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If atay Davamız 

Heyetimiz Aksama 
Cenevreve Gidivor 

Laik 
Fransa 
Nerelerde? 

Altmet Emin YALMAN 

Müstevliler çok rezil 
bir silaha başvurdular 

50 bin Hataylının tezahü-
C;. ransız milleti dini ta· k h b I • 1 d . r assu~a. ~arşı müca· ratı ço ey e 1 o u 

Clele açan, dını sıyasi hayat- S .• r-- ecl .. ak edecek h ti 
tan uzaklaştıran v f 1 ancak meaeleıını \,,Clıevr e muz ere . eye · 
aı't serbest bı' · t'he crt ere miz bu _.,_amki ekıpreıle hareket edecektır. Heyet Dıt 

r ıç ı at ve ka- · 1 -at · R" t" A Ri t• c·· h G l naat meselesi haline k lf er Bakam Tevfık Uf u . raı, yaıe ! um ur ene 
ilk millettir • oyan Sekreteri Hasan Rıza, Dıtııler Bakanlıgı Genel Sekre-

Fakat llik Fran. ıa k di . . teri Numan Menemencioğlu ve arkadqlarmdan mürek-
' en milleti- d b lıy cak Mili ti C • • 

Din. terakki yolunda vardığı bu neti- ~eptir. 21 lkincikinun ~ . ~ a . . e ~r emıyetı 
ceyı ~aşkal~~ kıskanmış, •ırf ıçtimamdan evvel heyetl11l1Zll! ':an.•e gıtmeıı hakkı!'d~ 
ken~e aıt bır inhisar addet.mittir. hiçbir tasavvur yoktur. Heyeti hamıl tren zaten 19 lkincı 
Kendi memleketinde li.ik olan Fran- kinun bahı Cenevrede bulunacağına göre daha evvel 
~.a~:ıe:reyannııB Uıracat eşya- Pariae gı~ dip gelmek maddeten imkinıızdır. 
INllU ıyor. ili.kis ezmek Fransu 
uyuşturmak, esır haline indirm . ' içtimadan evvel Türk ve 
Wtği yabancı halk kütlelerin ek ıa- murahhaalan arasında ber halde aon 

e k&l'tJ bir anı •-..aJ.n•" yapılacak ve dinl t&aJS8ubu, bir nUfuz aleti bir n &fDl& ~ • 
vi afyon diye kullanmakta ~enf e. buna Milletler Cemiyetinin ara .~uı • 
Côriiyor. aat mak mabadile HÇt1j'1 raportör de 

Bır emperyalist devletin din! ta ittirak edecektir. . 
b eh · . as- Bu tefebbUal1D muvaffakıyeti M. 

aı u, c aleti bu §ekılde kullanması __ .. ~ttı.ır.f · teklifin ma • 
hi,. t · b' d w. • Blumun v- •• yem 

v e yem ır şey eğildır. Buna tlbidi Bu teklif bizim 
eskidenberi alışığız hiyetine r. 

· ortaya koyduğumuz prensiplere mu-
Çarlık Rusyası bizi terakki yalun- vatılra i~timadan evvel huaUlf bır 

dan, ~arlık imkanlarmdan U7.&klq - ....._ *•llt~Jwk al& • 

JıJ. ~ubu tabil bir m bqka it lraJnuyacütır. 
mifti. AbdWlzizın llOll aman.tarın. Franmz telerlnin lrullandıfı U 
da Mitat Pa.pmn arbamda topla- ana ve Sa=kta devam eden fid • 
nan münevver ~reye kal'fl Gene- detll tazyika ıöre bu huauata nikbia 
ral lgnatiyefin yetil aankh muhar- olmak güçtür. 
rideri ve propapndacılan, kate bq-
larmda kulaktan kula.ta fmldıyor- Jıfflll81~ Mılletler Cemiyetine in Fransanın ŞurTyedeli fa ~ıhcn 
la.rdı· "Ne duruyorsunuz, ey Ummetl t.ıka,1 edince na.zarf olaraık yeglne feym/6c/e Komiseri dö Mortel 
Muh~mmet, din elden gidiyor!" [Arkuı 3 tıncOde] 

Mütareke zamanında Loit Cor- '-=============-====::::ıı:s=:ı=ıı======== 
eun lngilteresl, ..ıtanatı ve Htırriyet 
ve İtilUr alet diye kullanarak ayni 
taauup propacandumı körükledi. 
Mabat, nıillete y.,ama.k ve lnkip.f 
etmek qlam ve lmklnmı vereoetc 
mtınevver umurlar iberine cehalet 
\re tawubun dn,manlığmı toplamak-

tı. 
Bir ara!* FralUI& da mütareke za-

lrl da kendi besabma bir nüfuz po:... g0tnılye tallalm~ Ali 
Kemal maarif nazın iken Frana.nm 
onun vuıtuile tatbik ettirmek iste
di.fi maarif programı ili idi: 

"Yeni usul iptida! mekteplerini ka,. 
aık amilere bağlı eekt mahalle 

:':te~l:rine dönmek, dersleri fran -
amca olan u.eleri çoğaltmak .•• " 

Hatayda znethur Wk Frana&rull 
lnilstemlıeke meımurlarlJll bugUı. de 
ayni rolde göril)'Ol"UZ: Hatayda fer 
-ı ---'·ğr tekkeyi himaye ediyor-
.,, Y~ ' ıaauuba esirliği 
la.r. Şapka giyen. t.ı,5.i d"· 
kabul etmiyen milJleVVel" genÇ-e• "'9 

aıan biliyorlar ve bolmJY& çalışıyor
lar Bu lil cenup bududumus bo
~ca : oynlJllJY& yelteniyorlar. 
Cenubt vnıyetıerlJDlzin uy~. ha • 
miyıetlt halkı ıunu bf1melidirl:s!! 
cenup hududunda kaçakçılık 
her feri, ya1ıııl kendi klrJDI memler 
ketin arannda anyan bir .efil, bir 

hına delfldir. Ayni zaman~::: 
mz t.tnıbar memurlaJ'DUD 
meesili, bir ~· bir vatan 
hainidir 
~ 8falf bir llfımde yqıyor. 

Btlttın dilnyanm ne iadkamete git
tiğini farketmlyor. DiDf tausubun 
her tarafta çUrUmdde oldufunU ve 
böyle çürllk bir temele dayanmak 
tsti)'elllerin ommla bel'd>el' çUrümiye 
'Ye yılalmıya mabkOm bulundufunu 

anlam k bitemiyor. 
FraMa, Wldiğin ihraC&t fllYUI 

olnwbfma karar wııdıtt gUıı eıınnu 
Mr }'Ola cirmlttlr· Jki,o.zıW 

CArbll 9 uncuda] 

Bazı şehirlerde 
mahrukat ihtikarı 

başgösterdi 
Karada Yollar Kap3ndı, Denizde 

Vapurlar ı,ıeyemez Oldu 
Kar ve ıiddetli soğuk devam e~iyo~. l?,ün sıcaklık de

recesi şehrimizde - 2 ye ka~ar duşmuş tur. He~en fası· 
la sız denecek şekilde kar yagrnıştır · Karın bugun d~ de: 
vamı muhtemel eörülüyor. Gelen haberler, kışın ıımalı 
şarki ve Vasati Anadoluda bütün şiddeti ile devam ettiği 
merkezindedir. 

lıf• Korolıİ 

Karadenizde de tiddetli bir fırtına 
vardır. Evvelki akf&JD Karadenlze ha 
reket eden CUmhurlyet vapuru Ka
vaklarda demlrlemlt ve bofudaa 
cıkamamıttır. BUyUkdere ve Kavak· 
larda on kadar vapur blrikmiftlr. 
Çart&!Dba ~nU Barlından limanımı 
za gelmesi beklenilen Çanakkale va
purunun futma yilztlnden hareket 
edemediği denizyollanna bildlril • 

miftlr· 
Meninden dönen GUne)'lu vapu • 

ru da bmire f8 il.at geç relmiftlr. 
Güneysu, ancak yamı llmannnna ge 
ıebilecektir. Ke.radenbde lef erde bu 
lunan Ete Samaıuıda, Vatan Trab
sondadır. 

Tralr.yodo 
Trakyada kıfID difer mmtakatara 

nilbetle hafif geçtiği anl~ılıyor. E
dime • bıtanbul demiryolullda kar • 
dan mütevellit hiçbir lnıa yoktur. 
Seferlere intizamla devam edilmek· 
tedlr. Yalnız, hava bozukluğu yü • 
silnden bul postalarda kllçilk teeh
hUrler rörtllmllfttlr. 

r Arkam 9 aneu4a1 
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SURJYEDE ŞAPKA 
ENGIZISY01VU 

Hatay lıududu ltoricinde, Kürt dağında bulu
nan açıl< lil<irli Kürtler fftPla giymel arzu Ye ih
tiyacını cluymuılar, hin laJar ıapA:a teclariA: et
miılttrdir. 

geridir A:i bütün medeni insonlorm giydiği ıoplo 
oralarda Fransız iltti/6/inin hususi serpuıu man 
zarasını alıyor Ye engizisyon idarr.inin asırlarca 
lıer yeniliğe ka111 kullandığı 6lıbete moltlcGm 
ediliyor: Ateıte yakılmoL. Suriyedeli fransız memurları Ye Yatoni lırlosı

nın mülritleri bu sol onu Ye emttle lorıı derhal 
seferberliğe geçmiıler Ye bir neYi Ehli salip lıarbi 

T eroUi yolunun alemda11 diye bellediğimiz Fran 
sayı dar müstemleke ihtiras Ye eıu/iıe/eri yüzün· 
den bu seviyelere kadar düımüı mü göreceA 
til<J 

açmıılardır. 

Açıl lilirli Kürtlere bir ültimatom Yerilmiıtir: 
Yalnıı ıopla giymemeleri de l<Mi değildir. Şap
la/arı hir oraya getirereA alenen yoA:acallardır. 
Bunu yapmıyocal of ut/orsa si/6ltla11 toplonacol, 
türlü türlü tehdit Ye toıyillere maruz lalacol
lardır. 

Kürt dağında korıılaıtığımız zihniyetin onoltta 
rını birkaç gün eYve/li T emps gazetesinde bulu 
yoruı. Bu gazeteye göre /terlesin bildiği ıapA:o 
Hatay Ye Suriyecle Türk taraftarlığının bir a/6-
meti imiı. M urteciler Ye T urk duımanları les gi 
yiyorlarmıı. Bitarol Ye mutavassıt lilirler bes/, 
yenler de bere Ye la ht giymeği tercih ediyor· 
lormıı. 

Yirminci asır ortosıntla ıoplo engiıisyenu ••• Fron
sıılor lendi lendi/erini dünya nozorınclo canlı 
bir larilotür ita/ine loymol< için hiçbir ıeyi esir
gemiyorlar. fransıılorın Halay ve Suriyecleli lıo/A:ın laf bin

den T url< dostluğunu ve terollci hasretini silmek 
için bu/dulları çare ıudur: 

Fransız iltlif 61inin lıusus1 bir neYi serpuıu Yardı. 
llıtil61ciler hunu giyer, bir hürriyet ağacı luror, 
bunun lorJ111ndo merasim yaparlardı. Kürt dağındaki açıl lilirli Kürtlerin bin ıoplo

sını, tıpkı Ortaçağcla engizisyonun münener li
lirlileri yaltığı gibi aleıte yolmaA: .... 

Fransız mü·temlel<e idaresinin Hotoyclo Ye Suri
yede lurdul/o,, idarenin rulıu o lodor lora Ye 

Boğazlardan 'Göring ve Mussolini 
Cepane dün de görüştüler 

Yüklü Gemi 
Geçmedi 

Almanyanın Maksadı Şu imi': taryayı 
ispanya Harbine SürOkle.mek 

-rlRillliJlii--SWEM" Roma. 1 S (TAN) - Prusfa Başvekili ve Almanya 
m IBm um o...-aı Görins Sinyor Musolmi ile COl'\lltt" 

lerffn reci~ cephane 
yüklü R• ~•purlennın loj.ı· 
lerd•n 9eçtiği ve lıp•nye is
tik•metintle yollenn• devem 
ettiği heUınde evvelki ekaem 
bir haber neıretmiıtir. 

Bu haber vakit v.akit ortade 
dolaııyor. Geçenlerde H•ri
ciyemiı bunu resmen tekıip 
etmiıti. Heber alclığımıuı gö
re bu tebip, son def• tekrar 
edilen rivayetler hekkıncla da 
cuidir. 

rek Almanya ~ İnsiltere, Almanya ile Fransa munue
betlerini ~özden geçirmişler ve Almanya ile lnsiltere 
arasında bir yakınla§ma hasıl etmenin f8rt}annr araıtıı
nuşlardır. Haber verildiğine göre Almanya, İnciltereye 
doğrudan dogruya yakmlaşabıleceği için İtalya bu iote 
mutavassıt roliınu ~apmıyaaktır 

iki devlet adamı bugün y ptıkları 
ikinci görUfmelerınde ispanya me
eelesile ~gul olmuşlar, müşterek 
bir ıiyuet takibı içın anlaşmışlar, 
fakat bu siyasetin esulan Uzerınde 
kat'l bir karar vermemışlercıtr. Fran 
aanm kararsız vaziyeti de bunda a
mil olmaktadır. Bununla beraber iki 
devlet adamı lapanyada hır So"~et 
idaresi vU ut bulmaııma müsaade et-

._ ___________ memek h uaunda ittifak etmış bu-

lunuyorlar • 

.,.. __________________ _ 

Silah 
Arkadaşları 

HAKiKi 
iNKILAP 
ROMANI 

Notları toplıyın: Millf Ordu 
uı bitlerinden: 

A. •• Aykut 

Eseri /toı1thyon: 
Marul '°""'ncımıı 

a. c. 
Meılıuı 'omoncım11 (1. 

C.J ı,. duygu Ye lteyecan 
eserini, lolttomon hir ıohifi
mizin nol/11r1ndon ole/ığı il
ltom üıeıine (T A N) için 
lın1rlomııt1t. Eseni• T;,ıl "1-
11n1n Ye Tiirl gencinin istil-
111 doYOSI üstünde tuHullor1 
gönii/ mocerolormı, siperler· 
de, çod" rölıelerlMI• r• 
çen tün/erin lleyeconını i/A 
d.lo hu .. erde oluyocol Ye 
duyocoblnıL 

Pariı, 15 (Tan) - Maten gaz te
ılne göre MUlllOllnl ile Göring la -
P&nyada komUniat bir cUmhur\yetin 
teeaaUaUne mlnl olmak için dtplo -
maai yolUe her gayreti aarfiçln te 
mlnat teati etmiflerdir. 

Pariı gazetelerine göre Görln • Son Roma teldliıine Almanya 1~1• 
gln hedefi Italyay lspanya har • 
bine •tlrUklemektir.. Alman gazete _ vesile Yeren lngiliı • /tolyo onloı-

• 

[Arkam 3 üncüde] mosı imıalonırlen .. 

Sarhoş bir kadın 
erkeğini öldürdü 

1Cofı1 lodm poTTsrer Offllmdo 

rCinavetin bütün tıfıilitını ikinci sevfıdı veriveruz., 
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yarısı Derbesiyenin 
bizde yansı da 
Suriye dahilindedir 

Sarhoş bir kadın, beraber 
yaşadığı erkeği bıçakla 

yarahyarak öldürdü 

Cmayetten 
sonra 

cesedin 

1 
sürüklendiği 

yer 

Çekleri 
aşırarak 
bankayı 

doJandırrııa 
istediler 

Evvelki gece, misline nadir tesadüf edilen bir ci 
nayet olmuş, bir kadın beraberce yaşamakts 

olduğu bir erkeği feci surette öldürmüştür. 
Bu tüyler Urpertici cinayet etrafında bir muharriri_ 

mizin yaptığı tahkikata göre, hadisenin tafsilatı 

şudur: 

BIRINCI KEMERDE 

Derbesiyeden memleketimize 
doğru dağılan kaçakçı yatları 

Valde hanırırla Birinci kemer denilen cıairesin<1e 1 
numaralı odada kundura tamircisi Irfanla metresı 

Nediqı.e oturmaktadırlar. Nedime Yenicamide aşçılık 
ebnektedir. lrfan 25, Nedime ise 38 ya§ındadır. 
Irfanla Nedime, bundan 7 ay kadar evvel tanı~mış 
ve nikahsız olarak beraberce yaşamıya b~lamışlar
dır. Nedime, Irfan gibi, gece gündüz ve fırsat bulduk
ça içki i~mekte ve hemen hemen daima sarhoş gezFransızlar Amudeye pek a..c:«er tah 

~t etmemişlerdir Bundan iki ny ev
vel, ben hudut boyunda dolaştığım 

zaman Amudedeki mecmu kuvvetleri 
35 nefer silvari ve 6 nefer jandarma
dan ibaretti. Bunların başında bir 
mülazım bulunuyordu. Ayrıca 4 güm 
rük kolcusu, 1 gümrük memuru, ı 

belediye çavuşu ve 1 belediye katibi 
vardı. Bu da Fransızlann buraya sev 
kulceyşf büyü~ bir' ehemmiyet ver -
mediklerini göstermektedlr. Çünkü 
Amudenin karşısı yani bizim taraf, 
onların tarafı gibi saatlerce süren düz 
ovadır. F-akat sonradan öğrendim ki, 
Fransızlar, buraya bir ay sonra 1 ma 
kineli tüfek get1rmişlerdir. 

İşte hududumuza yaya beş dakika 
mesafede bulunan 3625 nlifuslu 
Amudede Fransızların iktısadi ve as
keri vaziyeti. .. 

Derhesiye 
Hudut boyunda Derbesiye kasaba· 

f!T da en mühim kasabalardan biridir. 
Mardinden Jtalkan tren Nusaybin, 
Halep şimendiferine Derbesiyede bağ 
larur. Kasabanın yarısı Türıkiyede, 
yarısı Suriyede, daha doğrusu Fran
sızlardadrr. lstasiyonda Türk asker
leri nöbet bekler. Fakat istasiyonda 
Fransız ve Suriye askerleri trene bi
r.er. Bir garip hudut lcasnbasıdır bu
rası... • 

Hudut truıları istıa.siyonun arkasını 
l{üçük bir bahçenin duvarları gibi 
sarmıştır. Hudut kapısı buradadır. 

Kahraman Türk askeri burada nö
bet bokler. Ve Suriyelilerin ancak 
istasiyona kadar girmelerine mUsa.a.
de eder. 

Derbesiye. hudut kasabaları içinde 
en acayip olanıdır. İki tarafın evleri 
sanki biribiribine gcçmiştlr. Bizim ta 
raf tama.mile Türktür. Öbür taraf ta 
qağı yukarı tama.mile Süryanidir. 

Derbesiyenin 2.525 nüfusu vardır. 
Bıı nüfusun 1.475 i yani yarıdan çd.< 
fazlası Süryanidir. Buna mukabll 630 
yerli ve mülteci islii.m, 420 de Erme
ni vardır. 

Süryani hanelerin yekfuıu 295, yer 
li ve mülteci islim hanelerinin yekU
nu 105, Ermeni hanelerinin yekunu 

84 tür. 
SUryanile!! Arap telakki edilmiye

ceğine göre burada Arap diye bir 
ekseriyet yoktur. Fakat Derbesiye 
gene de Suriyenin bir parçasıdır. 

2.525 nüfus içinde, yerli ve mülteci 
fslam namı altında toplanan 630 ki
~mk ca.miada Ki.lrt.ler, Çerkezler ve 
Türkler de dahildir. 

Bunlar çıktıktan sonra geriye kaç 
ta.ne Arap kaldığım siz hesap edin. 

Her şeye rağmen Derbesiyenin 
Bağlam bir ekonomisi vardır. Bu eko 
nomi ıkuvvetini Türkiyeye yapıl8ll ka 

çaktan alır. 
Eaer size teferruatlı bir harita çi-

n 
ze'bilseydlm, bu kaçağın h8Jlgi yol -
dan memleketimize geldiğini oldarla 
gösterebilirdim. Fa.kat burada kıs -
men ynzı ile de izah edebilirim sanı
yorum. De.rbesiyeden çıkan kaçak -
çılar, bu kasa:banm sağlı sollu kan!ı
srnda bulunan Vandemiş karakolu ile 
Akreniye kar~!itolu civarından ge -
çerler. Ta.bil karakollarda.ki devriye
lerin müsait bir saatini bulurlar. On
ların ne tarafa gittiklerini haber alır
lar ve yollarmı ona göre tanzim eder 
ler. Sonra. Mardinin önündeki ovada 
Jfrnltepe kazasını 'bulurlar. Oradan 
d ·ıara sıı.narlar. 

B ır"füı iki tane mühim boğaz var
d.,.. .. nr? boı;-nzı ve Badina boğazı. 
Bu bo~lar gayet ka.nşık boğazlar
dır. İki taraflarında büyük taş ma -
ğaralar vard~. Kaça~çılar merhale 
ınerhale bu boğazlara saklanarak, iç 
tarfalara süzülürler. 

Divarbekirin tsun ııltmda KU!:ilk 

mektedir. 
Hanik köyü kaçai:tçılann ekseriya uğ 
radıkları bir yerdir. Orayı aştılar mı 
artık Tatfiyan dağlarım bulmuşlar 

demektir. Burada büyük yli'itleri kü
çük yüklere kalbederler. Perakendeci 
lere verirler ve kaçak mallar bu su
retle Lice, Silvan, Hazın ve Diyar.be
kir istikametlerine sevkedilir. 

Birkaç ay ııonra. lrf an, metre~inin bazı 

hallerinden kuşkulanmış, bu yüzden lrf anla Nedime. 
nin arası açılmıştır. 
Son giinlerde bu çiftin arasında,---.. 

bir başkası daha belirmiştir. Hami- .------------·· 

lşte Derbesiyeden itibaren memle
ket dahiline birer siyah kirli kan da 
marı halinde teşa'up eden kaçakçı şe
beke.sinin manzarası da budur. 

Şimdi bu dağları, bu boğazlan, bu 
yolları bir tarafa brrakalım ve tek -
rar Deııbesiyeııin içine girelim: 

Derbesiyede 152 dükkan vardır. 

Bunların 50 tane.si manifaturacı, 81 
tanesi aktardır. Gene bu dükkanla -
n mecmu nüfusa nisbet ederek kil 
çük bir hesap yapacak olursak, Der
besiyede kaçakçılığın nekadar mü
him bir mevki aldığını gayet açık bir 
surette görmüş oluruz. 

Derbesiyede a.,ağı yukan 50 kişi 

ye bir manifaturacı, 31 kişiye 'oir ak
tar isa:bet etmt!..<tedir. 

1yi tetkik etmedim, iyi bilmiyorum 
amma, İstanbul gibi nüfusu, hayat 
seviyesi yüksek bir §ehirde 50 kişiye 
bir manifaturacı isabet ettiği iddia 
edilemez Çünkü bu takdirde İstanbul 
da bu nisbet dahilinde 10.600 mani -
faturacı olması laztmdır. 

Şimdi istatistik meraklılarına so -
ranm: 10.600 manifatura dükkanı o
la:bileceğini tasavvur ve tahmin ede 
bilir misiniz? 

1.stanbul ki Derbesiyeye nazaran 
elbette milyonlarca defa daha ma -
mur, içinde oturanların hayat sevi
yesi ve kültürü itibarile milyonlarca 
defa ilerdedir. Bu kadar manifatu -
racıyı hazmedemezse, Dcrbesiye na -
sıl hazmeder 

Demek ki bu manifaturacıların bu
rada hikmeti vücutleri başkadır. On 
lar sırf kaçakçılık yapmak, kaçakçı
ları beslemeık ve kaçakçılıktan bes
lenmek için kurulmuşlardır. Al<tar
larm vaziyeti de öyledir. Çünkü 31 
kişiye bir aktar isabet etmektedir. 
Bunlarm da yegine maişet sebepleri 
yegane işleri kaçakçılıktır. DE-rbesi
yede 25 süvari neferi, 1 başçavuş, 5 
jandarma neferi, 1 çavuş. 1 gümrük 
kolcusu, 1 gümrük idare memuru 
vardır. 

Asıl mUhim askeri kuvvet D~-:-be

de, Hayriye ve daha bir takım müs
tear namlar taşıyan bu kadın, ak
şamları. gezintiye çıkmakta, işi u. 
yarsa öteye beriye gittikten sonra ge 
ce, arkadaşı Nedimenin odasına çıkıp 
yatmaktadır. 

lrfan, bu kadının hareketlerini çe_ 
kememiyc başlamış. bUtün bunlara 
munzam olarak Nedimeoen aldı

ğı 40 lirayı iade etmemesi aradaki 
gerginliği büsbütün arttırmıştır. 

SOKAK ORTASINDA 
Nihayet evvelki gün, akşam ilzeri, 

lrf an, bir aralık Nedimenin Yenicsmi 
deki dükkanına gitmiş, burada yi
ne bir hayli münakaşa olmu§tur. Cad 
de ortasında didişmiyc tahammül e
demiyen lrfan, Nedimeye eve gitme.. 
sini söylemiştir. 

Nihayet kadın, orada fazla kalma. 
mış ve odasına dönmüştür. Nedime 
hana girince arkadn§ı olan kadını o
dasında bulmuştur. !ki kafadar he
men bir masa kurup kafaları tüt'lüle
miye başlamı§lardır. 
Diğer taraftan Nedimenin gündüz. 

kü hakaretinden mU.teessır olan Ir
fan da dışanda bir hayli içml§ ve 
geç vakit hana gelmiştir. 

YiNE O KADIN ! 

Gecenin ileri saatinde, bulanık bir 
kafa ile oda kap!suu açan Irfau, kar
şısında siinrlendiği o kadını görün
ce, hırslanmış, Nedime ile iyiden iyi. 
ye atışnırştır. Münazaa biraz yatı

şınca, irfan takatsiz düşerek sedirin 
üzerine uzanmış, Nedime de bu es
nada cinayet kararını vermiştir. Bir 
aralık dolabın içinden büyük bir bı
çak alan Nedime, hemen lrfanm il. 
zerine atılmış ve bıçağı zavallının göğ 
sü boşluğuna saplamıştır. Içkinin 
ve acının tesiriyle kendini toparlıya
mıyan Irfan, biraz sonra nezfi dahi-
lıden can vermiştir. • 

Mahut arkadaşı kaçmıya hazırla -
r.ırken, Nedime de akl'Inca bir takım 
tertibat aımıya yelteruni§tir. 

lZLER K.A YBEDlLlYOR 

siyenin biraz arkasındadır. Burada Nedime, cesaretini toplıyarak, ce. 
Fransızların bir kampanyası yani sedi omuzlarından yakalamış, odadan 
bir bölük askeri mevcuttur. Fransız- dışan çıkarmış ve aşağı han kapısı
lar burasını da sevkulceyşi vazlyette na inecek olan merdivene kadar sU
mühim telakki etmektedirler. Ç:inkü rüklemek istemiştir. Komşular, vazi. 
nihayet karşısı geniş ovadır. Bu ova ~·eti görünce zabıtayı haberdar etmiş 
Mardine kadar uzanmakta ve on.dan ıerdir. Bu sırada Nedime de işi ort 
sonra dağlık arazi başlamaktadır.. bas edeceği kanaatiyle Beyazıt ıner
Onun için Fransızlar burada fazla kezine giderek Irfanın sarhoş ve ya
miktarda asker bulundurmayı 7..ait ralı olarak eve geldiğini bilrlirmiş -
görmüşlerdir. Maamafih hunun se - tir. 
bebi de Türkler tarafından herhangi 1 . . . 

· lin" besl d"ıgı··ne Cınayet yerine ılk gelen komıser, 
btr taarruz eme ın enme • . . . 

ı.-ıı tm 1 ·d· ç··ııkü I•'ran evvela Nedımeyı yakalamış ve vak a.. kanaat htu) e e erı ır. u 
sızlar biliyorlar ki biz yenı arazi il· yı sormuştur. 
ha.k etmek istemiyoruz. Biz rcvizlyo· Nedime, önce; cinayetten haberdar 
mst değiliz. Kendi hudutıanrnız dahi- olmadığını, Irfanın dışarıdan yaralı 
linde kendi re!ahmuzı temin a~mek olarak geldiğini, kendisinin hiç bir 
için çalışıyoruz. ı sun'u taksiri olmadığını iddia etmiş-

Buna mukabil Fransızla.rm da bu- 1 se de az zaman sonra, meselenin iç.. 
radan bir ilerleme hareketi yapmala- yüzünü anlatmıştır. 
n mevzuubahs değildir. O ha~~e faz- TEVKfF EDILDILER. 
la askeri ne demeye bcslemclı · ·· Hu
dudun muhafazası ve asayişin ida -
mesi için de bu kadar süvari neferi 
kafi değil midir? Maama.fih şurasmn 
dikkat etmek 19.zımdır ki, şimdiye 
kadar verdiğim bu rakamlar, bundan 
iki Uç ay evvelisine aittir. O zaman
da.nberl İskenderun Sancağı meseles; 
dolayısile vaziyet hayli değişmiştir. 
Şimdi Fransızların buralarma tah 
kimat bakımından daha çok itina et 
tiklerini tahmin edersek yanlrş bir 
§eY söylememiş oluruz. 

Cinayetten haberdar edilen müd
deiumumi Fehmi Çağıl, gece yarı.sına 
doğru tahkikatın adli safhasıne el
koymuş ve Nedimenin arkadaşı da 
buldurulmuştur. 

Bu kadın da ilk zamanlarda, hiç biı; 
ey görmediğini söylemiş, fakat biraz 

sonr.a Nedime gibi hakikati tamamiy. 
le anlatmıştır. 

Nedime yedinci mUstantil<liğe tev 
di edilmi§ ve tevkif olunmu•
tur. Jrfa.IlJT' cesedi nıorııa kaldml -

Bonolar Niçin 
Düşüyor 

G ayrimübac:lil bono -
lanmn kıymetin

den c:lü§tüğü hakkmc:la yeni 
bazı §İk6yetler yaptlmı1tır. 
Alôkac:larlara göre, bu c:lü
ıü§Ün sebepleri, satıı i~inin 
uıaftlmast, emlak.in kıymeti 

muhammineyi bulc:luğu tak
c:lirc:le c:lahi saftlmamasıc:ltr. 

Aynca, a/Jm satım yapt!c:lık.

tan sonra mü~teriden pe§İ

nen ve 11akclen tapu, c!ellô
liye ve sair harçlann isten
mesi ele bonolartn luymetle
ri üzerine müessir olan ômil
lerc:len telakki ec:liliyor. 

Tamir 
·' edilen 
vapurlar 

Denizyollan İdaresi bir kısnn va
purlarını yeniden ta.mir ettirmekte -
dir. Ankara vapuru havuzlanmış ve 
tamirine başlanmıştır. Aksu vapu -
runun da Kabata.ı, önlerinde dahili 
kısımlarında tamirat yapılmaktadır. 

Aksu, on beş güne kadar seferlerine 
ba,şhyacaktır. Vapur havuilandığı 

için evvelce 8 mil yaparken şimdi 12 
mil yapacaktır. 

Akay idaresi de, kış servislerinde 
az vapur çalışmasından istifade ede· 
re,k münavebe ile bütün vapurlarını 
tamir ettirmiye başlamıştır. İdare, 
yaz mevsimi için yeni bir sefer tari
f esi hazırlamaktadır. Bu tarife ile 
Heybeli ve Büyükada ile köprü ara
sındaki seyahat müddeti çok kısal 
nuş olacaktır. 

Salih Hakla "Paşa,, öldü 
Kıga bir zaman önce Mısırdaki pe 

derinin vahim bir hastalık geçirmek 
te ol.rna.sı yüzünden Mısıra gitmiye 
mecbur kalan Mısır konsolosu Ahmet 
Haklu Beyin pederi, kemali teessürle 
haber aldığımıza göre, vefat etmiş
tir. Merhum, Mısırın adliye erkanın
dan olan Salih Hakkı Paşa idi. En son 
memuriyeti. istinaf mahkemesi reis· 
liği idi. Salih Hakkı Paşanın cenaze 
si Ka.hirede merasimle teşyi olun -
mu§, ve ölümü Mısırda derin bir te
essür uyandırmıştır. Mısmn 1stan • 
bul konsolosu Emin Hakkı Beye ve 
merhumun bütün ailesine, samimi ta 
ziyetlerimizi sunarız. 

mıııtır. Tahkikat derinle.ştidliyor. 

BU DA BAŞKASI 
DUn, yine kadın tarafından işlenen 

bir vak'a daha olmuştur: 
Fatihte, Malta çarşısın:la, 6 numa_ 

ralı dUkkanda çalışan Halil isminde 
biri, uzun müddettenberi beraberce 
metres hayatı yaşadığı Gülsüm .~e 
sıkı bir ağız kavgası yapnuştn'. Gul
süm hırslanmış ve Halili nc!amakılh 
dövdükten sonra, e!hıe geçirdiği bU
yük bir aynayı adanıca~ızın başına 
vurup yarıalamı§tır. GülsUm yaka_ 

lannııştıi. 

iki vapur 
zahire 
yOklOyor 
ihracat mallarımızın muayyen o

lan müddetlerinde teslim ,.diJebilme-
si için ihracat tacirlerimizm hususi 
vapurlar kiralıyacağını yazmıştık. 

Bu vapurlardan ikisi gelmiş ve yük. 
lenmeye başlamıştır. Bunlar bu a
yın yirmisine kadar zahire ve deri 
yUkliyerek hareket edeceklerdir. Di
ğer bir vapur Almanya için ~{arabi. 
gada zahire yUklemiye başlamıu -
!ardır. 

Bu ayın on sekizinci gUnU yükleme 
bitecektir. Türkofisten si:>ylenildiği
ne nazaran, hususi vapur kiralamak 
\~in hükumetimizle ecnebi vııpur kum 
panyalan arasında bir angaJman ya.. 
pıldığma dair sarih bir malılmat yok. 
tur. Ecnebi vapurlannın geleceği 

haberleri piyasada ihracat b..ığdayına 
tesir etnüw,ir. _ 

Ankaranm srrn sert bu wdllylan Y!iz 
;:ı ... o 7 S:""'- ö.ı."1l u...~ .. "..._ -ii......, .... 
dı 'Kuruş .Yi~) ~ş paraya çıkmış. 
tır. Halbuki bu mallar geçPn hafta 
6,30 kıuruştan fazlaya satılamam ~tır. 
thracat malı olan ve Avrupa.da ek • 
meklik olarak kullanılan ser-t buğ -
raylarımızdan yüzde yirmi beş çav . 
darlılar da yedi kuruşa satılmıştır. 

Dün kırk altı vagon buğday gelmiş 
olmasına rağmen piyasa viiksekliğL 
ni muhafaza etmiştir 6-15 çavdarlı. 
tar cinslerine göre 6,20 ile yedi kuruş 
arasında satılmıştır. Son hafta zar
fında satılmamış kalan buğdaylar .. 
dan yüz vagondan fazla bir miktar 
dilnkü borsada yüksek fiyatlariyle 
müsteri bulmuştur. 

Hububat fiyatlarından biralık ih -
rncat arpası yükliyecek vapur geldL 
ğinden beş kuruş on yedi bu~uk pa. 
raya. ~vdar altı kuruş beş naraya. 
yulaf dört otuz paraya verilmiştir. 
Ordu fasulyesi vedi buçuk kuruştan 

muamele görmUşlilr. 

P olis ve müddeiumumilik 
haftadanberi mühim bir 

tekarlık iddia.siyle meşgul oıın• 

dır. Oğrendiğimize göre, ııa.dı~ 

mahiyetı şudur: 

Tarakçılarda Matyo hanında 27 
marada harici ticaretle me~gıul 0 

Hafız Rüştü ve Saim biraderlere 

•.riçreden Sosyete dö Bank Sii\'1! 
Unyon dö Bank Süvisten bırist 3 
diğeri 4327 liralık iki çek gönde 

1 :n\tir. Aradan uzun bir müddet 
liği halde çeklerin geı.mediğini 
rcu lh 11z Rüşt il ve Saim bir;ıdeıi 
"'<tuk 1lara müra~ l.\t etmi$ler ve çe 
lmn ~Bbhütsüz c.i;1rak gomJcrıldi 
C11 Ve [Of~.ada ka.ybol1uğ\!nu oğrcll 
{. ıt:leri iç;üı müeR B i !Jeıı c:ekJeriı:ı 
kıı.~ı ı t.ft.alarını gçtirtnıı~ler ve 

raiarrıı1 <ia almı,!'i:-. Aradan do 
bu.:ltk a.y geçtikten scmra Galatıı. 
Bankalar civarıng.a Şair Ziy8P 

caddesinde 1/41 numara.da. ti 
mühtndisi ve sigortd müşaviri /. 

dürrahman Nafiz oğlu Ahmet Ta~ 
tın i1.1minde birisi Osmanlı Banka 
k&yl:ıolan çekleri üç cirodan sonra 1 

caz €.derek paralaıı ietemietir. Ç 
leri veren, Isviçre bankaları butıl 
nn kaybolduğunu da.ha evvelce 1' 
tiln bankalara tamım ettikleri iÇ 
Osmanlı Bankası bu parayı verıP 

miştir. 

Bundan sonra Ahnıet Tacettin l 

raya müracaat etmiş, bu çekleri ~ 
disine ciro edenlerı a.rıyarak takibi 

yaptırtmak ıstemiştlr. Fakat buııl 
hl lir.il ıı l-QJl ril rr ıı r. 
ro llauı:>CSıni, reklerın siliıplett'P 

ll ,..., 1 !•' 
Hafız Rüştü ve Saim 'biraderler ir 
uıişler. Arkasında kendı imzal 
hulunduğu söylent>.n çeklerdeki · 

tarın sahte olduğunu pohse ve ı:nU 
ot"iumumiliğe hab-'r vennişl ?rdir. 

Ahmet Tacettin, sorgusunda, 

çekleri Suriyelı bır tuccardan a.ld1 

nı ve bunun da Bristol otelinde 1'; 
lunduğunu ve M. Talatın da 1t8 

bir tüccar olduğunu söylemiştir. 1"' 
kat Bristol otelinde böyle bir adatı'ıj 
kat'iyyen oturmadığı ve M. Talat lf' 

minin de mevhum olduğu a.nlaşııııı• 
senedin arkasında Hafız Rüştü ve ~ 
im kardeşlere aıt olduğu söylenen··"' 
ıaların da sahte olduğu meydana. ır--

aııştır. . . e
Ahmet Tacettin, kendısme cıro 

den adamları henilz bulamıınıı~tıt,p, 
Şimdi bütUn şUpheler Ahmet 

cettin üzerinde trıplenın:ştır. c'J 
a-.:.• «ıu~~ Ahmet Taretti:ı, ilet"ıie çıl<~,,rt 

BIRKAC 
her türlü ihtımallari nr..zıı.n iti ıtl 

d k . \'11'· 
ıı larak çeklerin arkasın ıı ı mi' ll1eJ 
.adamlar namına şuraya buraya tııl 

E debiyat Fak\iltesl talebeleri- tı.plar gönderml11 ve iddia cdiltJl 
C ATIDI " 

nin 16 Kanunusani Clll}la.r - mektupları sa 'd:ınuştı". d• 
tesl giinii Parkotell salonlannda ve- Ahmet Taret.tin, bu adaıntarııı il• 
receıkleri danslı !:3Y tehir edilmiştir. ;.:mdisine m~iüup y:ızdıklarını. 1:C'ro. 

• - etmiş ve fa\:.nt mektupları gö~ tıf 
•I rfa.n 1 minde biri tlSküclarda n:emiştir. Polisin yaptığı tahl'ılt~ıtf 

Pa.5S)tmanr cadd incle altr hadisenin üAtü•ı<lt;>Y.: esrnr perde 
11
,, 

metre yüksekliğindeki bir du,·ardan kaldıracaktır. D: nıektuplnrın '/'• 
düşerek ağır !mrett.e yaralanmıştır. sıl kayboldıığu hakkında l&hki\\3t 

,. ~---~_.,_. n • pı.maktadır. ~ 

\TAkVil-\il~HA~ 
l
l6İkincikanun 

CUMARTESi 
Bugün Hava: FIRTINALI 

. . 
Rasat merkezlerinden alınan ma

lUmata göre, bugUn memleketimizde 
hava yağışlı, kapalı ve fırtınah geı,:e. 
cektir. Hava daha fazla soğursa, 
'ı:ar yağışının bugün de devam etme· 1 

si muhtemeldir. 

Dünkü Hava 

Dtin barometre 768 milimetre, ter. 

mometre en çok sıfır, en az -2 san-

--~~~--------:'(o 
ı inci ay Gün: 16 Kasım· 
1355 Hicri 1352 Rtıfl1tl 
Zülkade: 3 3 lkincikftp.tl 3 GUneş: 7,22 - Oğle: 12~ 
tkindi: 14,51 - Akşam: 17•56 I 
Yatsı: 18,41 - Imsak: ~ 
•----------~--:7.: .. sM '' tigra.d olarak kaydedilmi§, ruz ıoJlle 
mal istikametinden saatte 30 ki 
re sür'atle e!llli§tir. 
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Klot Farer Caddesi 

Muharebe Akdeniz 
ahillerin G eti 

Sıyaset alemı 
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~ahkemelerde 

Anahtar 
perde ve 
çamaşır 
1 Dün asliye dördüncU ceza. mıthke· 
mesinde Taksimdeki Sevbeni apartı
manınrn 1, 3 ve beş numaralı daire· 
ler:ini soydukları iddia.sile te\~kif edi
len apartımanın kapıcısı Rıza ile am 
cazadesi Bire! apartımanının kapıcı 
&ı lbrahimin muhakemelerine b141 -
landı. Davacı Seniha isminde bir ka
dındı. Masanın listünde de iki anah 
tarla perdeler ve çamaşırlar vardı. 
iddiaya göre Seniha Adaya yazlığa 
gittiği zaman dairesindeki sandığı 
açılmış ve beJ yüz liralık eşyası ça
lınmıştır. Ayni apartımanda bundan 
başka iki daireden de mlihim şeyler 
aşınlmıştır. Fakat bir türlü suçlu
su bulunamamıştır. Nihayet ikinci 
fUbe komlaerlerinden Kamille Şev -
ket tahkikata başlamışlar ve lbrahi
min odasında yeni eğelenmiş iki a
nahtarla Rızanın o<hsmda Seniha -
ya ait bazı şeyler b \ rnşlar ve anah 
tann eşya çalman dairelere uyduğu
nu da tesbit etmişlerdir. Diln bu iki 
komiserle Melahat adlı bir bayan şa
hit olarak dinlendiler. MuhakPıne ka 
rar için talik edildi. 

Kıvırcık 
Salata 
Hırsızf ığı 

Karışık bir 
hakaret davası 
Suçlu ile davacı biribir!erini 

kabahatli gösteriyorlar 
Dün Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde bir haka

ret ve kapı kırma davasına bakıldı. Suçlusu Beyoğlunda 
Suterazisi sokağmda oturan Zafiri isminde bir kadındı. 
Davacısı da Toros oğlu Dikran adlı bir tüccardır. İddiası 
şu idi: 

- Ben altı senedenberi bu kadmla metres hayatı yaşı
yordum. Babamla ve öveği anamla geçinmediler. Bir 
Yılbaşı gecesi kendisinden ayrıldım ve bir iş buluncıya 
kadar perişan olmaması için de kendisine yüz lira ver
dim. Dün gece apartımana geldi. 

Kapıyı çaldı. Annem ka· ı 
pıyı açtı ve kendisini eve ka· 
bul edemiyeceğini söyledi 
ve kapıyı suratına kapadı. 
Madam gitmedi. Kapmın 
zincirini kırarak içeriye gir
di ve anneme, babama söv
dü. 

Ben bir rezalet çıkmasından kork
tuğum içiin babamın odasına saklan 
dım. Madam biraz oturduktan sonra 
çrkrp gitti, Sonra ben Aynalıçeşme
de 111 m.ımaralı Marmara apartma
nında arkadaşım Karabetiin davetine 
icabet ettim. Madam, orada da beni 
buldu ve bana hakaret etti. 

Hayvanlarını 
Muayeneden 
Geçirmiyenler 
Bu aynı sonunda İstanbul yaka.sın 

da tarama suretile bir teftiş yapıla
cak ve bu teftiş sonunda at, kısrak, 
beygir ve tayıru muayene ettirdiğine 
dair vesika gösteremiyen hayvan sa
hipleri, ha.yvan sağlık nizamnamesi -
ne göre cezalandırılacaklardır. 

Henüz muayenesini yaptırıp ve..c;i -
ka almamış olan hayvan sahipleri i
çin bu ayın 20 nci günü akşamına 
kadar son defa olarak belediyece müh 
let verilmiştir. 

, ________________________________________ ] 
Bugün İ P E K 'te 2 Film 

Clrı~y~t: 
~E:l.!!iEIS 

LOREL HARDi 
Çocuk Hırsızları 

(TÜRKÇE SÖZLÜ büyük komedi) 
Heyecan - Korku - dehşetli bir sergüzeşt f 

(Fransızca sözlü) 

KLARIC GABLE 8 JEAN ET1E MAC DONAlD 
YIKILAN BELDE 

(SAN FRANSiSKO) 

10AK Bekir Evliler 
İki saat kahkaha ile güldüren, neşe içinde bırakan muhteşem film. 

SıNEMASıNDA 

MONA COYA - JEAN ROUSSELIERE - PIZELLA. MADELEINE CUITTY 
• Yüzlerce Fransiz güzeli - nefis şarkılar - Şen bir mevzu. ilaveten: Ekler dünya haberleri. 

Borsadaki 
Muameleler 
Borsanın dün sabahki vaziyeti ev

velki günün aynidir. Fakat öğleden 
sonra hararetli alış verişler olmuş -
tur. Akşam gelen Paris telgrafları 

Tü:rık Borcunun 324 frankta açıldığı
nı ve 327 frankla kapandığını bildir
miştir. Borsacılar geç vakte kadar 

aralarında satış yapmışlardır. Obli

gasyon 35.90 lirada, Mümessil 39 li

rada kapanmı.ştır. Her iki hisselerde 
70 ve 80 kuruşlıuk bir yUkselrne gö -
rülmüştür. Ünitilrk 22.85 lirada dur 
muştur. Aslan Çimento hissele!ini 
13.70 lire.ya alanlar olmuştur. 

.!d~V~ODU ŞERiF 1 
Husnutabıat matbaası sahiplerin.. 

den Asım Akdümanın oğlu, Divanyo
lu maliye şubesi tahakkıuk §efi ve ye. 
dek subay okulu talebesinden Mus
tafa Nesip Akdlimanın ruhuna ithaf 
edilmek tizere kanunusaninin 17 nci 
pazar günü öğle namazını müteakip 
saat birde Aksaray Valide camiinde 
mevludu şerif okunacağından mali.• 
ye meslek, yedek subay, ili ticaret, 
Istanbul lisesi mektep arka.daşlariyle 
akraba ve dostlarından arzu edenle
rin gelmeleri rica olunur. 

Kardeşi Şekip, Ba.bası Asını 

ÖLÜM l 

Hepsi de bUyUk artistler 
VICTOR FRANCifll 
MARCEL CHANTAL. 
JEAN PIERRE AUMON1 

( SilAh başına) filmini ya.ratJll 
MARCEL L'HERBlER'nin yt' 
ni bir faheseri 

Denizler Perisı 
(La Porte du Jarge) 
filminde pek yakında 

SOHER Sinemasında 

ŞIK Sinemada 
C R A C E M O O R E 'un 

En gilzel filmi 

• Yani ile Vangel Yedikulede Ma -
iiam Eleninin bostanına girerek kı

vırcık salata çalmışlar. Kaçarlarken 
Madam görmüş, bağırmış. Gelen po
lisler Yani ile Vangeli tutmuşlar ve 
tarlada da bir tek ayni ayakkabı 
bulmuşlar. 

Davacı bunları anlatn-ken madam 
fıkır fıkır kaynıyor ve yerinden zıp 
zrp zrplryarak bir şeyler söylemek 
istiyor. Ve boyuna da dudaklarını 

kemiriyordu. Söz suçluya verildi: 

- Hep yalan söylüyor bay reis ... 

Yumurta Yükselecek mi? 
Universif ede Şehrimizde buzanelerde bulunmak. 

ta olan yumurta miktarı 1800 - 2000 

Trabzon Saylavı Hasan Saka'nm 1 
oğlu ve Lfıtfi Yelkenci'nin yeğeni 
Hukuk FakUltesi talebe.sinden Zeki 
Saka çok genç yaşında müptela oldu. 
ğu hastalıktan kurtulanuyarak dUn 
vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü 
cumartesi gilnü saat 14 te Türbede ls 
tanbul belediyesi karşısında 7/9 mı. 
maralı apartımandan kaldınlarak E
yüpsultan mezarl·~ına defnedilecek • 
tir. 

Margarita 
Biz bununla altı sene kan taca gibi 
ya..şadrk. Ben kendisine 411 O lira pa 
ra verdim. Ona dükkan açtrrn. Nikah 
yapacaktık. Yapmadı ve şimdi de ba 
ba.mla geçinemiyorsun, sana bir ev 
tutayım da gene ben sana gizlice ba
karım, dedi. Birkaç gün geldi. Sonra 

sömestr tat ı l i sandık kadardır. tspanyaya 'sevki yat 
D" d 't'b Ü . . .. yapılmadığı için yalnız Almanya biz-

BUyUk muvaffakıyetle dev&J!l 
ediyor. 

un en ı ı aren ıuversıtede so - d · · · M 11 
t tatil. b 

1 
en yumurta ıatemıştır. a arın az.. 

mes r ı aş anuş, taşralı talebe • . ~~IK fil' ATKUt;ı 
DRAM KISM 

Bu5ttin 20.30 rla 

Sultanahmet sulh UçUncU ceza 
mahkemesi dün bu muhakemeyi ne
ticelendirdi. Ehlivukuf ayakkabıyı 

mahkemede Yaninin ayağına giydir· 
diler ve onun ayakkabısı olduğunu 
wylediler. Bundan !!onra hakim İh · 
Ban ikisini de Uçer gün ha.pise mah
A:iım etti. Fakat çalman şeyin kıy • 
meti az olduğu için cezaları birer gü 
ne indirilUi. 

m l k tJ · 'tm' 
1 

rd' . lıgı dolayısıyle yumurta fı~'8tlarının 
eme e erıne gı ış e ır. Ec.nebı .. •. . --------------

profeso .. l d .... v· b' . yukselecegı tahmın olunm'\ktadır. 

Rezalet Çıkaracak Derecede 
Sarhoı olmuı 

Divanyolunda oturan Hayim, diln 
fazla sarhoş olmuş ve vilayet kona 
ğının kapısı önüne yatmıştır. Polis 
Ha;iml yattığı yerden kaldırmış ve 
rezalet çıkartacak derecede sarhoş 

bir daha uğramadı. Para~u~ ve aG 
kaldım. Kendisini para almak için 

arıyordum. Ben ha&aret etmedim. 
Bundan sonra şahitlerr dinlendi. 

Şahitler arasında Dikranm tlvey ana 
sı Rabeka da vardı. O oğlunun ma
damın korkusundan karvola altma 
saklandığını ve madam g-idincive ka 
dar oreda kAlrl•i!mT sövlNli. Mııh~e
me, Madam Zafirinin şahitlerini ça
ğırmak için talik edildi. 

olduğu için meşhut suçlar müddeiu· 
mumiliğine göndermiştir. 

r er en uçu ıyanaya, ın 

Cenevreye ve ikisi de Bükreşe hare -
ket etmişlerdir. Oniı:ersite tcıo-a.r 

beş şubatta açılacaktır. 

Hariçte Mektep Kasketi 
Giyenler 

Mektep talebelerine ait kasketle -
rin kullanılması i§i suiistimal edildi 
ğinden bunnın önüne geçmek için ma 
arifle zabıta çalışmalarını birleştir -
mişlerdir. Hariçte zabıta ve mektep 
lerde de muallimler talebeyi daimi 
kontrol altında bulunduracaklar ve 
yanlış kasket giyenlerle mektep tale
besi olmadığı halde kasket taşıyanlar 
§iddetle cezalandırılacaklardrr. 

YENi NEŞRIY AT 

Aleksandr Puşkin 
ve 

Klasik Rus Edebiyatı 
Bu isim altında Hasan Ali'nin 

çok dikkate değer bir kitabı çıktı. 

Klasik Rus edebiyatını, büyük şair 

Aleksandr Puşkinin hayatını çok et 
raflı bir surette anlatan bu kitabın. 
denilebilir ki. bizde bu sahada atıl. 
mış ilk adımdır. Kitabın içinde Puş· 
kinin meşhur eserlerinden, Çaykofs 
kinin bestelediği "Maça kızı,. da 
va.r. 

MEVLOT 
Kızım Nüveyre Süreyya'nın ruhu

na ithaf "<iilmek Ü7A'!re. ya.nııki ruu:ar 
günU saat 14 de Teşvikiye camii şe. 
rifinde Hafız Rıza tarafından mevlfı
du şerif okunacağından arzu buyu • 
ranların teşriflerini rica ederim. 

Annesi 

Acı Bir Ölüm 
Merhum Selini:kli Doktor Rifatm 

kardeşi, Fuzuli ve Nabi E'oi.s'in ba:bası 
kimyager Ethem İsmail vefat etmiş
tir. Cenazesi bugün sa.at 11 de Şiş
lide AbideihUrriyet caddesinde 221 
numaralı evinden kaldırılarak Feri -
köy kabristanına defnedilecektir. 

SÜRTÜK 

AŞK 

;OCUh 1'1 Y ATROSU 

Operet 
BuKÜJI 
20.30 da 
llEKTEJd 

Vt: 
14 de 
FATMA 

Kadrköy Süreyya Tiyatrosunda 
Halk Opereti 

Pazartesi akşamı dokuzda 

Eski hamam, eski ta• 

Söyliyecek kelime bulamıyarak dişlerini gıcır • 
dattı. Şahinde soğuktan titriyerek Yusufun yüzüne 
bakıyor ve o da bir şey söylemiyordu. 

~ ;:Bua.ksuf: .. .. .,, d d. "gU d • k l , goruyor musun.,, e ı n ogmacıan a -
kan karım öğlelere kadar gözünü açamıy,or. Bana 
başka şeyler anlatma ... Belki de senin dediğin doğ • 
rudur, amma söylediklerime dikkat et! Kıza yazık 
ederseniz ben dayanamam. Anası olacaksın, onu da, 
beni de dUnyaya rüsva etme ... Ne istersen yapayım, 
bu eve her gün sırtımla taş taşıyayım, fakat gön • 
lilm rahat olsun. Gıttiğim yerde burasını düşUnmi
yeyim ... ,, 

Kuyucaklı Yusuf· 
işinden atılır, ve büsbütün, bu sefer tamamile onl&'" 
ruı elınde kalırdı. Bu hallere, aldığı paranm azlığı "' 
fakirlik sebep olmuştu, daha bliyuk bir sefalet ne • 
ler doğurmazdı ? 

E-.·et, gidip o asker kaçağını, o Şakir olacak heri
fi, hatta kaymakamı ve da.na birçoklarını hakla.ın,_ 
vardı, fakat böyle yaptıktan sonra kendisi ya bapi• 
se tılarak veya ölerek ortadan kalkarsa Muazzez iç!JI 
daha iyi mi olurdu? 

Boğulur gibi oldu. Tekrar Edremitten ayrılıp köy
lere gideceğini ve oralarda gecelerin bundan sonra 
nekadar korkunç geçeceğini tasavvur ediyormuş gi
bi içi ezildi. 
Yavaşça doğruldu. Sabahleyin geldiği zaman ora

ya, duvarın kenarına bırakmış olduğu defterleri ala
rak hükumete gitti. 
\ -13-

,, Yusuf bir hafta kadar şehirde kaldı ve lüzumun
dan !azla 9eyler öğrendi. Gerçi hiç kimse ona açık
tan açığa bir şey söylemiyordu, fakat Hasip ve Nuri 
efendilerin kendisine karşı takınmıya b141ladıklan 

tavur, avukat Hulüsi Beyin birçok şeyler söylemek 
isteyip bir türlU söyliyemiyen hali Yusufun birden
bire gözUne batmıya başlamıştı. Hele Hulusi Beyin 
ağzından kaçırdığı imalı bir laftan evdekilerin Hil
mi Beylerle tekrar münasebata geçtiklerini ve onla
ra gidip geldiklerini anlayınca büsbütün şaşırdı. 

Nasıl olup ta bu kadar sakin kaldığına kendisi de 
hayret ediyordu. Bugün haberdar olduğu şeylerin 

onda birinin onu çıldırtmıya ki.fi gelmesi lazımdı. 

Halbuki Yusuf kendine, biraz güçlilkle de olsa, ha -
kim oluyor ve kafaanu çoklatırcasma çareler dil.§ü 
nUyordu. 

Belki ona bu kadar sUk\ınet veren, henilz her şe
yin kaybolmadığına, henüz birçok şeylerin kurtarıla
bileceğine olan inanı~ıı idi. 

Muazzeze hiçbir oey söylemiyor, sadece onun dal
grn, perişan h~Iini kalbi parç8.lanarak seyrediyordu. 
MruaızzP..z Yusufun vaziyetinden herhan2i bir mlna 
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çıkarabilecek halde bile değildi, yoksa' koca.sının ba
kışları ve muztarip hali genç kadının muhakkak gö
züne çarpar ve onu telişa düşürürdü. Muazzezin, et
rafile bu kadar a.z alakadar olmıya başlaması ve rü 
yada yaşar gibi süzgün d~Ja.rı Yusufun elini kolu 
nu bağlıyor ve herihangi bir şey konuşmak, şüphe 
lerini ve dertlerini kan.sına açmak cesaretini ondan 
alıyordu. 

Genç adam iki biribirine zıt . düşüncenin altında 
krvranıyordu: Duyduğu şeyler, tahminler ve Muaz 
zezin hali bu evde bir şeyler olduğıu:nu ona anlatıyor, 
fikat yine Muazzeze bir kere bakmak, bu kızca:Jzın 
dünyanın en masum, insam olduğundan şUphe etme
yi bile imkansız kılıyordu. 

B141ka türlü olsa karısı kendini bu kadar kaybet -
mez, dalgın gözleri zaman zaman kocasına iliştikçe 
böyle çırpınmaz ve Yusufa sarılan kollan bu kadar 
hilrnmalı titremezdi. 

Ona bu vaziyette daha başka şeyler söyliyerek, 
daha başka şeyler sorarak zavallı kızı büsbiltUn iş -
kenceye sokmak Yusufun elinden gelmiyecekti. 
· Ji'akat bir şey yapmak icap ettiği muhakkaktı. Bu 
böyle devam edemezdi. Muazzezin kolları Yusufun 
kaburgalarım kıracak gibi sıkar ve kumral başı ko
casının göğspne, bir tehlikeden kaçar gibi, sığınmıya 
çalışırken Yusufun gözleri ileriye dikiliyor ve göriln 
miyen bir düşmanı arar gibi parlıyordu. 

Kendisini hiç dUşUnmiyeçektl, fakat bu kıza neka
dar azap çektiriyorlardı? Onu bu hale getirmiye 
acımıyorlar mıydı acaba? Ne yapıyorlardı bu kıza? 

Yusuf bu evde alanlan bütiln teferrUatile öğren -
rnek için yanıyordu. Fakat kime sorabilirdi? Şahin
deye mi? Dinliyeceği şeyler belli idi. Nekadar ._ yret 
etse bunlara inanamıyacaktı. Muazzeze mi? Herke -
sin yaptığı yetmivormus gibi ba l<m ,lmrli de keneli-

si mi üzmelıydi. Muazzezin hala temiz olduğu ve ken 
disini sevdiği hakkındaki kanaat kifi değil miydi? 

• Fakat bu ne zamana kadar devam edeblirdi? Mu-
azzeze bugün hakim olan dalgınlık ve dünyaya ya -
bancılık onun yavaş yavaş Yusuftan da uzakl141maaı
nın bir başlangıcı olamaz mıydı ? 

Bunu düşünmek ona fevkalade acı geliyordu. Eğer 
hala ses çıkarmadan bekliyor ve içinde kaynayıp kö
pliren çılgınlıklara hakim oımıya çalışıyorsa da bu 
nu Muazzezin kendisine bağlılığından emin olduğu 
için yapıyordu. Herhangi manasız veya yersiz bir ha 
reketin onu kendisinden büsbütiln alıp götüreceğin
den korkuyordu. Kamıını tekrar eski haline getire
ceğinden hala ümidini kesmemişti. 

Fakat nasıl? Dairede malmüdürilne hesap verir -
ken, sokakta, evde hep bunu düşünüyor ve düşün -
dükçe aczini daha çok ar~ıyordu. Ne yapabilirdi 7 
Buradan kalkıp başka bir yere gitmek bile imkansız
dı. Hangi para ile? Nereye? 

Evdekilere hakim olmak, Şahindeyi tehdit etmek 
faydasızdı. O yine bildiğini okuyacak ve Yusufun 
uzun süren yokluğu ona hareketlerinde daima ser -
bcstlik verecekti. 

Muazzeze bir şey söyliycbilir miydi? Biitiln bu kor 
kunç işlerin olmasında karısının iradesinin bir ala -
kası varmıydı ki, olmamasında da bu iradeye müra
caat etsin? 

O anasmm ve başkalarmm bir OYtıncağı idi. O bir 
çocuktu. Onu kurtarmak için kendisine haber ver
mekten ne çıkacaktı? lçine düştüğü çukurun derin
liğini haber vermek belki onu daha çok korkutacak 
ve meyus edecek fakat bir işe yaramıvacakti. 

Diğerlerine, kaymakama, Hilmi be~:lere, Şakire 
karşı vu.iyet aJmak büsbütün imktnsızdr. Derhal 

Böyle yapmakla neyi kurtarırdı? O zaman karıtl 
adamakıllı ortaya düşer ve herhalde Yusufa dua et• 
mezdi. 

Fakat bir şey yapmak, muhakkak bir şey yapın~ 
lazımdı. 

Deli olacağını sanıyordu. Yağmurun altında şehflJ' 
kıyııannda uolaşıyor ve düşunüyordu. 
Kafasından hatıralar biribirini kovalıyarak geç • 

_mekte idi. Bütün hayatında kl \ me göre bir iş bil• 
yaptığını hatırlamıyor, bu ömriı oaşka birinin ya~ .. 
dığını sanıyordu. Çocukluğu, dalikanhlığ, etrafile "' 
lan münasebetleri hep yabancı bir dünya ile yapıl.O 
temaslara benzıyordu. Ve şimdi o, kendisine bu le• .. 
dar uzak bulduğu bu dünyada nekadar müthiş aıa~ 
lar çekiyordu Yarabbi... Bunlara ne lUzum vardı 
Neden böyle korkunç çemberler onu sımsıkı bağlı• 
yor, neden ona yavaş yavaş, sindire sindire en öldU• 
rücil işkenceler yapılıyordu? Ne için, kim için? 

Bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye haıd
katen sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. BU dl 
karısı idi. Muazzezin varlığı Yusuf için büyük ve~ 
lukları dolduracak mahiyette bir şey değildi, fal<• 
onun yokluğu müthifti. Onun bu kadar sebepsiz yr 
re, bu kadar insafsızca Yusufun hayatından kopa • 
rılması çıldırtacak kadar acı idi. Hayatında asıl arY 
dığı şeyin Muazzez olmadığını biliyordu, fakat ){_:..; 
azzez olmadan bunu aramya muktedir olamıyaca!i-
sanıyordu. 

Etrafı çevrilrnfJ bir geyik gibi kin ve yellı ile çıt" 
pınan ve bir çıkar yol anyan kafası mUtemadiye• 
ağrıyordu. Bir aralık aklına Muazzezi kaçırdığı~ 
öğleyin eve gelirken çocukların kovaladıkları arı ~ 
di. Bu anda kfondJni ona. o lcadar bl!nzettl ki, göıl 
yaşardı. (.ATkaJIT yAJ") 
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Bizim Futbol 
Böyle Yörüyemez 

Yarım tedbirlerden 
şataflı laflardan 

vazgeçelim 
(YAZAN EŞREF ŞEFİK) 

Yeni açtığımız "Açık konuşalım'' 
başlığı altında, binbir tecrübe ile malum 
olmuş, artık bir çıkar tarafı kalmamış 
olan spor meselelerini, kısa bir lisanla 
ortaya atmağa çalışacağım. 

Şu bir numaralı ilk yazımda futbolü 
ele alıyorum: 

Bizde futbol bir türlü yürümüyor. İşin 
esasını halletmezsek, bu gidişle adama
kıllı yürümesine imkan da yoktur ... 

Beynelmilel derecesi orta olan memleketlerin 

ıöyle böyle takımlarına kar§ı ne klüp takımlarımız
la ne de karışık takımlarımızla ümit verici netice· 

ler alamıyoruz. 
Bu muvaffakıyetsizliklerimizin sebepleri olarak 

sayılan: statsızlık, ecnebi takımlarla temassızlık, 
milli maçların azlığı gibi şeyler ainci, üçüncü de

recede kalan ma;eretlerdir. 

Hakikat şudur: Bizim futbolün amatör kalı§ı bu· 

günün ihtiyacını karşılıyamıyor. Avrupalılar bu 

oyunu şimdiki tarzda oynıyabilmek ve gençliğin 

Allo! Allo ! 
Yüzde kaçı haksız? 

Bundan bir yıl 1'."lldar eYvel bir @11 bir genç ga
zeteci yanıma sokuJnra.k benimle şöyle konu~tu: 

- Haber gazetesinde siz.in hakkınızda, Bal
kan o~·unları dolnyısile haksrz neşriyat JaJ>tim. 
Do~rn u hundan dolayı pek müteessirim. Ya.zdık
lannun hiç değil~e yüzde ellisi haksızdı. 

Ben ce\·ap \·erdim: 
- Gençliktir, böyle şe~·ler olur. Belki blz de iz 

yaşta iken böyle şeyler yapmı 17,drr. Aldrrmnym ! 
\'e hiçbir mecburiyeti yok iken bana. haksızh

ğmı itiraf eden bu gencin fa7Jleti karsısında mU
tehns<11is olmustum. 

Ayni ~enç iki giin e\'\'eDd (Cumhuriyet) te Ame
rikalı ntleti7.m antrenörü hakkında ya7if1~ yan
lardan birinde bana tekrar taarruz etmiye ba.,ladı. 
Dunıp dururken vukuunu mü.~ahede ettiğim bu 
tnhawüliin ebebbıi anlryarnadırn \'e ister ı~temez 
muhttin tesiratma atff!derek bu ~mcin "balın ba
ka knrardığına" inanmak ıstırannda kaldrm. Bu 
gencin adı (llurat Sertoğlu) dur. 

Hiç mecburi~·eti ~·okken bana Habenleki hü-
cumlannm yüzde ellisi haksn: oldu~u itiraf ede-n 
hu ~enç arkada,, son tarizinin ~ fü,de nekadar 
lta'ksJZ olduğunu tetkik etti mi? Et O~ haksı:ıhk 
nishetini ha.na. ne zaman itiraf ede<•ektir acaba'! 

Burhan FELEK 

bugünkü ihtiyaçlarına uydurabil-ı- -----------------------

mek üzere bir sürü emeklemelerdenı Ümitler Boşa ç, ktı 
sonra açık profesyonelliği kabul 

ettiler. Hatta "amatör" kelimesini 

beynelmilel nizamnameden kaldır· Ar·ıf Pehlı~van Parı·ste 
dılar. Nedendir bilinemez, biz ha-

la ısrar ediyoruz. D • ı d • 
Profesyonelliği, cemiyet için, eg ana yen 1 

gençlik ve spor için pek muzır bir 

ıey farzediyorsak, bu hususta Av
rupalıların hiç olmazsa bizim kadar 

titiz davranacaklarını hesap etme

liyiz .• 
Gelin vazgeçelim, şu bitip tü

kenmek bilmiyen yarım tedbirler

den ve ardı arkası 9elmiyen şataf
lı laf oyunlarından... Bu işi bizden 

daha iyi başaranların yolundan gi-

Pariste yapılan serbest güreş müsabakalarında dikk~
ti celbeden muvaffakıyetler kazanarak Avrupa şampı
yonu Bulgar Dankolof'un . rakipleri ar~sına k~rış~? 
Arif pehlivan Fran~ız şampı yonu Deglan la yaptıgı mu· 
him bir güreşte mağlfıp oldu. 

Arif pehlivan Fransıza galip gel-ı oldu~undan bahsedi~orl~rd~. ~ürk 
seydi, Avrupa şampiyonluğu için Bul p~hlıvanının pe~ hamıyetlı bır gure~
garla güreşecekti . Cüreş münakkit- çı o~~n. D.egla~ ~n hakkından geleb_ı
leri Arifin çok kıymetli bir güreşçi lecegı ıhtıınalını herkes kabul etnıış 

' gibiydi. Bunun için Fransız pehliva-

delim... 1 
Şunu da açıkça söyliyeyim ki: 

Bugünün futbol amatörü ile profes

yoneli arasında, ne şeref, ne terbi

ye, ne milli duygu, ne de cemiyet 

bakımlarından eski farklar kalma-

1940 
nı pek iyi hazırlatarak Arifin karşı
sına çıkmıştır. 

CÜREŞ NASIL OLMUŞ? 

mıştır ... 
[iki numaralı yazımda "hangi 

mil/efe benziyen bir ~eki/de pro
fesyonel olabiliriz,, meselesini or
taya atacağım.] 

Dağcılık Kulübü Kongresi 
Türk Dağcılık Yürüyücülük Kış 

Sporları Kulübünden: 
Kulübümüzün senelik heyeti umu

miye toplantısı 24 lkincikanun pa

zar günü yapılacaktır. Azalarımızın 
o gün saat 16 da Taksimde kulüp 

binasında hazır bulunmalarını rica 

ederiz. 

Güreşçiler 
Çahşıyor 

Ay nihayetinde Filandiya milli 

9üreş takımile karşılaşmak üzere 

Finlandiyaya gidecek olan güreş
çilerimiz Galatasaray klübünün sa

lonunda idmanlarına başlamışlar
dır. Bu idmanlara federasyon aza

l arı ve antrenör Pellinen 11ezaret 

e tmektedir. 

ôiyah Kaplan Yine Galip 
Siyah Kaplan namile anıla n zen

ci Amerikalı boksör Coe Luviz yine 

b ir hasmını bayıltarak haklamıştır. 
Zencinin bu seferki hasmı Stanby 

J.Çe~el isminde oldukca şöhretli bir 

Arifle Fransız alkışlar arasında 
mindere çıktıkları vakit, ikisi de a
sabi ve renkleri uçuk.muş. ilk ham -

j leyi Arif yapmış. Fransızın şiddetli 
• bir mukabelesini savuşturduktan son 

1 
ra. tekrar hlicumlara başlamış. Arif 
sıkı bir hamle ile Fransızı yere de -

1 virmiş fa~~t. ~ırtın~ ?evir~m.erniş. _29 

1 
dakika bırıbırıle dıdışen ıkı pehlı -

1 
vandan Arif biraz yorgun olarak al

i ta düşnıüş. Fransız pehlivanı Ameri-
1 kanvari bir kol burgusile Arif sır -

1 

tını 29 dakika 9 saniyede yere getir 
ınişti~ . 

iki pehlivanın arasındaki müsaba-

1 
ka Uc devrelik ve yarımşar sMtlik 
bir nıilsabaka olduğundan, iki dev -

1 re galip çıkanın galibiyeti tanınacak 
' tı. Onun için ikinci devreye tutuş 1-
muşlardır. 

ikinci devrede Arif altta iyi gU -
reştiği halde ayakta Fransızın faik 
olduğu görilni.iyormu~. Bu devrenin 
12 dakika 28 inci saniyesinde Fran -
sız bir kafa k.ol kaparak Arifi yendi. 
iki devreyi Fransız kazandığı için ü
cüncü devre ~reş yapılmamıştır. 

Japonyada yapılucak 1940 O. 

limpiyatları hazırltğı için Japon 

komitesile temasta bulunmak üzere 

Beynelmilel Olimpiyat Komitesi 

tarafından Mayısta Tokyoya gön

derilecek olan ve 1936 Olimpiyadı 

Lik Mactarı 

Tet r 
Edildi 

T. S. K. /sfanbul Bölgesi 
Fut bol Aianlığındon: 

Son günlerde havaların 

çok fena ve sahaların oy
nanamıyacak kadar çamur
lu olmasından dolayı bu 
hafla bütün sahalarda ya
ptlacak olan lig maçlarının 

spor kısmı şefi olan 

Verner Klingeberg 

Amerikalı idi. ikinci devrede Coe 

Luviz vurduğu bir sol yumrukla ra· 
~ibini vere vuvarlamıstır. 

tehir edildiği bildirilir. 

UillNI~ ClZAS 1 

YA1AN: 
E LJ' A GOOFfıEY 

# 

C.~V\REN: 
' ' , 
\t7k?A\41M HOYI 

• nşaat 'llilteahhitJi Joe WaL. 
1 ler, aleladl! fanilerdtn biri

idi. Hayatında üç düşiince-si vardı. 
Birincisi para, ikincisi para, ü~ün. 
<..U3Ü yine de para ;d!. 

Eu para sevı;isi o kadar hüviye
tnıi sarını!;ltı ki, arkada~la"ının da
ha doğrusu ortak1Hrnın yanında 

{Z'"a hakiki oir arkadaşı yoıı.tu) 

t-aha ağzını ~çar açmaz, unlar ne 
demek istediğini anlar; evet "pa
ra meselesi ... · d~ılcrdi 

Mesela karlı bir iş yapıp ta ar. 
kadaşlarından biri kendisini kol
tukladı mı, muhatabının sırtına 

bir yumruk yerl~tinr, sahte hır 
r.~ ile güler~k: "Tl.bii, tabii, bıı. 

t;;.ağı ve en iyiyi giircn insanlarız ... 
Nazarlarımız du\•arI bile deler .. ."' 
n.er ve bilgiç, bilgiç gözünü kırpar. 
dı. 

'lam ihtiyacı olrluğu sıralarda 

k:..vnatası ölüp te ka··ıı::ına birkaç 
vüz lngiliz lirası bnakınca kendi
sini mirasa kondun, diye tebrik e. 
denlere, ayni eda ile cevap vermiş 
ve gözünü kırpmıştı. Ondan tam 
bıkıp usanmış olduğu bir zaman
da da kansı öldü. Her ne kadar 
bunu yüksek sesle etrafa ilan eL 
mediyse de, Waller, karısmın gör
düğü kayıtsızlık, kaba muameleden 
\'e hiç sevilmeyişinden lla!bini din. 
lendirmiş olduğunu pek ala biliyor
du. Bunun ıc;in de, manen kendi 
kendisine yumruk indire·:ek, nefsi 
nefsini büyük kelimelerle taltif et

ti. 

B n şeyi kırk defa söyleyiniz, 
olur ... d~rler. Bununla be

raber. bu mesel her zaman için :loğ 
ı u çıkmaz c1ı>ette .. Z!ra, kahrama. 
C JPI:I: :\\Tıl.tl.:;ı Jtor: ::1''' ~ır ... am.'1<1111-

luğunU, iyi kalpliliğini diline pele
senk ettiği halde ortada müspet bir 
şey görmüş değil ... 

L-a.~:ın, \\'allerin u:r zaman te~
ra r ..... dıgı nazarla -l \ .~ duvarı t>ı. 

le .j,..]er, nhzüniln bugün t.patıp 
\ıktı~ · nı &tnince ouun kadar h•ç 
kıms~ r1a!a'.""'adı .. 

Bu da tesadüfi oldu, hani.. Wal
ler, o gün yaptığı karlı bir işi düşü
ne düşüne villasına doğru gidiyor
du. Bu işe, basit düşünceh m~anlar, 
nihayet bir tecrübe mahsulü der
lerdi. Lakin onun lügatinde bu ta
rif, başkalarının muvaffakiyeti i
çin kullanılır, kendisine gelince 
kazın ayağı hemen değişirdi. 

Gösterdiği muvaffakiyet ve ka. 
biliyeti hatırlayıp, kendi kendine 
gülümsiyerek, Viktorya köşkünün 
önünden geçiyordu ki, evet dıye mı 
rtldandı, biz uzağı gören iıısaularız, 
nazarlanmız duvarı hile dt!ler ... 

Cümlesini tama.mlıya.rn.ıdı. San
ki bir tiyatro perdesi kaPuyorınuş 
gibi, Viktorya köşkünün yemek sa
lonunun ön duvarı a~ılır gibi oldu 
ve Waller, Mister ve Misis C~ymisi 
yemek yerken gördü. 

Durdu. Tekrar baktı. Gözlerini 
kırptı, ve ellerini gözlerinin üstün
de gezdirerek, sanki bir şeyi kov. 
mak istermiş gibi yaptı. Yutktın
du. Adeta irkildi, km ktu. Mide bo
bukluğu, böyle garip bir vak'ayı 
doğuramazdı ki... 

Allahım, diye mırıtdand: .. Rilya 
görüyorum ... 

Nihayet, sanki oyun tamam ol
muş gibi, perde in.di ve, köhne, 
kırmızı Ye sarmaşıklarla örtlilü 
duvar, eskisi gibi karşısında dikil. 
di. Waller, evine kapağı dar attı. 
Birkac; kadeh viski parlattıkt'ln 
sonra ancak kendisine gelebildi. 
Bir buhran geçirmiş olmalıydı Bir 
doktora baktırma:c fena olmıya
C<l ktı. 

Sabah olunca kiıl5 hını önUne 
koydu, düşündü. OUştindU. Bclki 
bana öyle gelmiştir. tyisi mi, baka. 
lım, bu vak'aya bir kere daha şa
hit olacak mıyım, dedi ve beklemi. 

ye karar verdi. 

H Miseden bir hafta sonra bir 
gUn evinde öğle yemeğini 

yerken. han lnkantasmm varuna 

düşen bir mutfakta, aşçıbaşı ile, a
damlarını çalışır, yemek hazırlar
ken gördü ve yemeğini yarıda bı
rakarak doğru yazıban<'sine koştu. 
1'atibine, kimseyı hb ıl etmiycce. 
ğini söyliyerek kapıyı kilitledi. O
dasına kapandı. 

Olan bitenleri etraflıca inceledi. 
• 

Her sözünü, düşünce'!:nı bir~r bL 
rer aklından geçirdi. Bu esrarlı 
vak'arun sırlarını aydınlatacak her 
hadiseyi kayıt ve t.ı.snif etti. Niha
yet tılısımı buldu. Birlcaç k~linıe. 
yi söyledi mi, hatti\. saiece düşün
dü mü, gözlerinin ta üstiinde bir 
perde yukarıya kalkıyordu. Tecrü. 
besinde ilk önceleri muvaffak ola
madı. Bir,. bir daha tekrarladı .. 
Bütün yaptığı gözlerini duvara dl. 
kerek: 
"Nazarlanmız duvan bile de

ler ... " demekten ibaretti. 
Hemen ertesi gl.inU, bir i~ h;in a

vukatına gitmişti Avukatın yanın

da bir müıtcric:;i \'d.1 ı1ı, Onun için 
l;~·kleme o<lıı.smda U•'klc!'ken yi 'le 
ayni tecrUl.Jcyi bir d?.hn 1ekrar1 edı. 

Ve avukatı. talak d&\•asını üzerine 
.ı.1.~ on ... ~ ..... Lu~.-
t.P.JrHfslz bn vaziyet~~ g.irdü Bun. 
dan istifaı:ie ederek W:Llle" avuka
tını avucunun içine a'dl. Iste:liğini 
~ aptırmıya başladı. 

Ve ogün...te nitibırrn. ta kendisi 
tı•:ımğa düc;tinciye kadar, \Vallerin 
astığı astık, kestiği kestik oldu. 
'!'>u' t başı nıamur b~r haya~ sürmi. 
r\; başladı. 

V all_erin, bazı 'lf'b.ıı:ler ?ola!,ı
sıyle bırakrınıtıyıp ış gar. 

ciigü Herper ismintJ.:-, enka1. taciri 
bir müşterisi vardı. Kahramanımız 
fh•tperi günahı kaJar sevmiyor, 
\İ !'litlik on1 itimat bl!<> e:ienıiyo"du. 
,~,'allerin ııazarlan dııvnrı dclebil
!•ıfseydi, H:.trperin p"'k te öyle kn_ 
!aylıkla çiğnenecek bir lokma ol
madığım görür, nnlardr. Zira bir 
gün Harper, Wa llere g·~lerek, se. 
ninle küçük bir fatura hesabımız 

var ... Şunu bir an evvel öde .. Ma
lum a ... Biz, kırk kişi)iz, biribiri
birimizi bıliriz .. Hakkında çok şey
ler işittim, <!emişli 

Cumaya daha üç gıh va .. rlı. Bi
naenaleyh, bol bol düşünebilir, me
H 1tyi iste :L?i ı;ibi incelıyehilırı.lı. 

-" l'ıı h kahrrt°')ı.~, ·,cm paracık la. 
rından olacaktı, hem de kızını, en 
nefret ettiği adama "sükı"tt hakkı'' 
olarak verı::ct>kti. Verecekti de, 
bunca yıllık parlak hayatı piif.. di
ye sönece'kti. Şir.ıdiy-? kadar tat. 
rnadığı. lak!n ı:ıa§kalarma pek ala 
çektirdiği, bütü.ı varlığını kemiren 
bu azapla iuıi.} ordu Bu bıhi an
larda, tılsımı da para etmedi ve e
linden arpacı kumrusu gibi düşün
mekten başka bir şey gelmedi. Ak. 
lından neler geçti?.. Biraz daha 
sabredelim. Anlıyacağız elbette ... 

Cuma akşamı kıziyle birlikte zi
yafete gittiler. Ev sahib'i Harper 
gözlerinde garip garip ışıklar ya. 
nıp sönerek genç ve güzel kıza bak
tı. Bir ara, inşaat miiteahhidinin 
kulağına: "Saat dokuzda. çalışma 

odamda seni bekliycceitim" diye 
fısıldadı. 

S aat 9 oldu. Gene; davetliler
den yirmi kadarı, çalışma 

odasının bitişiğindeki salonda top... 
larun~lar, cıvıl cıvıl konuşuyorlar. 

dı. Masafirlerin bir kısmı, korido
run öbür ucundaki odada briç oy_ 

nuyordu. Çalışma 0<1asının cır 
pısı doğrudan doğruya salona 

6 

lıyor, öbürü de sofaya baktY0 

lnşaat müteahhidi Waller. e' 
taksimatını iyi biliyordu. zıı·a 
civardaki birçok kÜşkl~r gibi~ 
evi de sekiz sene evvel o yap 

Waller, delikanlılarla göril§t? 
rüşe salonun köşesine doğrU Jır 
rUdü. Radyo çalıyordu. Ta.Ill çY' 

ma odasına açılan kapıya gelitlfr 
radyoyu dinlermiş gibi yapU· 
kası, ağır perdelerle örtülü bir 
cereye dönüktü. Bir ara, fır1' 
kollıyarak kaşla göz arasında, 
lışma odasına süzüldü. OdaY8 
rerken görülmUş olsaydı, bile, fı.r 
umurunda değildi. Zira oraya 
peri aramak için girdiğini, bule,ı? 
ymca tekrar salona döndüğUil~ 
dia eder ve bunu kolaylıkla 
ta edebilirdi. 

H arper, odada, masasın~; 
şmda oturmuş kendislııl 

liyordu. 
Valler, para çıkarır gibi el 

iç cebine götürdü ve _.banknot?»> 
"-"'• j\:"nu~ nır taounca çuı.ı.ı.ı~J 
Harperin bir harekette bulunJll"'" • 
na f ı r s a t v e r m e k s i ı 1 
namluyu adamca ğ ı."~ 
şakağına dayadı ve tetii;i çek~ 
şaat müteahhidi kararını ö~ ı 
verdiğinden tabancasına bır 
ses boğan bir alet takmıştı. oıı 
için, günahı kadar nefret et"' 
düşmanının hesabını hiç ses •;t r 
da çıkmadan kolaylıkla teıııiJi 
mişti. 1' 

Waller, bütün bunlo.n yapar) 
maz, izleri kalma.sın diye ks.~., 
siler, ve tabancayı, öldürdüğil 8 ~ 
mm sağ avucuna, parmaklll 
bükerek yerleştirirken göı.IC~ 
kendisini davetlilerden ayıran 
vardan ayırmıyordu. ttrf' 
Yazıhanenin gözlerini kart.Ş ~r 

rak, Harpcrin bahsettiği vcsılt ı11"' 
rı aradı. Buldu ve kağıt toınt1 ~Ol 
gözleri yine duvarda olduğu b 
cebine indirdi. 0 • 

Mütemadiyen: "NazarlarJtJlıı dıl' 
varları deler.. Nazarlarunıı ~· 
varları deler ... " diye mırıldanO 
du. ~ 

Aklınca, burada da tılısırnJlll <f 

]anacak, duvarın öte tnafındll t>' 
lan bitenleri görecek, cinay~t ~,t 
dana çıkıp ta şahadetine rnuı:ı1. o 
edildiği vakit, sanki kendisıl)lğıll' 
esnada çalışma odasının bitişi er 
deki salonda imiş gibi göstcrec 

ti 

• dCr!!I 

B lrden şaşırdı. Derın !' 11 

nefes aldı. ağzından ~ ıı 
nilti koptu. Gözlerinde kor1'. ş • 

çılgın akisleri belirdi. Ve elitı11 oJ• 
zına götürdü. Senelerce e:ecl ,ı.
muş bir §eyi hatırlıyordu. ;Ketl 1,,ıı
nin yaptığı bu evi ,daha çatısıdll ~, 
mamış bir halde kademe. ka e 
yükselir, yapılırken görüyordll·# 

\\'aller, kontratında. evi, iY1 ) pi' 
mış. kırmızı ocak tuğlasiyle )~tı1 
caktı. Parasını da bol bol il ~ 
liıkin iyi tuğla yerine en ucll 
adi malzemeyi kullanmıştı: 1' tt-

Kendi dilinin cezasını yıne • 
di çekiyordu. Wallerin baŞı g 0 • 
ne düştü. Nazarlarım, soil r;ef' 
olarak duvarı aşıyor, lakin. btıde t' 
den çöpten yapılmış duvarı 11,ıı• 
medi, dedi ve hayalet gı'bf !il ,.U· 
sallana misafir odasına doğrıl ' 
rUdU. 
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ı-ıArı~GA~'r Dokuma fabrikası 
• 

GENERAL GALiP 
ANLATIYOR: 

Balkan harbinden 
büyük harbin 
ilk günlerine ... 

E mekti General Ga
lip Paliner, hatıratı-

4!11 dünkü kıammda, Bal· 
kan Harbinde Fırka Ku· 
maaıdam Dren Ordu Ku· 
ınandiam ~epli Zeki Pa· 
pdan <Erceri)ye doiru 
derhal yola çıkınaa ıiçin 
.,mir aldılmı söylemişti 
leahr~ Mehmetçi& 
bu kaııraman kurnandaru 
bugün ~tıratma ıöyle de- G eneral Galip p....,, bana 
vam edıyor: ... bir cıgara daha u.u#I: 

DdfmaD, an- ~ · - Siındi Umıunl J'ıa.rbi .. nJIJ-ll. 

~ telgraf 
teiMdi Jmmıiı 
tL ııütik. or • 
du • mubabe
~-etmek 
tillltrMt )'Oktu. 
KIDdt' lMpnızm 
..... bakma. 
J:l1d*. Fakat bu 
çareyi. hemen 
buı,tak llzmıdı. 
Bat yere geçe-

- dakikaJa.r 
içinde mahsur 
vaziyete düpqi.. 
lirdUc. Kaf 

Büyü! Horp.I• Mehmefçilc 

dildi. Bu aefer, taamıza billmldler 
pçmif bulunuyordu. Muhaıebe, 
aqama kadar devam etti. ıc.ra.n
hk baamca, ld taraf ta yerlerinde 

kaldılar. Erteai abalı, tekrar taar
ruza kalktık. Harp, bUyUk bir di· 
aiplln altmda cereyan ediyordu. 
Dllpnan, kuVVeW hllcumlanrmz 

kartJmıda btrk~ ldlometn certıe • 
meye mecbur oldu. 

Resiın: 16 

a 
calısan bir kız 

iŞ BULMAK BiRAZ 
TESADÜF BAGLI 

Dokume tezglht INıında 
~etı,.n bir ftc;I kadın ve 

bir Pft9 bz 

E 

s~~c*UIT .. 
- Onda bir uatUqr .... 

Sanki fabrikaya alman htlt\ln PBt 
kWar onun için alm.tyormue llbl 
hepiml.H muaallat oluyordu. ''Bela. 
uat.aıarı)'lln, korkarlar, lpb aı
matt.an, 'bir ıteY yapamazlar" c11,. 
yUz buluyordu. Çl1n1dl ara.el& bir 
ltçl •Jl8llll indirmek .JlmımatUJll•_: 
.ıbet te usta iyi iHllerlne . ...., .... irl 

edecektl. Tembel olanlar oıkıce• 
tı. Ben, onun mtııwıebetatıHkJerl. 
ne dayanamadmı. Bir slln avp 
ettim ve çıktını. 

- Neden fiklyet etmedin! 
- Ben etki.yet et.na, o uatacllr, 

ben ameleyim. Onu. dinlerler. U.. 
taanit. garuı var, derler. Beni dfra 
lemezler al19 dOfllndttm. .. Ben -.: 
tmı. lk1 yevmiyem b.141. &mra 
müracaat ettim, vermediler ... 

- Şimdi çalıtıyor ~ ! 
- JfaR ~m .. Jile 

1'lr. 

Köprünün 
inşası 
Me elesi 
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1 BOLUDA MUTHiŞ SOGUKLAR BAŞLADI 
1 

Bir adam 
değirmen 
taşında 
ezildi 

Lallkesir, (TAN) - Küpeler na • 
hı. ne bağlı zütlik dereköyü ya • 
kinindaki değirmende feci bir kaza 
olmuştur. 

Kayalar köyUnden Hilscyine alt 

B olu, (TAN) - Bu
rada senelere/en -

beri görülmemiı derecede 
soğuk vardır. Hararet n6-
kıs 26 ya clüımüşfür. Ftrfı

na ve kar devam ediyor. 
Y oflar kapanmış gibidir. 
Yukartki resim, iki numara
lı Belediye Parktnclaki fts
kıyenin etraf tnda bir gece 
içerisinde peye/ahlanan buz
lan gösteriyor. Bu buılartn 
ağultğı 4 fon falımin edili
yor. 

değirmeni idare eden işçi İsmail ça- =====-=========== 
vuş, t.391 çeviren suyun gelmediğini 
görünce oluğu açmak için uğraşmıya 
başlamış, ansızın açılan delikten şid 
uetle gelen su, 1smaiU taşın dişlerine 
atmıştır. 

Su geldiğiıı · n taş ta dönmiye 
başlamış, zavallı İsmail çavuş de -
ğirmende ezilmiş, kafası ve vücudü 
paramparça olarak ölmUştUr. 

Sıvasta Lisan Kuraları 
Sivruı (TAN} - Halkev:i bu se

ııe de Almanca ve Fransızca kursları 
~çmağa karar vermiştir. Fransızca 

kursunu, Erkek Muallim mektebi 
ııosyoloji muallimi Fikri ia:ıre edecek 
tir. 

Büyük İkramiye Söğütlü 
Talebeye Çıktı 

Söğüt, (TAN) - Yılbaşı Piyango
sunun bUylik ikramiyesi olan 500 bin 
liranın onda bir hissesi, bura ilk o
kul beşinci srnıf talebesinin mUştere 
ken aldıkları bilete isabet etmiştir. 

Karamanda 
Domuzlarla 
M ücadele 

Karaman(TAN) - Her sene oldu
ğu gibi bu yıl da sürek a vlarma baş. 
lanmıştır. 

llçemiz Tannı işya.n, civar köyler 

den topladığı 55 avcı ile beraber, Bu 

cak Kışla na.hiyeııi meu-uatmı tahrip 
eden yabani domuzlara karşı bir mu 
cadele a~ış ve 10 günde 93 domuz 
öldürUlmüştür. 

Manisa Valisi Akhiıarda 
Akhisar (TAN) - Valimiz Lütfi 

Kırdar, yanında defterdar Muhtar 
olduğu halde kMabamıza gelmiş, hü 
kumet ve parti teşkilitıru teftiş et
tikten eonra Manisaya dönmüştUr. 

Bi lecikte Yeniköy Köprüsü 
Tekrar Tamir Ediliyor 

Y eniköy köprüsü tamirden sonra 

( Bilecik, (Tan) - Bilecik ista
siyonu • SöğUt - Eskişehir yolu 
köprüsünün dö~eme ve ayak inşa
atı bltmivtlr. KöprU, eskiden ah
şnp dö ,emeliydi. Şimdi hususi 
muhasebe tarafından döşemesi ve 
bakanlıkça da orta ayakları beton 
arme yaptırılmak suretile geçişe 
açılmış bulunmaktadır. Bu yeni 
lllveler için yedi bin lira sarfolun 
muştur. 

Ayni yol üzerindeki 45 metrelik 
Yeniköy köprüsü, döşemesi ah • 
şap ve harap olduğu için, geçile
mez bir haldedir. Bunun da dö
şemesinin betonarmeye tahvili ha
zırlıklarına başlanılmıştır. Bu da 
in,a edildikten sonra. mezkur yol 
üzerindeki iki geçit muntazam bir 
hale &&imi' ve ayni ıa.nıanda se -
nelik tamir masrafından kurt ulun 
mus 1>lacaktır. 

lfethiyede 
tütün satışı 

iyi değil 
Fethiye, (Tan) - Bu sene ttitUn 

mahsulümtizlln geçen yıllardakine 
nisbetle ne:is yetiştirilmiş olması il. 
mitler uyandırmışsa da, bu Umitler 
boşa çıkmış ve tütünlerimiz öloün 
piyasa denilebilecek fiyatlarla satıl· 
mıştır. 

Piyasa 60 - 70 kuruş arasında i
ken birdenbire 30 - 40 kuruşa dUş
mUş, iskarta denilemiyecek vaziyet. 
te olan birçok tUtUnler de kilosu 18 
kuruşa elden çıkarılmıştır. ' 
Piyasanın matlup seviyede muha

fazası için inhisarlar idaresinin mUs 
pet yardımı görülmemiştir. 

C. H. Partis i kongresinde, inhisar
lar idaresinin tütiln satışlarında vak 
tinde ve hesaplı hareket eden bir 
alıcı gibi davranmaııır dileği, köylü 
tarafından ileriye eUrülmüştilr. 

Beyşehirde Su 
ve Elektrik 

Beyşehir - Yeni kaymakam Ad. 
nanın mesaisi sayesinde, 3 kilomet
re uzaktaki Çemçem suyu buraya ge 
firilmiş, halk göl suyu içmekten kur 
tularak temiz ımya kavuşmuştur. 
Beyşehrin elektrikle tenviri de ka· 

rarlaştırılmış olup, bu hususta Bey
şehirden 3 kilometre uzakta olan 
Af sar değirmeni suyundan istifade 
olunmaeı dilşUntilmektedir. 

Sıvasta Yeni Bütçe 
Sıvas, (Tan) - Vilayetimiz aal

releri, 37 eenesi bUtçelerini hazır -
lamıya başlamışlardır. Umumi mec 
lis 1 şubatta içtimalanna başlıya -
cak ve hemen bu bUtçeleri müzsılce
re edecektir. 

Trabzonda 
Lise ve 
Hastane 

Giresun - C. H. Partisi vilayet 
kongresinde ezcUmle burada bir l~e 
ve hastane açılması, fındık!ların ısla
hı gibi dilekler üzerinde konuşulmuş 
tur. 

Vilayet idare heyeti flzaJıklarına ib 
kuen şu zevat seçilmişlerdir: 

Fahri bilge, Fahri Ekmekçi, Hüse 
yin Fikret, Cemil Olge, Emin Sadık 
Oğlu, Doğan Köymen, lsmail Uzun. 
kaya, Muhsin O zer. 

Ihtiyat azalar da şunlardır: 
Osman Fikret, Ali Arif, Asaf Ki

~pçı, Doktor Hicabi, Naci Karaibra 
hlm, Cemal Aynıe11. Dokt.or Ali Nacı, 
Ernin ı=:alinı. 

Bigada 
dağlara 

• 
ınen 

öşekler 
Bu Müth iş Yırt ı cı P.a yva n 
Kurtlara Ayılart Korkudan 

Ovaya Düşürdü 
Biga (TAN) - Havalar pek so -

iJık g~iyor. Hergün zehir ayaz var. 
~· Her gece su kapları donmakta-
4hf. Karla örtülil dağlardan gelen 
1

Sf.Jt rüT.gir. bıçak gibi keskindir. Ha
vaların bu deNce soğuması, Kazda -
i:J;nda bulunan öşekleri kudurtmu.ş -
tur. 

1 
Köylillerin rivayetine göre . yrrtı~ı 

hayvanların en korkunç seslisi olan 
ö~ekler, ayazlar böyle fazla olduğu 
sene Biga dağlanna inerlermiş. Yi
ne ayni rivayete nazaran, öşekler, 
vilcut ilibarile o kadar büyük bir 
hayvan değilmiş. Kurt büyüklüğün
de olan ve postu tUrlü renklerle süs 
lU bulunan bu hayvanın canavar dü -
düğünden daha sinir tırmalayıcı o -
lan be sesinder biltün yabani hay -
vanlar korı~rlar ve korkularından o

valara dökülUrlermLj. 
Bu acı sesli \:şeklerden biri geçen 

hafta Biga dağlarına inmiş ve uluma 
ğa başlayınca filhakika bütün kurt
larla ayılan korl·ularmdan ovala· ı 
düşürmüştür. Bu hayvanın tUyler Ur. 
pcrtici sesinden şaşkına dönen za -
vallı bir ayıyı (Ka.rıkoca) köyü halkı 
diri, diri tutmur;lar seyyar bir ayıcı-

ya 7 liraya sntmışla lır. . . . "' 
Deveci Osman isminde bırısı dag -

da Odun keser'leen "bir öşek sesi duy
mu~, kork\•sundan .ne yı.ı.pa:_-atmı § · 

şırtnıŞ. etrafına bakınca c-ı.ğda bulu
nan bütün kurtların, ay,ılann kaçış-

tıklarım görmüŞtUr. 
Bu korkunç hayvan, Ayni .zaman· 

da çok kurnaz olduğu için avc1.: a ya 
kalanmarnakta, kapana, pusuya dU
şürülememekte, hatta göze ~özü~ : 
memek için en sık ormanda bıle sur 
atle kaçmakta ve kaçarken güneşe 
maruz kalan tüyleri, bukelemon gibi 
parlamakta imig. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERİ 

.-...... -~ 
- ' ~ 

Gaziantep lisesi yeni 
bir binaya muhtaç 

BUGÜNKÜ BiNA i HTıY AC NI 
KARŞILAYAMIYOR 

Yeni inıa edi/,nekfe ola11 /is~ pav'yonlannclan birisi 

Gaziantep, ('fan) - 932 - 933 ders yılında, İsmet lnönUnün him• 
metlcrilc açılmış olan Gaziantep lisesinin manevi cephesi pek kuvvetlidir. 
Eski gazeteci ve maarifçilerimizden Haydar Niyazi Dikeçoğlunun direk• 
törlüğü altında çalışan öğretmenler kadrosu kıymetli gençlerden mU
teşekkildir. Halkın liseye gösterdiği rağbet seneden seneye çoğalmakta· 
rlır. Nitekim, 933 te yalnız 410 mevcudu varken bu yekun şimdi 735 tir. 
1ki sene sonra talebe adedinin bini tecavüz edeceğinde şüphe yoktur. 
Müdavimlerden doksanı kız talebedir. Bu eene son sınıfta yirmi üç fen 
ve yirmi altısı edebiyat şubesinde olmak Uzere 49 talebe vardır. 

Lise yatılıdır. Yatı ücreti 140 li-ı 
radır. Bu kısmın 75 kadar mevcudu 
vardır. Bunlar arasında bulunan 15 

Hataylı talebe parasız yatılıdır. 
Lise kUtUphanesinde iki bini mU

tecaviz eser vardır. Mektebin izcilik 
teşkilatı kuvvetlidir. lyi yetişmiş 80 

Zeytin 
havuzunda 

61üm 
izcisi vardır. Voleybol ve futbol o- Aydın (TAN) ~ 'Killahçıoğlumın 
yunlan mektebin -kendi sahasınQ.a ..un ve yağ fatftlltfrSmda. çok eci bir 

oymı.nı~ • ..l;ale~aj.q o~un ve mü- knza olmU§, bir ya""41cak zeytin h&
samerelerden - ziyade derslerine ve vuzuna düşerek ölmüştür. 
klitüphaneye bağlanması temin e - Eski bekçibaşı Ibrahim oğlu Meh· 
dilmiştir. Mektebin kooperatifi ol - medin kansı Hatice, sekiz 3aşında.ki 
duğu gibi Kızılaya yardım için bir Seba.hatı da Yanma alarak, buğday 

öğütmek üzere bu fabrikaya gitmi3' 
nöbetini beklerken kızı avluda oynı.
mağa başlamı§tır. 

kolu da teşekkül etmiştir. 

Müıkülôtı önlemek için .• 
Lisenin en şedit ve önemli ihtiya.- Hatice sırası gelip buğdayını öğilt 

cı binadır. Mevcut binalardan hiç- tülden sonra Sebahati aramışsa da 

birisi ihtiyaca cevap verecek inli -
zamda değildir. Yemekhane ve ya

takhane, dersaneden Uç yüz metre 
uzaktadır. Sınıflar da şehirden bir 

buçuk, iki kilometre mesafede olup 

bulamamış ve merak içinde evine 
dönmüştür. 

Delllllar sokaklarda bağırarak Se
bahati bu şekilde bulmağa ça.lışmlf'" 
lar, fakat bunda.n da bir netice çık • 
mamıştır . ...,.~ ................. 

• ~lenifon mekteplerinde fakir tale nehari talebenin gidip gelmesi aza
beye hergün sıcak öğle yeme- .mi müşkülata sebep oluyor. Altı sı
ği verilmlye ba.'jlanılmıştır. nıf ve üstü konferans salonu ola -

Bir gün sonra, fabrika ustaların • 
dan Nuri zeytin havuzunda bir çocuk 
cesedinin yilzmekte olduğunu görmUt 
ve bunun Sebahat olduğu anlaşılmıt· 
ttr. 

• OaJık"'lr Gazi ilk okulu talebesi rak yeni bir bina yapılmışsa da 
11.al'ktw\inde güzel bir mü.~e- bu da ihtiyaca kiifi gelmemiştir. 
re vermişlerdir. Vall ve maarif Gaziantebin şerefile mütenasip ve 
m UdUrU de müsamerede bu- ylizlerce gencin samimiyetini konı-

Fabrikanın avlusundaki bu haVU• 
zun !lathı zeminle ayni seviyede ve et 
rafı da korkıuluksuz olduğu için, bU 
gibi kazalara meydan kalmama$! 
maksacliyle 18.mngelen tertibatm a • 
hnması iyi olacaktır. 

lunmuştur • yacak ve mektebe, ilme gösterilen 
• Trabzon \ '&il , ·ekaletine tayin olu- rağbeti muhafaza edecek bir lise bi 

nan Yoı.gat , ·alisi Yahya Sezai 
nası inşası her halde çok lazımdır. t!yer yeni ,·azifesine başlamı!j -

tıl'. 

• tzmir TUrkofis mUdUrlUğü ,·eka -
ıetine gönderilmiş olan Samsun 
Tilrkofis müdürü eski ~esi
ne dönmüştür. 

• Bursada zenginin ve halh-m teber: 
nıatlle llkba.ha.l"da bir HaJkl"'I 

blna..'ı yapılacaktır. 
• Sahkefllr Atatürk parkında. yuzıne 

h &\ 'UZU yapılması için kazma ve 
t~vlye ı,ıerine başlanılmışhr. 
Jla\'1.17. 50 m«>tre uz11nl~-ta ve 
75 metre ~enlşlikte ola~aktrr. 

• fzmirde !llırt hıunalhğı bu~nlerde 
filen menolunac.ah'iır. 

• İzmir liman idarCRi~ Adnnn se)·lap
:ıedelerine ~ hin Jirn ~öndermi
ye karar ,·ermiştir. 

• 1\1. Kemalpa.<tada, hava 1'-urumtı şu 
besi menfaatine, 1\1. Kemalpaşa 
Gençler Mmnn Blrli~i aza-.ile 
Eskişehirli KüçUk Hü~e~·in ı:ı
rafmıla.n blr müsamere verU-

mi"tir. 
• ıtllmar Sinan hınfmdan inc;a edi1-

ml-. olan Uilehurgaı. köpriisü
nün kanatlan, çimento ne f P.k 
rar yapılmak üzere, .. :;kuhnek 

~ir. 

1 Eskişeh i rde çocuklara yemek 1 

E skişehir (TAN) - Şehrimiz mı>kteplerindeki fakir talebeye sıe~~ 
öğle yemeği verilmesini temin için, kültür direkt örünün reislıi1 

altında bir içtima yapılmıf ve kararlar verilmiştir. 
Ayni gaye ile Kızılay cemiyeti asri sinemada büyUk bir mUsamere ver• 

miş ve çok rağbet görmüştür. Yakında bir de kostümlü Kızılay balotLI 
verilecektir. 
Cönderdiğim resim, Kızılay müsameresinde halkın beiendili sarl<ıll 

hi,. 1ıtbloyu qösteriyor. 
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Asılsız 
Bır Şayia 
Türkiye ile komşu
ları ve hi~bir Şark 
dev eti arasında 

i hti!lf yoka.ur 
Kudüs, 15 (A.A.) - Alman istih· 

barat bürosu bildiriyor: 
Emniyet edilecek bir membadan 

haber alındığına ıöre Türkiye, lran, 
Irak ve Afıanistan arasında bir dev 
letler bLoku vücuda getirmek için 
Tahranda yapılmakta olan müzake
rat, Ankara ile Bağdat arasındaki 
derin nazar farklarından dolayı aka 
mete uğramıştır. Türk murahhas he 
yeti bu mesele hakkında hükumeti 
ile ıörüşmek lüzumunda olduğunu 
söyliyerek Tahrandan ayrılını,tır. 

Fakat bu beyanat müzakerelerin ka
ti surette akamete uğradığını iÖster 
mek için ileri sürülen bir bahane ad 
dedilmektedir. 

iyi haber olan mahafil, bu akame 
te lngilterenin bir muvaffakıyeti ve 
Moskovanın bir fiyaskosu olarak tef 
sir etmektedir. 

Anadolu Ajanstntn notu: 
Biıim malumafımııa göre -Anlta

ıa ile ne Bağdat, ne Tahran, ne K6-
bi/ ve ne ele hiç bir ıarlt devleti ara 
ita devam efmeltfe olan dosf/u/c 
llnc/a hiçbir ihtilôf olmadd.fan baı 
münasebafı ela lıergün daha ltuvvef
lenmeHeelir. 

Yunaniıtanda lise tahsili 
on iki sene 

'Atina, 15 (TAN) - Yunanistan· 
öa lif5e tahsili on bir seneden on iki
ye çıkarıldı. -----

Yugoslavya ile Romc: nya 
araımda 

Belgrat, 15 (T.AJ.'1) - Yugoslav -
ya ile Romanya arasında yeni bir ti 
caret muahedesi akdetmek tizere Yu 
goslav murahhasları buradan Bükre 
9e gitmişlerdir. 

Yunan deniz 
Manevraları 

Atlna, 15 (Husust) - nkbaharda 
yapılaeak deniz manevrasına tayya· 
relerle bütün deniz kuvvetleri işti • 
rak edeceklerdir. Manevranın mU. • 
terek planı hava ve deniz erklnihar 
biyeleri larafından yakında hazırla· 
na.caktır. 

Fransa mukOI 
Anlaşmalar 
istiyormuş ... 

Paris, 15 (A.A.) - Mebusan mec 
lisinin dünkü celsesinin b~langıcın~ 
da radikaJ sosyalist şeflerinden es~~ 
Başvekil Heryo tekrar reis se~m~ gu 
nil sonra ilk nutkunu söylem41tir. 

Heryo, Fransanın sulhcuyane e • 
meller beslediğini kaydettikten ıonra 
nutkuna şöyle devam etmiştir~ 

·· il "mı'tleri Mil-"- Fransanm but n u 
Jetler Cemiyetindedir. Bu cemiyeti 
müdafaa ve islah ~tmekten var.geç • 
memiştir. Fransa diğer milletleri mü 
7.ayakaya sokarak refaha kavufmıtk 
istemiyor. Başka memleketlerle ma· 
kul anlaşmttlar imza etmiye her za· 
man hazırdır . ., 

Heryo, Fransız milletinin mUttehtl 
olduğu noktasında israr eylemiştir. 

Bu'gar ttra·uun 
~ocu~ u beş Y' ş""da 

Sof' ya, l:i (TAN) _ Bulgar kra.h
nm ilk c:ocuğu Prenııeıı Mariya J .. uı -
zanın beş yaşına basmuı evvelki 
gün kutlulanmı.ştır. 

Radyo 
Bugilnkü program 

lıtanbuJ : 
Oğle neeriyatı - Sµt: 12.30 Pü:k· 

la Türk musikisi; 12.!>0 Havadıa; 
13.05 Plikla hafif mlizik; 13.25 - U 
Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neeriyatı _ S&at: 18.30 

Yabancı paralarm vuati Gün~ klübünden na.kJen Bay Hıfzı 
kartılıkları Tevfik tarafından edebiyat hakkında 

Ankar' 1~ (Tan muNbtrintlen~ 1tonftNM; -:ı•~r dyatıfiihi -..... 
Oanıga resmine tlbi evrak ve senet- di kısmı tara.tından bir temsil; 20 
lerde zikrolunan yabancı me~lek.et Türk musiki heyeti; 20.30 Münir Nu. 

Paralarının Türk parasına çevrılmıf, tt' a.rkadnlan tarafından Türk 
1 ki b'ld' re 1n ve -v 

6 aylı'4ına vasati ~arşı ı arını ı ı . . h Ik kıla.n. 21 Saat er. mwııkısi ve a. pr • 
rlyoruz: !ardan 1 Mayıs 937 ayan ve orkeetra; 22 Ajans ve bor-

Yabancı dparabu vasatilere göre aa haberl~ri ve ertesi günün p~ 
tarihine ka ar 2 30 p· şan k<>DM": 

smi alınacaktır. Fransız mı; 2 . ıyano ve . . 

fdamğa re 
2 5 

dolar 126, liret 8, Bel- Sttidgardlı !anartklr pıyanWt Bayan 
rangı 6·

6 ' 'h 1 1 15 lsviçre fran- Gertrud Spahn ve Sobrano Bayan 
21 25 d ra m · ' ··"'-rt ' ve gıı. ' ' 1 50 Florin 75,50, Juliye Maier tarafından ŞUU'<' 

gı J3,S7
J
5• Le~~ti, 23,62,5, Penıo Brams'dan birkaç pa.rça; 23 Son.' 

Kron 4,87,5, .
1 
•• 23 87 5 pı 

A turya '' ını ' ' ' • 23,37,5, vus 50 62 5 Ley 1 Di- •• •• 
50 Mark • • ' ' c·· .. m ozu çeta 14J ' 6 62 5 lngiliz lira - unun progra 

ırıar 2,87,5, Pe~ 3 
' ~ Ruble 23,75 6-..d konserler: 

sı 6,25, Mısır lırası ' 13.10 Bilkreş: Küçük radyo or~~ 
kuruştur. 7 LiYP 

rası; 16 Prag: Hafif musiki; 1 ~ 
s E zurum tahvilleri ıig: Kanşık eğlenceli .neoriyat; l • .15 
ıvaı · 'crAN> - Vi.dtsi ge • Val'fOva: Dağ musikisi; 18.05 Stok -

Ankara, 
15 

ai 11 Sivu • Erzurum holm: Rwı musikisi; 18.15 Bükrel: 
len yU7Xie 7 f z •t kupon be • . 
istikraz tahvill~ri~e ~:rkez Bankuı Askeri b&rıdo; 18.30 Budtpeete: Çi· 
dellerl cumhurıye erlerde mal8an gan mwıikisi; 19.15 Stokholm: K&. 
9u~81 bulunmıyan Y hare ne§l'iyatı; 20 Napoli: Ha.fi!, el-
dıklannca ödenecektir. lenoeli musiki; 20.10 Bükret: Radyo 

ita/yanın 
Yeni silahları 

TANl - t -
Londra, 15 (Radyo : iki metro 

taıyanm yeni Y~~tırd~~en daha bil· 
\·e üzeri 356 nıııııne biz etmiyeceği 
Yilk çaplı toplarla te~taJya, bu hare 
anla,ılmıştır. An~•~i meınleketler ta 
ketinin diğer denıı . ·1 ı'stivecek • .-..ınıneııın J 

l"a!mdan ta.klit eu> bafilinde bil -
tir. Haber, Londı:a ınayandırJllıttil". 
Yük bir meınn unıyet u 

Müthiş bir yol 
Faciası Bir tren ka· 

Zatorlç, 15 (A.AJ - "ldil 43 yol· 
zaaı neticesinde 7 yolcu 0 

' 

cu yaralandı. --
- M . -n:;; Sakarya 

anı•~. ·~: de . 
Klubun kal"Y' klilbU 

Manisa, (Tan) - Sa tır. 
)'Illık kongresi toplanllllf başkanlık 

Valimiz Lfltti Kırdarınenelik fa&· 
ettiği bu kongrede bir 8 ha.zırla-

or.kestruı; 20.15 Prag: .A.tkerl ban
do; 20.30 Va.roova: Radyo orkestra· 
ar; 21.05 Berlin: Orkestra, p.rkı ve. 
saire; 21.05 Kolonya: Orkeatra, SoP
ran, bu ve bariton; 21.'° Viyana, 
Milano, Buda peşte: "Hayat, bir danl 
tır" isimli radyo popürisi; 21.40 R~ 
ma: Kanşık musiki; 22 V&rt<>va: Vı
yanadan radyo popUıUini nakil; 22. 
•~ BUkreş: Kon.ser nakli; 23.10 Bu. 
da.peşte: Çigan musikisi; 23.30 Mü
nib: Gece musikisi ve dan& 

Q\}eraJ&r : 
22 Roma: Gluck'u.ıı ".Alceste" ope. 

ruı. 1 

OJ)"retler: 
21.45 Ostrava: Osterrelcher'ln Kar 

na val perisi opereti. 

Oda musikisi: 
19.05 Kolonya: Oda tenten. 

RMltaler: 
l8 V&rt<>va: Piyano ile prkı; 19. 

20 Viyana: Halk f&l'kıl&n: 19.2:> 
Liypzig: Asker oarlclan; ~ Buda· 
pe1te: Liat'in eeerlerinden piyano; 
20.M Prag: Şarla resitali; 

itti ne mU911del : I 

:TAN 

Kara kış 
Şiddetlendi 

(Ba§I 1 incide) 

Balianlarda 
Ba.lkanla.rda ewelki gUn fiddetli 

bir kar fırtınuı hüküm sürmüttUr. 
Bu yüzden dünkU ekspres, Sirkeciye 
bir saat gecikme ile gelmiştir. To
ros ekııpresi de muayyen vaktinden 
bir sut geç ka.lkmıştrr. 

Devlet Demiryollarnıda 
De\'let Demiryollarında seferler u

mumiyetle intizamla yaprlmaktadrr. 
Yalnız, Sivasla Kayseri ve Sam~ıun 
arasında mUnakalA.t durmut gibi -
dir. Bu havalide kar, yollan kapa • 
dığı için trenler bir haftadanberi iş
liyememişt.ir. 

Torat5 eupresi evvelki gün, Tay
darpa,aya, 15 saat t~hhUrle gelmi•
tir. DUn bu hatta da intizam temin 
edil mi.ştir. 

T ef~on ve Po~fa 

Şehirler arasr telefon görü,,mele· 
rinde hiçbir aksaklık yoktur. A v:nı
pa me:rkezleri ile olan muhabere • 
ter de nonnıılfl~·. 

Yalova • Bunıa yolu kapalı oldu -
ğu için iki gündenberi bu mmtaka • 
dan posta gelmemiştir. Yol ancak 
dün ııçılıtbildiği için, posta idaresi, 
bu hııı.valiye mektup kabulUne başla-
mıstrr. 

Laik 
Fransa 
Nere~erde? 

(Başı 1 incide l 

mukeli siyaseti resmen benimsemiş· 
tir. Klod Farer'in birkaç gün e\'\'el, 
bfü,bütün başka bir münasebetle de
diği gibi, tuttuğu yanlış yolun bütün 
zanırl akrbet ve neticeleri Fransanın 
yaka.smı bıra~mı)·acak, Fransa mut
laka ektiğini biçecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Denizlide Adli Değifik· 
likler 

Denizli (TAN) - Burada çok se
vilen müddeiumumi Rüştü Uskend 
Imıir müddeiumumi muavinliğine ta 
yin olunmuş, hıukuk hiikimi Hakkı 
Arsünelin maaşı da 70 liraya çıkanl· 
mıştır. 

Bilecikte Yağmur Başladı 
Bilecik (TAN) - Mütezayit bir 

şekilde gUnlerdenbeıi devam eden 
şiddetli soğuklar birden kesilmiş. 
yağmur yağmaya başlamış, etrafı 
kaplıyan kar ''e sokaklarda yilrü"2e 
yi imki.nsızliştıran buzlar erlmege 
başlamıştır. 

Sivaıs ve Samsun havaliı.inde tren- -..ı• • • .., - ,.., ... - ,..,, • _......_.. 

BORSA 
ler tamamen lntizammı kaybettiği 
için buralara posta nıı.kliyatı yııpıla 
mamıı.ktlldrr. Kııradeniz hR.valisine 
~önderilen posta Jl&ketleri de vapur ~~ = n • ..., 
tann Bohzdan rıkamamalan veya 15 IKİNCİKANUN CUMA 
bir iki ırlln bekliyerek hareket etme P 

0 
, a I a , 

!eri yilzUnden ,,ayrl muntazam ola
rak sevkedilmektedir. Ayni ,ekilde 
bu mmtakıllıı:rdan gelen posta nak -
fh'1\tmdll aksaklıkhır olmu~ur. Me - Sterlin 
s~ll. dün ,;elmesi lAzımgelen Kııra • ı Dolar 

A 1t1 

618.-
122.-
114.-
120.-

deni~ postuı, a.ncak bugün gelebile 20 Franaı fr. 
20 Lırct 

cekUr. ,. Rt>lc:ılla tr. 12 -

T elgral hallarındaki boıultfultfar 20 Drahmi ıs.-
Fırtına yüzünden bazı yerlerde tel ,., ll•ıtn tı. S6!ı.-

T M LC9a ZO.-
graf hatlan bozulmuştur. elgraf 

1 
Flona 6~. _ 

mubaberatı yapılamıyan mmtaka Si ıo Çekoılovalı kro 7S.-
vu • Samsun havalisidir. Bir de A- ı S•lını 20.-

dana. • Konya telgr'a.t haUan lnza · ~ ~ı~~ ~~:= 
ya uğramış, fakat bunlardan bir ta- penıo 20.-
ne.ıııl derhııl tamir ... dildiği i~in dt\n 20 Ley l ı.-

• ..'l.a"'6 Dınaı 48,-aaat ı• t•n itibaren tekrar m_....,. ı::o ..... _,,_. JO _ 

re temin edilmistir. Altın 103!1.-
Sivu havaÜıincf·ı de bozuk hat- Banknot 243-

larm t•miri isi bitirilmek Uzeredir. Ç e lıt I • r 

lütün memleAette 
Anka.ra., 115 (Ta.n muhabi:rinden)

Ankarada - S dereceye dUşen ııu
hunet öğleden sonra + l dereceye 
kadar çrkmıftır. Mllrmara ve Kara· 
deniz sahillerile Doğu Anadolu ve Or 
ta. Ana.dolunun Şlmııl kısmı yağı•lı 
geçmi.ftir. Yağı,. Karadeniz kıyılari· 
le Yalova.da yağmur, diirer yerlerde 
kar 9eklinde olmu~ur. En çok ya • 
ğıf Zonguldaktadır. 

Burada yağmur metromurabba.ma 
23 kilogram haketmiştir. 

Londra 
Nev7ork 
Pariı 
Milano 
Brlikael 
Atina 
Cenevrt 
Sof ya 
Amıterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
l3erlin 
Vartova 
Budapeıte 
Bükr" 
Bdırad 
Yokohama 
M<>11kova 
Stokholm 

Diln hava sUhunetl, her ta.ra:fU 
ewelki rUnkil vaziyetini muhafaza 
etmiftl.r. Aıgarf .ıııuhunetler sıfırm al T a 1ı v i I a t 

618-
0.7947 

17.02S 
15.0890 
4.71 

88 6730 
3.46 
64.72S 
1.4514 

22.78S 
4 2475 
7.605 
1.975 
4.2075 
4.4093 

.08.4142 
34 4660 
2.38.SS 

24 98 
3.1383 

tında Edimede O, fspartada 7, Si • Anadolu ı ve ıı kupon keıik 
vaııta 8, Niğde ve Kıflehirde 9, Er • E 

1 
1ı a ,'n 

zurum ve Kant& 11 derec:eyi bulmUf ,----
tur. En yUbek suhunetlerde ııfrrm Merkez Bank111 

nstUnde olma.k Uıere Antalya. ve A· I ı t i lıt r o z t a r 
dana.da. ~3 derecedir. Turk Borcu 

Erıani A, B. C. 
Sıvu - Erıurum 1 

9. t ' ' -
622.-
126.-
117.
ızs.-

~'ı-

22.-
)ı~.-

23 • 

66.-
80.-
13 -
28.-
22.-
23.-
14.
S2.-
\.ı-

1037.-
24S.-

620.-
0.7930 

17.06 
15.04S 

4.695 
88.3875 

3.4487 
64515 
1.4464 

22.7113 
4.2338 
7.S8 
1.9685 
4.1935 
4.395 

108.065 
34 355 

2.7766 
25 06 
3.1282 

36.30 

9S.7S 

22.70 
97.?5 
95.-Moltr'1A:ot ilttilt6n 6a1gösle1Ji 

Aksaray, 15 (TAN) - MUthi• blr 
kar devam etmektedir. Yolla.r ka • 
pandığı için mUnakallt durmı \ ır. 

----=-=-
Odun ve kömUr çok yUkseldi. Soğu· 
ğun tiddetinden ilkmektepler bir haf 
ta tatildir. 

Bu~a. 15 (TAN) - Gemlik ve 
tzmit havalleinde mUthif bir soğuk 
va.rdrr. Kar durmadan ya.ğıyor. 
yoZGA'ITA 

Yozgat, 15 CTAN) - Ka.rm tid • 
detinden yollar kapandı mahrukat 
ve teker ihtikln bafgöaterdi. Şeker 
40 kuruta fırladı. 

KARAMANDA 
Karaman, 15 (TAN) Köyler ile ka 

za. merkezi arumda yollar kapandı. 
Ka.nn yüksekliği bir buçuk metroya 
yakındır· Ma.hnıkat kıtlığı yüzün -

den halk ziraat makinelerine ait ma
zotıan yakrruya ba.,la.mıftır. Bu yüz 
den mazot ihtikln kendini göıt.ermiJ 

tir. 

lıte bu uf ak fark 

Krem Pertev'in f aikıyetini 
size anlata.bilir. Çünkü 
Krem Pertev: Her hangi 
bir tesadüfün veya mahi. 
yeti meçhul bir k~fin n~ 
ticeai değildir. Krem Per -
tev çok çalıoılmıt ve çok 
tecrübelerden sonra kibar 
mahafile takdim edilmiş 
yegane krem okıp başlıca 

fevaidi: Cilddeki mesamatı 
yumuşa.tank kapatır. Bu 
suretle bu meeamatı hari
ci tesirattan muhafaza e. 
derek cildin pUrüzlerini 
de.reder. Cildi besler ve bu 
ıuretle gençlik ve teraveti 
temin eder. 

Cildde oeffaf ve gayrika
bili nUfuz bir tabaka yapar 

Açık arttırma ile satı§ 
1937 lkincikiinunun 17 nci pazar 

gUnU saat 10 da Erenköyde Bostancı 
sokağında 118 N. lu Çıçekçi Bay Ha. 
LSan köşkü namiyle maruf köşkte a
şağıda yazılı çok temiz ve kıymetli 
eşya ve biblolar açık artma suretiyle 
satılacağı füın olunur. 

NOT - Kadıköydcn köşkiin önüne 
kadar otobüs vardır. Viyana mamu. 
latı akaju ve etraflan bronzlu bir di· 
van kannpc, 4 koltuk, 6 sandalya, l 
vitrin, l jardinycr, 2 orta mn"'· a• 

9 

HASAN DiŞ 
FIRÇALARI 

VE 

2 sigara sehpruıı ve 2 kolondan mu. 1 

rckkep fevkalade temiz halde 19 par 1 
ça salon takımı ve ayrıca ayni ku -
maştan 3 pencere perde ve tülleri, 
masif lngiliz usulü biifc, dresuvar, 
masa ve 12 sandalyeden miirc>kkcp 
yemek oda takımı, gardrop, tıuva -
Jet ve komodinden ibaret 7 parrn kü
bik yatak o:la takımı, hakiki lngi. 
liz mamultttı ve emsalsiz Vaşet 3 pnr 
ça deri tnkımı, bir ynzıhanc, bir 
koltuk ve orta boyda kütiiphaneli ya
zıhane oda takımı. Lliikens kristal Dişlerin ve diş etlerinin 
raflı ve avnnlı ceviz vitrin, n rrıca hayatıdır 
gayet zarif lake vitrin, ovmnlı ma. İ . . . .. .. 1 p 
sif mavundan çok kı ·m<'tli ve> kulla- kı mıslı buyuk 20 <l'ruş. 
nışlı orta masası, masif pcll'scnk 1 Dış fırçalarının serli makbuldtlr. 
Hindistan mamulatı orta masası, ma. Mesme ncv'inden en fc, kalüdcsinden 
vun kaplama, Vı)ana çay m sası ;>apılan Hasan dış fırçalarıyle tcmız
kiibik portmanto. TonC't paravan, l<:nC'n dışlcı ın omru uzun olur. Dıln-
6 parrndan ibaret oda takımı, som- :>~da me\cut butun diş müstahzara
yeli 2 kişilik bronz karyola. 100 par 
çadan ibaret Viyana yapısı tabak ta· 
kımı, defa Viyana işi 15 parça cav 
takımı, porslen ve burmalı olarak 
yiikselmiş Avrupa işi giizel bir kaş. 
po, giimüştcn mamul muhtelif ka -
!ilk. hokka. bnrdak altları vesaire, 
tantlmış Tün'< ustalnn ve birkaç ta 
ecnebi ressamların imzalı figür ve pe. 
vizaç miitead.dit tablol:ı.n, hakiki kris 
al V(' Bohem 2 sUrahi V<' 12 bardak-

tnn ibaret su takımı. 50 den fa7Jn 
''" b!'l,o;J parralnn nsaiTuh vaııh BC'v. 
ko7. Rohem kristnl ve klibik rnk kıv
metli biblolar, 11ekerlik. gülabdan. 

vn-,:olar. yemir1likle>r. Ş"mn:ınva ve 

rakı ve kakao takımlnn. HinrJ ic::i ve> 

nıılnsh tUtiln kutusu, lstıınbul i i i. 

ki takım leğen iprlk, maden ve san 

samaver ve yemielikler VC'snir lüzum

lu eşyalar. Anadol ve İran hah ve 

seccadeleri. Pey slircnlerden yüzde 

25 teminat alınır. Satış peşindir. 

ZAYl - 2344 sayılı yük arab3.mn 

ait plakayı zayi cttım. Ycnısıni ala. 
cağımdan eskı inın hilkmü yoktur. 

A bacı Nasirullah. 

tının en mükcmmelı olan Dantos diş 

macunu ile \'e dış suyu ile birlikte is. 

timnlmde dı lcr inci gıbi olur. 

HASAN VE D.A.NTOS marka.sına 

ve ismine dıkknt cdıniz. Hasan c.le

posu: Istunbul Ankara, Beyoğlu, Be
§iklaş, EskışC'l11r. 

Edirne Ashyc Hukuk Mahkeme.sin-

den: Edırne Malıye hazıncsı tarafın. 

dan Bocctı \ crcscs1 aleyhlerine açı
lcın tapu ka) ıt \ c scnctleı inın iptali 
ve ecri misıl tahsili davasının mu
hukcmesıııde mukaddema lstanbul 
Beyoğlunda 'l ilmlüm mahallesinde 
cııddei kebirde 375 numaralı Yorgo
polu apartımnnındn 12 numarada i. 
kamet ederken ıkametgühı meçhul 
kalması hasebiyle ıı:ınen tebligat ya
pıldıb'l halde mahkemeye gelmeyen 
rnüddcalcyhlerden Mu.lvina hakkında 
gıyaben muhakeme yapılarak müna
zaalı Tnyakadın <;ıflhgı arazisi keşif 
ve mahallinde ehlı\lukuf istima ve 
tnrafC'ynın ıbrnz eylcdıklcri vceaık 

tetkik edılmış \c MaJvın d n maada 
mUdd 1 ) hl rın ıkame e)Jedıkleri 
şuhut \e ehlı\'Ukuf mahkcmcten dın
lenmiş ve ık mC'tgiihı meçhul kalan 
mumaile>)h Mah ın yaya muamc1C'li 
gıyap kararının W nC'n teblığmc ka. 
rnr verilmiş olduf.undan il:ın tarihi
nin ferdasmdnn iübarC'n bir ay zar -
fmda gıyap kararı ile muamelelere 
karşı itiraz etmesi lUzumu ve aksi 
halde vakiulaı ı kabul ve 1krar etmiş 
nddolunnC'ağı gibi mahkemeye de ka
bul edılmiyec ği ve bu baptaki mah. 
kemenin 8 - 3 • 1937 tarihine' mUsa
dif pazartesi günü saat dokuz biıçu. 
~a talik edilmış olduı'hı malfım bu
lunmak il1.('re ilim ooılir. (272) 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalete bağlı Erenköy fidanlığırtda yetiştirilen aşılı 

köklü Amerika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşı· 
sız köklülerin beheri on paradan ve İstanbul Ziraat mek
tebi ve Manisa Amerika asma fidanlık1arında yetiştirilen 
aşısız köklü asma fidanlarının beheri de onar paradan fi· 
danlıklarda satılmaktadır. İsteklilerin doğrudan doğru
ya adı geçen müessese Müdürlüklerine müracaatları iian 
olunur. (65) (240) 

istanbul Meb'us int habatı 
Teftiş Heyetinden: 

General Şükrü Naili Gökberğden açılan İstanbul l'v!eb· 
usluğu için Cümhuriyet Halk Partisince Ziraat Vekaleti 
Müsteşarı Atıf Bayındırın namzet gösterildiği ilan olu· 
nur. (262) 

lıtanbul Defterdarlığından: 

liyct raporları okunınu!J ~e 
han bütre kabul edilıniştır· n 'il' .. -

:. .• retıne """' 
Yapılan intihapta, ög "k fen me 

•er Toktamış, Necdet At~~ Ali Rı
ltıunı Necati ve ge.n~lerd t idare 
ta, Nadir ve Nezihi 'I'u~ rtlir

heyetl Uveliklerlne secilıni.ele 

21 Stokholm: (klblk da.nsler'l; 21. 

15 Bükret; 23 Stokholm; ı'l.20 Vi. 
yana; 23.30 Li.ypzig; 23.35 Pra.g; 
23.40 Milano, Flora.na, V&J"IOV&; 2i. 

10 Buda~. 

Yunonistontlo solgm Ye soğuk 
.ltlna, ıs (Huaual) - Burada ve 

Pirede grip salgmı artıyor. Muhte -
Uf mmt&kalardan alman haberler, 
k1'm tiddetlnl muhafa.ıa ettiği mer
keıindedir. Adalara çok kar yağ -
mıfi.ır. Atfnanm civar semtlerinden 
biriılnde t.lli yqmda bir itci, sotuk-
Wı ölmilırt.ür. 

ki, yazın sıcağın, kııın so. 
ğuğun tahribatına mlni 
nlur 

Galatada Bereketzade mahallesinin Hocaali ve Yük
sekkaldırım caddelerinde kain eski ı 3, 13 mükerrer 48, 
50, 52, yeni 1, 3, 48, 50. 52 numaralarla murakkam dört 
bap dükkanı müştemil Cilaciyan hanı namile maruf a
partmana 2/2/937 Salı günü saat 14 de "8552" lira "52,, 
kuruş muhammen kıymet üzerinden peşin para ve ka· 
palızarf usulile satılacaktır. Taliplerin ro yedi buçuk pey 

, akçelerini yatırarak hazırlıyacakları mühiirlü zarfları 
arttırma saatinden bir saat evveline kadar Defterdarlık 
Milli Emiak Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyo
nuna tevdi evlemeleri. (M.) (257) 
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_I __ ı._tan-bu_ı _eeı-edi.._yes-İ i_ıan-ıar-• __ I Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban kaşından 
Menba sularının küçük şişelere taksim yerlerine 

' ait sıhhi şartlar. 
1 - Büyük damacanalarla getirilen menba sularının küçük kaplara 

konulduğu yerlerin her tarafı kagir olacak, meskenler veya başka dük
kanlarla alakası bulunmıyacaktır. Zeminleri Cjini veya mermer ve ze
minden iki metre yüksekliğe kadar duvarları fayans ve büyük masalar 
her vakit yıkanabilecek surette fayans, mermer veya cilalı mozayik ile 
örtülecek ve dıvarlarının üst kısımları ile tavanları yağlıboya ile boya
nacaktır. Zeminin münasip bir yerinde lağımla nihayetlenen ıskaralı 

delikli taşları olacak ve bunlar sifonlu borularla mücehhez bulunacak 
ve hiç bir yerinde su birikintisi olmıyacaktır. 

1 
2 - Bu yerler en az, aşağıda gösterilen kısımları biribirinden ayrı 

ayrı olarak ihtiva edeceklerdir. 
A - Menba suyu damacanalarının depo mahalli, 
B - Şişeleri doldurma ve kapatma yeri, 
C - Etiketleme ve dolu şişelerin depo edilme yeri, 
O - Kirli şiıelerin yıkama yeri. 
Bütün bu kısımlar kafi derecede ışıklandırılmış olacaktır. 
3 - Menba suları k;içük şişelere taksim edilmek üzere damacana

rardan bir tulumba vasıtasile yerden en a§ağı bir buçuk metre yüksek
likte aleminyum, emaye veya içi biteme harçlarla tesbit edilmiş fayans 
veya kıristal pilaklar döşenmiş üzeri tamamen kapalı bir depoya sev
kedilecek ve buradan ya otomatik olarak veyahut bu depoların kaide
lerinin en aşağı 1 O santim yukarısından çıkan musluklu borular vasıta-

sile şişelere doldurulacak ve bu depoların dibinde icabında bütün muh
teviyatını boşaltacak bir tahliye musluğu bulunacaktır. Suların tak
simi ic;in aleminyüm ic;i bitom, kauçuk, kalay veya zif ile örtülmüş ve
yahut emaye edilmiş, saç borularla veya inokzidable demir gibi sula-
rın vasıflarını bozmıyacak vasıtalar kullanılacaktır. Damacanalardan 
depoya su sevketmek için kullanılan borularda ayni vasıflarda buluna
cak ve bunlar faaliyet zamanları haricinde her tarafı örtülü mazbut 
depolarda saklanacaktır. 

4 - Kirli şişeleri yıkama yerinde şehir merkezi suyuna ve bul•·:ıma

dığı takdirde temiz olduğu sıhhi heyetçe tasdikli su ile doldurulmuş en 
az yarım tonluk su depolarına bağlı akar su tesisatı olacak ve şişeler 
içinde kaynar sodalı su bulunan kazanlarda beş dakika dezenfekte 
edildikten sonra içi ve dışı aşağıdan yukarıya fışkıran kuvvetli su ce
reyanları ile temizlenecektir. Temizlenmiş şişeler ağzı aşağıya gel
mek üzere hususi kurutma tahtasındaki mesnetlerde kurutulacaktır. Bu 
§işeler doldurulmadan evvel bir kerede menba suyu ile çalkanacaktır. 

5 - Yıkama yerindeki kullanılmış sular, doğrudan doğruya lağıma 
merbut ıskaralı sifonlu yalaklara akıtılacaktır. 

6 - Su depolarında yere gömülü su küpleri bulunması yasaktır. 
7 - Şişelerin ağızları ic;i kalaylı varakla tecrit edilmiş mantarlı 

11.apsül ile kapatılacaktır. 
8 - Büyük ve küçük bütün su kaplarının Üzerine hangi menba suyu

nun havi olduğu ve dolduran müessesenin isim ve adresi açıkça yazılı 
birer etiket yapıştırılacak şişelerin ağızlarında da ayni veçhile birer 
kontrol etiketi konacaktır. 

9 - Depoda veya dükkanda bulanık, tortulu su bulundurmak veya 
~imyevi vasıfları değişmiş su satmak veyahut muhtelif suları biribirine 
karıştırmak yasaktır. 

1 O - Su depolarında suyun tevzii ve taksimi Belediye Memurları
nın nezareti altında yapılacak ve doldurulan şişeler mazbut bir şekil
de mühürlenecek veya bandrol konacaktır. Piyasaya mühürsüz veya 
bandrolsuz şişe çıkarmak veya dükkanda bu gibi $İ$eler bulundurmak 

yasaktır. 

11 - Bütün bu ameliyeler yapılırken bilcümle müstahdemleri kau
çuk ayakkabı ve beyaı gömlek giyeceklerdir. 

Muvakkat madde - işbu talimatname neşri tarihinden itibaren dört 
ay sonra mevkii tatbika konulacaktır. 

Büyük damacanalarla getirilen menba sularının küçük kaplara tak
sim edildiği yerlerin tabi olacakları sıhhi şartlara dair neşri tarihinden 
itibaren dört ay sonra mevkii tatbika konulmak üzere Şehir Meclisinin 
tasdikinden geçen talimatname yukarıya yazılmıştır. ilgili olanların 
molümu olmak üzere ilan olunur. (B.) (260) 

• • • 
Belediye Zabıta Talimatnamesinin 436 ıncı maddesinin Zeytinyağla

rına ait kısmı "Zeytinyağlarının Susam veya pamuk yağlarından yalnız 
birisile ve nisbeti % 25 şi geçmemek ve kapları Üzerinde karıştırılan 

yağı ismile nisbeti gösterilmek şartile mahlut olarak satılabilir" sure
tinde tashih ve "Tereyağı ile sade yemeklik yağların başka yağlarla 
karıştırılması memnudur,, ibaresi ipka edilmiştir. ilgili olanların malu-
matı olmak üzere ilan olunur. (B.) (261) · · 

• • • 
Çatalca kasabasının takriben 140 hektar sahasındaki meskun ve gay

ri meskun mıntakalarının mevcut şartnamesine tevfikan 1 / 2000, l / I 000 
ve 1 / 500 mikyasiarında harital~rın ın yapılması açık eksiltmeye konul
muş ve bu iş için 3550 bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. istekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 
266 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28/ I / 
937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1.) (277) 

Urfa Eefed;yes:nden; 
r- Saray Önünde eski Belediye Dairesi önündeki d~k
kanların yıktırılarak asri bir gazino haline getirilmesı a · 
çık eksiltme ile ilan edilmiş isede istekli çıkmadığından 
Arttırma ve Eksiltme ve İhale kanununun 46 ıncı mad· 
desinin "R" fıkrası mucibince 7/ 1/ 937 tarihinden itiba
ren on beş gün müddetle pazarlığa konmuştur. Keşif be· 
deli 9450 lira olan bu işe girebilmek için 708 lira 7 5 ku
ruş muvakkat teminatı ihaleden evvel Ziraat Bankasına 
yatırmakla beraber isteklilerin bu gibi işleri muv~ffakı
yetle başardığına dair mevsuk ehliyetname vesıkaları 
ibraz edeceklerdir. Keşif, şartname ve planlar hergün 
Belediye fen heyetinde görülebilir. İsteklilerin 22/ 1/937 
günü saat on beşte Belediyeye müracatları ilan olunur. 

(253) 

On sene ve daha fazla müddettenbcri sahipleri tarafından aranılmadığından dolayı 2243 ve 2999 numaralı ka• 
nunlar mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere 
Bankamıza devredilen esham ve tahvilatın cins ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

İşbu esham ve tahvilatm, Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisle· 
ri tarafından ellerindeki evrakı müsbitenin ibrazı suretileİdare Merkezimiz veya şubelerimize müracaat edilerek 
alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunda teşkil olunan amortisman sandığına intikal edeceği ve bu müddetin 
hitamından sonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addolunacağı ilan olunur. ( 219) 

lfudi Banka Esham ve tahvilat sahibinin 
isim ve adresi 
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Osküdar Orman Muamelat Memurluğundan 
Miktarı Cinsi Bulundukları yerlere g8re muhammen bedelleri 
51804 kilo mep ve mahlut kömür bir kentalı 150, 125, 100, 75 kurut 

25 20 . 39045 ,, ,. ,, ,, odun ,, ,, 45, 40, 35, 30, ' " 
70 ,, yerli çay ,, kilosu 45 kuruş 

1395 demet furun çalısı ,, demeti 2,5. 1,5 ve kentah 20 kurutun 
28 ,, fasulye sınğı ,, ,, 10 kuruştan 
5 3 adet çam kereste ,, M3 3000 ,, 
17 ,, meşe yollama _,, M3 3200 ,, 

3452 ,, muhtelif cins çubuk ve sınk bir adedi 4,Z5 . 1. 0,50 kuruştan 
215 ,, Akasya araba parmakhiı bir tanesi 3 kuruıtan 

29 ,, Muhtelif cins küfe bir tanesi 100, 80, ~S kuruştan . 
H~ne namına müsadere olunuıue muhtelif mahallerde bulunan yukan~a mık· 

tar ve ecnası yazılı emval 2490 sayılı kanunun mevadı mahsusasına tevfıkan ve 
hizalarında yazılı muhammen bedellerle 11/1/937 gününden bil'itibar 15 gün müd· 
detle ve açık aı tbı nıa usulile satılığa çıkarılmıştır. 

Talip olalılarm % 7,5 teminat akçelerile ihaletİIW müsadif 26/1/937 Salı Kil· 
nü saat 14 de Haydarpap Orman Dairesinde mütetekkil komisyonda hazır bu· 
lunmalan. (280) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 ZiilınYI •• cilcl ..... hldan • 

' °'· Hayri Öme 
Ofleden 10nra Beyoğlu Atacaml 
karpmıda No. 313 Telefon:• 

ZAn - 927 aeneaiııde Ualdldar 
orta mektep 2 nd •mıfmdan almıf 
olduium tudllmamemi zayi ettim. 
Yeniaini al&caiDndan eakiaiııln htlk· 
mtl yoktur. 

Ualdldar Sellmlye Şerit Kuyu 88 
N. Ahmet Enver. 

KAYIP: - 11 Klnunusant 937 pa. 
zartesi rüntt Iatanbul icra daireeiu.. 
den iki kira kontrab ve bir ..yı kay. 
bolmUftUr. Bulan Galatada Kflçilk 
Millet han 35 numaralı yamhaneye 
ptlrdlfl takdirde naktl mUWat ve
rlleoefl Dln olunur. 

Muhakemat Subeleri Amir ve Memurluktan iÇliı 
velce yapılmış olan ilina ektir: 

ı - Hukuk Fakültesinden mezun olupta bilfiil 
kimlik 1apmış olanlar imtihana tabi tutulmıyacaklatdıi! 

2 - Diğer talipler için imtihan mevzuu aşağıda göt· 

Mubanuneıı bedeli 81000 lira oıan 60000 adet ÇllD 
travers 28/1/937 Pel'lembe günü saat 15,30 da kapalı 
cari usulü ile Ankarada İdare binasında aatm ahnacak
ur. 

terilmiıtir. 
A - Kara ve Deniz Ticaret kanunlarnulı nakliyata, 

avarya, ve hasarata, ticaret taahhütlerine; 
B - Borçlar kanununun umumi hükümleri ile kira, 

teminat, .hizmet akitlerine; 
C - Ceza kanununun eaastarlle devlet emvali aley· 

hinde işlenen cürümlere; 
E - Memurin Muhakeınat, Tahsili Emval, İcra ve 

lflas kanunlarma; 
Müteallli hükümlerle İnhisar mevzuatını ilpendiren 

bir işde bnuni tatbikat. ( 205) 

.. 
" .. .. ,. .. .. 
• • .. .. .. .. 

l»am ve tahvlllt lllübinhı 
Jaim ve adreel 

Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat temi· 
nat Ue kanuıı\lll tayin ettiii vesikalan, Resmi Gazetenin 
7/5/1936 CÜJl, 3297 No.lı nüsha11Dda intiear etmiı olan 
talimatname dairesinde almınıt velik& ve tekliflerini ar 
nıl gün saat ı•,BO a kadar Komisyon Reialifine vermele
ri lizımdn;. 

Şartnameler beheri 405 kuruı mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa Eskişehir ve İzmir veznelerinde satıl
maktadır. (148) 
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•->Vitamin - Gıda - Kalori - Sıhhat 
Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - irmik - Patate ı - Mııır - Arpa - Bezelya - Çavdar - Türlü - Badem 

•• •• ozu HAS 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 
Hasan özlü unları nef aıetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. -

Çocuklarınıza yediriniz. latediklerini ve aevdiklerini bıkhrmıyarak · deği,tire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi 
çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neteli ııhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk 
diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iahal olmazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlı 
larm ve pürelerin ve yemekler:n lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Da· 
ima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden ıakımnız. Batka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. 
H A S A N M A R K A S 1 N A D 1 K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 
~ HASAN DEPOSU: lıtanbul Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

~ ........................................................................ ,ı ................ ... 
e Deniz Yolları 

İŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

AGA BALTIC - zade Han. Tel. 22740 -

ı rabzon postaları 
Pazar, Salı 12de Perşembe 16da Radyolarına 

ilimad etmeli ? 
izmir sür'at 

postası 

ÇUnkU: 
AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

AGA BALTIC 

S;tf ış Yerleri : 

lsveç mamulatı bir radyodur ve 
muhakkaktır ki lsveç daima birinci 
nevi mal imal ve istihsal eder. 

Tam ayar olup 16 ila 2000 metre 
kısa, orta, uzun dalgalarla çalışır. 

Çok zengin bir kadranla mücehher 
olup arzu edilen bütün istasyonlar 
kemali zevkle dinlenilir. 

( Ortoskop) denilen nevicat bir iğ
neye maliktir. Bu sayede istasyon
lar parazitsiz ve sükut içinde bulu
nur. 

Çok sağlam ve gayet zarif şekilli 
olup her kullananı hayret içinde 
bır11kmış eşsiz bir radyodur. 

Beyoğlu: htiklfıl cadclesincle 314 ŞAUK PAZAIU \ • a:t.ıu ......... ~v··-~ 
Galata: Bankalar caddesinde RAD\"OFOX l\IAGAZASI 
Pendik: J~Iektrik ma,;:;razn.sı, Ş.EVKl':l' KA~IBf<~ 

Bursa.: Nureddin Neşet, Uzunç.a~ı No. 128 
lzmir: A. J<'ELDMA~"N, P~temalcıln.r ÇU.:mr hnn 
Zonguldak: l\lobilyn 'Evi ALI RIZA 
Ve lstanbul: Sultanhanınm Hamdibey g~idi 51 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN 

lZMlT 

- Cumartesi, Çar 
şanba 18 de 

- Pazar, Salı, 

• Perşembe 9,30 
da 

MUDANYA - Pazar, Sah, 
Perşembe, Cu -
ma 8,30 da 

B~DIRMA - Pazartesi, Salı, 

Çarşanba, Per. 
şen be, Cumarte
si 20 de 

KARAl:sIGA - Salı, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Sah, Cuma. 19 
da. 

Trabzon ve Mersin postalarına 

kalkış günleri yük alınmaz. 
(271) 

• 
BiR AV EVVEL 

BENİ 

J<URBAGA 
DERİLİ 

Oksürenlere:Katran Hakkı Ekrem 
/(ADIN DİYE 
ÇAGIRIYORLAROı 

fi DA 
ve BELGEVŞEKLiGittE KARŞI 

HORMOBiN Şimdi ise, 
cildim şayanı hayret bir derecede a
çık ve tazedir. 

- Tabletleri - Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin> Çirkin bir tene malik olan binler. 
ce kadınlar; bu yeni ve basit tedbir 

Istanbul Asliye 1 inci Hukuk sayesinde on beş gün zarfında açık, 
Mahkemesi Başkanlığından: Davacı taze ve yumuşak bir cilt sahibi olmı
Konstantin Mihal Anastasiyadis ta- ya muvaffak olmuşlardır. Cild mü. 

Köylü, Şehirli, işçi, Zabitan 
Herkes memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER 
PLA Y markasını 

tercih ediniz. 

l rafından müddeaaleyh Milli Emlak tehassıslan, senelerden beri, cildi 
müdüriyetiyle Evdoksiya Çonga a. tasfiye etmek, ve yumuşatmak için 
leyhine açılan (550) lira hakkındaki en tabii tedbir olarak 91.1reti hususi-
haczi ihtiyatinin tasdiki davası üze yede istihzar edilmiş taze krema ve 
rine muktezi davetiyenin berayı teb. musaffa zeytinyağı tavsiye etmekte. 
!iğ müddeaaleyhlerden Evdoksiyaya dirler. Bu unsurlar, bugün (yağsız) 
gönderilmiş ise de mezburenin ika - beyaz rengindeki Tokalon kreminin 
metgahmın mcçhuliyeti hasebiyle bi. terkibinde mevcuttur. Bu krem mesa
liı. tebliğ iade kılınması üzerine hukuk mata nüfuz ederek sabunun temizli. 
usulü muhakemeleri kanununun 141 yemediği bütün gayri saf maddeleri 

J(ulağınıza küpe olsu 
cN MÜOHl$ 
\sTiRAPTAH 
~ON~A -· · 

Kullanmakla Kabildir 
Bir hamlede ne-Lle ve gripl geçirir. Harareti sür'atle düşürür. 

na.~, dij, sinir. mafsal, adaJe ağnlan ancak GRlr1X almak sure
tile ça.rı;abuk defedilebilir. 

11 --..= .. Kat'i Tes:r ·=-=== 

inci maddesi mucibince mezkur da ve- eritir, siyah benler zail olur. Beyaz ·el"' 
ti yetin mahkeme divanhanesine ve rengindeki Tokal on kreminin, mesa- En hoş meyva ·tuzudur, lnkıbazı def eder. Mı 

istanbul Komutanhğından: 
İstanbulda mühim inşaat yapılmıya başlanacaktır. 200 

lira ücretle bir ,mimar veyahut ayni ücretle beton arme 
inşaat mühendisi aranmaktadır. Taliplerin şartlarını öğ
renmek üzere acele İstanbul Komntaıılığı S. ll ne müra
caatları ilan ohlnıu-. .( 269) 

gazetelerle ilanen tebliğine ve yevmi meleri kaP,atan, cildi gençleştirerek Barsak, Kar~ciğerden mütevellit rahatsızlıkletl 
muhakemede 24 Mart 937 tarihine beyaz yum11~ak ve nermin kılan mu. ·· 1 H · k 1 1 C l 1 k · · .... on er. azmı o ay a~tırır. an ı ı verır. 
mUsadif çarşamba günü saat 14 de kavvi ve besleyici unsurları da var- " 
talikine karar o ı d uğun dan dır. lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 
yevm ve saati mezkıirda mumailey ------------- .. ________ BEYObLU • ISTANBUL •••---~ 
hanın mahkemeye gelmediği veya ve- intaç edileceğinin ve tebliğ maka - ='======================~ 
kil göndermediği takdirde hakkında. mma ık<ı.inı rılmalr Uzere iliı> olunur. ;::ıa.n101. dJWlt)I a:.ww • d..l4'1Al'lı • uwww Nt::JrıyatJ ıaan: ~cii. ~ ' 

ki mııhakeMewu ~abl-.n rilyet V' <29~27). <iaıet.PcilH v" Neşrtyllt l'ü.rk Liınltet Şuiteti. B8Alldııh ver r.4N rn• 


