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BLigilrı: 

5 incide : Yeni lngiliz 
Kralının ilk ve son aşkı 

Pariste Sancak Meselesi Etrafında Konuşmalar 

Müzakere Noelden Evvel Bitecek 
Murahhas heyetimiz 
tezimizde musırdır 

Pariste nihayet anlaşmaya 
varzlacağz ümit ediliyor 

ı· Müşahit Heyetinde 1 Pariı, 22 (TAN) - Tevfik Rüştü Araım riyuetinde 
Pariı Büyük Elçisi Suat, Riyaıeticümhur Genel Sekrete
ri Haıan Rıza, Büyük Elçi Numan Menemencioğlundan 
mütetekkil Türk murahhas heyeti, bu sabah Hariciye 
Vekiletine gitınitlerdir. 

Fransız murahhas heyeti Hariciye Nazırı Delbos, ha
riciye müsteşarı Vienot ve Elçi Ponso ile Sark şubesi mü
dürü Chavel'den müteşekkildir. 

İki heyet, Antakya - İskenderun meselesi etrafında 
görüşmek üzere saat 1 l.30da bir toplantı yapmışlar
dır. Bu toplantıya TevfikRüştü Aras ve Paris Elçımiz 
Suat Davaz ile Delbos, Vienot raportör Sandler ve İs -

veçin Bem Elçisi Westman iştirak etmişlerdir. 

NoHainaıar ayrr'1ğı ı 

Petrol, benzın 
Çimento 
Fiatları iniyor 

Ankara, 22 (Tan muhabi • 
rinden) - HükOmet, hayati 
ucuzlatma tedbirlerinın ilk • 
!erinden olarak benzin ve pet
rol f iatlerile çimentodan alı • 
nan resmi, mühim miktarda 
indirmeyi kararlaştırmıftır. 

Sanayi ve ıiraatte kullanı • 
lan makine sayısının artması 
ve rasyonel ıiraatin inkitafını 
temin için bu sahada kullanı 
lan benzinin mahalli satıf fi . 
atı üzerinden % 20 • % 22 ve 
bilhassa köylünün kullandığı 
petrolün satış fiati üzerinden 
de % 30 • % 40 tenıillt yapıl· 
ması kararlaşmıştır. 

Maliye Vek!leti bu husus • 
ta haıırladıiı kanun projele • 
rini hafta içinde Maliye Veki 
letine verecektir. 
Ayrıca inf& malzemelerinin 

en mühimlerinden olan çimen 
todan alınmakta olan resim 
de 6 liradan 3 liraya indiril . 
mektedir. Allkadar vekllet 
bu husustaki kararname pro 
jesini hazırlamıştır. 

Almaôyada geniş 
bir seferberlik 
hazırlığı var ! 
Şahi Müstemleke / sliyo1 

Berlin, 2 2 ( A.A) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Hükumet lüzumu takdirinde sivil ahaliyi de seferber 

etmek için çok mühim tedbirler almıştır. Askeri miıkel
lefiyetten kurtulmuş olan mütehassıs amele seferberliğın 
2 nci gününde muayyen mevkilere giderek emirler almak 
ve muayyen vazifeler deruhte etmek hususunda tali.mnt 
almışlardır. Kadınların, sivil vazifelerinde bu amelenin 
yerine geçecekleri söylenmektedir, 

Bütün memleket kuvvet
lerinden istifade edilmesine 
doğru olan ilk merhale hava 
taarruzlanna karşı büyiık 
tedafüi bir teşkilatın kurul
ması idi. Geniş bir fen kad
rosu bu teşkilata bağlanmış 
tır. Bundan başka halkın bü Konferansın Noelien evvel işlerini 

bitireceği ümit olunu.yor. Türk heye
ti. murahhasaaı Sancak'ın istiklali ü 
serinde ıara' g&ıt.erdlthulen Ud ta-

tün tabakaları da bu n1üc1a
------------ faa teşkilatına iıtirak etmek 

a im Attasi 

Suriye ~eisi 
mhuruQldu 

Kenar malta/le/erde lmnlorın önünde/ci lr.alabalık 

Kenar mahallelerde 
ekmek buhranı var 
BUGDAY YÜKSELiYOR 
Buğday piyasasında bir kaç günden beri görülen fiyat 

yükselişi dün de devam etmiştir. Bu vaziyet şehrin ekmek 
narhı üzerine müessir olmuştur. Belediye narh komisyo
nu Pazartesi günkü toplantısında birinci ve ikinci nevi 
ekmeklere yirmişer para zammetmeyı teklif etmiş, fakat 
daimi encümen bunu kabu1 etmemiş, ikinci nevi ekmeğe 

ı yirmi, birinciye 1 O para ilive etmiştir. 
(El<melc meselesini /,ütün falıillti/e 10 uncu saylamııda bu/acolsınız) 

°Hfllim AHasi Fronsa - S•tlye 
onlopnos1nı i111ıadon sont'fl Holepfe 
ientliıini mfJl/ıyonlora Ftııist ınuli 

ıe/6m yeriyor 

ihtikara 
Müsaade 
Edilmiyecek 

Ankara, 22 ('.l'AN muhabi 
rlnden) - lstuıbulda ekmek 

flyatlannm lhtlkira kaçaa bir 1 
vaziyet aldığını hllkftmfJt ..... 

, 22 (A.A) - Parlamento toplanmıştır. Cümhur-
4111.,ı·ne Attasi ve parlamento reisliğine Faris Huri 86. 

settlğl takdirde, derhal tedbir
ler alacak ve Ziraat Bankam 
piyasaya derhal mal anedecek
tir. Ziraat Bankasmm elinde 
ki.fi~ stok vardır. Ali. 
kadarlar, yeni mahsul senesi 
dolayıslyle herhangi bir boh • 
ranm kat'lyyen mevzuu hah. 
solamıyacap kanaatindedir
ler. 

ç erdir. Kabine Cemil Martanm riyasetinde teeekkül 
etmittir. 

Fransa fevkalide komiseri, müstafi Başvekil Ata Eyu. 
bi'ye bQYük hizmetlerinden dolayı Lejyon Donör nitanı
ıun .fltGicü rütbesini takmıştır. 

tedir. 

murlarma hitaben bir nutuk .a,1sn11 
olan Şaht, demiftir ki: 

"Dünya, Almanyanm da müsteml~ 
kelere sahip olmasına kafi gelecek de
recede büyüktür. 

(Arkası 10 uncuda] Doltor Şaf;f 

TAN'ı.ıı 

Yllbaşı hazırhklan 
TAN, 19 3 7 senesine yeni hamlelerle girmek kin 

hazırlanıyor. Yaptığımız hazırlıklardan 
bir kısmını yazdık. Bugün de diğer hazırlık
larımızdan birini daha haber veriyoruz: 

• 
Cenup hududunda 

Büyük röportaj 
Arkadaşımız Mümtaz Faik, Cenup hududunıu~

da N ıu;aybinden Payasa kadar karış karış 
dolaşmış ve çok canlı buyük bir röportaj 
hazırlamıştır. 

Bu röportajda cenup hududumuzun vaziyetini. 
hudutta yaşıyanların adetlerini. zevklerini, 
eğlencelerıni ve yaşayış tarzlarını bütün ma
halli renkleri ve cazibesıle bulacaksmız. 

Arkadaşımız Mümtaz Faik, hudutta bilhassa Su
riyeden Türkiyeye yapılan kaçakçılık vazi
yetini tetkik etmiş kaçakçıların arasına gir
miş, onlann hayatlarını görmüş. ka-yakçılık 
hilelerini, dalaverelerini öğrenmi.;tır. Bu bti
yülc röportc.jda kaç'ikçıların esrarh ve ma
ceralı hayatlarını bütün teierruatile okuya
caksınız. 

Arkadaşımız cenupta Suriye hudut taşlarını seke 
seke dolaşmış hazan hududun öbür tarafına 
geçmiş, Kamışlı, Resülayn, Cerablus gihi 
mühim kaçakçılık merkezlerini gezmist ir. 
Buradaki bellibaşlı kaçakçıların adetlerinı, 
ve isimlerini bu rdportajda bulacaksınız. 



er:==-•,• 2 TAN 

Ankara Mektubu ı 1 ROMANYA SEFiRi 1 Gıda maddeleri 
f iatı yükseliyor 

Adliyede izin 
islah ediliyor 

işleri 

Ankara, ~1 (~~ M~ha~ir.inden) -. Hakimlerimizin 
. ve adlıye muntesıplerının mezunıyet ve vazifelerin
den ayrılmaları huauaunda yeni hükümleri ihtiva eden bir 
l<anun hazırlanmıştır. Kanun yalnız adliyecileri değil 
herkesi, bütün memleketi alakadar etmektedir. Bu ka: 
nuna göre, mahkemelerimizin yıllık tatillerinden iatif ade 
edemiyen hakimlere izin verilecek, fakat bu izin halkın 
işlerini müşkülata soknuyacak şekilde tanzim olunacak
tır. 

Bu itibarla, projede, ızın-r----------------

Parti kongres!nin 
Son toplantısı 

lerin muayyen aylar içinde 
kullanılması esası kabul e
dilmiştir. Bu şekil, hakimle
rin uzun zaman vazifelerin
den uzak kalmamalarını te
min edecek, Memurin Ka -
nununun memurlara verdi
ği salahiyetleri istimal su
retile vazifesinden ayrıla~
ların sayısını azaltacaktır. 
Bu suretle, sık sık mazcret:
ler ileri sürerek vazifesin
den ayrılan hakimlerin yeri
ne vekil bulmakta güçlük 
çeken Adliye Zat İşleri Mii
dürlüğü de müşkülattan 
kurtulmuş olacaktır. 

8010/an kürsüler 

Yapılan bir tetlnke göre, mcmle • 
ketin genç hakime şiddetli ihtiyacı 
olduğu anlaşılmıştır. Her boşalan 

kürsüye hemen bir hakim bulmanın 
da mümkün olmadığı tesbit edilmiş· 
tir. 

Hastalık hallerinde hakimlere veri
lecek izinler de bazı şarll.ıra tabi tu
tulmuştur. Hakiinin adliye teşkili· 
tındaki hizmeti nazarı dikkate alın
mıştır. Bundan sonra h~tahk yüzün 
den izin alacak olan hakim, muayyen 
müddet içinde vazifesine dönmezse 
maa.l}I indirilecek, yine ha.stalığı geç
mezse kendisine üç ay izin verilecek
tir. Uç aylık mezuniyet alan hakim 
hakkındı tekaütlUk muamelesi ifa e
dilinciye kadar yerine sıhhatli bir hl· 
kim ara.ştınJacaktır. 

Senede bir ay izin 

Halk Partisi vilayet kongresince 
seçilen dilek encümeni dün akşam 

işini bitirmiş, raporunu ha.ztrlamıya 
başlamıştır. Bugün kongre !On top -
lantısını yapacaktır. 

Adalclrm Suvu !çin 
Arteı.iyen Tecrübeleri 

Bir grup belediyeye müracaat ede
rek adaların su ihtiyacını temin içirı 
yeni sistem artczin tecrübeleri yapıl 
masma müsaade istemiştir. 

Verilen müsaade üzerine tecrübe
lere b~lanmıştır. Bunun vereceği ne 
ticelere göre, adaların su meseleei tet 
kik olunacaktır. 

Haliç Şirketinin Hukuki 
Vaziyeti 

Belediye Haliç Şirketine vaziyet et 

tikten sonra 6:5 bin lira sarfederek 
bUtUn Haliç vapurlarını tamir ettir
miştir. Bu tamirat yüzünden belediye 

bu seneki temettüden yüzde sekiz 
hisse alamamıştır. Şirketin hukuki 
vaziyeti bu sene halledilecektir. · 

Tranıvay - Otoınobil 
Çarpışnıası 

Dün akşam saat yedide Edirneka -
pı • Sirkeci seferini yapan 683 numa
ralı vatmanın idareaindeki tramvayla 
1842 numaralı otomobil çarpışmış -
tır. Tramvay ve otomobil kısmen ha.
sara uğramış, insanca zayiat olma • 
mıştır. 

Aleksonclr Telemak flhfımcla 

Fiatların Yükselmesi İçin 
Ortada Hiç Sebep Yoktur 
B ütün yiyecek maddelerinin toptan fiatlerinde başlıyan yüksel • 

me devam ediyor. Toptansatışlar hep istok mallara aittir. 
Bunlar evvelden düşürülerek depo, anbar ve buzhanelerde saklanan mad 
delerden olduğu için fiatlerinin yükselme~ine hiçbir sebep yoktur. Pi • 
yasalarda yaptığımız tetkiklere nazaran bir hafta içinde devamlı olarak 
fırhyan fiatler tüccarların fazla kazanç temin etmek i.cıtemcsinden ileri 
g~lmektedir. Hayatı ucuzlatmak için alınacak tedbirlerin düşünüldüğü 
bır sırada bütün yiyecek maddelerindeki yükseklik ehemmiyetle nazan 
dikkate alınmak 18.zımgelir. 

Gerçi, zeytin ve zeytinyağ rekol -r-------------
te ve hasılatı bu sene ihtiyacı karşı -
Jıyabilecek miktardan azdır. Fakat 
geçen senenin istok malı, müvazene 
temin edebilecek vaziyettedir. Buna 
rağmen Ayvalık ekstra yağlan 65 -
70 kuruşa çıkmıştır. Susam yağları 
55-56, sabunluk yağlar 53-54 kuruş 
olmuştur. Trabzon yağlan tazesi 75-
77, ve buzhaneden çıkarılanlar 76-77 

Belediye 
152 bin lira 
Zarar alıyor 

D ost Romanya hükumetinin ye- kuruştur. Kars yağları 65-66, Urfa 
ni Ankara sefiri Aleksandr 84-85 kuruşa satılmıştır. Zeytinlerin 

Telenıak, dün Regel Karol vapurile duble nevi 50, ikinci malı 35-40 ku -
şehrimize gelmiştir. Yeni sefir rıh - 'ruştur. Hakiki Kayseri pastırması ge 
tınıda Romanya konsolosluk erkanı çen hafta 45-50 iken bu hafta 60-65 
tarafından karşılanmıştır. Telemak, kuruştur. Erzurum malları 45-50 a

Belf'diye senelerce evvel Sürpagop 
mezarlığına vaz'ıyet etmiş, fakat Er_ 
meni Patrikhanesinin açtığı davalar 
yüzünden bu mezarlığı parçalıyaralk 
satamamıştı. Belediye mezarlığa el
koyduğu zaman arsa fiyatları çok 
yüksek olduğu halde buraya tama _ 
mile tesahüp etmek hakkını kazan _ 
dığı zaman fiyatlar hemen hemen 
yarıyanya denilecek derecede düş _ 
milştiir. Bu vaziyet karşısında bele
diye Ermeni patrikhanesi aleyhine 
hh· ıiava açmış, zarar ve ziyan iste • 

Dıi.ıt. 

gazetemiz namına kendisine "hoş gel 
diniz.,, diyen arkadaşımıza teşekkür 
etmiş ve şunları söylemiştir: 

"-Dün gece müthiş bir fırtına a;e 
çirdik. Karadeniz bizi çok sarstı. Za
ten deniz seyahatinden pek hoşlan • 

rasmdadır. Birinci sırt pastırması 

toptan 90 kuruşa çıkmıştır. Kaşerler 
de kiloda 5-6 kuruş yükselme vardır. 

Edirne peynirleri tenekede bir lira 
yükselmiştir. Safi 16 kiloluk teneke~ 

mam. Maamafih Boğazın sularına sa lerin fiati yedi lira. olmuştur. Bazı 
kin sularına girdiğimiz zaman her 
türlü yorgunluğu unuttum. Güzel ls
tanbula on sene evvel bir defa daha 
gelmiştim. Yarın akşam Ankaraya 
gideceğim. Ankara sefaretine tayi -
ninıden dolayı bahtiyarım. Esasen 
çok sevdiğ~m Türklerin hükômet er

tüccarlar toptan mal satmaktan ise 
Bahkpazan esnafına dörder beşer te

neke peynir tevzi ederek işlerini VI:! 

kazançlarını temin etmeyi daha elve 

rişli buluyorlar. 

klnından bazılarını da tanıyorum. lthalatc.ılara Bit- Kolaylık 
Hariciye Vekiliniz Dr. Tevfik Rüştü 
Arasla tanı,ırını. Dost iki hüklımete 
ait işlerimiz esnasında kendisile bir 
müddet beraber çalıştım. Yarın res
mi ziyaretlerde bulunacağım.,, 

Hollanda ile hususi takas anlaş -
ması yapan memleketlerden yapıla • 
cak ithaliı.t•için iktisat vekB.leti yenı 

bir karar vermiştiı;'. Bu karara göre, 
bu memleketlerden ithal edilecek 

Bir beKçi 
idama 

mahkum 

· malların tamam oedeunın Vt:)o. cı.yıu 

\ıymette bir banka teminat mektu -
bunun Cümhuriyet Merkez Bankası

na yatırılması şarttır. Bu müsaade -
nin ithalatçılara geniş bir kolaylık 

temin edeceği anlaşılmıştır. 

Aylardanberi devam eden muhake
me neticelenmiş ve belediyenin patrik 
hanenin yersiz müdahalesi yüzün _ 
dc.>n zarara uğradığı yapılan keı;:if ve 
tetkilklerden anlaşıldığından patrik -
hane belediyeye 152 bin lira zarar ve 
ziyan vermeğe mahkum edilmiştir . 

Kubilay 
gOnD 

BugUn, inktlaı;ı şehidi Kubiliym ö • 
lümü yıldönümlidür. Bu münasebetle, 
bütün mekteplerde tarih ve türkçe 
muallimlerı 1 arafından talebeye Ku
bilayin inkılaba yaptığı hizmet hak. 
kında konferanslar verilecektir. 

23 .12 - 936 ----

Siyaset 61emi 
Adiıababadaki Elçilikler 

F ransa il.e lngiltere devletleri 
de, Adısababadaki elçilikleri· 

ni konsolosluğa çevirmiye karar ver• 
miş ve bu kararı Roma hükumetine 
bildirmiş bulunuyorlar. Adisababada· 
ki elçiler, Habeş imparatoru Haile 
Selasiye ve müstakil Habeş impara• 
torluğu nezdine gönderilmiş idiler. 
Bugün bu imparatorluktan eser kal· 
mamış Habeş imparatoru yurdun 
dan uzaklaşmış ve Habeşistan başka 
bir ele geçmiştir. Bu yüzden vaktile 
Habeş imparatoru nezdine gönderi • 
len elçiliklerin eski salahiyetlerile 
vazife görmelerine imkan kalmamış 
ve devletler birer birer elçiliklerini 
kaldırmıya başlamışlardır. 

Habeşistanın eski varlığını yefıi • 
den kazanmasına ihtimal kalmaması 
ise bu hareketi hızlandırmış bulunu· 
yor. 

Yakın zamana kadar Garbi Habe
şistanda Habeş istiklAlini temsil , .. 

den bir teşekkülün mevcut bulundu· 
ğu ve bu teşekkülün "Gore., şehrini 
devlet merkezi olarak kullandığı söy 

lenmekte idi. ltalyan ordusunun son 
haftalar zarfında Garbi Habeşistan .. 
da yaptığı hareketler neticesinde Qo 

re şehri de zaptedilmemiş ve bu ha .. 
valide Habeş istiklali namına döğüş" 

miye devam eden Ras lmru ile arka· 
daşları da son mukavemet hareketi 

sırasında esir düşmüşlerdir. • 
Bu suretle Habeşistan dahilinde, 

Habeş istiklAli n!mına hareket eden 

bir kuvvet veya teşekkül kalmamış 

ve Habeşistan devleti nezdine a;ön • 
derilen sefaret heyetlerinin vazifele· 
ri kendiliğinden kalkmıştı. 

Bunun üzerine devletler, birer bi· 
rer bu fili vaziyeti tanımıya. sefa • 
retlerini kaldırmıya ve konsolosluk· 
lar tesisine başladılar. 

Fakat bu fili vaziyeti tanımak ile 
vaziyeti hukuki bakımdan tanımak 

arasında büyük ve esaslı fark var • 
dır. Onun için sefarethanelerin kon
solosluğa çevrilmesinin Habeşistan 

ilhakını tanımak mahiyetinde olma • 
dıfı tasrih ediliyor. 

Bu ızibi fili vazjyAtlArt +on•-•"' .. ı.. 
sertyt:ntı ııuK.OKI tanımanın oa,ı-.ı. • 
gıcı olageldiği içın ve~en karar Ro
mada memnuniyetle karşılanmış ve 
lngiltere ile ltalya anlaşmasının yak· 
!aştığına bir işaret sayılmış bulunu • 
yor. 

Temyiz hakimleri, hakimler, mu· 
avinler, başmüddeiumumi ve müddei
umumilerle hô.kim srufından sayılan 
diğer adliyeciler senede bir ay izin 
alabileceklerdir. Mecburi sebeplere 
müstenit olmak üzere her adliyeciye 
senede en çok üç defa sekizer gün 
izin verilebilecektir. lzin zamanları, 
adliye encümenleri kararile valilik
lerce ve merkezde Adliye Vekaleti 
tarafından tesbit edilecektir. 

Boynunu Kaytşl\ Kaphran 
işçi 

Tophanede Yamalı hamam arkasın 
da oturan amele Sivaslı Hüseyin, dün 
Fındıklıda Emaye f abrikasmda çalı
şırken boynunu kayışa kaptırmıştır. 

HUseyin, hastaneye kaldırılmıştır. 

Yarası ağırdır. 

oldu 
Sene ' 

Şark Hattında Tenzilat 

lngiltere - Mmr mua.~cdesi: 

1 
I
• ngiltere - Mısır muahedesi iki 

taraf arasında mübadele edil· 
nıiş ve bu suretle muahedenin mer'i• 
yete a;irmesi için lazım olan bütün 
muamele tekemmül etmiştir. 

Hastalık yüzünden verilecek izin· 
ler şu şartlara bağlanmıştır: 

A - Beş sene hi1.met görmüş 
olanlara tam maaşla Uç ay mezuni • 
yet verilecektir. 

B - Hizmet müddetleri 10 seneyi 
bulanlara. tam maaşla. 6 ay izin veri
lebilecektir. 

C - Hizmetleri 10 seneden fazla 
olanlara tam maaşla bir sene maaş 
Y\!l'ilecektir • 

l ttanbulda Pamuk 
Yetistirilebilecek 

Yeşilköy to"°hum ıslah istasyonu • 
nun tecrübeleri neticesinde İstanbul 
mıntakasında da pamuk yetiştirilebi
leceği anlaşılmıştır. Hatta, ticaret o
dası esnaf mürakabe memurlarından 
Asaf Uç dönümlük bir tarlada muh
telif nevi pamuk yetiştirmiye mu -
\'affak olmuştur. Civar köylerde de 
pamuk ziraa.ti için hazırlıklara baş • 

lanmıştır. 

~......-•• ..-..-.-=r..ar.......-...,._..,.. . 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

Cezası 24 

ağır hapse ~evrildi 

T Üt kiyeye Gelecek Gec;en eene Aksarayda Yusufpa. • 
Yugoalavy~ldat şa caddesinde feci bir cinayet olmuş-

Türk • Yuğoslav ticaret anlaşma _ tu. Bir bekçi tabanca ve kama.siyle 
smdan istifade ederek memleketlerin Lki arka.daşmı kalbura çevirerek ruh-, ~ 

suz sokağa düşürmü~tü. 
deki mallarını satarak Türkiyeye gel 

mek i.stiyen Yugoslav tebaasının eş· 
yalarından gümrük resmi alınmıya • 
caktır. Gelenler, aile ve akrabalarının 

yerleşmiş olduğu mmtakada iskan 

edileceklerdir. 

Dahiliye vekaleti 
Teşkilatındaki 
Değişiklikf er 

Dahiliye Vekileti teşkilatı esaslı 

surette değiştirilerek genişletilecek

tir. Bu hususta hazırlanan layiha, 
umumi müfettiıler kongresinden son. 
ra kat'i şeklini alacaktır . 

Dün, ağrrceza mahkemesinde bu 

facianın muhalkemesi bitirildi. Müd -

deiumuml, evvelce suçlunun idamını 

istemişti. Mahkeme s.-ı.at 17,5 da ~ıl
dı. Jandarmalar Topka.pı bekc;isi ce. 
mali suçlu bölmesine geçirdiler. Reis 

hazırlanan karan okuttu. Uzun süren 
ve hadiseyi inceliyen karar göre, Ce

mal evvel ce Zülfikarla beraber Ak - Dünkü top1on,ıdo bufunar.Tar 

sa.rayda Yusuf paşada bekçiymiş. Son. ş ark Şimendiferleri tesisat ve malzemesinin devir ve ~slim ~ua -
ra Topkapıya nakledilmiş. Cemal bu melesine deva.m edilmektedir. Binalar, ambarlar. lokomotifler, 
nakilde Zülfikarm rolü olduğuna L vagonlar, imalathaneler ve bütün demirbaş eşya, müfettişler tarafın • 

nanmış ve ara.sıra onunla kavga et- dan teslim almmaktadır • 
Hattı, 936 yılını 937 yılma bağlıyan gece yaJ"Ismdan itibaren Devlet De-

miştir . miryollan idaresi işletecektir. İlk trenin kalkışında merasim yapılması 
Hadise günü Cemal Yusufpa.şadan muhtemeldir • 

geçerken yanında bekc;i Ahmet bulu. Dün, Devlet Demiryollan Umum Müdür Muavini Cemal Hidayet, Şark 
nan Zülfi~ara rastlamış. Yine kav - Demiryollarmda hü~met başmüfettişi Salahattin ve diğer müfettişler 
ga başlamış ve Cemal tabancasını c:e- toplanarak teslim olman bina ve malzeme hakkında görüşülmtiştür. 
kerek ikisini de yaralamış ve öldür • Hattı, devlet işletmiye başladıktan sonrı... burada Devlet Demiryolları 
müştür. Mahkeme, suçu sabit gördü. tarifesi tatbik olunacaktır .. Bu tarife, Trakyalılar için birçok kolaylıklar 
gu ıçm ceza kanununun (450) nci temin edecektir. Banliyö trenlerinde Anadolu yakasında olduğu gibi ten. 

Muahedenin mübadelesi ile 1882 
denberi lngiltereyi Mısırda temsil e· 
den ''Fevkalade komiser., , büyük ef .. 
çi sıfatını ve Mısırın Londradaki se· 
firi de ayni sıfatı almaktadır. 

Y ~Oay Cemiyetinin yıllık 
kongresi lkincikinunun, L 

kinci gllnü B&lkevinde topıanac.a.Jı _ 

Mahalli idareler Umum Müdürlü _ 
ğü, mahalli idareler reisliğine ~vri
lecektir. Bu reisliğe bağlı olmak üzere 
hususi muhMebcler ,belediyeler ve 
köyler umumt müdürlükleri namı al
tında Uç umum müdürlük teşkil edile. 

cektir. 

maddesine göre Cemali idama mah. zilat yapılacalcttr . 
kum etti. Fakat, Cemalin evvelce ~=~~~=~~~==~~~~;;:~~~~~=~~~~~~ 
ZUlfikarla. kavga etmesi ve sövmesini \t).kVıIW\ •. 60 1 HMM~l 

Bu fevkalade komiserler içinde 
en büyük şöhreti kazananı, Lort Kro 
merdi. Lort Kromerin Mısırda lngil· 
tereyi temsil ettiği sırada, ayni hu .. 
kuk ve salahiyetleri haiz olan bir Os .. 
'nanlı Fevkalade Komiseri de vardi• 
Fakat Lort Kromer Mısırda tam mA· 
nasire hakimdi. Ve bir Fevkalade Ko• 
nıiserden fazla bir "umumi vali., va.
ziyetini alınıştı. Mısırda milli hare " 
ketin uyanması, Lort Kromer devri• 
ne tesadüf eder. Kromerden sonra aY 
ni makama Lort Kiçner, Lort Ailen· 
bi gibi şahsiyetler geçmiş ise de biri 
de Kromerin vaı.iyetini alamamış vı 
şöhretini kazanamamıştır. Çünk~ 
Lort Kromerin en belli başlı hususı• 
yetlerinden biri, Mısırdaki "fellah, •. ~• 
nen çiftçi unsuru tutması, ve mu5" 
tebit unsurlara karşı müdafaa ede " 
rek rahat nefes almasına, ağır ver " 
gilerden kurtulmasına, kanun ve ad• 
let dairesinde muamele görnı41sine 
yardım etmiş olmasıdır. Daha öne• 
Mısır Fellahi bu muameleyi görnıe· 
diği için, Mısırın en büyük ekseriye· 
tini teşkil eden bu çiftçi unsuru ı...ort 
Kromere karşı borcunu tanımıştır. 

Fakat Mısır Fellahının eski bask•· 
dan ve istibdattan kurtulması il• 
Mısırda yeni bir hareket başlamış v• 
bu milli hareket Mısırın tam halAf 
ve istiklali için çalışmış:ır. de 

tu. 

• 
Btgün t t.anbul Ha\"& Kurumu 

merkHlnde Türkku$unun ts. 
t.anbuJ şubeeinin ~ıhna töreni yapı. 
lıacaktır • 

• 
Y aş ''e Kunı Yeml~ller Cemi. 

• yeti idare heyeti seçimi gene 
geri lmlmı~. Azalar arasında ilıtllif 
ffktığmdan cemiyetin inhilal etmesi 
de muhtemeldir. Bugün Kuaplar Ce. 
miyettnin intihabı yapılacaktır • 
naa··accnn ?P1CW?C? 

Bugün husust muhasebeler emrin_ 
de 13,000 i muallim ve geri kalanı 
memur olmak üzere 27.000 müstah _ 
dim vardır. Maliyeden husust idare -
lere devredilen memprlarla beraber 
bu miktar 39,000 ini bulmaktadır. Be
lediyelerde çalışan 11 bin memur bu 
miktardan barittir • 

Hususi muhasebelerle belediyeler -
de çalışan bu memurların tayin, azil 
ve tescilleri ile ala~ada.r olmak va. _ 
zifesi teşkili düşünülen zat işlerinin 
vazifesi olarak aynlacaktır • 

59 uncu maddeye göre hafifletici se• ı ~ ~-=-
beplerden sayarak bu cezayı 24 ısene _ ~ _ 

ağtr ha~ indirdi. -----
İngiltere Sanayi Seı·gisine 

Çağrıldık 
Bermingam'da bütün tngiltere sı. 

nai mamulatmm teşhir edileceği bir 
tıergi kurulacaktır. Sergi 15 Şubat 
937 de açılacak, 26 şubatta kapana -
cakttr. Sergiye müşahit olarak Tür -
kiye de davet edil111iştir 

23 Birincikanun ı 
ÇARŞAMBA 

Bugünkü Hava: KAPALI 

Rasat mcrk,.ılcrinin tcıbit cttiiinc röre; 
bu"ün memleket mnde umumi hava vaziye
t . ~ı..~ur: Rüz"i:" ıimaldcn eıecekti .... Hna 
hJıahdır. Zama:1 7oman yafı1lı şte.;~cek
lir. 

Dünkü Hava 
Dün hava t:aı:.ı.ta gtçmiı, yatının yaimı1-

tır. Hava tazviıci 71C'. en ı;ok ııca1-\ık 10, 
en u 2 derece hyciedilmiştir._ 

12 nci ~Y 
1355 Hicri 

Gün: 358 Kasım: 46 
1352 Rumi 

Şevval: 9 10 Birincikinun 
Güne,: 7,23 - Ofle: 12.13 
ikindi : 14,3! - Akıam: 16,4~ 

Yatsı : 11.23 - ımslk: 5,35 

lngilterenin Mısırdakı FevkalA 
Komiserinin büyük elçi Unvanını al ; 
masile Mısırda bir devir kapan 1Y

0 
i 

ve yeni bir devir açılıyor •. Bu yert . a • 
devrin açılması, Mısırla lngıftere 
rasında mübadele olunan muahede • 
nin en mUhim eser-lerin~n biridir{ 

ômer R ı:c oot;RU 
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ispanya işinde Sovyetıe·r 
mühim kararlar almak •• uz ere 

Sovyet gemisinin batırıl
ması üzerine doğan 

galeyan devam ediyor 
Berlin, 22 (TAN) -Amiral Orlof bugün General 

Voroşilof ile görüştü. Görüşmenin mevzuu Komomsol 

namındaki Sovyet vapurunun İspanya asileri tarafından 
batırılması dır. 

KÜÇÜK HARiCİ 1 
HABERLER 

A den'in şimali şarkisinde 
Hadramut'da ltalya • 

nın liman imtiyazı aldığı ha
berleri Romada tekzip edil -
ınektedir. 

• • 

E lyevm Tokyoda bulunan 
Japonyanın Hollanda 

elçisi Ankara büyük elçiliği
ne tayin olunmuştur. 

~örüşme esnasında, ls-'~~~-~-~-~~~~~~~~~-~~~~~~-

ı:>anya asilerine karşı alına - Akdenı·z A I 
tak mukabil tedbirlerin mev n aşması 
zuu bahsolduğu anlaşılmak-
tadır. Sovyet Rusyada nü- Fransaya eı·ıdı·r·ııdı· 
rtıayişler, devam ediyor. 

M iihim kararlar bekleniyor 
Moskova, 22 (TAN) - Sovyet Bir

liğinin her tarafında büyük miting 
ler yapılmakta., hepsi de Ispanya isi
ltrinin yaptıkları korsanlığı nefretle 
takbih etmektedir. Mitinglerde veri
len karar hükümetin fa.a.liyete geçme
li ve gemilerin eellmetini temin et
lrıeai lehindedir. 

Hükümetin mühim kararlar ver
llıek arife&inde olduğu anla.şıhyor. 

llitinglerde verilen kararlar da 11on 
derece şiddetli bir li98.n kullandığı gö 

le ~rpmaktadır. 

Londra, 22 (Radyo) - Havas Ajansının istihbarına 
göre Mister Eden yakında aktolunacak İtalyan - İngiliz 
itilafının bütün hususiyetlerini ve teferruatını Fransa se
firi M. Kor bin 'e bildirmiştir. 

İngiltere bu suretle itila

f m Fransa tarafından tas

vip edilerek kabul olundu

ğunu göstermek istemiştir. 

A.kcleniı statükosu muhafaza 
edilecek 

' 

hasıl olacağına ait haberler mevsim_ 
siroir. 

İki taraf arasında bir deniz itilifr· 
nın akti mevzuu bahill değildir. Yalnız 
suitef ehhümler ve ayrılık sebepleri 
izale edilecek ve bu müzakereler ihti
malki yılbaşında teminat teati.sine 
müncer olacaktır. 

ifa/yanlar memnun 

1 Karilerimize Soruyoruz: 

Kralın Yerinde 
Olsaydınız 

Ne Yapardınız? 

Bi.4 Garip Ce\oap 
Ben ekonomi ka.nunlan denilen ve 

eli daima gırtlağımızda bulunan ka • 
nunlarm tamamen cahiliyim. Bu ce. 
haletimi itiraf ettiğimden dola) ı kim-
5enin beni muaheze etmiyeC'eğindm 
de emin olmak isterim. İşte bu ka _ 
nunlan bilmediğim içindir ki günde. 
lik hayatta gözüme ilişen bir takım 
hadiselerin sebebini bir türlü keşfede 
miyorum. Ufactk kafamı ~·oru~·or, 

gönlümü üzii~ or H' sinirleni~·onım. 

İngiliz Kralının yerinde siz olsanız, ne yapcırdımz? Mesela Limon ı .. k.-lesinde tanesi pe • 

l\fc.vzuu etrafında açtı~ımız anket gün geçtikçe. umumi 1 rakendc olarak dört kuruşa alınan 
alakayı bir kat daha kendine çekiyoı· Evet, Seki~inci Ed- 1 mandalina)'' Balıkpazapnda )·ani. 
vardın yerinde siz olsarnz, hangi yolu tutardınız? ondan iki ~·Hı elli metre beride alh 

kurustan a'jaı{ı alamıyorsunuz. Yine 
Feda ettiğini2 hangisi o-r---------------- orad:ı );rmi Jrnnı~a sen·ar satıcıdan 

!urd u.? Taç ve tahtınızı mı. San Salvadorda aıacafmızelmayımanav izeotuzku. 
yoksa sevdiğiniz kadını mı? nısa ~iİ(' wri~·or. Eğer manan so-

D ün de anketimize gelen ce- 50 bin deg.,; il ral'8anız size daima: 
vapları sır asile yazıyoruz: - o ha':'ka mal ,hu başka .. di~·or. 

ruz: 

Top Gazetesi saiııbi T af ôf 
Mifhaf Hcr.ı~eri 

9 5 kı• Şl• o·· ı du•• Halde toptan on he · kunıı:;a atı • 
lan elma~·ı diikki'uula en ucurn ~innJ 
f"n nahalısı k•rk kuruş olmak üzere 
Mr Hiks ~·emi.;; halfnıle ~örii~·oruz. 

Londra, (Radyo) - San Salvadl)T· 
da vukua gelen son zelzele felaketinin 

- Taht, aşk uğuruna feda edile • merkezi San Vencent olmuş ve bu yüz 
bilir. Yalnız, İngilterenin bugünkü den 95 kişi ölmüş, 400 kişi de yı:ırar 
vuiyeti bir kral için bunu yapmıya lanmıştır. 
müsait değildi. Bu vaziyet karşısın- TAN - San Salvador felaketi hak
da, ben olsam ne yapar, yapar, gö • kında dün, evvelce verilen habcrl~r. 
nill ve taç meseleıııini telif edecek bir ilk önce izam olunmuş ve zayiatın 

formül bulurdum. • 50 bine vardığı bildirilmişti. Bugün 

va .. atisini alırsak kilosu otuza ,.a_ 
nyor. Halilen mana\' diikkanına ka -
dar olan me ıı.fe :lOO metredir. Bu 15 
lmru-:; fark neden? iste bunu hir türlü 
a.nla)·amadığnn i~ln bu i-;1erle ilgiU 
olması lamnge1en bir do turna sor • 
ılum : 

- Yahu! eledim· 500 metre meA&fe Eski M i/11 T o!cı;ıı kalecisi verilen malumata göre harap cılan yer 
Ulvi '( cwl San Salvador şehrinden 71 kilo;nctı·e ile hirihirindf'ıfl &)'n olan hal ile ma • 

f d d. s ·s l d ·1 h na\' dükkanı fi~·atlan arasında ~·an. 
Ben, kendi hesabıma, memleketime nıesa e e ır. an • ava or ı e ııva-

1 · d · ı ı ı d o van,·a farkohır mu'! Bu nasıl iştir!. 
ait olan işlere, şahsi arzularımı feda ısı aıma ze ze e ere maruz ur. rla . • 
etmekte bir "an bile tereddüt etmem. Amerikanın bu küçük cümhuriyetinin Durmadan <'4"\'ap verdi : 

ı devlet merkezi olan San Sıı.lvad'>r 95 - Olur, hem ;>()() metre dtğil, bet 
ı~ Ban,.ası memurlarında.-ı mukoyyif 1 b'l 1 s bin nüfusludur. Memleketin en bdli metrP.< e 1 e 11 ur. ~ 

Fepe Me;, ,..-,ef başlı mahsulü tütün ve kahvedir. - A~'lli mal?!. 
- Ben de kralın yaptığını yapar- - A)·ni mal! 

dım. Kral olmak, işık olmıya mani Memlekette Hava Vaziyet i - İnanmam. 
değildir. Ankara, 22 (TAN) _ Meteoroloji - İnanmazsan sinemalara &:it hakt 

l<asımooıa okuyucı.:İarımızdon istasyonlarından aldığımız malumata Jhısusi G.=i. hirinci 50, ikinci 35 kuru,. 
/, HoHı göre, 24 saat içinde Marmara ve Ka- 6.> lik ile 3;') Jik arasın<laki mesafe nl • 

Tas ajansı, lngiliz menabiinin, Ka
l'a.deniz filosunun Ispanya sularına 

gitnıek üzere emir aldığına dair verdi
ii haberi tekzip ediyor. 

Pa.ri6, 22 (Radyo l - Eko dö Pa _ 
rinin Londradan aldığı malumata gö. 

re lngiltere ile Fransanm Adisababa 

sefaretlerini kaldırmalannm sebebi 
İtalya tarafından Akdenizde arazi 
statükosuna ve bilhassa Balear ada.. 

Roma, 22 (Radyo) _ Ga~teler Kral Sekizinci Edvar-, krallığı, cen-
Fransa ile İngiltcrenin Adisababa.da. tilmenliği ve aşkı, bir arada yaşata
ki sefaretlerini kaldırmalarından mazdı. Krallık mesuliyetinden sıyrıl
memnundurlar. Mesacero diyor .ki: mak için en doğru yolu bulmuştur. 
Zecri tedbirlerin tatbiki ile ltalyaya Ben de olsam, aşkımın ve serbest hü 

radeniz kıyılariyle Doğu Anadolusu ha~·et srkiz, on metre . 
yağışlı geçmiştir. Sarıkamışta kar 22 - Amma o perde)·e ~·a.kl~hk~a ti. 

Hükumet kuvvetleri asileri larmm statükosuna riayet için söz 

püskürrf üler vermesidir • 
riyetimin kralı olmak isterdim. 

yapılmış olan haksızlık yavaş yavaş, 
fakat tam olarak ta.mir ediliyor .. , Mı.ol/im Soim<: Ku.b;ın 

~T .ond'l"ll. 22 CTAN) - Madrit mil- Figaronun Roma muhabiri diyor .... .ı..vJ-··~- "5ilr.' .... __.. ..... , 4 ..... ,. .. • .... ., J J Edvardın en kuvvetli kalemlerin 
ı; IJ ...... ,,.,. .. :ı.ı .. ,.ı,.,.,.,,,..,, ~ p ...... .u-,....;•&&&,1ii.:ak ......_ .. u_,_ ._.. 

de.: P.ozuelo ve J399dille'nin istirdadı- imparatorluğunun tatimacağr tnüta • 

tıı haber vermekte ve daha ileri mev- leası ileri sürülmektedir. Neca§inin 
aileri işgal ettiğini ilave etmektedir. 

aris, 22 (A.A.) - Joumal gaze. lan bu hareketi- önünde saygı ile e-
tesinin Roma muhabirine göre, bir ğilirir.1. 

Son yirmi dört saat zarfında karşılık- murahhasları tarafından taşman iti-

h taarruz hareketleri vuku bu~ i- mat.nameler Milletler Cemiyetinin fev 
ile ~ vuku bulan hadiselerin en mü- kala.de bir toplantısında tetkik edi • 

İngiliz "Gentlemen - Ag"rement,, an- Ben, tarihteki yerini tcrkeden Ed· 
!aşması ayın yirmi dördünde ilan edi- varda ~k tarihinin krallığını veri
lecektir . yorum. Edvard, iradesine sahip tam 

hiınıni Boodille'nin istirdadıdır. lecetkir., • 
Amerika ela sefaretini kalel1racak bir insandır. 

liükfıınet tebliğinde verilen mah1- lfiltrl haberleri mevsimsiıclir 
Vaşington, 22 (Radyo) - Ame _ Karla/do Rasim Kösren 

lnata göre, Madridin bilhassa cenu- Londra., 22 ( A.A.) - Manchestm· 
rika.nın yakında Adisababa sefareti _ Aristokrasinin gülünç an'ane ve 

bunda maktuller arasında birçok Al- Guardian gazetesine göre lngiltere L 
bıan zabit ve askerlerinin cesetlerine le İtalya arasında yakında bir itilaf 

ni konsolosluğa çevireceği temin olu- nizamlarına uymamak ve esir olrna • 
nuyor. Fakat Amerika da Habeşin il- mak için, ben de tıpkı kral Edvard 

~dil! edilmiştir. 
hakmı tanımıyacaktır . gibi hareket ederdim. 

&ak müdafaa komitesinin neşret
tiği bir tebliğinde, asiler tarafından 
~ku bulan bir taarruzu püskürttüğil
llU bildiriyor. 

Asiler, ne3rettikleri tebliğde hükU
!bet kuwetıerini @ıkıştmnakta olduk
lal'ltu anlatıyorlar. 

lecek meseleleri tespit etmiştir. Bu- çı·nde hu·· kuA met 
na nazaran ademi müdahaleye müte-
allik bütün meseleler yannkı içtima.-

da mevzuu bahsolacaktır. kuvvet' eri 
Lo~~'a:;;k(:~;~:if_~:::e! ajan- taarruz ediyor 

Bmda.n" Ingiltere hükumeti, Noel ta- Londra, 22 (TAN> - Çinden ıe-
Franko tavassut fek/iline cevap tilinde lngilizlerle Frarunzlann tava.s- len en son haberlere göre hükumet 

vereli autu ile lspanyada bir mütareke ya. kuvvetleri, Siyankoya k&rfl taarruz 
Londra, 22 (TAN) _ Genarel pılma.11ı ümitlerini terketmiştir. hareketlerine devam etmektedirler. 

"'-- . Jyi malumat almakta olan mahafil, Bilhassa hükumet tayyareleri fa. 
.... l'llllko Inyiliz - Fransız tavusut tek- · · aliyet göstermekte ve a·sı"len· bombar li tatillerden evvel hıç bır yerıl tavassut 
'fi hakkında verdiği cevapta, başla.- teşebbüsü yapılmıyacağını beyan et- dıman etmektedir. Şang Kay Şek ka 

lllış olduğu milli hareketin anlaşıl- mişlerdir. nsı ile kardeşi Loong bugün bir tay-
:trlamumdan ve Valensiyadaki kızıl- yare ile Sianfuya gittiler. İkisi de 
,_ Si/6h ve cephane dolu bir vapur ~fare~aı Şang K Şe · ahi" · .ae.r ve anarşilltlerle münuebetlerin " ' ay kın t ıyesı 

ispanyaya gidiyor çin müzakerelere devam edecekler • 
1darne9inden teeesüf etmekte ve silah Paris, 22 (A.A.) - Meksiko'-1an dir. Beş kişiden müteşekkil bir heyet 
ithali ile gönüllülerin kontrolü hak- Havas ajansına gelen bir habere göre, te Nankinden ayni şehre gitmiş bu· 
kında müteaddit sualler BOrmaktadır. silah ve cephane dolu bulunan Sil ge- lunmaktadır. Eski Başvekil Van Şing 
~eral Franko, bilha.118& şu noktala- misi Vera - Krüz'den Ispanyay~ hare- Vay bugün Çine avdet etmek üzere 
l'a ehemmiyet veriyor: ket etmiştir. Ceneveden vapura binmiştir. Başve· 

kil gazetelere vuku bulan beyanatın 
l - Ispa.nyaya giriş nokt.ala.n pe- Boğaılarelan geçen lspanyol gemi- da "Siyanfu hadiseleri Çinde ni • 

tinden te11bit olunmalıdır. /erinin verdikleri rüsum zam ve kanunu kaldırmakta, ordu ve 

2 - Ademi müdahale komitesi Is- Ankara, 22 (A.A.) _ Bazı siya!>i disiplini bozmakta ve hariçten gelen 
"· tml 

1 
tın tehditleri kuvvetlendirmektedir. Çin 

-nya bankasındaki al ar a sa mahafilde Ispanyol gemilerinin Boğaz 
tlnıan silah ve mühimmatı, iki tara- lilerin emniyetini garanti etmek için 
t !ardan nısum ödemeksizin geçmekte Şang Kay Şekin süratle kurtanlma-
ltıda elinden alacak mıdır? Id kl · d tm kt d • o u an şayıası everan e e e ır. sı lazımdır.,, demiştir. 

3 - Ademi müdahale komitesi, kı- "k Kezah Messagero gazetesi ispanya Ciano' nun bir telgrall 
ıtllara ve anarşistlere llilih, erzak ve gemilerinin Boğazdan rusumsuz g~ç- Paris, 22 (A.A.) _ Matin gazete-
~onuı1u gönderen Marsilya, Bordo, mek talebini emsal teşkil etmemek i- si, Berlinden gönderilen bir telgrafı 

trignan, Bayon ve saire yerlere t kt k çin Türkiye hükumetinin reddetmiş neşre me edir. Bu telgraf, Deutl!Che 
otıtroı memurla.n göndereoek mi- Ali · z •t dir? olduğunu ve fakat tatbikatta isteni· gemeıne eı ung'un ne§retmiş ol-

len muafiyete müsaade dilmiş bulun- duğu bir haberi iktibas etmektedir. 
~ranıro -vap vermek i""'n bu nok- Bu habere göre Şan h da K tal "" ...- duğunu bildirmektedir. g ay on110 • 
a.nn tavzihini istemektedir. losluk yapmış olan Ciyano, Mareşal 

A Ana.dolu ajansmm salahiyettar ma- Tchang • Hsue - Liang'a ,u telgrafı 
elemi müdahale komitesi bugün kamdan öğrendiğine nazaran bu şa- göndermiştir: 

toplanacak yia ve bu yazının hakikatle hiç bira- "- Sen benim dostumsun. Eğer 
Londra, 22 (A. A.) - Ademi müda lakam yoktıur. Boğazdan geçen gemi- komünistlere iltihak edecek olursan 

lıaıe komiteııi bugün öğleden sonra ler istisnasız rusumu ödemi~er ve o zaman dü§mannn olacaksın, Şang _ 

toplanarak yarınki içtimada gö~ü- ödemektedirler. Kay· Şeksiz Çin, hiçbir 'ey değildir. 

Ressam ve kor.'folürcıi T 01:1•o 
Aşk tacı, krallık tacından daha 

yükse~tir. Onun yerinde olsam aşkı, 
kralhga tercih etmekte bir dakika 
tereddüt etmezdim. 

Şeker 
Fiyatları 
Ankara, 12 (TAN muhabirin 

den) - Şeker fiyatlarmm indirile • 
~~ği. hakkındaki neşriyat doğru de. 
ğildır. Hükumet, istihlak vergisini a. 
zaltarak şeker fiyatlannı ucuzlattık. 
tan sonra hazinede olan gelir eksiği. 
ni karşılamak zaruretini duymuş bu 
nu fiyatlara td<rar zametmeden,

1 

te. 
lifi çaresini aramış ve kazanmakta 
olan şeker sanayiinin devlete vermek 

te olduğu vergiye zametmeyi muvafık 
bulmuştur. Bu hu:;usta hazırlanan 
kanun projesi yakında Büyük Millet 
Meclieine sevkedilecektir . 

Projenin ihtiva ettiği esaslara gö· 
re. dahildeki şeker fabrikalan istih • 
ll&litı 65 bin ton olarak tahdit "'dil _ 
miştir. 

2785 numaralı şeker i.stihlak res. 
mi hakkındaki kanun mucibince alın. 
makta olan 4 kuruş iıııtihlak resmi 
yeni proje ile beş kuruşa çıkarılmak 
tadır ve 65 bin tonu tecavüz ede<>R.k 
illtihsal için beş kuruşluk vergiye bir 
kuruş kırk santim za.molunacaktır. 

Bili.~ie.' 65 bin tondan eksik yapı _ 
laca'k ıatıhllk için de kilo ba.şme 
(O,Ol95) kuruş Z8.medilecektir. 
Şeker iıstihlik vergisine yapılan bu 

zamla~ satış fiyatlanna kat'iyyen 
rnüe88lr olmıyacak ve eskisi gibi, pe
rakende satış, kefJme ~er, 32, toz 
§eker 28 olarak kalacaktır • 

santimetreyi bulmuştur. Anadoluda <'ttzluyor • 
- \'rmis te hale ~·aktaştık~.a ueuz. 

en düşük hararet derecesi Karsta 
luvor. '1Nli • 

-11, Erzurumda -7 dir. En sıcak 
CtwaJl 'eremedim. 

yer Adanadır. Suhunct derecesi +ıs h nu t-kono•nik kanunlar de ~etH 
şe)·le-r vesselam • olarak kaydedilmiştir. 

B. FE:EK İngiltere Cebelüttarıkı hı-
ralönafr, Ceu ta afifiiır.~---+·-----------=~ 

Londra, '22 '(A.A > - Bahriye Ba- Fransada Grev Hala 
kanlığının eski istihbar şefi dün söy- devam ediyor 
lediği bir nutukta bir harp takdirin- Paris, 22 (A.A.) - Madeni sanayi 
df' Cebelüttarık'ın müdafaa edilcmi- amelesinin grevi münasebetiyle Blum, 
yeceğini ve binaenaleyh Cebelüttarı- şimal valisine bir telgraf çekmiş ve 
kın Ceuta ile mübadelesini iltizam et- bütün ihtilafların işlere başlandıktan 
miştir. Ceuta daha geniş bir mıntaka sonra halledilebileceğini bildirmiştir. 
olduğundan müdafaaya daha ziyade Vali çarşamba günü patron ve amele 
elverişlidir ve tayyare meydanları murahhaslarını Dahıliye Vekiletıne 

vücuda getirilebilir. çağırmıştır. 

NAS IL YA ZIYOR U Z? 
............. , ......... ,..... .............. ..... , ............. 11'11 

A!ıfe'j 

Bı~ ark~da.5a evvela şu ııu hatırlat- ı ol
1
urdu: "Gureş, muillliminın. niçın ~egişti· 

mak ıstcı ım kı, bcıı hiç bir kin'UJc ·z n.dıgını, Peter ın ,rerıne Fınlandıyalınuı 
• ~ . • . • • . • . . . 1 C nıçırı .:eunldıgını ... 

agı .. bu lıgı ctnıış dcgılım ve vıcdcmcn Dunku yazımda, turkçcde bir oart 5igasa 
haks-r:: gördilijıim herhangi bir '-~t bulundugu ıçı!' '_'egcr:• ı:datma luzum olma-

• .. ~ <l dı.:ını soylcmllitım. Fakat bazan cumlcye 
dı.. bıtna tcnc:;::ul etmem. - Ahmet hı. kuvvet -.·erdiği, manayı biraz deiı:ıtir-
Ihsan, Cumlıuriyct, 22 • 12 • 1936. dıgi ınkiı edileme~. Mesela yine B. Ah· 

. . . nı"t uı ... m oan aldıgım §U cumleyc ba.kın: 

b~a!lad oylc .i~lıyor kı "haksız gormek'' Ben t.{Jcr olimııiyat i.~lcrini muda-
ta ırın e, tetkıkın hcnuz sathi olduğunu iti· . .. 
raf •ıbi bir ljey var. "Kunhlinli henıiz kav- faa cdıyor8am, bu rııüdafaalar, bu 
rı_ya~adun ama bu _davayı haksız go~uyo. i~tc ilk defa olarak nıuvaffakiyctlcr 
rı;m. Buna mukabıl: "haksız bulmak' ta- .•. 
birinde tam bir katiyet vardır. "Davayı tet.. elde cttıgımiz içindir ... 
kik ct~im. anladun, hakstz buldum." O hal- Muharrir: "Olımpıyat işlerini mudafaa 
d~ "vı~~ane'!" ~aydından sonr! ".h~ksız ediyorum, cunku ... " demek istiyor. Fakat 
gormek değıl, haksız bulmak tabırı ya- cümlesine "eğer" kclimesını katması, ma
kışı~. . • ıı.ayı dcgışti.-ıyor ve 1oyle bır şey çıkıyor: 
Bıl~e~ soylemcgc hacet var mı? Maksa. "Ben olimpiyat işlerini mudafaa etmiyorum 

dım b~r. ı~arede zorla ranlış. bulmak degil· )iBI Fakat ettiğim farr.edılse bile bu-." 
dır: dılımızde muteradıf kclıme ve tabirler 
arasındaki kuçuk, ince farkları, "nuance" 
!arı araştırıyorum. Turkçe, bu bakımdan 
çok yaı:ık ki pek tetkik edilmemiştir. Ma: 
d~mki dilimizde, biri "haksız gormek", ote
kı "haksız bulmak" diye iki tabir vardır 
bunların arasında manaca bir fark bulun: 
masr çok muhtemeldir. Aralarında bir fark 
yoksa, birinin terkedilmesi lizundır 

~ir d~l için asıl zenginlik, bir man~da çok 
k_el~meııı bulunmasında değil, kelimele· 
rının arasında farklar bulunmasındadır. 
Bence, tam muteradiflerin çokluğu dıle VIİ· 
zuhunu kaybettirir. Meseli: ' 

Gi<rcş muallimi PctcıJin hangi se
bepten dolayı değiştirildiğini ve yeri· 
">W gctirilcıı Finlandiyalı hncmwı ne 
maksatla ccll>cdiutiğini... - Yine o 
yazıdan. 

• 
Göklere i'ıkarılmı§ ikti.satç-ılar, ha

rikuladelikleri piyctsaları saran tiic
carlar, ( •.. ; • ga:;ciclcriıı ckscriya
a1 cııımıyan sayfalarında yatarlar, 
kalkarlar, otururlar. - Sadrı Ertem, 
Kıırım, eı? • Jf • 1936. 

"Aranmıyan sayfalar" ne demektir? A
cabil. muharrir "pek okunmıyan" demek mi 
istemiş? ... Işır. docrusu frenkçe duşun muş: 
fr.,nsızcada "cherchc", bilhassa "recherch~" 
hem aranılan, hem de ragbct goren mana· 
larına gcJır. 

"Harikulidelikleri \lıy.:ısalaı ı saran tüc
carlar ... " da bana bir tu~af gtldi. icat ettioc
leri harikulade ljeyler mi pıyanları sarm·•l 
Yoksa kcndılerinın d .ı!.yt.ti. zekisı mı~ ... 
Süphesiz muharrir ıkinci manayı kastetmiş; 
anıa: "Piyasaları saran" yerine ''piyasa!a~a 
dtstan olan" demelı idi. 

Sadri Ertem yine o yazısında dıyor iri: 
Mcsel<i bir gün cm.,alsiz bir nahiye 

nıiidürü, bir gün fendi dünyaya gel
memiş bir belediye katibi ... 

Bu cümlede "muaıı;m" ile hoca : "getiril· 
mek" ile "celbcdilmtk": hatti •·~ebep" ile 
"maksat" biribirinin tam müteradifi olarak 
kullanılmıs. Muharrir bunu "tekrar" dan 
kaçmak kin yapmıs. Fakat zihnimiz. keli
me değisincc mananın da deeismesini bekle· 
diğimiz için sasrrıveriyoruz. u Acaba. diyo
ruz, muharririn Peter'e .. muallim", Finlan
diyalnra "hoca" demesinde bir mııksat mı 
var? "Getirilm~k" ile "cclb,.dilmek" arasm- "Fend" ne demek? HKadınm fendi crlcefi 
da bir fark mı l!'rirmlis?"-· Bövlece anlama. }endı" fOZunden anla,ıldrğına ı;ore 14fend' 
mı:r. zorlasıyor. Zaten o cümle pek karısık kurnazlılr, hılc. bcceriklilık ı.'.cmektir H 

"HPnci seb~ptcn c1olavı ... " hic şuııheziz bir zannederim ''fen" kclimesınden ralat•ır. 
y1111l(ltrr: cunku "dolavı" zaten sebep gos- Ama yukarıki cumlcde "c~. emsal" mana
terir. 04Hanııi sebeple" veya "neden dolayı" sında kullanılmış. Sakm "menend" den ga. 
denilmeli idi. Bence şöyle demek daha--=iyı;...·__.;ı;...at_o~? ... 



4 T A N - - .=================== ~ .......... -=~~ .. ~~~~ ............... .;;;;;;~~~2~3~-~12~-~93;6~~ 
.M.a.rık:e.meıerde 

Medreseden çahnan Kaynana 

bir kucak kurşun Gelin ve damat 
Arasında 

BU AKŞAM 
SÜMER SINEMASI 

Halkın sevgili artistleri 
DANtELLE DARRIEUX ALBERT 
PREJEAN ve LUC1EN BARROUX 

llk defa olarak 

l ATLI BELA ~ -·-----
Şen. orıJınal, nuktelı ve musikili komedilerini takdim edecektir. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 4 

Suçlu, Sakat Bacağını Göstererek 
iddiaları Reddediyor 

~ol~s dün, müddeiumumiliğe Yahya isminde bir suçlu 

1 

Dün, polis, nöbetçi cürmümeşhut 
mahkemesi olan Sultanahmet Sulh 
Birinci Ceza mahkemesine elleri, baş
ları sanlı üç suçlu getirdi. Bunlar da. 

mat, gelin ve kaynana idi. Üçü de bL ~==---------------------------------===== 
ribirinden şikayet ediyorlardı. Şehre. 

' g~tırdı. Beraber~nde bir kucak ta kurşun vardr. Yahya 
dun sabah Hasekıde Bayrampaşa caddesinde koltu 1-un<.la 
kurşunla geçerken bir polisle komiser kendisini v~kala
~ı~lar. Suçlu Sultanahmet sulh üçüncü ceza hakiminin 
onune çıkarıldı. İddiaları reddetti: 
"- Bay hakin1. dedi, ben ı------~-----r ört sene iki 

ay hapse 
mahkum 0

1du 

geçen sene tramvay kazası. 
na uğradım. Bacağım sakat 
landı. İddia edildiğine ve 
keşif varakasına göre guya 
ben Haseki medresesinin 
kubbelerine altı nıetre vi.ık
sekliğindeki bir dfreğe · tır
manarak çıkmışun ve bu 
kurşunları sökmüşüm. 

Benim gibi sakat ve topal bir adam 
ağaca nasıl tırmanabilir?. Ben Bay _ 
rampaşa mektebinde otururum. Dün 

sabah kalktım. Mektebin bir köşesin
de bu kurşunları gördüm. Karıma 

seslendim. Bu kurşunları çocuklar 

çalmışlar. Kaçıra.madrkları için bura
ya bırakmışlar, galiba.. dedim. Ve 

koltuğuma alarak karakola giderken 
beni yakaladılar.,, 

M ~zbahada çalışan Mevlfıt, Aksa . 
rayda Sülüklüde oturan Makbule is
minde on beş ya.şmr bitirmiş bir kıza 
evlenme vadiyle teeavüz etmiştir. 

Dün ağrr ceza mahkemesi, bu dava.. 
yı neticelendirmiştir. Mevlfıt, 5 sene 
hapse mahkum olmuştur. Yalnız suç_ 
lu 21 yaşını bitirdiği için bu cezası 4 
sene iıki aya iındirilmiştir. 

Yeni Adliye Teklifleri 
Dün Adliye Vekaleti, telgrafla 

yeni bir terfi teklifi göndermiştir. Ü

çüncü hukuk azasından Hatice Meli_ 

Hadisenin hiçbir şahidi yoktu. Ya.. haya terfian Ankara müddeiumumi 
kalıyan polis de gelmemişti. Ha~inı 

!hsan, Y ahya.nm iddiası üzerine mu. 
hakemeyi talik etti ve kendisini mu
ayene için Tabibi adliye gönderdi. 
Tabibiadli de kendisini Adli Tıp işleri 
müdürlüğüne havale etti. Alınacak 

rapora göre muhakemeye devam edi
dilecektir. 

Yeni hakim muavinleri 

muavinliği , aza mülazimi Necatiye 

Kuşadası müddeiumumlliği, Şile sor_ 
gu hakimi İhsana Vakfıkebir Müd _ 
deiumumiliği teklif edilmiştir. 

Eski Eserlerin 
Muhafazası 

Ankara, 21 (TAN) - E vkaf u-
Hukuk mezun!arından İstanbul 

adliyesinde staj görenlerden Eskişe- mum müdürEiğti yurdumuzu ı;i.lzeı 
lih· hakim muavinliğine tayin edilen leştiren eski eserlerimizin harap ol . 
Nezihe 'Ergin ile Bursa ha.kim mu -
avi.nliğine tayin edilen Lamia dün ye 
ni memuriyetlerine gitmişlerdir. 

Yaralamaktan 
Mahkum oldu 

' Dün Ağır ceza mahkemesinde, Ga
zi Osmanpaşa mektebinde marangoz 
Ahmed.in oğlu Mehmedin muhakeme
si neticelendirildi. Mehmet, Taceddin 
ismindeki talebeye tecavüz suçWldan 
beraet etti. Yaralamaktan on bir ay 
yedi gün hapse mahkum oldu. 30 lira 
da ma.nevi tazminat ödemesi karar · 
laştırıldı • 

maması için yepyeni kararlar almış 

ve bütçesini ona göre hazırlamıştır. 
Evkaf idaresi, P!l güzel Türk eser -

leriyle slılslü olan h :t.anbulu ön safta 

tutmaktadrr. 
lstan'bulda şirodtyı• kada< l S i bü

yük, 40 ı küçük olll'clk üzere 58 tane 

eski eser tamir efümiştir . 
İstanbul Evk:ıf tı :~kilUı islah o . 

lunmuştur. Senelerdenberi maaşını a 
lamamış olan h~deme, imam ve di
ğer müstahdenılere de maaşları ta 

mamen verilmiş ve istihkaklarını da, 
bundan sonra mımtazam alabilmele· 
ri temin edilmiştir . 

Kasabaya yaklaştıkça Şahindenin merakı artıyor
du. Bir şey düşündüğü ve tahminlerdtı bulunduğu 
yoktu, sadt!ce bir korku hissediyor ve eve gidince 
karşılaşacağı manzaranın ne olacağını bilmediği 
halde ev aklına geldikçe ürperiyordu. 

mininde oturan Damat, da vasrnı şöyle 
izah etti : 

- Ben dün gece evime döndüm. Bi
raz geççe gelmiştim. Karanla a.ranuz
da bir kavga çıktı. Karı\koca aramız 
da böyle bazı ihtilaflar çıkabilir. Biz 
banşacaktık. Fakat araya kaymval _ 
dem girdi ve kızı ile bir olarak beni 
odunla dövdüler, yaraladılar. 

Bundan sonra söz Y usufun karı _ 
sına gelmişti. O da davasını şöyle an
lattr : 

- Kocam gece saati.kide eve gel. 

d.i. Zilzurna sarhoştu. Beni dövıniye 

başladı. Bu tecavüz tam sekiz saat 
sürdü. Sabahleyin, sa.at onda annem 
lşe karıştı ve bizi ayırmak istedi. 

Ben kendisini dövmedim. O benim 

başımı yardı. Sekiz saat bana işken.. 

ce etti. 
Hakim, kaymvaldeye bu iddiaya ne 

diyeceğini sordu. 
O, herşeyi reddetti ve : 
- Allahtan korkarnn, damadım 

beni dövmedi. Fakat kızrmı öldürii _ 
yordıu. Ben araya girdim. Kendisine 
ne ben vurdum, ne de kızım. Onu baş
kaları yaralamışlar. dedi. 

Hakim, damadı üç gün hapse 27 
Ura para cezasına, kayınvaldeyi 14 
lira para cezasına mahktı.m etti. Ge
lin, beraet kararı aldı. 

Vehbi Sait 
Tıbbı adlide 
İki buçuk sene evvel Ortaköyl~ ~

şiktaş arasrnda bir neferi otomobili
ne çarptll'a.ı. d.k oıumurie seoeıı o a • 
ğu için asliye ceza mabkeıpesi tara -
frndan tevkif edilen Sait Paşazade 
Vehbi Sait, te'>kifhanede sinir buh _ 
ranı geçirdiği için tevkifhane dokto. 
nınun gösterdiği lüzum üzerine Adli 
Tıp !şleri müessesesine gönderilmiş 
ve müşahede altına almmıştrr • 

Teşekkür - Sevgili ve bedbaht kı
zrmız Sa'bahatin aramızdan ebedi
yen ayrılmasmdan mütevellit büyük 
acılarnn:ıza iştirak edenlerle, son isti
rahat yerine kadar refakat etmek 
suretiyle 1..ahmet ihtiyar etmiş bulu
nan akraba ,dost ve tanıdıklarımıza 
kalbi teşe,kJriirlerimizi sunarız. 

Babası Anası 
/>: bdurrahman Zelfil Zehra 

~~~~" 1\11.. E L E K SINEMAS 
Noel haftası münasebetile 2 büyük komedi filmi birden 

1- SHiRLEY TEMPLE'in 
bugüne kadar yarattığı en büyük - en güzel - ve en e5'lenceli fil 

Kücük Prenies 
Fransızca sözlü 

2 • lOAEl HAADI Kan Kardeşleri 
Fransızca sözlü 

"'llllı•••••• Çocuklara mahsus fiyatlar: Birinci ve hususi 25, Dühuliye 20 kuruştur. 

ŞEHiR 11Y A TROSl 
DRAM KISM 
Bu akşam 

20,30 da 

·ııı:ııııııııııııı 
!1111...1111 

BABA 
"OLTUKLAR: 50. ~ 

l ~lllll lll~ 
l{u~ 

ŞEHiR T'V~TROSU Operet kmmı 

·~ ı ıı ıı ı ıııııııı ı~w 
il i\IJI \\1 

Bu akşam 
20,30 da 

Leyla ve Mecnun 
Ve 

111111111 
çoc ..... ılYATROSU 

14 de 
FATMACIK 

Adana Seylapzedelerine Ya
pılan T eberrüler 

Istanbul Belediyesi Imar şubesi me
murları 23 lira, Evliya mde Nureddin 
Eren 25 lira, Attarbaşı oğlu Mehmet 
200 lira, Ankaralı Ziya ve eşi Faika 
1000 lira, Osman 10 lira, Istanbul Ce

lepler Birliğinden 500 lira, lstanbul 
Topçu ve nakliye okulu 1 ve 2 nci sı-

<--~--------------------~ Türk Sinemasında Cuma akşamından itibaren -ı s R IC 
~uazzam v~ emsalsiz Rus filmi Sovyet film sanayiinin en güzele 
rı olan bu fılme Moskova Operet ve Balet tiyatrolarının en güzel a 

tistleri iştirak etmiştir. 

ORL OVA -BOLODiN 
Rusyanm en büyük canba.zhanesi, heyecanlı sahneler, zengin rövlll 

ıRus dansları, şarkıları, meraklı aşk macerası. 

'• BÜYÜK FİLM görülmemiş fedamlıkla.r yapılmıştır. 

HAYATINIZDA CÜLMEDICIN iZ KADAR 
CÜLMECE, ECLENMEÖE HAZIRLAN 

HAROLD LLOYD ( L U i ) 

BokSör. Süte· 
Yakında iP~~ 

ıf subaykırı 330 lira, Muallim Şerif 
lQ lira, Avukat Ural Dilek 10 lira, 
Etem 10 lira. Artin Eseyan 10 lira, -------------------.;.:...;.:.;,:~;:!!!~--...:.:il 

Nikah Merasim\ Hakimliğin 

Zara ve Nerses ve Agüle ve He 
vekili avukat Bülent Talat taraf 
Rusya devleti tab'asmdan Gala: 

Jak Halen ve Bensiyon Galin avukat 

10 lira, Doyçe Bank Und Diskonto 
Gezelşaft 200 lira, Mevhibe 100 kuruş 

Nazmiye 25 kuruş, Nesibe 50 kuruş, 

'lsim vermemiştir" 10 lira, Doktor 
Kukutis 10 lira, Baker 300 lira, Mih
ran Gesaryan 5 lira, Topçu Mektebi 

öğretmen ve idarecileri 41 lira 61 ku
rı.ış, Cümhuriyet gazetesi vasrta.siyle 

2009 lira 90 kuruş. Sakarya 3ineması 
32 lira, Doyçe Oryent Bank Dresdner 
Bank şubesi 2ÖO lira, Hacr Hialıl 10 

lira, Budapeşte Büylik Elçisi Behiç 

Ergin 100 lira .. 

Sıvas müddeiumumi muavini Mak-
bule Esin ile mühendis Bahri Esinin 
nikah merasimi dünkü salı günü aile 
efradı ve ahbapları huzurunda icra 
olunmuştur. Tarafeyne sa.adetler te
menni olunur. 

TEŞEKKÜR 
Eniştemiz lbrahim Kemal Alp'ın ö-

lümü dolayısiyle ailemizin duyduğu 
derin kedere iştirak eden ve cenaze
de bulunan bütün dostlarımıza minnet 
ve şükranlarımızın gazetenizle ibll· 
ğını rica ederiz. - Merhumun ailesi 
efradı. 

Küçük Yeni handa 4 N. da muk 
ken filhal ikametgahı meçhul 
mar Avola aleyhine açılan fekk. 
ciz davası üzerine daveti kanuni 
rağmen gelmediğinden müddeile 
kilinin talebi ile gıyaben tahki 
rasma karar verilerek tahkikat 
- 937 salr saat ona talik edilm 
bu bapta yazılan gıyap kararı 
keme divanhanesine asılm1ş ol 
gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de 
olumır. (28513) 

Şube reisininkiler aşağı çarşıda indiler. Şahinde 
mavi şemsiyesini yüzüne tutuyordu. Kaldırımlarda 
müthiş bir gürültü çıkararak ilerliyen yaysız araba
da adamakıllı sarsılarak Çayiçini ve Bayram yerirJ 
geçti; evine geldi. Eteklerini toplayıp kendi başına 
atlamıya kalkıştı, fakat beceremediği için yanaşma
nın gelip elinden tutmasını bekledi, sonra kapmın 
önündeki iki ayak taş merdiveni çıkarak hızlı hızlı 
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hala gelmemişti... Bu gece gene geç vakitlere kalı 
çıldırırdı. "Komşulardan birine gidip orada yat 
rım ! " diyordu. Fakat kocası gelince kapıyı açac 
ve kendisine izahat verecek birinin evde bulunm 
lazımdı. Ne de olsa gelecek olan bu evin erkeği · 
ve Şahindede onu sokakta bırakacak kadar cesa 
yoktu. Sonra merakının ancak SalB.haddin Bey ti 
rafından izale edilebileceğine, o gelirse korkmıy 
cağına dair içinde bir kanaat belirmiye başlamış 
Şimdi gözleri kapıda ve yüreği çarparak her daki 
onu bekliyordu. Akşam olmuş, ortalık kararını 
başlamıştı. Şahinde lambayı yakmak için yerind 
kalkarak sokak üstündeki odaya gitti. Sonra b 
ya niçin girdiğini unutarak pencereye yaklaştı 
sokağa bakmıya başladı. Sıcak günün sonunda s 
kaklarda beliriveren bir kalabalık dört tarafa gi 
geliyor, kimisi koltuğunda birkaç pide, kimisi eli 
deki kasede biraz tahan, pekmez ile .evine dönüy 
du. Alnını kafese dayıyarak dışarısını seyreden Ş 
hinde köşe başından kocasının görünüvermes· 
bekliyordu. Bu anda başka hiçbir isteği yoktu. J:I 
şeyi unutmuştu. İçinde sadece müthiş bir korku 
tükenmez bir bekleyiş vardı. Herhangi bir mese 
üzerinde durup düşünmiye alışmamış olan kaf 
yükünü atmak için bir insana muhtaçtı ve Şahin 
Salahaddin Beyi farkında olmadan yalnız bun 
için, bir şeyi düşünmiye mecbur kalmaktan kurt 
mak için, bekliyordu. 

tokmağı vurdu. . 
!çerden hiç bir ses çıkmadı. Şahınde tekrar tekrar 

çaldı; cevap vermiyorlar ve açmıyorlardı. Alelade 
zamanlarda bile bir şeyi başından sonuna kadar dü. 
şünemiyen kafası merak ve heyecan_dan ve bilhassa 
tarif edilmez bir korkudan inmeli bır hale gelmişti. 
Kapıda durup aptal gözlerle sokağa veya evin ü~t 
katına doğru bakıyor ve hiç bir şeye karar veremı-
ycrck bekliyordu. . . . 

İhtiyar Rumelili hizmetçi bir haftad~nberı gelını-
nin yanına gitmişti, fakat evde KUbra ıle ana~ının 
bulunmas~ lazımdı. Sonra Yusuf ile Muazzez bag~an 
araba ile dönmUşlerdi. Eve gelmeyip nereye gıdc-
bilirlerdi? 

Bir kaç kere daha sıkı srkı tokmağı vurdu. ~arşı 
tara.ft:ıki evlerden birinin kafesi kalkarak saatçı Ra
kım Efendinin hastalıklı karısının sapsarı ve alnı 
çatkılı başı göründü: 

''Şahinde Hanım, boşuna çalma, evde kim~e yok!~, 
Şahinde Hanım: "Ne biliyorsun?,, demedı, hatta. 

bunu düşünmedi bile. Bütün işi pencerede oturup 
mahallenin ahvalini kafes arkasından kontrol etmek 
olan bu kadının verdiği mıı.J.funat muhakkak doğru 
tdi. Sadece sordu: 

"Nereye gittiler?' 

"Rtibra ile anası kollarında bir bohça ile çxkıp 
gittiler amma, nereye gittiklerini bilemedim!" 

"l<ollannda bir bohça ile mi?" 
.. Öyle ya... Bir daha dönmiye niyetleri yok ella-

lem !11 
Şahinde derhal kendini unutup dövünmiye başladı: 
"Amanın, müsltimanlar! Evimi soyup ta mı gitti

ler nedir? Hanım, ellerinde sedefli bir çekmece de 
var mıydı?" • 

"Görmedim komşu, belki bohçaya tıkmışlardır?" 
''Bizim Yusuf ile Muazzez de gelmediler mi?" 
"Gelmediler komşu, ikisi beraber miydiler ki? Sen 

kızın ile gitmemiş miydin?" 
Ortada mühim birtakım meseleler döndüğünü his· 

seden komşular da kafesleri kaldırmışlar, mükB.le
tneye iştirake başlamışlardı. Saatçinin karısı mera
kından kendisi sualler soruyordu. Şahinde cevap 
verdi: 

"Beraber gittim ... Şeylere ... Bir ahbabın bağına 
gitmiştik ... Yusuf gelip kızı almış, buraya dönmüş. 
Halbuki evde yoklar... Babalarına bir şey mi oldu 
diye merak ettim amma, baksana, ortalıkta öyle bir 
şey yok ... Şimdi de çocukları merak ediyorum!" 
Komşulardan biri dayanamıyarak sordu: 
"Kız giderken sana haber vermedi mi?" 
"Ya, haber vermedi işte ... Ne oldu bunlara anla

madım!" 
Her şeyi kolayca tefsir ediveren komşular da bu 

sefer düşünmiye dalmışlardı ve herhangi bir tahmin· 
de bvlunllmıyara.k sadece Şahindeye sualler sonı· 

yorlar ve zaten perişan bir halde olan kadını büsbü
tün şaşkına çeviriyorlardr. 

Nihayet soracak suali kalmıyan ve Şahindenin 
daha fazla sokakta durmasına lüzum görmiyen sa
atçinin karısı: 

"Baksana Şahinde Hanım!" dedi "Kapının önünde 
ne bekliyorsun? Kübranın anası giderken anahtarı 
pencerenin kenarına bıraktı!" 

Şahinde aptal apta\ karşısındakinin sarı yeşil yü • 
ztine baktı. Bu yüzde vazifesini yapmrş bir insanın 
sükftnetinden başka bir şey yoktu. Şahinde söyliye· 
cek söz bulamıyarak başını çevirdi, anahtarı alıp 
kapıyı açtı ve içeri girince taşlığın bir kenarına çö-

küverdi. 
Kımıldıya.cak halde değildi. Şişmanca vücudünU 

hafif bir ter kaplamıştı. Çarşafını elile iterek başını 
açtı. Taşlıkta bir fevkaladelik yoktu. Kübra ile ana
sının yatakları kenarda dürülü duruyor ve Üzerleri
ni her zamanki gibi bir kilim örtüyordu. Yalnız hep 
bu yatakların kenarında duran bohçaları yoktu. 
Şahinde bu kadınla kızın bu eve niçin geldiklerini 
nekadar az düşündü ise, şimdi niçin gittiklerini de 
o kadar az düşünüyordu. Her şeyden evvel yor
gundu. Arasıra: "Muazzezi bu oğlan nereye götür
dü acaba?" diyor, fakat biraz sonra: "Acaba bu 
karılar giderken bir şeyimi alıp götilrdüler mi?" diye 
üzülüyordu. Bu üzüntü onu yerinden kaldırıp eşya· 
sına baktıracak hale gelmeden kayboluyor ve yerini 
boş bir gevşekliğe bırakıyordu. 

Va.kit (eçtikçe korkusu arttr. Salahaddin Be:v de 

Ortalık adamakıllı kararmıştı. İhtiyarlar tesb· 
leri ellerinde akşam namazından dönüyorlardı. Ş 
hinde minderin üstünde büzülmüş oturuyor, mah 
lenin çocuklanndan birini çağırıp hükumete gönd 
meyi, Salahaddin Beye haber verdirmeyi aklede 

yordu. 
Kolunu pencerenin kenarına dayamış ve baş 

yorgunluktan bitkin bir halde kolunun üstüne 
tırmıştı. Gö71eri kanncalanıyoT. başı zonkluyord 

(Arkası var) 
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7AKIP EDEN 

VAR Mı? 

~ söylediği bir nutukta paha • 

~ mücadele etmek kanmlda v • 
..... duklarou t.ebtlr etmiflerdl. 

8uCUn bu karana tatblı&tmdaa :::.==:-~ enı 
-~ Z ~~ S ek!zinci F.dvardın Ma -
lılrt de ftlph:. ki petroldü. Çünldl dc.m Sin1psun'un zş
-..0 vuıta1an ba yttzdea ucuz fiyat. kı yüc~nden t'lhttan ferag:ı
lıa iı Cinmlyordu. Petrol ve _... ti üzer:ne tahta geçen kar
.......... ot.omotıa, otobls, kamyon deşinin t.issi hayatt herkesi 
:' ._.... 1rn11 ... nakil vurtaıana· alakadd. etmiye başlamış-
• .. ~el_er aemlar, etYa llJUlan da tır. Tet'-ıdüfün cilvesine ha· 
~ düter. . • K ,, K 1· l'aat htlk6met.ta _.. .... llyue. kın kı. )eDt ra a. ra .~~E il.........._ elanek flyatlaruml yt11ı. de sev· ,erek evt!enmı~. dun· 

...... e blıtladılau prilyorm. IMIBe yanın nı mes'ut çiftJerinder 

..._.: doku buçuk lnlrala utılu hl. biridi Bugünkü lnıiltert 
"-el elonM ıo,1s lmrafa, lldaal •· Kralı ut Krali,,.,esınin aş~ 
~?~ 1mnp ~ macer:ılan ikisı de küçücük-
--, balbı dojradan dojraJa • ' 

...,.._ tetkll eden bir madde olda • ken başt\.mıştır. 
t- dl- 1905 teneainde Yedinci Edvardın 
f,f,, ftcG. OBm lu)iiiNÖIB....a bötlbl İngiltere tahtını hqmeti ve ytik· 
~ ~ Wblrlel'bd anatta. 1ek idare8ile doldurduğu parlak ve 
ııu.!:':!a ... ~lr çok rahat devirlerde idi. Yedinci 

" elanek 5 
.. ay ana.. tabii Edvard, preuleri saraydan dıtar

... ~ • daki hayaUa da yakından alaka-
.._. ~ tlyatlunua arima. dar etmek 18tiyen bir kraldı. Bu

.._ mbl ~ llmldmcltlr ..,_ günkü kral o zaman ima panta
'7 nlçla ytllmelf7 m T Çtlnldl • böt8ıl lonlu küçük bir çocuktu. lakoç
....__ .:w_ or yada bir ailenin çocuklar için nr
~ bu yıl 1Jatda7 ......... ... diii ziyafete bugünkü kralın gö-

• Bu sayede Tttrk balclayma yük. türWmeaini Yedinci Edvard em· 
llıatJa ~ möttaf eıJmut • retmifti tu-. 

l'lkat ba ytUmeUttm köyHl ve 
.......... dell, ... ....,.., bala-

tlecm ve 7AnM....,.. lltlf ... 
~~= lra. 

~httktm! 6üf6y 
~edebilir. Böyle bir mmu1u'lyet 
""1-1 ftyatlamlı derhal tabii ..... 
~ .... Wldlr. Amma ba,..... 
.......... hutet- blltmf ,... ... 
"- lh'melllne JVi'nl olmak 11111 bir 
....... vardır. Fmt ...... rm ' 

...... 'ft ....... -· ba ,.,. fe. 
'edlleMllr, ...... tllMleylL 

• • • 

11 çocuklara saray reven.nılanm 

öğretmiflerdi. Bugünkü kral kıla 
pantalonu ne l&lona girdiği aman 
bUttin çocuklar talim ettikleri el· 
bi ettımitlerdi. Yalna içlerinden 
EHzabet kendi yqmda bir çocup 
k&rfl saray rever&D81 yapmak iste
memifti. Ev l&bipleri Eliu.betln 
sorl& 'bafml ejınifleıdi. Fakat GC>

cuk etıencelerl bafl•dıiı Aman 
reverau yapmakta i8yan eden Eli· 
zabet ile Preıuı Banri çok at ol
mu,ıar ve dalma beraber oynallllf
lardır. 

o ilk teıl&dUflerindeD OD Uç .. 
ne geçmifti. 1920 sene8lnde Prenı 
Hanri lal& pantaıonu çoktan bı· 
rakmifU. BUytlk Harbe bahriyeli 
olarak iftlrak etmif, Almanlarla 
lngillslerin çarplfbtı Jutland har
büıde blltiil zabWik etmiftl. 

-C~BIM DE 
BEŞ kURUŞ 

VAR DA. 

ingiliz Kralının 
ilk ve son askı 

V .ı lnslb kral ve Kn11oea1 de 
M\'lterek ~· ... 

gllnJdl ~' kral..,_ olacall· 
aı " kral Edvudm taldtM ~ 
jbıl bir f alca kadnu enelee haber 
verm.ftti • 

Falcı kadın demlttl ki: 

- Ver ellnf t.kayım, .. timdi bir 
kıZAID. Fakat 500.000.000 kitinin kra
llçeai ve tnııtt.ere rtaıım. plecek ea 
büyük imparatoriçenin valdesl ola • 
ealalnl. 

, 

Yeni lnıDtere rihi bir kale olan ~ato, masallara, 

lD Ellzabetle Prene Hami abaha 
kadar dana etmltler ve blrlblrleri· 
ne hayat tellkldlerini açarak be
raber diltUndUlderini, ayni tekilde 
hiuettiklerini anlamıflardır. 

O geceden tonra Prem Hami 
Elizabeti her gece dU,tinmiye bat· 
laDUftı. Bugünkü kral, içini va
lideaine açmıf ve sevdiğini an • 
latllUftı. Fakat büttin çocuktan 
clbi o da babalı Kral Jorjd&n çok 
çekindiji için evlenmek iatedJilnl 
b&buma aöyllyememittl. otıunun 

Rinfl•: 

TII büytlk ... 

Vellaht Dlza. 

befila m IOD re. 
almlerl. 

11evmiye b&fladıimı v-= o 1ev1i ile 
değlfip, mahsunluğunu, mtlmevW· 
Htini bırakmak Uaere olduğunu 
f arkeden annem, kiımeye haber 
vermeden kw huausiyetinde tetkik 
için Elizabetin takoçyadaJd mali
klneeiııe miaafir ait.mitti. 

B ugünkU kraltc;enln ailesi ta
k o ç y a hükümdarlarına 

mensup çok eekl uılzade bir fa· 
mllya idi. Oturduklan eski ve ta· 

KOYoo edenler: Ttrl'Offflrlorımıı 6iı111• ivi ltimove 9'ivoılor. 

hik&yelere pçmif bbbç uırlık 
bina ldl. Hattl ıartp bir- teudutıe 
Ellzabetin dedeleri een erce ta • 
larlle döğtlfmtlftWer. 

Tarihf f&toda kam huauaiyetinl 
tetkik eden Kraliçe Kari otJuna 
pek llyık ve çok kibar bir gelin 
bulduğunu anlıyarak aevinçle Lon
draya dönmtlt ve hiklyeyl krala 
nakletmiftir. Ve kral izdivaca mil· 
l&&de edeblleceifnl bildirdikten 
80DI'& Duc d'York t.koçyadakl ... 
toya bir namset sibi l'll9IDell .... 

f1r rit.mhıtir. 

M es'ut clftfn falcı cfnpneye 
teaadUfleri lUoçyada ol

muttur. Bir ıUn Ud pnç otomo
bWertle gezintiden dönerlerken yo
lun kenarmda btlzWilp oturmUf, 
yırtık entartll, sefil bir ihtiyar ka
dım farkedememitler, kadını çiğ
nemek bere iken iyi bir manevra 
ile hayatım kUl'tarmıflardır. Fıka· 
ralan pek 1even prenale Elisabet 
bazı hodbin ve mağrur ud11deler 
glbl otomobillerini ailrllp ıttmemit
ler, te1f.tla otomobOden atbyarak 
pejmilrde kdJkb fakir kadmm hatı
rım haf etmek latemltlenllr· 

Kurumut apç Pb1 hayatiyeti 
çeJdlmlf, dertleri aarkmlf bir çin
gene kadmı önGnde olduklarını 
farkeden mee'ut çift tekrar otomo
billerine binecekleri mada fakir 
kadm arkalanndan kOfDlUf, Eli
abete: 

- Ver bana aol elini ctızeı kız! 
Sana hayatım ve iltlkballni aöyli
yeylm. Ben herke1e yapmam. Siz 
çok lyi hılaıılanmıız. içimden pl· 
dl. 
Buıtınkü kraliçenin llOl elini ku· 

ru elleri içinde açan falcı kaclmI 
ıtinet ufka yaklqtıtı. yollar ka· 
rardıfı ve evhamlarm ayaklandığı 
bir 11&&tte yavq yavaa anl•tmıya 
b&flamıttır: 

- Senin ilç biraderin. lkl kız 
kudetin var. Ananm lllahatlne 
çok dikkat et. 'Oç evlnls var. lkl
ai IHdet ptlrlr. Biri f~ket JU• 
vuıdlr. BeklmıecUtin bir ••anda 
krallge oJacalmm. Kmn ı.,utere
nln en ......-ıt lmpgatorlQelerln· 
clea olacaktır. 

O ,un falcı kadmm aö~kleri
Dl biç bıanmıdH dlnli,.a buıftn· 
ki kralla kraliçe, SeJrlslnd l'.ctYar· 
cim ferap.tlle tahta p1lflerl ve 
Ellzabet ianıindelrt k••.larmnı da 

Yakın Tarihten 
Pa~alar 

Ze~eme • Demdeme 
Münakaşası 

M aa111m NMI, Şark dlllerlnclekl 
kuvvetli bllgl8l ve yüksek 

tör kabiliyeti De, bir edebi mektebin 
mubarrlrl idi • 

Naci Efeadl, evvel& WJercllmuu 
llakikat,, Ye IOJll'a "Saadet,, gauıt. 

lerlnde bir edebiyat sütunu llÇllUIU. 
Hevellklr geaçler tarafından gönde. 
rilea paeller, fU'lolar, beyitler ve 
lut'alan orada neşrediyor, altlarma 
da &ealdtler koyuyordu. Bu AnJtle 
yeni bir çı~. idf'ta bir edebiyat mtt. 
ubüw açnuş oluyordu. Biraz ken
dine güvenen, guete slltunla.ruıda iL 
mini ve yuısmı prmek rı.teyea ~ 
yaasmı Muallim Naciye gönderiyor. 
du. Gelen bu şUr varakalanmD da 
anm vtbde sekseni bir cuetede 
ne11reıdUebfteeek kıymette buhma • 
yordu. 

O •ll"&luda lntl$ara bqb)'an "Ser. 
vetl Fbm,, da, Mualllm Nulnln 
kJWk mektebladea ayn, örnek ve 

ı Rvklertal &l.l'P f'd4'bl) atnutaa alan 
bir aewlln, "fMlehlyatl cedJde., lalrle
rlnln a1,.ın etkin olmUtJtu. FAMlyatı 
Cfldldealn de en lnıvvetU slmua Tev • 
ftk Ffkrettl. 

Böylece bir tarafta NMI Ef•dl ve 
tan.ft.rtan. ~r tarafta Tevfik Flk. 
ret v~ arkadatJan, pseteler Ye ....._ 

lelerle kalem möcadelelerlne. edebi 
mllnakualara i»Pladdar. Fakat eolr 
~f'ÇIMden ba kalem mtleadeleel ve 
edebiyat munaka.,... ~lyata d6 • 
kttlerM elrktn bir lfJlrfl abmftr. 

Muallim Naci ''Gvlo nar,, ndlftl 
bir JP"9 ftZlllMtl kf: 

Çok mudur nlclana mlhrllld• 
Sllw.yda ~ Dar 

Mlllra'fvle w.ı,1ıyorda. ~ mu. 
tuamfhldarda halunaa ve blllhare 
Ronıell beyt,.rtM-v'ıııt pa,...tyle CeW 
Pqa olan Tevfik Pacaradıf'! CeW bu 
pzelfl. htr nld"" vuwnl!lltl. Bu Dizi • 
rPnln de et1 ~I beyti tudur, dlyebL 
liriz : 
Ben ıuun1 a~ 8Ç1p ~rmem d1lp& 

lekDH 
a ... .-• .tl&flrla o1nn11 elllp& pr1a 

nur 

...... ..-..ı tenlllt -..,ti. 
Nael EfeHI c1tı Ekrem 11eJ1a ..._ • 
seme, .ismindeki ._tir meemmmıı ele 
alarak ~cltı "Delndelae.. .... 
lıtı De bir afttun ac:mıt "~ Be
,-e kal"ll• ıdddetfl bir t.enldde drltm"
tl. MnalHm ""' ~bl11.t.,._ !\le. 
..... .._. Tahir Bevhl 'ilhan., 1-
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.... .. F.lmım ~· llll'akdlrl ıu. .... .. 
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bir"""'"' ~karwmıltr. 

N.- nldana n""8tl. "DtımdfWM.. de. 
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lnaan" dald tarlslerdf" Enathnenl Uıf • 
tlt ve maveae•ln mthlunalıuma nf. 
ramrılf:t. 't'Nitlrl t1han rlllale teldln. 
de orktlhlhn nlmvanlan u obn°' • 
ta. Fakat "llflmdf!ftle., h .. rrin b • 
laMhk hlr bl'I kttlO"td tarafmdu me. 
,.1ı n.. tatrm twtnıvol'du. 

Rn "arwııtı .. "''°"'• bir ~lre aln • 
VU1 R-.laıitf" ~ '8flv methDlllt 
Mk "'ttt_....ı .. nlmua ve lllbant ._. 
l'Mtnl ma1<unlara wnlruut .twnek n 
._....... un.o"""~ .. 9f llUlt•l'Wll'"
tu. tıııt ... hn ta"'1ttaa ltlbuen MmPlm 
Nmcl 1r.ff"ttdl O.-~ D:ıem Re-

"'" """"' adAwnakılh aerlm•. Nael 
F.f.,...ftl f•""'•t bnldnlr ... telmll w im& 
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SADi 

ln,Utere tahtına imparatoriçe ıtbl 
geçecek yepne premea oldutunu 
bugtln falcmm h.lklyeaini batırlı
yarak stirmut olm•'ın garip te-. 
Adtlf deiil midir? •• 

E vıenme merulml 1923 -. 
nellinin 26 niaanmda ya • 

pılmıftlr. O gün Westminiltr•1a 
btlytlk çanlar! mütemadi çalaftık 
Londra halkma htlktlmdar ail-1n· 
den Duc d'York'un lakoçyannı en 
eUi aileıllne menaup DlsabetW ev
lendiklerini baber vermlflerdl. 

Merulmde fimdlld kralın baba
m müteveffa Kral Befbıcl Jorj sır
malı mavi bQyllk amiral lnlfonna-
11111 stymlftL Tahttan ferapt ... 
den SeJdslncl F.dvard da vel" o
larak bama alaymm kırmm nl
formumı tqıyordu. Sevi.ten i'.d 
ldtfnln evlenmelerbll •yretmek· 
ten aaadet du'.9&"'1 91f&1'ıırl"dP.n n
kunuvordu. 
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Herglin lm~an Ka\rrıamış? .. 
\. Bir Hikaye ı =>-----

Yazan: !<nc:lircan KAFLI 

Bir Türk Pehlivanı A.vrupa 
Şampiyonluğu Yolunda 

Paristeki 
Serbest 
Güreşler 

Kendimi tanrmıya başladığım bir 
yaştaydım. Üstü başı pis, ihtiyar ve 
çirkin bir dadının elinde büyüyor -
dum. Yalnızlıktan usanmıştım ve 
hafta tatilini derin bir hasretle bek
lerdim, çünkü o gün benden beş yaş 
büyük olan erkek kardeşim eve dö
nerdi. Böylelikle yalnızlıktan kurtu
lurdum ama buluşalı bir iki saat bi
le olmadan en küçük bir bahane ile 
beni döver, canımı acıtırdı. 

uıelardı. Hatta kılığımı yan yan s 
rek yoksulluğumla tığleniyorlardı. 

Yok ... Yok... . I· 
Eğer çok sevimli, yakışıklı, bıÇ 0 

mazsa çok zeki bir çocuk olaydı~ 
beni de koruyan bulunurdu. Falt9 

istiyordum ki benim öyle olma;'1şı• 
ma rağmen sevmeli, fedakarlık yaP' 
malı, derdimi sormalı ve payl~ı:o.a· 
lrydılar. 

Arif Pehlivan 
••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk pehlivanı diye 
Pat ıs halkına takdim 
edılen Arif pehlivan 
Fransızı yenerse Av-

ile 1 rupa 
. 

şampıyonu 

gür esecek 

kimdir? 
.......................... .... 

Deglanla karştlaştırtlamsıru ileri sür. 
mektedirler, 
Eğer Türk pehlivanı Fransrzı da 

kazanırsa Bulgarm önüne çıkarıla • 
caktır . 

Yalnız Arifin Bulga:dan evvel 
Fransızla kapışmasında bıraz tehli _ 
ke vardır. 

Paristeki güreşler hususi bir men -
faat i<:in her sene tertip ed!len pro -
fesyonel güreşleri olduğundan f:ampL 
:;onluk haricindeki müsahakat;ırmm 

rıt~t:celeri az çok organizatöre brığlr • 
dı::-. Eğer Paris maçlarmda Fransız 
pehlivanının hala birinci rollerı oy _ 
nıyacağma hükmetmişse, Arif pehli
vanın Deglanı yenmesine müsaade 

Büyük kardeşimin beni sevmedi
ğine şüphe yoktu. Yalnız kendisine 
lazım olduğum zaman bana güler
yüz gösterir, köprüyü geçtikten son 

· ra yüzüme bile bakmazdı. · 
' • Anam sinirli bir kadındı ve babam 
hırçın bir adamdı. 

1 

Anam komsudan komşuya dolaşır, 
babam da ancak gece yarısına doğ-

l 
ru eve gelirdi. Eğer erken gelirse 
her halde bir gürültü kopardı. Çün' ı kil karısile kavga ederdi. Kavga baş 
lar başlamaz da bana bir tokat atar: 

- Yıkıl buradan piç kurusu! .. 
Diyeı·ek kapı dışarı ederdi. 
Kaç defa anam evden çıkıp g"it

miş, haftalarca kendi bahasının 

evinde kalmıştı. 
Kaç defa da babam evin en üst 

katındaki odasına gece yarısı gelip 
sabah karanlığında qıkmış, haftalar
cıt yüzünü gdrmemiştim. 

Kaç defa: 

• 
Hastalık beni bitirmişti. 
Derilerim kemiklerime yaprşI1l1f 

tı ve görenler: 

- Artık yaşıyamaz. Ölür! 
Diyorlardı. 

Mektebin ıssız bir kösesindeki lt 
ranlık bir odasında günlerce yatır& 
tar. Bir gün birdenbire kaldırıp ııll 
hademeyle hastaneye gönderdi!~ 
Benden tiksiniyorlardı. HadeıneıııD 
yüzünde bile bu hal okunuyordu. 

Bunun sebebini sonradan öğrell' 
dim. Doktor benim için: 

- Verem ... Kurtulamaz. 
Demiş, mektepte ölmemi isterııe' 

miş. 

Halbuki hastanedeki doktor ball' 
sıtma tedavisi yaptı. Önüme atılııfl 
kutu kutu kininleri yuttukça vüc\l' 
dümdeki kesiklik azaldı ve ateşiıll 
kalmadı. Meğer malaFya olmuşu[ll· 

Pariste yapılan serbest 
güreşkre bundan iki ay ev
vel iştirc.k eden ;e Fransız
lara Türk pehlıvanı diye tak 
dim edılen Arif pehliv:ın ge
çen ha.fta büyi!k bır muvaf
fakıyet kazanmtştır. Arif 
pehlivan Faris mtisabakala
nnda yavaş ya va~ ilerliye -
rek Avrupa St:;rbest güreş 
şampiy0nu Bulgar Dan&{a
lof'un rakibi olan lsveç1i 
Malemberg'in karşısına çı
kacak keıdar şohret t(.min et· 
miştir. 

etmez ve aksi ta\tdirde Fransr1.Jarm .--- ---·------"---__.__._ _ __.~~---------- - Bunun tuzu niçin az? 

Yeniden hayata dönüyor gibiydiııt
Fakat hayatta kime dayanacıılt' 

tım. Yaşadığım ölüm günlerinde bil~ 
kimse beni aramamıştı. Ben anneı11 
arattım. Birisile evlenerek 1stanbtıl5 
gittiğini söylediler. 

Bulgar Dankalofun evvelce müş _ 
külatla mağlup ettiği 1sveçJi ile Arif 
tutuştukları vakit herkes İsveçlinin 
galebesinden emindi. Halbuki Arif 
pthlivan İsveçliyi yirmi dakıkada 
haklıyarak kıymetini iyice gbstermiş
tır. 
Fransız gazeteleri Arif pehlivanın 

bu muvaffa~yeti üzerine Avrupa 
ıampiyonu Bulga.rdan evvel Fransız 

= 

Şampiyonlar 

Ne iş 
Görürler? 
Diliıya. birinciliklerini kaza.nan 

p mpiyonlann halis a.matörhiklerlni 
tt.bat için tetkikat yapan bir ınf.!cmu
a, Olimpiyat şampiyonlannın maişet
lerini, ka.zandıklan mesleltlerde ha 
kiki usta olduklannr görmüştür. 

Sporda.ki kudretleri saycc;inde kay 
nlınış ·rnzi~·ette hayatlanm ka1..ana.n 
l!lporculardan bir kısmını ne~retliyo -
ruz : 

Resmini yukarıya koydnff'.ımuz 
marangoz Karı Hayim, Bt!din Olim -
piyadmda çekiç atma müsabakasında 
altın madalya almıştır. Hamburgtaki 
büyük bir fabrikada marangoz usta
sıdır 

Sağda mikrofon başında ~onuşan 

zenci Owens, Berlin Olimpiy:ıdmda 
olduğu kadar radyoda iyi konuşma .. 
siyle de meşhur bir üniversi1..cli<lir. 

Amerikadaki son Reisicümhur intL 
h abmda Ruzveltin rakibi olan T .ondon 
namına radyo ile intihap propagan -
dası yapmıştır ı 

daha çabuk yenilerek Avrupa şampi
y(lnU Bulgar Dankolof kıtrşısına da.. 
ha büyük bir reklamla çıkmasını te. 
ruin eder. 

O zaman Arifin Bulgarla yapacağı 

müsabaka şampiyonluk ma'}I oldu -
ğundan ciddi olur. 

'I'AN - Pariste, Türk pehlivanı di
ye tanılan Arif pehlivan hakkında ls
tanbulda tahkikat yaptık. Bura gü -
reşcileri Romanya muhacirleri ara _ 
smda Arif isminde bir pehlivanın bu
lunduğundan Dobrioodan Parise git
tiğinden bahsediyorlal'. 

Mülayim pehlivan Diyerek sofradaki yemek tencere
sini bir yumrukta devirmiş. k<ı pıyı 

büyük bir hızla çarparak sokağa 

fırlamıştı. 

kaçtı mı? 
Odemiş, (TAN) - Odemişte bay 

ram günleri devam edilmek üzere a 
laturka güreş müsabakaları tertip e 
dilmiş ve bu karşılaşmalanı. Mülayim 
Afyonlu Yanmdünya Silleyman. Si. 
mavlı Hüseyin gibi Türkıyenin naml 

1 Evin içinde kendinden başkasını 
düşünen bir tek insan vardı, o da 
dadımdı. 

Bir sabah: 
- Haydi giyin! Taburcu oldun! 

Dediler. 

pehlivanları iştirak etmiştir. 

Bayramın ikinci günü baş için kar· 
şılaşan Mülayim, Afyonlu Sülcymar 
müsabakası çok çetin olmuş ve ilk da 
kikalarda Mülayimı alta alan Siiley. 
man, hasmrnm cnrhnt YE"TP !!'f'tirmi• 
ise de halkın sahaya hücumu üzerine 
Mülayim itiraz etmiştir. Pehlivanlaı 
tekrar tutuşarak akşama kadar iddia· 
lı bir güreş yapmışlarsa da yenişe· 
mediklerinden müsabaka ertesi gün< 
tehir edilmiştir. 

Ertesi gün bu iddialı karşllaşmay 
seyir için sahayı dolduran halk, peh· Mülayim f'efıfivan 

livanlığa hiç yaraşmıyan bir hi:..dis< •-------------~
ile karşıla.şmışlar ve Yarmıdünya Sü-
leyman ın acı kuvvetinin tesirinden ı 
bir türlü kurtulamıyan ~ Mülayimi~ Romanya 
ikinci bir mağlubiyete ugram.amak ı-
çin geceleyin Odemişi terkettiğini Muhte}itİ 
öğrenmişlerdir. • 

Afyonlu Yarımdü~~a Sü'eynı~r bu Gelecek mı? 
vaziyet karşısında hukmen _galıp sa-
yılmış ve mevut mükafatı almıştır. 

Hayret! 

OVENS 
ATLA 

Yarışacak 
Amerikadan gelen bir telgrafla şa-

şılacak bir yarıştan haberdar oluyo
ruz. 

Olimpiyatta üç birincilik aldıktan 
sonra dünyanın en mükemmel sporcu
suna verilen Sullivon mükafatını da 
kazanıa.n zenci Owens profesyonel ola
rak yapacağı ilk koşuda bir yarış a
tiyle yarışacaktır. 

Zenci koşucu bu atla olan yarı§mı 
bu ayın 26 smda. Havan'da yaptlacak 
bir Ragbi maçının arasında icra ede
cektir. 

Atla koşucunun yarış mesafesi J 00 
metre olarak tesbit edilmiştir. 

Zenci koşucu bu yarış hakkında 

şunları söylemiştir: 

- Tabii yanş beygiri benden ça
buktur. Fakat ilk harekette benim ka
dar seri çıkış yapamıyacağım zan.1e
diyorum. Altmış metre dahilinde ben 
beygiri geçerim. Ondan sonra kazan
dığım metreleri muhafaza etmek 
güç olacaktır. Bakalı~ talihimiz ne 
gömrecek ! ... 

Bir müddet evvel Romanya milli 
küme oyuncularından mürekkep ·ve 

(Bükreş m.uhteliti) ismini taşıyan bir 

takımın Mısu ve Filistinde bir turne 

yapacağını ve iki maç içın tsta.1bul 

mıntakasına da müracaat ettiğini 

yazmıştık. 

Bazı refiklerimizin, dün yazdıkları 

gibi, takımın şehrimize gelmesi kat'

iyet kesbetmiş değildir. 

Bu takımla lstanbul mmtakası ar:;,

sındaki muhavere el'an cer<?yan et -

mektedir. Yılbaşında ve .nüteakip 

pazar günü iki maç için tekliflerimiz 

kendilerine bildirilmiştir. 

Güneşli Safa Hastanede 
Pazar günü yapılan Güneş - Gala-

fa.saray maçında bir şarj neticesi sa
katlanan Güneş kalecisi Safa, maç 

gecesi birdenbire fenalaşmış ve der

hal Alman hastanesine kaldırılmış

tır. Sıhhi vaziyeti hakkmda hastane

den yaptığımız tahkikatta hasta hak

kında ancak 25 saat sonra teşhis ko

yabileceklerini öğrendik. 

Galatasaraylılar kardeş klübün ka

lecisini hastanede ziyaret etmişler -

dir. 

Halıcıoğ )u KWbii Kongresi 
Halıcıoğlu spor klUbünden: Klübü

müzün senelik kongresi 27-12-936 pa 
zar günü saat 10 da klüp merkezinde 
toplanacaktır. Bütün azanın hazır bu 
lunmaları .. 

Anlaşılan bunun için olacak ki ba
bam dadımı tutar; lakin anam bir 
türlü onun evde bulunmasını hoş 

göremezdi. 
Demek ki bu evin içinde kendin

den başka birisini daha düşünenler 
vardı. Babam dadımı, dadım da bo
ni koruyordu. 

• 
Dadım ölünce büsbütün yalnız kal 

dım. _,_ ,_ , -1 .. .... '"' ___ , ... 

rmda onların odasında bulunmrya 
can atardım. Bu arzu ile, odaları· 
nm kapısından dinlemek, anahtar 
deliğinden içeri bakmak ihtiyacını 
duyuyordum. Lakin daha ilk defa
sında kapı birdenbire açılarak ba
bamla burun buruna geldik. Beni 
adamakıllı patakladı ve anama döne
rek: 

- Bu yumurcağı da yatımektcbi-
ne verip başımızdan defetmeli! Ar~ 
tık bizi rahatsxz ediyor. 

Dedi. 
Ve dediğini yaptı. 
Sevindim, fakat bu işi sadece ken

di rahatları için yaptıklarını bir an 
bile unutamadım. 

• Bir hafta tatilinde babamla ana
mın kavgalarını duydum. Anam, ba
bamın yüzüne, ölen dadımın vaktlle 
ona metreslik ettiğini haykmyor: 
yıllarca o kadınla bir çatı altın.da 
yaşamış olmanın ne büyük feda kar
lık olduğunu anlatıyordu. 

Babam çıkışıyordu: 

Ayakta güçlükle durabiliyordunt· 
- Birkaç gün daha yatayırıl-

Hastalığ·ım kalmadı ama, kuvvetsi ' 
zim. Canlanayım biraz. 

- Olmaz! Bekli yen hastalar vs! 
Burası imaret değil... 
Sokağa düşmüştüm. Cebimde b 

metelik yoktu. Rastgele yürüdüm 
ayaklarım beni eski evimize doğr 
sürükledi. Oralarda herkesi tanıyor 
dum, fakat 'kıms~ lfoni tanımıyorıV' 

di, ne yapabilirdim? 

• 
..., 

Yorgunluktan bir kapı eşiğiT'8 

çöktüm. Ve biraz sonra güzel, gen~ 
tombul, al yanaklı bir kadın kapı~, 
açtı ve beni görür görmez kucııi' 
!adı: 

- Vah yavrucuk ... Sen Nejat d~ 
ğil misin ? Muradın kardeşi değil Jlll' 

sin sen? 
-Evet ... 
Beni içeri aldı. Bağrına bastı. OP' 

tü, okşadı. . 
Bağrına basarak okşarken derıtl 

derin içini çekiyordu: 
- Murada nekadar da benziyol"' 

sun? . .. .te 
Yedirdi, içirdi, rahat bır doşelC 

.. ıt\' 
yatırdı ve tam~m bi~ _~aft~ ömru ııt' 
de kimseden gormedıgım bır şeflt 
le üstüme titredi. . . ·ıı· 

Eski bir komşu kadının bu 1Y1 
, 

ğini büyük bir hayranlıkla karşılll 
mıştım ve: . at 

- Henüz dünyada ınsan oıanl 
_Ne olursa olsun! lki yumurcak S varmış! .. 

ta onun ellerinde büyüdü. ana yar- Diyordum. 
dımcı oldu. Pek iyi bir kadındı İyi d Ağabeyimi sor u. 
olmasaydı senin çocuklarının kahrı- ı tt Bildiğim kadar an a ım. t 
nı çekmezdi. · b den tı Q 

d Bu kadın hiç şüphesız en ,.-Anam alaylı alaylı gülüyor u: f rs .. • 
- Elbet... Senden ayrılmak iste- bir şey beklemiyordu. Fakat 

1 
11• 

- bulur bulmaz ona bir oğu .. lu·n· s.ııbı·r miyordu. Kocakarı olmasına ragmen, k 
sına yapacağından daha buyu r· 

hiç olmazsa seni sık sık görmek is- . go··stermı·ye karar 11e sevgi escrı 
ti yordu. 

Demek ki babamla, dadım da, miştim. 
• et• kendilerinden başkalarını düşünmeyi 

ve onları hiçbir karşılık beklemeden 
sevmeyi bilmiyorlardI. 
Onların da insanlıkları yoktu. 

• 
Yıllar geçti v~ babam öldü. 
Anam mirastaki payını alıp baba

sının evine döndü. 
Ağabeyim mektebi bitirmişti ve 

bir genç kızla sevişerek evlendi. 
· Ben henüz mektepte ve nabucsuz
dum. 

Beni arryan yoktu. 
Dedem, ninem, teyzelerim, dayım 

ve amcam da vardı. Fakat onlar da 
hiç hatır sormuyorlardı. 

Mektepte vaktile harçlığımın cok
ça olduğu sıralarda yanıma sokulan. 
arkadaşlık eden çocuklar eksik de
ğildi Onların hepsi de pek fedakar 
ve iyi kalpli görünüyorlardı. Fakat 
şimdi onlar da ortadan kavbolmus-

Bir hafta sonra mektebe dÖil 

ken: ıll 
_Burası senin evindir. Her zartl 

gel! ıc· 
Diyerek bağrına ):>astı. öptü • . 

0
1e 

sadı. Lakin harçlıktan başka el•ll.,11 
' K·rn~ bir de mektup sıkıştırdı. ı .:<I, 

• 50J 
göstermeden postaya vermeını 

ledi. . ıf 
Postaya götürdi.im ve pulu ~ 3~01e 

tırırken bu mektubun ağa.beYl 
yazıldığını gördüm. urt1· 

Epeyce düşündükten sonra. aG ?Jll' 

Anladım ki bu kadın va.ktıle 1~-
u · yaşıılll ratla pek d;:ı.rin a~k san erı tıı'· 

• ,. ·· 1 · trnall11ş trr ve hala o gun ~~ı unı~ e alıtııŞ··· 
- Beni bunun ıçın evın pııl\ 

Bunun için bağrına basmış! .. J3ıt 
1 

için hep Muradı soruyormus. dırtl: 
Başımı salladım ve mırıldan 
- Dünvada insan kalmamış ... 
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Veremle Mücadeleyi 

Şiddetlendirmeliyiz 

Bir yılan 
çobanla 
konuşmuş! 

Kozyatağı 
Sanatoryomu 

Bulga.ristanda son zamıuuarda 

çok garip bir yılan hikayoasi tUre.lllİf
tir. G6ya bir çoban Filibe civarında 

bir yılana rast gelmiş: Boz renkli ko
caman bir yılan ... 

Yılan dile gelmiş, çobana demiş ki: 
.. Bakın gözünüzü açm, ge:ecek Uç 
ay içinde Filibenin başına mutlaka 
bır feli.ket gelecek. Uç ay dolmadan 
Filibe ya r.elzeleden mahvolacak ve. 
ya harp yüzilnden ezilecek., , 

Yazan ~ 

Selahaddin 
Güngör 

B a,hekim diyor ki: 
- Bütün gayemiz, bulun· 

duklan yerin bir hastane olduğu
nu kendilerine unutturmaktır!! 

On bef günde bir, aanatoryom
da toplantı yapanz. Arada b i r 
leali filmler de getirttiğimiz olur. 
Baataıanmız, kadın erkek, ,ehir 
kıyafetlerile, salona iner, bir ara
da oturarak, film seyrederler. Bir 
kaç radyo makinemiz var. H~rkes 
Odasına çekildikten sonra, maki
neyi açar, onl6ra dünyanın dört 
bir yanında çalman konserleri din
letiriz. 

l,te, bir verem hutuı daha: 
Fakat, bildiğimiz vereJD haatalan 
gibi değil. Hattl, onun veremli ol
duğuna inanabilmek fU dakikada 

lat:ınbul V ~rem ~llüca
dele ( emiyetinin aç .. ığı 
diapanaerinde tl.-daviye 

gelen hastalar 

pek güç geliyor bana! ye .oruyorua. 
Al al yanaklan, ,Urbilz bir vtı- Utancmdan kestiğini anlatmak 

cudü var. Adeta, etli, canlı, bır için bafmı öte yana çeviriyor. 
delikanlı... - Söylediğiniz tarkı, neydi? 

lstanbulun tanmDUf doktorlan, - Bir tango .• eski bir tango .•• 
ancak bir aylık ömrü olduğunu diyor. 
16ylemişler. Yatağında, ölümü Kendi kendime: 
beklemekten başka yapa,~ak işi kal- - Belki de ge~miş günlere alt 
ınaını,. Fakat son bir ümit olarak bir hatıra .. diye düşünüyorum, sa-
lanatoryom akıllanna gelmif. Bu- natoryoma girmezden evvel, biJ, 
raya yatırmıflar. arkadqmın ağzından dinlediği, 

- Siz, beni sekiz ay evvel gör· yahut bir arkadtaflle birlikte tekrar 
aeydiniz~ tareyamazdmız, diyor! ettiği bir tango parçuL .. 
~il ~al- war.Jd;~;:.JUP!!lllll!l!!Jllıa.allllll-------

n ayn: i!i uNda bit r-t• de 
- Buraya neden geldiniz? diye C da gazetesini tutuyor: 

aoracağım geliyor. - Mutlaka günün modasını ~-
Yalnız bu arada yorganının kip ediyoraunuz! 

içine büzUlmüt bir hasta, korkunç - Hayır, diye bafını eğiyor, 
bir hayalet gibi, gözüme iliflyor. içinde güzel resimler gördüm ie ! .. 

- Kimdir? diye 90ruyorum. Sonra onun tam k&rfısında yq-
Hüvlyetini aöylemiyorlar, yalım b bir kadnicağız... Ellerini havaya 

kulağıma eğilerek: kaldırarak söyleniyor: 
- Ağır! Çok ağır! diyorlar. _ Allah, bu sanatoryomu ku-
Yarım bir ciğerden çıktıit belll ranlardan razı olaun ! ! Bizi el Us-

olan hmltıh bir öksürük; bu söztl tünde yqatıyorlar doğrusu ... 
tamamlıyor. • 

Sıhhatli adamların arumda bir O aha böyle birkaç kişinin du-
61Um mahkftmunu görmek, acıklı uını dinledikten sonra, 
feY!- yanm kalan pavyona doğru yilrU-
~ dUk. Buna yanın kalan pavyon E rke'k hutal&n zlya~n değil, yürekler acJSI pavyon demek 

sonra, kadın hutal&n gor- daha doğru ..• 

lniye gidiyoruz. Verem Mücadele Cemiyeti, sa • 
İki pavyonun araamda epeyce natoryomu genlfleterek dalıa fazla 

nı~~ı:;r, diyorttm• kacbnJarla hutaya yer bulabilmek için bah-
erkekleri blriblrinden niçin bu ka- çenin en güzel bir kÖfelllnde bu 

pavyonu yaptırmıya bafl&mlf. Bi-
~ayf=ız;ökeal, pçamakll bir nanın tamımını 26.000 liraya ke9-

fetmifler. Fakat yarıya gelmeden 

eevap ;::J:r~yle oımuı matlup eldeki 7.000 lira bit.mit. Daha 17 
tae de; maksada makrun değildir! bin lira li.zım ki, pavyon tamamla-

Kadmlar ıasmına yaklatırken, na~~~ Mücadele Cemiyeti, bu 
balkonda ... krak bir ses duyuyo-ruz. Seein sa.bibi, bizi cörllnce parayı buluncıya kadar çok korka-

nm ki, 7.000 liraaı da bo9a gitmiş 
f-.rl ka,.ıyor. BlrU tonra on~: ~.. ,. kesti iz"" dl olacak. Çilnk\l binanın her tarafı 

- ŞarkmIZI nlc:ln n • • bmp bmgd au. •• Temeller, timdi-
den çUrilmeye ytlz tutmut! .. 

KtlçUk bir yardim, meeell; Sıh· 
hat Veklletlnden. meeell, herhan
gi blr bütçe artığından yapılacak 

küçük bir yardım, bu yanm bina-

yı, kurtarmıya ki.fi gelecektir. 
Verem Mücadele Cemiyeti o ka

dar fakir ki, veremden evvel, pa
rasızlıkla mücadele etmek mecbu
riyetinde! Asıl büyük düşmanla 
mücadelesinde serbest kalabilmek 
için bu yardımı ondan esirgeme -
meliyiz. 

Dönütte hutalarla bahçede de 
'<Uc;Uk bir görüşme yaptım. 

Bana, yanayakıla anlattılar: 
- lstanbulun ta bilmem nere· 

lerlnden, hergün birkaç fakir has· 
ta, burasını parasız girilebilen bir 
yer sanarak geliyorlar. Onların iki 
büklUm, öksüre öksüre geri dön -
düklerini görmek, bilseniz bize ne 
kadar dokunuyor. 

Gene onlar anlatıyorlardı: 
-~toryoma en çbk Kara .. 

· · mmtak 
ola , 
havaHBinden hasta geliyor. lstan
bullu hastalann adedi hiçbir za -
man ikiyi, UçU geçmiyor." 

Ben bu izahatı dinlerken, sana
toryomun kapısmdan geri çevrilen 
veremliler, gözilmUn önüne geldi. 
Kirasını veremediği kultibenin ot 
dö9eğinde bir kqık sıcak c;orba -
nın hasretini ~ken, İstanbul ve
remlileri! •• 

Geçen yaz Yugoslavya köy!Uleri 
arasında da böyle bir konıı.ttır yılan 

hiki.yesi dolaşmıştı. Yugoslavyadaki 
yı!an, &Özlerinin doğru çıkacağına de 
lil olarak demiş ki: "Ayva ve gW a
ğaçlarmm yapraklarma dikkat edi.. 
ııis. Orada sözlerimin do;'l"lıluğuna 

bir ali.met bulacaksınız.., 
Yugoslavyanm konuşkan ytlanı 

meğer kış uykusuna yatmamış, kalk. 
mıt. Bulgaristan& gitmiş. Filibe civa
nndaki köylüye demiş ki: ·•Sözilmiln 
doğruluğuna delil mi iırters!n? Bu de. 
lil. Yugoslavyada bahsettığim nyva 
ve gUl yapraklarıdır., , 

İşin garibi 9U ki Bulgar g.ızeteleri 
bu yılan efsaneıinden ilk sayfaların
da bahseylemişlerdir. Batıl itikatlara 
tabi insanlar her yerde oldutu gibi 
Bulgaristanda da eksik değilmiş Bun 
lardan yüzlercesi gazetelere mektup 
yazarak endifelerini ortaya koymuş. 

la?'dır . 
Bir taraftan da Filibe haftmım 

cahil takımı UzUntüler r.çinn~tlr. 
Şehirde 1928 de olan ulzelenln kor -
ıcusu henüz geçmediği için konuıan 

yılanın dağdaki çobana 1&vurduğu 
kehanet, bir kısım Filibelilm epeyce 

korkutmuştur . 
Böyle batıl itikatlar kolayca sal • 

gm halini aldığı için son zamanlarda 

Bulgaristanda cin ve peri hi'lcayeleri 
tılsımlı ev efsaneleri de moda olınuş
tur. 

latanbul Ctlmhuriyet ~tiddeluınu
miliğinden: Yeni senenin hulülil mu 
nasebetile dosyalann tasnif •e dev
ri için ki.nunuevvelin 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 inci günleri icra dairele -
rince yalnız haczi ihtiyati gibi me -
vadi müırtacele müstesna olmak tl -
sere diğer hususata bakılmıyacağl 
ve para alınıp verllmiyeceği ve ınüra 
caat kabul edilmiyeceği bildirilir. 

1 An k a r a da Kış 1 

1 Anloroc/o lıpn güzelliğin• Ye boımeline balımı-
• Stlmtt all•nd" 15 cler.cetle Sll'lta, hoAorı A•d.onclmıcol ltıaoı movJclir~ 

B Dtpa z arooilda 

En çok kim er 
mal satarlaı ? 

• 
E akiden Benli yan Efendinin Kumpan-

yasında en yabşıklı aktörlerden biri 
olan eaikiti Pitpazarında kimlerin mal 
Attıklarını anlatıyor ve diyor ki: 

- Geçenlerde bir genç geldi, sevgilisi
ne randevüaü varmış üzerinden yepyeni 
paltoaunu çıkardı ve sattı. Alimallah bu 
paltoyu 50 liraya yaptıramazımız. 

B ana bir palto verir misiniz? 
Satıcı yüzüme bile bakma

dan ters ters soruyor. 
- Sizin için mi? 
- Hayır, diyorum, şİflDan bir 

bayan için. 
- Ne renk? 
Elinde bir sırık, küçük dük-

kanda üst Uste, sıra sıra tavana 
kadar &ııılmlf paltoların üzerine 
vuru)or. 

- Açık renk olsun, diyorum. 
- Klf gilnU açık renk ne yapa-

caksınız? 

- Ne mi yapacağım?.. Duvar
da atıılı olan mantoların hepeine 
baktım. İçlerinde açık renk yok. 
Ben de eaaaen alıcı değil, gazete· 
ciyim. Seninle konUfDlly& geldim 
diyemem Ya. 
Yapacağım işte bu ... 
Hem seninle konUf8.Cağmı, hem 

de manto almıya mecbur kalma
dan dışarıya çıkacağım demek o
lur mu! 

- Öyle usmarladılar, diyorum. 
- 1'tc bakı!uız, şu nasıl 1 
- Teşekkür ederim, indirmeyi-

niz. Onu beğe?ımedim. 
- Ya şu? 
- P~'t eski. .. 
- Ya. şu yandakl.. Şu! .. Şu! •• 
- Tetekktlr edşrim. Rengi ko-

yu: .. Beni ildi fl'Y!a'."lllru iyice 

te ge ya canım 
mantosunu satmaz ya! .. Satan fa
kir, fıkara. .. Elbette eski satacak. 

- Buradaki etyalar burada mı 
satılırlar, yoksa kapılardan geçen 
eskiciler mi toplarlar. 

- Öyle de olur, öyle de ... Fa
kat fazlası mahallelerde dolapıı 
eskicilerin pydir. 

G Ulüyor: 
- En.sen benim yUreiim 

yufkadır. Gelen satıcı4an bir feY 
alamam ... Zaten fakir adam. Onun 
sandığından, sepetinden veya Ua
tUnden çıkardığı bir maldan kaç 
para kazanacaksın! Halbuki es
naflık bu... Elinden geldiği kadar 
kazanmak llzmı kl iş işlesin. Ba
zılan mal satmıya değil, adeta di
lenmlye gelmif gibi boyun bUker
ler. lnaanm İçi dertli olur. Kim1ai 
lfSlzlikten dem vurur, Jdmlal hu
talıktan... Kimisi evde kalan ce
nazesinden, kimJ8i ne bileyim ben 

neden! 1yı.t mi m•haJJelerde toplı
yan ealdcilerin getirdiği Jle iktifa 
etmek insana daha doğru geliyor. 
Şu esvl\l) yok mu, yukarda JU kır
mw esvap. .. O, bir yenı gelinin el
blseai... lki Uç aylık e'Yli iken ko
caaı işte yaralanllllf, kayıt mı kop
mut. ne olıDUf, koluna bir şey ol-

mut. hutaneye kaldırmıtiar. Kız da 
ekmek paraaı için geldi, bunu, 
böyle anlatıp ağlıyarak sattı... Es
vap ta uğursuzmUJ. Mütt411i bula
madım gitti, bir buçuk 1enedir du-
rur ... 

T am aatıcmm iyiaine çatmı
fDll. Gevezelik etmesini 

pek aevlyor: 
- Buraya yalnız ..m ve bica

reler mi mal satar? 
- Evet. 
- İçki veya eroin, kokain mu~ 

teWan nııa bu ifler için para 
bulmak tıure efY8 satmazlar. mı? 

- Satarlar... Fakat $lara ne
den aefll ve biçare demi19rsunuz ! 
Ben bir aarıiot tanınm. lWmı bl
tilıce gelip burada, Usttındekl ce
keti satıp kar ~u titrl;.erek git
mifUr. Sonra, esrarltet derler, ki· 
• . boylq, zayıf. .beti bellll kül ıt
bl bir km ~· o da t;in.ya p
Jlp laf günü lcindekl elbllevl c;ı-

Bitpoıarında bir alııveıif 

Yazan :-
Suat Derviş 

littl. ~·· Jılametçl <lilzlan 
görürüm. Onların ekaertai ellki el-
biseleri çoğalınca gelir burada sa
tarlar. Ya kundura, ya .on moda 
bir şapka alıp çartıdan gezmiye 
giderler. 

B lr de geçenlerde gördüm. 
Sevgillsile bulUJmak için 

aözil V&rmlf. Bir delikanlı geldi. 
Parası yokmUf. Pek genç te bir 
şey. Temiz pik bir aileden olacak. 
Geldi. Gül gibı bir paltoyu l\Stün
den çıkardı. Elli liraya yapılmaz 
bir şey. Çocuğu kandırdılar. Yu
karda bir yere beş liraya verdi. 
Kumarbazlar çok mal satarlar ve 
kahvede parayı bitirirler. Meseli. 
seyyar satıcı da gelir. Burada ce
ketini bırakır, gider, gene oynar. 

- Bugünlerde diyorum, galiba 
gene soğuklar baJ;laymca malmı 
kapan buraya geliyor. 

- Yok. Daha civcivli uman 
başlamadı. Hele biraz daha laf 
bassın, sen gei o zaman Bitpaza
rına da gör. Sandık eşyuı. yor
gan, döşek, çanak çömleğı sey
ret. But ün mallar me)dana çıkar. 
Bakırlar filln... O zaman buram 

bir alemdir. 
- Bu mealeğe yeni mi bqladı· 

nız! 
- Evet. Bir amcam vardı. Ko

Dll!mazdmı bile. Olmu,. Bu dUk
kin da iki buçuk sene evvel bize 

miru kalmlf. 
- Sızin meıleğiniz ne idi eaki-

den? 
- Aktördüm. 
-Aktör mü? 
- Hangi kumpanyada oynar• 

drnız! 
- Benliya"l operetinde '>ynarı. 

dım 
- Hangi rolleri oynardınız! 
- Son perdede çıkan leb ebict-

lerden biri idim ben... En yakışık· 
bsı. 
- .... 
Bqını esefle sallıyor: 
- E!9kicilik hiçbir zarrıan bir 

san'atki.ra yakışır mı! .. B.r san
atklr ruhu dilnyamn sefaletlerini 
böyle gömüye nasıl taıwrnmül 
eder. VArem olacağım vallahi. 
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MAr.ISADA HAFT A~I 1 :. 
l ASAHRUF 1 

TAN 

Trabzon Belediye 
Reisi ile ihtilif 

Geçen celsedeı--= 
verilen kararlar 
hükümsüz mü? 

·~ 

lı~-t - ---· ı~-· 

_ı 

::...~~ H~L 

Eolunun 
Şimal 

Taraftan 
Görünüşü 

23. 12 - 936 

Turgutluda 
ortam ek tep 

açılıyor 
1 Turgutlu - Yüze yakın ta~ebe her 
gün sabahları buradan Manısa orta 
mektebine gitmekte ve akşamları 
buraya dönmektedir. Bu milşkül va 

! ziyete son vermek maksadile Tur • 
1 gutluda bir ortamektep açılması için 
~ faaliyete geçilmiş, Halkevinde top • 
t 1 rab.zun (Tan) - Şehir 

1 .r.:fodısinın bir k1S1m a-
! !anılmış, Be1ediye Reisi Cevdet ve 
ı alay kumandanı Albay Amil lazım • 
; gelen izahatı vermi~lerdir. 

r erli ma11or ve a"if flfİ'rft!I "hana~t"rKNısim nde ltaılf bufonc:ltlor 

Manisada tasarruf 
Haftası bu yıl 
Çok canh geçti 
Manisa, (TAN) - Yerli Mallar ve Tasarr~f. Haf

tası burada geçen senelerdek.nden daha ıyl geç-
miştir. Hemen her yeıc!e bayraklar, arttırmaya~ait lav
hCJlar ve afişler asılmış. bütün dükkanlar camekanlarını 
:,rerli mal ve mahsullerle ~üslemişlerd:r. 

İlk g •.n Cümhuriyet mey-,------------

dan~nd~ ~apılrn me~~simc Aydında parti. 
Vah Lütfı Kırdar, Tumge- . 
neral A:i Rıza. bütü~ı ~liik~- Kongresı 
met er-:<.~mı, esnaf bırlıklerı, T / d 
mektep talebeleri ve }?inler- op an l 
ce hal" ıştirak etmiştir. Aydın, (Tan) - c. H. Partisi 

lstikl!l maJ11ilc başlzyan merasim merkez ilçe kongresi ilbay Özdemir 
llRtldHm Azmi ;Öna.kın ve Nazmi Gündayın b~kanlığında toplanmış, 
Bayçmm aöylevlerile bitmiştir. Bun- dilekler il kongresine havale edil -
dan M>nra vecize levhaları taşıyan miştir. llçe yönkurula Dr. Nafiz 

Yazgan, Asaf Gülbel, Bayan Mezru
ka, Necip Hamit Altıparmak ve Re· 
fik Süvarioğlu seçilmişlerdir. 

talebe, önlerinde şehir bandosu oldu
fu halde çarşıyı dolaşmışlardır. 
Müteakıp iki ge<:ede Halkevinde 

Tırtıllar piyesi muvaffakıyetle tem
.U olunmuş, bilhassa başta Kerim 
Kudat ve Hamiyet Sözen olmak U-
zere Enver, Ali Rıza ve Neerin çok 
alkIJlanmışla.rdır. 

Şehrimizin ilk okullannda da yer
li mallar haftasile alli<adar piyesler 
temsil olunmuştur. 

Nazıllide Tasarruf H offas' 
Nazilli, (Tan) - Milli iktısat ve 

tasarruf haftası güzel geçmiştir. 
Cümhuriyet meydanında orta o -

kul ve ilk okullar talebesi, muallim 
ler, sporcular toplanmı,lar, Halkevi 
başkanı Sami Kutlu ve orta okul 
riyaziye hocası Kazım Mutlu nutuk 
möylemşiler, talebe tarafından nüma 
yi,ler yapılmıştır. 

Kangal köyleri 
Telefonla 
Bağlanıyor 
Sıvas, (Tan) - Kangal ilçel!linde, 

merkezle nahiyeleri ve bütün köyle· 
ri telefonla biribirine bağlamak için 
bir komisyon teşkil edilmiştir. 1lçe
bayın reisliği altındaki komisyona 
Yellice nahiyesi müdürü Faruk, Kel 
llk nahiye müdürü Celil Tuna, De
liktw; müdilrU Celal Apaydın Ak • 
pınar müdürü Abdi, Kavak nahiye 
müdürü Mansur, jandarma kuman
danı Hayrı Altay, malmüdürü Vahap 
ta dahildir. 
Yakında bu telefon işi ba.şanla

caktır. 

n kongresi murahhaslıklanna da 
Saylavımız Adnan Mendres, Sedat 
Ertopçu, Kemal Yağcı, Mehmet Se
zer, İbrahim Çörüş, Faik Erkmen, 
Tahir Aslan, Osman Bircan, Hamit 
Altıparmak, Asaf Gökben, Ali Ka -
raköylü, Dr. Necip, Yusuf Salahad
din, Ahmet Emin Arkayın, Ömer 
Ayaydın ve Ekrem Çiftçi intihap o· 
kınmuşlardır. 

KOÇUK MEMLEKET 
MABERLERI 

• Bozöytilrte Tasarnıf Haftuı iyi 
j{eçmlı, ve kahvehanelerde yal • 
nız ıhlimur verilmiştir. 

• Ant&l~·ada arazi tahrir işleri 
monta.mm ytirtimektedlr. MaJiye 
Veklleti takdiri ve ~tlrlerl
nl mezkOr \ili.yete blldlnnlştir. 

• Sivas Kızılay Kunımu 1 kinu. 
nuıwılde Askeri Mahlelde yıHık 
balOAUDU \.·erecektir • 

• Manisa Halkevl Spor Şube8lnln 
hlm1ty~I aJtmda bir ahcılrk ve 
avcıbk kolu teşkil edflf'<',ekffr. 

• Adapazan E,·kaf ı,yan tbrahhn 
Kih~·a oğlu, El·kaf Umum Mti • 
dtiı'ttiğti e\'rak ~tldk mf.murlu -
tuna tayin f'Clllml~tlr • 

• SR'u Halkevt ~kanlığrna ~
rnk FAlrgeme Kunnnu ReW E. 
tem Ta.nnvePdl &eçllmiştir. 

• Aydm Halkfl!\inin ac:tıit Alman. 
ca. kunmna bi~ok doktor, mu • 
alliın ,·e bayanlar yazılnu,Ur. 
Dersleri, orta okul Almanca mu. 
allimf emeklt ytlzbqı Sallha.ttln 
,·emıektedlr • 

1 İçtimada bulunanlardan Çizmeci 
\Ali Usta 1328, Ali Baba 1294, Girit· 
· li Hasan Çavuş 1665 metre murab-
baındaki arazilerini mektep için te· 
berru ettiklerini söylemişler ve al • 
kışlanmışlardır. Böylece, halk tara· 

zasile belediye reisi arasında 
ki gerginlik akisleri devam 
ediyor. Belediye reisi son 
içtimaı daha evvelki top
lantıda tutulan zabıtların 
usule muvaf d< olmadığını 
ve binaenaleyh o ce]sede ve
rilen kcıı arlann hükürnsüz 
olduğur.u söyliyerek kapa
mıştır. 

reni oç1'on bulvar 

1 fından bir ortamektep binası temin 
olunacak ve önümüzdeki ders sene
sinde burada bir ortamektep açıla • 
caktır. Buna itiraz eden meclis birinci ve 

ikinci reis vekilleri ile daimi en<:ü -
menin iki azası, divanı riyasetin dört 
katibi ve sıhhiye, idare, bütçe eneli· 
menlerinin "'eıs ve azaları üç nüsha 
şikayetname imzalıyarak bunları 
üçüncü umumi müfettişliğe, vilayet 
makamına ve mülkiye müfettişliği
ne vermişlerdir. Bu şikayetnameler· 
de, şehir meclisi müzakerelerinin u
sulsüz olarak e.ona erdirilmiş oldu
ğu bildirilmekte, ayrıca 12 madde
den bahsedilmektedir. 

T robıonclo balo . . . 
Trabzon, (Tan) - 9 Kanunusanı 

937 günU akşamı, Vali Rüat Danış· 
tJ\&nın himayesi altında, Kızılay ve 
Himayeietfal cemiyetleri menfaati -
ne bir balo verilecektir. •1 
Şimdiden hazırlıklara baflanılmış 

ve !stanbuldan bir caz heyeti getir-
tilmiştir. r • 

Giresun da 
Bazı maddeler 
Çok vahalı 
"Yeşil Giresun" refikimiz, altı ay 

evvel tabii bir halde bulunan yiye -
cek, içecek, yakacak maddeterile di
ğer zaruri ihtiyaç fiyatlarının cins
lerine göre iki üç misli arttığını, bu 
yüzden Giresunda aylıkla idarelerini 
temin edenlerle orta ve (akir halkın 
bunalmış olduğunu yazıyor. 

Refikimiz, bilhassa. l!IÜt, yoğurt ile 
odun ve kömür fiyatlarının insanı 

hayrete düfürecek derecede pahalı -
la.Jmış olduğunu, bazı ailelerin haa -
talarına l!IÜt ve yoğurt alamadıkları
nı ve birçok evlere de odun ve kö -
mür girmediğini ili.ve ederek, paha
lılığın önüne geçilmesi için ehemmi
yetle na.zarı dikkati celbediyor. 

Boluda iki yeni 
bulvar açlldı 

TABAKHANE DEGiŞTiRiLDi 
B olu, (Tan) - Belediyemiz, bu sene yeniden sokaklara 8 bin met

re: murabbaı kaldırım yaptırtmış, birçok bozuk kaldırımları da. 
tamir ettirmiştir. 
Kasabamızın garp mahre<·~ncie flOO metrelik bir bulvar açılmaktadır. 

Etrafı aari yapılPrla cevrelemniştfr. Hususi bütçeden alınan para ile ya
pılan vali konağı da bu meyıı!Wa bulunuyor. Ayni zamanda, bulvar civa
rınm ıu tesisatı da tamamlanrtt'9hr. 

Sofra T uz!arı 
Piyasaya 
Çıkarılıyor . 
!zmir, (Tan) - Bir mUddettenberi 

Ankarada bulunmakta olan Çamaltı 
tuzlaları Müdürü Sezai şehrimize 
dönmüştür. 

Tuzladaki ince sofra. tuzu fabrika
sı istihsalitı bir kanunusaniden iti
baren piyasaya çıkarılacaktır. Bu 
fabrika ile Tuzladaki diğer makine -
leri işletmekte kullanılan elekt~k 
cereyanının lzmirden alınması du -
şünülmekteydi. Birçok mahzurlan 
gözönüne getirilerek bundan_ vazge
çilmiş ve Tuzlada vücude getırelecek 
büyük bir santralla elektri~ i~tiya
cmın temini takarrür etmı~tır: Bu 
sene tuzlada dört kilometre ımtıda -
dında bir rıhtım da yapılacaktır. 

Biga yangın 
Yerleri 
imar edildi 

Kasabamızın ,imal mahrecinde, ye 
ni mezarlığa. giden dar ve ivicaçlı 

yol da 500 metrelik bir bulvar hali
ne getirilmiştir. 

Hemen hemen her eski kasaba -
mızda olduğtt gibi Boluda da 9ehrin 
en iyi yerind~ bulunan tabakhane
nin oradan kaldırılması için sürüp 
giden dava bitmiş, kasaba haricinde
ki asri mezbahanın yanında, tabak
lara mahsus on imalathane yapıla
rak oraya naklolunmuştur. 

Trabzonun Son Bir Aylık 
ihracatı 

Trabzon, (TAN) - Teerinisa.ni i

çinde buradan ecnebi limanlara 
724.560 kgr. içfındık, 3570 kgr. kınk 
içfındık, 5500 kgr. tombul fındık, 

12.150 kgr. kabuklu ceviz, 10.831 kgr. 
iç ceviz, 62.000 kgr. fasulye, 466.000 

adet birinci, 512.630 adet ikinci, 

322.560 adet üçüncü boyda yumurta 
ihraç edilmiştir. 

Antalyada 8ir Maç 

Biga, (TA..'1) - Burada geçen l!lelle 
Trabzonda Yeni Parti· y.anan l20 kadar dükkan, mağaza ve 

intihabatı ev, hemen hemen kamilen yeniden in-

Afyon, (TAN) - Bayram münase
betiyle Afyon Kooatepe klübü vaki 
davet üzerine Antalyaya gitmi§ ve An 
talya Akdenizspor klübiyle bir maç 
yapmıştır. Çok heyecanlı ve çetin 
bir müsabakadan sonra Kocatepe ta
kımı 2 - 1 galip gelmiştir. 

Kaletavas 
Mektebi 
Yavrularına 
Yardım 
Denizli, (Tan) - Tavas ilçel!llne 

bağlı Kaletavas kamunu, bir dokuma 
merkezidir. Uç bini geçen nüfusun· 
dan çoğu, dokumacılıkla me9guldür. 

Ke.munun tam. devreli bir ilk oku· 
lu ve Uç muallimi vardır. Okulun 
bugünkü binası pek eski ve harap • 
tır. Maamafih bir yenisinin yapılma 
sı kararlaştınln'ıış ve· temelleri yUk
selmiye başlamıştır. 

Mektep himaye b~)4U lier sene ol• 
duğu gibi bu sene de iyi çalışmak· 
tadır. Bayram münasebetile tedarik 
olunaa 18 kat tamamile yerli elbise, 
20 çift tam yerli ayakkabı mektebin 
kimsf>siz ve fakir yaYrularına dağı• 
tılmıştır. Aynca yavruların on lira· 
lık kitap, defter ve sair eksikleri 
temin olunmuştur. 

Bu hayırlı işte bilhassa Bekir öz· 
soy, Osman Gül, Ahmet Özdemir, 
Mehmet" Şahin, Halil Kural, Abdul· 
lah Okutan ile öğretmen HaticeniD 
faaliyetleri görülmüştür. 

Aydında 
Mahkiimfar 
Okututuyor 
Aydın, (Tan) - Halkevi kunla.t 

şubesi, Aydın hapishanesinde ~il 
yıl da ağır cezalılara, hafif cezalıla• 
ra ve mevkuflara mahsus olara.1' 
ayn ayrı üç okuma yazma dersha· 
nesi açmıştır. Bunların yazı tahta· 
lannı, kalem ve kağıt gibi ihtiyaç· 
lannı da Halkevi temin etmektedir. 

Trabzon, (TA..~) -C. H. P. il kon- şa edilmiştir. Hepsi de güzel ve mo
gresi, Vali Rıfat Danışmanın başkan- dern olan yeni binalardan üç yıl ver-

lığı altında açılmı§, yüzlerce din}.eyi- gi alınmıyacaktır. "dd 
. mü hit o- Bu yeni mahalle, kasabaya cı en 
cıden başka. Parti namına P 11.k t' · t• o civarın 

. . '--- bir güze ı ge ırmış ır. 
larak Samsun Saylavı ZtihtU de ,~,r .. .... ü Ankaranın Yeni 

1 BiLECiKTE ORTA MEKTEP 1 
karşıdan gonınuş , -

bulunmuştur. . . şehrini andırmaktadır. 
&3kanm teklifi üzerine tetkil edi-

len encümenler, kazalann dilekleriy- 4 bin lira 
le mesat raporu üzerinde tetkiklerde 

bulunınU§lar, hazırladıkları raporu kazanan 
kongreye arzetmişlerdir. 

Sıvaslı odacı 

Aydmda Keman ve Man· 
dolin Kuraları 

Aydın, (Tan) - Halkevi ar şube
sinin bu yıl açtığı keman ve mando
lin dersleri çok rağbet görmektedir 

• sn·~ Sıhhat MüdUrlttlUntı Mnl
la Sıhhat Dlrektörtt dokt.or Meh. 
met Şerif tayin olunmnı,tur. 

"' Srva..'itaki teftMerinl blttnon ktll. 
tür müf ettişl Fethi İsmail Sam
~una gitmlf}tlr • 

• Ma.nlsanm Yıldrmn~por klU.bli a. 
za11ı ba:rramm Udncl ve ttçUncti 
günİer1: Bü)1ikbelen ve Kumku. 
yucak kö~·lerindc "Atatürk Oca
ğı,, plyeshıi temsil eylem.i,elrldr. 

Bundan l!lonra ilyönkurul seçimi ya

pılmış ve neticede: Kadri Mel!lut Ev
ren, Ali Becil Polatoğlu, Arif Sayin, 
Ruhi Ural, Atıf Sanıka.n, Ali Rıza Tc> 
paloğlu, Sadettin Çebioğlu, Osman 

Ural uıl aza; Dr. AbdUJkadir, Avu
kat Azmi Ozer yedek aza olmuşlar
dır. 

Sıvas, (Tan) - Son tayyare pi· 
yangol!lu keşideainde 34674 numaraya 
çıkan 40 bin lira ikramiyenin onda 
birini muhasebei hususiye odacısı 
Hakkı almıştır. Hakkı, işini bırakıp 

bırakmıyacağını soranlara: 
"- Hayır, işime devam edece· 

ğim. Bugüne kavuşmak için, tayya
re piyangosu çıktı çıkalı, dişimden 
tırnağımdan arttırarak her ay bilet 
aJıyordum" demiştir. 

Orlomeltebin bulunduğu bina 

Bu dersleri idare eden muallim 
Hüseyin, Söke Halkevinde kısa bir 
zamanda birçok genç yetiştirmiş ve 
bunlarm güzel konserlerini Sökelile
te dinlettlrmiştlr. 

~ ................ 
Da.ha evvel yapılan Maçka C. H. P. 

ilçe kongresinde yönkurula Mahmut 
Bahadır, Salih Saral, Kemal Abd.ık, 
Şahmeran Taka, Behzat Çakır, Mus
tafa Cansız, Bahri Saral seçilmi,eler
dir. 

Hakkının, kendisini zengin eden 
son bileti borçlanarak aldığı söyle

nilmektedir. 

Bilecik, (Tan) - Ortamekteptekı 

talebe adedi, 120 si leyli olarak 270 
şi bulmu,tur. Mektep binuı mun
tazam olmakla. beraber talebe çok
luğu ka.rJııında gayriklfi gelmekte, 

bodrum katından bile istifadeye ç 
a~ 

hşılmaktadır. tel! 
Şimdiden, ikinci bir ortaınelt 

bina.ama ihtiyaç duyuluyor. 
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OSMANLI TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSERiLERi 

No. 1 YAZAN: Rf}AT EKREM KOÇU 

Patrona Halil ve Muslu Beşe 
------------------~-------------

Ibrahim Paşa, Efendisine Para Sarfettirmeden 
Onu Eğlendirmeği Vazife Olarak Kabul Etmişti 

Y alovada bir kağıt fabrikası aç -
tırllll§, yeniçeri ocağına bağlı oır it. 
faıye bölüğü tefkil etmiş, çini ima -
lathaneleri, kumaş tu.gi.hJan kur -
durmuştu. 

Devrin dil bilen, eli kaif!m tutan 
liınaıannı bir heyet halinde topla -
rnıı. onlara bir takım eserler tercü -
ille ett' . t' lrmlf 1 • 

Zevıc u safa içir. ~orcanan 
milyo.,/ar 

İbrahim Paşa bir taraf' an bu gil. 
lel itlerle uğrqD'ken ,diğer t.ardtan 
h1evJriini muhafaza edebilmek için 
Paditahm ve saray erkanının arıu -
larmı tatmine çalı,ıyordu . 

kasrı, yaseminleriyle meşhur Def -l Gillellm, oynayalım, ki.m alalım 
terdar burnunda Neşatabc!d kasn dünyadan, 
vardı. 

Beşiktaş sarayı Çarağan safıılan. 
n-ı sahne olurdu. Fakat "L~ le devri,, 
deyince ilk hatıra gelen, hiç şiiphesiz 
ki Sadabad kasırlandır. 

Sôclô&ôcJ altmıı güncle kurulU)'Or 
Sidabad, tstan'bulun Versay'ı 

idi. Üçüncü ). h-nedin Kiı.ğıtlı;ıneyi 
pek sevdiğ' i "-·?ttirmesi ile baş -
lıyan biltü., !>.: inşaat aıt-rnı.; giln 
içinde bitmiş, amele ramazan ve 
bayram gttnıerinde bile ça!:şmıştı. 

Kağıthane deresi ~i tarafı mer. 
mer nhtrm olan bir kanal içine a

l\lai tesnim içelim ÇflllDei "e' · pey. 
dldan, 

Görelim abıhayat akcbim ejder. 
hadan! 

Kağıthane deresinin iki kenarm • 
daki arazi, devlet erkanına, ekabir 
\'e ricale ve saray memurlarma ih • 
san edilmiş, ÜcUncU Ahmedin göz. 
deleri, Damat t.~rahim Pqanır. ak
rabalan ve dostlan, efendilerinin 
muhteşem kıuırmm civannı zarif 
koskler. kameriyeler, havuzlar, fia. 
kıyelerle donatmışlardı. 

K6ğıflıono boıtonboıo clora!l:ı-or 

lınmış. Adma "Cetveli Sim.. d~ııil • Bir kısmmm plinlan Frıınıa ae • 
mişti. ür.erine zarif 'bir köprü· "Ces. fareti tercümanı Lönuvar tarafın • 
ri Nurani,, kurulmuştu. "Cetveli dan Paristen getirtilen, bir kısmı A. 
Sim .. in kenarına. geniş sa~llğı otuz cem mimarlar tarafından yllptlıp 
mermr sütuna istinat eden bır kasr Hafızların, Sadilerin, Ömer H:ıyyam
yapılmJ'ltı: lann memleketini hatırlatan ve bir 
Gel hele bir kerreclk seyrit J[öze kısmı da on sekizinci aaır TUrk mi • 

olmAZ yuağ marisinin en narin nUmuneıe,., olan 

Oldu S&du.id pmcu, sevdJJl{m. dağ bu kasırlann etrafında da parklar, 

BORSA 
22 BUUNCbtANUN SALI ,,.,.,., 

& •• • 

Sterlin 611,-
1 Dolar 125,25 

20 Franııı fr. 116,25 
20 Liret 120,-
IU 8elçab tr. 12.-
20 Drahmi 19,-
IO iPier• tr. S6S,-
M ....,,_ H.-
1 Florin 63,-
ıcı Çekoelo•.C lırro. 75,-
1 liliaa ıcı.-
1 Mark 23,-
1 Zloti 20.-
P••• ıcı.-

act L., 12.-
Diaar 41,-
,,..,, lnlron so -
Altm 1oıs.-
Banknot 242,-

Ç e it l e r 

Londra 
Neır1ork 
Pariı 
Mil an o 
Brik.el 
Atina 
Cenevre 
Sof1a 
Amlterdam 
Pras 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Var,ova 
Badapeıtt 
Bükrq 
Selırat 
Yokobama 
lloıko•• 
Stokbolm 

T e le oillll 

516,-
0,7969 

17,0675 
15,1425 

4,7125 
11,6375 

3.4616 
64,935 

l,455 
22.675 

4.25 
7.5325 
1,9805 
4,23 
4,3425 

101.7675 
34,9025 

2.7970 
24.90 

3,1415 

Anadolu I ,,. II kupon keai1r 

" il ,.,. .... 
Aııadola ~ 60 
Merku Bank&11 

lıı i lı r a a la r 

. . '., 
611,-
125,25 
116,25 
125,-
~.-
23,-
~ıs.-

u.-
66.-
IO,-
U.-
M.-
22,-
4.1..... -
52.,,_ 

1016,-
244,-

616.-
0,7967 

17,07 
U.13iS 

4,715 
11.6375 

3.46875 
64,935 

1,4553 
22,675 

4,25 
7,!.325 
1.9813 
4,23 
4,3425 

101,7675 
34 902~ 
2,7Q71) 

24.90 
3,1415 

40,90 
40,90 

23.10 
90,-

Saray entrikalanna vakmd~n va
kıftı. O entrikaları !:endi rrıenfaatine 
lnııı&M.bilecek kadar da zekiydi. Ü. 
~eti Ahmet fevkalade ha1ist1. Pa. 
l'a sevgiai, her nevi insanlık hisleri
bin üstünde idi. İbrahim Pqanrn 88.

daretine kadar, aaltanatmın ilk on 
~nesinde, birçok devlet adamının 
ha.yatma malolan idamlar ve mtlsa
dereıerıe hazinesini dold•ırrnWJtU. Ü. 
çÜncU Ahmet, parayı sevdiği kadar 
eflence ve zevkü safaya da dtl§kün. 
dü. 

tl.8tiı bağ! bahçeler tanzim ediliyordu. Yasemin 
ağaçlan, gül ağaçlan, taf!:tnlar. ıim· Türk Borca 2u 75 

Çar ba.iı laf~ e!lemlıttlr dı\g dal, şirler dikiliyor, mermer yollarm ke - ıtrıui A. B. c. 96.-
0ldu 8'dlbid fUDOI, sevtllğlm. d~ nannda sümbül ve karanrıJ aofalan Sl\'U - Brnnam 1 95.-

Rind, zarif ve cömert tabiatli olan Usth bağ! • ll 95.-

lbrahim Pqa, efendiaine para ıar - ve bilbaaaa 
1~ bahçeleri Bel'Piliyor. -------------

fettirmeden onu eğlendirnıeğı ~n mu Nf!Vbahar hişti oldu ol .ıomln Cen. du. 
n'!t misil, I.i.le, bu devrin en çok sevilen hbn va.zif el erinden biri kabul etmit-

t\. Gan olundu kametin glbl hf'Taran çiçeği idi. Nadide bir lale aoğanı el-

'-Para bir hükümdarın ~tinatgi - ne nihil, de etmek, şöhret kazanmak için kl· 
hıdır. Fa.kat Padişahm r>arHı. rnille. Ba~larla buldu nıhsann gibi hüsnü fidi. Sarayın çiçekçiba.ymının adı bi-
tin malı demektir. Hiç olma?.Sll. bu Cemal, le Şeyh Mehmet Li.lezarl idi. Ule 
Pa.ranm bir kıammı ya padi~h ya • . yetiştirmek, dünyanın muhtelif yer-
hut vezirlen' halka dağıtmalıdrr. Bir Oldu ~ şimdi, sevdığlm. dağ terinden li.le çe9itleri getirtmek la-

,._tü baj ! b ld ..!:__ •..dl.ı1 Ll.., ...... '-'at Laline 
llıeınll'keüe aium ve iatiallı kadar K • ..,, iinibtde .. . tan ? .a en . H r ~ c -.o u 

tıômertlik. ~ -::-lt· p on iki VP etl'afmda çal!Jyanlar, fi~ldyeler ettikleri ktymetll hec:Qyeler arum , 
~e~hir 1 ~~u:ııme:'i!a, .kendisi- vardı: bazan, bir lale soğanı bulunduruyor-:1 ıçınde, Üç •

1 1 
. . . mılyon Gezermif kurm etrafmrla y~ryer lardı. Lalelere iaimler konuyor, ll-

n aevk ve eg e!1~ ~". ıçın . 
18 

• taae me4ufalar, leler için •iirler yazılıyordu. Çiçek-
~ harcadı. Bogazıçmm mavı Jarl~ Mtiki.hhal gözlü, ıirin gÖ~fü, J...eyll c;ilerin ihtiklr yapmaması için 900 e 
hıUeri ~dar, k~ırlar, sara~~ill r yüzlH 3hfllar, yakın ille çefitlerine narh konuyor, 
lilalendı. Bu sahı~sarayla-:ıı bilh~ Hfllll&ll allat ıedMm anıbnrmıt mesela, mahbup lalenin bir aoğanı-
)eeeminler, ka~fıller ve . -frlayan ~ruar! nm bin altından fazlaya aatılamıya-
lllelerle bezenmıı bahçeler tanzım e- ~ · - · dirili' rd ı 
.aa.... Ve ağzından sular fı9kırl.l' hır cagı bil yo u. 
'UlOI dı (Arkası var) 

H~icin durgun sulan en c;ılgın eğ. m=:;erm~~er~ejd:..' =e=rh=a=v==ar==: =======~~~~~:'.::'.::='.:=::=:::::= 

~:::::::::::~ı -- SAGLiKöGOlli"Ri-
,,oltç&l•rl- LOKMAN HEKiM 

Kıtm muhteşem aaraylarda hel - - rwFırtvra- r 7rvrexrvtw-.uTwr& ............. ,.., 
..._ aohbetleri ,yazın li.le bahc;~lerin- ..... • .- - - - - - -K- -a-ra- - _K_ı_ş_ -
de c;trağan aafalan tertip edildi. 

'b- .. --1ar, düğünl" er ve ailnnet. . ...5 kt aa,,,_"" Kara kıt • bu mevsimde tiddetli - yani ıUzellettirmek • s.,.u a 
diiğUniel'l, Üçüncü Ahmet~e aev~ı ıowuk neden ileri ıelirse ıelıin - fazlaca ıiden kalorileri tel&fi et· 
•esirinin yem· bir eğlenceaıne vesıle • k · · b'r mek i~ln y•wlı yemeklere sık sık sqlık bakımından pe ıyı . ı T ... 
0hırdu. f8Ydir. Qerek muhitin, gerek. ı~- rajbet etmendir. Sıtır eti, yqlıca 

İatanbuldaki lngiliz sefiresi Lady sanlardan herbirinin sailıiı ıçın sıiır eti, bu mevsimin en iyi, t•· 
kontague Lonclradaki ahbapl.1.ım - pek lüzumlu bir mevsimdir. mel ııduı olmalıdır. Sığır etinin 
daıı birine gönderdiği ıaynıetli mek. Muhitin sqlıiına lüzumludur, suyundan yapılacak çorbalar, 11-

tuplanndan birinde, Fatma llultan çUnkU torrakta • ilkbahar geldiği iır etinden yapılacak yajlıca köf· 
laraymı ıöyle tuvir ediyordu: vakit fenalık yapabılecek olan - teler, sıiır etinin hqlaması kı,ın 

"Saray deniz kenann~a ,b~luna - tohumları yok eder, birçok hasta- hem lezzetli. hem kuvvetli gıda o-
bDtc&k yerlerin en güzelmdedir. Ar. lık ların mikroplarını öldürür. Ka- lur. 
hamda ağaçlık bir tepe va... Çok ra kıt lt'ltanın muhitini teınizliyen Sebzelere gelince, bu mevsimin 
btıytrk. Kapıcı sekiz yüs odadan fu- bir kuvvet olur. yat sebzesi tüphesiz ilhana.dır. Bi· 
la, dedi. Hepsi de bariJrullde bir 8U- insanların sailıtına hizmet e- raz kabaca sebze olmakla beraber, 
~te .uatenmi§. Mermer, yaldm . ve der, CjÜnkU uzuvlarımızdan birc;o- ıthananın sağyqlı, zeytin yallı dol 
~Yanm en inceleri bol bol ıarfedil • tunu kuvvetlendirir. Bu mevsim- maları pek nazik olmıyan mideler 
lbiı. Pencerelerin camlan lng~tere- de hazım datıa kolay, daha iyi, da- için kıtın iyi bir yemektir. 
ilin en birinci billtirlanndan jdi. Ha. ha çabuk olur. Onun için kara kıt AH<olUn • çok miktarda olma-
lbanı daireleri kadar sevkimi hiç bir bol yemek, hem de yqlı yemelı: mak fartile - en az dokunacalı 
~ oqamadı. Kurnalar, çe!!'meler ve mevsimidir. mevsim kara kıttır. Yemeklerde 
dötemeler hep be~ mt'!rmerden; Kıtın insvıın kalori sarfetmPk suyla tar&p yqların hazmını ko • 
ta\'a.nıar yaldızlı, duv~lar çini kaplı. ihtiyacı daha ziyade olduiu halde, laylqtırır, daha ziyade yemek için 
kı11nı gömıiye geldiği zaman padi- yediii ııdalardan bir kısmı ıene ittah verir. 
laba tahaw. edilen oda, hep sedef ihtiyat halinde kalır. Soiukta in· ... u... h •wl _.ı;..ı r h-- de Kara kıt hem ~ok r.alıtmıyL ka.1-..aıı, ,.1·vı· 'INl!rine zümıiitl~·Je m sanın em Y-. arı yv ... ı , .... T T 

•m .,, .r · 1 hem de tam istirahat ıtmiye en iyi ae--... Bah-•er de ihtiBamra aa.. etleri ıenıt er. J.T~• ~ • d UcudUn s·~ıı~ nı elveritli mevsimdir. Yaz mevsi -
ta.•·ı .. -..ııan geri k-•----r. Zarif bır Bu mevsım e v .... ı 

-" an.a aııı.u,,.. · · · ,.1 s or yapmak minde oldutu ıib" yarı uykuda. 
llıenk i"'nde kameriyeler, ajnçlar. temin içın en ıyı p ' 
lı .,,. açtk havada hareket etmektir. hareketsiz hayata bu mevsimde IU-
&\'\ızla.rla süslü ... " ı ki d kı zum yoktur. 
""ın' 'bınn' . den -n-1 aaraylL-ın ve Şekerli ve unu yeme er e • 
0 5w- k ı · • k et verir lnsll'I kıf mevsiminde ya çalıtır, ı. .. _ ·arm --•ma ...n..lerf -"ıatr zi- fın inHlla a orı v uvv - 1 "'«111!'1 ....,... 5 116&"6 r- ak t ı d·~· et ve ya hareket eder, yahut uyur. çti· 

-·eııerı- ~-'it edili-, deıv'."fn pir. ıer. F a on arın ver ı.ı 
~~· ac ı.at ... _ ... n.~ tamm edi • y:ıl u çok ı•vfek, biraz da renk· mal hayatın kıt mevsiminde top-
~. beldeler, u.ı-uu- B 'ktat siz olur. Halbuki bu mevsimde lantıları, etlenceleri, baloları da 
>'ordu. Üsküdar aanyı, ~ı ki · d·~· t ve yq hep hareket demektir. Fakat bun-
.. _'" Beylerbeyı' u ... n, Enı:rgln yağlı yeme erın ver ı.ı e 
_,._J• n- k k daha ıUzel renk lar uykuyu azaltacak derecede 
"-h,. '. n~k bah-i. Çubuklu daha 11 ıtı ve • 
.,. ,.eeı, ~ .,,-- 1 h' lidir. fazla olmamalıdır. Kıtın insan yaz 
'-hÇelri t.tçtlncü Abmetle bra ~ Mideyi kuvvetli haıımlara hazır- mevsiınindekindın hiç olmana bir 
~m en çok sevdilderi yerlerdi. lamaic, deriyi kuvvetlendirmek aaat fazla uyumalıdır. 

Bebek bahçemnde Humlyunulbad - -

Rad o 
Bugünkü program 

ı.taalMd: 

le 11 ri ı ı - S.•t· J2.30 P 
muı ıl: 12.50 nıdlı: U.05 il la 
müzik; U.25 • 14 Muhtelif pllk nqriyau. 

Akp.m neıri11tı - Sut: 11.30 Pllkla 
danı maıikiıi; 19.30 Hafif prlnlar: Ba1an 
Janiıı tarafmdan: 20 Mtise11en ve arbda1-
lırı tarafından Türk mı11ikiıi ve luılk t•r
krları: 20.SO Türk maıiki be1eti; 21 (Saat 
ayarı) orkeatra: 

1 - Veber: (Peter Bohmoll) avertür. 
2 - Strıu": (Vatı prk111). 
3 - Puccini: (Madam Butterfly) opera-

ımdan parçalar. 
4 - Braıa: (La1erenata). 
5 - Midclleton: (La Bripde Pban T->me) 
22 Ajanı ve bor1a haberleri ve erteai sii· 

nün proıramı; 22.30 Plakla aol~·lar 23 Son. 

Günün procram özü 
S.nfonlk konserler: 

19 Lbpsiı: Hilmar Weber'in idareair.ıte; 
22 Vartova: Senfcmi (Şopen) . 
H&ftf kollMl"ler: 

16 Praı: Fok orkeıtrHı; 17.10 Bıatiıılıva: 
Operet ,,. Hrenadlar: 17 .30 Kolonya: H1ıfü 
muıiki; 11 Büluq: Halk muıikiıi: 11 Vı· 
1ana: Yeni Avusturya maıikııı; 11.15 Vır
tova: Operetlerden ı-rcalar: 19 Kolonn: 
Orkeıtra, aopraa (Bab, Ha1dn): 19.25 Biik· 
ret: Radyo orke1tra11: 21 Brüno: Karı\ık 
etlenceli netri7•t: 21 Val'fova: Italyan ırnı· 
ıikiai (pllk); 21.45 Kolon1a: Ka~ .... ~ pllk 
nıalilriıi; 22. 10 Biikreı: Noel ma11k111, ~ı • 
lnlar; 22.15 Stolrholm: Koro kon1eri; 23.10 
Varıova: Küçük rad10 orke1trH1; 23.30 
Berlin: Etlenceli 111aıiki: 24.30 BadaPette: 
Cisan maaikiai. 
Operalar : 

20.15 Vi1ana: Leon Kanllonan "Luci& 
von La'lluner moor" oparuL 
Operetler: 

20.SO Badapette: "Asra" adlı maıikill 
piye1 ; 22 Berlin: "ŞD"cadan aaadet" radyo 
opereti. 
RMltaller : 

19.05 Btiln'q: Komen halk prlnlan; 19. 
25 Viyaaıa: Çoban tarirlları: 21 Stokholm: 
Piyano - Keman reıitllt: 21-.40 BWrreı: 
Harp. keman (Romantik maıiki). 
Odamaalldal: 

17.40 VarıoYa: Oda muıilı:iıi kon1eri; 
19.45 Koloaya: Oda kenteti; 20.20 Varto· 
n: Tri10 (Serenıd •e valtler). 22.45 Var
tova: Se11i kuartet (Saman); 23.30 Viyana: 
Kuartet maıikiai. 
Dl 1t1: mnlklld : f. 

23 ltokholm; 23.15 Pras: 23.30 Badapeı· 
te: 24 V&l'fOY& (pllk). 

Mikrobiyoloji Cemiretinde 
içtima 

Ttlrk lıllkrobiyoloji cemiyeti 2f bi· 
rinclkbun 936 per,embe İilnU saat 
18,30 da Cafaloğlunda Etıbba odası 
aalonunda toplanacaktır; tıp mUnte
aipleri gelebilirler. 

GörlltWecekler: L Vak'alar, n. Dr . 
Nureddin Onur. Türklerde antroPQ
lo~. ~dan kan rnıı>Ian. 

9 --

1 Romanyalı T alebe!er Geldiler 1 
R oınanya mUhendis mektebi talebesinden otuz iki ki,ilik bir grup 

prof eaörlerile birlikte Turist olarak şehrimize gelmişlerdir. Tale
beler ,ehre çıkmışlar ve akşam geç vakit vapura dönerek Pire tarikile 
Atinaya gitmiflerdir. Atinadan avdette tekrar İstanbula çıkarak fehrin 
görUlecek yerlerini gezeceklerdir. Ayni vapurla yirmi kadar seyyah gel 
miş ve Atinaya gitmişlerdir. 

Lavrens·n 
Tanesi 100,000 
L:ra ık Kitabı 

Son posta ile gelen Lonı:ira gdZete. 
ieri meşhur casus Lavren.ı;ın Aıneri
kada neşrolunan yeni bir ~~eriıJden 
bahsetmektedirler. Livren.s bu ese • 
nnde İngiliz tayyare kuvvetlerinde 
çalıftığı sıraya ait hatıralarından 
bahsediyor . 

Livrens, vıuıiyetnamesınde bu ese
rın 1950 senesinde neşrinı yazımştı. 

Amerikadaki Satur Day Heviv 
müessesesi bu eserin neşı• ha\ckını al 
mış ve eserin tabı hakkını kendine 
hasretmek için 12 nüsha baaınıştır. 

Fakat her hangi bir kimsenin eserini 
satm alamamasını temin u:;ın ht>r nUs 
haya 100.000 İngiliz lirası fiyat kon
mu,tur. 

Londra gazeteleri taraf:ndan \'eri. 
len malfimata göre Livremı, İngiliz 
hava kuvvetleri zabitlerini son dPrece 
f,iddetle tenkit etmektedi.~ . 

Deyli Ekspres meseleyi m~vzuu 

bıhseden bir baş yazısmda diyor ki: 
"Livrens memleketine hizmet etmiş
tir. Fakat icap ettiği derecede hizmet 
etmediği anlaşdıyor. Uvrenain kita
bmda yüksek me\i<i işgal f!den şah • 
s•yetlere şiddetle hücum ettıği bildi
riliyor ve kitap hakkında ar.c11k bu 
kadar malfimat veriliyor. 

Lavrens yaşadığı sıralaT"dll lngil • 
tere hava idaresinde suiistimaller 
gördüyse buqlan apa~ık suT"~ttt' orta. 
Y3. atacak kuvvette idi. B•ınhm 1950 
ıl< bildirmek kimsenin işine ya .. amı • 
yacağı gibi J avremıin hatmısı namı
na da bir iyilik teşkil etm\ye.·ektir .. 

Ada'arda Torik 
Bo luğu var 

maitadır. Her gün 20 • "25 bin çift 
balık tutulmaktadır. İtalyan ve Yu· 
nan gemileri tamamen yüklenip git
mişlerdir. Bu yüzden çiftçi 45-50 ku 
ruşa fırlamış olan bu balıkların çifti 
20. 25 kuruşa düşmUştür. Buna mu
kabil beyaz etli balıkların fiatleri 
yükselmiştir . -----

Ortaköy Fdcaraperver 
Koiıgreşi 

Ortaköy Fıkaraperver cemiyetin • 
den: Cemiyetimizin senelik kongresi 
20-12-1936 tarihinde ekseriyet ola • 
madığından aktedilememiştir. Kon • 
gremiz ıureti kat'iyyede 27-12-1936 
tarihine mUsadif pazar günü saat 
10,30 da Cemiyetimizin merkezi olan 
Cilmhuriyet Halk Partiai Ortaköy 
Ocağı binaamda aktedileceğinden sa
yın llyelerin teşrifleri rica olunur. 

Y et'\İ Döviz Projesi 
önümüzdeki aybaşından itibaren 

döviz işlerinde tatbik edilecek yenı 

sistem hakkında tetkikat yapılmak • 
tadır. Şehrimizde bulunan maliye 
müstefB.r muavinlerinden Hüsnü, ye
ni döviz proje8inin tatbikatı esnasın 
da bankalara yapılacak tebligatın 

,eklini tesbit etmiştir. 

'Sabık Kral 
2 aşpeskoposa 
Fena Kızdı 

Sabık kral Edvard öle bera\:er Vi
yc.n,tya yt.~un Enzesfelrl ı;ıHtoe..ır.da o
tnrıtn Lord Brownlow. Arlb.:ı·g eks. 
presı ile Londraya gitmi~tir. Burada 
:ınlalıldığma göre bu seyahat Kan -
tel'buri Başpeskeposunun radyoda 
8(-,y·ediği nutukla ali.kac.arJır. 

S:ıbık kral, Başpeskop<.ısun kendi

sine ve dostlarına ait tenkitleri süktit 

ilt! karşılamağa karar \'e:omiş~ır . 

Başpeskoposun, -:;abık kr&ldan 

h1ıh11ederke~ onun içtimai muhıtı hak
ktr,da "prensipleri ve yaşayış tarzla

rı, milletin en temiz an'.u:elerin1:; ya. 

bancı olan kimseler,, deınesı kendısi
ni son derece incitmişti.r . 

Burada söylendiğire göre sabık 

kral, biraderi Altıncı Corca m:iracaat 

f'derek şimdiki vaziyette cevap vere

nııyeceği tenkitleri durdurmak için 

ı.iif .ızunu kullanmasını rica etmiştir. 

Sabık kralın neş'esı yerindedir. 

Bugün Barones Roc;iiıJ ıle ;olf oy
nadı. Başı açıktı. Gri p:ıntalon ile gri 
kazak giymişti . 

Dük de Vindsor, fotogrHfçılara re. 
sim almıya müsaade etmiştir. 

Şııtoda Lord Brown!o\\•'un kansı 

odaJar hazırlanmaktadır. Bir aralık 
ı:m ooalarm Madam Sh psoı: i<,.n ha. 
n"laııdığı söylenmiş ise de bu ~J1Je
rin aslı olmadığ ıanlcı~ lmo1tır. 

Sabık kralın hafta s:>nu 1sttryede 
ava gitmesi bekleniyordu . 

RUJU 

Kadınlann ve güzellerin ve geng. 
lcrin hayati istekleridir. Sabit, açık. 

orta ve koyu renkleri vardır. 
Ruj 60, Allık 35 kurtıftur. 

Hıtsan deposu: İstanbul, Ankara 
Beyoğlu, Beşiktq. Eskişehir. 

takip eder Her ıey tena görunur. lnurı huy.uıtıtnt. 
uvlıu•UJ ı'"' lfh~ b' ~d·n 'memnun otmaı. Hı:r muvaffıkıvetin ııı. ''"' 
kecltrlcn t Vf ~ il ~. "' t' • 
lar• dintenmlt bir vucuİ vt dintenmi- sinirlerdir. t.~cr sınırı "cnıa. 

aromural ·bOI•· komprlmelerl 
sizi ldartMr. 

Uvku"" ı•mln eder vt hiç bir ur1rı 101ıtuı, bülla Mlsekkind!r ve ~ - "' e diinva tanır • 
IC• " 211 ııom.,n-.1 uvı tlıp 
ıtrCI• ccıantkrChr ~ile u11ı11 

Keon A.·~ k1myev1 maddeler fabrlkalır1, Ludwiıshltr-n • Rht" 
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Orhan Bey, imparatoru Yalancılık 
ve Kahpelikle itham Ediyor 

(Başı 1 incide r 
tında toplu miktarda buğday olduğu 
için hükümet fiatlere her vakit ha • 
kim kalabilir. 

ihracatta nime# ve külfet 

Kenar semtlerde ekmek 
buhranı devam ediyor 

YENi NARH PAZARTESiYE VERiLECEK 
Evvelki akşam ve dün 

gündüz şehrin muhtelif 
mıntakalarında ve bilhassa 
İstanbul cihetinin Küçük
pazar, Unkapanı, Samatya 
vesaire gibi iç taraflarında 
ekmek buhranı devam etmiş 
ve. halk fırınların önünde 
toplanmıştır. 

bu seneki mahsul Orta Anadolunun 
bazı mıntakalan müstesna • fazla 
yağmurlar dolayısile kalitesinden yüz 
de 3 nisbetinde kaybetmiştir. Kalite 
deki bu kayıp, rekoltenin fazlasile ö
denmektedir. 

bul piyasasında fiatler vasati 5-6 Jıd' 
ruş iken 935 şin ilk yarısında ayııf 
seviyede kalmış, fakat eylülden sol 
ra, rekoltenin azlığı sebebile 10 kU • 
ruşa kadar yükselmiştir O zaınallt 
Ziraat Bankası anormal olan bu tiJl 
yükselişini önlemek için piyasaY' 
buğday arzetmek zorunda kalmıştır. 
936 REKOL TESI NORMALDiR • 

' Fakat, bu muvaffakıyetinden ha • 
sıl olan sevinç. çok devam etmemişti. 
Birdenbire Orhan Beyin gönderdigı 
acı bir haber, imparatoru tekrar de
rin bir tel8.ş ve ıstıraba sevkeylemiş
ti: 

"Bütün süvari/erimi tophıyıp 
1. I ge ıyor1Jm.,, 

Orhan Bey, imparatoru yalancılık 
ve kahpelikle itham ediyor: 

- Biz; seni, oğlumuzun tahlisi 
ricasile birçok paralar vererek Fo -
çaya gönderdik. Orada adi bir tek
fur ile başa çıkamadın. Bunca gemi 
ve askere mukabil, köhne bir kale 
nasıl mukavemet eder? .. Hiç şüphe
siz ki bu, (danışıklı döğüş) ten başka 
bir şey değildi. Maksat, bizi oyala . 
maktan ibaretti. Sen, bununla da 
iktifa etmedin. Orada sana yardım 
eden ve bizim oğlumuzu da tahlis 
etmek istiyen bir Türk beyini de 
esir ettin. Hatta bunu da kafi gör
medin. O beyin zevcesinin bütün 
para ve mücevheratını elinden çekip 
alacak derecede adilik gösterdin. 
Hükümdarlık iddiasında bulunan bir 
adama kadın elinden mal ve paı a 
almak yakışır mı? .. Bu hareketlerin 
bizlere dağıdenın olurken, evladı

mızı orada yüzüstü bırakarak Midil· 
li adasına geldin. Bizim, evlat has
retinin acılarile döktüğümüz kanlı 
gözyaşlanna ehemmiyet vermiye,rek 
Mateos ile mücadeleye giriştin. Son 
ra, bir bahane icat ederek lstanbula 
gelip sarayına yerleştin... BUtün bu 
yaptıkların, yalancılık ve düzembaz· 
lıktan başka bir şey değildir ... Ya, 
derhal Foçaya giderek evladımızın 

esaretten halası neye mütevakkıf ise 
onu icra edersin.. Veyahut, bi.itün 
süvarilerimi toplayıp geliyorum: Ba· 
na, hesap verirsin. 

Diye haber gönderiyordu. 
Orhan Beyin bu haberi ile bera

ber, Çamlıca tepelerine kadar ilerli
ycn Türk süvarileri de, bu tehdidin, 
alelade bir korkutmadan ibaret ol • 
maıttımı göstertyol'du. 

İmparator, Orhan Beyin dostluğu· 
nu kaybetmekten fena halde korku· 
yor; Türk süvarilerinin isimlerini i· 
,itmekten bile büyük bir UrküntU 
hissediyordu. 

Buna binaen Orhan Beye derhsl 
adamlar göndermif; Foça ya hareke· 
te hazır olduğunu bildirmişti. 

Fakat imparatorun talil, gene te· 
beddUl eylemişti. Midilli ve Bozca
adadanı acı bir haber gelmi9ti. O ha· 
ber de, 'undan ibaretti: 

- Donanma, tstanbula avdet edi· 
yor. 

İmparator tarafından hiçbir emir 
verilmediği halde donanmanın böyle 
avdeti, isyandan başka bir şey de -
ğildi. Aylardanberi beyhude yere de 
niz ütıtünde çalkanıp duranlar, artık 
daha fazla tahammül gösterememiş· 
lerdi. 

Donanma lı•onbu/Ja •• 
Donanma, İatanbula gelDÜfti. Kap 

tanlar ve zabitler isticvap edilm~ti. 
Bunlar, gemilerin birçok nokaanla -
nndan bahsettikten sonra; tayfala • 
nn da idarelerine imkln kalmadığın
dan fikiyet etmişler: bunlann teb
dili llzımgeldiğini söylemişlerdi. 
İmparator bu vaziyete fena halde 

kızmakla beraber; daha büyük 
bir hadiseye meydan vermemek isin 
sükutu ihtiyar etmişti. 

Fakat Orhan Bey ... Ona ne cevap 
verilecekti ? .. 

imparator Gemiiğe gidiyor 
İmparator, bir sıra kürekli adi 

bir gemiye binmiş; yanına da adı 
iki gemi almış .. Doğruca Gemlik li· 
manına gitmişti. 

Bursada bulunan Orhan Beye ora· 
dan adamlar göndermişti. Bu adl\m· 
Iar, şimdiye kadar imparatorun ma
ruz kaldığı müşkUlatı Orhan Beye 
tamamile izah ettikten sonra; onun 
öfkesini teskine gayret etmişler, Ko
caeli yarımadasındaki Bizans top
raklarında dolaşan Türk süvarileri· 
nin geri alınmumı rica eylemiJlerdi. 

Orhan Bey, söylenen sözleri dinle
dikten sonra: 

- Pek ali .. BUtUn bunlan kab1,l 
ediyorum ... Eğer imparator, hüsnU 
niyet göstermek istiyorsa, derhal Fo· 
caya gitsin. Oğlumu getirsin. 

Diye cevap vermlştl. 

İmparator, lstanbula bile uğrama
dan doğruca Bozcaadaya gitmiş; Fo
ça tekfuru Kalotetle yeniden müza
kereye girişmişti. 

Yuııyet gene korı§ıyor 
Fakat. bu müzakere neticelenme

den, fırtınalar başlamıştı. lmpara • 
tor, sür'atle Bizansa dönmiye mecbur 
kalm~tı. Ve .. döner dönmez de. Or· 
han Beyden gene acı birtakım haber 
ler almıştı. 

Orhan Bey, sadece bu haberleri 
göndermekle iktifa etmemişti. Mai • 
yetine bir miktar süvari alarak İz
mit körfezi sahilini takip etmiş: doğ 
ruca Bizansın karşısına gelerek şim
di Selimiye Kışlasının bulunduğu 

düzlüğe yerleşmişti. 
Buraya kurulan rengarenk Türk 

çadırları, yalnız imparatoru değil, 
bütün Bizans halkını bir korku i~inde 
tıtretmişti. 

İmparator, bu vaziyet karşısında 
ne yapacağını düşünüp dururken, 
Orhan Beyden ,u haber gelmişti: 

- Oğlumuzun işi ne oldu?.. Ve, 
ne olacak? .. Bunu anlamıya geldik. 
Buyursun. Bize anlatsın. 

Bu manalı haber karşıınnda impa
ratorun korkusu, büsbütün tezayüt 
etmişti... Birtakım hediyeler ve na • 
dide yiyecek, içeceklerle beraber: 

- Teşrifleri, isabet oldu. Başba
şa verelim. Bu meseleyi müzakere e
delim. 

Diye cevap göndermişti. 
İmparator, Orhan Beyin karargl· 

hına gitmiye cesaret edememişti. 
Derhal Kızkules\nin rıhtımına bir 

çadır kurdurarak oraya geçmiş: ve 
vasıtalarla milli.kata ~mi,ti. Kız 
kulesi il~\ Orhan Beyin çadırlı ka • 
rargi.hı araaında mütemadiyen lkl 
hükümdarın adamları gidip gelmek
te ve mülakat, bu suretle cereyan et
mekte idi. 

Orhan Bey, imparatoru bu işte a
ğır davranmakla itham ediyor; ar
tık tehditlerini tatbik zamanının gel 
diğini söylüyordu. 
İmparator ise: karş1ı:ştığı bütün 

müşkülat ve aksilikleri yanayakıla 

anlattıktan sonra: 
- Halil Beyin bir an evvel kurtul· 

mumı; ben, kendilerind.tn ziyade 
arzu ediyorum. Ve böylece de, bir 
,eref kazanmak istiyorum. Ahdet · 
tim. Onu kurtarır )curtarmaz, doğ
ruca Bizansa getireceğim. Sarayıma 
yerleştireceğim. Hatta .. kendime da
mat edeceğim ... Ben bunu, simdiye 

B u şerait altında fiatleri yüksel· 
tecek yegane sebep, buğday 

ihracatı olabilir. Buğday ihraç edil 
mesi ve memlekete döviz girmesi el· 
bette bir menfaattir. Fakat bir defa 
ihraç edebileceğimiz buğday miktar· 
ca azdır. Sonra çok şükür döviz ba • 
kımından dahili ge($inme sıkmtılannı 
ihmal edecek kadar bir sıkıntı vazi
yetinde değiliz. 

Bir de zaten buğday için başlıca 
muşterimiz Almanyadır. Almanyaya 
satış, paramızı doğrudan doğruya 
dövize çevirecek değildir. Yüksek fi. 
atlerle satıştan elimize geçen farkı, 
kısmen rakipsiz bir kısım Alman 
mallarına daha yüksek fiat vermek, 
kısmen de paramızı Almanyada fa· 
izsiz olarak bağlamak suretile kay • 
bediyoruz. Kolayca paraya tahvil edi 
lemiyen mallarımı~a takas suretile 
Almanyada mü,teri bulmak, büyük 
bir menfaattir. Fakat buğday gibi bir 
malı Almanyaya ihraç etmek için da· 
hili sıkıntıları göze almak elbette 
zahmete değmez. 

Hükumetin rolü 

B uğday üzerinden hükumet 
halktan hususi bir vergi ah • 

yor. Bu vergi, buğday piyaaasına 

hakim olmak için hükumetin umumi 
menfaat bakımından üzerine aldığı 
külfetlerin karşılığıdır. Hükumet çok 
hayırlı ve faydalı bir iş olarak silolar 
yapıyor, köylünün buğdayını makul 
bir fiatle topluyor, bu silolarda mu • 
hafaza ediyor. Buğday satı, fiatlerl 
ne daima hakim bir vaziyette bulu -
nuyor. 

Hariçte buğday para ediyor diye 
buğdayın bir speküli.syon maddesi 
mevküne düşUrUlmeai, köylUnUn eli· 
ne bir feY geçmezken arada mutavu· 
aıtlar istifade ederek fiatlerin yüksel 
mesi, ve buğday ihracından doğacak 
mahzurların, mahdut döviz menfaat 
leri dolay:ısile göze alınması yazık O· 

lur. 
Söz sırası gelmişken şunu söyliye· 

Um: Buğday ihraç etmek memleke • 
timiz için çok tabü bir hedeftir. Fa • 
kat bunun için evvela istihsal masra· 
fımızı azaltmak, istihsal miktarımızı 
çoğaltmak icap eder. Ta.biatile müca 

delemiz en iptidai silahlar ve usuller 

ledir. Çok emek ve zahmetle az mah 
eul alıyoruz. Fiatler cihan piyasasın 
dan yüksek olduğu halde köylünün 
zahmetini ödemiyor, iftira kudreti-

ni sıfıra. yakın bir seviyede bulundu· 

Bunun sebebi şudur: Günlük ihti
yaçlarını günü gününe temin mec • 
buriyetinde olan küçük fırınlar, be • 
lediyenin birinci ekmeğe yalnız on 
para zammetmesinden memnun kal· 
mamışlardır. Bu fırınları işletenler, 
belediyenin ekmek fiatlerini yeniden 
yükselteceğini umarak mutattan az 
ekmek çıkarmışlardır. Halbuki bele· 
diyenin alakadar şubelerince yapı • 
lan hesaplara göre, yirmi paralık bir 
zam bile halkın aleyhine olduğu görü 
rülmüş, on para ile iktifa edilmi\ltir. 

YAKINDA YENi ZAM YOK 

. önümüzdeki Pazartesi gününe ka 
dar yeniden fiyatlar tetkik edilmiye
cek ve zam cihetine gidilmiyecektir. 
Esasen belediye, şehrin bazı semtle • 
rinde ekmek buhranı olduğu halde di
ğer taraflarında hala narhtan aşağı 
ekmek satılmakta olduğunu gözö • 
nünde bulundurarak konulan azami 
fiyatların makul olduğuna kanidir. 
Diğer taraftan belediyenin aa.lahi· 

yettar erkanı ortada mevcut olan 
buhrana kısmen de halkın sebebiyet 
verdiği mütalea.sındadır. Bu mütale -
ada bulunanlar, halkın fırınlardan 
bazılarının az ekmek çıkarmasından 
derhal telişa düştüklerini, fırınların 
başına üşüşüp günlük normal ihti • 
yaçlanndan birkaç misli fazla ekmek 
mübayaasına teşebbüs eylediklerini 
ve fmnlarm önlerinde görülen izdi· 
hamın esas sebebi de bu olduğunu id 
dia -eylemektedirler, 

BiR AYLIK STOK VAR 
Belediye lstanbulda .Şehrin bir ay

lık mutat ihtiyacına tekabül edecek 
derecede stok mal mevcut olduğunu 
gözönünde tutarak ekmeğe, münha 
sıran değirmencileri, kırmacıları ka · 
zandıran, yersiz zamlar yapmak su • 
retile halkın kesesinden onar para 
fazla çıkmasına lüzum görmemekte
dir. Bu itibarla belediye halkın telaş 
ve heyecan göstermemesinin kendi 
menfaati icabı olduğu kanaatindedir 

Belediye iktisat müdürlüğü. piya
saya arzedilen buğday miktarile stok 
miktannı ve fiatleri günü gününe ta 
kip etmektedir. 

ISTANBUL ZAHiRE BORSASINOA kadar belki yapabilirdim. Fakat ne 
çare ki; o mel'un ve inaçı Kalotetiıı ruyor. İstanbul zahire borsasında dünkü 

ed 
Hükümet bugv day ziraatimizi yeni k · 

istediği kadar para tedarik eme - buğday alım ve satımı gevşe geçmı9 
vasıtalarla te<$hize hazırlanıyor. Ha · 

dim. urlanan yeni istihsal şartlan hem ve iki gündenberi fiatlerde görülen 
DiyOl"du. köylüye insan gibi yaşamak imkanı- tereffü dün de hissedilmiştir. Cumar-
Gilnlerce devam eden bu mUzake· nı verecek, hem de memleketi piyasa tesi günü 6 kuruş 20 para ile 6 ku • 

re, nihayet hitama ermişti. ed b' l riatine buğday ihraç er ır mem e- ruş 26 para üzerinden muamele gö -
Orhan Bey, Tekfur Kalotet tara- ket haline koyacaktır. ren sert buğdaylar, dUn 6 kuruş 35 

fmdan istenilen parayı derhal teE· Fakat 0 vakite kadar buğday ih . • 
viyeye hazır olduğunu söylemiş ; bir para arasında satılmıştır. Yumuşak 
an evvel bu işin bitirilmesini tavsiye raç etmek hususunda çok ihtiyat ve buğdaylarda da ayni yükseliş kayde 
ederek Bursaya avdet eylemi,ti. tedbirle hareket etmek icap eder. HU- dilmiştir. Dün fiatler, on gün evvel-

• k\ımetimiz geçinmek masrafını u~uz ki buğday fiatlcrina nazaran bir ku-

İmparator, Mukaddes Saraya av· latmıya bütün kuvvetile çalışıyor. ruş kadar fazladır. Bu, bütUn buğ . 
det ettiği zaman, derin bir düşünce Bilhassa ekmek gibi bir gıda hakkm day piyasalarında müessir hareket -
ve endişe içindeydi ... Vakıa, Tekfur da buna zıt bir istidat husule gelme ler uyandırmıştır. 
Kalotetin istediği paranın tediyesi· eini herhalde münasip görmiyecektir. Dün Polatlıdan gelen yüzde 1-2 
ni, Orhan Bey taahhüt etmişti. Fa- Çünkü memleketimizde ekmek fia • Çavdarlı 24 vagon buğday 7 kuruş 
kat, bu haris adam yalnız bu para raf 10 para ile 7 kuruş 16 para arasında 
ll "ktif · b" d tının yükselmesi, geçinme mas ı • e ı a etmiyerek, mühım ır e aatılmıftır. 
rütbe istemekteydi. Halbuki onun is· nm ve netice itibarile istihsal fiatle • 
tediği rütbenin tekfurlara verilmesi; rinin artması demektir. YOKSELIŞIN SEBEBLERI 
ve bahusus tekfurluk hakkının Abmet Emin YALMAN Buğday fiatlerinin yükselme sebep 
(kaydı bayat) tartile bir şahsa ve· leri muhteliftir. 936 buğday rekoltesı 
rilmesi Bizans hUkt\metinin idare u· normal, hatta geçen seneki rekolte · 
sul ve an'anelerine muvafık değil· AJmanyada ye nisbetle üstündür. Bununla bera-
di. .. Bilhassa Foça tekfurlan, (ha- ber, son on beş gün i~inde gerek 
kim) unvanı altında, dört senede bir GenİŞ bir Trakyadan, Gerekse Anadoludan az 
değişen, alelade bir memurdan lba • mal gelmiştir. Piyasanın son hafta 
retti. Şimdi ona istediği bUyük rUt- Seferber' 

1
• k içinde gösterdiği hareket, evvela 

be ile Foça tekfurluiu bir imtiyaz müstahsil üzerinde müessir olmuş • 
şeklinde verilecek olursa, hiç 9üphe- <Batı 1 ncide) tur. Bunun en bariz delili, geçen haf 
siz ki diğer birtakım tek!urlar da Herhangi bir millete ait araziye tanın bazı günlerinde binlerce ton 
ayni hak ve imtiyaza n_aıl olm~k is- buğday alan İstanbul piyasasına dün 
tiyecekler, inıparatorlu~un vazıyeti- ~-:a. yaklafacak s~rette . ilerlemiye Ancak Anadoludan 525, Trakyadan 

· ü kUll f ceklerdı. cet kal~sızm bır deruz aşın AI- da 36 ton olmak üzere 561 ton huğ · 
nı ı1:ı:..nı.t:: ~!zıi Paleolog, bu dil- ~anyuı vücuda getirmek mümkün- day gelmif olmasıdır. 
U 1 lt d ZilmektP- idi. Fııkat dür. Alman mllleti istikbalinden v~ Maam&fih, fiatlerin bu yükselişi 

' nce er a ın a e 1 ,_ . 
d

.. .. fil k an dc"ildi. Orhan eçme& iatememektedır. Almanya, normal sayılabilir~ ÇUnkU, buğday 
uşun ece zam o ~ b mn_.. __ , 

Be son sözUnU söylemişti. Eger u ~ekeler elde etmek arzusunda rekoltesi az olan İtalya ve Almanya 
sefe~ de oğlu Halil Bey Foçad.an a: bukınd~ğunu yonılmakawn tekrar gibi devletlerden vaki talepler art · 
lınıp getirilmezseı Biıans ülkes:, etmelidir .. Çünkü Alman toprağında, mış, hatta, Mersin külliyetli ihraca-
baftanbqa kınlıp geçinlecekti. Alman milletini bM1emek için ı.tka ta b&.flamıftır. 936 buğday rekolte -

(A.rkUI var) oare yoktur." ~ 3 milyon tona yakındır. Ancak, 

Yalnız İtalya ve Almanya, Türki· 
yeden mal çekmemiş Liverpol ve Şi· 
kago piyasalarından da taleplerde bu
lunmuştur. Bu talepler, o piyasalar • 
da d.a fiatleri yükseltmiştir. Ecnebi 
piyasalarile İstanbul piyasasında he· 
men hemen fiatlerde bir tesavi var
dır. Görülen tahavvülat çok cüz'idir. 

REKOLTE VE iHRACAT 
VAZiYETi 

Buğday rekoltemizde seneden se;e 
ye mahsus bir artış kaydedilmiştir. 
Bilhassa son on yıl içindeki rekolte 
rakamlan bunu açıkça göstermekte 
dir. 930 yılında 2.826.000 ton olan re 
kolte, 931 de 2,930.000, 932 de 1,823 
bin, 933 te 2,671,213, 934 te 2,713,732 
935 te de 2,533,810 tondur. Bazı se
nelerde görülmüş olan büyük tahav· 
vüller, hava vaziyetinden doğan de
ğişikliklerdir. 
İhracatımızda büyük bir ilerleme 

göze çarpmaktadır. 931 de 17 bin ton 
olan ihracat 932 de 31,600, 933 te 
26,600, 934 te 86,800 tona çıkmıştır. 
Yalnız 935 rekoltesi az olduğundan 
harica yapılan ihracat 934 senesinin 
mühim stokile temin edilmiştir. 935 
te elinde 100 bin ton buğday stoku 
bulunduran ziraat bankası bunun, 
64,600 tonunu ihraç etmiş, bilhassa 
Filistin, Suriye. Yunanistan ve Al . 
manyaya satmıştır. 
iÇ PAZAR FIATLERI 

İç pazar fiatleri, 931 den sonra yı
lın ilk aylannda yUnelmiye müte • 
mayii bir istikamet takip etmiş, Ay
ni yılın 9 ayında buğday fiatleri düf· 
müş ve nihayet devletin müdafaası
na lüzum hasıl olmuştur. 934 te tstan 

Sıhniye Vekili 
Seylabın 
Neticesini anlattı 
Ankara, 22 (A.A.) - C. H. P. G. 

idera heyeti başkanlığından: 
C. H. P . Grupu bugün 22. 12 - 936 

öğleden sonra Antalya Saylavı Cemal 
Tuncanın başkanlığında toplandı. 

Dışişleri Bakanı Vekili Şükrü Sa
racoğlu Partiye Sancak me!lelesi hak
kında tafsilatlı malumat verecek v~ 
ziyette olmadığını söyliyerek sözü 
Sıhhiye Vekiline bıraktı. 

Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili 
Dr. Refik Saydam. Seyhan nehrinin 
taşması yüzünden Adana şehri ve ci
varında vıukua gelen zararlar ve alı
nan tedbirler hakkında tafsilatlı iza. 
hat verdi. Bu izahata göre Adana 
şehrinde seylaptan yıkılan evlerin 
sayısı 21 kiı.rgir ve diğerleri kerpiç 
ve kamış olmak üzere 461 dir. Şehir
den 5 • 15 kilometre mesafede bulu
nan ve su altında kalan dokuz köyde 
yıkılan evlerin sayısı elli ikidir. Bü
tün bu mıntakada inhidama yüz tut
muş evlerin sayısı 107 dir. Adana şeh· 
rinde ve köylerinde açıkta kalan hal
kın sayısı başka vilayetlerden gelmiş 
olup zaten evleri olmıyan amele hariç 
olmak üzere 1800 dür. Açıkta kalan 
halk Kızılay tarafından derhal gön
derilen çadırlara yerleştirilerek iaşe
leri temin edilmiş ve sıhhi vaziyetleri 
gönderilen doktor ve sıhhiye memur
ları tarafından korunmuş ve hasta~ 
lanlann muhtelif yerlerde tesis olu
nan hastanelerde tedavileri temin ~ 
dilmiştir. Seyllptan ölenlerin sayısı 

39 dur. 
Dr. Saydam, daha ittihaz olunacak 

tedbirlere dair aynca malflmat vere
ceğini ilave etmi1Jtir. 

Mısırda 
İngiliz Elçiliği 

Yapılan tetkiklere göre, 936 rekol 
tesi normaldir. tık aylarda alım sa ' 
tım için çok müsait olan vaziyet. 
bilhassa haziran ayının kurak gitnı• 
si dolayısile birdenbire değişivermif 
tir. Anadolunun bazı mıntakalann 
çok iyi elde edilmesine mukabil, di • 
ğer bir kısım yerlerde de kalitesi nol 
san buğday müşkülatla alınabilmiş • 
tir. Bununla beraber, 936 rekoltesi • 
nin 935 rekoltesinden daha verlnıll 
olduğu muhakkaktır ve şimdilik rfl
kolte darlığı mevzuu bahsolamaJ. 
Nitekim ziraat bankası milbay&a 
merkezleri artırılmış , buğday tap • 
lama işine azami nisbette hız veril • 
mi,tir. Bankanın bu sPneki milbaya6 
miktan kat'i olarak bilinmiyorsa da. 
~eçen senekinden yüzde 30 kadat 
fazla bir yekun tuttu~u anlaşdıyor. 
CEÇEN SENE iLE BU SEN~ 
ARASINDAKI FARK 

Şehrimizde geçen sene tam bu haf 
ta içinde fiati 7.12 kuruş olan sert 
buğdaylar, geçen hafta 6 kuruş Uze
rlnden muamele görmüştür. Samsuıı 
da geçen sene Klnunuevvelin 3 UncU 
haftasında 8 kurusa satılan buğda1 
bu sene 4.30 - 5.55 Amasvada da 5 
kuruşa kadar verilmiştir. Konya. El 
k~ehir. Afvon ve Sivu Jr,':ibi buğday 
ihraç merkezlerindeki 935 ve 936 
fiatleri arasında. son hafta vaziyeti• 
ne ~öre, yüıde 15 • yüzde 30 bir u • 
cuzluk vardrr ~vnelmilPl pivasalat 
da buidav fiıttleri mahsüs derecede 
vük~elmekterlir. 

Pariste 
00

n 1iayet 
Anlaşmağa 
Varı acagı ümit 
Edi~~yor 

(Başı 1 incide] 
da taahhütlerine binaen, istiklali ka
bul edemiyeceğini söyliyerek, muhta 
riyet çerçevesi içinde her türlü tef • 
kilitı kabule iı.made olduğunu ilerl 
sürmüştür. 

intihabata iıtirak etmiyenler 
Halep, 22 (Hususi) - Sancakta 

intihabata iştirak etmiyen heyeti ib• 
tiyariyelerin ellerinden mUhürleri a• 
lınmış ve kendileri mahkemelere se'I 
kedilmiştir. 

Şapkaya lar11 mücadele 
Li.zkiye, 22 (Hususi) - Sancakts 

yeniden vak'alar çıkarmak için ma • 
halli hükümet bahaneler aramakta • 
dır. Mahalli hük<kmetten muzaheret 
gören vatani partisine mensup bd 
kimseler şapka giyen Türklere teca
vüz etmektedirler. Şapkaya kartı llli1 
cadelede mahalli hükumet ve mandS 
memurları ancak irtica.dan medet wıı 
maktadırlar. 

121 ihracat Tüccarına 
Ruhsatname Verildi 

Ankara, 22 (TAN) - Meni tağşil 
ve ihracatın mürakabeai hakkında
ki kanun mucibince müktesep sahibi 
ihracat tüccarlanna verilmekte ola.D 
ruhsatnameler hakkında tayin edileO 
müddet, 15 Kanunuevvelde bitmiıtir· 

tktisa.t Vekaleti iç ticaret umUJll 
müdürlüğü, kanunun ikinci maddesin
oo yazılı şart ve vasıfları haiz bu
lunan, fakat hakkı müktesibi oııııı· 
yan tUccarlann da nıhsatnameleriııi 
vermektedir. Şimdiye kadar 121 tiiO
car ruhsatname almıftır. 

Kahire, 22 (Hu1Rl81) - lngillz -
Mısır muahedesinin gtlsel clltlenmif 
nüshalan, bugün, Sir Lampeon ile 
Mısır Hariciye Nazın araamda teati 
edildi. lngiliz komiserlik binası bir 
elçilik haline konuluyor. Sir Laınpec> 
nun elçi tayin edileceği söyleniyor. 

Stoyadinov1ç 
Bükreşe g:diyor 
BUkre9, 22 (A.A.) - Yugosla.,

Başbakanı ve Ditişlerl Bakanı Sto,
dinoviç Noel yortuları esnasında ya· 
pılacak ava i'tirak etmek Uzere bta 
hafta Romanyaya gelecektir. 
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ASiPiN KENAN 
lfaıia ve hakiki tabletleri ııhhatinisi 
lofuktan ve bütün ağnlardaıı korur 

iSMiNE DiKKAT 

k011)1a Aaliye Hukuk HWmlifin
~: Konyanın Şerefprin mı.lıalleein-
4-ı ölü terzi Naim lrm Seher tarafın
dan Merainde Silifke hanında B&lıke
lirli Salih aleyhine açılan ihtar dava

• Ur.erine müddeaaleyh memur Sa
libe da va arzuhali aureti tebliğ edil-
4ikten IODr& gaybub!yet etmesiM 
~davetiye varakuı ı.tanbulda 
~ Tan gueteeinin 9 Birinciklnun 
936 tarih ve m18 1&yıll nüabuiyle 
'1lnen t.eblif edildiği halde on CÜD i
Cbade 8IU davaya bir g6aa ee'Np .. 
l'ilıııecuği gibi tayin olUM.D muh&ke • 
.._ l'ÜD.Unde dahi muhakeme)'9 pl • 
~linden davacmm talebiyle 111& • 
~ muhakeme ic:ruma ve ~ 
-rvmm ili.nen kencliaiııe teblıjine 
'- dı:vacı tarafından gölterllecek c»
~ telecek ceı.e.i muhakemede 
fetwıtine w muhakemenin 31 - 12 -
Dae perwenıbe günü ..at 9 a talikine 
'-hkemeoe karar verilmiı olmaema 
lıbı.. mtlddeuJeyb Salibin sikri ~ 
'- rt1n w aaatte Konya uliye h• 
~ mahkemeeine plmelıi ltuumu w 
Utıı tarihinden itib&Nn bet gün için
de itiraz etmediif ve muhak..,.,ln 
~ edildiği günde de mahkeme)'9 
Nınediği takdirde bir daha muJıaa. 
-..,_ kabul edilmi~ gıyap kan.
.__tebliğ makamma lD&im olmak G
lef'e U&n olunur. 
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U 8i~~ME iÇiN 
.ŞiNDi'D'EN BIRlltTiR 
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Köylü, Şehirli, IJÇi, Zallitan 
Herkes memnuniyetle 

POKER 
tırq bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER 
PLAY markasına 

tercih ediniz. 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Mühim ilan· 
· Ele.ktrik Şirketi, memurinin l93t> senesine ait "yeşil,, renkte ve 

mtistatıl şekilde hünyet kartlar:r.uı 1 Ikincıkinun 1937 deu ıtıliaren 
iptal edilerek 1937 senesi için mutelıer olmak üzere "pembe .. rtıııkte ve 
müstatiJ ,&ekilde kartlarla te!Jdil c:oileceğini muhterem nı!i~ttrıiPrine 
bıldirır . 

Mezkfır kartların t>~ tarafında ı,irketin Unvanı yani ''TURK ANO. 
NiM ELEKTRJK ŞIRKETl,, \'e eğrı olarak 1937 ibaresi y.nıııttır 

llu evsafı munteVJ olnııyan kartlar usulüne gayrimuvafık add~ilerek 
hamiJleri hemen polise ihbar olunınalıdır. Şirket , milşterileriniı· işbu 
ihbarnameye riayet etmemele:-inden tevellüt edebilecek olan cetiı·eler 
iGin her ms'uliyet ıimdldeıı reddeyler. 

istanbulda Hava Gazı 
ve Elektrik ve Teşeb
bDsatl Sınaiye TOrk 

Anonim Şirketi 
Mühim i'an 

lstanbul Hava Gazı ve Elektrik ve 1etebbüsatı Smaiye l'ürk AIJonlm 
Şirketı memurinin 1!136 ~n··sıne aid .. kül,, renkte ve "milst:.t tı • ~ıdde 
hüvıyet kartlarının 1 Ikincıkanul! ltl3ı den ıtıbaren iptaJ ~ilt:re11 1937 
senesi için muteber olmak üzere "turunç,, renkte ve "müatatil., ft'kilde 
kartlarla tebdil edilecegiru muhterem müşterilerine arzeder. 

~fezkur kartların baş tarafınd9 ~irketin unvanı yani "(S l'..\ NBUL. 

l.Jektldar Hukuk H1kimlituıden: 5 
i 
i 

~ ..... . = ":. =:. ::. : : : ~ : : =~ =~ : : 1 =':. : ~ = ~ s' : :.a - -

DA HA VA GA7.I VE F.LEK'rRIK1 VE TEŞEBBUSATI SINAlYE r ~ TURK A~ONIM ŞIRKETI,, ''e eğri olarak 1937 ibaresi yazJJııiır. 
E ! Su ev3af1 muhtevi olmıyan kartJIU' usulilne gayri muvafık adı:ledile-Orik tarafmdan kocuı Uakildarda 

rbqr mabal}feinde lıliroflu .ok&-
l' t :n • • J • • • 

~ ı \; '-= :r' = \ = =-= ~: ~=-~== 
• -! ; rek hamilleri hemen polise ı'ıbar oh.nmaJıdır. Şirket, milft•nl~rm işbu 
i ! ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellilt edebilecek oıan nf:tice.. 

'•de ••kin koea•ı Onnlk 
llaçadoryan aleJhibe açılin bopnma 

1 ...... - ... -..-.-~..-.--·~.;..ıa..~-.__ ... 
...-.ı-.....---....ıo...•...-,_. ·• ı-.,ca 5 •hı as U s Jw.• 

"-VUmdamüddealeyhmik&metgllu- ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~---=-~~~~~~~~~ 

.._ -.uli)"'tine binMn illnen teb
latat icruma karar verilip tahkikat 
~ • 1 - 937 •lı IM.t 14 ele talik edil
"" Ye bu bapta.ki dava anuhali .._ 
._Ye davetiye varalr&m dıa mahk~ 
.... divanhaneaine aadJrnl oldupndan 
,_._ w 11.ati ~ mahkemeye 
.. '-\elli tt dava anuJJaline kaf1I da 
"2ilıi lllndan ltlb&nın yirmi gUıı ar
f!ada cevap vermem lüzumu ayne& .. 

istanbul Gayrimübadiller kom syonundan: 
D • .No. Semti ve mahall-1 Sokağı .. 

• 
281 J!'.irikapr AveJbey Putirmacı 

~ De de llln olunur. C28S14) 

Iatanbuı 4 Oncll icra lılemurlu"1n· 
._: G&latad& Çetıneme)'dumlda B-

"-kyemu mahalle.uıde Yolcuude 
'°llafmdıa 19 No. da G&lipbeY apar
~ birillei katında Fatma ilik--.. 

8"1 ... 
8121 

l'.frikapı A vcıbey 

Balurk6y Cevizlik 
lloyacık6y 
J'ener Tahtamm&N 

Leon Abudar&mm ...._ alaeatı 
Olaıı pan.;ya lr&rtı h&cis ettiılllil oldu
h Galatada Kemeraltı cadd-iade 
~15' num&rab pyri JDlllkUIUntldn 
"~ (52'0) )in ki)meıt takdir 
tclibnt,ttr. '7811 :r.dirnebpı Xartyel 

ltbu kıymete bJ'll Wr ltil'UllUI Atik Ali Plıf& 
'-aıuadufu tatdlrde 10 stbl müdcletle sııt ıttlçttlr lıl\18tafa Pa,a 

E. Türbe 
Y. Kandilli Tt1rbe 
Orta 
Retitpqa 
KWhan 

E. Muradiye 
Y. Muratbey 
E. Hacı M&bak 
Y. SWeynıan Nazit 
Karakolhane 
ve UzunYol 
ft Dereboy1İ 

8almatomnık 

ca4. 
Çukur meecit 

Emllk No • Cinsi ve hissesi Hisseye gör 
muhammen~-

11:. ve Y. 14 l.16 metre &l"I& 70 Açık art-

, E. ve Y. 
6 

E. 49 Y. M 
1 

E. 20 Y. 32 

E. 1 
Y. 13 

E. 10-12 
. Y. 20 

E. 19-309-311 
Y. 19~9-

61-63-63/ 1 

56 metre araa 

114 ıııetre ana 
172 metre ana 
.Alıfap hane 

Ahf&p hanenin 
% hi8. 
184 metre ananm 
~~ hi8. 
Dilkkln ve fırm &r• 

ıumı mUttemil 
49':5 metre boltanm 

tırma 

60 " 
350 " 
110 " 

1220 Kapalı 

zarf 

420 Açık art
tırma 

1000 Kapalı 

zarf 

20/120 hı.. 1000 
" 

E. 101 Y. 12S 35 metre U1& 

E. 31 
Y. 41 

E. 8 Y. 10 

60 metre ananın 
5/8 hia. 
85,15() metre &l"I& 

35 Açık art
tırma 

100 
180 " .. 

~ merdine mtıraoaatl• ltirucla Itarabaf 
~mı ve bu müddet i~ itl~ MU Pqab&ll~ !netrköy E. Sultaniye E. 72 Mil. Ahtap hanenin 
' buıunnıadıfnm takdirde PJri Y. Fenerli çıkman Y. 1 1/ 5 ıu.. 
~lUntıstın •btl talep olunacafl- Tukanda enafr yuıh pyrbnenkuller on gtln müddetle •tıfa c;ıkanlllllflır. İhaleleri 
'ı llıa16m olmak bele olb olunur. se.atlf eden Cuma ıtmtl H&t on d6rttedir .. Satı, mUnhuıran gayrimübadil bonoıiladır. 

100 " 
8-1-937 tarihin 

(28515) ,.. ............ l)lm ............................ __ , 

lUrk Hava Kurumu Bursa 
Şubesinden : 

Hava Kurumuna ait Bursadaki Sinerna binasmm şark 
Ceı>hesinde halen Sarkulübü ittihaz ed~~n kısım pazarlık 
•uretile kiraya verıJecektir. Binanın en ust katında Bursa 
°"asını ıören cameklnlı seniı bir •1~1a ·~~rca fevkalA
de nezareti olan btiyük bir taraça ve bıı de bufe kısmı, or
tt katta; bil)ilk bir salon, alt katta; ~ oda ve her katta 
tlıv..l:et mevcuttur. .. . 
• Bina kamilen kalorifer ve elektrikle mucehh!_zdır. Ta-
lip olanJann ıs Birinciklnun 936 ya kadar Turk Hava 
lC'tlr Jmu Bursa Şubesi Direktörlüğüne miiracaatlan. 

"3583" ..., 

Tramvay, Tren, vapur, ainema, ve mektep 
- gibi kalabalık yerleorde bqkalarmdan 

GRiP, NEZLE, DiFTERi, KIZIL 
gibi mikroplan ağız, ve boğaz yo
lile birer. Bull.fık hutalıklar kap. 
mamak içm ağzmızda 

AKRiDCL 
bulundurunuz. Akridol, ağız ve 
boğazı mikroplardan temizledlil 
gibi boğaz ve bademcik iltihaplan· 
nı da pek çabuk geçirir. Her ecza
nede bulunur. 15 tanelik kutuau 
as, 40 tanelik kutusu 70 kuruJtur. 

Tesisatı ElektrikiYe 
Türk Anon:m ~irketi 

MOhim ilan 
Tesisatı &lektrilclye Tilrk Anonim Şirketi; memurinin 1936 Jenesine 

ait "pembe,, renkte ve "mıistatil,, ~ekude hüviyet kartlannın 1 lkincikl
nun 1937 :ien itibaren iptal edilerek ltl37 senesi için muteber ol:nak üze
re "nıavi,. renkte ve ":nJstlltil,. ~Kilde kartlarla tebdil edilec~ğini 
muhterem mUıterilerine araeder. 

Mzkür kartlann baı wafmda ıırketin unvanı yani ·•n;sısA Ti 
ELEKTRIKIYE TURK ANONiM ŞiRKETi,, ve eğri olarak 1937 ft>a. 
resi yazılıdır • 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimuvafık ıs.ddtdile. 
;ek hamilleri ~emen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mU,terilerin\n ıfbu 
ıbnama.meye nayet etmemelerinder. tevellüt edebilecek olan net~celer 
için her mı'uliyeti şimdiden reddeyler • 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan umum müdürlüğünden: 

1 - 21 / 12/ 1936 Ja pazarlıkla ihalesi mukarrer olan 
5000 adet pulluğun ihaltsi evvelce tanzim edilen idari 
şartnamede yapılan aşag:daki tadilat 1936 KanunuevveJ 
26 Cumartesi günü saat 11 e tehir ed1lmiştir. 

A - 5000 pulluktan 1500 adedi mukavelenin akdin
aen iki ay sonra. 

B - Mütebakisi Nis.ln ı 937 sonunda te~lim edilmiş 
olacaktır. 

2 - Bundan evvelki llan tarihinden sonra alınmış olan 
\'esaik muteberdir. 

3 - Teminatı muvakkate mikdarı eskisinin aynidir. 
4 - Şartnamenin diğer ahkamı aynen bakidir. 
5 - Taliplerin muıyyen olan gün ve saatte Ankarada 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekA:etinde müteşekkil hu
susi Komisyonuna müracaatları ilin olunur. ( ~f.9 7) 

llEV" a ... u.,. ıera•••1•tt '•""''•"'" .. n 
..,. •oaoıartıe ..-ece~1t•UI•• 

REVUE 
N•t•ftt" e" .. "llG 1eat•Ot ftd 

eo •• ,. ..... t•crG•• f'etlceatdl• 
MOCf•ll•• ... M)ft •• ,.,.. t•llU0.0•· · 

llCVUC ... uaro ta'"""'tf ... ıc11eroe 

U•••• ......................... ...._. .... w... .. ... R .... 
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.-.· ' .. r.A SA f'I Allahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdalan 

Vitamin- Gıda- Kalori- Sıhhat - Kuvvet 
Kudret -Neş' e - Zeka 

Pirinç · Yulaf -Mercimek · Buğday · İrmik - Patate a - Mıaır - Arpa - Bezelya - Çavdar - Türlü - Badem 

A 
.. 

Çocuklarınızı Besleyiniz ve büyütün üz. 
Hasan özlü unları nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 

Çocuklarına:a yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deği,tire değittire yediriniz. Vitamini ve kalorisi 
çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neteli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk 
di, çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlı
ların ve pürelerin ve yemekler·n lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Da· 
ima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Takfülerinden sakınınız. Batka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. 
H A S A N M A R K A S 1 N A D 1 K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur· 

HASAN DEPOSU: İstanbul Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

1937 
Senesi ıcin 

YEDiGON 

• D. İHSAN SAMİ • 
Bakterivoloii Laboratua.· 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal -
gam, cerahat, kazurat ve su tah
lilatr, Ültra mikroskop_i, hususi 
aşılar istihzan. Kanda üre, şe -
ker, Klorür, Kollesterin miktar
larının tayini, Divanyolu No. 113 

Mecmuası tarafından neş· ____ Te_ı._2_09_81_ 

redilen ayhk takvim bu tl@!ı•f~ 
sene her evin en güzel ,,~~ . l9' . • ~ 

~- . \l" ( 
· süsü olacaktır. • \er-ı.\f\l" /'"~?; 

I: " 1-o-i.\fl.Oı ..,e '1 l ~;ı' , 
Ci''i Her aayfaıında çerçuelenmiye liyik iki ''' 
~ . renkli nefis bir levha vardır. {{0"'\~\ 1 / ı · 

. ~cu2ma ... r. \ .._ __ .. , q\~e\'~~Q~\t\\1. ~ 
-,ı Fiatı yalnız 25 kuruştur. 4'~ \ 

j 1~ Yedigün'ün bütün Türkiye Beyoğlu istik- j 
2 

ve E cnebt mem'eketler ba- ıaı caddesi 405 1 
yilerlnde bulunur. Telefon : 

!~ 40450 
lstanbulda ıatı,yeri: Babıali caddesinde 

YEDlGON satı• mağazasıdır. Mektup iç.inde 

25 kuru4luk posta pulu gönderen~ bu n~
fia takvim gönderil:r. 

Herkes Diş!er~ne Meftun 

ÇUNKü HERGUN 

diş macunile iki defa dişlerini 

fırçalıyor ve onlara ebedi 

hayat, gi.izellik veriyor. 

·------------------.... uaıma 

Posta adr~si ~ tstanbul, An kara Caddf-t-İ (Y edigün) ldarehant:sİ 

O halde hemen işlemeğe hazır of an Hovagazi 

banyo aletini tonımiyorsunuz. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

• 
1 

1 

E H 1 F· 
iZAHAT: lstıklal Caddesi No. 101 

( 

1 

B
AYANLAR! Nez·e, grip, bronşitı e :ekmil ;ğrıların 

yegane ve en kuvvetli ilacı ı 
Aldanmayınız! ,, ___ 
Size çok pahalıya mal olan tecrübe-; 

lE.'rden kendinizi koruyunuz. Venüs 
kTemine her hususta emniyet edebi
lirsiniz; Krem Venüs'ün, bütün krem
lerden fazla tutunmaSlna, sevilmesine 
sebep, az sözle çok şey ifade etmesi
dir. 

Venüs yağsız kremi vazo 50 kr. 
Venüs yağlı kremi vazo 50 kr. 
Venüs acıbadem kremi vazo 50 kr. 

Tüplerde 20 kuruştur. 

Evliya.zade Nureddin ecza alat ve 
ıtrıyat deposu Istanbul. 

Türkiye lş Bankası Galata 
Şubesinden: 

Bankanuz şubesi bulunduğıu bina
dan Voyvoda caddesinde C. Merkez 
Bankası karşısında Şark hanı altın

daki daireye nakledeceğinden 2 K. 
sani 1937 cumartesi günü kapalı bu
lunacağmı sayın müşterilerine bildi
rir. 

Harareti sür'atl.f: :Iüşiirür, 

üşütmeden ileri gelen ra. 
hatsızhkları önler, mi'1eyi 
bozmaz, kalbi yormal., 

böbreklere zahmet 

vermez. 

GRiPiN 
Romati~ma ve mafsal a~n-

larını durdurmakta kat·i 

ı 

Gripini Tercih Ediniz 
tesiri haizdir 

1 . ..... ' . 


