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YALNIZ KAHVE 
SATAR 

Kahvenin de en iyisini 
haliaiyetini temin ede- • 
rek en ucuz satar . 

• 

1938 5 KURUŞ 
BAŞ MU HAR R l R l : A HM ET EM 1 N Y A L M A N Kurukahveci hanı altında . 

Hayat Ucuzluğu Tahakkuk Ediyor 
Yeni l thalat Sistemi 

Ucuzluk ve Ticarette 
lnkisafTeminEdecek 

YENi G. 1. R. 
REJiMi 

Kontenian sistemi yerine 
ikame edilecelr. olan G. /. R. 
reiimi etraf ıncla dün tetkikler 
yaptılr.. Bu yeni sistemin ma
lıiyeti, lıusule getireceği neti-

celer etrafında salôlıiyet sahi
bi gördülr.lerimiıin malumatla -
rma müracaat ctlilr.. Bu sütun
larda olr.uyacağın1ı geniı tal -
ıi/ff ıiıe yeni ilctuaa1 sistemin 
bütün tef erruatmı gösterecek
tir. 

•• 

Hariçten ithalat 
Muayyen Şartlarla 
Serbest Oluyor 

gösterir 
Dün bu mesele etrafında bir mu -

harririmiz ali.kadarlarla konuşmuş-

Moclri# önleıin:le bir 

Fener, Beşiktaşı Yendi 

hir /6hıa önce 
.. 

DUnkU Maçm 
Neticesi 2 -O 
Dün yapılan Fe
nerbolıçe • Be • 

!İl#Of maçını Fe 
neıliler 2 • O 
laıancMar. Ma 
çın Eırel ŞeliA 
faraf ınôan ya 
zılan folıi18tı 

spor soyfo • 
mm/aôır. 

.._..... ......... ········---

• .· 

Sovyet 

Rusya 

icra 

Komitesi 

Re.sı 

ALMANY A-JAPONYA-SOVYETLER 

Rusya yeni ittifakı 
J "facia,,. addediyor 

müclalao gayreti 
(Son haberler 3 üncü sayfada) 

Rusya da 
Dokuz Suçlu 

idam Edilecek 
Moskova, 22 (Tu Ajansından)

Novisibirak mahkemesinde iktisadi 
•uikaat ve mukabil ihtili.l suçların -
dan nıuhakeme edilen dokuz suçlu 
t&nıaınen itirafta bulunmuşlar, bun
lar kundakçılığın mensup "1i•tklan 

ihtilil komitesi tarafnıdan tertip e· 
dildiğini 11öylemiflerdir. 

Moskova, 22 (A.A.) - Novisibirsk 
davaaında methaldar dokuz suçlu. 
Alman mühendisi SWding de dahil 
olduju. halde, ölilm -..ema nıah • 
kim-edilmişlerdir. 

YENi TEFRiKAMIZ 

Bizans 
Sarayında 
Bir Türk 

Genci 
Yeni büyüle torilti #elrilcammrı 
ili sa#1rlarını bugün onuncu 
sayfacla oluyocol"nıı. "Biıcnı 
Sorayınclo bir TürA genci "Af
fın ICarlor' ın ne oltluğuttu 
Bizans Soroyınm hüfün selahal 
ve selo/e#i/• hirli/r.fe tonı#a • 
:oi, siıi toıiltin haf döndürücü 
'ftOC•rolaril• NrJllarpya geti-

• "T ..aH'' • 1-1. • rece/c#ır. ,.. ın yenı """· 
iasınclo heyecanı, Aorluyu, 
ölümün hiçliğini göreceiıiniz. 

Lutfen Onuncu Sayfayı 
Açınız. 

M. Markus 

Habeş Sefiri 
Memleketine 
Avdet Etti 

Ayrılırken Çok Mü. 

teeaairdi, Gözlerinden 

Yaşlar Dökülüyordu 

Habeş sefiri sıfatıyle bır seneden
beri memleketımizde buluns.n M. Na
gadas Berhane Markus, memleketine 
dönmek li7.ere Jatanbuldan aynlmış
tir. Sefır Kahire Italyan sef:ır ... ~ine 
müracaatla yeni idareye •aoiiyetini 
bildirecek, sonra memleketine döne
rek ailesine kavuşacaktır. 

Hariçteki bUtUn Habeş sefirleri bu 
suretle yeni idareye tabiiyeti kabul 
etmi§lerdir. 

M. Markus burada bulundu w "d 
d t l 

gu mu 
e çe mem eketimize bilyUk bir ba --

lılık peyda ettiği için lstarıbuldan a~
lıyarak ayrılmıştır. 

Se~i~ burada bulunduğu m..ı1 !~tçıe 
kendieıne sadakatle hizmet etmiş o. 
lan aşçısı Cemane de efendiı•unin g·· 
~larına iştirak etmiştir. ~fir k oz 
dıs· l "rU en-

• 1~ e go şmek istiyen bir n ub a 
l'ımıze vaziyetinin nezaketi d 1 1:1• 
ı be o ayısıy 
" yanatta bulunmya ·ını .. • 
miş ve mazur görUlme i~ . soy1e. 
tir. ı ıca etıniş-

Cemane de ınuharri . . 
ki~ rııuıze dcrn1ştir 

(Arkası 9 un d 
tıı a) 
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SÖZ DiNLEMENiN ADABI 
Baylar, Bayanlar; 
Bu haftaki konferansımın mevzuunu tamam yedi gün 

araştırdıktan sonra (Söz dinlemenin adabı) hakkında laf 
etmenin hoşunuza gideceğini düşünerek onu n1cvzu ola
rak aldım. 

Efendim! Bilmem farkına vardınız 
mı? Şu günlerde kadınların erkcklcş
ınesi \~ erkeklerin kadınlaşması hak· 
kında bir hayli laflar edil<li. 

Bir bayan: 
"- Uf edildi diyeceğinize, söz 

ıöylendi deseniz daha iyi ol•ır. 
Bir bay: 
"- Liıf etmek sözü dahn ~"lğnıdur. 
Bayan: 
"- Hayır, söz söylendi, d('mesi la

ıımdı. Uı.f edildi deyince o söylenen 
ıözleri tezyif manası çıkar. 

Bay: 
"- Türkçeyi sizden öğren .. cck de-

ğiliz. 
Bir yaşlı bayan : 
"- Biz bılmiyenlere her ~yi öğre-

tiriz. 
Bay: 
''- Valdeciğim, siz bu ... 
"- Sus! Terbiyesiz herıf. Ben se

nin neden valden oluyor nı•ışum. Re· 
dif yaşında adam bana Yalde diyor 

Genç b~yan: 
"- Redif de n~ 

demek? 
yaşlı iı:ıyıı.n : 

"- Bizim za
manımızda öyle hır 
tabir vardı kızım. 

Kırk beşten yuka
'?llm...un rı askerl~re söyler· 

terdi de ... 
Bay: 
"~ Aff :xienıiniz 

efendim! Ben size hürmet oleun dıyc 
öyle aöyledim. Yoksa hakikaten sizin 
oğlunuz olamıyacağımı herkes görü
)·or. 
"- Buradakiler görüyor amma, 

işitenler ne olduğunu bilmezler. 
- Yooo! Bakınız buna razı deği

lim. Siz beni dinlemeye mi, yoksa bi
ribirinizle çekişmiye mi bur.ı.ya gel
diniz. Susacak mısınız, susıtııyacak 
mımm? Bana flöyleyin, ondan son
ra ... 

"-Ondan BOnra ne olaca~?! 
- Ne mi olacak? Dinleyin öyley

lle. Size Timürlenk ile Nasrettin Ho
canın bir fıkrMını anlatayım. 

Bir bayan: 
"-O da kim! 
Bir bay: 
"- Aaa .. Artık Timürleıı~i de bil

medikten sonra buraya gelip, konfe
rans dinlemiye şaprım, doğrmıu. 

"-Neden şa.şıyorsunu;ı:, .!fendim~ 
Mecbur muyum, o söylcı::iiği,1iz şeyi 

bilmiye. 
"- Şey diye hakarete hakkınız 

yok! .. 
"- Pekala da var. Hem siz l'imür 

Hindinin varisi misiniz?. 
O yqh bayan: 
,._ Ku1JU1Jl evlii.dnn; şu Timür Hin. 

dinin ilaç olduğunu eöyle de, gü. 
rültU bitsin. Aman, artık ~abnm tü
kendi doğnum. 

Bir bay: 

!~~~ in -Yah•ı! TimUr 
~i.)lrı j. ' Hindi değil, Ti-
.... f/'!{.~~~ mürlenk. Mısır 
-:.;,, ~(J-r ..,. r. 

'. ı ~ ~ A 1 ı oadişahlarından • 
dır. 

Bir dinleyici: 
'\- - Ne münase· 
~ bet! Timürlenk es· 

!!!~~ ki bir mikadodur. 
r Bir Ermeni din· 

leyici: 
- Kado, demek fransızca hediye 

demektir. Bu adam hediyeEktir, ne
dir? .. 

"-La.kin amma da ulema toplan
mıı ha! Kırk yıllık Tibet ... 

- Ey! Yetişir artık. Siz ~ni artık 
tmh!a.f etmiye başladınız... Buraya 
ben söylemiye geldim, siz de dinlemi
ye Halbuki İ§ tersine oluyor. Bıraka
cak mısınız sözlerimi bitirıniye ... 

- Hayhay ... 
O bayan: 

- Bırakınız da söyliyeyim, efen
dım. Nasrettin Hoca, bir büyük Ta
tar hakanıdır, Timürlenk te onun za
manında Akşehi.ı\le yaşamı§ bir nük
tedan adamdır ... 

Seslet: 
-" Ters oldu üstat! .. Yerbrini de

ğiştir ... 
- Yerimi sizinle mi değiş~ircyim? 
- Sizin değil, Timürle Hor.anın ... 

Hocayı Tatar bakanıdır, dedin. 
- Ne münasebet!.. Benim kula

ğımdan çıkanı ağzım işitir ... 
Kahkahalar ... 
- Rica ederim. Ciddi oı•ınuz ... Biz 

buraya gülmiye gelmedik.. Karagöz 
mü oynuyor, konferans mı?. 

Yaşlı bayan : 
- Aman kuzum; pekala vakit ge

çiyor işte. Bırakın da fırsat düşmüş
ken herkes içini döksün. Ne oluyorsu. 
nuı! 

- Pekala! Ben gidiyorum. Siz ken
di kendinize istediğiniz ka:iar gorü
şün ... 
"- Yooo! Bı • 

rakmayız .. Siz, bi • 
zi buraya toplariı • 
nız.. Söylrmeden 
bir yere gidemez • 
siniz . ~ 

- Din'""rliyor • 
sunuz ki, söyliye • 
yim .. 

- Pekala dinli • 
yoruz. Lakin Ti -
mürlenk ... 

Bir bayan: 

- Ayyy! ~iındi içıme .renaıuc ~e
lecek. Bırakın şu Timürlenği de, kon
feransı dinliyelim. Siz de ne diyecek
seniz, diyiniz de, bitsin. Hep; niıin i
şımiz, gücümüz var. Yanrıinkine: 

("- Vallahi kardeş! Yarm dağ, taş 
çamaşır var bizde. Ustelik ,,ğıanın da 
mektebinden çağırmışlar.. Akşam 

da görümceme davetliyiz.) 
- Susalım. Dinliyelim .. 

Bayanlar, baylar. 
Siı.e Nasrettin Hocanm bir fıkra

sını anlatacaktım. Vaktile rimür or
dusu Anadoluyu işgal ederk .m önüne 
gelen kasabaları yağma ediyor ve hal
kı kesiyormuş. Timürün Ak~ehir ci· 
varına gelip ordugah kurdu~unu gö
ren Akşehir halkı ayni akibete uğra· 
mamak için Nasrettin Hoc:ının ta
vassutunu rica etmişler. Hoca birçok 
israr üzerine bu işi deruhte Adiy<>r ve 
Akşehirden bir cesur adam bularak: 

"- Gidip Timürün kenıiııüni gör ve 
"bizim Akşehirde bir Nasrettin Hoca 
var: sizin için yirmi dört sa'lte kadar 
buradan giderse gider, gitmezse, 
ben bilirim ne yapacağımı eliyor, de . ., 
diye tenbih ediyor. 

Adam gidiyor: amma Tim ürün ya
nına sokmuyorlar. Geri geliy.lr. Uzat. 
mıyalım, Hocanın israrı üzerine an· 
cak üçüncü gidişinde Timürün yanı
na girebiliyor ve Hocamm sözlerini 
aynen tekrarlıyor. Timür, hiç ahşm:ı.
d1ğı böyle bir tehditten son derece 
münfeil oluyor: 

- Getirin! Şu 
Nasrett!n Hoca 
denilen h<?ri!i bu
raya. diye emir ve. 
rlyor. 

Hemen ya ver~cri 
Akşehire inip, Ho
cayı ya!< ıl •yorlnr; 
palas pandrras Ti
mürün otajının o
ntine getiriyorlar. 
Hoca, elinde hey· 
besiyle çadırdan içeri giriyor ve se
llm verip, herkes ayakta durıırken o, 
geçip sedire oturuyor. Heybesini de 
yancağızma koyuyor. 

Timür, böyle laubali !urette içeri 
giren adamın kim olduğunu me
rak edip soruyor: 

- Sen kimsin ? 
- Akışehirden Nuırettin Hoca. 

T AN 

zarar lp~ik· iht~k8rından 
görenlere yardım edilece~ 
iHTiKARI YAPANLAR 

TESBiT EDiLDi 
Pamukipliği ihtikarının önüne geçmek için IHısat Ye· 

kaletindcn d;r6ltH a lan Uyuşturucu Maddflle.· fnfıistırı 
f1aliyetine CC!\'tm etmekted ir. idarenin bu maksd+la 

Adana, Tan us, lzmir ve civarında yapma Ha olduğu 
tetkikat epey ileı !emiştir. Adana ve T arsua mıntaka

sınd giden Afyon inhisar idaresi şeflerinden Şı!kir ile fz. 

r.ıir n'ıınfokösına giden Vahit birkaç gü:ıa klJ :tr şehri-
• •·· 1 1 d" J 

mıze c.oncc~ıc: ıor ır. 

iplik i~ini ~Llyük bir ehemmiyet ile re~kik ederı Afvon 
' 

inhisarı Di,·c~tör;.i Hamza Osman da §ehrir~;zdr·ki tetki-
Bu raporda direktör, buhranın nasıl başladığını \'e ih • 

tikarın hangi eller ve ne suretle yapıldığını tesbit etm:s 
bul ıın maktadır. · 

Mevcut buhraıı, bir kısım yerli iplik fabrikalarının lıa7.ı 
C'ins iplikleri ~·apmamak ve eldeki iplikleri de mutavassıt 
e!.ler vasıtasiyle, hükümctin teshil ettiği fiyattan çok ÜS· 

tun Qlarak satmasından doğmuştur. 

f plik ihfil<ôn üzerinde tetkif./r>r yapan 
Afyon /nhisort Müdürü Hamza Osman 

İdare bu hususu çok etraflı bir şe
kilde tesbit etmiş, fabrikaların buhra-1' 

na ve ihtikara sebep olduklarını gör- y ı • ı kl • 
mü§~Ür. Bunun için ilk oıa~ak bu ugos avya l e erır1g 
fabr;kaların senelik imlatını bildir. an laşınamızın esasları nıelerini söylemiş, ve verdi1deri ra· "" 
kamlara aykırı hareket et'm.?nelcri i-
çin lazım gelen ihtarlarda tu: :r.rnuş
tur. 

Diğer taraftan haber ver!ldiğine 

göre, afyon inhisarı direktörliiğü bir
kac aydan fazla devam eden iplik buh 

ranı dolayısiyle zarara uğnıv ırak S:'!r 
nıayesiz kalmış olan küçilk tezgah aa. 
hiplerinf} yardım etmek ~çın bir for
mül düşünmektedir. 

Bu formülün mahiyeti henüz belli 
olmamakla beraber, küçük tP."gah sa
hiplerine imkan nisbetinde bir kredi 

açmak suretiyle yapılacağı tınıu1mak· 

tadır. Keyfiyetten haberdar ohm fa· 
kir tezgah sahipleri son derece mem-

nun olmuşlardır. 

Ünitürk 
Kupon arı frankla 
Tediye edi ecek 

Bu ayın yirmi beşinde tediye edi· 

lecek olan ünitürk kuponları Türki
yede, Ankara ve Istanbul piyasala • 

rmda, Tranş tefrik edilmeden Türk 
lirası olarak tediye edilecek ve ku • 
pon b~ına 18,75 Fransız frangının 
mukabili olan 1,0932 Türk lirası v~
rilecektir. Taksit için gösterilt:n meb 
lağ kat'i surette Türk parası lle tes· 
bit edilmiş olduğundan gerek Türk. 
gerek Fransız parasında muhtemel 
kambiyo tahavvülleri ne olursa ol • 
sun yalnız bu meblağla tediye edi!e
cektir. Tediyeler şu mües... "de 
yapılacaktır: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kası, Osmanlı Bankası, ve Doyçe 
Bank. 
Kuponların dolar ile ödeneceğini 

sanarak kar etmek mülahazuile pi· 
yasadan ünitürk alanlar bu vaziyet 

t e umdukları kan elde edemiyecd-ı:
ler demektir. 

Türk:ye ile Yugoslavya draSll''da tic:ari münasebetleri kolcıyla~tırmak 
md 1 .ı;ıe iki hü~Cımet ar.,!.ır.da imzalanan ve ted iyat muvnen'!sİ esdSt· 
na ciayanan K16ring anla~mosına göre iki memleket morkAz b~rık.:ıları 
ara~ırdcı nukut naklinin ve maflubatın şu yolda hnzinıi kar~rld~tırıl-

Bundan sonra her nevi mııtiuhatın 1 
ve para naklinin tesviyesı klering yo
luyla yapılacaktır. Türk ve Yuguslav 
matlupları ve para nakli. meblağın 

Şehir planı 
ve şayialar 

Bunlardan Hiçbirinin 

Yok 
Bazı gazeteler !'ıehir P.lanı ve Istım-.. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sına Türk lirası olarak veyn. Yugos
lavya milli bankasına dırıa.. olarak 
tediye.si suretiyle icrası kararlaşmış
tır Adları geçen Türk ·:e )' ugsola \' 
bankaları tahsil ettikleri pardnrr her 
ne zaman lUzum görürlerse seçecekle
ri mutavassıt dövize nazaran mUteka- bulun irrıar esas an ifıa1ekın:la zaman 
bilen biri birlerine Türk linı. 3ının ve- zaman rivayet kabilinden haberler 
ya dinarın fiyatlarını telgrafla bildi· neşrediyor. Halbuki öğre t iiğimıze 
receklerdir. Bu suretle dınar - Türk . . . . . . göre, bu haberlerden hiç birinin aslı 
!ırası muadelctının telgrafla bıld1rı· kt Ç" k"· h ' " t h . . . yo ur. un u şe ır mu ~ assısı 
len ravçlar üzerınden hesabı ımkanı p t bel d' .. d d' • . b' k • ros c ıyeye gon er ıgı ır me • 
hasıl olmaktadır. . . 

1 

tupta bu cıhete de temas etmış ve bu 
BAŞKA PARALAR haberlerin asıl ve esastan uzlk uulun-
Eğer hususi §ahısların İnatllıbıı her duğunu, henüz takarrür etmiş ve kat' 

iki devlet parasından başka bir para iyet feshetmiş hiçbir şey "Jnıadığını 
ile muharrersc, vaziyetin kap etti· söylemiş ve böyle yanlış hava·iislerin 
receği hale göre tahsilatın vııkubul- yazılması, kendi halinde çalnan bir 
duğu mahallin resmi rayici Uzerin • takım masum tüccar ve mülk sahip· 
den hesap edildikten sonra Türk lıra- !erini haksız ve yersiz bir tı:ı.kım en· 
sına veya dinara çevrilecektir. Bu mu diselere düşüreceğini, bazı açıkgözleri 
ameleden sonra her iki memleket ban spekülasyon hevesine sevkerlecei7ini 
kaları biribirlerinin namlarına aça- her iki halde de imar hareket v: te~ 
cağı faizsiz bir Türk_ lirası veya bir şcbbüslerinin zarar göreceğiı.ıi iliı.ve 
dinar hesabına matlup kayrhder.ek- etmiştir. 
tiı. 

ŞARTLI TESLIMA T 

Her iki devlet bankasına şartları 

dairesinde yapılacak her çeşit tesli· 
nıat için matlup ihbarnamelerini, dö
vızle tediyesi şart ise meblağı da ya· 
zılrnak suretiyle, b1ribirlerine günü 
günUne göndereceklerdir. Parayı ya.· 
tıran hak sahibi şahsa testi nat tari· 
hi sırasiyle iade yapılara~ ve bu te· 
diyat ta mevcudatın hududunu aşmı
yacaktır. 

İskeleden 
Düşerek 
Yaralandılar 
Feriköyünde Kuyulubağ sokağın· 

da Yenitürk mensucat fal:>ri!-ı:asmın 
camlarını _takan camcı Hüseyin ve 
Mahmut ıskele tahtasının y~rinden 
çıkması yüzünden 5 metre yükseklik
ten yere düşerek vücutların!n muhte
lif yerlerinden ağır surette yaralan
mışlar, Şişli çocuk hastanesi :ıe kal
dırılmışlardır. 
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Siyaset aıeıni 
Almanya - Japonya 

1 ttif akı Şayiası 

H ıı.kiki mahiyeti henüz art• ; 
şı lmadığı halde uzun uıadı~ 

mevzuu bahsolan ve muhtelif rnuh 
terde birçok yazılar yazılmasın•• ,,,U 
talealar serdedilmesine sebep olll' 
bir şayia: Almanya, Japonya ittifa
kıdır. Böyle bir ittifakın yapıl~lf 
olduğuna dair henüz müspet nııh~ 
yette malumat verilmediği h•1dl 
mutasavver anlaşmanın Avru~~ıJ. 
bu kadar tesir yapmasının sel>I""' 
böyle bir anlaşmanın Avrupa nııl • 
kadderatı üzerinde haiz olduğu. tt ~ 
sirdir. Bu tesir o kadar büyüktür~ 
Fransa tarafından Almanyanın alt~ 
zı asker usulünü yenilemesinden 
Rendeki gayri askeri mıntakayı if' 
gal etmesinden daha müh+m ve dl• 
ha çok tehlikeli sayılmıştır. Fr~: 
nın meseleyi bu derece ehemnııY' 
telakki etmesinin sebebi, böyle 'dl 
ittifakın Almanyayı Rusyadan '!'. 
na emin bir hale getirmesi ve orııl 
Avrupada dilediği &ibi harekete iıtl' 
k!n vermesidir. 

Bu telakkiye göre Almanya • J• 
ponya ittifakı, Japonyanın dal,,,t 

.. t• ' Sovyet Rusyayı tehdit etmesını 
min eder, bu yüzden Sovyet Rust" 
daima Asyadaki hududunu koll• ' 
mak mecburiyetinde kalır, ve bU".,ıl 
neticesi olarak Almanya Avrupıdlt 

' Japonya Asyada dilediği gibi iti 
reket eder. Hadisenin Avrupadll 11 

rin bir tesir yapmasının hikmeti~ 
dur. Japonya ile Almanya bu 

1 

kadar bu tarzda bir ittifak yap.,,. 
1 

dıklarını söyledikleri halde şayiıll 
rın en derin ehemmiyetle karş~I~ 
masına sebep olan bir amil sırır 
Gaydanın Jurnale D'lt.alyada ya~ 
ğı neşriyattır. Bu neşrıyat Atrnaı'I 
Japonya ittifakını bir emrivaki ~ 
linde göstermiş ve bunun komUrı 
aleyhindeki cepheyi kuvvetlendittf 

ğini anlatmıştı. . ~ 
lttif ak şayiası Fransada derırı 

tesir yaptığı gibi lngilterede tıiÇ .f 
iyi karşılanmaırıı~ ve bu hareket ft. 
zünden lngiltere • Japonya munal 
betlerinin bozulacaiı da anlatılıl'lıf' 
tır. I 

Diğer taraftan Sovyet Birli~I I 
vaziyeti anlamak için siyasi bır 

şebbüse girişmiş bulunuyor. I 
Japonyanın bu ittifakı yaptıgı..t 

lıakkuk ederse bu ittifak onun r' 

tığı ittifakların ikincisi olacaktıf--
1 lk ittifakı 1 niiltere ile idi vı 1 

senesinde yapılmıştı. ittifakı ~ 
lıyan hadise Japonyanın 1894 ti f 
ile nıuharebe ederek Liao-Tunl ., 
rımadasını alması idi. O zaman ft 1 
ya, Almanya ve Fransa müdah-"tt" 
derek Japonyayı bu yarımP"'-)'1 f 
ke mecbur etmişler, Japonyanırı!Jlf' 
kilmesi üzerine Almanya ile ~ l'I 
bu ganimeti paylaşmışlardı. ını'ttll" 
re ise o zaman Japonyanın al•~~ 
de hareket etmemiş ve Japorı~ 
lngilizler 1902 de ittifak etrıılş~ 
Japon - lngiliz ittifakı 1921 sel1~ 
kadar devam etmiş, daha sonr• .,f.. 
yerine lngiltere , Amerika, Jıı~ 
Fransa arasında yapılan dört ,.f 
muahedesi kaim olmuştu. J•~ d 
bu dört devlet muahedesinde1'1 
rılmış bulunuyor. f 

Japonya ile Almanya arssınd• ,I' 
pılması mutasavver olan ittifalC if' 
fısında hissolunan şüpheler, I~, 
kın tahakkuku takdirinde hlt' ti' 
cak vahim buhranın mahiyeti saate kadar buradan giderse gider, 

gitmezse ben bilirim ne yapacağımı, 
diye haber gönderen sen misin? 

Berberlerden 
Bazı~ arı Dün 
Çalıştılar 

Fakat vaziyetleri tehlikeli olduğu 
icin oradan da Cerrahpaşaya nakle- kında bir fikir verebilir. /, 
dilmişlerdir. Öm er Rıza DO~ - Evet! Benim .. 

- Gitmiyeoeğim i§te. Ne yapacak-
sm bakalım ? 

- Gitmezsen, heybemi alıp ben gi
deceğim de ondan .. diyor 
Hocanın bu cevabı Tim ürün pek ho

şuna gitmiış ve rivayet ederler ki Ak
şehire dokunmamı§. 

Bayanlar, baylar. Sizin de hal ve 

etvarmızdan söz dinlemenin ldabt 
hakkında bir konferans dinl'!ıniye ih
tiyacınız olmadığını anladığımdan 

heybemi alın ben gidiyorum .. 
- Aaaa !.. Ayıptır bu! .. Biz mMraf 

edip buraya geldik ... Şimdi ne yapa
cağız! .. (Islıklar ... El çırpın Lları ara
sında samiin dağılır ... ) 

Berberlerin hafta tatili kanunu 
mer'iyet mevkiine girmiş, ve berber· 
ler cemiyeti dünkü pazar gününden 
itibaren dükkanlarını kapamalarını 
esnafa bildirmiştir. Fakat buna rağ
men dün berberlerin bir kısmı dük· 
kanlarını açarak çalışmışlardır. 

Bu berberler kanunun resmen Is· 
tanbul vilayetine tebliğ edilmemiş ol 
duğu mülahazasile dükkanlarını aç· 
mışlardır. 

lJAkVijt\B~HA~ 
23 Ikinciteırin ı 
PAZı\RTESI Bugünkü hava: BULUTLU 

Hava rasat merkezlerinin tesbit et

tiğine göre, bugün Istanbul mıntaka

smda hava kısmen bulutlu geçecek 

ve kuvvetli bir ihtimale göre hafif 
yağmur yağacaktır • 

Memleketteki umumi hava vaziye

tine gelince, rüzgar şimald~n esc<'ek, 

Karadenizde fırtına devam edecektir. 

.---------·--~. ,, 
11 inci ay Gün: 328 ]{asarı'~ 
1355 Hicrt ı~sz ~ 
Ramazan: 8 10 lkinc:lt ıS 
Güneş: 6.56 - Oile: 1.,lf 

ikindi: 14,30 - Akpm: §,ıl 
Yatsı: 18,22 - imsak: 

Dünkü hava t d 

- Yalnız ıu T1mUr Hindinin kim 
e!duğu anlaşılamadı .. - Ha! .. Hani şu bana yir:ni dört ı B. FELEK 

Polis bu işe müdahale etmediğin • 
den dükkanlannı kapıyanlar kaybet.. 
mişlerdir. Fakat yeni kanun münase 
betile berberlerden bazıları, evvelce 
belediyeye vermiş olduklan pazar 
günü dükkan açma rühsatiyesi mu • 
kabili paraların iadesi lizımgeleceği 
mütaleasında bulunuyorlar. 

Cenup mıntakasına yağmur tlüşmesi 
muhtemeldir 

Dün hava kapalı geçmiş, fa~;~ 
mur yağmamıştır. Hava taıY1 ~ 
en fazla sıcaklık 8, en az ~ Jı• 
miştir. 
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Madridin şiddetli mukavemeti iyi su fiyatlarını 
Franko cephesini sarstı nasıl ucuzlatmalı 

. it--::;-------· 
Asiler şehrı muhasara KüçüK HARlci 

mecburiyetinde kalarak 
zorluk çekeceklermiş 

Londra, 22 (TAN) -- Madrit etrafındaki şiddetli mu
harebelerde hükfunet cephesi ilk müdafaa muvaf fakıyeti. 
ni kazanmış sayılabilir. Günlerce devam eden çok şid
detli boğuşmalara rağmen General Franko kıta~.tı hiçbir 
netice elde edememi~tir. Şehir muhasara halinde ohna
dığı için hükumet Valansiyadan geniş mikyasta muave -
net görınektedir. 

Dört Alman 
Torpitosu 
Fransız limanında 

Paris, 22 (A.A.) - Harbive neza-

HABERLER 

A merika ile Yunanistan 
arasında bir ikamet 

mukavelesi imzalanmıştır. 
... ... 

A iman Hariciye Nazırı 

on beş güne kadar Vi
yanaya gidecektir. . "' 

A iman lktısat Nazırı DoK 

tor Şalıt Tahranda tı?t 
kikler yapmaktadır. 

• * 
• ngiltere Kralı, taç giy . 
1 me gününde 20 kişiyi:! 

lortluk payesi verecektir. 
Bunlar arasında amele p;ı·tı 

sine mensup yedi kişi var 
dır. 

* • 

1 
J aponyadaki son feyezan 1 

felaketinde ölen ve 
kaybolanların yekunu 550dir. 

İLK ÖNCE 
Nakliye Ücretini Düşürınek ve 

ihtikara Mani Olmak Lazım 
Dört bir yam, dün.yanın en nefis kaynak sulariJE: çevrili 

olan 1stanbulda sudan ucuz bir nesne olmaması lazım ge
lir. Halbuki, iki bardak su alan bir küçük şişenin. beş ku
ruşa satıldığı bir şehirde yaşıyoruz. 

O halde bunun sebebini araştırmak yerinde olmaz mı? 
- Su bizde neden paha-

lıdır? 2 - Su nakliye ücretini düşür • 

Bu mevzu etrafında, dün m~k._ Ara yerdeki su satıcıhrının 
bir kaç alakadarla temas et- ihtikarına mani olmak. 
tim. Bunlar arasında eski içme sularında fenni tesisat yap-
bir sucu da var~ı.. tırmak, büyük sermaye işidir. Şe _ 

Bu zat, bana dedı kı: hirde içilen memba suları içinde 

Sunday Times gazetesinin neşriya 
tına nazaran, Madrit, biıkaç güne ka 
dar düşmiyecek olursa General Fran
konun vaziyeti müşkülleşecektir. 

Kendisi payitahtın muhasarasına de
vam mecburiyetinde kalacaktır. E
sasen, Payitahtın ele geçmesinin an
cak manevi bir kıymeti vardır. Ka • 
zanılacak zaferin pahalıya mal ola
cağı ve harabiden başka bir netice 
verrniyeeeği kuvvetle tahmin olun -
maktadır. General Franko, mühim • 
ıı:at ve harp malzemesi alarak Mad
nde sevketmekte olan Barselon şeh
rini muahaze etmektedir. o.~~nr:ıl 
Franko bu hareketi "rezilane" diye 
tavsif ~diyor. Amma kendi yaptığı 
ticaret de bundan aşağı kalmama:t
tadır. 

reti, tebliğ ediyor: ===============a 
Wolff, Iltis, Tiğer ve Jagucr ismin- ha beşte lta~yan 

deki dört torpitodan mürekkep bir Hareka"' tı 

_ suyu, dağdan şehre indiren fenni tesisat sayesinde el değme:csi
biz sucular, küçük bir mahalle su· zin doldurulan biricik su Kocatas 
cusu kadar, para kazanamayız. suyudur. Taşdelen suyu da Evkaf 
Memba sularının çoğu, uzak Vl•rler- ldaresinin himmeti1e iki seneden!:ıe
dedir. Mesela, kardaı yağmurda, ta., ri, yeraltında yapılmış havuzdan çeş
Taşdelen suyu membaından su doJ. melere akıtılmaktadır. Diğer me'.ll
durup Kadıköyüne indireceğiz. Ora- ba sularının hiçbirinde muntazam 
dan da motöre koyup şehre nakle- tesisat yoktur. Hatta bazılarının za
deceğiz. Bunun ne zahmetli bir iş mania harap olan yolları bile tamir 
olduğunu, ancak uğraşanlar bilir. edilemiyor. Mesela, Karakulak su
Bir büyük damacana Taşdelen su • yu, bir eski borunun içinden,geçe
yunu sucu dükkanlarında en az, 65, rek teneke bir oluktan dökülmckte-

Barselonu bombardıman etmek 
tehdidi, General Frankonun bu li · 
manı fiili bir surette abloka etmek • 
ten adz olduğunu göstermektedir. 
Bitaraf her devletin yapabil<>ceği ŞC'y, 
Generalin gemileri tarafından bita • 
raf gemilere karşı yapılacak he.r tür
lü hareketin korsanlık telakki edile
ceğini ilan etmektir. 

MADRIT ETRAFINDA 
Madrit, 22 (A.A.) · - Hükumet 

.kuvvetleri Kasa Valaskez'i kat'i su
rette istirdat etmişlerdir. 

Yalnız, bina harabeden başka bir 
kalmamıştır. Çünkü yangın mah • 
vetrniştir. Bu binanın etrafındaki v . . . 

e ıçındeki muharebeler çok çetın ol-
m~ş .~~ çok kişi ölmüştür. Hikaye 
edildigıne göre, bir an asiler, bina • 
nrn aşağı katım işgal etmişlerdi. Bu 
esnada 80 milis neferi yukarı katlar
da ~ulunuyorlardı. Asiler, milisleri 
teslırn ı ~ · ı k o rnaga mecbur etmış er, aç-
mamalarını temin için elbiseler;ni 
80Yınuşlar ve ayakkaplarını çıkaı·t
t~r~ışlardır. Maamafih, 20 • 21 Teş
rııusani gecesi çıkan yangından mü
te~~llit kargaşalıktan bilistifade bu 
llıılısler kaçmağa muvaffak olmuş • 
lardır. 

ASll.ERE KARŞI 
Barselon, (A.A.) - Röyter aj:ın

aının aldığı malumata göre, şimdiye 
kadar Aragon şimal cephesind·->ki h .. k. -

u umet krtaatının kumandanı olan 
albay Vilalbanın yerine kumandan 
Luengso Gomez Garcia tavi d"l • . t· .; .n e ı 
mış ır. 

Asilerin muharebe ve muvasalaia
rr kesilmiş ve düşman büyük zayiat
la tardedilmiştir. 

Şiddetli yağmurlar Aragon cephe
sinin diğer kısımlarındaki harekata 
mani olmuştur. 

Madrit, 22 (A.A.) - Segovie'deki 

nıilis teşkilatını vücude getirmış olan 
heykeltraş Emilian Obarrol, Madrit 
cephesinde telef olmuştur. 

ASlLERE GORE 

Se.lamanka, 22 (A.A.) - Resmi 
tebliğde, şimal ordusu cephesıııde 
on beşinci fırkanın hükiimetç:Jerı ı 
ınüteaddit hücumlarını tardettJği 

hunların 150 ölü verdikleri keza. Vil
lanıueva'da da hükumetçilerin defc
dildikleri bildiriliyor. 

Espinos da Los Monteros cephesin 
de asilerin Vallego mevkii ile Villa 
~ayor tepelerini işgal ettikleri bil -
dınımekt d' e ır. 

. 'Yedinci fırka, Madritte hükumet
~lenn müteaddit defalar Kastel de 
" onkıoaya ve asilerin Kasa de Kam-
ı•a.dak· 1 k" •t . ı mevzilerine tanklara ucum 

tıklcri ve fakat mühim zayiatla 

Alman filosu, dün öyleden sonra B-

rest limanına girmiştir. Wolff torpito Roma, 22 (A.A.) - Batı Habeşis
su, Britanya sahilleri açıkla ·ında ha- tanda harekat yapan Italyan kıtaatı 
sara uğramış olduğundan filn•ıuıı iki çabuk ilerlemektedir. 
gemisi tarafından çekilmek suretile Gazeteler, hiçbir tarafta bu ilerle-
limana getirilmiştir. melere ciddi bir mukavemet gösteril-

Alman sefareti gemilerin tamiri ve mediğini ve bilhassa. Gimma sultan
malzeme alması için Brest lhıanına lığı halkının kıtaatı şevk ve neyecan
girmeleri müsaadesini ist~miş, neza- la karşılamakta olduklarmi bildiri
ret bu müsaadeyi hemen vermiştir. yarlar. 

Salengro' nun cenaze 
merasimi yapılırken 

F ransada nümayişler oldu 
Paris, 22 (Radyo) - Müntehir Dahiliye Nazırı Salcngronun cen~ze 

merasimi dün Lil'de büyük merasimle yapıldı, bütün hükGme~ erkanı 
hazır bulundu. Bu münasebetle Lilde ve Pariste halk cephesi mensup· 
ları, komünistler ve amele tarafıııdan ~ok kalabalık nü:ııetyi~ler icra 

edildi. 

Lil, 22 (A.A.) - Dün akşamı 
belediyede Salengronun tabutu ~
nünden binlerce halk ve muhtelif 
heyetler geçmiştir. 

Bugün saat birde cenaze rnera • 
simi yapılmış ve Leon Blum heyecan 
veren bir nutuk söylemiştir. 

Blum, Salengronun hayatını ve 
iç bakanlığında yeni niz.amı, .kanı: • 
ni nizamla telif vazifesındekı agır 
yükünü kaydetmiş ve Salengronun 
gayretlerini bu vazifeyi ifaya has -
retmiş olduğunu bildirmiştir 
Başbakan, Salengronun alçak bir 

iftiraya kurban gittiğini ~aydeyle • 
miştir. . 

"KAHROLSUN HARP!,, 
Paris, 22 (A.A.) - Salengronun 

Lilde gömülmesi münasebetiyle Pa
riste halk cephesi komitesi tara
fından 25 bin kişilik bir kütlenin 
iştirakiyle tertip edilen alay büyük 
bir intizam içinde şehri kat'etmiştir. 
Çocuklardan mürekkep bir grup. 
"Kahrolsun harp,, nidalariyle Nas -
yon meydanından geçmiştir 

Çok kalabalık bir eski muharipler 
grupu ç<* alkışlanmıştır. Maden a
melesi geçerken Cümhuriyet İspan
yası lehinde bağırmışlar, bilhassa 
çoğalmıştır . 

Bir İspanyol bayrağı alayın bütün 

tardedildikleri bildiriliyor. 
• Asiler dört tank ele geçirmişler· 
dir. 

AIMANYA VE l'I'ALY ANIN 
SON HAREKETLERINE KARŞI 

Valansiya, 22 (A.A.) - Hükumet 
bir beyanname neşerederek Burgos 
hükumetinin Italya ve Almanya ta
rafından tanınmasına mukabele et -
miştir. Tebliğde, bu tanınmanın bu 
iki memleket tarafından asilere ya -
pılmakta olan yardımı meydan:'i. çı • 

hansa Dahiliye Nernrei'ine gefiri
/eceği söylenen M. Ronne 

güzergahında çok alkışlanmıştır .. 
Saat 18,45 te, geçit içlerinde bır 

çok komünist bulunan ve Paris 
ve Banliyo gruplarının geçmesiyle 
nihayet bulmuştur. Ne güzergahta 
ne de alay dağılırken hiçbir hadise 
kaydedilmemiştir . 

karmış olduğu beyan edilmektedir 

YAGMA. EDlLDI 
Perpignan, 22 (A.A.) - Barselon

dan alınan haberlere göre, oradaki 
Alman ve Italyan tacirlerinin dük · 

kanlan General Franko hükumetinin 
Almanya ve ltalya tarafından tanın
mış olması sebebilc yağma edilmiş • 
tir. 

Salamanka, 22 (A.A.) - Burgos 
radyosu, Bilbao'adik Avusturyı:ı kon
solosunun öldürüldüj!ünü bildirivC'lr. 

7o kuruşa satıyorlar. Halbuki su dir. 
nakliyatını yapanlar, bunun dama - Oteki sular da ona göre ... 
canasrnı 35 - 40 kuruşa dükkanlara Su nakliye ücretini düşürmiye 
bırakıyorlar. 40 kuruşluk bir mal - gelince bunun için hususi bir teşki
dan 30 kuruşluk ticaret yapmak, a· lat yapmak zarureti vardır. Oyle sa 
çıkça ihtikardır. nırım ki, yakında belediye sular işi-

Sonra, küçük şişe sularmm da. le daha ciddi surette meşgul ola • 
dükkanlara teslimi iki kuruş ve el'\ cak ve ihtikar yapan sucular aley -
çok yüz para üzerindendir. Hiçbır hine sistematik harekete geçecek -
dükkan sahibi, bu suyu, üç kuruş- tir. Suya narh konulması için henüz 
tan fazlaya satamamalıdır. Şu hal- verilmiş bir kararımız yoktur.' 
de, ihtikarı, daha ziyade ıki 1c:i eller- Su meselesi etrafındaki konuşma-
ae aramak 18.zımgcliyor." 

Satıcıların iddiası ba~ka 
Halbuki, şehirdeki su satıcıları, 

büsbütün başka iddiadadırlır. Bun· 
lar, diyorlar ki: 

- Suyu, biz esasen pahalı alıyo
ruz. Damacana başına kazancı -
mızı hamallığı filan çıktıktan sonra., 
on kuruşu geçmez. Küçük şişe su
larına gelince: Bunların sarfiyatı, 

son derece azdır. Bu az sarfiyat kar
şısında, şişesi üç kuruşa su satarsak 
dükkanı kapamalıyız." 

Hangisi doğru? 
Su taşıyıcılarile su satıcılarının 

, bu biribirini tutmıyan sözleri, "içme 
sulan niçin pahalıdır?" sualine, ce
vap sayılamazdı. 

İstanbul Belediyesine başvurdum. 

1 

Oradan elde ettiğim malumata gö
re, şehrin Hamidiye ve Kırkçeşme 

1 s.~la~ı da dahil olduğu halde, bir gün-
1 lu kıçme suyu sarfiyatı 6450 metre 

1 
mikabıdır. Memba suyu bu istihlak 
arasında pek az yer işgal ediyor. 

j ?Un~ü Istanbulda bütün memba su 

l lu~ .ıçme suyu sarfiyatı 64:50 metre 
, mıkabını gec::emiyor. 

Belediye erkanından bir zat bana 
1 suların pahalı satılması sebeplermi 
• bilhassa şöyle izah etti: 
! - lstanbullular, eskisine nisbet e-
1 dilemiyecek derecede bol su harca-
nıyorlar. Vaktile, şehrin yüksek, ki· 
bar tabakası istisna edilirse, halkın 
hemen yüzde sekseni Kırkçeşme su
yu içerdi. Karakulak, Sırmakeş, he
le Taşdelen gibi memba sularını i -
çenler, pek mahduttu. Halbuki şim -
di, en fakir kimseler bile, ne yapıp 
yapıp iyi su içiyorlar. iyi suyun sağ
lık için nckadar IUzumlu olduğunu 
takdir etmiyen kalmamıştır. Fakat 
halkın iyi suya karşı gösterdiği bu 
alaka, tabiidir ki tesirini gösternıe:ı;. 
te gecikmiyecekti. 

Birçok yiyecek fiyatlan, derece 
d.erece düştüğü halde memba suyu 
fıyatıan, eski vaziyetini muhafaza 
etti. Bugün, köşebaşındaki çaycı, 
kahveci dükkanları bile mü9terileri
ne memba suyu veriyorlar. 

Fiyatları nasıl ucuzlatmalz? 
Su fiyatlarını düşürmek için ha

tıra gelebilecek tedbirler şunlardır: 
1 - içme suyu membalarında fen

ni tesisat yaptırmak. 

mız burada bitti. Bitmiyen şt>y, Is -
tanbtdun su derdidJr. Bir bardak su
yu; içindekinin hakiki memba suyu 
olduğundan şüphe etmiyerek, içe -
bildiğimiz gün, iyi suya olan hasre
:imizi tam manasile gidermiş olaca
gız. 

Salô.hadclin GONGöR 

ıt)miral Horti'nin 
Italya seyahati 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Macar 

Telgraf Ajansının diplomatik mu
habiri bildiriyor: 

Macaristan naibi Amiral Hortinin 
Romada İtalya kralına yapacağı zi-

yaret her şeyden evvel bir nezaket 
ziyaretidir. Ayni zamanda kral ve 

maiyetiyle birlikte Romaya başba -
kan Daranyi ve dış bakanı Kanya da 

gidecekler, Başbakanın ziyareti yeni 
Macar hükumetinin başkam sıfa
tiyle ve dış bakanının ziyareti de 

Kont Ciyanonun ziyaretine mukabe
le olarak vaki olacaktır . 

Son ve önümüzdeki mülakatlar 
münasebetiyle tasavvur edilen bü
tün kombinezonların aslı ve esası 
yoktur. 

Yalnız şurası muhakkaktır ki, Ma 
caristan, dı~ siyasasının neticesi o
lan doğru yoldan hiçbir suretle şaş
mıyacaktır. 

Kral Kostantinin 
Kemikleri Mera

simle Gömüldü 
Atina, 22 (Hususi) - Tabtıtları I

talyadan buraya nakledilen mütevef
fa Kral Kostantin ve kralkeler için 
dün büyük bir cenaze merasınıi ya
pılmıştır. 

Başpeskoposluk kilisesinde vapılan 
dini ayine Iskenderiye patriği riyaset 
etmekteydi. Kral, veliaht, bütün 
prensler, ba§vekil ve nazırlar, bura. 
daki elçiler ve yüksek rütbeli eşhas 
ayinde hazır bulunmuşlardır. Ayin
den sonra ta butlar lop a.r:ı '"ı;:ı la rına 
konularak büyük askeri merasimle 
mezarlığa götürülmüşlerdir. 

iflEK 
Nasıl Güldürürsünüz? 

Birka~ gii'n en·el bir gazete ben • 
den böyle bir ankete ce\"ap istiyecek
miş diye duymuş ve bunu bana söy
Uyene: 

- Ben kimseyi güldürmüyorum ... 
Demiştim ... 
Ger~ek kimse~i giiltlürmi)·e uğ • 

rasmrvorum. Çiinkii - laf aramızda • , . 
biz neye gi.iln, neye ~ülmeyiz, ı•ek 
de belli değildir. Onun için e~er ba
na sorarlarsa en kolay Ye şa~maz 

gühfürme yolu gıdıklamadır. B(•nce 
güldürmek için dükkan açan birçok 
tuhaflarm miişterilerinl gıdıklama • 
Jarı daha miisbet netice ,·erir. 

Rahmetli Hasan, halkı gaz tent- • 
kesi güriiltiisü ve siiıtiirge ile gülllil • 
rijrdii. 
Kanıklu Ali, bunda munffak ol • 

mak i<:in dh;olerini sölrt ürmi~·e kadar 
razı oldu. 

A nupada suratlarııır boyayıp gill
dürürler. 

Karagöz, daima Jlacirntı dön•rek 
bizi gi.ildüriir • 

Halbuld ~iilmek isti~·rn i<:in dün • 
yada giilünecı>k ~ey mi ~·oktur. E1 -
verir ki; giilmiye i5tilıa olsun, ~·olisa. 

Dünya harıl harrl silahlanıyor. So
ranlara : 

- Sullıü muJıafıtza için .. ce,·abı • 
nı veriyorlar. 

Fransa paranın kırınrtini üçte bir 
clü5ürüyor. Soranlara: 

- Zengin olmak i<:in .. diyor. 
General Franko, Madriti ~·akı;roı:, 

soranlara: 
- İspanyayı kurtarı~·orunı, diyor. 
Almanya. - ,Japonya, Bol:;evikliğin 

ııle,yhine ittifak edi~·orlar. 
Soranlara: 
- Kom)ularımızla iyi geçini~·ornz, 

diyorlar. 
Kadmlıır erkekleşiyor. Soranlara: 
- Erkrklt•r kadınta~ıyor da on -

dan, diyorlar 
Ve biitüıı bunlar olup biterken ga. 

zeteler "nasıl gü1diiriirsünüz!,, diye 
anket l·apı~·or, bana ela soru~·or. E, 
huna can dayanır mı?. 

B. FELEK 

NASIL YAZIYORUZ? 

Bu haf ta içinde de ka ıııbiyo l'C es
ham borsası, ımwmiyet itibrHiyle ~a
ki11 geçmiştir. Amerika hıikuıııcıtııfıı 
doları cWşii.rcccfji lıakkıııdald JrnıcriJ 
borsada büyük bir alıikayla krıı ~ılıııı. 
mıştır. Fakat l>u haberler de hcnii:! 
tccyyiit etmemiştir. -A. O., .11kJam, 
W. 11 - 19S6 

Bu üç ciımleyi, makalenin baslangıcındaıı 
alıyorum. !kinci ciımledeki •• haber·ı 'h b ... • . •• 
' a er,. olacaktır; fakat bu, bir tertip ha-
tası~rr. Amma üçüı:ıcü ci.ıınledr-ki "haberler., 
z:c<lıı? 11Yukarıda bır tek haberılen Lalısedi. 
lıyo.r: Bu haberler de teeyyut <'tmemistir., 
denılıyor: yukarıda. te~yyut _ctmemıs başka 
~abert.c:den. bahsedılmıyor kı mulıarrırin bir 

de., ılavesıne hizum olsun l 
• • 

Bu fok lıayırlı ve iyi i§i ı !fakir 
mektep çocuklarına yemek vcr:!tn:!si 
işi) hazırlığım daha CtJvcl y.ıpnıakJ 
Ul karnı aç çocıığu sıcak ycnıcğc bir 
gün cuvcl kauuşturmak ucal>a mi(m. 
kiiıı değil mit 

Bu i.~te çalı.şaıılar mıılı·ıld.:ııli; lci 
lıiisnil ni.11ct sahibi ve fa-::iletli iıı~<nı
lardır. - Reşat Yüzüncü, .. tçıl\ Sik, 
19. 11 - 1936 

" ... hazırlığını daha evvel Ylrmak., yeri
?~ "··· işi önceden hazırlamak., elbette daha 
ıyı_~lur. Aınma asıl gostermeK ıstedıcim o 
degıl: "Bu işte çalışanlar ..... .Y!'rın::: "bu işe 
çahşanlar., demek Jaıım; çünkü "iste .. de
yince "iş., in vazife, memuriyet manası ha
tıra gelir. 

• • 
Bizde, Avrupalı ağ:ı11<l.oıı çıktı cli

ye, herhangi bir söze - a{iız sıılaııdı

ra sıılandıra - "eııfcs,, tlen,iycnlel'in 
ve hakikatleri A vru palı7arı.ı du a. 
rasıra tahkir cttiklcriıri ~öyZiycııleı in 
ilki Sadullah Paşadır. - M. Tur.n 
Tarı, Cıwılıııriyet, 21 - 11 _ 19J6. 

"Hakikatleri tahkir etmek fra . 
. . 1 • d d"I . . " nsızcanın 

tesırı ı e ıca e ı mış bır t;ıbir F. d 
"l ı · ı · · . · ıansızca a: nsu ter a a verıte _ hak"ı'·' t t hk' 

k b d .h. "~ e a ır et-me .. e ı ıyatı hor görı.ip bil. . 
soylemek demektir. Tıirk ap~: va ?'ala.n 
veya ''hakikate tahkir tab~~de hakıkatı., 
maz mı? bilmem T " ırı tutar mr,. tut
zanÇ sayılabilir. . utarsa, dil ic;ır, bir ka-

Ahfe~ 

lzmir gazetecileri 
Şerefine ziyafet 

lzmir, 22 (A.A.) _ ~eh . . 
Sovyet konsolosu tarafr~da~~,~~zdeki 
şam Izmir gazeteciler· . dun ak
loshanede bir ··ıı şerefıne konso-
ş·· 1 şo en v ·ı 

o en geç vakta kad erı 'iniştir. 
miştir. ar devanı et .. ---
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.M.ahkemelercle 

Kaynanasından balta 
yiyen delikanlı anlatıyor:[Yumruklu 
Kızını severken Tekmeli 
Annesi de ~!r.~tç~':~:t ·ürüm••· 

mahkemesinde bakılan davalar ara-

B en 1• s evm •1 s 1 'Jında bir de kan koca arumda 5ÖV· 
me davası \•arda.. • 

Fatihte oturan Hasan Sabri, 
Ben d•v•cıyı Ağırceıa !•lonunun merdivenlerinde y•kaladım. beraber oturduğu karısı Müzeyyen 
- Bu, diyordu, sadece bir yarılama davası değil, bürün bir hayt'lt tarafından dövüldüğünü ileri silril -

ro!T'~nıdır. yordu. Müzeyyen buna mukabil an-

i cak bir haftada geçebilecek dere • 
Deniz Lisesi onuncu sır.ıftt ia ebe idim. Mektebe gelip giderk<'n Na-

ce<\e yarası bulunduğuna dair bir 
ciye ile tanııtım. Tam ( 5 J sene seviıtik. O, benim ~hı iyeli olmamı rapor getirmişti . 

istemiyordu. Üzülmesin diye m6ktebi bıraktım. Nihayet evlen Jik. Hasan Sabri, kansının kendisini 
Fakat ben yalnız: sevgilimle ev - fena halde dövdüğünü, kolundan ve 

lendiğimi zannederken meğer anne- B Üy Üg"" Ünden bacağından ısırdığını söylilyor ve 
sinin gönül oyunlarını .:>ilmeden üze. Müzeyyenin cezalandınlmasmı isti • 
rime alllll§ım V • yordu. 

Kaynanam her fırsat buldukça ba- azgeçmış, Müzeyyen mahzun bir tavırla me-
na alakasını açıkça gösteriyordu . Ku·· çu·· g .. 

0 
.. 
00

.. seleyi şöyle anlattı = 

Üç defa su bardağını, bir defa da - Biz 11 aydanberi evliyiz. Erke-
elbise fırçasını fırlattım, amma al- J f • 1 ğim bana her zaman olmıyacak ıl -
dırmadı, Benim böyle mil temadi s erm I~. kırdılar söyler. Kalbimi kırar. Ben 
retlerimden muğber olan kaynanam _ Evet, diyordu. Hanım zevcem· kat'iyyen ona hiçbir hürmetsizlikte 
bir sabah yüzümü yıkarken elindeki di bulunmadım. Nasıl olur ben onu hiç r. 
baltayı başıma indiriyor. _ Bu kocanız mı ? dövebilir miyim? İftira ediyor Fa~at 

Davacı, burada başını eğdi ve aaç- o, bana olmıyacak li.~ırdılar, ağza 
"'k . - Evet kocam .... 

larmı ayırarak iki büyu yara yen Hi.kim suçluya : alınmıyacak küfürler savurdu. Ben 
gösterdi . _ Nedir dedi, bu gen~ kır.dRn ne ona hiç bir ,ey söylemedim. Yalan 

Bir Saatte 
Vurulan 
iki Vurgun 
Davacı Şevket cürmü meşhut 

mahkemesinde hadiseyi şöyle anla
tıyordu : 

- Giresundan bugün geldim. O
tele indim, eşyalarımı bıraktıktan 
sonra şöyle bir dolaşayım, dedim. 

Yenicamie doğru giderken ya
nımda bir adam peyda oldu. Çok es
ki bir ahpabım imiş gibi teklifsizce 
söze başlıyara.k : 

- Şurada Romanya muhacirle • 
rinden pek sefil ve zavallı bir ka • 
dm var, dedi. Elinde çok kıymetli 

bir muşamba ceket var. Bunu bir 
yabancıya kaptırmıyalım, gelin şunu 
alm .. 

- Benim, böyle şeye ihtiyacım 

Yol.<, dedim. Bu sırada kadm yanı -
mıza gelmiş bulunuyordu. Kolunda 
bir ceket vardı. üstü başı dökUk, 
fakir bir göçmenin kıyafetinden 

farksızdı. Deminki adam tekrar sö
ze başlıyara.k: 

- Benim param yetişmiyor. Ka
dın ceket için 20 lira istiyor. dedi. 
Ve parasını tamamlamak üzere ya
nnndan ayrıldı. Fakat aradan ya • 
rnn saatten fazla geçtiği halde a
dam gelmedi. Ben söz vermiş bulu · 
nuyordum. Fakir kadının sızlanma
sına dayanamıyarak çıkanp 20 lira
yı ~ıı.drnın eline saydım . 
Kadın parayı alır almaz. Ortadan 

kayboldu. Biraz sonra yine tanıma
dtğnn bir adam yanıma yaklaşarak 

dolandırıldığımı. ceketin iki lira -
dan 10 para fazla etmediğini söyle • 
di. 

Bir Dövız 
Kaçakcı.ığı 
Birinci asliye cezada, kaptan jor

jun davasına devam edilmiştir. Kap
tan Jorjun acentesi mayıs ayı zarfın
da memleketimizdeki müteaddit va
purların ihtiyaçları için (90260) lira 
sarfediyor. Ve hesaplarım kapatıyor. 
Ertesi ayın dördünde acente Londra
dan çek istiyor, gelen çeki İş Banka-
sına satıyor . 

Hesapta açık çıkan (1100) lira 
var. 

Kaptan Jorjun tayfa için aldığı bu 
miktarın kaçırıldığı şeklinde açılan 

davada mevzuubahs paranın yine 
döviz olarak hariçten celbedildiği 

beyan edilmiş ve mahkeme bu hu
susun defterlerden tetkiki lüzumu -
na binaen talik edilmiştir. 

~EHIR TIY ATRORU 
OPERET KlSMJ 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

HASKARA 

Taksimde Maksim Tiyatrosunda 
HALK OPERETi 

Bu akşam saat 21 de 
PJPJÇA 

Büyük Operet 

Amt:ıın.aaA 
Alimler 
Yalvaçta 

Yalvaç (TAN) - Eski ~ 
harrisine ve bu yolda tetkikat 
sına memur edilmiş olan Şik&f' 
rülfünunu profesörlerinden Al~ 
ve doktor Almasteau, beş kit~ 
kafile ile şehrimize gelmiş!erdit· 

Misafirler, orta okul direJttarl 
Halkevi başkam ve maarif 
ile beraber, Antiyok harabelerll' 
mişler, Menaksisos mabedini dl 
mişlerdir. 

Kendilerine Halkevinde çay 
ti verilen ilimler, pek beğ 

Yalvaçtan ayrılmışlardır. 

Evvelki akşam Perapalasta 
Şeyda Şeşbeş ile Bay Adil Ar8 
nun evlenme töreni yapılmı.tıt: 
münasebetle verilen stivarede 
bul Valisi Muhiddin Üstündağ, 
bi sefaretlerine mensup slmald 
çok maruf zevat ve şehrimısbt 
iki tanmm19 ailesinin dostları 
bulunmuştur. Suvare geç v 
kadar pek samimf ve neş'eli bit 
da devam etmiştir 

Yeni kurulan 
dileriz. 

KAalzı· nJoODLo.~POarNı·sl Me!~:::!:den yur· ·a 
üzere ispanya hilkümeti alA 

~ı••••••••••••" makamlara müracaat etmiştir. 
rit hükumeti ile aramızda 

yordu. Ben de çıkarıp 18 lira vere -
rek ceketi aldım. 

olan ticaret anlaşmasına da 
yumurtaların bedeli için m' 
lar gösterilmiştir. Batmdan bu yaralan aldığı halde ietiyordun ?. söylüyor . 

muhatabımm nuıl ölmediğine §af - _ Ondan değil beyim, &ıl&sın • Söz Hasan Sabriye geldi. Hasan Derhal işin içyüzünü anladım. 
tım ve kader denen kuvvete bir ke-- dan. Sabri de iftira ve isnat karşısmda ol- Ve polise müracaat ettim. BütUn 

Fakat kadın yanımdan aynldık -
tan sonra şöyle bir düşündüm. Ce -
ket kaç para ederdi. Birine göster -
dim, soyulduğumu öğrendim ve po
lise müracaat ettim . 

Yumurta tüccarlan bu 
memnun olmuşlardır. 

re daha inandım • - Ne istiyordun? duğunu söyledikten sonra hakimin rastgeldiğim simaları tarif ettim. Po 
Devam etti : - Kızı.... isran Uzerine kavganın içyüzünU şöy liB<;e maruf kimselermiş. Yakaladı - ÖLÜM 

- Birinci darbede döndüğüm za
man kaynanam beni pek iyi gördü -
ğü halde ikinciye indirdi, ve aonra 
burada hırsız zanniyle yaptım diye 
mueret yolları anyor. Bağırmam 

Uzerine yetiıen km yanıma geleceği 
)'erde bir vah§( aoğukluğiyle bahçe
ye çıktı. Biraz sonra yetişen kom -
ıular ikinci darbeden aonra kendi -
mi bilmeden kanlar 'içbide ~rde ya:. 
tarken beni buluyorlar. Ve muha -
~e bunu anlattılar. 2 ay has
tanede yattım (2) ay da kat't rapo-

- Anası senin neyin? le anlattı : lar. Buraya geldik . Bir saat içinde iki av yakalıyan 

açık göz Roza da §unlan söyledi: 

Tiryaki Hasan Paşa torunu, 
sa vilayeti sabık Turuku uın 

ser mühendisi Ali Daver Tiry 
lu dün gece saat 11 de Gözte 
evinde fücceten ölmüştür. 

- Kaynanam .. ''- Kanının söylediği bUtün şey - Bundan sonra yine ayni şekilde 
- Şu halde sana kızını vermiş .. 
- Ben küçüğtl istiyorum. 

ler yalandır. Bana eve geldiğim za- dolandınlan Şevket de başıma ge -
man gebe bulunduğunu. bu çocuğu leni fÖyle anlattı : 

- Söylenenlerin hiç birini kat'iy
yen kabul etmem. C(keti ben onlara 

zorla satmadım. İstediler. verdim. 

Ben de ekmeğimi işte bu yüzden ka

zanıyorum. 

- Büyüğü zorla mı verdi?. 
- Peki timdi'! . 

dostundan yaptığını ve bu piçi bana - Namaza gidiyordum. Karşıma 
zorla baktıracağım söyledi. Ben ona: çıkan yabancı bir adam, Romanyalı 

Cenazesi Göztepe ikinci orta 
kak 13 numaralı evden 11,30 dl 
dırılarak namazı Göztepe catt' 
~ılındıktan sonra Sahraicedittt 
kabristantna gömülecektir. K 
dide arkadaşlarına bildiririm. 

- Şimdi kardeşini istiyorum. 
- Bu ne bic;im cevap be adam?. 

Sen sarhot mual\ll ! . 
- Hayır. 

- Sözlerine di~at et öyleyse .. 
- Neden beyim?. Gönül bu .. Şim-

- Bu iş nasıl olur .. diye söylen . bir muhacir kadından bahsediyor. E 
dim. Bana kızarak bir tokat attı. Ve linde kıymetli bir müşamba c~et 
ağzına gelen küfürleri hiç sakınma bulunduğunu, yabancıya kaptırma • 
dan 11gyfedi. na.yanamadım. ~ de. -da'l. aJpnna hem kadına bir hizmet 
bir iki tokat savurdum. Mesele bun.o olauğını, hem de. kıymetli muşam
dan ibaret. • ,. banm yabancıya gitm'etrine mini ~ 

Sat~ığtm ceketler çok kıymetli -
dir.. Hele bir siz de gözden geçirin. 
İr.inde gayet güzel astarı var. 

-Müddeiumumi Ki.şif, ceketlerin 
Oğlu~azıl Tiryak 

di kUç'üğe vuruldum. Büyükten de 
yakamı kurtaramıyorum. Onu bana 
verdiği için anaama kızıyorum. 

Bundan sonra şahitlerin ifadesine lacağımı söyledi . 
müracaat edildi.. Şahitler kavgayı Ben evvela kulak asmadım. Fa -
gördüklerini. her ikisinin de biribir - kat sonra kadın yanıma gelince işte 
!erine ~üfrettiklerini söylediler. demin şu arkadaşımın söylediği gi

takdirini istedi. Ehli vukufun ya.ptığı 
takdirde ceketlerin 10 liradan faz
la etmediği anlaşıldı. Kısa geçen 
bir müzakerf'den sonra Rozanın do
landıncılığı sabit oldu. İki ay 10 
gün hapis. 41 lira 70 kuruş para ce
zasına mahkfım edildi · 

* ______ _. 
ru.m var .. 

KAZINO Ô PAR 
Hlkim kadma sordu : 

Kaynanam vak'a U:z:erine (9) ay 
mevkuf kaldı. (2) aydır (600) lira 
kefaletle aerbest . - Siz ne diyeceksiııiz? Muhakeme Müzeyyenin nüfus ki.- bi, kadın sızlanmağa: AL JOLSO 

RUBBY KEELER - Peki ya karınız? dedim .. 
O, korkulu bir hayalet görmUş 

gibi irkildi : 

- Ben diğer mahkemede boşan • 
ma davası açtım, efendim. Burada 
sövme ve dövme davası yürüsün. 

ğ'ıdını getirmesi ile diğer bazı şa • - Bana acıyınız. Çocuklarım ev
hitlerin dinlenmesi için ayın 25 inci de aç blililç beklivorlar. diyerek ağlı 

- İnşallah yakm vakitte kurtu -
lunım .. Botanma davuı açtnn, yürü
yor .. 

Biraz aonra bu baltalı kahraman 
Saffet suçlu yerine geçti. Evvelki 
celaelerde olduğu gibi ıuçunu inklr 
ediyordu. Avukat Nail eksik kalan 
bul evrakın tetkikini ı.tedi, muha
keme bqka bir gUne bırakıldı. 

Sonra genç kıza oöndü : 
- Sizin söyleyecek bir ~yiniz 

var mı?. 
O, nefret denen hiaein bütün kuv

vetiyle : 
- Ben, ablama bu fenalığı yap

tığı için ondan iğreniyorum. BUtlln 
arzum, mahklim olup başımızdan 
gitmesi. diye cevap verdi. 

"Hani beyim, aklınıza bir şey gelmesin ... Lüzumu 
da yoktur ya, ldettir de onun için; ıiz bir imza buyu· 
run!,, 

Kaymakam önündeki klğıda titrek bir imza attı ve 
Hacı Ethem gözlerini Hulusi Beyinkilerle k&l'fıl&ftir· 
mamaya çalı,arak ıür&Ue çıktı. 

çarşamba ~nüne bırakıldı . · 

Buna sustu ... 
- Kaç sene oldu, siz evleneli? 
- (6). 

- ( 6) senedir hep beraber mi ya-
pdmız? . 

- Evet ..• 
- Demek karından memnundun ! 
- Evet .. 
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" M A z U R K A ,, f ilm in i yaratan 

POLA NEGRI 
PEK YAKl ftDA en s on ve " EFIS ROLUnDE 

MOSKOV li ŞANGHAY 
ramda :-iakırle ıkısı arasında cereyan eden h.i 
yi de bi~ parça bildiği için Yusufun bu işten b• 
olmasını şimdilik münasip bulmadı. 

Boyle<'e on, on beş gün kadar bir zaman 

Kayma kam diğerlerinin k&ğıtlannı da bir kere göz 
bile gezdirmeden imzaladıktan sonra yav&fça Hulüıi 
Beye döndü: 

MEMLEKET ROMANI -15- SABAHA TT1N ALİ 

ve tam bu sıralarda Yusuf u bir gece eve get' 
Getirenler Yunus Ağa isminde ihtiyar bir pab 
ile 35 yaşlarında, perişan kıyafetli bir kadın ve oO 

yanında mütemadiyen Yusuf un sarı çehresıne 
ka::ı vP. durmadan ağlıyan hasta kılıklı bir klZdJ. 

"Dün akfamki para için bir 1e11et imzalatWar?,, 
dedi. 

"Niçin imzaladınız?,, 
"Ne yapayım? Hem görmüyor muawı, ne blçlmıız; 

samanda ıeldi. Muhakkak kerata bir aaattir içerisi
nin dolmumı beklemif· Her .. Y biW dedim ya aa
na?,, 

"A iki gözüm, aenin bu Hilmi Beye bir kötülüğün 
dokunmut değildir. Senden intikam almak iltcmesi
ne filan imkan yok. Herhalde b&fka bir makaatlan 
olacak. Ya senden mUhim bir çıkarları var, yahutta 
bqka bir ft'Y· Hilmi Bey aenden .b~ ü_ç~ bilmem ne 
kadar lirayı alamıyacağmı pek ıyı bılır. Kaymakam 
beyi kendiaine borçlu etmek zevki için de bu kadar 
paraya kıyamaz. Dur ha.kalım, bir müddet bekliye -
lim. Herhalde bir kokusu çıkacak. Sen yalnız aklını 
b&fına topla ve hiç itidalini kaybetme. Dünyada dü • 
zelmiyecek İ.f mi olur'!,, 

Salahaddin Bey bu gibi eözlerin ona teselli vermek 
ten uz&k olduğunu ima eden bir tavırla bafını l&l -
~m. , 

Akpm eve döndilğtl zaman Şahinde kendilinl gU
lerek k&rfJ}am. Bir iki saat evvelki kavgadan ıonra 
bu fevkalade Utüat onu hayrete dU9Urdü. 
Şahinde onu kolundan tutarak kulağına fısıldadı: 
.. Ayol, aana mUhim havadillerim var!" 
''Hayrola? .. 
.,Sorma, burUn bize Hilmi Beyinkiler seldi. Amma 

eyle Mnln bildiğin ıelltlerden defil, ldeta f(Syle ıö· 

rücüye gelir gibi bir şey!,, 
"Ne görücüsü? Kimin için?,, 
"Kimin için olacak a bey, gelinlik kızın olduğunu 

unuttun mu?,, 
"Muazzez için mi geldiler? O daha çocuk demedin 

mi?,, 
"Ne çocuğu, lllhi Sallhaddin Bey, ben sana var -

dığım zaman kaç ya91nda idim'! 11 

"Benim şimdilik kimseye verilecek kmm yok. Ge· 
lenlere böyle aöylersin. Hem bu işlere sen pek kanş
ma?,, 
"Kanşmaz olur muyum? Anası değil miyim. Ney

se, bağırıp durma; ben zaten baba.aile görüşeyim de· 
mittim. Fakat herhalde kızı yirmisine kadar evde tu
tup kocakan yapmaya niyetin yoktur.,, 

Sallhaddin Bey odasına gidince uzun uzun düfU • 
nerek bu iki gUnUn vukuatını biribirine raptetmeyt>, 
onlara mana vermeye çalı,tı. Bir şeyler sezer gibi o
luyor, fakat içinden çıkamıyordu. Eğer Hilmi Bey 
Muazzezi oğluna almak istiyorsa neden evvelden 
dün akfamki gibi bir plana lüzum görüyordu? Doğ
rudan doğruya tatiyemez mi idi? Şehrin zengin ve 
asil bir ailesinin oğlu herhalde reddedileceğini dU • 
tilnerek babasmı böyle yollara sevketmi, olamazdı. 

Fakat ert~i gUnü Şakiri fUradan, buradan soruş
turunca uiçf n evveli. kendisinin eli ayağı bağlanmak 
istediğini anladı . 

Hul\lsl Bey de havadiai duyunca yUzUntl burut· 
turdu: 

"Bak bu hiç aklıma ıelmemifti;" dedi "Yuık 

olacak kıza?" 
''Ne diye yazm olacakmıt '! Ben böylesine kız 

filin vermem?" 
"Onlar da her halde senin böyle diyeceğini dU

,unmü9lerdir. Ne diye aktam ıana Uç yüz lira ver
diler'! Hem dur bakalım, bu daha bir teY değil: on. 
lar bir dolap çevirmiye b&flamasınlar yoksa, bu 
hiçtir. Bu parayı sana. Edremidi bırakıp gidemfye
ıin diye verdiler. üst tarafı için başka tedarikleri 
olacağını tahmin ediyorum. Yalnız bir teye aklım 
ermiyor: Şakir zevkinde, saf uında bir serseri idi; 
evlenmek aklına nereden geldi acaba?" 

Sıı.li.haddin Bey tekrar düşünmiye daldı. Kızını 
kendine anlaWan şekilde bir ite vermek mecburi
yetinde kaıacağıııı aklı almıyordu. 

Hulusi Bey: ıwoa iJJ Q 
"Maamafih belki bu da Şakirin delice hevesle

rinden biridir. Yarın öbUr gün geçer. Şimdilik işi 
mümkUn olduğu kadar uzatmıya bak. Kaçamaklı 
cevaplar ver; belki bıktınp bu işin arkasını bırak
tırırsın. Üc ~z lira meselesine gelince, dediğim gi
bi bunu senden alamıyacaklarmı bilirler. Hem sen 
ne zaman olsa onlara lizımım. Sonra Hacı Ethem 
demek Şakir demektir. Hilmi Beyden çıkan para 
pek yabancı yere gitmedi ki?" 

Salahaddin Bey de timdilik ifi aavaaklamayı en 
nıUnuip buldu. 

Yusufa hiçbir 9ey açmamayı tercih etti. Dell of· 
Jaıı gidip bir taşkınlık yapar, kendini tutamayıp bir 
nk'a ~ıkanr, lfi düzelmez bir hale sokardı. Bay-

Bu kızla anası o gece ve ondan sonraki g 
Yusufun başucundan· aynlmadılar ve kayma 
evinde kaldılar. 

-14-
Yusufun ya.ruı ağır değildi. Kasığmm ya 

balaınna saplanan bıçak onu on beş, yirmi 
yataga bağl:ımaktan başka bir şey yapamıya 

S.tllhddin Bey, hatti Şahinde onu bu haldt 
rünce 9~ırdılar. Bilhassa Salihaddln Bey keO 
için Yusufun nekadar kıymetli olduğunu o 
anladı. Günde birkaç kere eve uğnyarak 
onun yanma çıkıyor, gülerek: 

"Bak ken.taya" diyordu. "Daha bu yaşta ef 
yapmıya kalkıyor. Nekadar olaa serde AY 
var, değil ml? E, sen fU işin aslını bize ne 
anlatacaksın?" 

Sonra başile diğerlerinin göremiyeceği bir 
yaparak bu kadınla kızm kim olduklarını 
istiyordu. 

F&kat Yusuf bir şey söylememekte 111rar 
ve kendisine çok sorulduğu zaman bqmı 
bir tavırla duvara doğru çeviriyordu. 

Kübra ile annesi evde tablı bırer hizmP.t~l ol 
mişler, diğerlerini kendilerine bu gözle bil. 
alıştırmışlardı. Bunun için herkesin tec 
fazla gıcıklamıyorlardı. Maamafih ,ehirde bd 
selenin duyulduğu ve birçok rivayetlere 
verdiği muhakkaktı. 
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Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde teaıis, dürüıt, ıamiml 
olınak, kariiıı ıueteıi olmaya 

çahtmaktır. 

~ Meseleleri 1 
Hukuk Talebesinin 
Şikayeti 

tata.nbul Hukuk Fakülte.I dört ıe
aeye ~kanlıyor. 

Bu, doğru bir karardır. Hukuk fa,.. 
kült.Mini tam bir fa.külte haline geti
rebilmek \.'e buradan çıkM-.ak genç _ 
le.ri lizım ol&n bilgi Ue techiz edebil
mek için buna lhti)aç ,.ar, şüphe 
yok. 

l'alrm bir karan \'erirken millde
s.ep haklara riayet etmek yine huku
ki kaidelerden biridir. 

Hukuk Fakültesine zaten devam 
etmekte ol&n \'e tlmdiye kadar üç 
ıeneltk bir tahsil üzerinden tertip e
dllen programlara göre den gö~n 
talebe bu karardan lstlına edilmek 
liznngellr. Bu 1tııuı t.Jnh·enlteye ye
bi girenler dört sene ta.haile tlbl tu
tulabWrler. Fakat lldncl ve üçüncü 
srnrftald talebeyi bu kayda t.ibi tut
Dıtk hak111lık olur • 
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-ÔTE:k., TEKiNİ 
NE.ve GÖTUR-

MÜ YOR ~uN? 

hukuk Fakillteel taJebeel hakka 
h\innet edilmek llamgeldlğinl na • • · 
la.rtye Ue ölrendlğl stbl tatbikatta 
da IÖJ'lnek ister. Umans 1d vekllet 
~ bu haklı ltlrumı dlkkaU 
alaeaktır • 

Mr:clıic/; hükumet ordusu sallanncJa müaa loo 11Jen lora9öılü hp,nyol güıelleri 

• • 
MADRIT NLERINDE • • • 

Yann Harp Patlarsa 
l'ann Avnıp..ta harp patlaru, 

btırtııc askeri de,·Ietlerfn gökleri 18 

bin tayya~yle kapanacaktır. 
A vnıpa dn·Jetleri arumda yaprl

ntakta olan ılllh yan,ı hakkında 

verilen M>n m&l6mata ıöre bugün 
mevcut harp tayy&relerl töyle ıöe • 
terlleblllr: 

Ru!ıf8 
İngiltere 
İtalya 
Fransa 
Alma.n~·a. 2800 

Fakat harp bir nya iki ~ne daha 

gl'Çlkil'M!, bu kunetler bir iki misli 

daha art&eaktır. Çünkü A\.·mpa dev

letıeriJıde,n hiç blri5i ,me\·cut kuneti
nı kltı g" 

ornıttyor 

.P'ransa, Tayyatt Neatttinln btit
~lni ay batmda ild misline çıkar -
dı. ı· eni programa ıöre bir Sf'ne son-

:.h Fl'ansannı yepyeni bin tayyareel 
tJ • 0 lacaJc, '\'e mn·cut hava kuvve-

50oo e ~be.aktır. 
~re ise hna km'Vetlerinl art
d aeferbe.r bir haldedir. 1989-

a 80of> tayyare sahibi olmaja b
far \•erıntşttr 

Alrnanya, İtalya ve Rwıyanm da 
kollarını bağlamadıklan muhakkak 

oldu.tuna r:öre, bir lld sene M>nra bel 

llbatlı Avrupa devletlerinin hava 
kuvvetleri 30 - 40 bin tayyareyi bu
lacak dernektir 

Okuyucu 
Mektupları 

Çartıkapı Civarında 
Piılik 

.' Ça.?'fıkapıda yanan Feyzilti Liaeıf 
eivarmda Mimar Hayreddin mahalle _ 
Binde 16 numaralı apartmanda otu • 

ran kariimiz Aı1'Ertürk, önlerindeki 

arsaya gece gündüz çöp atıldığını, ay

ni, zamanda burasının abdesa -

ne gibi kullanılmakta olduğunu, bu 

Yiizden çıkan pis kokularm etrafa ya.

Yıldığını bildiriyor. Temizliğe ve sıh

hate muzır olan bu halin önüne ge -

çUmeai için nuan dikkati celbede -
liz. 

Bir Okuyucunun Dileği 
Galtada Yağkapanında Makaralı -

larda 45 numa.rah kahvehanede İne -
holulu Ahmet oğlu Dursun Osman; 
··ı 927 dt tekaUt olan tzmit Liman ku-

YAZAN: 

HOKOMETlN 
ELiNDE: 

A. Ramos Olivera FRANKONUN 
ELiNDE: El Sos~·allsta Gazetesinin Eski Ba.tımuhuriri 

15 vilayetle merkez -
leri bulunuyor. Bu vila
yetlerin g e n i ş 1 i ğ i 
57,173 murabba mil 
nüfusu 7 ,534,000 <lir. 

M adrit hala mukavenıet ediyor 
Asilerin her tarafta ölün 

yağdıran vesaiti, her dakika kadın 
larla çocukları ve İspanyanın de 
mokrasi müdafilerini imhaya çalışı· 
yor. Fas askerleri ile faşist lejyon· 
lan Madridi harap etmeyi de göıe 
e:.larak savlet ettikleri halde müda· 
fi1er dayanıyor ve a3ilerin planını 
çok bozuyorlar. 

1 7 vilayetle merkez -
leri bulunuyor. Bnnla
nn ~enişliği 61,108 mu 
rabba miJ. n ii f u s u 
6, 707 ,000 dir. 

.,;Her Madride girdıkten sonra bır mu~ on bo
~azı dııha doyurmak mecburiyetinde kalacak • 
rdır. 

Hükumet ls.panya bankasını Valasiyaya nak
.!lmi.g bulunuyor. ~tadritte bir dirhem altın bile 
'nra ... 1lnıadığı anlaşılmaktadır. lspanya banka-
• ınııı 70 milyon lngiliz lirası tutan ihtıyat altını 
ıilkümctin elindedir. Frankonun karşılaşaca
·1 en l.ı..vvetli sillhlardan biri de budur. 

Asilt.rm ellerindeki vilayetler lspanyanm en 
akir VJJayetleridir. Sanayi meı\cezleri, ve zi. 

raatçe ispanyanın en zengin vıllyeUeri hüku
metin elmdedir 

ikiye bölünmÜi ispanya 

General Franko bu ayın se
kizinde Madridt! girerek 

Sen lsodor kilisesinde yapılacak 
ayine iştirak edeceğini söylemi~
ti. Fakat Generalin bu arzusu 
yerine gelmedi. Belki General 
Frınko ortalı9ı kdsıp kavurarak, 
yolundı olın her engoli dinı:ııit
le berhıvı ıderek lsodor kilise
sine varabilir, fakat buraya var-
11 da ispanya d.shili harbi bitmi
yecektir. Mıdridin sukutu olsı, 
olsa, dahili harbi,, en mühim vak
ılarındın biri olmak mevkiini kı· 
ıanıbilir. 

M adridin sukutu askeri bakım 
dan, daha bafka yerlerin ırtı· 

kutundan veya i8tirdadından da· 
ha J\lÜhim değildir. Çünkü hUkü -
met ordulan burumı kolaylıkla 
istirdat ederler. Halbuki Toledo 
gibi dağbaşında olan mevkiler 
böyle değildir. 

Madrldin sükutu harbin bitece • 
ğine delalet ~tmez. BUAkis şiddet
leneceği ve uzıyacağını anlatır. 

Ayni sırada hUkiımet, harp sah· 
nesinden uzak olan Valensiyadan 
derAokrasi rejimini mtidafaaya de· 
vam ederek bilerin eline geçen ül 

keleri istirdada çalışacaktır. 

Bugünkü vaziyete göre, dahili 
harp hangi safhadadır? Ve htik\ı· 
met bu harbi kazanmayı ümit ede· 
bilir mi? 

Bütün vaziyetin ve bUtUn lmil· 
terin tetkiki Ue bu suallere ce•.-ap 
vermek mümkündür: 

Evvela uilerin ellerindeki vill • 
yetlerin ve htikümetin elindeki vi· 
!ayetlerin hangileri olduğunu na· 
zari dikkate almak gerektir. Bu· 
nu yukanda çerçeve içinde göıter· 
miı bulunuyoruz .• 

A silerin ellerindd<i vili.ye~ 
ler, hükumetin elindekı vt· 

!ayetlerden biraz daha genişçedir. 
Fakat hükümetin elindeki vilayet
ler nüfusça daha yüksektir 

Fakat vaziyeti daha iyi kavra • 
mak için çok mühim olan daha bııf 
ka amilleri de hesaba katmamız la 
zımdır. 

Bir vilayetin hangi tarafa ait ol
duğu, vilayetin merkezini ı.,gal e
den askeri kuvvetlere bağlı de -
ğildir. Asilere o vilayette ve Ba
lear adalarmda yalnız merkezler
de hlkimdirler. 

:merkez hükumetin elindedir. Fa -
kat 'Estepna etrafında muharebe 
devam etmektedir. 

Madrit, Granada, Huesko, Ter
nel, Sarangosa ve Oviedo vilayetle
ri hükumetin kontrolil altınd3.dır. 
Malagada ise !silerin elinde 965 
murabba mil arazi bulunuyor . 
Hükfımet kuvvetleri San Sebas. 

tiyan vilayetinin içinde 12,5 mil 
mesafeye kadar yaklaşmış bulu -
nuyor. Yine hükumet kuvvetleri 
Hueska villyetinin merkezine da
yanınış ve Teruel'de merkeze yak
la,ınıştır. 

O viedoda lsllere vardım eden 
!erin elindeki arazı eh,.mmi

yebıizdir. Balear adalannın bUyük 
lerinden biri olan Minorka r.üm -
huriyete sadık kalmıştır. 

Hükumet kollan Alva vilayetine 

girmiş bulunuyor. Palencia vila -

Yetinin mühim bir kısmı hükume
te sadıktır. 

Burgos villyetinin §imal mmtaka 
~ı, isyan koptuğu 11ırada hüküme
tın elinde idi. Hilk\ımet kuvvetleri 
burada ilerlemekte idi. Toledo vilA
yetinin şark kısmı hlll hUkQmetin 
elindedir. 

ğini söylemek mümkündür. ÇünkU 

Asiler ellerinde altın bulunma 
dığı halde nasıl iş görebile

cekler? Bunların elindt~<İ ihracat 
m a d d e l e r i, E n d ü 1 ü s 

ile Kanarya adalannm meyvaları
dır. Fakat ihracat bakımından 1en 
gin olan Kata.lonya, Levant, Bis -
kay, Almeria, Malaga, Cindod Real 
hükümetin elindedir. Ispanya ih
racatının yüzde sekseni hUkümct 
elindeki vilayetlerden çıkıyor. 

Sonra sayı faikiyeti hUkümet le 
hindedir. ispanya halkı hakikatte 
lapanya ordusile değil, fakat daha 
fazla Faslılarla ve lejyonerlerle dö 
ğUşUyorlar. Bu kiralık askerler, Uc 

. Basketbolde Niçin 
Geriyiz? 

Evet nıesele nıUhinı, basketboldı 
niçin ıeriyiz? Halbuki sporun her 
sahasında maşallah ilerideyiz. Bas
ketbolde geri kalmak olur mu'? Doğ
rusu ben ayıpladım. Bunu basketbo
le yakıştıramadım. 

Şimdi benim için diyeceksiniz ki: 
- Bir bu eksikti spora da nıerak 

saldı. Spor tenkitleri de yapıyor! 
Yaparım zahir. Niçin yapnııyacak

mışıın. Omründe birkaç tane ınaç, 

birkaç tane de iÜreş seyretmiş bir 
adamım ben! 

Fakat kulajınıza usulca ııöyl iye • 
i yinı. Ben bu basketboli.in ne demok 
l .. 

1 
olduğunu, ayıptır soylemesı ıtnıma, 

yeni öğrendim. Gazetelerde bazı gün 
1 

resimler, si nemaların aktüalite kı -
1 sıınlarında birtakım oyunlar görür-
1 düm anıma. o oyunların basketbol 
j olduğunu bılnıezdıın. Meğerse bas • 
1 ketbolnıüş bunlar! Koşup koşup to· 
ı pu bir sepetin içıne atarlarmış. Vı 

' işte bu oyun da benim ismini hile bil· 
: nıediğım oyunmuş. Demek dikkat et
i memişiın. Ne sinemalardaki yazıları, 

1 ne de gazetelerdeki resim altlarını o-

l kumanıışım. insanlık hali bu! Olıır 
ya .. 

1 Fakat bu izahatı öğrendikten :;on· 
İ ra kafama danketti: 

Niçin basketbolda &eriyiz? 
Madernkı bu bir sepet oyunudur; 

f hepsinden evvel bu oyuııda ileri ı:it· 
ınemiz lazırndır. 

Malumdur ki, sepetçilikte hayli bil 
gimiz vardır. Bu bilgi, "senet sepet,. 
U.birile işleriınizln içine kadar gir • 
miştir. Musıkiınizde bile "sepet ha • 
vası.. yok mudur!' 

Sepetlemek usulünU de iyi biliriz ... 
O halde basketbolda niçin geri • 

yiz? Bunu anlıyıunadım. 

işte size bir spor tenkid i! Nasıl 
becerebiliyor muyum? 

Madridin Rengi 
Madrit şehri yaıııyDr! Asiler sah

re mütemadiyen yangın bombaları 
atıyorlar ve her tarafı yakıyorlP.r. 
Bir Fransız gazetesinde bu hususta 
şu cümleleri okudum: 

"Yanıyor. Şimalde siyah sema • 
nın ıçinde bUyük Y• kızıl bir aydı,,. 
lık yUkseliyor. Şehrin ortalarına dol 
ru uzanıyor. Yıldızları siliyor. Kızıl 
alevler yavaş yavaş her tarafı yah. 
yor ... 

Ve sonra düşündtim: 

Demek ' ızıl Madrit her cihetten 
kendi polit.k rengini alıyor! 

Gül ve Gülitıtan 
Cazetelerde okudum: Cül ve iUJ

yağı ihracatımız fazlalaşıyormuş • 
Bu fazlalaşmayı sade ihracat bakı • 
mıııdan değıl her cihetten memnu • 
niyetle karşılamalıyız. Çünkü gUI ve 
gülistan olan yerlerimizin çok arttı
ğına bir delildir. 

Mümtaz Faik 

retlerini isterler. Acaba isi gene • 
raller her ay ispanya Fası için ti• 
z~".1 olan 16 milyon peçeta ile har
bı ıdamc için her ay lazım olan 250 
milyon peçetayı nereden bulacak
lar? lşgalleri altında bulunan vila
yetlerin iktısadi hayatını nasıl ida· 
re ve idame ede:cckler? . 

Bütün bunlar bir muammadır. 
ÇilnkU Ispanyol kapitalistlerinin 

teberrillcri bu masrafları koruya • 
maz. 

Hülasa hıpanya hükumeti harbi 
kazanmıya kifayet edecek kaynak
lara maliktir. Bu yilzden ispanya 
halkı harbe devam edecek ve şim
diye kadar gösterdiği kahramanlı
ğı sonuna kadar gösterecektir. 

mandanı ve Gölcük Uınum Fabrikalar 

~Udürü lımaUin nerede olduğunu bi
~trin. kendi adresine haber verm~ 

'rıca etmektedir. 

Asiler Madritteki vaziyetlerini 
sağlamlamak için bUtUn Madrit vi
layeti ile bitişik vilayetleri zaptet· 
mek mecburiyetindedirler. Aksi 
takdirde, Madridin kapılarına bü
yük bir ordu dayanır ve Madrit ye 
niden tehlikeye maruz kalır. 

Merke.ı haricinde muharebeler 
devam ediyor. Malaga vilayetinde 

BUtiln bunlar, bilerin Madride 
girmesile harbin 11on bulmiyaca -
ğını gösteriyor. Biraz ileri giderek 
Madridi zaptetmenin Frankoya il· 
tifadeden fazla zarar getirece - - On lira '"ı verelin? Yarı ölii b• aıl 

utanmıyor muıun? ır cr.nıcr apfaleo 
10Yulnuya 
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Bu sahada dün ilk mijsabaka iHnci kümeden Anadoluhisar • Kasım 
şa arasında yapıldı. Geçen sene liglerinde büyük bir varlık göstere 

B • kt 2 o y d • Maçmdan kümesinde ikinci olan An.:'dolu~.isarın bu müsabakayı kazanacağı tıSh es 1 a S 1 en 1 r- t 1 edilirken hics ta böyle olmadı. Çok canlı oynıyan Kasımpa~alda: 
- ~nstan ane er devreyi 2. O galip bitirdiler. Ve ikinci devrede her iki takım iki 

--- • "' gol yaptığından müsabaka 4 • 2 Anadoluhisarın mağlub:yetilo neti 

Bir F avul Rekoru ki .. ıer.di. 
Güneı ·Eyüp 

Fenerbehçe dünkü 
galibiyeti tamamile 

hak etmişti 
YAZAN: Eşref Şefik 

Dün Şeref sahasında oynanan F enerbahçe - Beşik-
taş maçının ikinci devreıi Beyaz • siyahlılar için hakika
ten acı oldu. Bu acılık evvela Beşiktaşm o devrede ii~tüste 
iki gol yemesinden, ikincisi de yine o devrede tam yirmi 
üç favul çalınacak şekilde kırıcı ve favullü oynam~sıclır .. 

Bu ikinci devrenin neresinden ba§layıp, neresınde bı-
. . b'l k'' tıreyım ı mem ı .... 
ikinci devrede Beışiktaş cıkyUne olan hadise ve vak'alıırı sıralıyayım 

da m~c;ı ~eyretmemiş olan okuyuclar bir fikir edinebilsinlcr ... 

Birinci devreyi sıfır sıfıra berabere ~ld ~ asıl cere 
bitiren, hatta ilk dakikalarda Feneri 1 ~~ıl -~:~ ~-~n ~ ved.~~~~n n • 

· . . . d yan ettıgını sız uşunun ... 
sıkıştıran beyaz sıyahlılar ıkmcı ev- "İ A 
renin başlangıcında ikişer dakika fa. MAÇIN TAF>:> L Tl 
sıla ile üst üste iki gol yediler. Işte ~e~kozl~lar Istanbulsp_or~ 8 golle 
bu gollerden. sonra Beşiktaş takımı- maglup e~ıp sahad~n çekıldıkten son 

t t ~ • addi bütün civa· ra Fenerlılerle Beşıktaşlılar bır ara-
nı u an manevı, m . . .. . 
tal l · d f ladı da, hakem Adıl Gıray onlerınde ola-ar yer enn en ır • 

rak alkışlar arasında sahaya çıktı • 
DAKİKA 2 5 tar. 

Bu devrenin yirmi beşinci daı.ika- FENERBAHÇE TAKIMI 
sında Beşiktaş takımında, kimin em
rile yapıldığı malum olmıyan ve ta
kımı arap saçma çeviren değişiklik
ler yapıldı. O değişiklikleri takımdan 
oyniyanlar da. anhyamamıştırlar e • 
ıninim ... Bir takım hatlannda. tadi!at 
yaptı. Denirse ne hatıra. gelebilir 7 
Nihayet iki oyuncu yerlerini değiş 
aokuş ederler değil mi? .. Dünkü Be
şiktaş kadrosu öyle iki üç oyuncu · 
nun yer değiştirmesi şeklinde tadil 
edilmedi. Bir kaleci ile sol açık ve sol 
iç hariç, bütün oyuncular sağdan, 
sola, soldan sağa aktarılarak çorba
ya döndürüldü. 

DEGİŞMEDEN SONRA 
Bakın tadilatın bir kısmını anlata

yım: 

Hüsameddin - Lebip, Fazıl -
M. Reşat, Angelides, Cevat - Fik
ret, Esat, Ali Rıza, Naci, Niyazi. 

Bu kadronun Fenerin mutat 
kadrosundan farkı: Hasta olan Ya-
şarın yerine Lebib'in konması ve 
merkez muavin yerine Angelidesin 
getirilerek Esadın sol içe alınnıı~ 

olmasıydı. 

BEŞİKTAŞ TAKIMI 
Mehmet Ali - Nuri, Faruk -

Hüsnü, Rifat, Feyzi - Cemal. 
Hakkı, Sulhi, Şeref, Eşref. 

Beşiktaşın mutat kadrosuna na
zaran dün ilk devreye böyle çıkan 
beyaz siyahlılar iyi bir tertip ar -
zetmiyorlardı. 

Nitekim Hüsnü muavin mevkiinde 
Başlangıçta sağ muavin oyniyan 

Hüsnü, scağ müdafi yerine geçti. Her 
zaman sol muavin ayniyan Feyzi sağ 
hafa geldi. Müdafi oyniyan Nuri mer 
kez mühacim yerine çıktı. Oyuna 
merkez mühacim olarak başlıyan 

Sulhi sol hafa getirildi. Diğer oyun· 
cular da bunlara nazaran yer değiş -
tirdiler. 

yalnız topu gelL~i güzel vuruşlarla ia
deye çalıştı. Hasta olan ve Beşiktaş 
mühacimlerinin idaresini tanzim e -
den Nazımın yerindeki Sulhi ise, tec 
rübesizliği dolayısile o hatta idareci 
olmaktan pek uzak kaldı. 

Görülüyor ki, böyle bir değişiklik 
Beşiktaş takımını tamamen başka 
laştırıyordu. 

BİR SORGU Kİ.. 
o sırada ve yahut maçtan sonra 

biri çıkıp sorsa: 
Mağlup bir vaziyette aksayan 

bir iki oyuncuyu değiştirmeyi bel· 
ki anlarım. Fakat takımı baştan 
başa altüst ederek, yepyeni görül
memiş ve hatıra gelemiyecek bir 
terkip yapınız. Eğer bundan bir 
fayda memul idise, takımı neden 
oyunun başında böyle çıkarmadı • 
nız? Bir kaptan ve yahut bir ko
mite iki üç oyuncunun yerini yan· 
lış intihap etmiş olabilir. Eski O· 

yuncular için bu da varit değil Y_a .. 
Fakat şu tadilata nazaran Beşık· 
taş takımı hakkında toptan yanı
lınmış bir vaziyet vardır. Yerini, 
nasılsa muhafaza eden kaleci Meh ı 
nıet Alinin merkez muavin oyna· 

1 
mıyacağı ne malumdu? ... 

OYUN BAŞLIYOR 
Beşiktaşlılar· güneşi ve sahanın 

meylini Fenerliler aleyhine vererek 
oyuna b~ladılar. Ve ilk hızlarının 

olanca gayretile hücumlara geçtiler. 
Beyaz siyahlıların hücumları tam 

yedi dakika fasılasız devam etti. Fa
kat bir netice alamıyorlardı. Hatta 
topu Fener galecisini titretecek va
ziyetlere getiremiyorlardı. Yukarı • 
da da söylediğim gibi, havadan fakat 
pek gelişi güzel doldurarak mühacim 
!erinin ayaklarından kapılmış topla
n tazeliyen Beşiktaş muavinleri ka
leye yakm mesafelerde düzgün top 
veremiyorlardı. 

Mühacimler de topu kaleye yaklaş. 
tıklan zamanlarda da havalandıra -
rak Fener müdafaasının vakit ka -
zanmasına daima imkan veriyorlar
dı. 

KAÇAN FIRSAT 
7 inci dakika: Beşiktaş hücumla-

!kinci devredeki acı hadiselerden~ 
Uçüncüsü de, Beşiktaş takımının ' 
kırk beş dakika içinde 23 kere fa • ' 
vul çaldıracak fekilde bir oyun sis· ! 
temine başlamasıdır. Maksadı toptan 1 
evvel adam olan ve esasen topu ra • 1 
kibi kadar kullanamıyan bir oyuncu ~ 
elbette bu favullü sistemle iki taraf. I 
h zararlı çıkardı. Biri oyun tarafın - f 
dan, diğeri halk tistünde bıraktığı! 
ço kfena tesir tarafından ... 

Kırk beş dakika içinde yirmi üç 1 
tavul ne demektir? Her iki dakikaya J 
bir favul düşüyor. Artık hatalarını Bir hücum 

lkinci müsabaka bu sahanın en nıü
him karşılaşması olan Gün~ - Eyüp 
maçıydı. 

Nitekim bu son kanaat tahakkuk 
etti. Konfor bolluğu içinde nn~ ı··!nöri.ı, 

sahası, duşu velhasıl her şeyi t.ı'llam 
olan birinci sınıf denilen klüolerımiz 
bazan böyle konforlardan l-ıir tekine 
bile malik olmıyan mütevazı çocuk
lan yenemiyorlar . .J 

Eyüplülerin gayretli çal1jmaları 
şayanı takdirdir. 

bu hücumlar daha fazla şahsi k• 
yetlere istinat ettiğinden ~? • ıSI 
matlı. Ve müsabaka da bliti.in 
minlerin hilafına O - O beral).)re 
celendi. 

Galatasaray • Hilôl 
Son oyun Galatasaray • HHal 

sında yapıldı. Galatasaray1 ılcır 

ve Latiften mahrum olarak Sa 

Maçın hcyccan!ı dakikalarınclan bir sahr.e 

Şazi Tezcarun idaresinde Giineş a· 
kıniyle başlanan oyunda Güne~~Jler 
riizgara karşı düşmelerine ,. ı;;ırıen 
küçük ve hesaplı paslarla E::üp nısıf 
sahasına inmiye başladılar. Eyüplü· 
ler canlarinı dişlerine takarak kale
lerini müdafaa ediyorlar ... 

Onuncu dakikaya kadar devam e
den Güneş tazyiki yavaş, yav'lş tav
samıya ve Eyüplülerin .ıçılar.lk karşı 
.kaleye inmiye başladıkları görülmi
ye başlandı. Hatta bir aralık Eyüp
lü Zekai kaleci ile karşı ka ";ı_• t kal
dığı halde bundan istifade edemedi.. 

Muvakkat bir an için dev, "!l • .,.,n 
bu parlayıştan sonra Güne ~ı;ı •r tek
rar büyük gayretler sarf edecek oyu 
nu Eyüp sahasına intikal etti J ıer. 
Defansın yardııniyle yapılan akınlar 

Gol gayreti 

Kaleci topu forfarclıkfan sonra ... 

· da mühacim hattının tutuk olnıası 

bilhassa Necdetin ümidin fe"kındc a
ğır hareketi Hüneş hücuml!l "I Jı tesir
siz bırakıyordu. Bu suretle ilk dev
re netice almaktan uzak bir va.:ı) ;!t· 
te karşılıklı akınlarla geçerek O • O 
beraberlikle nihayetlendi. 

Reşat, Hüseyin - Salim, Hayru 
Suavi - Necdet, Bülent, GUll 
Haşim, Danyal şeklinde çıktılar • rından silkinen Fenerlilerin ilk bil - ı kem devre düdüğünü çaldığı ;ı:aman 

cumunu soldan Fikret açtı. Merke • iki takım sıfır sıfıra berabere ola • 
ze geçirdiği topu kaleye doğrulttu - rak istirahate çekildiler. 
lar. Fakat Beşiktaş kalecisi tuttu. İKİNCİ DEVRE VE 
.. s inci ~akika: Beşiktaş sağ a~ığı FENERİN BİRİN et 

hucumda ıken takılan M. Reşat F'e • Ü 
ner aleyhine bir favul verdirdi. Hüs- GOL 
nü mühimsemeden çekti ve kaçırdı. Oyunun nasıl bir cereyan alacağı 

10 uncu dakikada: Mukabil hücum henüz hiç belli olmadan Fener mu -
lara ekseriya soldan başhyan Fener- avinlerinin kaptığı top sağa geçti. 
liler müsavi bir oyun çıkarmıya baş· Sağdan akmıya başlıyan Fener mü
ladılar. Fikretin sürdüğü bir hücu • hacimleri kale hizalarında topu us -
mu Hüsnü karşılıyamadı. Beşiktaş talıkh ortaya geçirdiler. Sol iç Es1t 
müdafii tehlikeyi kornere çıkarmak· kaptığı topla çıkış yapan Nuriyi to • 
la atlattı. Bu korneri Fenerliler gole pun vaziyetini bozmadan kıvırdı. Ve 

çeviremediler. 
12 inci dakika: Beşiktaş kalecisi 

muhakkak bir golü üç kere karşıla 
yışla kurtardı. Fener mühacimleri 
kale ağzında üç kere sağlı sollu şilt 
çekmiştiler. 

Üçünü de sağdan sola taklak atar 
casına plonjonlarla Mehmet Ali çel
di ve çok alkışlandı. 

"ESTİGt GtB1" 
On üçüncü dakikadan on sekizin

ci dakikaya kadar tekrar hızlanan 

Beşiktaşlılar yine neticeli bir şeyler 
yapamadılar. Beyaz siyahlılar şilt 

çekilebilecek mesafelere kadar to • 
pu oldukça kontrollü ve şuurlu kul -
landıkları halde yakın mesafelere so 
kuldukları zamanlar tamamen tesa
düfi ve "estiği gibi,, sevkettiklerin -
den bütün hücumlar boş gayretler 
şeklinde heba olup gidiyor.. . 

18 inci dakikada: Beşiktaşa sol -
dan çekilen bir korner havadan git
ti. 

19 uncu dakikadan itibaren Beşik
taş muavin ve müdafileri bozulmıya 
başladılar. !ade ettikleri veya doldur 
dukları topların hemen hepsini Fener 
oyuncularının en toplu ve en müsait 
vaziyetlerine veriyorlardı. Mühacim 
ler de topu ağır ve uzun sürüşlü kul
lanıyorlardı. 

Buna mukabil Fenerliler topu hiç 
bekletmeden ve sürmeden oynadık • 
lan için hem daha az yoruluyorlar 
hem de rahat akabiliyorlardı. 

28 inci dakikada: Ofsaydden bir 
gol atan Fenerin hakimiyeti yavaş 

j yavaş teessüs etmiye başladı. Bu go
: lü hakem ofsayd olduğu için sayma-
1 dl. 
! 32 inci dakikada: Beşiktaş müha
'ı cimlerinin hep birden geçtikleri bir 
hi.icumda sol açık Eşref ortalamak 

' 

istediği topu dışarı vurarak halkın 
sızlanmasına sebep oldu. 

1 
45 inci dakika Fenerlilerin hücum 

da oldukları bir zamanda geldi. Ha-

düzgün bir vuruşla Fenerin ilk sa
yısını yaptı. 

İKİNCİ GOL 
Birinci golün nasıl olduğunu not 

defterime acele kaydederek gözleri
mi tekrar sahaya kaldırdığım zaman 
I.<,enerlilerin ortadan yine akmıya 

başladıklarını gördüm. 
Birinci golle bu hücumun arasın • 

dan ancak iki dakika geçmişti. 
Nacinin sürüp sürüp meı ... ez mü

hacim Ali Rızaya geçirdiği topla be
raber Fenerli torpil gibi fırladı. Beş 
metro kadar yetiışilemiyecek bi• sü
ratle koşturduğu topu yerden sıkı 
bir vuruşla Beşiktaş ağlarına taktı. 

İşte bu ikinci golden sonra bütün 
olanlar oldu. Yazımın b~mda anlat
tığım acı hadiselerin hepsi birer bi
rer meydana geldi. Beşiktaş takımı 
arap saçına dönen tadilatı da yaptık 
tan sonra "oyundan, toptan ve her 
şeyden evvel adam,, sistemini kökü
ne kadar tatbik eden Beşiktaşlılar 
Fener mühacimlerini yıldırarak faz· 
ta gol yemediler. 

Fakat keşki ''adam oyunu,, oyna • 
masaydılar da daha çok gol yescy -
diler! ... 

Hem kendileri hem de onları se • 
venler için daha hayırlı olurdu! .• 

lstanbulsopr Beykozdan 
8 Gol Yedi 

Dün Beykozdan 8 gol yiyen Istan 
bulsporun lig maçlarının başındanbe 
ri bozuk giden oyunları dün en dü • 
şük derecesine varmış oldu. Bir za -
manlar Türkiye ve Istanbul şampiyo 
nu olan Istanbulsporlular bu sene 
büyük bir varlık gösteren Bcykozun 
gayretli çocukları önünde her cihet 
ten mahkum göründüler. 

Beykozlular nefes kabiliyeti, kom
binezon ve netice almakta birınci sı
nıf bir oyun çıkardılar. Kendilerine 
attıkları seki?. gol helal olswı ! Hoş 
olsun!.~ 

!kinci devre rüzgar altına düşen E
yüplülerin yorulacakları talı·nin cd~
liyordu. Fakat bu tahmin tahakkuk 
etmedi. Bu devrenin son d • ~d:Caları 
müstesna, oyun Güneş bakı r.iyeti 
altında geçmesine rağmen muhacim 
hattında bulunan oyunc•ılar fırsat 

kaçırmakta biribirleriyle yartş ettik
lerinden netice alamadılar. H nta E
yüplülerin canlı müdafaası k~ rşısında 
kaleyi tehlikeye sokabilecek bir va
ziyette şut atmak imkanını biie bula
mı/aılar. 

Son dakikalarda Güneş ta7.vikinden 
büyük bir gayretle kurtulan Ey·; ""1Ü

ler birkaç tehlikeli akın yapt•larsa •fa 

Hakem Sedadın idares:ıııle o 
Galatasarayın akıniyle haş!.l'iı. 

Sarı Kırmızılılar derhal ha d 
alarak birinci dakikadan itl'>ırtıl 
lent vastasiyle birinci, Danyal \ 
siyle ikinci sayılarını kolaylıkla. 
tılar. 25 inci dakikada yine \JU' 
üçüncü, Necdet dördüncü go,U 
Ve ilk devre bu vaziyette n:hefC 
di. 

lkinci devre başlamasiyl~ be 
Galatasaraylıların Hilal kal.o.~· nı 

ber içine almaları bir oldu. 

Gündüz beşinci ve altıncı, 
frikikten yedinci golü yap .. ı 'e 
sabaka da bir ekzersiz maç• ıoı.•J 
ha zevksiz bir şekilde devam ed 
bu vaziyette nihayetlendi. 

. ' 
Anadolu Süleymaniye)'~ 
Vefa da T opkapıyı yendi 

Fene·bal-çe stadında ilk maı Davutpaşa ile BeylerbE:yı arasında t 
pıldı. ilk devresi sıfır sıfıra berabere biten macsın ikinci devresinde .. 
her iki takım bırer gul yaphUarından müsabaka beraberlikle nihaY' 
lendi. 

A nadolu • Süleymani)·e 

Geçen hafta Galataaaray kar§ısın
da çok muvaffakiyetli bir oyun çıka
ran Süleymaniye bu milsabak2ya 9 
kişi çıktı. 

Anadolulular fırsattan istif de erle
rek Süleymaniyelileri çemb.:-r içine 
aldılar. Uzun paslarla ilerliyen Ana
dolunun genç mühacimleri 21 inci da 
kikada birinci gollerini yaptllar ve 
Süleymaniyeliler devrenin bitmesine 
yakın ikinci golü de yediler. 

lkinci devrede hatalı hareke:.ler ya

pan Süleymaniye sağ açığı P.aufu ha
kem, oyundan menetti. Bu va.,,iy<.tte 
Süleymaniye 8 kişi kaldı. Bu sırada 
Kenan, şahsi bir akınla üçüncü gölü 
yaptı ve biraz sonra da dördüncü gol 
oldu. 

Bu sırada hakem, Danişi de öYün
dan çıkarınca Süleymaniye 7 kışı kal
dı' ve Anadolulular beşinci sayılarını 
da. bu aralıkta yaptılar. Oyun ou !;e
kilde 5 - O Süleymaniyenin mağliıbi
yetiyle nihayetlendi. 

Vefa - T opf.apı 
Günden güne vaziyetini düzelten 

Vefalılar, bugün sahaya üç mü:1im o
yuncusunun yerini ikinci .. :ıkımdan 
takviye ederek çıktı. Son 1amanlar-

da. muvaffakiyetli oyunlar 'l\aYd~ 
Topkapıhlar tam kadro ile oytııl 
lardı. ~ 

Hakem Sahihin idaresinle 'l'Od'
pılıların muntazam akmiyle bll~ ' 
oyun derhal Vefa nısıf aalıJ.51ıı 
tikal etti, .A 
· . ·ı:ıcı l'.:"ı 
Topkapıhlar bu sırada bır! C• I"' 

lerini yaptılar. Biraz sonra Ve 
golünü attı. ' 

Yeşil Beyzlıların açıtn1ıclıı.t .,.,'! 
Topkapı kalesini üstüste telli~.~~ 
soktukları bir sırada ceza vur~lJIT 
dan Muhteşem vasıtasiyle ga 
golünü yaptılar. , ı:ı. fi 

Devrenin 30 uncu dakil«lcı 18':. 
kll M 

Muhteşem, sıkışan Topkapı stil'"' 
den, kalecinin çıkmasından ~:ıı ),,f 
ederek takımının 3 üncü sa.,.,~ 

tı. ~ 
Bu golden sonra sert oytın~tJ ""' 

yan Topkapılılara hakem. pe 1 l& ~ 
di ve Muhteşem sıkı bir vtırtl~ f.İY. 
düncü golü yaptı ve biraz c;cı~ ~ 
topla kaleye girerek beşinCJ \fefl~ 
kaydetti. Ve ilk devre 5 • .ı r",.ff'·-.. 
lehine nihayetlendi. lkincı ıı.1' o~ 
tarafeyn birer gol daha yaP3~11ıe ıı 
6 - 2 Topkapının mağliıbiYe 
ti. 
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Bergtta 1 Tersine Giden Tarih J 

Bir Wkiye ' 

~~------!-------------------·---

Merle 
Oberon 

Sevgilisile 
Evleniyor 

Merle Oberon evlenmek üzeredir. 
Nişanlısının ismi David Niven'dir ve 

0 da bir sinema artistidir. 
Geçenlerde bu iki artist ayni film

de oynarlarken bir hadise olmuştuı. 
Merle Oberon filmde, bir papazın 

kızı, David Niven de bir lngiliz 7"hi
ti rolünde oynuyorlardı. iki artist, 
biribirlerini seviyorlardı. Ve bir göl 
kenarında muaşakada bulunu ıklar, 
biribirlerine gözlcrile sevişt· ini 
anlatacaklar, ve arasıra konuşaı:ak-

lardı. 
Artistler gidip yerlerine oturdu . 

lar, Kamera hazırlandı, elektrikler 

Hakiki bir allame olan Profesör 
Kilfaloe ile konuşuyordum : 

- Buraya umumi tarihi yazmrya 
geldim, dedi, Mısır, son fasıllardan 
birini teşkil edecek. 

- Kral Fuadin saltanatı bu ka
dar ehemmiyetli mi dersiniz? 

- Fuat, çok sevimli bir .zattır, fn· 
kat daha umumi tarihin adamı de
ğildir. Benim kitabımda görünecek 
son hükümdar, belki de hiç yaş:ı . 
mamış olan, Menes ve Mini'dir. 

- Son hükümdar mı? Fakat ben 
Menes'in ilk Fir'avun olduğunu zan
nediyorum. 

- Bildiğiniz doğru, fakat hatanız 
şuradan ileri geliyor, siz de bütün 
müverrihler gibi, bir tarihin farazi 
bir mebdeden başlıyarak zama ımı
za yakın bir sonla bitmesini istiyor
sunuz. Bütün tarihçiler, gözıerı ar
kada olan garip insanlardır. ltiyat 
haline gelen usulleri, maziden hale 
doğru gelmektir. Halbuki makul bir 
tarih yazmak için en iyi şekil, en 
yeni hadiselerden hareket ederek en 
eskilerinde bitirmektir. 

- Peki tarih sırasını ne yapıyor
sunuz? 

- Buna gene riayet edilir. Birden 
bine gideceğime binden bire kadar 
çıkmakla tarih sırasını bozmuş ol
mam ki... 

"Halden maziye doğru gitmekten 

yakıldı. Fakat tam bu esnada ikı ibaret olan usulüm, en mantıki, en 
artistin biribirleriııe bakarak ku · tabii ve en tatmin edici usuldür. An
caklaştıkları ve uzun uzun öpu •t.ık- cak bu şekil, insan eralinin tefsiri

leri görüldü. ne imkan verebilir. Unutmayınız ki 
Rejisör hemen filmi durdurarak bir hadise birkaç on sene - hatta 

haykırdı: 

f'. Vaa•al 
yor. işte Hazreti Omerin l<ııdüse 
girmesinin kat'i ehemmiyetini ancak 
bu izah eder. O hadisenin bu büyük 
neticeleri verebilmesi için hemen h~
men beş asır geçmiştir. 

"Bu suretle tersine giden bir ta
rih yazarken, 637 senesine g~hnce, 
bu senede vukua gelen hadisenin :ma 
nasını daha önceden bilirim, cünku 
1099 senesinde Haçlıların Kudüse 
girdiğini anlattım. Bütün öbür tu • 
rihi vakıalar için de mesele ~yııidir. 
Roma emperyalizmini anhyar"'·•H:k 
için kavimlerin muhacerctini bilmek 
lazımdır. Brahmani Hindistanı anla
lamak, Budayı bilmekle olur. Eğer 

Napolyonun macerası hikaye edil -
nıemişse Fransız inkılfıbını anlnma. 
nın imkanı yoktur. 

"Once)i izah eden sonradır, bun un 
aksi doğru değildir. Iştc ancak tersi
ne gitmekledir ki tarih hakiki bir 
ilim olacaktır. Diğer ilimleri zengin 
eden kıymetli metodun kabul edil -
mesinin zamanıdır: Mnlümdan daha 
az maluma, meçhule gitmek. Bizce 
en fazla malüm olan da içinde Yll· 
şadığımız zaman değil midir? 

- Bu tersine metodu tercümei 
halde nasıl tatbik edebiliyorsunuz": 

Sinema yıldızlannın 
sevdikleri yemekler 
Stüdyonun En Meşgul Adamı 

Güzel, sar1şın, uzun ve ince 
Mae W esf, makine adomclon, 
Robof'fan lıiç hoj!anmoz. Ni
tekim bu güzel kız JİJmanla-

makfan da çok korkar 

_ Hey... Kendinize geliniz. !<'ilm 
çeviriyoruz. lşimizi bitirelim, sonra 
kucaklaşırsınız. 

Mavi Valsler Yıldızı 
"Mavi Valsler" fılmindc gör.ıi:ğü

milz, fevkalade dansöz Stcffi Duııa, 
aslen Macardır. Asıl ismi SteJfi Be. 
rindey'dir • 

bazan asırlar - geçtikten sonra ay
dınlanır ve ehemmiyet kespeder. ii37 
de müslümanların Kudüse girdiği · 
ni gözönünde tutalım. Bu hadisede, 
islamın, askeri genişlemesinin kil· 
çük bir cephesinden başka bir şey 
göremeyiz. Fakat bu vak'aya. ilk 
Haçlılar ordusunun kurulması ıçın 

propagandaların başladığı 1095 sene· 
si zaviyesinden bakarsam, onun he· 
sapsız şümulünü birdenbire kesfet • 
miş olurum. Hıristiyanlar, lsanın 

mezarının mtislUman eline geçn esı· 
nJ çeJcemlyorlar, harp oluyor, prp 
ile şark tema edJyor 9e bu temas
tan medeniyette bir yenilenme doğu-

- Metodum biyoğrafikte de fevka 
iade iyi tatbik edilebiliyor. Bir adam 

ölmeden evvel, kendisi hakkında tam 

bir hükmün vcrilemiycccği her za • 
man söylenmez mi? Işte bir alim 

için de hüküm vermek, anlamak de

mektir. Büyük bir adamı anlamak 
için onun ölüm tarihinden başlamak 
lazımdır. Sezarın hayatı, öldürüldu
ğti günden itibaren hakikaten baş -
lar. Onu niçin katlettiler? lşte bu 
ımretle ihtiraslarına, seferlerine, dik
tatörlüğüne kadar gidebiliriz. Seza
nn hayatının son fıkrasında onun 
doğumu bahse mevzu olursa, bunda 
hiçbir fevkaliıdelik yoktur: eski mü
verrihlerin metodu mucibince Sezar 
mezarına veya benim metodum mu
cibince ise annesinin karnına girmiş 
olsun. Netice tamamen aynidir: Me
sele ister ölüm, ister doğum olsun, 
qezar artık meydanda yoktur. Işte 
bunun Jçin benJm tarihim li'19 sene
sinde Versay Muahedesile başlar "Ve 
hilkati alemle biter. 

Bir sinema stüdyosunda en meş
gul ve en mUşktil vaziyette kalan a
clam kimdir, bilir misiniz? 

Bu adam stüdyo lokantacısıdır. 
Şöhret ve servet yüzünden, fazla 

§ırnarık olan yıldızlar en umulma • 
dık şeyleri isterler. Bunlardan baş • 
ka, hemen her artist kendine mahsus 
bir rejim takip ettiği için, lokantacı 
ne Yapacağını şnşmr. 

Balk, vücutlarının incelikleri ile 
tanınmış Katherinc Hepburn veya 
Anne Shirley gibi bir yıldızı, heyaz 
Perde de şişmanlamış bir vaziyette 
görürse acaba ne der? Mesela Lili
an liarvey eğer bugünkü kadar na
~if olmasaydı, acaba meşhur olaoi • 
lı: ıniydi? Bir yıldızın şöhreti, bede
nı teşekkülata pek sıkı olarak bağ. 
hdır. Buna en kuvvetli misal olarak 
Mac Westi gösterebiliriz. Eğer onun 
etli, canlı bir vücudu olmasa, bugün
kü şöhretini kazanmış olacağını zan
netmiyoruz. 

Bütün bu vaziyette olan artistlere 
nasıl hizmet etmeli ve yemeklerini 
nasıl vermeli? lşte stüdyo lokanta
cısının derdi ve müşkülü budur. Lo
kantacının vazifesi yalnız bu kadar 
la kalmaz. Her yıld d' •. _. ızın sev ıgı ye-
megı ve. bu. Yemekten nekadanna 
kadar yıyebıleceğini bilmesi lazım
dır. Bundan başka lokantacı b" • , ır ar-
tist_~ ~ergü~ ayn.i ~emeği vçremez. 
Degıştırmesı, artıstı sevdiği yemek 
terden bıktırmaması vazifesidir. Lo. 
kantacının müthiş bir hatırası olma
sı lazımdır ki, bütün hizmet ettiği 
yıldızların hususiyetlerini bilebilsin 
ve onlara. hergtinkü yemeklerini ter 
tip edebilsin. 

Faraza, Gingcr Roggers, öğle ye
meklerinde bir buzlu çay ile jambon 
lu bir sandüviç yer. Yaz, kış Ginger 
Roggers, buzlu çay içer. Eğer stüd· 
yoda geç vakite kadar kalır ve ak • 
şam yemeğini orada yemek isterse 
bir omlet ve bir çay içer. Bu kadarı 
ona yetişir. 

Barbara Stanwyck en çok tavuk 
1Jevcr. Alelekser, soğuk tavuk yer ve 
kahve içer. 

E:atherine Hepburn ise çorba ile 
Boğuk kahve sever. 

Gene Raymond'un tercih etti~i ye 
l'rıek bizzat tertip ettiği bir nevı sa
latadır. Bu salata marul, dereotu. 
'0ğuk tavuk ve peynirden yapılmış
tır. 

Anne Shirley, öğle yemeklerinde 

sAndüviç yer ve stit içer. Arasıra, 
sandüviç yeriiie sebze yer. 

Fred Astaıre sandUviç ıle sutü ter 
cih eder ve hiçbir vakit lokantada 
yemez. Kendi locasında yer. 

Bazan da artistler, kendileri ye • 
mek icat ederler. Mesela Ginger Rog. 
gers'in bir icadı vardır ki, şudur: 

Beyaz peynir, portakal ve birkaç 
yaprak salata. 
Vakıa biz bunu yemedik amma, yi 

yenler çok methediyorlar. 

Garip isimler 
Amerikada sinema stiıdyolarm • 

dan birisinde' Viktor Hugo isimli bir 
figtiran var. 

Fransada da, meşhur kadın ro • 
mancı George Sand'ın ismini taşıyan 
bir figüran var. 

Güml yıldıı/a1':l an Guyer Roger 

Filmde ve Hayatta Şarkı mı Söylüyordunuz, 
Beraber Şimdi de Dans Ediniz 

1 Lorel ile Hardiyi kim tanımaı. Si· Henüz lstanbulda bir filmini gör-
il nemada daima beraber oynayıp ay· mediğimiz, fakat sesinin güzelliğini, 

1 
ni felaketlere maruz kalan bu iki a · işittiğimiz Fransız yıldızı Lily Pons. 

1 
kadaş, hayatta da, garip bir tesa • Amerikada "Manhattan Girl" ısmıli 

: düf eseri olarak, ayni felaketlere bir film çeviriyor. Yalnız, şarkı söy. 

1 
maruz kalıyorlar. lemesin1 bilen Lily Pons dans etme

Lorelin karısının kendisinden ay- sini bilmediğinden, bir dans mekte . 
nlmak için mahkemeye müraca~t bine devama başlamıştır ve kalasik 

Jan Kravlorl 

ettiği maliımdur. Bu sefer de Hardı· balet öğrenmektedir. Yıldız, Rimsky 
nin karısı ayni sebepten mahkeme· Korsakof'un meşhur opera - komiği 

1 ye müracaat etmiş ve demiştir ki: olan "Altın Horoz" eserinde oyıııya-
1 - Kocam, filmlerinde Lorele na- caktır. 

Akıllı Bir Köpek 
ısıl muamele ediyorsa, hayatta da ba
na öyle muamele ediyor. 

Erik Rhodes isimli bir artist var-
Beni Alakadar Etmez dır. Oldukça tanınmıştır. Fakat kö-

Warren Williams makinelerle uğ • peği Hulda daha meşhurdur. Bu kô· 
raşmayı sever. Geçenlerde, uzun pek arasıra kaçamak yapmayı " • 

1 müddet çalıştıktan sonra bir mRl''ne ver ve evden fırlayıp gider. Gezip 

1 
adam yapmış ve dostlarını da,,,.t E'· tozduktan sonra, eve dönmek için 
derek onu göstermiş. Davetliler ara· garip bir yola mUracaat eder. Gidip 
sında olan Mae Wcst bakıp bakıp bir taksinin üzerine ön ayaklarını 
demiş ki: koyar ve havlamıya başlar. Boynun-

- Makine adamlar bP.ni alakadar rlı:ıld t0!:::~da sahibinin ismi ve ad. 
etmez. 1 resi olduğu için şoför onu alıp he -

Saray Kazasında 
l Hayat Çok Ucuz 
! Saray (Hususi muhabirimizd"n)-

Trakyanın şirin bir kaza mer:<ezı 
j olan Saray; Kırklareli • lstanbııl yo
, lu üzerinde, 3800 nüfuslu bir k.ısaba 
1 

j dır. Halkın kısmı azamı çiftçi ve ki) 

: mürcUdür. Her sene yüz binlerce l;ilo 
1 kömür, odun, zahire; Saraya 22 kilo 
! metre mesafede olan Çerkeaköy is
; tasyonu vasıtasile Istanbula ıhraç 
: olunur. 

. Hayat çok ucuz, Sarayın suyu ve 
ı havası gayet iyidir. 

l Sarayın her sene Ağustosun 31incı 
'. günü açılan balçık panayırı Tür
! kiye dahilinde umumi bir şöhrete s&
. hiptir. 

, Birçok harp ve istilalara m1tru:: 
• 
ı kalan ve bu yüzden terakki edemi-
! yen Saray; şimdi gayretle ilerlemek
! tcdir. 

114 senesinden beri b8'lanıpta it· 
mam edilemiyen bUyUk mektep bi
nasının inşası bitmiş ve bu seııe ted 
risata orada başlanmıştır. 

T rabzondaki 
Elektrik kazası 
Nasıl oldu? 
Trabzonda müessif bir kaza oldu

ğunu, elektrik şirketi şebeke memu
ru Faikin elektrik cereyanına kapı. 
!arak öldilgunü yazmıştık. Merhu • 
mun babası emekli albay Hüseyin 
Avniden bir mektup aldık. 'Kcd<'rli 
baba diyor ki: 

"Cümhuriyet bayramı günü elek
triklerde bir arıza olmaması ıçın, 
mühendis Celal, oğlum Faiki ve di
ğer iki işçiyi alarak Zeytinlik deni
len yerden başlamak üzere muhav
\'İle merkezlerini teftişe ve yağlanu
ya gittiler. Tatil günü olmadığın -
aan, umumi cereyanı kesmiye lü • 
.mm görmiyerek muhav•ilc nvu·kez
lerinden kesilebilen iki yü 1·1isur 
voltluk cereyan kesilmiş ve tathirat 
yapıldıktan sonra oradan aynlacak
ları sırada: "Bir de beş bin voltluk 
yere bakalım" denilmiş, merdiven 
konularak çıkılmış ve şamandıranın 
yerinde olmadığı. yag da bulunma -
dığı mtihendise soylenmiş, mühendis 

8 d Ek"I te: "Burada yağınız var mı':" diye 
eypazann a ı memiş sormuş, olmadıgı söylenmiş ve ıra\k 

Yer Kalmıyor aşa~'l inerken beş bin voltluk yerden 
Beypazarı, (Hususi muhabirınıız . elektrik yağmuru yağmıya başlamış, 

den) - Beypazarında mezru oln'' - ne Faikte ve ne de mühendis ve is
yan bir kanş arazi kalmıyor. Kaza- çilerde1.c~reyanın1 geçmemesi için ~e 

saiti azıme o madıg- ından, h"ı"bı·r mız çiftçilerinin faaliyeti gün gü- ,. 
yardımda bulunulamamış oaı b· 

ne artıyor. Bu sene de bUyUk bir ğıra bağıra ölmüştUr. • 0 um a 
çiftlik vücuda getiriliyor. Beş sene C 
evvel hükümet tarafından g""nderilen ereya~ın kesilmesi emredi'-t" ~ · 

halde kesılmediği hilafı h k'k '.gı 
mühendisler, Uç bin dönUmU bulıuı Esasen bliytik a ı attır. 
bu araziyi sulayabilmek için 00 biıı cereyan oradan d • ·ı 

Kale kapısındaki rd .. egı • 
lira lazım olduğuna dair rapor ver . Oğlumun elinde ye en kesıhyor. 
mişlerdi. işi az masrafla b&farmağı nasır varmış cer 
düşünen çiftçilerimizden Milftf\zarte yanı. t~tarmış gibi sözler de h e: 
Ihsan Eken, flmdi ite baflam1ş 1-)u. mucıptır. Böyle s .. · 1 · ı ayretı 

maksat, ölen öldü geon~ kenıl ınesinden lunuyor. Bahara doğru bent ve ka- , a anlara b" 
nal işleri bitecek. çiftliğe on bın ki- z~rar gelmesin endişesidir y . ır 
lo çeltik ekilecektir. kız senedenberi elektrik i · .edı !e
-....~!'""-~~~~~~~~~- lışan Faikın böyl .• şlerınde ça 
.,... - t . - e ~hılane h 

e mıyecegi tabii oldu_ u . . Brekct men eve getirir. 
Erik Rhodes köpeğinin bu a i"Un. 

d?n artık bık~aya başlamıştır. Çürı 
kil epey taksı parası veriyor. 

zıyet eden muaa . g gıbı işe .,._ 
fen heyetinin h e~umumiliğin ve bi 
rak hakikati er esten iyt ~· . . r 
d meydan ı:ı • 

an eminiz " a çıkaraca™ 
• t:,•ft • 



MEMLEKET RÖPORTAJI 

Birinci Mevkide 
Tahtakurusu 

(Yazan Mümtaz Faik ) 

M araşa doğru yollanıyo-ı ~eşgul. Kah burnundan klakson ~i 
ruz. Adanadc:.n akşam bı ses çıkıyor. Kah ağzını açıp horlu· 

onda kalkan tren bizi sabah- yor. Fak.at her şeye rağmen uyuyor., 
1 · k - ı . Arada bır başını iki tarafa çcvirdi~i-
eyın er enden Alog u ıstas- ni görüyorum. o zaman elini ens;si 

yonuna bırakacak ve oradan üzerinde gezdiriyor. Ve rilemi mena
ya bir otomobiJ. ya bir kap- mın ufukları içinde dolaşıyor. Göbc
tıkaçtı ile Maraşı boylıyaca- ği hfıla trenin 6arsıntılarına tempo 

J 4 "" 

) enizl i Muallim· 
leri Arasında 

... 

,TJlW 
------- ...-"!' 

\ 
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İKİ KANLI CİNAYET 
aw. :w»c 

r.i1 ikisi de Zilede Oldu 

öB~ q Bir kumarbaz öldü· 
rüldü, bir kadını da 

kocası vurdu 
, ~ile, jT AN) - Buraya bir buçuk saat ötedeki Ede köyij civarı"dıı 
! Garıp oglu lsmail isminde biri ölü olarak bulunmu~tur. Cesedin kır 
: men yanmış olması, cinayeie esrarengiz bir şekil vermişsd de tahkl-

1

1 kat ha~ikıtti meydana çrkarm·ştır. ' 
Aldıgım malümat şudur: 

ğız. tutn:'~kta berdevam! 
Tren oldukça kalabalık. Dlger ehramı!. yol .arkada~ıın ise o · 

ı b ıd 1 D
. b kadar rahnt degıl. Bır defa ıçcri ben ı · 

stan u an gc en ıyar e- d. . . ' . 
1 

gel ım kcyfını bozdum. Ayaklarını 

kır postası, Adanaoa bırak - istediği gibi uzatamadı. Sonra tahta 
tığından fazla yolcu. aldı. Bu kuruları, o musibet mahlilklar <'anını 
yolcular arasında ben de sıkıyor ... 
vardım. Herkes yolda raha- Arada ~ırada esniyor ve uyku için 
tını düşündüc5-ii için, bir staj yapıyor. Fakat nekadar gayret 
kompartlmana 

0 
yerleşmiş, ;:. nafile! Tahtakurusundan rahat 

teşyie gelenleri de içeri 0 - Blr aralık gözlerini açtı ve bana 
turtmuş, böylece yolda ~er- baktı: 
best kalmayı temin etmiş. - Siz de, dedi, galiba uyuya!'"'•yor 
Ben bu usulil bildiğim için sunuz! 
evvela hiç yer aramadıın. - Evet. Uyumanın imkanı yok. A· 
Bavullarımı kompartuna - dam burada tahtakurusu tozu müte-

ahhitliği yapsa hayli para kazanır! 
nın koridorunda bıraktım Güldü: 
ve trenin kalkmasını bekle
d im. 

Nahak yere beklemişim. Çünkü 
teşyie gelenler inince., komparh • 
mantarda yalnız kalan açık gözler 
derhal boylu boyunca uzandılar ve 
uyumaya başladılar. 

Bu vaziyet dahilinde iı;eri girebi • 
lirsen gir. Şimdi kaldık mı a~ıkta? 
Uyuyan bir adamı uyandırmaya gö· 
nül razı olmuyor amma, müsaade et· 
11eler de biz de hiç olmazsa bir:ız ilişe 
cek yer bulsak!. 

K
ompartımanlara bakıyorum: 

Hepsi aşağı yukarı prof esyo
n el yolcu. Küçücük yastıkları, yas • 
tık örtüleri ve hatti ehramlan bile 
var. Hazretler sanki kendi yatak o • 
d alannda imiş gibi fosur fosur uyu • 
yarlar. Hatta içlerinde pijama giyen
lere robdöşambr giyenler bil~ var. 
Bütün bu istirahat dekoru içinde bir 
patiska gecelik entarisi eksik .. 

Bir kompartimanda karşıdan kar
flya eşya raflan arasına bir salın • 
cak bile kurmuşlar. Dandini yavrum 
dandini! ... 

Nereye gittimee her taraf meşgul. 
Ve ben bavullarımla beraber açıkta
yım. 

Ne il!le bir müddet sonra biletçi gö 
züktü. Rica ettim. Bana bUyük bir 
nezaket göstererek derhal yer bul • 
du. Yani benim uykudan kaldırama
dığım kimselerden birisini uyandır
dı. Ve beni bir köşeye yerleştirdi. 

Kompartimanda üç yolcuyuz. Bi· 
ri karşıda uzanmış uyuyor ve şiş • 
ınan göbeği trenin her sanııntısındıt 
zıpzıp sıçrıyor. Uykusu, göbeğinin 

bu hareketine kulak asmıyacak dere
cede ağır. 

Bir tarafta bir ba~ka zat var. O da 
ehramile yastığile bir köşeye büzül • 
mu, oturur gibi uyuklıyor. Ben de O· 

ııun hizasında kapıdan taraftaki kö
t ede hafifçe kıvrılıyorum ... 

T ren ilerliyor, mutrit hare· 
ketlerle insanı bir beşikte i· 

mi, gibi hafif hafif l!lallıyor. Sallryor 
Hlhyor ... Ve nihayet başım kırmızı 
kadifeler üzerine düşüyor ... 

Birdenbire ensemin biber gibi yıın· 
dığını hissettim ve gözlerimi açtım. 
Elimi enseme götürdilm. Hiçbir şey 
yok .. Derken kadifelere baktım : Kil· 
çük küçük tahtakurusu veletleri. ı<a 
dilenin üzerinde nckadar da hızlt ko
,uyorlar. Fakat pek te fark edilmi • 
yorlar. Çünkü yürüdükleri zeminle 
kendi renkleri bir. 

Eyvah! Eyvah ki eyvah... Sa.babı 
bulacağız galiba. Bir tanesini iki ta.
nesini yakalamakla arkasını alamam 
lti, bunlann. Maşallah sürü ile ... Her 
biri!i toplu iğne ba.,ı kadar. Kimisi 
kuru, kimisi tıknaz. Kimisi canlı. Ki
misi ligır! 

Karşıdaki adama bakıyorum: 
Huret, mütemadiyen uyumakla 

- Niçin bakmazlar bu trene? De
di. Halbuki Istanbul • Ankara treni 
nckadar temizdir. Diyarbekir treni 
üvey evlat mıdır? 

- Evet, hem de birinci mc\·ki bu
rası ... Ya ikinci mevki nasıl acaba; 
orada Ustelik pire de bulunmasın! 

- Ya üçüncü mevki? Orada pire· 
den maada başka mahlukata da tesa
düf edilmesin! 
Gülilştük ve tekrar uyku için göz

lerimizle bir müsvedde hazırlamaya 
devanı ettik. 

A ra~an. ne kadar zaman g"çti, 
bılmıyorum. Kapı a(·rliı: 

- Biletler ... Kontröl... 
Biletleri verelim, peki amma, tah

takurulannı ne yapalım? 
Demincek bana gayet nazikane mu 

amele eden şimendifer memuruna 
sordum: 

- Kuzum, dedim bu tahtakurula
nnı niçin temizlemezler? .. 

- Tahtakurusu mu var? Dedi. 
Hayret!! .. 

- Evet ben de hayret ettim de ... 
Hiç bunlnr temizlenmez mi? 

- Nasıl temizlenmez? Tren her 
bUyük gara geldiği zaman süprUlür 
yıkanır .• 

- Evet, onu ben de gördüm. Fa· 
kat galiba o biraz da sus temizliği.. 
Bu işin içine girilmiyor. Arabalar 
şöyle bir süprülilyor sonra siliniyor. 
Tıpkı kirli bir kadın surat1.1m Ustüne 
vurulan pudra, allık gibi bir şey ... 

Biletçi kontrol memuruna kontrol 
memuru biletçiye baktı ..• Bakıştılar. 
Sonra birisi dedi ki: 

- Doğrusu hayret ediyorum, Hay 
di pire ne i~e! Fakat tahtakuru.aunun 
ne mUnasebeti var onu anlıyamadım. 

Bu münasebeti düşünmeye, para 
vermiş bilet almış bir adam l!lıfatile 
ben hiç mecbur değildim. Fakat ne 
~apayım ki, bunun da dilşünülme~i 
lazımgeldiğini görmek zaruretinde 
idim ... 

Böylece kah ben tahtakurularını 
kah tahtakuruları beni rahat.eız ede
rek sabahı bulduk. 
-Eloğlu! ... 
Maraşın istasyonuna geldik. Bura 

da ineceğiz .. 
- Eloğlu! ... 
Evet amma bu Diyarbekir trenine 

eloğlu muamelesi yapmak reva mı?. 

Bursa Civarında Bir 
Cinayet 

Bursa - Kestel karyeısinden Ar· 
navut Hamza, dargın bulunduğu e· 
niştesi Ismaili, Susurluk şosesi üze· 
rinde pusu kurup bekliyerek öldür • 
müştür. Hamza, attığı ilk kurşunla 
Ismail öldüğü halde, saklandığı yer
den çıkıp cesede altı kurşun daha 
sıkmıştır. KaW kaçmıştır, uanıl • 
maktadır. 

ı Aslen Narmanlı olup um1yni harp· 
~ . te Ede k~_yü~e -~e~lcşmiş olan lsmail, 

1 kumar duşkunudür ve bu yüzden 

Denizli .. (TAN~. - Maarif umumi müfe:tişlerinden Reşat Nuri buraya ı kardeşi Y~~ufl.~ ar~~ı açıktır .. 
gelerek bırkaç gun kalmış ve bıızı tetkıkatta bulunmuştur. Gönderdi· Geçen gun, uç kışı Ede köyüne gi-
ğim resim, Reşat Nuriyi Denizli rrıu allimleri arasında gösteriyor. dip Kürt Bekirin evine misafir ol • 

muşlar, biraz sonra Ismail de onlara 

Gaziantep Halkevi neşri
yat sahasında birinciliği 

kazandı 
Gaz:antep (TAN ) - Şehrimiz Halkevi büyük bir intizam ile 

ç~lı!maktadır. Denilebilir ki, dokuz , uhenin ayrı ayrı vücuda ge· 
tırdıkleri asarın mecmuu, Gazia ntep Halkevini örnek bir leşek· 
kül haline sokmu,tur. 

Bu verimi temin edenlerin başında ı:--
saylav Omer Asım Aksoy gelmekte·ı.....,..~~~ 

dir. . KOÇUK MEMLEKET 
Gazıantep Halkevi, bilhusa neştl'· 

yat sahasında rekor kırmış, dört yıl HABERLERi 
içinde on beş büyük ve çok kıymetli Gaziantep şehir haritalarını yapan 
eser neşretmiştir. Istanbul, Ankara Alman mühendisi Hezler işini 

ve IZmir gibi sayılı şehirlerimizdeki bitirmek üzeredir. Bundan ı:onra 
Halkevlerinin neşriyatı bu miktarın Profesör Yansen gidip şehir 
yarısına dahi ulaşamamıştır. planını kat'ileştirecektir. 
Çoğu tarih, dil ve edebiyatımiza :t-

ait olan bu kitaplar ayrı ayrı birer 
kıymet ifade etmektedir. Uzun ve 
ciddi emekler mahsulü olan Gazian-
tep Halkevi neşriyatından ekserisi 
saylav Omer Asım Aksoy tarafından 
yazılmıştır. Yine onun (Bir dili öğ • 
renmek için en IUzumlu kelimeler) !er. 
adlı bilyük tetkik eserinin tabı da bit 

Burdur elektrik fabrikası işe haşla
mıştır. Abone zamanları fiyat 
sekliğinden şikayet eylediği gi· 
bi bu sebeple fakirler de elek • 
trikten istifade edememektP.dir-

Sıvas belediyesi, değirmen unların. 
dan yapılan, kum ve kepekle İ<a· 

rışık olan pide ve uzun ekmek 
imalini yasak etmiştir. Ikinci ne 
vi ekmeğin de ıslahına çalışıh· 
yor. 

mek üzeredir. 
Ornek sif atına bihakkin liyik olan 

Halkevimiz, yeni başkan Bay Muh • 
t~r Göğtiş'ün devamlı gayreti saye • 
sınde ayni yolda ilerlemekteılir. 

Adapazarı 
Belediyesi 
Çalışıyor 

IJI. 

Bigad~ tü~ün . kaçakçılığı yapan E· 
mıne ısmınde bir kadın altı ay 
hapse mahküm olmuştur. 

• 
Bu sene Antalyada pirinç mahsulü 

çok iyidir. 

Adapazarı, (TAN) - Belediyenıiz, _..._.._.. ........ .._..._. ........ .._.._ ..... ı-.ıı.._.. 

iltihak etmiş ve sabaha kad!.lr aşık i· 
le kumar oynamışlardır. lsmail 70 1İ· 
ra kaybetmiş, 20 lira da başkasından 
alarak vermiştir. 

Uç kişi sabahleyin köyden ayrıl • 
mışlar, Ismail de bunları takip et • 
miş , kırda yine kumara başlamışlar, 

Ismail atını ve eğerini de kaybetmiş 
tir. 

!smail, başkasının olan eğeti yal • · 
vararak geri almış ve sırtına vura • 
rak köye dönmüş, ertesi sabah çıfte 
sini alıp çıkmış ve bir daha dönme .. 
miştir. 

lsmailin t ekrar o üç kişi)i bularak 
kumar oynadığı ve bu sefer fa zla 
miktarda para kazandığı için öldtl • · 
rüldüğü, sonra cesedinin köy civarı· 
na getirilip yakıldığı tahmin ediliyor. 

Cesedin yalnız toprağa gelen kısmı 
yanmamıştır ve etrafta da bir dam
la bile kan yoktur. 

Katillerden biri tutulmuştur. ikisi 
de tutulmak üzeredir. 

' İkinci Cinayet 
Zilcye 25 kilometro uzaktaki Ka· 

sın köylinde de feci bir cinavet ol • 
muş, Hacı Mıstık kızı 25 y;şlarında 
Satı, ljPcası Ali tarafından öldürül -
müştür. 

Satı, daha evvel lbrahim adında bi
ri ile yaşamış, sonradan istemediği 

Aliye verilmiş imiş. 
Evvelki gün köylülerin kadınlı er· 

kekli tertip ettikleri kır ziyafet ve eğ 
lentisinden dönüşte Ali, Satı ile !bra 
himi kol kola giderlerken görmüş. 
hemen biçakla Satiyi öldürmüştür. 

Katil yakalanmıştır. 

Sivasta Mahrukat 
Pahalı 

Sivas, (TAN) - Bu yıl mahrukat, 
geçen senelerdekine nazaran ç.ok pa
halıdır. 

Kışı şiddetli olan Sivas halkı, bu 
yüzden pek sıkıntı çekiyor. 

halkın sevınçle karşıladığı bir faalı
yete başlamıştır. 
Yangınlarda istifade olunr>ıak üze

re kasabanın muhtelif yerlerinde dört 
büyük havuz, Yaşlar mahallesinin ge
çilmez yolu, umumi kasaba yolları ve 
çarşı içindeki köhne helaların yerine 

Sivas San'atlar Evınin Bandosu 1 

de betonları yaptırılmaktadır. 
Alibey ilk okul:ı belediyece ictim

liık edilip yıktırılarak yeri parka ila
ve edilmiştir. 

l 

Nazillide 
Bir Tarih 
Yadigarı 

Garip türbenin bir resm1 

Nazilli, (TAN) - Buraya yat.'I 
(Yazıylı) köyünün doğusunda, tJI 
eski devirlerden kalma garip bir tilt' 
be vardır. Yerden on metre irtifa.ıod" 
dır. Alt kısmı açık ve altı köşeli, "1' 
\'esi bir ehram şeklindedir. Içinde 't11 
mezar vardır. Türbenin zirveslO~ 
mezarın üstüne doğru bir zincir P" 

!anmaktadır. Türbenin yapısı yilıl,t' 
ce yıldanberi bozulmamıştır. Köyluı' 
bu türbeye ve türbenin bulundlll' 
mezarlığa dair birçok hurafeler ' 
!atmaktadırlar. 

(Yazıylı) nın batısındaki o~ 
bir de (Hüyük) denilen bir tepe.~ 
varlak bir yığın vardır. BuraıııP ili' 
tında da asarıatika mevc:ıt old r 
~öylenmektedir. Ovada ka ıal ııaft 
yatı icra edildiği sıralarda, bural1 
bazı yapılar ve Romalılar devrine 
tı:ğlalar, eski paralar buiun.nu§tııf• 

Somada Y amali 
Bir Hırsızlık 
Soll'lfl, (TAN) - Bir, iki sen~~ 

beri hırsızlık olmıyan Somada, ?'~ 
nın ortasındaki bakkal Meh:ııet v
banın dükkanı soyulmu§tur. .,-

Hırsız, geceleyin, arkadıı.ki ıı dr 
avlusundan dükkanın damına çı~. 
damı delmiş, kendisini kuşağiyle l ~ 
~ı sarkıtıp inmiş, kasayı kırını§. ç,, 
deki 150 lirayı ve bazı ufak tefe~,..., 

"5\;vl! ... 
Belediye yakında bir de arozöz ala. 

cak ve bu suretle motörııi yangın son. 
dürme vasıtaları dör Je baliğ olıı cak
tır. 

ya almış, sonra sandıkları u. ~ 
, yığmış ve üzerine çıkarak ayn1 

1 
dan kaçmıştır. ~ 

İzmit Sıhhat Direktörü 
T erfi Etti 

Izmit, (TAN) - Sıhh~t direktörü 
Ahmet Rıfat Dedeoğlu, Izmıt mınta
kası sıhhiye müfettişliğine terfian 
tayin edilmiştir. 

Yeni vazifesi baoına hareket eden 
mumaileyhi, istuyonda te~yi edenler 
arasında vali de bulunmuştur. 

İzmir Sinemalarında 
Fıs~ık ve Çekirdek Yasak 
Izmır, - Belediye, sinemalarda fıs

tık ve çekirdek satılmasını yasak et
miştir. Bunları beraberlerin1e getirip 
yiyenlerden 5 lira ceza :ı1mar-aktır. 

S~vas, (TAN) - Bilhassa Sivasın meşhur olan halıcılığını ihyaya ça-
lıştıgını ve bu yolda muvaffakıyP-t kazandıg~ ını evvelce b"ld" d·~· • ti · · ı ır ıgıın 
s~n a er evı~~ .30_ kişiden mürekkep bir bandosu da vardır. Bu bando, 
Sıvasın musıkı ihtı acını .. +1 "alı maktadır 

1 

Polisin eline şimdilik, o kUfl 
başka bir şey geçmemiştir. 

! Zile H alkevi Çalı§ıfot , 
1 Zile. (Tan) - Bu sene açılll~ 
1 ıan Halkcvimiz iyi çalışıyor. t~ t,1' 
' •ardım ve köycülilk koııarıod '-

ekkül eden bir heyet köylere t' 
ek sıhhi ve zirai konf cransl~r ffl" 
niş, ihtiyaçlan tetkik etıniş;, ~ 
'llalı mıntakalara fazla nıikt 
nin dağıtılmıştır. ,ııt". 

Dil ve tarih kolu konf ers.ll ı,ıf , ~~ ,.., 
halkı irşat ediyor. Ar ,u[Jel'· e14' 
kişilik keman denılcrlne devatrl 
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Hayat ucuzluğu 
tahakkuk ediyor 

Hürriyetin 
Esas 
Şartla rı 
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Almanya 
Japonya 
Sovyetler Tevfik Paşanın Telgrafının Ankara

da Uyandırdığı Heyecan Bazılarını 
Garip Bir Endişeye Sevketmişti 

r Mustafa Kemal Paşanın bu tel- zah edilmişti. Müzakere, bir l · 1hire 
'..,.tafı, doğrudan doğruya şahsına alevlenmişti. Mebuslar araa•.ıh şıd
çekildiği ve sadrazama tebliği hak- detli bir heyecan ve asabiyet ~aşg3s
kında da bir emri ihtiva etmediği termişti. Birçok mebuslar, s iz ı.::te
için Hamit Bey bu cevabı şahsına ve mişlerdi. Bu mebuslar arasında Tcra 
rilmiş bir talimat telekki etmiş, Tevfik Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, Da

[Başı l incide] 
ka~ senedenberi bilhassa Klerina o 
yani karşılıklı alma ve verme usulü 
dairesinde ithalata müsaade edili _ 
yordu .. 

1 kanunusani 037 den itibaren 
kontenjantman sistemi kaldınlarak 
yerine genel ithalat rejimi geçmiş 

bulunacak, bu suretle Tüı~iyede 
kontenjantman rejimi 6 sene bir bu
çuk ay devam etmiş olacaktır. 

ti~ büUıin bu listeleri elde etmek ve 
bunlarda yazılı tarihlerin ve numa _ 
ralarm sıhhatine emin olm.\k lazım _ 
dı. 

Müstakil liste 

lşte genel ithal rejiminin bu mev
zuda temin ettiği büyük fayda, ithali 
memnu eşyayı müstakil bir listede 
toplamış olmasıdır. Şimdi a!"lık mem 
nu eşyayı bilmek ve öğrenmek derin 
bir tetkik mevzuu olmaktan ~ıkmış 
vç sadece muayyen bir liste ıin çerc:e
vesi içinde araştırılacak bir ka!·fıyet 
haline gelmiştir. 

[Başı 1 inr.ide] 
ribirini yıkmağa çalışırken , hepsi i
çin müşterek olan yurdu yıktıklarını 
farkedemiyorlar. Bugünkü gidiş de
vam ederse mesela Fransız milleti 
birinci sınıf bir kuvvet vaziyetinden 
ikinci, üçüncü derecelere düşmeğe 
mahkumdur. 

[Başı l incide 1 
Almanyanın kollarına atılarak onun
la gizli bit· askeri ittifak ıık 1 =-tti ve 
Sovyet - Japon münasebetlerine va _ 
him bir darbe indirdi. Aşikardır ki 
Japon hük(ımetinin pasifik teminatı
na Almanyanın barış arzuları kal.far 
itimat edilebilir. 

Bizde hürriyet hucJ:ıtlan 

/Ai rejimi mufoy,.se 
H ürriyet bakımından memle _ 

ketimizde mevcut vaziyeti 
hariçte de, memlekette de pc~ çok ~ 
lan ranl~ş anlıyorlar.. Tilrkiyede 
gerı gıtmek hürriyeti 
yoktur. Milli inki.~afı ve tekamülü 
kırmak için taassubu ve cahalcti alet 
diye kullanmak hürriyeti, k!lnunla _ 
rın menettiği bir cinayettir. Mülki _ 
yet esası gibi kanunların himaye et
ti~ ~aslara karşı yürümek ve içti _ 
maı nızamı bozmak hürrıyt-ti kim _ 
seye verilmemiştir . 

Doğu Avrupa 

Binaenaleyh, Alman - Japon süel 
ittifakı yalnız Sovyetler Birliğini tch 
dıt mahiyetinde değildir. Paşaya göstermemişti. Fakat, telgraf liye Vekili Jt'ethi Bey, Hariı';re \'eli 1 Bu iki rejim biribiriyle mukayese 

name muhteviyatını, bilvasıta beş de- li İsmet Paşa,. Edirne meb'usu Kazım edildiği zaman, ikincisinin birinci _ 
fa sadrazama tebliğ etmekle beraber; Karabekir Paşa, Müdafaayı Hukuk sine na1.aran ithaliita daha fazla 
bir defa da, (konferansa Babıali ta- Reisi Ali Fuad Paşa, Antalv:t mebu- imkan vermekte olduğu görülür. Bu 
rafından murahhas gönderilmiyece- su Rasih Jt~fcndi. Nafıa Vekili Feyzı suretle Türkiycnin harici ticaretini 
ğine dair) ajanslara ve gazetelere be Bey, Erzurum mebusu Hüsevı,1 .\vıli genişletmek, memlekette ucuzluk te-
y'.'""att~~ bulunulması lazım geleceği- B ·b· r k h rf 1 min etmek ve binnetke ihracatı art-
~ı teblıg etmiş ve bu beyanatın esas- rae~!~s~;::b~sl~; :au b~l~ı g~~~t:~ tırmak gayesi takip olunma~tadır. 
t~r~~ ~~vi bir musvedde göndermiş- idi. Genel ithalat rejimine bağlı olan 

ı.. 1 ı hükumetin mümessili tara- Bilhassa, Rasih Efendi ıle Hüse- V. Ki. S. listeleri kontenian karar _ 

Bu listede yer alan emtia zaten 
Türkiye.de yetişen veya imal edil~n 
eşyadır. Bunların ithali milli r.1ahsul
lerimize ve mamulatımıza k'.lrsı ver
siz bir rekabet vücuda getirecek· ve 
büyük fedakarlıklarla tesis edilen 
sanayiimiz bunların ithalinden zarar 
görecektir. 

Bu iki mcmieket tasavvuratına gö
re, bu ittifak hem Japonyanın, İngi
vacehesindeki tehdidini ve hem de, 
Hitlerin köle olmıya muvafakat et -
miyen bütiin Avrupa müvncehesindc 
ki Alman tehdidini kuvvetlendirmek
tedir. 

Bu ittifak Ingiltereyi Fr·msadan 

fından vaziyet bu derecede tasrih e- yin Avni Beyin çok hararetli nutuk- namesine dahi bağlı idi. Fakat ara _ 
dildikten sonra, artık Tevfik Paşa- larmdan sonra, müzakere.,1n şekli daki fark şudur ki :Şimdi bu liste
nın ikınci defa olarak -ve bilhassa- tebellür etmiş; şu karar verilmişti: lerin muhteviyatı çoğaltılmış ve bu 
resmen- Anknraya müracaatı, çok 1- Büyük Millet Meclisi, Sabııili- suretle eskiden memlekete g-irmesi 
büyük bir hata idi ... Tevfik Paşanın nin telgrafına cevap vermiyecektir. tahdit ve takyitlere tabi ola,1 mad _ 
bu telgrafı, An karada çok fena bir 2- Büyük Millet Mecli.si. kavani- delerin Türkiveye girmesi serbest 
tesir husule getirmış· tı·. derhal·. bir hale 0elmı· t' ni esasiyemize mugayir harekette ık ş ır 

Fakat şu da göz önünde t!.ltulmalr
dır. ki, eğer herhangi bır vaziyette 
noksan bir istihsal olur veya yersiz 
fiyatlar haddinden fazla ıiikselirse 
ithali memnu olan herhangi bir malı 
bu listeden çıkarmak ve bu tı•Jretle o
nun ithal imkanını daima temin et
mek milmkün olabilecektir. Bu lis
tenin şimdiye '{adar ithali n-.ı~mnu eş
yadan 220 tanesinin ithalini serbest 
bırakması, listenin çok geniş hir şe
kilde tanzimedilmiş olduğııııu ve it
hal memnuiyetinin çok zarnri mad
delere inhisar ettirildiğini g1;. ~ ir. 

Fakat bunların haricinde hürriyeti 
kullanmanın hududu takdir ve idra
ke bırakılmıştır. Olgunlaştığımızı is
bat ettikçe hürriyete daha geniş öl
çüde sahip olacağız. Tenkit hududu 
kendi kendine genişliyeccktir. 

ayırmak ve Fransayı da Sovyetler 
Birliğinden ve doğu A \'rupasmdaki 
müttefiklerinden ayırmak için Hitie
rin bir hilesidir. 

Ban~ tehlikccfo 
Alman - Japon ittifakı hiç şüphe

siz bugünkü beynelmilel vnziyetın 

en feci unsurlarından birini teşkil 

etmektedir. 
-Biz; Türk milletinin mahvine bulunan, Istanbuldaki eşhas ve he- Bir husu,iyet 

Yürüyen İstanbul bükü.metini tanı- yetlcri, hiyaneti va tan iye kanununa 
ınıyoruz; bunu, bütün jüuyaya iian tevfikan tecziye edecektir. A listesi genel ithal rejiminir. bir 
ediyoruz. Halbuki Tevfik Pa.c;a ile :t- hususiyetini teşkil eder, çünkü bunun 
arkadaşları, bize lst.nnbııl hükfımet- Bu karar, ajans telgraflarile Is - mukabili şimdiye kadar kontenjan 
tini tanıtmakta daha hala israr edi- tanbula akseder etmez; Yıldız Sara- kararnamelerinde yoktu. Bu lıstc, ti
rorlar ... Daha hala (ikilik> den, bir- ymm ve Babıalinin çatıları üzerine caret anlaşmalariyle temin ('.dilecek 
eşınekten ve saircden bah;ı~ivorlar sanki birer yıldırım inmişti ... Her iki karşılıklı menfaat esası da!1ilirıde ay- Güçlükler kolHı 

Bugün, Türklerin mukadder .ı.tı~ı der çatı altında yaşıyanlar, artık başla- rı ayrı memleketlerle olan anl \f}mala
Uhde eden ve bütün mes:.ıliyetle!'ı ka rınrn üzerindeki yaldızlı tavanların, ra bağlanacak hususi listel'>rle ithal Kontenjan kararnameleri şimdiye 
bul eden bir tek hükumet vardır. O korkunç bir inhidam tehdidile çatır- olunabilecek eşyayı ihtiv t <'tmekte- kadar 30 - 40 maddeli olarak sıkıyor
da, ınerkezi Ankarada bul•ınan Türk dadığını hissetmişlerdi. ı'lir. Bunları c..-velden ticaret aleminin du. Her zaman muhtelif ve birçok 
hUkümetidir ... Jstanbula bövlece ce- Ayni zamanda An karada çıkan ga- bilmesi ve siparişlerini ona g:. ~,, ida- hükümleri ihtiva ediyor, ve bu; tat
Vap verilmeli.. Ve artık, bu ikilik me zetelcr de artık son sözü sövlemiş- re etmesi büyük bir kolayJıl{t •r. Kon- bikatta birçok güçlükler do~m"ıyor
Selesi de; kat'i bir şekilde halledilme ler; (lstanbulda hükumet iddiasın - tenjan rejiminde bazı eşyanın ithali du. Genel ithalat rejimi karv"lame· 
liclir, o AA~ l"k da bulunan .. ve. milli hükumeti ta- tamamen yasaktır. Ancak 1 u eşya leri ıse ~ece 11 madde ı tir. Girıft 

Diye, bir heyecan yüksel nişti. nımıyanların derhal kafaları kopa - kararnameye dcrcedilmcmı:şti. Bir karışık hükümler yerine açık ve sarih 
Mustafa Kemal Paşa, Te·ıfik Paş:t rılmalıdır) diye bir volkan gibi gür- malın ithali memnu olup olnındığını maddeler kaim olmu§tur. !:!O ıra eski

nın bu telgrafına cevap ver:ncğe lü- !emişlerdi. anlamak için kontenjan karuname- den her kararname 6 aylık bir devre
zum bile görmemişti. Yalnız; hadisa lstanbulda hiç kimse kıpırdıyacak shıin bütün listelerini ve bundan baş- ye inhisar ettiği halde ycnı rejim 
tr, artık tarihin en tabii mecrasına halde değildi. Saray, Babıali ve hat- ka ne kadar anlaşma varsa hepsine kararnamesi bir senelik bir m:!ddet 
sevketmekle iktifa eylemişti. ta bunların istiı ;ahı olan kuvvet - merbut ikişer, üçer nüshad<J.:ı ibaret için çıkmış bulunuyor, bu su -etle hti-

:t- ler bile, artık (Buyük Millet Meclisi listelerin kiffesini gözden yc-;irmek kilmlerde istikrar temin ed;lmiş olu-
Tevfik Paşanın telgrafının Anka- Hükumeti) nin kadir, kahir, ,.e mu- "c bu eşyanın herhangi birisinde o - yor. Bu rejimle muhtelif Jıstelerde 

zaffer ordusunun süngiileri altında lup olmadıg-ıııı anlamak lazım geliyor yer alan maddeleri 40 gUn ev:el ilan 
tada uyandırdğı heyecan bazlarını başeg-mişlerdi du etmek <>artile, bir listeden dıg-eı ine 
garip bir endişeye sevketmışti. Bun- · · " 
lar; ~1ustafa Kemal Paşanın, (Salta- (1338 - 1922 senesi teşrinievvel a- Bu suretle hiç bir listedt? bulunmı- alabilmt>k te büyük bir kola vlı:d ı, bu 
n yının 19 uncu perşembe günü 1 Is - '-·an e:-vanın Türkiyeye ithalhm ml!m suretle daha basit bir for.n uitey~c 
ntı ilga) etmiye karar verdiğini his .ı .ı ""' tanbulun havası birdenbire de~iş - nu oldugu- manası çıkarılıyo··Ju. Bu, ihtiyaçların karşılanması imk."i..·ıı elde 

11"'-'en nıul\aliflcrdi . miş; dört senedenberi Istanbulun ha bittabi kolay bir şey dP-ğildi. Bir ke- edilmiş oluyor. 
T .. Mustara Kemal Paşa, (Büyük miyetli ve milliyetperver halkını a-
nı Urk inkılabı) nın icap ettirdiği bu zap içinde yaşatan 0 mel'un ve ka- ---== -=• n • =- sa••= ..-.-....-- ,.........~ 

Uazzarn ve tarihi işi açıktan acığa buslu devir, hitama ermişti. Çünkü o·. G u·· 
o~ıya koymadan evvel, muhalefet o gün, milli hükümetin ilk heyeti ve SA G LI K TLE R İ 
~esasından bazı zevatın fikirlerini küçük bir asker kuvveti, tstannul 
ogrenmek istemişti. Bu mak ;atla ev- halkının candan ve cig-erlerden ko -
veıa. (l . R . . R 

LOKMAN HEKiM 

Kıvırcık · Saç' ar 
Uf Be c):a Vekilleri Heyetı 

1 
eısı, a pan samimi hasret acıları ve sevinç ---~···•--.....-.--~•••••·~-...-ta ... ·-_..., 

h Y ın, sonra -o sırada stanbula gözyaşları içinde, Jstanbula gımuş -
arekct etmek üzere olan- P..efet Pa- ti. 

§anın fikl ı · · · t· t · ti B HilkA t• iki r ennı ıs ımzaç e ·rıış . u (Büyük Millet Meclisi ume ı 
ta zat, (Saltanatın ilgası)na taraf- namına) Jstanbul topraklarına ilk de 

r görünmemişlerdi... Bu zatların fa ayak basan bu heyetin başırda, 
l'llulıitindekiler de, hiç şüphesiz ki ay (Refet Paşa) bulunmaktaydı ... Re -
nı fikir ve zihniyettelerdi. fet Paşanın asıl vazifesi, CTrRkya) -

f ~lustafa Kemal Paşa, bu hakikatı yı tesellüm ve işgal etmekti. Onun 
Ylce anlamakla beraber. b<\§laclığı için Anadoludan Istanbula gelen. ve 
(tarihi vazife) ye devamda, zerre ka Rumeli sahillerine geçirilen asker 
da:ı tereddüt etmemişti.. Tevfik Pa- kuvvetlerine de (jandarma) namı ve 
şa n bu telgrafı (b" .. k . ·1 • t• 
ortıya atı : . uyu gaye) nın rı mış ı. 
edecekti ~asına ıyı bir vesHe teşkil Senelerdenberi bu mes'ut günlere 

· şte Mustafa K ı P b 1 h · tl" da bu vesile.el ema • a~a hasret çeken Istan u un amıye ı 

f d ed k 
en tam zamanında isti- ·· · kıvas kabul etmez bir coş-

a e ere bir hamled < ~ 
1 

zumresı, . 
hilafetten ayırmıya) karae ...,a ta~a~ı kunluk içindeydi... Karşı yakadaki 

r veı·.•ıışt 
Mustaf~ Kemal Paşa, Meclis bin;~ rengarenk bayraklar, birdenbire or-

sma gelmış; Rauf Beyi ke'l1i od _ tadan silinivermişti. En kalabalık 
lbe 

. ası 
na ce tmış; kat'i bir lisanla: 

- Hililfet ve saltanatı, birbil'inden 
ayırarak, saltanatı lağveder.~~iz .. Bu 
nun, muvafık olduğuna dair, kürsü
de beyanatta bulunacaksınız. 

Demişti... Bu sözler bu kadarla 
kalmış, fazla bir tek kelime bil..! tea
ti edilmemişti. 

caddelerden en hücra köşelere kadar 
her taraf al sancaklarla süslenmiş
ti. Bütün bu bayrakların arasına, 
tefne dallarından ve çiçeklerden mü
rekkep çelenkler içine, (Bu biiyiik 
mucizeyi yaratan, Mustafa Kemal 
Paşa) nın resimleri yerleştirilmişti. 

(Arkası var) 

Teşrlnievvelin 30 uncu günü; Bü-
Yük Millet Mclisi, çok na" ı etli bır M İ l L İ .,. 
miizakereye girişmişti. C76l Meb'u- ~ 

sun imzasile verilen bir takrir.le: ı·•••• T AKVı·M 
(Taze ve 'zinde bir hayat ile ortıya 

çıkan yeni (Türkiye Devıe•j)nin, es
ki Osmanlı Imparatorluğunu h;til.laf 
ettiği; ve eski lmparatorluğu temsi
len, lstanbulda başka bir heydin vü
<:uduna lüzum ve mana k'i!.n .dığı; 
Ve bunun. mefsuh addi; ve Hahıalice 
"aki olan iddia ve müracaatııı reddi) 

13 senedenbcri neşredilmek -
tedir. Renkli, zarif ve muhtelif 
kapaklan vardır. Evkatı şer'i -
yesi, tarihi vak'alan, dartmne
sellerl ve AtatUrkUn vecizeleri -
ni havidir. Her memleketin her 

kitapçısından arayınız. Basıldı
ğı ve toptan satıld•ğı yer Istan-

lznıirde bir bayan okuyucu111uz
dan bir mektup aldık. 

- Ben yirmi ynşında, tahsilı ol
dukça kuvvetli bir genç kızıtıı ... 

Diye kendini bildirdikten sonra 
en büyük derdini anlatıyor: Su 
dert saçlarının düz olmasıynıış. 
Bundan dört beş yıl öncesine va
rıncıya kadar saçları gayet güzel 
ve kıvırcık iken, hepsi döklilıııüş 
ve yerlerine ~inıdiki diiz saç!af 
çıkmış. Şimdi, gerek altı aylık oıı· 
düle, gerek haftalık ondüle. gerek 
kağıt fişlerle ondüle, her ne yap
sa ancak kısa bir müddet siıriiyor· 
muş. Halbuki kendisi saçlarının 
kıvırcık olmasını istiyormuş. Kı • 
vırcık olmayıp ta hafif dalgalı bi
le olsa kendisi için büyük bir ni
met olacakmış ... 

Bu büyük derdi öğrenen erkek 
okuyucularım belki, traşlı bıyıkla· 
rının altından glilecekler ve: 

- Tanrı daha büyük dert ver
mesin, saçların kıvırcık olınanıası 

sevilmeye bir engel değildir. 

mıya çalışacağım. 

Saçların ondüle yapılmaya mü
sait olmaması iki sebepten ileri ge
lir: Saçlar ya fazla yailı, yahut 
fazla kuru olurlar. 

Fazla yağlı saçları geceleri ta
rağı kolonya suyuna batırarak bir
kaç defa taraınalıdır. 

Fazla kuru saçlara da gene ge· 
celeri pilokarpinli vazelin sürme -
lidir. 

Bazıları saçları ondüle yapmak 
için bira ile ıslatırlar ve bundan 
hoşnutluk gösterirler. 

Ondüle yapmayı kolaylaştırın'lk 
için bir de şu nıahlt'.il vardır: 

Kırk derecede alkolden 60 gram 
alınarak onun içerisinde 20 graın 
goın adragant eritilir, sonra bu
na 420 gram gülsuyu ilave edilir. 

Bununla - hep geceleri - saçlar 
ıslatılır. Zaten saç ilaçları hep ge
celeri sürülmelidir. 

Saçları ç.oğaltmak, dalgalı yap
mak için daha ziyade yemeklere 
ve vücudün umumi sağlığın!\ dik
kat etmek lazımdır: Çok et yemek 
saçları uzatmaz. Sebzeyle beslenen 
kavimlerin saçları daha gür olur. 
Onun için taze sebzelere, taze mey
~~lara, sütlü yemeklere, hele süt
lu çorbalara rqbet etmelidir. içi
lecek suyun içerisine biraz karbo
nat koymak, saçlar için, iyi gelir. 
Arada sırada - hekim reçetesi -
le - iyotlu ilaçlar da saçlara hiz
met ederler. 

Vakit vakit Atatürke ve ismet ln
önüne müracaatlarda bulunanlar ol
muştur : 

- Gazetelerde uygunsuz, taşkınca 
yazılar görülüyor. Gazetelerimiz el _ 
!erindeki hürriyet haddini iyi kulla
namıyorlar. Matbuatı, bazı Avrupa 
memleketlerinde görülen sıkı kayıt _ 
lar altına koyalun . 

Her ikisi bu nevi müracaatlara da
ima şu zeminde cevap vermişlerdir: 

- Hümyet aşkı içinde geçen 
gençlik günlerimizi unutmıyalım. 

Millet hürriyetin ne gibi bir derece
sini muvaffakıyetle kullanabiliyor -
sa umumi hayatta daima biraz faz
lası mevcut olmalıdır. 

Demek ki memleketle hürriyet hu
dudunu geni§letmek ıçın onumuz -
de açık bir yol vardır. Mevzun ve 
devamlı bir inkişafın tam bir huzur, 
istikrar ve güvene ihtiyaç gösterdi -
ğini gözönünde tutarak ve mem
leketin bugünkü irfan sevjyeaıni u
nutmıyara.k hürriyeti ~uJlanacak o
lursak ve tenkitlerimizde müsbet. 
yapıcı, samimi yoldan uzaklaşmaz

sak hürriyete layık olduğumuzu is -
bat ederiz. Münakaşa hürriyeti, top
lanma hürriyeti, cC'miyet kurmak 
hürriyeti de memleketimizde gittik
çe fazla kök tutar. 

ifrat ve Hürriyet 

A kıl haddini ihmal ederek duy
gulara kapıldıkça ve ifrat -

lara gittikçe hürriyet haddi daralır. 
Çünkü bizim gibi az zamanda çok 
işler yapmak, harici emniyeti ve da -
hili inkişafı için pek çok çalışmak ih
tiyacında bulunan bir millet, umumi 
menfaat ve istikrarın zararına bir 
hürriyet tanıyamaz .. 

Türk Talebe Birliğinin evvelki 
günkü ifratlı han.~etini, mem-
leketin hürriyeti ve fikri olgun -
luğu bakımından zararlı bir adım di
ye telakki etmek icap eder. Hükumet 
diyor ki : ''Ben size meslcl< dahilinde 
inkişaf temini için bir cemiyet kur -
mak salahiyet ve hürrjyetini ver -

dim. Siz bunu benim, vazifesinden 
mes'ul bir kuvvet sıfatiyle memle -
kete muzır gördüğüm ve mennetti -
ğim bir siyasi maksat için kullanma
ğa kalkıştınız. Demek ki verilen hür
riyeti kullanmağı henüz bilmiyorsu
nuz ... 

Gayede ne kadar hüsnüniyet bu • 
lunursa bulunsun, verilen bir hUrri
!'ete liyakatsizlik tesiri yapan her 
ıfrat hareketi, memleketin fıkri in -
kişafı bakımından geriletici bir hare
kettir. Bilhassa milnevver gençlik 
bunu takdir etmeli ve gençlik coş. 
kunluğu daima akıl ve idrak freniyle 
takyide ehemmiyet vermelidir. Hiç 
bir ifrat cereyanının Türkiyede yeri 
ve mevcudiyet hakkı yoktur. 1Ieriye 
gitmek ve umumi. fikri ufkumuzu 
genişletmek için ahenkli, müvazeneli. 
müsbet sahalarda kalmalı ve Tilrk 
vatanının umumi menfaatinden b~
ka hiçbir ölçU tanımamalıyız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yeni Yapılan tlalyan 
Denizaltı Gemileri 

Bu ittifak harp kuvvetlerinin teş. 

~dlatıanmakta olduğunu ve barışın 

her zamandan daha ziyade tehlikede 
olduğunu gösteren beliğ bir mukad
dimedir. Harp kuvvetlerinin bu se -
ferberliği, pasifik memleketlerin, 
kollektıf emniyete taarruz edenlere 
karşı kendi memleketlerinin ve ba -
rışın müessir surette mildafaasını 

her znmankınden zıyade istilzam 
etmektedir . 

Bu keyfiyet, şimdiye kadar oldu
ğu gibi. bundan böyle de Sovyet dip
lomasisinin faaliyetine mev.ıu olımık
t& devam edecek ve bu faaHyet her -
hangi şartlar altında olursa olsun 
her tül'lü taarruza karşı mu1.affer 
surette müdafaaya amade bulunan 

memk~etin sarsılmaz kuvvetine da
yanacaktır . 

Mikadonun küçük koıde~i 
Beri inde 

Bertin , 22 (A. A.) - Salnhivettar 
nıahafil Japon ımparator•ımı~ kar
deşinin yakında Berlini ziyaret edece 
ği şayiası dolayısilc şu b yanatta bu 
lunmaktadır. Mikadonun en .. uı;üK 
kardeşi olan prens Chicihibu, ilkba
harda lngiltere krnh sekizınci Edvar 
dm taç giyme merasimındc hazır bu
lunmak üzere Londrnya gidec '·tir. 

Prens Londradnn avdetinde, Avro 
panın muhtelif payitahtlnrına ve bil 
hassa Pans, Roma ve Berline uı!ra 
yacaktır. Şu halde Mikadonun ·bir 
kardeşinin 1936 kanunuevveli 1de Bcr 
lini ziyaret etmesi mcvzubahis de
ğildir. 

Habeş Sef ri 
Avdet Etti 

l Ba§ı 1 inc~dc] 
.. ":- ~~n buraya alıştım. l<:peycc 

turkçe O"rend"ı m .. k" · "k' · t> m. ı ur ıyeyı ı ·ıncı va· 
t?~ biliyorum. Ayrıldığıma miı~ee.:
sırım. Burada rakya da n1ı; tm. Yol
da teessUrümü boğmak ıçln btr diizi
n<! şişe rakı, kiiçük bir fıçı da liikerda 
aldım. Türkiyedcn ayrılık tM ::nl~·ü nü 
bu suretle rakı ile boğmavı diı~ünü
yorum.,, 

CM. Mnrkus, Habcşistarula uzun 
ıaman hariciye umumi kfıti.,ı:ğıP.,le 
ve postn telgraf nazırlığın lı.ı bulun
muştu.) 

Çilra Roy'la Babası 

~ABIH A ZEKERIYY A 75 
Yeni Sovyet 
kanunu ve esas teşkilat 

Simavne Kadısı oğlu Şe . 
Bedrettin destan ve ~ h 
NAZIM Hl zeylı l"i KME 50 

SABiHA ZEKERIYY A 5f 
Taşradan sipariş ah -.. nır ve 

gonderilir. 

YEN i k 
benilmiş.. ve takrir münJerecati · 

ahir b" . 1·1 · ~· ır ekseriyetle kabul (:ul mış.ı. 

t ?.ı.ustafa Kemal Paşa) ~dirsüye r: rn~şti. TeVfik Paşanın hns J.ıi Vt"! 

arnı telgraflarının mahiJetleri i-

bulda Hüsnütabiat matbaasıdır. 
Dört boyu vardır. Fiyat listele -
rini arayınız. 

Diyecekler. Doğru amma, ben ba 
yan okuyucumuza gene hak veri
yorum. Bayanlar kendileri saçla
rının kıvırcık olmasını istiyorlar. 
Elektrikle ondüle yaptırmaktan bu 
kadar sakatlıklar çıktığı halde bu 
işi gören kuvaförler gene hiç bof 
kalmıyorlar. Bunda antropoloji il
mi adamlarının da biraz kabahat
leri olsa gerektir. Onlar düz saç
ların Asya kavimlerine ait oldıığu
mı yaza yaza, her suretle Avrupa
lı giizel olmak istiyen bayanların 
hepsi kıvırcık saçlı olmak istedilef 
Okuyucumuza hak verdiğim için. o
nun büyük dediği derdine çare bul-

Ceceleri yatmazdan önce, saç -
ları dağıtmayı, havalandırmayı, 
saçları teneffüs ettirmeyi hiç u-
nutmamalısınız. 

. Ro~~· 22 (A.A.) - 650 tonluk Ye
m Dcsııe ve Dagabur denizaltı g"m· 
l 

. \! ı-
erı bugün Taratoda denize irıd· .1 . . ırı -
mıştır. ,;~n~~:.~~2~ 

---.;::::o~. 85 .,, 
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No.1 YAZA.~: Z. Şenay 

EKONOMi 
Sen Bana Bir Hançer Bul. Parmaklık
ları da Ellerimle Kırarım Diyordu! 

lkinciteşrin ~yınm son. g_iinü idi. ı b~.şı, ıı~ıl~ı~a gorsun. Dünyacfa., 
Ve, o gün de hıtama ermıştı. Türk gücunun yetişmiyeceği ne 

Ortalık kararmıştı. Akşam güne· var? .. 
'inin ölgün nurlan altında, limanın - Halil! .. Senin bu sözlerin, ü • 
sulan kızarmııştı. mitlerimi arttırıyor. Bırak beni, dü-

. _____ ............. 
Plastik Film! 

S inemacıhk lleminin başlıca me 
aelNl olan plastik film işini 

profesör Kögel haJletmiştfr. 
Sinemanın perdesi ışrklan ak~t

tiren madeni bir pt-rdedir. Bu sa • 
rrcle ,·üruda gelen in'ikaslar rHim
leri kabartma halinde göstennek -
tedirlt.r. Rir Alman ıııanu·i merkezi 
şimdiden bu perdeleri y~pmaya baş 
lamı~tır. 

Demir parmaklıklı pencerenin ö • şüneyim. Eğer yapacağın işten sana Kainatta Hayat?! 
nünde oturan Halil Beyi, geue bir bir zarar gelmiyeceğini aklını ke • 
hasret ıstırabı aarınıştı. Pencerenin serse, istediklerini sana getidrim ... 
önüne oturmş. sazını eline almıştı. Artık bana izin ver. Eğer gecikir • A merikah fiZ)·oJoğ'arch•n Oadd 

ve Karter admdı!ld alim • 

Dertli dertli çalnuya; ve haılu bir ııcm. Kaloteosun şüphesini cdbeue· lı-r. ,harer'~ma\'iler üzer"nde )'aP • 
tıklan araştırma'ar nf"tic~incle can
h haJderilere tesıutiif etmi~ltrdil'. 
A,·ni miişl'hr•lP.\i A1mA.n n1>hı-tftt flz 
~·olo~'Ann,lan llr. Chibma.,n•la ynp
mı~tır ! Ihı ara~tırmı- lar cıonun'1"ki 
""t'cr ise hın·retf' cle~Pr hlr oıe~·tlfr. 
RArı>r'c;nmıwil"r ii41tlin<lf' sı:llriilı-n 

sesle, söylemiye başlamıştı: bilirim. Yemeklerini ve şarabını ken-
Gene alak, di elimle hazırladım. Hizmetçiler, 
Gurbet geldi. kapının önünde bekliyorlar. Müsaa -
Dalgalandı, de et te, onları çağırayım. 
Taşt:m gönül... Evdoksiya, kapıya gelmiş; dt•h • 

Hasret oku lizde bekliycnlere işaret etmı~ti. iri 
Sinem deldi. vücutlu genç bir kadın, elindeki beş 
Al kan ile kollu gümüş şamdanla içeri gır • 
Doldu gönül mişti. 

Odanın kapLc;ı usul usul aralandı. Halil Beyin, artık tamamue ka • 
!çeriye, bir baş uzandı ... Güneşin s~:ı rarmıya başlamış olan odası, bir • 
ı şığı, bu ba.şa çarptı. Bir yığın kum- denbire aydınlanıvermişti ... lki zcn
raJ saç üzerinde, rengarenk elmaslar ci kadın da, ellerindeki büyük gü • 
parladı. mliş tepsiler içinde Hali: Beyın yi • 

Halil Beyin mahzun ve müteessir yecek ve içeceklerini getirmi~lercli. 
çehresinde, birdenbire tatlı bir te • Ve sonra hersi de. Halil Bcyi'l 
bessüm uyandr. Elinden sazını bıraJ<- önü lde eğilerek sess!zce odayı ter-
tr. Yerinden fırladı. ketmişlerdi. 

- Gelsene, Evdoksiya. Ayakta duran Halil Bey. bir müd-
} Diye mırıldandı. det öylece kalmış; uzaklaşan ayak 
· Kapı, hafifçe gıcırdadı. E\'dcıksi • seslerini dinlemişti. Ve sonra, de -
ya, bir hayal gibi içeri kaydı. Elleri- :in derin içini çekerek; 

h:l ht(' .. İ 1ı>rin clü ....... ....,,7,..ı:t ,.,_ l«"~l\n 

t"IP.n"f'"'"ri hil,. ''o'rtur. Bun•ar bam -
ha"ka e~· lerdir! 

Cilt Tarikile Nikotin 
Tec:emmümü 

N nh11fofa lııı!:>«:onn h:-~f'l'l'fl öl • 
ıliirrrek l~ln tüfün ma'•l"•'U 

\':>mlnnk ;pprııkfara \'f' da'la .. ıt pÜ!li

ktlrttil n··ıi mı-ı··m"nr, 

fl!h•lf' hir nınh'"""ıı,... lr'11r .-HPrini 
o;;oli"r:>k nnırı mii·•·ı,-t htı ıc:•r ui!ra
c;:rn 'n nn rilt f f\ r·ı·nr "'ı.•J•.,.t:n 7nhlri 

n!r k1An , . ., ''"•ıı'r '!"'"rı y11Mtı .. nn 
kn':':'' kolay l~·llrşmt"'i~ göriilmÜ5· 
ti!r. ni Halil Beyin omuzlarına ciıt~ adı. - Bugün de. boylece geçti ... Aşk 

Derin bir nazarla, bu genç Türk ve ha.sret ... Bilmem ki bu iki ateş 
beyinin gözlerinin içine baktı. Göğ- arasında daha nekadar zaman tıöy • 2 21 Kilo Yerine 800 Gram 
sU, tatlı bir heyecanla kabardı: lece yanıp duracağını. 

- Ne güzel çalıyorsun, ne güzel Diye söylenmişti. 
ıöylüyorımn Halil. Gözü, tepsiye ilişmişti. Ha !is V c· 

Diye fısıldadı. nedik billfırundan bir şişe i~ındeki 
Bu fısıltı. Halil Beyi de heyecan- şarap, mumun ışığ'ı altında erimış 

landırdı. Derin derin içini ~ektikten yakuta benzemişti. 
sonra, bu dilber Rum kızı ile konuş· Uzerine Foça tekfurlarının anna -
maya başladı: sı nakşedilmiş olan gümuş bir ku-

- Ne yapayım Evdoksiya ? .. Be- payı ağzına kadar şarapla do' 1
' 1( -

nl burada teselli eden, bir sen var· muş; bir hamlede içmişti. Ve svııra 
sm. Bir de, sazım ... Eğer siz de oi· sazını tekrar alarak, pencerC"lin o
masanız, ben burada muhakkak çıl- nüne oturmuş, kalbinin hicranlarını 
aırırım. ctökmiye devam etmişti . 

- Allah göstermesin sevgilim... Yar elinden, 
Aklına, böyle fena şeyler getirmC'... Şarap geldi. 
Emin ol ki, bu acı günler, çok çabuk lçtim onu, 
geçecektir. Ben, her sabah kiliseye Coştu gönül. 
gidiyorum. Senin, bir an evvel halas Yiı.r söyledi, 
olman için azizlere dua ediyorum... Ben söyledim 
Hiç şüphesiz ki yakında, azizlerin Co*tu göni.il, 
mucizesi, seni buradan kurt:ıracak. Taştı gönül 
Fakat, o zaman benim halim ne ola· • 
cak ?.. Fuça tekfuru ve Kalotet, k·~·1'1etli 

- Niçin?.. esirini son derecede dikk:ıtle muha • 
- Senden aynımıya tanammtll ~- faza ediyordu. Sarayında t ·lu,ıan 

demiyeceğim de, onun için. meçhul bir düşmanın, Halil Beyi 
- Şayet, Allah öyle bir gün gös- zehirlemesinden korktuğu için, o • 

terirse, mutlaka seni beraber alır nun yemeklerini. en emniyet ettiği 
giderim, Evdoksiya. gözde3l Evdoks!yaya bizzat ha11rl1-

- Buna imkan yok sevgilim ... Ah tıyor; ve bazan da onun nezarC'ti al
bu adam; bu hain Kolotetog, bana o tında, Halil Beyin odasına gönderi· 

1 ~ ·~ c;t'nro;ln•le ,ranılrnış olftn 
10 l·e~·~ir'ik Hr hnh11r m11ki

nasi 2210 kilo a~ırl·ğında W. Su hal 
ela hir hulrn r hfo\·~;r1 kı1vyetinP ''21 
kilo hir ahrhk is11.' et "'i,·or<lıı. '111-
tı:'ir> 1<ii mo•,f'rn tn;\·~·Arf' m<'tnr1f'"in • 
clı- hir l•ııhar '''"""'İri "'"'"'".-; ,.,~ .. "· 
,, .. ,,;,,...~,< ;,.;., "ı:'.00,. gr&m l;ir siklet 
kl'lfi r;cr~·or. 

t ster!'ieniz Hesap 
Edebilirsiniz 

B fr<len "8" f" karlar 21·t~ıt .. ,·a
zarak ortadaki "6.. rakamı-

nı riıerseniz bu 1'1' kamm a•tımla 

,.e ii.,tfüul 0 k11tıın rnka-lann nıii ıwl 
o'clııı~ıınu ~i) iir ihüz. Şunu şöylece 
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f.;fn bura)·a l<r!lar olırn f'\rafı hl\· 

sit hir h"S'.\n f"·l·<>t d ... , ... ._, ,·ıtr. 

nir Frnns•z """7'Y"!'lsi ,,irrnk ,._ 
mnl{ \'f' 7.ll"'"" harciyarnk orta)·a hir 
j,ı.•: ... ~t...,•"tn·. 

nı;\·or kl, "1 .. clf'n "19'0' '!),, rtıf\ıl· 

mına ka-lar o'ıvt r:>kaml"rı ııı't

a1h )'n .. ıır ita o.-t"ıl"kf "1n7'>10;). 
1'1ll<"m•nı ,.nrr-.f"rb: bu r11kıı .... m 
iİ"tiincl"'<I 1'1\1•a"1la"'tt 11.ltınil,.ki 
rnhıt..,ll\'"'11 ,·enkiınıı hir'l>h-1'1• mii.sa-

J ... ,.....,,. "'"'" \'e"""'' "1 ~.,.,, O'l .. t"'n 
"l"•O' •fl" a •1,.,1 .. ,. o'"" rıol(""''"'" ""'
ı,r • .,"""" r'-ni ç·kar; i"bMi"'nlz h"sap 
rfl"'·iHrsinh:. 

kadar düşkündür ki ... Beni kale yordu. 
kapısından dışan bile çıkarma7.. Bu suretle biribirlerile temas ed~n "İ o'•H'. l'"nt "1 .. r'lerı "1 o7.,1 O:S .• ~ 

- Evdoksiya! .. işte Allahm huzu- Halil Beyle Evdoksiya, pek taoıi o
runda yemin ediyorum ki .. ben, ser· 
best kahrsam, seni mutlaka buradan larak derhal biribirlerile se• · 

0

'l -

kurtarırım ... Fakat, sen de ebcd\yPn lerdi... Halil Bey, kalbinin hasret a
benim olacaksın, söyle .. Buna pöz cılarını dindirecek, kendisini biraz 
''eriyor musun? teselli edebilecek bir çare arıyordu. S· · 'r;ızvik Edile bi 1 ir r.ıi? 

- Veriyorum, Halil... Ebediyen Bu çareyi, Evdoksiyanın uzun ve 
senin olacağım. Ve senin varlığına kıvırcık kirpikli, şahane gözlerinde 
bağlanarak yaşıyacağım. 

- Evdokeiya ! .. Sen bu sözü ver- bulmuştu. 
dikten sonra, ben bu pencerelerdeki Sonra .. bir konıan gemisi ta!'afırı
parmaklıkları, üzerime kilitlenen de- dan (Agriboz) açıklarında esir edi· 
mir kapılan kırıp bir an evvel çık- lerek kalomete (tekfurluk hkl<J) 
mak isterim. olarak verilen Evdoksiya da, o hıl-

in ve deıısas ihtiyardan nefret edi • 
- Ah, bu mümkün olsa. yor; kendisine gençliğin leziz h~ye-
- Mümkün .. Hem de çok mUm- canlarını tattıracak bir varlığa has-

kün ... Eğer sen bana biraz yardım ret çekiyordu ... lşte şimdi, o da mu
etsen, ben buradan çarçabuk kortu- tadına nail olmuştu. 
labilirim. Evdokeiyanm sözleri ve vaitlerl, 

_ Ne gibi yardım istiyorsun, Ha· Halil Beye coı,kun bir Umit vermiş-
ti. O geceyi birçok düşüncelerle ge-

lil. rd' ert . çi ıkten eonra, esı gUn, derhal 
- Bana, evvela kuvvetli bir kılıç 

ile, iyi bir hançer tedarik edebilir 
misin? 

- Bu, kolay ... 

- Sonra da; şu pencereden, kale 
burcunun dibine inecek uzunlukta 
bir ip. 

- Bu da mümkün... Fakat, pen
ceredeki parmaklıkları ne yapacak· 
ıın? 

- Onları mı? .. Kıranlh. 
- Nasıl .. ne ile? .. 
- Bunlarla .. bileklerimle ... 

i'e girişmişti. 
Evvela, penceredeki demir par • 

maklıklan muayene etmişti. Biribi
rine geçme olan bu demirler, pence
renin alt ve Ust kısımlarındaki mer
merler üzerindeki deliklere geçiril • 
miş. ve kurşun akıtılarak perçinlen
mişti. 

Birçok defalar, bir mandayı boy-
nuzlarından tutarak bir hamlede de
virmif olan Halil Bey. saatlerce uğ
raştığı halde, demirleri yuvalarından 
oynatmrya bile muvaffak olamamış; 

- Bu, milmkiln değil Hatn. 
lıu demirler kınlır mı? .. 

Hiç acıin verdiği acı bir ıetırapla, pen· 
cerenin önünden geri çekilmifti. 

(Arkam var) - Krnlır Evdoksiya... Türkün, 

S u ötP.flf'nherl mayi oluak tft
""lı~ımız h:r fll"'lrledir. \'e 

taz\•lk edilmf'7.. Fakat t. B&ssı-t "'"" 
dakf hir 7at "100,. ııta ntimetrf! ~irk • 
sek1 i"7iı· .. 1eki bir su ıııUtununun 2l'i000 
t~·iki l"!e!"llmi 11.. kıu•rnk l?l"i "f;'?., 
~antirrıetrf"Yt kadar küçüJtüJebUd:fl 
nl söylüyor. 

Katlanması Mümkün 
Ç~lik Merdivenler 

Ş lmdi~·e kadar kat'r.mp top • 
lanmMı mUmtlUn olan mt-rdl 

''f"nl.-r iplerden ve tellerdt-n ~·apdan 
maUlm merdiwnlf'rdl. Şimdi, bunlar 
dan daha eh·eriı,11 , .e koıi<ulukluğu 

katlanır, açılır çelik merdivenler de 
yaptlmaya başlanılmıştır. 

Bisiklet ve Motosikletçilere 
Mühim Bir Haber 

K lrll ve y~h şe~·Jerden maki • 
neyi kurtarmak için, bilhas

sa temizlenmesi r.or pedal ve dingil 
yataklannı derhal temizlemek ~in 
''Trlktarathyltn., kullanılır; bu kim • 
yevi madde 89 dP.recede galeyan eder 
yanmaz, fakat fazla miktarda te • 
neffüı1 edlldlil takdirde baygmhk n
rir. Sıcak Triklarathylen lle bisiklet 
temizlemek lstlyenlenn bunu IÇrk 
havada yapmaları l&mndır 

Buğdaylar1mızda 1 ürk - lrlanda 

glüten azhğı ~!~~:e~~~~t';
iddialan doğru değil 15 Birin~!!~.1~!~y.t ,..,. 
i K~rma~rl.arın hcledıyeye ı:nüracaatla çeşni değiştirmek kiine giren Türk • Irlanda t~~ 
stedıklP.rını yazmıştıR. Zahıre borsasına havale olunan anlaşması Vekiller Heyeti tar 

b~ ~üra,caate vc~·i.le_n cevap_ Sı.hhiye Vekaletine gönderil dan tasdik olunmuştur. 
mı t B h 

- h Bu anlaşmanın en mühim ııo1'tl' 
.ş ır. u ayatt ışın mc.ı ıyetıni araştıran hir mul1arrı"rı· h · ları şunlardır: 

mız. uğoay, un ve ei~mc.k işinde üç cepheli bir vaziyet ı - Irlaııda ile yapılacak ~ 
karşısında kabrak ~m·elcmeler yapmış, ve bazı hakikat- muameleleri umumi hükümler ve" 
~erle karşı;aşmıştır. $:hh:ye ve İktısat Vekc-'ıletleri:ıin un laşma 1;erçevesi dahilinde ksl~ 
ış]e yakından a!fıkalanmdarmı bekleriz. şartile Türk - ~ransız modüs viv.-· 

T 
disinin hususi takasa ait taıiırıatııl' 

azelenen müracaat ı'-''f' mesi dairesinde tekemmül ett r ... 

Memleketimizin muhtelif Buğday ı•talya ı• ıe cektir. 
mıntakalarının mallarını oğiidcn kır 2 - Hususi takas suretile Jrl8' 
macıJarın elinde arasıra kullanılan T • t• • daya ihraç olunacak Türk maıııırs" 
biı silah vardır: Bu sene buğdaylar 1 car e 1m 1 z mukabil bu memleketten ithaliıt' 
~~meksizdir. Gluteni azdır. kalitesi de bulunabilmek için lrlandaya se\'~ 
gışmeğe başlamıştır. Bumı biricik lunan Türk malları bedellerinin f?' 
"are• · Anlaşmanın Bir Müddet de ellisinin serbest do·· vı"z olarak" 
"'. · çeşnıyi değiştirmekten ibaret- .. ..a 
tır. Daha Temdidi Muhtemel tıldığı, alakadar tüccar tarafıtıCP"" 

Bu silahın her sene te!'liri görül- Son defa bir ay uzatılan T i" 't • Merkez Bankasından alınacak v-
mc~e ve bu yüzden ekmek fiyatları Italyan ticaret anlaşmasının ınüdde- ka ile takas tetkik heyetine göl' 
sabıt kalamamaktadır. Ek ııek gibi I ti bu ayın sonunda bitecektir. rilmesi icap etmektedir . 
halkımı~m yiizde doksan Cı··;<ıHn en ttalya ile münasebeti olan ihra • 
C'Saslı bır gıda131 olan bir ma:icJP. üze- catçı tüccarlar, bugüne kadar ltal Bulgaristanın İhracatı 
rinde vukua gelen fiyat deği~mele- yan anlaşmasının uzatılıp uzatıınu ~ Bu yılın son üç ayı için muteıı' 
rinden istifade eden yalnız kırn\a<!ı· yacağı hakkında hiçbir haber gelme olmak üzere Fransa Hükumeti gri 
!ardır. Kırmacılar geçen sene de diğinden Türkofis \'e takas k" s • garistana 60 kental kümes hay\'•~ 
mahsulün kuraktan bozuld•ı&unu id- yonuna başvurmuşlar, bu hususta tı, 485 kental yumurta, 140 keJl 
dia etmişlerdi. Bu senenin m:\hsulil kendilerinin tenvir edilmesini i\ot~ • peynir ve 265 kental kuru faJ..p,f 
ise, ~ık sık yağmurlu -;eçen bir iki mişlerdir. için kontenjan vermiştir. 
mıntakada biraz hafif kalmış ve Ana Türkofisc bu hususta heniiz hiç-
doluda mahsul tamam teşe:ckülli.i ve bir malfımat gclmedığinden derhal İtalyada Koyun ve Kef 
iyi olduğu halde umumi bır ifade ile vaziyet Vekalete aksettirilmiştir. Ta Postları 
bıtğdaylar zayıftır, glfıteni a~dır, fer- cirlerin endişesi şudur: Anlaşma u- ltalya Hükumeti yeni verdiği ~ 
yadı tekrarlamag~ a başlamı". tır. zatılmadığı takdirde paralarının b!o· k ·ı 40 k" ıı..tl ., arar ı e. ılodan aşağı ağır ,. .. 
Buğclaylarımıza k<ırşı yapıl'tn bu alı- ke kalmacıırndan korkmakta, meYcut 1 k ..,, o an oyun ve keçi postları ihra~ 
şrlmış iddtalara zahire borsa'-ının ,.e. işlerinin ' nn evvel tasfiye edilme- nı menetmiştir. 
receği ce\·ap kafi gelmiyor. Kırmacı- sini iıılemt: .tedirll'r. '.-===-========--...... ,.,.~ 
!arın gittikleri yolu takibe başlayan Diğer taraftan Japon anlaşması - ..,...__........,~-
fırıncılar da aynı yoldan yiiriiy ! ·e:< nın müddeti de pek yakında sona t!r· B o R s A 
bize verilen unun kalitesı b:.ıdur. Bôy- di~inden bu mc.mleket ile alakaRı u-
le undan ancak bu tilrlü ekm'!k yapı- lan tüccarlar da bu hususta mRlit • ~....-..-... 
lır, diyorlar.Bu karşılıklı iddhları tnh mat almak Uz:ere alakadar makam • 21 tKtNClTESRlN CU~IART 
lil edersek; menfaat gayesile ortaya !ara müracaat etmişlerdir. P a r ala r 
atılan glüten azlığı me~eleEir.in tevlit Haber aldığımıza göre, Türk • !-
edeceği çirkin vaziyetler derhal gö- talvan anlaşmasının esasları :kmal 
7.iimüzün önünde canlanabilir. Dıı;ı cdilincive kadar eski anlaşma 40 gün 
piyasalara gidecek huğda ·:ıanı'HZın <laha uzatılacaktır. 
kıymetini düşürmek için b;ından da
ha iyi propaganda olamaz. Kendi 
kC'ndimizi sarsa,.ak propağ ınd.ı sa
hası hazırlam~ğa vesile ol :ı.bilcn bu 
iddiaların memleketçilik bakımından 
ününe geçmek ve kırmacılnnn ulu 
orta yiirüttükleri mütalaaya karşı 

hemen tedbir almak bu!{<lay siyaseti 
noktasından liızumlu bir ışr.ir. 

Halbuki 

Bu se~eki buğday mah3'Ulümüzün 
yalnız bır kısmı yağmurlarrian müte 
essir olmuştur. Bu kısım da Tral<ya
nın kızılcası ve biraz da sert bu<Tdayı
dır. Bu ~inslerin zaten glüt.eni ""yüzde 
dokuz nısbetindedir. Bu n • .sbet yaz 
yağmurlarile yüzde 1-2 kadar azal-

Fransa l1e Yug-osiavya 
Arasında Ticari 

, Müzake1·elcr 
Fransa ile Yugoslavya arasında. 

yapılmakla olan yeni i'..<tısadi ve ti . 
cari müzakerelerin iyi bir şerait da
hilinde deva.m ettiği bildirilmektedir 

Fransa, Yugoslavyadan 20 bin va
gon almak arzusunda olduğunu ve 
bu ithalat için gtinırük resimlnini 
yüzde kırk niııbetinde indirmiyc h:ı· 
zır bulunduğunu bildirmiştir. 

Yugoıılavya Hükumeti bu hmrıst::l 
henüz bir cevap vermemiş olduğun
dan anlaşmanın akti bir miıddet son 
raya kalacağı umulmaktadır. 

mış olabilir. Zaten Traky . 1 . ,.,,,,_ı::c=:o::oı:ıı:::====---=-====' . . . a cıns erı 
kalite ıtıbarıle daha a"aaıd V d. yüksek olduğuna şüphe yoktur. Ban 

• •ı 0 rr. ~r ı- -
ği unla.:ın dahı o nisbette kalitesi kanın bu iyi mallardan piy'l.sayı;. pek 
dilşüktur. Bundan dolayıdtr ki "Trak az miktarını çıkarttığı iddia olunuyor 
ya" mallarını iyi mallarla karıştıra- sa da bu da doğru değildi<. Piyasada 
rak ve ~armanh olarak kllllarır.ıak iyi mal belki az olabilir. 1''akat bu az.. 
usuldendır. Fakat memleket:in di~cr lık şüphesiz ki talebin az o1 nasmda.n 
mıntakalarının iyi malları nıcvc!an-
dadır. Anad(\nnun mahs•ılü İıiç te dır. Trakyanın aşağı kalite buüday-
fena olmamıştır. Ankara, T{o 

1 
:a, Es ları piyasada boldur. Kı .. ınacılnın 

kiş~~ir mıntakalarının buğd ıyları d:ı asıl dokundukları nokta U'! ·adaı:iır. 
}<at ıyyen evsafını değiştirmiş değil- piyasada hangi nevi malı Olll ıyv-sak 

dir. Glüteni taınaın, kalite!'lı sağlam alıyoruz diyorlar, başka iyi mal bu
V41 kuvvetli buğdaylarımızdır :Mevzii lunmadığında ısrar ediyor:ar. Fa • 
küçük farkların ehemmiyeti olamaz. kat ne fiyat farkı taşıyan piyasada 

Alı & 

Sterl in 612,-
1 Dolaı 122,-
20 Fransız fr. 112,-
20 Lırcı 125,-
20 Beh;ıkı tr. 82,-
20 Drahmi 20.-
20 lııvıçre fr 56!> ,-
20 Leva 20,-
1 Florın 62,-
20 Çckor.lovak ku· 73,-

1 Şılını 
1 Pczcta 
1 Mark 
1 Zloti 
l Penı<S 
20 Le1 
20 Dinar 
l Yen 
laveç kurona 
Altm 
Ranltnot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atına 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prıı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var,ova 
Budapeete 
Blikree 
Belırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 

ronu 
20,- ~ 

re.cil edilrnt~ ..... 
23,- ~ 
19.- " 
20.- 2!',-
12.- ~~ 
47.- ,, 
TuciJ edilnıeıt' ~ 

!O.- !f." 
982,- 9~ ..... 
240.- 2-

t513,25 
0,7974 

17.1745 
15,1525 

4,7166 
89,035 

3,47 
65,225 

l,4745 
22,5325 

4,2592 
7,4194 
1.9820 
4.2282 
4,3538 

100,2550 
34.6525 

2,7894 
24,75 

3,1625 

l.~ 
~ ıhrtn ".,. .. .. .,, 
Anadolu 1 ve il kupon kesik .ı.., 

~ nı dr 
iyi bir harmanla bu farklar izale erli
lebilir, telafi olunabilir. Diiny ı ıın 

ki buğdaylardan ne de Bank.ı:ım an- .. 
Mııır 

Mümeasıl "~ 70 

tahvilleri 

hiçbir yerinde görülıniyen böyle iddi
aları yalnız lstanbulda i11itıyı.:ıruz. 
Bu~ay~arınuzın dejenere old ğur.u 
bile ıddıa edenler türemiştir. Bu ise 
tamamen bir iftiradır. Böyle bir ha
di15eyi iddia edebilmek için söı kafi de 
ğildir. fenni sebeplerle, ilme, tecrübe 
\'e tahlillere müstenit rapot'ı~:la tev
sik edilcmlyen bu gibi manasız söz
lerin karşısında alakadar makamla
rın nazarı dikkatini celbe"'.llek bir 
vazifedir. 

Buğday cepheıi 

Milli Buğday siyasetinin ıeabatı 
olarak Ziraat bankasının toi•layıp si 
lolarda, depolarda ınuhafaza ettiği 
buğdayların iyi randmanlı, kalitesi 

barlarındaki mallardan al:nak isti • 
yen var .. Pahalı mal alıp .ıcuzuna 

karıştırmaktan ise: glüten aılığı ei • 

Jahını kullanmayı tercih eciiyr.r1cr. 

ticaret işi bu .. En kestirme yolun kes 

tirmesini de buluverirler .... Netekim 

elde ucuz mal kalmayınca ve zengin 
kaliteli mallar da pahalı olunca; iş u
lu orta glütenini indirmek, çeşnisini 

deği§tirmek şekline geçiyor. Eğer a
çıkça söylemek lazımgelirse fiyatı 

narhla mütenasip olsa bile işin vere
ceği kar fazla oldukça. bu yolda mü
racaatlar devam edip duracaktır. Çün 
kü işin içyüzü kar perdesile örtülmüş
tür. 

[Bu meselenin ön cepJt.e!ini ~ ayrı 
ca t<Jhlil edeceğiz.] 

-l-90_!_ll___ 1 ıı.- ;~ 
191 ı rn ıoz.-

E ıha m 
lt Banllaa.ı 

• • N 
• . Hıımıhne 

Anadolu % 60 
.. '7- 100 

:)ırketı t'i.ıvny• 

rram•a1 
Bomonti Nektar 
Terltoa 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Banlraaı 
% '7 Sivae 

lıtikrazlar 

Türk Borcu 1 
" .. il 
,. ., III 

Ercan! A. B. C. 
htılrruı Dahili 
Sivu - ltrnrum t .. 
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YUN DA LARI 
T A N 

Radyo 
Bugünkü program 

fstanbuJ 

öile neı~iy~tı - Saat, 12.30 : Pll!cla 
rurlr musılmı; 12,SO: Havıdiı; 13,0S: 
Pl&ldı hafif mıizik; 13.25 • 1-4: Muhtelif 
plilr netriyatı. 

Akıam neıri:yatı - Saat, 18,30: Pllkla 
danı muıilciıi: 19,30: Çocukları ma1al : t 
Galip tırafmdan: 20: Rifat ve arlı:ad&.,Jarı 
tarafından Turlr muılkiai ve halk ıarlula
rı · 20.30: Muıeyyen ve arkada,ları tara -
r~dan Türk muıikiıi Ye halk ıarkıları; 21: 
Orkestra: 

1 ı - Suppe:: (Gıizel Galata) uvertür. 
2 - Tchaikovıki : (Divertimente). 

Haıtalıldardan 
Korununuz 
Nezle, Grip, Difteri 
gibi bul~ıcı hasta • 
lıklar insana ağız ve 
boğa}; yolilc girer. 

AKRiDOL 
bu yolları mikrop . 
!ardan temizler, has 
talıkların almmaıııı • 
na mani olur, Boğaz 
ve bademcik iltihap 
lannı tedavi edt!r. 

Her eczanede bulu -
nur. Kutusu 35 ku
ruştur. 

1 3 - Jcnıen : (Serenat). 

4 - Gabriel • Dupont: (Anter oper11m- ---------------------- ------

'

dan Gelin Alıyı ve danı havası). 

Merinos 
koyunlar. yün 

hazinesidir 
Biz ue "Merinos" cinsi koyun yeti§tirmeğe başladık 

latikbalr.lc yü" endüstrimizin anayasası olan ince ve 
uzun elyaflı yün demetlerini Merinos koyunlarından 
alacağız. Mt-mlekette Merinosçuluk gayretleri olurken 
biz bu mlınasebetle Avustralya Merinosçuluğu hakkında 
nınJCımat vermeği faydalı bulduk. 

s - Tıılilferi: (Amore Canta) İtalyan 
1 şarııkı. 

6 - Burıi • Peccia: (Lolitı) , 
22: Pllklı ıololır: 22,30: Ajanı ve bor

~R haberleri. 23: S O N. 

Günün program özü 
SMfonHı konı.erler: 

Vıyana: Richırd Warner, Franck. 
21,10 Budapeıte: Debuıo:y, .Franc11; 22 

ti 11 t · ı lmnıwırlt1r: 

16,30 Pıriı - Kolonyal: Orkestra , piya. 
no· 17 Kolonya : Küçük orkestra ; 17, IO Bra
tisİavı: Orkestra ; 17 ,30 Varıova: Mandolın 
orkeıtrası; 18 Kot Dazıir: Orkestra k<'nse
ri• 18 ıs Roma: Karışık lı:on•cr: 18,3.J Ro
~ d Ro): Çıft piyano konsen : 19 Layp. 
ziı : Halk muııkiıi; 19,lS Biı~rcı: Radyo 
orkestruı: l 9,15 Budapcıtc: Cıian musiki-

[ 

ıi. 20 35 Praı: Hafif muıikiıi: 21 Var$ova: 
B~let 'musikisi; 21,10 Liypıir: 8uyıilr or
lre,tra konıeri: 22 Bc~lin: Eilencelı krınser; 
22,45 Biıkret: Motzoı orkestrası; 23 Var
$ova: Orkestra, koro; 23,30 '/ıyana: Hafif 
musiki: 23,30 Brnlav: Orlreıtra, klan net. 

Opt'ntlar: 

21 Belırat: Operadan nakil. 

operetler 

Burada resimlerini gördüğünüz Merinoa koyunları 
AVUatralyada yetiştirilmektedir. 

21 10 Prar: Çek operetlerinden p.ırı;ılar ; 
ihtimamla yeliftirilen 21,40 Roma: Lombardo'nun '1>i .. iıımli ope. 

reti. A1Jıutralya M erinosları Oda mu."lklst : 
Avustralyanm kaynar sıcağında,---------------------------

donacakmış gibi kalın bir yün dağına 
gömiilen bu koyunlar, her sene bir 
fabrika faaliyeti ile yün çıkartmakta, 
devam ederler. Koyunun bu hassası 
UstUnde emek ve zeka harcıyan in
ıanlar, muhtelif istifa usulleriyle ni
hayet Merinoslan bir harika halin~ 
ıokmuılardır. 

Bu sayP.de Merinoslar o kadar fazla 
yün vermektedirler ki koyun olduk • 

lannı nihayet ÇIP,lak kalan burunla-

Zara -Sıvas yolunda 
kamyon kazası 

18 Budape,te: Salon kenteti; 21,15 : Ro· 
men sarayı kuarteti (Bukrcş): 22.35 Praı : 
Çaykovıki; 23 Stokholm: Oda musiki!İ. 

f. 

16 Praı: Piyano • keman; 18,J!i Varşova : 
Keman • şarkı : 18,35 Praı : P iyano resitali 
(Janacek): 18,40 Viyana: Pıyano ıolo ; 20 
Liypıi& : Şarkılar. 

Plak konseri : 
U,15 : Blllrre, : 13,35: Prar ; 18,1~: Buk

re$ (lnriliz musikisi); 20: Kolonya; 24,0S : 
Bukrer (dana); 24,50: Viyana. 

22,30: Varıova ; 23,15 : Kolonya : 2.\,H: 
Roma. 

nndan bir de boynuzlarından anla - YENi NEŞRl'Y AT 
nıak mümkün olabiliyor. 

Bu koyunlarda yünün üste gelen Kırkgelin Pınarı 
kısmı kir, toz ve saire }iizünden ba - Yunus Nüzhet Umatın yazdığı 
Yağı meşin gibi görlinürse de yün (Kırkgelin Pman) çıkmıştır. Eser, 
tttccarltn bu kirli tüyleri aralık ede- manzumdur, temiz bir türkçe :le ya· 
r7k, cilde doğru gittikçe bir ipek hali- zılmıştır. 104 sayfadan ibarettir. Ba-
n eılışı da itinalıdır. Eserin diğer bır 1 alan hazineyi kontrol eder, uzun • 
l k hususiyeti, anlattığı vak'anın ı>n bü-u !arını ölçerek yu"ne baha biçerler. 

yük kısmının Anadoluda geçmit ol -A VUstraıya bu verimli hayvanlar 
ıay~inde mühim bir hazine elde et· ma~ıdır. Evvela, Avrupada tahsil et 

miş bir genç ile annesi arasında, ev-

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinai ve evsafı Miktarı 

metre mr. 
DLW Extra Wal- 827,50 
ton Ca. 2,2 mm. 
ayar ve evsafın-

da ( Linoleum) 
olacaktır. 40 lık 
mukavva ile mu
kavvalanarak dö
şenecektir. Li -
noleumun ek yer-
leri soğuk tut-
kalla tutkallana -
cak ve faslı müş-
tereklerde hiç a-
ralık kalmıyacak-
tır. 

Tahmin 
Tutarı 
2000Lr. 

T eminalı Tarihi 
Lira 

150Lr. 27/ 11 / 936 
Cuma giinü 
saat 14 de 
Kültür Di
rektörlü -

ğünde. 

Linoleum açık di.iz renkte ve okuldaki nümunesının 
ayar ve evsafında olacaktır. Döşenen sathın Lütün kenar
larına 2 5 X 2 5 nıaktaında ve bir tarafı yuvarlak çıta ile 
çevrilecektir. 

Nümune ve ~artnamesi Okuldadır. 
Edirne San· at Okulu icin alınacak olan cins ev~af ve 

miktarı yukarıda ya7:ılr elan {Linoleum) 11 .' l 1/ 1936 
tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 27 / 11/ 
1936 tarihinde ihalesi yapılacağından isteklilerin dipozit 
akçalarmı yatırdıktan sonra Kültür Direktörlüğünde Or
ta Okullar alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2967) 

HAL irtAZ•ADA Erkek kadın ve çocuklar için 
En mükemmel lnrriHz fabrikaları mamulatından 

Trençkot ve Gabardinlerinin 
Zengin ve müntehap çcşitlerinı en müsait şartlarla ve her yerden 

ucuz fiyatlarla Beyoğlunda 

BAKER 
hliştir ve bunlarla y8.§ar. Avustralya- lenmek meselesinden çıkan ihtilaf ve 
da hava, ve iklim şartlan bu hayvan- bu husustaki fikir a;>Tıhklan anlat:-
larnı alabildiğiRe ,,..Jit•"k çoğalma· •••••••• - ••• • O•vrilen ~omyon • • • • • • • • • • · • · ' lıyor. Sonra, bir köyde geçen e,k ma bir ilim ilemlne hitap eden ve Tiir-1 faydalı mecmuanın 5 inci numaruı 
8?na Çok elverişlidir · Sıva.a (TAN) _ Zaradan bW'~ya gelmekte olan bir kamyonun dev- cera.aı ta.avir ediliyor. Görültiyor ki kiyemlzde yapılan kimya çalışmala- da çıkmıştır 

Merinoslardalki değeri takdir eden 'ld" -.. .. Ald - t f u·ıa. vak'alar hakı'kı" hayattan alınmıatJr. nnı dünuaya yayma'-'& hizmet eden Rafa.el - Halit Fahn· O•anso"'Ull 

den başka HİÇBiR MAGAZA takdim edemez 
Sizi son derece alaka dar edecek 

Vitrinlerimize llıtfen bir göz gezdiriniz 

he d riJdigwini ve §oför muavininin o ugunu bildirmiştim. ıgım a s a ,. J J .. J 

... r evıet bunları yetiştirmek ve ço- Buna temiz tlirkçeli nazım ve gU - bu derginin ikinci cildinin ikinci sa- dilimize çevirdiği bu eser kitap haa gaitmak irın' uğra amagw a koyulmu• • göre, kamyonun ı:ıoförü Mustafanm ehliyetnamesi yoktur · zel tabı da ııa· ve edl'lince -en·n kıy. lın' d l 
':. ~ Y _.l """ yıın, kimyagerlerden başka, kimya il e neşro unmuştur . tur • Ustasmm ehliyetnamesiz olduğunu bilen şoför muavini Osman Of> u metf k..end1'lı'g"ı'nden anlHıhr. G i 11 

Bereketli Anadolumuzun gUnün bi- Durmua, bir kaza olursa kendi:ıini atıp kurtulmak için daima çamur u 1 k -r minin tatbiki sahalarından olan he • raz e a - Yine Halit Fahri O. 
• y Tu··rk" G l K" 1 k" l"k ık b zansoyun tercüme ettiği bu kitap hnde verimli bir Merinos ltaynağı üstünden gider gelirmiş. Halbııki kaza esnasında atlıyamadığından ka.m· ıye ene ımyager er ım ı , eczacı ı , aytarlık, ziraatçi- çıkmıştır . 

•lacağmı kabul etmekte kendimizi yonun altında kalıp ölmilş ve o civarda defnedilmişse de, muayenesi için Kurumu Dergiıi !iği al!.kndar edecek bir ıengir.likte C...,uk Bakımı _ Doktor Münir 
haklı ı:örmekteyiz. cesedi çıkanlmıştır. Şoför tevkıf edilmiştir. Gönderdiğim resim, kamyonun Türkçeden başka almanca, fransız çrlı.mıştır . Ahmedin bu faydalı ...,; intişar llt-

Tilrkiye, senelik vün itftalatmı ait- . h 1. · .. .. ·vor ca, ingilizce vazıları ile beynelmilel J ""'kman ffakı'm _ Bu sıhhl" '\'e mı"§tır' . tik · ~· devrildikten sonraki a ını ;osıerı. · J .,., ., 

çedahafatla düşünerek hesaba ~-----------~~---:;------------------------------------------------------------------------------------------------katmak mecburiyetinde olan bir va • 
t iyettedir • 

Smdırgıda Kaçak Tütün 
Sındınğı (Tan) - Tafköyünden 

lbrahim oğlu Bayrannn evinde =57 
Dçeli köyünden Mehmet oğlu bmıi
lin evinde 139, Koca Osman Emirıde 
62, Deli kız Oğlu Mustafada 107, Ali 
oğlu Eyübün evinde del3 kilo kaçak 
tütün bulunmuş ve bunların hepsi 
Adliyeye teelim edilmişlerdir. 

ACELE SATILIK EV 
Beyoğlu, Hüseyinağa mahalleainde 

Feridiye sokağında 70 No. lu 3 katlı 

ve 11 odayı muhtevi bir klgir ev eh· 

Ven f iyatla acelen satılıktır. IstekU

lerin Galata Bahtiyar han 53 No. da 

Avukat Jak :Mizrahi'ye müracaat et. 
llıeleri. 

RAYIP: - Seyrüseferden aldığım 
arabacılık ehliyeti, muayene kağıdı, 
ltaıanç vergi makbuzları, hayvan mu 
&yene kağıdı ile birçok hususui evra· 
lcırn ve içinde dokuz lira bulunan 
~U;o;danımı kaybettim. Içindeki para 
,.Ulanın olmak üzere aşağıdaki adre· 

"'Önderilm~i rica olunur. Beyoğlu • İstanbul 
tf Çerıberlitllf Ta,direk çetmı sokaiı liı•••••••••••• 

o. 9 harıede Sucu Halil. 
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1937 
RADYOLARINI 

GEL 1 P 

DiNLEYiNiZ 

rt. ve S. Nihat. Galata • naraköy • Palas 16 Tel. 42023 

Devlet Demlryollın ve limınlan 1$1alma U. idaresi ilanları 

Muhammen b~clcileri, miktarları. eksiltme saatleri 
aşa~ıda yazılı n1al.zemc 8/ 12/ 1936 Salı gürni kapalı zarf 
usulü iie Ankarada İdare binasında satın a!macaktır. 

Bu işe girmek istiyenierin hizalarında yazdı muvakka.t 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gaze
tenin 7 / 5 / 19 3 6 ve 3:?. 9 7 N o.lı nüshasmda inti~ar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ~e teklifle
rini ayni gün saat 14, 14.15. 14.30 ve 14.45şc1<adar Ko
n1isyon Rei:;liğine \'ermt:leri Iazımdrr. 

Sartnameler paraflz olarak Ankarada Malzeme Dai
resiaden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 5efliğinden 
dağıtılmaktadır. ( 313 9) 

Muhammen Muvakkat 
Miktan bedeli teminat. 

Ismi Ton Lira Lira 
4750 
171 () 

Suati 
15 l - Rezidü 700 70.000 

2 - Sürşoför 
3 -- Petrol 

ı 20 22.800 15. l 5 
1.5.30 210 48.027) 3861.35 

Pis gaz 
4 -Benzin 

60 4.200) 
21 o 69.069 4703.45 15.15 

* * * 
Muhan1men bedeli ( 51904) lira olan muhtelif cins kü

çük yol malzemesi 4/ 1/ 193 7 Pazartesi günü saat 1 S.30 
da kapalı zarf nsulü ile Ankarada İdare binasm<la satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek !..;;ti yenlerin ( 3845) lira 20 kuruşluk n1u 
vakkat teminat ite kanunun tayin ettiği vesikaları: Resmi 
Gazetenin 7/5/936 giln ve 3297 numaralı nüshasında in
tişar etmiş olan talima name dairesinde ahnmz~ vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon .L~eisli
ğine vern1eleri lazımdır. 

Şartnameler (259) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 
Veznelerinde satılmaktadır. (3029) 

Yalnız 5 kuruştur. 
Bütün vilayetlerin nufuıunu göıteren 

lıtattıtikll . Siyasi, 7 Renkli 

Türkiye Haritası 
;ıktı. Maarif Kitaphaneıinde 5 kuruı. 

.. 
~--• Göz hekimi ~ 

1 o~!~~~~. ~~k~! ~~.o!~ J 
,_, Telefon: 41553 

2 ve 20 komprimelik aMhılajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğİn timsali .. ~ "" 
olan EB mark~sını arayınız. 

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratua,· 

Umumf kan tahlilatı frengı 

noktai nazarından ( Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey· 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi. idrar, bal· 
gam, cerahat. kazurat ve su talı 
lilatı, Ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzan. Kanda üre. rşe 
ker. KJorür, Kollesterin miktar 
lannm tavini, Divanyolu No.1 n 
--- Tel. 20981 

Hakikate mugayır ve halkımızı al
datıcı gülünç ve yalan reklamlara 
inanarak paranızı israf ve cildinizi 
tecrübe tahtasına çevirmeyiniz, ya -
zıktır. Fransa, Almanya, lngiltcrc 
ve Amerikanın milyonlarca halkı bu 
gün umumiyetle Venüs formülü 
krem kullanıyorlar. Iyi biliniz ve ina 
nınız ki, dünya yüzünde Venüs kt·e
minden daha güzel ve daha üstün 
bir krem yoktur. Ve keşfedilmemiıj -
tir. 

Cildinizi besleyici bütün unsurlar 
krem Venüs terkibinde meveuttıır. 

Bu hususta mütehassıs cildiye dok -
torlarınızdan izahat alınız. Bir tec -
rübe bin nasihattnn evladır. 

• 
BiR AYiVVEL 

BENİ 

J<URBAGA 
DERİLİ 
l<Af)IN DİYE 
ÇAGIRIYORLAROı 

Şimdi ise, 
cildim şayanı hayret bir 
açık ve tazedir. 

derecede 

Çirkin bir tene malik olan binlerce 
kadınlar; bu yeni ve basit tedbir ı:ıa
yesinde on beş gün zarfında açık, ta 
ze ve yumuşak bir cild sahibi olma
ya muvaffak olmuşlardır. Cild müte
hassısları, eenelcrdenberi, cildi tasfi
ye etmek, ve yumuşatmak için en ta 
bii tedbir olarak sureti hususiycdc 
istihzar edilmiş taze krenıa VP. musaf
fa zeytinyağı tavsiye etmektedirler. 
Bu unsurlar, bugün (yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kreminin terkibin 
de mevcuttur. Bu krem mesamata 
nüfuz ederek sabunun temizliyeme . 
diği bütün gayri saf maddeleri er! • 
tir, siyah benler zail olur. Beyaz ren 
$indeki Tokalon kreminin, mesamelc 
ri kapatan, cildi gençleştirerek be _ 
yaz yumuşak ve nermin kılan mu • 
kavvi ve besleyici unsurları da vardır 

Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri var! 
Çünkü sabah, akşarr1 RADYOLIN kullanıyor 

Hayran edici bir tebessüm temiz ve parlak dişler, sağlam diş etleri, 

tatlı, rayihalı bir nefes ... lşte Radyolin bütün bunları temin ettiği 
içindir ki. bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanılıyor. 

RADV 
Dişlerin Abıhayatıdır 

KUPONLU • 

, 

Maliye Vekaletinden: 
Cinsi Miktarı 

Yazıldıktan sonra siyah o- 10,000 Kilosu bir litrelik. 
lan mürekkep 

2,500 kilosu yarım litrelik 
7 5 O kilosu çeyrek litrelik. 

Olmak üzere "13250,. kilo. 
Dolma kalem mÜr€-kkebi 3,000 Şişe 

!stampa mürekkebi. 10,000 ., 
35 Gramlık Kola. 10.000 kutusu 150 gramhk 

6.000 kutusu 7 5 gramlık 
Olmak üzere "16,000 .. kutu · 

İstampa 12,000 adet 2 N o. 
3,000 adet 3 No. 

Olmak üzere ''15,000,, adet 

MEVDUAT 

AOAPAZARI 

1 

Tahmin olu- Muvakkat te-
nan bedeli. minat 
Lira Ku. Lira Ku. 

5600 00 420 00 

360 00 
700 00 

4500 00 

2190 00 

28 
52 

337 

164 

00 
50 
so 

25 

Ağaç yazı takımı 500 adet 1300 00 9 7 50 
,, Tampon 1500adet 225 00 16 88 
1 - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulile ek' 

siltmeye konulmustur. Bunlara ait şartnanıelcr Ankarada Kırtasiye l\ılüdüriüğilJl" 
den, İstanbulda Dolmab-ıhçe Kırtasiye deposundan alınacaktır. . 

2 - Eksiltme 4/12 / 936 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 te Ankarada Ye111
: 

şehir Lozan Meydanında Kırtasiye Müdürlüği.inde müteşekkil Komisyonda yapıl~ 
caktır. ı .... 

h . t . a p 3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya epsıne birden iştirak edecek steklilerin hız J11e 
rında gösterilen kıymette teminat mektupları ile birlikte Komisyona müracaat et 
leri. "1774., "2988,, / 
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Sahibi: Alımet Emin YALMAN· Umum! Neşriyatı idare eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şiıiı:eti. Basıldığı yer TAN matbaası 


