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Fransız Sefiri 
A.nkarada 

Balkan Paktı 
Erkanı 

Harbiyeleri 

ispanya, Avrupada 
Endiseler Doğurdu 

Notamızın cevabı Paris
ten henüz gelmedi .. 

k .. d n tskenderun muza-
i\nkarada yapılması ta. arrur ~.evvelce haber verilen 

kerelerinde Franıayı ~e~:unl e~~egı Ponıot bugün şehri -
Franaanın Ankara bu~k elçısı M. t A karaya dün gide
mizden hareket e~elce~tdır .IM. ~lonh:rek:tini bugüne tehir 
cekti, fakat bazı ış erı o ayısı e 
etmiştir. .. .. 

Atinadan telgrafla bildiriliyor: 

iHTiLALCiLER ( 

Madrit etrafın
daki bütün yol

ları kestiler 

1HTİLALC1GENERALLER ' .. 

Fransa hükumetine Paris Buyuk 
elçimiz tarafından, lskenderun ve A~ 

. .. terde tevdi edilmesi çok 
mıze şu gun h .. 

1 ··rüimekle beraber enuz 

Gelecek ayın sekizinde Bel
gratta tcplanacak olan Balkan 
pakt, devletleri erkanı harbiye 
reisleri konseyine Yunanistan 
tarafından büyük erkanı harbi
ye reisi General Papagos ile ik;n
ci reis General Zayopulos iştirak 
edeceklerdir. Bunlar dün Başve
'<İI General Metaksasın reisliğin
de toplanmışlar, harbiye ve ha· 
riciye müsteşarlarının da işti rn
'<ile ıntizakereler yapılmıştır 

~u görüşmelerde Yunanistanın 

gefgrat konseyinde takip edec~ 
~i noktai nazar tesbit edilmiş

tir. 

Londra, 25 (Radyo) - İspanyadaki 
nıücadeleye karşı Sovyet Rusyanın ade • 
mi müdahale komitesinde aldığı vaziyet, 
siyasi mahf ellerde hararetle münakaşa 
ediliyor. Sovyetlerin İspanyada meşru 
hükfımete yardım serbestisini ele alma· 
ları neticesinde otuz kadar Sovyet gemi· 
sinin erzak ve mühimmat hamulesile 

takyanm mukadderatı hakkında verı: 
"kAmetı 

len Türk notasına Fransa bu u . 

muhteme go . .. kün ol-
bir tarih tespit etmenın mwn 

.. t bligv etmemış
cevabi notasını hen uz e .. .. k el i 

madığı söyleniyor. 

tir. Cevabi notanın pa,ris buyu ç -

Köylü 
phe 

rliği 
Ahmet Emin y ALM A.'V ı 

b
. asır içinde Anado- 1 

S on ır b' ' 
luda gezen ecne .1 sey- ~ 

Türkiyeye daır yaz
yahlarının b' birer tetkik 
dığı kitapları. ıred r ıı:u mütterek 
d' . t{epıın e -r 

e .. mız. tesadüf edeniniz. 1 
hukme .. 1.. .. dünyanın en 

"Türk koy uıu · . en çalıtkan ınıan 
aıil, en teınız, 
unsuru~ur.,, ahların kitaplarında 
Ecnebı v s~ Türk köylüsü, yur

karşılaş~ıgı an ecnebi seyyahın üc-
duna ugraY •. ~:.::.; , ·~"'"'" 

~::.\, era.gaUe redueaıyur. 

=ki seyyah gorüyor ki. k~rşı-
d k

. yu"ksek ruhlu insan ihtiyaç 
sın a 1 ok 
içinde knTanıyor ve bu paraya ç 

ihtiyacı vardır. 

Bir mücadele unıaru . 

E 
cnebi kitaplarır.~ .~asvir ettı

- i Türk köylusu, uyanık, 

t b
. 11~ kamil bir insandır. Yok-

er ıye , k 
1 k ı·çı·nde yeise kapılınıyara so-

suz u -· . t kadar çırpınır. Ekınegını aş-
nuna ınazsa uzak şehirlere, hat· n tan çıkara kk t • memleketlere muva a 
ta yabancı ar Karınca. gibi 
muhaceretler yap · . d" .. u" r 

, ,. K" .. nü daıma uşun . 
' , .. çalışır. oyu asını 

L tJ~lardaki kazancile a.ç yuv 
" , ti bJ&ler. . ...... kadere inanmış, 

" · ":rü k köylusunu, 

k
.r talie roücadelesizce boyun 

ma us dini bırakmış 
eğmiş, cereyana ken ımu tur. Fa· 
bir insan zannedenler od ş tetkik 
kat köylümüzü yak~n an kana-

b .. dekkıkler şu 
eden ya ancı mu teslimiyet 
ate varmışlardır: Kadere . ınüş-
zihniyeti, hayatın nihayekt~·ızıüsünün 
k "ll · karşı Türk oy u erıne silahıdır ... 
aon ve tabii mukavemet ir Fla-

Istiklaı Harbi sırasında b .. .. 
.. k" ıusune 

delfiya gazetesinde :urk oy ık-
d . k dikkate deger yazılar ç . 
a~ ço kı ~lı 

t Bu yazıları yazan yın 
mış ı. Str 't Sanı-
.Türk dostu Clarence - eı , - .. 

k ra yolunda ugradıP.'' Mu-
sun • An -~ k.. lü dostlarına 
minli köyundeki oy .. 

b g-ıı kalmış, dunyanın 
senelerce a . d bin türlü iş· 

k ak yerlerın en, 
uza uz k dilerine mektup-
1 · sından en 
erı ara . · fahri muhtar 

1 azını:ş, bır nevı . .. . 
ar Yk .. de kaldığı Münıinlı koytiniln 

mev ıın ok akından alaka-
mukadderatına ç y .. l" .. U 
d olmuştur. Türk koy usun , 

ar . b kıymetli insan cev-
m mleketın u T" k 

e. . ürk ınünevverlerinin, ur 
herını; '1' g~ u tanımamıştır. 

1 rının ço memur a . ·zde mukayese esa· 
Buna sebep, elı: kullandığunız öl
ııı olmaması, w 1 yanlı' bulun
çülerin baştan aşag 
lnaMdır· . t" ıu yoksuzluk 

1.. ·· u bın ur Köy umuz. n ısında mucize 
ô\'e mahru:nıyet .karş zekasından, 
k~bilinden sönınıyen tt'gı~·miz za-

t ~ d bahse ı 
uyanıkh ıgın an ifade etmek 
ınan takdir ve hayret 
•atırınııza gelmez. 

- Ne çarıklı erkanıbarptirl;t, on-

Gibi ıözlerle çok fena ve çarpık 
[Arkdl 9 uncuda l 

,.. 
J Akclenize çıktığı hakkındaki şayialar ga· 
zeteleri ve umumi efkarı heyecanla meş
gul ediyor. 

Böyle bir vaziyette çok mühim siyasi 

1 

ihtilatlar tebarüz edeceği ve beynelmilel 
tehlikeler baş göstereceği endişeleri izhar 

l olunmaktadrr. Çünkü İtalya ile Alman-
ya, İspanyaya hariçten yapılacak yardı
ma kat'i surette karşı koymıya karar ver 

d
. General Franko ve arkadaşları halk 

1 
mişler ır. tezahürlerini bir balkondanseyrediy:~lar 

1 Bu arada Akdenizde seyrüsefer e-ı 
ı den Sovyet gemilerinin Alman ve ltal \ p 

(Y avaz) sallı harp gemimiz 

Tiirk donanma~ın
dan hariçte takdirle 

bahsediliyor 
BiR MISIR GAZETESi 

Yeni Türkiye Modern Bir Deniz 
Kuvvetine Sahip Oldu, Diyor 

Türk donanmasından on parça harp gemisinden mü -
kkep bir filonun gelecek ayın ortalarında Akdenize 

:~darak Malta ve Pireyi ziyaret edeceğini biliyoruz. 

l 
Bu haber hariçte alakalar ve akis- ı 

ler uyandırmış bulunuyor. Italya ve 
Alman matbuatı donanmamızın bil

hassa Malta ziyareti etrafında neşri
yatta bulunuyorlar. Mısır gazeteleri 

Yugoslavya 
Baş vekilini 
Hudutta 
Karşılayacağız 
D t ve müttefik Yugoslavyarun 
~ os

1
. Başvekili Doktor Stoyadino-

deger ı . . . . . 
. memleketunızın azız mı • 

vıç yarın, 
. . 1 rak aramızda bulunacak -

safırı o a . . . d 
Doktor Stoyadınovıçı Trakya a 

tr. h" k" ti' Türk bujndunda u ume mız na • 
resmen karşılayacak olan Ha

~1?8 hususi kalem müdürü Tevfik 
rıcıye . A -:.ç 
Amir ile Hariciyeden Şems_ettın n.ııı 
dün Edirneye hareket ettıler. Yu -
goslavya Başvekili bu akşam, gece 
yarısna doğru Edirneye muvasalat 

etmiş bulunacaktır ki Edirne istas • 

yonunda kendisini Trakya Umum 
Müfettişi General Kazım Dirik ve E
dirne Valisi karşılayacaktır. Muh

terem misafirimizi getirecek olan 
tren yarm sabah dokuzda Sirkeciye 
muvasalat edecektir. Doktor Stoya· 
dinoviç Sirkecide askeri merasimle 
istikbal edilecektir. 

• 
Yugoslavyanm Ankara Elçisi dün 

Ankaradan şehrimize gelmiştir: El· 
çi, ayın yirmi yedisinde Başvekıl M. 
Stoyadinoviç ile beraber Ankaraya 

dönecektir, 

de bu l1usustaki haberleri ehemmiyet- 1 
le dercetmekte ve bazı mütalealar i- ı 
leri sürmektedir. Kahirede çıkaa 

Elm.uazzam gazetesi, filomuzun Mal· 
ta adasına yapacağı bu seyahati bir 
başmakale ile tahlil etmekte ve bil
hassa şun lan yazmaktadır: 

"Türk filosunun Malta adasna ya

pacağı ziyaretin büyük bir miinası 

vardır. Bu ziyaret, Türkiye ile tngil
terenin deniz kumandanları ve bah
riyesi arasındaki münasebetleri tak· 
viye edecektir. Bu iki memleket ara· 

sında sağlam ve esaslı bir ittifak hu
sule getirilecektir. Oyle bir ittifak 

ki: "!ki devlet, Akdenizde her hangi 
bir tecafüze karşı biribirine yadım
da,, bulunacaklardır. 

İngiltere - Türkiye anlaşması, 

Türkiyede ve bilhassa Arap ro~mle

ketlerinde sevinçle karşılanmakta

dır.,, 

"Elmuazzam,, gazetesi, Abdülha

mit devrinde, Osmanlı donanması 

nın nasrl ve ne kadar geri kaldığını 

ve meşrutiyet zamanında da inkişaf 

etmediğini söylüyor ve yalnız .Ata
türk Cümhuriyeti devrinde, Türkiye
nin modern ve kuvvetli bir filo sahi
bi olduğunu da illve ediyor. 

yan harp gemileri taz:.atmdan araştı- Be r ı· ı n de 
rtlıp araştırılmıyacagı meselesi de bir A 

resmı 
umumi efkarı endişelendirmiştir. E
ğer Sovyet gemilerinin hareket ser
bestisine muhalefet edilirse büyük 
bir tehlike başgöstereccği muhakkak 
l:ır. 

Harp Vaziyeti 
Londra, 25 (Radyo) - Madrit et

rafında muharebe en kanlı dev.-eye 
girmiştir. lhtilalci tayyareler M9.drit 
üzerinde sık sık uçarak halkı teslim 
olmıya davet eden beyannameler a-

[Arkası 3 üncü sayfada] 

@unkü 

Dün Ilk maçlarına başlanl!ı. rrenerb1h
çe Vefayı, Galatasaray Beykozu Beo.ik-
taş t s ·· ı . . ' .. ~ u eymanı>'.eyı Yendiler. Burada 
936 lık maçlarının ılk gününden ıki ens
tantane göztinıize carpıyor. Tafsılit spor 
sayfamızdadır. 

tebli v neşredildi 

ALMANY A-It ALYA 
Komünizme karşı Avrupayı 
beraber müdafaa edeceklermiş 
L?~dra, 25 (Radyo) - ltalya Hariciye Nazırının Ber\'ı d Al 

Harıcıye N · 1 • .. .. n e ımı.n 
azırıy e yaptıgı goruşmeler bitmiş ve Kont c· R 

Y
a dö .. t•• rı k ıyano onıa-

nrnuş ur. cu on.ışmalar neticesi·nde iki devlet . . 
ff k v'ld' . arasında bır ıt-

1 a yapılı111ş degı ı r, sadece bazı sıyasi hadiselerde b b . . . era er lıar"'ı<et 
etmek ıçııı nnlaşıııalar yapı!rnıstır. ltalya bu arada, Alma ~ .. 
tenıl k 1 kk d · · t ı ı · d ·· nyanııı ınus-e e 1a ın a.-ı r.ı ep er.ne e muzaheret edecektir. 

Reımi tebliğ 
Münih, 25 (A.A.) - M. Ciyano

nun Almanyayı ziyaretinden sonra a
şağıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

M. Ciyano ile M. Hitler arasında 

yapılan görüşmeler esnasında ve yi
ne M. Ciyano ile Alman siyasi lider
leri arasında icra edilen müzakereler 
sırasında, halihazırda mühim olan si
yasi, iktısadi ve içtimai me~eıeıer 
mevzuu bahsolmuş ve bilhassa iki r 
memleketi doğrudan doğruya alaka
dar eden meseleler görüşülmüştür. 
Bu görüşmeler büyük bir dostluk ha
vası içinde yapılmıştır. !ki hükume
tin iş, sulh ve imar bahislerindeki ,.., ... 
rüşleri ve niyetleri arasında m::. 
cut olan mutabakat tesbı't ed·ı . t' 

1 
. • ı.nns-

ır. kı hükfımet, bu gayelerin talıak-
~ukunu temin maksadiyle temas ha
lınde kalmaya karar vermişlerdir. 

lokarno ve Garbi Avrupa paktı 
~Unih, 25 (A.A.) - İtalyan Dışiş

. lerı Bakam Kont Ciyano bugün ga • Almanya Hariciye N 
F azın 

on Nöyrat 
ı zetecileri kabul ederek kendilerine a
şağıdaki beyanatta bulunmuştur: ı-----

~ 

"- Son günler zarfında Führer 
ile ve Berlinde Baron Fon Neurath 
ile siyasi vaziyet hakkında derin fi
kir teatisinde bulundum. Bu fikir tea
tisi umumi ve yapıcı bir sulhün ida
mesine doğru iki hükumetin müşte _ 
rek gayretlerini birlikte tevcih etmek 
niyetini daha ziyade tebati.iz ettirmiş. 
tir . 

Memleketlerimizin bu müşterek ni
yeti yalnız menfaat birliği üzerine 
değil, fakat ayni zamanda İtalya ve 
Almanyanın Avrupa medeniyeti mü
esseselerini müdafaa vazifesini Uzer . 

[Arkası 9 uncuda] 

Fransada 
Yüz binlerce 
Bomba Bulundu 
Lyon, 25 (A.A.) - Yapılan b' 

raşt . ır a-
ırma netıcesinde yangın b 

1 ·ı 1 · omba • arı ı e e bombaları in1al ed . 
bir teşebbüs meydana k ~u gııli 
Birçok sanayicilerin bu çr. ~rılmıştır. 
dar bulundukları anlaşıl ış e alakaM 
diye kadar 100 b' k m1ştır. Şim-

. . ın adar bonıb . 
mal edılmış olduğu t h . a ı
tedir " mın edilmek-

• 
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Bükreş Mektubu 
TA N :-=======================" 26 - 10 - 936 -·- - .. 

Sovyet misafirimiz 
General Aydeman 1 

Misafir General ve arka
daşlarının dünkü gezintile-

rinden bir görünüş 

SiyaSet Glenli 
Fransa Hiıkumetinin 
At!attı~ı Buhran 

1 
T oplantılarına son veren Fran

sa radikal sosyalistleri M. 
· Blum hükumetine dahil olan mümes

silleri hakkında itimat beyan etmek
le, kabineyi bu sarsıntıdan kurtarmış 

Romanyada HükUinetin 
Siyaseti ve Gazeteler 

Petrol Şirketinin Türkiyedeki Para
ları İçin Konuşmalar O~acak 

Dün Şerefleri ne 
Ziyafetler 

Verildi 

oldular. Radikal sosyalistlerin kon
grelerini akdettikleri sırada, bunların 
Blum hükumetinden ayrılmaları mev 
zuu bahisti. Sebep, radıkallerin) kabi
neyi müfrit sollar tesiri altında aor-

t:> 

meleri ve bu tesirin bir takım esaslı 
değişikliklere yol açmasından kork
malarıydı. M. BluıYı geçen hafta ve 
bu hafta sonlarında söylediği nutuk
larla bu korkuların yersiz olduğunu 

anlatmış) radikal sosyalistler de ver
dikleri karar.da bu korkuları bir ke
re daha bertaraf etmek için madde
ler koymuşlar ve beynelmilel sulhü 
muhafaza, Milletler Cemiyeti p..ı.ktı 
ahkamına riayet, milli müdafaayı 

Akşam Sovyet Konso· 
1oshanesindeki L.iyafet 

Çok Samimı Oldu 
lki gündenberi memleketimizin 

kıymetli misafiri olan dost Sovyet 

Bükreşte Karol Parkta göl ve cami 

1 
Rusyanın sivil hava teşkilatı reisi 

, General Aydeman ve refakatindeki 
k~~bnareci~~~~k~~~ı-----------------------------

;.!;ı:::•bah şehrimizde gezintiler B i r si ne k Kariye de 

takviye, umumi nizamı kanun daire
sinde korumak ve fesat cemiyetlerini 
silahtan tecrit ederek dağıtmak, hü
kQmet otoritesini her türlü tecavüz-

Bükreş, (Hususi muhabirimizden) - Romanya ga -
zeteleri son günlerde dahili siyasete taalluk eden mesele -
ler hakkında dikkate çarpan yazılarla doludur. Fırkaların 
faaliyeti, hükumetle fırkalar arasındaki münasebet, bu 
yazıların başlıca mevzuları arasındadır. 

Kıymetli misafirlerimiz dün sabah D .(, 
saat 7 de Büyükdereye gittiler, Sov- Şıkayeti Daha e, ine 
yet sefaret köşkünde bir müddet is· 

den siyanet etmek ve bütçeyi denk
leştirmeye çalışmak meselelerine en 
büyük ehemmiyeti vermişlerdir. 

Büyük gazetelerden Universul şöy- L 
le yazmaktadır: 1 Bükreşteki Türk elçisi milli banka ta-

"Muhtelif fırkalar arasındaki ihti· rafından teklif edilen üç sureti halli 
laflardan. Tataresku hükumeti isti- Türk hükumetine bildirecektir. Neti
fade ediyor. Aleyhinde yapılan bü- cede bir sureti tesviye bulunacağı 
tün propagandalara rağmen hükume- kuvvetle ümit edilmektedir. 

I 

Define aramak üzere Edirneknpı
da Ka'riye camii civarında bir şahıs 
Vilayetten müsaade istihsal ederek 

1

1 hafriya1ta başlamıştır. 

tirahatten sonra Türk hava Kurumu Calatasaray lisesinin Ortaköy AranlljOY 
tarafından Trabyada Tokatliyand!ı 1 ; ısmiyle Rober Kollejin Maa:-if 
şereflerine verilen öğle ziyafetinde nüdürlüğüne müracaat ederek 
bulundular. :öp işinden şikayet ettiklerini bi-

Oğleden sonra da Sovyet konsolo- iyoruz. 
sunun Moda deniz klübünae şerefle- Kadıköy ikinci orta mektebi 
rine verdiği çay ziyafetine giden rni- nüdürlüğü de Maarife başvur-

Hafriyatta Maliyeden, Emniyet 
Müdürlüğünden ve Maariften birer 
memur bulunmaktadır. 

ti idarede devam ediyor. Başka va- Yine Argus gazetesi, Romanya ile 
kitlerde muhalif fırkalar birle~erek Yugoslavya arasındaki petrol anlaş
hükumeti istedikleri zaman devirirler ması başlığı ile yazdığı bir makalede 
di. Simdi muhalefet birçok fırkalara şöyle diyor: 

safir General ve arkadaşları akşam nuş ve yakınındaki meydanlığa 
lstanbula geçerek inmiş oldukları o- ;öp döküldüğünü, bu yüzden 
telde istirahat ettiler. nektebi sinek istila ettiğini bi 1-

'irmiştir. 

bölünmektedir. Bu halden memnun Yugoslavyanın senelik petrol sar
olan hükumet erkanı, bir ay sonra fiyatı yüz bin tona baliğ olmaktadır. 
parlamentoyu açacaklarını ve g~le· Bunun yüzde 96,7 si Romen rnahsu
cek senenin bütçesini tasdik ettire- lüdür. Son zamanlarda Romanya ile 
ceklerini ilan ediyorlar. Yugoslavya arasında endüstri iGin bir 
Mübalağa edilmiyerek denilebilir teşriki mesai meselesi ve komşumu

ki muhalif fırkaların anlaşamaması zun bize bir mümessil gönderdiği söy
~ üzünden hükumet iktidar mevkiinde lendi. Gerek memleketimizde ve ge-
bir müddet daha kalacaktır.,, rek ecnebi memleketlerde bu iş için 
).fiLL! KOYLU FIRltAS!'" birçok mütalealar yürütüldü. Mese-

.. .ıe o ka.!lar. fa~ el'.lilecek sıihi ö.,qil. 
Sola mensup halk frrkasm.ın orır<\; dir. 

nı tıidreptarea gazetesi, riıilli köylü Tabiidir ki bizim coğrafi vaziyeli
fırkasının bir an evvel iktidar mevki· miz ve Tuna münakalatı, Romen 
ini elde etmek için hükfuneti hazıra petrolleri için Yugoslavyanm mühim 
aleyhine giriştiği mücadeleden bahse· bir mahreç olmasını icap ettirme!•te
derek yazdığı bir makalede şöyle di· dir. Meselenin esası hükumetimiz Yu
yor: gaslavyaya, petrol ihraç edilmekte 

"~i~li. köylü frr~~ının. h_ükume~in olan havalide istismar "explotation,, 
e.sayışı ıdameden acız oldugunu go~- edilmek üzere bir miktar yer göster
termek için_ kavgalar ve so~ak. mu- mesi olsa gerektir. Belgratta bir pet
nakaşalan ıhdasma çalıştıgı bır .ha- rol tathir müessesesi tesisi düsünül
kikattir. tşin gidişatı bunu teyit et- mekte ve ham petrolün borul;rla o-
mektedir.,, raya nakli teemmül edilmektedir.,, 

HARlCI SlY ASET 
L'Independence Roumaine gazetesi, 

(Harici siyasetimiz) başlığı altında 

yazdığı bir makelede şöyle diyor: 
"Bir zamandanberi harici siyaseti

mize müteallik meseleler pek açık 

münakaşa edilmektedir. Hemen he
men hiç bir husussi içtima yoktur ki 
ondan bahsedilmemiş olsun. Parti 
zihniyeti onu kendisine mal etmi."?tic. 

Buğday 
Fiyatı 

Dost misafirlerimizle beraber Türk 

dostları şerefine dün akşam da Sov
yet konsoloshanesinde bir çay ziya· 
feti verildi. Ziyafette misafirlerimiz

le Türk meslektaşları, matbuat erka 
m hazır bulunmuşlar, görüşülüp ko
nuşularak dans edildi ve bu dost top 
lantısı çok samimi oldu. Bilhassa ye-

Bir Çocuk 
Yandı 
Sarıyerde oturan balıkçı Hüseyi

nin iki yaşındaki çocuğu Kemal, man
gal üzerinde bulunan sıcak çay üze
rine dökülmek neticesinde fena hal
dı:: h?-Şlanarak yanmış ve hastaneye 
R.JLi 1 L U"u:la9taa. • 

Bir Facia 
j Mehmet oğlu Irfan adında bir Geb

zeli, dün Karaköyde şoför Nevzadm 

idaresinde bulunan 2155 numarau o
tomobilin sademesine uğrayarak ağır 

surette yaralanmış, hastaneye kaldı

rılmıştır. Su~lu soför yakalanmış

tır. 

Boğuluyordu 
Evvelki gece Bebekte Cevdet Paşa 

caddesinde oturan Vladmir isminde

ki bir şahıs deniz kenarında dolaşır
ken her nasılsa muvazenesini kaybe

derek denize düşmüş, zavallı boğul

mak üzereyken etraftan yetişenler 

tarafından kurtarılmıştır. 

Sarnıca Düştü 
Heybeliadada ameleden Hüseyin 

temizlik yaparken merdivenin kay

masiyle kazaen su sarnıcının iç1 ıo 

düşerek başından ağır surette yara
lanmıştır. 

Bunun izahı pek basittir. Harici 
11iyaset, iktidar mevkiini ele geçir
mek için sabırsızlanan politikacılar 

arasında dahili mücadeleler için bir 
silah makamında tutulur. Bu her va
sıtaya baş vurularak ortaya atılan 
ve sun'i bir surette gıdalandmlan bir 
münakaşadır. 

Son zamanlarda buğday fiyattan 
bir miktar düşmüştür. Bu düşüş, 
bilhassa Eyliıl ayında müvaridatın · 
birdenbire artmış olmasından ileri 
gelmektedir. Yeni yıl rekoltemiz l 
memleketin senelik ihtiyacı olan 2 
milyon tonu temin ettikten başka 
geriye ihraç etmek üzere 700 - 800 
bin ton bırakmaktadır. Bu bolluk 
büyük istihlak merkezi olan şehri -
mizde değirmencilerin ve kırmacıla
nn stok biriktirmelerine yol aç -
maktadır. . 

Misafirimiz General Aydeman 
di bin metro yüksekten paraşütle at
lamak hususunda büyük bir muvaf -
fakıyet göstermiş olan Sovyet Ba
yan tayyareci akşamki ziyafette bu 
muvaffakıyetin alaka akislerine şa -

Terziler Cemiyetinin 
Hesapları t... iizgün 
Değilmiş 
Terziler Cemiyetinin hesaplan ü -

zerinde yapılmakta olan tetkikler 
ıkmal ediltn,~ ·. 

Bundan başka o semtin asarıatika 
mahallesi olduğu nazan itibara alı
narak kıymetli eski eser çıkınca ha
rap edilmemesi için Müzeler İdaresi 
kontrol yaptırmaktadır. 

İzmir L!sesindeİı 
Yetişenler 

lzmir lisesinden yetişenler ce -

miyetinin dün senelik kongresi yapıl

mıştır. Kongre öğleden sonra cemi -
, ... "+.:- C',..\.,.,.n,.l,.,ı...ro.""-~-ı.,; __ , ___ ._..._ 

toplanmış, evvela cemiyet mensupla-
rından ölenlere hürmet için bir daki

ka sükut edilmiş, sonra Istikl8.l ve 
!zmir lisesi marşları dinle~, da -
ha sonra da cemiyet idare heyetinin 
senelik raporu okunmuştur. Cemiyet 
Izmir parti ve vilayet bütçelerinden 
yardım görmüş, bununla birçok ihti
yaçlar temin edilmiştir. Dünkü top
lantıda nizamnamenin bazı maddeleri 
nin değiştirilmesi mevzuu üzerinde 
de hararetli münakaşalar olmuş ve 
yeni maddeler kabul edilmiştir. Bun 
dan sonra da yeni idare heyeti seçi
lerek toplantıya nihayet verilmiş . 
tir. 

Yaşlarını Küçültmek 
lstiyenter 

Nüfus işlerine bakan Asliye dör· 
düncü hukuk mahkemesi hemen her 
gün 10 kadar talebenin nüfus kayıt
larının düzeltilmesi için kararlar ver 
mektedir. Yaşlarını mektep kayıtla
rına uydurmak istiyen talebe şahit
lerile beraber bu mahkemeye müra
caat etmekte ve düzeltme kararı al
maktadır. Bu sene düzeltmelerin çok 
ları küçültme şeklinde olmaktadır. 
Bilhassa Heybelideki deniz lisesine 
girmek için 150 kadar talebe yaşlart
nı küçültmüşlerdir. Yaşlarını küçül
tenler arasında ilk mektebin son sı
nıflarına geldikleri ve yaşları da on 
yediyi geçtiği için mektepten çıkarı
lanlar da vardır . 

Radikaller. bilhassa mal ve n Hk 
masuniyeti ilzerinde israr ederek fab· 
rika) tezgah, çiftlik, dükkan tşgal et
menin hürriyete karşı tecavüz mehi
yetihde saydıkları hareketlere imi<an 
verilmemesini izah etmekle grevler 
sırasında vukubulan bü çeşit hidi!:e
lerin tekerrürüne meydan veri!ıne

mesini iltizam ettiklerini göstermiş 

bulunuyor. 

Blum hükumeti de bu çeşit lı!dise
leri hoş görmiyeceğini ve kanuni ah. 
kanıı tatbik edeceğini söylemek. hat. 
ta göstermekle radikal sosyalistleri 
tatmin etmiş olduğundan, tesiri çok 
derin olacak bir buhranı savuşturmuş 
ve halkçı cepheyi dağılmaktan koru-
muş oluyor. 

Berlin ziyaretinin neticesiı 

I
• tal ya Dışbakanının Beri ine vu. 

ku bulan ziyaretinin verdıği 

ilk netice, ltalyaoın Habeş impa!"a

W'~~lfflu!Mlffiff~ıftfl.ôısaba1:>'ct-aal<ı 
elçisini çekerek ·burada bir konsolos 
bırakmakla bu yolda ilk adımı atmış. 
tı. 

Bundan başka iki memleketin Is· 
paııyaya karşı ayni vaziyeti alarak 
General Frankonun hükQmetini ilk 
fırsatta tanıyacakları anlaşılıyor. 

Fakat bu da siyaset aleminde sllr· 
priz yapacak bir hadise teşkil etme
miştir. iki devletin ispanya faşistle· 
rine karşı temayülleri ötedenberi ma. 
IOmdur. 

Ziyaretir1 üçüncü bir neticesi, iki 
devletin münhasıran Garbi Avrupn.
ya ait bir emniyet ınisakına taraftar 
olduklarının bir kere-' daha tezahürü
dür. 

Bu suretle ziyaretin Fransa - Sov· 
yet Rusya paktını yıkmayı istihdaf 
ettiği de bir kere daha anlaşılmış olu· 
yor. Bu da bütün Avrupayı emniyate 
ve sulhe kavuşturacak bir emniyet 
misakını başarmanın pekte mümkün 
olmıyacağı nı göstermektedir. 

Ziyaretin Tuna meselelerini l!erl
y~ bıraktığı Kont Ciyanonun gazete
cılere verdiği beyanattan anlaşılmak
tadır. 

Siyasi mahafil iki taraf arasında 

hiç bir muahede veya ittifak imz 1la. 

madıklarını temin etmektedirler. 

Almanyanın Habeşistanı ilhakı ı:a

nımasından sonra ayni hattı hareketf 
hemen takip edecek bir devletin Ja
ponya olduğu anlaşılıyor. 

Romanyanm siyasi istikametinde 
bir tahavvül vukuunu tahayyül bir 
tehlike farzedilmekte ve buna karşı 
yürümek için ileri atılmak lazım gel
diği söylenmektedir._ Işte bu suret
le hiç olmazsa haftada bir defa mem
leketi kurtarmak hayaline vücut ve· 
rilmektedir. 

Maamafih hakikati bilmiyen kimse 
yoktur. Herkes, memleketin mena
fiine muvafıJt. yegane harici siyasetin 
bütün hariciye nazırlarının yirmi se· 
nedenberi tatbik ettiği ve garahet 
meraklısı veya gayri mes'ul politika
cı olmıyan her şahsın tebeddülünil 
düşünmediği siyaset olduğunda müt
tefiktir.,, 

Bu yıl hilkUmetçe buğday ihracatı 
için hiçbir tahdit konulmadtğından 

stoklarmız ile bu yılki istihsal faz
lasını elimizden kolaylıkla çıkar
mak imkanı bulunacağı alakadarlar 
tarafından söylenmektedir. 

lstanbuldan Konyaya 
r elefon 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya tara -
fından Ankaradan ilk konuşması ya
pılan Konya telefon hattı cüm.huri -
yetin yeni bir eseri olarak 29 ilkteş· 
rin bayramında umuma açılacaktır. 

hit olmuştur. ' 

KABAHAT 
DEGIRMENDE MI 

FIRINDA MI? 

öğrendiğiınize göre, Cemiyetin he 
saplarında bazı kanunsuzluklar bu
lunduğu tesbit edilmiş ve bir rapor 
hazırlanmıştıır. 

Cemiyet umumi heyeti, yakında 
bu hususu konuşmak üzere f evkala
de bir toplantıya davet edilmiştir. 

Mliracaat eden t a 1 e b e d e n 
birçoklarının kütük kayıtları da A -
nadoludadır · Mahkemenin yerlerine 
yazdığı tezkerelere bazen bu çocuk
ların öldükleri hakkında da cevaplar 
geldiği için bunlar yeniden diriltili -
yorlar. 

Almanya ile Japonyaııın bu hare
ket mukabilinde Habeşistanda imti

yazlar temin ettiklerine dair birçok 

sözler söyleniyorsa da bunların l'.aki
ki değeri henüz anlaşılmamış bulu. 

nuyor. 

TURKIYE - ROMANYA 
Argus gazetesi, Türkiye ile müza

kereler, başlığı ile yazdığı bir yazıda 
'öyle diyor: Romen şirketlerinin bil
hassa petrol şirketlerinin Türkiyede 
biriken paraları mühim miktarlara 
baliğ olmakta ve bunların memlekete 
ithali zorlWJmaktadır. 
Yakında Ankaraya gidecek olan 

Konyanm Ankaraya raptiyle kon
ya • Af yon • Eskişehir - Ankara ve 
!stanbul arasında telefon mükfile -
melerine imkan verilmiş olmaktadır. 
Nafıa Vekaleti, Konya ile Afyon, Es
kişehir, Ankara arasında telefon mü
kalemesinin beher üç dakikasından 
75 ve İstanbul - Konya konuşmalan
nm beher üç dakikasından da 100 ku 
nış ücret alınmasını münasip gör -
müstür. 

Ekmeklerin muayene ve tahlili 
için şimdiye kadar yalnız ekmekler
den nümune alınmakta idi. 

Tahlil neticesinde bozuk ekmekler 
den doğan cezanın fırıncıya mı, yok
sa değirmenciye mi ait olduğu bir 

hayli tereddüde meydan vermekte 

idi. Bunu gözönilnde tutan Daimf 

Encümen bundan sonra zabıta me -
murlannm yalnız ekme.kten değil, o 

ekmeğin imal edildiği undan da nü

mune almalarına karar vermiştir. 

[AkVi/.\iJ~H4VAI 
r~ :r~eşrinie~I B .. k .. H B 1 ~~~~t ugun u ava: u utlu Mütehavvil 
R~sat merkezlerinin te~_bit ettiğine ırörc, 

bu~un hava bulu~lu ve mut~havvil gececek· 
tir. Memlekettekı hava vazıyetine gelinc.e· 
ekseriyetle yağmurlu ve kapalı geçecektir.' 

Dünkü hava 
Dün sabah biraz yağmur yaıfmışsa da 

öğleden sonra hava tamamiyle açmıştır. 
Dün rüzgar cenuptan esmiı;tir. Sür'ati sa
niyede 8 milimetredir. Sıcaklık en çok 16, 

10 uncu ay Gün: 300 Hızır: 174 

1355 Hicrt 1352 Rumi 
Şaban: 9 13 Birinciteşrin 
Güneş: 6,24 - Oğle: 11,58 

!kindi: 14,53 - Akşam: 
Yatsı: 18,47 - Imsak: 

en az 8, hava tatyiki 776 tır. 

17.14 
4,45 

Omer Rıza DOCRUL 

Şark Demiryollarının 
Murahhaslar1Şehrim1zde 
Şark Demiryollarının işletme im

tiyazının satınalJnınası için Ankara
da cereyan eden müzakerelerin ilk 
kısmı bitmiştir. 

Seçilen teknik koınisyonlarm me
saisi bir müddet devaın edeceği için 
komisyonlarda olmıyan diğçr mu • 
rahhaslardan bazıları dün ı;Jehrimize 
dönmüşlerdir 
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ispanya Avr~pada 
endişeler dogurdu 
lhtil~'ci Tayyareler Madrit istih
kamlarına Bomba Yağdırıyorlar 

SICUEN~~ 

d 
k l muharebenin son 

Madrit etrafında cer~ya~ ~ e'!. an 'k ki 
ıuuıyetını gosteren ro 

[ Başı 1 incıde ] r 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

R oıııanyanın da Belçi
ka gibi bitaraflığını 

ilan edeceği şayiaları dolaş· 
maktadır. 

• • 

H abeşistandaki ltalyan 
ordusu memleketin 

işgal edilmemiş olan kısını

larını istilaya devam ediyor. 

• • 

M
ısır parlamentosu ya
krnda toplanarak yeni 

lngiliz - Mısır · anlaşmasırıı 
müzakere edecektir. 

• • 

Fransa başvekalet müs
teşarı M. de Tessan 

Amerikaya gitmiştir. 

• • 
Ş 

ilide bir kabine buhra
nı başgöstermiş, eko

nomi nazırı istifa etmiştir. 

• 

A merikada Cuınlıur Ris 
intihabı propaganda

ları hararetle devam et•nek
tedir. 

lstanbulun çöp meselesi 
ve karasinek derdi 
nasıl halledilecek? 

K arasinekler, mide bulandırmaya başladığı gijnd n 
. beri, ortaya. bir çöp meselesi çıktı. Ve gitgide b: 

öyle hır dava oldu kı, armudun sapma ve üzümün çöp·· 
aldırış etmiyenler bile, şikayete başladılar. une 

Geçe~ gÜ~, Mecidiy~~öyün~ ... ~öyle bir uğramıştım. iti
raf ederı?1 kı, orl.ıada soylendıgı v;e yazıldığı kadar si k 
göremedım. Acaba bir gece evvel yağan şiddetli yağ::ıe 
mu, sinekleri böyle çil yavrusu gibi dağıtmıştı? Be .ur 
bu kanaatim, çöp ile &İneğin biribirlerile içli dışlı oldukim 
rrnr anlıyamamaktan ileri geliyormuş meğerse ... Çöpl :ı· 

ı . d ... . . . k k ,., erın 
top antı yerı, egışınce, sıne arargahı da, Mecidiyek··-
yünden kalkarak, Hürrjyet tepesinin ilerisindeki düzlü;e 
komnuş ... 

Dün, gidip orasını da gördüm.. Çöp I 
ler ve sinekler arasında yarım saat . İstanbulun gündelik çöp randımanı 
kadar dolaştım. bm tona yakındır. 

Bir çöp karar~ahını ziyaret etme- . Bu da senede 360 bin ton eder. 360 
nin hiç te hoşa gıden tarafı yoktu. hın ton çöpün satışile belediyeye .. 

Ayaklarımın altında yatan bu bin him bir varidat temin etmek, pek~~ 
bir ev artığı nesneler içinde, cam kı- kabildir. a 
rıklarmdan, dibi delinmiş oturaklar- Çöpleri satmak mümkün olmasa bi 
dan tutun da kavun karpuz kapları - le, belediye, çöplerin imhasile şehir _ 
na, ekşimiş fasulye artıklarına ka - illerin sıhhatini kazanmış olacaıhnr 
dar, akla, gelen gelmiyen her şey var düşünüyor ve bunu da bir kar sa; _ 
dı. yordu. 

Ambardaki K = oyunlar 
[Karilerimizden edebiyat ve f 1 •- NI U ' esefe doktoru .s. · m un bir küçük .. 

d
.. .. w k d" etu. 
unu a.5agıya. en ı malını imiş ib" 

naklediyorum:] g 
1 

Samsundan İstanbula. geli'"'o , 
d "rtt .. h ., ruz. 

Vapunm o e uç amulesini ko 
teşkil ediyor. Hopadan itibaren b!: 
başlı iskelelerin hemen hepsinden ko. 
yun yiikledih:. Ambarlar doldu. Am
bar ağızlarından sarkıtılan bez ma
nikalar biçareleri ha,·asızlıkta.n bo _ 
ğulmak tehlikesinden knrtanyor. Beş 
altı günlük yolculukta koyunJarm l';
yecekJeri ot ve kuru yaprak dallan 
da güvertede yığılı. Bir aralık vapuru 
gezmiye çıktım. Baş ambardaki ko
yunlara ot atı)·orlardı. Durdum, sey
rettim. Ambar ağzına tesadüf eden. 
lere ha.bre ot yağıyor. Onlar beğen • 
diklerini yiyip istemediklerini ayak1a
nnm altına alı~·orlar; aşağıdaki a. 
dam, atılan ot demetlerini ambarm 
köşesinde bucağında kalmışlara fır _ 
latı:ror. Fakat onlar bu lokmadan pek 
az istüade edebili~·orlar. Kimisi önü. 
ne gelen direkten başııu kurtarıp ta 
ota sanlamryor, kimisi de çok uzakta 
olduğu i<:in tevziatm ancap serpinti • 
sinden nzıklanabiliyor, onu da yanın. 
dakilerin hiicumundan ra kurlarrror, 
ya kurtaramıJor. Yarım saatten faz. 
la bu ot teniatım ~eyrettim. 

tıyorlar. 30 bin kadar kadmın_ Mad- Fıran Sa da 
ritte bir nümayiş yaparak teslim cıl-
:rnak teklifinde bulundukları da haber R J k l' ı Be 1 ç i k a 
veriliyor. lhtilalci tayyareler Madrit QUl a ıer t 

etrafındaki siperlere ve müstahkem ve Vomu··nı·sı ,er Faşı"stler·ı 

lstanbul halkmm ne yiyip, ne içti
ğini, nasıl yaşadığını, neler kullan • 
dığını anlamak için çöplüklere şöyle 
bir göz atmak kafi gelecek! 

ARADAKi KALIT E FARK/ 
Ancak, bu işte de evdeki pazar 

çarşıya uymadı. Avrupa şehirlerinin 
çöplerile bizimkiler arasındaki kali
te farkı düşünülemedi. lstanbulun, 
hele bazı fakir mahallelerinden top -
lanan çöpler, işe yarar şeyler değil • 

Koyun sahibi ve:ra· çoban, ambat 
ağzına ra.-.tlayıp ~,~ın ~,ğm ot demet
lerine ka,·uşan ha~rvanları bililtizam 
ora)'a koymadığı gibi köşede kalan, 
karagözlii lmyunt·u~u da sade yut
k~nsun diye kasten U7.ağa atmadı ya! 
Sürdüler, getirdiler, ambara doldur -
dular. Ne sürü sahihi kösede otsuz 

mevkilere bombalar atrnışiaı:3ır. . J'- ~ [j 
General Franko kuvvetlen Madri- . 

d k 
.k. ku··çük kasabayı çok kan- Biya.riç 25 (A.A.) - Radıkaller e ya mı ı . . , . . . . . . 

lı bir muharebeden sozıı:a . alm~'. bır kongresi dün mesaısını bıtirmış ve 
çok silah müsadere etnııştir. Hukii- Şaton, Herriot ve Sarraut taraftarla
nıetçiler 300 kadar teı:fat ~~ıe:· rından müştereken kale~e al~ıp ~· 
dir. Madridi, hükumetın elm~ekı di- Oaladier tarafından takdım edılen bır 
ğer kasabalara bağlıyan bütün yoJ~ar karar suretini ittifakla onaylamış-
kesilmiş, yalnız Madrit - ~alansıya tır. 
~olu kapatılamamış~r. ~a~nt - To- Bu kararda, demokrasinin üssüle-
Iedo yolu da dün kesılmıştir. sası olan hukuku beşer beyanname-
MUHASA.RA TAMAMLANIYOR sinin, mal ve mülk masuniyetini tc-

·nıesnn a, 25 (A.A. • Havas! vit evlemekte bulunduğu hatırlatıla-
........, l<1H., li:LUflll.d.ı ı,.ı;:"~d.11, "1J.t.l1K ve QUK· 

hareltette bulunan miralay Monaste- kan işgal etmenin hürriyete karşı tec
rio idaresindeki süvari kuvvetleri vizi gayrikabil bir tecavüz demek 
Tage şehrine kadar varan b~yük_ bir olduğu ilave edilmektedir. Karar, ra
cephe üzerinde, tllescas'n şımalm - dikal doktrinlerin ayniyle tatbik edil
den Jara ırmağma giden yolu ele ge- mesi lüzumunu göstermektedir: 
çirmek üzere hücum etmişlerdir. Bu 1 _ Beynelmilel sulbü muhafaza 
yol, Aranjuer'in beş kilometı:e Y~ • ve Milletler Cemiyeti paktı ahk3.m.I -
kmmdadır ve bu suretle Aranjuer ıle na riayet. 
Madrit arasındaki irtibat kesilecek • 2 _ Milli müdafaanın takviyesi. 
tir. Bu hareket, Madridi cenuptan 3 - Kanun dairesinde umumi ni-
ve cenubu §arkiden kuşatmak gaye - zamın korunması ve fesat cemiyetle
eini güden hareketi tamamlamakta- rinin silahtan tecridiyle dağıtılrn:ıla· 
dır. 

Sabah saat 10 da miralay Monas-
terio Doro köyüne girmiş ve bu su
retle eski vaziyetten yedi kilometre 
ileride bir hüoum merkezi vücude ge 

tirnıiştir. 
Saat 11 de İllescas'ın Jungos'un 

ve Azana,nm hükfımetc;iler tar~
dan şiddetli surette, bombar~man 
edilmesine rağmen, başka ~~r kol, 
İllescas,ın şimaJi şarkisinde kaın :e
les köyüne yaklaşmıştır. Bu koy, 
bundan sonra, General varella tara· 
fından idare edilen harekatın bun -
dan sonraki inkişaf safhalarının 
merkezini teşkil edecektir. 

Saat 12 de harekat müsait bir su· 
rette inkişaf etmekte idi. HükUnıet
~Uer fazla mukavemet göstereme
ll'ıekte, fakat ilerleyişe mani olmak 
için şiddetle ateş etmekte devanı ey-

lemektdir. 

!tEH:tNELER 
Madrit, 25 (A.A.) - Hariciye na-

ıtrı siya.si rehineler hakkında Lond • 
~ n......,iş olduğu notanın cevabını 
~anın v~·~ di tn. 
lng;Uz maslahatgüzarına tev e nş-
t· ! a,nyanın cevabi notasında 
ır. sp · bulunma -

Madritte siyasi rehıneler . 
dı· alnIZ cumhuriyete karşı ısyan 

gı, Y · i mahpuslar bulun • 
etmiş olan sıyas . 
du - be an ediJmektedır . 

N
gu Y b .... a}ıpuslarm serbest bı

otada u.... k t' ar-
...,kıl al isyan hare e ıne Y 
.. a. m arının a.dil ola - ila-
dıında bulunmağa nıu cagı 
\te edilmektedir d"' el aJıkamına te,._ 

Nota, hukuku uv . . ilah ve 
fikan Ma.drit hükUınetinJ.11 8 

•• ta.lep 
lnUhimma.t tedarik edebilll'.l::ır 
etmek suretiyle sona erıne · 

Yunanistanda ta.~a.rruf 
Atina, 25 - Maliye Vekılının dev -

Jetin bütün şubelerinde tasarruf Y~~
ll'ıak selihiyetinin tan~~mı dun 
~killer meclisi kabul eunıştır • 

rı. 
• 4 - Sosyal ihtilafların uzlaşma ve 
mecburi hakem usulü ile halli. 

5 _ Hükumet otoritesinin her tür-

lü tecavüzden korunması · 
6 _ Bütçe muvazenesini tem:n i-

çin elden geldiği kadar çalışılm_ası .. 
Radikal doktorinlı>::n prensıplerı-

1
• hükumetin faaliyeti dahilinde mü-n, 

dafaaya devam için. kon~~ kab~eye 
dallil bulunan radikal mumessıllere 
itimadını beyan eder.,, 

Karar sureti büyük tezahiiratla 
ve ittifakla kabul ediJmiştir. 

Celse, Marseyyez söylenerek ka • 

patılmıştır. 

KOMÜNİSTLERE HÜCIDI 

B
. ı·ç 25 (AA.) - Radikal sos 
ıyar , · . . 

l
·st partisi kongresınde B. Emıle 

pı . F 1 
R h 

komünistlerı, ransayı s-
oc e, . k 

1 kardeş mücadelesıne arıştır 
panyo · k 1 d t h · - rıılışına ve fabrı a ar a a rı-maga Y"" • 

kat yapmağa devam etmekl~ ıtham 
eylemiş ve bundan sonra . bır karar 
sureti teklifi okunmuştur. Bu karar 
suretindeki "Kırmızı ve beyaz fa
şizm mücadelesi,, kelimeleri çok al • 
kışla.nmıştır. Kongre azası Roche'un 
teklif ettiği karar suretinin aşağı 
daki son cümlelerini de alkışlamış • 
tır. "Eğer komünistler halkçı cep· 
hesi programını mütemadi surette 
ihlal etmekte devam ederlerse, radi
kal partisi, o zaman, 1936 Mayısın -
danberi dört sol cenah partisini bi
ribirine bağlıyan paktın komünistler 
tarafından yırtılmış olduğunu kay • 
detmeğe mecbur kalacaktır.,, 

Balkan Ekono
mik Anlaşması 
Atina, 25 _ Balkan Antantı dev

letlerinin Blov Ekonomi Konseyin -

Nümayiş apamadı'ar, 
eıs.era de Tevi\.L EdLdı 

Faşistlere karşı 1iddetle hareke
te geçen Belçika Ba1vekili 

Von Zeeland 

Çöplükte dolaşırken, Kahtane yo
lunun ilerisindeki müthiş faaliyet te 
gözüme çarpmıyor değildi. Amele ha 
rıl harıl yeni çöp karargahının yolu -
nu yapıyorlardı. Bu yol bittikten son 
ra, çöpleri, Kahtane deresine inen 
iki tepe arasındaki geniş çukura dök 
meye başlıyacaklarmış. Bir ameleye; 
yolun ne vakit biteceğini soruyorum. 

Omuzlarını kaldırıyor: 

- Böyle çalışılırsa, bir hafta sür -
mez! Diyor. 

Ve ben, birkaç bin sineğin 'kalkıQ 
kalkıp tekrar üzerine kondugu bu bu 
laşık çukuru gibi kokan yerde daha 
fazla kalamıyarak dönüyorum. 

ÇôP iŞiNiN ESASI 
Nereye dökeceğimizi bir türlü kesı

tiremediğimiz için, başımızda ekşi • 
yen çöpler hakkında, en iyi maluma
tı şüphe yok ki, İstanbul belediyesi 
temizlik işleri müdüründen alabile _ 
cektim. Beyaz badanalı muhteşem bi
naya, bir sinek. gibi, sessizce giri -
yorum. 

Fakat mUdtirü, müdür muavinini 
bulamıyorum. Odacıya: 

- Nereye gittiler? diye soruyo _ 
rum. 

Londra, 25 (Radyo) - Belçika fa 
şistleri bugün için 250 bin kişilik bü
yük bir nümayiş tertip etmişler, fa-
kat hükumet bunu yasak etmişti. Esrarlı bir hareketle başını sallı -

yor: · 
Faşistler nümayişte israr et-
tikleri için hükumet her ihtimale kar - Bilinmez ki. .. Çöplerin peşinde 

dolaşıyorlar! 
şı Reksistlerin, yani Belçika faşist • 
!erinin lideri Leon Degrell ile ayan ~ldığım bu cevaptan, temizlik iş • 
azasından ve Reks partisi ileri gelen l~rı ~~~ürünün iki ayağı bir papuca 
!erinden Kont Grünü tevkif etmiştir. gırdıgını anlıyorum. Ve öğrenmek is. 
Bununla beraber Degrell 250 bin ta- ted.iğim şeyleri, başka kanallara baş 
raftarı ile Brüksel üzerine yürünı.ek vurarak öğreniyorum; 

Bana verilen izahata göre, lstan
teşebüsünden vaz geçmiş bulunu • b 1 
yordu. u un bütiin çöpleri, 1 Eylül tarihlne 

ka. dar, birkaç muayyen iskeleden de-
Brüksel, 25 (A.A.) - M. Degrell, 

Reksistlerin büyük nümayişini idare ?1
ze dökülürdü. Beşiktaşta Hayrettin 

etmek üzere Sainte Gudule'deki ika- ıskelesi, Azapkapı, Unkaparu, bu is • 
metgahmdan çıkarken tevkif edil • kelelerin başlıcaları ;di. 
miştir. Evinin balkonundan taraftar Bununla beraber, Halicin hemen 
larına hitaben bir nutuk söylemiş - ~~tün iskeleleri, birer çöplük halinde 
tir. ıdı. İstanbul belediyesi, Marmara ve 

Reksistlerden ve ayan azasından Halici pislikten kurtarmak istedi. Bun 
Kont Gı·unne'de tevkif edilmiştir. ~an. başka, çöplerden, ilerde istifade 

Eski muhariplerin geçit resmi, sa ı~kanlarını düşünerek şehrin çöpleri 
at 10 da kralın huzuriyle yapıJrnıŞ, nı beUiba.şiı istasyonlarda toplamaya 
hiç-bir hadise olmamıştır. ~arar verdi. Zamanla., bu çöpler inhi-

Geçit resminden sonra şehrin mer lal ederek glibre haline gelecek; son
kezine doğru yola çıkan birçok Rek- ra da belki para ile dJşan memleket 
sisterlcr yolda Marksist . mukabil nü lere sattlacaktı. 
mayişçilerle karşılaşmışlardır. Her Geçen sene Frankfurtta toplanan 
iki taraf biribirine küfürler savur - temizlik işleri kongresinde, Istanbul 
muş ise de hiçbir arbede 0ımarnış- Belediy · · esını temsil eden zat, bu işin 
tır. , ı• Avrupa m . 

R k 
· t ü . il emleketlennde nasıl ele a-

e sıs n mayışç erin miktarı an- lmdığnu . . 
cak birkaç bin kişi idi. Jandarmalar . ' nasıl uhdesınden gelı.ndiği. 
la polisler sokaklarda devriye gez - nı uzu~ uzadıya tetkik etti. Ve Ista.n 
oıekte ve umumi binalarla sevkillce- b~l~ donünce, çöp meselesine şöyle 
y~ş noktalarını muhafaza etmekte - bı~ıstikamet vermek istedi: 
dirler. dök"~ndan sonra, hiçbir çöp. denize 

de, Pire nin Balkan devletleri için 
deniz ticaret merkezi ittihazı karar
laştrılmıştı. Dün dört devletin he -
yetleri Pirede ilk toplantılarını yap
mışlardır. 

. ulmiyecek ve bunların hepsi muh 
telıf enerkezlerde teksif edilerek top
l~ac~~· ilerde para bulunup ta bil _ 
yük çop fırınları tesis edileceği za _ 
mana kadar saklanacak ı 
Yapılan hesap, aşağı yukarı şu idi: 

di. 
Bunların hatta, yakılması da pek 

kolay olmuyordu. Nitekim, bundan 
25 sene evvel, çöpleri yakmak için 
yapılan tecrübe, iyi netice vermemiş 
ti. 

İstanbul halkı, yağlı maddeleri az 
isti~lak ettikleri, kafi miktarda et ye 
medikleri için evlerden toplanan çöp 
ıer ıçınoe gUbre olmaya ~rar madde 
çıkmıyordu. 

Bu tetkikattan belediyenin alıika· 
dar memurları, çöp işine değerinden 
fazla ehemmiyet verdiklerini, Istan
bul çöp randımanı hakkında boş ha
y~llere. kapıldıklarını anlamakta gc
cıkmediler. Şimdi, bu işin akademik 
tarafını bırakıp, pislik ve sinek gibi 
en korkunç ve en maddi iki tehlike 
ile uğraşmak mecburiyetinde bulu _ 
nuyorlar. 

kalan ]cara gözHi mnlu~ li' .:1 . . . t ,- ın o mesım ıs-
er, ne de amf'ar ağ-Llna ra. .. tlrrnr•n 

)i):«>cek hollu~undan çat1amas~ı ~
lerınden gelse h"r'lirine t"k t ·r 

d
. • er 

ye ırırler, hiri'•irina lınk . ·• • "'Crırm" r, 
rım:ı hunu )'nnnun-a imkl'ın yol- "'l-

ten koyunrlor, flf'r• •01 M'ı>ta:na 1 • 

nık ~·anık melemesini de dinliyen ol • 
maz. 

• 
lUao,;eri hıtYlltta her ferdin talli; hu 

koyunların ottan aldıktan nasibe hen
ıer. Levent hir koç katıldı~ı sürünün 
gidişi icahr lciise)'f! sr'kışrp kalır; cılrz 
ÇPlimsiz Mr ımmıfchur da ambar a!l~ 
zrn~ ra<ıt:ar. Dikkat edilecek nokta; 
hn ıste kım'>rnin kasti, ''ebali olma
masıdır. Art·k kovun tesad"'f .. ~· • , 11 un ken-
•nı tı a•·tırı]tfh "'llhar nihındn h -er-· . "' e~en-
ı~mı yer. he~"nme!li'tlni ll)"aklannın 

:ııltrn<l~ ~l-Tn~r. Z~mıHı to~un gibi koQ 
ta. atıldıgı lrnsede bir tutam ot ı · 

1 
çın 

me er durur. 
Aslına mutabıktır. 

Şehrin çöpleri, bundan sonra, Top- B 
kapı haricinde, yeni keşfedilen bü • -::===:======~· ~F'::E;,:L:;E:=K:._ 
yük bir çukura depo edilecek ve bir zerze' e 
de, yolu yaptırılmakta olan Kabtane r 

deresine giden boş araziye dökülecek Ü du 
tir. 

Anadolu yakası çöpleri için, öteden 
beri Kurbağahdere ve Fikir tepesı 

ilerisindeki uzun çayır en münasip 
yer olarak kabul edilmiştir. 

Şimdilik belPdiye temizlik işleri 

dairesinin elinde, 6 son sistem çöp 
kamyonu ile 15 eski kamyon ve 401) 
~adar çöp arabası var. Temizlik işle
r~nde çalışanlar da (825) i süpilrge
cı ve 370 i arabacı olmak üzere 
(1195) kişidir. Çöp arabaları için her 
mıntakada bir ahır bulunuyor. En bil 
yük tanzifat ahırı, Azapkapıdadır 
Edirnekapıda, Şehzadebaşında, Top~ 
kapıda da birkaç ahır var ... 

YENi ŞiKAYETLER 
.. Ne yazık ki, bu izahat, lstanbul 

çop toplama işinin iyi bir yolda r"' -
.. d.. •.. ) u 

ru ugune dair kimseye kanaat vere _ 
mez. 

Şehrin birçok semtleri, bu mev _ 

simde bile, karasinek istilasına ma
ruz bulunuyor. 

Bu arada, Ortaköyde, Galatasaray 
yatı talebeı:tini barındıran bina, milt

hi.ş bir sinek hücumu altındadır. 

Mektep öğretmenlerinden bir zat

la görüştüm. Bana §U acıklı tafsilatı 
verdi: 

- Beşiktaş ve Ortaköyde toplanan 
bütün çöpleri, mektebin hemen kar • 
şısrndaki boş arsaya atıyorlar. Mek
tebin içi, dışı bu yüzden sinekle dol
du. 

Oğret.menlerle talebe, dersleri bir 
yana bırakıp, sineklerle mücadeleye 
başladık. 

Fakat başa çıkmaya imkan var 
mı? Ne pencerelere gerdiğimiz tel, ne 

D'~iksar, 25 (Tan muhabirinden) _ 
un gece burada ikisi şiddetli olmak 

su t' l re_ ıy e altı kere zelzele oldu. Zelze-
lelerın şı"dd tl' . e 1 geçmesı üzerine halk 
~~~lu yerlerden derhal kaçışıp uzak
d_:. mıştır. Bu zelzele Ünye ve Re.sa., 
ıyede de duyulmuştur . 

• 
1stanb~l, 25 (A.A.) - İstanbul ra. 

s~thanesınden: Dünkü cumartesi gÜ· 
nu saat 16 yı 7 dakika 43 saniye geçe 
0.rta derecede bir zelzele kaydedilmiş· 
tır. Zelzelelerin merkez üstü İstanbul. 
dan 600 kilometre uzaktadır 

her gün sıktığımız filit fayda etmiy'0""; 

Sinek korkusundan yatakhanele~ 
pencerelerini açıp havalandıramıy 

tır, 

çocukları havası kapalı yerde Y t a ır • 
maya rnccbuı· oluyoruz. 

Talebeden 10-15 kişi ateı:ı.I' h ~ ı asta. 
lıklara yakalandılar Ren" k . · uz at'i te3. 
hıs konmamakla berab · 
rasineklerin taşıdıklar er, .bunun ka-
dan ileri gelen intanlr r :ıkroplar • 
olmasından korku ır hastdhk 

0 
yoruz., , 

teyanda Rober K 1 . 
kara ve shTi . k 0 eJ talebesi de 

sıne !erden .k. - . 
ler. Hisarlar içın· d ki .. • şı ayetçıdır 

e suprUnt.. ku 
yuları, sivrisinek u • 
miştir. yuvası haline gel • 

Bütün bu gözle .. 
lan misaller de .. gor~len, elle tutu-

. gosterıyor ki b . 
yenın temizlik 1•. 1 . • eledı-

ş erı müdü 1 ..... buçuk milyon liraya 1 r ugu, '1ir 
Yakın ma olacak .. 

a fırınları hül <;üp 
bırakıp, kara ve ~a~ı~ı bir kenara 
d h . sıvrısınek ~ f . 

a a kestırme tedb' 1 a ebnin 
ır erle ·· ·· 

meye çalışmak m b . onune geç-
:c urıyetindedir. 

Salahaddin GONGöR 
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TÜRKiYENiN EN BÜYÜK SiGORTA 
Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyati 

ŞiRKETi 
tamaman memleketimizde bulunan 

ANADOLU ÖZ TÜRK 
müessesesidir 

Sermayedarları : Türkiye iŞ ve Z i RA AT Bankaları 
tstanbul, Yenipostane karşısında, Büyük Kınacıyan Han - Telefon 24293 

~ahkemelerde 1 senede, 5 senede, 

"Hanım kız,, yakası açıl
madık bir küfür 

yagmuruna tutulmuş 
Fatihte Ortaçeşmede bir kulübede oturan Arapkirliler 

arasında bir hala deliğinin kapanması yüzijnden c:..ın gü
rültülü bir kavga çıkmış; biraz sonra da cürmümeşhut 
halinde tespit edilerek iş mahkemeye ; ~-setmiştir. Muha
keme, dün birinci sulh cezada hakim Reşit tarafından 
görüldü. 

Suçlu Hasan YeJJilimsi istiçvabın -~ 
da şunları söyledi: D • V •• ./: • 

.. _ Ortaçeşmede oturuyorum. Fa- Dlr r\.U/ ur 
kat ne sokağını, ne numarasını bili • İT G .. 
yorum. Boş arsada bir kulü~ir. tş- uç un 
te orada bir hali deliği var. Yolumun 
Uzerinde, rahatsız oluyorum. Bunu H aois 
kapatmak istedim. Ahmet, çaktığım 
tahtayı söküp attı. Beni de polise şı- Sultanahmet üçüncU sulh ceza 
ki.yet etti. Mesele bundan ibarettir, mahkemesinde bir hakaret davasına 
efendim. bakıldı. Kızlarağası svkağmda, Kız • 

Davacılardan Arapkirli Ahmet de larağası hanında oturan Mari dava. 
davasını şöyle anlattı : sını şöyle anlattı: 

- Şapkacı Aznıfin yamnda çalı • 
"- Anwtda bir hali var. Hasan o

nu kapamak istedi, ben: 
"-Mademki kapıyacaksm, bari bir 

şırdım. Haftalık meselesinde uyuşa -
madığımız için salı giinU işi bırak -
tım. Şimdi başka yerde çalışıyorum. 
Aznif benim ayrılışımdan müteessir 
olmuş. Dtın bC'n odadı yokken anne
min yanına gelmiş. Benim için ağıza 

Ağzından 

Altın Dişlerini 
Sökmüş 
Sultanahmet üçilncü sulh ceza hl

kithi Osman Tevhit, Hukuk Fakültesi 
talebesinden Muhlis adlı bir genci 3 
gün hapse mahkum etti. Davacısı Üs· 
küdarda Rum Mehmetpaşa mahalle· 
sinde Doğancılar caddesinde 36 nu · 
marada oturan Muazzezdi . 
Kadın müddeiumumiye şikayetini 

10 senede değil 
Sinemanın keşfinden bugüne ka
dar yapılan filmierin en muazzamı 

EHLi SALiP 
MUHAREBELERi 

CAnLAnAN BiR TARiH 
Sinemacılığın ve filmciliğin bir mucizesi 

şöyle anlatıyordu : 
"Ben yedi sene evvel bu Muhlisle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••rl 

tanışmıştım. Nikah k&ğıtlamnız da a
sılmıştı. Ortadan kayboldu. Sonra bir
leştik ve bundan 2,5 yaşında bir de ço 
cuğum oldu. Sonra beni bıraktı. 

Mahkemeye gittim. Nafakaya mah • 
küm oldu. Geçen gün yanıma geldi 
Bana bir cigara verdi. Cigara esr:ırl• 
imiş. Sarhoş oldum. Bu sırada elim • 
den bir imza aldı. Muhlis bir zaman 
!ar altın dişlerimi söktü. Onları yirmi 
beşer kuruşa sattı. Ekmek parası 

yaptık Şimdi dişsiz kaldım. Yaşım 27 
lise tahsili gördüm. Lisan bilirim 
Buna rağmen beni feliketten felakete 
sürükledi. Bugün de Sirkecide bana 
hakaret etti. Davacıyım. 

Hakim, şahitleri din1~dıkten sonra 
Muhlisi mahkum etti. Muhlisin mah· 
kıimiyeti tecil edilm\"tir . 

!pekçi Karılesler Şirketinden Cemil İpekçinin babası, Fahir İpek
çinin kayın babası, memleketimizin en eski ve maruf tüccarlarından, 
eski Hüsnü İntihap mağazası sahibi 

KANI iPEKÇİ 
~--------------------------------vefat etmiştir. Cenazesı bugiın saat 12 de Şişlide Bomonü tram-

vay istasyonundan Ebekızı Sokağında Kani lpekçi apa.rtımanın
dan kaldırılarak namazı T€-ş\'ikiye camiinde kılındıktan sonra aile 
kabristanına defnedilecektir. Mevla rahmet eylesin . 

lzmitte Bir Kız 
Yanarak Öldü BU ÇARŞAMBA GUNU 

MA TlNELERINDEN 1TIBAREN 

başkasını yap, sonra biz ne yaparız, 
dedim. Üzerime yürüdü, omu?Jarım -
dan yakalıyarak ağzına ge!en küfür
leri sakınmadan savurdu.,, 

HA.kim Ahmedin kansına : 
Izmit, (Husussi muhabirimizden) 

alınmıyan şeyler shyfomiş. Abdulla- B r Hırsız'ık Iz . M nd k" .. d .. ki Hafif yemekler - Piliç haşlaması - mitın a ıra oyun e yure er 
hm metresi demiş. Şimdi umumh.ane- yeşil saJataile, kabak bastısı, A~'Va 

SOMER Sinemasında 
Göreceğiniz ve dünyanın en hl· - Sen bu işe ne dersin? dedi. B d d · acısı bir facia olmuş, 17 yaşında genç " deki kadmlara bile böyle söylenmez. un an sonra ayni mahkeme e bır kompostosu. ~ artisU ı: M.\m Adı "Hanım }Qz,. olu Ah..OOlıı ~'

nsı asabt ve sinirli cevap ver~,~ 
- Ah. başıma gelenler hakim efen

di. Omrümde hiç böyle laf işitmedim. 
Körolası adam, ağtına geleni sövle -
yip durdu. Yakası açılmamış küfür -
ler savurdu.,. 

~~''"'~"~"~·-~'~·h~~~;::~~~~~'tfl~!fi~IB~~ifl~l""~rr~ ~ı:=ı~b~lr~ku~~~~r~· ........ .-...-r, fa 'konuştum. Bundaıı fenalık mı çı - - yeli, zeytin yaglı çalı fasulyeCJI, bak-
kar? Ben namuslu k.ıdmnn. Buma • kanından bir ceket çalarak kaçarken kayesi şudur:.. .. M f vl lava 

PlERRE .A.UMONT 
tarafmdan temsil edilen 

Yakalanan sabıkalı İsmail yedi ay Mandıra koyunde usta a og u --------------
danıa ceza veriniz . b hl · k l b ber ·~ h hkA ed'l · f Hasan sa a eyın arısı ı e "ra Taras Bulba Mercanda Sııfü:.noda:arı!'lda otu- afsS:.a~acek~~ ç,;ıpm~açı:~ken dük- dağa 'odun kesmeye gitmiştir 17 
ran suçlu Madam Aznif de kendinı A · d k l 

• ka• n sahipleri farkına varmıı:ıtnr ve ar- yaşındaki kızı yşe. ev e a mış ve 

Kadın çok sinirlenm•~ti MUtema • 
diyen titriyor ve söyleniyordu. Hl • 
kim: 

şöyle müdafaa ediyordu : ·ı d l t k i 
- Bay hakim. htn öyle demedim. kasından koşarak ceketi açık göz hır- yıkanmak makaa ıy e su ısı ma • 

Abdullahla t>t•ınıyormuş, Abdullah sızın elinden almağa muvaffak ol- çın, büytık ocağı, kat kat odunlar yı-
d 

..ı· H ... _ muşlar ve bu sırada yeticıen bck"i de ğarak, atqlemiı ve ateşi seyre dal-

- Yeter!.. Kili hanım. dedi . 
Sıra şahitlerde idi. ŞahitlPr Hasa -

nın küfrettiğini ve Ahmedin boğazı
na sarıldığını gördüklerini söylediler. 
Hasan beş gün hapse ve 6 lira para 
ceza.sına mahkum edildi. 

onun kocasıymış, e..1ım. em U<':n y .. 

bunu söylediı?im zaman Mari evde dt"- lsmaili yakalayıp polise teslim etmiş- nııştır. t t . lşte bu sırada genç kızm sarası u • 
~ldi. O da benim y.ınmıda çalışPn tır hmail, mahkemede : mUI ve zavallı, ateşlerin içinev düş-
Emineyle bana han'!r göndermiş. Gü- Be alın dım y • urd k müştUr. Evde kimse olmadıgmdan 
ya ben iki sene evvel nişanlnr.ı iğren- rd nAç k ad · . agm a O\lU· Ayşeyi kurtarmak mümkün olama-
dirdi~m için :ıyrılnmşım. $ımıiiki ko- yo um. r am an · ğı . kili h r 1 
cama iyi sanl"C'lkmışım Ben bıın • - Tut! Tutun şunu! diye bir ta - mış. kızca z bır yığın a me ge • 

Hastaneden Çalmış 
tan duyunca kanım beynime hücum kım sesler işittim. Biraz sonra da be- miştir. 
ettl·. Ann .. sinP gittim. Bunlan niçin ni tuttuklarını gördüm. Dedi. --d-.. k-k-.--..h-.b•.•taraf---d--1-d-

Cerrahpaşa hastanesinde, hastane
den bir kol saati ile manto çalan E
mine 2 ay sekiz gün hapse ve 58 lira 
para cezasma mahkUm edilmiştir. 

A . . . d . ldi ken u an sa ı ı ın an a ın ı-

so··ylediklerini sor·lu:n Ona küfretme- DUkk.i.n sahıbı elın e· yeşıl ren .. 1 . 1 d' S b·t .... . il d d gı· nı soy emış er ır. uç sa ı goru-
dim ceketı e memnun uruyor u . . . 
Mahkeme şahitleri dinledi ve Madam Dinlenen şahitler, ve bekçi hırsı- l~~ 1smail 9 ay hapse mahkum edil-

Aznifi üç giln hapse mahk\lm etti. zm İsmail olduğunu ve ceketin kaçar- mıştir • 
E 

laşm:ı.ştı: 
- Bir ate, vefsene ! dedi. 

Gece Yarısı 
- Olanlardan haberiniz yok sizin 

Bili.l Bey! .. 
Celil, eğer fazla ııcak olmasa, ça-

Kahvecinin uzattığı kibritle siga
rasını yaktı, bir şey söylemiyor, dü
şünüyordu; birdenbire bafmı kaldır -
dl: 
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damlayan şapkumı çıkardı, lllkemle 
nin arkalığının kenarına astı. Hırda 
vat arasında bir gölge gibi duran 
kahveciye seslendi: · 

-Baba, bana sıcak bir çay yap ..• 

Demli mi? 
Kahveci sırıttı: 
_Şimdi demlendirdim. Bil~ ~Y· 
Bilal, paltosunun yakasını ındir -

di; tırnaklannı hohla yordu: . 
- Ne berbat yağmur be ... Ustelı~ 

soğuk ta... Rüzglr, biçak gibi keaı
yor... Ciğerlerim dondu • 

Tek ampulle aydınlanamıyan ~
ne altının kuvetli alaca karanlıgı ı
çinde1 bir kedi miyavlamasını andı • 
nr bir ses duyuldu: . 

- Kar yağsa, bu kadar eoiuk ol
maz. 

Bilal, etrafma balandı: 
- Filor, sesin geliyor ama, kendin 

nerdesin? 
Balette çalışan genç kız, biribirl 

UstUne konmu• iki tahta andığın 
gölgesindeki bodur bir iskemleye bil
zülmüş, titriye titriye oturuyordu: 

Jf Clhm1" Y ESA"1 

cinin getirdiği çayı almıştı: 
_ Ne o, göz hastalığına nıı tutul 

dun! 
Genç kız, 9ikayetle mınldandı: 
- Aman Bilal Bey, siz de, her za

man, her ,eyle alay edersiniz. 
- Peki, ne oldun! Söyle. 
- Nezle olmutum... Başım ağn-

yor ... Çok üşüyorum ... 
Billl, sıcak çaydan bir yudum al

dı: 

- O, hepimizin bqmda... Buglln 
prova yok mu! 

Genç kız, kalkmıf, Billlin yanma 
gelmifti: 

- Prova, au.t birde idi .. 
- Saat ikiye pliyor. 
- U çe de gelecek, dörde de gele-

cek, yine prova olmıyacak aanmm. 
Genç kızın biraz mlnalı söyleyişi, 

Bili.il kuşkulandırmı,tı: 
_Neden! 
Filor, mantosunun yakaalle mkı 

aıla boynunu örtüyordu: 
_ Konuşmaların bitmesini bekli • 

yı, bir yudumda içip bitirecekti; f&9" 
km tafkm bakıyordu: 

- Hayır ola? ... 
Filor, eliyle kahvedlye işaret etti: 
- Durun, ben, anlatayım... Ben, 

buraya on ikide geldim. Sun'ullah 
Bey de gelmiftL 

Bilil, Sun'ullahm adını ifitince, 
elindeki fincanı kahveciye uzattı, a· 
y&4a kalktı ve acele sordu: 

- Sun'ullah Bey, burada mı! 
Genç kız, gözlerini yukan kaldı· 

rarak mi.nalı baktı: 
- Matmazel Fofo ile konu9uyor-

lar. 
Bilil, elini paltosunun cebine attı, 

çddrdek tesbihini çıkardı; k&flan ça· 
tılmıt, alnı buruşmuttu : 

- Fofo, Sun'ullah Beyden evvel 
m1 gelmifü, yoksa aonra mı? 

Kahveci lllardıya kanftı: 

yeceğiz! 
Bilal, çay fincanı elinde. baka kal-

- Orasını bilmiyorum ... Matmazel 
Folo1 fuayye tarafından girmif .. 
Sun'ullah Bey, bir kahve ısmarladı, 

yukan çıktı. Kahvesini odasına gö· 
türdUm, oduında bulamadım, etrafa 
ııeslendim, Matmazel Fofonun odasm 
da imiş ...• 

m1'b: 

- Mevl{lt, uğradı mı~ 
-Hayır! 

- Sabahat? 
- O da uğramadı ..• 
Bilil, bir sokağa açılan kapı tara -

fına, bir de sahneey çıkılan merdive
ne baktı, karar verememiş gibiydi, 
tekrar yerine oturdu, kendi kendine 
söylenir gibi mırıldandı: 

- Bu havada bir yere gidemem ... 
Fi}or, Bil&le aokulmuftu, ya1vo.ran 

bir sesle sordu: 

-Kuzum, Billl Beyciğim .. Ne var! 
Ne oluyor! .. Bari, biz de anlıyahm ... 

Bilil, tikainmif, pbi homurdandı: 

- Rezalet. .. 

Genç kız, Bllllin omuzunu okfU· 
yordu: 

- Kuzum Billl Beyciğim, söyle ... 
Bize de yazık oluyor ... Madem. pro· 
va olmıyacaktı; neye bizi çağırıyor· 
lar! .. Herkes evinde otuna. fena 
ı:nı? •. Arkad&flar geldiler; baktılar ki 
prova yok, kimi evine gitti, kimi de 
sinemaya .... 

Bil&l, Filor'un sızlanma.ma aldı-

rıt etmiyordu: 
- Enayilik etme, een de kalk git. 
- Nereye gideyim? 
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maalai:s filminin bt1yük Mh.,.t. 

gidersen git! perde açıktı. Bili.1, kulisin kenanndan 
- Evim çok uzakta ... Sinema için geçti, rampa yaklaştı; gözlenni lma· 

de para ister. rak karanlık salona baktı. 
- Bir aftosun da yok mu! Güzel- On sırada kimaeler yoktu; uka il• 

kızsın da... ralarda tek tük gölgeler lumılclaııJ. 
- Benim aftosum da yok... yordu. 
- Bunu da ben bulacak değilim BiW, karanlıktaki gölgeleri, iyi_. 

ya. .. Sokağa çık, qağı yukan bir do- çemiyordu. Rampm kenarından a,a • 
l&f. Ondan bol, ne var? ğı, ön ııra koltukların yan aralıtma 

- Ben, öyle kızlardan değilim. atladı. 

Bili.l, kahveciye bağırdı : Şimdi, gözleri daha iyi görllyordu. 
- Sen, bana, bir fekeri u kahve Sağda, localara yakın koltuklarda O· 

yap. turanlara baktı; açık renk mutam· 
Filor, Bili.lin. ~ilnU oquyordu: basından '"balet,, terden Faniyi tanı
- Kuzum ~ıli.l Beyciğim; ne olu- dı. Bllll, fqırdı; a,ağıda, FU.,r, bun· 

yor, anlataana. A...... ktıkl h tn'- bir 
Bili.l k li lann _,... • çı annı. epe "' 

• ~enç ızı e yle !tti: tarafa 1avuştuğunu eöylemiftL 
- Çe~ıl ~ımdan dinini 1ever- Bllll, aol tarafa baktı; fuvayeye 

sen ... Şımdı, sana da mı dert anlat· açılan kapıya yakın ortada.ki koltuk· 
malı. İşte prova yok, evine kalk rıt. ta Q IFla" b '-•••' • '-

Q"d · • Ç -.ı. q,__. Vernl1' aonuıu-
- ı enm de prova oluna? O •· yorlardı. Bilil. bunlan tanıyamadı. 

man da ceza keserler. . __ , ı. ..... ıuklarmı b" ...n.ı genlf INMOnun UUV" lr IU' .,., 
Billl, hiddetle ayağa kalktı: doll.f&n linai mırıltılan dinledL Biri, 
- Çıldırtacakam, beni.- vakit vakit luçkJl'IYOrdu. Billl. allı· 
Sahneye çıkan merdivene yUrlldtl yan da var galiba! diye dU.,tlndU. 

ve kahveciye 1e1lendi: Bllll, tiyatronun arka kapımnclan 

- Kahvemi yukanya getir. girip te Fllor'la kon\lfllllYa batladıil 
Dar, kıvrık merdivenden çıkarken dakikadanberi. tiyatroda, bir ''h&dl· 

düşünüyordu; Mevliit, Sabahat, gel- ~ .. kokwau aezmı,ıı. Onun, JÖZÜ, 
memiş ... Sun'ullah öğleyin gelini,... burnu, kulaklan. bu havayı, hemen 
Prova yapılmıyor ... Sun'ullah, Fofo bir nezle slbi kapardı. 
ile konuşuyor.. Bunlar, ne demek! BlW. en önce, tiyatronun semlıll· 
Ne oluyoruz? tınclen k\ıtkultynftı. Soğuk. 1"'· 

Kulise çıkınca durdu; aahnenln or murlu havada. uçak altJanna •IİI • 
- Buradayım, Bilil.. .Sizin beni 

görmemeniz bir şey değil; çUnkU, 
ben kendimi görecek halde değilim. 

Bilal, i*emleye oturmUf, kahve • 

- Ne konuşmaları ... 
Kahveci de, seuiz adımlarla yak-

Billl, paltosunun ö't,,Untı çözdft, ce
ketinin cebinden pakeflni çıkardı, bir 
sigara aldı, kahveciye: - F.vinA git. ıienmaya git, nenıye tasındaki ampul, kar kö1' yanıyordu; [Aıbm ftl'] 

i 

' 
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Gündelik gazete Son Haftada 
Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

T , h d fı" • Haberde. fikirde, anm e e • . i . d"" ... t aamım berteyde temız. uru . ' 
olmak. kariin gazeteıı olmaya 

çabtınaktır · isimleri 
§ünün ptese-;i-;;q 
Bir Ege seyahati 
münasebetile. 
Münakalat işlerimiz. En Cok 

İnsanlar bugün o kadar çok gezi : 
h-ı:ne ve atı-"orlar ki ,·aşayı~•'\rmın _... ., ' ,, . ı· t asn den-

&iıı bakımdan m.ınaka a . 
e, o . . .. rinde eheınmı-

Be yeridir. Bu_ ışın uz;afia Vekaletin
yetle duruldugu da, "dürm-·· 
de bir Münakalat Umum Mu 

1 
gu 

bulunması, demiryonarına, şose e~~· 
transit yolunda kamyon ,.e otob~s 
nakliyatına, ya.km ve uzak ~apur ış-

Gecenler 
letmelerlne gittikçe ~n hır ehem~ 
tni T t . Umesile sabıttır. Yalruz, b •l l A1~U ' ~ e '\er "kli "" "rül [ • • ..ı ı _, 
faaliyette, iki şeyin eksı gı go • l-...!h~"""~ı ":,.:_..;.;,..--::-;:: 
tnektedir: da.ki ftanın en mühim 

ı - Vapurlarla trenler aras_?.1 H aha" diıeleri sıraım • 
irtibat ve a.I&ıkamn kifayetslzlfgı, Al 

dere da yer alan l tal ya • .. • 2 - Memleketiınbde de son . -
1 O,'lln:ao konuıı.maları mu • ce mühim ve kıymetli bir ro " .. ,, manya ~ · b" k re 

hususi otobüs ve kamyon lşletmele • him bir şahsiyetı. diı~ Bu 
rinin ta.mamen ~ıboş bf!1LkdmMI·e dah tebarüz ettır ... 

k ı ca bertaraf • a l 1 Harıcıye Birinci noksan o ay tstan- &ahsiyet, ta ya d 
dil bilir Meseli. Ban~ ~ C' o ur 

e . ......-.r akpmlan Nazırı Kon. t ıyanbelki .de 
bula cumartesi ve ..--- •--:-den C o 

ı.-•buld .u.uu-ı Kont ıyan ' Dı Ba· vapur kalkmaması, n- 1mesl an· § 
Bandırmaya hergün tren ge . vazı- dünyanınç~~ ~n~enüz 33 
laşıJması güç bir nı~una bir· kanıdır. un b .. 
yet gayritabii olduğu için. u .... dınn• yaşındadır. ltalyanınlinud-

~·dnftnTOr ve ~ kadd tını e e tok yolcular .. _.,, vakit ve par• tün mu era . . 
otellerinde bo!J yere BaJıkesir. tutan Sinyor Musıolim, 
B&rfediyorıar. Ban~ gibi mü· onun kayınpederidir · . Y. e 
Edremit, Ayvalık ve ıerlmizin böyle ltalyanm genç Harıcıye 
hiın ve ı;engin yer bırakı1mL111oı Nazırı ileride kayınbabası· 
günlerce 1stanbuldan ayn k 
d ~ d ğildlr nın mevkiine geçece en 

o,.. u e ah. zannedildigyinden l r 
lk ur kuvvetli namzet sayı ıyo · inci m z . ' 8 0 misallerle 

~k ehemmlyelldır. un G enç Kont Ciyano -
l.lılataynn: A.ywhk ve nun babası, Kont 

Çanakk&le. Balt= baştan~ Kostanzo Ciyano İtalya • 
lımir saııasında bozuk ve rn "'" t::ınrnTrc;: c.:~hc;:1tu:>t--
~emmel, baZl81 kısmen · . • .f fen arasındacıır. Bır ara -

.. f ı· ,e.., Nafıanıu ı - "d" llıilae de şose aa 1} "J t> , ı . . Iık muvasalat nazırı ı ı. 
-i bfi liale gelnııstir. ' . . · tihar edebileceg ' Bugün milli meclısın reı -

:&lisaı olarak ele aldığım bu zeytin, sı"dı"r. Mu""him hadiseler vu-
t ve hububat 

'~-·· tütün ,pala.mu " k t !anmaya ou.um, k çok ı~ ve hareket ku buldu ça op 
nuntakasında.rdıpe onun için bu şo • davet olunan mecliste, o, 
Bebepleri va r. .m. k 1 D çenı·n ka 

ilhl Yolcu ve l wo. yu· · kse ses e u -
seler üzerinde m m , ba .' cı 1 

yat "rtırilZ ki onlaruı şan • rarlarını herkesten evve. 
=~ozi:.::na kJl.Dlyon 'e otobüsler- alkışlar. Oğlu Galeazzo Cı 
ledir yano muharrir ve gaz~te • 

• otobüsle ilalktık, Hav- cı' olarak yetı· şmiş, pıyes Edremltten 50 kilometre 
ranı geçtik; ~~;=1~1 otobüsün fe- muharririri olarak tanın -
kala, bir dar ra "rdük Onlar- mış. Daha sonra diploma
na halde çarpıştığım go v.;ıannıak siye intisap etmiş,~~ 1930 
dan biri bir uçuruma ~ü1le bir da Duçenin sevgılı ~zı 
üzere tken mes'ut bir araJıaruD ön Edda ile evlenmek bahtı • 
ağaca takıldığı için 1 paha • • . 
ve yaıımm hurdahaş o ~bir ölüm- yarbğına ermıştı. . 

ı · dekiler mulıakkak c· ano Duçenin kızile 
ama çın f"rlerin ikisi- G enç ıy , k 
den kurtuldu. Sebep: Şo 0ntzamlamıa evlendikten sonra Uza.~ Şar • 
llbı de kulla.nm• usul: vv: çarpışan o- t bir ltalyan konsoloshanesıne ta· 
tama.men riayetslzllği fenni ku· ;n olunarak kısa bir zaman çalış
tobüs tasJalda.rıD.JD sonsuz tıkta.n sonra 1ta.Iyanm ilk propa-

anda Nazın oldu ve bu suretle I-
•urlan. aıı'laJ'aSl g devlet adamları arasında 

Ç kamyonla.mı 111 talyanın arpışan gül" ünçtü. En 
feci ve ayni zamanda . wlnin m:ılı mevki aldı. 
trıütekimll Anıerika'D teknig .. • d 

iler uzerın c, 
•ulü olan o canım . ~ selim 
lpt"dailigın·· 1>ecerlksizliğin ,akb 

l ' bariz nümU· 
\ı'e zevkle istihzanın en .. .. Biri· 

riler gorduın. 
lleleri olan karose Uğrll döşemeleri, 
ilin içindeki eğri b dalJlma yerleş· 
§oför söküp arab&DIDbofluğa otm ka
tiıilıniş ve bisıl olall JkmJa.. 
dar köylü kadın ve çocu!°, !.w Is-
. bUtilD maııas e 

l'ile beraber , Bir manzara 
tifı tıkmlf, doldunDOI· edeni ye • 
1_. · 'UG.l'llm hiçbir 111 
ili, ona dtln.r- Kafesle nak· 
,.._ , ---dUf edilemez. A 

&uıde ~ rahatı ve sıhhi ,arı 
lediJen ta'VOklarm 
ia.rı daha tyid~ beni götUreD 

Ayvalıktall (&tlçtik otobtise ve-
btr kaptJkaçtınıD içi t.ddmı tJklDD 
lilen acayip isim) da dört 

dolduktan maada. .ı.m: çamurluk 
3'olcu aldılar, m~. Balıkesir 
'b.erbıe bindi llblJD bir ko-
3'ohuıun yan yerinde ':az orada lo -
llak yeri var. Bir açık kazanıyor, 
"-.nta acJIUŞ ve hayli para kapısı ö • 
~· Otımanlar. ~kantaJLlll )luhaıkkak 
llthlde )>eş otobus saydıJJI· ~iyor. Bu 
ki RÜnde on on beş tane." .. z kadar 
~. bir hat üzerinde iki ~bile her 
~oleq demektir. TrenleriJJI 0-
'-rnan bu kadar yolcu bulıLJJllYor · 

U 1 rln birinin damında 700 ldJo 
t;ob 

8 ~ve tavanın çökerek içlnde-
yttk v hlik i n11k yakındı. 
kileri ezmesi te es ..-

• 1 plA.... göre tahdit edilen 
Fennı c.a .ıaı-

·ük miktarından çok fazla. 
yolcu ve) ani ve muhakkak teh-
smr bile alS:aht oJmryan tren ve va
Uke mevzuu --.4-.. ı .. rda özetti· 

gibi sağlam vaaı- g 
pur tıtfzllkle, bbıa inşaatındaki ~k-
~atalar yttzttndeıı can ve mal ıt · 

ihtimallerinin son derece azlığına 
;:ukabD, 0 pJıada tatbik ettiğimiz in
zibatla. her zaman bl~ok insan ve 
on binlerce lira sermayeyi. tehdidi al
tında tutan bu otobüs ve kamyon !a
allyetinln anarşisine mtisamaha gos
termemiz arasında dehşetli bir tezat 
varda· 0 1&1uul• acele tedbirler alın 
maamı ook JUmm)o gördüm. 

Bu tedbirlerin bir talimatname De 
t.esblt edilmesi ve Nafta mtlhendl~le
rinln tatbikata nezaret etmesi müm
kündür. YolMJ ta.~ryan karoserilerde 
fennen aranması lhnngelen mukave
met ,şekil ve eb'at, yolcularm emnl· 
yet ve istirahati if;in icap eden ~artfar 
ve vasıflar tesbit ve tatbik edibneU· 

. antta mühim görtllen hat.ala'' 
dır. ~ ) 

G eçen bir haf tada uimleri en çok iıitilen hep •~Y?•İ 
ıahsiyetler 'llmuf tur. Bunlarda'! ltalya .. Harıcıye 

Nazın Kont Ciyano en baŞta gelmektedıd Hejuz ::; r:ı· 
nnda genç bir diplomat olan Duçe'nin amah .'' er ın 
~eyahatile dünya gazetelerinde ön planda ba ıs mevzuu 
oldu. 

• • * 
Leon Blum'un adını altı yclanberi pek çok ifi.tiyoruz. 

a • • b .. ""k b'r buhran Fakat geçen halta Fransız Baıvekılı 11~ ı E 
atlatmış olmakla atlı etraJında genif neşrı>:at y~pı:Jı.. · 
ğer radikallerin kongresinde Blum aleyhbınd.~kı d~~1ıa!.' 
teskin etmek mümkün olmasaydı Blumu ugun uşmırş 
görecektik. Fakat, tehlikeyi atlattı· 

1 o\' * 
Belçikacla bugün laş!st hareketi tJar. F~istler~n lideri 

Degrell hükumete kar,.. ~i del etle hareket~ geçmış bulu
nuyor. Belç:ka hükumeti ele faşistlere goz açtırmamak 
için sıkı tedbirler alıyor. l ıte bu ıebepl~ okuyucularımı· 
za Degrell'i de tanıtmayı doğru ve yerınde bulduk .. 

------------------~~--~' ----'-~-oN ___ a_L_u __ M ___ ı Onun bu mevkıe gelmesile şöhre
ti aldı yürüdü. Habeş harbi esna • 
sında bir taraftan Italyan Propa • 

gandasını yapmaya çalıştığı gi~i 
bir tayyareci sıfatile Habeş harbı
ne iştirak etti ve harpte muvaffa • 
Kıyetn uçuşıar, Keşlller, bomoarcıı-

ma.nlar yaptığı için harp madalya· 
sı ile taltif edildi. 
Habeş harbi bittikten sonra ~a-

binede deruhte ettiği birkaç 1 a • 

kanlığı bırakan Sinyor Mu !ini 

Dış Bakanlığını da damadına ver • 

di. 
Bir aralık Kont Ciyanonun ba-

bası, Sinyor Mussolininin en liya.· 

katlı halefi sayılıyordu. Genç Ciya 
110 Duçeye damat olduktan ve ikti· 

dar mevkiine geldikten sonra, hü

kumet reisliğinde bir inhilal vukuu 
takdirinde bu mevkie en liyakatlı 

halefi sayılır oldu. 

Daha önce bu mevkie layik gö • 
rülenler, ltalyanm eski Dış Baka· 
ru ve bugün Londra Büyük Elçisi 

Grandi ile eski hava nazın ve şim

diki Libye umumt valisi Mareşal 

Balbo idi. 

Kont Ciyanonun yıldızı parladık· 
tan sonra bunların yıldızı sönmüş 
sayılıyor. 

da, mevcut vasıta adedi ve k8"ılan· 
ması istenen ihtiyaca göre, mahallf 
fen heyetlerince itlnerer, fiyat tarl • 
fesi ve husul &eyrilsefer nJzamlan 
hazırlanması ~k faydalı Qlur. 

Şoförlerin keyfi olarak tatbik et • 
tikleri hareket saatleri ve bilet fiyat· 
lnn akla hayret verecek derecede lsa· 
bet.~lzdlr. BalıkMlrden Çana.kkaleye 
kadar olan 280 kilometre mesafeyi 
adam ba.-;ma 25 kuruşa lw1Ar kat· 
etmek gibi rekabet çıl~lan her· 
gün görülen hallerdendir. Anadolu • 
nun başka yerlerinde ve hele Trakya
da vaziyet bundan daha fenadır. 

Memleketin iktmadl hayatında ba 
kadar büyük rol oymyan otobüs ve 
kaJ11YOn1a.nn ba~kö vuty..tlerlnde 
bırakdma.81 halkın selimet, lsttraııat 
ve menfaati baknnmdan olduğu ka· 
dar tedbinlzllk, blldsfzllk, ve !JdDf· 

ınız)okla bil'\'-Ok IJOför ve patronlann 
ınühbn bir milli serveti boş yere heba 
etmeleri cephf'Sinden de cai% ıöröl • 
memelidir. Çelik em Nafta Veklllmi , 
zin bu derde de ~re bulmakta ~ecik
mh-eceğlne itimadımız vardır. 

A. N. P. 

B u hafta içinde mühim für 
siyasf buhran atlatmak 

dolayısile nazarı dikkati üzerine 
çeviren Fransa Baş\'ekili M. 
,15.mm, geçen ttazıranaa ışnaşma 

~eldiği gündenberi mühim işler • 
le, mühim vaziyetlerle, ve mühim 
buhranlarla karşılaşan ve sava • 
şan bir siyasidir. 

K..ndisi 64: yaşındadır ve 1919 
d1nbcri Fransa parlamentoıı.ıında 

~lışmaktadır. llkönce edebıyata 
merak sardırmış ve yazı yazmağa 
heves etmişti. "Mermi" adını taşı
yan bir mecmuanın başmuharriri 
idi. Dreyfüs hadisesi. onu edebi
yat ve estetik dünyasından çeke
rek siyaset alemine sürükledi ve 
Blum, Jean Jaures ile birleşerek 
Humaniteye yazı yazmağa haşla
dı. 

Blum 1914 de nafıa müsteşan 

idi. 1919 da sosyalistler partisinın 
başı oldu, meb'usluğa seçildi. 

1914 de Büyük Harp koptuktan 
sonra Fransız Kraliyetçilerinin 
gazetesi olan L'Action Française 

başmuharriri Maurras. Jaurese 12 
kurşun sıkılması için neşriyat 

yapmağa baı;ılamış ve Jaures'in öl-

dürülmesinden senelerce sonra 
ayni adam 1935 te sıranın 

"Blum"a geldiğini anlatarak 

"Blumu, arkasından vuralım!,, 

tarzında yazılar yazmıştı. 

1935 senesinin Şubatında Blum 

az kaldı, Jaures'in akıbetine uğru

yordu. Blum, taarruzdan yarala • 
narak kurtulmuş ve ertesi gün 
Maurres, katle teşvik suçundan is
tiçvap edildiği zaman ''Muvaffak 
olmamak yüzünden müteessifim. 
Karşınızda yalnız katle teşvık cür 
münden sorguya çekilmek benim 
için bir zillettir.,, Demişti. 

Nihayet 1936 Haziranında 
Fransanın iş bagma geçen Bluın., 
Fransız ihtilalindenberi eşini gör
mediği bir siyaset adamı olarak 
görUndU ve Fransa.da demokrasi • 
ye Yeni bir can vermek istediğini 
gösterdi. Onun §imdiye kadar yap 
tığı işleri hepimiz de biliyoruz. 
Kırk saatlik mesai haftası, kol
lektif mukaveleler, silah imalatı 
nı rniltneştinnek, Fransa bankası· 
nı ıslah etmek. nihayet frangı u
cuzlatmak, gümrük tarifelerini 
tenzil etmek v. s. v. s .. 

Oldu .. Olduuu! 

1 

Şem'i Molla 
Oldu 
Abdülazizin "Kezubi" lakaph bir 

şe)'hislimı vardı. "Kezup" demek c;ok 
yaldn söyl!yen, mübalağa ile l'alan 
söyliyen adam demektir. "Kezubi" _ 
nin adı Hasan Fehmi Efendiydi. o 

'. zamanın Konya \'iliyetinden türemiş
' ti. Galiba Kırşehirdendi. 
1 Kezubi Hasan Fehmi Efendi Ab

dillazlze, şehmdeliğlnde ders okuttu. 
Padisah olduktan sonra da imamı ol
du imamlıktan .1a ;rekıen şeyhis18.m-

' ! lığa geçti. Kezubiain birinci şeyhis -
! lamlığı t2S5 tedlr. Vç buçuk .,ene sür 

1 
müştür. Birinci ~eyhisliimlığmda .. l·a~ 

1 
hğı ha),rlı iş ilk fnas yani kız ruştı-

1 

ye meldPhini aç-nak olmm;tur. 
Kezubi tuhaf bir adamdı. Kabaıuıba 

ı idi. Karşısına kiitlbi "Napolyon" Mol
j ıay' ahr, t~ra..ian, taşra n~iplerinden 

gelen kağıtları okutur. düriişt, edep 
harici lisanla "NaıM.ıl)'On" Mollaya ce
vaplannı rfi.kte ı>ttirirdi. 

Zavallı "Napolyon" Molla t"Zllir, 

1 

büzülür, c.e\·apları imla ede.r, fakat o
da8ma ('ekilince Kezubinin kaba.saba 
sÖ:derini bertaraf edip kağltlan yenil den kaleme alır, zarifane üslfıp ile, 
\.'akar ve edebe ii.yık surette yazardı. 

"Napolyon Molla" kimdir? Bilir mi
sinb? 

Yanan Aclliye daıresinin Aya.o;of~·a-
Onun başkanlığı altındıı t;.alıı;ıan ya hemen hemen bitil'lik denecek ka. 

halk cephesi hükumeti son günler- dar \'akın bir karadı ~ardı. Bu kanat 
de radikallerin komünistlerle teş- ta evkaf nn.areti )'erleşmi~ti. Odala -
riki mesaiden ürkmeleri yüzün . rın dördü "Mahkeme) Teftişi Evkafa" 
den bir sarsıntı geçirdi. Fakat tahsis olunmm;tu. Teml·iz reisi Kama 
Blo.m bu sarsıntıyı da atlatmağa batlı Ömer Hilmi Efendi, Şeyhislim 
muvaffak oldu ve halk cephcsinı .Erzurwnj Hü8eyio Hili;nü Efendi, 
bir kere daha kurtardı. türk~e hUmiyen v .. galiba Ebülhüda

Blum. modern san'at meraklısı- nın adamlanndan olan bir Arap Hü-
seyin Hüsnü Eff'n;Ji de bu dairelerde 
kaza , ·aziff•si ~i.>rıoüslerdlr. Daire~·e 
girilince tw\·eıa kalem odası gelir, ya
nıba.';mda kalwe ocağı bulunurdu. 

dır. Ona dair ele ne geçirebilirse 
toplar ... Fransanm büyük devlet 

adamı Richelieu ve biiyük edibi 

Anatole France gibi kediler<' pe- l\lüfettiı:; efendinin, !'lonra mUs~-
restiş eder. Şöhretine tapmıyacak nn ve en sonra da Mahkemei Tf'ftişl 
kadar gürültü, demagojiye ı:;apmı- Evkaf Kassamının o<laın ,·anlı. Kas

Yı> r>ı:• it.. dı>mced" ı:;cr~fli •e bir fik. 

re kör bir taas. pla ballanmıya
cak kadar genlı kafalıdır. Sohbeti 
tatlı, fakat sl>zü o kadar milnak
kah söyler ki içinde geçen bütün 
noktalı ve noktasız virgüller" ve 
noktalar gözüniizün önüne gelir. 

sam ı>fendhiin oda.,.ı gayet kü~iik ve 
J,;ayet dardı Bt; dar \.'e küçük odada 
ahlAkan bUyUl ve yüksek olmn·an bir 
hi.klm efendlci' idareten \'e 

0

kazaen 
çoluk ÇO('uk işlerine, yetimlere, tf"t'e
kelere bakardı. işte bu kiiçiil< , , iiz • 
siiz \'e dar odacla oturan hakimi~ adı 
"Napol~·on )lolla" idi. Asıl adı neyıU 

1 11 hilmiyorum. Herke!i onu Napol~ on 
1 'r C. iK t:.1 .L 'tolla diye çağır.ı·dr. 

_____________________ __. 

B elçikada faşistlik yepyeni 
bir teşekküldür ve bu te • 

şekkül her şeyden fazla Degrell a
dını taşıyan gencin eseri sayılı -
yor. 

İtalyan faşizminin şian bir de
met çubuktur. Alman faşizminin 
şiarı, çengelli maçtır. Belçika fa

şistlerinin şian ise bir süpürge

dir. Ve bu süpürge Belçika fa. 
şistliğinin maksat ve gayesini an
latıyor. Belçika fa~istleri mcmle-

Napolyon Molla -:ok wkiydi ,.e fa
kat c;ok dala\·ereclydi. 

Napotyor. Molla, Çamlıcada efendi
.inin köşküne yakın otururdu. Sabah 

kalkar ka:kmaz Rnlgurlu~·a koır1mak. 
efı>mlisinin harrm(len (ıkmu~n fn

tizar etmek ilk işfl·di. Kırşehirli 
Şeyhlslam H a s a n F e h lb l 

Efendi selamlı~a çıkın<'a Bolw • 

lu ahçrba~ı önUn .. bir tf:psi da:r&Pdı. 
İçinde eski okka yüz dirhem pastırma 
üzerine döJiiilmü~ ,.e kınlmış on yu. 

ketteki suiistimal, memleketin şi- ~uı:1a, bir somun ekmek bulunur, ~y 
kayetlerini. ıztıraplarını silip sil - hıslam ef Pndi bir hanılooe bunlan 

pürmek istedikleri için süpürgeyi yuvarlar, sonra da katibine döne~k: 
kendilerine şiar edinmişler. 

Belçika faşistlerinin başındaki 

henUz, yirmi yedi, yirmi sekiz 
ya.şiarında bir gençtir. Fakat o da, 
başka memleketlerdeki fa~iı~t 1i • 
derler gibi yüksek sesli ve kuvvet-

li bir hatiptir. Kendisine yUz bin
lerce taraftar teminine hizmet 

eden en büyük amil de hitabetin
deki kuvvetidir. 

Belçika faşistliği son umumi 

seçim esnasında kuvvetini göster
miş ve Belçika parlamentosunda. 

kendine saygıya değer bir mevki 

temin etmiştir. 
Belçika fagistlerlnin bununla 

kalmıyarak daha ileriye gitmek 
ve iktidar mevkiini ele almak ia

tediklerl apaçık görllnilyor. 
Bu yüzden Belçikada bir sUrU 

kanşıklıklar ve hUk(lmet ile fa
şistler arasında bir sUrU musade
meler vukuu bekleniyor. 

Neticede Degrell mi kazanacak, 
yoksa hükftmet mi? Henılz belli 
olmıyan budur. 

Degrell muvaffak olursa, Bel
çikanın müstakbel diktatörU sa
yılmak lazım gelir 

- Oh .. Oh .. Elhamdtt!lllah, yarabbi 
çok şiikür. Karnım doydu, derdi. 

Sonra sıra manıu.tı dlııleıqeye ~ 
lirdi. Kaha leh...,.fllle. ·aha &özlerfle 
maruzat cevaplarını Napolyon Mon.a 
va im•a ettirirdi. 

Uç buçuk "eni' rilrec ŞP~·hfslibnJık 
sonuna erdi. Kezubi Hasan Efenıtl 
1291 senesin~ kadt r mazuı kaldı. Bir 
abah Babıali mUidrcileri Çamhcatla 

Kt~ıklr\•a.. 'Kısıkl• knrMinde Rnlınırtıı. 
ra çık&J:f'ldller. DrsarPt!t-1' J:f'tirdilf'J" 
Hasan Fehmi Efendi lkıncl df'fa 1 · 
;-ak şe. t.lslam olmuı:;tu. nahıali :": 
deciler bah1'1şl.-,rir.I ahp stlttikte · 

R F h n son. 
ra asan f' mt Efend.· k'tf,.st sUrıf· 
Köşkttntln g\hı rfoiusuna 

8 1 
u. 

e8 f'nerek: 
- Molla.. Şem'I Molla... 1" lla 

" Diye ha~·kırdı. Dokuz ktıı-: _;:_ 
EsmarUttevarlh" 1 ~·~· en, 

la da kx..ı..ı·- yazan Şem'I Mol-
"9•unlln kafesini stıı-dtt: 

- Lebbeyk. Lebbeyk omU.--- ! 
Lebbeyk ... dedi. ..... w.uım ··• 

lla..41&11 Fehmi Efendi: 

- Oldu oldu. Şem•ı Molla oldu 
Dedi ve kafeal indirdi. Şenı•ı M':;·· 

Anadolu kazaskerh•dl. Nannı ' ~ 
ı ti1:kl · r• Yon Moı a ' peynire Jstkar ~h: b 
VPre'·t bakıp bo:\'llunu b" 'ktUu rnatıa 
çekti. · u ve l~l nı 

Abdurrahma" Adil EREN 
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Fenerbahçe 
Vefayı 
8-0 Yendi 
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Bergün 
sır lfikaye Bir Aynlık Hikayesi 

\.. ______ __,..._ ______ ~ 

Birinci küme takımlarının ilk Beşikdaş 3-1 Slüeyma
nıyeyi Yendi 

Uzun bir yolculuktan sonra evi
me döndüm. Kapıdan girer girmez 
beni karşılıyanlara karımı sordum. 
"Gitti" dediler. Kafama bir şey in
miş gibi ~ersemledim ve mırıldan -
dım: "Gitti ha! .. " 

Peride Celal 

başka kadınlarla evimden hatta şe • 
hirden uzaklaşıyordum. Bunu da iti
raf edeyim ki, nerede olursam olayım 
geride beni dalına vefakar sevgisi ile 
bekliyecek, o ince kumral kadının 
olması bende derin bir heyecan ya
ratırdı. Onu ne zaman aldatsam i
çimde garip bir sızı uyanırdı. O gü
zel kurşuni gözlerin arkamdan na • 
sıl azapla nemlendiğini hatırlıyarak 

üzUlilrdüm. Onu seviyordum. Fakat 
beni, başka kadınlara, zevke, sefahe
te çeken gizli bağlar vardı ki bunlar· 
dan kurtulmak elimde değildi. 

maçlar. dün yaplldı Fenerbahçe stadında dün ilk mü
sabaka ikinci kümeden Beylerbeyi ve 
Kasımpaşa takımları arasında cere-

Odamda kendi kendime kaldığım 
zaman paltomu, şapkamı çıkarma -
dan öylece bir iskemleye çöktüm. 
Garip bir hisle gözlerim odanın ka· 
pısına takıldı. Bana öyle geliyor ki, 
evden yalan söylediler. O bana bir 
oyun oynamak istedi ve şimdi kapı
nın arkasındadır. Biraz sonra güle
rek içeri girip boynuma atılacak, bir 
denbire ümitle titredim. Kapının 

tokmağı oynamıştı. Yavaş yavaş a
çılınca, içime derin bir hüzün düştü. 
Eşikte annem duruyor, yüzüme si
temle bakarak elinde tuttuğu küçük 
bir zarfı uzatıyordu. Mektubu elin
den alınca: "Şimdi postacı getirdi." 
diye, mırıldanarak, kapıyı çekip git
ti. Umidimin boşa çıkmasının acısını 
elimdeki mektuptan almak ister gibi 
zarfı avucumda buruşturarak palto
mun eteklerini savura sawra odanın 
içinde dolaşmaya başladım. Bir ara
lık pencerenin önüne gelince durup 
dışarı baktım. Hava kapalı ve yağ
murlu. Yaprakları dökülmüş bir a
ğaçta iki serçe titriyerek biribirine 
sokuluyor, evin önünden kıvrıla kıv
rıla uzaklara doğru uzanan ıslak yol
lar bana şimdi çok şeyler hatırlatı -
yor. Kaç yıl evvel karımla gene yol
da bir tesadüf bizi biribirimize yak
laştırmıştı. O zaman bahardı ve o, 
güneşin serptiği tatlı ışıklar içinde 
titriyen pembe şeftali çiçeklerinin 
altında oturmuş, kumral, ipek gibi 
parlak saçları ince uzun yüzüne dö
külmüş , kitap okuyordu. Ayak sesle
rimi duyunca başını kaldırdı. Çocuk 
bakışlı, içleri pınl pırıl aydınlık bir 
çift güzel kurşuni gözle karşılaştım. 
Birdenbire duyduğum derin hayran -
!ıkla olduğum yerde kaldım. 

Hilal 7, 
Beykoz da 

4 sayile 
yenildiler 

Dün üç saha.da birden bi
rinci küme birinci takımla -
rının liğ maçlarına başlandı. 

Taksim sahası 
Taksim stadyomunda ilk oyunu 

!kinci kümeden Davutpaşa ile Do -
ğanspor oynadı. 2-1 Doğansporun 
galibiyeti ile biten maçtansonra Gü
neşle Hilal takımları sahaya cı.ktı

lar. 

Günef - Hilal 
Hakem Şazi Tezcanrn idaresinde 

başlıyan maçın ilk dakikalarında iki 
taraf ta muntazam ve şuurıi.ı bir o -
yun çıkaramıyordu. llk maçın ver -
diği yadırgama içinde oldukları his
eolun uyord u. 

Güneşliler rakip nısıf sahaya gi • 
rip çıkmak itibarile rakibinden da -
ha canlı görünüyordu. Hilil akınla
rı açıklarda olduğu zaman dana ge
niş ve daha de.marke idi. Fakat orta
ya top gelince, üç ortanın ya vaktin
de yetişememesi, yahut topu iyi kul
lanamamaları dolayısile tehlikeler 
çıkamıyordu. llk devreyi 2-0 bitiren 
Güneşlilerin ikinci devrede de daha 
müessir oyniyacakları zannı b.ilü.m

di. 

İkinci devre 
lkinci devrenin ikinci dakika.amde>. 

Hilalin soldan indirdiği top, Güneş 
kalecisinin elinde kaldı. 

Beşinci dakikada sağdan sola ge
~en bir akının havadan gelen pasını 
Hilalin sol açığı ofsayt vaziyetinde 
içeri soktu. Tabii bu gol sayılmadı. 

lkinci devrenin ilk ki, maçm üçün
cü golil idi; tbrahim yaptı. Merkez 
rııühacim oyniyan Salahaddinin ver
diği güzel pas sağiç mevkiinde ya -
kahyan lbrahim düzgün vuruşile ta
kımının üçüncü golünü yaptı. 

Dördüncü golü sağiç Necdet ken
di başına kalenin hizasına kadar so
kularak yaptı. 

Beşinci gol; solaçık Rebü topu or
taya doğru getirirken Hilii.1 müdafi -
terinin yerlerinde mıhlanıp kalmaları 
neticesinde merkezden akan oyuncu
ların serbest bulunmaları yüzünden 
Salahaddin tarafından yapıldı. 

Altıncı gol ~öyle oldu: Soldan çe
kilen korneri sağiç mevkiinde yaka. -
lıyan Melih ortaya kısa bir pas ver
di. Ortadan kaleye çektiler iade edil
diği sırada Güneşliler bir daha. çek -
tiler ve altıncı golü yaptılar • 

yan etti ve mütevazin bir oyundan 
sonra Beylerbeyi 3 - 2 galip geldi. 
lSTANBULSPOR - TOPKAPI 

Günef - Hilal maçından bir enstantane 

lzzet Muhiddin Apağın idaresinde 
başlanan oyunun ilk akınını yapan 
Topkapılılar, Haydarın ani ve sıkı bir 
şUtüyle kolaylıkla birinci gollerini 
yaptılar. Bu beklenmiyen golden Is
tanbulsporun açılması ümit edilirken 
bilakis Topkapı hakimiyeti ele aldı 
ve bir serbest vuruştan ikinci golü 
kazandı. Bu sayıdan sonra canlanan 
Istanbulsporlular Aziz ve !smail va
sıtasiyle üstüste iki gol kazanarak 
vaziyeti 2-2 yaptılarsa da Topkapı

lılar Salıihattinin şahsi gayretiyle bir 
gol daha yaparak yine üstünlüğü al
~ıl~r ve ilk devre 3-2 Topkapının ga
lıbıyetiyle nihayet buldu. Ve ikinci 

nebilecekleri bazı seyirciler tarafın -
dan bekleniyordu. 

Galatasaraylılar ise ekseri takıl
dığı Beykozla yapacağı bu ilk maça 
eski kadrosundan iki eksikle şöyle 

çıkmıştı: 

Avni - Lütfi, Reşat - Salim, 
Hayrullah, Suavi - Necdet, Eşfak, 
Gündüz, Bülent, Danyal. 

Görüyoruz ki, Galatasaray hücum 
hattının en seyyal oyuncularından 

olan Haşimin yerini Bülende vermiş
lerdi. Sağ muavin Kadrinin Ankara
da bulunması da onun yerine Salimin 
getirilmesini icap ettirmişti. 
Maçı anlatmadan evvel bu değişik

liğin dünkü maça nazaran gördüğü· 
müz muvaffak ve gayri muvaffak 
taraflarını gözden geçirelim: 
Haşimin yerinde oyniyan Bülent 

sağiçin geriden aktığı hücumlerde 
Haşim kadar onunla anlaşamıyordu. 
Bir de hat çıkış halinde ve hep bir
den hücumda olduğu zaman topun 
sağdan sola veya soldan sağa akta
rılmasından marke vaziyetlerde kalı-
yoıilu. ~ 1:1."k-ını.\\.1.ı'l\.'\-.:r-. .u.u.ab.o."Uu ~· 

için derinlemesine indiği vakitler ka
leye yaklaşmak süratinin daha faik 
olduğunu gördük. 

Kadrinin yerinde oyniyan sağ mu
avin ise, büyük sürati sayesinde o -
yundaki gençliğini bazen kapıyan, 

bazen çok kendini vererek atılması 

yüzünden çıkışlarında frensiz kalan 
vaziyetlerde oynadı. Bu çıkış fren -
sizliği dolayısile Salimin toptan uzak 
kaldığını ve kendinin alabileceği top
ları rakibinin kaptığına şahit olduk. 
Maamafih yan muavin oyuncularda 
ilk şart olan büyük sürate malik ol
ması bu oyuncunun ilerisi içiD ü.mit
li bulunmağı emrediyor. 

Maçın tafsil atı 

ta.saray hücumlarını oyunun icabına devrede Istanbulsporun iki sayısına 
göre daha iyi kullanmaya başlamış- mukabil üç gol yapan Topkapı müsa
tı. Nitekim şuurlu gayretlerin seme- bakayı 6-4 galibiyetle bitirdi. 
resi hemen göründü. FENERBAHÇE _ VEFA 

llk gol Sı:a. • ~nün son müsabaka.sına gel-
Merkez mühacim Gündüzün rakip mıştı. Adıl Girayın idare ettiği maça 

nısıf sahanın yansından fazlasını aş- San Lacivertliler _ Hüsameddin _ Le
tıktan sonra verdiği pasa fırlayan bi~ - ~azıl - Cevat _ Aytan _ Reşat _ 
sağ iç Eşfak Galatasarayın ilk golü- Nıyazı - Naci - Ali Riza _ Esat _ Fik-
nü kaydetti. ret şeklinde çıktılar . 

Bu golden sonra Galatasaray em- Oyunun ilk anlanndan itibaren ha-
niyetle oynamıya başladı. kimiyeti alan Fenerbahçeliler Vefa 
İkinci gol kalesini mütemadi bir surette sıkış _ 

Sol iç Bülent sahanın yansına ya- tırmağa b~ladılar . 
km bir yerden aldığı pası ortalıya - 15 inci dakikaya kadar bu sıkı taz
cakmış gibi sürerek Beykoz müdafa- y:ika dayanan Vefalılar nihayet Na -
asını kalelerine doğru geriletmeye cinin pasiyle Esadın şütünden birinci 
muvaffak olduktan sonra önünde a- golü yediler . 
çılan serbest sahada topu kontrol ede Devrenin sonlanna doğru Niyazi -
ede kaleye daha yaklaştırdı. Ve ora- nin pasından Ali Riza, ikinci golü ve 
dan yine ortaya verir gibi yaparak harikulade bir oyun çıkaran Fikretin 
Beykoz müdafaasının ve kalecisinin şahsi gayretiyle üçüncü gollerini yap
dikkatlerini başka yere aktararak tılar . 

Hayatım çılgın maceralarla geç -
mekteydi. Çapkınlıklarım dillerde 
hikaye olmuştu. O beni görür gör-

ikinci golü yaptı. Ve ilk devre 3 - O Fenerin galibi -
Birinci devre 2-0 Galatasarayın le- yetiyle nihayetlendi. İkinci devre baş- mez en uzun maceramın başlamak 

t~in~~t~evre ı8lıc1?ı~l~cf~-cYıWJ>~YıPor AıY fif- ~ 2}8P~lfHr 1ınzflHH11 o'iı«tıJı~~J: 
!Ik Beykoz akınını iade eden Gala- za yasıtasiyle dördüncü ve beşinci taştık. 

tasaraylılar soldan merkeze geçir . golleri naci vasıta.siyle altıncı, yedin- Sıcak bir yaz gtinü, çayırların içi-
ci ve sekizinci say\ları çıkardılar ve 

dikleri topu Gündüzün yerden bir şu- maÇ ta 8 _ 0 San Lacivertlilerin üs- ne uzanmış, otları kopararak eğleni-
tile üçüncü kere kaleye sokmuş oldu yor, biribirimize bakıp gu··lüyorduk. 

tünlüğ"iyle nihayet buldu • 
lar. 1 Bu üçüncü golden sonra Galatasa- BEŞ KTAŞ STADI 
rayın hücum hattının, bilhassa mer- İlk oyun Feneryılmaz - Ortaköy a
kezden sağ açığa kadar olan tarafı rasında yapıldı ve 2 - O Feneryılma
güzel top kontrolleri ve iyi hücum zm galibiyetiyle nihayetlendi. 
açışları göstererek oynamaya başla- ANADOLU - EYÜP 
dı. Halit Galibin idaresinde yapılan 

Dördüncü Galatasaray golü, mer
kez mühacimin soldan alıp sağ içe 
verdiği bir pasla sağ için ayağından 
çıktı. 

Bu suretle Galatasaray ilk tehlike· 
yi atlatmış oldu. 

Cürmü Meşhut Kanununun 
tatbiki lazım! 

bu maçm ilk devresi mütevazin ge -
çerek sıfıra sıfır beraberlikle netice -
lendi . 

!kinci devrede rüzgarı arkasına a-
lan Eyüp penaltıdan birinci gölü ve 
arkasından şahsi bir akınla Zekai va
sıtasiyle ikinci golü yaptı ve oyun da 
2 - O Eyübün galibiyetiyle nihayet -
tendi. 
BEŞİKTAŞ - SÜLEYMANİYE 

Sadi Karsanın idaresinde başlanan 
oyuna Beşiktaş Mehmet Ali, Hüsnü, 
Faruk, Hüseyin, Rifat, Fevzi, Cemal. 
Refet, Nazım, Şeref, Eşref şeklinde 

~ 

çıktı. 

Karşılıklı akınlarla geçen ilk an -
\arda Süleymaniye sağ açığı şahsi 
bir sürüş ve sıkı bir şiltle takımı 

Birdenbire elime hafif hafif tokatlar 
atarak, hiç beklemediğim bir sual 

sordu: "Ne zaman evleneceğiz?" şa
şırarak başımı kaldırdım. Gözlerin
de öyle bir sevinç vardı ki, birdenbi
re sanki dilim tutuldu. Ona ne deli 

gönüllü, serseri ruhlu bir insan oldu

ğumu anlatamadım. Yalnız yavaşça 

mırıldandım: "Sen ne zaman ister • 
sen ... " 

Işte onunla böylece evleniverdik. 
Muhakkak ki tanıdığım kadınların 
en iyisi idi. Onda öyle bir masumi
yet, öyle bir ruh güzelliği vardı ki, 
beni hayran ediyordu. Herkesin 
"Sende kalp yok" dediği şeyi bende 
yeniden yaratmıştı. Onu hakikaten 
seviyordum. Geçici bir arzu ile de· 
ğil. Fakat buna rağmen eski itiyat
lanm, arzularım bir türlü yakamı 
bırakmıyordu ve onun güzel gözleri
nin arkamda yaşlı ~aldığını, çok ıs
tırap çektiğini bildiğim halde sık sık 

Biribirine sokularak titreşen iki 
küçük serçe havalanınca eskiyi yeni
den yaşıyan başım önüme düştü. El
lerimle yanaklarımı kuruttum ve 
böyle çocuk gibi ağlamayı kocaman 
bir adama yakıştırmıyarak ayakları-
mı hiddetle yere vurup gülmeye ça
lıştım. O zaman elimdeki mektup 
yere düştü. Eğilip aldım, isteksiz is
teksiz açtım. Fakat okumaya baş
layınca olduğum yerde irkildim. Mek
tup ondan, karımdandı. Şöyle başlı· 
yordu: 

"Artık tahammül edemiyeceğim, 

anlıyorum ki, tamamile evine döne
ceğin zaman daha pek uzak. Benim 
yanımda daima trenini kaçırmaktan 
korkan telaşlı bir yolcu vaziyetinde
sin. Fakat artık kararımı verdim. 
Bu mektubu sana gönderdikten son-
ra daha iki hafta bekliyeceğim. Eğer 

gelirsen artık burada tamamile kal· 
maya karar vermişsin demektir. 
Dönmezsen seni dışarıya çeken bağ
lan hiçbir zaman koparmaya mukte-
dir olmıyacağıını anlıyarak gidece • 
ğim." Mektubu bitirince hemen zar. 
fın üzerine baktım. Gittiği adreste 
beni bulamadığı için geri, sahibine 
iade ediliyordu. Elimi alnıma ,·ura
rak: "Ah keşki vaktinde bu mektu
bu alsaydım." diye, esefle mırıldan
dım. Sonra düşündüm: Acaba bütün 
serseriliklerimden vazgeçip dönebile
cek miydim? Bu bana muhakkak g~ 
bi geliyordu. Onu öyle seviyordum 

ın Bilyük mtıraplar ıçınde ıki ay ge
çirdim. "Alla.hım onsuz yapam'iyaca· \ 
ğım." diye, ağhyarak etrafımı şa • 
şırttığım günler çok oldu. Fakat s°" 
nunda gene eski maceralarıma dön· 
ciüm. 

Şimdi karımla ayni şehirdeyiz. Işi
tiyorum ki, yeni evlendiği adamla 
pek mes'utmuş. Biribirimize tesadüf 
ettiğimiz zaman selamlaşıyoruz. iki 
eski dost gibi... Fakat onun güzel 
kun;ıuni gözleri artık üzerimde öyle 
tabii, heyecansız dinleniyor ki, şaşı • 
nyorum ve garip bir heyecanla sar
sılarak anlıyorum ki, onu büsbütün 
unutmak elimde değil. Bununla be
raber o mektubun elime geç gele-
rek bana ve ona ne büyük bir iyilik 
ettiğinin farkındayım. Şimdi yeni -
den daldığım serseri hayatıma devam 
ederken arkamda ağhyan bir çift 
sevgili kurşuni göz bırakmadığını 

için içim ferah... Karımın artık ta
mamile beni unuttuğunu, bir başkası-
na bağlandığını da düşünerek mu • 
azzep değilim. Çünkü bu hareketi 
öbür adamla mes'ut olduğuna deli • 
let ediyor ve ben onu hala ayni şef
kat ve sevgi ile sevdiğim için saade
tile mes'udum. Güneşin son sayısı olan yedinci go

luSağ açığı Melih yaptı , 

Galatasaray - Beykoz 
Milli kümeye ayrılacak dört takını 

içinde bulunmak gayreti ve arzusile 
takımına mümkün olabildiği kadar 
~ekidüzen vererek dün Galatasara -
Yrn karşısına çıkan Beykozluların ne
tameli bir oytm oyniyacaklan, hat -
ta Galatasarayın dünkü takımını ye-

Hakem Nurinin düdüğile Beykoz -
!ular candan hücumlara başladılar. 
Galatasarayı apansız bastırmak ve 
bir devre devam edecek bu maçların 
ilkinde iyi bir netice almak enerjisi 
san siyah formalıların Galatasaray 
nısıf sahasında sıksık görünmelerine 
sebep oldu. Beş dakika Beykozun hü
cumları ile geçtikten sonra Galata.sa
rayın ilk akını sağdan açıldı. Fakat 
üç ortanın vaktinde yetişememeleri 
yüzünden bu hücum müessir bir va -
ziyete giremeden Beykoz kalecisinin 
ellerinde neticelendi. 

Bu ilk hücumdan sonra ekseriya 
sağ taraftan rakibini zorlamaya baş
lıyan Galatasaraylıların akınları sağ 
iç Eşfakın sağ açık Necdetle kapalı ve 
sıkışık iken paslaşmak tecrübelerile 

Dünkü maçların devamınca bazı 

seyirciler tarafından haklı veya hak
sız hakemlere ve oyunculara karşı 

mütemadi bir surette bağırılan ağır 
sözler cürmümeşhut kanununun stad 
yomda tatbike ba.şlanılmasını elzem 
kılmı13tır. Böylece maçları efendice 
seyredenlerin kulakları ve hakemler -
le oyuncuların haysiyetleri kurtul -
muş olur. Ve bu hem spor hem seyir
ci tarafından lüzumlu ve zaruri bir 
tedbirdir. 

hesabına bir gol attı . 
Devre ortalarında Nazmı üst Us

te iki gol yaparak taknnmı mağlubi
yetten galip vaziyetine geçirdi. 

Uşakta Atatürk Büstü Turnuvası 

kendiliğinden duruyordu. 
On beşinci dakikaya doğru Gala -

• 

t 'enerbahçe • Vefa maçından bir görünü, 

Hakemler toplanıyor 
Geçen hafta yeni antrenörün ne -

zaretinde saha idmanı yapan fut -
bol hakemleri bu akşam saat 18" de 
Beyoğlu Halkevindeki mıntaka mer
kezinde toplanarak teknik münaka-
I şalar yapacaklardır. 

Erzincana Odun 
İt hali r esak 
Erzincan (Hususi muhabirimiz-

den) - Şehrimize odun ithali yasak 
edildiğinden, odun kaçak gelmeğe 
ve gayet pahalı satılmağa başlan -

1 mıştır. 
Şimdilik burada odundan başka 

birşey yakmak imkansız olduğun

dan, bu imkanı temin etmeden evvel 
yasağı tatbik etmek, kaçakçılığı teş· 
vik eylemekten ve odunu fiatlandır
maktan başka bir işe yaramıyacak 

ırtbi görünüyor , 

Ve ilk devre 2 - ı Süleymaniyenin 
mağlllbiyetiyle neticelendi. 

!kinci devre Cemal vasrtasile bir 
gol daha yapan Beşiktaş müsabaka
yı 3 - 1 kazandı . 

Konyada Mahsul 
Satış Fiyatlan 

Konya (Hususi Muhabirimiz · 
den) - Konyn.<ia bu sene huğda~ 

mahsulü çok bereketlidir. Mahsulilnu 
tarladan kaldırmış olan köylü, buğ · 
day satışma b~lamıştır. 

Bir kısım köylü ise fiatm yüksel -
mesini beklemektedir. Sert buğdayın 
kilosu 5,20, beyaz buğdayın kilosu 
4,20 kuruş üzerinden muamele gör · 
mektedir. 
Arpanın kilosu 4.20 kuruştur. Yu

laf bu sene azdır Yapağının kilosu 
50, san tütiğin kilosu 100, koyun de
risi 100 - 120, keçi derisi 70, sığır de
risinin kilosu 50 kuruştur. 

Ufak Ergenekon idman 

Uşak (Hususi muhabirimizden) -
Şehrimizin Turan İdman Yurdu . 
Gençler Birliği, Ergenekon idman 
yurdu klüplerinin birinci ve ikinci ta· 
kımlan arasmda, Halkevinin koydu . 
ğu Atatürk büstü tornuva maçlarına 

yurdu birinci takımı 

başlandı. 
İkinci takımları birer sayı yapa • 

rak berabere kaldılar 
Ayni klüplerin birinci takımlan ds 

karşılaştılar. Oyun 2 - ı Ergeneko· 
nun Ustünlüğü ile bitti 

l 
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Her J_dımda Tarih 

Mitltat c.,,,.ı 

Yerin Üstünde ve Altında 

Yirmi metro derinde 
koca Bizans var, 
fakat üstünde 

biz varız 
lstanbulun imarı hakkında timdiye kadar ,.hircl, belediyeci, mi

mar ve ,...un olmak Uııro birçok f&hıalarla ıörUftüm. Sır da 
muharriri• prUf"'8nln faydalı olao&iını dU,Unürken, birdenbıre ak
lıma uo
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lstanbul 
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romanının muharriri f&İr Mithat Cemal ıeldi. Der

hal kendiıine mUracaat ettim vı "'Oç lıtanbul., müellifinden bır dör
dUncU lstanbulu ne f8ki:de tasavvur ıttiiini sordum. 

Mithat Cemal eline kalemınl aldı ve töyle ba,ladı: 
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ycaat meydan ıntlan bir lıöfe 
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Memleket 

Röporfaiları 

Pamuk diyan, portakal cenneti AJanada Yeni istasyon 

Adantı: (Te§Ti
nievvel) -

A da nanın 
çalışkan, 

mUnevver, ateş 

li bir gençliği 

var. Hep genç-
ler, milli kal -
kınına için 

~dana Gencliği 
Hassas GenClik 

elele vermişler bir zincir olmuşlar. 
BUtün istihsal sahası, çalışma sa
hası, bu gençliğin elinde hergün bi
raz daha genişliyor ve sağlamla -
şıyor. Milli meseleler, vatan mese
leleri bu gençler arasında daima 
hara.retle münakaşa ve tetkik edi
liyor. 

Atılgan, cevval gençler! Kafaları 
daima işliyen, daima hareketli genç· 
ler! .. 

Mccl!sin en genç meb'usu bile 
Adanalı değil midir? 

Bir genci takdim ediyorlar: Ki
bar, zarif bir deliaknlı. 30 yaşında 
ya var, ya yok. 

- Bay Kn.s.ım, Halkevi Reisi ... 
Ayni zamanda çiftçidir. Büyük a
razi sahibidir. A vrupada tahsilini 
ikmal etmiştir. 
Başka bir genci daha tanıtıyor

lar. O da henüz küçük denecek 
bir yaşta: 

- Bay Sabri! Tayyare Cemiyeti 
Reisi. Ayni zamanda çiftçidir. Va
si mikyasta pamuk ektirir. 

lşte pamukçu Fazlı Meto geli
yor. Uzerinde beyaz bir elbise, a -
yaklarmda beyaz aya.kkıtbılar, ba,.. 
~unda beyaz bir şapka var. -Gayet 
anlayışlı, bilgili, .A vrupada tahsili, 
ni bitirmiş kibar bir genç. Adana 
ınıntaka.smda ilk defa bü.}iik mik -
yasta 12 binden fazla ağaçlı • bir 
portakallık \iicuda getirmiş, yakın 
şarkın Yafa ve Dörtyol da dahil 
olmak üzere en büyük portakal 
bahçesini yapmış. Vasi mikyasta 
pamuk zira.ati ile meşglllmüş. 

Işte Coşkun geliyor. Biliyor mu
sunuz bu Coşkunu? Tanır mısı -
nız bu Coşkunu? Kendisiyle bir 
çeyrek saat konuşursunuz ve bir 
daha yanından ayrılamazsınız. Yük 
sek bir san'at kabiliyeti vardır. 

Mükemmel artisttir. Enfes heykel
leri vardır. Harikulade dekor ya.
par. Gayet artistik fotoğraf çeker. 
Her san'a.t eseri kurulurken mu -
hakkak Coşkunun fikri alınır: Ay
ni zamanda iyi bir gazetecidir. 

Zaten kardeşi Nevzat, Türksözü 
gazetesinin tahrir müdürü değil 

midir? Adana.da dilz makinede bas
tığı gazetesile vilayetler içinde en 
çok sürüm temin eden bir gazcte
ııiıı başında değil midir!, 

B u ve bunun gibi gilzide ve 
çalışkan gençlerin isimleri

ni burada nckadar saysam bitire
miyeceğim Hepsi benimle, evvela 
gurbete gelmiş bir yabancı .. mem
leketlerine misafir olmuş bır fert 
diye, ayn ayrı meşgul oldular. 
Sonra da Seyhanm dertlerini, yaşa
yışını, hayatını, peyizajların~ gaze
teme aksettirebilmem için ellerin

den gelen yardımı yaptılar. Ada -
nanın fena taraflarını kapamadı • 
la.r. lyi taraflarını methetmedi -
ler. Bana yalnız yol gösterdiler ve 
çok bitaraf bir şekilde hareket et
tiler. Kendilerine burada alenen 
teşekkür etmeyi bir borç teli.kki e
derken Adananın böyle gençler e
linde bulunmasını memleket namı
na iftiharla karşılarım. 

lgte bu Adana gençliği en kUçUk 
memleket meselelerini daima bil -
yük bir hassasiyetle karşılıyor ve 
bunun Uzerinde milnakaşa etmek
ten zevk alıyor; eğer kendi gördük
lerinin, bildiklerinin aksine bir id
dia serdedilirse derhal hırçınlaşı -
yor ve bu iddianın aksini ispata 
~alışıyor. 

• YAZAN: 

Mümtaz 
Faik 

AdanaJa portakal bahçc1eri bu 
gördüğünüz kanallarla ıulanır 

Sıtma meselesi de böyle oldu. 
Ben bunların nekadar sıtmadan 

müşteki olduklarını bildiğim için 
yaralarına basmak istedim:. 

- Canım, dedim, siz izam edi
yorsunuz. O kadar sıtma yok di
yorlar. Nedir bu telaşınız! 

B ulunduğum mecliste birçok 
pamuk müstahsilleri, çiftçi -

ler vardı. Hepsi birden derhal a
yaklandılar: 

- Ne? dediler, sıtma yok mu? 
Hepimiz bu sene hastalandık. Iş
çilerimiz kezalik. Bu sene arazimiz
de çalıştıracak işçi bulamıyonız. 

Tabiatile bu yüzden işçi yevmiyele
ri fırladı. Mübalağasız diyebiliriz 

ki bu fırlayış asgari iki mislidir. 
Eskiden günde 50 kuruş alan bir 
işçi şimdi kat'iyyen yüz kuruştan 
aşağı çalışmıyor. Istersen verme. 
O zaman çalıştıracak adam bula
mazsın. Bu sene Seyhan mmtaka. 
smda birçok işçi, sıtma yüzünden 
memleketine döndü . . Buraya ha
riçten bilhassa Kayseriden, Bor -
dan, Niğdeden çok işçi gelirdi. 
Bunlardan bir kısmı sıtmaya ya
kalandı ve çalışamadı. Bu yüz _ 
den pamuk maliyet fiyatlan da 
yükseldi. Çiftliklerimizde bir ay 
muntazaman çalışan amele yok. 
Hastalanan gidiyor ve yerine baş
kasını aramak mecburiyetinde ka
lıyoruz. Sözlerimizi tevaik için si
zi çiftliklerimize, köylerimize götU
relim de vaziyeti gözilnUzle görün! 

U fak bir misal a~Iatal~: .sıt
ma mücadelesı mucıbınce 

biz çalıştırdığımız ameleye kinin 
tedarik etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu mecburiyeti seve seve yapıyo
nız. Çünkü işçinin hastalığa tutul
maması, bizim de en cok istediği-

miz bir şeydir. Bizim hepimizden 
her sene ayn ayn kinin parası 

topluyorlar. Çalıştırdığımız ame • 
lenin miktarınn göre herbirimiz 60 
lira, 70 lira veriyoruz. Bu paraları 
iki ay evvel aldılnr. Halbuki kini
ni ancak şimdi veriyorlar. Bunu 
şimdi tevzi edip te ne yapacağız? 

..ııtma mevsimi geçti. Pamuk kısmen 
toplandı. Bu olsa olsa ancak gele
cek sene için bir tedbir olabilir. 
Halbuki bu kininlerin esaslı bir 
mücadeleye girişilirken derhal tev
zii lazımdı . Maamafih biz gene uh
demize düşen vazifeyi yaptık. He
pimiz ayrıca kinin aldık ve işçimi
ze dağıttık. Fakat sivrisinekle de 
her yerde mücadele edemeyiz ki ... 

Küçük bir misal daha: Adana 
Hnlkevi, köycülük kolu, 

sıtma ile mücadele için kendi ba
ı;nna faaliyete girişmiştir. Evin 
doktorları, mücadele heyetleri var
dır. Köycülük kolu heyeti her haf
ta otomobille köy köy dolaşmakta 
ve her türlü hastalığı d6ktorlan 
vasıta.sile tedavi ettirmektedir. 
---auıttt-Oli:mt. Tll:Uln-'"za~~ 

ilave ediyor : 
- Köylere gittiğimiz zaman ev

vela köylüler bunu paralı bir mua
yene zannediyorlar ve hastalarını 

meydana çıkarmıyorlardı. Fakat 
vaktald doktorların para al
madığını, ilil.çlarının bile bedava 
dağıtıldığını gördüler, o zaman 
bütün hastalar meydana çıkarıldı. 

!laca muhtaç olanlara yanımızda -
ki ilaçlardan tevzi ediyorduk. E
ğer o ilaç yanımızda bulunmazsa 
kendisine reçete veriliyor ve bu re· 
çete ile o ilacı bedava temin et
mek imkanı hasıl oluyordu. Köy
cülük şubesi köylerde toplu bir 
halde 1010 hasta tedavi etmi§tir. 
Bunlardan 200 den fazlası sıtma

lıdır. 

Bu hesapça demek bakılan has
taların dörtte üçü sıtmalı çıkmış
tır. Bu da yukarda sıöylecliklerimi· 
zi tevsika yarar • 

B u sene Seyhan mmtakasrn
dan sıtmanın yayılma.sına 

bir sebep tc geniş su birikintileri
ne ilaç dökillememesidir. Alaka -
darlann ifadelerine göre bunda bü
yük bir zorluk vardır. ÇilnkU ba
tak yerlerin, büyük su birikintile
rinin içine girip te buralara mazot 
veya Paris yeşili dökerek sürfeleri 
imha etmenin imkanı yoktur. Bu
nun için mücadele kenarlara mak
sur kalmaktadır. 

Bu sözlerde şimdiye kadar ku -
rak giden havaların mücadelede 
mühim bir unsur olduğunu ispat et
meye kafidir. Hava yağışlı gidin
ce mücadele gevşemeye mecbur 
J<almış, çünkU yağışlı havaya göre 
tedbir alınmamıştır. 

Fakat benim bu nutakada yap -
tığım tetkikler neticesinde elde et
tiğim kanaate göre bu geni' su 
birikintilerindclri sürfeleri öldür • 
mek, bunlarla da mücadele etmek 
pek rue. imkan dahilindedir. 

Küçük, sekiz on bin liralık bir 
t~yyarcden bu hususta çok güzel 
istifade edilir. 

Mücadele heyetinin emrinde bu
lunacak ufak bir tayyare, zaman 
zaman bu su birikintilerinin, ba -
tak sahnlann Uzerinden, uçarak 
oralara pek fila mazot dökebilir. 

Körleri, sağırları 
iyi eden doktor? 

Adapazarında Büyük Bir Alaka 
Uyandıran Doktor Kimseye 

Şifa Veremedi ! 
lzmit, (Hususi muhabirimizden) 

- Gözleriniz mi görmüyor? Kulağı
nız mı sağır? Yoksa diliniz mi yok? 
Bunun için, böyle ehemmiyetsiz bir 
şey için can sıkılacak, üzülecek. me
rak edecek ne var? Bunlar teılııvisi 
çok basit hastalıklar! Şu var ki, dok
tor, kimyager Hüseyin Hüsnü Sezgi
ne müracaat ederek bir (iğne) ye
mek kafi... Nurubasardan maiırum 
gözleriniz derhal açılıyor, dibinde da· 
vul çalınsa duymıyan kulaklarınız en 
küçi.ik bir pıtırtıyı işitecek kadar has
saslaşıyor ve dilini?. lahzada blilbül
leşiyor, dediğim gibi bir iğne, esra
rengiz bir iğne yemek kafi. .. 

Adapazarma, bir kaç hafta evvel 
bir adam geliyor. 

- Ben, diyor, Dr. Hüseyin Hüsnü 
Sezgin. Körleri, sağırları, dilsizleri 
ve her türlü hastalıkları iyi ederim. 

Ve efendim, Dr. Hüseyin Hüsnü 
Sezgin, kulaktan kulağa dolaşan fı
sıltılariyle, Adapazarı hudutları için· 
de geniş bir alaka uyandırıyor: 

- Körlerin gözlerini açmak, sağır. , 
lnnn kulaklarını duyurmak, dilsizl'!· 
re dil vermek, bu bir mucize! diyor· 
lar. 

Hastalar büyük bir ümitle, dokto
run bulunduğu otele hücum ediyor· 
!ar. Tanrının günü sokakları dellıil -
lar çınlatıyor: 

- Mısırdan yeni gelen ve yedi dev
letin doktorluk diplomasını taşıyan 

Hüseyin Hüsnü Sezgin, filan otelde, 
körct. sağır, dilsiz~nanili,..it)i u.qr.o"" 

11, )üm varııa iyi ediyor. 
Her taraf, bu doktorun yedi kudret 

sahibi olduğunu yazan renk renk a
fişlerle doluyor. 

Körler; gözlerimiz açılacak, sa ;ır· 
!ar; kulaklanmız duyacak, dilsizler; 
dHJerimiz konuşacak diye bekliye ve 
avuna dursunlar, 'sağlık Bakanhğı işi 
haber almıştır ve Izmit sıhhat mudil· 
rü Dr. Rıfat Dedeoğlunu, bu esrarlı 
işi öğrenmiye memur etmiştir. 12 
gün devam eden tahkikattan sonra, 
Rrfat :pedeoğlu lzmile dönmüştür. 
Tahkikat safhaları çok gizli tutul
maktadır. Bununla beraber anlaşılan 
şudur ki: Hüseyin Hüsnü Sezginin 
filhakika diplomalı bir doktor 0lma
sına rağmen, bizzat icat ettiği for
mülü gizli tuttuğunu söylediği esra
rengiz serumları hiç bir sağırın, hiç 
bir körün ve hiç bir dilsizin derdine 
merhem olamamıştır. 

l:ı.:mit Sağlık direktörü D. Rıfat 
Dedeoğlu'nu görerek bu doktor ve 
serumu hakkında malumat almak 
istedim. Akşamdı. SaYJn doktoru e
vinde b~ld~m. Beni görür görmez gü
lümsedı. Soz, esrarengiz {iğne) bah
sine intikal edince, sıhhat müdürü J•r. 
nelcnmiş gibi doğruldu : b 

lzmit sıhhat müdürü 
Doktor Rilat 

Biga Civarında 
Bir Facıa 

Biga (Hususi muhabirimizden) -
Biganın "Ollukdere,. köyünden ka -
dmlı erkekli bir kafile "Karaçalı., kö
yüne gelin almağa giderlerken feci bir 
hadise olmuştur. 
"Karaçalı,, ya yakl~ıldığı zaman. 

adet olduğu veçhile birinci gelip de 
xız evınoen gomıex aıa.oumeK ıçın 

atlılar, ~ba ka.filesinpen ayrılmış • 
lar, dolu dizgin :gltmeğe ba.~lamışlar -
dır. Bu sırada "Eskibalıklı,, köyün -
den Hasan oğlu Yusuf idare ettiği a
raba atlan da ürkmüş, arabayı sür
atle ve gelişi güzel sürüklemeğe baş
lamıştır • 

Bu kanşıklık esnasında ,düşen kas
ketini almak istiyen "Karaçalı,, kö
yünden 12 yaşında Şerif oğlu Kazım, 
dolu dizgin gelen arabanın altında 

kalarak ölmüştür. Arabacı yakalan -
mıştır. 

Adana Belediye Bütçesi 
ve Şurayı Devlet 

Adana, (Hususi muhabirimizden) 
Adana belediye meclisi, 936 bütçesi
nin tadilini istiycn vilayet makamı • 
nm bu talebini varit görmiyerek ka
bul ettiği bütçede ısrar eylemiş, bu
nun üzerine mesele Şurayı Devletin 
tetkikine arzolunmuştu. Şurayı Dev
let tadil talebini haklı ve valiyi bu· 
na salahiyettar görmüştür. Şimdi be
lediye meclisi içtima ederek bütçeyi 
yeniden tetkik edecektir. 

Zile Civarında 
Kanlı Bir Kavga 
Zile IHut ıı;; muhabirimizden) -

Kervansaray koyij.ıden Gedik Oğlu 

Ahmet, Ali ve Sadık höylerine gider

lerken Akpınar mevkiinde avcılık 

yapmakta olan kıpti Bekir ve arkll -

da.5lanna rastgelrnışler ,bunlara avla

dtkl;:ln porsuk etıni yeyıp yemedikle
rini sormuşla:-dıı· . 

Bu )iizden aralarmcl:ı n•ünazaa 

çıkmış, Kervansarq kdyUııden Ab • 

met ve Kıptiler1cn Bl·kir ağır ı:ıurette 
yaralanımşJa r<iır . 

Derehaşı köyünden Çakır oğlu Ha

san tesadüfen orada bulunan kavp • 
edan ayırmak ü ~et·e yanlarına gltmlf 
ise de a?Ian bir taşln başından yara
lanmıştır. 

Suçlulann hepsi yakalanmı§br, 

Aydın da 
Bir Cinavet 

J 

Aydın {Hususi muhabirimizden) -
Genel evlerden birinde bir cinayet ol
muş, bir günahkar kadın ölmüştür. 

Vak'anm tafsilatını bildiriyorum: 

Aydında oturan Tavaslı eskici Ka
dir oğlu Ali, genel evlerden birisine 

giderek, tanıştığı Yusuf kızı Şarlo 

Fatma ile geceyi geçirmek üzere bil' 

buçuk lira veriyor. Bu sırada bqka 
bir yağlı mUşteri gelerek 3 lira verin· 
ce, Aliyi kapı dışarı ediyorlar. Bun • 
dan çok müteessir olan Ali, bir gUıı 
sonra kafayı çekiyor ve ayni eve da· 
tarak hiçbir şey söylemeden, Şarlo 

Fatınanın üzerine hücum ediyor ve 
kunduracı bıçağiyle kadını dört ye • 
rinden yaralayarak kaçıyor. Şarlo 

Fatma hastanede ölmüş, polis kaçan 
A lhn '1ı:ılrı:ılı:ınnnh• 

1 orununa fecavüz 
Eden Bir İhtiyar 
Tokat (Hususi muhabirimizden) -

Tokadın Sofyon yerinden Osman kı· 
zı 12 yaşlarında Hatice öz dedesi 70 
ya.5lannda Mehmedin tecavüzüne uğ. 
ramış, kudurmuş ihtiyar torununun 
iki yerinden ırzrna geçmiş ,derhal ya
kalanarak Tokat ceza evine tıkılmıt • 
tır. 

Küçük lir Çocuk 
Anasını ÖI<Jürdü 
tzmir, (Hususi muhabirimizden) 

Dikili kazasının Nazilli köyünde Meh
met kansı dul Bayan Embiya, 10 ya
şındaki oğlu Halil tarafından yilzllne 
tekme vurulmak suretile öldürillmtlf-" 
tUr. 

Otopsi neticesinde kadının tekme
den değil, sert bir cisimle vurulmak 
suretile öldürüldüğü anla~nlmıftır. 

KUçük Halil ve hadisenin cereyan 
ettiği komşu evinin sahibi izzettin 
ile annesi Ayşe yakalanıp adliyeye 
verilmişlerdir. 

"-Vallahi, dedi, sana bir şey söy
liyecek vaziyette değilim. Tahkika -
ta memur edildim. Tahkikat ev:-·ıkı
nı fe~leke,si~le ~eraber vekalete gör.
derdım. Neticeyı orasr verebilir .. , 

Büvük harp maktulleri 

Adapazarına gitmek, işi orada in
celemek icap ediyordu • 

Doktor Hüseyin Hüsnü Sezgine l:ılr 
iki gün evvel yazdığım hususi mek
tuba cevap vermeyişi büsbütün me
rakımı muci~ o.Imuştu. Nihayet A
dapazarma gıttım. Kime rastl1.Bam 
doktonı sonıyorum. 

_ Gitti, diyorlar. 

Evet. şu körlerin gözlerini :ıçım, 
sağırların kulaklş.nnı iyi eden, ve dil
sizlere dil v~ren Dr. Sezgin, hiç kim
selere sezdırmeden Adapazannd.ın 
ayrılmıştır. 

Nereye gitmiştir? Nerededir? bi
len, gören yok ..• 

Gebzede bir hırsız 
tutuldu 

Gebze (Hususi muhabirimizden) _ 
Burada epey zamandanberi geceleri 
evleri soyan Ali Osman adında bir 
hırsız yakalanmıştır 

Büyük Harbin maillıbu olan Al
manya, Versay muahedesini ber'.araf 
edip silahlanma faaliyetine girişti. 
Son Nurnbcrg kongresi Alman tesli
lliitının bir şahidi olarak tezahür et
ti. Fakat Nurnberg tczahUratmm üs
tünden çok geçmeden, yani geçen hof· 
ta. Fransa Cumhur RPisi A imarı -

Fransız hudu;u nzerinde bulunan 

Strazburg'da Fransız harp maktülle

ri abidesinin küşat resmini yaptr. Mü
temadiyen harpten bahsedildiği §U ıı

ralarda geçen harbin maktülleri için 

bir abide dikilmesi, manidar bir te • 
sadüf ıribi .E?örünmüyor mu? 
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Milli Hükô.metiıi Murahhas'arı Kon-
feransın Kararını Samimiyetle 

Kabul Etmişlerdi 
mişlerdi. Işte; Loit Corçtan ilham 
alınarak çekilen bu şifreli telgraf ne
ticesidir ki; Anadoludaki Yunan or
dusuna yıldırım sür'atile emir veril
miş; bütün ordu, bir anda Türk cep
helerine karşı taarruza geçirilmişti. 

- Pek ala .. mükemmel ... 
Diye mukabele göstermişti.. 
Loyit Corc, telaş içinde idi. tstan

bul ve Anadolu murahhaslarının bu 
suretle müttehit bir cephe göster -
meleri, İtilaf Devletlerinin plan ~e 
tasavvurlarını altüst edebilirdi. Bıl
hassa Ingiliz himayesi altınd~ bu !ra
dar muvaffakıyetlere nail olan Yu -
nan Hükumetinin vazıyeti müşkül 
bir devreye girecekti. onun içi? bu 
nıeşhur tngiliz diplomatı, Tevflk pa
şaya. sözlerini geri aldırmak,. ve A_ -
na.dolu hey'etinden ayırmak ıstemış
ti. Fakat Tevfik paşa, en küçük bir 

ricat bile göstermemiş; 
_ Hayır .. arkadaşlarımın söyle -

diklerine ilave edilecek bir tek sözüm 

yok. 
Demekte sebat etmişti. 
Fakat Tevfik paşanın bu tarihi 

hareketi, Istanbulun (Saray) ve 
(Muhalifler) muhitinde, çok büyük 

bir itiraz husule getirmişti: .• 
- Tevfik paşa, Saltanat ve ~la~e

tin hukukunu müdafaa etmedi. So • 
tü, ihtilal erkanına terk etti. 
. Diye, bir velvele yükselmiş~. . 

Konferansın hitamını mııteaklp 
bir hafta kadar (Nis) de istirahat e
den Tevfik paşa Istanbula avdet ~t
tiği zaman, başta Padişah ol~aküuze 

· t'n bır nı ca
re muarızlarile hayli çe 1 

deleye girişmişti. ve ancak; 
_ B hakkıkelamı, Ankara hey
. en.. . Arıcak· kafi derece-

etıne vermed1m. ' .. 
de müdafaamı yaptıktan sonra, soz 

nöbetini onlara terk ettim. 
Diye iddiada bulunarak, mesele1i 

geçiştirmişti.. 
• 

Maamafih, bu meselenin zarı:ırsız 
bir surette geçmesine, Tevfik ~aşa -

b iddl·a ve teminatından zıyade 
nın u . . 
( !kinci Inönü harbi) ıle bunun neti-
cesı seoeoıyeı vermıştı. 

Londra konferansı, hiçbir esaslı 
netice vermeden , hitama ermişti. 
Konferansta cereyan eden müzake -
ratt _pek muhtasar olarak arz ede-

yim _ şundan ibaretti: 

• 
Fakat bu taarruzdan bahse giriş

meden evvel şunu arzedelim ki .~r -
tık talih; güleryüziinü, ~as~~ Türk-

1 
. ml"şti Türk m1Uetının ha -

ere çev1r · 
yat ve ınukadderatile oynıyanların 
başları üstünde birer şeamet bulutu 

belirmişti. 
ttilaf Devletleri memleketle:inde, 

(zafer ve galibiyet) in yarattı~ ~e-
şetaret yavaş yavaş erım1ş: 

şe ve .. 
her tarafta bir aksülamel başgos-

termişti. 
,.1üıtefiklerinden memnun 

değildi. Küçük Asy~da. :unanlılar~ 
karşı temin edilen lutufkarane vazı-

yetten ınüteessirdi. . 
Fransada da Loit Corcun s.iyasetı 

şiddetle tenkit edilmekte.. B~hassa 
hilafet ve saltanat mese~el.erı etra
fmda çevrilen entrikalar; ıkı ~ost ve 
müttefik hükumet arasın~a. bır ger-
ginlik husule getirmekte ~~1· _ 

İngiltere ise, bütün in?~ varh.?"1-
ru tehlikeye sürüklemek lStl~a~ gos
teren bir tehdit altına girmış~. ·:. Ar
tık; harp ruhu, birdenbire sonuver
mişti. Her tarafta, harbin sebep ol
duğu felaketlere karşı münekkitler 
ve müştekiler zuhur etmişti. Hele; 
teşrinisaninin 11 inci günü (Meçhul 
Asker) merasimi yapılrrken, matem 
elbisesi taşıyan ailelerin muazzam 
kütlesi, halkın ruhlarr ve sinirleri ü
zerinde çok acı bir tesir husule ge
tirmiş .. Harp hissi taşıyanlara bile 
acı bir nedamet vermişti. 

Harp günlerinin yarattığı büyük 
aşk. feragat, vatanperverlik; bütün 
bunlar kıymetini kaybetmişti. Ve 
şimdi herkeste; bir maddilik, kaybe
dilen şeyleri kazanma, ticaret ve, 
kazançlarına engel olanlara karşı hu
sumet hisleri başgöstermişti . 

Ra ·dyo 
Bugünkü program 

İstanbul 

.~ile neşd~~tı - Saat, 12,30: Plakla 
Tu.rk musıkısı; 12,50: Havadisti 13 05: 
Pl_:ıkla h3:fıf müzik; 13,25 - 14: "1ubterf 
plak neşrıyatı. 1 

~kşam neşriyatı - Saat, 18,30: Caz: 
Plakla; 19,30: Çocuklara masal: 1. Galip 
tarafında~_: 20: Rifat ve arkadaşları tara
fından Tu,rk musıkisi ve halk şarkıları; 
2~!30: Sa~ıy_e. ve arkadaşları tarafından 
Turk musıkısı ve halk şarkıları; 21: Plak
la sololar; 21 ,30: Orkestra: 

1 - Suppe: (Pikdam) uvertür. 
2 - Jos: Gungl (Hidropathcn) vals. 
3 - Sven.dsen: (Zorahayda) leiand. 
4 - Tchaıkowsky: (Gugular golu) süvit. 

1. Sccne 
2. Macar dansı. 

5 - Lehar: (Sarı Ceket) opcretind 
parçalar. en 

.6 - Brahı;ıs: ,CUng dans No. 5). 22 30 . 
AJans havadıslerı; 23: Son. ' · 

Günün program özü 
Senfon iler: 

20 Paris P. T. T,; 21 ,10 Budapeşte: (Fil
h~rmoni ~ah, Mozart, Mahler); 21.10 LiY('ı
zıg: (Solıst marcel Vitrich); 23 Varşova: 

(Fitclberg idaresinde). 
Haf;f kon~rlAr: 

13 Paris - Kolonyal: Konser; 15,15 Pa
ris - Kolonyel: Konser; 16.30 Paris Ko
lonyel: Konser; 17,30 Varşona: Askeri ban
do; 18 Bükreş: Konstantinesku orkestrası· 
18,30 Moskova: Hafif musiki: 19 Stutıı:art; 
Askeri bando; 19,15 Bükreş: Konstantines
ku orkestrası; 19,45 Moskova: Konser; 20 
Varşova: Eğlenceli musiki; 20 Bükreş· 

Daia orkestrası: 20.30 Varşova: Salon mu~ 
sikisi; 21,15 Prag: Vals ve marşlar: 21.15 
Strasburg: Asskeri marşlar; 21,30 lııtanbul: 
Radyo orkestrası; 21.25 Bükreıı: Daiıı. or
kestrassı; 22 Par is P. T. T . : Kanşık kon
ser; 22,45 Bükreş: Kahvebane musikisi; 
23,30 Budapeşte: Çigan musikisi. 

()nı>Nılar : 

21,40 Roma: Puccini'nin "La fan,·•ulb del 
Vest., operası. 

Operetler: 
21,40 Milano: Rafaelli'"in "l,a ıınrridente 

Firenze,. opereti. 

18 Budapeşte: Piyano - Kemal, ,arkı: 20 
İstanbul: Türk musikisi; 20,40 Bıikreş: 1{0 • 

ro konseri; 20.50 Belgrat: $arkı, orke,.tra; 
23,15 Praı: Piyano - Kemal sonatları. 

O<hl mıı<ıikisi: 
23,20 Belgrat: Popüler düs musikisi. 

18.30: Istanbul; 23,45: Roma; 24: Varşo
va (Plik); 24,15: Budape$tc. 

Plak konserleri: 
9: Paris - Kolomyel; 9,55: Pari' · Ko

Jomyel; 12.30; lstıınbul: 13,ıO: Bükre~: 14. 
30: Bü.kreş: 17: Laypzig; 19,30: Paris P. 
T. T.; 20: Roma; 22,10: Belgrat. 

.... 

Berlinde bir resmi 
tebliğ neşredildi 

Köylü 
Cephe Birliği 

[Başı 1 incide] 
Hr zihnıyet ifade ederız. 

= 

(Başı 1 incide] 
terine almış olması keyfiyetine da • 
yanmaktadır. 

Lokarno muahedesinin tadilini is
tihdaf eden bugünkü müzakereleri , 
işte bu çerçeve dahilinde tetkik et

tik . 
Biliyorsunuz ki Almanya ve İtalya 

hükumetleri İngiliz muhtırasına ce . 
vap vermişlerdir. 

İki hilkumet garbi Avrupa için bir 
garanti paktından doğabilecek bir 
tarzda münasebetlerini takviye etmek 
hususunda çok kat'i azimlerini bil
hassa kaydetmişlerdir . 

Tuna meselesi 
HükUınetlerimiz mazide olduğu gi

bi çok dostane surette teşriki mesai
de devam edeceklerdir . 

Tuna havzasına gelince ,şurasını 

size temin edebilirim ki vaziyetin 
Roma protokolları, ve 11 temmuz ta
rihli Almanya - Avusturya anlaşma
sı zaviyesinden yaptığımız tetkiki 
memleketlerimizin politikasından A· 

vusturya 1 e h i n e e l d e 
edilmiş müspet ve pratik avantajları 
büyük bir memnuniyet ile müşahade 
etmemize sebep olmuştur. Hükumet· 
lerimiz, Tuna havzası meselelerini 
dostane bir teşriki mesai zihniyetiyle 
halle çalışacaklardır. 

ispanyaya karş' 
Ayni zamanda ispanyadaki vazi . 

yeti de tetkik ettik. General Franko
nun milli hükumetinin, sükun ve ni
zamı tesise muvaffak olduğu büyük 
parça arazide lspanyol milletinin 
kat'i azmi ile takviye edilmiş bulun
duğunu tanımak hususunda mutabık 
kaldık. Ayni zamanda lspanya da -
hili işlerine ademi müdahale prensi
pini yeniden teyit ve bu cephede bey 
nclmilel taahhütlere hürmet azmimi· 
zi kaydeyledik. Şurasını söylemeye 
dahi lüzum yoktur ki, Italya ve Al • 
manyamn, ispanyayı mümkün oldu 
ğu kadar çabuk bir surette ve anava
tan arazisinin ve müstemlekelerinin 
tamamına sahip olduğu bir halde mil 
!etler camiasında kendisine ait mev • 
k.ii iftgal etmiı;ı olmaiiını görmekten 
başka arzuları yoktur. 

. _ Komünizme karıı 
Dıger taraftan Ftihrer. b:ıron Fon 

~örat ve ber: Avrupanın sosyal bün
yesini tehdit eden tehlikeler karşısın-

da Avrupa medeniyetinin mukaddes 
mirasını, bilhassa aile ve vatan mües Tabii hedeF 
seselerini esas halinde alıkoyarak mü A srrlardan beri harp ce h . 
daf t k h d h 

. P esın-
aa e me ususundaki 5 Im en cen esıne koştu 1 k arsı az _ f- ru an 

ararımızı yeniden tekrarladık. boş bırakıldıgı zamanlarda da · t'h • . d ıs l • 

Habeı ve Almanya sal c~~hele:ın e ?1e~leketi yaşat-
DUn ilan edildiği gibi F"'h H mak lÇın kırık .. ~:. ıptıdai bir silahla 

be 
. u rer a- tek başına doguşcn ve sayind 

ş1standa~i İtalyan 1mparatorlugu· _ en _ kendi hesabına hiçbir ;.;uııan mu··s-
nu tanrtmaga karar vermişti B rard d r. u ka- pet neticeler alamıyan köylünün 

an ne erece memnuniyetle ha- yardımına koşmak, inkılap idares· 
berdar olmuş bulundugu· mu .. 1 ı ~ . soy e- için en tabii bir hedefti. çu· nkü· 
mege b1le hacet yoktur. 

lki hükumet arasında daim' memleketin bütün varlığı ve inkişa-
mimi bir rabıta devam etti 1 ve-~a fı da bu hedefe bağlı bııluııuyordu. 
Ve Avrupada yapıcr bir sul~ccg1z: , B~~n. hükiın_ıet, müstah~ilin ip
karşısındaki t ··k· . eserı tıdaı s1lahr yerme makine devrinin 

eşı ı ı mesa1mize .. . , 1 "k 
gu .. nlerdeki miil" k tl · son yuksek sılah arını ı ame etmeyi 

a a arın yapılma l . 1 . ' na sebep olan avn· "h . • sı • ucuz kredı bu mayı, ferdın tek başı-
J ı zı n" et ve av . .. d 1 . . . b' ı·-· 

azim ile Romada ve B 
1
. nı na muca e esı yerme ış ır ıgı esas-

' er ındc deva l . edeceğiz.,, m arını kurmayı, su kuvvetlerıni yar-

M. Plumun 
Yen Söz eri 
HaU çılar . n 

O acağ.r.ı 
h. uvafrak 
Söyledi 

Toulouse, 25 (A.A.) - Blum .söy
lemiş olduğu bir nutukta "halkçılar 
cephesi.. hükumetinin bütün ıcraa _ 
tında muvaffak olacağına kanaati ol 
duğunu beyan etmiştir. 

Başvekil demiştir ki: "Şimdiki tec. 
rübenin derin manası cümhurıyct de 
mokrasisi ile proletarya demokrasi!'i 
nin hükumet kualisyonunun demokra 
si usullerinin haricine çıkmaksızın ve 
hürriyet prensiplerini ihlal etmeksi -
zin müessir ı ırette faaliyette buluna
mıyacağını tayin etmektedir. Bunu 
ispat etmek mevzuubahis idi ve zan
nederim ki, ispat ta ettik.,. 

Blum, bundan sonra sosyalizm yer 
yüzünde teessüs edecek olursa muh'l· 
rebenin imkansız ve hatta üıs"v uru 
gayrikabil olacağı kanaatinde bulun 
duğunu beyan etmi• ti.t. 

Hatip, netice olnrnk, Avrupaya mü
tealJik meselelerin umumi suretti? Lo. 
karno müzakerelerini te si etmeye 
gayret edeceğini söylemiştir 

dımcı ve dost. bir amil haline getir-
meyi düşünüyor. 

Bu maddi hazırlıkların tam verim 
temin etmesi için münevverle köy
IU arasındaki manevi duvarın da yı
kılması ve arada tam sevgi. tam 
karşılıklı anlayış ve tam ahenk ku
rulması lazımdır. 

Müşterek ruh 

B irkaç hafta evvel Cenubi Yu
gosla vyada bir istasiyonda 

t~.nıştığım bir Yugoslav memurunun 
so 1 . k 1 -z erı u agımda çınlıyor: 

Bizim sür'atle inkisaf edebil
memizin sırrını, köylü , ile teması 
k-~~·betınemcmizde aramak lazımdır. 
l\.oylcriıı ortasındakı" h' . b··ı·· .. .. . şe lr, 14 o u-
munun ıcap ettirdiği müsterek bir 
.:>:tlıadır ,, !eri dol . , . . · ...,, ayısıle buraya ge-
lıp gıden k" r· ,, oy unun şehre ve bize ya-
bancı kalm asına meydan bırakmı-
yoruz o b" ·· nu lZe bağlıyoruz. Fakat 
.<cndimiz de k"' . ·oyu boş bırakmrvo-
ruz l{ö ·1·· . J : ) uye şeh1rden bir şeyler 
vcrırkeıı, biz de ruh" k"' 1.. 1 k" r· ..,a oyu omayı 
ve oyu kalmayı biliyoruz. 
. _:ugoslav idealistinin işaret et-

tı~ı bu mü~terek ruh b" . . . ta • ·r ızım ıçın -
mamıle yeni bir şeydir. Bunu ye!li· 
den kurmaya mecburuz. 

Türk münevveri, Türk köylüsü 
hakkında garp seyyahlarının kitap

l~~·ın~~-· gôratiğümüz sevgi ve düş
kunlügu gostC'rf'm!yor çünk" k"· ıu .. . u oy-
, yu J:'akmdan tanımryor. Yugoslav-

) adnkı ruhu da yaşatamıvo . 
b "ht' " r. zıra 

u ı .. ıyacı hcııüz kavramamı t 
.Mıın ı·-· ş ır. 

. evver lg'!tı mümessili diye kö-
ye g1dcn muallimler arasında k 

* 1(. * 
Konferans hey'eti, Tilr~ murııh -

baslarını dinlemişler; ve sonra: 

Teşrinievvelin 16 mcı günü, bütün 
lngilteredeki kömür ameleleri, ehem
miyetsiz bir sebepten dolayı (grev) 
ilan etmişlerdi. şurada burada top
lanan amele kütleleri arasında da, 
birdenbire (kızıl bayraklar) yükse -

SAGLIK ÖGÜTLERi 

Kö .tence 
Transit Y o ile 
lh racahmız 

l" , <:O 
,,ıymet l, çok t;zımli unsurlar ''ar-
dı~ Fakat bunlar kö} alemindeki 
mucadelelerinde yalnız ve bikes ka 
lıyorlar Ort d b' ~ • _Siz; ızmir ve Trakyada, Türk 

ekseriyetinden bahs~.iyorsun~~ ... 
Pek ala. Biz, bunu tahk1k edecegız • 
Fakat siz de neticevi kabul edecek 

misiniz? 

!ivermişti. 
Bütün bu hareketleri el altından 

Portakal 
, Demişlerdi. 

T'ıirk heyeti, 
tan sonra: 

idare edenler, - menfaatleri s~~tedar 
olan _ yahudilerdi. Bütün dunyayı 
kan ve ateşe boğan harpten_ sonra 

Ankaradan sorduk- birdenbire kazançları felce ugr~yan 
bu Yahudiler, amele ve avam güru
hunu kanlı ihtilallere sürüklemekte -

Ceçen gün gazeteler iki haberi 
birden vermişlerdi: Adana tarafla~ 
rında portakal ağaçları, uzun za
maııdanberi beklenen o güzel nıey
valarını vermeye başlamışlar. Bu 
portakallar şimdilik yeşil imiş a
ma elbette sararacaklar ... B!r de 

- Bir şartla kabul e~erit. Ancak, 
oralardan, Yunan idaresı kaldırıldık-
tan sonra ... 

cevabıni vermişlerdi. 
Sonra .. Konferans hey'eti; (Sev:) 

muahedesi ahkamının tatbikınI .. 
18

· 
temişlerdi ... Türk murahhasları, boy
le bır· muahededen haberdar olma -

klif de dıklarını söylemişler, bu te 
1 

reddeylenıişlerdi. 
Yunan murahhasları ise, !tila~ 

Devletleri tarafından yaptla~k tah~ı 
katı külliyen reddetmişler; ış~~ ~ -
tikleri sahalarda hakimiyetlerını ıd-
dia eylemişlerdi. . . - · ile 

Konferans, işi pam~k ıp~~gı 
bağlamaya karar vermış; ~rk ve 
'Y murahhaslarının ellerıne bazı 
te~~tı havi birer proje tutuştura-

tak: :ı - k 
_ }!Ukumetlerinizle . ~~a ere 

ediniz Neticeyi bize bildırınız. lc~p 
ed 

. bır" konferans daha aktederız. 
erse, . . Tü. k da-
D . şlerdi... Bu vazıyet, r 

em1 da artık (Sevr) Mu
\1asınm :ıuırŞtsın ~ d .. tü~il 
ahed 

. . ı~maınile suya UŞ o 
esının ..., •• 

göstermekteydi. 1 kon 
Milli b""kUınetin ınurahhas an, 

u aınimiyetle kabul 
feransm kararını s . . • . 
et-.;~1 . itilaf oevletlerı sıyası rı • 

,..."'9 er' h kkında te-
<:ali ile bazı meseleler a . 

. . . . eIIerıne ve 
ll:ıaslara. gınşmışier, • il mü-
t'il . . hükUınet erkan e 

en proJeyı hareket 
~akere etmek için .Anka.raya 
e . urahhaslannm 
Ylemişlerdı. Yunanın b" · ı 

d 
ak ır ış e-

a artık Londrada yapac 
l'i k d ~ . . Loit Corca veda 

alma ıgı ıçın, .. ü ler· 
ederek onlar da Atinaya donm ş 
Londra.dan hareket etmeden ev -
._~l de son vaziyeti .. ınuf~ss~l 
bir şifreyle Yunan Başvekilıne bildir 

terdi. 
(lrlanda) da birdenbire müt~iş bir 

ihtil8l patlamıştı. Büyük Brıtanya 
tnıparatorluğunun satvet ve azame
tile karşı karşıya duran b.u ad.anın 
her tarafını, ihtila.I alevler1 sarmış; 
. paratorluğun kudret ve mevcudi-
~ . . d kal 
yeti, büyük bir tehlike ıçın e • 

mıştı. 
Loit Corç aleyhinde, şiddetli t~n-

kitıer başlamıştı. Onu; memleket ış
. . bir tarafa bırakarak lüzumsuz 

lerını d"" k'" r· k ( yunanlılara uş un u , ve aş[-
yered cede hürmet) göstermekle 
rı ere 
itham ediyorlar; 

_ Bu adam, (Yakm Şark) ı hiç 

Y
or Fuzuli yere Türkleri in -

te.nIDll . • . . f t. . 
. tm kle isJam alemının ne re ını, m e , . 

Ingiltere üzerine selbe sebeb1yet ve-
. or Loit Corç, tamamile Venize· 

rıy ... . . . 
losun tesiri altına g1rmıştır. Onun 
muhteşem ve hayalperverane proje • 
ıeri uğruna, Orta Asyada beyhude 
yere kan döktürmektedir... Hele 
(Verangel) ordusuna yardım etmek
le adeta bir cinnet göstermektedir. 
Fakat bütün bunların sonu, hezimet 
ve felaketle neticelenecektir. 
Diyorlardı ve bu sözleri söyliyen

ler de hiç aldanmıyorlardı. 

şekerin daha ucuzlatı iması ıçın 

tetkikat yapılıyormuş. Allah vere 
de portakallar iyice oluncıya ka • 
dar bu tetkikat tamam olsa ... 

Vakıa, portakal sadece de yeni
lir. Hem insan onun on tanesini 
bir günde, bazıları bir oturuşta bi
le yiyebilir. Rivayete göre eski 
zaman güzellerinden biri llergün 
bir düzüne portakal yiyerek kendi 

güzelliğini muhafaza eder, erkekle· 
rin de aklını kaybettirirrniş. Porta
kalda bol nisbette bulunan vita· 
minlerden olsa gerek . 

Portakal dilim dilim - ayrıla • 
rak değil - kesilerek üzerine şeker 
ekildikten sonra da yenildiği vakit 
- bilirsiniz ki - pek lezzetli otur. 
Fakat portakalı yemenin en iyi u
sulü portakal reçeli yemektir. O -
nun için portakal mevsiminde şe
kerin de ucuzlıyacağı haberi pek 
hoşa gidiyor. 

Bazıları portakal reçeli biraz 
acımtırak olur diye onu sevmedikle

rini söylerler. Bu bir haksızlıktır. 
Çünkü kabahat portakalda de~il. 
ondan reçel yapmasını bilememek
tedir. 

Portakalın kalın kabuklarından 
reçel yaparsanız reçeliniz '3lbette 
acımtırak olur. Reçelinizin l1eırı 
nefis · kokulu olmasını, hem de acı 
olmamasını isterseniz şöyle yapar-

(Sovyet) orduları, Verangel ordu
sunu bir hamlede perişan etmişler; 
dolayısile de (İngiliz satvet ve aza
meti) ne, ağır bir darbe indirmişler· 
di. Loit Corç, bu darbenin sersem· 
liği altında bocalarken - maddi ~e 
manevi. o derecede himaye gösterd1-
ği - Yunanistanda da, garip bir şe· 
amet zuhur etmişti. sınız. 

[Arkası \'al] 1 nce ve parlak kabuklu, ağırca ba-

Yazan: LOKMAN HEKiM 

Reçeli 
san ve irice portakallardan on iki 
tanesini seçer ve buıııa"rııı yan ·tn 
iki de büyücek limon koyarsınız. 
Portakalların da, limonların da ka
buklarını bıçakla - yatates soyar 
gibi - hafifçe soyduktan sonra 
hepsini bir tencerede soğuk su içi
ne koyar ve bir gün bırakırsınız. 
Ertesi gün suyu boşalttıktan son

ra tencereye yeniden su koyar ve 
bir çeyrek saat ateş üzerinde kny· 
natırsınız. Daha sonra suyu gene 
boşaltıp bir daha kor ve kaynatır
sınız. Böylece üç defa. 

Meyvalar yumuşak olunca süz -
geçten geçirir, herbirini dörde bö- • 
fer ve çekirdeklerini ayıklarsınız. 
Bir taraftan da içinde asıl reçeli 
kaynatacağınız tencereye - on iki 
portakal için - bir kilo ve iki yüz 
elli gram kristal şekerle - aman 
toz şeker olmasın - beş bardak su 
koyarak kaynatırsınız. iyice kay -
nayınca portakallarla limonları ve 
onları dörde ayırdığınız, çekirde'<
lerini ayıkladığmız vakit çıkan su 
il.e .birlikte kaynatrıış şekerin içe
rısıne atar, hepsini yarım saat, üç 
çeyrek saat yeniden kaynatırsınız. 
Bu sırada, reçelinizin daha gü"?el 
kokulu olmasını isterseniz, bir par
ça da vanilya katarsınrz. 

0 
Portakal reçeli pişmiş, hazırdır. 

nu yalnız küçük kavanozlara a • 
yırnıak işi kalır. 

d Bu reç~li yemenin en iyi us·Jlü 
e nasıldır, bilir misiniz? Sabahla

~' kızarmış ekmek üzerine tereya
gı, daha üzerine bu reçeld .. _ 
nıek. en sur 

' 
. Çocuklar için, hele kış ıııevsi-

mınde, en lezzetli, pek iyi besli tfe
cek, heııı de iştah açacak ve kııv· 
vet verecek bir kahvaltı. 

Ankara, (Hususi muhabirimizden) 
Köstence yolu ile Orta Avrupa şe
hirlerine yaptığımız ihracat munta· 
zaman artmaktadır. Geçen ağustos 
ayındaki 1210.2 tonluk sevkivat mu
kabili eylul ayındaki sevkiyat 1325.5 
tona çıkmıştır. Bu son ay içinde bil· 
hassa yumurta ve susam nııkliy;ıtın
da mühim artı§lar kaydolunmuştur. 
Köstence transit yolu ile eylfıl :ıyı 
içinde 494.7 ton yumurta, 176 ton 
ceviz, 120 ton tütün, 7 ton incir. 11 ~ 

buçuk ton fındık, 66 ton hah. 71.1 
ton susam, ·10 ton elma. 64..4 ton 
barsak, 26 ton deri, 10 ton balık. 10 
ton yün. 5 ton kestane. 5 ton buğ
day, 1.6 ton fıstık ve 98.!l ton da 

rnuhtelü eşya sevkedilmiştir. 
Portakal mevsimi gelmekte oldu _ 

ğundan Köstence yolu ile bu yıl mü
him miktarda portakal sevketmek 
mümkün olacaktır. 

· a et ır cephe birliği ida-
me ec:l.:ı,.,.nıiyor 

Mer . t' e ın muhtelif ı · 
[falkevleri kö ·ıe yer erınde 

.. . .. } tema~ meyil ve t 
şcbbusler• gosterivorl e-r 1 J ar. Ei'akat bu 
g_ızc harekctıe1 umumı ihti 
nısbctlf' Çvh •7 kalır. yaca 

Hepimiz için senede birkaç .. 

~ıı:un m~hi.t değiştirmek bir ihth~ç~ 
1 . Bu ıhtıyacı memleket h;inde. do
aşrnak memlek t· t 
sa kö İ·· . c 1 anımak, bilhas-

. y u ıle tanışmak sı,rı·tı'l" tat 
mın et k . -
vük b' se yurdumuz he!'\abınıt bü-
.)luruz1.r manevi kazanç temin etmiş 

.. A.~nerikalı gazetecinin 
koyune b _

11 
_ Müminli 

ag ı ıgı ve sevo'is' ·c· 
mb.cmlcketin yirmi yedi bin '\o··ı"u··gı.~1, 
ırer m·· J nun 

h . ~nevver dostu olsa umumi 
ayat ıç1n nekadar büyük bir k 

vet kazamlmış olur! . uv-

Ahmet Emin y ALMAN 

Jspanyaya Mal 11------·-~ 
Veren Tacirler ' Bu hafta çıkan _., 

Paralarını Aldılar 1 Yeni K taplar 
.. ispanyadaki dahili muharebe yti . 
~den bu memlekete ihracat yapan 
tacırler paralarını alamıyorlardr. Fa
kat sonradan alınan bir karar ilEı bu 
paralar merkez bankası tarafından 
verilecekti. 

Bu husustaki kararın tatbikine ge 
çilnıiş ve merkez bankasına bildiril
mi§tir. Banka, !spanyada isyandan 
evvelki normal kur üzerinden tediya 
ta başlamıştır. İhracatçılar bu vazi
yetten son derece memnun olmuş, ve 
aW bir vaziyette kalan sermayelerin] 
kurtarabildikleri için diğer memle . 
ketlerle iş yapmaya başlamışlardır. 

14 Gün 

Her Pazartesi bir list e No. 6 

RUH HASTALIKLARI . -
Prof. Dr. Fahredd" . Fi. 150 

ln Ker1m 

TiYATRO KONUş~lALA 
Selami Izzet RI 50 

!LK OKUL TARIHr IV 25 

V, eni Kitapçı 
Turkiyenin umumi kit . a· ~ ap evı-

ır. Aradıgınız her k"t b 
k

. 1 a 1 Yeni 
ıtapçıda bulabilir . . 

Hel dlikk. · . . sınız. Taşra _ 
vacı anma gırerek ikı l" dan sıparış alır Ve .. d . 

para çalmak isterken yakalanan ~raa· gon erır. Ki-
.o ta P hakkında izah· t . 

san 14 gün hapse mahk\lm ol l a verır 
tur . muş - lstanbul Anka . 

..._ ra caddesi 85 .... ---~~-"' 
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Yazan: Stephan ZWEIG Çevıren. Rezzan A. E. YALMAN 

Hebertten Korkan Muhafızlar, Kral 
ve Kraliçeye Sert Davranıyorlardı 
Ancak yatak odalarına .çekildik -

leri zaman yalnız kalmak saadetine 
mazhar oluyorlardı. 

Bu kadar sıkı bir tarassudu acaba 
onları bıktırmak için mi yapıyorlar -
dı? Krallık taraftarı müverrihler ta
rafından yazılan kitaplarda .söy:cn -
diği gibi acaba bu muhafız asknler 
birer cellat kadar kalpsiz mi idiler? 
Mari Antuanet ailesi efradını her da
kika tahkir ve tezyif için bilhas
s::ı. kabasaba askerler seçmişlf'rdi 

Ihtilalci müverrihler bunun aksi!'i 
iddia ediyorlar. Fakat onlar da bila
raf değiller. lhtilal fikri çok geniştı. 
En yüksek idealisme ve en vahşi ve 
lrn ba hislere kadar inebilirdi. 

Fransa ihtilalinde diğer ihtilall~r
de olduğu gibi iki tip insan vardı: Bir 
kısmı bir serbesti ideali uğruna çalı
şanlar, diğerleri de şahsi intikam his
si besliyenlerdi . 

Bunlardan birincileri büyük halk 
kütlesinden seviyece daha yüksek ol
duklarından halkı da kendilerine ka
dar yükseltmek istiyenlerdi. Diğerle
ri ise uzun zaman ıztırap ve yoksuz
luk çektikleri için dünkü efendileri
ni de mahrumiyet içinde görmek is
tiyorlardı. 

Fransa ihtilalinin başlangıcında I
dealistler vaziyete hakimdi, bunlar 
halkı kurtarmak, halka yardım et
mek, onu serbest yapmak istemişler
di. Fakat bir müddet sonra hür olan 
halk onlara üstün çıkarak keneli ar
zu ve ihtiraslarını yerine getfrmek 
istemiştir. Dar zihniyetli, y:>ksuz
luk içinde yaşamış, mahrumiyet çek
miş insanlar hükumet erkanr mevki
ine geçmiş ve ihtilal fikrini kendi se
viyelerine düşürmüştür. 

Kral ve ailesinin muhafazasına mc 
mur olan Herbert ismindeki adam, 
işte bu garezden dolayı ihtilalci o -
lanlardıı,n birisi idi. Ruhan ve his
ı;en yüksek olanları da Robespiyer, 
Demulen, St= Jilst idi. 

Ihtilalciler, Hebert'in hakikaten 
pek fena hareket ettiğini pek geç o
larak anlamışlar ve onu cezalandır
mışlardı. Fakat iş işten geçmişti. Ga
yet karanlık bir mazisi, hatt~ hırsız
lığı bile olan bu adam ihtilal c:ıkınca 

HASAN 
Acı Badem 

Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar 

Cilde hayat, düzgünlük ve' tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir· 
!erini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarım, lekelerini, çil. 
!erini, ergenliklerini, sivilceleri· 
ni izale eder. Çirkin <;ehreyi gü
zelleştirir ve ihtiyarlığı gençleş· 
tirir . 

Fakat acı badem kremini her· 
kes yapmaz \Te bu kremi mutla· 
ka acı badem yağiyle yapmak 
lazımdır. Bu hem müşkül ve 
külfetli, hem pahalr bir iş oldu. 
ğundan biraz acı badem, esansi
le vazelin yağını karıştırarak 
yapılan kremleri kullanan ba. 
yanlar ciltlerini bozuyorlar . 

eskileri unutturmak ve mevki yap • 
mak istemişti. Ihtilalin döktüğü kana 
kalemini batırarak (Pere Duchene) 
ismli bir gazete çıkarmıştı. Bu gaze
te, ihtilal devrinin en kirli, en iğrenç 
gazetesi idi. En aşağı halkın oütün 
ihtiras ve garezlcrine hizmet eden bu 
gazetesi Herbert yüzünden mevki 
yapmıştı. Mari Antuanetin mukadde-
ratı işte böyle bir adamın eline bıra
kılmıştı. 

Bu seviyede ve bu ahlakta olan bir 
adam, Kral ve ailesini muhafazaya 
memur edilince hiç şüphesiz ki, bir 
zamanlar Avusturya prensesi ve son
ra Fransa Kraliçesi olan mağrur bir 
kadını tahkirden geri durmamış -
tır. Karşı karşıya konuşurken fev
kalade nezaketli görünen Hebert ga
zetesinde en kirli sözleri yazıyor ve 
hepsinin idamını istiyordu. {Milli us
tura) nın onların da ensesinde dolaş
masını hergün gazetesinde yazıyor. 
du. 

Hebert'ten korkan muhafızlar da, 
belki de istemiyerek, Krala ve Krali
çeye karşı fazla sert davrar.rıağa 

mecbur idiler. Fakat gazetede tari • 
Cini okudukları hain ve fena Kralla 
müsrif ve ahlaksız Mari Antuaneti 
karşılarında görünce hayret ediyor
lardı. 

Bol iştaha ile yemek yiyen. kitap
larından ve uyumaktan başka mera
kı olmıyan bu tatlr yüzlü, şisman a
dam; çocuklarile meşgul olan bu 
müşfik anne nasıl bu kadar fona in
sanlar olabilirlerdi? 

Kraliçe vakıa biraz mağrurdu. Bir 
sey istiyor mu diye sordukları zaman 
daima hayır diyordu. Fakat ıztrrap 

çektiği belli idi. Bu basit ruhlu in . 
~anlar az zaman zarfında Krala ve 
Mari Antuanete karşı bir tever.cüh 
ve muhabbet bağladılar. Tarihlerde 
yazılan kaçırılma teşebbüslerı de bu 
hisler<\ n ile. g .. hn.U,.t.ir_ O ••rn•unn 

tahsil görmü$ yüksek seviyeli insan
larından daha iyi olarak bu basit 
halk çocukları anlamışlardı ki düş • 
nıüşlere yardım etmek bir hrırçtur. 

Kraliçe Versay sarayında görmediğj 
muhabbet ve hürmeti bu kabasaba 
askerlerden görmüştür. 

Bu dört duvar arasında yasryanlar 
vaktin nekadar çabuk geçtiğini an. 
lamıyorlardı. Fakat hari<~te yasıyan • 
!ar hareket halinde idiler. Etraftan 
fena havadisler geliyordu. Hududa 
kadar gelen Avusturya ve Alman or
duları Fransa ordularile çarprşmıı:ı ve 
bunları dağıtmıştı. Vcnde'dt! köylü 
isyan etmiş ve dahili muharebeler 
başlamıştı. Lafayet ihtilalcilerin müf 
rit olduklarını görerek bu hallerden 
hoşlanmıyor ve ordudan istifasını ve
riyor. Halk bundan dolayı daha fazla 
isyan duvuyor. Haklarmm müdafa:ı 

f'dilmediğini söylüyor. Bunun üzerine 
ihtilalin en kuvvetli. fakat Pn düşün
cc~iz adamı olan Danton eline kanlı 
bayrağı alarak işe başlıyor. ilk iş o
larak hapishanelerdeki asilzadelerin 
idamım istiyor. Idam edilen :ki bin 
kişi içinde Kraliçenin çok sevgili ar
kadaşı Madam de Lam balle de var
dır. 

Tamplde yaşıyanlarm bu hadise -
!erden haberleri yoktu. Dünyadan u
zak yaşıyorlardı. Yalnız çanların ca
lındığını duyunca Mari Antuanet ye~ Halis acı bademden pek bil

yük fedakarlıklarla istihsal e
dilen hakiki acı badem yağını 
krem haline getirmiş olan ko
lonya.siyle ve müstahzaratiyle 
meşhur eczacı Hasandrr ki: İt
riya tı Fransızların (KOTİ) sı 
kadar nefis ve caziptir . 

1 
ni bir felaketin yaklaştığını hissedi
vordu. 

Hasan at'J badem yağı kremi· 
le, Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yarım yağlı gece kremi
ni bayanlar seve seve kullan
makta ve eczacı Hasaru tebrik 
etmektedirler. 

Sabun. kolonya., losyon, la
vanta, briyantin, saç suları, sür· 
me, pudra, traş bıçağı ,diş fırça
lan, diş suları. diş macunları ve 
her türlü ıtriyat ve müstahza
rata mutlaka Hasan merkassını 
isteyiniz ve arayınız. Hasan de
posu: Ankara, lstanbul, Beyoğ· 
lu. 

'------1~ 
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r EKONOMi 
Romanyalı muha-

cirler Sıvasta 
Sıvas, (Husuııi muhabirimlZ· 

-.. 

Küçük 
Ekonomik 
Haberler 

Son haftanın mali ve 
iktisadi faaliyeti 

den) - Sıvasın "Şarkışla,, ilçesi ile 
"Gemerek" kamununa gelen Ro
manyalı 1500 göçmen tamamen yer· 
leştirilmiştir • 

Şarkışla. ve Gemerekliler, başla. • 
nnda Şarkışla· ilçebayı Hikmet Ece 

l olduğu halde göçmenleri istasiyon -
da karşılamıştır. 

Bu sütuna giren haberler. ecnebi 
matbuatından hulasa edilmiştir: 

ALMANYA: Altın blok memle-

Cieçeıı haftalar zarfında, Fransız frangı ve onu takiben diğer birçok 
menıleketleri·n paralarında görülen büyük tahavvüllerden sonra bir te
vakkuf devresi geçiren urnurnl iktısadi ve mali faaliyet bugün dünyada 
hararetle devam etmektedir. Bugün dünyanın mali ve iktısadi kalkın

Muhacirlerin treni yaklaştığı za
man davullar, zurnalar çalmağa 

başlamış, muhacirler yüzlerce araba 
ile evvelce hazırlanan evlere yerleş
tirilmiştir. ketlerinin devalüasyonunun Alınan e

konomisi üzerinde bir tesir yapma
ması için bu hususta ilk ve mühim 
tedbirlerin alındığı bildirilnıe~tedir. 
Rcich'ın şimendifer idaresi ihracat 
maddelerinin nakliye tarifelerini ten· 
zil etmiye karar vermiştir. Diğer ta
raftan döviz offisi 10 / 10 tarihnden 
itibaren İtalyayı ziyaret eden Alman 
turistlerinin beraberlerinde yalnız 
250 - mark bulundurmalarına mü
sade etmektedir. Halbuki şimdiyeka
dar 500 marklık bir meblağı bera.
berlerinde götürebilmekte idiler. 

ması artık bir hakikattir. Bunu doğuran sebepler o kadar derindir ki, 
l~j)anya vukuatı, paraların sukutu, Avnıpanın gergin siyasi va7.iyeti 
pıyasalar üzerinde <ı.ncal<. ariıi \'e muvakkat bir surette ınüessir ol
muştur. 

edebilir. Bunun içindir ki, ihracatı • 
mızın yarısını çeken Almanya mall 
ve iktisadi siyaseti bizi çok yakından 
alakadar eder. Yakında Alman ikti
sat vekili Şachtın geleceği havadisi 
herhalde mühim bir hadisedir. 

Inka.r etmemek lazımdır ki, harp ı----

Almanyanm bu seneki hubl<bat ve 
hayvan yemi rekoltesi geçen seneye 
nısbeten daha fazladır. TereyağJ is
tıhsali 1932 senesindenberi yüzde on 
nisbetinde artmış bulunmakta ve da
hili istihlak mikdarmm yüzde sekse
nıni temin etmektedir. Diğer taraf
t&n memleketin sebze, et v~ yumur
ta istihsali eski senelere nisbeten ol-
dukça · gerilemiştir . " 

AMERIKA: Mısır rekoltesı. 1. tn· 
rmci teşrin tarihin.de 1,509.362.000 
buşel olarak tahmin edilmekt")dir. Yu 
laf rekoltesi 783,750,000 buşel, arpa 
143,916,000 buşel olarak tahmin cdi-

sanayiile alakadar şubelerdeki faali
yet bütün diğer iktisadi ve sanayi şu
belerinden fazladır. Demir, çelik, oto 
mobil, ve bunlara yarıyacak, tahrik 
edecek iptidai maddeler işlerindeki 
faaliyet buhran senelerinden evvelki 
derecesine varmıştır. Hatta bazı hu
susatında geçmiştir bile ... 

Birçok defalar da bu sütunlarda 
yazdığımız gibi Ingilteredeki mali ve 
iktisadi kalkınma - belki Amerika 
müstesna - diğer herhangi bir mem
leketinden daha ehemmiyetlidir. Bu
nu yukarıda zikrettiğimiz harp sa -
nayiine askeri hazrrlıklara atfetmek 
te hata yoktur. Fakat, Ingilterenin 
herkesten evvel bazı tedbirler alma -
sı, maliyet fiyatlerinı düşürmeye mu 
vaffak olması ve bilhassa dışarda i
çeride telkin ettiği emniyet sayesin -
de bu neticeye vardığı da muhakkak 
tır. 

Ucuz para, pahalı olmıyan bir kre
di de bu neticede en çok esaslı bir 
rol oynamıştır. Ingiliz sermayesi hari 
ca akmamış, bilakis Ingilterenin ec-liyor. 

* nebi sermayedarlar tarafından emin 
FINLANDIYA: Finlandiyanm e- bir yer tel8.kki edilmesi Londra pi

kcnomik durumu memnuniyetı mu- yasasına yüz milyonlarca Ingiliz lira 
ctp bir şek.ildedir. Sanayi faaliyetı sının sığınmasını temin etmiştir. 
geçen seneye nazaran artmıştır Bu INGILTERENIN ALTINI 
senenin ikinci üç aylık istatistikleri· Bu yüzden de Ingiltere bankasının 
ne: nazaran sanayinin hacim endeksi altın mevcudu 250 milyon liray1 gcç-
154 dür (1926 :100). 1935 senr>sinin miş • 1931 de 120 milyondu - Londra 
avni aylarındaki endeks ise 144 idi. bankalarındaki depoların miktarı iki 
Bu artışın başlıca amili, hacim en- milyar Ingiliz lirasını aşmıştır. Bu sa 
-ı....ı ..... .,. ~ ..... 1A11 ... ,..,ı.o ... ,, ... lh=c·at yede lnf1}tere, senede bütcesine 50 
sanayiidir. milyon giliz liralık bir tasarruf te-

ITALYA: Döviz Bürosu, M. Mus- min eden muazzam bir Conversion 

solinin direktifi üzerine bazı mühim yapmıştır. 
istihlak maddelerinin ithalini arttır- Ingiliz sanayii. ticareti ise senede 
mak için kontenjanların genişletil- yüzd_e iki, nihayet üçü ~ş~ıyan bir 
mesine karar vermiştir. Sığır etinin ~edıye. k~vuşmuştur. Netıceler ge-

k t . k ti 12 50 milyon li- cıkmemıştır. on en)an ıyme • U • · - 1 · · ı · 
32 ·1 ı· t kü s hay mumı tıcaret çoga mış, ışs1z erın retten mı yon ıre e, me - . . . . 

1 O 75 
·1 1. tt 8 ·ı mıktarı Uç milyondan bır buçuk mıl-van arı , mı yon ıre en mı • .. .. . 

. . , . yona duşmuş, Londra pıyasasının 
yon lırete, yumurta 0.85 mıl~ on lıret- . d k' Uf f 1. ti t . . dünya a ı n uz ve aa ıye ar mış-
ten 8 mılyon lırete v.s. çıkarılmış- tır. Buna Türkiyede bile şahit olmak 
tır. kabildır. 

• Karabük ipekhanelerinin tesisi ye-
RUSY A: 'Rusyanm bu senenin ilk ni bir zihniyetin eseridir. Bundan 

7 ayı zarfındaki ihraca tının dE>iferi başka Türkiyede her türlü işlere gi-
89.000,000 rubleye baliğ olmaktadır. rişrneye hevesli birçok Ingiliz firma

Bu mebtağm geçen senen~n ihra- !arının faaliyeti de zannedildiğinden 
cat kıymetinden olduk<;a az olduğu çok fazladır. Türkiye işleri hakkında 
kaydedilmektedir. lthalat ise geçen malUınat istiyen ticarethanelerin bil 

hassa. sanayi erbabının miktarı da 
seneye nisbeten yüzde otuz yüksel- çoğalmaktadır. 
miştir. Bilhassa gıda maddelerinhı Londra piyasasının ehemmiyeti ve 
ihracatı (süt, et v.s.) bunların fazla sanayiin yeni inkişafı hakında bir 
mikdarda dahilde sarfedilmesi dola- misal zikrederek diğer meselelere ge
yısile azalmıştır. Ihrac edilen madde- çelim. Geçen hafta Londrada Moris 
ler arasında en fazla geliri kürkler Motör kumpanyasının sahibi Lord 

Nuffield malik olduğu 2,650 milyon 
temin etmektedir. Yalnız demır ihra
catında kayde değer bir ink;şaf gö-

rüJmektedir. Bu seneki font ihracatr 
geÇen senekinin iki misline çıkmış-
tır. Halbuki 1931 senesinde Rusya 

adet hisse senedini bir saat zarfında 
satabilmiştir. Ihraç fiyatı 5 şilin olan 
bu hisseler 38-45 şiline satılmış ve 
umumi satış bedeli 17 milyon Ingiliz 
lirasını geçmiştir. 

font ihracatını ithalat ile kapatmak- Lord Nuffield kırk sene evvel işe 
ta idi. 1936 senesinin ilk altı ayında 5 şilinle başlamıştı .. 

FR.ANSADA VAZIYET 
ise Rusya, font ihraç eden me.nle

ketlerin başında gelmektedfr. Diğer 
Fransız frangının düşürülmesinden 

sonra görülen manzara cidden tet -
t:ıraftan memlekette pamuk istihsa- kike değer. 

linin arttırılması ve. sentetik kauçuk 
imali hususunda sarfedilen gayretle-
rm müsbet netice vereceği ve bu 

maddelerin ithalatının azalacağı ü-
mid edilmektedir. 

• 
ROMANYA: Hükumet devalüas

yon yapmayacağını bildirdiği halde 

halk arasında heyecan büyüktür. 
Gaz yağı v.s. şirketlerin hisse sene

datına karşı talepler pek çok art-

mıştır. 

NORVEÇ: Italya ile 28.9.936 tari
hinden itibaren inkıtaa uğrayan kli· 
ring anlaşmasının yeni liret kuruna 
göre tekrar meriyete konduğu bildi
rilmektedir. 

Geçen haf ta Fransız umum is ta -
tistik idaresi tara fmdan neşredilen 
rakkamlara göre Fransada yüzde 4 
yüzde 14 de kadar yaklaşan fiyat te
reffÜÜ görülmüştür. Hariçten ithal 
edilen eşyanın fiyatı yüzde 13,8, mil
li eşyanın fiyatı da yüzde 6,2 radde
sine yükselmiştir. Yakında tatbik e
dilecek kırk saatlik mesai haftası · 
nın. bir iki ay evvel yapılan ve yine 
zaruri görülecek ücret zamlarından 
sonra Fransada fiyatların daha bir 
hayli artacağı muhakkak gibidir 
Halbuki frangı düşürmeye karar ve
ren Blum kabinesinin kanaati büs . 
bütün aksine idi... 
Fransız frangının düşürülmesi bü. 

tUn dünyada fiyatların yükseldiği bir 
zamanda olmuştur. Halbuki Sterlin 
dolar sükutları anında bütün dünya. 

da umumi bir fiyat düşkünlüğü vardı. 
Herhalde para işleri çok nazik iş· 

lerdir. Ve sonra da vaziyet her mem 
lekette başka başkadır. Fransızlar 
İngiliz paralraını, dahili fiyatları -
nı ucuzlatmak, onları dünya fiyatla
rına yaklaştırmak için dj.işürmüşler -
dir. Amerikalılar ise dahildeki borç
lularm yükünü hafifletmek için bu 
yola girmişlerdir. 

Fransa da vaziyeti alaka ile takip 
etmek lazımdır. Fakat şimdiden fran 
gı düşüren Blum kabinesinin birçok 
tahminlerinde yanıldığını görmeme -
ye imkan yoktur. Bu yüzden kabine
nin mevkii çok sarsılmıştır. Fransada 
fiyatları kontrol için 22 teşrinde ku· 
rulan kontrol komitesinin faaliyetin· 
den büyük bir fayda çıkabileceği de 
şüphelidir. 

ALMANYADA YEN! PLAN 

Geçen haftanın en mühim hadise
lerindenbiri General Göringin Alman 
iktisadi diktatörü ilan edilmesidir. 

Bu diktatörlüğün yeni dört senelik 
Alman iktisadi programile alakadar 
olduğu muhakkaktır. Fakat Alman· 
yanın bugünkü iktisadi birçok müş
küllerle doludur. Bunların başında 
Alman ihracatının dışarıda tesadüf 
ettiği manialardır. Son para sukut • 
ları bunları fazlalaştırm1ştır. 

Dışarıya borçlu, olan ve drşarıdan 
birçok iptidai maddeler ithal eden 
Aimanyamn Mark fiyatını düştirece 
ğini zannetmek pek varit değildir. 
~~ö- ~ --.e4.._ """---.... oo uçw& .1.uo..1A.a 

malik olan Almanya dahili ve hari
ci fiyatlarını da istediği gibi tespit 

BIZDE F AALIYET 

Türkiyede geçen haftanın en mü • 
him hadiseleri meyanında muhterem 
Başbakanın memleket dahilinde yap 
tığı seyahati, pamuk ve maliyet fi· 
atıeri meselelerini zikretmek lazım
dır. 

Birçok memleketlerin fiyatlannı 
düşürmek için her türlü çareye baş 
vurdukları bir zamanda Türk fiyatla 
nnın yüksekliği hükumetin dikkati· 
ni çekmekten hali kalamazdı . 

Bu meyanda istihsal ve istihlak 
maddelerim.izin maliyet fiyatlarile uğ 
raşmak mecburiyetindeyiz. Dahilde 
hayatı ucuzlatmak, dışarıda mallan
mızm revacım arttırmak için maliyet 
fiyatını terkip eden amilleri yakın • 

dan tetkik etmek mecburiyetinde • 
yiz. Şekerde ve tuzda olduğu gibi bü
tün diğer eşya fiyatlarının da ucuza 
mal olması için hükfunet birçok ted· 
birler alabilir. 

thracat eşyamızın üzerindeki mu
ameleler hararetini muhafaza etmek 
tedir. Bilhassa tütün üzerine iyi iş

ler yapılacağı haber verilmektedir, 
Amerikada sigara imalatı geçen se
neye nazaran yüzde 33 artmıştır. 

Istanbul esham borsasında geçen 
hafta fiyatlar sağlamlıklarını muha
faza etmiştir. Merkez bankası hisse
ıc11 vL."v .t uunllnt :.:l'.l,tJU·Z.:J, ( tl llra 8.• 

rasında temevvüç etmişlerdir. 
Raif N. METO 

Otomobiliniz için 
güzellik Yeni 

müstahzar atı 

Whiz Onickea
sy Polish ONDA-
DiKADA Otomo
bilinizi sizi yor
madan yeni hali
ne getiren son 
sistem ciladır. 

Lastiklerinizin kenarı · 

nı beyaza boyayınız. 

Wh'z beyaz lastik bo

yası lastiğe kaynar be
yazlığını muhafaza eder 
çatlamaz. 

Sair Whiz mamulatı. Wbiz motör, şanzman, mafsal, gres ve su tu 

!umbası, yeni motör aliştırma yağları, zımpara macunu, conta maC'u 

nu, tente boyası, radyotöı temizleme ilacı, radyatör tamir tozu, ao 

ğuk yama v.s. Türkiye aCfntesi: TATKO ŞİRKET!, Taksimbahçe::oJı kar 

şısında. Telgraf: İstanbul TATKO. Telefon: 44742 - 3. 

~ ......................................... / 
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1. 1 işletme u idaresi ilanlara 
Devlet Demlryollar1 '' ıman an • 

. . 1 3 !ngiliz oyıuzaaf) 
Muhammen bedelı 27 500 lıra ~ :;6 pazartesi günü sa

ve 1 O basit makas takımı 7 ! ~ 2 / Ankarada idare binasın
at 15,30 <la kapalı zarf usulu ıle 
da satın almacakt~r.. . 062 lira 50 kuruşluk mu-

Bu işe girmek ıstıyenlenn 2 . ettiği vesikaları, Res-

-

vakkat teminat ile kanunun ta~!/1 No.lı nüshasında inti
mi Gazetenin 7/5/19 3 6 g. 3d2. sı· nde alınmış vesika ve 

1. t ame aıre · R · ı· şar etmiş oları .ta .~ma n 30 a kadar Koınısyon eıs ı-
tekliflerini aynı gun saat 14' HOLLANDSCHE BANK-UNIE NV 
ğine vermeleri lazımdır. . Ankara ve Haydarpaşa vez-

Şartnameler 1 3 S kuruşa ( 2 3 2 2 ) 
AMSTERDAM 

nelerinde sa trlmaktadır. 

1 TEMMUZ 1936 TARiHİNDEKi 5iLANCO 

AKTİF 
Kasa ve emre &.made para 
Bankalar ve Bankerler 
Portföyde mevcut senetler 
Rambur kredileri 

Borçlular 

--v 
Florin 7.369.214.91 j 

.. 14.367.724.13 
,, 6.684.139.66 

" 1.912.130.47 
,, 13.053.922.60 

" 2.792.194.71 

PAS S (F 
Sermaye 
1htiyai 

Florin 

Keşide keyfiyetleri bildirilen Renetler 
Tarafımızdan knbul eclilmis senttler 
üçüncü şahıslar tarafından 
kabul edilmiş senetler 
Mevduat 

,, 

" .. 
.. 
.. 

6.000.000.-
3.000.000.-

629.801.50 
1.747.893.79 

250.846.85 
15.024.977.30 

- e· Doktorun cazip keşfı; 
ır .d. 

Karşılığı esham ve tah,·ilat 
olan borçlular ve raporlar 
Verilmiş kefaletlerden ileri 
gelen alacaklar 
Esham ve tahvilat: 

" 5.225.445.25 

Alacaklılar 

Verilmiş kefaletler 
ödenmesi istenılmemiş kiir hi->seleri 
Yeni hesaba nakledilecek bakiye 

" .. 
" 

22.116.354.99 
5.225.445.25 

20.536.80 .. 27.533.47 

F. 93.605.95 
buruşmuş bir cıl ın 

Solmuş ve 

GENCLIGINI iADE EDlYOR. 

Amsterda mda resmen 
kol<? edilmiş: 
Ecnebi borsalarda resmen 

kot~ edilmiş : 
Resmen kate edilmemiş: 

" 488.130.13 

" 206.882.14 " 788.618.22 

1.850.000.-Gayrimenkuller " 
Florin 54.043.389.95 Florin 54.043.389.95 

~--------~--------------------------------------.,,, 
ı ınhısarıar Umum Müdür.üğünden: ı ı ___ is-ia•n-b•u•ı-o•e•l•e•d•ı•y•e•s•ı-il•a•n•l•a•r•ı---' 
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1 _ 8/X/936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dola- Tahmin bedeli tık 
"h 1 si yapılamamış olan Toptaşı deposu arkasındaki 1Ara teminatı' 

yıhı da e aotınlacak 3430.13 lira ke$if bedelli 3 ambarın B' b 1 .. 1 k 
· t' al hakkı Tokalon sa a a Y •1 k .1 k l ına ve arazi §U e en ıçin a ınaca d .. 1y:ı.- münhasıran ıs un - . enı"den pazarlık suretı e e sı tmeye onu mwştur. 50 · 'b' h kk (C ) · t mecmuası, u b" " k fefa nşası y tane örneğı gı ı o a anı 74 5,55 Viyanada bır ıp · n za- müessesesi tarafından uyu ' - \ L"'k 'ltme ? 7; X 1936 tarihine rastlayan Sah gün ti Bina ve arazi ıube!eri için alınacak b akacak fennın so , . . . 2 - ~ sı - , b . d k" 

)t hayrette ır kl karlıklarla temın edılmıştır. 5 K batasta Levazım ve mübaya~t şu esın e ı örneği gibi hokka takınıı (30 tane) 142 10 65 diyor Buruşuklu arın Iı hiicey- saat 1 te a ~. 1 Yukarda tahmin bedelleri yazılı bu!unan cam hokka ve h'okka ferini ilan c · -·ı . ale çare- "Bioccl,, tabir edilen can ·n- alım komisyonunda yapılacaktır. . t 
· huru degı ız ı pembe rengı 7 25 1 d akımları ayrı ayrı pazarlığa konulmuıı.lardır. Nümune ve "art ....... l'alnız sebebı zu , h t- reler hillıisası, yanız 3 - Muvakkat tenıinat 25 ' . ıra ır.. . T "" •• ,. d Anneler a · d b lunur Has- İ meleri Encümen l<aleminde görülebilir. İstekli olanlar hizalarm..ı_ ilini de bulmuşlar ır. : deki Tokalan kremın e u · 

4 
_ ~artnameler her gün nhısarlar ınşaat şubesın - ua 

ta bU "k anneler, artık gençlık ~a- 1 de 60 _ 70 yaşlarındaki kadın- ':l gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-lU-~Mti 
yu ık tenlerıne tane er .. rd altı den parasız alma bilir. t2087) Salı günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (1) (2.506) :ınanlarmdaki taze ve .aç d lar üzerinde yapılan tecrubele e 

50 ve 60 yasların a kl klarınm ta- • · kavuşabilirler. '. hafta zarfında buruşu u · ı 000 Kilo 40 lık çıvı 
l'kl · deki yumu- · · t" Htır 

ol k dınlar, genç 1 erın . . ail olduğu göri.ılmüş ur. 1500 Kilo 45 lik çivi an a . ilt temınıne rnamen z ,., cilt 
şak ve buruşuksuz bır cB kluı,_ akşam yatmazdan evvel yegane 3300 Kilo 50 lik çivi 

T ler urusu •• d ki Toka· 
tnuvaffak ola_bı ır v~kit zuh~ra ge- unsuru olan pembe rengi~ e rken, 2600 Kilo 60 lık çivi 
lar ihtiyarladıgrrnız . . lon kremini kullanınız. Sız uyu 4600 Kilo 70 lik çivi 

' besleyıcı unsur- · ir Serııuı b' d 1 13000 k"l · · l . ilt· bazı canlı ve . . 'ld' besler ve gençleştır · I _ Yukarıda miktarı ve e a ı yazı ı ı o çıvı ır, c • 1 ımdi ke- o. cı ı bir kaç . 1 
lan kaybeder. Bu unsura~, ş. gen" buruşukluklar izale olur ve.. .. nümune ve şartnamesi mudbınce pazarlıkla satın a ına-

. fh p edılrnış ~ d h gene gorunmiiş 
lnali itina ile ın 1 a . dir hafta zarfında a a · _ caktır. . . 
hayvanlardan istihsal edılm~kte ~ olursunuz. Gündüz için (yag~ı~) be- II- Pazarlık 11-J 1-1936 tanhıne rastlıyan Çarşamba 

eli -· takdırde ta 1 kremını kul- L M"b t b Bunlarla cilt beslen gı . yaz rengindeki Toka on günü saat 15 te Kabataşta evazım ve u ayaa şu e -
. Işte· Vıya.na . 'tir açık me- 1 k 

ıeleşir ve gençleşır... r 'Stej~l~al ıanmız. Siyah benlen erı ~ bir cildi sindeki alım komisyonunda yapı aca tır. 
Universitesinde profesor D . ı hay- sameleri kapatır ve en se ı t III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
idaresinde yapılan keşfin şayan f ; yumuşatır, beyazlatır ve genç e~ irir. şubeden alınabilir. . . . .. 

istanbul rtatıa Müdürlüğünden 
2-11-1936 Pazartesi günü saat 15 te !stanbulda Nafıa 

Müdürlüğünde ( 1120) lira keşif bedelli İstanbul Çocuk 
hastanesi kaloriferleriyle sıcak su kazanının tamiri pazar-
lıkla eksiltmeye konulmuştur. . 

Mukavele eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje. keşif hülasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak dairesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (85) liradır. İsteklilerin teklif mek. 
tupla~ını ve en az .~ 1 O O~) l~~alı~ bu işe benzer iş yaptığı
na daır gösterecegı vesıka uzerıne 'Nafıa Müdürlüğün_ 
den almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikala
riyle 2-11-1936 Pazartesi günü saat 15 e kadar Nafıa 
Müdürlüği.ine gelmeleri ( 2498) ~.et semereleri bu. pArofesöriln. koeş aırı.inmi En c u·. men "ı n den IV - İsteklilerin pazarlık ıçın tayın olunan gun ve 

....,__ saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte ismi geçen ko-

v 1 t I misyona gelmeleri lazımdır· ( 2 5 O 9) ı t 1 IZm İ r 1 aye . ve ınüessesatı resmi- Emllk ve Ev am bankası ilanları 
b t~varr . k ...... ün ·~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!?arei ~~:~~t;~:1 ı;::.:;, ~02so? f;;!~!0~ir ~;u~~i~de 6m----.. BEKLEDı iNiZ ~---... Taksitle Satıhk Apartman 

- --- -----------

...... 

ilaçlarmızı 

Ye.~un sen 15-10-936 gününden ılt stır. Talip olanların T A M A T L A s 
nıubayaası · çıkarı mı~ M" a·· · eti 1 k suretile eksıltmeye .. M Hususiye u ~rıy 
Paz~r. ı .. ~ renmek üzere her gun .. irak edeceklerın de . 1 K T 1 
§era~tı 0

kalcmine ve eksilt":eye ışt azartesi ve Perşembe Ç Beyoğlunda Firuzağada Sor-
'1 arıdat . ·ı"yetin toplandıgı her p ktubu ile vila- magir mahallesinde Değir· 
~ncü~enı ~ı to da depozito veya ban~~::ıunur. (2518) 125 kuruşa her yerde veriliyor. men çıkmazı sokağında eski 3 
günler~ s~a ,.. enine mi.iraçaatları 1 

a iKBAL KiTAP EVi iSTAnBUL yeni 21, 33 Soğancı oğlu so-
Yet daımı ene um • kağında eski 1 4 yeni 1 2, 1 4 

Yoll~rı Devlet işletmesı __________ ,________ No. lı bir bodrum katını ve 

Hava "' Havayolları Devlet 1·şıetme dört daireyi muhtevi apartr -· · den· man (şin1di Cihangir cad-
ldaresı n ·.. .. arada Cümhuriyet Ba:v.ramı idaresinden: desi No. 31) 

-l0-936 gunu A_nk. ek maksadile İstanbul - Tafsilatı yukarda yazılı Aaprtıman bedelinin birinci 
.. 1 ~ 2 9 JcuJarrmızı yetıştırm. y eŞilköyden saat 1 O 1 - 25-10-9 3 6 dahil den itibaren İstanbuldan Anka- taksiti poşin ve geri kala~. üç t~ksiti % 9 1; 

2 
faize tab. 

toremne yo yolcu tayyaremız raya Yolcu tayyaremiz saat 14,30 da hareket edecektir. olmak üze~e üç.~ene.de ve.uç ~usavi kısımda ve şu sureti~ 
dan - AnkaraYa ktir. ızı Yeşilköye 2 - İstanbulda Ankara yolcularımızı Yeşilköye nakle tamamı dort musavı taksıtte odenmek şartile açık artır_ 
da harek~t ede~ T. Şubesi~den yolcu~~et edecektir. decek idare otobüsü dahi 25-10-936 "dahil,, den itibaren ma,ya ,konulmuşt~r ... İhale 6 Teşrinisani ı 936 tarihinde 

Karakoy P. • büsü dahı saat 9 da İ huldan Ar>- Karaköy Posta T. T. şubesi önünden saat 13,30 da hare- musaaıf Cuma gunu saat onda şubemizde yapılacakt 
tıaı.:ıeden id~re oto ·· ü öğleden sonra stan ket edecektir. İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte şubemize gelm ır. 

2 - 29-10-936 g~:yyaremiz yoktur. Sayın yolculara ilan olunur. (2476) leri. (419) (2330) e • 
ltilraya 3 ynca yolcıt 'la" n olu.nu:u~r.~( 2=-=5~1-4~)--------------:--=--:---:--.==~--------------------------1 ınııa ı .. -

Sayın yolcu arı den alınız. Reçeteleriniz G . - -----. H NECAT ı• K ES K • N K A Ş EL ER• rıp, Nezle, baş ve diş ağnlannı h e SAL 1 bUyUk bir dikkat, ciddi 1 1 muannit saneılan bir anda k Ba iÇ L•,,. i"tikametle haztT'lı:ıntr eser 
" " Kıymettar bir ilActır. · kapıda 

Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito: Lira 

c 16 1900 
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Hakiki L UMA ampulları yalnız kırmızı 
orijinal ambalajları içinde satılır 

T AN 26 - 10 - 93G --

MARKASrNI TAŞIYAN AMPUL EN KAHiR BiR Ü STÜNLÜKLER 

1 -1500 saat yanma kudretini haizdir. 
2 - En az cereyan sarfeder ve en bol ışık verir. 
3 - En az masrafh ampuldur. 

Bu şartı.ar; size ampul sarfiyatından 
0

/ 0 40 lASARRUF lEMiN EDER. 
iktisadı seven, hesabını b ilen 

ELEKTRON 
Yalniz 'LUMA Kullan r 

MÜ.ESSESATI 
Ga'ata, V oyvod a caddesi No. 58 - sO - 62 - Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Niçin 
böyle 

herkesin dişleri 
beyaz değildir? 

<;ün~ ü diş err n beyaz o iması i~i n 

. . 
ı n c z şart: 

• 

inci şart da: 
Ağzı yalnız sabahları değil , her yemekten sonra 

mümkün olmazsa ak~ am sabah mn~ laka temizlemektir 
-----~--------~~~~--·----""-"--

Bugünden itı baren diş erin,zi b u şartlara 

r ' ayet ederek temizleyin z ! 

•• 

-OGRETMEN KiTABI 
'filrkiye<le l S,000 muallim vardır. Bunun iki bini asıl başka er

tiktendir. MuaJlimliği çerez gibi kullanırlar. Üç bini de başka bir 
iş bulamadığı için mııalhmlikte kalmak zorundadır, gözü dışarıda
dır. Bunların her ikisi d~ bu ertiklerine ilgili eserleri okumazlar. 
Geriye kalan on üç bini bu mesleğin hakiki evlatlarıdır. Ve bun· 
lar karatahta başında can vereceklerdir. İşte biz sırf bunları dü
~Unı!rek eserimizi on üç bin nüsha basarak hazırladık. 

ÖGRETı~ENİN SINIF Dt~ l ÖDEVLERi 

Bir Daktilo Aranıyor 1 
Eski ve yeni türkçeyi bilir bir ba· ı· 

yana ihtiyaç vardır. Çemberlitaş kar I 
şısmda Osmanbey matbaasına htr 

gün saat (10) dan sonra müracaat 

edilmesi. 

KANZUK MEYVA TUZU 
~anzuk meyva tuzu en hoş 
ımeyva usarelerile hazırlanmış

tır. Hazmı kolaylaştırır. tnkı -
bazı izale eder. Kanı temizliye
rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

lNG!LlZ KANZUK ECZANES1 

1 

Ressamların aradığı en iyi 

SULU ve YAGLIBOYAlarla 
Yazan: Ragıp Nureddin Eğ~ Amerika bölgesi talebe ispckteri ı 
Tanesi 75, ciltlisi 100 kuruşttır. Taşradan posta parası alınmaz. fırça vesair malzeme deposu Yeni 

Vt UALLlM AHtVıET HALlT KtTA&.. EV.ı .. (ostane cadd. Memduh Aygün 

KAŞE 

N Mi A 
Grip - nevralji· Baş ve Diş Ağrıları • Artritizm - Romatizma 

• • • • 

it•' nin 
aslı 

AZ KOMURLE ÇOK HARARET 

ı·ı 

I • 

Türk Antrasitinden 
büyük istifade 

temin etmek için 
"Sobanızda kömür yanmıya baş· 
laysp sıcakhk istenhen dereceyi 

bulunca anahtarını kısınız 
ve sobanın alt kapaklarını 

tamamen kapayınız,, 

SAT 1 Ş YERLERi: 

Merkezi: Maden ki>mürü İşleri T. A. Ş. Bahçekapı Taş Han Telefon: 21195 
Galata: Türkiye İş Bankası şubesi. Telefon: 44630 
İstanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapaza:-, Türk 1'ıcaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 

--· Dr. lHSAN SAMl --il. 
GONOKOK ASiSi 
Belsotuklutu ve ihtili.tlarmı karp 

pek teıirli ve taze aşıdır OıvanJ'O· 

lu Sultan Mahmut türbesi. No 1 ıs 

..-~.o A rt s~;;;:;;;:-
Çabuk, iyi ve ucuz dans og· 
renmek istiyenler Beyoğlu ls· 
tiklal caddesi Santral Dans 
dershanesinde Kemal Sami Ya-
ere müracaat etsinl~r. No. 220 . 

Sahibi:Ahmet Emin YALMAN -

Umumi Neşriyatı ldare Eden: 

Mali bir müessese için 
İngilizce, Almanra lisanlarından biri veya her ikisinden Türkçeye 

ve mütekabilen bu lisanlara mükexp.melen tercüme edebilir, makine 
ile yazar bir Bayan veya Baya, Ankarada ihtiyaç vardır. Sarih adres 

ve vesaikle lstanbulda Posta kutusu 448, Ankarada posta kutusu 

196 ya müracaat edilmesi. , ..................................... --~ 
- sandalya ve Mobilyanın ----
H~m ucuzunu, hem güzelim almak için 1stanbulda Rızapaşa yokuşun 1 

da 66 No. AS R 1 M O B l L YA mağazasını ziyaret ediniz. 

~,_·-• AHMED FEVZi Tel. 23407 / S. SAWI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limltet Mibi: Ahmet Emin \'ALMAN -Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. 'AL°fı't 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası Gazetecilik ve Neşriyat Türk Liınitet Şirketi. Basıldığı yer TAN ma.tba.ııSl 


