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Kabine Gece Yedi Saat Toplu Kaldz 

Bugün Fırkada izahat Verilece 
--------~~----~~----~---------

Cenevre de cok cetin miina-
kasalar cereyan edivor 

Hey' etler dokuz maddede anlaştz 
Atatürk 
Ve Hatay 

-ı iki madde önünde 

Ahmel Emin YALMAN 
güçlük çıktl 

H atay davamızdaki ıaye
lerimize ıulh yolundan 

,. imki.nı belirmittir. 
armamız .. 

Bizim sevdiğimiz yol, iıtedığı· I 
nıiz yol daima ıulh yoludur. 
Maceradan nefret deriz. Silah 
takırdıaının, çizdiiimİz varlık 
çerçevesi içinde yeri yoktur. Bu· 

Garip Bir Fransız Gazetesi Bi
zim Tahrikat Yapacağımız 
Teranesini Diline Dolamış 

n . . hedefe ıulh yolile va-un ıçın . . 
rabilmek hepimizi ıevındırecek-

ti;;,akat gUn oldu ki harp ih~malle- Cenevrede Rüılü Aras ve 

Ankara, 25 (Sabaha kar91 dörtte Tan Muhabirinden Telefon· 
la) -Vekiller heyeti bu ıece lamel lnönünün Reisliğinde top· 
landı. Saat dokuzdu. Müzakere çok uzun sürdü, ancak biraz önce, 
yani üçü kırk bet ıeçe dağıldılar. Bu uzun toplantıda Cenevreden 
en son ıelen haberler ıörütülmüf, hararetli müzakereler ol-

rt kal'fl8lllda kaldık. Hatay içın ha.r- Numan Rılal muttur. . . . ••• 
bl cidden goze alacwmıydık ve nL Haber aldığıma göre, yarın Fır-

çl~~=:.. mUhfm eaalaniıı Pnris b Grupu toplanacak, Hıtay dav•· Karakış 
... \.i .... .,. .,..,;.uuu. .ı.ı,ın ı ıuı• mııın Cenevrede •ldı9ı son vaxiyet .. M7 D 

lakırdıları k&l'fllll8Ö& imim •ulh C': ./:. t ·;;r. etrettnde hülrGmet n..,_.ne iuhet ' 
ıevgimWn clddlyetbıden fUphe e~ ue,are 1m1zue veril~cektir. Bu i~~~tt Huic~y· •• Bı·ramerı·kan 
~e fetih iftahlanmızın uyandığına kanlıgı namına Şukru Sıracoglunun 
ihtimal veren ecnebiler çok oldu. d B k 1 
Memleketlıı içinde de zayıf yürekll- Madam Löbrön Şerefine Sefiri- vermesi, bu ara ı •ıve i lnönü- • ı b • d 
ler kendi kendilerine söylendiler: miz Bir Kabul Reımi Tertip Etti nün de söz alması kuvvetle muhte- Şl e ) Il en 

_Harbin sırası mı! Ne mUnue- Anadolu A.. meldir. Vekiller Heyetinin deminki 

beti var? Topraklarımız mı az! Ha. Jana~ ~!!'"!:uhablrl blldlriyor: içtimaında Fırkı Grupunda verile- h b k' 
taylılar yurtlarında zulUın görüyor- Relsicümhurun reflkaJan eV\·elkl cek izahatın en• hatları da tesbit a er y o . 
larsa memlekette onlan yerleflire- cÜD eefaretimbe gelerek .efirlmla edildiği söyleniyor. 

cek yer ın1 yok? Bayu Davu'ı ziyaret etm.lt bu mü- On iki madde Bir vapurun da yedi 
/il iıareH• ueebetle Mlbimla Madam Löbrön Cenevre, 25 (TAN muhabirinden t •t b A ldu 

F 
aka.t milletin umum heyeti terefine bir nımı1 kabul tertip eyle- telefonla) - TUrk ve Fransız dele. aı ... 5 4 O::.U 

AtatUrkUn ileri ifareti kar- mlştir. Paristekl bilcUmle .eflrlerln geleri anı-.madan sonra mukavelc
tıaında bu dava için harbeç·· d: .~wm;- ve slyusf rica.Un nıflkalan Ue kadın nin metnini hazırlamak için çetin 
ya müheyya bulundu. un u fOY e auutar h&ZIJ' bulunmuştur. (Arkuı 10 uncuda) 

dU,Undil: tarihi en bilyUk 
- AtatUrkUn n 

. d biri olduğu ve en u
&skerlenn en kerl hedeflere 
mulmu, beklenm~~ halde mace-

. klinde vaıuogı 
mucıze ,e . d . kaçmmlf, 
?adan gôeterifteD aıma • 
etrat1~11daki bütün harp lkmka: v: 

lh 
_._, kökünden uru aca 

timalleruu Balkan Birli
bir aiyuet tutınUftur. İran 
.ır.t ın .. m .. dostluğu, Rusya, . ' 
•" 6...- canlı delıller-
1-k ı, birlikleri bun:ir ayeyi harbı 

T. Rüştü - Ciano 
mülakatı Şubatln 
üçünde yapllacak 

dir. Fakat Atatilrk Uhfm ıörUyorsa 
Söze alacak kadar m ti vardır Ma- • k d b 
elbettebununbir~ik;:izdenf~lası- 1 i devlet a amının ütün 
demki Atatürk da1Dl • ve milleti 

~:1!':ı~nuy~~~ım;.trUtmuark,ttt;· mühim meselelere 
, •• reti vertrae -

lstanbultlo ~er Hatay için harı> ::;~ıntz ve böyle 1 ht 1 lnıdan emniyetle ,~-llk çalıflll&• femas etme eri mu eme 
bir harbin bukadar .ene koymıya Evvelki gece yansına kadar ,ıd -
la.rm mahaulUnU :hlı:ı:im salklerl Ankara, 25 (TAN muhabirinden) - Hariciye Vek&letini.n ıa• detle tıpi halinde yağan ka.r, ıehri -
eevu verecek k ar şurumı J&hiyetli bir rüknünden aldıimı en yeni ma14mata 16re, Hariciye mlı.de dUn sabah durmuş ve oğleye 
elduğuna ka.nl bulun=~n göaterlf Vekilimiz Tevfik Rüt tü Aras, Milletler Cemiyeti Konaeyinin doğru hava ıkısmen dUı.elmiftlr. Ra -
da biliriz ki Atatürk a hiçbir .ıa- hitammdan ıonra ltal•a Hariciye Nazın Kont Ciano'nua dave- 1&Uıaneden verilen malftmata gore, 
ııamma, arazi fethi naının ~ Orta Anadolu ile Anadolnun dığer 
man harp istemez. tsmet ln - tine icabet maluadile ltalyaya ıidecektir. mmtakalannda bava c: k bulutlu ve 

AtatUrkUn kurdufu ve mir gibi bir Kuvvetle aöylendiflne eöre. pba. yağıelı gec;ecektir. RUz.girlar 9imal 
anu ile arkadat1arının de ttiklerlı bU· B 1 d . tın ilk h~tumda Türk ve Italya ha· latikametinden olarak Orta ve Şarki 
azim ve kararla ı,tırak elyetle bir- a VI n riciye vekılleri Mılanoda mUWd ola· Anadoluda kuvveth esecektir. Kara 
tUn milletin sevgi ve enın k etin caklar ve derhal iki memleketi allka- deniz ve Garbi Anadoluda hava fır 
le,tifi mur cephe uzerfnde ço ç Bacvekaletten dar eden en mühim meeeleyl görUt. tmalı olacaktır. 
bir mUcadele geçirdik. Y miye ba.§lıyacaklardır. KARADENlZDE 

Uıağı görİİJ rU en bu ç k · ı 1 Bu mesele, ltalyanm MontriS Bo- Karadeniule fırtına dün biraz haflf-

H atay namı altında~ ~rkiye e 1 ece,{ fazlar anl&flllasın& iltihakı mevzuu- lemiştır. Sinop limanına sığınan Va-
mUcadelenln bUtiln ki Loadra, ıs (Radyo) _ Bafvekll dur. Bu görllfllıe eanuında iki dev- tan, GUlcemal ve Karadeniz vapurla-

lçln blr varlık mücadelesi, r~ ö- MJst.er BaidvinlD. Kral AJtma .JorjliD let adamının, Avrupa ıiyuetini al1.. n yola çıkmıflardır. Kavaklarda de-. 
muhakkak harplerin ve tehlike e. ~ giyme merasbnJnclen 110nra kat'I kadar eden bütün mühim mevsulan mlrliyen yirmi kadar vapurdan bazı. 
nUne geçecek bir mücadele old.u":ıu . da temas etmeleri kuvvetle muhte- Jan, fırtmanm hafinemeeinden isti • 
belki de pek klanmıı açık bır A;_ llllfette s.tlfaya karar verdltf llÖyle • meldir. Dk milllkat günU, 3 eubat ~ fade ederek Karadenlze açılmışlardır. 
!'ette görUp anlıya.madik· Fakat ..__ Diyor. O takdirde yeni kabineyi bu. lank keatirlliyor. Bununla beraber on bet .kadar Türk 
ttlrk, mUatana görtlf kudretll:·~ mallye naan Newtı ~her • Burada bulunan ltalya elçial Sin- "'" e"'"ebl ellebi, BUyUk:lere ve Ka • 
lkevı h>tlıüd&n giSrdU, mtlletJn ciı91~ edfwoektlr (Arkam 10 uncuda} 'Arkaaı 10 wcuda) 

(Arkdl 10 un 

SILAHDARAGADAKI MEŞHUR FABRiKA 

lstanhulun Elektrik Dava 

Senede tamam 
üç milyon 

lirahk kaçakçıh 
Ana şirket Sofinaya han 
yollardan, neler akıp gidiyo 

Gümrükten mal kaçırmak başlıbaşına bir san'at\ir. Ka 
nn türlü turlu kantık yollan, atulleri vardır. atanôul 
Şirketinin bazı malzemesinı &ümriıksuz geçirmek içın bu 
dan de yurüdüfil söyleniyor. 

Bu lf ayr ca tahkikat safhasındadır. 
Fakat biz bunun nnde uzun u. 

udıya durmıya lUzum g yoruz. R d 
Ortada milyonlara aıt bır KAR KA- 0 mQR'ljQ Q 
ÇAKÇILIGI vardır kı bunun karşı • T ı ·1ı 
aında gUmriik kaçakçılığı hıç derece. es ı at 
sinde kalır . · 

Muka\ele mucibince Elektrik Şlr. Bükree 2:> (TAN) -Rom 
ketinin sa.fi kAnnın yanın ı ta.nbul dusunun sılahlandınlması ma 
eehrtne aittir. Hakiki kir üç mll)on le Ç koslovakya ıle aktettıfl 
olduğuna göre ıJehrin senede bir ka,;eleyi imzalamak için Başv 
buçuk mUyon \-arldat ahnuı lizım t.lresko, ay sonuna doğru P 

1 Ark ı 10 uncuda 1 decektir. 

Istanbulda hususi b 
tayyare fabrikası kurul 

Hava kurumu bu Türk t 
rikasına15planörve10m 
tep tayyaresi sipariş et 

ikinci fabrika Divrikte kurula 

Yeni tayyare iıinin miiteıebbiıi Boy Salôlt Alon [ eıi layon Noı • , 
lüçücıil Meral ile biroratla] 

[ YuIN 10 uncu aayfat 
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No. 19 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Dövmeli kadınlar 
ve saçlan 

örgülü bekarlar 
Hiç evlenmemiş deiıkanlı daima 

saçları ô"rgütü olarak gezer 
Yol arkadaşım sözlerine devam 

ediyordu: 
- Evet, bu kadınların en büyük 

zevki, en büyük eğlencesi böyle yüz
lerine gözlerine, şakaklarına, göğüs
lerine, karınlarına ve hatta bacak· 
larına dövme yaptırmaktır. 

- lşte, diye mırıldandı. Eskiden 
yapmışlar. O zaman öyle imiş. 

- Şimdi? .. 
- Şinıc.li, biz, çocuklarımıza yap-

mıyoruz. 

- lstiyerek mi yapmıyorsunuz? 
-Tabii... 
- Kırmızı dudaklı çocuklar, kır -

Telefon 
Şebekesi 
Genişliyor 
İstanbul Telefon İdaresi, telefon 

eebekesini tevsie karar vermiştir. İs. 

tanbulda hıilen on bir bin küsur abo

ne vardır. Hergün ·i5 _ 50 bin müka. 

leme yapılmaktadrr. Şebekenin tak • 

viyesi ve genişletilmesine ait proje 

hazırlanarak Nafıa Veklı.letine gön • 
derllmi.ştir. Proje, 20 bin abonenin 
ihtiyacını karşılıyacak şekilde tan -

zim olunmuştur . 

Yakında 1stanbulun ana cadde • 

lerine otomatik telefon klübelerinin 

konulmasına 'ua.,lanacaktır. Burada 
ayrıca, Avrupa ve Asya telefon tesL 

satının takviyesi, İstanbul • İzmir ve 

Balkan hatlarının ıslahı da düşünül

müştür. 

18 yaşını bitirmiyen 
beş küçük mahkUm 

serbest bırakıldı 
Kalan cezalarını ·18 yaşını 

doldurduktan sonra çekecekler 
O n sekiz yaiını bitirmiyen kücsük mahkumlar hakkında Adliye Ve

kaletinden müddeiumumiliklere yeni bir tamim gönderilmiştir. 
Bu tamime göre, ya§larından dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 

54 Üncü maddesi tatbik edilen ufak suçlular hakkındaki mahkumiyet 
cezaları, ıslahhaneler yapılıncıya kadar hapisanelerde csektirilmiyecek, 
cezalarının tatbiki için 18 yaşını bitirmeleri beklenecektir. 

Bu tamim üzerine lstanbul hapisanesinden de henüz on sekiz yaşlarını 
bitirmemiş beş mahkum çocuk serbest bırakılmıştır. Bu çocuklar, şim
diye kadar olan mahkumiyetlerini hapisanede diğer mahkumlardan 
ayrı olarak hazırlanan hususi dairelerde geçirmi§lerdir. 

Eyi terlemek • • 
ıçın 

Adliyede 
bir kadın 
erkeği 

tokatladı 
Dün adliye binasında birinci hU 

mahkemesinin önünde bir tokatl 
hidisesi olmuı:;1tur. Eski polis mcJJlll 

larmdan lbrahim evvela refika.si 
sonra metresi olan Semiha aleyh 
bir dava açarak kendisini kanunu 
deniden evvel boşadığı için nüfıııst 
tescilinin iptalini istemiştir. lbra 
Semihayı üç, dört defa boşaınl§ 
tekrar almış ve metres hayatl rnŞS 
ğı için de polisçe kaydi terkin 
miştir. 

Çocuk doğar doğmaz ilk işleri bu 
olur. Evvela çocuğun yüzünü bir 
kara tahtaya çevirirler. Çocuk hi.İı • 
yüdü mil vücudunun daha başka kı· 
sımlarını yavaş yavaş dövmiy~ baş· 

!arlar ... Küçükken yapılan dövmeler 
büyüyünce bozulduğu için, bunları 
çocuk biraz büyüyünce yapmayı ter· 
cih ederler ... 

mızı dudaklı kızlar daha g-tizP.l değ!} 
mi? 

- Elbette ... 

• Biz burada bu köylülerle öteberl 
görüşürken yanımıza bir delikanlı 
gelmişti. Vakıa aramızda birçok köy 
lü delikanlıları vardı. I<,akat bunların 
hiçbirisi birdenbire bu yeni gelen ka
dar nazarı dikkatimi celbetmemişti. 
Çünkü yanımızda bulunanların baş • 
lan kapalıydı, saçları gözükmüyordu. 
Halbuki bu yeni gelenin saçları ta -
mamile açıktaydı ... 

kızgın bir fırına 

giren adam 

içel 
valisinin 
beyanatı 

!çel Valisi Rüknettin, dün mezuni

yetle şehrimize gelmiştir. Rüknettın, 

vilayetin muhtelif işleri hakkında bir 

muharririmize şunları söylemiştır: 

Dün, mahkemede polis miidürlii • 
den getirtilen eski dosya okunııı 
tur. Eski karı koca mahkem~Jer. 
karlarken, Semiha Ibrahimin üstU 
atılarak suratına birkaç tokat in . 
miştir. Ibrahim, Scmihanın elle 
tutmuş ve "polis!" diye bağırJJll 
başlamıştır. Adliye polisi, der 
meşhut suçu tesbit etmiş ve suçlu 
meşhut suçlar müddeiumumilili 
vermiştir. Sultanahmet sulh UçUn 
ceza hiikimi bugün kararını vere 
tir. 

Noİerlikteki 
Hadisenin esas 

- .Mesela, ne resim yaparlar? .. 
- Akıllarına geleni, tabiatten gör· 

dilklerini: Kuş, deve, hayvan, hattiı 
yılan, kertenkele ve saire ve saire ... 
Bu suretle gil~ik tuvaletlerini ik
mal ederler. Fakat en makbul olan 
dövme dudaklara yapılanıdrr. Bir ka 
dının üst ve alt dudağı tamarnile sim 
siyah dövme oldu mu o kadının gü· 
zelliğine diyecek yoktur! O kadın er· 
kekler ara.smda en çok beğenilen, en 
çok sevilen kadındrr. 

Ben yol arkadaşımın verdiği iza
hatı adeta ağzım açık olarak dinli· 
yordum: 

- Desene ki tıpkı Holivut stüdyo
larında film çeviren a..rtlııtler gibi.. 
Onlar da filmde fotojenik olmak için 
dudaklarını siyaha boyuyorlar ya ... 
dedim .• 
Arkadaşım gtildil: 
- Evet, dedi. Fakat onlar sonra 

dudaklarının siyahını silip tekrar kır 
mızıya boyamaı:ıını biliyorlar. 

Bu ıkadmlar hakkında daha fatla 
malCımat almak ihtiyacını duyuyor -
dum. Suallerimi ııııraladnn: 

- Peki amma, dedim, dövme usu· 
lU çok iptidai bir A.dct, nasıl oluyor 

da devam ediyor? 

Arkadaşım bu sualime şu cevabı 

verdi: 
- Bunlar Suriyedeki Bedevi Arap 

lardan görenektir. Her köyde yok • 
tur. Arap tesiri altında kalan tek· 
tük bazı göçebe köylerde yapılmakta 
dır. Fakat şimdi bu adet te hemen 
hemen terkedilmektedir. Birçok yer 
lcrde nahiye müdürleri dövme ile 
mücadele etmek için idari tedbirler 
almışlardır. Mesela yolunuz üzerinde 
göreceğiniz Resülaynda gayet mü • 
nevver bir nahiye müdüril vardır: 

Orhan Gecedoğan. Bu zat, göçmen 
köylerde bile yeni doğan çocuklara 
dövme yapılmasını menetmiştir. O -
raya giderseniz göreceksiniz. Küçük 
çocukların anneleri, babalan baştan 
aşağı dövme içindedir. Fakat çocuk· 
!arı bembeyaz, tertemizdir. Çünkü' 
Restilayn Nahiye Müdürü Orhan Ge
cedoğan, köy köy dolaşarak, dövme
nin aleyhinde bulunmuş ve yeni do
ğan çocuklara dövme yapılmasını 

kat'i surette yasak etmiştir. Burada
ki göçebe ahali de artık dövmenin çok 
vahşice bir şey olduğunu anlamışlar 
ve seve seve bu eski adetten vazgeç
mişlerdir. 

Bu izahatı dinledikten !!Onra etra· 
frmdaki kadınlardan birine, fakat du 
dağı en dövmeli olanına eordum: 

Bu ıııiıruılyah dudaklarla daha mı 
gUzel oluyorsunuz eanki ? .. 

"Gilzcl" sözUnU işitince bu ömrl\n 
de ne deniz, ne ışehir, ;ge asfalt, ne de 
beton görmemiış, genç kadın birden· 
bire bir utanma hissetti. Başını önU 
ne eğdi. Hafifçe boynunu büktU. 
çıplak ayaklarile yerdeki toprakları 

itip tozunmıya başlıyarak sustu. 
Söylesene, dedim. Daha. mı gü 

zel oluyorsunuz? 
Bu sefer olduğu yerde gene çıplak 

ayağının topuğu üzerinde yarım dö· 
11erek utandı: 

Bilmem, dedi.. 
'Nasıl bfinıezsin ! .. 

Bu delikanlının saçlan upuzundu 
ve örülmliştU. FJlhakika ben lstan
bulda da uzun ve örgülü saçlı erkek· 
ler görmüştüm. Fakat bunlar niha· 
yet ortodoks papazları idi. Burada 
Mardinle Nuseybin arasındaki ovada 
böyle drtodoks papazı gibi bir deli
kanlı görünce hayretten kendimi a
lamadım ve yol arkadaşıma sordum: 

- Gelen kim? Ruhani bir heyete 
m1 dahildir? 

O, dudaklarının arasında gülümse· 
mesini saklıyamıyoı·du. Şu revabı 
verdi: 

- Hayır. Bekardır. 

- Bekar mı ? .. 
- Evet, bu taraflarda gene bazı 

göçebeler arasında bekarların uzun 
saç bırakmaları eski bir adettir. Bun 
ların saçlarına asla makas değmez. 

o üzce, ·(TAN) - Bu
ı c.u.ta garip ve garıp 

o.uuğu kaaar cia guiünç 
bir vak'a olmuştur . .. 
Şehre :t,S kltometre me

safede Cevat Türkoğlu 
çıf ttığinin yanındaki bir 
dükkanda lstitlili koca 
Tahir adında ıat bir ihti
yar vardır. Koca Tahir, 
bir kaç gün evvel ha.ta· 
lanmış, soğuk algınlığın
dan kurtulmak ıçın ne 
yapmCl$ı lazım geldiğini 
çiftlik yanaşmalarından 
Bolulu Mehmede ıormuş
tur. Muzip Bolulu, baba 
Tahire cidd(bir tavsiyede 
bulunarak: 
"- Bir Fırına girip kuo 

vetlice terlemeliıin!,, de
miftir. 

Tahir, bu tavıiyeyi iti· 
rauız kabul edince der-

hal çiftliğin fırını yakıl
mış ve ""az; Uiı.ıu '"'tan 
•onra koca baba Tahir, el· 
!Ji•elerini çıkarıp çamaşır
ları üzerinde otduğu hal
de fırına girmiştir. Meh· 
met, hemen fırın kapağı
nı kapamış ve dağa ocıun 
keımiye Kitmiştir . .. 

Baba Tahir, ullıya pul
lıya fırının ııcaklığına ta· 
hammül etmiş, bir müd
det sonra inlemiye başla
mıştır. O •ırada fırının Ö· 
nünden geçen bir adam, 
içere/eki iniltiyi ifitmiş, fı
rın kapağını açınca, ter
den sırsıklam olan ve Bı· 
caktan bayılma derecesi
ne gelen baba T ahiri gör
mÜftÜr. 
Zavalı ihtiyar, müşkülatla 
fırından çıkarılmış ve te· 
davi altına alınmıştır. 

Uzatırlar. Ve birkaç örgü yaparlar .. 
- Peki amma, buradakilerin hepsi 

öyle mi, ? Ben göremiyorum. 
- Bekarların öyledir. Fakat bun· 

lar sıcaktan başlarına geniş örtüler 
taktıkları için saçlarını göremezsin. 

Ekmek 10 1 Açık dere 
Bu bekarlık evlilik hususunda er· 

kekleri tefrik etmiye yarıyan usul 
çok garibime gitmişti. Demek, nişan 
ve evlenme yi.izüğüniln ne olduğu ma 
lftm olmıyan mıntakalarda bile evli
lik. bekarlık arasındaki farkın teba· 
rüz etmesi için böyle garip usuller 
vardı. Bu suretle buralarda bile ev
lilerin kendilerini bekar gibi gösterip 
genç kızların kalbini çalmalannın ö
nüne geçiliyor, diğer taraftan bekar
lar, sevgi alemine kendilerini uzun 
saçlarile arzecüyorlardı. 

- Peki, dedim .. Böyle bekar bir 
erkek nişanlanırsa ? 

N
. 

- ışanlanmak pek yoktur. Söz 
kesilir. lşte o kadar. Ondan sonra 
dliğün yapılır. , 

- Ve saçlar düh'Ünde mi kesilir? 
- Evet. Amm:ı o zaman güveyin 

arkadaşları merasimi mahsusa ile da 
mndm cıaçlarını keserler ... 

para arttı 
B irinci nevi ekmeğe on para, 

ikinci neviye yirmi para 
zammedilmiş, frencela fiyatı aynen 
bırakılmıştır. Yeni narh yarından 
tatbik edilecektir. 

lstanbul Belediyesinden: 

Kanunusaninin yirmi yedinci Çar· 

ıamba gününden itibaren birinci 

nevi ekmeğin izami fiatı on bir ku-

ruş ikinci nevi ekmeğin on kuruı ve 

francelanın on beı buçuk kuruştur. 

dolaşsanız böyle beyaz saçları örül

müş bir bekara rastgelemezsiniz ... 
- Niçin? 

- Çünkü hepsi evlenirler ... Bura· 
larda bu sıcak mmtakalarda kadın 

Biltün bu izahata rağmen daha • 
kafamı kurcalıyan bazı noktalar var· ihtiyacı fazladır. Düşünün bir defa. 
dı: Bir kadın bir aile için çift çubuk ba· 

Acaba bir erkek evlendikten sonra kımından mühim bir kuvvettir.Sonra 
boşansa ne olur? buradaki erkeklerin kadından b~ka 

Acaba bir erkeğin kansı ölilrse ne zevkleri ve eğlenceleri yoktur ... Onun 
olur? için daha kUçUk yaşta hemen evle • 

Yol arkadaşım bu suallere de fU nirler. Ve çoluk çocuk gahibi olur -
cevabı verdi: 

- O zaman beklr erkek artık 11aç lar. 
larını bir daha uzatmaz. O artık Yol arkadaşım fikirlerini şu .!U -

bir defa dünya evine girmiş, evlen - retle hulasa etti: 
rniş demektir. On un için tekrar sa- - Burada daima hiç evlenmemiş 
çını uzatmasına imkan yoktur. Uza- bekarların saçları örg:•lüdür. Bina -
tırsa hilekarlık yapmış demektir. Bu enaleyh böyle bir adam gördünüz mil 
ancak hiç evlenmemiş delikanlıların derhal hükmünüzü verin ki bekardır .. 
hakkıdır. - Ya ben saçı örillmemiş ve hiç 

- Delikanlıların dediniz ... Ya de· te evlenmemiş bekarlar bulunabile -
likanlı olmayıp ta yaşını başını al· ceğini iddia edersem? .. 
mış, mesela 60 mı geçmiş muannit Yol arkadaşım kafiyetle cevap 
bekarlar? .. Onlar da ak saçlarnı öre· verdi: 
rek mi gezerler?.. - Hayır olamaz ... 

Yol arkadaşım gene gülümsedi: Bu sefer ben gUldüm: 
- Tabii, dedi ve ilave etti: - Pek lla olur. Kafalan ayaz 
- Fakat bu 11lJllt.ıtkaV" kan- ka.rrs rılımla.rsı. nP. b1\YU,ruvorsunuz?. 

lağımları 
kapatılıyor 

Dolapdcre kanalizasyon inşaatı bit. 

miş ve yan taraflarda açıkta bulunan 

lağamların kapatılmalarına başlanıl

mıştır. 

Kasımpaşa deresinin temizlenmesi 
t:.ıbatta bitecektir. 

Boğazkesen ve Cihangir mıntaka

larının kanalizasyon tesisatı da ilk

baharda tamamlanacaktır. 

Kanalizasyon için belediyenin ayır· 

dığı 7,5 milyon liralık tahsisat ta

mam olmuştur. 
Kadıköy ve havalisinin kanalizas

yon inşaatına başlanılmnsr için yeni 

tı:ıhsisat verilmesine lüzum hasıl ol -

muştur. 

Bu itibarla belediye reisliği şubat 

birde açılacak olan Şehir M.:!clisinden 

bu iş için tahsisat istiyece!<tir. 

Kadıköy kanalizasyonu içı'l verile. 

cek tahsisat ta iki sene zarfında öden

miş olacak, 939 dan sonra yeni yol 

programının tatbikine geçilecektir. 

. . Modern Mıaır Mimarisi 
Üzerinde Tetkikler 

MıSlr hükumeti, Mısırda modern 

M18ır mimari üzerine tetkikat yapıl. 

ması için beynelmilel mimari bir mü
sabaka açmıştır. 

Tarihi eserleri modernize edecek 
mimara bu iş havale edilecektir . 

Mısır hükumeti. bu maksatla Maa
rif Vek!letine de müracaat etmiş, Vc
k!let keyfiyetten allkstdarlan haber. 
dar etmiştir. 

"- ~tersinin ihracatı bu sene da

ha canlı ve hareketli geçmıştir. Tah. 

mil tahliye servısh·r!nin daha iyi iş

lemesi için iktisat Vekaletiyle te
maslar yaparak <;alışıyoruz. Birı;ok 

vilayet işlerini içine ,dan beşer sene. 

!ık prograrıı tatb'k edılJikçe ımar fa. 
aliyeti de geniş bir şekil alıyor. Ye

ıı. hastane ile ilk mektep binalannın 
inşaatı ilkbaharda bitecektir. 

!çelin suy'l.l için 280 bin Un har

canmaktadır. Bu iş önünmüzdeki 

baharda tamamiyle bitecektir. Gele

cek &ene de bir halkevi binası yapıla. 
caktır. Bu yıl pamuk işlerine her 
ı;ıe,YdPn fıı.,llJ. Phenurıi:ırct "" .. ;:r.~~~ ••• 

da:ha. z;iya.<l.: ı.lc çolıga.cağı~ " 
1 

D""n Gece 
3 Ev Yaııdı 

Diln gece, Salmatornrukta Çakıra. 
ğa caddesinde Vangelin evinden 
yangın çıkmış, ateş birdenbire büyü. 
me istidadını göstermiştir. Vangelin 
evi tamamen ateşler içinde iken ya. 
nında muhacir Mustafa ile Ahmede 
ait iki küçtik ev de yanmıya başla· 
mıştır. 

İstanbul itfaiyesinin gayretile ateş, 
çabucak bastırılmış, biri tamamen, 
diğer ikisi kısmen olmak üzere tiç ev 
yanmrştır. Evler, ikişer katlı, küçük 
evlerdir. Sigortalı değillerdir. Yangı
nın sebebi araştırılmaktadır. 

Tasfiye Edilecek Maliye 
. . Memurları . . . . . . 

Yeni maliye teşkilat kanununun 
bir maddesine göre sicilleri müsait 
olmıyan maliye memurları bir sene 
içınde tasfiyeye tabi tutulacaktır. 
Defterdarlık memurlarının sicilleri 
tetkik edilmiştir. Tasfiye edilmeleri 
icap edenlerin bir listesi hazırlanmış
tır. 

Beyoğlu noterliklerinden bi ' 

hır sahtekarlığa tesadüf edildiği 

kındaki haber dolayısiyle mesel 

cereyan ettiği söylenen not.erlik 

matbaamıza şu ma!Umat ve!'ilmiştit> 
"- Bizim dairemizden müddeiıJ" 

mumilik bir evrak istemiştir ve uP 
1ü dairesinde, hususi memurlarla il

tenilen evrak hemen gönderilınit~' 
!'olis marifetiyle hiç bir vesık~ bil' 

den alınmamıştır. Bu habrr dotı1' 
değildir. lstenilen ko:ıtratın aslı 8" 
hibinde, kopyası bizdedir. Ve ~ 
lar yapılan tetkik!lta göre, biriblr~ 
tamamen mutabıktır. Sonra. 8 Y'"' 

kontra.t buJ:!dan altı, yedi av. önc.eJJl~ 
hye mufcttış mua.vını -ta:ratmda.tl &" 
lınmıştır. Bu, bir.ka§ liefa tekra.I' -e 
miştir. Zaten kontrat, başka bir JlO' 

terde tasdik edilmiş, sonra dola~ 
le bi?.e gelmiştir. Mesele bundıın ib'• 
rettir." 

Bir Emniyet Müdür:üğü Bin•" 
. . Yapılacak . . . . 1" 

İstanbul için modern bir ernııi"' 
müdürlüğü binası inşası üzerinde t 
kikat yapılıyor. Binanın alt katI l11°: 
törlü polis vasrtalanna, orta kılJllll 
lan kalemlere. Ust kısmı da mesl• ' 
ki laboratuvarlara tahsis edilece• ' 
tir . 

=========~ --- - - - - - - - - -~~ -- ~~ZWL.d~ 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B eledl~·e, cenaze 1 ıer1ndeı ~ 
lıl11ınnak Uzere a~·da 76 11' 

mna.")h imamlar ve 40 lira maaŞlı 
fızlar alacaktır. 

• sta.nbultla :evcut esnaf ~ 
~ yetıerinin otuz iki inin -:-, 

lik ~elir ve masraf hiitçelerinlrı ~_..,. 
vazeneli ye'kunu 93869 bu~uk il,......-

•1 ktısat Veka~eti t~fttş . ~~~ 
Senenin tik Seyyah \r apuru reisi Hüsnü Yamruı JUU-'" 

Senenin ilk seyyah vapuru olan Stra. dan ~chrlmize gelmiştir 
t:n Lam Transatlantiği ayın 31 inde • ?JJ' 
hmanımıza gelecektir. Gemide 400 M n.arif mU~foşan Ruh11.n 
Amerikalı ve lngiliz seyyahı bulun _ dün Anl<arayn dönm~ 
maktadır. ......~.....-....-. ~ 

lTAI<Viit\il~HA~ 
26 lkincikanun 1 

- SALI 
Bugünkü Hava: Y ACIŞLl 

Bugün hava, sureti umumiyetle çok 
bulutlu ve kapalı geçecektir. Orta 
Anadolu ile Eğe ve Marmara mınta· 
kalarında yağış göriilecektir. Soğuk. 
lıık yükselirse, yağışın kara çevirme
si muhtemeldir. Rüzgar umumiyetle 
şımal istikametinden Şarkt Anadolu
da kuvvetli esecektir. Garbi Anadolu 
ile Karadeniz sahil mmtaka~ı fırtı· 

nalı olacaktır. 

Dünkü lıovo 

1 inci ay Gün: 31 Kas.Pll: -SO 
1355 Hıcr. 135::! J{uf11 

Zilkade: 13 13 Ikincik8.11~ 
Güneş : 7,18 - Oğle: 12• 1 
ikindi: 15.01 - Akşam: ı1,ı, 
Yatsı: 18,51 - Imsak: 5,3 

-----==-----/ 
""' soğukluk en çok 5-, en a.z 3-" 

rn.k kaydedilmiştir. Rilzgir yıld 
Dün bava tv.vild 770 millmPtre. esmistir. Kar hafiflentlstir. 
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Amerikada açhk 
ve hastahk 

salgın halini aldı 
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Şahide 
esrarlı 

sıgara mı 

içirmişler? 

Kar1şık bir 
sahtekarhk 

iddiası ... 
Sahte bir 

çok 
vekaletname ile bir 
işler çevrilmiş! 

Ağır ceza mahkemesinde dün bir 
sahteklrlık davaeına bakıldı. Emlak 
komisyoncularından Papa.syanla Ce
mil bu davanın suçluları idiler. Dava. 

O ün Ağırceza mahkemesinde karışık bir sahtekarlık davasr-
cr da meslekdaşlarından Pıu:ant idi. 
Bu muhakemede oimdiye kadar az na deva medildi. Suçlu yerinde mevkuf olarak Şerif Cim-
rastla.nan tuhaf bir oahadet meselesi cozla Zeki isminde bir delikanlı vardı. Fatma Lebriz isminde 
vardı. Ferit isminde bir şahit m ı- evvela İbrahim Paşanın ve vefatından sonra da izzet Paşa mer
hakemeye mektup göndererek, eski humun refikası olan yaşlı bir bayan şahit olarak dinlendi. İddia. 
ifadelerinin doğruluğunu ve noterlik- ya göre hadisenin mahiyeti şudur: 
ten kendisine atfen suçlular tarafın- Ibralıim paşa 25 sene evvel vefat 

1 dan ibraz edilen ifadenin yanlış ol. edince refikası Fatma Lebriz, üvey B ·ı r hakaret 
duğunu ve hMta olduğu için mahke- oğlu Abdülhakim Senai'ye bütün em- ı 

nıeye gelemediğini bildiriyordu. 1.8.kini ve bankada bulWlan (20) bin davası 
Hadise şöyle geçmişti: Ferit polis- liı"a ile ayrıca şahsına ait 850 altın ve 

te, mUddeiumumilikte, istintak hl • 600 kağıt lirayı kendisine bakmak 

kimliğinde ve nihayet mahkemede, şartile vermiştir. go·· ru·· [ u·· yor 
elmdlye kadar daima suçlulann a • Abdillhakim Senal 0 va.kittenberi 
leyhine şahadet etmiştir. Gt!çenler - Kuzguncukta oturan 'uvey anası Fat
de suçlular vasıtasfyle mahkemeye ma Lebrize 1928 senesinden itibaren 
gbn.derdiği n~~rde ver.ilmi!) bir ifa - her sene miktarı azalmak şartile 1975 
de!ınde de butün şimdıye kadar ver- l223 1200 800 840 "'00 560 379 ve 
~iği üadelerin yanlış _olduğunu söy. 293 lira v~rmi;tir. ' 

1 

' ' 

l~yor ve suçlular lehıne şahadet e- Son zamanlarda verdiği para ayda, 
diyordu. k" l" k d . . t' F • ae ız ,on ıraya a ar ınmış ır. a..,. 

Mahkeme dört yerde verdiği ifade
sinin niçin değiştirildiğini kendisin -
den sonmya lilzwn görmil§ ve bir 
C('lpname ile çağırmıştır. 

İade edilen celpnamenin arkasına, 
Feridin meçhul bir semte gittiği şerh 
verilmietir. 

Eski adresini değiştirmiyen Ferit, 

celpnamenin bu şekilde iade edildiği. 

ni duyunca mahkemeye bir istida ve

rerek noterdeki ifadesinin doğru ol
madığını söylemiştir. Davacmm söy
lediğine göre, suçlular Feride esrarlı 
bir sigara vermlşler ve sonra da no. 

tere götürerek kendi lehlerinde bir i

fade verdirmişlerdir. Mahkeme Feri. 
din naip vasıtasile dinlenmesine ka
rar verimştir. 

Matbuat Cemiyetinin Yllık 
Balosu 

ma Lebriz bu para ile geçinememekte 
ve çok sıkıntı çckmiye başlamıştır. 

Fatına Lebriz yanma torunu Şerif 
Cimcozu alarak onunla da bir müddet 
yaşamış, fakat sıkıntısı günden güne 
artmıştır. 

Bir gUn Şerif Cimcoz bu emliı.ktan 

bir kısmını ipotek etmeyi büyük an
nesine teklif etmiş, Fatma Lebriz de 
kendisine bir vekalet vermiştir. Fa. 
kat Şerif Cimcoz, bununla iş göremi
yeceğini anlayınca, bu sırada eve g&
len Fatma Lebrizin yeğeni Zekile gö. 
rüşmüş, o, Abdülhakim Senai'den 
vekaletname alacağını söylemiştir. 

Fakat, Abdülhakim Scnai buna mu. 
vafakat etmemiştir. 

Nihayet, Zeki bir notere giderek 
kendisini Abdülhakim Senai gibi gös
termiş ve Şerif Cimcoz adına bir v&
kiletname vermiştir. Bu sahte veka
letname ile de bazı emlfı.k ipotek edi. 

Beyoğlu kaymakamını vazife ha
linde tahkir ettiği iddia edilen Sait 
paşazade Vehbinin muhakemesine 
dün asliye üçüncü ceza mahkemesin. 
de devam edildi. 

Tepebaşı nahiye müdürü Niyazinin 
istinabe suretiyle ifadesi alınmıştı. 

Bır şahit daha dinlendi. Bu şahit Te
peb~ı karakoluooa kaymakam Da.
nişe, Vehbinin hakaret ettiğini söyle
di. Vehbi bunu reddederek dedi ki: 

- Bay reis, asıl davacı benim. Kay 
makam Daniş, bizim pasajdaki dük. 
kanlan menediyornıu§. Ben bunu şi
kayet etmiye gittiğim zaman benim 
şikayet kağıtlarım yırtrldı. Onun 
yerine bu hakaret dosyası kaim oldu. 
Bu memur kaymakamın madunu ol
dcğu için şahadetini kabul etmiyo -
rum. 

Vehbi Sait, Niyazi, Mchmot, Hur. 

şil isminde üç müdafaa şahidi göster
di. Muhakeme bunların celbi için ~ 
lik edildi. 

Adliyede Yeni Nakil ve 
Tayinler 

Radyo 
Bugünkü program 

l<1tanbul: 

Oğle neşriyatı - Saat: 12.30 Plak. 
la Türk musikisi; 12.00 Havadis ; 
13.05 Muhtelif pl.8.k neşriyatı; 14. 
Son. 
Akşam neşriyatı - Saat: 18.30 

Plakla dans musikisi; 19.30 Konf&
rans : Eminönü Halkevi neşriyat· ko
lu namına Bay Nüsret Safa; 20 Ve
dia Rıza ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları; 20. 
30 Cemal Kamil ve arkadaşları tara. 
fından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 21 Bay Oıner Rıza tara
fından arapça havadis; 21.15 Şehir 

Tiyatrosu operet klSmı tarafından 

bir temsil; 22.10 Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı, 

22.30 Plfı.kla sololar, opera ve operet 
parçalan; 23 Son. 

• 
Günün pt'ogram özü 

Sf>utonik konserler: 
21 Varı;:ova: Fitclberg'in idare.~in. 

de; 21.25 Bükreş: Şuman, Brahma; 
21.55 Brilno, Prag: Senfonik konser; 
22.30 Pnris P. T. T. : RrahmA, KlP-m
perer, !bert. 

b.fıJ konserler: 
13.10 Bükreş: Romen halk musik:i

si; 16 Prag: Fok orkestrası; 16.15 
Varşova: Küçük radyo orkestrası ; 

17 Laypzig: Plak ile hafif musiki; 17. 
3(1 Varşova: Opera musikisi; 18.15 
Bükreş: Hafif musiki plakları; 18.30 
Buda peşte: Halk şarkı birliği; 18.45 
Stokholrn: Plak konseri; 19 Kolonya: 
Bruckner, Stolz, Richartz; 19.40 Ko
lonya: Opera musikisi plakları ; 20.20 
Varşova: Eğlenceli orkestra mıusikı. 
si ; 20.30 Stokholm: Kabare neşriya
tı; 21.40 Bclgrat: Radyo orkestrası; 
21.40 Roma: Karışık konser; 23 Stok 
holm : Operet parçalan; 23.10 Mila
no: Hafif musiki konseri; 23.15 Bük· 
reş: Eğlenceli musiki nakli: 23.20 Bel 
grat: Konser nakli; 23.30 Kolonya : 
Ingiliz musikisi; 23 40 Stutgart: Şi. 
mal kompozitörlerinin eserlerinden ; 
24 .20 Budopesto : Çigan m.uı:il.ciı:i. 

0\t .. ralar : 
20.30 Budapcşte: Puccini'nin ''Tu

randot" operası; 21.10 Hamburg: 
"Gaertnerin aus Liebe"; 22 Roma: 
Verdi'nin ''Rigoletto" operası. 

Oda musikisı: 
18.15 Roma: Oda musikisi triyosu ; 

20 Münib: Lenzcwski kuarteti; 20.20 

Basın Kurumunun her sene oldu. 
ğu gibi bu yıl da tertip edeceği balo
nun hazırlıktan bitmek üzert!dir. Ba
lo (Kurban Bayrammm ikinci) Şub:ı. 
tm 22 nci günU akşamı Maksim ea
lonlarmda verilecektir. Seçilnıie bir 
heyet, bu hususta geceli, gündüzlü 
mesai sarf etmektedir. Kotyon ve he
diyelerinin zenginliği ile şöhret ka
zanan Ba.sm Kurumu balosu ayni za. 
manda, daveUilerinin de seçılmişliği 
tıe- maruf bir telaki yeridir. Basın 

Kurumu balosu, mevısimin en nezih 
ve ıüz;el eğlencesi olacaktır. 

lerek para ve hs.lı alınmıştır. 

Müddeiumumiliğe dün 20 kişilik 

yeni bir nakil tayin listesi tebliğ 
edilmiştir. Oğr endiğimize göre müd- Bükreş: Balalayka kuarteti; 21 Vi-
deiumumilik matbuat tetkik bürosu yana: Kuartet (Bohem kuarteti); 23. 

şefi Meliha da terfian İzmit mahke- 50 Viyana: Hans Faltl lruartcti. 
Hadiseden haberdar olan Abdülha

kim Senai mUddeiumwniliğe mür~ 

caat ederek Şerif Cimcozla Zeki hak
kında takibat yapılmasını istemiştir. 

Dün, mahkemede Fabna Lebriz bun 
lan tamamen anlattı. Fatma Lebriz
dcn sonra Usküdarda oturan Ihsan 
isminde birisi de §ahit olarak dinlen
di. o, dedi ki: 
"- Ben Zekiyi şahsan tanırım. 

Daima benden alış veriş eder. ~'akat 
ismini bilmezdim. Bir gün bana gel
di. Noterde bir vekalet vereceğim, 

Bugün sivil giyinmiş. Ve o kadar değişmiş ki! 
Oniformanm mehabeti ba.,ka. Fakat binbaşının o 
ağır tonlu sesi içindeki bütiln o hakim enerjiyi ifa
deye kati geliyor. 

Kuvvetle elimi sıktı: 

mesi azalığına tayin edilmiştir. Resitaller: 
18.30 Prag: Viyolonsel resitali: 

lfıtfen şahit olur musun, her şey ha. 
zır, bir imza atacaksınız, dedi. Ben de 
gittim. Noter bana "Abdülhakim 
Senai, Şerife bir vekalet veriyor. Siz 
de şahadet ediyor musunuz" dedi. 
Ben de evet, dedim ve imzaladım." 

Bundan sonra muhakeme başka şa
hitlerin çağınlmru:ıı için talik edil
di. 

20 30 U.ypzig: Keman sonatları; 20. 
55 Bükreş: Şarkı resitali (Bayan An
gel l ; 22.15 Milano: Org resitali; 23. 
20 Prag: Piyano solo (Sonatları); 23. 
20 Viyana: Tiyatro refakatile şarkı. 

Oı r-: nnı~ikisl : 
18.15 .Milano; 23.10 

(plak); 23.45 Varşova, 
Uypzig. 

Buda peşte 
Hamburg, 

Maarif merkez 
teşkilatında 
Değişiklik 

Maarif Vekalet merkez teşkli.t k~ 
nununun bazı maddeleri değiştiril -
miştir. Bilhassa orta tedrisat umum 
müdürlüğü vazifesini anlatan madde, 
bu müdürlüğün resmi, hususi liseler, 
orta mekteplerle muallim rntktepleri. 
nin işlerini, tedris ve terbiyevi faali
yetlerini ve muallimlerle talebenin t~ 
d&.vı edildikleri sıhhi müesseselerin i
dari işlerini tanzim ve ıslah vazifesiy. 
le- mükellef olduğu ve üç şubeye aynı
dığı şeklinde değiştirilmiştir. 

Ilk tedrisat umum müdüı lüğünt> 

taalluk eden madde de, resmi ve husu 
si ilk mektepler ve· yatı mektepler!, 
ilk derecede hususi dersaneler, millet 
mektepleri işlerini ve halk terbiyesi 
etrafındaki mesaiyi idare ile mükel
lef olduğu şeklinde değiştirilmigtir. 

Emirgan lle Sirkeci Arasında 
Otobüa l9liyecek 

Belediye Emirgan ile Sirkeci ara
smda Bebek . Ortaköy yolu ile otobüs 
işletilmesine müsaade etmiştir. Bu 
hatta ay başından itibaren, sefRırlere 
taşlanacaktır. 

Hırsızhk Suçlusu Çocuk 
Tepebaşında on Uç numaralı bak

kal dükkanına 12 yaşında Hasan is
minde bir çocuk anahtar uydurarak 
içeriye girmiş ve dört liralık sigara 
çalmıştır. Çocuk biraz sonra yaka
lanmıştır. 

. . Türkiye Tıp Encümeni 
. . Toplantısı .. 

Genel Sekreterliğinden: 
Türkiye Tıp Encümeni 27 !kinci. 

kanun 1937 çarşamba akşamı saat 
lS.30 da, Cnğaloğlunda Etibba Odası 
salonunda toplanacak ve Doçent Dr. 
Muzaffer Esat tarafından (Olümden 
38 dakika sonraya kadar alınmış bir 
buteyn fibrillation'u trasesi) ile, Pro
fesör Dr. Oberndorfer tarafından (!
kinci beynelmilel kanser kongresi 
mesaisi hakkında) tebligatta bulunu
lı:ırı:ıkt1r M u htPrem m .. _:,w.Jotaa~ıaı '" 
teşrifleri rica olunur. 

Han 
Bir şerit desteresi ile bir tepsi 

desteresi olup satmak istiyenle
rin Ankara caddesinde ikdam 
Yurdunda Bay Mehmede mek
tupla veya şifahen müracaatları. 

AT - AUıspor klübU tar 
neşredilen bu gilzel ve faydalı 
muanm 17 inci sayısı çıkmıştır :_. 
ARKİTEKT - Bu derginin '" 

71 inci sayıları wngin münderecal 
çıkmıştır. İçinde Dr. Wagnerbl• 
mar Naci Meltemin, Adnan SUIJ 
mimar Kemal Altanm yazıları ile 
çok mesleki bahisler vardır. Ta 
ederiz. 

ASKERLiK iŞLERi 

. . Y arsubayları Davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
Yerli ve yabancı olarak Fatib 

besinde bulunan (313 ila 326 
doğumlu topçu, ve muhabere > 
baylanndan serbest meslek 
hariç olmak Uzere 1 şubat 937 de 
alarda bulunacaklarından vazi 
rini anlamak üzere şubeye müra 
lan. 

VEFAT 
Bahriye miralaylığında.n ınU 

Moiz Dalmedikonun vefat ettiği 
ber altnm1ştır. Cenazesi bugün 
at 12.30 da Galata, BUyUk gen 
sokağındaki Keneset Israel s 
ğunda yapılacaktır. 

Yazan: Henrik lbsen 
Türkçeye çeviren: 

Şaziye Berin 

.. HALK OPERETİ 
Bu akşam Gedikpaşada Al,) 

sinemasında saat 21 do 
HALiME . . · 

Yarın akşam Sarayda pf pfÇ,4 
perşembe akşamı Tanda 

HALİME ~ 

Kayıp: Sahibi bulunduğum çift~~ 
lı yük arabamda bulunan Is~ 
belediyesinin 2567 Sil.yılı pi18k~ 
....a., 1 CL.l..llll.. .._ w...aw _..... • •• .. - "".,.d Uil 
dan eskisinin hükmü olmadığı itsld' 
olWlur. - Suadiye Şaşkın Bal< 
h.-umcu ve kömürcü Ha.ltkı A.l~--' 

lstan~"7;c7~~ ;~;\ll' 
dan: Müflis Tahtakalede şeker~i ~ 
harrem ve Burhanilddinin tasfı)" il" 
dilecek malı olmadığından iflası~ 
panmasma mahkemece karar 
m.iş olduğu ilAn olunur. (2957~ 

=----

BSiRAY 
Sinemasında Margarita'nlll 

.... emsalsiz muganniyeıi 

G A A C· E H O O A E 'U'! 
~~::: ;;r.:~ Şahane Melodı 

Fransızca aözlü filminin ilk iraeıi münasebetile 
BOYOK GALA 

Bekc;i olduğunu anlayınca hepimiz sapsarı ~e 
sildık. Bekçinin kalın sesi gene duyuldu: 

- Sizde bir misafir varmı,. Muhtar sellnt a6'r 
leJi. Fikri Bey mi.safiri de alsın da, teşrif e~ 
dedi. 

- Nasıl bakalım delikanlı. J3ugün yolculuk var 
değil mi? 

·, - Teşekkilr ederim binbaşım, demir gibiyim. 
[HAK!K! İNKILAP ROMANI] 

Dizlerimin kesildiğini his!ettim. 
Kadınlar nefes nefese: 
- Eyvah! dediler. ti 
Fak_at binbaşı istifini bozmadı. OmrU teh~lke~ - Şimdi senden bir rica ... Bir kere binbaşım de

me! Neme lazım yerin kulağı var derler. Benim adım 
.. Fikri". İcap ettikçe adımla konuş daha iyi. Hah, iş
te annem de geldi. Nasıl. Kahvaltı hazır mı anne? .. 
O halde iki tUrlU çene çalarız. Haydi bakalım deli
kanlı .. Karnımız doysun da işimize başlıyalım. 

Girerken görmediğim evin teşkilatını ancak bu
gün öğreniyorum. 

Sof ada bUyUk bir masa hazırlanmı,. Feriha Ha· 
nım sokak kıyafeti ile .. Baba.aı onu böyle görünce bir 
kahkaha attı: 

- Gördün mU anne .. Benim kUçUk erklnıharblm 
bazırlanmı, bile! Eh gençlik b&Jka feydir. Muhak
kak ki bu gece heyecanından uyumamıştır. 

Gt!nç kız baba.sına yakla.ttı. Mavi gözleri bu aaba.h 
o kadar bUyUmüş ki: 

- Hakkım yok mu baba .. Bana ilk defa ciddi blr 
.vazife verdin. 
j Binbaşı Fikri Bey kızını kucakladı: 
., - Haklısın yavrum. Fakat heyecan fazla olursa 
insan yapacağı işi şa.şmr. Korkarım şimdi yemek 
yerken bile nazlanacaksın! 

Beraber masaya oturduk. Genç kız bardaklanmı-
Ea süt koyarken babası eeki ciddi tavnnı almıştı: 

- Siz Seyfi Bey için bir şeyler hazırladınız mı? 
Genç kız atıldı: . 
- Bir !iyah çartaf. Kalın blr peçe bulduk baba. 
Sasırmıetım: 

Eıeri hazulıyan: - 4 

- Ay ben şimdi çarşafa mı gireceğim t. 
- Tabü.. Dedim ya, seni arabadan indirirlerken 

görmüşler. Kahvede lafı geçmiş. Muhtar bana çıt
lattı. Her yere sıkı emirler verildiğine göre bizim 
merkezin de elbet ku~ağı deliktir. Bir gammazlık işi
mizi altüst eder. İhtiyatı elden bırakmıya gelmez. 
Ne çıkar canım. Buradan çarşaflı çık ta istersen Be
şikta.şı geçince çıkarırsın. 

Binbaşı anlatırken çarşafla, peçe Ue gireceğim kı
yafeti gözümün önüne getiriyorum. Bir küçük heye
canın sebebiyet verdiği bu akıbetler bakalım beni 
daha ne kılıklara sokacak! 

- Ne düşünüyorsun delikanlı. Yoksa çarşafa gir
mek hoşuna gitmedi mi? 

- O değil efendim. Bu küçük hadisenin sebep ol
duğu neticeleri dUşUnUyorum. Memleketine düşman
lık edenlere hakaret etmenin bu kadar ağır kUlfet
lere mal olacağını nasıl aklımdan geçirirdim. 

Binbaşı gülümsedi: 
- Şimdi bunlan dilşünecek l!lıra değil. ~ma.

nm hakaretini karşılamak için onu ezecek vaziye
te geçmek lA.zım. inşallah o gül'le ka~uruz da 
doya doya hıncımızı alırız. Şimdi acele edin de 
tuvaletinizi yapın bakalım. Vaktimiz yok pek. 

Biraz sonra genç kızın yardımile yeni kıyafetime 
girip aynaya baktığım zaman halimdeki fecaate 
rafn;ıA12 e-01m,.\rt.P.n kendimi alamadım. 

Mahmud Ati/IS AY KUT 

Genç kız da gUlUyordu 
- Seyfi Bey. Sizin yerinizde olsam hı D böyle iG-

zerim.. Oy le yakıştı ki' 
Diyordu. 
A.cı acı güldüm: 
- Hakkınız var, do-iim. Vazifesini yapmıyan er-

kek için bu kıyafete girmekten ba,ka çare yoktur. 
Zeki kız maksadımı enlam~tı. 
MUteessir oldu: 
- O fikirle söylemedim Seyfi B->v 
Pf-cf. 
Babnsı lçeriki odadan ıeslendl: 
- Haydi çocuklar, çabuk olun. Bulgurluya ge

lin mi rötUrüyorsunuz? 
S,.mra kıyafetim karşısında o da kendini tuta

mad.ı. Bol bir kahkaha savurduktan sonra: 
- Bravo vallahi. dedi. Şu halinde polisler de

ğil, hani ben bile dışarda görsem tanıyamıyac.ağım. 
Aferin Feriha sana. Fakat şimdi bizde kız iki ol
d:ı demek. Hemen tanrı işimizi asan ede! ! 

Hepimiz gUlilşUrken sokak kapısı acı acı çalındı. 
Binbaşı hepimizden evvel atıldı: 
- Acele etmeyin. Ben pencereden bakayım 
- Kim o? 
Dıı;;0rdan kalın bir ses geldi: 
- Benim beyefendi. 
- Ha. Sen misin Murat Ağa. Hayır ola ne var!. 

heyecanlar içinde geçen koca adamın sesi bıle 
ğişqıedi: ~ 

- Peki Murat Ağa, timdi gelivorum. B 
bekle. 

Sonra bize dönüp yava.Jça: " dl 
- Çocuklar, dedi. Telaş etmeyin.. Hazırlıglfl ld" 

yapıp bekleyin Şayet eve gelen olursa sokağa çıf" 
yormu, gibi da.vranırsmız . Ben muhtara kadar sif 
dip geleyim. Eğer bir saate kadar gelmezse~,.,... 
bir arabaya atlar, gidersiniz. Feriha bu işleri pc; .. -

rir. 
Binbaşı' sakin, tel!şsı.ı çıkıyordu. 
Feriha önUnU kesti: 
- Baba! 
- Ne var kızrm. 
- !çime 9Upheler geliyor. 
Binba~ı birdenbire taburuna emir veren bir tc1S" 

mandan tavn alıverdi: . 1 
- Feriha. Unutma ki bir asker kızı'lm. I\eild)O 

gel! 
Ve sonra lA.tife ederek: ! 
- Sonra seni erkA.niharplikten azlederlnı b• 
Annesine ve bwa. dönerek Ulve etti: ~ 
- Telaşa lüzum yok. Ne söyledimse öyle b 

\cet edeceksiniz. 141" 
Ve cevap bile beklemeden kapıyı açtı. J{aybO ) 

(Ark .. ı 'laf 
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( SPOR ) 

Güreşçilerimizin Reisine 
sekiz sual sorduk 

Ahmet Fetgeri Milli 
Güreş Takımının 

vaziyetini iyi buluyor 
Spor faaliyeti durgun bir halde gidiyor. Or

tada mutat futbol lig maçlarından hafka bir 
hareket yok. Bu sebeple, her yerde alelade 
vak'alardan olan bir güref seyahatine b"zde 
bir fevkaladelik veriliyor. Onun içindir ki 
(TAN) günün adeta en mühim spor meselesi 
olan ve son günlerde biribirine zıt denecek 
kadar muhtelif f&yİalara sebebiyet veren gü
retçilerimizin Finlandiya seyahati hakkında 
en salahiyetli bir güre• idarecisi olan F ede
rasyon Reiıi Ahmet F etgeriye müracaat ede
rek kendiıinden atağıdaki noktaların tavzihini 
rica etmİf ve sayın Batkan da sorduklarımıza 
cevap vermek nezaketinde bulunmu,lardır. 

Sorgularmuzla F ederuyon Batkanının ce
vaplarını aynen nefrediyoruz: 

1 - Gürefçilerimizin Finlandiya turneıi 
hangi tarihte ba9lıyacak? 

1 - Finlandiya aeyahat:nin tarihi henüz 
kat'i surete lesbit edilmit değildir. 

Sekiz Cevabın 1 
Kısa Hüıusası 

Milli güref takımımız Avrupaya gidecek 
deniliyor. Ônce Finlandiyaya uğranılacak, 
ıonra lıveç ve AlmanyaJan c/ıoltı.fılacak de
niliyor. Bu haberleri teyit etmek, biraz ela 
tal ıilat almak için kendi.ine müracaat etti
ğimiz Güref F eclercuyonu Reisi Ahmet F et
geri bize dedi ki: 

1 - Milli Gürq Taktmımu: ıeyahate çı
kacaktır. 

2 - Dünya $ampiyonu Y afar bu ıeyahate 
iştirak edecektir. 

3 - Finlandiya ve lıveçte alacağımız ne
ticeler kolay değildir. 

4 - Takımımızın antrenmanı ve vaziyeti 
çok iyidir. 

5 - AlmanyaJa yapılacak temcular milli 
olmıyacaktır. 

$imdi, muharririmizin ıekiz ıualine karfı, 
aldığı ıekiz cevabın tam talıiliıtını da yan 
sütunda okuyabilirsiniz. 

2 - Teknik şartlan söyliyebilir mi 
l!liniz? Yani bizim takım ne isim al
tında gidiyor? Orada kimlerle ve 
hangi takımlarla güreşecek? 

Şimdi de Fransa çekiyor 
2 - En kuvvetli güreşçilerden 

müteşekkil bir Türk ekibi -ki bu mil
li takımdır. orada Finlandiya milli 
takımı ile karşılaşacağız. Ayrıca iki 
Finlandiya şehrinde birer hususi 
maç yapacağız. Finlandiyada bulun
duğumuz müddet zarfında da güreş 
Jdüplerinl gezip antrenman sistemle
rini tetkik ederek beraber çalışaca -
ğIZ. 

ALMANYAYA 
~ - Berline gidilecek mi ? Oradaki 

tartla:r nedir? Almanlar bize zayıf 

takımla geldilerdi, ayni takımla mı 
l'üreşilecek? 

3 - Dönüşte Berline gitmek ihti -
mali vardır. Bu hususta Berliner 
Kroft Sport Klübünden bir teklif al· 
dık. ~asen olimpiyatlar dolayısile 

Berlinde iken Dortmund, Kölen ve 
Manhayim mıntakalanndan ısrarla 

davet edilmiştik. 
Almanyada yapacağımız karşılaş

malar milli ma.ç değildir. Bu hususta 
Alman Federasyonu ile bir şey konu 
tulmamıştır. Yalnız şu noktanın ten
viri lazımdır: Bir çok memleketlerde 
olduğu gibi bilhassa Almanyada klüp 
ler yapılan sporlara göre ayrılmış
tır. Meseli. bizi davet eden Berlincr 
Klüp münhasıran güreş, gülle, boks 
gibi sporlarla meşgul olan Berlinin 
en kuvvetli bir tefekkUlüdUr. 

Dünya koşucuları arasında 

emsalsiz bir insan olduğunu 

Berlin Olimpiyatlarında ve on
dan sonra Amerikada koşu bey
girlerile yaptığı yarışlarda gös
teren zenci Owens'i Fransızlar 

çağırmışlardır. 
Marsilyada açılacak stadyomun 

küşat merasimini parlak bir şekilde 
yapmak istiyen Fransızlar Ovense, 
gönderdikleri davetnamede ırkdaşı o. 
lan Metkalf'ı da beraber almasını rL 
ca etmişlerdir. 

Zenci Metkalf, profesyonelliğini he
nüz resmen ilan ctmi§ değildir. o~t::n. 
sin de Amerikadaki mukavelclerin<len 
kurtulup Fran.saya gelip gclemiyece
ği henüz belli olmamıştır. Dünyanın 
en sür'atli adanılan olan bu iki zen
cinin Marsilyaya gelip gelmiyecck. 
leri, verecel(leri cevaptan helli ola· 
caktır. 

Avrupa futboliı 
dü9üyor mu? . 

Pazar günü Pariste yapılan Anı:.ı
turya - Fransa milli maçı dolayısiyle 
Avusturyanın futbol diktatörü May
zel, maçtan önce Fransız g~tecile. 
rine, Avusturya futbolü hakkıooa 

eunlan söylemiştir: 

TEKNİK MAKSAT Owens'le beraber Mor ilıoyo çağı- - Bizim futbolün düşmekte oldu-

4 - Bu seyahatin teknik maksadı rı/an zenci koıucu Metkall ğu söyleniyor. Filhakika "Wunder-
takımın müsabaka kabiliyetini arttır teaun" zamanındaki futbolümüz yak-
mak mıdır? ----------------•tur. Bunda Fransanın da biraz dahli 

4 - Spordan anlıyanlann mUtte- p f • • k vardır. Çünkü en iyi oyuncularımızı 
tıkan kabul edeceklerini tahmin ede- a ına J re OTU bırer birer almıştır. Fakat Avustur. 
rim ki Finl1ndiyaya, lsveçe gidecek Oslo, 25 (A.A.) - Patinajda cu _ ya takımı için dil§ilk denemez. Çün· 
güre, ta.kımlan yenmek için değil marteıııi günü iki kere dünya kadınlık kii 1936 eenesinde en parlak zaferle
yenmeyi öğrenmek için giderler. Bu- sUr'at reicorunu kıran Norveçli Laila rini kazanmış bir takımdır. Kırk ~ 
güne kadar oralara gidip te galip dö- Schounielsen dün 3000 metrelik bir nedir, hiç bir takımın muvaffak ola
ııen takım henüz kaydedilmemiştir. mesafeyi 5 daki!ta, 48 saniye, 5,10 -
Ancak oralara her takımın kolay, ,de kat'ederek yeni bir rekor tesis et· madığı bir şeyi biz, geçen sene yap-
kolay davet edilmediğine de nazan- miştir . tık. Ispanya milli takımını kendi top-
dikkati celbetmek faydasız olmaz. raklannda yendik. 

Bilhassa lsveçe gidebilirsek orada kadar yaklaşılır ve son gUn de kilo • lngiliz takımını mağlup ettik. Şu. 
(!ünyanın en me,ııur ve rakipsiz an- lar tamamile nizami şekle ifrağ edi- nu ehemmiyetle kaydedeyim ki, Ingi. 
trenörU olan FinlA.ndiyalı Oska'nın lir. Binaenaleyh bazı güreşçilerimizin 
ldma.n tarzını ,,

0
··rmek bizim için bU· lız guetecilerl ve mUtehauıslan in· 

• değil bUtU ngtireşçiler kendi siklet-
yilk bir !ayda zemini a.çmı.ş olacak - !erinden 3, 5 kilo yukardadırlar. giltere milli takmuna oynadığımız 
tır. Çalışma için kamp mevzuu bahis mac;m birinci devresini futbol tekni-

ANTR.ENMANL.AR.IMI değildir. ği itibariyle "en yilktıek Avrupa fut. 

lS - Güreş takımımızın antrenman YAŞAR, ~RS!NL:. bolü" §eklinde t.avsif ettiler. 

!arına ba.~dandı mı? 7 _Dünya Şampiyonu Yaşar ve lhtiyarlıyan oyuncular yerine gent 
5 - Takımın ant.renmanlanna ba• l ri b 1 gU l " UçUncüsU Mersinli Ahmet bu karşı- e n u unınasJ c; e§miıtir. Fakat 

lıyalı bir hayli zaman oluyor. Vazüe b ı laşmalara iştirak ettirilecek mi? u zorluk bize talyan milli t.aknnı 
ten aynldığım bir kaç günü mUtea -
kıp bu sefer geldiğim zaman iki an- 7 - Ahmet Mersinden henüz gel · ile Romada oynadığımız tariht maçı 
trenman seyrettim. Ve takımı tah- memiştir. Geldiği zaman da idman berabere bitirmemize mani olmamı~. 
minlmden çok daha iyi buldum. Bina bakımından ne vaziyette bulunacağı- tır. 
enaleyh antrenman vaziyeti çok iyi- nı ezbere kestirmiye imkan yoktur. Geçen sene yaptığımız millt mac;-
dir. Fakat Yaşa:r iyidir ve gidecektir. larm betinde galip, ikisinde berabe-

6 - Milli takımda yer almış gUreş 8 - Londra ve Parise gidecek mi- ı-e kaldık. Yalnız bir tek mağlUbi-
~llerimizin bugUnkU ıikletleri ile mil-
eabaka sikletleri arasında plısen ve 

siniz. Avrupa şampiyonasına girecek yete uğradık. Bu neticeler mUtemL 
misiniz? dt -kı"lde sukut eden bı'r t.akmım el-

birer birer ne fark vardır. Hazırlan - Y" 

ma için kamp yapacak mıamız? 8 - Bu mesele bizden ziyade genel de edebileceği şeyler olmadığını ka-
6 _ Her gUreşçl mUsabakadan ev- merkezi alakadar-eder. Eğer takımın bul etmeliyiz. Ekl';IP.n oyunculann 

Tel muhakak kendi alkletinden bir 1937 Avrupa şampiyonasına iştiraki- yerlerini doldurmak milfkülatmı ka
kaç kilo yukarda bulunur. Ve ekseri- ne genel merkez karar verirse bu me bul etmekle beraber, Avusturya fut.. 
,. müsabaka tarihinden bir kaç gUn seleyi ondan sonra konuşuruz. bolUnUn daha parla.k günler yqıya.ca-

evvel muayYen hadde bir ik1 kiloya Şazi TEZCAN fma. ka.niim.,. 

Bir cielikanlmın def terinden: 

Beı Temmuz 

B abam bugün beni karşısına 
çekti ve epey sert bir çehre 

ile bu yazı muhakkak {S ... ) de 
amcamın çiftliğinde geçirmem 18.
zımgeldiğini söyledi. Bunun benim 
için büyük bir işkence olacağını 

söyliyecektim. Fakat kaşları öyle 
çatık ve yüzü öyle sert bir haldey
di ki cesaret edemedim. Bir hafta
ya kadar {S .• ) e hareket ediyorum. 
Birkaç yıldanberi beni yanına da
vet eden amcam muhakkak pek 
memnun olacak. Fakat ben pek 
bedbahtım. Tam Universiteden kur 
tulup bütün heveslerimi hep bu
günlere sakladığım bir sırada h
tanbuldan ayrılmak pek feci. Kim 
bilir buna bizim hukukçu Selma, 
küçük, sarışın Nevin ne içerliye -
cekler. Sonra yengemin arkadıı şı o 
genç dul ... Zaten; babam da galiba 

bütün bunlar yüzünden beni bu
radan uzaklaştırıyor. Hakkı da yok 
değil. Yaptığım deliliklerden bıktı, 

usandı zavallı .. 

Yirmi dokuz Temmuı 

Ç lftllkt.-çyiuı. A.ınc;cun 1.1ek 

memnun. Ben de onu kır
mamak için halimden §ikayet et
miyordum. Halbuki can sıkıntısın
dan paUıyacağım. Amcama hayret 
ediyorum. Burada ırgatlann içinde 
ekinle, toprakla uğraşarak yalnız 
başına nasıl yaşıyor! 

Çiftlikte iki ihtiyar kalfadan 
ba§ka tek kadın yok. Halbuki ben 
buraya gelirken gene ne ümitlere 
düşmüştüm. Meğerse nekadar al
danmışım. 

Birkaç kere atla köylere gittim. 
Oralarda hep amcamı tanıdıkları 
için beni pek iyi karşılıyorlar. Bu 
köylerde yarı çıplak, yüzü gbzü 
kırli çocuklar, çeşme başlarında 
kınalı ayaklarını yıkıyan ve bir er
kek görür görmez başlarındaki ör
tüyü burnuna çeken kadınlara te-
1!18.düf ettim. Fakat bu kadınların 
yüzleri Iatanbulda anlatılan hayali 
tariflere hiç benzemiyordu. Enine 
boyuna, yüzleri güneşten yanarak 
acayip bir hal almış ,adeta erkek
leşmiş kadınlardı. Yaşlıları keskin 
bakışlarile insanın yüzünü, içini o
kumak ister gibi tarıyorlar. Genç
lerinin ancak yemenilerinden bir 
yama gibi ufak bir parçası görü
nen esmer al ınlannı ,utançlarından 
içleri kızaran gözlerini görmek e
pey müşkül oluyor. Zaten çıplak na 
sırlı topuklannı sıkı sıkı aardıkla
n kuşaklar, bezlerle kalınlaşarak 
garip bir hal alan vUcutıannı gö
rünce yUzlerine bakmak pek aklı
ma gelmiyor. 

On altı Ağustos 

G eçen gUn çiftlikten _<Eren • 
ler} köyüne giden ınce pa

tikada, görünce pek pşırdığıın ve 
derin bir heyecana uğradığım biri
sine tesadüf ettim. Atımı yedeğe 
almış gidiyordum. Yol kenarında 
bir kadın gördüm. Daha doğrusu 
bir genç kız ... Uzerinde beyaz, pern 

be gUllU bir şalvar, incecik belinl 
meydana çıkaran beyaz yün bir 
kuşak vardı. Yol kenarına iki te
miz, pırıl pınl yanan bir bakraç 
bırakmış. ilci bilklilm olmuş. ayağı
m uğuştunıyordu. Yanma yaklaş -
tmt. Tell§la başmı kaldırdı. Beni 
görllncıe yUzU kıpkırmızı oldu. Te
llşla elini ayağından çekip yemeni-

sini yüzüne çekti. Fakat bu kısa 
zamanda ben onun yüzünü, iri par 
lak gözlerini, büyücek, fakat pem
be dudaklannı ve şakaklarına dö
külen perişan siyah saçlannı gör
müştüm. O hafif topallıyarak bak 
raçlarmı eline aldığı zaman yanma 
yaklaştım. "Hey, bacı, dedim. A
yağına ne oldu?'' Başını önüne eğe-

,,. rek istemiye istemiye gayet yavaş 
cevap verdi: "Daş battı ... " ve yü
rümiye başladı. incecik boyuna ye
mcnisinden fışkıran bir yığın sim
siyah örgüye gözlerim takılarak 
ben de yürümiye başladım. Gene 
yanına yaklaştım: "Bağışla bacı, 

dedim. Bu yolu yürürsem Erenle
re varar mıyım?" Başını "Evet" 
makamında salladı. Yüzü pek ça
tıktı, gözleri ateş saçıyordu. Fakat 
bütün bunlara rağmen gene de o 
kadar güzeldi ki, aldırmadım. Ar
kasından yürüdüm. Erenlere gir -
dik. O basık, beyaz badanalı bir 
damın kapısında kayboldu. Ben de 
köyün kahvesinin önünde atımı 

bağladım. Kahvede söz arumda bir 
yolunu bulup sordum. lmamın kı
".I imiş. Ismi Sümbül... 

Yiı ıııi dv"u~ /\gudn~ 

O 
nu artık sık sık gorüyorum. 
Babasının bizim çiftliğe ya 

kın bir tarlası var. Sümbül oraya 
çalışmıya geliyor ve daima yolu -
nun Uzeriooe beni buluyor. Evvela 
müthiş ürkek bir hali vardı. Fakat 
şimdi epey alıştı. Zaten o da öbür
leri gibi nihayet kadın değil mi? 
Onu da yola getirmek her halde 
pek güç olmıyacak. Oyle de deği
şik bir güzelliği var ki kafirin! 
Artık yanında yürümeme sesini çı
karmıyor. Onu tarlasına kadar gö
turıiyorum ve siyah kocaman göz
lerini, büyük pembe dudaklarını i
çimde garip ürpertiler duyarak 
seyrediyorum. Geçen gün amcamla 
bir iş için kasabaya indik. Sümbü
le gizlice mavi boncukla, siyah 
saçlannın üzerinde bir alev gibi 
yanacak al yemeniler aldım. Gene 
yol boyunda onu bulup verdiğim 
zaman ilk defa yemenisini dudak
larına çekmeden yüzüme baıktı. 
Sonra yanaktan pembeleşerek ver
diğim şeyleri aldı, mintanının içine 
soktıu.. Sevincinden gözlerinin içi 
gülüyordu. Bu küçük köylü kız da 
nihayet yola geliyor. Fakat bir
denbire ürkütmemek lazım. Garip 
değil mi şimdiye kadar temasta bu
lunduğum kadınların - en hoşuma 
gideni bu .. ince uzun vücudunu d~ 
ha uzaktan görilnce. kanımın da -
marlanmı ateş gibi dolaştığını his-

sediyorum. 

Dört Eylul 

Y ann hemen hareket eaıyo
rum. Babama telgraf çek

tim. Ve burada bir dakika daha 
fazla. kala.mıyacağımı bildirdim. 
Amcam bu telaşıma ve aceleme 
hayret ediyor. Ben hiçbir şey söy
lemiyorum. Fakat hiddetimi gUç
lükle saklamaktayım. 

O boncuklan filAn verdiğimden
beri Sümbül daha uysal bir hale 
gelmişti. Benim yavaş yavaş ken
disine sokulmama pek ses ~ıkarmı
yordu. Yalnız bu vahşt mahlQku 
birdenbire huylandınp elimden ka
çmnaktan korkarak kıza içimi dö
kecek münasip bir vakit anyor
dum. iki gUn evveldi. Sabah onun 
tarlaya giderken geçeceği yolun ü
zerinde bekledim. Fakat görünme-

di. Adeta meraklanarak nzuıcll' 
!çimde garip bir sıkıntı vardı· ~ 
ki de sabah daha erken g~ 
~e g.örmemişimdir diyerek ~ 
uzen onun tarlasına gittim. Bı ~ 
tarlalarda kadınlar, erkekler .,..... 
çıkınlarını toplamışlar, dönUY~ 
dı. J:ienç kızı onlara sonnP"'.'"1 
çekindim ve tarlasının alçak Gi 
athyarak içeri girdim. Kes~! 
kinler ayaklanma takılarak o~ 
da dolaştım. Etrafa baktım. !:i 
seler yoktu. Yalnız alçak ,ya~ 
lan kurumuş bir ağacın al 
Sümbülün her sabah köyden ~ 
ken beraberinde getirdiği kllP.13 
testisi ile ekmeğini koyduğu 
yemeni vardı. Demek kız bu 
ta tarlaya gelmişti. Peki niçiJl.., 
talarda yoktu? Çitin kapısını 
biyetle iterek dışan çıktını· !!. 
kınlarda bir at kişnemesi du~ 
başımı tarlanın yan tarafına , 
şen küçük ağaçlığa doğru ~1!, 
dim. Ses oradan geliyordu. ~ 
lamı arasında da yerleri eftwr; 

doru beyaz bir at görünüyordll-_., 
rakla o tarafa dogru yurUd~ 
Atın yanına gidip te etrafta 
vıuıın a.lllUUll ö.14UUA~ ... ı:ı.u 

re gözlerim hayr~tle açılarak~ 
ğum yerde taş gibi kaldUJl· ~ 
ötede, ağaçların dallarını uıa 
üstünü yapraktan bir kubbe~ 
kapadığı küçük bir meyda.D 
kucak kucağa yatan iki kişi ~ 
müştüm. Bir kadınla, bir et 
Kadın Sümbüldü. Erkeği ~ 
yordum. Gür siyah bıyıklı • ~ 
kaşlı ve müthiş uzun boylu rJI 
adamdı. Benim ürkütınekteJJ r 
karak elle değil, daha sözle b.il' ' 
kunamadığım Sümbülün t>eiiJJI *' 
kı sıkı bir kolunu dolamış, "J1$ _J 
benden örtü ile hemen kaçırv; 
yüzünü ona dönmüş, bir e1il' 
boynundaki benim kasabadaO ,., 
tirdiğim boncuklarla oynıya~ 
şeyler anlatıyordu. ôiraz kula 
rince onun erkeğe yalvarır A 
titrek bir sesle şunları söyl ~ 
duydum. 

- Başın için yalan dE-meJll 
diyordu. O elin yabanında.il 
ne zarar gelir ki? KarşnndJ. A 
söylerken kız gibi kırıtır _"'.;,,il 
Bir şeyler dırlanır, kul&k ~ tf 

-l«., .. 
Hem o olmaqa biz ne edeı.- · 
§imde gezdiği anamın kul&ğııl! 
muş. "Şehrin yabanı gızı kötO 
la götürecek." diye, beni 
vermiye gönlü yatar ı;f bi old1J
öküz, bir yük buğday da · 
1!18.ninın gayn." 

B enim Urke Orke yanııı;. 
laştığım, söz söyl~ 

bin bir dolambaçlı yol ara 
nihayet budalaca bir gururl! 
çük bir tebessüpıü üzerine . 
elime düştü" diye, sevi~iğilll A 
lü kız, kaşlannın arası bıç ·~ 
dan kendisini dinliyen. ~A• 
bir ağaç kütüğü gibi yanııı; 
nan, bir kaya parçası kad 
görünüşlü yavuklusuna i.Şte ~ 
benimle eğlenerek yalv&tl 
diller döküyordu. ti 

O gün oradan hırsımdan ~ 
rek kaçtım. Şimdi bile asıl~~ 
me giden şu küçük köylil ~ 
!erinden duyduğum derin~~ 
dir. Hila da sUkftn bulrııul 
lim... Ancak lstanbulda 
geleceğimi sanıyorum. ~~d
ralarda aşkı nekadar ~ 
anlıyorlarmı ra.bbiPl ! 
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GENERAL GALiP ANLAT/YOR: 

Şerif Hüseyinin 
Hicaz . Valisine 

YAZAN: 
Sal<ihattin 

GünQ"Ö·r 

Yazdığı 

mektupları 

neşrediyoruz 
E ide madcU bir vesika bulun

madıkça, emaret aleyhin· 
'de 1stanbu1a iş'ar1arda bulunmak, 
karanlığa kulJur sıkmıya benur -
di. Mekkede, ötedenberiden aldı • 
ğun bazı haberlere dayanarak, e
maretle aramızda bir muhabere 
kapısı açmak ta münasip değildi· 
Şerif Hüseyin ile tesis ettiğim iyi 
münasebetlere şimdilik devam 
için . .zuhur edecek fırsatlardan is· 
tif ade etmiye karar verdim • 

1 0 sıralarda şerif Hüseyin, dör. 
dUncU orduya iltihak edecek Hi. 
caz mücahitlerinden bir kısmını 
Medined~ büyük oğlu Alinin ya
nma göndermişti. HakLkatte ken
di hesabına kullanacağı bu kuvvet. 
ler, dördüncü ordu refakatinde bu. 
lunan oğlu Faysalm emri altında 
cihada ~tirak edeceklerdi • 

Tarihi meHupfarclan birinin kliıesl 

bir fı81r haJine koym~tur· Kale - nılınak babında kemalitı dUsturt-
mJm ibda~i mafizzıunirimden aciz.. lerine müracaat ediyorum. MlL.. 
dlr. Ancaık, bu lfıtfa karşı zatısa- riil'arz telgrafname balismda 
milerine Cenabıhak, dareynde "Ali,, bendelerlne ait ahval ve et. 
mes'ut ve mesrur huyunun dua • var cümJesiyle zlrlndeki muhlisle-
11mı virdizebanı muhaleset etmek - rhıe alt (menafii rsabsiye) cüın _ 
ten b&§l.-ı. bir ıteyle mokahele )esinden ve badehu serian cevap 
edemlyeceiinıl arı ile mübarek Pi. talebinden ma.ksudjinltlh ne ldUğl. 
lerinl7..den öper ve mhınettarlığ;mı nln, ve bu suretle ifham ve işrab 
tekrar eyltrim efendimiz. edilmek istenilen mi.na , .,, mera-
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Haftanın 
Resimleri 

ispanya anarşistleri tarafından basılan 
ve dağıtılan bu muhabere kartı harbin 
ancak (1) cephede cesaret göster. 
mekle (2) cephe arkasında durmadan ça
lışmakla kazanılacağını anlatıyor. 

.Havada harp: 
Aiadrit hUku .. 
mcti ile asilerin 
tayyareleri a
rasında vuku 
bulan bir müca. 
dele CUmhuri
yetçi bir asker 
tarafından te
maşa ediliyor. 

Almanyanın Ha 139 adını taşry 
d . t . an 
cnız ayyarcsı Atlas Okyanusu üz 

rin~c seyahatl~r yapacaktır. Tayy: 
renın 6?? .~cygır kuvvetinde dört di
zel motoru vardır. Ağırlığı 15 5 to • 
d~r. Sür'ati saatte 335 kilomdtre~. 
Bır uçuşta 6,000 kilometreyi ka~ 
der 

1 Ben bu işlerin iç yüzüne vaktf 
değilmişim de, "zavahir .. e aldanr.. 
yormuşum tesirini uyandırmak 1-
cln mıuraua bir kılıcı, Hicaz vill -
)'etinin bir yadigi.rt olnia1ıf llzere, 
Şerif HUseyiıt w:srtasfyle Faysala 

28 Şubat 32 mm veya tehdldJ znnnlslnin ae • 

Hitlerln sağ kolu Ro
mada: Ayın 13 ünde Ro
maya giden ~neral Gö. 
ring, Muso1ini ile birlik
te faşist gençliğin yap
tığı yUrilyUşleri temaşa 

etmi§tir. 

gönderullltim • 

E Jlllr HUseyinle Şerif Fay. 
saldan aldığım mektuplar 

,unıaroır: 
Huzuru aamllerlne 

• 4Hicaz vali ve kumanda
nı devletlfi Galip Pafa 
Hazretlerinin eseri ina
yeti cedldelerine ıkarşı 
teşekkUre dair.,, 

Maruzo daflerldlr • 
Faysal beJJ.delerl namına olarak 

önderden seyfl ~-
inayet.en g feul fazlô illa 
baha ''LA yare yı, rak. aUenln mefahiri 
ıruh., diye~ ve bir sureti 
ımhllUAll ıUJ11118k ttzere bL 
nıtımta.r.ede hrf JD ınttprUnlleyhln 
raderlerl yedi;. Emri umllerl 
allesbıe g6ıld el ltbD eaer lna
vechlle bir en tJVV ttneltlnlleyhlne 
)'eti eeıueıerbd 111:behl olmak llze

guzat &rMJllda oıonacaktn'· Şa. 
re lllA.le ~ bı taalll feV • 
ili hll&fetl 1s!Aılllf~e bedi 
ket ve melaletl JıalJ kalmJYILD 
nıechut etmıfJkteD -.ı değil, anın 
zatı umUert. Fa1- 0 ujurda 

gibi ytb evlidJDI 
0~ 1 

' bf edalllrl efmetllen geri _...,:._ . 
er. ti eeUJelwuuu 

1 Bu baptaki lna1fl ...- cenahr· 
ifayı ~ratına rbll dtiJIYa ye 
lıakkm zatı efhaı:: kerfmlnden 

, ahireti, kendi v •hı ~tını 
gayriye nmh~ etın veeiJe boJuna
ltyandan başka bir r6 - -n 

' Id e111rü IU- ' ınamıştır. Her ha e 
h w•enırtndfr • 

. &zretf menleh 334 şubat M. 
9 Rebiyilllhir ' 

Eddaf; 1 MUkerreme 
Emtri ){ekke . 

BiJaeyıD 

• 
Manızu daiJerldlr: ve Uya. 
7.erre laMlar, 1st1Jıkak e&erl 

btim olmadığı halde, -'::uklıı" 
Decabet ve mecbul bulO ıtperv"rl 
tab'ı nezihi asalet ve taıt fJlll(le 

•afkl ulvlslyle hakki ~e h.,. 
"1ıku buJaa taltifi pedera:~lln 
tırnuvazanel samnerln1 

aonuna kadar unu~:.,.. bata' 
1 Cenabdıak ıahldJ ICJIMIU _, taıtff, 
"8 hayalime gehnlyeD bO ~eJ'l'll 
benc1e1er1.n1 atı devletıerJJl8 

~dai : bep ve saiki ne olduğwn111 bir 
Emirl ~kke zade türlü anJa.,ıJ&madı~ ve mu,.riin. 

Faysal Ue) h başkumandan vekili Sıvuta 

M ekke Em1ri, mücahitlere 
verilecek silihlarm Mek -

keye gönderilmesinden ku~ulan
mış ve buna epeyce canı da sıkıl. 
mı!'tı. tstanbuldan, kendisine bu 
silahların Medinede mUcahitlere 
dafrtılacağrnı yazmışlardı· Şerif 
Hüseyin, aldığı bu haber üzerine 
bana yazdığı husus[ bir mektupta 
fÖyle dert yanıyordu : 

Huzuru samilerin& 
Azizim Paşa Hazretleri ; 
(MlntarafilWıJ muttasıf boyu • 

nılduklan kemalitı ceWelerl 
zatı fahlmanelerlne sıfatı reeml
Yeden başkaca olarak bir nazan 
Dcbar ve lcli.1 De balmuva muhlis
lerlnl t1evkeyledlğf nM«Iİ illlertn • 
de mililellemattauıdır. Buna bina -
en bu kere, ~ndan!ık ve • 
k'1etl ceWeslnden alma.rak kemali 
lstlğrap ve teeMüre badi olan tel
graf name maıızuru i.li1erl buyunıJ. 
mak ve nıatvlyen takdim edUf'n 
mtisveddel cevabt11f hakkmda mü
taleatı fahlmaııeleri inan boyu • 

Resim: 26 

Fıkra: 26 

koca bir ordunun mehamı amariy. 
le meşJtUJ olduğu bir •ırada bu J:f. 
hl ehemmiyetten iri ~ir ı.,ıe uğl"af
maktaa hluolUD811 lhtlrasatla 
ne gibi makurt ve mmeviyat oL 
duğu idrak olunmaz mı zannedl • 
yor. 

Tahshıatfyle mesa.rtrat ve eeU
hMı, kendilerince kabul edilen ve ne
vakısı hakkında birçok muhaberat 
cereyan etmekte olup ikma.I ediline. 
dJği nezdlerinde malôm olan ve 
maarnaf'ıh yine kısmı azami geçen
lerde sevkedilen ve hiç bir kıymf't 
, .e ehenınıiyetl huz olmryan bir 
Jcun·et i~ln bu surette lruı teeMUr 
icap eder mi idi! Mıuunafih, ka _ 
ha.hat muhlislerlne aittir. Zlra, gtı· 
rek daDerlnln birinci defa, gerek
JJe Faysal bendelerlnJn ikinci defa 
AAire aeferlmfz bbe bir deni ibret 
otmadr. Olba.hta emrU ferman 
hazreti menJehüJ'emrlndlr. 

l:S Recep 334 
Emtri Mekke • 

Hüseyin 
(Arkası var) 

= 

1 

1 

1 
ı 
r 
1 

Bir gün Hocaya bir ahbabı gelip Jemiı U: 
- Hocam/ Demin gördüm/ Bir /engerde hindi clolmo11 gidiyordu. 
- Bana ne/ Cevabım vermiı. Folun ab~abı: 
- L6Un lenge.r ıiıin •ve gitti. deyince Hoca: 
- Ôy/e ise ıono ne1 ılemiı. 

• 

~neral Franko 
le Alman mlişa. 

viri General Fau· 
bel, ~spanya lsi. 
lerinin Salaman
l.adaki karargah· 
lannda alman bu 
teJsim bir hayli ma. 
nidardır. ÇilnkU 
A:l.manlann Ispan
YRda haiz oldukla

n nüfuzu ifade 

Iakoçyanm tL 
trıalınde kopan bir 
fırtınada Finlan
dlyanın Tbovden 
Johanna adlı va
puru mUhlm bir 
mUcadeleden son. 
ra batmrı ve böy. 
lece aon fırtınalar 
ytlzilnden Ingllte. 
re sahillerinde ha.
tan vapurlann sa
yısı beşe vannıf. 
tlt' 

l\ltüsa ' 
kupo 

No. 26 
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öZ öR 
Sulama 

ımarına Başlamalı! Kuyucaktan 
TAN okuyucularına yeni !z. Jll N . d' . geçecek 

miri, daha doğrusu yeni ıv11mar ecmettın llJOr kı: 
kurulmakta olan lzmiri yakından 
tanıtmak isterim. Devlet bütçesile 
mülhak bütçelerden yapılan işler, 
halkın vücuda getirdiği yapılar, 

şehrin yeni planı ve bun un tatbik 
şekilleri, önümüzdeki senelerde ya
pılacak işler.... Bugünü alakadar 
eden eski ve yeni lzmir yapılan 
hakkmda yazı yazmayı düşünür

ken bu işlerde en fazla salahiyet 
sahibi olan bir ilim ve meslek ada
mmı dinlemeyi muvafık buldum. 
lzmirin çok sevdiği ve tanıdığı 

Mimar Necmettin Emreyi ,ehrirı 

en hakim kayaları üzerine kurduğu 
evinde ziyaret ettim. Hemen bU
tUn konforu havi olan evinin en 
çok sevdiği köşesinde, alaturk'a o
dasında rahat sedirler üzerine o • 
turduk. 

Alçı pencerelerden süzülen kış 
güneşi odanın yerli kumaşlarla dö
,enmiş sedirleri, kilimleri üzerinde 
güzel akisler yapıyordu. !zmire yo 
lu düşen hemen her san'atkarm 
uğradığı bu köşede ne güzel hatı
ralarımız vardı. 1stanbulun yegane 
şark san'atleri üstatları İsmail 
Hakkı, Necmettini bu odada tanı
dık. MünUr Nurettin, Bal Mahmu
du, Tamburacı Osman Pehlivanı 

burada dinledik. Sıvasın içli saz 
tairleri Veysel ve İbrahim daha 
geçen kış bu odada bize içlerini 
dökmüşlerdi. 

Ziyaretimin sebebini Ustada an
lattım. Hele kahvelerimizi içelim 
de .. dedi. Türk mimarisine ve eski 
eserlere olan vukufunu hemen yir
mi seneye yakın bir zamandanberl 
neşri ya tile ve son senelerde İzmir 
\'e Ankara Halkevlerindeki konfe
ran~ile gösteren Mimar Necmettin 
tzmirde yeni mimarinin de ilk tat
bikçilerindendir. Bu itibarla vere
ceği izahat çok cazip olacaktı. 

- İzmir imarı nasıl başladı? 
- İzmirin istirdadından sonra 

fehrin yanmış olan kısmının imar 
planının tanzimlni Fransız şehirci 
lerinden Rene Danje, Dreymon 
Danje biraderlere verdiler. Bunlara 
maruf Fransız şehircisi (Prust) un 
da nezareti temin edildi. Hazırla

dıklan plan 1341 senesinin 11 inci 
günü belediye mecllsi tarafından 
tasdik edildi. · 

l lmar plinı ve bunun tatbikine 
ait olan imar programına göre şe· l bir Uç mıntakaya a)Tılmaktadır: 

1 - Ticaret, çarşı mıntakası; 
2 - ilıkan mıntakaıu; 
3 - Sanayi ve fabrikalar mm-

takası. 

\ Ticaret mıntakast 

K ~ak vapur iskelesinden u
mumi hapisane Birinci Bey 

ler sokağı - Hükumet cac\desi -
Balcılar - Mezarlıkbaşı - Şirket bul 
varı - Basmahane istasyonu ve 
Kemer caddesi ile Tahir Efendi 
eokağının iltisak noktasından dö • 
nerek kasaba demiryolu kapıla -
rından geçilmek suretile 37 • 83 
numaralı adalann önünden ve yan
gın yeri tarafından 70 metrelik 
caddeyi takiben Basmahane ve bu
radan 20. 29, 26, 28, 35 numaralı 
adalan da dahiline almak 9artile 
Cümhuriyet meydanı, deniz ... 

Bu hududun dahili ticaret mrn
takası .• 

iskan mınlakas, 

B u mıntaka, çarşının denize 
müntehi olduğu noktadan 

b~lar. Birinci Kordon - Alsanca.k 
istasyonu ve tren yolunu takiben 
hah fabrikası önünden k&rflY& ge
çilerek Kuruçay mahallesi - Kamil 
Paşa caddesi ve Kasaba demiryolu 
katedilerek Alman kulesi dahil, Kl 
ğrthane -Tepecik - Cengaverler so· 
kağı - Aydın şimendiferi pasajı -
Hayvan pazan - Melez deresi - Si· 
nekli cadde - Aziziye mahallesi • 
Screnlik • Ballıkuyu - Abba.sağa -
tarlası - Kalealtını takiben lmari
Ye mıüıııllesi - $avlana tepesi -

Yukarı mahallelerin imar planı mevcut olmaması 
Belediye ta:imatını tatbik edilemez bir hale getiriyor. 
Sazan da ortaya fahııların tasarruf hukukunu ihlal ede
cek vaziyetler çıkarıyor. 

ımar pıantntn tatbi~ eclildigi mtnfal<alarda yeni inıa edilen 
binalarclan biri 

Yazan:--. 

Abidin Oktay 

/zmirin yeni yaptlannc!an Kava/alı 
opartımant 

Orhaniye - Kadirlye - Sultaniye 
mahallclerl şehir dahilinde olmak 
il7:ere - Katipoğlu, Süleymaniye ma 
hallelerl - Midilli caddesinin sağ 
tarafını takiben Arap Hasan çeş
mesi mevkli, oradan Yukarı Ka· 
rantina mahallesini hududu da • 
biline alarak gene Mısırlı cadde· 
sini takiben Göztepe - Güzelyah
dere ve burada derenin denize di5 
kUldUğü noktadan gene şehir !&

bilini takiben Konak iskelesine, 
yani ticaret mıntakasının başla • 
dığı nokta ... 

Sanayi mtnfakası 

A lsancak tren iskelesinden 
ba.şhyarak Kağıthane cad

desine kadar iskan mıntakasile 

hemhudut olup buradan itibaren 
ayni caddeyi takiben Halkapınar su 
fabrikası önünden geçer. Mersin
liye giden Bornova şosesini ta
kip ile Mersinliye, oradan Halka
pınar şimendifer istasyonuna ve 
Karşıyaka fOSesini takiben un 
fabrikası yanından denize mUntehi 
olur. 

Danje biraderlerin mesaisine ta 
kaddüm eden günlerde lzmiri iyi 
tanıyanlardan bir heyet te tetki
kat yaparak bir rapor tanzim et
mişti. Bu rapor imar planının 

tanziminde çok işe yaramıştır. 
Yeni planda lzmirin ticari va

ziyeti düşünülerek bilhassa demir 
yollarile yapılan nakli~ atın gerek 
biribirlerile ve gerek limanla olan 
rabıtalarını temin için garlann bir 
leştirilmesi düşünülmüş, yolcular 
için umumi gar, Baemahane ve 
eşyayı tüccariye için Alsancaktaki 
Aydın istasyonu mu\'affak görül
müştür. Tahmil iskeleleri, Güm
rük daireleri, depo ve antrepolar 
burada tesis olunacaktır. 

Ayni zamanda büyük bir cadde 
Basmahane garını Aydın garına 

raptedecek ve bu suretle yeni li
manla eski şehrin ticari münakala
tı kolaylaştırılmış ol~aktır. 

Bütün bunlar ticari münakala
tı kolaylaştıracak veçhile yapıldı
ğı gibi yaz mevsiminde lzmire ha
yat veren imbat rüzgarlarının şeh 
re kolaylıkla yayılması ciheti de 
unutulmamış, yollann istikamet
leri buna göre açılmıştır. 

G azi meydanı ve bunun arka
daki ada (eski sergi sahuı) ge 

niş bahçeli bir belediye dairesi için 
aynlm1', mUntehayi ,arklsi yeni 
garlara müntehi olacak bir bul
varla bu meydanla birleftirllm~
tir. 

Danje'nin planında kültür ma • 
hallesi ve umumi bahçe olarak tef
rik edilen bu yolun şimaline tesa.
düf eder ki halen kUltUr park ve 
tzmir f uan bu parça üzerinde te
ala olunmaktadır. 

B ence baflanmı, ve O!Lfanım19 
her i.ş güzeldir. Sık aık de

ği.ştirllen projeler birçok fehrimizi 
altüst etmiftir. tzmirin böyle bir 
akibete uğramamuı çok 9ayanı ar
zudur. 

lzmirde bundan ıonra 9ehrin 
lmar pllnına dahil olan kuımile de 
ğil, henüz imar pllnı yapılmıyan 

ve uıl kesif bir nil!usu barındıran 
TUrk mahallelerinin müstakbel 
pllnını yapmak birinci sırada ge
len ihtiyaçlardandır. 

Yeni Yapı ve Yollar Kanununun 
hemen birçok maddeleri ancak 
imar pllnı olan kısımlarda tatbik 
olunabiliyor. BUhassa yukan ma
hallelerde imar pllnı mevcut ol
mamuı kanunun birçok maddele
rini ve bu maddelere göre tanzi-

Nazilli, (TAN) - Buradan trenle 
yarım sa.atta gidilen Kuyucak, ağaç. 
sız, çıplak tepelerin yamacında ku
rulmuş eski bir kasabadır. (733) 
hanesi ve (3120) nüfusu vardır. Ge
niş bir pamuk nuntakası olan Kuyu. 
cakta bir pamuk fabrikası da vardır. 
Halk çalışkandır ve ziraatleri kısmen 
makine iledir. Şimdi, büyük Mendi
res üzerinde açılmakta olan geniş su-ı 
lama kanalının bir an evvel Kuyu . 
caktan geçmesi için çalışılmakta -
dır. 

Kuyucakta çok eskidenberi mevoot 
olan mektepte bugün 6 öğretmen ve 
(350) talebe vardır. Okulda gece 
dersaneleri de açılmıştır. Okulun 
(Çocukları koruma) heyeti bu yıl 33 
fakir çucuğu giydirmiştir. 

Kuyucakta modenr bir köy yatı 
okulu inşasına başlanmış olup ikmali 
için daha on iki bin liraya ihtiyaç 
gösterilmektedir. 

Kuyucak belediyesinin 937 bütçe
si on iki bin liradır. Kahvehaneler. 
de bütün oyunlar yasak edilmiş, gay
ri sıhhi olanlarının kapatılmasına ka
rar verilmiştir. Uray başkanı Halil 
tnci, Kuyucağı yakında elektrikle 
aydınla tınıya çalışmaktadır. 

Kamunbey Şitsuner ve belediye 
başkanı ile parti başkanı Mehmet Su. 
lar ve başöğretmen Kemal Yıldızda
ğın teşebbüsü ile yeni kurulan ( Pa
mukova gençler bij.-liği) azası (240) ı 
geçmiştir. Muhtelif teşebbüslerle 

birliğe kısa bir zamanda l250) lira 
varidat temin edilerek birçok ihtiyaç. 
ları başarılmış, belediye de güzel bir 
gazino birliğe teberru etmiştir. Bir
lik, bir spor takımı teşkil etmiş, bir
liğin temsil kolu da temsiller vermiye 
başlamıştır. 

Birliğin gayesi, Kuyucak gençliği. 
ni kahve, içki ve buna benzer boş hal. 
lerden kurtarmak, gençliğin ktiltürel 
seviyesini yükseltmektir. Yakında 

yapılacak büyük bir deve güreşinin 

hasılltı da bu birliğe ait olacaktır. 

izmir 
Belediyesi· 
nin kararı 

lzmir,- Nafıa Vekaleti t~ir vilaye
ti içinde işliyen ara.baların t~erlekle 
rinin 7,5 santimetre genişliğine çıka
rılması hakkında belediye tarafından 
yapılan teklifi kabul etmiştir. Yakın
da Vek8.let bütün Izmir vilayeti ka. 
zalanna bu kararı bildirecek, beledi
ye de şehir dahilinde daha küçük te
kerlekli arabaların işletilmesini me
neyliyecektir. 

Böylelikle, şehir içindeki yollar ile 
şo~lerin daha ziyade dayanması te. 
min edilmiş olacaktır. 

.. lzmirin Bir Aylık ihracatı . . 
lzmir, (TAN) - Ticaret Odası ta

rafından hazırlanan bir sta tistiğe gö
re, ikinciteşrin ayı içinde lzmir lime.· 
nında.n ecnebi memleketlere muhteur 
cinste 6.982.908 lira değerinde mal 
sevk ve ihraç olunmuştur. 

mi icap eden belediye talimatını 
tatbik edilemez bir hale getiriyor. 
Bazan da 9ehrin tanzimi için ya -
pılmak istenilen mevzii hareketler 
eşhasın ta.ııarruf hukukunu ihlal 
edecek vaziyetler ihdas ediyor. 

Ozüm kalburlantyor 

Almanya bizden mü
him miktarda sofra· 

hk üzüm istiyor 
Bu üzümler, Bandırma iskele

sinden ihraç edi~ebileeek 
lzmir, (Tan muliabirinden) - !Zmir limanından yapılmakta ol.O 

mevsim ihracatının harareti artık kaybolmıya yüz tutmuştur. 
Uzüm, incir rekoltelerinin sona ermek üzere bulunuşu, tütün rekol• 

tesinin bitişi, pamuk ürünü satı.şlarınrn gcvşeyişi piyasada tabii bit 
durgunluk hasıl etmiştir. 

Bu yıl da her yıl olduğu gibi Almanya.ya üzüm ihracatı inkişaf itı" 
kanını bulmuştur. Almanyadan yeni mahsul senesi için daha bu sr 
neden yapılan bazı teklifler vardır ki, lzmir ticaret' mahafilinde ıueJO" 
nuniyet ve hatta teşebbüs uyandırmıştır. 

Almanyantn istediği üzümler 
Almanya memleketimizden külliyetli miktarda üzUm çeKmekıe berr 

ber, sofralık tabir edilen tizümlerden de fazlaca miktarda isteıneı" 
tedir. 

Sofralık üzüm, potassız ve tabii 
olarak güneşte kuruyan üzümlerdir. 
Almanyada bu üzümler çok rağbet 
görmektedir. Şehrimiz üzüm kurumu 
Almanyaya potassız yani sofralık 
üzüm ihracı imkanını hazırlıyacak 

tetkiklerde bulunmuştur. Bu tetkik 
!ere göre, Bandırma iskelesinden sof 
ralık üzüm ihracı mümkün olabile· 
cektir. 

O havalide yetişen Uzümler iste
ğe çok uygundur. Ve tabii olarak gU 
neşte kurutulduktan sonra sofralık 
üzUm nefaseti meydana gelmektedir. 

Şehrimiz Ticaret Odası da bu hu
susta tetkikat yapmakta ve gelecek 
gene için Almanya ve icap ederse 
diğer ülkelere de üzüm ihraç edebi· 
lecek imkanı aramaktadır. Oda bu 
hususta bir rapor hazırlamıya baş
lamıştır. 

Oıüm kongresi 
15 Şubatta Anka.rada açılacağı 

söylenen UzUm kongre8i için yapıl
makta olan faaliyet şehrimiz ticari 
maha.fillne de sirayet etmiştir. 

lktısat Veklleti, 9ehrimiz Ticaret 
Odasından belliba.şlı UzUm ihracat • 
çılarınm dış illkelere yapmakta ol
dukları UzUm tiplerinden numuneler 
istemiştir. Oda bu numuneleri UzUm 
ihracatçılanndan istiyerek ihzarata 
başlamıştır. 

Uıümlenn ripf'ftre a1rtırrıOll 

·---~ 
Panayır bu serı8 

Çok iyi oiacak~ 
Bura.da bllmUnasebe ,unu da aöy 

liyeyim ki, bugUnkU binalar ve yol 
lar kanunumuz ova şehirlerine ait 
Alman kanunlarına göre yapılmış 
olup memleketimiz gibi ova, ya -
maç, sahil şehirlerile mutedil ik
limli 9ehlrlerle senenin birkaç 
ayında yaz hayatı yaşıyan soğuk 
dağ şehirlerinde aynen tatbik kud 
retini haiz değildir. 

Bu UzUm tipleri kongrede esaslı 
bir mevzu teşkil edecektir. Çünkü, 
her ihracatçının üzüm tipi ayrı ayn
dır ve borsada satıldığı gibi numara 
üzerine değildir .. Kongrede tiplerde
ki bu hususiyet ve ayrılığın sebeple
ri araştırılacak ve dış piyıısıt istek
leri mevzuubahs edilecektir. 

lzmir, (TAN) - Izmir 937 eJl Jll' 
nasyonal fuarı için hummalı 'il 
zırlık faaliyeti vardır. aeıediY6 I' 
fuar komitesi başkanı pr. se~ 
Ozün riyasetinde birçok ınUbe ~ 
mimar ve bahçe mütehassısları t~ 
narak" fuarın yeni şekli etrtS~ 
görüşmüşler, ve yeni kararlar ve~ 
!erdir. Bu sene Izmir fuarı yeP ıtJ 
bir çehre arzedecektir. :sunun 
şimdiden faaliyete ~lmfst.Jt· 
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YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Hasan: Biraz Bek/iye/im. O, Herhalde Bana 
Tekrar Zehir Getirecek ... O Zaman Yakalar 

icabına Bakarız Di1Jordu. 
nnda geçen vak'ayı hikaye eylemişti. 

TAN 
9= 

. Ha.san, bu davete icabet etmi~ti. 
Bir gtin, sabah namazından sonra 
Cudenin oda.sına gelerek oğle \'aktine 
kadar orada vakit geçirmişti ... Cudc 
Ha.sana son derecede izzet ve ikram 
ederek önüne bir tepsi getirmi§ti. Bu 
tepside, Hasarun pek sevdiği taze 
hurma ile nar, badem, incir ve bir 
tabak ta sızdırılmış bal bulunmakta 

Zeynep, o kadar derin bir teessüre 
kapılmıştı ki, hemen Cudenin odası
na gidip, onu parçalamak istemişti. 
Fakat, Hasan derhal menetmiş: 

Hicretin, ellinci safer ayınm, yir
mi dokuzuncu salı gecesiydi. 

Her taraf sessiz ve sakindi. Va
kit, gece yansını geçmişti. Ha.sanın 
evinde bulunanların hepsi odalarma 
çekilmişler, derin bir uyku içindeler
di. 

Kuleli Süel Mektebinin büyük okuma oda lor1ndon biri 

idi. 
Cude, bal tabağını Hasana göste

rerek: 
_ Geçen gün, çarşıya çıktığım za 

ınan, bu balı bir Yemenlinin elinde 
gördüm. Aklıma, sen geldin. Sana 
takdim etmek için satınaldım. Afi -
~etle ye. 

Demişti. 
Birinci ıefıir veriliyor 

Bu cemile, Ha.sanın hoşuna gf t
ll'lişti. Küçük bir ta.bak içinde bul.u
ııa.n balı, son lokma.smıı. kadar yenıı§
tı ... Halbuki bu bal, zehirliydi. 

- Elde kat'i bir delil olmadıkça 
onu itham etmekten ne çıkar? Sab
redelim. Bekliyclim. Her halde, ba- Cude de yatsı namazından sonra, 
na tekrar zehirli bir şey getirecek- herkes gibi odasına çekilmiş; yaia
tir. O zaman, kendisini yakalarız. ğına girmişti .. Fakat uyuyamamış; 
Kitap ve sünnet mucibince icabına büyük bir sükunet içinde saatlerin 
bakarız. geçmesini beklemişti. 

Diye, Zeynebin heyecanını teskin Gece yarl!ına doğru, yatağından 
etmişti. lkalkmış.. Oda kapısını aralamış .. 

Zeynep, artık ihtiyatlı harekete ka Etrafı bir muddet dinledikten sonra; 
rar \'ermişti ... Günlerdenberi, tedri - o karanlıklar içine dalmış .. Tıpkı bir 
cen verilen zehrin tesirile hasta olan hayal gibi, sessizce (Hasan) ın oda
kardeşini, zevcelerinden hiçbirine sına doğru ilerleıniye başlamıştı. 
emniyet edemiyerek, yatağını Hasa- (Hasan) ın odasının avluya açı
nm oduma nakletmişti. Ve, Hasa. lan penceresi önüne gelmişti... Ha. 
nın ıu içtiği testinin ağzına da bir va, sıcak olduğu için, pencerenin ka
tUlbent bağlıyarak o ttilbendin. uc_u- paklnrı örtülmemişti. Cude, başını 
nu balmumu ile ve Hasanın millırile içeri uzatmış; vazıycU, gözden ge
mUhürlemişti. çirmişti... Sedirin üzerindeki yatak

E""'~i gun" Hasanda, ha!i·f· b .. ir ta.· ·~ Cude'nin kurna:hğı 
katsızlık başgöstermişti. B~tu_n vü-

ta (Hasan) ile, onun önünde yere se
rilmiş bir şilte üzerine uzanmış olan 
(Zeyı1ep); derin bir uyku içindeler
di. 

cudundan buz gibi terler doktilerek Cudeye gelince ... 
~tağa girmişti. Birkaç glin devam Bu zeki kadın; zevci Hasanm kal-
eden bu rahatsızlık, sıtmaya atfc - binde birdenbire uyanan şüpheyi der-

hal hissetmişti ... üzerindeki şüpheyi dilmişti. 
d b• k silmek için, lakayrt daıTanarak, mu-

Cude, bu müddet zarfın . a ır aç 
h ta tat zamanlarda gene Basanın odası

kere Hn .,anın oda.!iına gilml§; as_ • 
QQ d na gelmişti. Fakat, kurnaz davra-

zevcı"ni zı'yaret etmişti. Ve her ~ ı-
h na.rak yiyecek ve içeceğe dair hiç· 

tinde de bal şerbeti ve ta.ze unna bir ,ey getirmemişti. Günlerce böy-
götürerek; bunları: lece hareket ederek, gerek Ha.sanın, 

Cude, artık hcrşcyi göze almıştı. 

S izi §eref salonuna gö
türelim .. diyorlar. 

Uzun koridorlardan geçerek, 
duvarlan resimler, tablolar, 
silah nümunelerile süslenen 
geniş bir salona giriyoruz. 
Tören günleri, genç liselilerin 
toplandığı bu salonda, her se
ne, Kuleliden Harbiyeye ge
çenler, burada birer iz bırakı
yorlar. 

Mektebin hususi arması şekline 
bürllnen yfu:lerce fotoğraf görii)" 
rum. 930 dan b~iıyarak 936 ya kı 
dar, bütün :Kuleli mezunları bura 
da ... 

Bu gent kahramanlar, timdi a
nayurdun, kim bilir hangi köşele
rinde, hangi mukaddes hizmetin 
başında çalışıyorlar? •• 

KULELi LiSESiNDE 

- Inşallah, şifa olur. ve gerek Zeynebin f Üphelerini izale 
Diye, kendi önünde ona içirmek ve etmek l!temlştl. 

Ellerini pencerenin kenarına daya
mış; bir yılan gibi sessizce içeri 
kaymıştı. Karanlığa alışan gözlerile, 
(Hasan) ın su içtiği testiyi aramış

tı. Ve sonra, koynundan kUçük sür
me tulumlarına benziyen meşin bir 
kese çıkarmıştı. Bunun içindeki be
yaz bir tozu ( 1), testinin ağzındaki 

tülbcndin üzerine boşaltmıf .. Parma
ğını bu tozun tizerine süre sUre ta
ma.mile testinin içine indirerek, 
bezin üzerinde, hiç bir eser bırak
mamıştı. 

Şeref ııalonunun en şerefli ye · 
rindti Atatürkün resmi var. Sonra, 
Kulelinin yetiştirdiği kıymetlere 

sıra geliyor; işte Türk ordusunun 
en büyük üniformasını yakasında 
bir sere! hnleııi gibi ~ıyan Ma -
reşal Fevzi Çakmak, işte meşhur 
Şipka kahramanı Süleyman Paşa .. 
lşte hır nesil müddetince, b~ harp 
ı·eren bir ordunun başında, cephe
d0n cepheye k~an Orgeneral Fah· 
rettin Alt.ayı işte Yemen çöllerin· 
de harikalı bir harp destanı yara· 
tan Orgeneral Ali Salt, işte ö!U
mile yüreğimize açtığı yara, hala 
kapanmıyan 1stanbulun temiz, yük 
sek ruhlu kumandanı Korgeneral 
ŞUkril Naili.... Ve işte herbiri, 
devletin, Partinin yüksek makam
lannı i~gal eden Recep Pekerler, 
Zekii Apaydınlar ... 

Mektebin bündo takımını f~kil ecien to/ebclcrdcn bir grup 

~edirmek istemişti. · Günler geçtikçe, Mervanda da bir 
apı an tedavilere rağmen, Hasa - aabııw•• ık bıtfg6stermfŞtf. öınmu in-

111rı rahatsızlığı geçmenıiot;i. Billkis taç edecek olan asıl kat'I z:ehrl bir 
birtakım mide sancılan ve i.stifralar an evvel Hasana içirme.si için, Ens

başgöstermişti. vane vasıta.sile sık sık Cudeye ha-
Bu Yuvadan 

(Arkası var) 
Hasanm hemşireSi Zeynebin kalbi- ber göndermekteydi 

ne ,birdenbire bir §Üphe gimtl§ti. Nihayet, Cude kararını \•ermişti. (1) Eski Arap tarihlerinin pek 
- Ya Hasan! .. Hutalığmın hali, Bir gece, tehlikeli bir teşebbüse gi- ço~u. bu zehirin, elmas veyahut gU- Yeni , 

' n:ı .. ma.nıa.rmm 
bana endi§e veriyor. L-'"'9 k ' ri~ecek; artık bu korkunç cinayeti mu, tozundan yapılmıf olduğunu ri-

1 rı'nden kor uyorum. bi tı • tl ti 1 direcekti vayet ederler. 
Bana kastetme e . senin elinden bir ~ao-n----r=c_r_e-=e_n_e~c-e~e-n~=--=::·=-~----~--~~~~---

Genç liseli, bu retıimlere bakar
ken, ytirt>ği övünç lle dolsa yeri 
değil mi! .. 

:r.~~ ::. :ıtl. be•Lm ellmden - • -sAGLı K'öG öTLERi 
Demişti. 1 rf H~anın kalbi 
Zeynebin bu söze • ·.n Fa _ LOKMAN HEKiM 

U he vennı11...... - - - - -

~~:;::~!'.?k?: G~k-;;;;;;:;,;,;n~m ... h ...... i .. R ......... ; .... ; .. ·-~-·-~·----· 
geçirmemişti. Böyle o irmlye ka- Oluyor kar... Kar yağınca he- karda radiyoaktivite hassasının bu 
her, onlan tec.rUbeden geÇ men herkes sevinir: Kar yağınca. lunınasıdır. Pek yeni tetkiklere 
tar vermi§ti. bir kere, havanın soğuğu kırılır. iÖre karda ÜÇ türlü radiyoın nıad-

m tecrübe Bunu herkes bilir, herkes hisseder. desinin (A. B. C.) izleri vardır. 
:as.sanı yoklamıya Fakat sebebi nedir? Karın kendi- Yalnız karalara uzak fiınal deniz-

O gün; Oude, "mUa bir t.&.9 ı .~ ı !erinde kar y•.ı.dı.ı.ı vakı't onda ra-e gu ':I • y ... nıura nisbetle daha soğuk o - --. • gclıni§ti Ve gen · tı d ;;. dı'yoaktivite hassası yoktur. Bu da 
içinde b~ ..,.rbeti getirJ11.l§ lı.'nden al- u.u halde, kışın bazan yatın ur 

!lıf" denin e yatarken kar y•.ı.dı&ı vakitten da- denizin karalara uzaklığındandır. 
l:i""an, _,.beti Cu ... Ve aon- .... • · kt' · ...., w-- a,knUŞ ha soğuk olur. Radıyoa ıvıtenln faydalarını fÜp-

llU§, dikkatle içine b ç·· k hesiz, bilirsiniz. Hele me<tLur radı'o-un ü Yatmur ayrı ayrı sıcak ve yrı 
l'a: için berg\ln ya soiuk bir havada yağdıiı hal- mun faydası •. Kanser hastalığına 

- Sevgilim! •. :aenirn :augilıı• bu de, karı getiren rüzgar daima sı· bile il!ç olunca insanlara nasıl ke-
talunetlere ı;-Iriyo~:·eı.mek i!tfyo - cak ve rutubetli olur. Bu rüzgar, yif vernıesi.n! Kaplıcaların faydası 
eerbeu seninle takS~ uınine şifa - SıOğuk mıntakaya varınca getirdiği da radioaktıvitedendir. Kar yağdığı 
tıun. Müminin artJgı, rn sını aen iç, su kar haline girer. Fakıı.t karı ge- vakit insan adeta kaplıcaya girmiş 
dt.r; derler. şunun yarı tiren rüzgllrın sıcaklığı soğuk nıın· gibi keyiflenir. 
..\rtanmı da bana ver. uzatnıı§lJ... takanın hararet derecesini az çok Kar yağdığı vakit havadaki mik-

Diyerek tası cude~~ geçirdikten yükseltir. Yaz mevsiminde bile bazı ropları, kirleri teıınizledi&i ôteden-
Cude, kısa bir tereddU dudaklarına yerlerde kar Y&İlllUI yine bwıda.n beri bilinir! Ondan dolayı da kar 
8onra., tam a.lm~U. Ve, in· 0 anda ileri ıelir. insana ferahlık verir. 
dofru kaldırınrşU. L1k ;uv&rlaD - Kar aofuk hava ile gelmi' ol - Kar yafınası insanların ııdası o-
ta.g elinden kaynııı: ~rebir taVll' ala- saydı, yumufak kar değil, buz ol- lan ekinler için büyük bir bırekıt-
lnrşt:ı .•• Cude, miltee!Sıf ması icap ederdi. Nitekim havada tir. Çünkü kar havadaki •iddetli 
tak· . p•k yüksek, 4500 - 5000 metre ka- 50;;.u&un tıoprafa nüfuz etmesine en 

• ı.ı'k ettiftl- Uk • _ Ah .. Ne becer!Jcsu.ıl dar Y Hk mıntakalarda havanın ıel olduğundan ekinleri toprak i-
"'1 arasında su bulununca hemen kü· d d nmaktan kurta ~Ye bağırmıştı. 

1 
çin e o rır. 

T "b . netices l çük küçük ifneler gibi ve 1Uneş Kar yağdığı vıı.kit havanın ıo -
ecru enm . h derha kar,ısında parıl parıl parlıyan buz 

liaaa.nm kalbinde 0U.
0
P ek,endıs'ine K .. ğukluğu kırıldığı haldı, erimlyı ku fekline geçer. ar oyle yükseklik- 1 d h 

V'Vetlenmişti. Cudeill ~ti. Fa - ferden daha aşağı nııntakalarda başlayınca • o os ava değilse -
ihanet ettigwine hilkfun vejsSCtrın· tı·rıne. k .;;. b 1 soğuk artar ... Çünkü kar eridikçe 
k Yatar ve ar y"6mıya aş ayınca L 

at, "·"eye hı'nbı'r -Y h üstündeki havanın ııararetini cez-
'-'UO :;- ,,.., _ sıcak ve rutubetli bir rüzgAr gel-

bıek fçı·n·. . . T"\a,,,ek k ld N • • h beder. Havanın her tabakası aıray ~·· mi• deme o u.u ıçın - avanın 
- MUteessi! olma scvgıtım~&, ve soğukluğu kırılır. la erimekte olan karın üzerinden 

ki, o bal şerbetini ıçmek, .ne Kar sıcak ve soğuk rUzgllrların ıeçtikçe s~ur. 
te de bana kısmet değiıınıe. çarpıfmuından yağdıfı için, bu Ondan dolayıdır ki, kı' lıastalık-

Diye mukabele et.mi.fil. bele et- çarpıfmadan ıonra sıcak rüzgAr ları, bro•şit, zatürrie kar yağarken, 
liaaa.nın bu BUretle ınu.DNite]tiJll; plebe ederH hava daha ziyade ısı- yahut kar yerde kaldığı vakit de-

ll'ıesi, Bebepm değildf ...• --~reel· nır. lstanbulda lodos olur ve karlar fil, daha :ziyade karlar eridiii va-
Cude gider gitmez derhal .IM'll~ tıemen erir. Soğuk rUzglr galebe e- kit meydana çıkarlar. 
l'l..i Ça w derse kar yerde kalır. Yer ve Cene ondan dolayıdır ki ••hirler gırtmış: _.-.edildi· 

- Ya, 7..eynep! .. Bana, l<P~ degıw'l- damların üzeri buz haline ıirer. de beledıyeler karları kendi kendi 
fine şüphe ettiğin için haJcall Kar yatdıiı vakit herkesin keyif- ne erimeden önce ortadan kaldır-
lhlŞsin. ,n.:ı.- (enmııine büyük ~r sebep daha. mıya büyiJ,!< ehemmiyet verirler. 

1 
Denı.ıeu. Ve sonra, Cude Ue 

K im bilir, fU dakikada içle -
rinde, yarın için ne parlak 

şeyler vadeden komutanlar yetif
mektedir ? .. Şu sırtında, toprak ren 
gi ceketile, koridorda dol114an zayıf 
ve çevik mektepli, yinni sene son
ra belki de kendisine ordular ema
net edilmiş bir adam olacaktır!. 

Yetişenler 
Y uzan: 

Hüviyetlerinin Kabuğu içine çe 
kilmiş oldukları için, nasıl bir ruh 
cevheri, nuıl bir varlık kudreti 
taşıdıklannı bilemediğimiz:, göre
mediğimiz bu çocuklar 9imdilik bl-

1 
rer bilmece... Fakat zaman, bu 
bilmeceleri birer birer halledecek, 
herkea, kendi kabiliyetinin derece· 
ıiııe göre hayat ao!ruından nasi
bini alacak! •. 

S. Güngôr 
mizın en verimli zamanlarını bo -
fUna geçirdik. Tam yetişme çağın
da idik ki, Afrikadaki son vi
layetimiz istilaya uğradı. Arası 
çok geçmeden, Balkanlarda harp 
koptu. Yurdun bağrına öldilrücü 
hançerlerin saplandığını görduk. 
Daha sonra, BUyUk Harp geldi, 
çattı. Alımızm kara ynT.ısına, ye
ni yeni çizgiler çekilmesi mukad
derdi. Öyle acı, korkunç günler 
yaşadık ki, hntırlndıkça, bugün bi
le tüylerimiz ürperir .. Nihayet mil· 
tarcke oldu. YP.rytizünlln bUtün 
milletleri, açık bıraktığımız kapı-

Ş ere! salonunda. !nııan~. böyle 
aaatlerce diışUndurecek 

mevzuların arkuında kafamı yo
rarken, Yüzbaşı .Paik Tezcan im
dadıma yetişti: 

- Bakınız, mektebimiz:in kütüp
haneısi! .. 
İçinde çok zengin kitap ÇCfitlerl 

bulunan bu kütüphaneden, talebe 
IAtt°diği kadar istifade edebiliyor. 
Bundan batka muallimler odıuıın
da, bir ba,ka kUtuphane var. Liıe 
tllıebeai için, bu kUtUphaneler, a
deta birer hazine! 

- Daha ziyade hangi kltaplan 
okuyorlar? diye ıordum. 
Anlattıklanna göre, talebenin 

yüzde yetmişi fizik kjt.aplanna me
raklı imişler. Den esnasında yap
tıkları fizik tatbikatına ait, en 
yeni eeerle.ri bu kütüphanelerde 
buluyorlarmı,. Bir kısım talebede 
de edebiyat ve tarihe kaJll allka 
ıeziliyormu9. 

1 Merzifonda 
Geneköm :r 
Kain. adı 
Merzifon, <TAN) - Etrafta az; kar 

vardır. Çok §iddeUi bir kuru ayaz bü
küm slirüyor. Maden kömUru kalma
mış ve )cnidcn mahrukat buhranı 

başgôstermiştir. Odun fiyatlan yUk
selmi§tİr. 

Zile • Çamlıbel arasında birikmiş 
olan karlann kaldrrılmnsı ve bomılan 
yolun t.amiıi uzun sUrdüğlinden bura
ya altı gün Iıt.anbul postası gelm~ 

mi§, halk ahvali Alemi anca.k Ha.lke
vi radyoeundan öğrenebilmiştir. 

dan içeri dnlarnk baş köşelere yer 
lcştilcr. 

Dumr dıplcrındc, kapı c ikle • 
rinde, birer sığıntı vaziyetine dUş
tUk. 

E n sonunda, AtntUrk Türkiyesl 
dogdu. Bugunl,ü lis lılcr, 

yalnız onun gUııUnü bılirlcr. Bu 
memleket, hep bo~ '. , dı sanırlar. 
Ben bu devrin bu çocuklarını, ha
fızaların on seneden daha gerisi
ne erişmediği için, mazisi olmıynn 
milletlere benzetirim. Bizim geçir
diğimiz ncı sergilzC'ştlcrf, ko onlar 
birer masal gibi bC'llcsinler. 

Boru sesi beni dalgınlığımdan a
~ırdı. 

G<'nç l1!1clller, yemek salonunda, 
toplanmnk uz r . d rsanclerdcn dı
şan çıkıyorlardı. 

14 leset 
Çıkarıldı 
Belgrnt, 25 (TAN) - Geç nde fır

tınaya tutulup bat.an Vele adındaki 
AJman harp gemı!i!lnln kaybolan 25 
kişilik t.ayfıı!lındnn l4 UnUn c1.'Sedi 
bulunınu§tur. 

Sahte Bulgar Paraları 

Sofya. 25 (TAN) - Bulg r piya

sasına epey onnr, elli r \'C ytlz r le. 

valık sahte madcnt paralar sUıillıntiş. 

tUr. Zabıta knlpazanlan yakalnml§
tır. Ne mutlu o çocuklara ki, henüz 

okuyacak çafdadırlar. Tatlı Um.it
lerle dolu renlf bir latlkbal, onl&n 
bekliyor. Daha senelerce okuyabi
lirler. öğrenebilirler. Okuyup öf -
:rendikleıindt'n bol bol istifade et
mek için, henUz vakitleri var. 

Oç Halı Hırarzı Tutuldu · Bulgar Polisinde 
Beyoğlunda Kuloğlu 8okağmda Sofya, 25 (TAN) - Bulgar po118 

Ya, biJ: ne diyelim ki gençliği-

Şilkrivenin evinden altı kıymetli hah teşkilatında yeni ıslahat yapılacak• 
çalarak kaçan Moriı, Artın \'e Niko 

1 
Bu maksatla polis mlldüıil GoIUbo.!, 

dün yakalıının11lardır. tarafından bir JAyiha hu.ırla:.7Cr. 

• 
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Karakış devam ediyor f''~:~:.~"";:;;;:""~~;:.::;.-"" 

Bir Amerika şilebin- ~ Atatürk Her Zamandan 

den hala haber yok! i A•kan. ~~!~a:: J?.~~!/.~~~~.ı.rurid-

Senede tamam 
•• uç 

liralık 
milyon 
kaçakçıhk. 

.J 

Dün /sfanbulcla kar yığınları böyle temizleniyordu 

• (B~ı 1 incide) 
\•aklarda beklenmektedir. 
KAZALAR 

Fırtına yüzünden denizde bazı ka
zalar daha kaydedilmiştir: 

Uğini telgrafla buradaki acentesine 
bildirmiş, fakat aradan iıki gün geç • 
tiği halde hilı\ limanımıza gelmemiş
tir. Vapurun, Çeşmedeki Amerikan 
gilebine imdada gitmiş olması sanılı. 

Cibali Tütün fa.brixam önünde bağ yor • 
lı duran İnhisarlar İdaresinin 4 nu _ MEMLEKE'ITE KAR 
maralı motörU evvelki gece yarısı 
fırtmanm şiddetinden su almak su • 
retiyle birdenbire batmıştır • 

Bilyükdere önlerinde bir çarpışma 
olmuş, Kara.denizden limanımıza gel. 
mekte olan Danimarka bandıralı Et. 
lanç vapuru gece sabaha karşı Yu
nan bandıralı Noton vapuruna bindir 
mi!}tir. Yunan vapurunda büyük bir 
yara açılmıştır • 

KURTARILAMADILAR _,........ 

Evvelki gün lzmirde Çeşme mevki. 
inde karaya otıuran Amerikan şile -
biyle Karadeniz Boğazında Kısrrka. 
ya tahlisiye istasyonu önünde ~<ara
ya dUşe'.:'l Rumen vapuru hA.11 kurla _ 
nlamaml§tır • 

KOCA ŞİLEP MEYDANDA YOK! 
Selanikten limarumıu gelmekte o. 

lan Alovi adındaki Amerikan şilebin
den cumartesi günündenberi bir ha -
ber alma.mamıştır. Vapur cumartesi 
günü Çanakkaleden Marmaraya geç 

Dtbı, Ankarada en düşük sühunet 
evvelki günden 2 derece daha so
ğuk olmak üzere - 11 dere
ce.re düşmtlşttir. Gündüzün en 
yüksek sUhuneti bile ta.htessıfır 2 
dereceye kadar çıkabilmiştir. Mar • 
mara havzasının şark .kısmı ve Ka _ 
radeniz sahilleriyle cenup şark ve or
ta Anadolıuya yer yer kar yağmıştır. 
En çoi< y~.ı;,ş İran _ Türk hududu ü
zerinde bulunan Kızıltepededir. Ka
rın kalmhğı Sıvasta 71, Diyarbckir -
de 38. Kars ve Malatyada 35 santi -
metredir . 
BOGULDULAR 

Ltzbon, 25 (A.A.) - lstanbuldan 
Hamburga iki bin ton buğday nakle~ 
mekte olan Spiros adlı Yunan vapu
ru pazar günU Van açıklannda ka. 
raya oturmuştur. Mürettebatın bir 
kısmı sandal ile kendini kurtanmya 
teşebbüs etmiş ise de hiiküm süren 
şiddetli fırtına sandalı devirmiş ve 
yedi kişi boğulmuştur. 

Ba,makaleden devam . . • . . 
Atatürk Ve Hatay 

(Başı 1 incide) 
nmı kurtarmak için bugün harbi gö. 
ze almak derecesine kadar yürümek 
lazım geldiğini takdir etti. Ve her va
kit gibi milleti en doğru yola ıev

ketti. 
1921 de bize karşı yapılan taah

hütlerin çiğnenmesine, kırk asırlık 

istiklal sahibi bir Türk yurdunun Su
riyeye oyuncak diye verilmesine kar· 
şı d.f ve aciz gösterseydik ne ola. 
caktı? 

Türk varlığını korumak için topu
muz, tüfeğimiz, hudutsuz bir varlık 
azmimiz var. Fakat harici tecavüze 
karşı varlığını siliı.hlıı. mUdaf aa vazl. 
yetine düşen bir millet, en mühim 
müdafaa siperlerini kaybetmif de
mektir. Bu siperler harici itibardan, 
hürmetten, "bu kuşun eti yenmez,, 
kanaatinden terekküp eder. 

Harici itibar ve hürmet, harp ihti
mallerine set çeker, demirden yapıl
mış en korkunç sililılardan ziyade 
bir milletin varlığını korur. 

Yutulur lokma manıarası 

•• şte Hatay meselesinde za.f gös-
terseydik bu manevi itibar ka-

lesinde tehlikeli gedikler ıı.çılacaktı. 
Türkiye birçoklarına yenir, yutulur 
bir lokma diye görUnec"kti. Kapitü. 
18.syon günlerinden bizi ayıran mah
dut senelerin temin ettiği müsbet ne
ticeler göz önilnden silinecekti. 

Fl'ansız müstemleke siyaseti bize 
karşı bir taraftan bu yıkıcı manev
rayı hazırlarken, bir taraftan da 
Fransız müstemkelecileri hududu. 
muı;da senelerdenberl hazrrhklar y&· 
pıyorlardı .. 1921 anlaşması neticesin
de Kilikya anavatanın içinde kalmış
tı. Fakat Fransız müstemlekecileri 
nazarında burası Sykes - Picot an
laşması ile Fransaya. verilmif olan 
sahaya dahildi. Gün Un• birinde alm
ınası lfuımdı. 

H 
Fransız akın siyaseti 

a.nlya Osmanlı istila devrinde 
bir "9e!"h•t\., l!1efhUnıU. akm 

usulleri vardır. Cenup hududumuza 
Fransız müstemlekecileri bu yolda 
bir serhad gözüyle bakıyorlardı. Ka
çakçılık, irtica propagandası. istihba
rat dalaveresi şeklinde buralarda 
tehlikeli, tehditli bir vaziyet inkişaf 

ediyordu. Fransa - Suriye muahe -
desinin hükmü yerini bulsaydı hudut 
üzerinde çalışan bir kısm müstemle
ke memurlarının şahsi menfaati, 
Fransız mUstemlekecilerinin toprak 
ve nüfuz ihtırasile birleşerek 770 ki
lometrelik açık bir hudut üzerinde 
Türkiyenin varlığını açıktan açığa 
kemirecekti. 

Hatay davasında Hataylıların var
lık haklarile beraber bütün Türkiye
nin va.rhk hakkı için mücadele et
tik. 

Macera kapıları 

V anlan netice bizim için bir za
fer değildir. Bugünkü ve ya • 

rmki sulhu ve insanlığın esaslı pren· 
siplerini korumak 'için girilen bir 
mücadelede zafer sözünün yeri yok
tur. 

Hatay işinde AtatUrkün, İsmet İn
önü hükumetinin, hUtün Tilrk mille
tinin azimli mücadelesi, bütiln diln
yay& yüksek ııulh kıymetleri kazan· 
dırmı.ş, Yakın Şarkta yann mutlaka 

harp doğuracak macera kapılarını 

kapamıştır. Varılan netice bizim ka
dar, Hatay kadar, Fransa ve Suriye 
için de, hatt! bUtUn dilnya için de 
bir kardır. ÇilnkU ma<:era siyaseti, 
hiçbir zaman, hiç kimse için kazanç
lı bir saha değildir ve olamaz. 

Bunun için sisler dağılıp biltlin 
dünya hakikati anladığı zaman tak
dir edilecektir ki AtatUrkUn idare et
tiği büyUk mücadelede, Türkiye ken
di menfaatini ancak dünyanın sulh 
ve huzurunurı takarrür etmesinde ve 
Yakın Şarkta macera kapılarının ka
panmasında aramıştır. 

Ahmet Emin Yalman 

birin<len) - Bugün, saat ye ile olan münasehatını uzun 
15,30 da Mülkiye Mektebi kon. bir görü~le izah eden hatip hP. ' 
ferans salonunda meh'us \"e yccanh nnt1mnu şöyle bitirdi: ~ 

profesör Mahmut F,sat Boz.kurt "- Cenevreden ~n g4'1en ha- ~ 
Ha.tny hakkında çok heyecanlı herler, memnuniyeti mucip ola_ ~ 
bir konferans verdi. cak şekildedir. Tam ve knt'i şek. ~ 

l\lektehin 500 ki~ilik salonun- lini almadan Türk milletinin ~ 
~ da oturacak ,.e ayakta duracak ha.c;sıısiyeti ~-ine ~idcltıtini kay- ~ 
- ~-er 'knlmnmıstı . betmiyeccktir \'e bütün diin~·a ~ 
- Prof sör, şiıldetli a'kışlar ara bilmelidir ki, t tiklıil miicadele. ~ 

~mda ktirsüye geleli. Hat.ay me. sinin en buhranlı günlerini, ka- ~ 
~elesini, tarih, hukuku dih·el ve zanclı~ı zaferle hiçe indiren ve ~ 
ildıc;at haknnlarmdan tetkike Tür'k mlllı•tlne 20 ln<'i n.c:rr me. ~ 
h~Irulr. df'niyetinin bac:ında ~·er ka7_ap - ~ 

Tarihi bakrmclnn Hatn:'\'"ID dıran en hüyü~ümiiz At.aturk. ~ 
5000 f'nelik bir Tiirk iilli~i ol. -ıa~lam \'f' hn ?.arnnn1dmlf'n clip ~ 
fluğıımı, delilin ve eserler gii~ - diridir. lnöniinde wnkfü:; talihi- ~ 
terf>rFk fstmt rtti. mizi ypnen İnönü de l<;lmizcle _ ~ 

Sözleri srkc;rk alkı tarla ,.e dir Ye niha~·et hersM·in Ustiinde ~ 
(brıovo ... ) ses1erlyle kesllivordu. olan Tiirk milleti. ;\'İne onJann ~ 

~ fktısat b:ıkmımdan Hata~'ln emrinde, yf'kviicuttur.,, ~ 

~,~ "-"'-"""-"""' "-" ""-""'-"',.,.,.,._"'-" ""-,....,, ' ' "'-"-' ' I 1 .#'ol 

Kabine gece 
Yedi Saat 
Toplu kaldı 

(Başı 1 incide) 
müzakereler yapıyorlar. Haber a • 
Jındığma göre on iki maddeden do
kuz madde üzerinde tam itilaf hasıl 
olmuştur. Fakat geriye kalan Uç 
madde üzerinde bir anlaşma temini 
için çok hararetli müzakereler cere
yan ettiği söyleniyor. İki heyet ara 
smda toplantılar devam etrnekt.,,dir. 
Ve yarın da devam edecektir. 

iki nolcfa 
Cenevre, 25 (A.A) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Tti['lk - Fransız heyetleri arasın

da İngilizler de hazır olduğu halde 
bu sabah ve akşam mii1.akerelere de. 
vam olunmuştur. Bu hususi konuş -
malar bazan çok Getin olmaktadır. 

Bir çok meselelerde itilaf hasıl olmuş 
ise de mühim bir iki no«tada henUz 
mutabakat yoktur. 

Hususi mü1.akereye yarın sabah 
devam olunacaktır. 

Islan bul da 
Hususi tayqare 
Fabrikası 

Kabataş tarafında küçük bir ima 
lfı.thanede Türk fen adamları ve işçi. 
leri aylardanbcri sessizce çalışıyorlar. 
Üzerlerinde uğraştıkları mevzu tay
yare modelleridir. 

Tayyare inşaat mühendisi Bay Se. 
lah Alan, burada Türk talim ve ter-
biye programı dairesinde bir mektep 
tayyaresinin tip ve modelini inkişaf 
ettirmiştir. 

Tayyare Cemiyeti, Türkkuşu teşki-

latı için yeni fabrikaya bu modelden 

10 mektep tayyaresiyle beraber 15 
planör sipariş etmiştir. Mukavele 

cuma günU Ankarada Tüıık Hava Ku 
rumu Başkam Fuat ile Türk tayyare 

fabrikası namına Bay Sclah Alan ta. 

rafından imza edilmiştir. 

Yeni teşebbüs, inşaat müteahhitle-

rinden Nuri Demirağ sermayesini ve 
tayyare mühendisi Selah Alan ihti-

sasını bir araya getirerek beraberce 

Le Journal endişe ediyor kurdukları iş birliğine dayanmakta-

(B~ı 1 incide) 
geUr. Fa.kat hakiki \'8.Ji<lat senede 
200.000 lirayı hiçbir zaman geçme
mi5tir. 

Karlar nasıl kaçırılıyor ve 

gizleniyor? 
Dünkü sayımızda sermaye hoicka. 

bazhğmı anlattık. Sermaye kağıt U. 
zerinde hayali rakamlara çıkarılınca 
kar da bu kocaman sermayeye nisbet 

' edilerek göze az gösteriliyor. Halbu
ki memlekete giren h~.'dki sermayeye 
nisbet edilse ortada tahammill edile. 
miyecek kadar yüksek bir kar bu -
lunduğu göze çarpacaktı. 

Fakat ortaya safi kar diye çıkan 
paranın böyle hayali sermaye ra -
kamlarına nisbet edileni< az göste • 
rilmesi de işin can alacak tarafı de. 
ğildir. Ha;kiki karın aslan payı, hiç· 
bir zaman kar namı altrnda ortaya 
~1kmaz. Büyük bir ustalıkla hesapla. 
ra yedirilir. 

Kaçakçılık kanallannı sayalım 
Bu kar kaçakçılık yollarını birer 

birer gözden geçirelim: 
1 - Elei<trik Şirketinin muazzam 

hayali sermayesine rağmen çok ga. 
riptir ki daima kısa va.deli avanslar. 
la para tedarikine muhtaçtır. Bu 
p~rayı Belçikadaki (Sofina) adlı ana 
şirketten alır. Avanslara yüzde sekiz 
faiz ve yüzde bir komisyon verir. 
Iı"'aiz ve komisyon nisbctinin Avrupa 
ölçilleri için çok mUbalağah olduğu • 
nu bir tarafa bırakalım. Asıl mese • 
le şuradadır: 

Memlekete getirdiği bir sermayeye 
mukabil kar aramak ve yansını §eh
re vermek vaziyetinde bulunan şir -
ket. para ihtiyaçlarını ıııermayesiyle 

temin etmiyor .• Guya ağır faizle a • 
vans alıyor. Hakikatte kann mühim 
bir kısmı. ~ehre hakkı verilmeksizin 
bu kanaldan Sofinaya kaçmlıyor. 

Sem avans h~bmda otu:ı: dört mil -
yon İsviçre frangı bulunduğu'.:'la gö
re bu yolda kaçan l:lr senede üç mil. 
yon İsviçre frangı kadardır. Döviz 
takyitleri dolayısiyle faiz vakit ve 
zamanında harice çıkanlmadığı için 
bu da borç hesabına giriyor ve faize 
aynca faiz yürütülüyor. 

2 - Elektrik Şirketi, kendi direk. 
törü, fen heyeti olan tam bir uzviyet
tir. Her işini vasiye muhtaç olma • 

Memleketin kazanç se\iyesi d 
kündür. Geçineeeğimizden ayırıp şe) 
rimizin imanna vergi diye verdiğiııı.11 
paralar azdır. Şehir bakımsızlık içİJlıt 
dedir. 
Diğer taraftan elektrik gibi bit 

ilk ihtiyaç işi vasıta diye kullanılatı• 
kazancımızın mtihim bir kısmı, göl • 
göre memleket haricine, hiç bir h,. 
ve hizmete karşılık olmadan kaçırıl• 
maktadır. 

Bu manzara karşısında neden he• 
pim izin basireti bağlandı? Bu kaçak• 
çıhğa, akıl ve idrakimiz.le bu kadaı' 
açık istihzalara neden bu kadar ta
hammül ettik? 

Biz bu hayatı mesele hr'-'·mda ]teli 

di düşilndilklerimizi toplı 'arak at 
nca söyliyeceğiz. Fakat vereceğinlil 
müsbet malumat henUz bitmedi. "/t" 
rmki ı-ayımızda da bıanılmaz ts.fsl ~ 
18.t bulacaksrnız. Fakat bu inant111l 
• -t'silatm hepsi, harfi harfine doP 
dur . 

Bo~azlar 
ite ita/ya 

""""' 

(Başı ı incide) 
yor Galli, hariciyemizle ehenuJlİYetJI 
temaslar yapmıştır. c 

Ankara, 25 (A.A.) - Iyi nıaJOJJJ' 
alan mahfiller, Doktor Rüştü ).,tt' 
ile Kont Ciano arasındaki mUlfık~ 
3 şubatta Milanoda vukubula.cs.5 .... 
zannetmektedirler. it. 

Italyanm .Montrö konfcransınauıı· 
tihakı iki devlet adamının bu ın 
kat esnasında. hiç şüphesiz tenıal; 
decekleri milhim meselelerden bi 
teşkil etmektedir. 

LONDRA HABERLERi 
Londra, 25 (A.A.) - Obseı:rer '; 

zetesinin dış bakanlığı vasıtasıyl~r
dığı malumata göre, Italya ve "' 
kiye Milletler Cemiyeti topla~td' f31'• 
kabinde müzakereye giri~eyı k& ı-J. 
laştırmı~lardır. Bu milza~ereJ~r .ı a1d 
yanın Montrö muka velesıne ıltıh 
hakkında olacaktır. _.-.r 

ITALYANIN ATINA EIÇ1SINJJ" 

TEMASLARI . t• 
Atina, 25 (Hususi) - Burada:;,

talyan elçisi dUn hariciye müsteŞ dl' 
ziyaret ederek iki devleti aıaı;;,,.. 
eden meseleler hakkında uzun 

Paris, 25 ( A.A) - Cenevrede 1~- dı;~t:anbulda, fabrika, yalnız tip ve 
kendcrun Sancağı hakkında hasıl 0 - model inkişaf ettiren bir çalışma yeri 
lan anlaşmadan bahseden LeJournael olacak, bu tipler üzerine seri imalatı 
gazetesi bu ha.1 tarzının müstakbel yapacak asıl fabrika Nuri Dernirağ'm 
Suriye devleti içinde bir devlet tesis doğduğu yer olan Oh.Tikte kurula. 
ettiğini ve Suriyenin Arap olmıyan caktır. Ancak Divrik fabrikası he-

dan kendi kendine görmiye kıidreti bir mülakatta bulunmuştur. / 
\'ardır . -=-::~====-=--===,,_--= 

. nliz hazır olmadığından alınan sipa~ diğer unsurlannrn mlitalebelerıne 

Şil'lketin sahibi Belçikada Sofina 
şirketi olduğuna göre kan da. nasıl 
olsa bu şirketin eline geçiyor. 

yol açmakta olduğunu bildiriyor ve 
diyor ki: 

"Framıa, bu sistemle, na7.ati bir 
Surive birliği ile fili bir ayrılık kan. 
şıklığını idame edecektir. Bu hal bir 
Türk tahakkümünü ve T.ürkiye ile A 
ra;> Suriye ar~smda anlaşmazhklan 
intaç edecektır. 

Paris gazeteleri umumiyetle nikbin 
Cenevre, 25 - Anadolu ajansmm 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Fransız matbuatı umumiyetle nik

bindir. Bazı Paris gazetf'leri meseleyi 
tamamen bitmiş gibi gösteriyorlar. 
Burada Ti.lrkiye heyeti mahafilinde 
öğrt·ndiğime göre, bazı esaslarda iti
!Rf göri.ilmekte ise de mii?.akerc henüz 
devam etmektedir. Pazartesi veya. 
hut sah günü netice hakkında bir fi
kir edinmek mümkün olacaktır. 

Sancakta 
tahrikat 
durmadı 

Bir Türk kadını 
öldürüldü 

Halep, 25 (Hususi) - İstihbarat 
zabitleri, Sancakta emniyet ettikleri 
her şahsa vesika ile silah dağıtmak. 
tadırlar. Bunların arasında l.skende
run istihbarat zabitinin otomobili ile 
alenen silahlar taşınmaktadır. Bu si
lahlar durmadan dağıtılıyor .. 

Hama, 25 (Hususi) - 4 Kanunu. 
sanide lskenderunda yapılan nüm&
yişe iı;ıtirak ettiği için bir Türk şofö
rü, 6 aya mahkum olmuştur. Halbuki 
Araplar tarafından yapılan nUmayişi 
bizzat müddeiumumi tertip ve tan. 
mn etml~tir 'T't.irk ı:ıo!örfht m11hkt'ı -

Istanbuldaki model fabrikasında ik
mal edilecektir. Istanbul fabrikası bu 
iş için, hepsi sanayi mektebi mezunu 
olına k üzere 35, 40 usta ve işçi h.-ul
lanaca.ktlr. Bunlardan bir kısmı hü. 
kf.ımetin tayyare fabrikalarında tec
rübe görmüştür. 

Ilk hususi tayyare, fabrikamızın i

malat programı, dünyanın her hangi 

bir yerindeki tayyare im:ı.latmdan ge

ri kalmıyor. Bunların yaptığı gibi 

motör, tayyare motörü yapan hususi 
fabrikalardan alınıyor. Fakat Avru
pa fabrikaları bir kısım parçaları ma
mul olarak aldıkları halde yeni fab
rika cıvata g i b i p a r ç a 1 a. -
ra kadar her şeyi bizzat yapacaktır. 

Tayyare bedelinin ancak yüzde 35 i 
motör ve ham madde olarak harice 
gidecek, yii?.de 65 i işci Ü"reti ve işlet. 
me masrafı olarak dahilde kalacak· 
tır. 

Tayyare mühendisi Selah Alan, gü
zellik kraliçesi Bayan Naşidenin zev
cidir. Dün Selah Alanın evine giden 
fotoğrafçımız, Bay Selah'ın resmini, 
Bayan Naşide ve yavnılan Uc; ~ın. 
da Meral ile beraber çekmiştir. Yeni 
teşebbüse ait mukavelenin imzasının 
tam küçücük Meralin doğduğu gilne 
rastgelmesi genç aileyi bilhasSa ee.. 
vindirmiştir. 

Tayyareciliğin bu kadar inkişaf 
ettiği bir aım-da resmt tayyare fab
rikamızla iktifa edilmiyerek tayyare. 
ciliğe bu §Ckilde geniş bir hususi te
şebbüs girdiğinden dolayı çok mem
nunuz. Yeni işin inkişafını dileriz. 

Fakat Sofina buna kani değildir. 
Hakiki kardan büyük bir hisse Sofi. 
nanın vesayet ve idare ücreti namı 

altında Sofinaya gidiyor. Gözlerinize 
inanmıyacaicsmız ,fakat doğrudur:. 

Sofina, idare ücreti olarak sene. 
d~ yüzde 8 komisyon, ~a:rri ıafi va
ridattan yüzde 1 ve ıafi<len yüzde 
beş alıyor • 
Bu kadar hayasızca bir kar ka.~ak

çılığı, Türk milletinin idrıı.kiyle, t& -
hammüliyle istihzadan başka bir şey 
değildir • 

3 - İşin bu kadarla da bitti~ni 
zannetmeyiniz. ~alzeme lazım gelin -
ce ne yapılması lawn gelir? Makul o
larak ~lenecek şey, Elektrik Şir • 
ketinin münnkasalar yaparak en u -
cuz ve en iyiyi almasıdır. 

Hayır, bu tabii yol kar kaçakçılığı 
hedef ve usullerine aykırı dilşer. Bu. 
nun için her şey Sofina vasıtaııiyle 
Belçikada tedarik edilir. Sofina şir • 
kete kendi faturasını gönderir. 

Elffitrik Şirketinin buhar kazan -
!arını İngiltere (Baykok VUkoks) 
şirketinden, buhar ttirbinlerlni ve di. 
namolarrnı A. E. G. den ve Tomson 
Votsondan Sofina almışt:rr. Şebeke 
malzemesi, muhavvile makineleri. 
kablolar da kısmen A. E. G. den kıs
men Fransı:ı: ve Belçika fabrikaların
dan yine Sofina vasıtasiyle alınmış -
trr . 

HAIA. da her tUrlil mal1.eme bu ga
rip yoldan tedarik ediliyor. , 

Sofina her tür1U m" lzemeye yüroe 
15, 20, hattl yUzde 25 xombıyon HA.
ve etmektedir. Demek ki malzeme 
için defterlerde gösterilen fatura 

miyetini istiyen de bu müddeiumumi kıvmetıeri hep mübalAğah kıymetler 
dir. dir . 

Humus, 25 (Hususi) - Soğuk O- Bütün mesele karın bir kısmmm 
lukta çeteler ta.rafından birTürk ka. bu komisyon yolundan Sofinaya ka.. 
drnı öldiirülmilştUr. . çırdma.smdan ibarettir . 

Allahın yarattığı tabii \18 saf 
çocuk gıdaları. 

Pirinç, yulaf, mercimek, b~: 
day, irmik, patates, mısır, a.ı1' 
çavdar, tUrlil, badem. ,, 
HASAN özliJ 

Unfarile 
11ll· 

cocuklarınızı besle~iniz ve ri" 
yütünüz. Vitamini ve ksl~ • 
bol olan bu özlü unlardan • 
tediklerini ve sevdiklerini bJ1' ~ 
tırmıyarak değiştire değiş~ • 
yediriniz. Çabuk bUyUrJer, 
buk dif çıka.nrlar. ı• 

Hasan markasına dikkat. Bs.f fi 
marka verirlerse almayın!S r41 
aldanmayınız. Bütün eczanete,.ıı 
ve bakkallarda bulunur. fJll er 
deposu. İstanbul, Ankara. 
yoğlu. Beşiktaş. Eskişehir. t""' 

• za; 
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CiLDiNiZİ 
Tehlikeden koru)'lllUZ. 

Herhangi bir kremin ona 
lünımu olan gıdayı verece. 

ğini zannediyorsanız bu tec
rübe Sl.1'Je pek pahalıy». mal 

olabileceklni derbatır edi· 
ııiz. Hiçbir krem lise Krem 
Pertev kadar aadık kalamu. 

Yalova lcra Memurhığwıdaıı: Açık 
arttırma ile para.ya çevrileoek gayri 
meııkulun ne oldllg\l: Nurıye ot.eııııin 
nıaıf hiaaeai. 

Gayri menkulün bulundufu mevki, 

TAN 

.......................... ~-----
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiti~ zengin etmiıtir. 
4. cü kqide 11 Şubat 1937 dedir. 

BOyDk ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000 10.000 Llrahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) llra

llk iki adet mOklfat vardır. 
m&ba lleai, aokağı, numarası: Yalova K AT 
koprü batında p.rlu Dere, p.rbı •· D İ K : Iatanbul 3 UncU Jcra Memurlufun-
hibi senet tarlası, fimali denizden ha· dan: Mukaddema htanbul Mahmut. 
aıl olan kumluk. cenubu pe ile mah- Bilet alan herkea 7 Şubat 937 Pııü alqamı • pap Hamam IOka.k 11, 13 No. ıu 
duttur. Tapunun tefrlniADİ 93' ı.. na kadar biletini deiittirmit bulunmalıdır. Bu tarih- Hllrriyet otelinde mukim iken haltn 

~~~t!m~:tı~.raınAltn~=i.ra- ten aonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur... lkametglrlan meçhul bulUD&D Omer 
"69 .................................................... ,,, veAbdtln'ahmaııa: 

fma açılan bodrum. Şakir ve Tevfığin Iatanbul 5 inci 
Birinci kat: Ocaklık ve ufak bir o. 

dayı havi raı1n1 glni da.emeli pal; Güzel San'atler Akademisi =-~~.:~dd·!.ı~v!.;.: 
no. lkinci kat· Yedi oda bir bela bi mllsteniden zimmetinizde a1aca1J o-

:ı':~~ktahUçUnta.UnU~t~; d: Satınalma Komisyonundan: lan ve berveçhi konturat 1 ·ı. 937 
wı \i__. taribincle verilm•l lbım pldili i~ 

~nıde yedi oda iki mualuk bir hela. Akademi için 100 resim sehpası, 20 resim masası, 50 dia kılman yedi yUz ellt ura kira~ 
'Uncu kat: Yani çatı arası tahta "t tabure, 90 dolap, ı dosya dolabı, 1 yazı ı_na~sı.'. 2 para· delinin t.mye edilmemelll buebiyle 
teıneu Uç oda bir mual\ME bir hell. van açık eksiltme ile 1/2/1937 Pazartesı gunu saat 15 ma fail ve meaarif ve tlcntl vekl· 
kinci UçUncU kat çini ve dördUncU k&t de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1748 liradır. Mu· Jet tahailt &kal takdirde borçlar ka. 
ta da tahta d6feD1ell birer salon var- k 1" 1 1 nununun olbaptaıd nwtdel mahau· 
dır. Oteıı·n ıı....ıı aıatran- kiremit ör· vakkat teminat 131 lira 16 uruştur. Ta ıp o an ann adı ı.wı." o- 1 k M k 1a1ma tevfikan me'cur mahallin t&h-
ttiltldur. Alt katta yukarı 1\1 1evkeden geçen gün ve saatte Cağaloğ undaki Yükse e tepler llyesinin i.ltenileoeğinl ve alt oldufu 
bir tulumba ve diğer mUıtemılatı ta. Muhasebeciliğinde bulunmalan ve bu nevi işlerle uğraş· ıulh mahkemeaine mUracaat edllece
ıruunen elektrik tealsa.tmı muhtevi - tıklarım tevsik eylemeleri lizımdır. Sartname bedelsiz ğine dair yukanda ilimleri )'UJlı mu. 
dir. Uçtıncü ve dördüncü katta de olarak Akademiden alınabilir. lstiyenlere eşyanın şart· cirler vekilinin dairemiz.e vaki le.kip 
ııize dereye ve yola nazır balkonl~ namesine göre yapılmış resimleri gösterilir. ( 1 7 9 ) ve talebi Uzerine bu suretle tandm 
\re önünde bahQe81 ve balı~ or ve berayı tebliğ ve tarafuma gönde-
tunıda dana salonu ve golgelik bil • rilen ihtar ve ödeme emri ikametglh 
)'ilk ağaçlan vardır. Türk Hava Kurumu Aydın hazınnızın meçhuliyetl huebiyle ıeb 

Takdir olunan kıymeti: (5000) ll- Uğ kılmamıyarak tebllpt lbtmenin 

ra.. Şu besinden : bir ay milddetle Ulnen tebllflne be 
Arttırma.nm yapılacalt yer, gtın, rar verilm1t olmakla tarih lllndan I· 

aaat: 27. 2 • 937cumarteli1&&t12- Kurban Bayramında Aydın ~ mülhakatından toplanacak deri tibaren meskib- müddet zarfmda ve 
13. ve barsaklar 25 1 937 tarihinden itibaren yirmi ıün müddetle 937 200 doeya nuınaruiyle lcrt.nm 
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DAVETNAME 
Şark Demiryolları Türk 

Anonim ş:rketi 
Ticaret lwuınunun 361 ve 386 nci maddeleri ve ŞirlCetln e ... 

mukaveleıinin 44 ncil maddesi mucibince berveçiati ruzname 
hakkında müzakerede bulunmak üzere Şark Demiryollan Türk 
Anon:m Şirketi hiuedarlan Şirketin Sirkıecideki merkezinde ve 
13 Şubat 1937 tarihinde aut 15 te fevkalitle hir içtima umumi 

aktetmiye davet edilir • 
. . Müzakere rumuneeh 

1) İftira mukavelnlnln taldild, 
2) BUyük Millet Mecllıl tarafmdan lttira mukavıeleıinln tu. 

dik edihnesi prtile Şirketin vaktinden ewel feıih ve tasfiye mu
amelesine mubaferet eclilmetl, 

3) Likidatörler tayini ve bunlara verilecek ulAhiyet ile tahsi· 
sat miktarının teıbiti, 

4) 1935 senesi dividantma ait olup 3d Mart ı 936 tarihinde ini. 
kat eden alelide Umumi heyetçe ittihaz olunan kararın iptali. 

Ticaret kanununun 385 inci maddeai mucibince, velevki bir hl1-
•e sahibi olıun her hiuedar malik oldufu hiue adedine göre reye 
malik ohnak üzere i,bu içtimaa lıtirak etmiye hakkı vardır. 

İşbu içtimaa iştırak etmek lıtiyen hluedarlar Şirketin esas 
mukavelesinin 54 üncü maddeal muc blnce malik olduktan hiıse. 
leri en ıeç 6 Şubat 193 7 tarihine kadar aşağıdaki yerlerden birine 
depozito etmek mecburiyetindedirler: 

Türki:rede : lstanbulda, Sirkecide Şirkıetin Merkezinde. 
Avuaturyada: Vienada, Oaterreichiache Creditanatalt Wei

ner Bankverein müeseaeainde. 
Belçikada : Brilkaelde. 48 r. de Namur'de, "Banque de la 

SociEt6 ~~ale de BelgiQue,. müessesesinde. 
Franaada ı Pariate, 16 bd. d's Italienı, "BanQue Nationale 

pour le Commerce et l'Induıtrie,, mileaseaesinde 
Holudacla ı Amaterdamda, M. M. Teixeira de Mattoı mU

eueaeainde. 
la'flçrede ı Balde. "MM. Speiaer. Gutzwiller et Cie., mU. 

eueseıinde. 
Balde, "Bancıue Commerciale de Bile,, mliesae
aeainde. 

• 
ZUrich, Bal. Geneve ve St-Gall'de "Cr6dit 
Suiase,. müeuaeainde. 

Şark Demiryotlan 
Türk Anonim Şirketi 

idare Meclisi 1- ltbu gayri menJnılUn arttırma açık arttırmaya konmuştur. tehirini mu.telsim bir itiraz kanuni 
eartııameei 15. 2 - 937 tarihinden i- 1.5 2 937 Pazartesi günü saat on sekizde kat'i ihalesi yapıla. eerdetmedifinlz veya mUddeabih bor. ---------------

tibaren 937 821 numara ile Yalova caktır. İsteklilerin Türk Hava Kurumu Aydın Şubeıile İstanbul OllDUZU vermedJfini .akdlrde mel - Akay işletmesi Müdürlügv ünden: 
icra datrealniıı muayyen numarum- ktr müddetin hitammı mUteakıp t-
tt. heriteein göretiftnle.i için açıktır. Şubesine müraca~~ı. (457) cap eden muameleye devam olunaca. Haliçte Unk.apanı köprüsü yanında demirli ve idaremizin maH 
2 - Arttınnaya iştirak için yunn;;- · ~ fi malOmunus olmak ve bu .buuata • bulunan Haydarpqa vapuru açık arttırma ile •tıht çlkanlımfoo 
da Yazılı kıym.wi~ )'9d1 buçu.. ls'enbul Hafıa MOdürlOIOnden: tt tebllptm taratmıza teblıt1 ma • tır a 
ğ\ı nillbetlnde pey &kçeei veya millt lramma lra1m bulunmak bere lreyft • • 
bir bankanın t,eıniııat mektubu tevdi s 2 937 Pazartesi günü saat 14 de lstanbul Nafıa MUdUrHi· yet 111nen teblfl olunur. (29SM) Arttama 5 Şubat 937 Cuma lflnfl ~ tefler enctlmlafnde 
edilecektir. 

3 
_ipotek sahibi alL fUnde (2226) lira keıif bedelli Heybeliada Verem Sanatoryo- uat 15 de bqbyarak 16 da lhaleai yapılacalmdan taliplerin fal't-

c hlarla dJpr allkadarlann ve ~ munda yapılacak istinat duvan ve tretuvan infaatı açık ekailt- Jstanbul 6 ncı Jcra Memurlufun. nameyi ıönnek bere ifletme flfliflne ve 90 7 ,5 güvenme ve 
Ufak hakkı .ııtplerlnin gayri men· meye konulmuştur. elan: B1r borçtan dolayı mahcuz ve arttırma paralarile o gUn Encümene plmeleri. (460) 
kuı üzerindeki haklarını huauaiyle Mukavele, eksiltme, B•ymdırhk i•leri genel, huıuıt ve fenni paraya çevrtlme1lne karar verilen ev ----------------------
fa.ia ve maarata dair olan kldl&l&rmı prtnameleri, proje, ketif hülhasile huna milteferri difer evrak enkazı 29 - ı - 37 Cuma ,unu 1&· Bir Laborant •• Bir Bahçıvan lıteniyor. 
Jfbu illn tarilılndeD ttibareD yirmi dairesinde görülecektir. at 12 den 13 e kadar birinci &Çık art. 
ctııı içinde evrakı mUabitelerlyle bir· Muvakkat teminat (167) liradır. ı tırmaaı p.yet bu arttırmada takdir 
likte memuriyetımı. bildirmeleri : İsteklilerin en•• (1500) liralık bu i'e benzer it yaptığına dair olan kıymetin~ 1ts ni bulmadıit tak-
e&becı Aksi halde h&)dan tapu 8i - dJrde ikinci açık &rttınn&ll 2 .. 3 • 
eJUUe e~bit oJ..ınadıkça satıl bedelinin cöıtereceği vesika üzerine Nafıa MUdürlüfünden almı' olduğu 937 salı ruııu l&&t 12 d8n 1' •kadar 
l*yı ......... mdan hariç kahrlar· -~._:: müteahhitlik ve Ticaret Odası vetikalarile 8 2 937 Pazartesi .,_ _, 
"il... -.,-.... yri mllJllAll&& ıu-u aut 14 de Nafıa Mu""dürJü.ıG-Hne ıelmeleri. (363) tatılae&euad&n talip oıanıann 3•---
4 .. Yin edilen zamanda P "'"' 5 - mez"rda Sofularda Qrtaçepıede ea. 
1lç defa bağınldıktaD aolll'& • ook ld 28 yeni 7 sayılı ardiyede icra edf. 
&rttırana ihale edilir· ,Anca~~ • • • Kapalı Zarf Uıulile Eksiltme lllm. J.ecetinden talip olanlar abl mahal· 

:;::::ı-...:..~-"": Sümer Bank Umumi ::..::W.!::"'!.::'."" ... 
1atiyenin aiacaP& rUçh&DI bedel baD-

Yeşilköy Tohum ıs.ah 
istasyonu Müdürlüğünden; 
Yetilköy Tohum lıWı lataıyonu ekmekçilik llboratuvarmda 

Laborant olarak ça1If!n8k üsere orta tahıilini bitirmit eli ite yat. 
km 20 • 30 Yat arasında bir bayan, ve çiçek bahçeıinde çabf. 
mak üzere bir muktedir bahçıvan alınacaktır. Meaaiaındeki Q. 
biliyetine göre laborant'• 50 • 60 ve bahçıvana 40 lira Ucret veri-
lecektir. ' 

Arzu edenlerin evrakı mUabitelerile YetilldSydeki mfleuneye 
~Uracaatlan. (378) ~ IJ:c:~ =pll~ temiD e;: Müdür üğünden: şışLı sıHHAT vuRou 

2nitla ala.caklarmDl ~~ ~ 1 - Nazilli basma fabrikaıı mottemilltmdan 3 adet evli me- Türk Anonun· şı·r•__.iJMlea: · 
Ya Çikmazu. ell çok aı-·· ur an.""" iki" d . ~ ·-·anbul ee•-..ı,·y·ıı' llinlan alıhUdü ha.ki ıwmat tıJete ırttırma mur apartmanı ile bir adet bekit mem ı:- -··anı ve a et lali- llt ~ " 

on bet gtln daha temdit ve on beti.:: amele pavyonu temel iqa&U vahidi fiıt euııle ve eaaı bina lnfa· .!!r~~: ~:..!' :ıyen Cınaı" • 
et a. 3 • 

937 
puartee1 ,uıın ayni atı ite toptan götüril olarak eksiltmeye çıkanlmqtır. Bu itlerin toplanac.aklardır. Ruzname pctur: Muhammen bedeli ilk teminatı 

•tte yapılacak ~an~.: tahmin edilen bedeli 175.023,21 liradır. ı - Mecllai idare ve JltlrakiP ra. Haaeld Haatahaneaine muhtelif 
latı, lstiyenln aıacatuıa ~ enkUl L 2 - Bu işe ait evrak ıwılardır: porlannm ve blllnço ve k&r ve ura1' boyda röntgen filimile eczaıı 232,63 17,45 
difer alacaklılanD o pyrl m uun- a) Ekailtme tartnameai belaplanmn tetkiki ve meolla ve a.. Yukarda cinai ıfliktan ve muhammen 'bedelleri yuıh olan filim 
~nıbıfazla edl~~y:: çok b) Mukavele projesi alarmuı ve mt1raldbln tebrl>"eleri· ve eczuı pazarlığa korıuhnuttur. Evrakı Levunn Mildürlilğünde 
tl'H-_ ya çı~ ........... bir ı. c) Umumi tanname 2 - Yeni mecllal idare ualariyle görülebilir. İıtekliler 2490 numaralı kanunda yanb veaika ve hi-
-~"""1& ihale~· ~- d) F--• mUraldbl bıtlhap ve ~ larmda ..Jt ·1 ek b"l be t.I elde edilmeae ihale yapıl:;.: •1111 tartname tayini sa avlteri en ilk teminat makbuz veya m tu ı e raber 
~talebi d"--· ~-,,. "•T e) Metraj ve kqif hUllaaa 1 'Te .. ,. .. _ b .. ......._ ııuu 28 l 937 pel'fembe ıUnG ... t 14 de Daimi Encümende bulunma· 
-.... 1Ukanda ~ ,., • "" f ) Projeler. - ..u...-a .-P- • bcbrlar. (B.) ( 418) 

• • • ta ...... -:-:- ı ~o- lttiyenler bu evrakı 1,75 Ura mukabllfnde SUmer Bank Mua· Bundan IODl'&.fevlcal&de olarak da· 
;:__~ Yalova ora _.,.-nen art- 111 içtima ne POID _.. blredırlarm 
~ tebu n&n ~ • .!,7.:;--.uıa- mellt MUdUrlUfUnden alabilirler. Muhammen bedeli tik teminatı 
-qqa eartnamesl aaanı-- 3 - Ekailtme 8 2 937 Puarteli ,unu ... t 15,30 da Ankara- IOll bıvlarma tevfikan mecUal lda- Yalova kaymakamhk k-·~· 
C'.a&. L--!-....1 rabı tıltklbtl Mtlellllli ..... .... v--.-
-,ı tlAn olunur.. da Ziraat Ban:kuı binamda Sümer Bank mera .. ""'eld komi.. oü1er ve lirketin muka&ler&tı bak • yaptınlacak elektrik itleri 27 5 lira 20,63 

yonda yapılacaktır. laDd& icap eden kararlan verecekler- Yukarda cimi miktan ve muhlllunen bedelleri yanlı olan elekı. 
4 - Ekailtme kapab sarf uaullyle yapılacaktır. dlr. Binaenaleyh hlw bamllletlnin trik iti ~hla konulmuttur. Evrakı Encümen kalemınde görii-
5 - Eksiltmeye ıirebilmek için nl•mname mucibince ıu.. MDetlerl- lebilir. lttekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizala· 
a) ltteklilerin 10001 lira U5 kunıf muvakkat teminat Yerme- al lirlret Jrue111ıa 1.ctfm•dın ablli rmda ıöaterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28/ 

teri lbmıdır. bir hatta nftl tevdi etmeleri ve mu. 1 9S7 per,embe gilnU aut 14 de Daimi Encümende bulunmalı. 
b) ihale gilnUnden 3 ıGn evveline kadar ihaleye mevzu olan !:.1nm:.: YUUalarma al· dırlar. (1.) (489) • 

ife mümasil it yaptıfma dair vesaiki bankaya ibru ederek bu 
eksiltmeye girebilmek lçln bir ehliyet veaikı• alacaldarcbr. 8an- -lataabul ÇenıelldSy Muarbk IOJralmda 15 uydı hanenin harap ve ma. 
ka elde ftlaik ohnaama rafmen bu vaiJra1ı ysmiyebilir. dan: ıwua 1ı!:ı ~ÇYlll~ Dl lnlüdam oklula ft bmHild blllldan adreainln meçhul bulun-

6 _ Teklif mektuplan yukarıda yaah filn ve mtten bir mt blarmm tnpl•emııa ._. Jaa. .. dulu verilen raporlardan an1qı1mıf oldufundan ilin tarihinden 
evveline kadar münakasa kam!syonuna verilmİf bulunmalıdır. dareelnce ıtızum ~ oldulUL 15 ıtla sarfında tmllr ..,a 'hedim ıuretiyle zararmm ıfderilmeal 

p09ta ile ıönderilecek mektuplarm nihayet ihale saatinden bir dan alacakJdarm ı . 2 • 931 puarte- akai takdirde yapı ve yollar kanununun 44 ci maddesine tevfikan 
11&t evveline kadar gelmie ve zarfm kanuni tekilde kapatllmlf il l&&t 11 de dairede 1lUlr '-•hmmL Ulktldar Belediye tubeli ldariy89İnce sarannm giderileceii teb. 
oıın•• JJmmdlr. (472) 1an Uln olunur. (285711) Hcat m•bmmı kaim olmak Ulere illn olunur. (B.) (492) 
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Dişlerin abıhayatı ve diş.lere 
saldıran mikropların azrailidir! 
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Binlerce ağızda ebedi bir i!kbahar 
yaşa maktadır. Oişlerinizi günde 
iki defa onunla fırCjalayınız ve bu 

neticeden emin olunuz. 

Daima Radyof in.! 

'in 
Tercih edilmesindeki sebep 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, has
tahk başlangıCjları
na karşı tesiri yüzde 
yüz olan ve hiCj za
rar sız en kuvvetli 

müsekkindır. 

GRiPiN----
Nezıe. soğuk algınl ğı, grip rahatsızlıklarında, baş, 
diş, mafsc. 1, romatizma, Asab ve adele agnlarınrla 

\. 12 saatte 3 tane kullanabilirsiniz. ---

Köylü, Şehirli, işçi, Zabitan 
Herkes memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER 
PLAY markasım 

tercih ediniz. 

C . 

26 - 1 - 937 

değildir. 

Müstahzarab 
bu ıözü teyid eden yurd topraklarının 

kaynağıd,r. 

H uvvetle 1 u lulur 

··----------------·' -----------------rstanbul rtafıa Müdürlüğünden: 

llAllATLIGln 
SR ••• 

HER SABAH 
• 

BiR DUŞ 

• 
HAVAliAll 5DFBEnl 

iz A+iAT : 101 isTİKAL rAo. 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip· rtevraljl - Baş ve 8iş Ağrlları • Artrltlzm • Romatizma 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umuml ne§rlyatı idare eden: S. SAL1M 
Guetecilik ve Neeriyat Tilrk Uıüet Sirk.eti. .SUUdJiı Yt1r TAN matbaam 

Teni 

• 

Üçüncü 
Cüz 

ÇIKTI 

Çocuklarile övünmek isti
yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik
lopediıi alınız. Bu eıer ço
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir . 

-- Dr. lHSAN SAMİ ...... 
GONOKOK ASiSi 
Belıotukhıta •• ihtilltlaruıı kartı 

pelı tesirli •• taze aııdır. Dı•anJ'O

la Saltan Mahmut türbesi. No. ııs 

Zayi - 3045 sicil numaralı araba
cılık ehliyetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur . 

8/ 2/ 937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa Müd' 
ğünde ( 1199) lira keşif bedelli İstanbul Kız Öğretmen O 
kalorifer tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, 

siltrne, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
jc, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö 
cektir. Muvakkat teminat (90) liradır. İsteklilerin en az (10 
liralık bu işe benı;er iş yaptığına dair göstereceği vesika üze 
Nafıa Müdürlügünden almış olduğu müteahhitlik ve Ti 
Odası vesikalarilc 8/ 2/ 937 Pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
dürlüğüne gelmeleri. (362) 

Eskişehir Hava Kurumunda 
1937 Kurban deri ve barsaklarmm ihalesi 4/ 2/ 937 taribİ 

Hava Kurumu Eskişehir şubesinde saat 14 de yapılacağıtı 
taliplerin şartnameyi görmek için İstanbul ve Eskişehir ll 
Kurumuna müracaatları ilan olunur. ( 456) 

.................................. ~ 
Madeni kutularda kaşe 

ALGOPAN 
Gripe, nezleye, soğuk algmlığına, b8' ve diş ağnlarma emsalslı 

ilaçtır. Tesirat.J hariciyeden bozulmıyan A L G O P A N 
her ecza.nede 1 - 6 - 12 tanelik ambalajda bulunur. 

ismine ve sakallı marka sına lütfen ve daima dikkat. 

Ahmed ...................................... ....-: 

INGILIZ KANZUK ECZANESi: 

Öksürük Pastilleri 
1·PASTiL AntiSEPfl 

KA ZU 
Boğaz ve Akciğer nahiy~Jerillİf 
mizler. Ses kıırklığını açar.T_. 
yolu ile geçen bütün haıtah~I 
korur. Yetil renkli paıtillerdır. 

2-PASTiL LEO 

KANZU 
Kodein ve T olü Balaamı ile h 
lanmıt ökıürük putilleridir. L 
latif ve teıiri kat'idir. Penbe 
putellerdir. 

KANZUK ~uına 
BEYOGLU-ISTANBUL 


