaki üslerini muhafaza etmesi ıa. 
zımdı. 

Türk abidesi 
hakarete uğradı 

(Usyanı, 1 incide) 

Difer taraftan İtalya da Sicil>'' 
Tarnnetada üsler kuruyordu. Bil~ 
terek menfaatlerin ~atı~mnsr •. ~~ 
için, büyülı: bir tehlike doğurabı ıt' 
işte. anlnşma bu mcnfnatıeri ga 
ti etmektedir. 

AKDENZDEKI KUVl'ETLBfl 
Akclenizde lt.alya ile Frans:ı11 1~ 

niz km·veti hemen hemen bırib 
müsavidir: 400.0JO ton. 

(Fransa .\kdenizde bugün bllll 

200.000 ton fazla gemi bulundufll· 
Fakat 'bu, on un coğrafi hususi~ etil 
lfızımdrr.) 

İngiltere ise donanmasınrn )~ 
nı (:>00.000 tonunu) burada tutn 
dı~ . 

Akclenizde Frnnsamn vnıiyetı 
giltereye karşı hir liredi teşkil et~ 
tedir. İngiliz - İtalyan anlıtı;fş 
da hiç bir cihetten Fr:ınsız meıt 
Ierinc mu,.,.ayir değildir. ,_/. 

·ıı Yugos av Başvek1 
• dl 

Hırvat anlaşması üzerııı 
görüştü ~ 

BeJgrat, li (Hususi) - Sa.i11tlt 
!arda bu mücadele Kürtdağı mınfa_ t ~ 

ritzden a\'dct eden Başvekı g 
kasmda tekfısüf etmiştir. StoyadinoYiç, Lubliyana ile 7,ııdaıf 

I\.fınunusaninin on beşinci günü d 
arasınclald Lor,arsko şatosun a 

1
.4 

muhtelif jandarma müfrezeleri Kürt. rak muhalif Hırvat fırkasının ~I 
dağında Umranh, Zeytünek ve Der. Vilatlimir l\Iaçek ile, Jlrrvat rııe:~V 
sivan köylerine, Nakşi müritlerinden sinin hnlli için yapılacak mu'"' 
Ali Galibin oğlu :Mehmet ve arkadaş. t"r 

an taşına hakkında görüşm\i';' u ·. -ıf' 
tarından mürekkep bir gurup da n. Stoyadinoviç ile B. Maçe1' ~ 
Fransız memurlarının teşvikile yeni sın da yapı1nn mülakat belki de it 1 
Kürtdağının Sarincik köyüne gelerek tf b 

rnt meselesinin ha11i i~in ka 
köylülerden giydikleri şapkaların lıaş 

clıma başlangrç olacaktır. 
1 larmdan ~ıkarılmasını ic;temişlerdir. Du mültılrnt, Belgrat siyasi 1" 

Umranh köyüne gelen müfreze ele filin de '·tarihi hadise,, olarsJc.}:; 
1,;i:yl\İnİİn h1>~1ncl.,ı<i !fRpkpla... •o .. lo ı•ı kt ·~ ffi'lhtelfef U ec ı me euır. .uu • . . • : . ıh 
alarak yırtmış, diğer köylüler buna çek'in malum olan ıtılafgırıt rt 
müm~naat. etmişler, şapkaları ver. rağmen, B. Stoyadinoviçin ma~911ıı 
memışlerdır. ne ,.e ikna kunetine büyük ü1" 

Sarincik köyünde bu yüzden mi.!. hağlam:ıktadırlar. 
ritlerle köyli.iler arasında kavgalar r...I k B k k ıaaO 
olmuı:ı miiritterden biri hafif diğeri nal an ast uru trl 
ağır ~lmak üzere, 'iki kişi y~ralan. Ankara, 17 (Telefonla) - 1~,,, 
mıştır. Bu köy halkı dahi şapkaları. Vekaleti, milli kredi müessese~ 
nr başlarından çıkarmamışlardır. bir anlaşma yaparak Halk :B8~• 

Aynı günde üç jandarma ve bir na sermaye temin edecek ''e ba11 tit· 
tahsildar Deı·şivan köyüne gelerek kaç ay sonra faaliyete geçece~ 
vergi IJakiyeJerinin derhal wrilmesini 
tebliğ etmişlerdir. Şapka giymedikle. 
ri takdirde borçlarının tecil edileceği 
lıildirilmişsc de köyliiler gene şapka. 
larınr çıkarmnmışlarclrr. 

Zeiitunek ,.e Rarincik köyleri. Ilac1 
Hallan ve oğullarına aittir. Derşl. I 
van köyiine ~elen miifreı(', l<övlülere 
şapkalarını rılmrmadıklnı takclirde 1 
vesiknlr ı;:iltıhlarmrn da topJanacağrnı 
bildirmiştir. 

fnf!i/izlerde lskenderun · 
da menfaat qörüqorıar 

/Jiirıkil posla ile rıelcn Daily Tclen , 
raph nazctcsinde Marlin .llnc Lau{flı . 

lirı imzasile, Sancaf.: mcselcs ;,.,_~ dair 
bir mal.:ale iııti.']ar etmiştir. 811 ma. 
kalede Fransamn orı fjcdinci asrrdaTZ 
beri Şarl.:a alôli:a göstcrmcsinr:ı•n balı. 
scdilrW•tcn sonra czcnmlc denilmekte. 
clir ki: 

•'Harbi umuminin sonlarma doğru 
Osmanlı lmparntorluğu parçalanır. 
ken, Suriyeyi serbest bir hale geti. 
ren !n~iliz Ye Arnıı orduları fücn, 
hu memleketin manda.sııu Fran.say:ı 

,·ermek fabli giiriildii. 
Suriyeliler Sancakta biı· reyifım 

yapıJmasrna itiraz ettiler. Filhakika 
İskenderun Sancağmcla Tlirk olmryan 
birçok kinı~eler de Tüı·kı;e l>onuşmal<. 
tadrrlar. Tiunlardan bir~oğunun da 
Suriye tabiiyeti yerine Tiirk kiitl<''-İ. 

nin idnre inde olm:ığr tercih etmclc. 
ri muhtemeldi. 

I~amal Atatiirkün Garplılaştırma 
usuJleri hiç şüphesiz ~anenkta da te. 
sirlcr hasıl <'fmiştir. 

Eğ<!r Fransa - Suriye m uahecle. 
si, Sancakta FranF:t idaresinin yerine 
Suriye idarc<zi ge~cceğine işaret et.

1 
mcmiş olsaydı belki Türkiye ile Fran. 
sa arasında bugünkU gibi bir ihtiHif 

çıkmazdı.,, ,.l 
Jnfliliz muharriri bundan sotl~ 

l;c11dcrnn limanının f(ıbrısa eti ftl. 
iyi bir liman olması dolayrsfle, fJl ~ 
sız - lngiliz scvkull~Jyşi için dtl ~' 
=ımılu olabileceğinden balııcd~rl_ 
kalesini şu tarzda bitirmektcdı~df ~ 

''l<'ransa hugiin tarihinin ci I,' 
safhasında bulunu~·or. Harpte"1ıı~ 
ra uyanmış olan 1'iirldyenin eflle ti. 
ni, fülikyayı tahliye smetile tıı,16~ 
ettiği zamanlardakinden dnlt11 ~-' 
bir safhadadır. Sancakta 1ıcr ~f 
bir imtiyaz vermek AlmaniarıI1 (1 

k .. · d ı · 11 · · ,·ıı11 d' a uzerın e •ı eme crmı u,,. ..,~ 

lir. Frans•zlar, Snncaktakı 'fil:ııı1 
halinin haklarrnı lrnnıma-1a .~'l111 ıııtl" 
hazmlrr. Ilntta Kamfılist hulc ti' 
t~kcndcnın limnnmda liman ifil ;l• 
hırı da n-rc~ilir. Ilımdan dal'ıll 
g-idcceğc b:.-nzcmiyorlar .. , 

Müşah.t'er 
1
, 

E '/ . '' . ettP rmenr e,.ın mınn ı 

lıg°" ı n ı din ıiqo1 ıar m1~ .~ ,, 
Anul~ya, ı 7 (A.A.) Havas 

bildiriyor: . i ıı' 
Evve!ki giin Siiedeye bötgesifl .. j~ .. şııı• • 

ret cdc:ı Milletler Cemiyeti mu tOPI' 
1J al en h:tik:ımetinde ilerliyerck 1.~ • 1C ~ 
<lı!darı malfımatı tamamJaıtl ;dli) 
~!üııahitlcr 1927 de Milletler C ~;ıı~ 
vasıtasilc Sancağa ycrlcştirilell. ·i ~i 
muhaciri crmenilerle meskfın 1~ 
uğ-ramı~fardır. ti~ 

Havas ajansı, bu iki l:öy a~:oiıÔ 
müşahitlere minncttıırlıklıırını 'bı tfle~ 
lerini şimdiki siyasi vaziyetten. \'ıı~ 

1 
niyet gösterdiklerini, sağltl· bİ)ll 
tinde hasıl olan tcdri::i sal!hı \'e

0
,,d' 

sa mandater devletin açtığı ı%l il ol 
~ayesinde mahıryanın tedricen ıa 
ğunu kaydetiklerini ilave ediyor· 



- ---------

[Sanat 

erı G~~el .. san'atlara yeni yolu ilk ıröıtte
~ ' uyuk ve asil veçheyi ilk ç:zen ge

o olmadı mı? 

, l{alkmalım, san'atkfir geçinenler t 
s,~llılekette bir san'at davası yaratalım ı 
ııu!:ı~mızda hizmete hazır, değeri he· 
ta - 1§lennıcmişı:e bile azmi ve şuuru 
c1q rrı _clenunlar c:ok, pek çok. San'att:ı 

hır At<ıtürk hamlesi yaratabiliriz 1 
Ol;] ~'l:tdo!u, değer dolu 1 Her bakımdan 
ha1ttıeu gibi san'at ve bilhassa edebiyat 
ttrı,'rn ndan da ... Bu değerlerden bazıla· ı 
~c tnernieket mikyas·nda tanıyacağını 
ği Sen Yazılarımdan u:rinde müjdeledi-ı 
ı.-alll:nkara Halkevi antolojisinden ba~
tı alkevleri Dergilerinden de bunla
~cı:akip etmek imkun,ı vardır. Gittikçe 
A.n l§cn ve manalanan bu mecmualar, 
he adolu denizine bir uc-tan dalan ve 

tıliz · · • 
d.ı1t1a ışın usulüne hakkile vakıf olmn· 
irıcnctı hnl_dc avu~annda tek tük yerli 
ben _rle bıze dönen fedakar dalgıçlarn 

zıyorlar. 

Düyii/.: Milf Ptin içli Çoc11/darz: :------._, _______ _ 
l!te · 

" sıze onlardan bazı mısralar: •• ,, 7' 
lJ ra/ı::ondmı bir sC's: 
~l·•,. .. , ,, . .,., goz. ı.:ı rpıyor 

<lı,. 'lı . 
ı~ 1 u ·ıldı:. .. 
·j· l.cı/ I • • I 
/)i uıme gu erı yu!rı hilen l:ı::..1 

"crı.l", ll:::ahlardtı bir /,·ö,· ~arlı"lsı · 
C'\•/~ • ı,; • • 

J cın avcısı! 

''N Ceyliitı avcısı! 
~~ fI.İİ:;pf şey göniil avcısı.',, .. 

Jı . da Polathanedcn: 
Sıtr>ıı • l v 

/((' 
1
. u <;<• Wıf'::, flı;rıma:; lm§ını; 

fl( l l .. ··11. • 
'/'Q/ ıur il •nuuı ~elıriy<İriyim. 
• 

1tını / • I /;;1·ı· Jlr· :arata§. tacım bir <'alı· o ,,,. .• •• ... ' 
• n d onurıdc llC'r a'ffaf' <lalı \,;;l' ..... • " ı- •• 

lj"rı ıgım, 1.-ırlarm ııa'ı~i g(lzali: 

t 'onurı daimi bir sihririvim .. 
§t • • 

ili,. . e !!:ski şehirden lıir içli ses: 
/• LJı<>I· t ··ıı •i;H ... ' 11 JC'rıl l:aclar lwf if t•e İnrl' 
J-' tsıı lr I v 1 

(.> lı ·'· ara11 ı~ırı saracal: r/111111. 

} ''" r • I l C!t·" erıgı m.~ ar bana "c'li nce I 
/ı <'r>/· • ·ı 

<>"ti • {'tşı çi ~il :wı~nwr odamı.. 
ÇQ,.1,~n(> ~Ö::/ii lıa\'al. bir mm·ı t"<' ı~ıl· -...raf.· - '> •. 

• nuılınıu::mıu caml<ıra !>ll 
('> ~ • ı 

.. ;in··l ~11· ~ı'· lL I \; "• \; .. 
\re ~l ıları yolcı diişecd-.· .. 
ı u ses, M erzifondanclı galiba: 
arın l '-S . at ll,(lr ı•arırı: 

,. c~'Yo b 
".t rr/ı d ruz. ir )'arm: 

rı,, fi. 
11· • 11 

fi darın 
'.tı ,. ... 

• agırmı seste .. 
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Okul öğrelm ·nlerinin maaşları 
dört hafta üzerinden değil otuz 
gün üzerinden verilmiqe başlandı 

~kalliyet okullarında da resmi ilki 
okullarda olduğu gibi bayrak töreni ya
pılacağını yazmıştık. Bu mese etrafında 
kültür direktörlüğü bir tamim vücudc 
getirerek bayrak töreninde neler yapı -
lacağmı hangi milli marşların ıöyleti -
leceğini bütün okul direktörlerine bil • 
dirmiştir. 

Bayrak törenine bugünden itibar~n 
başlanacaktır. 

Talebeler her cumartesi son dersten 
sonra ve her pazartesi günleri de ilk 
derse girmeden önce okulun bahçesin. 
hava müs~~t olmadığı takdirde kı~lık te
ncffüshanede düzgün bir halde sıralana
rak bayrak töreni yapacaklardır. Bay -
rağa karşı hürmetin ne demek olduğu 

22000 Lira 
Esnaf cemiqellerine ait 

olan bu para nasıl 
harcedilecek 

Esnaf cemiyetlerinin 22,000 lira tu
tan yarclım tahkikatının müşterek bir 
şekilde sarfcdilme::;i esnaf cemiyetleri 
reislerinin toplantılarında esas itibari
le kabul cdilmi§ti. Fakat bundan son
ra toplanan müşterek büro merkez 
heyeti bu ~kli kabul etmemiş; bunun 
ilzeriuc Ticarctodnsında yapılan son 
içtimaa dn cemiyet reisleri.gitmemcğe 
karar vermiı:ılcrdi. Ccmi~ct reisleri iç· 
timaa girmiycceklerini bildirmekle 
müşterek büro merkez heyeti reisini 
memur etmişler; fakat merkez heyeti 
risi içtimaa ancak proje kabul edilir
ken yteificl>ilmiş ve karara iştirakten 
b::.şka bir r.rı yapamamıştır. 

Bu vaziyetten sonrn mUşterek büro 
merkez heyeti istifaya karar vermiş, 
lakin yapılan bazı tavassutlar netice
sinde bu karar da yerine getirilmemiı:;
tir. 

Söylendiğine göre projede bazı tadi
lat yapılması dü5ünülmckteclir. 

Kalp paralar 
Son gUnlerd~ muhtelif vilayetlerde I 

25, 50 ve 100 kuruşluk gümiiş parala
rın, taklitleri ele geçirilmietir. Bu pa
raların en ziyade tesadüf edilen yer, 
İzmir, Kayseri. Ankara ve Bileciktir. 

Paralar pek kaba kalay, kurşun ve 
gümü.'} halitasından yapılmıştır. 

Bunların taklit oldukları ilk bakı§ta 
anlaşılmaktadır. (T. C.) harfleri ya 
hiç basılmamış, yahut da tırtılları ka
nştırılmıştır. 

Bu işle ehemmiyetle meşgul olmağa 
başlayan ee}lrimiz zabıtasının birkaç 
gün içinde kalp para şebekesini mey
dana çıkaracağı ymit edilmektedir. 

kültür öğretmenleri tarafından talebeye 
!Azım geldiği §ekilde izah edilecektir. 

Bundan başka resmi ilk okullarda 
sabahleyin ilk •derse girildiği vakit ço -
cuklar toplu bir halde ant içme töreni 
de yapmaktadırlar. Bu ant içme töre • 
ninde talebe düz olarak şu parçayı söy
lemektedir: 

"- Türküm doğruyum; çalııkamm, 
yasam küçüklerimi korwnak, büyükleri
mi saymak, yurdumu, budunumu, özüm 
den çok sevmektir. Ulküm yükselmek, 
ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına 
annağan olsun . ., 

Diğer taraftan bu ant içme töreni de 
bayancı ve azlık okullarında tatbik edi
lecektir. 

A 'manyaya sipariş 
edi en vapur ar 
Deniz yolları direktörü Sadettin ya

nında mUtehnssıs bir heyet olduğu 
halde bir iki güne kadar A vrupaya 
hareket edecektir. Heyet Almanyaya 
sipari.lj edilen vapurlar etrafında Krup 
fabrika.sile temaslar yapacak ve gemi
lerin kızağa konma mera.siminde ha
zır bulunacaktır. Heyetin seyahati An
kara vapurile olacak ve İzmirden de 
ihracat mall::ı.n yüklenerek Hamburga 
gidilecektir. 

Ekalliyet ö~retm nlerinln 
maaşlar1 

Evvelce yardığımız gibi yabancı ve 
azlık okullarında ders veren kültür öğ • 
retmenlcrine okul idareleri şimdiye ka -
dar ayı dört hafta hesap ederek buna 
göre para vermekte idiler. Kültür direk
törlüğü bir tamim yaparak öğretmen 
maaşlarının 30 gün üzerine hesap edi
lerek verilmesini bildirmiştir. Eka1liyet 
okulları bu kararın tatbikine bu aydan 
itibaren başlamışlardır. 

ün"vers·teliler Bursaya gitti 
Sümestr tatilini geçirmek Uure 

dün Üniversitenin muhtelif fakültele
rinden 30 talebe Uludağda kayak 
sporları yapmak Uz.ere Bursaya git
mişlerdir. 

Talebeler burada bir hafta kadar 
kalacaklardır. 

= 
Dr. RüştiJ hasta 

Cerrahpaşn hastahanesinin değer. 
ti başhekimi Doktor Rüştü, zatürrie. 
den rahat!'ızlnnarak vazifesine gide . 
memektedir. Kendicıine geçmiş olsun 
der ve kısa bir zamanda iyileşmesini 
temenni ederiz. 

.;. _ .. 1t ... ~ ·,.'' .~· , • .- .. t!'\-·'· .•. 

Sıhhi serv-simizde yeni 
bir şube a~tlk 

,Çocuk hasta 'ıkları 

-ene ra yonun öğie neşriyatına dair 
Gaz,.temiı tıbbi servisine bir kıflm 

daha ilfıve etmi~tir. Çoçuk hastalık. 
larr mütehassısı Doktor İbrahim Er. 
deniz karilerimizin hasta çocuklarını 
CU:\IAR1'ES1, SALI, PERŞEl\tDE 
günlerı saat 9 dan 12 ye kadar Aksa. 
rayda ~lillet cadde.sinde l\lurntpaşa 

camii knrşı:;;ındaki muayenehanesinde 
iicretsiz olarak muayene ve teda·,~ e. 
dccektiı-. 

flir o/..-ıtyııcıwı ıız va::ıyor: 
~ayııı gazetenize bundan önce de İstanbul radyo· 

sunwı öğk ne~riyatına ait b;r mütalenda bulunmuştum. 
o zaman eski plakların ç:almdığmdnn şikayet ediyorduk. 
Şu dnkiknda evımdeyim. Öğle yemeği zamanıdır. Her 
nasılsa tedarik edebildiğimiz radyomuz.dan İstanbul rad· 
yo istasyonunun öğle neşriyatını da dinliyerek yemeği
mizi yemek istiyoruz. 

Plaktan b:r şarkı <;alınıyor: bitti. Onun yerine bir 
başkası konuldu. Ve bu pliık silsilesi soluk almadan bir
biri ardınca devam ediyor. Ama kimin plağı <'alınıyor. 
Şarkıyı söyliyen kimdir? Bestekarı hangi zattır? Bir 
meçhuliyct içinde gidiyoruz. 

Menbaı ne olursa olsun . bir güzel sestir geliyor. 
İşte dinleyin ve zevk aım:,, diyeeeksiniz. 

Fakat aldığımız şeyin, almai{n mc~bur dahi olsak. 
ndmı olsun bilmekliğimize imkrm Yerilmemesi. radyo 
abonelerine ne derece saygılı bir harekettir? 

İstanbul radyosu idarecilP.ri bi:-..c yalnız şu haklı ( ?) 
cevabı verebilir. 

- Canım siz. o plakların ne olduğunu herhalde bi
lirsiniz. Çünkü her zaman her yerde çalınan \"e daima 
bizim çaldığımız plakları tekrar edip duruyoruz. Adını, 
sanını, hatta şarkılann kelimelerini bile bellemi§sinizdir. 

İstanbul radyosunun bu noktaları bilhassa dikkate 
almasını sayın gazeteniz va.ınt.a.sile dilerim . 

Yalnız. knrilerimizin gazetemizclc 
çrkmakt.ı olan hekim kuponlnrmdnn 
i tanesini biriktirip hekime gö'lrüp 
\'ermeleri H'tzımdır. Kuponlnr her gün 
4 üncU .sayıfamızda çıkıyor. 
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~ HA YIR SIZ ~VLAT J 
ispanyada bir Babil şehri 

SALAMANKA 
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lhti.rar a~ harekete geçmi~ti; :-aç 1 
sakal biribirine karı~mı:;;. gözleri dön. 
müş, nüzullii sol ayağını ~ürü)e ı-;ü. 

rüyc mahkeme koridorlarında dola. 
şıyor. süm ii~iinii elinin ter:-;ilc sılip 
sapsarı parmaldan ara:-;ında tuttugu 
sigarasından derin nefe...;lcr çe~erek, 

oturacak bir yer arıyordu. Bugün ar. 
tık son gündü. Muhakeme. hükmün 
tefhimine kalmı~tı. İhtiyar açın avuç. 
ları ka~ınıyordu ! 

İhtiyar ar. (yani maliye katipliğin. 
den müt

1
ekait Ömer efendi), ilk karısı 

öliince, almış yaşındaki adam, düş. 

kün haline, yoksulluğuna bakmadan, 
ille tekrar e,·Jenmek ,.e ille genç ve 
güzel bir kız almak istemişti. Bu arzu. 
suna oğlu tıyas şiddetle muhalefet 
etti. Fakat Ömer efendi oğlunu c\'in. 
den kovdu ve istediğini yaptı: Sabih 
efendinin dile gelmi;: kızını evine ge. 
lin getirdi. 

Baba oğul ilkin birihirine düş. 
man oldular. Sonra biribirini unut. 
talar. Ömer efendinin hali gilnden 
güne kötüleşti, bir gece sol tarafına 
nüzul isahet etti, yarı ölü haline gel. 
di. üstelik üç aylıklar, daha birinci 
ay bitmeden suyunu çekiyor, maa~ 

kıracak sarraf bulunamıyor. bakkal 
veresiye vermiyordu. Ömer efendi ya. 
rı aç, yarı tok bile değildi, doğru..c;ıı 

tam açtı, kahve par~"ını bulup kah . 
veye t"ıkabilse, o hu açlığa da ~oktan 
razi idi. 

Ömer efendinin genç ve güzel ka. 
nsma gelince, tabii o kendi aleminde 
yaşıyor. koca-.ile dargın duruyordu. 

llyas, baba evinden kovulduktan 
sonra. bir müddet serserilik etti. Ra. 
b., i<:ti, kuma r oynadı, hırsızlık yaptı . 

Kode e giri ı> <:ıkt r, c;on günlerde Top. 
hanerle hir kahYede yatıp kalkıyor ve 
Tak~im •le bir garajda işçi olarak ça. 
1rşıvord11. 

Ömer erendi pek ~aresiz, pek bit. 
kin l:ır ha le dii iince. artık oğlunu 
1ıntırlama;;.a ba~Inmıştr. Kahvede e~e 
closta: 

- Ya baham öl dü mü, kal dı mı, 

Uye hi<; arndığı c;orduğu yok kerata. 
nm, dhe dert yanıyordu . Sözde evlat 
olacak. hayırsız evlat!. Bu kadar 
kahrini zahmetini çek, daha doğru. 
<m scbe1•i h:watı ol, \ıe!';le, biiyüt. a. 
ı'l:>m et. artık ~li ekmek tutma;;.n baş 
ladı ya.. thtiyar bahaYa ne liizum 
var, ölsün. gebersin, git in!. tn~a. 
aJJah o da ~eker, o da gençliğinr 
doymaz. 

}]yas hakikaten genrli~ine do' mr 
dı. Bir gün, geç vakit Ilo~azkesen . 

<'en Tophaneye doğru inerl.;en yukar. 
dan hızla gelen hir otomobil 7_.,nıll· 

genci anı;;ızın Jrtstik di--Jeri anı~rna al 
dr, ezdi, ö«Uttü, bitirdi. 

Uzun uzun tahkikat, znbıtlar, ke 
şifler. Kabahat ölende mi. öliime c;e. 
bep o1nnda mı?. Gazetelede kaw 1 
hakkında tafsililt. 

Ömer efen eli olYJunun lrn7aYa t•<'trn . I 
yıp öldii~iinü birlmç gün ~onra kah . 
,·ede haber aldı. rengi S.'lp~an ke.."il . 
di, bir:ız dili tutulur gibi ol du. Son. 
ı·a eşin do:-tun te.~elli makamında ik. 
ram ettikleri ~igara ve kahve ite ke. 
deri hafifleyiverdi. HaWi daha ga. 
ribi, etrafındakilerden gördü~ij bu 
saygı ve sevgi hoşuna hile <?itti. oğlu. 
n un öliimünden. bu <:elıer>le. memnun 
hile oldu. Zııt<.>n ne olacal\tı. di:re 
dü~iindü. hayır..-ız e\'hlt defr il mi? 
Niteldm eve gidince, genç ve gi.izel 
karısı da ona aynı şeyi tekrnr etti. 

Fakat ne der!'iniz, hayırsız evlitt. 
ta n, öldükten sonra, bir hayır gt•l. 
m ck ihtimali belirmesin mi? Hey ya. 

·-·····································-········ . . 
s ::»arasız muay - n ?! kuponuE 
i Husus1 doktorumuz Pazar tesi i 
:gUnıert snat on beş buçuktan ylrmtyei 
Skadar gazetemız ıdarehanestnde eu! 
: martesi günleri de saat H ten 19 a: 
: kadar uı.ıcıı Tayyare apartımanları: 
~ ikinci daire Uç numarada dalma oku i 

:yuculannuzı yedi kupon mukabilinde! 
S kabııı eder. : 
S Çocuk hastJılıkıan doı<torumuz dai 
ibu kuponun yedi tanesini blrlkUrlp~ 
~kendisine göturUrsenlz cumartesi, saJ 

iıı, pcrııcmbc ı:;1lnlcrf 9 - 12 nra'll 

i Aksarnyda. l\lll'et Caddesinde Muraq 

EPa§I\ camii knrııısmdakl muayı>neha.i 

!nesinde çocuklarmıza bakacaktır. i .................................................. 

rabbi, Ômcr kulunun akh fikri .sana 
emanet!. 

Diyorlar ki, otomobil, filiınca şir. 

ket direktörünün husu i otomobili 
ımış. Eğer dava edilir. e, mesulbil. 
mal sıfatile direktörden ~u kadar bin 
\'eya şu ka dar yüz lira tazminat alına 
hilirmi~! . Hatta bu iş in takibini ma. 
halleden avukat Haydar hey ü. tüne 
alacakmı~ ! . 

Omer efc>ndi, hu rimyet üzerine. 
kah\'enin orta ında, sanki oğlunun 

i>Iüm hahcrini ilk defa almı:;; gibi ha~. 

ladı sümüğünü ~eke çeke, ı;;ızlana sız. 
lana, melul mclul a~lamaga ! Her. 
ke." etraftan ··Z;n·alh baba, zavallı 

baha! .• , diye söyleniyordu. Bir man. 
zarn ki, en katı yiirekliler bile da. 
yan:ımazdı buna!. 

.ı. 'eyse sözü uzatmıyalım , Ömer e. 
fendi hemen o s.aat avukat Haydar 
heye başvurdu. Bir istida yazıp mah. I 
kemeye ,·erdiler, davada ••müdahil,. 
-.ıfatmı aldılar. 

Gerçi Ömer efendi, Haydarbeyi a.
1 

vukat tuttu ama, ne olur ne olmaz. 
diyerek a,·ukadın bir g-ün bile peşini ı 
bırakmadı. Davanın her celsesinde, 
nü7.ullü ayağını ürüyerek hazır bu . . 
tundu ve mahkeme heyetinin mer ha .; 
metini, <:cvgili evlftdının hatırasill' 
zaptedemccli{i acı g ?7. yaş la rını kora. 
man mendiline içircrck, avhıınağa ~;- . 

i ·ştı?. 

t tc artık son ~ii rı grlm ic:. hii!rnı iiıı 

tefhimi saati yal. laşmıştı. l h ti" ar a r 
·\mer efenclinin lrnldda rıncla 1\ft;'ıf 

mral:ırın hışırtısı. en tatlı musiki 
ihi devam edivordu. lrinde hüyiik 

1İr merak ,·ardı . Baka l ım kuç lira 

:' "ikm.e rl~t"•lde··~i ! l{e~.dis~ he~ bin 

1

. 
ıstenuşti. Çok bırşcy degıl. Çok hırşe) 
•tej il ya.. 2:l ynşmcla dağ parr.ası gi. 
'ı i delikan 1ı lıir e\·ltı t lrn • hctmi~ti. ha. 
ldl·n •e!l ı;nl< hir.,ey ele· il! 

M··hkeme <ıırn..;ı onlara gelinec Ü. 
mer efendi, gene pe1< mnzlum bir ta. 
v11rla h:ikim 1erin huzuruna c;ıktı .I 
Epice de heyecanlıydı. Alacağı para. , 
ya çoktan alı mıc:: olmac::ına ra•;men ,j 
hPyt•canrna hir tiirlii hakim olamıyor. ı 
cin. T.., 7mı11at mi'ttnrı hcş hin ve~·a 

heş yüz ol <ıun. herhalde ma hal!P•le 
vazi ·etini l1irclen yüksel terek ti. l tk 

Bütün 
çeş ı t 

otel, bar ve gazinoların ın 72 
insanla dolup boşatdığı yer 

lspanyo.daıı ya::.lıyor: / .arı ile sizi parçalayaca k zanncdc<:t'ğı' 
Cephenin muttarik hareketlerin- 1 .ıiz dilenciler! Dünyanın hiçbir tıı!S 

den artık yorulmuş olan gözler İspan- lıııdn bu dilenc iler kadıır dikkatli }\51' 

yanın içinde bilhaı:ısa Salamanka ya .~r Ye bunlnr kadar suhülcUc hıı.tcl•' 
çevrilirse çok enteresan ~yler görüı : e kab ııy ' li sak .. t'ora tesadüf edt' 
aynı zamanda biraz da dinlenmiş olur. 1 fi' mezsin iz. H at1a soka"·lnrda şen ve 
Bu tarihi şehir tıpkı eski tarihtc!{İ vinçle oyn~yr..ıı çocu!.Iar bile uza~ 
Babilc b<>nzemektedir. 11 \~ 

ı:ıiz i gorilr ;;:•rm~z b ·1e ncıkiı bir tıı 
Karargah kurınuş general F rnnko· ıf.t' 

al.rhr ki kalbin izi mUtee::sir etllle 
dan tutunuz da ayakları çıplak Faslı 
İspanya askerlerine kadar hnrple a z lerı mtim '•ün ılcğiMir. 
çok alıi.kası bulunan bütiln tsranyol- 1 Otelin kapısından i ~eriye girer g~ 
lara ,.~ ecnebıtere bum da mutlak su- 'lıez sizi b r SJC"ak d, l~nsilc tall811 

rette t.c.<>.:·ufüf cd&siniz. ı gibi Us t lerindc t~ıdıkları mitf2:~Y~ 
Benim ilk ev,·cl kime rastgcld iıJimi !erle siliı.hb bir milli c:.sker ı..-unı 

söylersem siz de ~a şıp kalırsın ız: Al- karşıhyor. Bu mitralyözler fennin 
. man amirah Bcm ile Alman bahriye 

1 
sanı ölr!linnek için en son icsdıd 

sinin üç gilzide zabitine rastladım. ı Etraflarında surahi gibi sıralan~ 

Ressamı : Münif Fehim 

i~ olarnh. hu davada müdahil sıfatrnı 1 
aldığı günclenheri \'ere.siyeye razı olan 
bakkalın hesabını ke.-:ecckti. I\:endisi. 

Nircmverg knıvazörünUn kumanda- ' rnplarından aynı dakikada pek ç 
nı olan bu ıımiral kim bilir ne nıaksat-

kurı}un fırlattıkları anlaşılıyor. 
la.rla buralarda dola.~ıyor. Alman ge- l; t 
nıileıiııin çokt.'\nberi İspanya faciasına Grandc llotcl "İstihlfısı hnre ·c 
bilfiil müdahale etmek kararı wrdik- nfn., kalbidir. Millici İspanyolların ~ 

· d Çok k 1 t.iin kararları bumda verilmekte ne bir efö o:e alacak, bir ağızlık, bir teri söylcnıp uruyor. mcvsu 1 }et 
teshih.. Bir ele arlık lokumuna tavla 1 kaynaktan ald,ğım haberlere göre Kn- b~itiin hummalı ha re!•et ve faııUyct ( 

oynıyahilecekti. Paranın geriye ka.

1 lan kısmını bir çıkına koyacak, ~ıkı. 
nrn üstüne düğiim diiğüm üstüne ya. 
parak saklıyacaktı. Artık hu dünya. 
da sıkıntı çekmiyecekti. Kola) değil , 

bu parayı ciğerparesi, sevgili evffıdı 

mukabilinde elde ediyordu Bu para. 
ra ona göre \'e o nisbette ehemmiyet 

diske her gün talim görmüş Faslı as- burndan idare cdilmek~edir. ö~·le b 
kerler nakledilmektedir . hareket ki değme gitsin .. 

Netekim dün de iki tabur getiril- İçeriye girdiğim vaki t tek kollıl {t 

miştir. Fransız gazetecileri amiraJ Be- gözlü general Milas Astrayı knrŞJ51 
1 

min burada bulunmasını türlü tiirlii da !'Wlıim vaziyetinde dunın iki ıııbl 
tefsir ediyorlar. Bunlar Almanyanın ile konuşuyor gör düm. Karşısınd'!. 
Versay muahedes inin lSl · 190 mad- ~.ahillerin bu genı>rıı lın knhı·nmaııllıı 
delerine göre harp gemileri yapmak· -" 
tan ve donanmaya malik olmaktan na hürmet C't.tıklPri ba kw!arında.Il ~ 

lliiküm uzun uzun, kaza tarif ve menedilmiş olduğı;nu ve· yine aynı mu· z.füyordu. Öbür tarafta başın~ 
t · d"I k k dd 1 · ·· ahedenı·n 141 - 145 ı"ncı· maddelerı·nın· şah dib.el lıııekle meHgul bir ask .• 

,·ermek liızımdı. 

n.-;\"11" e ı ere ·, ·an un ma e erı ~oy. "' 
· sara.hatına go··ı·c Almanyanın e~-..ı: vanmn vaklasıp ."'eneral Frank°''. leneı·ek okunuyordu. ~ıhayet sıra ,.....,-u.ı J .~ ~ 

tazminata gclmi)tİ: :;oo lira!. olarak Fas ÜT.erinde hiçbir hak iddia bııldunı . Frankrmıın istirahat ı.ıırrt)'ı• 
Ümer efendi, ka7anın ta$\'irine a it etmiyeceğini taahhüt etmiş bulunduğu tarı Jl(>k az olduğunu işitmiş idinl· 11 

nu söyleyip cluruyoılar . nC' hu ı·c\•ahı alcl ıın. GirdWm s:ı.Ioı:ııı s.-ıtırlar okunurken, sanki o müthi~ 

manzarayı görmemek için gözlerini 
kapamıştı . (:lOO) lirayı i:;;itince göz. 
eri ciört açıldı!. 

O gün mahallede herkes ona, (fı. 

l(aralrk kötü şey!), imrenerek, kah~ 
hasetle, kfıh ı:-ıpta ile baktı lar! 

lhtiyar a<:, şirket veznesinden pa. 
ralarr a lırlıen, görülecek haldeydi. 
Paraları en az on defa saydı, biraz 
t,irJi ve ~ ırtık olanlannı değiştirtti. 
Sonra ht•:ı yiiz lirayı yeleğinin iç ce. 
hine ~ıkı sıli.T yerlc~tirdi. Muvakkat i 
bir canhltkl:ı, niizullü ..:.ol ayağını ya. 
n sürii~·erek e,·inin yolunu tuttu. Bu il 
clefa genç ve güzel karısı da yanında 
idi. j 

Kahveye hiç uğramadı, do;tru eve 
gittiler. Genç ,.e giizel karısı ona ltö. 1 
fliiklii hir yorp.-ıın 1 "k kah,·e..:; j picoirdi. · 
K-..rısile ne zamadır aralan düzel. 
mi ·ti! 

Ömer ef endi, ~·ele~ini rıkarmadan 1 
~ece para ile birlikte ~-attı. Parayı uy . 

1 
kusunrla ve rüyasında sık sık yokla . 
yor, evde çıt olsa derh al k ulak ka. 
hartıyordn. Pak:ıt huna rağm<'n sa. 
hahleyin uyandığı zaman, kapının 

yarı aralık oldıı~unu ve paranın yele!< 
cehindr1ti verinde yeller esti~ini, deh . 
şetle gördü. J{a dın da yanında yoktu! 

Ömer efendi. gene eski yoksul ha. 
lile kahvede oturuyor. hayırsız evla. 
dın dirisinden hayı r gelmedikten son. 

Alman amiralı burada Almanyarun bir kö~"sİ ndc ihtiyar gen~ral K8~ 
Burgos hükumetini tanıdıktan sonra nellnyı sarı bir Alman tayyatocl ~ 
gönderdiği maelahatgüzarı tarafından tinin yanaklarını okşayarak Hitife~ 
misafir edilmektedir. Fakat amiral vanın rriilAr:ken l!Örıfüm 7R rcı•~..1 
daima Burgosun en büyuk ot~li olup bulunanJm ihtiyar general bernbtr 
tamamile Alman tayyarecilerine talı- saçlnrile pek dinç ve çevik görün111~: 
sis edilmiş bulunan Grande Hotel de tcdir. Milliciler en eski general bil',.. 
bulunmaktadır. Bu otel Salamankanm nan Kabenellaya ilk önce İspanya de! 
umumi b"r ordu merkezi sayılabilir. · 1 d. lcHnin reisi unvanını vprmış er ı . ~-ı· 
General Franko, general Kabenello Fakat sonradan Kabenelladan 11" 

Af'!ray ile isyanın bütün biiyük 1.abit- yük askeri müfettiş unvanını al~ 
lcri; yabancı askeri m uralıhaslar; "ı;V' 

Franko hükümet reisi ilan edilnıı.. f 
hep burada toplanıyorlar. Sabahları }ıh 
cepheye ~idip harp faaliy~t inde bu· • Bu def;iş:kliktcn ihtiyar gencrrl d:ıJ' 
lunduktan sonra al·şn.mları dönen İ!'I· mütees!'ir olma~ış bil~is yaşın Jf 
nanvol , .A lma!l \·e İt.al ·an tavyorecile- beklenmiyecek bır faohyetle çaıış:wı 
ri bu otelde toplanıp gilndiiz'cü hare tır. ~aJamankanm tarihteki rrıe JO' 
ketlerini birbi rlerine anlatıyorlar. ve hep dini ve ruhani hareketler ile dO?f' 
ertesi günün faaliyetlerini tayin edi· dur. Ünİ\·ers"tesi 14 üncü asırda er 
vorfar. risten sonra dünyanın ikinci ürıi~, 

Otern salonl:ır1. holler; barları. ti.i- sitesidir. Profesörler irJn kralın b g,J 

tun içilen mıı '1:ıll cri sanki bir çehre runda bnş'arı kapalı olarak bulunı11 " 
ve lisan Babili. Potinli, <+·meli. hak" hakları vardı. Bu kadim ünh•ets ·~~ 
ba~ örlülü, kırmızı pfüıl·üllH. tabanca- 7."yarete "'ittiğimde hiçbir talebt ti 
larla r,öğüsleri moT.ayil< r(hi nif":ınlı lamadım. Kız ve erl:ek tütün t ;< jt 
generaller Ve zab"tler karıınTn Öniind<' iinh•ersifeye iki yüz metre mcSC •C r 
tüfekli bir asker ile bir kar .. bineri ne- büyUk Pl~ ta 1\Iayor meydanında to 
feri nöbetçi. Azıcık ötede dua ve rica- lanmrnlardı. 

11
• 

ra ölüsünden mi hayır gclecel;ti 1.a. 
ten !. Diyerek biitün kab:ıhati ölen 
oğluna yükletiyor, o günden sonra yü. 
zünü görmedi~i g:rnç ve giizel karı~ı. 
nın üstü ne gene de toz ko11durmu. 
yor du!. 

Bu ~üyük meydanda 72X 7S eb'fd~. 
da 90 tak vardır. Burada her gt;r ;,. 
atlerce ~a.!amankalılar gezerler ci~ 
!'}ırlar adeta g·ençlerin kort maboJll· • 

Burada ki faaliyetleri insanın ~
laması mümkiin dc~Htlir. Kaifı!l ti' 

v t0r 

:······································,·······································································································································: erkekler; çoluk çocuk hep burada QD' 
lanmıs gC'zio dolnc::ıp duruyorlar , 

. rl•' 
cuklar bağnp çıı.ğmp oynuY0 ı1 : 
Gaz.ete satıcılarının yüksek se:jıe 1111 

. toJllo 
gezenlerın ayak patırd'ları: o . {e1 

. . 
1 Esnafın Dert erini Dir.liyoruz l 
: : ··················································································-···························································································· 

Köm ür ih tı karına krm 'er sebep o uyor? 
lstanbulda soğuklar başlar başlamaz odun ve kömür dert 
leri de başlar ve daima kömürcülerden ş:kayet sesi yük
selir. Bu yıl da bu ezeli da\"a birkaç defa tazelendi. fi
yatlar arttığı takdirde belediyenin nark koyacağı yazıldı. 

Bu sene Bulgarya kömürü de tamamile satıldı . Ge
çen sene 14 milyon kilo takas verilmişti. Bu sene 20 mil
yon kilo verildiği halde satılmış. Son parti gelen motörlcr 
fiyatın yükselmesini beklediler ve fazla fiyata satmağa 
başladılar. Bu da gösteriyor ki, perakendeciler, daima 
toptancılara tabidirler. Eğer soğuklar artar da fiyatlar 
yükselirse bu kabahat de toptancılarındır . 

klaksonların acı sadaJarı; seyrJ~ W 
memurunun düdüğü ve nihayet :-ııııııı· 
rm heps!nin fevkinde :ı.ske.rlerırı 61 
reketleri. Sanki bir mahfer .. s~,-e 
iki sinema var. E'ri!'!i pazartesı. 5 s.ıııı' 
çarşamba günh·ri öteki de hııft 

Şehrin muhtC'lif semtlerindeki komürcülerle konu
~arak fik irlerini s0rduk. Perakende satıcıların hemen 
hepsi vaziyetlerinden şıkayet etmektedirler. Bir kömür
cii kömiir dl'rdini söyle IHil:isa etti: 

- Belediyenin nark koyması herkesten önce dük
kanda kömür satanları memnun edecektir. Çünkü nark 
yalnız bi7.C değil toptancılara ela ı;funil olacaktır \'C bu 
\'aziyet tc b izim kazancımız da halkın gözüne cok görün
... : .. ,.. p' ·•ı .. T'\ iilrl·.; .. ('•la .. rl'li ..... n tont:ır .,:ıt~rl ~ ···~ esiri-

dir1cr. Size !cü~ük bir misal. Kömi.iriin kilosu yüz on pa
r a il en toptancı : 

- Bu k ömiirlcr yaştır. bekle iy isi "'C1ccek .. diy~ .:;a\ 
saklar ve sonra bana üç kuruş otuz paradan kömiir sattı. 

lstanbulda en az iki ay kafi gcltcek stok kömüı var
dır. Bunlar, çok ucuza alınmıştır. Zaten toptancılar, kö
mürü altmış para, iki kunıı;ıtan fazlaya almazlıır. Ekmek 
gibi kömürün de zaruri bir ihtiy:ıç olduğuna göre narh 
derhal konmalı.,. 

Bundan b:ıııka bizim öğrendiğimize göre ekseri kö
mürler karış ık satılmaktadır. Bu da perakendecilerin 
eli ile yapılmaktadır. İyi kömür \ 'e orta kömiirle r.ok ucu-
1.a alınan kömürler kal'ı~tırılmakta Ye o suretle satılmak
tadır . 

diğer giinlerindc oynuyor. clJll' 

Saat dokuzdan sonra kızlar. J<il 
1
,r· 

. ·a·,,·ol° lnr erkeklf'r(' veda ro ı p gı ı_, dl' 
Erkekler de barlara mcyhanclcı-e il~' 
ğıhp birime ka<leh yuvarlarkcll ~uı]I' 
cilerin harp hareketi raporlarınJ ri' 

T evle 
yarlar. Sonra saat onda çekı ıp utoı' 

ne dönüyorlar. Saat onda şehrin b ~ 
ıı::ıkları sönmüştür. Şehir t:ıyyıı.ri'tıe~ 
yarefnden hoşlanm,vor. Bu srıı. ·~ 

0,,,Jtıı~ 
sonra artık ~hirde her ~y " 
dalıyor. 
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bKONOMi Polis Haberleri 

Kaza yapan bir 
Yunan kuru üzüm- şoför bayıldı 
)eri Amerikadan Kızıltoprakta Zühtü p~ mahalle-

sine gitmekte olan şoför Münirin ida-
gerİ ye çevrildi resindeki 32 numaralı otomobil Tah
Yunanistanm Birleşik Amerikaya ta köprüsü caddesinden geçen Leman 

olan kuru üzüm ihracatı büyük bi .. sek· adında bir kıza çarpmamak için otomo
teye uğramıştır. Birleşik Amerika dev . bili yana almak istemiş, fakat bu ma
letleri sıhhi §eraitc uygun görülmiyen nevra da tramvay direğine çarpmifJ 
Yunan kuru üzümlerini geri çevirmiş vel ve direği kırmıııtır. Çarpma. neticesin
Amerikaya ithalini menetmek üzere teü- de yaşlı olan §Oför Münir bayılmıştır. 
bir almıştır. Bu vaziyet karşısında Yu. Yaralı hastahaneye kaldınlınıştır • 
nan tacirleri işe girişmekten çekinmek . ALACAK YVZVN DEN - Ll.ngada 
tedirler. Bundan böyle Yunan hükfime- 83 numarada oturan İsmail ile Nişan
ti Amerikaya olan kuru üzüm ihracının ca çeşme sokakta 62 numarada oturan 
teşvik maksadile Amerika tarafından Mehmedin aralarında alacak yüzünden 
geri çevrilen üzümleri sahiplerine bü . kaYga çıkmış; İsmail sopa ile Mehme
yük zararlara uğramamalarını temin içi:ı di başından yaralamıştır. 
1.000 kiloda 2.000 drahmi para tazmi • YARADADI - Şoför Bckirin idare-
natı vermeği taahhüt etmiştir. resindeki otomobil Küçükpazardan 

DÜNYA PAMUK ISTIHSAU geçerken Ahmet isminde birine çarpa-
F AZLALAŞIYOR rak vücudunun muhtelif yerlerinden 

yaralamıştır . 
1936 yılındaki cihan pamuk istihsa - KADP DURMASINDAN /Ki ôlVM 

latı her balyası 478 libre olmak üzere 
- Fatihte Ömer p~a c:ıddesinde 9 nu-

29,779,000 balyayı bulmuştur. 1935 yı- maradn oturan Bekir Ömer adında bi
lındaki istihsalat 25,770,000 balya 1934 

ri Fatihten Sultanahmede tramvayla 
de 23,520,000 balya idi. l l gelirken birdenbire iizerine fen:ı.hk 
BULGAR ST AN NELER HRAÇ gelmiş ve düşüp ülmü5tür. Yapılan 

ETI1? muayene neticesinde I3ckirin kalp dur-
Bulgariııtanın Varna limanından mev masınclan öldüğü anlaşılmıştır. 

sim ba~rndan 30-11-936 ya kadar 70 Fatih nacı Uveys mahnllesinde E
milyon leva değerinde hububat bilhas - min Bahri camii arasında oturan 40 
sa buğday ve kuru fasulye ihraç edil • ya.slarmda Ahmet dün akşam evinde 
diği bildirilmektedir. italyaya 17,281,000 birdenbire ölmüştür. Yapılan muaye
İngiltereye 9,345,000 kilo buğday sev- nede kalp durmasından öldüğü tahak-
kedilmiştir. kuk etmiştir . 

Bu müddet zarfında gene Bulgaris - --------------
tandan 40 milyon leva değerinde ayçi -
çeği tohumu, 4,784,000 kilo sopa fa -
sulyesi ihraç olunmuştur. 

ALMAN - HOLANDA TiCA
RET ANLAŞMASI 

J.lmanya - Holanda arasında 1937 
11lı için hazırlanmakta olan ticaret an -
!aşmasının neticelenmek üzere olduğu 
bildirilmektedir. Holanda. bu yıl zarfın
:la A~manyaya mühim mikdarda ham 
-...,ahımı ve gıda maddeleri ithal edecek-
.i:-. 

KALlFORNIY ADA CEVJZ 
REKOLn:.51 

Mühk1 ceviz miistahsili memleket · 
.:den o1an Kaliforni: .tda bu seneki ce
ıiz rekoltesi 658.000 çuval olarak tes
bit cdilmistir. Geçen seneki rekolte 
845,000 çuvaldı. 

Rom an11a yollle ihr114j 
ed"len ma!!ar 

Romaı ynda yumurta gibi hayvan 
r •• üstahs"l:ltmı nakleden her vagonun 
,.yrı birer men.se şehadetnamesi olmn
~ ı icap etmektedir. 

Romanya yolu He ihraç edilen mal
ların yalnız bir menşe şehadetnamesi 
olduğundan kontrol muamelesinde 
güçlük hasıl olmaktadır. Bunun için 
alakadar ihracatçı tüccarlarımrza bu 
yol ile yapılacak ıhrncat için ayn bi
rer men~e şehadetnamesinin gönde
rilmesi lazım geldiği bildirilmiştir. 

1
-Karıncaların Hayatı -

Dün ve Ynrın Kitııplarındandır 1 
Fiyatı 7 5 kuruştur 

KISA HABERLER 

Devlet eline geçmiıı olan Avrupa hattın_ 
da ycnl tarL'.'c mny1sm onunda değişecek ve 
Devlet dcmiryoııan tarifeleri ile ahenkli bir 
şekle girecektir. 

• İnhisarlar lclı:ı.resl memurlarının maa§ • 
larmdıı.n tekaUUUlt aidatının \'erg11ere ka • 
rt§trrılmnsı surcWe fazla kesllmi!! olan pa • 
ralar kendilerine inde etlilmlştir. 

• Veld11er heyeti iplik buhranını önle 

mck için pamuk iplfülerinln g{lmrUk rcalm. 
!erinde yeniden tenzllt\t yapmaya karar ver 
mlşUr. 

• On beu gUndenberl Üsl<Udarda l<öyler do 
'iliı.lill oıdi\t:u h llle-1;-emş-mlkyasta nğaç dl. 
kllmcyc bnşlnnmıştır. 

• 1ht111\s cUrmUnden maznun noter Saltı • 
hattın 500 lira mall kefaletle tahliye edil _ 
mt,Ur. 

• lzmlr limnnmda biriken ticaret maııarı_ 
nm naklini temin içln 1zmlre gidon tleıı.rct 
direktörü MUfit Necdet dönmUştUr. 

• tsvfçrenln Ttlrldye elçisi Mösyö Mnrtın 
MISll' clçlllı!t \'aZlfestnı gördUğU gibi Butga -
rlstruı elçllll.;1ni de Uz"rine alm19tır. 

• üniversite ros.'lthancsl tarnfmdan takip 
edilen 036 ltflsufun::ı. alt vaziyet tcsblt edil. 
mıııur. Yakında bir de kitap çıkanlneaktır. 

• önUmUzdekl te rlnievvclde Ankarada 
Sıhlınt Vekilinin reisli~ altında lıir kongre 
toplanacnktr. Kongrede neslin ıslahı mcsc. 
lesinin tetkik ctlileceğt haber verilmektedir. 

• Samntyıı.d:ı. btışmdan ynrnlnnarak öldU -
rUlcn Recep adlı çocuğa alt lıtenllen yardım. 
cı tahkikatın bugUn mUddclumumlllğe veril 

mcsi beklenmektedir. 
• İstanbul belediye.si ile eııki terkoıı şlr 

keU anı.tmıda yapılan muknvelo mucibince 

tnnhhUt edilen paranın 936 seneslne alt son 
taksiti Merkez Bnnknsına yatırılmıştır. 

• Zlrıınt Vcldı.Ictl tıı.rafmdan yUksck ZlrtL 
at c.ruıutU.SU orman fnkUltesinln orman yeti§_ 
tlrme l<UrsUsU profcsörlUğUno tayin edilen 
profesör Çcrmtık 1stanbulo. &elerek va1JfesL 
ne başlamıştır. 

ASI AMIYAN ADAM 
Nakleden: 

.._ ____ ,_ Hikmet Mi..inir 
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llapishane müdürü ('on Lhe fısa., 

hını yatıştırıcı hir içl.i ,·ermek istedi. 
Faknt o. haşr clleı·i arasında, aptal. 
laşmış gibi, se.'\Siz bir halele cluru)or. 
du. Bir marango1; cn<rırıldı, kapağın 
sürgülerinin i) ice açılıp kap:ınmnsmı 
temin eden bazr tadilfıt yapıldı. F<l. 
kat nrtık bu hazırlıklar, Con IJİ) i a.c:. 
mak için değildi. 1 

ll:ıpishnne papqZI ron Linin yanı. 
na geldi. Ve titrek bir se. le kendi. 
sine dedi ld: 

- Olkenin kanununa l!Öre, artı!, 
sen nsılamazsın. 

Bu esnada kilisenin mütemadiyen 
çalmakta ol:ın çanı birdenbire durdu. 
Ortalığı koyu bir sükunet kapladı. O 
kndar ki hapishanenin a\•lusundaki 
ser~elerin ötilşleri işitiliyordu. 

"Asılamryan adam,, Con J .. i, tek. 

rar hapishanedeki hücresine gönde. 
rilcli. Bundan sonra ebedi hapse mah. 
ki'ım edilmişti. lcta.mdan ebedi hap. 
sc. Fakat Con Li, ölümün acısını ü~ 
defa clu) muştu. 

Con l,i yirmi iki sene sonra da ser. 
best hırnkıldı 

Lal.in başından geçen bu ha<lLe, 
cinaıyat kitaplarına en meşhur vaka 
olarak f,:ıydcdilnıic:tir. 

O zam:ındanberi kimse, bu idamın 
esrarını halledememiştir. 

Mantıkca izah edilemiyen bir mc. 
:sele .. 

..\caba iizerinde mahki'ım bulundu. 
ğu zaman. sUrgil neden li'lemiyordu? 
Ve hapishane adamları cıktrğı vakit, 
aynı siirgii miikemm<'l surette ic:Jiyor. 
dul. 

Testere ile yapılan ameliye esna. 

öCLE NEŞRIY A Ti: 
Saat 12,30 Pllkla Türk muaikiat. 12,~ ha 

vadls. 13,05 Plll.kla haflf mUzlk. 13,25 - 14 

Muhtelif pIA.k ne§rlyatr. 

AK.ŞAM NEŞRlYATl: 
Saat 18,30 PlA.kla dam mustklst. 19.30 ço 

cuklara masal. 1. Galip. 20,00 Rifat ve arka 

daşları tarafmdan Türk muslklsl ve halk ~ 

kılan. 20,30 Bay Ömer Rıza taratmdan arap 

ça havadis. 20,45 Safiye ve arkadaşları tara 

fmdan Ttlrk musikisi ve halk gıarkıları. 21,15 

Saat aynrı ve, Şehir tiyatrosu dram kısmı 

taratmdan blr temsil. 22,00 Ajans ve borsa 

haberleri ve ertesi gUnUn programı. 22,30 

plA.kla sololar. 23,00 Son. 

Paao.rtcsl RALI 

Takvim 18 rr. Ka. 19 n. Ki. 
======I S Zilkade 6 Zilkade 

G11n doğ°'ışu 
n Un tıa t.ıfl 

Sabah namazı 
ogıe namazı 

( klndl nl\tnllZI 

Yllt.'11 nl\mAV 

tmııaıı. 

Yıım geçen gtlnler1 
YıJm kalan gü.nlt"rl 

7 2~ 7 23 
17.08 17.09 
fi 20 b 20 

1225 1225 
l 4 ,:'i;l 14.54 
17,08 17 09 
18 43 1844 
5 58 5,37 

18 19 
3~l 345 

DUnkU hava 

•• ' ı'ı'ı. rasat evinin verdiği malii
mata göre dün saat 14 de barometre 
769 du. En çok hararet 4,1, en az sıfır 
rüzgar poyrazdan saniyede beş metre 
süratle esmiştir. 
Yağan erimi!) olmakla. beraber 3-4 

santimetre ka.dar y~Ntlığı tahmin edil
mektedir. 

Vahşi kurtlar 
Kogun sürülerini dağlara 

sürüqorlar 

Konyada görüimemiş dere· 
cede 'iddetli kış var 

Konya (Hususi) - Son yirmi dört 
saat zarfında fasıla.sız kar yağdı. Kon
ya şimdiye kadar böyle şiddetli kış ve 
bu kadar fazla kar görmemi~tir. Ba
zı kazalarla münakalat kesilmiştir. 
Karamanın birçok ağılla.nna kurt 

sürüleri hücum ederek koyunların bü
yUk bir kısmını telef etmişler ve kalan 
kısmını da dağlara sUrmüşlerdir. 

Bir kadın ve bir erkek feci surette 
ölmüşlerdir. Erkek kurtlar tarafından 
parça.lanmış; kadın soğuklan donmuş

tur. Kapanan yolları açmak için amele 
ekipleri çalışmaktadır. 

Sey/apfan sonra qık1fan 
yerler tamir edilı yor 
Adana, (Hususi) - SeylApta yıkı. 

lan sedlerin tamirine devam edilmek. 
le beraber son günlerde yağmurların 
hu faaliyete çok sekte verdiği anla. 
~ılmıştır. 

Her semtteki sedlerin inşaatı hep 
birden yapıldığından henüz hiç hirbi 

~~ıtt.BiR ~ABiTiN 
1 ~ ~ATIR,ALAP 

Anlatan: Menllkll Haydar 
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Aman 
Bu 

beyefendi, bana yardım et· 
beladan mahvolacağım 

'" - Aman beyefendi, bana ya.rdJJll Gündüzleri hep beraber gez.iyor, eğ. 
leniyorduk. Yiyor, içiyorduk. Bir gün 
iskele civarında büyük bir gazinoda 
oturduk. Gazino sahibi olan Rum bi-
ze geldi: 

- Efendim, bu gece bir İspanyol 
takımı var. Fevkalade jimanstikler, 
türlü türlü marifetler yapacaklar. Son 
ra gayet güzel matmnzeller dekolte o
larak dansedeceklcr, Polka, kavril oy
nıyacaklar, hülasa pek çok güzel oyun
lar seyredeceksiniz. Gelirseniz çok 
memnun olursunuz. Altı beyaz mecidi
ye verenler misli görülmemiş şeyler 

seyredecekler.,, 

Dedi. 
Müla.zim Ali efendi ile beraber ik:

miz kaldık. ötekiler istemediler. Va
pura gittiler. Gazinodan çıktık. Gezin
dik. "temek yiyip akşamdan sonra gel
dik. Gazino bayraklarla süslenmişti. 
Fakat ·buraya konulan bayraklar hep 
İngiliz, Rus, Alman, Fransız gibi dev
letlere aitti. Türk bayrağı Yunan bay
rağile en aşağıya yanyana konmuştu. 

Ben hemen gazino sahibini çağır-
dım: · 

Bu belfıdan mahvolacağım.,, 
Dedi. (!& 
Bu arada pencereleri kırarak 

nya kaçanlar görülUyordu. Gaziıl"', 
ya acıdım. Peki, dedim. Amerikııl' 
kerlerin yanına giderek tercünıail 
sıtasile konuştum. 

Amerika bayra.,,Oına l::ilerek hBJ\I. 
yapılmamış olduğunu, ortada sa 
bir kaza eserinden başka bir §C~ 
lunmadığmı anlattım. İzahatını. 

ne bunlar askerce selii.m vererek 
döndüler. 

tzmird ·· ·· k ldık tzmirde f:i e uç gun a . ~ 

pek serbest bıraktılar. Bende .b:ı ~ 
dan mevrus bir tabiat vardır kı el 
olan parayı herkesle beraber yiyiP • 
mektir. Onun için beni muhnfııt-' 
tmd:ı götürmeğe memur olan a~ 
ra hemen hiç masraf ettirıniYO , 

Ü?.crimde bulunan eşyadan b~ 
na gittiğini zannettiklerimi b ~ 
ediyordum. Onun için ad:ımln.~, ıı:. 
adam akıllı zcnz;n, yahut bil)'ll~~ 
istinatgfı.hı olan kimse s:ını~· ~ 
Mümkün olduğu kadar bana 1)11 

met eyliyorlardr. . ~ 
- Bu !zmir kimlerindir?.,, 
Dedim. Sancakların tertip 

değiştirttim. 

lzmirde bulunduğum sırada btr 
§eklini tngili:ı: konsoloshanesi kavası ~1., 

Adamlanmm ya.runda bana konS
0t!' 

ta.n eelfır.ı getirip yanına dave~ 
Ben bu daveti kabul etmediın· 

Gazino gayet büyük idi. Karşısında 
üç metre yük.sekliğinde hususi bir oda 
vardı. Burada amiral sandığım birisi 
kumpanyanın en güzel kızlarından bi
rine gönül vermişti. Şampanya sandık 
ları muttasıl açılıp boşanıyordu. Gelen 
müşterilerden hemen hepsi bu şa.mpan 
yalardan içti. Fakat şişelerdcden biri 
açılırken kazara patladı. Tesadüfi ola
rak Amerika bandırasını pisledi. Gazi
nodaki Amerika bahriyelilerindcn biri 
bunu gördü. Bir arkada§ı ile beraber 
kalktılar. Mevsim kış, olduğundan he
men sırtlarındaki kaputları çıkardılar. 
Gemicilere mahsus uçlan sivri bıçak
ları çektiler. Amiralm Ü?..crine hücum 
ettiler. Meğer benim amiral dediğim 
bir Rus ?.ırhlısında mlilazim imi~. Rus 
zabitleri o :r.amanlar en gayet zengin 
ve büyük ailelerden seçilirmL5. Mujik 
dedikleri ve esir gibi kullandıkları 

aşağı tabakadan kimseyi almazlarmIB. 
Bu mülfızim dahi milyoner 1 ... '\deymiş. 

Rus mülazimi üzerine yapılan hücuma 
karşı hiç tel&.~ eseri göstermedi: 

- Geliniz, vallah ikinizi de Çarın 

başı için ayaklarnnın altında ezerim.,. 
diyordu. Btınun!a beraber giizel can
baz kızı hacı yatmaz gibi aşağıyn a.t
laynrak Amerikalılnnn önüne çıktı, 

Fra!lsızca. Rusrn. İngilizce birçok §ey
ler söyledi. Fakat Amerikalılara söz 
anlatamayınca. gazino sahibi bana ko~
tu 

kavas bana yüksek sesle: . ı'°" 
- Eğer muha.fızlanndan çckill '~ 

san buna hacet yoktur. Bir tsbtlr se 
ker gclmi5 olsa bile kimse gc11!1 J 
alamaz. Sen yalnız bana. bir pnı111 
nı ver.,, ,p; 

Demişti. Bu sözleri ooni muha! J; 
memur olanlnr da işitiyordu. ~u ı 
sı büyük bir rezalet ile defcttilll· 
dan dolayı muhafızlanmın ba~a ıJ 
maddi Ve manevi emniyetlcrı 0 
Fakat o zamanki hükumetin btı.._ıııı 
cedeki nüfusuzluğunu da ks.Ill"' 

içinde bir acı olarak kaldı. .. , 
tzmire gelişimizin üçüncü gUlltlfl· 

vapurumuza binerek tskendcrurı .ı; 
rekct ettik. Fa.kat bizim gemi o ~ 
ağır gidiyordu ki yolda tesadüf;· 
miz va.purla.rm hepsi bizi g 41 
Havanın da hakikaten fena olJJI~ 
yüzden rahatsızlığımızı artırı) 
Nih::ı.yet onuncu günü !skcndertJllıı. 
hal ile mr.ı.bildik. ,;-

İskenderun mahallini ehcnıtıW 1. 
hasebile diğer ka7.alaruan dnll~ 
mur idi. Hatta. burada bir de~ 
l•onsolo~hacesi vardı. Buradaki rO 
konsoloshanesinden de iltifat gli , 

}ı 
Aynı suretle )ine muavenet tc !."' 

ikmal ed İlmi Ş değ ildir. BÜ tün F e dl e. c::z:cıızzıı:m::::ıı::ııı:ıı::ıı~:s:ıa:m::::::ı:12:ı-.::::1a:::ılllZ!=s 

reddettim. Bunun seb2bi sonra.dp> 
!stanbuld3. padişa.lun gazbinc. u t.f 
da Şefik pı::ı. ile Hüseyin Daı~ t 
fından B:ı.sr:ı.y:ı f;ürgi.in edileccğı~ 
liğ olunduğu vakit pcrvas:zc:ı. ..,. 

rin inşaatının hemen aynı günlerde 
biteceği anlaşılmaktadır. 

Seyhan, secllerin hemen hemen 
her tarafında hiiyült t'Ukur1ar açmış 

sında hu knpakların şişmemiş veya 
herhangi diğer arızaya uğramamrş ol. 
cluğu ela anla5ılmrştı. 

Bu mesele asla maddi bir şekilde' 
izah edilecek gibi değildir. 

llazr dindnr1nr, Con Linin masumi.1 
yetini \'e ilı1hi bir himayeye mazhar 
olduğunu ileri sürdüler. Onun için 
de hir~ey diyemeyiz. 

Pakat rüyaya ne dersiniz 
İşin en karanlrk t.arnfı orası. 
Con Li, idamından bir gece evvel 

gördiiğü rüyayı, gardivanlara anlat. 
m1ş, onlar da müdüre söylemişler. 
miiclür de kiltil>c hu \akanın kayde. 
dilmesini emretmişti. Hadise kağıt 

iizerinde t<'shit edilmi~ olduğun göre 
mcy.suhtur da .. 

* • • 
Bu bahsi tamamlamadan evvel. 

si1.e aynı mevzu üzerinde bir fıkra 
daha an la tayım: 

Con Li, hapishanede meşhur rüya . 
sım gore dursun, aynı 7.amanda uzak. 
ta bir köydeki annesi de şayanı dik. 
kat bir rüya görm ii tü. 

('on · Linin annesi \"C baba.ı;;ı o gece 
mutadlarından pek geç olarak yata. 

olduğundan bunları doldurmak ir.in 
çok müşkiilat çekilmekte ve bu yüz. 
den de tamir işinin bitmesi uzamakta. 
clır. 

ğa girdiler. Fal.at bütün gece yata!, 
odasının kapısının tıkırdadığı işitildi. 
Masa üzerinde bir şamdanda mum 
yanıyordu. Şamdan devrilip ) er<' 
düştü. Mum ikiye bölüııdü, fnkat 
hfda yanmakta de,·am etti. :\ihayct 
Con Linin anne i uykuya dnl:ıbildi. 
Ve bu defa rüyasında Con Liyi idam 
scph:ı.sına götürülürken gördü. 

İdam ilmeği oğlunun boynuna t:1. 

kılmış ve ayağının altındnki kapaklar 
nçrlmıştı. Pakat bu sırada idam iı>i 

kopmuş \"e Con Li kapakların altın. 
cl:ıki bo5luğa, l;endisine hiç bir~cy ol. 
madan diişmüş. 

nu vakalar, Con Linin ann<'~i tn. 
rafından sonra hapishaneye gönderi. 
len bir mektuptan anlaşılmıştır. 

Masal, efsane 1~·rnnedilebilccek lıir 
hadise değil mi? Fakat bu bir haki. 
kattir. Ve cinayetler taihinin en es. 
rarengiz vakasıdır. 

SON 
(Beş güm kadar KURUN karileri. 

ne, nene 11/KMET M()N/R tarafın. 
dan lıazırlannı15 ve aynı dcrccelfu knr. 
ku cıe merak U!fandıran bir diğer lıa. 

kiki. lıika~ takdim edeceğiz.). 

v 1 ' d · t' M ~er v-aşagı ara... emış ım. Co iW 
bu sözüm İngilizlerin kulağına. ~te 
imiş. Bu sözüm ii.zcrine beni de . of 
rine kaydetm~ler imiş. Hı:ı.lbıP'~ 
kaçmak fikrini hayalim~ bile ge °"~ 
miştim. Çünkü zevcemi tnpınırc ı.ıl 
seviyordum. Kentli kendime .t\bd ~ 
midin ömrü bir gün nihaye~ ~1 
yahut bir gün mcmlclrnttc bır ıı' 

ol:ı.c .. k. herhalde bir gün lcurtult1Pı;ı;. 
mi tekrar göreceğim, diyorcluftl· ıııı1 
tatlı hulyalar ile vakit geçiriyordı:ıJl r. 

İskendcrunda. sahile civar 01 bif 
otele yerleştik iskele ynlnnındttG1tl 
güzel gazino vardı. Ben orayn 11~ 
Oradn yüzünden nezaket ve ; 
:ıknn bir zat ile karnıla~tım· J3ıl}C 
b 'Ik ·· ·· ·· "'zd b'. kadclı ana ı goruşuınu e ır ı; 

y:ık ikram etti Az zaman iç~dC~ 
CRüşti.i) olan bu .ınt ile ıc:evi~tılc. 

1
;/ 

fımdaki kalabalık muhafız uıl< ,J 
bakııra.k: . te>9' 

- Galiba hizmeti nazike ılC 
ediliyor.,, 

Dedi. r cndisine: flltf~ 
- Efot efendim, fevkalii.dC 5 

bir bilet kazandım . ., . ,_,P 
Diye cevap verdim. Söz sö~~~ 

Muhatabımın nereden nereye gı 
anlamak istedim: 
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Kış her tara ta 
şiddetli • 

geçıyor 

·Sinop civarına yağan k.arlardan sonra 
Yoilar tamamile kapandı,· Samsun 

treni kardan işliyemiyor 
Sivas, (Hususi) - Bu yıl Sivas ve 

Çevr • Za esıne yfğan karlardan sonra 
ı,,. ra - Suşehri arasındaki l\:arabayır 
"llhes· t la "' ı amamen kapanmış olduğun. 

11 
Posta nakliyatına bile vol \·eriJeme 

-ek · • aksateclır.. Su~ehri Ye ci\'arı postası 
§ad· llladan takip edilmek üzere Re. 
llıe 'Ye - Tokat yolu üzerinden gel. 

Ye başlamıstır. 
İl ~i~cr taraftan köy \'e il~e yo1ları 
de ırtıbat kesilmiş gibidir. Altı gün. 
tııenh~ri Samsun treni Sivasa geleme. 
!>'ektedir. Yağan fazla karlardan ti. 
/• C:atnlıbclde tren yolunu 6 - 7 met. 
?!~ ~adar yükseltmiştir. Samsun tre. 
z·ı ara saplanmıştır. Yalnız Samsun, 

1 
e arasında istemektedir. 

a Yolun bir a; encl açılması kin ı 
I> trıeıe çatıştırılmaktadır. lsfanl~ul j 

111~tasr da buraya üç gündenberi gel. 

S 
1Yordu. Bugün geldi. Halk sabır. 

· IZhkJ a gazetelere kavuştu. 
liAKIKTE ATLI SPOR 

llakik ilçe.sinin atlı ~por adile te. 

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

şekkül eden klübü, çevrede faaliyetli 
bir saha yaratmı;;tır 11~1' hafta mun. 
taz.:ı.man ntlı spor ve ciıit oyunları 

tertip edilmektedir. Ayrıca ilçede fır. 
sat bulundukça civar köylerdeki peh. 
Jivanlar il~eye getirilerek müsabaka 
ye güreşler de yapılmaktadır. 

HALI<.EVI LiSAN DERSLERi 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Ilalke\'i salonunda Almanca, Fran. 
sızca. dersleri ,·erilrneğe başlanacak. 

tır. Bunlardan başka ayrıca şehrin 
muhtelif köşelerinde hafü dershanele. 
ri de açılmak üzeredir. 

CER ATELYESI 

Bayındırlık idaresi tarafından Si. 
,·as istasyonunda yaptırılmakta olan 
cer atelyesi üzerind{'ki inşaat günden 
güne, süratlc ilerlemektedir. Haber 
verildiğine göre, 937 sonlarına doğru 
burasının inşaatı hitam bulacak ve ça. 
lışmaya başlıyacaktır. 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

1 0.000 FRANK KAZAllYOR . 
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o 

UM BARA. BIRE·, 
1000 

İLAN 
Bu yıl çıkan BAYER Sağlık Takvimi 
nin yapraklarında bulunan dünyanın 
her dilinden seçilmiş güzel sözlere 
(süzme sözler) başlığı konulmuştur . 
Bu tabir vecizeler kelimesi yerine 
kullanılmı~ olup bay Rıfat Kestelli· 
nin bu adla çıkan kitabile alakası ol
madığı, eserin değerine kıymet biç
mek istiyenlerin göz önüne almala
rını takvim sahiplerinden rica ede-. 
rım. 

Takvimin müellifi 

,- TARLADIR 

- ' ,, 

--
- .ıl/ ..,/' 111, 

:.~ /~ ..... 

,, 

Avrupaya talebe 
gönder"liyor 

Maden tetkik ve arama 
genel direktörlüğünden: 

enstitüsü 

1 - Maden Jeoloğu yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya "10" 
talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin aşat;-ıdaki şarlları h:ıiz olması la· 
zımclır. 

~eşhur bir sinemacı: 
Hugün Hollvud'da 

)'ahnz klasik güzellik 
kifayet etmiyor 

----------,------ A - Türk olm~k. 

l
lstc.nbut Lev3zım Amirliği 1 B - M~den ocakbrmda çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol • 

Satına ı m a nak, "Smhi muayene Anh:arada yap tlacaktrr.,, 

Komisyonu Hanları C - Lise mezunu olup Fransızca, Alman~, İngi!izce dillerden biri· 
._ __ , ____ •.•.------- ni okuyup yazabilmek. 

g·· 
tn:~de ~ -{olar ve zeka 100 dolar kıy"' 
te tedır. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
do~Çleşnıiş bir tenden daha fazla, 1000 

ar kıymetindedir. 

Ve~~nern~ artistlerin:~1 yakıcı ve kuv
onı 1 

ProJektörleri altında çalışırken 
ser:tırı. Yüzlerini çabuk soldurarak 
torı eştıren ve buruşturan bu projek· 
dUı erdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
~eıı~ltrnek ve güzelleştirmek için gü· 
tirı·ıl{ ll'lüesseselerinde bütün servetle-
8iı:ı 1 feda ediyorlardı. Fakat. bugün ... 
lle;rna stüdyo~arında klasik güzellik 
Ceğ· .Yıldız, kendi kendine tevessül ede
{]ft.1 basit bir tedbir sayesınde ciltleri· 

.ıOr \' ·ı~ • e ı ave ediyor: "Zanıanımız<la 

nin taravetfni viknye edebilirler. Vi' 
yana üniversicsi profesörü doktoı 

Stesj tarafından keşif ve genç hay-
vanlardan istihsal edilen cildi bcslcyi· 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim· 1 

di pembe rengindeki Tokalon kremin· 
de mevcuttur. Gece yatmazdao evvel 
kullandıkta, siz uyurken cildiniz: 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadıt 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
lcşmcğe muvaffak olabilir. Gündüzler 
rt ise (yağsız) beyaz rcngindekı Toka 
lon kremi kullandıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapıı 
tır VP cildi beyazlatıp gençleştirir. 

üdürlüğünden: 

ki\81 ilMuhanımen bedeli 950 lira olan 10,000 adet galvanizli askı teli lıal
t~ı ha~ l 000 adet g<'.lvanizli büyük te l halka, 10,000 adet ' galvanizli orta 
'illttıe .. ·a ve 15,000 adet lcüçü!< tel halka açık eksiltmeye konmuştur. Ek -
birıas "1 

5-2-937 Cuma günü saat 15 de İstanbul Telefon Müdürlüğü 
~iitı ~~a .7'apılncaktrr. llk teminat 71 lira 25 kuruştur. Nümuneleri her 
cıe ~ Udtırlüğümüz Levazım dairesinde görülebilir. Taliplmin aynı gün -
....._~ · e kacl"r teminat paralariic müracaatları. (3773) 

~--L b:- •e .~'~ ~~pla.•nd•a-n-dı_r_""!!.ı'ı Dün ,. Yann ~<~e küll;yahndand" 1 
~--... F..,ıy .. a .. tı•2•5-ku .. r .. u_:ş .. tu .. r ___ _:] Fiyatı 4 O kurnştur 

Ordu hastanelen ıçin bir yirmi beş w 

· d ~'-· .. t 1.~ b" .. .. D - Yaşı 18 den aş:ıgı 25 den yukarı oL":lamak. 
enın e iKi yuz o uz sew.z ın uç yuz M·· b 1 • ~·1 A 1 d M T A E ~· ... ·· d 1 S · k b' ş b 

937 
p 2 - us:ı aöa l:il~maru n.c:ır~ a . • . ns~ı~usun e _ u -

metre palas a ır u at azar - l .. b 1 • ih d k . .. .. b d İ bat 1937 günü yap1lacaktır. Acuıcak mus~ ~.ı<a un: ;:mm e "tzan • 
tesı gunu saat on eş otuz a stan • -
bulda Tophanede Satmalına Komis- mış olmakla beraber göndcrilec~k tabbelcrin ihraz etli!deri derece itibari • 

yonunda kapalı zarfl.a eksilhnesi ya- le (10) arasında bulunmak şarttır. 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3 - imtihan: Riyaziye, (heüde:e, cebir) Hayvantıt, f\!ebdat, Je~Joji, 
yüz kırk yedi bin yedi yüz kırk altı fizik, kimyadan ve yukarıda yazılı dil~::!rden b!rinden yapılacaktır. 

liradır. 4 - Tahsile gönderilecek olanb r iler!de tahsil müddetleri kada~ mec· 
nk teminab sekiz bin alb yüz o - buri hjzmete tabi olduhl:ırmd:m, bu husus!a mükellefiyetlerini tevsik et • 

tuz yedi lira otuz kuruştur. Nümu • mek üzere bir taahhülna.."lle verece!der ve bunun için de muteber kefil 
nesi İstanbulda Tophanede Satın.al • göstereceklerdir. 
ma Komisyonunda görülebilir. Sart- 5 - lstiyenlerin nüfus hüviyet cüzd:ı.nmı, hüsnüh<ıl varakasını, mek
namcsi yedi yüz kırk kuruş mukabi· lep şehadetnarr.esini veya bunların t c5di~di birer suretlerini 4 kıt'a fotoğ
linde Komisyondan alınır. lsteklile - raf ve dilekçelerini 28-1-1937 Pe ·şe=:ıbe günü ak'}:ımma kadar Anka· 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün- rada M. T. A. Enstitüsü Genel Dircktörlüüüne göndermeleri ve 29/ 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 1 / 937 cuma günü sıhhi muayeneleri yaptml'll:lk üzere öğleden evvel bav 
beraber tc!dif mektuplarını ihale sa- Hasan Apaı-tımanındaki En:.iii.ü d:ıiresincle bulWL"ll:ıfan ilt n olunur. 
atinden bir saat evvel Komisyona (2118) (3573) 
vermeleri. (285) (164) 

... .y. 

Yedek Subay Okulu için 4380 f stanbul Telefon Müdürlüg"' ünden: 
metı·e yatak ve yaztık çarşaflığı bez 

2-Şubat-937 Salı günü saat 14,30 Muhammen bedeli 1275 lira ol an 1500 adet 1, 1/ 2 metroluk üçlü 
da Tophanede .Satmalma Komisyo. kordon, 250 adet 2 1/ 2 metroluk be yaz, 250 adet kırmızı ve 250 adet ye· 
nunda açık eksıltmesi yapılacaktır. r.il santral kordonu acık eksiltmeye konmuştur. Eksilbnesi 5-2-37 Cuma 
Tahınin bedeli 3l53 lira 60 kuruş • ~iinü saat 15 de lsta~bul Telefon müdürlüğü binasında yapılacaktır. llk te
tur· Şartname ve f ümunesi Komis • min::ıt 95 lira 63 kurustur. Sartnamesi her gün parasız olarak Levazun da • 
Y?nda .görüI:bilir. steklilerin. kanu • iresinden almabilir.Taİiplerin aynı gün :le en geç saat 14 e kadar teminat pa
nı vcsıkalanle beraber bellı saatte ralarile müracaatları. (3771) 
Komisyona gelmeleri. nk teminatı -----------------------------
235 lira 52 kuru~tur. (296) (165) Salı günü saat 14,30 da 'J'ophanede 

• * • Satmalına Komisyonun:Ja pazarlığı 
İstanbul Asker kcna.ğmda bulu - yapılacaktır. Keşif bedeli 999 lira -

nan kaloriferin tamiri 19-1-937 dır. İlk teminab 75 liradır. Şartname 

ve keşfi komisyonda görülebilir. ls. 
teklilerin şartnamesinde istenilen 
belgelerle beraber belli saatte komic
yona gelmeleri. (303) (237) 

-' 



O halde hemen işleme~e hazır olan Havagazi 

Banyo aletini tanımıyorsunuz. 

Duı DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

• 
HAVAGAII 5DF .. BENi 

iZAHAT ı istiklal Caddesi No. 101 

ŞİDDETLi 
Soğuklara karşı 

, ,_. ... ,.._,.,., ... 
A7 ........ 

N E Z L E , B O G A Z, G O \:il C S 
QşQmes.ncı:en ve öksürükten 

:;~ÇAPAMARKA -: . 
Çok .af ve besleyici olan nefia aı da, çay ve kahvenin mide ve 

ilah üzerindeki fena tesirlerin den de sizi korur. • 

15 Gramhk paketleri her yer 
(5 ) kuruş'ur. 

Muhamm~q ~ flOQOJQ. • 8QQOO adet çam tnven
-837 P.,..mbe ,cini Mat 11,30 da bpah sarf uaulü U. Aabnda 
binaamda •tm ahmcakbr. 

Bu ite airmek iatiyenlerin 530 O lirahk muvakkat teminat ile 
nun tayin ettiği vesikalan, Remal Gazetenin 7-5-1936 ıün 3297 
nüaheemde intipr etmit olan talimat name daireaincle ahmn'f vesika 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reialiiine vermeleri 
mntbr. 

Şartnameler beheri 405 kun'f an1laıhilinde Ankara ve 
üldtehir ve lzmir veznelerinde •td :naktachr. ( 148) 

Deniz Levazım ~atınal• 
ma Komısyonu ilanları 

Tahmin edilen bedeli "3225" lira olan 15 ton Gaz, ~·lkinlll 
nun-937 tadhine ruthyan Cuma ı ünil aaat 14 de açık ekailtme 
ahmcalcbr. 

Muvakbt teminab "241" lin u88" kurut olup prtnameai her 
komiayonclan puua: verilir. 

isteklilerin 2490 ayılı kanunde yazdı vesaik ile ve belli tUa • 
atte JCemnpapda bulunan komisyonumuza münaatlan. (200) 

lstanbul T e efon 
Mecmuu muhammen bedeli 47 5 lira olan 500 adet 2 mü. crot~ 

hk lrondaDNıtör ile 200 adet manüel ve hususi merkezler için fit 
siltmeye komnuttur. Eksiltmesi 5-2 -937 Cuma aünü aaat 15 de 
bul Telefon Müdürlüğü binumda ya JJdacakbr. ilk teminat 35 lira 6.1 
l'Uflur• Nümune ve fenni prtnameai her gün "Levazım Dairaincle 
bilir. Taliplerin ayni ıünde en ıeç 1& at 14 • e lcadar temm.t ~ 
racaatlan. (3772) 

lstanb11I Komutanlllı lı 
Satına ima 

Komıe,onu ı•lnl•r1 

latanbW komutanlılt bir6kleri içi. 

Ydlllr ·~la,... 
Memlelıetimiede 7SO 410 ll~ 
Yabancı yer&.. 1 JSO 7ft .(00 

p~ 8irlijİMt 1800 ~ -
pnuyeo yerlere 1 

Ziraat Vel•aletinden: 
85 lik 24 telli keten 1300 metre bor· 
tum açdl eksiltme ile ;t.hej 20/ 1 

KURUN doktoru 937 çarşamba günü ... ı ~de 1ap1-
Türluyenın t.er poeta mer\~ ---· ...... ,... 

Necaeddin Atasaeun Jacaktır. Muhammen tutMı 1755 li· 
Vekalete bağlı Erenköy fidanlığında yelİflirilen atılı köklü Ame· ndır. Şartnamesi her gün öileden 

Her gün 16.30 daD 20 ye kadar 
rika asma fidanlarının beheri bet kurut ve aıııız köklülerin de be· Li.lelide l'ayyare apartımanlarm· evvel komisyonda görülebilir. l.teldi-
heri on paradan ve lıtanbul Zira ~· mektebi ve Manisa Amwika aı· 18 daire 2 numara a cı. baataları lerin 132 liralık teminat makbuz ve-

ma fidanlıldannda yetittirilen &fJSIZ köklü Amerika asma fidanlanipn beheri w kabul eder. CumartP"' gtlnlert 1 • ya mektuplarile beraber ihale lfÜDÜ 
de onar p:\radan fidanlıklarda satılmaktadır. isteklilerin doirudan 1 den 20 ye kadar muayen~ fl&rutı· vakti muayyenincle Fmdıkbda komu-

l dır. . dolruYa aclı ıeçen miiel1e1e müdürlüklerine müracaatlan ilin oha· tanlık •tmaJma komisyonuna pime. 
(65) (240) ._ __ llliııım __ lliıılm ..... _ _,I leri (217). (16l 1 

Telefon 
ldareı 2070 
Yaı ltlaiı 2141, 

Poeta kutuMH • 
Telaraf aclr.a: KURUN ~ 

8Uılclıiı yer: lltallbuı AM.ıll c.dıl
VAICIT Y.-. 

s.hiıi : ASIM US 


