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üsahitler Ankarada 
u Dk bir kalabalık 
r flndan kar ılandı 

Sancakta nüfus kayztlerini 
tahrif ediyorlar 

ıtalya ile 
Yeni bir 
Mukavele 
İmzaladık 

Roma, 30 (A.A.) 
- Dıt itleri Bakanı 

· Kont Ciano ile Tür-
kiye Büyük Elçiıi B. 
Ragıp Baydur dün 
Türk • ltalyan ticaret 
ve HJriHfain mmhe
deaini ve cliier huı 
anJatmalan imza et· 
mitlerdir. 

\. (Yenı anlqmal&f etrafnttlı 
iti haberler UçUncU ayfamı 
dadır.) 

Üçüncüde : TA 'm 
ılbaşı Hazırhklan 

Yugoslav - Bulgar 
paktı yakı a 

parafe ed·ı ek 

on Papenin 
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Ekmek ll_S_A_NC_A_K_M_ES_E_LE_Si_N_D_E_lı 
Fransızgazeteıerinin Nicin 
neşriyat. iki A rltz ~ 

Universite 
Sem·ner e o 

n 
Gönüllüler Meselesi 
•I ngiltere ile Fransa hükümet· 

leri birkaç gün önce ademi 
müdahale anlaşmasına dahil dev(etle 
re müstacel bir müracaatte bulun • 
muş, ltalya, Almanya, Rusya ve Por 
tekız devletlerinin elçilerinden lspan 
yaya giden gönüllülere mi.iteallik 
olan bu müracaata mümkün olduğu 
kadar s"ıratle cevap verılmesini iste 
mı lerdır. 

esasta toplanıyor: 
1 - Fransa, Türk dostluğunu 

kaybetmekten korkar 
2 - Mandalar rejimi Sancağın 

istıklalini tanımağa manidir. 
F ransız gazeteler~, Sancak meselesi etrafında neşri-

yata devam edıyorlar. Hemen bütiin gazetelerin 
bu meselede tuttukları yol, Türk - Fransız dostluğunun 
bu tecrübede sarsıntıya uğramıyarak sapasağlam çık
masını temenniden ibarettir. Fakat, bazı gazeteler man
dalar rejimi dolayısile girdikleri taahhüdün Fransayı 
Sancağın istiklalini tanımaktan menettiğini ısrarla yazı
yorlar. 

Bu yazılardan dikkate değer gördüğümüz birkaçını 
aşağıya alıyoruz: 

Türkiye, Fransa ve Suriyenin mÜ§
terelc menfaatleri 

Hatay meselesi hakkında 
M. P. imzalı bir makale neş
reden "Journal des Na
tions" gazetesi diyor ki: 

" ... Fransa ile Türkiye a
rasında İskenderun hakkın
da mevcut mesele sun 'i mu
amele tarzları ile halledile
bilecek adli bir münakaşa 
değildir. İskenderun mese
lesi çok nazik bir politik 
meseledir. 

Tilrkiyenin Akdenizddd vaziyeti, 
Balkan Antantmda oynadığı rol ve 
Boğazlar üzerinde yaptığı mürakabe 
malumdur. Fransanın vücudc getir _ 
mck istediği kollektif emniyet siste _ 
mi için Türkiyenin muavenetini te _ 
min etmek esas lazimelerden biridir. 

m talep ediyor • 
~ransa, prensip itibariyle buna 

kat'iyycn muhalif değildir. Yalnız 
mandaya tabi olan Suriye topraklan 
ilzcrinde tadilat icrasJ hakkının Mil. 
!etler Cemiyetine ait olduğunu beyan 
ediyor . 

lsviçre mafbuafma göre .. 

"Lausanne,, da çıkan La Revue ga 
zetesi İskenderun meselesinin bu de. 
fa konseydc.~i müz&<ere edilişinden 
hiçbir netice hasıl olmadığım kay _ 
dettikten sonra şöyle devam ediyor: 

"Demek ki ıaziyet olduğu gibi kal. 
mıştır. Fakat Türkler 220.000 nüfus.. 
luk bir toprağa ait olduğuna göre 
ehemmiyetsiz bir davadan ba.,ci<a bir 
şey olmıyan Sancak meselesini milli 
bir haysiyet ve şeref meselesi şeklin. 
de telakki etmektedirler. 

Maamafih, Fransızlar da bir. Türk. 
Fran ız gergiriliğinin tehllkesini ta.. 

mamen takdir ettikleri için, hasan 
mümkün olduğu ~adar azaltmağa, 

mandater devletin ha~anna hürmet 
etmekle beraber bir hal çaresi bul
mağa, Suriyeyi gözönünde tutrnağa 

(Fransa bu hükfunetin dostluğunu 
sakatlamaktan tamamiyle korkar) 
ve nihayet Türklerin meşru istekleri
ni tatmin etmeğe çalışmaktadır 

D ünden itibaren ekmek fiyat . 
ları yirmi para artırılmıştır. 

Bu zammın sebebi şudur: 
Narh komisyonu, buğday, un ve 

ekmek hesaplarını geçen on beş gün 
lük bültenlere göre hazırlamaktadır. 
Ve ekmek fiyatları bu esasa göre tes 
bit edilmektedir. Son on beş gün için 
de ise bltğday fiyatlarında ehemmi
yetli bir yükseliş kaydedilmiştir. 

Bu artırma, ekmeğin yirmi para 
arttırılmasını icap ettirmiştir. 

Fakat. son günlerde buğday fiat
leri dü~nıiye başladığı için narh ko
misyonunun gelecek haftaki toplan 
tısında fiyatleri indirmesi muhtemel 
dir. 

Dün şehrimize 42 vagon buğday 
gelmiştir. Bunlardan Polatlının sert 
malları 3-2 çavdarlı olarak 6,30 ku
ruşa, yumuşaklar yedi kuruş beş 

paraya satılmıştır. Evvelki güne na 
zaran di.in buğday beş para yüksel -
ıniştir. Çavdarı fazlalaşan cinsler 
bile 6,15 - 6,25 kuruş arasında sa -
tılınıştır. Trakyanın kızılca buğdayı 

ise 5,39 kuruşa verilmiştir. 

Buğday 
Yolsuzluğunda 
Son Karar 

bir h8dis du 
Anahtarsız Talebe Seminer 

Dışarı Çıkarılddar 
en 

Dün Universitcde bir hadise olmuş, talebe seminerlerden Univer
sıte memurları rnarifetile zol"la çıkarılmışlar ve seminerlerin kapılarına 

kilitler vurulmuştur. Universite memurlarına bu şekilde emir verilme .;_ 
ni:ı sebebi şudur: 

Universite idaresi seminerlerin kapılarında yeni tertibat yaptırmı tır 
Bu tertibata göre, seminerlerin kilidi dışardan ancak talcb n in elinde bu
lunacak hususi anahtarlarla açılabilC'cektir. Talebe .... rminet'lere girebil
mesi için her talebeye elli kuruş mukabilinde bu anahtarlardan birer tane 
verilm~tedir. Bitta'bi tedris senesi sonunda talebe anahtarı ilareye s1ğ
lam olarak iade ederse bu elli kuruşunu geriye alacaktır. 

Fakat talebeden ·bir kısmı ellişer ı--
kuruş verip bu anahtarlardan bireı·I Elekt jk 
tane tedarik etmislerse de diğer mü 1 r 
him bir kısmı bunu yapmamı~lanhr. ş· k • 
Dün anahtan olan talebe semin" .. IP- ] Y eti 
re gelirlerken henüz kapı kapanma-
dan anahtarı olmıyan taıebcdf'n ba- Mahkeme d e 

Sovyet Rusya bu müracaate ce -
vnp vermiş. Lıtvinof yoldaş, Fransa 
ve lngiltere elçilerine, Sovyet Rus
yanın e as itıbarıle ispanyaya gö -
nüllü gıtme ine mani olmayı kabul 
ettı~ıni bildirmiştir. 

Şimdi de diger alakadar devletle 
rin cevapları beklenmektedir. 

zılarr da seminerlere girmislerdir. 
Bu, öğrenilince üniversite memurlan 
seminerlere giderek anahta:- yokln· 
ması yapmıslar ve yanlarında anl\b
tar bulunmryan taleobcyi zorla dışa
nya çrkarmağa baslamıslardrr. 

Son r,i.inlerin en mühim hadisesi, 
Almanların ispanya asilerine gittik
çe g 'lişliyen yardımları idi. Alman 
devlet ric"linın halihazırda bilhassa 
bu nı seleyi müzakere ettikleri te • 
ınin olunmakta ve bunlardan müta• 
leaları hakkıl"da muht lif haberler 
verıl ıekt dir. Bir habere göre Al • 
man ord ı~u liderleri. Alınanyanın 

ispanya işine pek fazla müdahale 
et'11o ıesi lehindedir. Cünkü Alman 
ya askeri hazırı klan tamamlama • 
mış bulunuyor. Bu yüzden ispanya 
asilerinin d vasını benimsemek doğ 

ı-::ıektrik şirketinin malzeme ka- ru olmaz. Bununla beraber Alman 
ç.akçılığına dair yapılan tabkıkatrn ordusu liderlerinin mlitaleası dairesin 
fezlekesi Gümrük Ba müdüı lüğü ta-1 d ı, ... r kt>t ccrıecer!ini P.:Österen ema 
rafından tetkik <'dilmcktedir. Evrak re yoktur. S bebi, lsl')anya fı.sileri ta
bugünlerde dokuzuncu İhtisas m h- rafından kazanılacak kat'i bir zafe
kemesi müddei umumili~ne verile- rirı Alınıınva n ·mına son derece mü
cektir. fit. ve <"'Öze alınan fedakarlıklara de 

Hôdisenin sebebi nedir? 

Bunun sebebini öğrenmek ıstiven Bu mesele ile alaka-iar ve su<;:lu 
talebelere N:aarif Vekj.letinin Oni- görülen'cr tahkikat netic.,sinde şu 
versitenin bir A vnıpa üniversitesin- suretle te bit ed lm·!'ltir: Elektrik 

Zi~at Bankası Istanbul merkez şu- den her cihetce farksız olması için ş'rketi dirE>ktöni M . Hanq"ns ba 
ne lazımsa yapılması icin emir ver - mühend·s Gireli. !:"cbcke başmüh n
diğini, Avrupa üniversitelerinin se- disi Haş·m. malz me mıijürii Sadı 
minerlerinde bu usul tatbik edildi-· şirket muhasE:"becisi Piryost, müh n
için İstanbul üniversitesinde d" ar- dislerden Serpier, fabrika müdürü 
tık bu şe'kilde harE.irnt edilece~ri bil· ı Tibilctti kontrol servisi amiri Fisler, 
dirilmiştir. Şirketein daire müdürii Lazyandır .. 

c'Ye,. mahıv tte -;ayılmasıdır. Diii:er ta 
raftan Alrııanyanın, l-;panya işlerine 
ııc;iler lelıinde mi.idahalesinin, Al • 
m nv:wa lı"rr")\( rn'lcVii ic;tifadeler te 
minine yardım edeceği de hesap o • 
lunm ktadır. Çünkü ispanya asileri 
Almanyay birC'ok iptidai madde!er 
vererek p,örd.ikleri yardımın şUkran 
borcunu ödiycbilirler. 

besi eski müdürii Ahsen ile diğer me
murlar hakkında buğday alım ve sa
tımı meselesinden dolayı vilayet ida
re heyetince yapılan tahkikat netice
lenmiştir. 

ldare heyeti. Ahsen ile arkadaşları 
hakkında bazı maddelerden meni mu
hakeme, bazı maddelerden de lüzumu 
muhakeme kararı vermiştir. 

Üsküdarda 
Feci Bir 

Yaralama 
Dün Usküdarda ağır bir yaralama 

vak'ası olmuştur: 

Usküdarda Arast! sokağında otu-

Bizim tahk'kat1mıza göre. hadi~P Bunlann muhakc>mdcrine pek ya
bakkmda resmi sekilde verilen bu kında başlanacaktır. 

Fakat Alnıanyanın ispanya işin • 
den sıyrılınaına"ı, mukabelesiz ka • 
lacak bır hareket olmadığı için, her-

cevap, bu tedbirin almma~ma sa·:t< - - - halde hesaplardan 
olan esas sebep değildir. Mesele şu-

dur: J. 

Bundan sekiz on gün lmclar on<'ı 

sonra kar [ tır. lngiltere 
ıle Fransa, Alma. yaya k®diıılJs :i 
...--··- : .. : ... ..ı .... ,.,.ı..mAk icin hır tırsa" 
v rm·.., bulu"ı,.ıy.Qr;l!!fiı> 

Alnıanyanın bu fırsatı nasıl kul • 
Ynrın yeni senenin ilk günü olma- lnnac aını burrün. yarın göreceğiz • 

sı münaseb tile bugün bütün resmi Bu ı le aı·kadar olan devletlerden 
daıre ve müesseseler cumartesı gün- biri de ltalyadır. Fakat son günlerde 
!eri gıbiı saat on Uct ta~il yapac"lk- verile haberler. ltalyanın tspanya
lar ve yann da tnmamile kapalı im· 1 dan y vaş yavaş çekilmekte olduğu· 
lacnklardır. J nu bildiriyor. Hatta Almanların bu 

Franklin - Bouillon'dan tutunuz 
da M. E. Herriot'ya kadar Fransız 
• Türk yakınlaşmasını tahakkuk et _ 
tirrneğc çalışmış olan Fransız poJitL 
ka adamlarım zikretmeğe bilmem Jü 
zum var mı? Son zamanlarda Mon • 
trö'de Pol Bonkur yeni bir hava 
yaratmış ve Fransanm, Karadeniz 
devletlerinden ikisi, yani Romanya 
ve Sovyetler ile mevcut anlaşmaları. 
nı tamamlıyacak olan Tür~ _ Fran. 
sız karşılıklı yardun misakının te _ 
mellerini hazırlamıştı. 

Sancağın 1921 anlasması ile ga. 
ranti edilen muhtariyetini temin et- ran amele Osmanla karısı Atiye dün 

felsefe seminerinde profesör Ravheu 
bah bilgi nazariyesi hakkında ders 
verirken samiin sıfatile talebe ara
sında bulunan iki h'sevi talc• c p-ro
fesöre franstz"a bir ~mal sor:.nusfar 
ve bunun üzerine bu iki crencle rırofE'· 
sör arasmda yarım saattPn fazla sil· 
ren bir münakaşa kapısı aC'ılmıştır 
Tamamilc frannzcct olarak N~reyf!n 

edPn bu münakasa seminerdeki asli 
Türk talebeyi fena halde ac;~biles -
tirmiş ve araları.ıdan "ki Tiir1t JrC'nci 
söz alarak profesöre bir Türk üni
versitesinde turkçeden ~avri bir li
sanla mü'lakn.c;:ı yanılmac;mm do<Trı• 
olmai\ıfum SÖV}emt!O;lpr V(' h;C oı-'711 
se miinakaşnnm türkC'eve trrc-üml' 
ettirllmf'.sini istemi~lerdir. Fakat ta
lebenin bu müdahalC'si rofMÖr Rav
henbahm hosunn gitmemis ve dPrsi 
yarım bırnkarnk sem;nrri terket
miştir. TalebC'nin vazivf'ti nc>kana 
anlatması üzerine hu gı"'bi hfı ıiiC\C'lf' -
rin tekerriir :.>tmemecıi icin trohir dii
şünülmüs ve profesörün tavsivc~i 
neticesi ohırnk sami talf'henin serrıi
nerlere girmesine mani olmak m<>k 
sadilc anahtar usulü ihdas edilmir-

Bütün mek epler ve Üniversıtc de yüzden ispanyada yalnız kaldıkları 
bugün sa.at birde tatil edilecekler ileri siirültiyor ve bunun .Al.nıanl~rı 
fakat mektepler pazRrtesi sa'bahı ltalyanlardan soğuttugu ılave edı • 
tekrnr açılarak tedıisata başlayacak liyor. 

Maalesef bütün bu gayretlerden 
hiçbir netice hasıl olmamıştır. Bunun 
için Montreux konferansından son. 
ra İskenderun meselesinin de Fransa 
• Türkiye rnünase'betleri heyeti mec. 
muası hakkında yapılacak rnüza'ke. 
reler arasında müzakere edilip edile
miyeceği suali hatıra gelmektedir. 

Konsey ilk kararını alacak ve San. 
cağa bir mürakabe komisyonu gön _ 
dereoc~tir. Buna memur komiserle. 
rin muvasalatını müteakip takviye 
krtaatmın geri çağrılacağı zannolu -
nabilir ~ 

Şunu tebarüz ettirmek isteriz ki, 
bu mesele hakkında verilecek kat'i 
karar esnasında, ayni zamanda Su _ 
riyenin, Tüı~iyenin ve Fransanın 
menfaatlerinin diickat nazanndn bu. 
lundurulması mecburidir. Fransa 
Türkiye dostluğu bu tecrübeden sap
sağlam çıkmalıdır • 

İskenderun meselesi Milletler Ce. 
miyetinin, her nekadar zayıflamış 

olsa bile, faydalı bir müessese oldu -
ğunu iSbat etmesi için bir vesJedir. 

11 inci maddenin muhtevi bulun -
duğu muamele tarzının hakiki ve te
sirli bir anlaşma vasıtası olacağını 

ümit edelim.,, 

/§İn içinde Alman propagandası 
varmı1! 

"Mananne,, diyor ki : 
"Alman propagandası Türkiye hü. 

kumetini Paristen, Cenevredcn ve 
Moskovadan uzaklaştırmak için en 
kaba vasıtalara başvumaktadll'. 

Bugün de Alman propagandası 

Sancak hakkındaki Türk - Fransız 
Uıtilafını izama çalışıyor. 

Hal'buki bu ihtilaf asgari ehemmi -
yeti haiz bir m:ıhiyettedir. Türkiye, 
ıene~{enesi tamamen Türk olan bu 
Sancağın Suriycnin Halep vilayetin. 
den avrılmasım ve müstakil olması. 

mekle beraber, burasını Suriyenin 
hukuki çerçevesinden ayırmamak a
caba Türkleri tatmin edebilir mi? 
Bu çok şüphelidir. Zira Türkiye ba. 
zı menfaat sebeplerinden dolayı, 

Sancağın Suriyeden ayrılmasını bil -
hassa istemektedir. 

Konseyin Kanunusani toplantısın
da, Şark hadiselerine sükuneti iade 
edeccı1< bir hal çaresi bulunmasını 

temenni ederiz.,, 

Komşu arını 

Silahla 
Çağırmış! 

Merkezefendide acıklı bir vak'a ol

muştur: O civarda oturan 68 yaşın

da Mihal, hasta ve nüzüllü olduğun
dan su içmek için yatağından kalka
mamış, tabancası ile havaya ateş e
derek komşularını çağırmak istemiş
tir. Bu eski tabancadan fırlıyan ba
rutlar yatağı tutuştur.muş, sesi du· 
yan kom.Şular Mihd.lin vücudü muh
teıü yerlerinden yandıktan sonra ye
tkebilmişlerdir. Yaralı hastaneye 

kalclınlmıştır. 

Tophanede 
Bir Ev Çöktü 

1 · de Topanede Karabaş mah~l e:ın .. k 
Hendek sokağında Evkafa aıt buyu 
bir bina dün ansızın çökmüştür. Ev
de kimse oturmadıgı için nüfusça za
yiat yoktur. 

Yalnız Nesim isminde bir Musevi
nin, binanın alt katına. bağladığı at, 
enkaz altında kalarak ölmüştür. 

geçimsizlik yüzünden kavga etmişler

dir. Bir aralık gözleri dönen Osman, 

eline geçirdiği bir balta ile karısının 

üzerine hücuma kalkmıştır. Bu sıra

da odada bulunan 11 yaşındaki kız

lan Müriivvet, anasını kurtarmak i

çin araya girmiştir. 

lnrdrr. Gerek Almanya. gerek ltalyada 

Fakat, havada dönen balta zavallı 

kızın başına inmiş, muhtelif yerlerin-

den yaralar açmıştır. 
Etraftan yetişenler Mürüvveti Nü

mune hastanesine kaldırmış.Iardır. 

Osman, yakalanmıştır. 

Mısır Konsolosu 
Mısırın lstanbul konsolosu Ahmet 

Hakkı Bey, Kahirede bulunan pederi
nin C'ıd:U bır rahatsızlığa uğradığına 
d&ir aldığı haber üzerine şehrimizden 
ansızın ayrılmıya mecburiyet hisset
miştir. Ahmet Hakkı Bey, Mısırda 

bir müddet kaldıktan sonra vazifesi 

tir. 
üniversitede dün dekanlar rC'ktö

rün başkanltğmda bir irtima vaumıc;
lar ve bu anahtar hadi~E>~i İİ'7C'rirıP 
ortaya çıkan vaziyet hakkında gö
rüşmlişlerdir. 

• • 
ftni\'ersitecleld Miıli-;P); yulmn 

Maiyet Memurları Arasında yaz(lık. l"akat hizim akhmı7.m rrmr-
Tayinler 1 (]iği bir nokta v?r. Onh'PrsitNlPki 

başına dönecektir. 

lstanbuJ vilayeti maiyet memurla- mnka:ryet taiel~ 1le ami talelıevi 

ita ya ile Ticaret 
Anlaşması 

imzalandı 
Romada cereyan eden Türk - ltal

yun ticaret anlaşması muzakerelerı 
bitmiştir. Anlaşma Romada ımzalan· 
mıştır. Müzakerelere ıştirak eden 1-
talyan ticaret ataşesi Kont Ariva ~eh 
rimize gelmi§tir. Kendisi terfıan Pa
ris ticaret ataseliğme tayın edılı:nış. 
tir. 

Müzakereye i tirak eden S:ıphi Zi
ya, yakında ş hrimize gelerek lstan
bul Türkofis müdürlüğü işine başlıya
caktır. 

Türk - İsveç Klering 
Anlaşması 

Yeni Türk - Isveç klering anlaş
ması imza edilmiştir. 27 şubat tarihlı 
ticaret anla.,.ması da yeni yılbaşından 
idbaren bir senC' temdit olunmo~tur. nndan Tevfik ve Namık Edirne Sait tefrik ef:mPk imn muhaldm'k kapıya 

Zafir Trabzon, Şahin TunQeJi viİayet- bir kilit \'urm:ık tal('lh('1'e 50 1.: ırus ============= == 
!eri maiyet memurluklarına 'laklen mukahilinck bir a11ahtnn vermek lfı kile bu lıa.liıı pek . a önüne geçilebi-
tayin edilmişlerdir. znn mıclır? TnlPl>e kartlnnnm tPtki- lir zaııuederiz. 

Bina Vergisinin 
Son Taksitleri 

Bina vcrgilcrinhı Eon taksiti ıçın 
tayin edilen müddet dolmak üzeredir 
1932 tahririnden sonra yapılan bina 
lardan da yüzde 25 tenzil edilip edil 
miyeceği tereddüt uyandırmıştır. 

Bazı daireler maliye vekaletinin 
bir emrine uyarak tenzilat yaparak 
tahsilat yapmaktadırlar. Bazı dai
reler ise bunun aksi kanaatindedir
ler. 

lugiinkü Hava: KAPAL1 

Rasat merkezlerinin tesbit ettiğine 
göre; memleketimizde bugiiı. hav ' 
kapalı ve yağışlı geçecektir Şidrl<'tli 

fırtına ihtimali vardır. 

Dünkü hava 

12 nci ay 
1355 Hıcri 

Gun: 366 Kasım: 54 
1352 Rumı 

Sevval : 17 18 Birincikanun 
Guneş: 7.26 - O "le : ı2.17 

Jkindi: 14 37 - Ak m: 16 50 
Yat : 18.28 - im ak: 5.39 

Dün hava kapalı geçmiştir. Rüzgar 20 kilometredir. Sıraklık derecesi ('n 
KarayeldPn esmistir. Siir'ati saattP çok 6. en az 2 dir. 

ispanyada Ci.imhuriyet hi.ikCımeti ıle 

asiler arasındaki mücadele, bolşevik
lik ile faşistlik arasında bir savaş 
olarak tasvir edildi - i ve efkarı umu
miyeye bu şekılde tanıttırıldığı için 
iki memleket efkarı umumiyesi de 
faşıstlık, bolşevikhk karşısınnda ric
ati iste nektedirler. 

Bu ytizden ltalyan gazeteleri in· 
~iltere -Fransa notasını şiddetle ten· 
kit etmektedirler. 

Fakat bu tenkitlere rağmen ademi 
müdahale siyasetinin galip gelmesi 
ihtimali, henüz kuvvetlidir. 

ispanya topraklarında kopacak u
mu•ni bir harbin çok geçmeden etra
fa sarması i \en dcaildir. Bu bUyi.ik 
vo m{ thi tehlikeyi hesaplıyanların, 
tehlikeyi i tihkar edecekleri kolay 
kolay zannolunamaz. 

Vaziyet bir iki gün içinde tenev
vür edecektir. 

ômeı Rıza DOGRUL 

.............. .,.... ........ ......... 
BiRKAÇ 

Ti 

1
. stnnbul Jlıf zıssıhlıa komısyo

nu, dün \ali muıl\iıü Hüdai 
Karatabanın rcl 1 c-r: altında toı)lan• 

mış \ şehrin uınunı: sıhhat işlerini 
görü~mii tür. Şehrin uınumı sıhhat 
\ nzl~ eti iyidır. 

• 
•• b."fısnt Vckfi.jeti Te.fti'j Heyeti 

Rei i \ e Türkotis UrnuoJ 
liıdüni Hüsnü Yaman A.'lkaradad 

selıriıniuı gelmıstir. 

• 
Y ":ıi kurulan E\ üp kaza.....,.. 

Lıa<Ylar.nn k')ierio isimJeıl .. 
hndutlamu gösteren cetvel dÜJI ,MJ

kamd n nllkndnr () irf'lere tanıb" e
rlmi tir. .. ... ~ 
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T.AN'ıı:ı 

i ngiltere sosyalistleri Madride 
askeri yardım için çahşıyorlar 

Y il başı hazırhkları 
TAN Yılbaşından itibaren yeni seney·e birçok yeniliklerle gir

melk üzere ha.zırla.nrnıştll' Bunlardan bazıla.rmı si7:e haber 
verebiliriz: 

• 

Komünizm ve faşizm 
mücadelesi şiddetlendi 
londra, 30 (TAN) - Günün en mühim meselesi, ls

Panyaya gönüllüler gönderilmesinin önüne geçmektir. 
Sovyet Rusya, İngiltere ile Fr8:nsanın bu y~l~aki teşeb· 
büsünü esas itibarile kabul etmış, fakat verdıgı cevapta 
şu şartları ileri sürmüştür: 

1 - İtilaf, fili bir kontrole tabi 
tutuıınaııdır. 

2 - İtilaf, kontrolün icrasına ln
tU.a.r edilmeksizinJ hemen icra edil -
ınelidir. 

3 - Bu 'kontrolün meriyet mev -
kiine konulmasına takaddüm eden 
müddet zarfında itilifı imZa etmiş 
ol~ devletlerin ajan ve memurlan 
bizzat kontrolde buJuna.caklardır. 

4 - ltilafm imzasından e"-vd lspan 
yaya mülıim mikt.arda gönüllü gön
derilmesinin önüne g~ilmek üzere 
itil&.fm mümkün olduğu kadar ça • 
bu kimza edilmesi Jamndır. 

Sovyetlerin cevapnamelerinin mu-
kaddimesinde Sovyet Rusyanm mü
hiin miktarda gönüllü kıtaatı sevke
dilmesinin teşkil etmekte bulunduğu 
harp tehlikesi meselesinde 1ngiltere 
ve Fransa ile hemfikir olduğu beyan 
ve muhasematın başlangıcındanberi 

italya ile 
1 icaret 
Anlaşması 
Ankara, 30 (A.A.) - Yeni Türk -

İtalyan ticaret ve klering anlaşma. 
ları 29 Ka~unuevvel 1936 gününde 
Romada imza edilmiştir. 

Müddeti 18 aydır. 
Yeni anlaşmanın esas hatları şun-

lardır: 

1 - Anlaşmıya bağh mütekabi~ 

kontenjan listeleri ile iki taraf tica. 
reti münhasıran klering yolu ile ce
reyan edecektir. 

2 - Husu.si takas muameleleri il 
ga edilmiştir. Eski anlaşma mucibin 
ce iki taraf alakadar makamlarının 

tasvibi ile başlamış olan hususi takas
lar eski hükümler dahilinde tasfiye 
edilecektir. 

~ÇOK HARiCİ 
1 , --~ HABERLER 

1 L ondra, deniz anlaşması 
Avaın Kamarasının 

tasdikine arzedilmiştir. 

• • 

M ısır hükumeti Akdeniz 
ve Şap denizi sahilleri -

ni tahkim etnıiye karar ver
miştir. Bu işe 7 nıilyon ster
lin harcanacaktır. 

• • 

E vvelki gün Pariste ya
pı lan tezahürat esna -

sında bir p.olis zabiti ölınüs 
altı polis yaralanmıştır. Nü·~ 
mayişçilerden on kisi tevkif 
olunmuştur. 

• • 

M ısı.rın ~illetl~r Cenıiye -tına gırmesı merasimi. 
Assamblenin önümüzdeki ni· 
san ayı toplantısında yapıla . 
caktır. 

• • 
F ransız ayan mec~!si F~an 

sanın 1937 butçesıni 

büyük bir ekseriyetle kabul 
kabul etmiştir. 

·Anadoiuda 
soğuk 

CENUP HUDUDUNDA 

BUYUK RöPORT AJ 
Arkadaşımız Mümtaz Failı:, Cenup hududumuzda Nusaybinden 

Payasa kadar karış karış dolaşmış ve çok canlı büyük bir 
röportaj hazırlamıştır. 

Bu röportajda Cenup hududumuzun vaziyetini, hudutta yaşıyan

larm adetlerini, zevklerini, eğlencelerini ve yaşayış tarzla
rını bütün mahalli renkleri ve cazibesile bulacaksınız. 

Arkadaşımız Mümtaz Faik, hudutta bilhassa Suriyeden Türkiyeye 
yapılan kaçaitçılık vaziyetini tetkik etmiş kaçakçıların ara
sına girmiş, onların hayatlarını görmüş, kaçakçılık hilele
rini, dalaverelerini öğrenmiştir. Bu büyük röportajda 
kaçakçıların esrarlı ve maceralı hayatlarını bütün teferru
atile okuyacaksınız. 

• 
BUYUK KUMANDANLARIMIZIN 

EN BUYUK VAK' ALARI 
TAN, 

• 

Balkan Harbinde, Cihan Harbinde \'e nihayet istiklal Har
binde büyük kahramanlıklar göstermlş olan kumandanlan
mızın en heyecanlı hatıralanru toplamıştır. Bu hatıralar 

hem Türk tarihinin şimdiye kadar yazılmamış birçok kah
ramanhklannı ve zafer dest.anlannı meydana çıkara<'ak, 

hem de bütün okuyuculann heye<'.anh bir harp destanı oku
malanna iınkin verecektir. 

KERBELA F ACIASI 
Cihan tarihinin en hazin facialarından biri olan Kerbela vak'ası ile 

bugün arasında tam on üç asır geçmiştir. Böyle olduğu hal
de hala her sene milyonlarca insan bugünün matemini tu
tuyor ve onun hatrrasma gözyaşları döküyor. Tefrika mu
harririmiz Ziya Şakir bu hazin faciayı şimdiye kadar neş
redilmemiş yeni vesikalara göre yepyeni bir tarzda ve çok 
canlı bir şekilde okuyucularımıza anlatacaktrr. .. 

muntazam alakası olmıyan Faslı 
muntazam askerlere ve Faslı kuv
vetlere sahip olan General Fran
ko ordusunun g ö n ü 11 ü l ü K 1 e 
hiç bir alakası olnuyan Alman efrat 
ve zabitanı ile takviye edilmiş bulun

3 - ltalyan adalan ve müstemle
keleriyle olan ticaret evvelce olduğu 
gibi yine klering harici bırakılmış -
tır. 

Sıvas taraflannda 
TORK KADINI NASIL lS BULUR? 

Türk kadınının, Türk kızının iş bulmak için çektiği müşkülatı. ek
mek kazanmak için yaptığı mücadeleyi bu röportajda bula
ca.kamu:. 

duğu teyit edilmektedir. 
Almanyamn müc/alıalesi 

-- ... --'-ddi_,cı<lo meşru ve demok
rat lspauyvl hUh.~o~...:. -'__.-~._ ,.~ 

4 - Ihracatçılarımızm muhtemel 
kambivo 7.Ar.arlıı rınrn ilniino U"'J!"""~ı. 
için Italyadakf klering hesaplarımızın 

~in Almanyanm asi generaller lehinde 
mi.idahalede bulunmuş olduğu nokta

sında israr edilmektedir. 
Bununla beraber sulh arzusunda 

bulunan Sovyetler, kendilerinden is -
timzaçta bulunmuş olan devletlerle 
aktedilecek bir itilafa iştirake amade 
bulunmaktadırlar. 

/fa/yadan milsbef cevap 
bekleniyor 

Türk lirası olarak tutulması temin e
dilmiştir. 

5 - Anlaşma metni bilahare neş
redilecektir. 

Tütün Satışımız Çok 
Hararetli 

Muğla, 30 (A.A.) - Muğlada sa-
tılacak tütiln kalmamıştır. Bu yıl yal
nız tütünden il içine dört milyon lira 
girmiştir. Londra, 30 (TAL~) - lngiltere ile 

Fransa tarafından İspanyaya gönüllü ~ ...... -~- ~~- !'!".---c....,_ı--_ -"!!'_~_!"'~- ---- -
göndermemek için vukubulan teşelr da Amerika hükumetinin verdiği me
büs, alman haıberlere göıre, . !talya zuniyet parlamento mahafilinde ve 
tarafından da müsait bir şekılde te- matbuatta büyük bir heyecan uyan. 
lakki edilecektir. ltalya Hariciye Na- dırmıştır. 
zın Kon Ciyano dün Almanya ve Por- Senato hariciye encümeni reisi 
tekiz elçilerini kabul etti. Konuşma- Pittman, bitaraflık kanununun aske
larm ayni mevzu üzerinde cereyan et- ri mahiyette bir dahili harp takdirin 
tiği anlaşılıyor. de de harp levazımı ihracını menede 

Komünist /ile meselesi cek surette tadili için parlamento açı-
Diploma.."1 mah&fillne göre, teklüi lır açılmaz bir takrir verece{fuıj Wıy. 

kabul etmek komünistlerin ekmeğine !emiştir. 
Yağ sürmek mahiyetindedir. Efkin 
llınumiye, teklifini lazıllar lehinde 
~Wcld etmekte ve Akdeniz anlaş -
ll'ıasınm akdi arif esinde statükonun 
krzıllra lehinde t.eminine tıe.şebbüs 
yüzünden, hıglltereye şüphe ile bak
ınakt.a.dır. 

lngilizfer gönüllü göndermeğe 
tepik ediliyor 

Londra, 30 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesinde neşrettiği bir makalede 
Marksist muharrir Brailsford, Ingiliz 
gönfillUierini Madrit "beynelmilel kuv 
veU" ne yazılmıya davet etmektedir. 

Brailsford, Madridin bilhassa aske
ri talim ve terbiye görmüş efrada 
muhtaç olduğunu, fakat gönüllü yol
lanması henüz gayri kanuni olmadı
ğı için talim gönneişlerin de kabul e
dileceğini yazmaktadır. 

Amerikantn lıaketi tenkil ediliyor 

Harp haberleri 
Londra, 30 (TAN) - Madrit hü 

kfımetinin kuvvetleri yeni muvaffa 
kiyetler kazandıklarını bildiriyor. Mi 
!isler asileri Villanevadan çıkarmış 
lar ve Villafranka ile Romanillos da 
ki mevkilerini tahkim etmişlerdir. 
Montoro mıntakasmda vukua gelen 
muharebelere, otomatik silahlarla 
mücehhez dört taburu ile bir suvari 
bölüğünün iştirak etmiş oldukları gö 
rülmüştür. 

Hükumet kuvvetleri bu sahada mü 
him ileri hareketler yapmış, !iumhu
riyetçiler takviye kıtaatı almış ve a 
silere taarruz etmişlerdir. 

Karabançel mıntakasında hüku 
met kuvvetleri şiddetli bir taarruz 
dan sonra bazı evleri işgal etmişler
dir. 

Guadeljara mıntakasmda asilerin 
bir taarruzu püskürtülmüşütr. 

ölenler var 
Tokat. 30 (Tan Muhabirinden} 

Buralarda kış çok şiddetli geçiyor. 
Kar mütemadiyen y~ğıyor. Bir met
reyi geçti. Müthiş bir soğuk var. Bu 
yüzden yollarda donan ve vlenler 
var. Niksarlı Mehmet adında bir yol
cu dondu ve öl,fü. Srvas treni ilç gün
dür gelmiyor. Yalnız Samsun yolu 
açıkıtr. 

Samsunda icar 
• 

Samsun 30 (Tan muhabirinden) -
Pazar günündenberi bu civardr fa -
sılalı kar yağıyor. Şehirde otuz, ci-

v1r. H:ı.r:ıret d.crcc "İ sıfrrm altında 
yediye kadar düştü. BütUn yollar 
kapandı. Denizde ve karada fırtına 

ve tipi devam ediyor. 
Zile ile Sıvas arası tamameı. ka

pandığı için Ankara treni üç giindür 
gelemiyor. Kar ve fırtınanın deva -
mmdan korkuluyor. Sehirde mahru
kat kıtlığı başgösterdi 

Kamutay 
Müzakere' eri 

Ankara, 30 (A.A.) - B. M. Mecli
si bugün Nuri Conkerin reısliğinde 
toplanmış, Afyonkarahisar mebusu 
Berç Türkeı Kızılay Cemiyeti varida
tının artt1rılması hakkındaki kanun 
teklifinin reddine dair encümen maz
batasuu ve hudut sahiller sıhhat u
mum müdürlüğü 1936 yılı bütçesinde 
2500 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun layihasını kabul etmiş
tir. 

Çalı n sınrflann derdini pek yakından bilen ve iY,i te_şrih eden 
kadm gazeteci Suat Derviş işçi kadınların arasına girerek, 
tahsil etmiş genç kızlarla beraber dolaşarak. iş idarel~rine 

bizzat iş arar gibi müracaat ederek topladığı müşahedeleri 
bizim gazetemiz için yazmıştır. 

Lezzetle okuyacağınız bu müşahede ve int1baları bekleyiniz. 

• 
ERCÜMENT EKREM YENİ RtR 

TIP YARATIYOR 
TAN'm Yılbaşı için yaptığı büyük hazırlıklardan biri de Yeni Ço

cuk Ansiklopedisidir. TAN, bütün dünya dillerine çevri
len bu büyük eseri Profesör Salih Murat, Faik Sabri ve M. 
Zekeriyadan mürekkep bir heyet vasrtasile dilimize çevirt
miştir. Bu eseri her eve her mektebe sokabilmek. her Türit 
çocuğunun okuyabilmesini temin etmek kaygıısile okuyucu
larına yok pahasına verecektir. 

YENi ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
MP.shediyi bütün okuyucular tanırlar. Ercüment Ekremin yarat

tığı bu tip mizah edebiyatımızm en tanınmış simasıdır. Er
cüment Ekrem Yılbaşından itibaren TAN'rn yazr ailesine gi
recek ve TAN için Meşhedi den daha kuvvetli yeni bir tip 
yaratacaktır. Meşhediyi ve Ercüment imzasını hatırlamak, 

yeni yar~tılacak tipin mahiyetini anlatmıya kafidir, sanırız. 

• 
• 

BOYOK BiR ftttO~A BAKA 
Yılbaşından itibaren bütiin karilerin ze\'kle \'e l!iitifade ile takip 

edecekleri bü~i.Oi bir müsabaka tertip edect>ğiz. Bugün · size 
hu müsabakayı haber vermekle iktifa ediyoruz. Tafsilatını 

geleceık nüshalanmızda okuyacaksmız. 

Boğaz arda 
ikinci memnu 
Mıntaka 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden)

vekıller heyeti, Çanakale ve Karade
niz Boğazlarının ikinci memnu mm· 
takalar arasına konulması hakkın

daki kararnamede bazı değişiklikler 
yapmıştır. Kararnameye yeniden ko 
nan fıkrayı aynen bildiriyorum: 

1 Jngutere Silah 
Fabrikaları 

Em·niyet Altında 
Londra, 30 (A.A.) _ Press Asso

ciation, Wovlwich tersanesindeki dört 
mermi ve mevaddı infilıikiye fabrika. 
sını hava hücumlarına daha az ma
ruz bulunan garp mıntakasına nakle
dileceğini teyit eylemektedir. 

Londra, 30 (A.A.) - Resmi maha
!H, Amerikanın şimdiki bitaraflık ka
nunu ile Ispanyaya tayyare gönderil
mesine mani olnuyacağını anlamakta· 

dırlar. 
Bununla beraber Ingiltere ile Fran

Banın mesailerini akinı bırakacak su
•ette herhangi bir devlet tarafından 
lir tedbir ittihaz edilmemesi temen-

Asiler resmi bir tebliğlerinde hü 
kumetçilerin Teruel mmtakasında 

yaptıkları tazyıka devam ettiklerini 
söylüyorlar. 
f ngilfereclen ispanyaya gönüllüler 

Kamutay bundan başka Maarif Ve
kaleti merkez teşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun 12 ve 13 üncü 
ma<ldelerinin değiştirilmesine ve res
m~ devair ve müessesat ile devlete ait 
idare ve şirketlerde ve menafii umu
miyeye hadim müesseselerde bulundu 
rulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki 
kanuna ek kanun layihalarının da 
birinci müzakerelerini yapmış ve pa
zartesi günü toplanmak üze?"" dağıl-
nııştır. ' 

Danzingte T evkifat 

Karadeniz ve Akdeniz Bogazlarm 
dan transit suretile geçecek ecneb; 
harp gemileri, sahillerimizcle,d b<. 
taryalammzla. yani Karadeniz Bo 
ğazındaki Anadolu Kavağı, Akdeniz 

Dancig, 30 (A.A.) - Polis Nas- Boğazındaki Çinıenlil bataryalarile 
yonal Sosyalist Partisi azasından ye- selamlaşmazlar. 

Nikel Paralar 
Ankara 30 (Hususi Muhabrimizden) 

Elimizdeki nikel paralarla yenı 

ı-aralarm biribirlerinJen nyırdedıl 
.eri için 5 ve on kuruşlukların orü 
tarından birer delik açılacağı hak 
'mıdaki ha hPrJ~r rlniTrıı ciPfüldfr 

11 olunm::ı.ktadır. 

~ffifK 
Hakikat Neden 

Kuyudadrr? 
Rahmet olsun canına. Ben l\llmar 

Kemal ile fotoğrafi iizerine müna
kaşalar yapardım. O ben1 pek be
ğenmezdi. - Gerı:i foto~rafide kim
seyi beğenmezdi ya • Bir gün elim
deki makine)·e baktıktan sonra de
di ki: 

- Fot-Oğraf makineleri de insan
lar gibidir. Talihli, talilısiz olur. Me
sela. hecim Jmllanılı~1Jm makine ta
lihli bir mnkine<lir. Lakin şu senin 
elindeki ne talihsizdir. Çiinkii ondan 
ieap ettiği kadar istifade etmesini 
bifome7.sin, elemişti. 

O gün bu~iindür ben yafmz insan
ların değil, eşJa n efkarın da be<l
hahtlığına İnanmn-a baSl<tdım. ('zun 
siiren miişahe11oleriın bu inaneınu · 
ku\·\"f'tJendircli. 

Paris Barosu Reir.i lUetr 
sonnuslar: 

- En za)·ıf dal·a netlir? 

Robere 

- Acemi avukatın eline düşenclir, 
demiş. 

Tiirkçede lkaba, fakat çok doğnı 
hir darhımPSel \'ardır: (Zaten en 
doğnı <larbrmeseller en kabalarıchr.) 
"Ürüm~ini bilmiyen it sUriiye 

kurt g-etirir,, der. 
Bu sözlerle \'arnıak istediğim ne

tice sudur: 
Gerçi çok şirin, nhrm şahım hir 

~f'Y dei?ilclir ama hakikat yeni, e..:ki 
hiitün filozoflann defükleri ~bi büs
biitün çirkin, kaknem bir şey d.- rle. 
ğildir. Biitiin kabahat hakiJ..ati frna 
arzedenlerde, fena müdafaa ed.-nler
dedir. 

Dedikleri ~ibi hakikatin kuyuya 
sa!klanısı ,çirkinH,aiııden değil, böyle 
fena rllne ,.e diılere dfö,mıek korku
sundanclır. 

B. FELEK 

NASIL YAZIYORUZ? 

Ild taraf ta muvafjakiyet kazandı
ğım iddia ediyor. Ve haııgi iddianııı 
doğru oldugıı henüz anla§ılmamı§ bıt
lıınuyor. - TaııJ J0-12-1936. 

Almanyadan ispanya sularma yeni 
bil ::ırhlı gönderilmemi§ bulımuyor. 
- A. A. tclgraflamıdaıı) 29-12-1936. 

" ... etmiş bulunmak, etmemiş bu
lunmak", son zamanlarda aldı yürü
dü. Bu, hiç !JÜphesiz, söze bir ciddilik, 
bir ağırlık vermek hevesi ile yapılı

yor. Halbuki, sade olnuyan her şey, 
gibi, lüzumsuz her süs gibi çirkin 
oluyor. "Henüz anlaşılmamış bulu
nuyor" un "... henüz anlaşıl

mam1ştır" dan: "gönderilmemiş bu
lt.nuyor" un "gönderilmemiştir", den 
- manaca - ne farkı \'ardır?... Hiç. 
Manaya bir şey ilave etmirn her ke
lime, cümle için bir çirkinliktir. Ka
çınmak lazım. 

"Ve" edatı da, başa gelince, türk
çe cümleye bir yabancılık hali veri· 
yor. "Hangi iddianın doğııu olduğu 

da ... " denilse ne kadar daha iyi olur
du. (O cümlede, "ve" gibi "da" ya da 
lüzum yoktur). 

• 
Fakat mallmı tarif edilir, mcçhuZ 

tarif edilemez ki. .. Aşık olmıya Zara 
ben nasıl aşkı anl.atabilirün1 Aşık o
lanların i.se beııım tariflerime ihti
yaçları yoktur. - Suphi Nuri Ileri; 
Kurun, 30-Jf.J9S6. 

''Malum tarif edılebilir ama meç. 
hul elbette tarif edilemez" demek: 
"bir insan bildiği şeyi ı::arif edebilir, 
bilmediğini tarif edemez" demektir. 
Halbuki Suphi Nuri ileri onu: "Bir 
insana, zaten bilmediği bir şey tarif 
edilemez, öğretilemez" suretinde tef
sire kalkmış: "Aşık olmıyana aşk 

tarif edilemez" diyor. 

Bir insana, bilmediği hiç bir şeyin 

tarif edilemiyeceği elbette doğru de

ğildir. "Sapan" ın ne olduğunu biJmi
yen bir kimseye "sapan" ı tarif ede
mez miyiz'? Suphi N:.ıri Ileri'nin söy
IPdiği doğru olsaydı hiç bir kimseye 
hiç bir şey öğretmiye imkan olmamak 
lilzım gelirdi. 

"Aşık olmıyana aşkın tarif edile-
miyeceği de belki ancak malumun ta-

rıf edilip meçhulün tarif edilemiyece

ği kadar doğrudur. Fakat bu iki hük
mün birinden ötekini çıkarmak kabil 
değildir. 

Amerika Meclisinde heyecan 
Vaşington, 30 f A.A.) - Madrit hü

~etine ta.yyare satılması hususıın-

Londr<ı 3 O(A.A.) - Glascov'dan 
bildirildiğine göre, 150 gönüllü cuma 
günü hükiiınetçilere iltihak etmek ü
zere Ispanyaya hareket edecektir. Gö
nüllü devşirmesi lskoçyada devam 
etmektedir. Ingiliz müshk işçi par
tisi ile sosyalist birliği bunu himaye 
evlemektedir. 

niden. yirmi ~işiyi tev~if etmiştir. İstanbul limanında tevakln.f edE> 
Resmı mahafıl bu tevı.kıflerin esbabı cek olan ecnebi harp ·ı . 1 
h kkınd k t 'i b" l. • gemı en evve 

a a a ır 11\.etumıyet muha- c1.. olduğu gıbi Haydarpaşadaki ba 
Şu kadıı.r kı, torpıdo muhrıp!erı ih " ... nasıl aşkı anlatabilirim" değil, 

faza et?Mkterlir. t il • arya e Sf'lam te:ıti P.(fecPklerdir. 
yardımcı gemilerin bu top se~anıını "aşkı nasıl anlatabilirim" olacak. 
ifA etmı>lerin<> lüzıım voktur AHFES 
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M.ah.kemelercle Herkesin eğleneceği 
yeni bir bar COŞKUNLAR BAR Bu Cuma 

Matinelerden itibaren 

Mahkemede ikinci 
defa sar' ası 

Biz de netelenelim zevklenelim 
Y ılbatı haftasında 

ına gid~lim. .. Barda bulunacaklar: 
HENRY GARA T - JEANNE AUBERT MIREILLE 

PERRY - MONlQUE ROLLAND 
Tilrk 

Sinemasında 

tutan suçlu 
Dünkü Celsede de Müf hiş Bir 
Hırıltı ile Yere Yuvarlandı 

D Un asliye dördüncü ceza mahkeemsinde Tavşantaşında Dibeklica
mi sokağında oturan Lütfiye ile tsmaili ölümle tehdit eden Be

yazıtta kömürcü ve kahveci Mehmet Tokgözün muhakemesine devam edil
di. Suçlu iki gün evvel ayni mahkemede hadise yerine hiç gitmediğini id
dia etmiş ve muhakeme esnasında da sar'ası tutarak yere düşmüştil. Dün 
mahkemeye iki avukatiyle beraber geldi. Celse açılır açılmaz avukatı 
Hasan Şemsettin söz aldı: 

- Bay reis, müvekkilim bu hadi-ı 
sede dövülmüştür, yaralanmıştır.! • k • h 
Doktor raporumuz ve şahitlerimiz de 1 1 1 rsız 
vardır. Bunu yapanlar davacılarla şa-

h.itl.eri?ir. Hadise yerine gelen bek- d~ha tevkı·f 
çının ıfadesi de tesbit edilmemiştir. U 
Şa.hitlerimizin çağmlmasını isteriz, ed · ı d . 
dedi. 1 1 

Reis Fazıl sordu: 
_ Kuzum geçen gu·· •• kk'l' . Polis son günlerde hınıuhkla çok , n muve ı ınız fÇ' k ' 1. .. 

kat'iyyen 0 eve "t d " w. • .. 
1
.. muva ıa ıyet ı mucadeleler yapmak-

gı me ıgını soy uyor- . . . . . . 
du Bugün b nl d k 

., tadır. Uç gUn ıçınde Uç mühım hn'Bız 
. u ar nere en çı tı ! 

O oiin ·· 1 .. 1 . B .. ba yakalanmış ve çalınan eşyalar da el-- .,- oy e soy emış. ugun • . . . 
na. da bo··yle ·· led" Be h' tl de edılmıştır. ilk olarak 13 yerden soy ı. n şa ı erden .. . . 
birisiyle de görüştüm. 0 da kendisi muhım mıktarda eşya ve para çalan 
gibi söylüyor. Yugoslavya tebeasmdan Dursun ya-
. _Niçin gitmiş? kalanmış ve tevkif edilmişti. Dün 

. .. . Mehmet oğlu HUseyin ve Vahram ad-
- ~-~enb~rı mun~sebetlen var- lı iki hırsız da tevkif edilmiştir. Hilse-

mış. Lutfıyenın annesı, Mehmet Tok- · 'k" rtnn v .. .. yın ı ı apa an soymuştur. ah-
gozun çamaşırını yıkarmış. Hem ça- d · 
maŞJrlarını almak, hem de kömür pa.. tram a yedı yerden hırsızlık yapmı§-

d 
I~ 

rasın an olan borcunu istemek için . . 
gitmiş ve dayak yemiş. Taksımde Şakırpaşa apartımanm· 

Reis bundan sonra suçluya sualler da oturan aşçı Mahir ve Hüseyinin 
Eordu ve sorgu şöyle devam etti: oda kapılanna anahtar uydunnuş, 

- Niçin oraya gittin? Tozkoparanda Turan apartımanmdan 

- Ben o gün oraya para istemiye pardesü çalmış, Kumbaracı yoku!iun-
gitmiştim. da Kri apartımanından bir radyo 

- Kaç kuruş? aşırmış, Harbiyede Koca bıçak apar-

- 800 kuruş. tımanmda Madam Alisin lş Bankal!lı 
- Kaç kilo kömür sattın:' 
- lki çuval .. Birisi 86, biri.si 55 ki-

fo .• 

kumbarasını ve elbiselerini, Taksim
de Andiryanın dükkanından mühim 

miktarda eşya, Kasımpaşada Mehmet 

Sigorta 
Şirketi 
Davası 

Dirileri ölü gibi göstererek sigorta 
şirketini dolandırdığı iddia edilenle -
rln muhakemesine asliye dördüncü 
ceza mahkemesinde devam ediliyor -
du. OUn, bu mahkemede yine bu işten 
doğan başka bir da vaya başlandı. Bu 
davanın suçlusu polis Husamettindir. 
Iddiaya göre, birinci davada ismi ge
çen ve sağ iken ölil gösterilen Şemset
tinin menkul ve gayri menkul eşyası
nın bulunup bulunmadığının tahkiki 
polis Hüsamettine havale edilmiştir. 
O da Şcmsettinin öldUğUnü, menkul 
ve gayri menkul eşyası bulunmadığı
nı bir raporla bildirmiı?tir. 

Hüsamettin, dün mahkemede ken

disini mildafaa ederken Şemsettinin 

öldüğü haberini mahalle mümessili 

Şevkiden ve sonra da bir apartıman

da oturan kansından tahkik ettiğini 
söyledi. Muhakeme şahitlerin çağı
rılması için talik edildi. 

Sahtekarlık 
Tahkikatı 
Neticeleniyor 
Beşinci ve yedinci icra dairelerinin 

mühürlerini ve memurlann imzaları 

nı taklit ederek bazı gayrimenkulle
ri ipotek eden ve bazıları üzerindeki 
hacizleri kaldırmak istiyen şebeke 

hakkındaki tahkikat müddeiumumi 
liğe intikal etmiştir. Tahkia.tla ikinci 

tetkik bürosu §lefi müddeiumumi mu 

a v.inlerinden Sabd meşguldür. Sabri, 

:dün. hadise ile alakadar olanlar • 
dan bazılarını daha dinlemiştir. Ha
dise ile alakadar olduğu iddia edilen 
avukat Ventura da dün sabah müd-

,.Sl•N•E•M•A•N•IN ... E•N•B•O•Y•O•K•l•K•J ......... ._ ........ ._ ....... ._ ... ._ .... ~, 

YILDIZI 

CHARLES 

BOY ER 

ve 

CLAUDETTE 
COLBERT 

BU AKŞAM 

MELEK'te 

Aşkın 
Uyanışı 

Ayrıca: Paramount Journal ve renkli M:ki Mavs, yerlerin evvelden temini Tel. 40868 ________________________________________ , 

Filoyu Mevf Bifiİi
1

i Edelim 
(Follow the Fleet) 

ıördüğü fevkaliderağbet haıebile 

S A K A R Y A Sınemasında 
birkaç gün daha gösterilecektir. Bu son fırsattan istifade ile mutlaka gidip görünüz. 

Baş rollerde: Dans kral ve kraliçesi 

FRED ASTAiRE 

Halk Opereti San'atkarları 
lle ihtilaf 

Maksim salonlarında çalışan Halk 
Opereti sanatkArları ile bina sahibi 
arasında bir ihtili.f çıkmıştır. Bu 
yüzden evvelki akşam binanın elek
trikleri söndüriilmü§ ve Operet He-
yetinin çal14malarına meydan veril -
memiştir. Operet heyeti, alakadarla
ra müracaat ederek bu hadise dola
yısile müessese ıahilri hakkında ıika 
yette bulunmuşlardır. 

Pazar Günü Açık Kalacak 
Dükkanlar 

Pazar günleri açık kalması icap e

den bazı dükkanlar hakkmda beledi

ye tereddüde düşmüştü Bir tamimle 

ve GiNGER ROGERS 

Bu akşam iPEK Sineması 
Yeni seneye emsalsiz bir taheserle bqlıyor 

Gönül Yarası 
Fransızca sözlü büyük film baş rolde sevimli ve şahane yıldız 

SılVIA SIDNEY ve GENE llAYNOND 
Ayrıca Paramount dünya ha vadialeri ve renkli Mickey Mava 

................ _______ ,___. 

GUZELLIKLER KRALI 
YILDIZLAR YARA TiCiSi 

- Hepsi kaç kilo eder? .. 
- Bilmem ki .. Benim sar'am var, 

beni oğlum idare eder. 

paşa apartnnanından bit Singer ma- deiumumiliğe davet edilerek dinlen- fırınlar, kasaplar, yalnız sebze ve 

kinesi çalmıştır. Vahram, dün asli- miştir. Mişon Ventura, dün kendisile yalnız tütün satan dükkanlar ve nal Zigf eld, Y lldızlar Krah 
- Pek iyi, kilosu kaç kuruşa? 
- 4 kuruşa .. 
- Sen o eve kaç defa gittin? 

· - 3 defa gittim. !kincisinde dayak 
yedim. 

Reis suallerini sıklaştınnı§tı. SuÇ
Ju müthiş bir hırıltı ile yere düştü. 
Yine sar'ası tutmuştu. Polisler ve 
mübaşir hastayı omuzlarında dışan
ya çıkardılar. Muhakeme devam et
ti. 'Müdeiumumi aşhıtlerin çağırılma
•ına lüzum olmadığım söyledi. Mah
keme şahitlerin çağınlması kararını 
verdi ve başka bir güne talik etti. 

ye ikinci ceza mahkemesinde sorguya 

çekilmiş ve suçlarını it,iraf etmiştir. 

Muhakeme şahitlerin çağınlması için 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Bir Gemi Paşabahçede Ka· 
raya Oturdu 

Zonguldaktan kömür yüküyle 1i -
manımıza gelen ve Paşa;,ahçe öniln • 
de demirliyen Şule vapuru evvelki ge
ce demirini tanyarak Paşa.bahçe ö
nünde karaya oturmuştur. Geminin 
kurtarılmasına çalışılmaktadır. 

görüşen bir müharririmize: 
"- Bugün müddeiumumi Sabri 

malUmatıma müracaat etti. Hakikat 

tabiatile yakında ortaya çıkacaktır.,. 
demiştir. 

Diğer taraftan, Mişon Ventura ga 
zetemize gönderdiği bir mektupta 
emniyet ikinci şubesinde sorguya çe 
kllmediğini, mazisinin ve mevkiinin 
bunu düflinmiye bile müsait olmadı
ğım bildirmiştir. 

Sahtekarlık tahkikatının bir iki 
gilne kadar neticelendirilecefj umul
maktadır. 

bantlarla ziraat aleti tamircileri ve 
müesseselerinin pazar günleri sabah 

tan akşama kadar açık kalacak dük- ı---------•,lıııı. ~EHIR fl\'ATROSl i~lllllll\llll\11' 
kanlar arasında bulunctukları bildi - y ı .başı Gecesi DRAM KISM 

1 

rilmiştir. 8~0~~a; 1!1[11 .. JIJ 

Öl.UM - Merhum Doktor Miralay NÜ V Ü 1 N ('de SOBTOK ~11111 
Tahsinin haremi, mühendis Fuat ve Eğlenceler_ Kotiyon 11.tJL'J'UJiJ,AR: 50, •u A.ı.'M.f 
doktor Cevadm validesi ve Akba sa-

hiplerinden Adilin büyük kay;n val- (V üz•k Ve Şarkı 
desi Bayan Binnaz vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün kaldırılarak Karaca- Masanızı fimdiden ayırtını:z. 

alunette aile kabristanına gömüle- ••••••••••••# 
cektir. 

yordu . 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu alqa.uı 

20,30 da 
LeylA ve Mecnun 

Fakat hadiseler birdenbire o kadar süra'tli bir 
tereyan aldılar ki, Yusuf değil hayatının ilerisini, 
birçok kereler içinde bulunduğu günü düşünmiye 
bile vakit bulamadı. 

-5-
1 Memur olduğunun haftası idi. Akşama doğru ba
bası Yuımfu odasına çağırttı. Yüzü sapsan olarak 
uzun zaman ona baktı, sonra önündeki bir telgrafı 
ıöziyle işaret ederek: 

Kuyucaklı Yusuf 
Yusuf ba~ parmaksız elini uzun uzun seyrederken 

düşünceleri eski ve acı bir hatıraya doğru uçtu. 
Senelerdcnberi aklına getirmek istemediği hadi -

seleri ve manzaraları bu kadar canlı olarak gözünün 
önünde görmek Yusufa o zamana kadar duymadıfı 
cinsten bir üzüntü verdi. Yanında giden ve onun yU. 
zünün elemle buruştuğunu g-ören babası sordu: 

1 
"Yusuf, havadisler fena!" dedi. 
"Ne var ki?" 
"Bugün seferberlik ilan edildi; harp var!,, 

Yusuf işin ehemmiyetini tam mlnastyle kavra.
mamakfa beraber ortada mütihş birşey olduğunu se. 
ziyordu. Birkaç haftadanberi kulağına heyecanlı 
havadisler çalınmıştı. Babası da evde birkaç kere 
ortalığın karışık olduğundan, bir şeyler olması ihti
malinden bahsetmişti. 

Kaymakam son günlerde pek meşguldü ve geç 
vakitlere kadar şube reisi ile kalıp çalı1Jıyorlardı. F~
kat ailesiyle ciddi şeyler konuşmak adeti oımadıgı 
için fazla tafsilat vermem~ti. Yusuf kahveye filin 
gitmediği için ağızdan duyduğu şeyler yanmyama • 
laktı. Edremitte haftada, on günde bir, o da birkaç 
meraklıya, üç beş lstanbul gazetesi gelir, dünyanın 
birçok havadisleri Balıkesirden veya Izmirden gelen 
arabacılar, pazarcılar ve bir de yerli Rumlar vası -
tasiyle etrafa )'.:ıyılırdı. 

Hürriyet ilanının, Italyan, Balkan harplerinin te
sirleri buraya muayyen bir müddet geçtikten sonra 
vasıl olmuş, askerler sessizce gidip ölmiyenler yine 
sessizce dönmüşlerdi. Şehirde oldukça kalabalık bir 
Rum kitlesi olmasa ve bunlar dünya işlerini pek 
yakından takip etmeğe biraz fazla meyil göeterme -
seydiler belki bu kasaba dünyanın her hadisesinden 
uzak. her vak'asına lakayıt olarak yaşamakta devam 
edecekti. Fakat seberberliğin ilim havadisi, ·bu de
fa difr~rlerine benzemiven bir .,eyler olacağını halka 
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anlattı. Sanki müşterek bir ıezi,le geleceğin deh-
9etini tasavvura muktedir olm~lardı. 

Yusuf babuiyle beraber eve dönerken sokaklar. 
da davullar, zurnalar çalınıyor, kahvelerin önünde ka 
labahk gruplar hararetle bir ,eyler konu9uyor, alay 
halinde insanlar geçiyordu. Çocuklan bile bir ciddilik 
aım~tı. 

Hepsi kaşlarını kaldırıp mü tef ek kir çehreler ta
kınıyorlar ve kendilerinden bir parça daha az bil. 
glli olanları yakalayınca bilyilklerin mUkiılemelerin
den kapabildikleri ve muhayyelelerinin bol mahsul
leri ile aUsledikleri havadisleri ve tahminleri onlara 
anlatıyorlardı. 

Yolda kayma.kam Yusufu biraz daha aydınlattı: 
"Evladım, bu sefer iş fena!., dedi. 11Bakalım sonu 

ne olacak. Müttefiklerimiz kuvvetli amma, ihtiyat. 
lann dediği &ibi yedi düvele karşı koymak var. Bu 
iş uzun .sünnez iibi geliyor bana. Yalnız seferberlik 
çok gem~ tutuluyor ... Asker kaçaklığına meydan ve
rilmemesı ?akkmda telgraf üstüne telgraf gellyor .. ., 

Sonra, ta eve gldinctye kadar, harbin kimlerle ve 
kimlere karşı yapıldılJnı ve kaymakamlığa gelen bir 
gazetede okııduğu şekilde harbin IPbeplerini an -
lattr. 

• 
Davul, zurna. ey gaz__iler, aokaklarda kalabalık .. 

Hem oynıyan, hem bagıran, hem de yürüyen <:Of. 
kun ve genç askerler .. Kendilerini ftHıl bit akibetin 
beklediğini bilmiyen v~. "ya gazi, ya şehit!,, diye 
bafırdıklan halde ölümtı akıllarına bile t?etirmeven 

zavallılar ... Hayatın yeknasakhğı içinde birdenbire 
beliriveren bu korkunç deği.\ıiklfği gUlerek kabul e
den, ona koşan ve ne için, kimin için ölmiye gide
ceklerini, nerede ve nasıl öldürüleceklerini sormağı 
asla akıllarına getirmiyen kahramanlar ... 

Yalnız kadınlar işin fecaatini daha iyi görüyor • 
lardı. Muhayyelelerinin kısırlığı bu korkunç şeyı 
yalancı cazibelerle süslemelerine mani oluyor ve on
lara gelecek günlerin acılarını şimdiden dilşündürü -
yordu. 

Yüzlerini ka.plıylm ı:ıaşkın bir tebessümle karıla • 
nna, analarına veda eden erkeklerin arkrusından hü· 
tün evdekiler dövünüyor, ağlıyor ve nereye gide -
ceklerini düşünmüyorlarmıi gibi kendilerine metin 
olmalarını tavsiye eden erkeklerin birdenbire gözleri 
bağlandı sanarak onlara karşı, daha ziyade bir ço. 
cuk için hissedilen bir merhamet duyuyorlardı 

Mahallede her evden bir kişi gitti denilebilirdi. 
Yusufun çocukluk arkadaşları ilk partide sevkedilen 
ler arasındaydı. Kendisi şimdilik kalıyordu. Babası 

ona seferberlik ilan edildiğini söylediği zaman der -
hal ita ve etmişti: 

"Senin parmak işe yarıyacak galiba, şube reisi, 
bu gibi sakatlıkları olanlann henüz silah altına alın. 
madığını !!löyledi !.,, 

Yusuf sağ elini kaldınp baş parmağının yerine 
baktı. Şahadet parmağının yanında hafif bir yuvar
laklık vücude getiren kemiğin üzerini hA.lA kırmızı -
hğını muhafaza eden bir deri kaplıyor ve bunun or. 
tasında içeriye doğru kıvnlmıt bir yara izi duru • 

"Ne o Yusuf? Kahramanlığın mı tuttu? Askere 
gidemiyeceğim diye mi üzülüyorsun ? ·n 

Yusuf sadece: 
"Hayır!,, 

Dedi ve yan kapalı gözleriyle tekrar dil,Unceye 
daldı. 

Hiç te güzel bir yer olmıyan ve arka tarafını a
ğaçsız, çıplak dağlat saran Kuyucaktan sanki dün 
ayrılmıştı. Çamurlu, dar sokaklar, kUçUk bahçeli ev. 
lerinin önündeki hanay, tarlada çahfmaktan 
yorgun, argın dönüp dinlenmek için etrafına çatan 
babası, gününün çoğun,u alt kattaki toprak zeminli 
mutfakta bulgur ta,ını çevirmek, hamur açmak ve 
ateş yakmakla geçiren annesi, sanki karşJSındaydı. 

Onun ocağa doğru eğilip bir tlirlil &1eş almıyan o. 
dunları gözleri yanarak üflediğini gMtiyordu. 

Sonra vukuat gecesini hatırladı. ve bütün kanlı 

tef errtiat zihninden bir an içinde geçti. Yüzünün bü. 
tün adaleleri gerilmiş ve ~akaklan ter içinde kalmış
tı. 

Kaymakam onun bu halini görilyor fakat demin 
cevap alamadığı için bir şey sormuyordu. Oğlunun 

Mkere gitmek veya gitmemekten daha ehemmiyetli 
bir ~eyle meşgul olduğunu anlamıştı. Onun dikkatlnl 
ba.şka yerlere çekmek için: 

"E! Nasıl gidiyor işler?., dedi. ' 1Arkadaşlannl• 

nasılsın! Oyle ya, bir haftayı geçiyor sen işe bafb• 
yalı!,, 

Yusuf başını kaldırıp dalgın gözlerle babasına be· 
karak: (Arkası var) 



5 
6ı-ı~-U36 ;::..::::::::::::::::::::==:::::::=::::::::::::;::::=::::::::::=::::::::::::::==::::::::::==::;:::::;:::::;:::::;:::~ 

TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herşeyde temiz, dürüst, samimi 
01oıak, kariin gazetesi olmay11 

malılar Beyaz 
Arasında 

Yakın Tarihten 

Parçalar 

Sakman Göze Çöp Batar! 

Baba Tahir, matbuat aleminde 
pek ~abuk parlamış, llaha. 

cloğnısu parlamanm ~olunu bilmişti. 
Çıkardığı ~azet e \'C mecmuada padi. 
ı:;aha ka1'51 di~n ga7..eteleriıı lisanID
dan daha tomturalilı ibareler kullan
mrş, m:ıkalelcırindc herse~in mutlaka 
padi,ahın irade \'e irsadiyle yapıldığı
m l azmıştı En ehenımı) t>tsiz mese • 
leler ve haberler de dahil olduğu 

hald'1 memleket haberlerinin iizeri. 
ne "İrndat \'e irsaclatı hazreti \'ell 
nimeti azam .. serlevluısmı koyardı. 

l\lesela: Akseki k:mısı mrrknmdekl 
caıniin kapısına asılan bir prrtleden, 
İsfanbuldn bir cami sadın·anı mus
hı:darının taınirindl'n hnhsediliriien, 
"sa) f•i dh·aneti ''ani rf'nnhı padişa
hi., ciimlP<;İ lmı;;a geçirilirdi. 

çalışmaktır. 

l_Gü~ M~ı;.e~j • 
Planlı ziraate doğru 

Türkiycde beher hektar murabbaı 
1-0pta'kta.n 6 kental buğday almrr. 

Yemekten istirahate 
llaıbuki: . 

l'unanistanda 10 Bulgarisfanda 13, 
ltaıyada 14, İngilteredc 23, t .. veçte 
25, Belç'kada 25J Felemenkte 28, Da
llinıarkada 33 kental buğc.Jay alcrlar. 

.AmerHm \'e Sovvet Rusyada beher 
li"ktar nnırabbaı • topraktan alınan ı 
b~tğdal 50 irentali bulur. 

istirahatten yemeğe 

gidenlerin 

• 
'.Niçin bu böyledir? 1 

isi iraplı hayatı 
('ünkü bizde liöylü topra'.-a sahip J 

dei~Udir. 
(filnkü ){Ö) Iünün sermayesi yok-

tur. 
Ç'.\lblru köyliinün hayvanı yoktur, 
Çüıı~'ii köl Iünün alet ve edevatı 

yoh"tuu-. 
İsm>eıt İnönüniin beyanatına göre 

en mii rıeffeJı yerlerde hile kö,rlüniin 
~·arıdan. fazlası topraksız<lır. 

Halbuıki son yapılan sayıma göre 
memleke.tte köylü ,niifusun yüzde 76 
&ını t.eşkU ctmddctlir. 

10 Mil!'lonu gp.çen kö:vliinün elinde 
1,787,000 'ıttlluk vardır. Ziratte kulla
nılan mnldne \'e diğer alat ise ancak 
210 bindir. 

Demek k 'tl, tnrla sahibi olan köylii-
nün de kullııııdığı ziraat vasıtası pul-
luktur. -

• 
Teknik inkılaba mani 

• 
B eyaz pijamalı bir

çok delikanlı .. 
Yaşları 20 ile 30 arasın

da.. Hepsi de hasta. Ayni 
hastalık hepsinin ciğerlerini 
kemirmektedir. Fakat buna 
rağmen çoğu neş 'eli ve bu 
ıstıraplı hayattan henlız u
sanmış değiller .. 

İstirahatten yemeğe, ye
mekten istirahate.. Günlük 
program budur. Küçümen
cik hadiseler yeni bir hasta
nın gelişi delikanlılar için 
birer heyecan eseri ve birer 
mevzu oluyor. 

olan engeller 
Ilalbuld ma'li.ine cle\Tinde)iz, ve zi- Akşam yemeğini müjdeliyen 

ratte bir relaıik inlnlap yapmak mec- zil yalnız, tüberkülozlulara 
buriyetincle~ iz. J\.onışulanmız \'e di- ait olan hastanenin koridorlarında 
ğer milletJcır toı'>r.ağm verim kabiliye- bir hayat sesi, bir enerji müvellidi 
tini arttırmak iç>Jı ne-yapmışlarsa, ne gibi dolaıtı. 
.. .. • · ı · ·~(" onu yaprnağa Artık koridorlar kalabalıklaşı _ 
ve o yollardan g.rrmw~·-rMı'i'r',c:::....~- .. --

Fnkat bugünkü tclrnat şekilleri aya- Uyumuş kalmış olanları dürtenler 
ğmııza dolanıyor, adım atmaıtuza eksik değil... Solaryomda dalıp kal
m;i.ni oluyor. mak tehlikeli. Şehirde sevilen, bek

lenen ve ferahlatan ak~amm serin-
Köylü toprak salr.ibi olmayınca is-

tihsale, tohuma ve s·aireye karşı bir liği burada bir ölüm havası kadar 
alfı.kasızlık duyar. serttir; ve bir fağfur kasesini an

Halbuki köylü tarlasmr, bağını hah 
çesini kendi miilkü clarak görürse, 
malısuliin ısla.hına, istihsalini arttrr
nıağa gayret eder. Köylünün aliika
aızlığı toprağa sahip olmamasından 

gelir. 
Binaenale) h, birinci çare 'köylüyü 

toprak sahibi etmektir. Möylü kendi 
gıdasını çıkaracak kadar ol.run top
rak sahibi olabilmelidir. 

• 
Ziraati makineleştir111ek 
için 

Fakat ziraati ilerletmek için kÖJ'-

lt.i~'Ü toprak sahibi etmek kafi de-

tildir. 
Ziratte teknik bir inkılap yıapmak 

'3.zmıdır. Ynni !köye makineyi solanaık 

limndır. 
Bu ise miinfcrit çiftçinin yapabile-

ceği iş değildir. 
Bu ihtiyaç bizi kö~·liiler '\'e köyler 

arasında kollektif teskilat yapmattn 
Re\•k eder. Köylü ve köyHiler hii1iik 
kombinalar halinde birlesirler. ~ -
let Jrnmbinalara senna) e, tohum, ma
kine verir. Kö) lii mi1stereken çalı•,ır. 
llem hükumete borcunu (;der, arta.n 
Para ile ele kendi refahım temine, ya
~yısmı \'e istihsalini yiikseltmeğıe 
rahşır. 

İsmet lnönii, hükumetin böyle bir 
proje iizerincle bulundl1"1 nu müjdP -
liyor. Bu projenin tatbrkı için 100 
milyon lira sarfe<lill'ef"ktir. proje tat
bik edilince Türki •e i rf;ıc;:ıdiyatında 
~eni bir devre ba.ı;;lryaeaktrr. 

Muallimlere Konferans 
Huallimlcr için hazırlanan mesleki 

konferanslardan bıtincısi dün İstan
bul Erkek lisesinde verilmiştir. Ev
\relfı. Maarif Müdürü Tevfik kısa bir 
tıutuk vererek bu konferansların ma
'liyetini izah etmiş, sonra müfettiş 
lruvaffak aile bilgisi hakkındaki ilk 
"-rsini vermiştir. 

lhinci konferans önümüzdeki çar
rnbaya Galau..saray lisesinde veri
E!ctktir. 

dıran göğüsleri hırpalıyan yegane 
vunıştur. 

Beyaz pijamalrlar hep birden ye
mekhaneye doğru gidiyorlar. 
Kapıdan ilk giren kabadayı, 1936 

olimpiyadında Bitlerin altın ma -
dalyalanndan birini kazanan bir 
atlet gururu taşımaktadır ve arka
sından gelenlere, Osterliçten dönen 
beyaz atl' Bonapart azametile ba.lr
maktadır 

• 
Masalar şimdi dolu ... 

Renkli iştaha, kuvvet şişeleri a

çılıp boşalmakta. Eller harekete 

geldi. Birinci tabaklar yarılanıyor. 
Bu sırada orta masalardan . biti 

arkadaşına şikayetli bir sesle hay

kırdı: 

- Of be .. Bu akşam gene ateşim 

var. 
- Aldırma... Hava soğuk zaten 

bu akşam. 
Iki sararmış çehre biribirine ba

kıyor. !kisinin gözlerinde yaşamak 
için bir çabalayışla sezilmeı:rt<! Göz 
lerin altında bu savaşın izleri birik-
miş ... 

D uvar dibinden üçüncü masa
ya bir hafta önce gelen 

bahriye çavuşluğundan mütekait 
22 yaşındayki delikanlI ortada do
laşan hademelerden birine seslen
di: 

- Fatma kadın be. Şöyle yanım
da biraz oturuver: iştaham açılsIIlt 
?ıokmalar boğazımdan geçmiyor. 

Ellilik Fatma Kadın yemekha -
necidir. Hem de bu işin mütehassı
sr.. Eteğine asılan hasta delikanlıya 
mti,şfik bir bakışla gözlerini çevirdi 

ve: 
- Sonra iştahın büsbütün kesi-

lir <)')Cuğum, dedi. 

B 
u akşam yeni bir misafir 
var. Bahriyeli mütekait o-

na mrnsasmdaki boş yeri gösterdi. 
Gelen, korka korka oturdu. Bah-

Yazan: 

Faik Bercmen 
riyeli, yeniyi biraz süzdükten son
ra: 

- Hoş geldin o.ğabey, dedi. 
Aradan birkaç dakika geçtı. Yir~ 

mi iki yaşındaki miıtekait gene 
sordu: 

- Şey efendim.. Teşrif neden .. 
Beriki bu geveze müstantığe t ers 

ters bakarak: 
- Hiç, dedi, bronşit geçirdim de. 
- Ha evet, malum. Şu bülbül-

lü (1) bronşit... 

- Sen de ilk glinden çok olma .. 
Bülbül de nedir? Burası Gülhane 

parkı mı? 
Bahriyeli bozmadan sakin sakin 

cevap verdi: 
- Kusura bakma ağabeyim .. A

c:n{Jl'dn .... 9A'hndo+nnn'\O lJoİ~in d_o 0 

vakit bol bol sesini duyarız elbet. 

• lk tabaklar boşaldı. 
1 !kinci yemek püı eli rostu. 

Hasta hamal hom .. ırdandı, c-niin
deki püreli rostoyu iterek ha; riı: 

- Hey Fatma nine. hak~~na 

bura .. Bu etin yanındaki koyunun 
kesmesi (2) mi 'be? Kuvvet var 

·'bunda? 
O vakit hasta hamalın yanında 

oturan Güzel Sanatlcr talebesi kes -
me sözünü işitince yüzünü buruş -
turdu; bir iki defa kötü kötü yut
kunduktan sonra: 

- Rica ederim efendim; dedi. 
Kraşa manzaralarını yem(>k deko
runa sokmayınız .. Sizde hiç ıuıtür
mort mefhumu yok mu? 

H amal anlamryan bir c::chre 
ile, incecik, adeta bir tek 

kemik haline gelmiş bulunan resim 
talebesine baktı \'e sesini yumuşat
mıya çah!-';arak: 

- Allah Allah, dedi. Sonra başı

nı tevekkülle sallayıp devam etti. 
Peki kardeşim, hiddet buyurma, 

Zati aliniz. Ben etin ... 

Resim talebesi sinirli sinirli o -

nun sözünü kesti: 

- Bırakın efendim, bırakın ... 

Tekrarlamayın. Zaten devirdiğiniz 

çam kafi ... 

Bu sırada mort sözünü işitip ku

laklannı diken bahriyeli. güzel 

san'atler tilmizine. sesile uzandı: 

- Mort dediğin nedir kardeşim? 

Şu bizim Ali Babanın (3) kayığına 

binip gidenleri mi anmak istiyor -

sun? 

Ali Babanın adını duyan talebe -

nin san yüzünde mor çukurluklar 

peyda oldu. Bir şey söylemek iste

di, durdu. Yutkundu ve nedense 

vazgeçti; başını tabağın üzerine eğ

di. 
Bahriyeli bu ademi tenezzülden 

k~mdisine bir tahkir porsiyonu çı

kardığı için susmayı nefsine yedi -
remedi ve: 

- Darılma ağabeye.ğim, diye 
bağırdı. Hem ta .. alanma, sana da
ha sıra gelmedi. Ben ... 

Bu sefer ressam namzedi büsbü-

Cerrahpaşa Hastanesinde verem paviyonu 

tün hiddetlendi. Lokmalar ağzında 
durdu. Bırden sürahıyı yakalayıp 

ayağa kalktı. Bahriyeliye doğru 

ilerledi. 
Onun sinirlendiğini gören bahri

yeli işin kötüleşmemesi için hemen 
sustu ve hiçbir şey olmamış gibi o 

da önilndeki rostoyu atıştırmaya 
ba~ladı. 

Miistakbel nakkaş yarı yolda bir 
tereddüt gecirdi . Elinden çıkması 
muhtemel olan bir kazanın önüne 
geçmiş gibi oakin saıkin masasına 
döndü. 

\-FtKRA: 

Artık yemekhanede ses yok. 
Başhemşire geldi. Herkes 

uslu uslu yemeğini bitinnıye çalı
şıyor. 

Yemekten çıkarken bir köy mu
allimi arkadaşına fısıldadı. 

Oksürük aksırıkla geçti hayatım 
amma 

Bir hayli tükürdüm veçhi mur
darına dehrin ... 

(1) Bülbül: basile verilen namdır. 
. (Z) Kesme: Kraşaya verilen hususi isim

dır. 

(3) :6-!i Baba: Olen hastalar sedye ile ta
şıyan ırıyarı hademenin adı 

Türkçesiz er 

J~n kii<'ük bir fırsatta en bii~;ik e • 
sf'ri sadakati ~östrren Baba Tahir , 
"·:wni c;aha.ne,, ele nz zaman içinde 
lmlem erbabının ula.ı;;ahileeeği en son 
riitheve ulaşmıs, "hnla.. ıiithesi)·le 

halapt'.'n·az olmustu. Baba Ta.birin 
gazt>fo ve mecmuasında bir müret -
tip yanh<;lığ'ı ırfirüldü mil. l'msnli ı:::ibi 

bir eezn verl!ir, fakat pek çabuk af
f eclilirdJ. 

• 
GazPtecilerin cm çok korktuğu c;ey 

miircttip :rıınJıslıldan idi. Bunun ö_ 

niine geçmek için pek ziya.de dikkat 
gösterlrlercli. ' 

Bir mürettip hatası manalı düşe • 

cPk olursa, derhal bir malı:sada ham

lolunur, yruılrşlı~ın cll'rccesine göre 

de gazete ce1.a ~örürdü. Ya sadeee 
bir ihtar alır, yahut bir haftadan bir. 
iki aya krıdar kapatılırdı. Bununla 

beraber saraya çatnw) olan gawte 

patronlnn kendilerini çabuk affettı

rirlerdi. Saılalmt w• uhu<liyeti belli 

olan "!\ln.lfımat ., ~azrtesi sahibi Ba. 

ba Tahir bunlardan biriydi 

• Bilmem türk"e atala t ... · · h 11 • rımızın auınl a azap \·eren kusurla d d "'' d' ile Ud k~i b:• . · r an ı. ~ım ı ·i . n ~ya g.,tuenJerfn yanlrşlan _güleNik :vapıyonız Belk' d Eski İkdam gıızetesinin tanöinde 
gı tıkçe ne-kadar a.za.l<lığnu ıı;oriiyor buııu nıezivet say~nl ·. 

1 
" musumat-nizm

1 
7.amanımıza gore clil 

8
. · . .. arımız \ardır. de giiliinç hir tertiıl lıafası ,·ardır. 

da) 
ır asker bır muhencUs b. k' H . " . ıa sade ve oiolardır. Birçok külfet- •. . , . . . . • ır ım- am sakınn:n göze çop batar der -

J d . ~ ager, btr tarıhçı, hır iktısatçı ı·, ·~ • • • " 
er azal ıl•tan başl.a mefhmular da- kes her se,•ı'ı ~ da d' . . . ~ ler, mürettıplenn, m1isalıhihlerin 

ha · · t ı IJ" • • ' ·• ·' 1 uasm ilını bılir ' 
!) 1 e J~ ur etmıştir. Buna rağ- miikcmmel bilir An'"t . . .. t· ' sansörlerin bütiin dikkatlPrine, itina-

men bir ekonomi b' - f . . .... m.t \.ısı .ıs . o•-ı 
ff'n l 't b , •:. cogra ya, bır nu~·ıımn anladı~ı !;eyden ne <;ıkır'' lanna ve gayretlerine rağmen, bir 

a mı açıp ta t urkçe hesabına O· 1 .1 . . ... • · .. hi"'ranlanm I· -~"· .. .. a ıa ı erı ~vlebıhrız: ifa<le edt>miyr.n gun ~azctcnin basılıp müvezzilere 
ama• Jrı.:M az mumkun ol- türkç b'I . . d •. . · ~ muştur. Bir i.iııiversite do 

1
. .ı ••. e 1 mı' or t>gıl. ıfade ehılPk is- clagıtılmasmdnn sonra, göz, şo feci 

çen ı ne .. ,... tedıgı seyi t 'in . k ml'!dir, tasavvur ediniz. Onlardan hi- . . . • " uyor' avramıyor rle- ve gülünç serle\ ha ile lcnrşıla~mış • 
riııirı bir kitabını gözdl'n rr.wiri"or mektır .. ı\nlıyarak ynzmıran, yazılanı tı: 
, ,.., .. .., " naı..;ıl :rnlın.lıllir', 
Cıuın: her satınnı hirkat• defa oku 

11 
• · "lrnclP.i bir giimiiş ta.bak senl'-·et 

clukta.n sonra fikrini hilf' 
1 1 

.er ~.o.rafta, bilmP.m şimdi1d adı \'e .,, 
' Jl~ amn' ucıuılt r• n·•clıı fak t f)' · 1 ·ıd· ~· hazreti padişahi ! ! ... ,, 

değil, ne sciyl<>mek ihtimali "ınlunrtn . . . a şu 1 fllll )1 ı:~ı-ğumı ancal< SP.ZP.biliyordum. Rizim zn nnz kıtahr.ı clfır~lc>r·:tt· olr;;ım. bırinci İkdamm mürettibi, iradei senlye • 
sınıı lıİl eı 'mnuyet vermeli Ia:r.ım~e- de-n bahseden bir yazının harflerini 
liyor. manımızda bir kPJime:\; yanlıs "'ÖVIP 

mel< bile, g-ünlerce, hatırlanmas1 rıı FATAY 

1 Köpeklere Noel Hedigesı 

Almanyada hoş bir ôclef var. Körlere rehberlik etmek 
Üzere yefiştirilmiş köpeklere hayvan/an himaye cemiyeti 
Noel hediyesi clağtftr. Resmimiz köpeğin kör sahibine lıe
diyelerin teslim cclildiğini gö .. teriyor. Bu Jıecliyeleı bit
tabi köpeklerin hoşuna gidecek yiyeceğe ait ıeylerdir. 

1 

dizerken, galiba yıını başmdaki diğer 

bir mUsvecldc<len "bir gümüş tabak,, 

ibaresi gözüne ılismis olll(lak, "irade! 

seniye,, terkibinin arasına "bir gti _ 

miiş taba~,. sokuvermisti. 

Tabii; tahmin edersiniz. Müvezzi

lere verilen niishalar toplattınıınış. 

İkdam gawtesi <le nw,·akkat bir za. 
man i~in kapat.ılmıştı. 

Gazetecilik 
Enstitüsü 
Açılacak 

SADi 

!ktısat Fakilltesile Pedagoji Ens
titusilnden sonra Ünivcrsıteye bağlı 
olmak üzere bir de gazetecilik mek
tetıi veya enstitüsü kurulması karar
laştırılmıştır. Bu maksatla Avrupa 
Ye Arnetikadakı gazetecilik mektep 
Yeya enstitülcnnin program ve tali
matnamelen getırtilmek üzere Rek
törlük tarafmd n bu gibi mües:sese
lere miirac at edilmiştir Bu talimat
namelerle pro~ramlar geldıkten son
ra şehnmizde bir komisyon kurula
rak bunlar evvela tercJme ettirile
cek. sonra da tetkikat yapılacaktır. 

Vasi salahiyetle kul'Ulacak olan 
bu komisyon bu tetkıkler sonunda 
ya bir mektep veyahut hir enstitii a
çılmasına kaı aı vC'recek. ondan son
ra da teskiUi.ta geçilecektir. 

Bu mektep veyn. enstitü gelecek 
tedris yılı baı,ımda tedrisata başlıya
cak ve buraya l c mezunları ile ha
lf'n gazeteci olanlardan arzu denler 
kabul edileceklerdir 
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'il p 
F-enerbahçe 

Güneş Maçı 

~lYI IPa~ar 

VapoDaccalk 
Maç' hangisi kazanacak 

Yazan: Eşret Şefik 
Lig mR('lannm başmdanberi hiç yenilmeden, 

hi~ berabere kalmadan, hiç gol )·emeden oyunla
rına devam eden Fenerbahçelileri bu pazar Güneş
liler ka~ısmda göreceğiz. 

l,ig maçlarının ilk bakışta göze çarpan neti
celerine göre bir hüküm yürütmek istense, Sarı 
lacivertlilerin Güneş takımını çiğnemeden yuta
caklarını, Sö)·lemek alda daha mülayim gelir. Fil
hakika Fenerlilerin bi.r gol dahi yemeden bugünf' 
!kadar hakkından geldikleri maçlarda Güoe~liler öç 
gol j;\·emi~ler. Galatasaray \"e E~-üple berabere kal
mı~lardır. 

Fakat bir maçın ilıtimallerini inceden inceye 
hesaplamak niyetile kağıt ba§ma oturulon<'a me
sefo deği~ir. Hesaplar ve ihtimaller daha ba.,ka bir 
zaviyeden tetkik edilir. Bu itibarla pazar gUnkü 
maçın tahminini, iki takımın aldığı umumi neti<'e
lerle beraber iki takımın karşı kar.;ıya gddiklf'ri 
takdirde çıkarabilecekleri oyun itibarile de tetkik 
ede·rek yaprruya ~alışacağım. 

Fenerden daha ılcai ve daha mfüssirdir. 
Bu düşüncelerle, iki taraf hucum hattrnın sırı 

kendi teşebbüsterUe ola.ıı fırsatlarda gol çıkarma 

imkanlanm müsavi at.h.lt>di~·orum. Tabii bu hesaıı 

ta muavin hatlarının fırsat yaratıcılıklan kafi dt> 
ğildir. Hücum hatları ,,.;;rle olan ild rakibin mua 

vin hatlanncla Fenerbahçe lehine "ııe:r fark var
dır. lşte pazar günkü maçın talihini asıl bu hat 

tayin edecektir. Fenerin orta \"e :van muavinler

Güneşin orta ,.e ;ı·an nıuavinlerind~n teraziden da 
ha ağır basarlar. Giine ... iıı her zamanki ,-an mua 
vinlerini deği!5tirerek soliç lbrahimi geri.:re \re hir 

.:r~~ muui~i~j İlf"!'i alması surrtindP yapacaii;ı ta 
dılat Fener .ıucum hııftmın desf Pği olan açıkları da 
ha çetin bir müdafaa lmrsısmda huhmdıırarak Gü 
neş takımının sansı hiraz <la ha ~'iiksPftilehiJir ?:an 
mndaynn. Bazı ''ÖYlf" cesaretli tarli11itm çok ivi ol 
duğu kadar ('ok fena nf"ticelcr \'erdiı:'ti maJô~clnr 

:r A I" 
Amerikalı 
antrenör 
dönüyor 

j Memleketine gitmesi tebliğ edile
cek Amerikalı muallim 

Milli takımımızı yetiştirmek ıçın 

935 iptidalarmda Amerikanın Duke 
üniversitesinden getirilmiş olan atle
tizm antrenörü Herbert Leuvisin ar
tık hizmetine lüzum kalmadığı Türk 

Spor Kurumundan kendisine bildiril 
miştir. 

Aldığımız malumata göre. zaten i

ki ay sonra kontratı bitecek olan 
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Hergün 
Bir Hikaye 

... , 
1 Gece Müşterileri .• 

\..------~~~~~~~~~ 
____ .) 

CeYiren: Faile BERCMEN 

Bütün kasaba derin bir uykuda .. 

1 

- Nasıl? diye doktor arkadaşına. 
Uzakta~ •. ~r.a sıra, bir köpeğin hav- döndü. Olg~ bir mcyva.. :Ma~e~ 
laması ışıtilıyor. Neredeyıse şafak adalarmdakı ananaslar gibi... Ne d~ 
sökecek... Bütün kasaba uyuduğu 

halde, yalnız eczacı Tchernomuı dikin 
genç karısı uyanıktı. Üç defa yatağa 

i girmişti. Fakat nedense bir türlü u-
ı 

t yuyamamıştı . 
l Sırtında geceliği ,pencereye y..ıs • 

1 lanmış sokağa bakıyordu. Sıkılıyor

! du. Sebebini bilmeden, içinde bir luç 
! kırık duyuyor ve ağlamak istiyordu 
l Eczane, kasabanın kenarında olduğu 
ı için, genç kadın, önünde uzanan son. 
l suz tarlaları görüyordu. Doğu tara-

1 
fmda .dağların ardı yavaş yavaş ağa
rıyordu. 1 • 

Birdenbire. gecenin sükfınetini. ~ 
yak sesleri bozdu. Genç kadın, "bun. 
lar, karargahtan dönen zabitlerdir.,. 
diye düşündü. 

Biraz sonra biri uzun ve şişman. 
diğeri ince yapılı ve kısa boylu iki 
gölge göründü. Bağırarak konuşu • 
yorlardı. Eczanenin önüne ya~laştık
ları sırada. ince yapılı ve kısası: 

- İşte, eczane, dedi. Geçen hafta 
hintyağı almıştım ordan ... Ah, bili 
yor musun ! 

Uzun boylusu arkadaşının sözü -
nü kesti: 

' - Evet ... Eczacı kadın cok güzel. 
- Ben de onu söyliyecektim .. Bit -

kaç defa gördüm. Ne dersin dorı{tor. 
c. hayvan suratlı kocasını seviyor mu 
acaba? . ' 

- Zannetmem .. Şimdi penceren~n 
arkasında tatlı tııth uvu~·ordur .. Ya-

şünüyorsun? .Herifin horlamasını ~i· 
tiyor musun? 

Bir dak,lka sonra, kadın elinde bir 
şişeyle geldi ve müliizinıe: 

- Burada mı açayım? diye sordu: 
Genç mülazim: 
- Aman dikkat edin, gürültü ya .. 

pıyorsunuz? Dedi. Şimdi kocanızı 11• 

yandıracaksınız!. 

- Uyanırsa ne olur? 
- Rahat rahat uyuyor da ... Belki 

de sizi rüyasında görüyordur. 
- Yok canım, diye binbaşı atıldı. 

Kocalar, umumiyetle hiçbir şey dil • 
~ünmedcn horul horul uyurlar ... 

- n.ica ederim, böyle konuşmayı .. 
nrz! .. 

Do~tor, gillcrek Madam Tcherno. 
mordik'e bnktı ve: 

- Gözleriniz birer tabanca gibi, 
dedi ... Kıvılcım saçıyor ... Sizi tebrik 
ederim .. 

Kadın, iki zabitin gevezeliklerini 
epey dinledi. Fakat bu mükalemeler 
cnu sıkmıyor, bila',{is eğlendiriyordu. 
Neş'csi gelmişti.. Gülüyor, o da on -
!arla konuşuyordu ... 

Genç miilazim, doktorun yardnni • 
le oracıkta maden suyunu içti. 

Birkaç şişe dnha getirterek onu da 
yuvarladılar . 

Nihayet gitmek zamanının geldi • 
ğini anlıyarak. do'ktor: 

Hiç şüphe yok ki, maçın neticesin] ta~·in edf"cek 
hücum hattı tarafından Fenerin beş forveti Giine
şin beş akmcısından daha biribirlerine lehimlidir. 
Fakat buna mukabil Güneş hücum hattının ortası 

E~Pr pa:r.ar ı.ctinii Giinf"..,Jiln tndilfitla <:ıkar 

bir de urnulm:vlık nf"ti~P alırlarsa. bırlilf>tm iyi ta 
rafma cm~tiillll"ri,,.. h;i 1mıN1Priz. A k<iiİ tıı lHlirrlr 

normal şeraitt~ Fenerin şansı galip görünii;rnr 
nana ... 

Mister Leuvis vakti gelince Amerika- tağı sıcaktır. Kiicük ağzı yan acık 

ya dönecektir. bir halde ... Müteva7.in bacağ'ı yorga
nın dışına çıkmış .. Bu<lala eczacı. na. 

- Borcumuz kaç? diye sordu .• 
Eczacı, gözleri tavanda, parmak 

lariyle hesap yaparak: 
- Bir ruble, kırk kapik, dedi. 
Bunun üzerine mülazim çantasJ' 

Boksta kara 
tehlikeler 

Boksta bütün dünya şampiyonlu:darının bir gün si
yahların eline geçeceğini, dünya yarı ağır siklet şampi
yonu Con Hanri Leviı bir İngiliz gazetecisine söylemişti. 

Boksta Amerikı:ıyı ve Avrupayı 

telaşa düşüren en büyü}{ tehlikenın 

siyahlardan çıkacağını bugün artık 

herkes anlam1ya başlamıştır. Ağır

siklette Coe Levizin Amerika.da bile 
parlamasına tahammül etmiyenler 
çoktur. 

Bu yüzden ağır siklet dünya şam
piyonluğunu beyaz olan Alman Şimc
lingin yapmasına Nevyork boks fede
rasyonunca karar verildi. Alman bok
sörü geçen sene Coe Luvizi dövdüğü. 
nü iddia ederek dünya şampiyonun
dan evvel onunla bir daha dövüşmek 
istemediğini gazetecilere söyledi. 

Bunun üzerine yan ağır siklet şam
piyonu Hanri Levis gazetelere bir i
lan vererek, kendi sınıfını terkederek 
eğır siklete geçeceğini ve Almanla 
ırkdaşı Coe Luvizden evvel dövüşece
ğini bildirdi. 

Dünya yan ağır siklet şampiyonlu-

y gv,, .,_, f d'" • , ğunu siyahinin bırakacağını işiten ve art a sı11: e unya ıampıyon u-
bu fırsatı bckliyen Ingiliz yarı ağır 

ğunu renk karcleıinin infikammı al- sikletlerinden Len Iarvey hemen bir 
mak üzere bir müddet btrakmak gazeteciye beyanatta bulunarak zen-

istiyen Con Hanri Levis cinin boş bırakacağı yere geçmek is- z . H • L . , . • . ,_ ,_ . f. I ·ı· L H 
·------. tediğini bildirdi. Fakat Hanri Levis encı anrt eYıs ın yertnt f{.ap mal{. ıs ıyen ngı ıı en arvey 

Zenci Koşucu 
Yarış Beygirini 
de Geçti 

Berlin olimpiyadında en büyük mu
vaffakiyeti yapan ve üç müsabakada 
Amerikaya üç birincilik kazandıran 
meşhur zenci koşucu Owens'in profes
yonel olduğu ve ilk profesyonel koşu
sunu bir yarış beygiriyle yapacağını 
bundan bir müddet evvel haber ver
miştik. 

Amerikadan gelen havadisler ara -
~mda, zenci koşucunun yarış beygi -
rini geçtiği haberi ehemmiyetle kay -
dedilmektedir. 

Zenci koşucunun yarış beygirini 
geçmesi Amcrikada büyük tesir bı -
rakmıştır. 

Zenci koşucunun bundan sonraki 
yarışlarının göreceği rağbeti naza -
rı dikkate alan Amerikan organiza -
törleri Owens'in renk arkadaşı olan 
Metkalf'ı kandırmak üzere teşebbüs
lere başlamışlardır. Metkalf da siyahi 
bir Amerikalıdır. O da geçen Los
ancelos ve Berlin olimpiyatlarında A
merikan takm1ının yıldızlarından idi. 
Fakat bugUn ihtiyarlamıya yUzt11t -

1 tekrar ortaya atılarak şu sözlerle In- -
gilizi sindirdi: - ~-

- Ben dünya şampiyonu olduğum 
ve her rekibimle dövüşerek muhafa
za ettiğim yarı ağır siklet sınıfını ter
kederek bir sınıf yukarısı için dövüş. 
mek istemekliğim, yerimi dövdüğüm 
adamlara bırakmak için değildir. Ben 
Alınan Şimeling'in ırkdaşım Coe Lu
vizle ikinci defa dövüşmemelr üzere 
bulduğu mazerete mukabele için bu 
kararı verdim. Bir de benimle boy öl
çüşmesini istiyeceğim. Fakat Ingiliz 
Len Harvey yerimi dövüşsüz almak 
hülyasına düşerse tekrar avdetle ona 
bir ders daha verebilirim." 

Bu beyanatta anlaşılıyor ki, Ame
rikadaki siyah boksörler beyazlara 
karşı korkunç bir mücadele açmış bu
lunuyorlar. Eğer Amerikan idarecile
ri bu cereyanın önüne geçemezlerse, 
Hanri Levis'in Ingiliz gazetecisine de
diği çıkabilir. 

muştur.Yalnız koşucunun geçkin çağa 
gelmesi profesyonellikte ilk aylar y~
pacağı muvaffakiyetlere mani teşkıl 
etmez. Çiinkü bir profesyonelin hız
lr rağbet göreceği zaman alb, yedi ay 
içindedir. Metkalf'a yapılan karlı tek
lifleri kabul ederek onun da profes
yonelliğe geçeceği zannedilın,iktedir. 

LiG MAÇLARI 
T. S. K. lstanbul Futbol Ajanlığından: 

2-1-937 Cumartesi yapılaca'k maçlan 

Taksim litadı: 
Vefa - Galatasaray B takınılan saat 13,20. Hakem Ferirlun Kılıç, 

Güneş - Fenerbalı~e B takım•' rı saat 15: Hakem Samim Talu. 
/}eref stadı: 

llilil - lsta.nbulspor B ta.kmlan saat: 13,20. Hakem Rıfkı Aksoy. 
Beykoı - Be~ikta.'} B t.aknnlan saat 15: Hakem Tahsin Ozsöz. 

3-1-937 Pazar yapıJ:aca.k maçlar 

Taksim Stadı: 
Ka-;nnpaşa - Doğanspor: Saat 11. Hakem Muammer, Vefa - Gala

tasaraJ·: Saat 12,45. Hakem Ahmet Adem. Yan hakemleri: Ralıaettin ve 
Ekrem Ersoy, Güneş - Fenerbahee: Saat 14,30. Hakem Sadi Karsan. Yan 
hakerıı1f"ri: Samim ve Feridun. 

Şnef stadı: 

Kara~iimrük - Davutpaşa: Saat 11. Hakem: Aclnan Aknl, Hfüll -
lstanbulspor: Saat 12,45: Hakem Şan Tezcan. Yan hakemi~: Rıfkı Ak
ıroy ve 'fahsin Ozsöz, Beyk9z - Bf><?lktaş: Saat 14,30. D:ıltem: Nihat JJck
dik. Van hakemleri: Ali Sait ve Tarık. 

_ ,Not: Fenerbahçe stadı drena.i ameliyesi yn;nlıınata olduğu bu~iinJcrcle 
)'3.gıtn kar ve yağmur dolayısile tamami1e ~mılmaş oldu~m<lan 2 ve 3-
1-9:~7 tarihlerine tegadilf eden cuma~~i ve pazar g\inleri o stattaki li~ 
ma~ıan tehir eclOmistlr 

~ . . . . .. .. 

sıl bir hazineye malik olduğunun far. 
ı 'kında değil... Orıca bir ilılç şiı::e~iyle 

: bir karlın aynidir .. 
- Doktor, hadi eczaneye girelim. 

. birscv alalım .. 
- Böyle gece yanı:;t .. 
- Ne olur? Eczaneler gece de alış 

: veriR vam~.rlar .. 
1 1., ı.· J. \ - e"a n ... 
ı Gene kadın bir dP. kika sonra zilin 
1 sesini dııvdu. Horlrvan kocasına ba-

1 ,·~•nı,. m\1iimı;ıpcii Hırkasını Of!lllZll -

rıa alm E'lindP lamba ec:-anev1 açtı. 
1 A.rtık sıkılmıyordu ve aö-Jam.ak iste. 

1 

miyordu. Yalnız yüreği hızlı hızlı a. 
tıvordu .. 

' !ri binbaşiyle kilqük mülazim iceri 
girdiler ... 

Genç kadın. hnlkasiyle, göğsünü 

1 örtmh·e çalı~arak: 
- Ne arzu buyuruluyor? diye sor-

du ... 
Bize .. bize .. şey .. On beş ka -

, pik ("' 1 lik nane verin! 
: Eczacı kadın. müşterilerinin iste • 
: di<>-i naneyi tartmıya başladı. O va. . "" 
; kit binbaşı: 
ı - İlk olara•c. bir kadrnm bir ec -
l zanede bulunduğunu görüyorum, de. 
1 

. di ..... 
Kadın 

- Buna hayret etmeyin. diye ce -
vap verdi.. Kocamın hiçbir yardım 

ı cısı yok; onun için kalfalık vazifesini 
~ben yapıyorum ... 

- Ya, öyle mi? Eczaneniz de gü. 
zel... . 

Eczacı, nane kaı;elerini küçük bir 
pakete sararak binba!?ıya uzattı.. Mi.i. 
lazım on beş kapik verdi. Yarım 
dakikalık bir sükuttan sonra, her iki 
zabit kapıya doğru gittiler. fa.kat dı
şarı çıkmadan yine döndüler. Binba. 
şı : 

- Bana, on kapiklik karbonat 
verin! dedi. 

Kadın tem'bel bir hareketle elini 
lambaya uzattı ... Bu aralık mülfı.zim 
dolaplara bakarak : 

- Siz de maden suyu var mı?. 
- Evet var ... 
- Bravo! Siz bir melekmişsiniz! 

Bana bir şişe çıkarıverin? . 
Eczacı, karbonat pa',{etini, binba -

şıya vererek koridorda kayboldu. 

nı çıkardı, ve parayı saydı: 
- Kocanıza rahat uy'"'ular .•• 
İkisı de. kadmm elini öptüler .. 
:Müşteriler çıkınca, kadın aceleyle 

kapıyı kapadı ve odasına dönerek, 
yine pen~erenin kenarma es~i yerine 
oturdu .. Binbaşı ile mülazim, yavaş 
yavaş ytlrUyorhr ve bir şeyler konu .. 
ı;ıuvorhrdı. Acaba neden bahsedi • 
yorlar? Yür ği yine hızlı hızlı çarpı.. 
yordu . 

oy .ı~ı.th .... ~ ~. 1:.inb~ı. mü a • 
zimden ayrıldı Mülfı.zim geri dön • 
dü. Birkaç defa eczanenin önünden 
geçti. Kapıya yaklaşıyor ve tereddüt 
ederek çekiliyordu. ~ 1ihayet ~ararım 
vermis ~bi yakla:;;tı ve zili çaldı .• 

- Kim o? Kim o? 
İçeriden bir erkek sesi bağırıyor • 

du. Eczacı uyanmıştı. Kansına baka. 
rak: 

- Duymuyor musun? Zili çalıyor· 
lar! .. diye homurdandı.. 

l\lırıldana mırıldana yatağından 
ka ~tı, ropdöşambrını sırtına geci • 
rerek yarı uyku içinde eczaneye dal
dı ... 

- Ne istiyorsunuz?. 
Müliı.zim. kocayı karşısında görün. 

ce şaşırarak : 
- Şey, dedi... Bana .. On beş ka .. 

piklik nane verin! 
Eczacı aceleyle naneyi tartarak 

zabite verdi. Ve homurdanarak oda
sına döndü .. 

Genç kn dm, iki dakika sonra ecza. 
neden çıkan gen~ mü1azimi tekrar 
gördü Mülazim. elindr'ki paketi hızla 
yere fırlattı ve bir küfür savurdu ... 
Köşe başında ,binbaşı. onu bekli • 

yordu. Kolkola ~irerek sabahın sisi 
içinde kayboldular .. 

Genç kadın hızla yatağna giren ko
casına bakarak kendi kendine "ne • 
kadar betbahtım! diye mırıldandı ..• 
Nekada.r bet bahtım! . ., 

Yataj!ına gömülen kocası birşey 

hatırlamış ~i'bi bağırdı: 
- Tezgahta on beş kapik unut • 

tum. Git. onları c;ekmeeeve ıkoy!. 
Ve sırtını dönerek horlamıya baş

ladı. 

(•) Rus parası rublenin eczam. 

Tıraş bıçaklarile tıraş olmak 
bir zevktir. Çünkü en sert sa· 
kalları bile kolaylıkla tıraş 

eder ve cildi yumuşatır. 

israrla POKER 
PLAY markalı 

bı~akları isteyuıiz 

'-----------------·------
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Davulpa§a kıılasmcla askerlerimiz milli oyunlar oynarlarlr.en 

KoşOa DuvaırOaıro 

Aırkasoncdl@l 
• 

Askerin Geçirdiği 
•• 
O nümüzde, ince de-

niz kumu ile dolu 
bir sandık var. Mehmet· 
ler, sandığın başına geç· 
mişler. Dere, tepe şekille

Bir imtihan 

~=~~~~K:.~!!::,'!!~urı 1 
Hakükô Aşk Romano 

1 -4-

S a mim 1, Sevim/1, Sade Renkii Vat/is 
ve 1 Numaralı Halk Düşmanı vaıiis I 

Çok hareketli, tue ve gayrisun'idir. Wallıs esmer 
midir? Hayır. Fotoğraflarda, karganın iki siyah ka
nadını andıran saçları, üzerine düşen zıyalan altın 
gibi aksettırir. Birkaç sene evvel alnında zaten ku
çük bukleler vardı. Şimdi bu bukleleri arkaya, en
sesine doğru atmıştır. 

Wallis'in çehresi hakkında saatlerce söz söylemek 
mümkündür. Çünkü o kadar zengin bir hazınedir. 
Gözleri derin bir morluk içindedir. Bakınca iki ka
dife menekşe zannolunur. Uzun ve kıvnk kırpıkle
ri bu gözleri gölgeler. Kaşlarına gelince, bunlar çok 
incedir ve hemen remen alnın bütün beyazlığına bir 
hudut çizer. Burnu narin ve incedir. Ağzı bir mey
vadan ziyade henüz açılmış bir çiçeği andınr. Dişle
ri süt mısın gibi, çenesi biraz hakimdir. Ve bütün 
bunlann heyeti umumiyesi, tatlı bir gülümseme için· 
de yuğrulmuştur. 

BOYU, BOSU, SIKLETl 

Ş imdi Vallisi Belvedere şatosunun mahremiyeti 
içinde gördüğüm gibi değil, belki halk naza· 

nnda görüldüğü gibi 1 numaralı halk düşmanı ola
rak anlatacağım. Tabir caizse onun poliste yapıldığı 
gibi eşkilini tesbit edeceğim. 

Vallis otuz dokuz yaşıpdadır. Fakat 30 yaşında gö .. 

rülür. Boyu beş kadem 4 pustur. Yani eski kraldan 
2 pus eksiktir. (bu hesapça 1,63 tür) Sikleti 114 
libredir. (Yani 51 kilo 700 gram) fakat son zaman· 
larda sıkıntıdan biraz zayıflamıştır. Şimdi artık Val· 

lisi iyice tanıdınız mı? Onun başının kendisine 
mahsus bir duruşu vardır ki, hem sade hem de baş· 
metlidir. F..sasen bütün vaziyetinde büyük bir azamet 
göze çarpar. Bilekleri ince, aşıkkemikleri naziktir. 
Ellerinin de hususi bir ehemmiyeti vardır. Parmak • 

lan o kadar ince değildir. Fakat elelri kuvvetlidir. 
Bazan birdenbire açılır ve çok sert bir mana üade e-

Moc/am Simpon' un güzel bir pozu 

SAMiMi VE SADE 

ri verilen bu kum yığınla· 
nnın ara yerlerinde, dağ 
meyilleri içine gizlenmiş 
sıra sıra oyuncak toplar 
görüyorum. Demirden ya· 
pılmış minimini piyade • 
ler, nişan vaziyeti alarak, 
arazinin cirhttl~•11tt:N!!P•·~ 
ği yerlerde, düşmana ateş 
ediyorlar. 

der. Ayaklan küçüktür. Endamı gelifDıittir Fakat ......................... _.~tt.Mtllı~..-,· 
M adam Simpson samimi ve sad dir Bu kıymet.U 

bir mezıyettir. Hıçbir zaman dostlarmı unut
mamıştır. Felaketli anlarında olduğu gibi mes'ut an

larında da değişmemiştir. Zaman zaman en btiytlk 
etlere mara kaJdıfı gibi bütün dünyanın ayak• 

!anaa kapeasiljı semen'ar aımu,ta•r Eakat mubab • 

Büyük küçük bütün 
yollar, patikalar tebeşirle 
gösterildiği gibi dost ve 
düşman kıt' alannın mev
zileri de ayn ayn renk· 
lerle işaret edilmişti. 

Kamutan, erlerden birini çağır-

&: 
_ Gel, anlat bakalım, bu ne-

dir" 
_:. Kum sandığı komutanım!. 
_ Kum sandığı deyince ne an-

1.-ırsm !. 
- Harp taksimatmı anlarım 

komutanım!. 
_ Bu gördilğtlıı maviler nedir? 
_ DUşman kuvvetleri-. 

- Ya kırmJZilar?. 
_ Bizim kuvvetlerimiz ..• 

- şurası? .. 
_ Köydür komutanım.· 

• • • • • • • • • 
_ Feyzi oğlu Abdülkerim, sen 

llSyle.. Bu sandrk kaç metrelik a. 
razlnin tnçülmltşildür ! · 

- ~metreden küçülmüştür, 
komutanım! Sandıkta (10) san • 

tim toprak. 250 metrelik araziyi 

ptertr ... 
- Aferin.. Sen kalk bak•lnn, 

~usul oğlu aasan!. · 
_Buyur, komutanmı. •. 
_ Şimdi, ana bir vazife vere • 

eejtm. Bulunduğun yerden kalka

eak. IU karşıki tepede bulunan 
dillman nöbetçisini yakalayıp bi. 

• getireceksin.. Hangi yollardan 

Sidenbı?. 
Yuauf oflu Hasan - Soyadı Top

p · Alt, 11e>lu. gözetliyordu. Ken. 
dince bir talmn beeaplar yaptıktan 
80nr&. rem. yolu bırak&I'* dar 
Jdr yola saptı.. 

Komutan aordu : 
- Niçin oradan ıttmedin ! · · 
- O yol, kötil yol efendlm.-

I>illman beni görUr •• 
- Sırtlardan git öyleyse .•• 
- Bayır kamutanım, sırtlardan 

.. gidemem. ÇUnkü. dilfDlaD ~ 
aörilrı beni.. En iyisi cferedeJ1 gı
derlm.. Tellftf cttrekleriıdn yanma 
pllnoe, ~ ,... ya~ 
.... llrflDe. .... tdpelkri .. .... p09l-

Aılc.erler lc.omutanlarının önünde imtihan geçirir/erle.en 

~ALAHADDIN 
GUNCÖR 

Yazan: 1 

-----
manı lmUğUnden sıkıp, (şöylece -
ne) yakalarım. Bağırmtsın diye 
ağzına mendilimi tıkar, doğruca 

komutanıma getiriıim ! . • 
- Ya dilfl!lan seni görürse?. 
- Görsetmem komutanım! .• 

D elioğlu .M>dill Yılmaz da 
•öyle bir mesele halline 

memur edildi : 
- Mayiler, tanklarla taarruza 

geçti... Sen kırmmlarm yerinde 
olsan ne yapardm?. 

- Dilfman piyade kuvvetleri _ 

nin ilerlemesini beklerim. Onlar 
ilerleyince gerideki topc;ularımız 

atee etmeğe başlarlar. I>Uşman bi. 
raz daha yaklaştığı zaman, piyade 
topc;ulanmız, piyada havanlarımız 
hep birden düşmana verirler ate-

ıi ..... 
Mustafa ömer Cihanbeyli. tanlk. 

ıara atet eden topla, tanklar ara. 
smdaki mesafeyi. kum sandığı ft7.e
rinde (800) metre olarak tesbit et. 

ti. 
Halil Bitişikten de soruldu: 

- Müdafaa ne demektir?. 
"Son,, kelimesi tu.erinde var 

kuvvetiyle durarak cevap verdi· 
- Dllfmamn ateşine SOn dipçik. 

aon nefes ve aon kur,unıa ka.111 
koymaktır!·· 

- Taamız ettiğin va.kit, kötil 
vaziyette olan kimdir? 

- Diişmandır!. 
- Ya o sana taarruz ederse ... 
- Y"me dllfmandır! 
- Nic:in". 
M hmetçlk, bir eaniye tereci -

dGttlll eoma dedi ld· 
- Ben ondlll .bıbıam.. o ben-

den korksun!. • lster, ben saldı. 
rayun, ister o saldırsın! .• 

Alay komutanı, kum sandığının 

yanından ayrılırken, son derece 
memnun görünüyordu. 

Erler de komutanm huzunında 

verd ~eri imtihandan, yüzlerinin 
akiyle çıktııklan için, belli ki. a,
vınç ıçindeydiler •• 

A lbay Muzaffer Tuğsavul; 
gülerek : 

- Bızim 'ubaylarm kolonileri 
de şimdilik kum sandıklandır, de
di, hergUn bu salonda, kan dökme • 

den, sessizce gülleler teati ederek, 
saatlerce harp oyunlan yaptınnz. 
M hmetçikler, kum yığmlan Uze. 
rinde, arazinin vaziyetini gayet iyt 
bellediler. I>Uşman hareketlerini, 
adım, adım takip ederler, en ka
nşık vaziyetlerin içinden c:ıkarlar. 

Günde birk~ defa yıkılıp yeni
d n inşa edLen bu kumdan kasa -
balar, kah mavilerin, klh kırmızı. 
larm el"ne gec:er fakat her defa .. 
smda galebe mutlaka kırmizılarm 
elinde kalır! .. 

v derisi 
piyasası 
açılıyor 

Anadolıuda av derileri piyasası açı1-
11Uftlr. 

Son haftaya kadar piyasaya mal 
gelmemişken her tarafta kar yağması 
üzerine deri sevkiyatı birdenbire ~ 
ğalmı tır. An doluda tavpn derisı 
17 - 20 kuruş, tilki derisinin çifti 5 - 6 
lira, sansann çifti 20 - 25 lira, ça.ka1 
derilennm çıfti 150 170 kurut an-
ındadır. Istanbulda henüz piyasa a
dmamıtfır. Yem seneden itibaren 

lstanbul piyuuma mal ptecetı tü
min edilmektedir. 

P'~••a.-•~~a ayaklannıp altında 
her gUl tlnde gUnf!f du4la~rmda imi§ hissini ver n 
Vallia böyle bir kadındır. 

AŞK MUCiZESi 

G tızel mıdir? Hayır, zaten bunu en evvela Ma -
dam Simpson bızzat kabul eder. Fakat bilhas

sa sevgili kralına baktığı zaman yüzünün ifadesi ga· 
yet güzeldir. 

Valliste kral Edvardm başında bulunduğu anlar 
sanki garip bir tahavvUl olur ve onun etrafında, her 
zamankinden daha parlak bir hale peyda olur. 

Onun hlli., hayatının muhtelif anlarında, gozleri 
parlak, saçlarında altın akisler parlar gibi gorUyo -
rum. Bazan, birkaç saatlik bir gaybubetten sonra 
kralı k&l'fılarken... &..an, kralla birlıkte binbirini 
seven lld kişi için pek mühim fakat haddizatinde e -
hemmiyetalZ şeylerden bahsederlerken... Ve bazan 
da. derhal çiddlleşerek, dünyayı alakadar eden mü • 

him meseleler hakkında münakaşa halinde gorUyo -
rum. Fa.kat her defa ikisinin, gözleri biribirlerile bu
luştuktan zaman, Vallisi daha ateşli ve hareketli, 
gözlerini daha koyu, yanaklarını daha pembe, ağ • 
zmı daha çiçek yapan garip, hadise oluyor. 

Kraliçe Viktorya hakkında 'Vindaorlu dul kadın., 
isimli bir filr yazdığı için bütün kapılann kendisine 
kapandığını gören ve hiçbir zaman sarayın resmi 
f&lri ünvanmı almam19 olan Rudyard Kipling bu ıki 
qıkı görseydi muhakkak ki, severdi. FAlaııen Vallısle 
Edvardm bütün maceralan bu nefis mısralardan alın 
mışa benziyor: 

Şarkın garbin ve ll'km 

Asalet veya hududun hükmü yoktur 

Birlbirini seven iki kalb için 

DUnyanm bir ucundan ıelaeler 

KALP CiHETi 

W a1lia dllrllatttır. geçimlidir, sadedir, hareket
lidir, tabiidir. ı,te, zannedersem Vallisın _. 

takteri baklanda söylenebilecek be' e88.8lı şey 
dur. Onun dostları. vücut güzelliğinden faZ111b'G111MP 
ahllkf meziyetlerini methederler. Açık &özl 
mertliği, içten gelen lnl hareketleri, z~~ 
hakkında herkes müttefiktir. 

Hü!laa, Vallia, mükemmel bir arkadaftlr ve 9ilp • 
hesiz bu, kral Edvardda doğa aşla en izah ede • 
cek olan şeydir. Dinlemesini bildili bdar konUflll&· 
smı da bilen Vallis en havai muJıawrelerde harlkulA
de teabir edicidir. Onun kadla da8tlarmdaD birlll de
miftir ki: 

- Eğer bir gUıı hali bir adaya drgl1D derDlr • 
sem. arkadq olarak _..,,. mubakkü ki, Valllll 
HÇerdlm. 

beti rind n hıçbir d ıklik ol Bugün dahi, 
iki eski kocası, ondan, fimdi e k tan dıJtlan bıo 
dınların en cazibelısi olarak bah diyorlar. 

Ya sadeliğine ne d meli? Onun bum ziy ti zevı.. 
1 rınde, adetlerind , evmın id de oldugu kadar, 
tuvalet intıhabında ' 'ıareketl nnde d gorülUr. Ev
velce soyledığım gıbı pek az mUc vher takmll' veya 
hiç takmaz. Sofrası iyıdir, fakat görmemiflikten lza. 
dedir. Onu evinde verdiği bir çayda, çay dağıtırken, 
veya yemekten evvel bir kokteyl hazırlarken goren • 
lerin ilk aklına gelen, düşünce 

- Yarabbı! Nekadar sade! d mektir. 
Dogrudan doğruya Parısten gelen tuvaleti rl şap

kaları sadedir. Tabiı bir zarafete sahip olan kadınla
nn sad lıgıne sahiptir. (garip şapkalardan nefret e
d r). Gosteriş, hoppalı.at, züppelık, gormemezlikten 
nefret ed r. Gündelik hayatı, doğruluk, saflık ve sa
delik içinde geçer. 

H rek tlilıği hayatiyeti ne harikuladedir. Vallis · 
al v gıbıdır. GörUşmel n1 go terdıgı cesaret, en 
yük felaketler karşısında en rJısı, hususı i lerine ,..........,.,"'"" 
meselel rde derhal kar r verı i on un zeka mm m• 
t lif tecellilerini gost rir. 

S~StM BÖYLEDiR 

H iç te "poz., yapmasını sevm Vallia ~ 
samimi kalmıştır. Mes ıA blrU dik olan ae-

sini - ideal bir ses haline geti k in • yumut'otma 
ya hiçbiı zaman çalışmamı tir. 

- S sim böyledir! d r 
V allis sever Vallis n 

dar şıddetlıd"r K dil ıı t ed r 
nı tayyarecilı akı& bu kıt kralla ~ 
hayli spor y p Fakat e de bu lfl 19\'DlH) 

Odun ateşine • Şiddetli rüzglrlan yerinde l6y 

lenen sözleri mum lflfmı eever. 
Bilh.- peklel"e bayılır. iki k pell vardır. Blıt 

"caira clDai bJri de kUçllk ve komik bır "Dacbahaııc1,,
tın Bir anne fefkati il onlara bakar Cumberlaa4 
Teft'8C8da 16 metrodan Bel tOllUna giderkeJ! 
OaJan da dizleri berinde rinde cöttlrmtlftk 
J'abt Framaya gMUrm mkln bulunımMDf. 
n onlardan aynhfı bir ba. hazin olm ur 

Vallia ''Kan., f8hrine saman Jw' vuı~ 
'Mecburiyet altında. Be ptoeundald 
ılık yuva bll'&1alDUfb Fa kamı al mlDIUMal~·. 

lar ve yaemlnleİ' aeıı~;ı. 
g rUntlyorlardı. 

DUnyada bu d 
te hakiki olan V 
t Wım da bitmesım 
nm en heveeaıılll 
ber en güzel eaı:ıwıma 
ter. 

(Arkıpll 
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Burdurda arpa ve 
buğday 

fiyatları yükseliyor 
EliNDE BUGDA Y BULUNAN 

KÖYLÜLER MEMNUN 
B urdur, (TAN) - piyasada şimdiye kadar buğda

yın tolusu 7 - 8, arpanın tolusu da 3 - 4 liraya 
veriliyordu. Almanyanın fazla miktarda buğday çekeceği 
haberi ve mübayaata başlanı iması üzerine bu fiyatlar he-
men hemen bir misli artmıştır. 

Bugün buğday ll - 13, arpa O - 7 liraya veriliyor. 
lstanbuldaki bazı şirketler namına &elen alıcılar, ambar
da ~llüm etmek şartile mütemadiyen mubayaatta bu
lunmaktadırlar. • •rdurun umum1 görünüıü 

Bu hal ve fiyatların artı· 
fı, elinde buğday bulunan 
köylüleri sevindirmiştir. Fa· 
kir halk, gıdasını pek pahalı 
temin edebileceği korkusile 
endişeye düşmüştür. 

Cinayeti sevdiği 
adama kaçmak 

1 ~ ~ --- ._.: -.iti; 

~rr·- .. ı 

Keşanda temiz su 
ve elektrik ihtiyacı 
Kasabada 
canh kalkınma 
hareketi var! 

Keşan, (Tan Muhabirinden) - Ka
sabanın hazırlanan planı görülen 

·lüzum üzerine bazı tadilattan sonra tatbik 
edilecektir. Elektrik tesisatı için de bir 
proje hazırlanmıştır. Halkı kireçli su iç· 
mekten kurtarmak için yakında bu derde 
bir çare bulunacaktır. 

Keşanda, bütün Trakyada olduğu gibi 
esaslı bir kalkınma hareketi vardır. Bunla
rı şöyle srralıyabiliriz: 
Kasabanın nüfusu 6.690 dır. Ve 63 köyün idare 

merkezidir. Gelibolu, Istanbul, Tekirdağ ve diğer 

yerlerden gönderilen mallar, pazar mahallinde teşhir 
edilir. 

30.12.936 

Sıvasfa 

yani cer 
Atelyesi 
insaatı 

Burdur (TAN) - Yangın zuhurun arasındadır. Tereyağı 60 kuruşa aatılmaktadır. 

S ıvas, (Tan) - Cer atelyesi inşaatı 1931 yılı 
sonuna kadar bitirilmiş olacaktır. Alelye, 

Sıvcı.s • Erzurum ve Malatya hatlarının 11agon ihtiya
cını temin edecektir. Yukarıki resim, intaatın ifk kısBurclurclo yongm fa/imleri ı•çı•n mı• ı•şıemı•ş? Hayat, ucuzdur. Bir araba odun 120. 200 kuruş 

da odacı, hademe ve bekçilerin ilk GÖÇMENLERİN v AZ1YETt r------------------------
anda yapacakları söndürme işlerini B ilecik, (TAN) - Bahçecik köyünde 16 gün evvel Kasabaya iski.n edilen 69 göçmen 1 

mını gösteriyor. 

öğrenmeleri için 18.zımgelen den ve Ali oğlu Osman isminde biri ölmüş, yapılan ih· ailesi, yeni inşa edilen evlere henüz 
talimleri görüp yapmaları ilbaynnız yerleşememişlerdir. Bu yüzden ev 
tarafından emredilmiştir. bar üzerine bu ölüm şüpheli görülerek tahkikata başlanıl- buhranı hissedilmektedir. Maama.fih, 

Resmi dairelerde bulunan yangın nuştır. Hadise şöyle olmuştur: göçmenler yakında bu evlere geçe • 
eöndürme aletlerinin kullanış ,ekille- Şehriye iımtnde bir karısı ve iki de çocuğu olan Osman, uzun zaman - ceklerinden buhran kendiliğinden or-
ri bunlara öğretilmi9, alanda yakılan danberl gjijU.a hastalığı çekmekte ve bunu gidermek lçln afyon yutmakta tadan kalkacaktll'. 
bir &tef üzerinde talimler yapılımf - l~ Oemanm ka.rI81 da yine b8.hçe clk kfiYftnden lbrahhni ~Uf· 18 te bwaya 1.081 Bulgarya, 
tır. Altı ay evvel Osman, Yenişehire 1.075 Romanya göçmeni iskan edil-

Talimlere birkaç hafta devam olu. giderek bir müddet kalmıf, burulan 1'1 •ı miştir. 2.106 göçmene 370.616 kilo 
nacaktır. istifade eden kanaı. lbr~ ikiae.· IFf,~TZl OR yemeklik, t~.W,Q_~U~ ~hm:nh~k 

Eslci meıorlllr.lar lı.oldmlclı ce evine almıf, bunu haber alan ih- IJI. d -~ •• •• buğday ile 315 öküz, 364 ~ulluk ve 
tiyar heyeti cürmümeşhut yaparak lYı Q eft ~mUTU 30 aiii.'ba verllüilttlı'. Btirdur (TAN) - Şehrin kenarm 
tbrahimi evden çıkarmış, fakat işi B k/ Göçmenlere tevzi edilen 24.263 de-

da gtizel bir tepe tızerinde bulunan mevkü resmiyete koymamıştır. Bun. e iyor kar toprağın tapu ıenetleri de veril-
mezarlıkla fehre giren yolun saj ve dan BOnra İbrahimle Şehriye Abadi- mif ve bütün göçmenler tamamen 
BOiunu işgal eden mezarlık belediye ye köyilne kaçmışlar, fakat orada da Merzifon, (Tan) - Havalar soğuk mUstalıail bir vaziyete geçmişlerdir. 

olmakla beraber güneşli geçiyor. 0-
tarafmdan kaldml!ll1'tır. yakalanmışlardır. Şehriye verdiği i- dun fiyatları çok yüksektir. Bir mer Göçmenlerin ikameti için şehir ti-

lkinci mezarlığın yerinde, belediye fadede "kocasını hiç sevmediğini, o- kep ~kU kuru odun 80 kuruşa sa- pinde 50 ,köy tipinde 84 ev inşa edil•e husust idare tarafından verilen 13 nunla kalıp yaşıyamıyacağını,, söyle- tılıyor. Bu yüzden halkm birçoğu, miştir. 1937 yılı içinde daha 377 göç
bin lira ile bir memleket hastanesi miş, bu sözler kocası Osmana anla- bağlarındaki aiaçlan kesmiye baş • men evi inşasına lilzum görülmek-
J&pılmaktadrr. tıımıştır. lamışlardır. tedir. 

Yine burada bir park vücuda geti- Osman, iki çocuğunun perişan ol- ı'erzifona 600 ton maden kömilril RDITIM İNŞA EDİLDi 
rllecek, temelleri atılmış olan orta mamam için Şehriyeyi yine evine al- gönderileceği haber verilmektedir. Bu yıl esnasında 7 adet yeni köy 
mektep binası da bitirilecektir. ID)ftır. Fakat, kömür henüz gelmemiştir. odası ile lbrice limanına mükemmel 

Osman, 16 criin evvel öldüğü za • ötedenberi köyltlatı bile maden kö- bir nhbm inşa ...:ın .... ;..+; .... Kasabadan bir kilometre uzakta as. •- ..ww....,-. 
man, yatağmm yanmd& büyük bir mUrü yakan Merzifonlular, bu yüz- Keşaıu Gelibolu ve UzunköprUye il mezarlık yapılmasma karar veril

mlftlr. Bu maksatla yakında ameli • 
pta bafJanıJacaktır. 

parç_a afyon hulunınUf, ölümü müte- den çok sıkıntı çekmektedirler • b wl l 1..---1- akla 
akip Şehriye iki. "OCUgwunu yalnız bı 111111 - - - - - - - - - - - - - ag ıyan taş yo unun UU4roUA mı 

~ -•ZZWL..>4 · ·· · · edir 
ratarak evden kaçmıştır. Bu firar, KOÇUK MEMLEKET ile koprUier tamır edil~ekt .. Ke-
şüpheleri Şehriye üzerinde toplamış- şan ile Enez arasındaki 64: kilomet-
tır. TahJdkat, hakikati meydana çı- HABERLERi relik taş yolunun inşası da takarrür 
karacaktır. • Ba.bkeslrde Mlthatpaşa Dtoku. etmiftir. ' 

lunun soba bacuı tutofmlllt mu.. Ketanda grip aalgmı vardır. Köy -
allim, hademe ve ltfılJye tara • lerde sıtmalılara tesadüf edilmekte -
fnıdan söadürülmüı.ör. dir. Fakat, bu hastalıkla mUcadele 

Mabmuthiaar Tekede · 
Mektep 

Ilgın - Mahmuthisar Teke köyilu 
de, Muhtar Hakkı Ertekin ve arka
daşlarmın gayretlerile beş odalı bir 
llkmektep binası yapılmıftır. 

• 8iva&lll Kayadibi kammaana bağ eden heyet mil&t>et neticeler elde et. 
h Güney köyünde şaırbon hasta. mektedir. Kasabamızda, Kızılay ku
hğmm önü alınmıştır • nımu tarafmdan idare olunan bir 

• Slvasm inhisar lda.resi istasyon hastane mevcuttur. 

Bahkesir Halkevinde Temsil 
yolu tberlndekl yeni bfnasma YAKALANAN SOYGtJNCULAB 
taımmlffa. Jllaum yanmda S Bundan iki ay evvel Karahisar kö
mllyon kilo tm alaeü: bir W - yünde mütekait öğretmenlerden Mus 
bar ve ....., ınap_, da J& • tafanm evi ile SeydiköyUnde göçebe 
pılnuştır • bir çingene ailesinin çadınna baskın 

• Adana belediyesinin koyduto yapan ve kaçmıya muvaffak olan 
kupa için karşılaşan Adana ld. hırsrzlar, jandarma kumandanı Fa -
maayu.rdu, 'l'ol"Oll ve Seyhan ruk Onayın takibatı neticesinde ya -
spor klipleri ~lan 40 Ura ha. kayı ele vermi,lerdir. Bu 16 kiıpiyi 
sdat bırakmıŞ, bu para seyli.p mütecaviz hırsız çetesinin Hüsevin 
fttiket2ledelerlne verllmlştlr • adındaki bir eleba9np da. tstanbulda 

• Dörtyolun Başlamış köyünden yakalanarak Kaşana getirilmiştir. 
Mehmet ollu Avni, değhmftde Köylerin hemen dörtte birinde o
bufday öğütürken, değirmenJn kul vardır. Kasabada tam teşkilatlı 
tafı kmhp \bıeıhıe döpnöıf ve ilk okulu bitiren yavrular orta tah
ölmüttttr • sil için Geliboluya, Edirneye veyahut 

• Adana Halkevlala yeni blum as- başka yerlere gitmek mecburiyetinde 
falt eadde tasertade on döaöm- dlrler, Bq aebeple Keşanda bir de or 
ilk bir ar8llihle yapılacak, ta okul açılmasına ihtiyaç vardır. 

plim ~ ...... ~-
tır.. A.clanada Fakir Çocuklara 

• .&-.. llalk8"blhl t.tlp ettlil el- Y arclnn 
rnifli ikt11at ve tasarruf hakkında bu l'lt eymdan bu puıan1an iti- Adana - Türk Maarif Cemiyeti-
hafta içinde bir müsamere vermif • bann her pu.aı- libltl Demir- nhı orta okul ve lisedeki fakir tale-
lerdJr. MUeamereye Qazl, Mithatpak· k&prlı ........ ~. be için açtığı yurt, yeni olmakla be-

evi tarafından bir mUsamer• p. 6 lylCll Okulları talebesi iftira • i\dana -.ıtllkasr ltJ datresl lmlr- raber, iyi çal.,maktadır. 32 talebe 
" ve .. V8fU1'9 iktisat" aclll etmifltrdir. Yukarıki resim, "Yaşa- li~ ltbaıp Ddtfettlsl Mehmet burada yatmakta ol~uklan gibl Jo -

1plyee eın1lftmlftlr. ..,. lkt..at" R,iyesini t.msıl edenleri AJf ~ taJ'ht ~ lwıtada günde üç övün yemek ye-
vram milnuebetila hazırlıkla • gasteriyor. 119 o FM• r n a o ar • r ;w- - makte çok muht&G olanlarma çama-'I sa .. 

1t.ıtl ;en Jlk okul talebesi P.', ayakkabı ve kite.p v~ 

Bulgurca köyünde 
geçen hadisenin 
• •• •• 
ıçyuzu ne r. 
İzmir, - Omna OVMll zabrtaıt~, Bulgµ,rca kö.yttnde t~!F 

li bir alemde qıkan bir hadiseyi tahkik-iUl-Jint§gJ:tldür. ZaJ,\ 
altına alınanlar, müdahaleye gelen zabıta memurlarına 
kapıyı açmamak gibi çirkin bir harekette de bulunmU§lar· 
dır. 

Hadisenin anlaşılabilen cihetleri şunlardır: 
Narlıdereli Muharrem, Paşazade Halil, Ahmet Qğlu 

Hüseyin, ve Murtaza ile Halilin metresi olduğu söyleni· 
len 16 yaşında Fethiye rakı içmek için Bulgurca köyünde 
buluşmuşlardır. 

Paşa Zade Halilin refika·! 
sı, Fethiyenin gelmesinden 1 E b d 
müteessir olarak dönmüş- r aa a 
tür. Köy halkından bir kaçı 
daha bu aleme iştirak etmek 
üzere gelmişler, fakat hazır 
bulunanların vaziyetlerini 
beğenmiyerek dönmüşler· 
dir. 

Rakı masası başında Halil ve 
Fethiye ile Hüseyin yalnız kaldıkları 
sırada, henüz anıa,ııamıyan bir se
bepten dolayı aralarında kavga çık -
mış, Halil ta.banca kabzası ile HUse
yini başından yaraladıktan sonra cı
kıp gitmiş, bu aralık birkaç el silah 
ta aWmıştır. 

Merkezden gönderilen jandarma, 
Muharrem ile Halili ve Fethiyeyi ya
kalamıştır. Hüseyin hastanededir. 

T arikal ôyini yapanlar fevlif edileli 
İzmir, (TAN) - Bulgurlu köyün

deki içkili toplantının ayin yapmak 
maksadile hazırlandığı zannedilmek
tedir. Halil, MUrtaza, Sami, Halilin 
kardeşi Mehmet İsmail, Halilin da· 
yısı Halil, arabacı koca kafa Hüseyin 
ve Haydar tarikat ayini yapmak su· 
çundan tevkif edilmişlerdir. 

Balıkeairde Adana Felaket· 
zedelerine Yardım 

Balıkesir - Elde edilecek varidat 
Adana feliketzedel rine tahsis edil
mek üzere tehrimiz İd.manyurdu. İd
mangücti ve ldmanbirliği anumıda 
futbol müaa1*kalan tertip olunmuş
tur 

Dükkamnda Müşterisini 
Döven Demirci 

Balıkesir - Dü"imma gelen 
bir müfteriyi döven Demirci Süley -
man o wlu Salim ve kalfasi Ahmet, 
Me hu Suçlar K ununa tevfikan 
muhalwne edilmlfleı, Salim bir ay 
hapae ve 25 lira para ..-aema ~
tbı olm 

bir adam 
yandı 

Erbaa, (Tan) - 1'ebir mahalle
sinde, Zileli oğlu Hüseyine ait bir 
ev ve tütiin hevenkleri ve bir kısmı 
eşyasile birlikte yanmıştır. Evde mi· 
safir bulunan bir yabancı da alevler 
arasında kalarak kW olmuş, ceaedi 
enk z arasından çıkanlmıştır. 

Yangının se'beıbi maliim d~ctlf~ 
Do uz nüfuea varan bu hane halla 
evsiz ve tamamen parasız kalmıf • 
lardır. Erbaa halkı tarafından ken
dilerine yardım edilmektedir. 

Bandırmada Bir 
Araba Den·ze 
Yuvarlandı 
Bandırma - Yüklü bir araba, 

hayvanının ürkmesi yüzünden lake. 
le meydanında dgpize yuvarlanmJf • 
tır. Arabacı ve lflmallar denize gl • 
rip h yvanın k umlarmr ke8DÜfld• 
bu ur ti onu den~ 
sonra arabayı d bin ınt1fldü'ija c» 
nizden çıkarını lardır. 

Bir Tahsildar 
Tevkif Edildi 
Karaman - Al dağ 

maliy tahlildan Saff t, llltl._,_ 
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Mütarekede Türkleri 
imha siyaseti geniş 
ölçüde yapılmıştır 

Adliye 
Terfi 
Listesi 

SAGLIK ÔGÜTLERi 
Zirai Kalkınma 
için çalışmalar 

[ Baıı 1 incide] 

FranS1z neferine mulcabil yerliden iU adam lcurıuna dizi/,.cel ve bunlar 
~ura ile intihap olunacalctlf. 

3 - Bir haneden silôh attlma o hane yalulacalcflf. 
4 - Hülcumeti Osmaniye memurlanntn böyle bir /raf vulcuunJa der

hal hakkı idare ve hakimiyetleri islcat edilecelctir. 
5 - Küçüle bir lrôdise vulcuunda solcalclar mitralyöz, bomba ve gazli 

mermilerle ateı altına altnacalcfrr.,, 
Bu beyanname, Müdafaai Hukuk'un (heyeti temsiliye 

ı:aınına Mustafa Kemal) imzalı ve 8 Kanunusani 920 ta· 
rı~Ii beyannamesile bütün Müdfaai Hukuk şubelerine ta· 
tnım edilmiş ve "Sıvasta müteşekkil Anadolu Kadınları 
Müdafaai Vatan Cemiyeti" tarafından İtilaf mümessil
leri nezdinde protesto edilmiştir. 

Yugos!av 
Bulgar paktı 

[Başı 1 incide] 

imiihanı 
Biz Geçirdik, 
Fakat Fransa? dan bazılannı ne için endişeye dü • 

IUrebildiği mezkur mahaf ilde anla • 
lılanuyor. 

Eh 1 
(Başı 1 incide) 

em.miyetle kaydolunduğuna gö-
re, bu paktın ilk tesiri bilhassa daha 1 Hala üslüne hata 
geçen senelere kadar sulh için en zi- A nkara nilnferit sulh muahe-
Y&de tehlike arzeden A vnıpanın bir desini diplomasi nezaketınin 
iaanunda muahedeler tadilciliğini o~ en basit icaplarını unutarak bize kar. 
tadan kaldırmak olacaktır. '' alman taahhütleri bizim hiç habe 
Kardeş Bulgar milletiyle daha sı- rimiz olmadan Suriyeye devre kal

ı., bir dostluk istiyen Yugoslav efkl. kışmak en büyük bir hatadır. Sonra 
n umumiyesi nazarmda bir Bulgar • bu nıuahedeyi imza eden ve Suriyeli
Yugoelav dostluk ve ademi tecavüz lere karşı tahsen bağlı olan M. Vie
muahedesi Balkan sulhü için yeni bir not'yu bizimle görüşmek üzere mu. 
garanti teşkil edecektir. rahhaa diye göndermek iıkinci bir ha
Türiiye Ye Bulgaristan • Yugos/a._ tadır. Sancakta son dakikaya kadar 

ya anlfJlması ~ız. memurlarının devam ettir-
Belgrat, 30 (TAN) _ Tevfik Rllş- ~ılderi ımha hareketi hata ıkelimesile 

U1 Aras Vreme gazetesinin muhabiri- ifade edilemez. Cinayet sınıfına ge. 
ne beyanatta bulunarak, Yugoslavya. çer. w 

nın Bulgaristan.la daimt dostluk ve Eg~r Fransanın saiki böyle şuur-
ademi tecavüz müzakereleri hakkın- suz hır menfilik ise nasıl olsa müs
da Balkan antantı devletlerine malu- bet bir noktada bir an.aşmaya varı 
mat verdifhü anlatmlfbr. na. ~ bö* lı!it M'Jit'"1\ 
Bul~stan ile Yugoslavya mtlza • lr~ açık ve a.mlml bir n1111m,. 

kereleri her tarafta ehemmi tl neticesınde varrlma"r Tilrk ~ns11 
karşılanmaktadır. Hadise Balk:a~ ~ostluğu ve Yakm Şan!nn istikrar1 

·· betl · h t b lmn Jakımından elbette daha çolr sırzu E' 
rm munase en ve ya a ı a ın- 1 kb" ~· 
dan büyük bir önemi haizdir. 

1 
ece ır.:ı~·· ' · 

Ankara, 30 (Hususi) - Adliye Ve
kaletinin iki yüz kırk ismi ihtiva 
eden adliye terfi listesini hazrladı • 
ğını evvelce haber vermiştim. Yük • 
sek tasdikten çıkan ve dün alakadar. 
lara tebliğ edilen kararnameyi yazı. 
yorum: 

Yerlerinde terfi ettirilenler: İzmir 
icra hakimi İsmail Hakkı, Ankara 
ceza hakimi AbdWkerim, Ankara ic
ra hakim muavini Ali Kemal, Edirne 
Cümhuriyet müddeiumumisi Edip, 
İzmir sulh hal<imi Ahmet, Ankara 
hukuk reisi Vehbi, Tekirdağ azası 
Abdurrahman Ziya, Sıvas müddeiu -
mumisi Osman Asım, Balıkesir hikL 
mi Arif, İzmir icra mua,ini hakimi 
Nimet Hamdi, Diyarbekir adli ihtisas 
hakimi Sadıit. Trabzon hukuk haki • 
mi Mehmet Nuri, Erzincan reisi Ab· 
dullah, Izmir ticaret reisi Mustafa 
Necati, Muğıa müddeiumumisi Ra· 
grp, Bursa ceza bakimi Mustafa Nu. 
ri, Antalya hukuk hakimi Rauf, Sun. 
gurlu hukuk hakimi D0nriş, Manisa 
reisi İsmail Rasim, Maraş reisi Un • 
gur, Kocaeli reisi Nail, Manisa 
müddeiumumisi Rifat, Mardin huıkuk 
hakimi Mehmet Emin, Ordu hukuk 
hakimi Mehmet Hilmi, Tokat müddei 
umumisi Ali, Zonguldak müddeiumu· 
misi İsmail Hakkı. İzmir ceza haki _ 
mi İsmail Kemaleddin, Aydm müd • 
deiumumisi Raşit. Samsun müddei •• 
umumisi Et.em, Burhaniye milddeiu. 
mumisi Haydar, Aydın reisi Ahmet. 
Mitat, Eskişehir reisi İbrahim Etem. 
Sinop reisi AbdUlnazif, Zonguldak 
reisi Ekmel, Manisa hukuk hakimi 
Galip, Söıke hukuk hakimi Ali, Ada • 
La hukuk hakimi İbrahim Senih, Ba
lıkesir ceza hakimi Hüseyin Hasbi, 
Nevşehir reisi Ömer, BW'8a hukuk 
hakimi Hasan Hilmi, Ordu reisi Ah · 
rr.et Cevat, Bursa huıkuk hakimi Arif 
Sım, Bursa ceza hakimi Mustafa Nu ... ~ ....... ....... 
Sabir, Palo sorgu hlkimi taman Hat. 
kı, Ştbtnkarah1sar reisi Cemal, Diyar-
lıekir müddeiumumt muavini Meh • 
met Sadık, Rize müddeıumumt mu -

Mevs m er 
Birçok hastalıkların mevslınler • 

le munasebetleri olduğunu herkes 
bilir. Hele salgın hastalıklar her 
mevsimde başka başka olur. Mese
la zatürrıe hastalığı, sal&ın me
nenjit, difteri, goğus hastalıkları, 

şiddetli romatizma kışın ve ilkba • 
harda daha ziyade olur. Buna kar
şılık tifo, dizanteri, poliyamiyelit 
hastalığı yazın ve sonbaharda ar
tar. 

Bu mevsiıv farkı neden ileri ,e. 
lir?. 

Daha mikroplar bilinmezden ön
ce, hekimler, bu farkı sıcağa ve so
ğuğa hamlederlerdi. Mıkroplar 
keşfedildikten sonra mevsimlerın 

mikroplar üzerine tesiri olacağı 

hatıra ıeldi ve o yolda bir çok tet. 
kikler yapıldı. 

Vakii yaşıyan her cisim gibi • 
hatta hayatı olmıyan cisimler &i 
bi • mikroplar da mevsimlerin se
bep oldukları değişmelerden mü • 
teessir olurlar. Fakat şimdiki fi
kirlere göre mikropların mevsimle. 
re göre daha çok, yahut daha az 
zehirli olmaları ikinci derecede ka
lır • 

Hastalıkların mevsimlere ıöre 

değişmesinin en büyük sebebi, 
mevsimlerin insanlar üzerindeki 
tesirleridir. Bu yoldaki tetkikler 
henüz pek yeni olmakla beraber 
şimdiden hasıl olan kanaate &öre 
insanın hali, kıştan ilkbahara, yaz
dan sonbahara doğru değişir. 

Zaten bu yolda kat'i bazı bilgi • 
ler de elde edilmiştir: Bir kere ka 
mınızın içinde kırmızı kürecıkle -
rin sayısı mevsime göre değişir. 

lkincikinun ayında en az olduğu 

halde, temmuzda en çok olur. 
Akciğerlerin havadaki oksijeni 

tutmak hassası ilkbaharda ve son. 
baharda en yüksek derecesini bu
lur. Yazın ve kıfın bu hassa aza
ltr • 
Kanımız ilkbafiarda ve sonbL 

Yeni miaa.km akti için ötedenberi Emniyet ômili 
avini Doğan, Kayseri reisi Sait, Yoz- M a a r t f iş 1 eri 
gat reisi İbrahim Etem, İzmir bu -

D ışişleri Bakan VektHn;.,, +,.mıı• kuk reisi Hüseyin, Burdur reisi Sey-• 1 ç·ı n mu•• h" ı m hazırlıklar yapılmaktaydı. Kral Bo
risin Yugoslavya naibi hükflmeti 
Prens Pol ile görüşmesi, M. Köeeiva· 
nofun M. Stoyadinoviç ile Belgratta, 
M. Stoyadinoviçin M. Köeeivanof ile 
Sofyada miilikatı, bu miızakereleri 

ettiği diğer iki mesele de bizi yit Yahya, Gaziantep reisi İbrahim 
her türlü endişelerden koruyan iki Etem, Konya ceza hi.kimi Abdüliziz, 

bazırlamış bulunuyor. 

T evlilc Rüıtü Aras dün lıarelce# 
eHi 

Atina, 30 (Hususi) - Tllrkiye Ha
dciye Vekili terefine verilen dün ak· 
pmld resmi ziyafetten eonra Tevfik 
Rüştü Aras Yunan Hariciye mUate§a· 
n Mavnıdia de hazır bulunduğu hal
de tekrar müzakerelerine devam et. 
mitlerdir. Bu müzakerelerde umumi 
aiyaat vaziyet ile dört Balkan devle
tini allkadar eden bütün meseleler 
tetkik edilmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik RUt 
to Aru bugün öğle üzeri Kral tara
fından kabul edilmittir. Kral, Tev
fik Ru,tü Arasa pek aamiınf iltifat
larda bulunmuştıur. 

Tevfik Rüştü Araa bugün uat 14 
&le Romanya vapuriyle Iat&ııbula ha
reket etmi§tir. 

Hariciye Vekili, nhtmıda, Bapekil, 
lfariciye Müstep.n, Türkiye, Yugos
lavya ve Romanya elçileri ta.rafından 
tefyi edilmi§tir. iskelede toplanan a
hali Türkiye Hariciye Vekilini hara
retle alkıfl•mıtlardır. 

Ballan Konseyi 
Atina, 30 (Husuaf) - Bura gaze

telerinin Belgrattan aldıklan telgraf
larda Tllrldye Hariciye Vekilinin te
eebbilsU üz.erine tubatta Atinada top.. 
la.nacak Balkan antantı devletleri kon 
meyinin on gUn eonraya bıralnlmaaı 

iatendiği bildirilmektedir. 

Müşahitler 
[Başı 1 incide] 

lllrf, kaYJtlar üz.erinde tahrifat yap
lnınıya bqlamıştD'. Bu müthiş sah
leki.rlığı haber alan halk arasında 
\ıtıyUk bir heyecan başgöstermiştir. 
't'aııritat bilhaua Ferıkhan, Bilin. 
YI lakenderun mmtakalarmdaki nü
:: k&1Jtlan Uzerinde yapılmakta • . 

milhim amil vardır: Bunların biri Afyon reisi Yahya Sezai.Muş eorgu Tahsisat ayrı'dı 
lngiltereye, diğeri Yugoslavyaya tam hi.kimi Mürşit, Afyon hukuk hi.kimı 
emniyettir. Mekin, Balıkesir müddeiumumisi HU- Belediye vilayetin 937 mali yılma 

lngllterenin İtalya ile Akdeniz an- seyin Arif, Gole sulh hlkimi Hamdi, ait bütçesini tetkik eden daimt encü
laşmasmda harpten evvelki emperya Afyon icra memuru Ali, Izmir hukuk men, yeni bütçede Maarif tahsisatını 
list anlaşmalan yolunda bir hakimi Bilal Hilmi, Ankara hukuk re- geçen senelere nazaran mühim mik· 
-ı .. 

1 
ediğin cak 'k' oyun isi Naili. Afyon müddeiumumisi Meh· tarda çoğaltmıştır. Yalnız yeniden 

6"'"'enm e ~e ~ 1 1 memleket met Tevfik, Kütahya hakimi Mehmet, mektep inşası için 100 bin lira tahsi· 
arasındaki gerginlıgm bertaraf olma- Konya reisi Mehmet Sadık, Kastamo- sat konulmuştur. 
sı ve Aklenizde huzur ve istiıkrır hil- nu hakimi Emin, Artvin müddeiumu- Şehir ve köylerde yeni mektepler 
küm sUrmesi namına hareket edildi- misi Ali Riza, Kastamonu müddeiu · açmak için mühim miktarda tahsisat 
ğine tam emniyetimiz vardır. mumisi tıhami, Denizli hukuk hakimi ayrıldığı gibi birçok çocuk bahçeleri 

Yugoslavyanm BulgaristanJa an- ~i .Hakkı, Hayra.bolu müddeiumu - açmak, muallim ve çocuk kamplanru 
lqması hakkında da derhal şu hUk- mısı. Hpan H~~di, Kastamonu reis! . . . . Nun, Uşak reısı Mustafa Erden, Mug çoğaltmak için de bütçeye para ko-
mü veıebilınz. Yugoslavya Balkan la reisi Mes'ut, Şavşat müddeiwnu • nulmuştur. 
Birliğinin çerçevesi içinc.e har~et et- misi Hamdi, Çorum reisi Ali Afif, Yeni bütçe tatbik edilir edilmez ev
miştir ve Balkanlarda sulh ve istikra- Çankrn reisi Tahsin, Gelibolu hukuk veli. Çekmecede büyük ve yatılı bir 

rm bir kat daha artmasından başka 

h~bir emele ti.bi olmamır.ır. 
Böyle bir hükme varmak için :rrıi 

temmim maltimat beklemeğe de ihti 

yaç görmeyiz. 
Bugünkü A vnıpa için en hayırlı 

sulh ve huzur i.mili bir kısmı mem
leketler arasında bu yolda hudutsuz 

ve karplıklı bir emniyet kurulmuş 

bulunmasıdır. 

Franaa ile olan münasebetlerimiz. 

de de en büyük emelimiz fUdLr: Ha
tay işinin kökünden halledilmesi ve 

Fran.saya karşı İngiltere ve Yu

goslavya hakkında duyduğumuz em
niyet yolunda bir emniyet duygusu 
husule gelebilmesi ..• 

Ahmet Emin YALMAN 

Bir Adam Otomobil Altm• 

• Can Verdi 
Evvelsi gece Zeytinburnunda bir 

facia olmuttur. Necatinin idare et
tiği otomobil, Hayri iaminde birisine 
çarpm.Jf ve ağır surette J :ı.ralamıştır. 
Cerrahpqa hastanesine kaldırılan ya 
ralı dün ölmüştür. Cesedi muayene 
eden tabibi.dil Salih Haşim gömWme
sine mUsaade etmiştir. Müddeiumu
milik, toför "aldaıMta t'\Jıldkat vap. 
makt.adır • 

hiı. kimi Hamdi · · ılkmekt.ep kurulacak ve buraya bü • 
lstanbu~ adlt ihtisas hlkimi tün cı' k .. 1 · . "lkm kte var oy ennm ı e p ça • 

Atıf, lstanbul sulh hakimi Mustafa, ğındak" k1 1 k k ı çoou an parasız o ara a-
Hayred~,. Ankara sulh hakimi Sü- bul edilecektir. Yalnız, her talebe 
reyya, mır müddeiumumisi Asım, mektebe r k k .. 1 . d k 
Üsküdar hukuk hakimi İrfan, lstan- tiri ge ır ~n oy. enn e~ erza 

bul ti t 
. . F . Ç . . ge P mektep ıdaresıne teslım ede-

care reısı aız, orum reısı . 
Mehmet HulUsi, lstanbul adli ihtisas ceklerdır. Mektep idaresi bu erzaklar-

müddeiumumisi Mehmet Mitat, 1s • ~a yemek yaptınp Maarife yük olma· 

tanbul asliye hukuk reisi Suphi, Ça- an talebeye yedirecektir. 
nakkale reisi Cemal, lstanbul asliye Bu mektebin yanında geniş bir ara
hukuk reisi Ahmet irfan, lstanbul zi alınacak ve burada ders saatleri 
ağır ceza reisi Mehmet Refik, Bitlis haricinde talebeye ameli ders ve zirai 
sorgu h~i~ Nuri, lstanbul asliye tatbikat yaptırılacaktır. 
hukuk reıaı Mehmet Zeki temyiz ra- n · 
portörU Mustafa, lstanb~l asliye ce- .e~~e b~ me~tebe bir ~e san'at tu-
za reisi Sadettin, lstanbul müddeiu- ~sı ılavesı düşünUlecektır. Bu suret
mumi muavini Mehmet thaan, Bit • le köy çocuklan hem şehir hayatına 
lis reisi Ali Hikmet, üaküdar ceza alııtmıacak hem de kendilerine tam 
hi.~iml ~ehmet Emin, Kemah müd- devreli ilk ı:.,hail verilmiı olacaktır. 
deıumumiai Memduh, lstanbul aall-
ye hukuk reisi Mahmut Sallhaddin 
Çatalca hukuk hlkimi Şevket, Bur ~ 
sa hukuk hakimi Mustafa Lutfi. E
dime reisi İbrahim Hakkı. 

ilk Tren Yarın Kalkıyor 
Yarın sabah Edin.eye gidecek ilk 

trenin Devlet Demiryollan Ummn 
Müdürlüğü namına hareket edeceği 
için yapılacak merasimde bUyilk, kU
çUk bütün memurların hazır bulun. 
malan vali tara.L'ırufan allbdarlan 
~trihnietfr. 

Emniyet T qkilatmda Mü· 
tehaaııı Memurlar 

Emniyet umum müdürlüğü, za • 
bıta teşkilitmm fen &'tSmını takviye
ye karar vermiştir. Bunun için evve 
la birinci amıf viliyet emniyet mü
dürlüklerinden baflanarak fen kISllD 
larmm ellerindeki vasıtalar en aon 
modelleri ile değiştirilecektir. thtl -
1U kazanmak için b'l..Q memurlarm 
muhtelif Avrupa merkezlerlP• ı&ı -
ıtertlmeai mnhte111eldlr. 

LOKMAN HEKiM 

ve ınsan ar 

(Başı 1 incıde) 
amin tetkiki en kı a bir zaınandi. ya
pılacaktır. İpekbocekçılıgi işleri ipek 
boceği tohumu yetiştirilmesi, mua
yenesi ve satılm ı hakkındaki ka • 

harda daha ekşı olur. Yazın ve kı· nun layıh ı ile ttltün kanunu ıayıha
şın ekşilik azalması bazı hastalık· sım. Kamutay ziraat encümen: 1ıafta 
lara karşı daha ziyade istidat ve. içinde gorüşecektir. 
rir. Encümen bugtlnkP toplantısında 

Kışın vücudümüzün ağırlıgı ar- meml ketten çıkacak veya memle • 
tar, yazın azalır. Bunu zaten pek kete gırc ek ür tme vasıtalarının 
eskidenberi herkes bilir ve kışın in· yasak edilme i ve ya akların yaban
sanların daha çok yediklerıne haın. er memleketlerın yasak maddelerile 
leder. Öyle ama, kışın ınsanlar ne- • d • ıştırılmesi ı d ır olan k nun pro-
den daha çok yerler? Bır taraftan j sini gortl müş ve tetkıklerinı bi • 
soğuğa karşı dayanmak için, da· tinnı tir. Bu kanun Zıraat Veki.le
ha fazla kalori sarfetmek ıçin. Fa. t ne vabancı m mleketlerden her 
kat kışın soğuk duymıyan insan- cins nebat ve hayv nat üretme ve • 
lar da yazdan daha fazla yerler. 
Çünkü kışın vücudun içerisinde, sıtalarının memlekete gırmesını ve-
nesiçlerin arasındakı beslenme işi ya m '11leketten çıkma mı tahdit ve 
daha şiddetli olur . yasak etmek ve yasak edılmi 1Pnn 

Kış mevsiminde karaciğerin a- memlekette ı tih al ve tamimi fay
rasındaki yqlar azalır, çünkü bu d lr ~o " l n madd l ri müb dele su
yağlar şeker haline ieçerler. Bu. retile dı n çık rmak salahiyetini 
nunla beraber adalelerin arasında- vermektedır Ziraat Vekaleti bu ka
kı şeker kış mevsiminde azalır, nunla memleketin bütiın i t hsal mad 
ilkbaharda çoğalır . de1eri üz rinde g n· bir kontrol 

Çocukların kanında difteriye hakkma s h"n olmaktadır. 
karşı koyan antroksin, birinci ve Yeni tüfün ekim mtnfalcalar1 
ikinciteşrin aylarında çoğalır, Yenı tıitıin kanunıle alım mmta • 
sonra azalmıya başlıyarak mart • kaları çok genişletilmektedır. Bu a. 
tan mayısa kadar en az nisbette rada Sıırt Ktltahya, Van, Seyhan, 
bulunur Bılecık, Muş. Bolu, Çanakkale, De· 

Mevsimlerin vücudumuz üze- nizli. Çorum Amasya Aydın. Edir
rinde böyle tesirlerinden canımızın ne, lstanbul. Bursa, Tokat, Samsun 
sıkılmasına hakkımız yoktur. Mev- Diyarbekir, Sınop, Manisa, Trabzon, 
simlerin tesirleri bir taraftan bi. Kırklareli . B !ık ır Kocaeh. Malat. 
ze türlü türlü hastalıklar getir - ya. Mu ·ıa. Gazia tep ve İzmir vila· 
mekle beraber, bir taraftan da me- vetl"'"' in ,,.,.0 ·!\ k sımlarmda zeri • 
deniyet mevsim değişmelerinin te. yat hakkı verilt>ccktir. 
siridir . 

insanların zek!sını arttıran en 
büyük sebep bu değişmelerdir. i
nanmazsanız daima sıcak olan Af
rika ortasındaki ve daima soğuk 
olan kı.ttuplara yakın memleketler. 
deki insanları hatırınıza getıriniz. 
Oralardaki adamlar daima uyuşuk 
medeniyetsiz oldukları halde, me
deniyetin mutedil dedığiıniz. ınev
alm detltm•lerine maruz memle . 
ketferde crkmuı V9 ilerfemesl el 
bette bir tesadüf eseri değildir 

bORSA 
SO BİRİNClJ<ANUN ÇARŞAMBA 

Paralar 

A ı ı 1 

Sterlin 618.-
1 Dolaı 124.75 

20 Fransız u. 114.-
lO Lue1 12u.-
'"' Be11;ılr.• tr. 84 -
ZO Drahmı ı9.-
4U llvıve tr S6'ı -
lll Lev• 20-
l Flonn 63.-
20 Çekoılovals lllro 75.-

ı s 1 "" 20.-
1 Marlr '25-
1 Zlot 20.-
Penıo 20.-
'' 1..e' ı, -
Dınar 48.-
""el lf\l.ona 311 -

Altn 1014.-
Banknot 243.-

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Mılano 
Brlikıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterda\4 
Praı 
Vıyana 

Madrıd 
Berlin 
Var$0vla 
Buda peşte 
Bu kreş 
Belırat 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

1altoilôt 

,19-
0. 931 

16.985 
ıs.o .. 
4.7D2S 

88.2075 
3.4515 

64.62 
1.4483 

22 6875 
4.24 
7.5275 
1.9712 
4.215 

4 3215 
0825 
34 49 

2 49 
25 02 

3.1332 

Anadolu 1 ve II kupon kdik 
" ll 

Eılıam 

-nadolu 3 60 
Merkez Bankala 

lıtılrrr•l•r 
Türk Bora& 
Erıani A. B. C. 
Sıvaa - BnanllD 1 o 

• 

s. t 1' 
620 

124.75 
111.-
12s.-
t!ı.-

23,-
:ı ~.,, -
66.-
ao.-

28.-
22.-
23.-

52-,, -
1015.-
245.-

621.-
0.792, 

17.02 
15.025 
4.6875 

87.9225 
3 4392 

64.4125 
1.4432 

22.6135 
4.2275 
7.525 
1.9654 
4 2012 

3075 
107 89 

34 38 
2 71 

2s ıo 
sıuı 

23~ 
lt.50 

22.70 
96.75 
05.
es.-

Bir Talebe Yaralandı 
Dl1n sabah Çabada bır otomobil 

kalU1 olmuttur. Şoför Hayrının i· 
dareaindeld 2900 numarab otomobil 
<.;apada tramvaydan inen Meryell' 
ıaminde bir talıbeye çarpmış ve muh 
telif yerlerinden tehlikeli surette Y&· 

rsııl&JD~ 

Kayak lç·n 
iki Mütehassıs 
Kış sporlarının tamimı iç n A vua

tralyalı iki mütehassıs getirtılmi§tir. 
Hıms Matem ve Kark Ban ısminde
kı bu mutehassıslar dun şehrimıze 
gelmışler ve Muh1ddin Ustündağı zi· 
yaret ederek goru miışlerdir. 

Mütehassıslar, evvela elli çıft Be· 
ledı~ yfrmi çift latanbul Maarif Mü· 
dıirlugu, yırmi çıft Manısa villyet~ 
yırmi çüt Bursa vilayet ve iki çift te 
Çorum vılayeti hesabına kayak ya
pacaklardır. Daha sonra kendılerın

den antrenor olarak 1stıfade edilecek
tir. 

Bir muallim lcafilesi UluJağo 
gidecelc 

Maanf Veki.leti muallımler arasm
da dağ sporlarının tamım etmesıne 

karar vermış \e bu maksatla orta ve 
ilkmekteplenn mualhmleri arasında 

bir teşkilit yapılmasını lüzumlu gör
müştur. 

Ramazan bayrar.ıında bu maksatla 
Uç Maarif milf ettişı taraf mdan Ulu· 
Jağda yapılan tetkikatın neticeelrini 
bildiren rapor Maarif Vekaletine gön .. 
derılmiştir. 

Onümıizdeki Kurban bayra 
mualhmlerden mürekkep bir 
Uludağa gıderek ilk tatbikat tıaı-
aklardır. 

RUJU 

Kadınlann ve ıüzellerin Ye ıenç 
lerin hayati istekleridir. Sabit, 
açık, orta ve koyu renkleri var. 
dır. Ruj 60, Allık 35 kmattur. 

Huan depom: latanbal, ~ 
ra. Bevoflu. Reaiktat, Eelritehır. 
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No. 30 YAZAN; Z. Şenay 

imparator: "Halil Beyi Bugün 
.. Ordu'arınızın Başına Geçiriniz. 

Aldanmazsınız.,, Dedi , 
' Sarnym büyük salonuna, fe\'.<ala _ 1ı de oır zıyııet ve ihtişam verilmişti. lznik saraymda .• 
Türk heyeti için de, hususi bir ma- Biza.nslılann avdetinden bir gtin 
hal tefrik edilmiştL bs?n

1
ra da, Orhan Bey oğlunu alarak, 

ın erce ·· ·d 
Halil Bey, koluna girmiş olan betl" . suvan en mürekkep hey -

157 
Birinci 

mükafat 
Kazanmıştır. 

her hususta 
teminatlıdır 

Herkesin zevkine 
uygun yegane 

saattir. 

Cep.kol ve 
spor saatleri 

, KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAD-A 
KURU 
B İ ~ 

Ç~ŞM[ 
VAZİ Y E:Tİ N OEOİD 

ONU r:-AİZL~ 
gAN k'AYA VE:l?İN}Z 

imparator tarafından büyük salonn h 
1 bır alayla Uznık) tnlrl sarayına 

ti
. ·

1 
• areket etmişti 

ratoriçenin bulunduğu yere götürü- .. Bızansl~lar, çok büyük bir sevinç / ge n mış.. Alkışlar arasında, impa- ··· l 
lerek, henüz on yedi yasında bulu _ 

1~~?.eler?1· Çünkü; Türk dostluğu, 
nan Prenses (İren)in eİi, Halil Be- b~yük Bızans ülkesine bü)1ik bir em-
yin eline verilmişti. nıye~ ve saadet vermişti. ~!111••••••••••11•m:::•am••ıc::::ısme •:ı:m•1r.mmmma 

'-IU~USİ Ş'ARTlARtMIZI 
SORUNUZ 

İmparator, hazır bulunanlara kar Bızans köylerini tehdit eden al<m. 
şı bir nutuk irat etmiş.. Türklerin 1~ ar~ası, derhal kesilmişti. Artık 
tarihi şeref ve kıymetlerinden bah- b~tun Bızans çiftçileri, hlç'bir korku 
sederek: hıssetmeden bağJannda, bahçeJerln _ 

- Bu kahraman komşularımızla de, tarlalarında rahat rahat işlerine 
aramızdaki dostluk bağlarının kuv _ devam etmektelcrdi . 
vetlenınesi ,bugün bizde bir sevinç Bu sırada, garip bir tabiat hadise
ve sürur uyandırmakla kalmıyacak. .. si de zühura gelmişti. İki seneden _ 
Yarın içinde önümüzde parlak ve beri kurnk giden havalan, birdenbire 
mes'ut bir ufuk açacaktır . bercıkeUi yağmurlar takip etmişti. 

Demişti • Krtlıktan, açlığa mahkfun olan Bi _ 
Niıan merasiminden iki gün zans köyltileri, bilyük bir sevinç ve 

meserret hisseylemişlerdi . sonra .. 
Bu sırada, (Iznık) tan (İzmit) e Çiftçiler, ektikleri tohumun yirmi, 

gelen Orhan Bey, sabırsızl!l!da oğlunu otuz mislini almışlardı. Bilhassa bağ
bekleınekteydi . cılar, yaptıkları bol şaraplarla pek 
Nişan merasiminden iki gün son _ GOk para &azanmışlardı ... 

ra; imparator yanına Halil Beyi ala- Orhan Bey, artık memnun ve 
rak debdebeli bir alayla 1zmite hare. mes'uttli. Bir sene evvel, (Bolayır) 
ket etmişti. ile (Seyd ı'tavak) arasında, yabani 

Denizde yapılan bu alaya, impara- kaz avlarken - çılgınca sürdüğü - a . 
toriçenin müzeyyen köşklü kayığı ile, tından düşerek vefat roen büyük 
Bizanslıların yüzlerce gemisi iştirak oğlu (Süleyman Bey) in acısını biraz 
etmişti .. İmparatoriçe, zevci ile yeni unutmuştu. 
damadını Fenerbahçe önüne kadar Artık, yetmiş ya5mı geçmiş olan 
takip ettikten sonra, _ zevcinin av - bu ihtiyar adam, birçok günlerini son 
detini beklemek için - Fenerbahçe - zevcesi olan Bizans dilberinin kolları 
deki küçük saraya yerleşmişti. arasında geçiriyor ... Oğlu Halil Be. 

Üç senedenberi oğlunun hasreti- yin de im.naratora resmen damat oL 
le mustarip olan Orhan Bey, gerek masmr bekliyordu . 
Halil Beyi ve gerek imparatoru, Halbuki Halil Bey, günden güne e
~uhteşem bir alayla istik'oal etmiş _ riyor... Çok zamanlar, sarayın kuy

h .. köşelerine çekilerek, kalbini ya _ 
kan meçhul bir ateşin istırabiyle inim Al ve yeşil kumaşlar üzerine sırma 

işlenmiş elbiseleri ve heybetli baş -
lıklariyle alaya i.'jtiraı'c eden Türk 
Beyleri ve askerleri: Bizanslılar üze
rinde çok bü.}1ik bir tesir hvsule ge • 
tirmişti. 

Baba ile oğlun karşılnşma."ı, çok 
hazin bir manzara teşkil eylemlı? _ 
ti ... Artık delikanlıbk çağınc!:ı.n çıka
rak kudretli bir erkek halini alan Ha
lil Bey babasının ellerine sarıldıf,ı za. 
man; hiç kimse, gö~yaşlarını zaptede 
memişti. 

inim inliyordu . 

Kış, böylece geçmiş .. ilkbahar geL 
mişti .... 

Halil Bey Bursada .. 
Bir gün Halil Bey, babasına müra

caat ederek : 
- İzin verirseniz. Bursaya gide _ 

ceğim. On beş yirmi gün kadar, A. 
dernaz dağlarında avlanmakl .. vddt 
geçireceğim 

Demişti. 

1zmitin bütün sahillerine renga • Orhan Bey. oğlunun bu arzusunu 1 

r enk çadırlar kurulmuştu. Şimdi bu kabul etmekte hiç bir beis görmemiş-: 
rası, bliyihk bir ordugaha benziyor • ı ti... · 
du .. Her t.a:af~~m ~avul, zurna,, na~ Hal.~ Bey,. Bursaya gelmişti. ... Bir 
kare seslerı yukselıyor; coşkun bır .kaç gun Çekırgedeki hamamlarda ka 
velvele, karşı sahillere kadar aksedi- larak Adirnaz ormanlarında ava çı _ 
yordu . l kacağını her tarafa ilan -ettirmiş -

Sahilde; geniş çınarların gölgesi - ti. Bu müddet zarfında da. Bursada 
ne, imparator için müzeyyen bir ça. bulunan kışlalardan güçlü kuvvetli 
dır kurulmuştu. Bizanslı misafirle:e ve gayet çevik on beş nefer seçtir -
izzet ve ikram iç!:ı hiç bir fedakarlık. mişti. 
tan çekinilmiyordu . Bu neferler, aldıkları mahrem tali-

c • 
1 LDiNiZi 
BESLEY • 

1 
• 
1 z .. :s ~n zarfında bl rç.ok seneler da ha gençleşmiş olursunuz. Meşhur bir 

unn·ersıte profesörii gonç hayvanlarda.o cilt için Jıakiki bir ceYher istih
ale muvaffak olmuştur. 

100 kadından H9 u heshmmemiı;; bir 
cilde malikt irler. hunı.5l&luklar, sol
muş tenler \"e gevŞt-.k ynnakia.r bu 
halin bazı alamf'ıtleridir. 

Zamanımızda tecrlibe ile sabit ol
muştur ki, cildiniz. milyonlarca me
sa.meleıi sayesinde sureti hususiyede 
hazırlanmış birçok unsurları mas t·e 
canlı hüceyreler şeklinde ifrağ ede· 
rek kaybettiği güzellik ve tazeliği ka
zanabilir. 

gene hay~ anl;& r 

dan ıs ııhı.AI •dl 

hı n · BIOCE L .. 
cevheri 

Cilt i~in en mükemmel gündelik lllP.19 
güzellik reçetesi şudur: 

Genç hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve musaf
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unusurlar şimdi Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlanmn en 
mükemmel ve en fazla hesleylcisidir. 
Yalnız bir gec!e zarfında cildinizi t a
ra.vetlenltrecrLk \"e inanılmıyacak 

derecede canlandıracaktır. Ve 28 gün 
z.1rfında devamlı bir güzellikte yeni 
bir ten temin edecek. beşerenizi bir 
gül yaprağı bibi daha tatlı, daha 
nermin kılacak ve buruşukluklardan 
gevşnk yanaklardan \"e vüziin zayıf
lamış adalelerinden kurtaracaktır. 

Bu şayanı hayret semereyi, ayna-

nıza bakarak tasdik edeceksiniz. 401 
,.e 50 yaşlarında birçok ~{adm!::.r son 
derece besleyici bir unsur olan bu 
kremi muntazaman kullnamaları 

sayesınde hemen bir grnç kızın terü 
taze cildine ve ncrmin tenine mnhk 
olmıya muvaffak olmtı.şlardır. Ak
şamlan, Tcı1'alon kreminin pembe 1 
rengiııdE'kini ve sabahları <ynğsız) 

bey~z ren~indc>kini kullanınız. Pem
be rengindPki krom en fazla besleyici 
bir kremdir. Fakat sabahları (yağ
sız) beyaz krem kullanılması mUrer
cnhtır <"iinkii fevk::ıliıde bir dl' un
suru olduktan bıışka pudravı ~n\Ti 
mer'i kllar ve son derece yapışması
na medar olur. 

• 

----------------------------------------
TURKiYE ------· 

ŞE KER FABRiKALARI 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

NAKLiYE MÜNAKASASI 
1 - 1937 senesi içinde yabancı memleketlerden fabrikala -

rı.':11ız namına i.thal edilecek makine vesair etyanın güm 
ruk muamelesıle bunların fabrikalarımıza nakli. 

2- lstanbuldan Şeker fabrikalarına e ya ve malzeme nakli
yesi. 

3 - İzmitten lstanbula ve Samsunda vagondan vapurlara 
kadar , eker nakil ve yükletilmesi. 

lş'er i ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarfla münaka
saya çıkarılmıştır. Teklifler en geç 14 sonkanun 1937 per -
şembe günü saat 16 (on altı) ya kadar latanbulda Bahçekapı 
Ta,han 44 numarada kabul edilecek ve ayni gün karar ve -
rilecektir. 

1stiyenle re bu i,Ierin ~rtnameleri parasız olarak Tafhan 
dal<i büromuzdan verilir. 

EsmımzlDSl ... mmJmlll __ .................... -, 

cmlEl.'lllillllJID ...... - .... - ............. .. 

Türk Anon·m 
Şir et· 

ek r .. .J 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir. 
3 üncü keşide 1 1 İkincikanun 937 dedir. 

Müh·m • 
1 

Elektrik Şirketı. memurinin 19~b senesınl' aıt ··yeşıl,, rüı 1 1{tp ve 
müstatıJ şekıJde hfivıyet kartlu.r:r.m ı lkıncıkanun ımn 1Ptı ·ı.ı: ,aren 
ıptal edılerek 1937 sene..sı ıçın mutc..,t-r olmak üzere "pembe .. rı::ııkl~ ve 
mtistat.il şe.k ılric kartlar la ı eudıl calll'ceğinı muhterem n ı .ı~tl rıil rıne 
bıJdınr . • 

Mezkfır kartların oaş tarafında E:irketın Unvanı yanı "TCJ:K ı\ NO. 
NiM ELEKTRJK ŞJRRE'l'l .. ve ... ğ,.ı olarak H.137 ıbaresı ydzıı,ııt> 

l3u evs:ıfı nıuhtevı oınııyan kart laı usuJüne gayrımuvnfıK a•1dt'dilerek 
hamillen hemen polise ihbar olun·na!:dır . Şir'.cet . mUşterılen:.ıı ışbu 
ıhbarnıımeye rıayet etmemelerınden tevellüt edebilecek Oı>ill ı.<?t .. elt:r 

BOyük ikramiye 
5.000 L·radır 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

hk ild adet mükAfat vardır. 

DiKKAT: 
Bizans ve Türk askerleri, biribirle- mat üzerine. bir gece Bursadan hare. 

rine karışmışlardı. Birlbtrlerlne hedi- ket ederek Mihalic istikametinde i
yeler veriyorlar .. DosUuklannın ebe. lerlemlı?ler: (Ulufı.'bat) köprüsünün ili~m~wtem~nied~~ar~ ~~daillardan~~~m~fun_----------------------------

için her ms'uJiyet şimdirteıı rcdueyıer. 

Bilet alan herkes 7 lkincikanun 937 günü akşamı
na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih
ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

lmparator, damadından ayrılmıya dalıkları içinde sinmişlerdi. Bu on 
kıyamıyor; onu mütemadiyen Orhan beş kişiye. Halil Beyin hususi ada.m -
Beye methüsena ederek: lanndan (Şahan ) riyaset etmcıktey _ 

- Kızımı, böyle zarif, nazik, fal{at di · 
ayni zamanda bu derece cesur ve Ert.esı gün de Halil Bey maiyetine 
kuvvetli bir Türk gencine nişanla -1 ~ on klı?i almış; Adirnaz yoluna 
dığırn için, ebediyen iftihar edeceğim. dogru hareket etmişti . 
Size, akilane bir nMihat vermek is- Fakat .. Pınarbaşmdan dağ yoluna 
terim. Halil Beyi, bugün ordularını .. sapılacak yola gelir gelmez, birden -
zın başına geç:riniz .. Ve onun, yarın bire tavakkuf etmiş : 
da bir hlikı'.imet reisi olmasını temin - / .. rkaclaşlar?... Siz, buradan 
ediniz .. Hiç aldanmazsınız. doğruca Adiranz taraflanna gidecek 

Diyordu ... siniz .. On beş gün, av yerlerinde ge. 
Orhan Bey, oğlu hakkında gôste • zcceksiniz. Ondan sonra, avdet ede -

rilen bu teveccühten memnun olu - cn'tsiniz ... Bu müddet zarfında hiç 
yor: biriniz Bursaya gelmiyeceksiniz. Be-

- Ben de böyle düşünliyoru.m. şu nim ortadan kaybolduğumu kimseye 
fiı.ni cihandan göçüp giderken, yerimi belli etmiyeceksiniz ... Hrv1i, size u -
ona bırakmak istirorum. ğurlar olsun . 

Diye cevap veriyordu: Demiş .. atını teperek sür'atle dağ 
Bu meserretli günler, bir hafta de. yolundan ovaya inmişti. 

' 'am etmişti. Bizanslılar; kalpleri, "Haz1r mmnız, yolda}lar?,, 
tatlı hatıralarla dolu olduğu halde. Ovada bulunan Rum köylerini )11-

gemilerine binerek 1stanbula avdet dırım sür'atiyle geçmişti. Ortalık ka
cylemişlerdi. rardıktnn sonra, Uluabat köprüsü -

İmparator, Halil Beyin J;ıksık Bi- nün başına gelmiş.. Atının üstünde 
ı:nnsa gelmesini rica etmiş; bir sene d"ıldlerek: 
sonra da emsali görülmemiş bir dil - - Şahap .. Şahan .. . 
~nle izdıvaç mera.siminin yapılma • Diye seslenmişti .. . 
ama da karar vermişti r. (Arkası var) 

Sa ı ı 
KIZILAY CEMıYETiNDEN: 
C1'.ğaloğ!unda İstanbul Sıhhat ve i çtimai Muavenet Di. 

~ktörlüğü karfısında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu 
nna satılıktı r. Müracaat mahalli Yenipostane c" varında 
(ızılny hanında "eski Aksarayllar hanı,, Depo Direktör 

Uyuşturucu 
lnhisarın dan: 

Maddeler 

. l 934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup İdare
~ız satışlarına iştirak ett irilmek üzere depolarımıza tev
dı olunan afyonların sahiplerine 1935 - 1936 senesi satıs-
lar ·· · d · · -.: ı~ız uzerın en tedıyesı lazım gelen yüzde otuzların 
te~z ıı mukarrerdir. 

~s~anbul~an g~yri mıntakalarda bulunan afyon sahip
lerınıı:ı ~ll~rı~~ekı.morfin makbuz numaraları ile açık ad
reslerını bıldırır bırer mektupla İdaremize müracaatları 
ilan olunur. "3873" 

Uyuşturucu 
1 

lnhisarındar1: 
Maddeler 

1 
• ı 934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idare-

mız satışlarına iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tev .. 
1 di olunan afyonların sahiplerine 193 5 - 19 36 senesi sa
tışlarımız üzerinden tediyesi lazın1 gelen yüzde otuzların 
tevzii mukarrerdir . 

Tevziat morfin , makbuz numaraları sıra ... ile aşağıda 
gösterilen günlerde yapılacaktır. 
Alakadarların muayyen günlerde İdaremize müraca· 

atları lüzumu ilan olunur. "385 0, , 
1001 ila 1025 2 K . Sani 1937 
1026 ,, 1075 4 ,,· " 
1076 " 1125 5 
1126 " 1175 6 
1176 ,, 1225 7 
1226 " 1275 8 
1286 " 1300 9 

501 " 538 11 
1 539 " 588 12 

589 .. 620 13 

" " 
" " ,, 

" 
" " 
" 

,, 
" " ,, ,, 
•• .. 

Cumartesi günü 
Pazartesi " Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi ,, 

,, 
" 
" 

Pazartesi " Salı " Carsarnha 
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Türkiye Cümhurıyetı Merkez Bankası 
26 Birinci Kanun 1936 vaziyeti 

l\KTlF. 
Kasa: 

ALTIN: Safi kilogram 17.092.769L: 24.042.3•7.02 
BANKNOT 7.812.664.-• • • • • • • 
UFAKLIK 804.038. 78 . . . . . . . . ~----~.....--

Dahildeki Muhabirler : 
Tilrk Lirası • • • • • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 5. 709.04~ Lira 
A.ltma tahvili kabil Serbest dö-
Vizler • • • • • • • • • .. 

447.158.89 

8.030.229.64 

68.775.91 

Diğer davtzler ve Borçlu kllrtng 
"- ,_. 33.620.113.04 
U&JUyeleri • • •• • ••• 1--'~'.....-.....---------~ 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edl.evrakı nakdiye kar-
fllığı • • • • • • • • • • Ura 
Kanunun 8 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazlııe tarafmdaD 

158. 748.568.-

Vaki tediyat .. 12.064.611,-• • • • • • • --~----------~~ıı 
Seneclat Cüzdanı : 

llAZ1NE BONOLARI • , • • fJra 430.281.67 
TlCARI SENEDAT • • • • • L...__•_• ____ 21_.277 ___ .995_._1s_u 

Edıam ve Tahvilit cüzdanı: 
( Denıhde edilen evrak! nak

:A. - ( diyenin karşılığı ır.Iıam ve 
( Tabvilit (itibaıi kıymetle) 

, B - Serbest esham ve tahvillt 

"-vanaları 

Lira 37.170.340.23 

3.979.648.35 

Altın ft Dem berine • • • • ~Li~ra 2.008.TM.63 
• • , • • ~ ....... _____ ,.___1_.2_o_s._5_11_.8_1 Tahvilit Uzerine. 

Hiaaedarlar • • 
Muhtelif. • • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

• • • 
• • • 

Yekün 

Lıra 

32.659.049.80 

447.158.89 

41. 719.118.59 

146.683.952.-

27. 708.276.85 

41.149.988.SS 

9.214.283.44 

4.500.000.-

11.153.260. 7 ! 

815.235.088.89 

PAS 1 F. 

Sermaye • • • • • • 
ihtiyat Akçesi . • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

• • 
• • 

Derubde edilen eVl'akt nakdiye Lira 
Kan un un 6 ve 8 lnct maddeleri· 
ne tevfikan bazlne tar&fmdan 
ftJd tediyat • • • • • • 

Deruhde edL evrakı oakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altm olarak 

" 

Uiveten teda vült vazedilen Lira 
Reeskont mukablli Ulv~ten ted 
vazecı. 

Türk Lira11 •1evduatı : 

Döviz Taahhudatı : 
Altına tahvili kabil dövizler . 
Dığer dövizler ve alacaklı kU· 
rln~ bakiyeleri. • • • • 

Muhtelif •• • • • • 

" 

Lira 

" 

• • 

• 
• 

• 

• 
• 

158. 748.563.-

12.064.611.-

1'6.683.952.-

19000000.-

13.500.000.-

. 

6.507.94 

22.239.505.87 

Yekün 
2 Mart 1933 tarihind t itibaren 

Lıra 

15.000.000.-

179.183.952.-
İstanbul Asliye Mahkemesi Birin· 

H.758.303.78 c: Hukuk Daireai Bq Yuganlığm
dan: Ziraat Bankası tarafmd.a:ı Ga
ıatada Nişastaciyan hanında birinci 
katta mukim iken elyevm evt ve ti• 

22 246 013.81 

82.491.636.17 

315.23S.088.89 

c.arethaneaı meçhw bulunan Bayrak

tar oğlu Hi.ıseyın aleyhme açılan ve 
1510 liranın ma faız ve maaarif ve 
ıcrada m arına bmaen temmat ile 
birlikte tahsilı tal bme mütedair o

lup mahkemesı nettceainde mezldUı 
1510 lıranm 20 mart 929 tarihinden 
itıbaren ışhyecek yüzde 5 faiz ve ile· 

ıeti vek8.letle bırlikte müddeaaleyh
ten tahsıli müddeıyt: verilmesme ve 
icrada inkir olunduğuna dair vesika 
ibr.u edilemediğinden bu kısım tale

bin reddine 95 !ıra 75 kuruş mesari· 
t• mahkemenin dahi uhtesine tah
miline 30-11-936 tarihinde karar 
verilmış ve kararın dahi mumailey.,, 
he Hukuku Usulü Muhakemeleri Ka.,.. 
nununun 407 mcı maddesine tevfı.. 
kan ilinen ihbarı tensip kılmDllf ol

İskonto haddi o/o 5 ırz Altn, i;7p ine avans o/n 4 11, 
dugundan müddeaaleyhin Htlleyinin 
ışbu ilin en f erdasmdan itibaren müd
deti kanuniyesi zarfında turuku ka
nuniyeye tevessül edilmediği takdir
lt. ili.mm ıkesbi katiyet edeceği bil· 
dirilir. ( 28723) 

Anonim 
MDhim illn 

Tesisab Elelrtrikiye Tllrk Anonim Şirketi; memurinin 1936 1enestne 
ait "pembe,, renkte ve· '"müstatil,, telmde bUvtyet kartlarmm 1 lktncikl

nun ır37 Jen itibaren iptal edilerek ı937 senesi için muteber oımu ttze. 
re '"mavi,, renkte ve ":nJlbttil,. ~.ıtilde kartlarla tebdil edllect-guu 
mulıterem müşterilerine aneder. 

\lzkftr kart!arm baş tarafmda 1Uketln unvanı yanJ 'TJ.;sISA TJ 
ELEKTRlKIYE TURK A.NONI.M SIRKETI,. ve ejrt olarall 1937 iba. 
l"e8i yazılıdıl' • 

Bu evsafı muhtevi olmıya.n kartlar usulilne gayrimuvafra l&ddtdlle. 
rek himillerf hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mllfterilerinw ışt>u 
Dıbarnameye riayet etmemelerinder. tevellüt edebilecek olan neticeler 
için her ms'uliyeti şimdiden reddeyler • 

istanbulda Hava Gazı 
ve Elektrik ve Teşeb
bDsatl Sınaiye TOrk 

Anonim Şirketi 
Mühim ilan 

İstanbul Hava Gazı ve Elektrik ve 'hfebbttatı Smalye TUrk Anonim 
Şirketi memurinin 1936 Nntmne aid "kW,. renkte ve 0 mU.tatU., ~kilde 
htlvıyet kartıannm ı Ddnciki.ııun 193 l den itibaren iptal edilerec 198'1 
llelıesl için ınuteber olmak llzere "turunç,, renkte ve '4ınU.tatil,, tekilde 
kartı.arla tebdil edileceğin.i muhterem müşt.erllerine an.eder. 

lıılezkQr kart.ıarm b8f tarafmds firketin unvanı yani "tSrANB~ 
DA HAVA GA7.I VE ELEKTRiK VE TEŞEBBUSATlt ~AJU 
TUR.K ANONiM ŞIRKETI,, ve eğri olarak 1981 ibareel )'Uütılır 

.Bu ewafı muhtevi olmıyan karJa.r usulilne gayri muvafık lddec:UJe. 
:ır hlmiUeri hemen polise ı".ıbar olı.nmalıdır. Şirket. mtlşt9rılerıb ifbu 

ı barnameye riayet etmemelerinden tevellU.t edebilecek olan ueuoe. 
er için her mea'uliyett ıtmdiderı reddeyler. 

ŞARK DEMiRYOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

i L A N 
Sark Demiryolları Kumpanyası, 1 İkincikinun 193 7 

tarihinden itibaren şebekenin işletme umurunun Türkiye 
Devlet Demiryollan İdaresi tarafından temin edilecetini 
muhterem ehaliye bildirir. 

Maamafih muvakkaten Sirkeci'deki eski binasında bu· 

, 
'"" .. ' ..... ,. 
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, 
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.· .· ·' ....... 
. . . . . . ·. ~ . 

arla U8i~loiLME 
~IND1D2NB 

' . 

1 

lunan "Sark Demiryolları Kumpanyası" nın İstanbul Bil· --------------------~i.---------------
.rotu Kumpanyasının mezkur tarih tın e~ki muaıneli· 
tııaa ait mesailin tetkikine devam edecektir. 

litaıJtnıı-mmeı MU Memurluğwl
db.11: Fene.rde Camcıçeşme sokağın· 
da otıurmakta ve Cibalide Fener 
caddesinde 174 aabwıcu meHUI 
'buJıınmakta Qlan Al ksandır Stppa
k1 ıflası 26-12-9 6 tanhınde açılıp 
tasfiyenin adi şalrilde yapılmasına 

karar verllmiı} olduğundan: 1 -
Müfllste alacagı olanların ve istih
kak iddiasında bulunanların alacak• 
larmı ve istih~aklannı illndan bir 
ay içinde İkinci İflas dairesine gele
rek kaydettirmeleri ve delillerlnl 
(aenet ve defter hulbalan ve Mire) 
asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 2 - HıJlfma harePt 
oeıal mesuliyeti müstelzim olmak tl
a.re müfhsin borçlarınm aynı mtl4• 
det içinde kencillermi ve borçlarmı 
bildirmeleri. 

3 - Müflis'n mali rmı her ne sıf: 
la olursa ol un ellerinde bulundu 
lann o mallar üzerindeki 
mahfuz kalmak şartile b 
müddet içinde daire e 
meleri ve etmeıderse 
retleri bulunmadıkı;:i 
te uğrayacakları v •tıan 
nndan mahrum 

4 - 7-ı 
perşembe 

larm ilk · 
ile m" 
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TURK GiBi KUVVETLi 
SOzO Boş Değildir iP 

_;APAMARKA MÜSTAHZARATI 

Bu aözü teyit eden güzel Yurt top raklarmm biricik İmal kaynaiıdır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
nohut unu 
c;avdar unu 
Pirin~ unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulya unu 
Mercimek unu 

Buğday nişas

tası 

Pirin~ nişasta
sı 

Sa'ep 

Tar~ın 

Kimyon 

Karanfil 

Zencefil 

Karabiber 

Yenibahar 

Beyaz biber 

Sofra tuzu 

Kırmızı biber 

(Autu ve pa

ket.eri) 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve herşeye rağmen (21) sene neslin gürbüz ye~: "-mine tevel ı fsuz hi·n-et 
etmiı yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, Doktorlarınızın tertip ve tavsiyesile verecegınız bu gıdalar 
mutlak huzurunuzu temin edecektir. • 

PA M RK 
dünyada beynelmi·eı şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır. 

Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratrmız muhayyerdir. 
Her yerde daİına taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş - Klıcali M. NURi. ÇAPA Tel. 40337 

~ .................................................................................. ___ ı 

Grip, nevralji, Romatizma, baş ve diş ağrı'a" ına birebirdir 

İstanbul Belediyesi 

Muh ... ııımen 
tutarı 

Zeynep Kimil Hastahanesine 8 tane battaniye be
heri 850 kuruı. 128 metre yerli amerikan beher 
metresi30 kuruıtan, 82 metre yatak ve yastık c;ar-
ıaf bezi metresi 30 kuruştan ve 4 adet hasta kar
yolası 850 kuruştan. 
Dumlupınar yatı mektebinde satılık köhne eşya 
Karaağaç müessesesine lüzumu olan 60 kilo beyaz 
halat beher kilosu 65 kuruıtan, 25 kilo kırc;ale be-
her kilosu 35 kuruştan, 35 kilo balıkyağı beher ki
losu 25 kuruıtan. 
Karaağaç müessesesine 25 metre kösele hortum 
30 tane pirinç tekerlek, 1 O tane pirinç rakor bo
bin, 4 tane hortum borusu, 4 adet siyah sac;. 
Kuıığaç müessesesine lüzumu olan 50 metre ke
ten hortum, 1 O metre lastik hortum, 200 kilo c;eli~ 
halat 
Kültür Direktörlüğü için not, karne, varide ve 

164,40 
477,84 

56,50 

241,92 

240 

minatı 

12,33 
35,84 

4,24 

18.ı 5 

18 

lstanbul Ashye Bırıncı Hukuk 
Mahkemesinden: Müddeı l.ömür mü
teahhidinın üniversite Yerebatan 
kımyahanesinde 'bıraktığı 31 ve Be
yazrtta Morfoloji laboratuvarında bı
raktığı 81 ve Üniversite bahçesi kim
yahane kapısına bıraktığı 522 ton ki 
ceman 634 ton ince kısmı alınmış tu
venan kriple cinsinden bulunan ve her 
tonuna ehli vukuf marifetile on lira 
y.rmi para kzymet takdir edilmiş o
lan maden kömürlerinin mahallinde 
teslim edilm~ ve bilcümle rüsumu 
alıcıya ait olmak şartile mahkemece 
açık artırma suretile satılmasına ka
rar verilmiştir. Birinci artırması 

12-1-937 tan"hine müsadif salı gü
ı.ü saat 10 da Beyazıt.ta kain Üniver
sitenin umumi iç kapısı önünde ya
pılac ktır. Mııhammen ktymetinin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde birin
ci artırmada en son artrramn taah 
hüdü baki ka'mak üzere ikinci artır
ma 27-1-937 tarihiııe müsadif çar
şamba gUnü saat 10 da yine ayni ma 

ı Bayaııl!ırJ en ~zeJ yılbışı hedi~ 
ye~d bir ~;ırk mantodur. Bunu BEl'

KO ticart!thanesi 12 a~ ,·a.ıı" Ue kc 
faletsb: ola.ruk satma.ktaılı ... 

Anadoludan ayni şeraitte 

kabul etmektedir. 
Mahmutpaşa Kürkçü Han içerisin

de BEYKO ticarethanesi Tel. !! Hl85. 

ZAYİ - İstanbul İthalat gümrü

gUnden aldığımız 394996 No. lu ve 

31-7-936 tarihli makbuz zayi edil

diğinden hükmü yoktur. - Bakır-
ıadıre defterleri. 460 34,50 
Kültür Direktörlüğü için küçüğünden 5000 ve bü-
yüğünden 2000 tane maaı bordroları. 75 5,63 

1alde ir.rrı "liı " ~t;r "' 1 nlpr"n mp köy Bez Fabrikası Türk Anonim Şir
hammen kıymetinin yüzde yedi bu- keti. 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı malzeme ayrı ayn pazar.lığa 
konulmuşlardır. Nümunelerile ıartnameleri Encümen kaleminde görüle
bilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 4/ 1 / 937 pazartesi günü saat r4 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (3872) 

,.LONÖRA 
BiRAHANESi 

çuk nisbetind" pev a!{çesinl vey 

milli bir bankanın teminat mektubu-
nu hamil olarak gösterilen gUn ve 

saatlerde mahalli mezkfırda buluna 
cd< mı:ı.hkemenin memuru mahsusu

na müracaat ..:tmeleri ·:an olunur. 
(28721) 

KAYIP - Tıp fakUltesi ebe kts
mmdan aldığım 1056-26 numaralı 

hüviyet varakttmı kaybettım. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 

1 

yoktur. - 1stan'bul, Sultanahmet Na 
Yılbcqı münaNbetile bu akfam leulıalatle 
Numaralar ve SGrDrlzler --•• kilbent şüahamam sokak 

13
· Şerife. 

Bir liralık Mazut ile 
100 kilometre 

yapar 

Daimler-Ben 
Mazutlu kamyonları 

Yaman Şi~eti latanbul •u
besi Taksim Bahçesi kar,1-
11nda No. 25 Telefon adresi: 
DiZEL-iatan bui Tel. 40835 --------· 

31.1 -

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökü'mesi demektir fakat 

:ı: iz· bu ~ki betten 

vıkaye eder. 

o·,ıerinizi gündüz iki defa 
Radyolin diş macunile fır
çalamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha · 
yat temin edersiniz. Radyo
lin difler"nizi sade temize
melde ve parlatmakla kal · 
maz, ağızdaki bütün mik - 1-/ı~ ·/;j(~ 

ropları imha eder. '/,, ,:'. J~ 

Daima Radyolin 
• ... • • - • •ı ... • , • , ., -· 

' ' ,. . . . ~ 

Ansızın yakalıyan ağrılar 
Ya,nız b r kaşe l 

--·---· • 

a' a a 
iza e ed 'ebi ir 

GRiPiN 
Bütün ağrı sızı ve ıstırap
ların panzehir' dir. Gripin 
varken dif, baş ve romatiz 
ma ağ .. ıları çekilmez, Gripin 
nez'e ve gripi ge,.irir; ha -
rareti düşürür, hastalıkların 

önüne geçer. 

10Tanesi 
15 Kurus 

Deposu: at J ,.o. 
A. AMiRZf lıtanbul, Sultanhamam Dikranran H.-


