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BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu kuponları toplayınız. 1 O kupo 
na karşı Yeni Çocuk Anıiklope
diaini 7 1h kurufa alabilirsiniz. 

Hatay Davamızda 
Prensip Anlasmasına Varıldı 

Türklüğünün hak Sancak 
gayelerimizin 

ve emniyetine 
yolunda bulunuyoruz 

ait 
tahakkuku . . . "'" "" '~' '"' '~""'~ 

~ 

Elde Ettiğimiz Net[celer: 
1 - Hatay iç işlerde tamamile müs

takil olacak. 
2 - Kendi teşkilatı esasiye kanununu 

yapacak. 
3 - Kendi parlamentosu bulunacak. 
4 - Hatayda Türk varlığı zevalden 

korunacak. 
S - Yeni devlet huzur ve emniyet 

içinde, öz Türk kültürüne daya
narak inkişaf edebilecek. 

6 _ Askerlikten tecrit edilecek. 

7 - Hataym emniyeti Türkiye ile 
Fransa tarafından beraberce ko· 
runacak. 

8 _ lç istiklali Milletler Cemiyetinin 
garantisi altında olacak. 

g _ Cenup hududumuzda emniyet ve 
iıtikrar kurulabilecek. Buna kar· 
şı bir uzla~ma fedakarlığı olarak 
Hatay ile Suriye ara11nda şekil 
bakımından bir siyasi bağ kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 
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Cenevrede Fraıutı • Türk he
yeflerini bir arada gösferen 

bu resmi hususi muhabirimiz 
göndereli. Soldan: Rifal Me
hMteh f ;q,,... AMa 
Delbos, Jllyeno ve roporlor 

Sandleı 

rensıp 

Anlaşması 
Ahmet Emin YALMAN 

H atay davamızda bir pren
sip anla9maaına varıl

mıştır. Bunu elbette memnuni-

Hariciye bakam Vekili I · 
Saracoğlu son dakikada ıtalyanın 

"TAN,, a beyanatta bulundu yeni bar1ş yetle karşılarız. • 
Fakat şimdilik bu memnuniyetimiz 

kayıt ve şart altında~. ~anlan pr~ 
•ip anlaşması, kağıt Uzerınde henuz 
kat'i bir mahiyet almamıştır Tefe~
~. ta 't bir ifade tarzı hazan bır .... a aı b·ı· 
lrı ksadı bozmıya kafi ola ı ır. 

a . h 
B d baczka tatbikattakı nı ve 

un an ~ . k h" 
hüsnü niyetin, esası Uzerıne ço a-
t..: __ • 1 . vardır Bunu acı ders-

ıAJJil te~ır ~rıd ö<Y-rA~dik. 1921 anlaş-
er neticesın e c· -- _ . " 

tb'katta vardıgr netıc.e go. 
n.1.~mm ~ .!Tiirk memuru kullanıl~ 
zonündedir. . l:SO lik 
cak" yolunda bır anl8.3flla, . 
''Türk" kullanmak şeklinde tatbık e-

ve maksatla 
dilın.iştir ki asil gaye ed'J 
b v • tihza. tasavvur ı e-undan agır ıs 

tnez. 

Cenevre, 24 (TAN muhabiri~den) - Milletler Cemi- poJ ı•tı• kası 
yetini günlerdenberi kaplıyan agır hava artık yatışmış-
tır. Hatay davamızda prensip ~nla~~ası elde edildi. Şim
di Türk ve Fransız heyetlerının mutehassısları bu pren
sip anl'aşmasmın teferruatını tesbit ederek mukavele vü
cude getirmekle meşgul oluyorlar. 

~atay davamızda ıu son anlaı· ~uldu ve bu ~tle Hatay dahilt tam 
ma ıle elc!e ettiğimiz neticeler ıun- 1 bir istiklale erdi. 
lardır: T ••. 

• • • eıımmn me§ruiyeti 
1 - Hatay ıç ıılerde tamımıle Cenevreyi kaç gündür kaplamış o-

müstakil olacaktır. ıan ağır hava artık yatışmıştır. Her· 
2 - Kendi teıkilatı esasiye ka· kes memnun görünüyor. Fransa, 24 

nununu bizzat yıspac:aktır. saatlik bir farkla Turk tezini esas i. 
3 - Bir parlamentosu buluna- tibariyle kabul etmekle, menfi pro.. 

c:ak. [ Arkası 10 uncuda] 

Türkiyeden Sonra Yunanistan 
ve Yugoılavya ile Anlaşacak 

Roma, 24 ( A.A.) - Bura
da meYcul olan kanaate göre 
lfalyanm yeni Akdeniz siyase
ti lngilfere ile aUeftiği anlaı
ma ile baılamııtır. Bu anlaı
mayı Türkiye ile bartı takip 
etmektedir. Bunu da Yunanis
tan ile münasebaftn ıslahı Ye 
Yugo&lavya ile de tam bir 
feviki mesai' takip edecektir. 

1 Ne Sihirdi, Ne Keramet! 

Elektrik şirketinin 
520.000 lirahk 

sermayesi 
---------------------
8 u para 60.000.000 f sviçre 

Frangına nasd yükseldi? 

lstanbul Elektrik Şirketi iıile bizıaf 
me§gul olan Nalıa YeWi 

Çefinkaya 
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Gece yansı bir 
erkeği soyup kapı 
dışan ·atmışlar 

Yola, Yordama Dair 

Dün sabah Üsküdarda garip bir soygunculuk vak'ası oımut 
tur. SeLmiyede oturan Hüseyin isminde biri, evvelceden söz· 
leştiği Ruhsar isminde bir kadınla sinemaya gitmştir. 

Saat on bırde sinemadan çıkan bu.----- _______ __. 
Muhterem samiin! 
(J leına sesi: 
- Elhnnıdülıllalı şu zatın düha 

nından bir türkçe kelııne mesmu
uınuz oldu. 

Kısık sesli kaptan: 
- Vatandaş türkçe konuş! 
Felek: 
- Bugün salonu bira:z tenha gö 

rüyorum. Zannederim havanın 

müsaadesiz! ığinden olacak. 
- Evet! Sesleri. 
- Bugünkü konferansımda si-

ze yola ve yolda yürümiye dair ba 
zı sözler söyliyeceğiın. 

Demincek buraya gelirken cad
de üstünde kolkola gitmiş dört 
tane genç kız bütün yaya kal • 
dırımını kaplıyara~ manga kolu 
nizamında ağır ağır yürümekte i
diler. Caddenin ortası sulu bir kar 
tabakasile yürünmez hale gelmiş -
ti. işim de acele olduğundan a -
dmılarıını kolkDla tenezzühe çık
mış bu dört nazeninin ağır ezgi 
fıstıki makanı yürüyüşlerine uy -
duramazdım. Onun için birisini 
şöyle biraz iterek kendime yol aç
tıın. Vay efendim! Sen misin bu
nu yapan. Ağızlarını açtılar. Biri· 
si 
"- Yürümesini öğrenseniz iyi 

olur. Dedi. 
Ben aldırmadım. Bir diğeri: 
"- Pardon bile demedi. Ne ola

cak kaba herif! 
Dayanamadım. Daha yaşları to

puklu iskarpin giyerken helecana 
uğrıyacak kadar kllçük olan bu 
dört densizle başladım münaka -
şaya: 

"- Hanım kızlar. Siz hem ka
bahatlisiniz, he.m de diliniz biraz 
uzun. 
"- Neden kabahatli imişiz. Kos 

koca yolu görmeyip omuz vurana 
ıkendimizi müdafaa ettik diye mi? 

"- Hayır! Bundan dolayı de -
ğil! Evvela dördünüz bir sıraya 

yaya kaldırımını kapıyarak gelen 
geçene yol vermemenizden dolayı. 
Saniyen dünyanın hiçbir yerinde 
bizdeki gibi genç kızlar ve erkek
ler biribirinin koluna girmezler. 
Ayıp sayılır. Sokakta laübalilik o
lur •• 
"- Anladık anladık! O ahlak 

dersini sen kendine ver de haydi 
yoluna! 

"- Küçük hanım! Senin boyun 
kısa amma dilin çok uzun! Sokak 
ortasında böyle gelene geçene çat
mak yakışık alır şey değildir. 

"- Aman aman traşınız pek 
hafif! Sük(ıtunuz musiki yerine 
gelir. Susar mısınız? 

''- Şimdi işim olınasa sizi ebe
veyninize şikayet için ... 

"-Aman amca beyciğim! Beni 
anneıne söyleme sonra kömürlüğe 
kapar. (kahkahkah) 

Böylece hem yürür hem de biri
blrinıizle atışırken alem de etra -
f ımıza toplanmış bizimle eğleni • 
yordu. Ben hızlanmak istedim. Bi
raz adımlarımı açarken arkamdan 
biri: 

Felek: 
- Şimdi bu vak'adan sonra si

ze bir diğer vak'a daha anlataca
ğım: 

1928 senesinde Holandanııı Aıns 
terdaııı şehriııde bulunuy.::ırdum. 

Yaşlı kadın: 

- Kuzum evladını. Neresi bu 
söylediğin yer, 

- Hanını teyzeciğim! Senin an
lıyacağın Feleınenkte bir büyük 
şehir. 

- Haa. Hani şu Felemenk taşı 
dediğimiz mücevherlerin çıktığı 
yer nıi? .. 

- Evet! 
Genç bayan: 

- t)oliuıdayı da bilmiyenler var 
nıış. Ayol insan hiç bilmese pey -
nirindeıı aklına gelir ... 

Felek: 

- Aınsterdam şehrinde bulu _ 
nuyorduın. Şehrin en şık bir cad
desinde karşılıklı sı ralanmış ma
ğazların vitrinle:ini iki geçeli sey
rederek yürüyordum. Birdenbire 
oınuzuına bir el dokundu döndüm 
baktım. iki metre boyunda bir po
lis memuru yürümekte olduğum 
yaya kaldırımını gösterdi Baktım .. 
Herkes aşağıya iniyor. Bir ben 
ters olarak yukarı çıkıyorum. U
tandım ve hemen beniın gittiğim 

istikamette yürüyen karşı kaldı -
rııııa geçtim. 

Şimdi bu iki müşahedeyi birleş
tirip size nf\çizane bazı nasihatler 
de bulunacağını .. 

Yollarımız dar ve fena kaldırım 
lanmıştır. Halk ta yürümek bil -
mez. Onun için hiç olmazsa sizler 
gibi münevver tabaka, halkı yürü
me i\detlerinde aydınlatmalı, ona 
rehber olmalıdır. 

Bizde fena bir laübalilikle, cad
de mülakat yeri yapılmıştır. Aklı 
başında kerli ferli adamlar cadde 
üstünde durup muhabbet eder, bi
ribirlerine ~sigara. kibrit ikram e· 
derler. Genç bayanlarımızın üçü 
dördü bir araya gelip solıcak orta
sında biribirlerinin halini hatırını 

sorar, günün moda veya ev bark 
dedikodularını anlatırlar. Cençler 
Fener - Galatasaray maçının mu
hayyel tafsilatı nı naklederken da
lar. ayağile şüt atar gelen geçenin 
üstünü başını kirletir. Şoför yaya 
kaldırımına arabayı yanaştırıp 
müşteri bekler. Hamal tramvaya 
çarpnıanıak için yaya kaldırımın -
dan yürür. Yemişçi küfesini yaya 

Dağcılık klübü, senelik kongresini dün akşam Taksimdeki Cemiyet 
merkezinde aktetmiştir. Kongrede idare heyeti raporu okunmuş ve uzun 
münakaşalar olmuş, nizamnamenin bazı maddelerinin tadili de sözgelişı 
edilmişti~ .. Bu~dan sonra da reis ve uhasip intihabına geçilmiştir. Ziraat 
Bankası ıkıncı müdürü Halit reisliğe, Avni de muh'1Sipliğe seçilmişlerdir. 
Resim. dünkü kongreyi gösteriyor. 

. --

Istanbulda bir 
ayda 37 

' 

bina yapı'dı 
Bugün Belediye hudut~arı içinde 

135.444 bina vardır 
Geçen ay şehrimizde yeniden 25 ev, 4 apartıman, 7 dükkan, 

bir diğer bina olmak üzere 37 bina inşa edilmiştir. Belediye ta
rafından yapılan bir istatistiğe göre İstanbulda Belediye sınır

ları içinde 135444 bina vardır. 

::ı 
Bu yekun.dan 89762 ev, 1441 apar-

B U •• y u·· yapan tıman, 6:. pansiyon, 169 otel, •126 han, 
491 bekar odası, 3170 baraka, olmak 

b 
• k d üzere 95.526 tanesi ikamete mahsus 1 r a 1 n ve 35082 dükkan veya mağaza, 545 

büyük han, 356 fabrika, 140 hamam, 

tutuldu 380 fırın. 218 garaj. 1353 ahır olu. 
rak ta 3804 7 si sanat ve t1uH.1 t:te aıt 

Zabıta; büyücü bir kadını yakala
mıştır. Bu kadın, Topanede Bostan
başı caddesi üzerinde bir evde oturan 
Ayşedir. 

Iddia edildiğine göre, bu kadın, 

çocuğu olmıyan kadınları, çocuk 
sahibi olabilmeleri için büyü yapmak 
suretiyle dolandırmaktadır. 

Hurda demir 
gönderilmi
yecek 

binalardır. 

Ayrıca yine bu 135.444 binanın ı

c;inde 1844 umumi ve resmi bina var
dır ki bunun da 481 i mektep, 30 u 
kıc::Ja, 303 ü hiikfımet binası, 67 ı:;i be
lediye binaı:;ı, 49 u hastane. 143 ü ka. 
rakol, 487 ı:ıi cami. 192 si kilise. 41 i , 
havra, ve 51 i sinema veya tiyatro 
hinasıdır. 

Bu yekundan 71708 i ahşap, 691.386 
cıı kargir ve 5485 i de muhtelit ola
rak yapılmış bina olup bunlardan 
ı545 bina katsız. 469~9 bina bir kat. 
lı, 54.236 iki katlı, 23119 üç katlı, 

5037 dört katlı, 1568 beş veya daha 
ziyade katlı binalardır. 

kaldırımına koyar. Tramvayı ya - Son zamanlarda de111ir fiyattan -
ya kaldırımında bekleriz. E bun - nın yükselmesi üzerine demir ve em
ların hepsi münasebetsiz şeylerdir. 

1 
ı;ali gi.bi maddeıcrin ne .:ıUrl!tle olur-

1927 numerotajından sonra Istan
bulda yeniden 10.935 yenı bina yapıl. 
mış olup bunun 8397 si ev, 1716 sı 

apartıman, diğerleri muhtelif bina
lardır. Yaya ka dırınıı, sizin benim gibi 

yaya kalnıış olanların yürümele _ S'\ olsun harice sevkine müsaade e -
riııe mahsustur. Orada herkes is- dılmemiyc başlaıım:ştır. Bu hususta 
tediği gibi durur, laf eder ve eğ - gümrükler ve diğer aliıkadE.rlar ted
lenirse sonra bizim halimiz ne o- bırlcr almışlardır. Ayrıca hurda de
lur? 

Kısık sesli kaptan: 

- Bu kadar da yol parası veri
yoruz. 

mir ve demirden mamul eşva ile saç 

ve saire ihracatının da men~dileceği 

haber verılmektedir. 

Bu statistikten de anlaşıldığına gö
re, ikamete mahsus binalar şehrimiz
de seneden seneye ehemmiyetli su. 
rette çoğalmaktadır. 

kadınla erkek, bcrabc-ce, Ruhsarın 1 
oturduğu eve gitmış, orada güzel bir 
rakı sofrası kurmuşlardır. Bu sırada 
ortaya lbrahım ismınde biri çıkmış 

ve Ruhsar, bu adamın kocası olduf;'U. 
nu söylemiştir. 

Bu şekilde tanışmayı müteakip eğ
lence ilerlemiş ve nihayet Hiiseyin 
adamakıllı sarhoş olmuştur. Bu sar
hoşluktan sonra da karı, koca, Hüsc
yinin üzerine çulllarunışlar ve cebin. 
deki paralarla elbise ve çamaşırlarını 
soyup kendisini kapı dışarı etmiş
lerdir. 

Hüseyin, soluğ.u polis karakolunda 
almış ve başına gelenleri olduğu gibi 
anlatmıştır. 

Zabıta, kan kocayı yakalamış, Hü
~eyinin iddialan etrafında tahkikata 

1 
~irişroiştir. ----

/ n k ı / a p 
Abidesi 
Hazırlı~z 

Dr,çenf Ahmet Faik 

Halkevinde 
Hatay 
Konferansı Istanbulda bir inkılap abidesi ya

pılması için verilen karar üzerine be. 
ediycce yapılmakta olan tetkikler Halkevi merkezınce tertip olu-' 
mna ermiş ve haz.ırlr"'n proje şehir- haftalık konieraıısın bıııncısı, dUJi 
•ilik mütehassısı Prost tarafından da .mat on dörtte Hataylı Ahmet f~ 
asvip edilmiştir. L'iirkmen tarafmdan verilmiştir. 

Abide-, evvelce ilk defa haber ver- Antakya tarihini yazan Ahmet~ 
Uğimiz gibi, Mnçkada kurulacaktır. ık Türkmen, Hatayın kısa bir tarilıl· 

1~illi Emlak müdiirlüğüne intikal 1i yaptıktan sonra demiştir ki: 
d 

" H t ·ı· b. .. t -ıel<e e en l\laçkn mcznrhğiylc. Dolmabah- - a ay ı ı, ır mus cıw 
c;c arasındaki saha esasen satılığa çı. müstemlekesidir. Suriyelilerin elill
karılmış bulunmaktadır. Belediye de de oyuncak ve :F'ransızıar elinde Jllill" 
')uradan mühim bir kısmını istimlak temleke olan Hatay, zaman zaman eJl 
~ecek ve Dolmabahçe ile Maçka a- zalim tazyikler altında bulundurul' 
'"Mil kısme.tı mr>.il birc.halde tarh vn muştur." rJI' 
tanzim edilecektir. Müteakıben batıp, mnıı a1l'"2P

1

~ .. 
Abide, eskiden b~şlanan ci.ııunu ,... işaret etmiş ve Hatnyda ilk med ti' 

. deleri üzerine kurulacak. etrafı ta- yeti Türklerın kurdugmıu söyUye ..ı. 
bu mıntakanm Anadolu ile olan cur 

nRmiyle modern şekilde sü.:;lenecek. 
t
. rafi birliğini de izah eylemiştir. .J 
ır. n} \'f P Konferans, kalabalık bir di e. 

Mühim bir 
sahtekarlık 
lahkıkafı 

Müddeiumumilik birinci tetkik 
bürosu §ef i Sabri dört gündenberi 
mühim bir sahtekôrltk tahkikatma 
el koymuş bulunmaktadtr. Bu tahki
k.affa kendisine bir maliye müfeffi
ıi de Yardım etmektedir. Sahfe
k.arlığo mevzu olan vesika Beyoğlu 
noterlik/erinden birisinde yapdmıı
ftr. Müddeiumumilik evvelki gün 
bir polis ve bir mübaıirle gönder
e/iği bir müzek.lcere ile bu vesikayı 
noterlikten aldtrmış ve maliye mü
f eff iıi de bu strada noterlikte bu
lunmuıfur. T ahkikafı güçleıtirme
mek için haberi kısaca yazdık. 

kütlesi tarafından dinlenilmiş ve ~ 
bir alaka uyaruiırmıştır. 

Kartopu 
Oynamak 
Yasak mı? 
Sokakta, başkalarının zararını~ 

cip olacak şekilde kar topu oynaJll"""" 
polis tarafından mencdilmekte ve P"" 
lis, bunları takip etmektedir. . il' 

Dün, Lalelide 10 yaşında Niya.Zl ~ 
minde bir çocuk, Mustafa isminde __ ., 
ğer bir çocuğu kar topu ile yara!~ 
Mustafa tedavi altına alınmış, ~11" 
zi de yakalanmıştır. 

Bir Dolandırıcı Y akayl 
Ele Verdi . \fi' 

"- Voyvo! Diye bağırdı. Ken • • 
dime alınmadım amma hemen yo
lumu kestim: uzaklaşırsam alay 
edecekler diye. 

- O da ayrı bir bahistir. Bugün 
kü konferansımız burada bitti. U
nıarim ki, artik kimse yaya kaldı
rimında muhabbet etmez. 

Ulemadan bir zat: 

Halkev:eri İCjin 
b :r karar 

Halkevlerinin çok faydalı hizmet

ler gördüğü gözönünde tutularak 

Şehirde mevcut olan bu binaları 
kazalara göre taksim edecek olur i
sek, Adalar kazasında 4059, Bakırkö· 
yünde 5055, Beşiktaşta 9682, BeY· 
kozda 4095, Beyoğlunda 35635 ,Emi
nönünde 22400, Fatihte 34908. J{adı
köyünde 12090, Sanyerde 5737 ve 
Usküdarda 12675 bina mevcuttur. 

Ayrıca şehrimizde 31902 arsa, 628 
bostan. 11212 bahçe, 33 park. 4 spor 
sahası, 356 tarla, 381 mezarlık olmak 

Vejetalin Pahalıla;ıyor 
Vejetalin yağlan da son hafta için

de PahalıJn~mıya başlamıştır. Evvel

:e Perakende elli kuruşa satılan ve. 
JCtalin şimdi perakende 58 kuruştur. 
Toptan 56 - 57 kuruşa alınmaktadır. 

Kendisine koyun tuccan süsil J 
ren biri, yanın~ çoban olarak a.ıa )'Ö' 

:>ahanesıyle Koyluhisann Eksl ~ 
yünden Hamit ve Ahmet isimle ~
iki kişinin 4 lira parasiyle nüfıı.S dJf" 
~dı ve askeri tezkerelerini dolan veı'i
sırra kadem basmıştır. Zabıta • . J 
len şekiller üzerine bu adamı arır 

duAli Arif ismini taşıyan bu ad-; 

nihayet evvelki akşam, polis tart' 
dan yakalanmış, suçunu da itirB 

Ve köşebaşında artık yollarımız 
biribirinden ayrıldığı 'için bu mü
nasebetsiz kızlar, kolk.ola yaya kal 
dırıınıııı işgalde devam ederek yü
rüdüler gittiler. 

Yaşlı kadın: 

- Allah ıslah etsin! Şimdiki 
gençler ... 

Genç bayan: 
- Siz de ihtiyar doğmadınız 

ya! Kimbilir ıençliğinizde ... 
- Bizim gençliğimizde nerede 

böyle sokakta sürtmek! .. Aliıııal -
lah pencereden burnumuzu çıkara 
mazdık. 

- Onun için baksanıM çok ... 
Oleınadan zat: 
- Gençlerin daha mijsin olan

lara karşı hürmette kusur etmele
ri mucibi elemdir. 

Kısık sesli kaptan: 
- Hocanı. Mahallcbicl dükk! -

nında levha mı okuyorsun? 
- !l!tf~~ fııltıln etmedim ft?l'llm! 

- Aınin! 

8. FELEK 

Eski Türk Eserleri Müzesi 
Müdürü 

Haber aldığımıza göre, bir buçuk 
senedenbcri Eski Türk ve .Islam E
serleri müzesi mUdUrlüğünü yapan 
müdür muavini Abdülkadir Erdoğan 
asaleten müzenin müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Abdülkadir Erdoğan eski 
Selçuk eserleriyle çok e8kidenberi 
meşgul olan ve Konya Selçuk abide. 
teri hakkında birçok neşriyat yapan 
kıymetli bir tarihçidir. 

lhrac V esikalarr 
F...ski ihracatçılar için lktisat Vekii. 

Jetinden gelen ihraç vesikaları tevzı 

edilmiştir. Yeniden ihracatçılık yaı:r 
mak hıtiyenlere de vesika verilmek
troir. 

hem her kazada bir halkevi tesis edil-

mesi, hem de mevcut halkevlerine ya

zılı aza adetlerinin çoğaltılması ka. 

rarlaştırılmıştır. Bilhassa hem san'at 

halkının ve meslek erbabının, mmta

kaları içindeki halkevleriyle alakadar 

kılınmalarına !azla ehemmiyet veril

mektedir. 
Yapılan bir etatistiğe göre, lstan

bulda en eski halkevi olan Eminönü 

Evinde 4 79 kadın olmak üzere 3414 
aza kayıtlıdır. Bunun yalnız on beşi 
avukat, 67 l!Iİ doktor, 271 i muallim, 
118 i wir, 183 ü güzel sanat erbabı 
olup 2640 da muhtelif meslek mensu. 
budu vardır. 

Son bir senede halkcvine kayıtlı ol
madığı halde muhtelif vesilelerle hal
kevine girip, herhangi bir mesele ile 
alakadar olanların sayısı 222.250 dir. 

üzere 47516 boş yer vardır. 
~=========-o:-==-=:-=-=---~ 

r 25 lkincikiı.nun 
1 PAZARTESİ 

··--------
Bugünkü Hava: TIPILl .. 

Bugu"n hava, sureti umumiyede-:--------,-----· 1 inci ay Gün: 31 Kasını: 79 
dünkü karakterini muhafaza edecek. 1355 Hicr: 135~ Runu 
tir. Kar yağışı, şic:Wetle devam ede- Zilkade: 12 12 lkincikanun 
ccktir, tipi ve fırtına muhtemeldir. k Güneş: 7,19 - Öğle: 12,26 
Orta Anadolu ve Eğe mınta asında Ikindi: 15,00 - Akşam: 17,15 
kar nisbctcn hafiflemiştir. Bazı yer. y 
!erde görülen kar, tipiye çe~irmesi 
ihtimal dahilindedir. ı~aradenız nını. 
takası, fırtınalı olacakt1r. 

Dünkü hava 
Bir rasat merkezinden aldığımız 

habere &öre, barometre 768, soğuk. 

atsı: 18,50 - Imsak: 5,35 

luk dere<:esi en az 21-, en çok -5 
lantıgrattır. Rüzgar saatte 30 kilo
netre hızla şimal istikamctiruien es
niştir. Kar, "fasıla ile akşama kadar 
devam etmiştir. 

rniştir. ~ 

--------- - ~"' tA$4V.SV~MSJl4V...W 

BiRKAÇ 
S.ATIRLA ' 

•ı stanhul poP 1 umumi ~ 1' 
de silıt.h ara.5tınnn.ıa.rııı

vam etmektedir 

S on J,!iinlrr<l: cam11erln "11~ 
l:ınru ~lan birkaç ~;ıçlO 

kal.anmıştır • 

E dimekııpıd: Kirkontn ~ 
hanesinde iki knmnJ'~ 

~$/ 
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.. s C> N". HA. ·:B E ,.R · Blum Nutkunu Sô.qıedi: 
. ... ~ . 

Moskova muhakemesinde 
suç:uların yeni ifşaatı 

"Şerefimize 
ettirmek azm·miz 
çok kuvvet i,, d"yor 

• 
rı et 

TROÇKiYE GELiNCE ... 
Arman g azeteleri b u nutka cevap 

ver;rken bir i! nlaşma i~in Par se 
r cada bu unmadık arını )fciZıy r ar 

Paris, 24 (A.A.) - Halkçı ccphesı

nın bır toplaııtısında mebu ıntıha

bı milnascbctiylc Ba 'ckıl 1. Blum, 
büyük hır nutuk soylemı tır. Ba '"· 
kıl, partilcrın tesanudündcn bah et· 
miş, Hıtlerin nutkunu hntırlataı ak 
Alman de\Jet ıcısinın ıki taraflı pakt 
yaı>mak hus1 sı.ınd'lki dUşünüştinUu 

yerinde olduğunu bildırmiştir .. 

Hakkında orlaya atılan 
sözleri şiddetle reddediyor 

Moskova, 24 {A.A.) - "Müvazi merkez,, davasının rüyeti es
nasında Piatokov, 1931 senes inde Berlinde Troçki'nin oğlu Se
dov'a rastgelerek ondan Sovyet Birliğinde bir kaçakçılık ve ted 
hişçilik rejimi tesisi hakkında talimat aldığını ve Troçki'?en ge· 
len bir mektupta da Staline ile arkadaşlarının katli emredılmekte 

I'AZARLIK MESEI,,ES1 
Blum, 1' rnnsız - Alman meseleleri

nin halli içın ılcri f;Ünılcn fıkırlere 

telmıh ederek dcmı tır kı ~ olduğunu söylemiştir. 

Amerikadaki 
Feyezan 
Felaketi 

ı 

1 

1932 senesinde Berline yaptığı bir "- Bır pazarlığa bcnzıyccek hıç 
seyahat esnasında Piatakov bu şehre bir tckhfte bulunacağım. K n 
dönmüş olan Sedovı: tesadüf etınış ve ı:iı milli crcfımız hakkınd kı duy -
Sedov Rad c ve Kamenefe, Bukarin gumuz ve icnbmda ona rınyet ettıı -
ile sıkı bir irtibatı olacnk olan bir mek azmimiz o kadar kuv' ethdır lci, 
Troçki - Zinovief merkezi kurulaca.. dığer devletlerin de şeref ve haysı -

ğından bahsetmiştir. 1933 te Piata· Moskova muhakemesinin suçlula- yetlerinc karşı riayetsızhk goster • 
kov Kafkas ve Ural mınta1calannda meviz. Almanyunın ıktisadi müşkil-

nndan Sokof nikof " bir Troçki hareketi uyandırmak için !atının vahimleşerek onu nıhnyct ) ar-
Sercbriakov ile görüşmüştür. Niha.- Bu münasebetle yazdığı bir maka- dım talebine ve şartlar kubuliınc 'llCC 

Zarar ve ziyan 15 milyon dolar yet 1933 34 te "muvazi merkez" su. lede Troçki diyor ki: bur edeceğime dair bazılarının besle 
Nevyork, 24 (A.A.) - On bükü- reti kat'iyede- teşekkill ederek kun - "- SovyeUerin ve Tuna devletleri. diği fıkirleri reddederim . ., Fransız Başvekili Blum son nufuk-

ll1etin arazisinde tuğyan bir felıiket dakçıhk inkişaf etmiş ve birkaç ma- nin düşmanı olan Bitler ile veya Sov- SiLAH y AIUŞI /arından birini söylerken 
tieklini &.lmı~tır. Bu bavalide 300.000 den kuyusu berhava edilmiştir. yet hükumeti ile ;mm düşmnm olan 
kişi meskensı'z kalmı" ve 24 kişi öl- . • . . Militarist Japonya ile ittifak edeb·- Silah ~anşına si) asi bır sureti h 

1 ~ 
s Trot;kı Meksıkacfo bır makale ıle 1 

• N · h · d • nıüştür. Zarar ve %iyan 15 milyon leceğim bir nota ~avvur edilebilir bulunmadıkça ıktısadi anlnşmala11n e s 1 r 1 r 
d cevap veriyor l ğı u•"l d b t olan bulmuştur. mi?" yapı amıyaca m Lt1 eusm a u u • 1 

Tuğyan bilhassa Ohio'da tahribat Meksiko, 24 (A.A.) - Troçki ile 1928 de Radek ile alakasını kesti- nan Blum, iyi ... c sulh içinde çalı a - Ne ke ram et1. 
Yapmıştır. Burada yetmiş beş bin ki. oğlu Moskovadaki yeni muhakeme ğini bilidrcn Troçki runlan ilave edi- bilmek için Avrupanm sılalırsızlnn • 
§inin evlerini su basmıştır. Hasarat dolayısiyk Sovyet divanı harbinin yor: ma meselesıni yenıdC'n tctkık etmek 
beş milyon dolar olarak tahmin edil- kendileriııin tevkifine karar vermiş "Şayanı itimat bir adam olarak Ra mecburiyetinde bulunduğunu soyh) "· yeni artlara U) guıı bır h g tırıl
nıektedır. olmasına, ilk davada da itham edil- deki intihap etmeklığımc hiç bir se- rck sbzünü şoyle bıtirmiştır: I m si konu uldu u ır d 11 k tın r 

Çinçinnati şehrinde 18 kilometre miş olduklarından dolayı, hayret et. bcp yoktu. Ondan daha mes'ul ve .. F" Al 1 i A m y i ı 320 000 ıu a~ n ibl dılmı . • . . • - rnnsız • man mcsc es , v , • " 
ınurabbaındn bir arazi parçası sular memişlerdir. Troçki Japonya ve Al- cıddı adamlar olan Zınovıcf, Kame- tır. 
a.ltında kalmıştır. manya ile bir ittifak aktini Radeke nef ve Smirnof Sovyctleri parçala. rup~~ın, .ekonomı.k tcşı 1~1 m aısi ve Serma) c bo) ı ce 792,000 hra 

Potsmuth şehri açlık tehlikesine tavsiye etmiş olduğu hakkındaki id- mak hakkındaki planlarımdan şimdi- sulhun. bır teşkılata bagln~ması m • mı tır. Fak t m ml k t 
:maruzdur. Soyguncular fırsattan isti- dla rı d m ktedir. · kadar niçin hah tmemişlerdir?'' 8 lclerıylc sıkı ıkıya ala..<ndardrr · ye l64.ooo 
laae tme t.CcfırJer. :Pohs bunları öl- ı1 te L• ııın k n.. tim bud.ıı ve A vru 
dı.inııek için emir. almıştır. pa)a hakıki emnı) ti V<' m .. ı ı:ı ha 

627 59 

Son alman haberlere gore mutliış Ası·ıer Madrı·de rekete gcçmı)C hazırım." 
bir kar fırtınası Ohio vadisinde hU. 
küm silnnektedır. Fırtına belki su- Almanyadan Bluma Ceva p 
lann kabannasına mani olacaktır. y u• • z 1 erce o b u• • s Berlın, 24 ( Rad) o • T n) - Frnn-
Fakat şimdıki halde meskeruıiz kalan- sız B~bakannıın bugunkU nut cu mu-
lann ıstıraplarını arttırmaktadır. nascbetıyle B rlıner Lokal uı) or kı 

INGILTEREDE mermı·sı· yagv dırdı 
Londra, 24 (A.A.) - Son yağmur-

lar neticesinde Ingiltercde mühim fe. 
~·ezanlar olmuştur. Bılhassa Times 
nehri ~miş ve nehir boyundaki yol
lardan bir çokları üzerinde münaka-

11\t durmuştur. 
y .A.ı"\GIN ÇIKTI 

Çinçinati, 24 (A.A.) - Feyez~-
lar b bah bir de yangın ve bcnzın a usa 'şt' 
deposunun infilaka inzimam .etmı ır. 

Civarda 32 binaya ate§ sırayet et. 

iniştir. 

]apon.lJada 
iktidar 
Orduya ~eçli 
'l1 A ) Erkanı harbi-

okyo, 24 (A. · - . ac:ag·ı · .. rıne s • Ye, kabinenin istıf a.sı UZC 

daki toblıg"i neşretmiştir: 'k et 
· · tıe tcnsı -Mılli müdafaa)ı silr 8 

1 
• 1 

:ille){ ı· dı Si'-'Sset adam any e 
llZml r. " . · · kansız 

her tUrlU t_,riki mcsaının un . . · 
~s ,,_,.ı kcndımızı 

Oldur;...... ''rd"gu" .. muz.uCn "''4ı.u go u her 
lnuhafazakii.rlııct.an ı.urtar1llıYa• 

1 
mı 

tUrıu mutavassıt anlaşma ~ akr 
. scunı en-

l"eddetmiye ve Jap.>n sıya . k 
di · 1ye a-

vasıtaıarrmızla yenileştırın 
l"ar Verdik. 

Y.J.:Nl BAŞVEKIL . 

Tokyo, 24 (A.A.) - Japan a~na: 
ııınun bildırdiğıne gore. General b·ge 

· jkaID· gı ırnparator tarafından yen 
~ teşkile memur edilmiştir. 

Atina R esim Sergiıint"I· 
r Türk Eserleri · · · . 
Atına, 24' (Hususi) - Resinı ~ 

' 1 açıldı. Sergideki Tür.k c~Jerı: e
beğeniimiştir. Bilhassa eskı TUr 
8erleri çok buytik bir alaka uyandır
ttıışırr. Türk köşesinde 16 ncı asırdan 
ttib ı · eser· aren ya:ıo;ma ve minyatür: erı 
lerıe en e d lbrahim fütcf errika bas 
~aları ve son Tilrk neşriyatı vardı. 

Şehir dehşet içinde çalkanıyor, 
halk çok meyus 

mck ürero Falk~tondıuı hareket et
mıştir . 

Portekizde T edhit 

Sıyasi \'e ekonomık, nnh mn yo -

!undaki h r tarakkıyı iJ ı k r ıl nz. 
Ancak, bır ekonomik menıfı u • run

da SiJasi bır anin ma k bul cd m · 

yiz. Hususiyle ki dort s n lık pl ını
mızın v~rceğı ııeticcler goz nuııde bu 
lunduruJursn bize vadolunan C'kono -
mik menafi bır tınız telakkı oluna. -
maz. Sıyasi bır nnlnşma !çın P ı ısten 

ricnda bulunmadık ki, pazarlık ) pıl. 
ma kist.ensin.'' 

Ankarada 
Edehigat ~ünü 

Ata t ürk Edebiyatı Mevzuu 

Görüşül dti 

Y ıne Bı m Sokak! 

Gaz t J 1 elııııze ahı> 1a şu bnşlığı 
gorhncc: 

- Bi ımJ,j ~ ·ıı duııJ nrı kendi so
J,nğırutnıı ibaret nmıJ n ba lndı. 
nir h ft <l ı ikidir 1 t ııdl h k ğıııılan 
bnhscclıJ or, dersinir., Hen de olsnm 
ılerim nınınu el J k J IJ en ıı : 
"- \ur! J J, t d'ııl ! dedi i gibi 

hem o.\ le cleJ ı h m 1 ol.ttJ un! 
nıı bi im s • ı t ııbıılun chch. 

1 oldu u 

mi : 
- lir~ 1 nt ı, J holclu. Alan 1 im e 

\'ersin! l ol. beıı bilirim ne~ npaca
grmı? '! 

~ 1 

Yugos av 
Buıgar 
7 am doslutğu 
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Kahveciyi 

teper gibi 
hora 

tekme 
Saralı kız 

yine 
bayıldı 

ile sermişler Beş gün evvel Neriman isminde bir 
genç kız hizmetçi olarak girdiği Nev
zadm evinden bir takım elbise çaldı

Asliye İkinci Ceza mahkemesinde bir emniyeti suiistimal da- ğı için tevkü edilmiş ve Sulta.nahmet 
vasma bakılıyordu. Zeyrekte kahvecilik eden Mahmut davasını sulh uçuncu ceza mahkemesine geti. 
töyle izah etti: rilirkcn de koridorda sar'ası tutmuş. 

- Ben kahvemi burada bulunan suçlu A liye 150 liraya sattım. tu. 

yere 

y 1 b d Kendisini muayene eden tabibi adil 
a nız ana a emanet bırakılan 16 aandalyayı bahçesine koy- bu hastalığının cezai ehemmiyetı i.ıze 

muştum. Bunları alacaktım. rinde mUessir olup olamıyacağının 
S~çlu biraz nefes alarak devam et. rl ----·---------- tesbiti için Ncrimanı adli tıb işleri 

ti: f d müdürlüğüne gôndermişti. Müşahc-
- Istemiye gittiğim zaman verme- J ,an aı manın dchane mütehassısı, kızda cezai eh. 

diler. Ayni zamanda da beni alaşağı Hyctini sclbedccek bir hastalık olma· 
ettiler. Ali oğlu Haydar la beni hora E' inden dığını ve fakat kendisinin isterik ol. 
teper gibi tekme ile yerlere sürttüler. duğunu söylemiştir. 
Adamakıllı dövdüler, tekmelediler. K d Evvelki sabah polis kızı ayni 
Yerilmiş sadakam varmış ta ölme- QÇQn Q am mahkemeye etirdi. Neriman, 19 

dim. Geçen yaz Aksarayda bır fırıncının yaşlarında yeşil gözlü güzel bir kız. 
Bundan sonra c::ahitler dinlendi. · k d H' k 'dd" dil · · · · :.- ellerını, aya ·!arını bağhyarak ve ağ- ır. a ım ı ıa e en ışı nıçın 

Şahitlerin arasında davacının kardeşi zını tıkıyarak paraların ıalan maran- yaptığını sordu: 
Rasim de vardı. O da alcyhinde söy- goz Hulusi, ağır cezada muhakeme Kız, saflığına inandıracak temiz 
ledi. edileceği Jir gün, kendisini tevkifane- bır dille anlattı: 

Mahmut, bunların şahadetlerini top ye gôtUren jandarmaya yalvarnuş ve "- Bay hakim, gencim ,güzelim. 
yekün reddetti: bir akrabasından para alacağını söy. Mukadderat beni bir hanım değil, bir 

- Kardeşim de bana düşman, onu liyerek onu kapalıçarşıya kadar çı- hizmetçi yuptı. Bir iftira yüzünden 
da kabul etmem. karmış ve bir arife gününün kalaba- hapisaneye düştüm. Mahrumiyet i-

Muhakerne başka şahitlerin çağı- lığına katışarak kaçmıya muvaffak çinde yaşadım. Nevzat hanımın yanı-
nlması için talik edildi. olmuştu. Hulfısi, geçenlerde Fatih na hizmetçi girdim. Ben ondan zan

M ahkemey e 
Niçin geldiğini 

Bilmiyormuş ! 
Asliye ikinci ceza mahkemesinin 

mü~iri bağırdı: 

jandarma kumandanı tarafından Ka- nedersem o da benden memnunduk. 
ragümrükte iki asker kaçağı ile Nevzat hanım benim yaşımda bir kı. 
beraber yakalanmış ve tekrar tevki- zı \"e çok güzel elbıseleri vardı. Bun
faneye gönderilmişti. ları bir gün olsun giyerek şöyle park-

Huliısi bu kaçma suçundan da dün ta gezmek istedim. Eğer kendilerin
Sultanahmet üçüncü sulh ceza mah- den isteseydim, vermezlerdi. Parka 
kemesinde muhakeme edildi. Rakım gittim. Lüks bir hanım gibi gezdim. 
kendisini bir ay hapse mahkıim et- Eve dönüyordum. Elbiseleri tekrar 
ti. yerine asacaktım. Beni parkın kapı. 

smda polisler yakaladı . ., 
Kızın davacısı ve şahitleri gelme-

! "MARGAR1TA,, nm ~r ~ '°'~ 1\11.C>C>._..~ Fransızca 
ı Unutulmazyıldızı '-....][ &...&-- .a - sözlü 

$AH ANE MELODi 
~--•••••-•••• emsalsiz filminde tekrar görünecektir. ••••••••••••ı 

lzmirde Kızılay Balosu 
Hazırlıkları 

lzmir, (Tan) - Kızılay Izmir şu
besinin hilkfımet konağı salonların
da vereceği senelik balo hazırlıkları 
münasebetile, Kızılay Kurumu tara 
fından tertip heyeti şerefine Ege Pa 
lasta 150 kişilik bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. Kızılaya yardım edenlere 
kurumun bir şükran borcu olarak 
her sene hazırladığı balonun daha 
mükemmel olabilmesi için bu yıl her 
zamanki gibi 2 Şubatta değil, 13 Şu 
batta verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Pek yakında SAKARYA sinemasında 

Emsalsiz tenor JOSEP H SCHMlDT'i 

en son ve en mükemmel temsili 

Bir Ylldız Doğuyor 
(Ein Stern faellt vom Himmel) 

~ı•••••••• filminde göreceksiniz. 

Muhtelü kollara ayrılan tertip 
heyeti faaliyete geçmek üzeredir. 

TEŞEKKÜR 
Valdemiz ve kayın valdem Bayan Günün p1'og-ram özü 

Nuriyenin \'efatı dolayısile sayın ak- St•11tıuıik kon erler: 
raba ve dostlarımızı? telgraf ve mek- 21.10 Stokholm: Bcrlin filharmoni-
tuplarla ve bizzat zıyaret etmek su· i. 21 10 Buda t . o d ·ı 

·1 ~ • t 11" . • j "" • · peş e. pera a verı e-
retı e vakı olan ese ı ve tazıye~en - cek senfonik konseri nakil; 21.40 Mi. ı 
ne nyrı ayrı cevap vermek ve zıya - 1 • C . . . . . 

tl · · · d t k .. k"" 1 ano. accıano ıdaresınde, 22 Vıya-re erını ıa e e me mum un o ma - r • • 

d • d k d"l · b 1 ld • na: Osvald Kabasta ıdaresınde. 
ıgın an en ı erme orç u o ugu-

muz şlikran vazifemizin üasına mu
teber gazetenizin tavasutunu rica ey 
!eriz. 

Kızı Hatiçe Bleda, oğulları 
Rahmi, Şevket, damadı 

Mitlıat Şükrü Bleda 

VEFAT 

.Mahkemeyi temyiz reisi evvelli -
ğinden mütekait Biıyükadada eczacı 
Şinasi Rıza ile İş Bankası memurla
rından Feridun Rızanın babaları a -
vukat Bay Ali Rıza Birbil vefat et -
miştir. Cenazesi ayın 26 mcı Salı gü
nü saat 11 de Aksaraydaki hanesin
den kaldırılıp Ycnicamide namazı ba 
deleda Sirkeci araba vapuru iskelesin 
den hareket edecek vapurla Büyüka
daya nakil ve ebedi istirahatgahına 
tevdi edilecektir. Allah rahmet eyle· 

t-:ı.fıt konserler: 
16 Prag: Marş ve vals musikisi: 

17 Lfıypzig: Çigan dansları, havala
rı: 18.05 Stokholm: Köylü musikisi; 
18.15 Roma: Orkestra konseri; 18.30 
Buda peşte: Plak konseri; 18.45 Stok
holm: Plak musikisi; 18 Laypzig: Ev 
musikisi; 19 Kolonya: Orkestra, te. 
nor; 20 Napoli: Karışık konser; 20 
Budapeşte: Çigan mus1kisi; 20 30 
Varşova: Küçük radyo orkestrası 

(sarkılı); 21 Viyana: Holzer idare
sinde radyo orkestrası; 21.10 .L8.yp
zig: Solist konseri, (orkestra, şarkı) 
22 Kolonya: Orkestra, bariton, piya
no; 22.30 Tulfız: Gala suare konseri; 
22.55 Viyana: Gece musikisi; 23.15 
Stokholm: Hafif musiki; 23.30 Ko. 
ıonya: Gece musikisi; 24.05 Budapeş
te: Çigan musikisi. 

E
4ncüAŞK 
Y FRANClS - R1KARD0 

• KORTEZ (Fransızca) 

ŞEHiR TiYATROSU Operet ı<ı 

111 lll lJllll111 1~' Bu akşaJl'.1 
, 20,30 da 

ı ı [1...11 AŞK MEKTfS 

1
1 j Yazan: Yusuf 
'llllllll Beste: M. Sabahat 

HALK OPERETi 
Bu akşam Kadıköy Süreyya.dl 

BEYOOLU ÇIÇECI 
Salı akşamı A z A K'ta 

• HALiME 

Malul ve Şehit Ailelerini 

D avet 

Beşiktaş .Askerlik şubesinden : 
Beşiktaş askerlik şubesinde ıll 

kayyet malul ve şehit aileleri 1 ş 
bat 937 tarihinden itibaren yokll 
malarına başlanacağından vesikal' 
rile şubeye müracaatları ilan olU11 

Tuzla Parti BatkanhğınıO 
Tefekkürü 

Cümhuriyet Halk Partisi Tuıl• 
cak b~kanlığı, şimdiye kadar "9 
hayırperver hizmetlerinden 
Adem ve Salim kardeşlere te 
etmektedir. 

- Bekir!.. Tramvay şirktei.. 
!çeriye pejmürde kıyafetli fakir bir 

adam girdi. Soğuktan titriyordu. 
Reis sordu; 

Eve götürüp 
Anasını 

lsı ·acakmu; 

mişti. Hakim, evvelce verilen tev
sin. 

kif kararının idamesine ve şahitlerle 

- Sen Bekir misin? 
-Evet. 
Tramvay şirketi gelmemiş .. 

da vacınm çağırtılmasma karar ver -
mişti. 

Neriman, yumnıklarmı eıktı. Bir • 

Bir Yankesici Bir Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

18.40 Viyana: Opera havalan. 
20.20 Li.ypzig: "Der Tıerkreis" ad

lı radyo opereti. 
Dün sabah Şişli - Tünel arabasında Oil• mu iki ı: 

Bu bir nakız evrakı idi. Müddeiu
mumi temyiz heyeti umumiyesinin 
aftan evvelki suçların tekerrüre esas 
olmıyacağı hakkındaki bozmasına u
yulmasını istedi. Reis sözü Bekire 
verdi, o: 

Beyazrtta oturan Fettah isminde 

bir delikanlı Beyazıt fırınının önün
den bir tahta aşırdığı için dün Sul

tanahmet sulh ikinci ceza hakiminin 
önüne çıkarılmıştır. Şahitleri de var
dı. Fettah suçunu şöyle tevil etti: 

dcnbire masanın üstüne düştü, ba .. 
l t A

• ınd .. .. bir yankesicılik olmuştur. Kauçuk 
yı mış ı. gz an kopukler saçı • 

rd M .. b · 
1 

'k" . d 'UStabaşısı Necmi tramvayla Şişliye 

18 05 Kolonya: Kuartet <~ı..-.uu....). 

Akm Yolcuları - M. Yalçm 
tarafından bu isimde bir milli 
neşredilmiştir. Eser 200 sayt tifÜS 
Memleket dışında vaM!ı hure 
demek olduğUnu anlatan teınil 
üslilp ile yazılmış oriJinal bir -" 
dir. 

yo u. u aşır e ı ı Jan arma onu 
giderken Galatasarayda bir elin pan-

Resitaller: 

koridora çıkardılar, uvdular. Fakat 
talonunun cebine girdiğini hissetmiş 

vücudu kazık gibi kesilmişti. ayıl -
ve hemen o meçhul eh yakalamıştır. 

18.15 Varşova: Piyano refakatiyle 
keman resitali; 21.40 Roma: Keman 
konsertosu; 22 Parla P. T. T., Nis : 

ARŞIV 

kt'"vi neşriyatından olan ve 
Koşay tarafından yazılan bu eSd 
mıştır. 

- Benim bir şeyden haberim yok. 
Sabahleyin polis beni yakaladı, bura
ya getirdi. Siz ne isterseniz onu ya
i>m .• 

tamadılar. Nihayet üç jandarma kar. - Bay hakim.. Bilıyorsunuz, bu-
Necminin cebınde mühimce bir pa

gün hava karlı, yerler kapalı. Fırının gatulumba vaziyetinde tutarak hay-
ra varmış. Bu el ancak 28 lirasını al. 

Hrnry Rabeau konseri; 23 Milano: 
~arkı resitali. 

- işte bir hmnzlık meselesi. 
- Bay reis, ben Uç aya mahkfun 

oldum. Hapisaneden ~ıkalı da bir se
ne oldu. 

- Oğlum, temyiz bozmuş. 
- Pek lll. bozduysa ne yapalım. 

Bir daha mı yatacağnn. 
- Hayır, mahkeme evrakını tet

kik edecek. Sana mübaşirin verdiği 
k!ğrtta yazılı glln tekrar gelirsin de 
muhakemene devam ederiz. 

önünde karların altında bir kalas bul

dum. Ben onu sahipsiz sandım. O-

muzuma aldım. Eve gidiyordum, ya
kaladılar. Bay reis .. Çok fakirim. An
nem evde ağır hasta, ayakları şişmiş. 
tir. Belki ben burada iken ölecektir. 
Bu tahtayı eve götUriip onu ısrtaca.k
tım. 

Hakim Salihattin Demirelli şahit
leri dinledi. Suçu sabit gördü. Fettah 
bir ay hapse mahkfun oldu. Fakat sa
bıkuı bulunmadığı için cezası tecil 
edildi. 

- Ha.. Başta akıl kalmadı ki! Ne ise Seyfi Bey 
oğlum şimdi biraz iyisin ya! 

- Çok iyiyim valide hanım. 
Ayakta duran genç kıza döndü: 
- Haydi kızım, Seyfi Beyin çorbasını getir. 
- Peki büyük anne. 

gın ve sar'alı suçluyıu alt kattaki ka
pıaltı nezarethanesine götürdüler. 
Baygınlığı yarım saat sürdü. 

Neriman MahkUm Oldu 
Sultanahmet sulh Uc;UncU ceza mah
kemesi evvelki gUn N evzadm kızı. 

nıı ait elbiselerini çalan ve Gülhane 
parkı önünde yakalanan Nerimanın 
muhakemesini bitirdi. Esasen Neri. 
man elbiseleri tekrar iade etmek ar
zu ettiğini itiraf ediyordu. Mahke
me cürmü sabit gördüğü için kendisi-

mıştır. Alırken de paranın bir kıs
mını tramvaya düşürmüştür. Hırsız 

meşhur sabıkalılardan Usküplü Mus
tafadır. Tramvayda bulunan bir polis 
derhal kendisini yakalamış ve öğle
den sonra asliye dördüncü ceza malı. 
kemesi önüne çıkarmıştır. Mahkeme 
UsküplU Mustafayı bir sene hapse 
mahkum etmiştir. 

nl 4 ay hapse mahkQm etti. Neriman 
400 kuruş ta mahkeme harci verecek. 
tir. 

öLUM 
LOZAN - Doktor MUnip 

Urgüplü tarafından yazılan ft 
Baf rada tütün tacirlerinden Rab - ile Lozaru mukayese eden bu 

mi Çakınn oğlu ve Samsun muha • kara Halkevi tarafından n-•roJUP" 

'birimiz Zarifi Atamt:rin yeğeni Ntya. tur. 
zi Çakır kısa ~ir hasWıktan sonra iDARE - Dahiliye Veklletf 
Bafrada vefat etmiştir . tından çıkanlan bu aylık medll 

Doğruluğu ve dUrUstlüğil ile ken - aon 103 - 104 Uncll sayısı bir 
disini herkese sevdiren Niyazlnin ce- nqredilmiştlr. 
nuesi büyük bir lfalabalık tarafın _ Tllrkiyede 1935 Yılmdald 
dan kaldınlmıştır. Ailesi efradını ve ji lfleri - Remzi Oğuz Anf!D 
yazı arkadl.fllJUZ Zarifiyi taziye e. eseri Ankara Halkevi tara.ı'mcı~ 
dem. §Ir sahasına konulmu~ur. 

riyor. 
Kabuslar içinde geçen bir gecenin sabahı kell 

daha iyi hissettim. Ve daha kimse gelip kapımı 
madan yatağımdan kalktım. Çenemde yaranm 
bili. acıyor. Fa.kat vücudum eski kuvvetini b 

, Genç kız elinde bir tepsi ile dönerken büyük ha
nın! odanın oblir köşesinde seccadesini yaymış na
ınaz kılıyordu. 

f;eri hoıırlıyon: 

[HAK1KI İNKILAP 
-3-

ROMANI] 
Molımutl Alillô AYKUT 

Perdeyi araladım. 
Kademeli kademeli bir çatı yığınından sonra 

mara bütün geııifliğt ile gözlerimin altına ya~ 
Sakin bir hava .. Güne, denizde yıkanıyor. U 

ufukti bir posta vapuru kurşuni bir siluet Ne temiz, ne sıcak bir aile yuvası. 
Ben doğma büyüme Sıvaslıyım. Babamı küçükten 

kaybetıclfim. Annem birkaç parça arazinin geliri ile 
beni ve ağabeyimi büyüttü. Aramızda epey ya.ş far
kı olan ağa.beyim zabit olunca beni himayesine aldı. 
Onun 1stanLulda evlenerek yerleşmesi bana buraya 
gelip hukuk tahsili yapmamı temin etti. Ne çare ki, 
tam son imtih&.mlarımı v~rip diploma alacağım gün
lerde hayatımız altüst oldu. Şu dakikada içinde bu· 
lunduğum aile yuvasının bu samimi havası geçirdi
ğim tehlikenin hatırası değil, mütarekenin ilk gi.ın
lerindenberi yaşadığım buhranın sıkıntısını da unut· 
turdu. Ne temiz, ne can, ne şefkatli insanlar var! 

Binba.şı geç vakit geldi. 
Hatınmı aordu. Annesinden malikmat aldı. 
Sonra bir bahane ile, ihtiyar kadını -.ağıya yol

ladıktan aonra karyolanın yazımdaki eandalyayı bi· 
raz daha yaklaftırdı: 

- Verdiğin adreae gittim. Ağabeyin de evde idi, 
onunla siWı arka~ı olduğumuzu neye söylemedin. 
Çıka çıka k&rfDDa Salt Sıvu çıkmum mı? Aramız· 
da iki smlf fark vardı. Ne ise uzun boylu konUJtuk. 
Yarın sabah geleceğini söyledi, fa.kat flmdi başka 
bir mesele var. 

ikinci pansımandan sonra çenem daha rahat işli· 
,ebiliyordu. Binbaşının aon ctlmlealni duyunca göz
lerim açıldı: 

- Ne var efendim. 
- Teli.fa lüzum yok. Sivil memurlardan bir tanı· 

dığım vardır. Bugün ona tesadüf etmiştim. lşin iç· 
yüzünü bildiği yok. Ortalıktan, dünkü nümayt,ler
den bahsederken bana işgal ordusu zabıtasının seni 
fiddetle aradığını haber verdi. Bütün merkezlere sı
kı emirler verilmiş. İşgal ordusunu, kumandanları
nı, milli marşlarını tahkir eden genci harıl harıl arı
yorlar. 

Birçokları senin bir sivil memur tarafından kara· 
kola götürüldüğünü söylemişler, anlıyorsun ya. lWit 
devletleri zabıtası şimdi karakollardan bu sivil me
murun götürdüğü mücrimi istiyorlar. 

Benim heyecandan ter dökmeğe başlamama rağ
men binbqı bol bir kahkaha attı: 

- Malilln ya taharri memuru ben, mUcrim de 
11en. 

Onun nqeal bana da emniyet verdL 
Fa.kat binbaşı il!ve etti: 
- Zabita tarama uııulU ile seni anyor, ve belki 

de 11eni burada bulacaklar. Malikm ya fisebllillilı 
gammazlık edenler pek çoktur. Htlviyetinl tesbit 
ederlerse ağabeyini de ııkıftıncaklar. Bunun için. 

Devam etmesine fırsat vermedim: 
- Ben derhal gider, teslim olurum binbaşım. Be

nim yüzümden ... 
Bu sefer o sözümü tamamlamaktan beni menetti. 

- Ne münasebet.. Ben herşeyi düşündüm. Seni 
Boğaziçmde akrabalarımızdan bırinin Yalıaına gön· 
derecegim. Zaten ben de ıziml kaybetmek latiyorum. 
İş yaU,ıncıya kadar orada bannınz. Anadolu ile 
muhaberedeyim. Bızim burada bir grubumuz var. 
Dtın agabeyınle goniştük. Ona da vazife verdik. Bu· 
günlerde her halde bir 9eyler olacak bakalım. Belki 
de Boğaziçinden Anadoluya geçeceğim. 

Bırdenbire vücudüme bir ateş yayıldı, çenemdeld 
bağları unutup yatağımdan fırladım: 

- Binbaşım beni de gotürmez misin? 
Düşünceli gözleri Uze?~e dikildi. Kır düşmüş 

başı sert bir hareketle eğildi: 
- Olur. Onu da dtişünürüz. Fakat her halde bu

radan uzaklqmak lazım. Sen bu gece iatirahat et. 
Y ann annemle Feriha aeni kadın kıyafetine aokar
lar. Hep beraber dediğim yere giderainiz. Geçen 
gün seni eve getirirken, arabadan indirirken gören
ler olmUJ. Bir boşboğazlık her işi bozar. Onun için 
temkinli olmalıyız. Şimdi yat bakalım, Benim blraı 
daha işim var. 

Ve beni askerce sellmladı, odadan çıktı. 
Binbaşının gözlerinde derin bir dUşUnce var. Om· 

rü top, tUf ek sesleri dinlemekle geçen bu yiğit adam 
vazifeyi her ,eyin üstünde tanıyan o yüksek nıhlu 
ideal sahibi ınsanla~a~... Emreder gibi söylUyor. 
Fakat onun fikirlerıne ıtaat etmek inaana zevk ve-

yol alıyor. 
Sokağa bakıyorum. Biraz ilerde büyük bir 

var. Kapısındaki levhada (NUmune Mektebi) 
Birkaç çocuk mektebe geliyor. Bunlarm bir~ 
haberleri yok. Memlekette bir şeyler olduğuııU 
rüyorlar. Annelerinden, babalarından acı ,eyler 

tiyorlar. Fakat bu olan biten feylerin neticesını. 
lann hayatı üzerindeki tesirlerini anlıyorlar Jlllf 

Ke,ki ben de onlar kadar olsaydım. 
Benim gençliğim de kan ve barut kokularile 

Balkan muharebesi, Trablusgarp muharebeai ve 
hayet lıill dumanları tüten Büyük Harp... seD 
devirler yıkap, devirler açan ve milyonlarca 

ölüme ıötüren kaW harp yıllannm çocuğuyudl-
Bugün on dokuz ya.şmdayım. Oniimde uzuıı 

var. Fakat bugün ve yann beni bekllyen ınU 
nin dünkünden daha gilg olmıyacağmı ldDl 
eder? 

O kadar clalmıJTID ki kapmm açıldıfmı du 
Binba.,mm sert fakat yürekten seel: 
- Ma.şallah. Kalktın ha! Kapmı Ug dört Jıet9 

dum. Ses çıkmayınca merak ettim. 
- Çok oldu kalkalı. Dalm•pm. DuymadJJD. 

(Arka.G 
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Gündelik gazete 
BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

ı~ Mes_e leler~I 
Bizde ldnıiııle görüşürseniz ınüte • 

ha ıs hizumuııdan bahseder. Fakat 
minıarınuz mimar, ressa.ııumız res -
sam, ı.irruıt~inıiz zirnat~i, hekimimiz 
lıekim, cerrnhumz cerralı, hocamız 
profesör bfomez. O kendi rnrdır: Siz 

baş.kasma bakınız! • 
f:iındi) e kadar gazetelerimizin 

Güzel Saııa'tlar Akademisindeki re. 
.slrn se,i:resi ile meı:;guJ olduğwıu gö. 
l"Ü) or n;u idiniz? Hayır, Gazeteleri -
nıi:d meşgul ctmel< igin bir mütehas -
.ı,ıs ~etirmeli idiniz. O ı.aman onl~r 
ağızlnnna g<'le'n demagofüi üfüriıp 
siifUrece1derdir • 

Biz serbi se)ircilerine geli~ce, ge
ne sadece bizde yasat bir resım se,i
Yesi bUe olmadığını bilmel...1:e-yiz. 

Bir ressam dostum : .. 
_Nasıl? diye bağırclı. Biz na.nkor 

bir memlekette çalışıyoruz · 
- Affedersiniz Iwnim ı;;e,·gm dos

hını, dedim. Hunu hir romancı, daha 
dof{rıısu belki bir sair söylese lıakh 
olabilir. ' Tiİl'l<('e ~ibi dar bir lisanda 
\'e şiir anlanuyanJar ara.;;rnda m~h. -
Pus kaldığından şikfi~et ed~bılır. 
Fakat siz? Sizler, ressamlar, munar
lar, heykeltra.'tlnr, musikidle~, s~z
ler dilnyanm an'anuı:'ktll oJdugu cı -
han \im.ul bir dille konuı;uyorsunuz. 
.Riz nankörsek. ıutfen kendinizi Bul
garistan ınırlanndnn itibaren Ce • 
nup Amerikasma kadar, kainat~ ta.. 

11 d n :rerlımab ıırtınrz. Herhalde ) 1. e · . 
dnYacırm giizel sa.n'ntlara tt>ŞmıJ et -
hlPkliğimizi ist-emiyorıııunuz. Yerli 
turJl gibi, ~·erli lw~·kel ! - Fat.ay 

Bir imtihanda 
~an e arlık 

Ankara, 24 (TAN - İki üç gün 
evvel Gazi Lisesinde Avrupaya taJe. 
be gönderilme~ üzere yapılan ~mti. 
handa bir h9.dıse olmuştıur. İmtıha • 
n girınek üzere müracaat eden Zi -

a t enstitiisü talo!..~ 'nden Giı.sıl, 
raa ,..]. b' 
kendi yerine .Mülkiye :ıtt:ll\.te ı tale -
belerinden Rizayı imtihana sokmuş. 

tur. h'd' · 
imtihanı yapan heyet a ı~eyı an 

l 'k' . i de polise teslım et -
amış ve ı ısın 

iniştir. 

Kozmidi ve Boso 
M. ~ebusanda 
ihanet fırtınası 
koparıyorlardı 

N e olmuş? Meb'uslar~a 
çok büyük bir vak a· 

nm zuhur ettiğini gösteren 
bir telaş, küme küme toplan
tılarda heyecanlı bir konuşma 
hali var. Merak sevkile top
lantılardan birinin arasına 

ben de girdim, biri yüksek 
sesile "Tevkif ha!,, diye ba
ğırıyordu. 

B u sesirı geldiği tarafa doğru 
döndüm, Ahali Fırkasuıın 

ruhan da en düşük azası olan Şar
ki Karahisar Meb'usu Omer Feyzi
nin kara Ye korkunç bir sima ile 
muhitine zehir ve ateş saçan bir
çok tehditlerini işittim. 

Etrafta dönüp dolaşan hadise. 
meğer örfi dlvanıhn p tarafından 
Dersim Meb'usu Lutfi Fikrinin 
celp ve tevkifine teşebbüs yolunda 
:vaki bir muıtmele imiş. 

Hakikaten Meb'usan Meclisi içti
ma halinde iken bir meb'usun tev
kifine teşebbüs edilmesi "vaki ise" 
kanunu e~asiye muga.}ir olduğunda 
şüphe yoktur. Bütün meb'uslann 
gösterdikleri bu uyanıklık hareketi 
de yerindedir. Onun için harbiye 
nazırından acilen istizah yapılma
sı hakkında muhaliflerin yazdık

ları takrir, başta Ahali Fırkası na
mına Gilmülcene Meb'usu mahut 
tsmail \'C Mutedil Hürriyetperver
ler Fırkası namnrn da .Amasya 
~Ieb'usu !smail fh.kkı Paşa taro.f'. 
ıft··-.ı-- : ....... aıandıktan sonra mev
zuun zahirdeki ehemmiyetine meb
ni prensip itibarile Ekseriyet Fır
kasına mensup bir.:ıkım mcb'uslar
da da imzalamak aro..ı.::u uyanını~ 

gibiydi. 

F akat muhalefet liderleri te
şebbüslerine bir kat daha 

kuvvet vermek için daha evvel it
tihat ve Terakki Fırkası Reisi Iz. 
mir Meb'usu Seyit Beye mtiracaat
le takriri gösterdiler. Seyit Bey, 
nefsine itimadı galip olanlara hd 
bir tavır ve eda ile takriri yüksek 
sesle okunuya başladı. Yazılan ilk 
takrir aynen §Öyleydi: 

gösteren Lutfi I<'ikri Beyden öğ _ 
rcnmişlerdir. 

Böyle olunca, takrirde Lütfi Fik
rı Beyin örfi divanıharpçe celp ve 

tevkifine teşebbüs olunduğundan 

bahis olan fıkranın b~ına "kendi
sinden istihbar eylediğimiz veçhi
le" diye bir ibare ilave edilirse tak
rir mündericatı hakikati hale U\'

gun olur. Bir de ta krir<le imzal~
rı olan meb'us hoca efendilere so
rarım: 

Haberin sıdka olduğu kadar kiz-
be d~ ihtimali 
vardır. sııhih ne. 
tice ~nca~ tııh

ki'{ ve isti?.aht:ın 

sonr..ı anlaşılır. 

Halhukı si:r.in 
yazt!1 
takri;de 
mevzuu 

tarzm11. 
isti;ı:ah 

olan 
celn ve k'·kif le-
ı::ehhfü:Uni.i mu • 
h::ıl'knk t'"ibi gös 
termektcrlir ... 

Bu çok canlı 

itirazı Seyit Bey. 
den ışitt>n muha

lifler, Seyit Be -

yin boyle bir ila
ve ile ta k~·iri im. 
zahyac.tğını an -
!ayınca fa;-Ja 
münak.ışaya gir -
meduer, ve Scy:t 
Beyın arzu ve teklifi d fresmdc 
takrire LQUI Fikri Beyin kendi
sinden istihbar eylediğimiz veçhi
le,. cümlesini derhal ilavede tered
düt gôstermediler. 

Böylelikle biıtün muvafık ve mu
halif fırka reislerinin ve birçok 
meb'usların imzalannı taşıyan bu 
takrir riyaaet makamına takdim 
olundu. Reye konularak ittifakla 
kabul edildi. 

Vaktile 
Meb'usan 
Meclisinde çok 
muhteris hare
ket eden f stan
bul Meb'usu 
Zehrap. Alt
ta: Serf içenin 
mahut R um 
Meb'usu 8010 

Serfrçcnln meşhur Runı l\teb'usu 
B~o itli. 

Z elırap ile l\ozmidi · mademki 
takrır kabul edilmiştir ve 

takrirde, mlizakcrcnin takdimen ve 
tercihan icrası istenmiştir: o halde 
nazırın vürudUne kadar bekliye. 
ceğiz, diğer işlerin müzakeH•sini 
tatil edeceğiz.. Mcb'usaıı .Meclisi, 
şerefini, kanunu t~sasi hükümlerini, 
muhnfnza ctım•k istiyorsa cevabı 
bugün almn<lıkça buradan ayrılma 
malıdır, diyorlardı. 

Boşo ise: 

yl cC'ğ'İ?., diye söyleniyordu. 
Hakiki hüvi) etleri malum olan 

bu üç ml•b'usun nHm1lckctiınizin 

harp halinde bulunduğu o sıra -
!arda harbiye nnzırı aleyhindeki 
nümayişli sözleri, sol tnrııf meb'
usların sürekli alkışlarile karşıla

nıyordu. 

Ş nrnnı eı:ı"ftir ki ihtirasat ile 
hakikat! ne i§itecck kulak, 

ne de gorccck göz kalmıştı. Harp 
içinde bulunan devletin kUV\'Cİ as 
keriycsini idare ve temsil eden bir 
nazırı nahak yere maddeten ve 
manen iskat için en müsait bir 
zemini ellerine geçirmişlerdi. 

Hele Mahmut Şc\'ket Paşanın 
istizah mevzuu lizerinde tahkikat 
yapabilecek kadar kendisine vakit 
ve iınkiın bırakılmasını istiyen tez 
keresi okunduğu zaman mecliste 
tekrar çıkan bUyük güriiltü ve nü
mayişlerin ön safında gene bun

lar görUIUyordu. Asıl garibi bu te. 
hir talebinin reddini re) e koymak 
için yazdıkları takrirde esbabı mu
cibe olarak bır de "t hır talebinin 
vakayii hazırai h b lizerinde 
tesiri muzırrından b ııs bır fık

ra mevcuttu. 
Halbukı vakayii harbiye Uzerin

dc Rsıl muzır tesir yaparak şey, 
harp halinde bulunan devletin 

harbiye nazırı aleyhinde mücerret 
şeref ve haysiyetini kırmak kasti 
nıahsusile yapılan bu istizah idi. 

Ziraat le 
Kalkınma. 
Programımız 

Meclisi Mebusan Riyaseti aliyesine 

Bun.dan sonra söz alan muhaUf
ler, bir meşrutiyet meselesi olan 
bu tecavüzün biltiln diğer işlere a
it müzakerata takdimen ve terci -
han harbiye nazırı tarafından he
men mecliste izah edilmesini, ve 
harbiye nazırının meclise vürudil
ne kadar bilcümle müzakeratın da 
tatilini uırarla istediler. Bu talepte 
en ileri gidenler: Ista.nbul Meb'us
lan Kirkor Zchrap ve Kozmicli ile 

- Evet, harbiye nn.zrrı bugün ge 
lccek ise gelir, izahatını dinleriz, 
gelmiyecck ise söz söylemek faz
ladır. Burada yatacağız ve bekli: 
ycceğiz, zira dışarı çıkmak belkı 
benim için değil, fakat bazı a~k~
daşlar için tehlikelidir. Onun ıçın 
burada kalacağız, bir yere gıtmi • 

Ortada donen birçok ve muhte
lif maksatlara korUkorüııe alet o. 
lan bir sürü mcb'usl rımız da ha
ıa, ,bir meb'ueun tevkifi tcşcbbı.i
sü unvanı verilen bu propaganda 
arkasında, kanunu esasi ahkamını 
ve meşrutıyetı muhafaza ediyoruz 
kanaatine <lilşm üşlcrdi. 

T.A!~ muhabirinden) 
Ankara, 24 ( a progra • 

- z· "lT kaleti kalkının 
ıraat "e trnektedir. 

~ dc\'am e 
lllınm hazırlıgına · ı n 

. "k bir şubcsı o a 
Bu programın btiyu • sahasında 
zootekni ve hayvancılık OKUYUCU MEKTUPLARI 

lanınıştır. Atçı
Plan tamamile hazır bey Çifteler, 
hk sahasında Karaca ' b 1 ııa.raları u YI 
konya ve Çukıurova ·ıayetlerinde 

"Bugün Dersim mebusu Lutfi 
Fikri Beyin divanıharbi örfi tara · 
fından celp ve tevkifine teşebbüs 
olunduğu ve meclisi nıebusanın 
nıliçteı11i bulunduğu bir zamanda 

böyle bir muamelenin Kanunu E -

sasiyi iptal ve şekli hükumeti tağ
yire doğru atılmış sarih ve cüret -
kar bir hatve olduğu cihetle •imdi 
harbiye nazırının meclise daveti
Je bütün müzakerata takdinıen ve 
tacilen bir meşrutiyet meselesi O• 

lan şu tecavUzün istizahını t alep 

B /etçi er de Başladılar 
&enişletilecek ve şark vı 

ıacaktır. 
l'eniden üç hara kuru kad 

depolarının -
Vekalete ait aygır hhi tohum _ 

taları genişletilecek ve 51 B iş için 
lama teşkilatı kurulacaktır. u 

1 Jab<>ratuvar 
Ankarada bir merkez . in hususi 
kuruıacak ve bayta.rlar ıç • 
k Bu suretle ınem 

Urslar açılacaktır. 
3 

sene 
lekette mevcut aygır sayısı 
içerisinde 3 misli artacaktır. t'ştı'r 

. aki ye ı -
Trakya ve Uzun yayla.d eınleke-

b'" tün ın nıe organizasyonları u 1 uzun 
te t ..... -·ı d'l ektir Bu yı . 
~uı e ec · ]3alıkesır, 

Yayla ve Trı:kyadan bıışka çukuı-ova, 
A~dın, Ankara, Samsun, , ve l{ars 
Dıyarbekir, Urfa, Erzurum ra. pay 
ll'ııntakalannda bu çalışına.la 
\'e ehemmiyet verilecektir. 

1 evcUt o an 
Sığırcılık için bu yıl ın t yoz • 

llltı inekhaneden başka Toka ' lında 
tat, Srv s ı::: urum ve 938 yı da 
A d 41 yılların 

Y ın, Samsıın, 940 - . . ekhane • 
Muş ve Diyarl/kirde yenı ın 1 rin 
le,. açılacak, hususi muhase~ ~y
hıekhaneleri tak\ ive edilecl'ktır.kt:r 

~ • ed'Jece ı · l'tca tay depoları da tesıs 1 

ederiz. 22 Teşrinievvel 1327 

S e)it Bey, takririn muhtevi
yatına \'akıf olunca, bir, ir

kildi ve dedi ki: "Ben, ve frıkama 
mensup bütün arkadaşlarım bu tak 
riri imzalamıya amadeyiz, ancak 
akıl ve mantık icaplarına muvafık 
olarak yazılması lazımdır. 

Görüyorum ki, bu takrirde imza 
sahipleri, Lütfi Fikri Beyin divanı 
harpçe celp ve tevkifi hakkında 'VU 

ıruundan şikayet edilen teşebbüse, 

nasıl muttali olduklarını ta.8r1h et
memişlerdir. 

Bence muhakkak olan bir şey 

varsa, takriri imza edenler bu hu

susta bir tahkikat yaparak veya 

bir müşahedeye dayanarak LCı.tfi 
Fikri Beyin tevkifine teşcbbUs o
lundu~"U kanaatine varmamışlar, 
belki harliscyı, mübalağalı veye. 
ınübalağnsız bir anlatr§la en tabit 
olarak kendini vak'anın kurbanı 

Taksimden, Talimhanede Cemal alakadarların nazarı dikkatini celp 
Turgut ımzasiyle yazılıyor: etmenizi rica ederını., 

• 
Mahalle Aralarındaki 

Mezarlıklar 

Eyüte, Akarçeşmede Salim imza -
sile yazılan bir mektupta deniliyor 
ki: 

.. _ şu, birkaç glindilr, şlddetlı 

soğuk ve devamlı kar bütün şehri 
altüst ediyor. Tramvayların geç gel
diğinden, yerine göre 10 - 30 dakika 
istasyonlarda beklenildiğinden sar -
fınazar, kazaları t~vlit eden bir ih • 
tiyatsızlık görüyorum. Kış yüziln -
d;n duraklarda durmıyan, dolu ol- "- Eyüp bir kaza merkezi olmuş· 

· tur. Burada oturanlar g . et haklı O· duğu için müşterı almamıya gayret 
eden vatmanlardan başka, biletçiler larak imar bekliyorlar. Bu imar, ta-
de yeni bir adet çıkardılar: Duraklar rihi değeri olan eserleri kaldırmak 
da sahanlığa çıkmadan, müşterinin suretile değil, bilakis, onlan tanzim 

b k d · edip diğer noksanlar Uzerlnde çalışı-inip bindiğine a ma an zıl çalıyor, 
arabaya hareket emri veriyorlar. Bu- larak yapılmalıdır . 
nun neüdar tehlikeli ve mahzurlu Muhitimizde, mahalle aralannda 
bir li.Ubalilik olduğunu tekrarlamı - küçük küçtik mezarlıklar vardir. Bu 
ya ıuzum yoktur. Bir iki gündenberi mezarlıklarda uzun senelerin tesiri 
biletçinin görmiyerek çektiği zıl yü- le düşmüş, yuvarlanmış taşlar görür 
zilnden. basamaklardan kayarak dil· sünilz. Bilyük boyda yabani otların 
ıen hayli yurttaş gördUm. Biletçiler. yeşillendirdiği bu metrhk kUçiik ar -
yolcuların edlmetle inip binmelerini salar birer mezarlık olmaktan çrk -
temin etmek vaziff'slle mlikellef de· mış, bakrmsrz, rssız, harap hnlle. 
ğil midir? \'atmanın keyfi hareketi. rile giize ·arpmrva 'başlll'mı tır. Bu 
biletçinin ihtiyatsız zil çekişi yUzUn- /mezarlıklar, ya diiıcltilmelidir, yahut 

den vuku& gelen kazalar üzerinde daha münasip yt rlcre nakledilmeli -

, 

dir. 
Bence düzeltilmesi, tanzimi en iyi 

çaredir. Fakat bu da para, tahsisat 
işidir. En yakın bir zamanda dilzgün 
görmek istediğimiz bu küçük mezar
lıkların imarı için esaslı tedbirler a -
tınmalrdır. 

Bundan bir müddet evvel, bu nevi 
mezarlıkların büyiik mezarlıklara nak 
!edilerek boşalııcak arsaların tanzim 
olunacağı söyleniyordu. Evkaf iıla;e 
sile belediyeyi karşı karşıya alaka -

dar eden bu işe bir hal formtilü 
bulmak zamanı gelmiştir art.ık. Ne 
dersiniz ? ,, 

• 
CEVAPLARIMIZ: 

Fatihte Şifahane sokakta 38 nu -
marada I..lıtfi Eyüboğluna: 

"- Anadolu tahvillerı hakkındak 
mütaleanız doğrudur. Bu iı;ıi gUnU 
r;-ünilne takip ediyoruz. An~nk. nı 
eele ii:r.<'rınrll' hPniiz bir karar \'Prit
mlş dcği'dir. Alınacak haberi ri bu
tün tRfsilatile gazetemizde bulacak
sınız." 

{ Tarihi Dedikodu 

Ateşten Arzıhal 
-3-

M ilfuJi J 6G6 da bir Lıgiliz mU
\ crrllu ~dit-ti. lıııpamt-0rıuJc 

ı tarihini A Hı l\lt'Jıınct dC\ ruıc kat.far 
I .>azdı. Kitabı 1uı,:ıl!zce ulamı, ı 006 da 
i IJasıhlı. J(jj(j dıı da kltnhııı l•raıısıwıt 
: h•n•üıııcsi Aıııstt•rdaııw 'da iııtisar et
i ti. Fransızca ııiisluısuıııı adı: 

1 

Uistoire l'rt- eut dt• !' J<.:ıııııirc Ot _ 
toına..ııt•ılır. mı.a, t isıııhıdcl.i l.ıu fu -

l giliz nıih errilıiııirı t'Sf'riııde diki.ate 

1 

dı·~cr hir çok 11mlfı,1ıat \ardır. 
• \ ' t• hu m.ılfımnt lnra hiçhir tarih 

1 kitabımızda tes:ufüf edilınc1 .. 
1 • 

l ~ftosf'lii, fükn\t, l'ıldır.ım He~azıt 
deninılt•n bahsPdt>rkPn ıler ki : 

"Yıldırını Ue~ azıt \'cı:ı-dik \'C lfa
gozp l'iiınlıııri.) ı•tlcri ile kın ga etti: 
gn lip ~ı·ldi; alınan ~ Prh•r ~eri veril • 
dl; h lıir lın rn!.' nnıkıt\l'll'ıuınwsi i'e 
bitil. Fıılmt lıarııç, \n~I, tazminat 
bir d('fa) n nınho.;ııs olınnılı. \'f'ncclikll. 
lf'r, Rngozeliler dı•utnılı surettf' Yıl -
dırıııı Uı•J nzıtn sem•lil< bir Hr~I \'f'r
mt') i tanhhüt ı•ltiler \f' prk çok sPne. 
lf'r 't•rdiler. Sebebi nedir? Bilir 11ıisL 

• 9 
nız .• 

Yıldırım He.' n1Jf ele\ rinde Vf'JJP -

dikf~', kiılıin, .'ani fah•ı hir papnz 1U
J111r et ti. nu J>:l(lfi7. ) ıldıı.a 'e hurra 
haktı. Tiirklf'rin ileride korkulaenk 
bir kll\' r.te sahip olac.aklarını, on _ 
!arla i)i geı;inınf'lnl lftzınıı.:-elcli;llııl 
l'c•nNJik hiiklınırtiııı• hn si) r: ı•tti \'r.. 
neclildiln ıle daimi lıir wrgi wrınf'ği 
.kaimi ettflı•r 'o rahntl:ırıın tı•ıııin e
dt•rı>k tit'arct lrri Ilı• ıııc·s~ul ohlıılar. 

Mün•rrih Hil\H\ t, hirçok Tıirlc ta _ 
hirlf'rhıi cfo ele nhnı<i ,.,, hu tnh:rıertn 
men~elt>rinl gôsterıni tir. l\lp.,('ll\: 

Pa<lisalılarm sndrn7.nınlnrn ne için 
"Lfıln,. ılediklf'riuin ebeblni ıı.ö~·lo 
anlatır: • 

''PfüJic;aJıl ırdnn birinin selu:ade • 
li~lndı• hir lfı•usı 'ur<lı. ~•Mt7.ncle pa.. 
dişaJı nlclııl\f an sonııı hu ı;lhı ıln Hzf
iızam olılu . Fnkat ııadisuh esl<i iıclf\ti
ni homıadı. S.ıılmzıınıınn nıa olara4c 
hi1ııJı etnıı kte dernın t•fti \r. Rıtdra _ 

zamlara "lflla,. lık hundan ~t'hli.,. 
Diliıııiıdf' hlr de "lf•\ eııt,. fahlrl 

vardır. Hlka, t huıııın i , tlf'r ki: 

"l..e\ ent kelhııesı J./ 'antc 'tan ge.. 
Jir. Osman TUrkleri dt'nizcflfğe 
ba!jladrkları 7..anıan bir <'Ok ı;;arklJ 
~t'mlciler kullandılar nu ~arklı gemi
ciler "l.~unt-0,, lnrdı. J..e\8nfe tabiri 
~itglde "leH•ııt,. oldu \ c fllrlü ttir:lü 
.nıfıııala.ra geldl.

11 

• 
Uika\ t alim bir mlıstf' ıik idi \'8 

hı~mz krallığı lst.nnhul sefaretinin 
1>1r kfıfilıi idi .. lUı•nııırl)f'ti esıuısında, 
Toplrnpı snra.n ınii falıılimlerindoo 
1.tıJıli hlr l'ahmll,, e f• ııdiıf etti, Bu 
l'ahudi A wı Sultuıı l\lehnıet 7.nma • 
nında ) npıl:uı nkırılımn birinde e~fr 
dii~ıniisfii. Topl.npı nrn~ ırııı P.Sİr o
larak ~irnıl ti. Gii:r.el frnn!iızen bilir
di, de,hıtin hiifıiıı t klliıtma \fı.kıf. 
tı. J<Jsaret 7.aınıuıı on r-kiz ~nevi 
lııılıhı. Sara~ tef kiknt1 ile tifrı>nın°iş 
oJılııkla rım mı,n, ta o~rf't1 i Ulliın tın 
tarihi mühim hir eser oldu. 

• 
Oelclinı nfrştf'n arzıhal vr.nneJc 

hahsiıw : 

"Rı•ıı ıııasl:ı lın fı <lf'\ l~·t için h:ışı -
ma ha.sır ) ıılmrını .. tnhirhıin mano -
sını Uik:wt ta izah ('()n , (' hıı mii • 
na ... ebrtle lılr de \&k'ıı ıııılatır, \ ak'a 
şudur: 

"AH·ının sultnıınh sırnsııı<la tstnn
hul limanına on iiç lıı~lliz ~emlsl ~el
miş. Gemilrr ı.rn) Pt kıymetli tilcear 
eıo;~ asi) le cloluymu'i. \ cziri17.amın 
hırs 'e tıını:ıh ılnmıırlıı.n 4mh:ırnıış. 

Her on üç J,;"rmiııln ele es) nlarıııı mil. 
AAdf'TP.)e kalknıı~. tııı,iliz knpfnnlan 
i e c:are bıılanınnıı!ihr, H·ıiriazıınıı 

.) aparağı ıniısa.df'redcn \ :tzgeçirr.me
mişler. 

Son tıir çare olarnk pndlşnhn hali 
hilılirnıe~e knrar \'l'rmi ler. Padi"n • 
ha hali bihlirnwk ise ancak başa 

hasır ·' aknıul<la olur. İııgllb: knphrn. 
lan hu ft•hlikf'li O) ııım ı:fri~t'lnenıis -
lt>r. Rnsa hasır ~-ıtkncak ) erdf' ~rml
lerin ı:nnııklıklarırıa ınaııı:.ıll:ır çıknr

mıslar. JUanı:allnnla uınktnn ı.-;fıil _ 

nilr ale\ll atC'Sler )akmıslar \C "pa. 
dlşah on ile; geminin birden çanaklı • 
ı!ınrla aff"Ş ) andıt:mı ~ıirUnrf' elbette 
halJmb:I !llordıırur,, demisler. VezlrtL 
zam, Sara) bıınııı iiniiıııle , atan ~e • 
milf'.rln ateş rnktıklanııı dıırıın<'a fe
lisn diisnıiiş. Ilı- !<sız isin pndisnha 
akseder~~indı-n Url<ercık hemen fnı;:f. 
liz _ı:omilerine h:dH'r gCinderml , " 
mlisadne ni)·etlnılen vnzgr,çti~lnl 
bildirmiş •••. 

Abdürrahman Adil tREN 

.. 
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Avusturya Mi ı· Ta .. j 
kımı Fransa)ı Yendi! 

AVRUPA 
1 

TAKIMINJN 1 
3.R OYUNU 

ilk devrede 1-1 idiler, 

sonunda 1-2 
Avusturya kazandı 

Pariste yapılması kararlaştırılmış olan Avus

turya - Fransız milli takımlarının futbol maçı, 
kaç gündür merakla bekleniyordu. Nihayet dün 
iki takım Pariste karşılaştılar. Avusturya ta
kımı, en seçilmiş oyunculardan mürekkepti. Bu
na mukabil Fransız milli takımı, nisbeten genç 

oyunculardan teşkil edilmiştir. Avrupa spor me
raklıları bu oyunu, b~r tezat nümunesi olarak 
telakki ediyorlardı. Çünkü, futbolde harikalar 
yaratmış olan Avusturya milli takımını!} k"':-şı

sında, Fransız milli takımının genç oyuncuları
nın nasıl bir netice alacakları cidden meraklı bir 

mesele idi. Nihayet dün iki takım Pariste kar

şılaştılar. /falya ile geçende yaptığı moçfan bir görünü~ 
=======---====--=:".: Dün hava çok ".Jozuk olduğu için 

radyolar, fena işliyordu. Bilhassa 
Fransız istasyonlarının bu maç 
hakkında verdikleri tafsilat tam 
manasiyle alınamıyordu. Paris is
tasyonlarını teker teker aradık. 

Dün saat dört buçukta Radyo Pari 
maçın tafsilatını vermiye başladı. 
Fakat hava şartlarının fena olma.
sı, bizim bu tafsilatı tam olarak 
olmamıza engel teşkil etti.· Bu se. 
heple Paristen vazge~tik ve gece 
Strazburg ra<lyosunu bularak, onu 
dinledik. Maç hararetli ve zevkli 
olmuş, her iki takım mütevazin bir 
oyun oynamış. Ilk devrenin neti
cesi 1 - 1 beraberliktir. ikinci dev
rede Avusturya milli takımı daha 
baskın ve kuvvetli bir oyun oyna. 
mış, Fransız müdafaasını çok sı

kıştırmış. Fakat buna rağmen A
vusturya milli takımı fazla gol çı
karmak imkanını elde edememiş. 

tir. NGticede dünkü maçı Avustur
ya takımı 2 - 1 gibi hafif bir farkla 
galip olarak bitirmiştir. 

Dünkü maçta Avusturya milli 
takımında mevki alan oyuncuların 
mensup olduklıITT klliplcrin ismini 
parantez içinde veriyoruz: 

Schmaus (Austria), Scsta (Ra
pid), Raftı Smistck (Austria), A
damek (Vienna), Riegler (Austria 

Nousch ( R a p i d ) . Sin • 
delar (Austria), Stroh Vierth, 
Jerusalem (Rapid), Biuder (Aus. 
tria). 

Pek iyi tamdığrmız, artık geçkin 
bir hale gelmiş olan Gesvovde de 
Avusturya takımının ihtiyatı avni 
zamanda masnjcısı olarak, Parise 
Gitmiştir. 

-----
Uç üncü 
Kır koşusu 

Dün yapıldı 
Dün havanın mütemadi surette 

karlı geçmesine rağmen ıstanbul 

atletizm ajanlığı tarafından tertip 

edilen üçüncü kır koşusu Veli E

fendi çayırında yapılmıştır. 
24 atletin iştirak ettiği 3000 met 

re koşuda 6 puvanla biriinciliği Hal
kevi takımı, ikinciliği 19 puvanla 

Galatasaray takımı almıştır. 
5000 metre koşuya 9 ı:..tlet işti

rak etmiş ve yıne 6 puvanla Hal. 
kevi takımı birinciliği almı§tır. 

iddiah b ir 

ro yonellik 
FUTROLÜ 

•• • u yo muş 
1 ID ... AL Bf R KJı.Lt:CI 

futbolün bilhassa 

1 
Bizde de 

idari taraflarım çok iyi kavradık 
larını sanan birçok mütehassıs 

vardır. 

Bir fikir ve yahut Türk futbo

lüne verilecek yeni bir veche 
ortaya atıldığı zaman o müte
hassıslarımız hemen söze karı -
şırlar. Son zamanda profesyonel
lik meselesi meydana çıktı. 

Bizim meşhur mUtehassısla

rımızdan birkaçı hemen söz alıp 
profesyonelliği afaroz ettiler ve 
futbolümüzü ilerletemiyece~i -
ni yazdılar. 

Bizim profesyonel olab'lecek 
ne paraca, ne de teknikçe takı
mıınız yoktur, deselerdi, bir fi -

4 

kirdir, deyip geçerdik. 

Fransa k;ılecilerinin en meşhuru 
Sıçramak, kalenin her noktasına 

hakim olmak ve gol kurtarmak hu
susunda gt:.'nlıj bir kabiliyet sahibi 

olan bu delikanlı ideal bir kaleci 
olarak telakki ediliyor. 

Fransa • A m anya 
M iUi Mac;ı 

Almanya Futbol Federasyo

nunun önümüzdeki mevsim için 

hazırladığı beynelmilel temaslar 

serisine göre Fransa - Almanya 

milli futbol takımları 21 Martta 

Studgarcl'm Hitler stadında kar

şılaşacaklardır. Bu maç için Fe-

derasyonun piyasaya çıkardığı 

Her şeyi evvelden sezen ka
hinler tavr:le konuşanlara sanki 

cevap veriyormuş gibi tesadüf 
eden bir mülakat gözüıniize iliş
ti. 

A vrupanın en fazla futbol
den anlıyan idarecisi ve A vus

turya futbolünün kırk senelik 
temel d:reği olan meşhur May
zel ne diyor biliyor musunuz? 

Fransız futbolü kabul ettiği 
profesyonellik sayes:nde kısa bir 
zamanda çok yükselmiş ve çok 
kuvvetlenmiştir. 

B "zdeki mütıehassıslar bu 
kat'i ve tefsir götürmez sözlere 
karşı ne buyururlar acaba? ... 

İzmit Akyeşilsporun 
Kongresi 

lzmit, (TANI - Akyeşil spor ev-

velki akşam senelik kongresini yeni 

mahfelinde yapmıştır. Toplantıda 

klübün fa11ri reisi General Mı.irse! i

le Alaykumandam Fahri bulunmuş. 
!ardır. 

Müzakere çok hararetli olmuş, 

mmtaka heyetine bilhassa mmtakn 

b~kanı Nccatiye hareketsizlığinden 
dolayı hücum edilmiştir. 

~kan, dört senelik müddet zar-
Boks macıı fında bölgeye hiç bir suretle faydalı 
Galatasaray kHibü boks şubesi ta. bütün biletler ·satılmış olduğun- bir spor hareketi temin edememiştir. 

rafından tertip edilen iddialı boks dan Federasyon stadın 7o,OOO General Mürsel çok alkışlanan söyle. 
maçı dün akşam klübün salonunda kişi alacak şekilde tevsiine karar vinde, hükumetin spora verdiği e -
büyük bir kalabalık önünde yapıldı. vermiştir. 40,000 bilet seyyah- hemmiyeti ve gençlerden beklediği 
Ve Galata.sarayın eski atletlerinden !arın da bilet bulabilmelerini te-
Haldun ile Kemali bir iddia yüzünden min için son haf ta piyasaya çı -

faaliyeti tebarüz ettirdikten sonra 
idare heyeti intihabına geçilmiştir. 

karşılaştılar. karılacaktır. 
Dört ravunt üzerine kararlaştırılan Al . 11~ k t k"l Yeni idare heyetinde emniyet mü. 

müsabakanın ilk devrelerini Haldun man mı 1 ta nnmı eş 1 dürü Şerif Nimet reisliğe, Ayşe, Fev_ 
bfıkim geçirdi ise de son ravuntlarda edecek oyuncular şimdiden mü - zi, Halil Salfıhatti,n, Fehmi, Ta.hir, 
Kt:.'mali faik dovü§tüğünden sayı he- teaddit antrenörler nezaretinde Nazmi, Zeki, HulO.si azalıklara seçil-
ıabiyle galip sayıldı. calısmıva başlamışlardır. mişlerdir. 
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Şöyle Bir Hasbihal 

Eski Dostları 
aram neden acı ? • 

[ Yazan : Burhan Felek J 
' Şimdi içlerinde, müsabık olduklan vakitler kendile
rine adeta lalalık ettiğim gençlerin de bulunduğu gü
re~ federasyonu benim spor hayatımda en çok mü • 
nasebette bulunduğum, en çok alakadar olduğum 

bir müessesedir. Çünkü bir taraftan güreşin bugün 
memleketteki yerleşmesine çok hizmet etm~ olan A
nadolu klübünün o hizmet senelerinde reisi idim. 
Haddizatinde güreşi de severim. Ve bunun bir sınıf 
halkımızın en kabiliyetli bir sporu olduğuna da inan
mı§i bulunuyorum . 

Bundan başka Güres Federasyonu erkanı en eski 
dostlarımızdır. Buna rağmen bugün bu federasyonla 
nramız şeker renktir. Gerçi okuyucularımızı alakadar 
etmez gibi görünürse de bu eski dostlarla aramızın 
açılmasının sebeplerini burada yazmak samimiyet 
icabı \'e güreş hakkındaki sözlerimin kıymetini gös _ 
tcrmek noktasından bir zarurettir. 

Sözlerime başlamadan burada bir ufak para.'llez 
açacağım: 

Benim spor işlerini, olimpiyat hesaplarını kıritil< 
etmemi teşkilattan çıkarılmış olmama veya olimpi • 
yatlara iştirak ettirilmemiş olduğuma atfedenler ya 
gayri ~ahihtirler; yahut işlerin iç yüzünü bilmiyecek 
kadar gafil. Çünkü: 

Son kongrenin ittifakla işlerimi tasvip etmi.~ ol -
masmn rağmen benim teşkilattan ayrılmama sebep 
ıahiren federasyonların Ankaraya nai<li. benim de o. 
raya gidemeyişimdir. Hakikatte ise atletizm lehine 
yapmış o'duğum bir şahsi mücadeledir ki sırası 

gelince onun da ne olduğunu vesikalariyle yazaca -
ğım. 

Eğer ben iğbirarla tenkit etmek yolunu tutsam 
o şahsi mücadelede sinsi roller ifa etmiş ve bugün 
teşkilatta maddi menfaatler temin ederek oturmak_ 
ta bulunmuş olanlara çatardım. 

Olimpiyatlara götürülmememe gelince ha.mdolsun 
st:.'nede bir iki seyahat yapacak kadar dünyalığını 
vardır. Nitcidm son olimpiyatlara kendi cebimden 
ve eşimle birlikte ne şartlar altında gittiğimi 'de 
orada bulunanlardan bugün bana çatan meslekt~ 
gözilyle görmüştür . 

Bundan başka teşkilatta benimle birli!<te çalir 
mış olanlar da bUirler ki bugün bu sütunlarda ~aPo 
tığım tenkitler, te~kilat içinde iken . yaptıklarıııtl 
nazaran çok hafıftir. Onun ıçin kıritiklcrimc kıırf 
artık bu yanlış saçma mukabeleden vazgeçrıı~ 
münakaşalarımızın kıymeti namına çok şayanı terııeıı. 
nidir. 

Bu istitrattan sonra Güreş Fcderasyoniyle nraJtlıJI 
neden açıldığını anlatmıya başlıyorum: 

Ben eskiden ikinci reisi olduğum Güreş I<'ederasY00 

niyle alakamı kestikten sonra belki dört beş sen• 
evvel - Dinarlı Mehmedin babası (Yusuf Hüseyill) 
ismindeki pehlivanı 100 lira aylıkla serbest güreş ınıJ
allimi olarak kullanmak imkii..nlannı hazırlamıstırı> 
Umumi merkez bütçesine bir tecrübe müddetı oıar ık 
altı aylık tahsisat koydurduğum gibi, Kararabeyde 
oturan ve Amerikada 18 sene serbest gilreş yapınJŞ 
olan Yusuf Hüseyin pehlivanı da yüz liru aylıkla ~ 
nadoluda dolaşıp istidat!!. gençleri toplıyarak yetır 
tirmiye ikna etmiştim . 
Güreş Federasyonu o zaman bu teşebbü~ hiç uti· 

fat etmedi. Hatta serbest güreşin Greko _ Rurııeıı 
sistemini öldüreceği hakkında bana karşı yapılan ncıı.. 
riyatı da hoş gördü ve bu teşebbüs o zaman aırnınet• 
uğradı. Aradan yıllar geçtilrten sonra yani 0IiınP1• 
yatlar arifesinde bizim eski arkadaşlarda bir serbest 
güreş hevesi ve ihtisası peyda oluverdi . 

Ve bu hevesle olimpiyatlarda serbest güreşe d• 
tam takımla iştirak kararı verdiler. Ben o zaman bL'
nüz teşkilatta idim. Yalnız olimpiyat gürı:.ş hazırl ~ 
için 25 bin lira istiyecek kadar hesabı geniş tutan bıJ 
eski arkadaşlarla bu münasebetle biraz roostim. 

Bemi tivç 

Bizde o ana kadar ne mıntıka, ne dE' Türkiye b·r"ıt• 
ciliği yapılmamış ''e klüplerimi?.de h;çıbir zaman tat• 
bik olunmamış ( hftla da tat"oik edilmiyor ya!) ol~ 
serbest giireşe tam takımla .iştirakin doğru olmadı/i16 
m ileri sürdüm ve münakaşalarımız sırasında bizil1l " 
kilerin serbest giireşi nerede ö~'l"enmis olduklarını d: 
sormak zaruretin \de kaldım. Bana bu işi (ser~c:l 
gllreşi 928 olimpiyaclwda Amsterdamda gördüklc:iJl 
ve öğrendiklt'rini) söyliyecek kad r basıt t ~ 

---~~-=- --~ den -e. '<l arkadaşlarla ıı:ıc ayı>-

M On fana 

Londrada yapılan ve Amerikal ı Mo ~.tan~'nın r ııgiliz Berni Livç'e 
mağlubiyeti ile neticelenen dünya tuy sıklet şampiyonası maçından 
sonra galip lngiliz Filipinli Amerikalı rakibi ile kucaklaşıyor. 

lstanbul muhtelit 
takımı Atinaya 
davet edilecek 

Yunan federasyonunun bu seneki ""it:=~============
z.nıit ve Adapazarı Maçlarında futbol mevsimi için hazırladığı prog-

ramı geçt:.'nlerde bildirmiştik. · · · · İtirazlar . . . . . . 
Son gelen Yunan gazeteleri bu Kocaeli mmtakasını tc,1kil eden 

zengin programdan ayn olarak Sof- Adapazarı ve lzmit gruplarının sona 
ya ve lstanbul muhtelitlerinin Ati. ermek üzere olan lik maçlarında ida 
naya davet edileceğinden bahsetmek.- ti ve teknik bakımdan birçok kusur 
tcdirler. 1 • . • . • • 

Sofya muhtelitinin mali şeraitler- ~r zuhur ettıgındcn bu husustakı ı-
de ufak bir değişiklik yapıldığı tak_ tırazlar hallolunmak liLere futbol fe 
dirde Atinaya gitmesi tahakkıuk et. derasyonuna havali;! edilmışti. 
miştir. Federasyon son içUmaında Adapa 
Ayrıoa Jstanbul muhtelitinin Ati- zı,rı klüplP.rinın itirazını tdkik etmiş 

nada 3 maç yapması için alakadarlar ve bazı noktaları haklı gördüğünden 
teşebbüsata başlamışlardır. Adaspor - Gencay arasıııdaki final 

Fakat bizim bu .1ususta diişüncele- maçının tekrarlanmasına karar ver
rlmiz. endişelerimiz vardır. Böyle bir miştir. Diğer taraftan Jzmit grupun 
davet ihtimali karşısında İstanbul da klüplerdeki oyunoulann tescil 
muhtelitinin ha.zırlanmıya teşebbüs vaziyetleri şlipheli görülmüş oldu -
etmesi lıizrm ve zaruridir. Halbuki ğundan oyuncuların nizami duruma 
böyle bir manzaraya veya knnıldan- girmesinden sonra maçlara devam 
mrva henüz sabit olmuş de~liz. edilecektir 

hıırıınıı basladı. re .. 
lkinci ayrılık noktası da ( 

0 
ter) in .1ahsi münakaşa yüzUnd~ 
savulup yerine değersiz bir adıt 

1 

getirilmesi oldu. Ben olimpiyat 
cYıJı 

larda bu iki noktada haklı oldllı:> 
mu gördüm. Bizim takımın en ktl~ 
vetli elemanlarının hile ser rtJ. 
güreşi bilmedikleri meydana çık 

1 
Bunların içinde en samimisi ).uı 

Be beÇoban oldu. Bar.~ şahsan: ( ~ 

yim ! Bize lstanbulda ayalcta f • 
tutarak yaptığımız güreş ıçin •'ı.Ş 

a·ıel'" te serbest güreş budur,. d~ 1 r-
Biz de öyle sandık. Halbukı ~
linde gördüh ki iı;. büsbütün btı ) 
§eymiş. Biz o güreşi bilmiyoru• 
diye hakikati ıtiraf etti · 

Belki soran bulunur ,,_ 
(Bu sözlerime karşı belki ?Je 1' 

sinli Ahmedin neden mu\'af~ 1 

olduğunu soranlar bulunur! ;,.. ~ 
met, Peterin Greko - Rumende ·~it 
tiştirdiği kuvvetli bir gUre~çı W 
Bütün serbest gi.iı eş mil nbak11

•00 
nnı • Fransız güreş fedcras) 1 

reisinin de söylediği gibi • Gr~k~I'· 
Rumen oyunlariyle idare etnııŞ pi 
Esasen ser'best güreste A. vrU el' 
nm güreşçi milletlerinin h~P51 

)l • 

henüz tekamül etmiş d .'.;ildı. A. ı.ı 1 

. met muvaffakıyetini Greko - nd 11 
mendeki bilgisine inzimam e r 

dtl . 
kuvvet ve cesaretine medytı~ et-

Bunu söylemezsek Ahmed~~ 5 
i

best güreşi mükemmel bildi~~ıı· 
nanmamrz icap eder. HaJbuk•. e. 
nun böyle olmadığını ilk söY1~~r· 
cek yine Me '"Sinli Ahmettir. l .. de 

.. . ld ~ scrlıf1 best gureşın ne o ugunu gU• 
bilhassa Amerikalı ve Macar 
rcşçiler de gö, dük. ~ 

928 de sadece bir emekletn.~ 
lan serbest ~üreş 8 senede ~ı~ 
(yağsız alaturka) diye ve bil rY 
bir 18.ubalilil:le ad taktığımız kcotf 
kucaktan büsbiitün ba~kn ve ı..if 

1'1 il 
ko . Rumen) den daha zc 
spor olmuştur. 

Fakat muğber ole/ular ti' 
iste· ben Berlinde blzinıkUe,..,. 

"' · ıcrtJ•· 
hep paça kaptırarn~< y('n'1 e ti 
ka<lar tafsilat Ve!'('r<.'k dil UnCt' ıf 
maalesef doğru oldu - mu ~e b dİ)' 
çocukların serbC'st güre biltn ~ 
!erini yazdıkça onlar bana fTlıt.I 
oldular · udi) 

(Arkası 10 urıc 



KADIN VE MODA . .. ·. . ' . . . ·- ·. . . . . 

HOŞA GiDENLER 

Bugünkü güzellik, husu-
siyet ve nefse itimat esas

rı üzerine kurulmuştur 
B ugün hoşa giden kadın

lar eski zaman ressam ve 
heykeltraşlarını istihfaf ile gül
dürebilir. Bugünkü telakkiye gö
re güzel olan kadını onlar o za
man hiç beğenmezlerdi. Nite
kim o zaman güzelliklerile meş-

' hur olan kadınların bugün kimse 
yüzüne bakmaz. Mesela ( 191 O) 
senesindo~i güzellik telakkisi ara
dan 25 sene geçmiş olmasına 
rağmen bugünkünden büsbütün 
başkadır. ( 191 O J da kadınlarda 
tabii güzellik aranırdı. Yüz hat~.a
rının intizamına, burunun duz
günlüğüne çok ehemmiyet verı
lirdi. Ağzın küçük olması saç
ların tabii renklerini muhafaza 
etmeleri, yüzün boyasız olması 
güzellik evsafından madut idi. 

t Vücuda ehemmiyet verilmezdi. 
Kadınlar hemen hemen hiç spor 
yapmadıkları için vücutleri şiş
man lapacı ve adalesiz idi. Son
ra o zamanın modası olan sımsıkı 
korsalar beli incecik ve kalçala-
rı geniş gösterirdi. • • 

bir kadın onu küçük göstermeğe 
çalışmamalıdır. Bilakis onun ta
bii şeklini mu haf aza ederek bo
yamalı güzel ve temiz diılerle o 
büyük ağzı bir hususiyet yapma
lıdır. Küçük gözlü bir kadın ba
ıan ahu bakışlı bir dilberden da
ha cazip olabilir. 

G üzelliğin ba~lıca evsafi 
da nefse itimattir. Si

lik bir tavır, çekingen bir yürü
yüşle bir kadın göze çarpamaz. 
Güzelliğin yüzde ellisini insan 
kendi kendine meydana Cjıkarır. 

:· ... ··· ·······- - ............ ·: 
! Altı Yaşında İ 
Kız Çocuğu ! 

. . i 
·······• lç ı n _ ......... 

Zar:f Bir örgü 
e lb ise 

Kendisini güzel bilen bir insanın 
hayatta yürüyüşü oturuşu bam
ba§kadır. Eğer yüzünüzde göze 
çarpacak bir hususiyet yoksa tav
rınızla göze c;arpmağa çalı§ınız. 

Vakur ve kendinden emin bir ka
dın daima güzeldir. 

Saçların da güzollik üzerinde;>. 

büyük rolü vardır. Saçlar adeta 

ba§ın üzerinde bir taca benzer. 

Onun için saçların azami dere
cede güzel ve göze çarpıcı ol
masına itina etmelidir. Koyu sa
rışın veya kestane rengi saçların 
hiçbir hususiyeti yoktur. Halbuki 
sapsarı altın gibi saçlar ve yahut 
simsiyah bir geceye benziyenler 
çok güzeldir. Kızıl saçlar da pek 
hoştur. Saçların tabii rengini bi
raz değiştirerek onlara hususiyet 

• vermek lazımdır. Velhasıl bugün
kü güzellik telakkisi büsbütün de
ğişmiştir. Boyasız kadın adeta 
giyinmemi§ bir kadın gibi görü
nür. Yüzün ve başın tabii güzel
liklerini takviye etmek lazımdır. 

Gözlerin yüzdeki herhangi bir 
noktanın saçların ve yahut tav
rın bir hususiyeti olmalıdır. Yok
sa mermer bir heykel gibi mun
tazam ve güzel olmak beğenil
mek için kafi değildir. Bugün 
çirkinlik artık yavaş yavaş orta
dan kalkmağa başlamıştır. Her 
kadının hoşa giden bir tarafı var
dır ve o malıdır. Yo sa bunu icat 
etmelidir. 

G üzclliğin mefhumu mun
tazam hatlar ve yalnız 

güzel renkler değildir. Bugün 
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FOTR 

VE 

TÜYLÜ 

YEN 1 

ŞAPKALAR 

2 - Çny santinde giyilecek mavi ve açıklı koyu 
ıu kırmızı tüyden yapılmış bir şapka .. Yukarıya doğ 
ru kalkık duran iri file vualetle bu şapka bir husu 
siyet knzanmaktndır. 

3 - Spor nıantosile giyilecek olan bej fötrder 
yana eğik bir şapka .. Hususiyeti alnın yanına ko • 
nulnıuş olan fötrden fiyongasındadır. 

güzellik, hususiyet original ol
mak canlı ve zeki olmak nef
sine itimadı olmak ile anlatılıyor. 

Sonra her kadın ayni şerait 

dahilinde ve ayni zamanda güzel 
of maz. Mesela bazısı spor yapar
ken saçları havalanmış yüzü kı
zarmış bir halde iken güzeldir. 
Bir başkası pek sü.slü bir gece el
bisesile daha caziptir. 

Velhasıl vücutta umumı bır 
ahenksizlik vardı. Halbuki şimdi 
büsbütün başkadır. Vücutlerin 
spor ve hareket sayesinde sıkı 
etli adaleli ve yağsız olmasına 
dikkat ediliyor. Cendere gibi 
lorsaları artık kimse giymiyor. 
incecik lastikten korsalara yalnız 
ismen bonziyen şeyler giyiliyor. 
Bu zamanın güzelleri ince narin 
küçük göğüslü genii omuzlu dar 
kalçalı uzun ve mevzun bacakj, 
olmalıdır. Yüzleri ise canlı origi
nal ve kendisine mahsus bir hu
susiyet sahibi olmalıdır. Yüzdeki 
herhangi bir kusur hususiyet teş
kil ederse 0 yüze çirkinlik değil, 
güzellik verebilir. 

Bu elbise Buklet denilen yün ile 
örülmüştür. Beden bir sıra ters bir 
sıra yüz yapılmıştır. Robanın ve el 
bisenin eteklerindeki sıralar ise bir 
ters bir yüz yüzün üzerine ters ter 
sin üzerine yüz olarak örülmüştür. 

1 GECE ELBiSELERi 1 
G üzellik nazarları çeken 

şeydir. Bunun umumi bir 
1_ 'd • • mı yoktur. Kendine 
ı;:aı esı, nıza 

b kt a laka uyandıran her 
a ıran, k' h h .. ld' Yüzünde ı er an-

l~Yb'guhze ı~y· etten ve original bir 
91 ır ususı .. 
teferruattan dolayı goze çar-

k d 
.. el bir kadındır. Ka-

pan a ın guz k ben 
lıba dökülmüş gibi her ese -
• . .. el sayılmaz. Her 
zıyen ınsan guz h 

5 
b'ır 

d' · e ma su kadının ken ısın H tta bilerek 
benliği olmalıdır. ~· .. bile 
tanzim edilen çirkin ır yul zb'I' 

mbaı o a ı ır. 
bir güzellik me t bir 

,. mun azam 
Bomboş manasız .. I b' "z 

k. can 1 ır yu 
yüze böyle ze ı ye .. ı 

·ı· Cansız guze 
tercih edilebı ır. ve 
bir kadın göze çarpmıya'nb'd' 

• t blo gı ı ır. 
sevilemiyen bır .~ 1 vıl cıvıl 

guze cı 
Halbuki daha a~ d daklı, bu· 
gözlü mütebessım ud b' La ' k t e en ır il -
run delikleri hare e h 'bi iç 
d .. 1• b'r saba gı 

ın guneş ı ı h desi gü-
k. lırın en açar. Es ı zaman l lık bek-

11 • d k" ve can ı ze erın en ıe a .. k klerin 1 B .. ku er e 
enmiyordu. ugun aradıkları 

hayat arkadaşlarında 1 1 k hayata 
başlıca meziyet can 1

1
1 

• biraz 
b vl 1 '- T b'" ·renk erı ag ı ıdır. a ıı • . üleryüz-
daha kuvvetlendirılmıı 9 ıe· 
I~, sıhhatli, güneşten r~n;~1·tab· 
kı gözlü bir arkadaş e .e kadına 
lo gibi güzel durgun bır evvela 
tercih edilir. Her h~ı~ın tetkik-
düı:ünecegvi ve sonra ıyıce !:U 

ı .,. ey , -
ten sonra tatbik edecegı k! ken-
dur: Herkese benzememe ' dan 
disi olmak. Hatta başkal~rın bir 
farkedilmek için en barız güzel 
noktayı bulmak, o nokta • de 

üzerın 
~eya çirkin olsun onun 1 n 
durmak. Mesela ağzı büyük 0 1 

Şişlerin eni 21 .. milımctredir. 
On - Aşağıda~ başlanıyor 162 

ilmik yapılıyor. 31 2 santimetre bir 
ters bir yUz örgüden yapıldıktan 
sonra bir santimetre birinci ör -
güden yapılıyor. Sonra tekrar bir 
buçuk santimetre ikinci örgüden 
tekrar bir santimetre birinci tek
rar bir santimetre ikinciden sonra 
bedenin örgüsü olan birinci örgil 
devam edilecek başlangıçtan iti • 
haren her iki taraftan iki santimct 
rede bir bir ilmik eksilecek bu !IU

retle 18 ilmik eksilecek. Ve (126) 
ilmik kalacak. Ve boy (36) santim 
olacak. O zaman iki taraftan (38) 

ilmik eksilecek ve şişin üzerinde 
yalnız 88 ilmik kalacak. Kemer ge 
çirmek için (6) ilmik açılacak. Bu 
nun için ilmikler sayılıp yediye 
taksim edilecek ve ilikler ikişer bu 
çuk santimetre uzunlukta yapıla
cak. Beş buçuk santim mUddetin
ce (88) ilmik örülecek kol yeri aç
mak için 1 defa (6) ilmik ve (6) de 
fa (l) ilmik bırakılacak (64) il • 
mik kalacak (52) santim uzunluk 
olunca ortadan on iki ilmik yaka 
açılacak 3 defa ( 1) ilmik iki sıra da 
elbisenin boyu (55) santim olunca 
omuz yapılacak 4 defa da kalan 28 
ilmik yapılacak. 

Elbisenin arkası - Tıpkı ön gi
bi 47 santim örülilnce elbiseyi or
tadan ikiye bölerek evveli bir tara 
tı sonra öteki tarafı örmeli omuz 
ön gibi ~ santim olunca yapıbr. 
Beşinci sırada yaka açılacak kalan 

(11) ilmik birden yapılacak 
Yaka - En genif yer olan &fa

ğıdan başlanır (220) ilmik bir bu
çuk santim ikinci örgü yanm san
tim heder. örgilsil (1) santim ikin
ci örgü sonra beden örgilsUne de
vam işlerken eksilmek lazım (14) 

ıantim genişlikte 220 ile başhyan 
yakada (80) ilmik kalmuı lizım
dır. 

Lacivert dantelden gece elbisesi. ctckl<'rinde yine liıcivcrt satenden 
çizgileri vardır. Belinde büyük tokalı geniş bir rugan kemer vardır. 
Bu elbise bilhassa uzun boylu bir kadına yakışır. ÇUnkü eteklerin bi
risi uzun birisi kısadır. Ve boyu kel!cr. Kısa boylular böyle bir elb).. 
ae giymemelidirler. 

.. 

Aşçıbaşının 
. Beyinli Börek 

Yufkaları hcpsını a,>ni Şl'kilde ve 
aynı buyUklUkt kesmeli. Beyni iyi 
ce yıkayıp Uz ımdekı zarı çıkart -
t.ıktnn sonra tahtanın üzerinde kl's 
kin bır bıçakla ıj ıce kıymalı ve 
kızgın sadeyağınm içinde bırnz ka
vurmalı beyinler pişin~c ate ten ın 
dirmcli içerisine rendelenmiş grav
yer peyniri ve ince kıyılmış dere o
tu maydanoz ilave edıp hazırlanan 
yufkaları birer kere dövülmüş yu
murtaya batırıp içerisine bu beyin
den birer parça koymalı kcnaı !a
rını kapayıp gevşek ge,·şek sarıp 
yumurtaya bulayıp gnlctaya da ba
tırmalı kızgın \'CJetalmde kızart -
malı. Sofraya sıcak sıcak getir • 
meli. 

Buöda Pitmit Dana .. 
Bir kılo dana eti iki tane kere -

viz ikı baş prasa Jkl tane ha \'UÇ UÇ 

tane san patates bir baş şalgam bır 
buyuk dilım bal kalağı bir demet de 
rcotu. 

Eti yıkayıp bUyilkçe parçalar 
yapmalı bır toprak tcnccrenın ıçc
rısıne koymalı hazırlanan sebzele -
n de büyükçe doğrayıp ete ilave 
ctnıelı dereotunun yarısını ince 
kıymalı diğer yarısını dal dal üzc
rıne koymalı bunun içcrisıne iki 
büyUk ilikli kemik te ilave edılirse 
daha iyi olur bir miktar tuz ve bir 

kahve fincanı 11u da koyup tencere 
nin ağzını hamurlayıp ağır ateşte 
iki saat kadar bırakmalı. Sofraya 
getirirken kapağını açıp tencereyi 
bir peçeteye !larmalı. 

1 irmik Tath11 
· r Bir çay fincanı irmik bir çay fin

canı un bir çay fincanı küllU su 
200 gram tereyağ bir litre süt ya
rım kilo şeker sekiz yumurta. 

SUte tcreyağını ve ktillU suvu 

TAN 

1 

' 

1 - Kokteyf parti· 
lorinde giyilecek olan 
siyah fötrden çok o
rijinal bir şapka 

Bu şapkanın te 

pcsınde yumuşak 

ti.iyler vardır. Vı 

oilhassa uzun tuva -
letı tistiindeki işloıne 

ler çok zariftır. 

Tavsiyeleri 

Yemek listesi 
PAZARTESi - Kuzu bu 

du fırında patateslı, zeytı 

yağlı taze bakla, nohut!. 
plav, telkadayıfi. 

SALI - Bezelye çorbas 
mıdye salması, ıspanak ka 
vurması, hurma tatlısı 
ÇARŞAMBA - Paça tlrio 

terbıyelı, etli prasa, zeytin 
yağlı yaprak dolması, Sava 
ren 
PERŞEMBE - Tavuk ka 

tesı. ebegümeci, tavuk ciğer 
lı plav, portakal kompostosu 

CUMA - Patatesli omlet 
salata yaprağile et dolmas 
gravyer peynirıle makarn 
baba tatlısı 

CUMARTESi - Un çorb. 
ı, kuzu pirzolası. zeytin yar 

lı lahana sarması, aşure. 
PAZAR - Dana rostos 

fasulye pılakısi, ~ehrlyeli pi 
pekmezli su muhl\llebisi. 

koyup ateşte bırakmalı un ile ir • 
miği iyice karı tırmalı ve bu sUte 
ilave etmeli. Ate te hamur olun • 
cıya kadar pişirmeli. Sonra ocak· 

tan indirip soğuduktan sonra yu • 
murt.alan bir kaşık panpulver kı 

yup karıştırmalı. Fınnın t psisini 
yağlayıp bu hamurdan ayni bUyUk 

lükte yuvarlaklar yapıp ortalnnna 
birer badem koyup fınnda 40 daki-

ka kadar bırakmalı. Fınnda pi tik
ten sonra kaynnmıf furubu tatlı
nın üzerine dokmcli. Sofraya ge • 
tirirkcn arzu edilirse kaymakta llA 
ve edebilirsiniz. 
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Nazillide köy kalkın-; 
ma işweı·i ağır ~idiyor, 
N azilli, (TAN) - Köylerde kalkınma savaşı, Na

zıllı bölgesinde layık olduğu önemle ele alınma
mıştır. Yurdun bırçok yerlerinde, mesela Trakya mm
ta.kasmda kalkınma planları ~oktan ve dikkatle tatbike 
başlanmış, hatta beş sene sonra köylerin alacağı şekil 
taayyün etmış olduğu halde, Nazillide bu hususta gevşek 
davranılmıştır. En hücra ve küçük köylere kadar hiç 
usanmadan birer birer gezilip tetkik edilerek ve ilerisi 
düşünUlerek köyün içtimai, iktısadi ve kültürel varlı. 
ğının gelişimi mahallinde tesbit olunmak suretiyle tan
zim edilmesi icap eden köy planlan, Nazillide bir iki 
köy katibinin eliyle bir kalemde hazırlanmış ve bir ta
mim gibi köy rnuhtarlanna birer tane günderilivermlş. 
tir. Bilfarz Hamzallı köyüne gönderilen planda: 93i -
Telefon tesisatı, tarla, damızlık boğa, kahve .. 93S - A. 
rık tamiri, parti binası.:. 939 - Okul avlu du\•arları .... 

910 - Okul odasının inşası.. 941 -

Muglanm 

Umumi 

Manzar~ sı 

1 

TJlW 
Bitlisin imari 

çahşmalan çok 
yakında başhyor 

--ı Bitlis, (TAN) - Vilayet, imar ve inşa işleri 
için çalışma mebdei olan ilkbahara dolgun bir 

faaliyet program:ıe girmeğe hazırlanmaktadır. 
Geçen gün Vilayet idare erkanı İlbayhk ma

kamında her ay yapılan ictimalarım aktetmiş
ler, şehir ve vilayet işleri hakkında yeni karar

lar vermişlerdir. Bu arada B tlisin elektrikle 

tenviri karar altına alınmı~tır. 

Evvelce tesbit edilen yerde bir de mezbaha ya

pılacaktır. Şehir için bir plan tanzim ettirilmesi 

ve inşaatın belediye kontrolü altına alınması <la 

karargir olmuştur. 
Akşam gazetelerinden biri Bitlis muhabirine atfen, 

"kardan yollar lmpandıt;rı için postaların Diyarbekirdcn 
at sırtında gönderildiğini, evrak ve paketlerin pos
tadan ıslak çıktığını, Bitlistc hayatın söndüğilnü ve vak-

8 

Erzincanc/a bir cadde 

Köy yollarının inşası gibi ma'l:ieler 
yazılıdır. 937 bütçesi 2140 lira olan 
Hamzalh köyünün beş yıl sonraki ih- ı 

tiyacı bu değildir. Yapılan bütçe ile 

p!an biribirine uymamaktadır. 937 

senesinde gösterilmiş olan telefon iş

lerinin tutan esasen 936 da ödenmiş. 

tir. Köy tarlası 935 tenberi açılıp isti

fade edilmektedir. Ar:ık tamiri, köy 

yollarının ıslahı gibi kayıtlar köyün 

müstakbel inkişafı için tasavvura de

ğer §eyler değildir. Vakıfane bir plan 

Ha.mzallı köyünü be§ yıl sonra bir 

numune köyU derecesine yükseltebi. 

lir. Hamzallı köyünde henüz bir içme 

suyu, bir cümhuriyet meydan1 ve a

nıt, köyü ilçeye bağlıyan düzgün bh 

cadde açılmış değild~r. Mevkii, sel 

tehlikesine maruz olan köyün tedri

cen demiryolu kenarına doğru inkişa.. 

fı zaruridir. Bunlar, ilk düşünülecek 

ecylerdir. Bereketli köyU için hazırla. 

nan plan da aşağı ~'lllkarı bunun gi-

Muğladaki elektrik 
fabrikası bugünkü 
ihtiyaca kafi değil 

IT 
--::-ı ti müsait olaıılanl'! evlerini sıcak bel 

-----------, 1 delere nakletmekte olduklarını" yaz-

1 

ırıRsa da bunların aslı yoktur. 
Ay d 1 n Posta idaresi, bugüne kadar ıslr.k 

gdmiş bir madde görmediği gibi bu 

Erzincan 
köylüsü 

de topra 
istiyor 

bidir. 

Köy kalkınma planları Nazillide 

dar bir çerçeve içinde düşünülmüş, 

ı;anki bunlardan maksat bir iki kö,Y 

odası yapmaktan ibaret sanılmıştır. 

Halbuki cümhuriyct hükumetinin ga

yesi, asırlarca unutulmuş bir halde 

kalan Türk köyünü az zamanda bu 
pl8.nlarla modern ve müreffeh bir se
viyeye getirmektir. Bu plaruar tat. 
bik edilirken memlekette iştirakli bir 
çalışma devrinin başlaması için köy 
kanununun emrettiği ziraat aletleri 
de beş sene zarfında köye tedarik et
tirilmelidir. Basit bir şekilde tertip 
edilen planların bile nasıl tatbik edi
leceğini köy heyetleri kavramamış 

vaziyettedirler." 
Bunun için de bütün köylerin muh

tar ve azalarını zaman zaman ilçeye 
toplayıp onlara bu iş anlatılmalı, 

tatbik şekilleri ve köyde takip edile. 
cek ıusuller gösterilmelidir. Kalkınma 
işlerinin tat:dkatını kontrol için ala
kadar teşkilata !Uzum vardır. 

1 ÇANKIRIDA 

Muğla, <TAN muhabirinden) - 19,700 nüfuslu güzel bir vatan kö
şesi olan Muğla Vilayeti, günden güne deği§İyor ve güzelle§İyor. Es
kiden tek bir fabrikası bile bulunmıyan bu vilayet dahilinde şimdi 
dört tane zeytinyağı, iki sabun fabrikası vardır. Ve senenin her mevsi

minde ~alı§ma ktadır. 
Mazotla çalışan elektrik fabrikası, şehrin ihtiyacına kati gelmedi

ğinden daha modern ve büyük bir fabrika yapılmasına karar veril
miştir. Yeni fabrika su ile işliyecek , 2000 beygir kuvvetinde olacaktır. 
Muğlada kalkınma hareketi, her r--·------------

bakınıdan geniştir. Şehrimiz içinde 
ve dış ı nda birçok yolların inşaatı bi
tirilmiştir. Muğla ile Denizli arasın 

da muntazam bir ş.ose yapılmıştır. 
Muğla - Datya yolu da yakında ta
mamlanacaktır. 

Muğlanın en büyük ihtiyaçların • 
dan biri lisedir. Halkevi çok çeriınli 
bir çal ışına devresindedir. 

Al]dında 
Mektepliler 
Li~ m1çı 
Aydın, (TAN) - Aydın spor mm. 

takasının Halkevi spor şubesiyle be
raber tertip ettiği mektepliler lig ma
çı devam ediyor. 

tık devrede futbolde Aydın ve Na.
zilli orta mektepleri talebesi berabe. 
re kalmışlar, sanat mektebi talebesi 
her ikisine de galip gelmiştir. 

Yine ilk devrede ve voleybolde Na
zilli orta mektebi talebesi Aydınlıla
ra galip geliniş, sanat mektebi tale
besi ikisini de yenmiştir. 

lkinci devre müsabakalan Nazilli. 
de başlamışıtr. Birçok Aydınlı aile 
de talebe ile beraber Nazilliye git
mişlerdir. 

1 

Bi!ecikte 
Halkevleri 
Çalışmaları 
Bilecik (TAN) - Halkevinin yeni 

idare heyeti teşekktil etmiş, Bay Ba . 
tur neşriyat, Bay Tahir sosyal yar -
dım, Bay Eroğlu köycUlük, Bay Er
tekin spor, Bay Bulut gösteri, Bay 
Tevfik dil - tarih, Bayan Leman 
kurslar kolu b~kanlıklarına seçilmiş 
lerdir. yeni idare heyeti rnc toplan • 
tısını yapmıştır. 

Halkevi namına Dil Kurultayına 
Uye olarak iştirak etmiş olan Bay 
Tevfik tarafından, kurultay ve GU -
neş • Dil teorisi hakkında bir kon -
ferans verilmi§tir. 

Konferansta halk ve memurlarla 
orta okul talebesi bulunmuşlardır. 
Bu hususta, daha üç konferans ve -
rilecektir • 

Ofta Köy Büroıu 
Trabzon, (Tan) - Ofta köy işle

rile alakadar ol~ıak Uzere bir büro 
kurulmuştur. 

Büroda her türlU köy işleri, büro 

şefi tarafından tetkik edilerek kay. 

makama bir rapor halinde bildirile

cek, bu suretle köylere ait bütün iş

ler zamanında ve sür'atle görülmüş 
olacaktır. 

. . Bigada Çok Çocuklulara 
Mükafat 

1 
Biga, (Tan) - Buradaki altı ço

cuklu ailelere ellişer lira nakti mil-

i kafat tevziine ba§lanmıştır. 
Mükafat alabilmek için, altı ço-

1 c\ığun da ayni ana ve babadan ol
ı 
malan ve berhayat bul un malan şart 
koşulmaktadır. 

Bulgurca Köyündeki Bektati 
Ayini 

Çankmc/a Kastamonu }Osesi 
Izmir, (Tan) - Bulgurca köyün

de kadın erkek toplanarak bektaşilik 

ayini yapmakla maznunen yakalanan 

ve altısı mevkuf olan 19 suçlu hak
kındaki tahkikat son safhasına gir
miştir. Müddeiumumilik, maznunlar 
hakkında son tahkikatın açılması 

talebile evrakı sorgu hakimliğine 

iade etmistir. 

Ç ankrrr, (Tan) - 936 yılı içinde burada hayli işler görülmilş
tür. Tam on yıl ölçülüp biçil dikten sonra, istasyon yolu par. 

ke ile döşenmiştir. Belediye, çarşılarda yıkılmak üzere olan dükkan
ları ortadan kaldırmıştır. Betonarme güzel bir ilkmektep yapılmış, ö
tede beride güzel beyaz evler yükselmiş, bunlar da Çankınnm çehre
.tni değiştirmiye kafi gelmiştir. Aynca memleket hastanesine yeni bir 
ront~en cihazı ahnmıstır. 

Ad· iyesi n; n yolda bir şikayete muhatap t'i olma-
mıştır. Bitlisten başka tarafa göç 

F ı • • eden de yoktur. Bitlis sönmü~ değil, a a f yet f bilakis parlamıyn yUz tutmuştur Bu 

A ydın, (TAN) - 936 se· 
nesi içinde Aydın ad

liyesinde görlilen işler mti -
hiın bir yeklın tutmaktadır. 

rada gözle görülen bir faaliyet Yar -
dır. Erzincan, (TAN) - Bu ha 

~ci halk umumiyetle fakir olduğU 
köylüye toprak dağıtılması ık 
burada büyük sevinç uyandırnıJŞ 

Geçen yıl ağır ceza ınahke· 
ınesine 294 iş gelmiş, bunlar· 
dan 260 ı hükme bağlanmış. 
34 dosya 937 ye devredilmiş
tir. Asliye ceza mahkemesine 
ise 711 dava gelmiş, 484 n 
neticelendirilmiş, 227 dosya 
yeni yıla devrolunmuştur. 

Sulh ceza mahkemesine !392 
dava gelıni~, bunun 1250 si 
bitirilmiş. 142 si bu seneye 
kalmıştır. 

Asliye hukuk mahkemesi · 
ne gelen 1139 davadan 588 i 
bitirilmiş ve yeni yıla 284 
dosya devrolunmuştur. 

Sulh hukuk mahkemesi -
ne 1176 dava gelmiş, bunlar
dan 756 sı hUkme bağlanmış 
240 dosya bu seneye kalmış
tır. 

936 da müddeiumumiliğe 

yapılan müracaatlar 1232 ye 
baliğ olmuş, bunlardan yal -
nız 6 sı 937 ye devredilmiş -
tir. 

Bigada yağ 
Fiyatları 
Biga, (Tan) - Zeytinyağının kilo 

su birden bire 60 kuruşa çıkmıştır. 
Halk bunun yerine, 45 kuruştan sa
tılan susam yağını yemiye başla • 
mıştır. 

Tereyağı 60, iyi sabun 45 kuruşa 
veriliyor. Bu işlerden anlıyanlar, 
satışlarda ihtikar olduğunu söyle -
mektedirler. 

KÜÇÜK MEMLEKET 
HABERLERi 

A \<lapazarmda Karağaçt.a hu. 
susi bir sinema binası ya • 

pılmaktadır. Adapa:ıan bu suretle 
HaJkevindekindcn ba.5ka bir salon da 
ha kazanaca.ktır 

• 
O•• demişte terzi :rıunağı Ahmet 

Ta\'Bsh l'umuğu bı~Akla kal
binden ,·urarak öldünnüştür • 

• 
B alrkesirde belediye, kış hase -

bi:vle büsbütün ıstırap çeken 
fakirlere kömür ve ekmek \"ennlye 
başlamıştır. Hilaliahmer de ayni yar. 
dıma ba.5lamak lizeredir • 

• • 
S h"ft.'li memleket hastanesi ku -

lak ve burun ha..-.tahklan mii. 
tehassıslı.~m:ı hwin edilen Etem Ye
~iter buraya geİerek vazifesine baş. 
lamıştır • 

lnegöide 
Bır hırsız 
• 
f(umvanqası 
lnegöl - Burdur hükumet tabibi 

Halil, burada Orhaniye mahallesin -
deki boş evinden çam tahtası. pen
ccrcl canı ve çerçeveleri çalındığını 
bildirerek polise müracaatta bulun -
muş, bunun üzerine Ahmet isminde 
biri yakalanmıştır. Bu adamın evin
de başkalarına ait mesruk eşya da 
bulunmuş, bunların yalnız lnegölden 
değil, Eskişehir ve Yenişehirden de 
çalınmış oldukları anlaşılmıştır. 

Ahmedin arkadaşı Burunsuz Ah
mctle bunlara yataklık eden ve çal
dıkları eşyayı köylerde satmalarını 
kolaylaştıran Köstebek Ibrahim ve 
Tevfik te tutulmuşlardır. 

Çankırıda Tayyareye Yardım 
Çankırı (Tan) - Son günelrde tay 

yare cemiyetinin faaliyeti artmış • 
tır. Kısa bir zamanda toplanan ta
ahhuaatın yekunu iki bin lirayı bul
muştur. Köylerde vuku bulan zahire 
tcberruları buraya göndcrllmiye baş· 
lanılmıştır. 

Sök ede 

Bu kararın Erzincan haval" 
de derhal tatbika başlanılması 

yerinde bir hareket olacaktır • 
Diğer taraftan İş Kanununun 

biki için burada bir 1ş Bürosu • 
ması arzu edilmektedir. Sivas • 
zurum demiryolu inşaatı münase 
tiyle burada büyük bir amele 1r 
safeti toplanmıştır. Bu kesafet.. 
rniryolu inşaatının sonuna kadar 
belki onu takip eden-senelerde de 
vam edecektir . 

Zile 
Köqlerinde 
Çalışmalar 
Zile, (Tan) - Yeni yılın girtıl 

beraber köy bütçelerinin tanı 
başlanılmış, beş yıllık progra 
göre bu sene köylerde yapılaca) 
tere başlanması alakadarlara b 
rilmiştir. 

128 köy 12 mıntakaya ayrılı:tıJf 
şimdiye kadar 12 katip ile idat' 
dilmektc bulunmuş iken bu yıl 
taka ve katip adedi 7 ye indiril 
tir. 

• 
yenı s LI 

tesisatı halkın 
istifadesine açlldı 

Umumi tesisatı biten ve Cümhuriyet bayramında açılma 
rasimi yapılan temiz içmesuyuna ait diğer küçük işler de taıll • 
lanmıştır. Almanyadan getirtilen çeşmeler tamamen yerle 

konulmuş ve su halkın istifadesine açılmıştır. 

Sıhhat ve Nafıa Vekaletlerin-ı S k k .. .. d 
den gelecek bir heyet, su 'tesisa- a ar oyun 
tının kabul muamelesini yapa- s·ır kız kaçırr11 
caktır. Sökeliler sıhhi suya ka-

·yesirıe vuştukları ıçın çok memnun- Sındırgı - Çorum nahı ıcısJ 
durlar. lı Sakar köyünden Mehmet 

zife, ayni köyden beş kişi tar 
iki falısildar lıakktnclaki falıkikat gece yansı zorla kaçırılmıştır· 

Süleyman oğlu Mehmet ;.. 
da.şiarı Süleyman oğlu Ali, ,ı 
lu Halit, Mustafa oğlu Meb::ı,t 
Mustafadan ibaret olan suç 

Hususi muhasebe tahsildarların -
dan Ethem üç haftadanberi ortada 
yoktur. Ethemin ya bir cinayete 
kurban gittiği veya para ihtilas et
tiği için kaçtığı zannolunmakta ve 
zabıta kendisini aramaktadır. 

laharc yakalanmışlardır. 

Göktepe Köyünde_~ Gene hususi muhasebe tahsildar
larından Hamit Serin, makbuzlar ü
zerinde oynayıp zimmetine para ge
çirdiği anlaşıldığı için, tevkif ve Ay
dın ağır ceza mahkemesine sevko -

llı'IM--eıııııı.ıııeıııııı.ııır-1111ı_.__, ...... ..,. ...... nn.ııınn.ııın111oı1m-..o--a .. ,,.. lunmuştur. 

Sn·as, (TAN) - Zara ~<: er' 
refiye kamununa bağlı Goıct ~ 
yUnde yangın çıkmış, bir e'I ıtl 
deki 4 manda ile beraber ah 
mamen yanmıştır 
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Kar tipisi, fırtına 
denizde ve karada 
şiddetini arttırdı 

Sularımızda iki vapur karaya oturdu 
müre~tebatl güçlük.e kurlarılabiıdi 

Dün hava, evvelki günkü vaziyetini muhafaza etmiş, öğleden 
sonra kar şiddetini arttırmıştır. Kar, öğleye kada·r fasılalı ve hafif 
şekilde devam etmiştir. Saat 14 ten sonra başhyan fırtınalı, 
tipili kar yağışı akşama kadar sürmüştür. 
Sağukluk derecesinde, daha ziya • ,..-------------

de bır tenezzül kaydedilmiş, bilhassa 
şiddetli bir rüzgarın hüküm sürdüğü 
sıralarda düşüş, azami haddini bul· 
muştur. 

METEOROLOJ1K HABERLER 

Meteorolojik istasyonlarından aldığı
mız malumata göre, dün hava tazyi
ki 768 milimetreyi bulmuştur. Soğuk 
luk derecesi, en az (- 1), en çok 
(-5) e inmiştir. Fırtına ve tipinin 
devam ederek rüzgarın şiddetlenme
si ihtimal dahilindedir. Maamafih bu, 
havanın sıcaklık, soğukluk derecesi
ne tabi olacaktır. 

gemilerden Saros, Çanakkalede is -
tasyoner olarak kalmıştır. 

RO~L\NYA SULARINbA 

Homanya sularından alınan bir 
telsizde, iki geminin istimdatta bu -
lunduğu anlaşılmış ve Yunan bandı
ralı bir vapurla Romanyadan dön -
mckte olan bir İspanyol gemisinin 
Varna önlerinde çarpıştığı öğrenil -
miştir. Verilen malumata göre, Yu -
nan gemisi büyük kazayı ufak bir 
rahne ile atlatmış ise de lspanyol 
gemisi tipi esnasında bir manevra 
yaparken karaya oturmuştur. Kaza 
yerine Köstencetlen bir kurtarma ge 

Şimdi mukavelenin 
metni hazırlanıyor 

(Başı 1 incide) 
pagandalara saplanarak bir türlü las-
tik etmek istemediği tezimizin 
meŞru•jyetini itiraf etmiş oluyor. 
Bu anlaşmada lngiltere hariciye na· 
zın Mister Eden çok mesai sarfetmiş. 
tir. 

Mukavele metni 
Fransız murahhasları hariciye na

zın Delbos ile mllsteşan Viyano sa
bah Liyona gitmişlerdi. Orada Blu· 
mun nutkunu dinledikten sunra geç 
vakit tekrar Cenevreye döndüler. 
Şimdiki halde iki tıı.raf mütetassısla. 
n yeni anlaşma esası dahilinde mu. 
kavclenin teferrüatını ve metnini tes
bit ediyorlar. Bu teferrüat arasın
da halli icap eden birçok mühim mese 
leler mevcut bulunmaktadır. 

Mütehassıslar, konseyin Hatay ra
portöı-U olan ls'\eç Hariciye Nazın 

Sandlerin riyasetinde toplanarak mü
zakereye devam ettiler. 

Yeni anlaşmanın, Milletler Cemiye 
ti konseyinin yarınki (bugün) yahut 
salı günkü içtimaında ruznameye a. 
lınarak görüşülmesi çok muhtemel • 
dir. 

Fransız - Tilrk askeri komisyonu Saıı 
cağın emniyetine nezaret edecektir. 
Sancağın muhtariyeti hemen hemen 
tam bir istiklal derecesinde olacak
tır. Suriye hü...'1{ftmetinin yalnız harici 
siyaset meselelerinde bazı salahiyet. 
!eri olacaktır. 

Ankaranzn 
Dünkü 
Manzarası 

Hariciye Bakanlığı Vekili 
"TAN" a Beyanatta 

Bulundu 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -

Dünkü görüşmelerin neticesinde bir 
anlaşma projesi elde edildiği hakkın
daki haber, Ankarada memnuniyet 
uyandırmış, fakat bir sürpriz tesiri 
yapmamıştır. 

Ankaranın, ilk gündenberi da va -
mızın tahakkukuna olan itimat ve 
imanı bir an bile sarsılmamıştı. Kandilli rasatanesi, dün saat on 

dörtte barometreyi 768 milimetre, 
soğukluk derecesini en çok sıfırdan 

yukarı yarım, en az (- 3,5) santi • 
grat olarak kaydetmiştir. Rüzgar 
yıldız poyrazdan esmiştir. 

mi~i gönderilmiştir. 
Bundan başka yine Romanya su • Aians1n verdiği fafsi/ôf 

larında, Köstence önlerinde Meksiko Cenevre, 24 (A.A.) - Anadolu a-

Bir anlaşmaya varıldığı şayi olun
ca, Ajans \'C "Ulus'' idarehaneleri 
bir telefon bombardnnanına maruz 

di b' ·ı b. k jansınm hususi muhabiri bildiriyor: a ı ır gaz şı e ı araya oturmuş . kalmıştır. Hararet derecesi s1fırın 
t r Şii b' d .•. · Bu sabahki Journal de Gcneve ga-u · e ın ver ıgı ımdat işareti üze altmda olmasına rağmen, sokaklar. 
rı·n k rt ·1 · · zetesi lskcnderun meselesi hakkında 

HER TARAFTA KAR e u arma gemı erımızden Saro dnki kalnbalrk ve ka \ naşma, Ankar::.-
sun bir eşi olan İngiliz bandıralı bir şunları yazıyor: daki heyecanın bir ifadesi olmuştur. 

Şehrin bUtUn mıntakalanna kar 
yağmıştır. Kartalda yağış az olmakla 
beraber, kuru bir soğuk hüküm sür
mektedir. Mülhakatta, bilhassa, boğa 
zın Karadeniz kıyılarında mütema
di, şiddetli bir yağış görülmüştür. 

tahlisiye gemıs· 1• rdım k t Dünkü cumartesi gu"nkü konsey i"-ya a oşmuş ur. -s Başvekil ismet Inönü, yanlarında 

AKAY VE DlCER İDARELERDE tima devresinin belki de en mühim Dahil~ye Vekili Şükrü Kaya, Adliye 
. . . , günü olmuştur. Müzakerelerde bir V k" . . . . \' k" . · · 

Lımanda tipı o kadar fazla hisso- d" .. kta t k ' l tın' . S e ılı ~e Hancıyet e aletı Vekılı 
onum no Si eş 1 e ıştır. an. ş··kri.i· S wl ld w h l.d 

lunmadığı için Akay, Şirketi Havri- k 1 . h k·kr b' t kk. .. , u aracog u o ugu a e saat 
,, ca mesc esı a ı , ır era ı gos- ?Q d A d 1 kl"b" ·· 'f · 

ye ve Haliç işletme idareleri seferle- t . t" Tü' ki L"' 1 d" M e na o u • u unu teşrı etmış-
Bu mıntakada bulunan Beykoz 

kazası dahilinde kar ve soğuk bütün 
şiddetini öğleden sonra artırmış, jan 
da.rma köy yollarında tertibat almak, 
ltarakollara yeni talimat vermek mec 
buriyetinde kalmıştır. 

ermış ır. r er ve r ransız ar un 1 21 30 d k'" kl · d '. ·· 1 
rindeki intizam kaybolmamıştır Va- 19 d "t k b.l n1 . er ve . a oş erıne onmuş er-• · gece a mu e a ı a aşma proJe- . . . . 
purlar, cüzı rötarlarla seferlerini va- 1 • t t" 1 . 1 d. Ik' h dır. Başvckılımız, Istanbulla telefon . . . • erı ca ı ey emış er ır. ı eyet mu- . 
pabılmışlerdır. Sevahili mütccavire hha 2130 d kr. muhaberelcrı yapmıştır. 

ra sa sonra saat . a mez ur K r . d d h 1 · k · 
mıntakalarında şayanı kayıt hiçbir iki projeyi telif etmek üzere MiJletler ene ısın en avamızın a 1ı şe lı 
kaza olmamıştır. hakkında gece yansı ihtisasını rica 

Köylere giden ana yollara devriye 
ler, süvariler çıkarılmıştır. 

MÜNAKALAT 

Kar ve tipi yüzünden münakalat 
hayli sekteye ugramış, birçok vesa
it hareket tarif el erinde zaman zaman 
rötarlar yapmıştır. Bu arada, deniz· 
de hüküm sür<:n karayel fırtınası, 

birçok vapurların yollarına mani ol
muştur. Karadcnize ç1ı..1<acak vapur 
lar yollarına devam edemiyerek Bo. 
ğazda beklemek zon ı a kalmışlar . 
dır. 

KARAYA OTURA.ı'i GEMlLER 

Türk sularında, birisi geçen haf • 
ta olmak üzere, üç ya'bancı bandıra

ŞEHİRDE 

Şehirde tramvay seferlerı sekteye 
uğramıştır. Öğleden sonra, tramvay 
duraklarında kalabalık halk kütlele
rinin dakikalarca tramvay bekledik· 
leri görülmüştür. Bu arada, otomobil 
ile yapılan nakliyat ta bir aralık güç
leşmiş, dik yokuşlarda birçok nakil 
vasıtalan ne bir adım geri, ne bir 
adım ileri gidemiyerek takılıp kalmış 
lardır • 

Devlet demiryolları Banliyö hatla
rının bazı kısımlannda yol kısmen ka 
panmış ise de alınan tertibat saye . 
snde yollar açılmış, ~C'fer ve postala 
rın intizamı temin edilmiştir. 

LİMANDA 

lı vapur daha karaya oturmuştur. Limanda dün tahmil, tahliye yapı 
Köstenceden alınan haberlere göre, lamamıştır. Bunun sebebi, so~uğun 
Romanya sularında iki gemi çarpış- fazlalığı. amelenin bulunmayışı ve 
mış, bir gaz şilebi karaya vurmuştur.

1 
posta vapurlarnn hareket edememe-

Bunlan sırasile bildiriyoruz: !eridir. 
1 - Evvelki akşam fırtınalı havr.. Öğleden evvel çalkanan deniz mav 

tipilerken Kilyos önlerinde, Kısırka· naların çalışmasına imkan vermemiş, 
ya mevkiinde Romanya bandıralı Kar bütün vesait akşama kadar bekle • 
men Silva vapuru karaya oturmuş • miştir. 

tur. Mısır ve buğday yüklü olan Kar- KARA TAVUK AVCILIGI 

Karın her tarafı kaplaması, en zi-
men Silva sabaha karşı çok tehlikeli 
bir vaziyete düşmüştür. Gemi irtüa· 
mdan pek yüksek dalgalarla saatlerce yb~de kahra tavulkları müteessir etmiş, 

.. deled hl" . ıçare ayvan ar yiyecek bulmak ü-
muca en sonra, ta ısıye umum 'd"l h . 

Üd .. l" • ·· d · d t · t · ti' mı 1 e şc rın az kar yağan toprak m ur ugun en ım a ıs enmış r. .. .. ' 
Gemi kurtarma şirketinin kurtarma· ~?ru;en :~takalarına üşüşmüşler • 

. . d" k • ır. aşa a çe, Beykoz, Kartal, Bos-
vesaıti un a şama kadar Karmen tancı taraflar d k l wl l . . ın a uru an ag ar a, 
Sılvaya yanaşamamış, gemı ef:adı • hazırlanan eleklerle bir hayli kara 
nın derhal kurtarılması çarelerı araş tavuk avlanın tı 
tırılmıştır. Tahlisiye umum müdürü Esı6şr. 1 Necmettin, hadise yerindeki can kur EH RDE 
tarma faaliyetine nezaret etmek üze Eskişehir, 24 (Tan muhabirinden) 
re Kilyosa gitmiş ve mürettebat Kil Kar şiddetle yağıyor. Bütün mülha • 
yostan atılan roketlerle bin bir müş- kat yolları kapanmıştır. Otobüs sey
külat içinde kurtarılmıştır. rüsefcri durmuştur. Yoksul ailelere 

Felaketzedeler Kısırkayadaki tah- odun kömür ve fakir talebeye de sı
lisiye istasyonuna getirilerek istira • 
halleri temin olunmuştur. Umum mü 
dür Necmettin, bugün dönecektir. 

cak yemek tevziatı devam etmekte • 
dir. 

ADAN ADA 

2 - Dün çeşmede Amerikan ban- Adana, 24 (TAN) - Şehirdeki şe 
dıralı Eksmor adlı bir vapur da ka· ker buhranını önlemek üzere buraya 
raya oturmuştur. Çeşmeden verilen Turhaldan gönderilmiş olan 22 va -
mallımata istinaden gemi kurtarma gon şeker Sivasta kalmıştır. Kar, yol 
idaresi, derhal harekete geçmiştir. lan kapamıştır. 
Gemiden yardım isteyip istemediği ZlLEDE 
telsizle sorulmuş ise de buna gece Zile, 24 (TANı - Kış ve kar çok 
geç vakite kadar cevap verilmemiş - şidetlidir. Belediye reisinin riyasetin 
tir. Geminin sularımızda karaya o • de toplanan bir komisyon, fakir ve 
turmuş olması dolayısile, Çanakkale yoksul ailelere yardım edilmesine ve 
de bulunan Alemdar kurtarma gemi- bunun için de iane toplanmasına ka· 
sine Çeşmeye harekot emri verilmiş- rar vermiştir. Çamlıbel - Zile yolu a
tir. Alemdar, bugün kurtarma işine "dmrstrr. Samsun treni şimdilik se-
başlamış olacaktır. ferlerini yapabilmektedir. 

3 - Geçen hafta Ganakkale önle- MUGLADA 
rinde karaya oturan 7500 tonluk t - Muğla, 24 (A.A.) - Şiddetli so.. 
talyan bandıralı Bcppe gemisi. diln ğl.ıklar tekrar başlamıştır. Fırtına 
~~le Uzeri kurtarılmış ve yüzdürül • c'IC'vam ediyor. Derece sıfırdan aşağı. 
müştür. Kurtarma isini ikmal eden ı dır. 

Cemiyeti genel sekreterliğinde bir 
ettiğim Adliye Vekili ve Hariciye Ve. 

toplantı yapmışlardır. kfüeti Vekili Bay Şükrü Saracoğlu, 
Jsvcç Hariciye Bakanı Sandler ve "Tan" a şu kısa, fakat veciz sözleri 

Ingiliz Hariciye Balmnı Edenin de 
hazır bulunduğu bu toplantıda esas söylemek lfılfunda bulundu : 

"- 24 saattenbcri davamızın çıkar 
itibariyle bir anlaşma elde edilmiş -
tir : yola girmiş olduğyna kaniim." 

Delbos ile Vienot tarafından tev _ Bu sözlerde bütün Ankaramn bu. 
günkü ihtisasını bulabilirsiniz. 

di olunan metinler Ankara hüküme • 
tinin tasvibine arzedilmek üzere bir 
anlaşma çerçevesi yapacak surette 
tevhit olunmuşlardır: 

Bu anlaşmanın esas hatları şunlar
dır: 

1 - Iskendcrun ve Antakya San
cağı Milletler Cemiyetinin garantisi 
altında ve Suriye devletinin kadrosu 
içinde kendi dahili işlerini tamamiy • 
le müstakil olarak idare edecektir. 

2 - Sancağın teşkilatı esasiyesi, 
bilhassa Milletler Cemiyetinin kon . 
trolü ve ekalliyetlerin himayesi hak
kındaki ahkam tanzim olunacaktır. 

3 - Bir Türk - Fransız askeri an
laşması Sancağa hariçten vuku bula. 
cak bir taarruza karşı teminat altın
da bulundurulacaktır. 

Bundan başka Sancak askerlikten 
tecrit olunacaktır. Beynelmilel ma
hafilde A vrupanın teskininde kuvvet
li bir unsur teşkil eden bu anlasma. 
dan dolayı memnuniyet beyan olun
maktadır. 

Mahmut Esat Bozkurtun 
Bir Konferansı .. 

Ankara, 2•1 (TANl - Yarın saat 
on beşte Ankara Hukuk Fakültesi 
Profesörlerinden Izmir Saylavı Mah
mut Esat Bozlmrt tarafından mülki. 
ye mektebinde Hatay davamızı teşrih 
eden bir konferans verilecektir. 

Prensip 
anlaşması 

(Ra.51 1 incide) 
muhafazası altına konulmuş bir Ha.. 
tay kuruluyor. Burada iç işlerde tam 
istiklali haiz bir devlet bulunacak. Bu 
istiklal Milletler Cemiyetinin garan
tisi altında olacak, Hataylılar kendi 
te§kilatı esasiye kanunlannı yapa
c:ıklar, kendi parlamentolarına sa· 
hip bulunacaklar... 1 

Bunlara karşı biz de bir fedakarlık 
Anla§ma esaslan kabul ediyoruz: Müstakil Hatay i~e 

Cenevre, 24 (A.A.) _ Iyi malumr.t Suriye arasında şekil bakımından sı. 
alan mahafilde zannedildiğine göre, yasi bir bağ bulunmasına razı oluyo
Iskenderun hakkında Türk ve Fran· ruz. 
sız heyetleri arasında elde edilen an- Tahakkukunu istediğimiz prensi~ 
laşma şu esaslan ihtiva etmektedir. Icrin ölçüsüyle bu bağ mutlaka .. ~.ır 

1 - Sancak Milletler Cemiyetınin mahzur teşkil etmez. Bilakis butun 
garantisi altında olarak dahili işleri. alakadarlar tam bir hüsnü niyetle ha
ni tam bir istiklal ile idare etmek rekete karar verirlerse bu bağ Türki. 
hakkına malik olacaktır. Fakat si- yt', Fransa ve Suriyeyi biribirine yak
yaseten Suriye devletinin kadrosuna laştınnıya hizmet edebilir ve arad.a 
dahil bulunacaktır. kurulacak sıkı bir dostluk ve emnı-

2 - Sancağın kendi parlamentosu yetin temeli olabilir. 
ve hükumeti olacaktır. Sancak kendi 
teşkilatı esasiye kanunlarını bızzat iki ~art 
k<?ndisi tanzim etmek hakkını haiz· v aziyeti netice olarak şöyle h~-
dir. lasa edelim: Varılan prensıp 

3 - Sancak askerlikten tecrit olu- anlaşmasııu memnuniyetle karşıhyo. 
nacak ve halkı askerlik hizmetine tiı.. ruz, fakat iki şartla: . .. . 
bi tutulmıyacaktır. 1 - Anlaşma kağıt Uzerıne dokU-

4 - TUrkiye ile Fransa Sancağı lürken kaçamak aranmamalı.. .. 
her türlU tecavüze karşı müştereken 2 - Varılan prensipler kfı.gı~ uze-
garanti etmektedirler. rınde kalmıya mahkum z~:a~ı bı~ a~-

Cenevre, 24 (A.A.) - Türk ve !aşma teşkil etmemeli, bılakı: ~~~~
Fransız heyeti murahhasalarının eks- ye, Fransa ve Suriye arasınd gonuı 
perleri lskenderun Sancağı mukavele- hoşluğuna dayanır, komşuluk ve dost 
sinin teferruatını tanzim etmek Uze- luk münasebetlerine temel olmalı ve 
re raportör Sandlerin riyaseti altın. bütün alakadarlara rllhn.t rahat ken. 
da toplanmışlardır. di iç işleriyle uğra.Şmak için icap eden 

Sancak askerlikten tecrit olunacak huzur ,ferah ve emniyeti temin et
tır. lskendenına bir Milletler Cemi- meli .. 
yeti konmiseri tayin olunacaktır. Bir Ahmet Emin Yalman 

Şöyle bir 
Hasbi hal 

(Baş tarafı 6 ncıda) 
Halbuki, Fblaudiyadan getir • 

miş olduğumuz meşhur muallim 
(Avrupa fırtıııası) na rağmen va
ziyet hiıla deği~memiştir. 

(Peter) in savulmaı:;ı işine gelin. 
ce; bu kıymeti~ muallimle federas. 
yon azasının arası açılması, milli 
takımın Macari .tan turnesinde 
başbmış ondan sonra her gün a
çıklık daha ziyade artarak günün 
birinde bir harcırah ihtilaf1 baha
nesile en had şC'ı'tlini almıştı. La -
kin hocanın değiştirilmesine se'bep 
olarak ileri sürülen fikir (Peter) 
in çok teknik olmaı:,ı ve bizim ço
cukların Finlandiya sistemini da ha 
iyi kavrayacakları mülahazasıydı. 

Mevhum sistem 
Bence eğer CPeterl ihtilafın ha

kild sebebi olan şahsi gecimsizlik 
sebebiyle savulmuş olsaydı. daha 
iyi olur. ve ortaya hiç yoktan bir 
de (Finlandiya) sistemi diye mev. 
muh bir sistemin müdafaası za.ru_ 
reti de çıkmazdı. 

Şimdi birisi, bizim serbest gü • 
reş bilmediğimir., diğeri Peterin sa. 
vulmasına sebep olan Finlandiya 
sisteminin bir vahimeden ibaret 
ve güreşçilerimizin de Peterden 
sonrP bir şey öğrenmemiş olma • 
!arı hakkında kanaatlerim, eski 
dostlarımın bana yan ba.Jcmalarma 
ve sırasma göre önünü ardını dü • 
şünmeden tarizler savurmalarına 

sebep olmuştur . 

Maalesef --
Şimdi artık ben bir şeye ak de. 

sem bu eski dostlardan bir kısmı, 
mutlaka kara diyorlar ve maalesef 
bu aJTılığa karıştırdıkları bir kı -
sım gazeteleri de ara ~ıra kışkırta· 
rak faydalı olabilecek tenkitlerimi 
kabul etmemek yolunda israr edi. 
yorlar. Halbuki ben kalkınmasına 
onlardan fazla çahştığım güreşin 

ne halde, ne vaziyette olduğunu, 

ihtiyaçlarının neden ibaret bulun. 
duğıunu onlardan çok daha yakın

dan görüyor ve biliyorum. Bu ha
liyle güreşin jnhitata yüriiınckte 

olduğunu söylemek benim için bir 
kehanet teşkil etmez . 

Temenni edelim ki bu tahminimi 
hadisat tekzip etsin. 

Fransa 
Komünist 
Kongresi 
Paris, 24 (A.A.) - Fransrı go 

münist kongresi mesaisini bitir 
tir . Duclos söylediği k•P' 
nış nutkunda sol cenah partile · 
ittihadı lüzumunu kaydederek de 
tir ki: 

1 Halkçılar cephesi yaşıyor ve~ 
yacaktır .Bu .:ephenin müteşebbisi 
olmakla müftehiriz ve bunun en lı 
raretli müdafileriyiz. Halkçı cephe 
sine imanımız vardır. Sosy-list -
münist anl~ma komitesinin top! 
tısına tek bir amele partisi teŞril 
debilmek azmiyle gideceğiz.,, 

HASAN 
Kolonyası ve 
Losyonları 
90 derecedir. Hakiki li· 

mon ve turunç çiçeklerin· 
den yapılmtlr. 

HASAN 
Lavantaları 

• 

NESRiN 
Kolonya ve 
Losyon farı 
Hasan kolonya ve loıyonla· 
rının yavrusudur. Ucuzlui11 

ve nefaseti sayesinde bütün 
piyasayı tutmu,tur. 

Deposu: İstanbul, Ankar~· 
Beyoğlu, Be,ikta,, Eski•ehır ,. ______ _, 

'------------·-·~---------

r 

1937~ 
Beyneım·ıeı kömür sergisi 
(Kömür yakan vesait ve teshin alet
[eri ve tes:satl beynelmi :eı sergf si) 

.... 

26 Mart- 26 N:san 
Sergiye iştirak ve sergiyi z ;ya
ret edecekrere emsalsiz kolay
ilk 12 r gösterilecektir. 

452 

İstanbul Belediyesi İlanları 

13335 Kilo Beyaz sabun (20 kilosu yeşil sabun) Beher 
kilosunun muhammen fiatı 42 kuruş. 

. Belediye Hastanelerile müessesatına lüzumu olan beyaz ve 
şıl sabun kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi V 
z~~ Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 3/ 2/ 937 çarşamba 
nu saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler 24 

No.lı kanunda yazılı vesika 420 lira 5 kuruşluk ilk teminat 
buz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı t 
lannı yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümene ve# 
lidirler. (B.) (334) 

P. T .. T. lstanbul Vilayet 
Müdür:üğünden· 
.. 1 -:- B?~azlar mukavelesinin imzalanmasr hatırası ot•:! 

sursaJ ettınlen posta pulları seri halinde bütün posta merıı:t 
rimizce satışa çıkarılmıştır. oJI 

2 - Her.~eri altı puld.an n:ürekkep olup bedeli 95 kurıJŞ ~ 
bu pullar munhasıran sen halınde satılır. Seri harici yalnız 6 
ruşluk pul satılır. 

Sayın halka ilan olunur. (337) 
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Afyon satışı 
Yüzde 50 arttı 

!-----------------, 
TA~ 

Afyon vazi~eti iyidir. İnhisar İda
resi köylüden mübayaa ettiği malla

rın bedellerini tamamen ödemiştir. 

Satışlar dahi geçen seneye nisbetle 1 
yüzde elli kada rartmıştır. Elde pek 
az stok kaJmıştrr. İdare köylüye her 

türlü kolaylığı göstermek tize.re kö 
ye kadar memur gönderip mallarını 

nlmaktadır. ÖnUmUzdeki sene ıuyuş -

turucu maddeler inhisar idaresi köy. 
lünün lehine olarak teşkilatın ıtcvsi 

odecektir . 
İstihsal şc&illerinin ıslllhı için bir 

çok tedbirler alınmaktadır. Geçen 

sene köylUye hususi şekilde yap~ • ı 
:ınış toplama bıçaklan tevzi edilmış, 

ince mal toplayanlara daha fazla pa-

ra verilmiştir . 
Toplama istiflerinin de islllhı için 

kolay usuller öğretilecektir. Bu sene. 

ye kadar köylünün afyonu evvela 

tahlil edilir ve beher morfin derece. 
sine 40 kuruş verilirdi. Bu suretle 
nıeseıe 12 morfinli af yon mUstahsi • 
line kilo ba.5ma 480 kuruş para tevzi 
olunurdu • 

Kuruş 

40 

50 

75 

75 

75 
75 

50 

50 

150 

75 
125 

50 

Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 
Mu .. ellı"fı" Kitabın ismi 

M uvaf fal<ıyet 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yolları 

Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensin 

Müşküller le 
cadcle 

İdeal Büro 

Mü· 

Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 
Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

Beş Mürebbi 

Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

Kılıcımı Sürüyo· 
rum 

Gasson · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

M ua!lım Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Yeni yaptlacak ~eşkilatta bu usul Toptan alanlara % 25 iskonto yapılır. 
terkedilecek, bunun yerine eksperler ,. -1 

ko~ıunun ayağına giderek afyonu - - ru··rk Hava-Kurumu Satına-1-nun morfınini yerinde tahmiin ede -
Cek ve her köylüye hemen parası ve. 
tileccktir • 

Polonya - Fransa Arasında 
12 ı tarihinde Polonya He Fransa 

arasın1a bir ticaret anlaşması akti 
hususunda görüşmek üzere Pol~n~~ 
dan Fransaya bir heyet gönderıldıgı 
bildirilmektedir. 

ma Komisyonundan: 
23. cü tertip piyango biletleri için 140 bin Türkçe 10 bin Fran

sızca el ve 1 O bin duvar planı ile 1 O bin duvar afişi bastırılacak

tır. Açık eksiltme ile 25 Kanunusani Pazartesi günü saat 15 te 
münakasası yapılacaktır. istekli olanlar şartnamesini Piyango 
Direktörlüğü muhasebesinde görebilirler. (338) 

G 

KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

.. _. 
,,.,,... .. .. 

- .ı!/ -· QJ, 

-.. ,., ..... .,. 
.. , ... 

Ü k .. dar orman Muamelat Memurluğun~an 
S U . · Bulundukları yerlere göre m uhammen bcdellerı 

Miktarı Cı~~hlfıt kömür bir kentah 150, 12 5, 100, 7 5 kuruş 
51804 kilo meşe ve odun ,, ,, 45 , 40, 35, 30, 25, 20 
39045 ,, ,, " '' ,, kilosu 45 kuruş 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satına ima Komisyon undan: 
Eksiltme) c konan iı;.in Miktarı l'ahınin lik teminatı J~ iltme gtloU 

\e ıuıti 
Mah(.let i 

Elbiselik kumaş 460 metre 

Elbise imaliycsi 205 takım 

Jle<Mi 
4 L. 25 K. 

6 L. 5 K. 

146 L. 62 K. 

105 L. 32 K. 

!6 • l • 1037 saat 
1030 

?6 _ 1 - l937 saat 
l1 

Okulumuz talebesi ıçin yu kanda miktar eksiltme gün ve saati ile ve ilk teminatla· 
rile muhammen bedelleri Yazılı elbiselik kumaş ile ima liye açık eksiltmeye kon· 
muştur. Eksiltme İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonu 
tarafından yapılacaktır. İstekliler kumaş yapan fabrika veya kumaş taciri imaliye 
için de nihayet dördüncü sınıf terzi olduklarına dair Ticaret Odası vesikası ve temi
nat makbuzlarile belJi gün ve saatte komisyona gelmeleri teminatları eksiltme saa
tinden evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları şartnameler mektepte 
görülüp öğrenileceği ilan ol un ur. ( 14 6) 

ı 1 ı· u.t:SH-
Dr. IHSA N SAMI 

rııo ve parntıto bnıııtnlıklarına 
tutulmamak ıçırı ağızdaıı alırını 
tıfo haplarıdır Hı1, rahntsızıııı 
""rrnP7.. f.terkes alabiJır F\ııtmıı 

Devlet Dem:ryolf arı ve · Liman
ları Umumi idaresinden: 
Haydarpaşa'dan saat (7,10) da ve Adapazarı'ndan da saat 

(17,00) de hareket eden ve. her gün seferde bulunan 56, 57 No.lı 
yolcu trenlerimiz ikinci bir iş'ara kadar 22/1 93 7 tarihinden iti
baren lağvedilmiştir. Muhterem halka ilan olunur. (373) 

70 ,, yerli çay çalı~ı ,, demeti 2,5 . ı ,5 ve kentah 20 kurustan 
13 9 5 demet f ur~n sırıgı ,, ,, l O kuruştan 

28 ,, fasuk~:este ., M3 3000 ,, 
---.. !S5 kUnJR • .__ .. 

seneferdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilac 
olduğunu isbat etmiştir. 

53 adet çam 1 nıa ,, M3 3200 ,, 
17 meşe yofl a ·ns çubuk ve sırık bir adedi 4,25 .1. 0,50 kuruştan " r cı 

3452 ,, muhte 1 raba parmaklığı bi: tanesi 3 kuru ştan 
215 Akasya 3: 5 küfe bir tanesı 100, 80, 25 kuruştan 

'' l · f cın · k d · 29 Muhte 1 d re olunmuş muhtclıf mahallerde bulunan yu arı a mık· 
liazin~' namına nıüsa el 2490 sayılı kanunun mevadı mahsusasına tevfikan ve 

tar v ecnası yazılı enıva nıen bedellerle 11/1/937 gününden bil 'itibar 15 gün miid
hizalarında yazılı nıuhaill Iile satılığa çıkarılmıştır. 
detle ve açık arttırma us~eminat akçclerile ihalesine müsadif 26/l /93 7 Salı gü-

Talip olanların o/o 7,S Orman Dairesinde müteşe kkil komisyonda hazır bu· 
llÜ saat 14 de Haydarpaşa .. 
lunnıalan. (280) 

• • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen ~ marka.sına dikkat ediniz 
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En basit fakat en mühim tedb~r 

-~--

Soğuğa kar~ı birçok lüzumlu 

ve lüzumsuz tedbirler aldığı 

halde• bunların en basit, fakat 

en nıühinımini unutmuştu. 

Kendisini 
üşüttü ve 
yanında 

bir ka~e GRiPiN 
bulundurmama 

nın cezasını 

çekerek 
haf.talandı. -1 GRİPİN: Bütün ağrı, sızı ve 

• 
sancıları derhal keser. 

GRlPlN: Nezleye, baş ve diş 

ağrılarına, soğuk algınlığı
na, romatizmaya karşı bil-
hassa müessirdir. 

GR1PlN: Bütün ateşli hasta

lıklarda ehemmiyetle tav -
siye edilmektedir. İcabın • 
da günde 3 kaşe alınabilir. 

Griohı: Radyolin, diş macunu fabrika~ının mütehassıs kimya • 
gerleri tarafından imal edilmektedir. 

Bütün eczanelerde bulunur. Fiyatı 7,5 kuruştur. 

\Jatanda.ş paranJ.. 
hati.c.tı ~rnemeR 
tam.~· 

EMiR EMiR • • e T~aş Bıç~ k.uUan.ma.k1a olur 
Yc h Tı B - "'" ye.eda cu:a. er raş ıçagr r . fPe.rakend<ı 10 tanesi t5 kuruştur 

,Y-~ • !!hli:vnbd ~o,Mı tftı.:ıiU/111 ~~I 

fstanbul Bölge San'at O u u 
Satınalma Komisyonundan: 
Nev'i Mik. Tuta. Eksiltme. T. G. S. ilk teminat Şekli 

Lira T. G. S. Lira K. 
Harici elbise 38 Ta. 665 4 2/937 Perşembe 14 49 87 açık 

D L 
Soğuklara karşı 

Nezle, 
Göğüs 
sinden 

Boğaz, 
üşüme
ve ök

sürükten ko -
runmak iç.in en 

iyi çare 

' ,,...~, 
~"'""''' >:::? 
llTAH•V~ 

AP A K ' b.d. sa.e : ır. 
Çok saf ve besleyici olan bu nefis gıda, çay 

ve kahven"n mide ve aaap üzerindeki fena 

tesirlerinden de sizi korur. 

15 gramlık paketleri her yerde [ 5 ] kuruştur. 

Ankara Vilayeti Ziraat 
Müdürlüğünden: 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 50 adet zikzak tır
mık açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10 2 937 Çarşamba günü saat 15 de Vilayet 
Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Tırmıkların muhammçn bedeli 850 liradır. 
4 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara Ziraat Müdürlüklerinde 

görülebilir. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

tutarı olan banka mektubu veya muhasebe müdürlüğü veznesine 
nakten yatırılan makbuz ile birlikte müracaat etmeleri. ( 449) 

Kı~a Palto 50 Ad. 550 ,, ,. 15 41 25 ,, 
Istanbül Bölge San'at okulu talebesi için harici elbise, kısa pal- ______ ._ ___ m:ı _____________ _ 

to eksiltmeye konulmuştur. ' ' 
Bu hususta gerekli durum yukarıda yazılmıştır. Eksiltme Ca- MÜ i, 1 ç Boğ az 

ğaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği binasında yapıla- A 
caktır. Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasının 936 vesikasını ta- ğ rl 18 rı 
şımalan ve 2490 numaralı kanunun emrettiği evsaf ve şartı haiz Kışın birçok insanları rahatsız 
olmaları lazımdır. İstekliler belli gün ve saatte özü ~çen muha- eder. Yutkunmakta zorluk 
sebeciliğe ve şartnameyi görmek için de okula başvurmaları ilan 

1 

ve ıstırab çekerler. 

olunur. (336) A K R İ D Q l 
Boğaz ve bademcik iltihabları
nı pek çabuk geçirir. Soğuk al
gınlığından. Grip ve Nezleye 
yakalanmaktan bizleri korur. 
Her ec"?anede bulunur. 15 tane· 
lik kutum 35, 40 tanelik kutusu 

Kanzuk Saç Eks·ri 

verır. 

kolay 

1NG1L1Z KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - 1ST ANBUL 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden· 

1/2 937 tarihinden itibaren Mersin istasyonunda tahmil veya 
ihraç edilecek tam vagon veya parti muameleli ve nakliye ücret
leri en az vagon tonajının 2/ 3 ü üzerinden tahakkuk ettirilen 
hamuleden ton başına ( 1 O) kuruş tahmil ve tahliye ücreti alına
caktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden 

1/2 ' 937 tarihinden itibaren Ceyhan'dan tam vagon yükü ha
linde Mersin'e taşfnacak zahirelerden ton ve kilometre başına alı
nacak ücret (2) kuruşa indirilmiştir. Fazla tafsilat için istasyon-! 
lara müracaat edilmelidir. 048) ( 451) 

70 kuruştur. 
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hanesi. 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından. 

birinin yerinden sökülmesı 
demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi gündüz iki defa 

Radyolin diş macunile fır

çalamak suretile onlara 

tam bir sıhhat ve ebedi bir 

hayat temin edersiniz. 

Radyolin dişlerinizi sade 
temizlemekle ve parlat . 

makla kalmaz, ağızdaki 

bütün mikrobları imha 

eder. 

Daima Rad 

c • 
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BESLEY '" 1 
28 gün zarfında birçıuk seneler daha gençleşmiş olursunuz. 

bir ünıversite profesörü genç hayvanlardan cPt icirı k • 

istihsale muvaffak olmuştur. 
100 kadından 99 u beslenmemiş bir 

cilde maliktirler. Buruşukluklar, sol
muş tenler ve gevşek yanaklar bu 
halin bazı alametleridir. 
Zamanımızda tecrübe ile sabit ol

muştur ki, cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyede 
hazırlanmı b1rçok unsurları mas 
ve canlı hiiccyreler şeklinde ifrağ 

ederek kaybettiği güzellik ve taze • 
liği kazanabilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
gtizellik reçetesi şudur: 

Genç hayvanlardan istihsal edi • 
len Bioccl cevheri, taze krema ve 
musaffa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar şimdi Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlarının en 
mükemmel ve en fazla besleyicisidir. 
Yalnız Bir gece zarfında cildinizi ta
ravctlendirecek ve inanılmıyacak 
derecede canlandıracaktır. Ve 28 
gün zarfında devamlı bir güzellikte 
yeni bir ten temin edecek, beşereni -
zi bir gül yaprağı gibi daha tatlı, 
daha nermin kılacak ve buruşukluk· 
!ardan gevşek ynnaklardan ve yü -
zün zayıflamış adalelerinden kurta • 
racaktır. 

Bu şayanı hayret semereyi. ayna -

gOnlOk 
güzellik 
reçetesi 

genç hay.,,ıınlar 
dan ıatıhaal adı 

ıen •• BIOCEL •• 
ce~herı 

nıza bakarak tasdik edeceksiniZ : 
ve 50 yaşlannda birçok kadlll

1
_, 

son derece besleyici bir unsur ~ 
bu kremi muntazaman kull nIJ'l8;.. 
rı sayesinde hemen bır genç 1\ ~ 
terütaze cildine ve ncrmin t~ 
malik olmıya muvaffak olmuşl ı:O, 
Akşamları, Tokalon kreminin ~l 
be rengindekini ve sabahl rı <Y;ı,. 
sız) beyaz rcngindckini kullan tJt'.. 
Pembe rengindeki krem en fazla~ 
leyici bir kr mdir. Ii'akat sabıl~ 
(yağsız) beyaz krem kullanıl 
mi.ireccahtır. Çünkü fevknıadedf'1' 
cilt unsuru olduktan b şka pu 
gayrimer'i kılar ve son derece 1' 
pışmasma medar olur. 

..................................... ~----~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar' binlerce kişiyi 
4. cü keşide 11 Şubat 193 7 dedir. 

zengin etmiştir· 

BOyOk ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 LiralllC 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) urs· 

ilk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 günü akş~1 

• 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tatj]r 
ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 
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