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Silifkede Yangın! 
Silifke, 31 (Tan muhabirinden) - Burada bir yangm çıktL Hü

kilmet konacmda çıkan )'angın hill devam etmektedir. 
. (TAN - Yan~. hakkmda dün cece An.karaya müracaat et

bk. Saat 1 de Dahihye Vek.ilctine henüz malU.mat celmemişti. Bu 
sebeple tafsillt alamadık. Adanadan malUmat almak istedik, ma
alesef lstanbul - Adana hattı bozulmus.) 
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Büyük Şefimiz, Köylü Ve1

-

Gençlik için Mühim 
B. N. Rifat 

Suriyeye 
Gidiyor 

• 
Direktifler Verecekler 

Bir Yeni 
Devrenin 
Arifesinde 

--<>-

A nkara, 31 llktefrİn (Bat-' 

muharririmizden tele

fonla) - Yarın (bugün) Ka
mutayda Atatürkün mühim bir 

nukunu dinliyeceğiz. Atatürkün j 
her açılıf nutku bize bir ıenelikı 
çalıtmalarımızm neticesini bil. 

dirir ve yeni sene için yeni ufuk. , 
lar ve istikametler gösterir. Bu; 

nutukları daima derin bir me
rakla bekleriz. 

Atatürkün Vergilerden 
Bahsedecekleri de 
Kuvvetle Umuluyor · 

Ankara, 31 (Tan Muhabirinden)
Büylik Millet Meclisi yarın (bu
gün) saat 14 te Cümhurreisinin se
nelik nutkuyla açılacaktır. Büyük 
Şef Atatürkiln bu nutkuna efkirı u
mumiye pek büyük ehemmiyet atfet
mekte ve nutku sabırsızlıkla bekle
mektedir. 

Jtnkara, 31 (TAN muha
birinden) - Hariciye Ve • 
haleti Siyasi Miiıte,arı Ray 
Numan Rilat Menemenci
oğlu Kont Jö Martelin Tür· 
kiye ziyaretini iade mak•a· 
Jile 8 T eşrinilani pazartesi 
günü Beyruta hareket ede
cektir. Bay Menemencioğ- ~ 
lunrın refakatinde Hariciye 
Vekaleti Umum Müdüı·le
rinden Bay Esat Ve hususi 
kalem müdürü Bay Cevdet 
bulunacaktır. Atatürkün ya
verlerinden bir zatın da si· 
yasi müsteşarımızın seitJha
tinde kendisine refakat et· 
1esi kuvvetle muhtemel bu
lunmaktadır. Heyet Bey· 
ruttan dönüşünde Şama uğ
nyacak ve iki gün de orada 
kalacaktır. 

Bu sene merakımız her vakitten 
fazladır. Çilnkü yeni bir hüktiınet iş 
başına. geçıni~tir. Ata.türkün mıtku 

bize yeni hiikfunetin programmm a,. I 
na hatlarını bildirecektir. Bundan 
başka kalkmmaınızm yeni bir safha- . 
sına vardığmıızı gösteren ali.metler ı• 
ehik ücA_a.ıı.... Ö~ ı.ı. ..anı .. ki l
'"'.7"~ ;ncuceı:ıınae tabu görmlye &lıf-. 
tığımız birçok eski usullere arka çe- j 

Yarın Atatürkün Türk milletine 
hangi hedefleri göstereceği ve Ce!ii.l 
Bayar kabinesinden neler istiyeceği. 
bugün, bütün memleketi alakadar e
den yegane meseledir. Efkan umu. 
ıniye şuna kaildir ki onun istediği. 

milletin muhtaç bulunduğu demek- 1 ============= 
tir. 

Iyi haber alan zevat, yannki tari

hi nutkun ana hatları etrafında, §U 

tahminleri yürütmektedir: 
AtatUrkün T!irkiyede vergi tarh 

ve c:i@yeti mevzuu etrafında fıkr)Iıi 
açıkça beyan edeceği zannedilmekte-

virınemi2i ve inkılabın ruhunu he11- I 
günkü Y~şal'.'§IIII~ ve umumi haya,. , 
tın hergunkü münasebetlerine eok· 
ınamızı mümkün kılacak ... AtatUrkün 
nutkunda böyle bir gidiş için işaret
ler ve ışıklar bulacağıınızı kuvvetle 
Umit edebiliriz. 

Atatürk küraüde 

dir. Bilavaaıta vergilerin tevhidi me
selesinin de nutukta ehemmiyetli bir 
yer alması muhtemeldir. 

Diğer ınühim bir mesele de ziraat· 
(Arkası 10 oocuda) 

Akdenizde Yeni Bir 7ecavüz Bu sübunlarda evvelce de bir defa 
anlatın'?'~: 1924 senesinde Atatürk 
gazeteci!:': ~de kabul etmişler· 
di. lsteclguruz her suali sormıya mU· 
saade ettiler. Beıı bu arada şu suali 
sordum: 

- Ya eskiden kalan idare makine
mizin usulleri ve . işleyioi ne olacak ? 
Şu cevabı verdiler: 

- Bu makine o kadar köhne ve 
işe yaramaz b~. h8;1~edir ki, şurasına 
bura.sına. bir, ıki çıvı ve destek illve 
ederek bunu düzel.tm~yi hatıra ge
tiremeyiz. Cümhurıyetııı idare ma. 
kinesini yepyeni temeller üzerine, ye. 
niden kuracağız. 

O zamanc!anbe.ri, birçok işleri
miz için yenı mekanizmalar 

kuruldu. Çabuk yürümesi ve iyi ve
rim vermesi ıazım gelen birçok işle
re, yüksek banka ve sanayi tekniği. 
nin icaplarına uygun şekiller verildi. 
lktısadi devletleşme, ancak umumi 
kırtasiyecil'ğe karşı istisnalar kur
mak suretile meydana çıktı. 

Bir taraftan da memlekette eski 
usullere karşı hem tenkit artıyor, 
hem de yeni usuller tatbik edebilecek 
zihniyette unsurlar yetişiyordu. Ten
kitlerin en canlısı, devlet makinesinin 
içinde bulunup lüzumsuz ve ölü hare
ketleri, kuvvet israflarmı yakından 
gören devlet adamlarından geliyor
du. Celfi.l Bayar bunların başında idi. 
Kendisini makamında ziyaret edenle
re defalarla şu sözleri söylemiştir: 

- B~n lktısat Vekili değilim. tktı
sat Vekilinin mühürdarıyım. Hergün 
ınihaniki surette birçok kağıtlar ım
za ed'yorum ki, bu imzayı daha evvel 
im?a edenlerin imzasına emniyet e
derek, ayrı ayrı tetkike imkii.n bulma.
dan yapıyorum. O halde neden bu gi
bi muameleler, asıl imza sahiplerinin 
salahiyet ve mesullyeti altında yürü
mesin? Neden bir vek11 bütün kıy

metli vaktini, yeni teşebbüsler, yeni 
ealah yollan dUşUnmiye ve vekaletin 
işleyişini daha yakından tetkik etmi. 

(Arkası 10 uncuda) 

Asiler Bir lngiliz 
Vapurunu Batırdılar 

ispanyada Hükumet Bir Sınıf 
Halkı Silôh Altına Çağırdı 

Madrid'de genç Lpanyolların bir geçit rumi 

Londra, 31 (A.A.) - Preı;s AJısO· çok büyük bir ehemmiyet vennekte-
ciationun bildirdiğine göre: dir. lngiltere artık hiçbir işi uzatma 

"Jean Veems., ismindeki Ingiliz ge manevrasma nı.iisaade etmiyecektir. 
misi, bir asi Ispanyol tayyaresi tara- Hükumetin tebliği 
fından batırılmıştır. Gemide muraka- Valencia, 31 (A.A.) _ :Milli mü· 
be heyetinden iki memur bulunmakta dafaa nezareti tarafından n d' . eşre ı-
idi. Amiralliğin tebliğinde ölen kimse len bır kararname mucibince 39 81

• 

olmac!Jğı tasrih olunmaktadır. 2349 nıfına mensup efrat silah altına ça· 
tonilato hacmindeki Jenn Weems ge- ğırılmıştır. 
misi, "Thames S'.de Shipping,, kunt- Vavencia, 31 (A.A.) - Millt MU-
panyasma ait bulunuyordu. dafaa nezareti, şimal cephesinin k 

bed·1 · · be · ay Londra, 31 (A.A) - Ademi Mü- 1 mesının se plenni bildiren b;r 
dahale Komitesi müzakerelerinden tebliğ neşretmiştir. 
bahseden "Sunday Times,. ~lçisinıi Bu tebliğde ezcümle deniyor ki: 
diyor ki: , Paris El . Bu cephenin tecrit edilmiş bir hal-

lngiliz mahafi!i Salı (Arkası 10 uncuda) 

Şanphayda 
Bir ölüm 
1abuıu 

Şanghayda beynelmilel 
mıntakada bir lngiliz siperi 

[En son Çin haberleri 
üçüncü sayfamızda] 

Sovyet Elçisi 
Değişiyor 

Ankara, 31 (Tan muhabirinden)
Itimada şayan bir membadan öğren
diğime göre bugün mezun olarak 
Moskovada b:ı_l~an Sovyet Rusya • 
nın Ankara buyuk elçisi Bay Karski 
buradaki vazifesine dönntiyecek ve 
Hariciye Komiserliğinde yeni bir va
zife alacaktır. Bu haber etrafında a
lakadar makamlarda tahkikat yap
tım. Haberi tekzip etmemekle bera
ber ayrılışın sebebi hakkında da mü 
talea beyanına imkan olmadığını 
söylediler. 

--0--

Elen Kralı 

Seyahatte 
Brindizi, 31 (A.A.) Yuuan 

Kralı Georges, Hellas yatı ile dün 
akşam buraya gelmiştir. Bugün R<>
ma,ya hareket edecek ve Avrupa 
devlet merkezlerini , ziyareti serisi. 
ne başlıyacaktır. 

DOST MiSAFiR 
B. Tatarescu Dün 

Romanyaya Döndüler 
Aziz Dost, Halkın Kendisine 
Gösterdiği Derin Alôkadan 

Çok Memnun Kaldığını Söyledi 

B. T atarescu, dün Ankara dönüşü lstanbulda 
Beş gündenberi memleketimizin 

misafiri olan çok değerli diplomat 
B. Tatarescu dün Ankaradan şehri
mize döndüler. 

Dost ve müttefik Romanyanm yük 
sek lla§vekili B. Tatarescu Haydar. 
paşa latuyonunda latanbul valial ve 
belediye reisi B. Muhittin Ustlindağ, 
Istanbul kumandan vekili Tilmgene-

ral Osman Tufan, lstanbul merkez 
kumandanı Tuğgener&! Ilısan Ilgaz, 
Romanya konsoloshanesi erkanı, Is
tnbul emniyet direktörü, şehrimizde 
bulunmakta olan Romanya polis baş 
milfet~ M. Usaı e.ecu, Kös lence po
lia mildüril B. Antonescu, polis ıube 
müdürleri ve Istanbul gazetecileri 

(Arkası 10 uncnda) 

Suriyede Birçok 
Büyük Kasaba 

ve Köy Mahvoldu 
Halep, 31 (Tan muhabirinden) -

Halep ve Şanı arasmda geniş bir top
rak parçası dört gündenberi, mua~ 
zam bir feliketin kurbanı olmuş bu
lun'llyor. Bugüne kadar misli görül
memiş bir fırtına ve çok şiddetli bir 
yağmur o havaliyi seller altında bırak 
mış ve bu saha içinde kalan kasaba
lar, köyler hemen taınaınile harap 
olmuştur. Bu felaket yüzünden telef 
olan insanların sayısı yedi yüzden 
fazla tahmin edilmektedir. Şimdiye 

kadar resmen tesbit edilen insan te-

lefatı miktan 400 den fazladır. 
Feyezan havalisindeki kasabalarda 

ve köylerde hemen hemen bütllri ev
ler yıkılmıştır. Barınarak bir dam aJ. 
tı kalmamıştır. Beş bin kadar insan 
açıkta, aç ve çıplak kalmıştır. 

Hükilınet, felaketzedelere yardım 

için harekete geçmiştir, fakat yardım 
imkanları da yok gibidir. 

Asken makamlar yardım için bil· 
tün imk8.nlara b~vunnuş bulunuyor 
lar. Açıkta kalanlar arasmda da has

(Arkası S Uociide) 

Dünkü Spor Hareketleri 

Macar Takımı, lstanbul 
Muhtelitini 3-0 yendi 

Dünkü maçta Macar Ve fstanbul takımları blrarada 
(Bu maçın ve diğer spor hareketlerin in tafsilatı spor sayfamızdadır.J 
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Artist Florelle 
• • e rımıze 

" ar 

L iJyon, "Ilahlar eğleniyor,, ihti
ras fırtınaları, filimlerinin gü 

zel sanatkarı Florelle.. Bundan 
yE>di, sekiz sene evvel bir çocuk 
hançeresinden çıkar gibi bakir ve 
saf bir ahenk taşıyan ince sesini, 
Maksimde seve, seve dinlediğimiz 
bu güzel ve sarışın sanatkar kar
şımda oturuyor. Başında, bir kal
pağı hatırlatan siyah kürkten bir 
şapka, üstünde siyah beyaz kareli, 
siyah lütr kürklerle süslenmiş gü
zel bir tayyor var: 

- Bu akşam, hemen daha bu 
akşam kaymak yiyeceğim, diyor, 
memelketinizin gilıel şeyleri için
de en ziyade özlediğim şeylen:lcn 
biri de bu oldu. 

Gardenbardayız. Sanatkar şe
refine verilen çay davetinde. 
Masanın etrafında oturan gaze

teci arkadaşlardan biri: 
- Fakat iyi cins olmalı kay .. 

mak, diyor, bunu otelinize tenbih 
etmelisiniz. 

- Otele mi? Ben otelde yemek 
istemiyorum. Ista.nbulun hususiyet 
!erinden biri olan kUçUk, yerli lo
kantalar vardır. SUtlü şeyler sa
tarlnr. Oraya gideceğim. Orada yi
yeceğim. 

Sanatkar besbelli muhallebiciler
den bahsediyor, içimizden biri so
ruyor: 

- Siz, bizim restoranları tanı· 
yorsunuz demek. Bu istanbula ilk 
gelişiniz değil. 

- Hayın birinci gelişim değil.. 
Ben lstanbulda daha evvel de bu
lundum ve çalıştım. 

- E"et, dfyorum, hatta Mak • 
simde sizi birçok kere alkışladık. 

- O zamanlarda her akşam To
katliyanm sırasında küçUk bir 
Türk lokantasında yemek yerdim. 
Fev.kalade güzel yemekleri vardı. · 
Bu akşam orasını anyacağım. 

- lstanbulun başka nerelerini 
seviyorsunuz? 

- lstanbulun eski mahallelerin
deki camilerin avlusuna barınan, 
çınarlı, meşeli tek tük ağaçlı kah
velerini ... 

B ir arkadaş şaka ediyor: 
- Piyerloti gibi.. 

- Evet, fakat galiba bunlardan 
bahsetmek doğru değil.. Burada o 
kadar güzel yeni şeyler var ki, on
ları ihmal edip eskileri görüşümüz 
doğru olmuyor. Çirkin görünüyor, 
değil mi? 

Sonra şımnnk bir gülüşle: 
- Fnkat ne yapayım, diyor, iş

te seviyorum. 
Sundan, bundan konuşuluyor bir 

ara bir arkadaş soruyor: 
- Paris sergisi güzel mi? Bir

çok bahsini ve dedikodusunu du
yuyoruz. 

- Bütün Parisliler gibi ben de 
onu göremedim, vaktim olmadı. 
Bu scrgiyı yalnız ecnebiler göre • 
bildi. Onun için nasıl olduğunu bil
miyorum. "Güzeldir, diyorlar. 

- Meslek hayatına nasıl başla
dınız? 

- Hal,am bir tiyatroda vesti • 
yerdi. Küçük yaşmıdanberi tiyat
roya bu suretle girmiye başladım. 
B dava b letelrim olurdu. Gider 
scyrederd m. Daha sekiz yaş·nda 

birinci defa olarak sahneye çık -
tım. 

- Ya s:nemaya? 
- Sekiz sene evvel.. 
- Sinema mı, ~oksa sahne mi 

daha güçtür? 
- Sinema çok daha kolaydır. 

••stnema yıldızı olmak gUçtilr.,, 
Şeklindeki Rozler doğru de ·udir. 
Asıl müzikhol artisti olduğum ve 
işe öyle başla.d•ı?nn halde, h!la hal· 
kın karşısına çıkarken acaba na-

o ? • 

Müzikhol ve •inema artisti 
Florelle 

sıl karşılanacağım diye sahne mün
tesiplerinin tanıdıkları o korkuyu, 
seyirciden duyulan o müthiş kor· 
kuyu hissederim. 

S oruyoruz: 
- Şimdiye k:'tdar bera

ber film çevirtıiğiniz arka.daşlarnız 
dan en çok hangisini beğenirsiniz? 

- Hepsi mllsavidir. Birine diğe-
rinden fazla kıymet vermem. 

- Ya kadın sanatkarlardan en 
fazla hangisini beğenirsiniz.? 

- Hiç sinemaya gitmem, hiçbi
ri hakkında sarih bir fikrim yok. 

- Mesleğinizden memnım mu
sunuz? 

- Tabii. Mademki çalrşm:ık mec 
buriyetindeyim. elbette.. Bıı mes
lek, sabahın, sekiz.inde gidilip ak -
şamm sekizinde bırakılan yaziha
ne işlerinden çok daha kolaydır. 

Birkaç dakika çalışıp iyi biı para 
kazanmak.. 

- Genç kızlara bu Jl)esleğı\ Gir 
meyi tavsiye eder misiniz? 

- Bunu bilemem. Çünkü mu -
vaff ak olunduğu zaman pek iyi o
lan bu meslek, muvaffak olamı -
yan genç kızlar için hiç te iyi de • 
ğilrur. Esasen her meslek gibi.. 
Çünkü, bunda şans istidattan da
ha fazla rol oynar. 

- Siz evli misiniz? 
- Evet. Evliyim. 
- Çocuğunuz var mı· 
- Hnyhat, hayır. 
Onu prova için bekliyorlar. Tam 

ben veda ederken bir arkadaş so
ruyor: 

- Sizin için iyi bir erkek han. 
gi erkeğe denilir? Siz nasıl bir er
kek beğenirsiniz? 

- Ben kadına yanında kadın ol
mak imkanını veren erke&i beğeni
rim. 

1 işsiz Kalan 
Trikotaicdara iş 

Son aylar içerisinde piyasada kfı.fj 
miktarda pamuk ipliği bulunmaması 
yUzündcn trikotajçılar mUşkU15.t kar· 
şısmda kalmışlardı. Son zamanlarda 
gümrük tarifeler"nde yapılan tenzi
ıat ve ithalat hususunda gösterilrn 
kolaylıklar dolayısile piyasaya, ihti
yacı karşılıyacak miktarda iplik ge
tirilmiştir. 

Bu suretle ihtiyaçları karşılanan 
trikotajçılar, mevsim dolayısile işlerı
ni artırmışlardır. 

Ancak, trikotajcılar, şimdiye ka
dar mUhim miktarda 18 yaşını bul
mamış çocukları da çalıştırabilmek
telerken yeni kanun buna imkan ver
mediği için yeniden işçi almak m~
buriyetinde kalmışlardır. Bu suretle 
işsiz bulunan birçok trikotaj amelesi 
· c;in müsait işler açılmış bulunmaktıı-
dır. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
1 1 c·ıt c .. ~I 

Kup
1

onu Kup~~u~ 1 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kunı§tur. 

10 kupona mukabil bir 
il cüz 7112 kuruştur. 

ı·········~~ii~i~······ ..... 
• 
f Kazandığı 
İ Takdir 

1 
Dost Romanya Ba..5vekfliyle 

birlikte §ehriınize gelmiş olan Ro
manya. polis başmüf ettiı i B. Usa 
resko \'e Kö tence polis müdürü 

ı B. Antooesko şerefine lstaııbul 
t Emniyet Direktörü B. SaJlh Kı· 
t hç dün lUoda Deniz KJübiinde bir J 
• öğle ziynfeti vennlştir. Kösteınce 

polis mlldürü, dün, kendisiyle 
görüşen bir nıuJıarrirlmize de
miştir ki: 

"Türk polisini kıyafet, dMp
lin itibariyle fevkalade bulduk. 
Bilhassa lstmıbulun genç ve ~a
lışkan Emniyet DircJ.."törü B. Sa· 
lih Kılıcın ~alışma tarzı ~.ok mü
kemmcldir. Bize biitüıı ~kiIB.t 
hakkında. her türlü bahat verildi 
ve her yer gezdirildi. Türk poli· 
sini ~k güzel talim ve terbiye 
et1irUmlş, modem bir emniyet 
teşkilatı olarak bulduk ve t8111· 
dık.,, 

Yugoslav 
Basvekili , 
Geliyor 

8. Stoyadinoviç ve eıi 

geçen geliflerinde l•tanbulda 
önümüzdeki şubat ayı içinde Bal

kan Antantı konseyi Ankarada top
lanacaktır. İçtimaa Balkan Antantı
na dahil devletlerin Hariciye nazırla
rı iştirak edeceklerdir. Bu arada, ay
ni zamanda Hariciye Nezaretini de i
dare etmekte olan dost ve müttefik 
Yugoslavyanm değerli Başvekili Elt· 
selans Stoyad.inoviç te Ankaraya ge
lP.cektir. 

Dost Yıugoslavya Başvekili B. Sto
yadinoviçle diğer Balkan devletleri 
Hariciye Nazırlarının Ankaraya ge
lişlerine büyük ehemmiyet verilmek
tedir. Dost memleket ricali geliş ve 
gidişlerinde büyük merasimle karşı 
!anacaklar ve uğurlanacaklardn. 

~rancn Bükreş 

lçisi Gitti 
Kardeş Iran Hariciye Nazırı B. Se

mii ile birlikte memleketimize gelmiş 

olan Iranın Bükreş Elçisi B. Mehmet 
Ali Mukattam, dün Romanya Başve

kiliyle birlikte Ankaradnn şehrimize 
gelmiş ve akşam üzeri de vazifesine 
dönmek Uzere Bükreşe hareket et

miştir. 

eni Bir Modern 

ek ep Y apdıyor 
Afyon Karahisarında 89,000 lira 

sarfiyle bir kız enstitüsü yapılmasına 
karar verilmiş ve eksiltmeye konmuş 
tur. 

Zonguldak vilayeti içinde Bartın 

kazasında 33200 liraya bir cezaevi 
yaptırılacaktır. 

-o-

Şehir Meclisi Toplanıyor 
Şehir Meclisı, bugün, ikinclteşrin 

devresinin ilk içtimamı yapacaktır. 

Bugünkü içtimada riyaset divanı ve 
daimi encümenle, diğer encümenlerin 
seçimi yapılacaktır. 

Gençlik ve Yüksek Tahsil 
•• 

Bu Yıl Universiteye 
1477 Genç Yazıldı 

Bunlardan 439 Kişi Tıp Fakültesine, 
325 i Hu uka Girdi 

tlniverıitede kayıt muamelesi ve yeni tlniversiteliler 

Bazı talebelerin vaktinde Istanbul
da bulunamamaları yüzünden uzatıl
mış olan üniversiteye yazılma müdde 
ti nihayetlenmiş ve kayıtların arkası 
alınmıştır. Bu yıl üniversitemize ye
niden 1477 talebe yazılmıştır. Bun
lardan 325 i Hukuk Fakültesine, 303U 
Iktısada, 168 i Edebiyata, 691 i de 
Fen Fakültesine kaydolunmuşlardır. 
Fen Fakültesine yazılan bu 691 tale
be F. K. B yani fizik, kimya, bioloji 
sınıfına alınmışlardır. Malfıın olduğu 

üzere fen ve tıp derslerini takip etme 
den evvel üniversiteye gelen talebe 
ihzari mahiyette bu sınıfa alınarak, 
fizik, kimya, hayvanat ve nebatat 
dersleri üzerinde kuvvetlendirilnıek. 
te ve ondan sonra istedikleri meslek 
kısrmlarma tefrik edilmektedir. 

Bu yıl bu sınıfa alman 691 talebe
den 439 u Tıbbiyeye, 188 i Fen Fakül
tesineJ2 si eczacı ve 22 si de di_ş tar 
babeti mektebine ayrılacaklaraır. 

Bu yıl Hukult ve Iktısat Fakilltele
rinde sınıfta kalma nisbetinin az bu-

lunması etrafında yapılan neşriyata 

rağmen bu iki fakülteye 600 küsur 
talebenin yazılmış olması §ayanı dik
kat bir neticedir. 

Bu yıl yazılan talebe ile birlikte Hu 
kuk Fa'kliltesi birinci sınıfının mevcu 
du 500 ü geçmektedir. Nazan dikka
ti celbeden neticelerden biri de henüz 
bir senelik ömrU olan lktısat Fakill
tesine lıu yıl 300 küsur talebenin ya
zılmasıdır. Geçen yıl lkbsat Fakillte
sine ancak 100 kUsur talebe kaydol
muşken bu yıl bu rakamın Uç misli 

birden artması memleketin iktısadi 

sahada dev adımlarla yUrUmesi ve ik 

tısat bilen elemanlara. gittikçe ihti
yaç gösterilmesidir. Esasen lktısat 
Fakültesi açılırken burada yetişecek 
elemanlara Iktısat Vek!Ieti teşkilatı 
arasında y:er verileceği ve böyle genç 
lere memleketin ihtiyacı bulunduğu 
aa ıuau eaıııuı~ vı.u~ ı.... .cMhw~-:ı·" 

rağbeti birdenbire artırmış bulun
maktadır. 

Çırağan Sarayı 

Yarım Milyo·n 
için 

Lira 
Tamir Parası Lazım 

Çırağan sarayının tamiri için veri- , 
len karar tizerine tamir kıymetini 
tahmin etmek Uzere teşkil olunan ko 
misyon, ilk ke~ni yıpmıştır. Keş
fin neticesine nazaran esaslı bir ta
mir dört yüz bin liradan fazla bir 
paraya ihtiyaç göstermektedir. Ko
misyon yeniden birkaç keşif daha 
yapacak ve teferrüat ta tesbit olu
narak tamir işinde kati bir neticeye 
varılacaktır. 

Tamir masrafının nereden temin 
edileceği hakkında henüz bir karar 
yoktur. Müzeler umum ımUdilrlüğü 
tamir hazırlıklarını yaptıktan sonra 
Maarif Vekaletine neticeyi bildire -
cek ve Vekalet bu iş için, diğer ve
kaltlerle temasa geçecektir. Ancak 
en kuvvetli ihtimal olarak sarayı 
Maarif Vekaletinin tamir ettirece -
ği ileri slirUlmektedir. 

Tamirden sonra sarayın hangi işe 
tahsis edileceği hakkında da henüz 
bir karar yoktur. Bununla berabeı 
burasının tamirden sonra saray ola
rak muhafaza edilmesi, yahut bir 
mektep olarak kullanılması ihtimal· 
leri ileri sU.riilmektedir. 

llkmektepler için Yeni 
Binalar Yapllacak 

Temizlik için 

Ahnan Arabalar 
Caddelerin temizlenmesi için bele

diyenin ellişer liraya aldığı on dört 
4.ane nümunelik el arabasının tecrü
beleri yapılmış ve bunların ancak as 
falt caddelerde işe yaradıkları tesbit 
edilmiştir. Bunun için, bu arabalar 
yalnız asfalt caddelerde kullanılacak 
ve bu gibi caddeler arttıkça bu ara
balarda. ihtiyaca göre çoğaltılacaktır. 

Bundan başka 75 şer liraya alınan 
ve tek atla taşınan su varillerinin de 
tecrübeleri yapılmış ve matlup neti· 
ceyi vermedikleri anlaşıldığından bun 
tarın kullanılmasından vazgeçilmiş . 
tir. 

-01---

Balkan Antantı 

Erkanıharbiye Reisleri 
Bir haftadanberi Ankarada bulun

makta olan dost Balkan devletleri 
Erkanıharbiye Reisleri bu ayın altı
sında Istanbula dönmüş olacaklardır. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Ben Esme 
Fındık ile 
Beslerim! .. 

• 
-0--

Bu Şarkı Yüzünden 
Bir Dava Çıktı 

• 
1 

Evvelki gece Şenremininde yapı
lan bir sünnet düği.inUnde iki hadi· 
se birden çıkmış ve failleri dün cür
mü meşhut milddeiwnumtliğine ve
rilmiştir. 

Bu hadiseden biri şudur: Evvel
ki gece Ismail isminde bir delikan
lı, annesi ve kız kardeşi ile birlikte 
düğünden dönerlerken, yanla.nndan 
geçen Celal isminde 23 yaşlarında 

ve balıkçılık yapan bir genç, "Ben 
esmeri fındık ile beslerim,, diye ma
lfım şarkıyı söyteımeğe başlamış. Kız 

kardeşi esmer olan lsmail şarkının, 
bilhassa bu parçanın ısrar ile söy -
lenmesinden alınmış, önce ses çıkar .. 
mamıştır. Fakat bir kaç adım iler .. 
Jiyen Celalin tekrar geri dönüp bu 
sefer "Ben esmeri kuş sütile besle
rim.,, diye ayni parçayı yine ısrar .. 
la tekrar etmesi Uzerine lsmall ile 
yanında bulunan arkadaşları Adnan 
ve Irfan bu şa.rkıyı söyliyenin ya~ 
nma giderek sarkıntılıktan vaz geç .. 
mesini ve yoluna gitmesini ihtar ei;.4 
mişler, fakat düğünden sarhoş dön
mekte olan Celal kabadayılığa baş .. 
lamıştır. Bunun üzerine oralarda bu 
lunan bekçi Recep ile Şaban hadise
ye müdahale etmişler ve Celali uzaıt 
laştırmağa çalı§mllşlardır. iddiaya; 
göre bu sefer Celft.1 bekçilere atıp: 

tutmağa başlamış ve bu arada bir. 
hayli de hakaret etmiştir. Bekçiler. 
de Celfili yakalayıp karakola götür.. 
müşler ve cürmü me§hut mahkeme.. 
sine vermişlerdir. • 

Dün akşam yapılan muhakeme 
neticesinde Celalin bekçilere hakaret 
ettiği sabit olmuş, suçlunun 35 gün 
hapsile 35 lira ağır para cezasına. 
çarptırılmasına karar verilmiş ve 
hemen tevkif edilmiştir. 

ikinci bft.dise de yine sarhoşlult 
ve hakaret vaknsıdır. Bu vakanm da 
dört davaCISI, on beş §ahidi ve bir 
•.:.J. ~çluou. •• ..,-;cı,r. lnffiıR 'D ~ 

18.t isminde J:) • sünnet 
nünde sarhaşlukla bazı münasel:iet ·• 
sizliklerde bulunımuş ve bunun llze-o 
rine kendisini karakola davet eden 
polislere hakarete başlamış, bu ara .. 
da UçUncü komiser Ulvi ile polis E.. 
tem ve Salahattine ve bir de bekçi· 

• ye sövüp saymıştır. 1 
Suçlu dün cürmU meşhut mahk~ 

mesine getirilmiş ve suçlunun orada 
bulunmıynn bazı şahitler gösterm~ 
si üzerine muhakeme başka gUne 
kalmıştır. 

Bilet Par.aları Ne 
Kadar Ucuzlıyacak? 
Halkın dileklerini tetkik etmek ~ 

zere Şehir meclisi salonunda topla.o. 
nan bir komisyon, Akay bilet tarl"' 
f el eri üzerinde yapılan §ika yet ve di~ 
!ekleri gözönüne nlarak bu işle meş
gul olmıya karar vermiştir. Dilekler, 
Adalara gidip gelmenin 30, Kadıköy. 
ve Haydarpaşa için 15, ikinci için 10 
kuruş olması yolundadır. 

Halk partisinin, merkez vasıtasile 
bu hususta teşebbüse geçeceği bildi• 
rilmektedir. 

---<>---
Sebze Halinde Ahnan 

Resimler indirilecek mi? 
Belediye, Şehir meclisinin bu haf.

taki içtimaında müzakere edilmek 
üzere, halde alınan vergilerin indiril· 
mesi için bir proje hazırlamıştır. Ye· 
ni proje mucibince vergiler üçte biı 
nisbetinde inecektir. Bu tenzilatla a
lakadar olarak sebze ve meyva fiyat 
larrnm da ucuzlıyacağı tahmin olu· 
na bilir. 

Şehrimizde modern ilkmektep bi
nalarının çoğaltılması kararlaştınl -
mıştır. Mevcut ilkmekteplerin 86 sı 
yeni yapılan binalardır. Diğer mek -
teplerin çoğu da kira ile tutulan el
verişsiz binalar dahilindedir. Alınan 
karara göre, bütün bu vaziyette bu
lunan ilkmektcpler beş sene içinde 
yeni yapılacak binalara naklolunacak 
!ardır. 

y eıilköy meteoroloji istasyonundan al- ı 11 inci ay 
dığunız malumata göre, bugün, 

Saban: 25 

Gün: 30 Hı.zır: 180 

llkteşrin 19 
Rumi 1353 

11,57 

yurdun cenup doğusunda havanın kapalı 
Karadeniz kıylları, orta Aanadolu, Ege, Ko 
caeli ve Trakya mıntakalıırmda yağıılı geç 
mesi ve rüzgirlarm şimali istikametten 
hafif kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Arabi 1356 

Güneı: 6,30 - Oğle: 
ikindi: 14,47 - Akşam: 17,6 

Yatsı: 18,41 - Ims!l.k: 4,50 

Diğer taraftan orta mekteplerin de 
bina vaziyetleri çok fena ?lduğundan _ DUNKU HA VA rometre 759,1 milimetre ve hararet m ço1' 

bu hususta da tetkikat yapılacağı ~ . hava kısmen kapalı geçmiş, rUz ı 12,8, en az 11 santigrat olarak kaydedil• 
haber veriliyor. ..1umı Neşrı~~e 5 metre olarak esmiştir. Ba- miştir. 

et Sirketi. Basık .. 
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ltalya • Fransa 
Arasındaki Son 
·htildfın Neticesi: 

THAFTANIN'' Çinin Olüm 
l~ ~~t:A~~~ 1 aburu, Müthiş 

Roma ve Paris Bir Müddet 

T arafm Elçilerinden Mahrum 

için iki 
Kalacak 

Paris, 31 (A.A.) - İtalya Sefiri B. Cerruti'n~n mezuniyet al
ması üzerine Pariste bundan bir sene evvel Fransanın Roma Se
firliğine tayin edilmiş olan 8. Desant Quentin,in bir türlü vazifesi 
başına gidememit olduğu hatırlablmaktadır. 

Filvaki Roma, Fransız Sefirinin itimatnamesinin Habetistan 
İmparatoru namına yazılmasını istemektedir. Bu ise ltalyan fütu-
hatını tanımak demek olur. 

--, A Parl~mento mahafili, İtalyan hü-

r
-----------·ı kumeti tar.~f~dan bugün yapılmış 0 _ 

Sa it p aca ı lan teşebbusun Paris zimamdarları 
Nuri 'S' tarafından bidayettenberi kabul edil· 

Filistin 
için Irakta 

Bir Hareket 
Bağdat, 31 (TAN) - Irakta Filis

tin için teşebbüsler vuku bulmakta
~· Birkaç gün evvel buraya gel
mış olan eski hariciye nazırı Nuri 
Sait Paşanın reifiliği altında bir fır
ka teşekkül etmek üzeredir. Bu yeni 
fırka Filistinin taksimine ımuhalefet 
.içi.~ ~nayak olacaktır. Irak efkarı u
ınumiyesi Filistinin bir Yahudi yur
du olmasına şiddetle muhaliftir. 

Suriyede Bir 
Çok Köyler 
Mahvoldu 

(Ba.'.}ı 1 incide) 
talık ve açlık ba ·· t . ~ . . şgos ·ermış old'Ugu 
biJdırılmektedir. 

miş bulunan hattı hareket üzerinde 
bir tesir icra etmesine ihtimal ver _ 
memektedir. 

Şekil meselesi mi? 
Bir taraftan Fransız mümessili hak 

kında haksız bir fark gösterilmekte~ 
dir. ~:vaki İtalyan imparatorluğn.ı -
nun ılanmdanberi Amerikanın yeni 
sefiri itimatnamesini Habeşistan im
paratoru kaydi olmaksızın takdim 
etmiştir. Ingiltere sefiri de kral Al~ 
tmcı J orjun tahta çıktığı zamandan
beri yeni itimatname takdimine davet 
edilmiş değildir. 

F ranıa ve Cenevre 
Diğer taraftan, Fransanın Habeş 

imparatorluğunu tanıması ancak bu 
bapta Milletler cemiyetince bir karar 
verilmesinden sonra kabildir. 

Frapsız ve İngiliz mümessillerinin 
bu bapta sarfetıniş oldukları bütün 
gayretler, İtalyan siyasetinin devlet
ler arasında husule getirmiş olduğu 
muhalefet hareketi ile karşılaşmak
tadır. 

u halile! ••• 
Esasen Habeşistan imparatorluğu

nun tanınmast meselesinde Fransa hü 
kıimetinin siyasetinde bugünkü ah
val ve şerait dahilinde bir tahavvül 
husulü beklenemez. Şu halde İtalya
nın Paris ve Fransanm Roma sefa.
retleri gayri muayyen bir müddet i-
çin sefirsiz kalacak demektir. 

Pari.6 gazeteleri 
bermutat yazıyorlar! •• 

Paris, 31 (A.A) - Echo de Paris 
gazete.sinde Pertinax diyor ki: 

Italya hükfıınetinin hareketine bH
hassa fena bir usul, her fırsatta bize 
nahoş görilnrnekten ibaret devarnb 
bir kararın nişanesi nazariyle bak. 
mak muvafık olur. Bu suretle Fran
saya karşr maksadı mahsusa müste-
nit bir cephe alınak, faşizm reisini bir 
senedenberi kaybettirmiş olduğu tam 
diplomatik temsilin menfaatlerinden 
kendisini mahrum etmiye sevketmek 
tedir. Roma hükumeti, kati surette 
bizimle niza çıkarmak istemiştir. E-
ğer Roma hükfüncti, meseleyi hal ve 
fasletrrıek niyetinde olsaydı kolaylık. 

IUusikişirnas ve Polit:kacı 
Dünyanın meşhur piyanisti Paderevsky, 

on yeôi sene süren uzun bir sükUndan son
ra tekrar memleketine dönerek siyaset ha
yatına ·başlamıştır. Paderevsky Polonyanm 
ilk Cümhurreisidir. Memlekete demokrasi 
getirmek için yeni bir parti kurmuştur. 

Adem Müdahale Komitesinin 
ka.hraına.nı 

Londarada toplanan ademi müdahale 
komitesinde bu hafta en büyük rol Ital
yanm Londra sefiri Grandi'ye düşmüştür. 
HükUmeti namına bir gün kabul ettiğini 
ertesi gün ret, bir gün reddettiiini ertesi 
gün kabul etmek suretile hakikaten me
raklı bir komedi oynamı§tır. 

Sulh Mtldafil 
Amerika Başvekili Mr. Hull son nutkun

da bilhassa şunu söylemiştir: «Dünyanın 
neresinde olursa olsun hiç bir millet yeni 
bir harpten kendisini uzak tutamaz.> 

la bir takım çareler bulunurdu. Ma
atteessüf Roma hilkilmeti, gnya şika 
yetlerden müteşekkil bir kolleksiyon 
vticude getirmek istiyormuş gibi dav 
ranmıştır. 

De la Rocque'un organı olan Peti 
Journaı diyor ki: 

"Italyanın tasavvur edilemiyecek 
derecede gayri münasip bir anda vu
kua gelen ve B.° Mussolininin yeni ha 
rici siyasetinin neticesinden başka 
birşey olmıyan hareketi karşısında 
teessüfte bulunmakla iktifa ederiz.,, 

Bir Harp Yaptı 
Bütün Japonya, Bir Harp İçin 

Süratle Hazırlanıyormuş 
Şangha.y, 31 (A.A.) - Beutermuhabirl, beynebnilel imtiyazlı mm· 

takada.n bildiriyor: 
Japon projektörlerinin göz kaınaştmeı ziyası ve Japon ma.kina.lı tü

feklerinin ölüm saçan ateşleri altında. 80 kişilik gruplarla, 20 metre ge
nişliğindeki büyük caddeyi geçmiye teşebbüs eden Çin ölüm taburo, 300 
kişilik bir mevcutla. müdafaa ettiği Şapei antreposU41 u tahliye ederek sa
bah saat bir buçukta toplarile, tiifelderile, yaralıla.rile beynelmilel im
tiyazlı ınıntakaya. geçmiştir. lngiliz askerleri, derhal yaralıları tedavi al-
tına aJ.nıış]ardır. 

. ...... .. 4.4·4·~·~·~·~·· .................................. ~ Miktarı henüz malfım olmıyan ölü- ,--

leri ınüstesna olarak biıtün Çin ta- K .. • tl•k 
buru bu dakikada imtiyazlı mmtaka- ı omunıs 1 
da b~unınaktadır. Beraberinde getir- • • 

di ~· araltların adedi kırktır. Aleyhındekı 
gı y ··zı . 1 1 T bur kumandanı, go erı yaş ar a I • 

d l a Idugu~ halde bütün neferlerinin Pakt çın 
o u o d k ··1 k kilerini müdafaa e ere o me ar 

mev · · f k t k a· · 
gösterdiklerını, a a en ısı zusunu . 

1 
. 

. . .. ksekten gelen emır ere ıtaat-
ıçın yu "mkA 1m d ~ 
sizlikte bulunmak ı anı o a ıgmı 

anlatIDiştır. . . 
Antrepo tahliye edilirken Japon as 

kerleri yalnız imtiyazlı mnıtakaya 
tabur efradına ateş açarak bun 

geçen ·· k 40 ka 
1 d bir çoğunu öldurme ve ar an . t . 
d Yaralamakla iktifa e memış -
arını tr .. i 

l f ka.t ayni zamanda an epo uze
er, a . k if 

rine de şiddetli bir topçu ateşı te s 

Roma, 31 (A.A.) - Italya
um, ge~en seoe Almaıııya ile 
Japooyanın imıalaınış oldukJa
rı komünizm aleyhindeki pak
ta. yakında iştirak edeceğine da
ir res.-ni malô.mat mevcut değil
dir. Italyan ve Japon salahiyet
tar mahf elleri, bu hususta iza
hat vermek istememektedirler. 
Esasen şimdi vaziyet öyle inki
şaf etmektedir ki ltalya. bu pak
tı i.mm. etmiş olsa dahi Japonya 
ile arasında bilfiil mevcut olaıo 
anla.ı;;maya. yeni bir şey na.ve 
edilmiş olmıyacalrtır. 

eylemişlerdir. 

Şiddetli harp 
Şanghay, 31 {A.A.) - J~ssfi:ld 

parkın garbin.de muharebe şıdde~le 
devam etmektedir. Toplar fasılasız 
ates ediyorlar. Serseri kurşunlar ve 
oblls parçaları Fransız imtiyaz mın
taka.smda beş Çinlinin yaralanması
na sebep olmuşlardır. 

M ogolistan ve komünizm 
Pekin, 31 (A.A.) - Çin memba

larmdan alman haberlere göre Nan
kindeki eski müstakil Mogol devle
tini ihya eden Prens Teh, Japonya 
ve Mançukonun yardrmiyle teşekkül 
etmiş olan yeni hükumetin vazifesi, 
harici Mogolistanı komünizme kar
şı muhafaza etmek olduğunu beyan 
etmiştir. 

Harpçi Japonya 
Tokyo, 31 (A.A.) _ Domei ajan-

sı bildiriyor: Asahi gazetesi Japon 
milletinin bir harp teşkilatına doğru 
büyük afömlarla ilerlediğini yazmak
tadır. Nazırlar ve ordunun amirleri 
büyük bir imparatorluk umumi ka
rargahı tesisini düşünmektedirler. 
Bu karargah Çin _Japon ve Rus 
- Japon ihtilafları esnasrnda vü
cude getirilen karargahların ayni o
lacaktır. Bundan başka şimdiki ka· 
binede geni.5 mikyasta değişiklik ya
pılması ihtimali mevcuttur. 

Fransada 
Halkçılar 

Paris, (TAN) - Lille şehrinde 

toplanan radikal sosyalist kongre
sinde kabul edilen bir karara göre, 
radikallerin sağ cenah ile bir anlaş
ma yapmasına imkan yoktur. Çün ·
kü kongrede, bugünkü şeflere küfür 
yağdıran sağ cenah ile bir anlaşma 
faraziyesinin tamamen aleyhinde bu· 
lunulmuştur. 

Nyon lti142fEnın 

Tatbiki için 
Bizerte, 31 (A.A.) - Paris anlaş

maları ile itmam edilen Nyon anlaş· 
masınm tatbiki etrafında bazı tali 
meselelerin halli için toplanan dünkü 
konferanstan sonra, Ingiliz amirali 
Pound, Italyan amirali Bermatti ve 
Fransız amirali Esteva, şereflerine 
verilen ziyafette hazır bulunmuşlar
dır. Müteakiben Ingiliz ve Italyan 
gemileri Bizerte'den hareket etmiş
lerdir. 

Halebin biraz ötesinde bulunan bir 
ıcasa.banın. taına.nıen sular altında kal 
dığr ve bUtün sekencsile mahvoldu

. ğıı hakkında buraya gelen bir haber 
halk arasında dehset uyandırmıştır. 

Fransa lle ltalya L4rasznda 
N ebeka kasabası 

şaın. 31 (A.A.) - Sular altında ka 
tan bavalide askeri kıtalar dün öğle
den evvel k~rtarına ve tathir işlerine 
devanı etmışlerdir. Şimal mmtaka
sında Halep istikametinde vazivet 
veharnetini muhafaza etmektedir. 

0

Su 
ıarın ortasında tamamile mahsur ka
tan Nebeks kasabasından bala bir hn
ber alrnamamrştır. 

palmir - Bağrfat yollart geçilemi
yecek hald.edir. Halep yolunun on 
kiioınetresı haran olrnustur. Bu vol
ların tamamile yeniden tamiri lazım 
gelmektedir. 

Sam. 31 (A.A.) - Kalmun ah:ı.li
sini kurtarma ameliyatına durımadan 
devam edi'ımektedir. Yüksek komi
ser. halkrn fe1akı>tine iştirak ettiğini 
göstermek için facia mahalline git
miştir. Bu sabah enkaz arasından 279 
ceset ç.!kanlmıştır. lase ve sıhhiye 
servisleri teşkil edilmiştir. Sular ya 
vaş yavaş çekilmeye başlamıştır. Ye 
ni bir seylap karşısında kalmmıya -
cağı zannedilmektedir. 

D ünlcü haberler arsında. gözıe 
çarpan biri, ltalyanm Paris

teıki Büyülı EI~iı;.ini, geri çağırma
sıdır, Verilen malilmata göre hadi
seırıin sebebi, Fransamn bir sen&
dcnbef'i Romadaki sefaret1ıni bir 
iş~üderle idare etmesi ve tayin et
t~ği yeni sefirin itimafuamesini tak
dim etmesine ıkarşı gelmesidir. 
Fransaııın yeni sefirini itimatna
mesini vermeltten alıkoyan amil, 
bu itimatnameleri.n Jtalya Kralını 
Habe~ lmparatoru ~ıfatiyle de t.a
nnnasr mecburiyetidir. Jtimatıııa
me, bu seldlde takdim olunduğu 
takdirde. Fransa, Habeşistaınm 1-
talya. tarafından Uhakım tanımış 
olur. Fransa ise henüz bu ilhakı 
tanmuya !<arar vermemiş bn1un· 
duğu için Fransa sefiri de itima~ 
na.mesiıni · t.al«lim mua.meles~ıni ge
ciktiriyordu: ltalya. hükô.meti bu 
muameleden sinirlendiği içiın Fran
saya mukabeleye karar vermiş ve 
anlaşılan bu sebep yüzünden Ro
madaki Büyük Elı;isini çekerek o 
da Fransa gibi Paris Elçiliğin bir 

...~ ......................... ............................. . 

/;:~ · .. ~.~~.~~.: .. ~~:~ ... ~~~ .~~~.':~.~: .... ..! 
r""'uderıe_ ıdareye başlamıştır. Ha- . JapOınların bu nehri aşmak fik-
~kette hır meydaın okwna \•aziye· rmde olup olınadıklan heıniiz "nl" 
tıs T "' ..... ezı ıyor. ~·~a.nu~. bulunuyor. Jaı)()n ricali 

Ş • lA Ç ıçuıde ~•oz söylemiye salahi,•ettar 
ıma ı inde: - " 

olanları, ve Çindeki Japon düşman-

Ş anghay cephesinde m.uhare
beleriııı devam etmesille \1e 

bu muJıarebelere dair birçok tafsi
lat alıınmasma. mukabil Çiııin Şi-
malinde neler olup bittiğine dair e
saslı lıaberler alınamamakta ve 

dünya matbuatına havadis yetişti
r~n gazeteciler ve ajanslar, Şimali 
Çın valralannı ta.kip etmekten aciz 
kalmaktadırıar. 
Bunmıta beraber Japonların 

Şa.nsi eyaleti merkezlne giden g~i
di işgal ettikleri haber veriliyor. 
Çin kuvvetleri haklmıda alınan en 
son haberlere ~öre bu kuvvetle
rin .kiilli kısmı, san nehir iizerinde 
yerleşmektedir. 

lığının köküıııü kırm.adıkça. ve Çini 
yere sermedikçe harpten vazg~-

miyecekJerine dair söyledikleri söz
lere bakılırsa, iki taraf arasındaki 
harbW. devam edeceğine hükmet-
mek lazım gelir. · 

Fakat Japonlar Şimali Çinde ka
zandıklan muvaffakıyetlerle llrti

fa. ederek mutedil bir su1he razı o
lurlarsa vaziyet değişebilir. 

Brüksel Konferansının bu yolda
ki teşebbüslerinin neticesi beklen
mektedir. Belki de bu teşebbüsler 
straSmda Japonlar Şimaldeki ha
reketlerine son vermiye bakacak
lardır. 

Çıkmazdan çıkmaza: 

I
• spanya işlerine karışmamayı 

temin ile me.5gul olan Ademi 
Müdahale Komitesi çıkma1ilan çık
maza dlişnıiye devam ediyor. Bu 
çıkmazlar artık sayıla.mıyacak de
recede çoğalmış \'e bu komitenin 
çıkmazdan başka bir yola. sapmı

yacağı anlaşılmıştır. Bu komite, 
güniiın birinde bir çıkmazdan çık
ma imkanım bulursa, belki o za
man vaziyeti hayret ile karşılana.-
caktır. Soo çılmıazm sebebi ittifak 
ile karar ''erilmemesi ve Rus:yanm 
verilen karara i5tirak etmemesi, is
panyada dövüşen taraflara muha
riplik hakkmm yaba.ncdan çekme 
hareketinin ba.-,lamasiyle verilme
sinin Rusya tarafından kabnJ olun· 
masıdrr. 

Bütün bu ~eki5meleri.n ast) hede
fi Franco~·a. son taarruzunu yap
mak üzere fırsat \'ermektir. 

Bu taarruzun neticesine göre 
herı;ey değişecektir. 

Beyoğlunda Yo!suzluk 
Bu yol~;azluk, idaresizlik, suiisti

mal veya israf manasına değil, doğ
rudan doğruya. geçip gidecek yer bu
lunmadığını anlatan bir kelimedir. 
Elbette bayramda, tatil günlerinde 
ve hele akşam üxerleri Beyoğhından 
geçecek olmuşswıuzdur; Mç gözünü
ze ilişmedi mi o müııruıebetsiz, gelir 
gelir de tam sizin g~eceğiniz yerde 
ayak üstü durup karşısındakiyle ko
nuşmıya. başlar. Bunların adedi son 
günlerde okadar çoğaldı ve yaya kal
dımnlarmı kendilerine okadar rahat 
bir karargah haline soktular ki gelip 
geçenlere yol ka.l.maz oldu. 

Zateıı daraeık olan Beyoğlu cadcle. 
si çift günlerde sağ taraf, tek günler
de sol taraf kaldırımlarının yanmda. 
duran otomobillerle büsbütün daral
dıktan ve futanbnJun gezen ve gezi
neo.Ieri hep bu bir buçuk kilometre. 
lik yere topla.na.rak bir cenaze arka.
smda gider gibi ağır bir yürüyüşle 

belki on bin defa gör<lüğü \itrinleri, 
pastacı ca.mekii.n.la.nm seyretmiye ko
yulduktan sonra evine veya işine git
mek için oralardan g~miye mecbur 
olanlara. tabii yer kalınıyor. 
Beyoğlu caddesi, öyle anlar geliyor 

ki; düıııyanın en kalabalık yeri halini 
alıyor. Çift hat tramvay yolu üzerine 
ardarda. dizileın arabalar l'e bu.nlann 
peşine takılrwş otomobillerden kalan 
bir buçuk karışlık aralıkJara bile ya
yalar hücum ederek yürüyecek yol 
bulmıya çalışıyorlar. 
Beyoğlu caddesinin seyrisef er işi 

esaslı mlitaleaya muhtaç bir iştir. Te
peba.şında.n ba.~lıyan bir (Congestion) 
izdiham, Galatasaray köşesiyle Ağaı
camii a.r~-,oıda. azami ıkesafet alıyor. 
Hele bu esnada bir de sinema çıkıı:im:ı. 
tesadüf edilirse, artık gidilecek yere 
ya.ron saat gecikerek gitmek ta.lilı
sizliği tahakkuk ediyor. Bu kalabalı· 
ğı hafifletmek için ne yapmalı?· 

Alda tra.nway hattını başka cadde
ye nakletmek falan gibi bir~o.k te~
birler geliyor. Bunların kabilı tatbık 
olup olmaması, tatbik& kalkanın a
zim kuvvetine bağlı. 

Ben böyle güç şeylerden ziyade bu 
işi evvelemirde seyrisefer tedbirlerile 
temin etmeyi düşünüyorum. 

Bir kere yaya kaldırnnlannda dur
mayı kol ko1a gezmeyi, gnıp balkıde 
durup vitrin seyretmeyi m~netmeli 
ve mutlaka c.ad<lenin bir kaldınmm
dan inip, öte tarafından çıkmayı yal
nız Galatasarayla Taksim arası için 
mecburi bir kaide olarak koymalı ve 
bunlan caddeye o esnalarda gönde
rilecek 40 - 50 memurla temin et
meli. Yalnız, laf aramızda, çivi hah· 
sinde olduı?;u gibi de eHi.Jemi cezaya 
~arpmıya da kallmıamalı, çünkü bu 
söylediğim şeyleri tatbik eden mem
leketlerde polis yanlış hareket edene 
ihtar edip doğru yo1a getirir. Yoksa. 

yakalayıp ceza almaz. 
Amsterdamm en şık mağa7.alannm 

bulunduğu bir caddede sağlı sollu 
dükkan vitrinlerini se~·rederken bir 
polis memuru beni ikaz etmi~ ve üze-
. de ,iirüclüğiim yayıı kaldınmının 
rın ·' •Wım oo t 
. tikametiniııı aksine gittı~ i ~os e-
~:rek yolumu deği':'tirtıni~ti. Biule de 
bu.nun tatbiki k:ıbildir. 

Böyleliklf' hi~ değilse halk biribirl
ne karttı ~;irüyi.ip lülit olmaz. 

Acaba yanlış mı dfr~\inii~·orum. 

B. FELEK 

• • 
Ha~ay 

Komisyonu 
Şam, 31 (A.A.) - Milletler Cemi 

yetinin Hatay beynelmilel komisyo
nu, dün buraya gelmiş ve komisyon 
azası, Fransız fevkalade komiseri 
de hazır bulunduğu halde Suriye 
Başvekili ile görüşmüştür. 

- ---o----
Çinin Ankara 

Elçisi ç·nde 

Kumandan O!du 
• 

Ankara, 31 (TAN) - Çi-
nin Ankara Elçisi General Ha 
mezunen memleketine gitmif 
ve orada ordu kumandanl:kla
rınclan birine tayin edilmiştir. 
General Hu'nun son vazUe
sinde kalacağı ve Ankara El
çiliğinin de maslahatgüzarlı· 

ğa tahvil edileceği haber alın
mışh r. 
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EGITMEN KURSLARI Ur/ada 
Kaçakçılığa 
Karşz Tedbir 

'[~~~~AL;;~~ 

Edirnedeki Kurs Bu 
Yıl 97 Mezun Verdi 

Mezunlara Merasimle 

Derhal Vazifeleri 

Diplomaları Verildi, 
Başına Gittiler 

Urfa, (TAN) - Şehrimizde ümran 
eserleri çoğalmakta ve göre çarpmak 
tadır. Asri binalar ve dükinlar git· 
tikçe çoğalmaktadır. Yeni yapılan 
caddeler ve park pek gilzeldir. Bele
diye Reisi Omer Alay, UrfaYl turis
tik bir şehir haline getirmeğe çalış
makta, her hususta çok gayret göır 
termektedir. 

Urlanın ve Urfalıların mühim biT 
dertleri vardır ki o da her gün biraz 
daha fakirJcrnlelerldir. Bunun sebep 
leri arasında ziraat tarzının eskiliği
ni, banakların matlup derecede kre
ii vermemelerini, umumi nakliyatın 
bugünkü iktısadi .şartlara uymadığı 
nı da saymak mümkünse de en esaslı 
amilin kaçakçılık olduğuna şüphe yok 
tur. Yalnız Urfayı değil, maalesef 
bütün cenup vilayetlerimizi kemiren 
kaçakçılık merkezleri Urfanm karşı-

ı 
smdaki Cerablus, Arappınar, Teleb
yaz ve Resülayn hudut ka.sa~landır. 

1 Vatanımızın kapısı dibindekı bu ka
sabalarda kaçakçılık ile meşgul bü-

Birinci kurs devresini bitiren Edirne Eğitmenleri birarada •• 

F.dirne, (Tan muhabirinden) -
iYedi aydr~-ıberi kurs gören 97 eğit -
men şehadetnamelerini almışlardır. 

Bu münasebetle yapılan merasimde 
General Kazım Dirik, Edirne ve Kmk 
lareli valileri bulunmuşlardır. Diplo 
malar, Gazi yatı okulunda verilmiştir. 
General Kazım Dirik burada, bir nu
tuk söyle:miş, buna. Eğitmen şefi F& 
rit Oğuz cevap vermiştir. 

Köy Eğitmenlerini ~ekliyen köy • 
ler belli olduğundan mezunlar derhal 
vazifeleri başına gitmişlerdir. 

General iKazım Dirik, köy bürosu 
yayım serisinden hazırlanan 125 ta -
knn kitaı'bı hem Eğitmenlere, hem öğ 
retmenlere armağan olarak vermiır 
tir. 

Gelecek 938 yıl kursu için şimdi· 
den ve Tekirdağ ile Çanakkale de he
saba katılarak 200 kişinin okutulma 
sı, maksadile hazırlık yapılmaktadır. 
Kursun (Eğitmenler okulu) adını a
lacağı sanıleyor. 

Nalbant ustalan kursu 
Cumhuriyet Bayramında Trakya 

ııalbant ustaları kursu 1stanbulda. Se 
r ıiye mektebinde açılacaktır. Ziraat 
\ ckaleti bu karan pek beğenmiş ve 
kursun programını vermiştir. Kul"S
lar üçer ay devam edecektir. Umumi 
müfettişlik köy bUroları kazalardaki 
cahil, bilgisiz nalbantları kurstan ge
çirecektir. !{ursun devamı mliddetin 
ce her ay nalbandın evine on ve ken
disine beş lira verilecektir. Nalbant
lar aynca. Selimiyede beslenecektir. 
Yataklarmı vekruet vermiştir. 

l ~fçılık ve meyvacılık kursu 
' Köy gençlerinden kırk kişi Cum • 
huriyet Bayramında Edirnede açıla. • 
cak ziraat usta kursuna gireceklerdir. 
Bir buçuk yıl sürecek olan bu knırs 

için Trakya vilayetleri onar genç ayır 
mış, bütçe ve kadroları ile öğretmen. 
leri de gelmiştir. Bunlar ağaç fidanı, 
~r. meyva, hayvancılık, tavuk, ve 
tavşancılık, arıcılık, sütçülük ve pey. 
nircilik tatbikatını göreceklerdir. 
Köy kalkınmasında bu kursların ro
lü pek bUyUk olacaktır. 

Tay ve boğa yetiştirme çiltliği 
Çorlunun Köprüce ve Şerefli çift

liği bu sene de umumi müfettişlitv 
çe kiralanmıştlt'. Buralarda 250-500 
tay ve boğa yetiştirilecektir. 937 de 
yetiştirilenler vilayet köylerine dağı. 
tılmıştJr. Boğalar daha ziyade örnek 
köylerde teksif edilecektir. Boz ırk 
saf kan bir boğa. köylüye 40-50 Ji. 
raya mal edilecektir. Eneme grupla. 
:n da bir yandan çalışmaktadır. u. 
muıni müfettişlik bruytar mUşaviri 

Şevki Ozer bu işler için bir aydan. 
beri kazaları dolaşıyor. 

Beyoğlu Halkevinde 
Bir Konser Verildi 

Beyoğlu Halkevi müzik kolu, dün, 
evin müsamere salonunda çok güzel 
bir konser vermiştir. 

Konseri, Konservatuar Profesörle
rinden B. Seyfettin Asal idare etmiş 
ve çok kalabalık bir kütle tarafından 
zevkle dinlenmiştir. Konseri veren 
gençler çok alkışlanmışlardır. 

Beşiktaş HaH<evinde 
Güzel Bir Balo 

Cümhuriyet bayramı şerefine ev
velki akşam Beşiktru;ı Halkevinde bil· 
yük bir balo verilmiştir. Yüzlerce da
vetlinin iştirak ettiği balo nezih bir 
şekilde ve samimi bir ahenk ve neşe 
içerisnde geç vakte kadar devam et
miştir. 

Bütün varlığını bu yanış kaplamakla bera
ber, yüreğinin bir tarafında eline çocuk gelen bu 
genç kadının uğnyacağı felakete karşı bir merhamet 
ve bir esef içinde belki bir yer kalmıştı. 

yük mağazalann sermayesi iki mil. 
yon lirayı bulmaktadır. Bu muazzam 
servetle yapılan ka~kçıhk ise cenup 
vilayetlerimizi ve bilhassa Urlayı mü 

t.eessir etmektedir. 

Mücadelenin tesirleri . 
Muhafaza tcşıkilatı hudut boyun. 

da çok gilzcl çalışarak kaçakçılık ile 

mUcadcle halinde bulunmakta ve bu. 
nun iyi tesirleri görülmektedir. Fa. 
kat, derdin kökU maalesef henüz ta

mamen kesilememiştir. 

Urfa valisi Kazrm Demirer, açılan 
mücadeleyi şiddetlendirmiye karar 
vermiştir. Bunun iyi tesirleri derhal 

kendisini göstermiştir. 
Kaçakçılık derdi imha edildikten son 

ra Urfanın ve Urfalıların zenginliğe 

doğru ko~cağı muhakkaktır. 

---o--

Tarih Sergisi 
Büyük Raubet 
Karşısında 

Dolmabahçe sarayında açılan Ta
rih sergisi, gün geçtikçe artan rağ
bet görmektedir. Bunu nazarı dikka· 
te alan alakadar makamlar serginin 
kapanmasını bir ay sonraya bırak· 
nuşla.Nlır. 

Müzeler Umum Müdürlüğü de, Sa· 
rayın iba)T8.mlaşma salonun.da vücu· 
de getirilen heykel galerisinin yanın
da. bir araba sergisi meydana getir
mek için faaliyete geçmiştir. Bu 
galeride, eski devirde kullanılan ara
balar tekiimUI sırasma göre tertip ve 
teşhir olunacaktır. 

Manıif Vekileti, Tarih sergisini de 
daimi bir sergi haline getirmek tasa.v 
vurundadır. Bunun için tetkikat yap
tırmaktadır. 

Büyük Y Ildız Greta 
Garbo Kimdi? 

Bugünkü program: 

Oğle Neşriyatı:, 
Saat 12,30 Pliikla Türk musikisi 12,50 

Havadis, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı 

14 SON. 

Oyle şöhretler vardır ve biz onla
n öyle yüksek görmiye alışmışızdır 
ki, hiç bir zaman onlann da bizler 
gibi bir ana baba evladı olduklarını, 
onların da yemek yediklerini, onların 
da. uyuduklarını ve nihayet •onların 
da yıllarca çocuk adını taşıdıklarını 
hatırlamaz veya hatırlamak isteme -
yiz. 

Bir iki gün evvei gelen, Fransız ga 
zetelerinin birinin muhabiri, Isveçe 
gitmiş ve orada, Greta Garbonun kim 
olduğunu, yüksek bir sanat zirvesine 
çıkıınadan evvel nasıl yaşadığını öğ
renmek istemiş. 
Oğrendiği şeyler, hakikaten herke

sin hatırına yukanda söylediğimiz 
şeyleri getirecek mahiyettedir. 

Şimdi sözü ona bırakalım:. 
"Gretayı tanıyan iki genç kız var

dı. Bunların ikisi de benim sualim ü-
zerine: 

''- A, elbette, dediler. Biz Greta
yı iyi tanırız. Bu mağazaya geldiği 
zaman ufacık bir kızdı. Daha on iki 
yaşında. idi. Kimse ona ehcmmiıret 
vermez, onu çocuk addederdi. Greta 
burada tam beş sene çalıştı. 

·•- Beş sene sonra ne oldu? Bu
radan çıktı mı? 

- Hayır, yine burada çalışıyordu. 
Bir gün bir film kumpanyasına men 
sup bazı artistler geldi. Oteberi ala
caklarmış. Gretayı görünce, içLmizde 
en iyi giyinen, en gü7..el onu buldular. 
Bir tanesi filmde ona, terzihane man 
kcni rolil yaptıracaklarını söyledi. 
Greta böylece filme girdi. Hemen bu 
rolünden sonra da kendisi baş artist 
olarak bir filme angaje edildi. 

"- Onun hakiki adı Greta Garbo 
mudur? 

"- Hayır, biz onu Greta Gustaff
son diye tanırız." 

İşte size sanat şöhretinin içyüzü ... 

Ertuğrul Sadi Tek 
rlTArl'l.Oo:)U 

(Bu gece) 
KADIKOY SUREYYA 

Sinemasında 
(Çamurda Zambak) 

Akşam Neşriyatı~ 

1 

Saat 18,SO Pllkla dans musikisi 19 Kon· 

ferans: Ali Kimi Akyüz (Çocuk terbiyesi) 

19,30 Çocuklara masal: Bayan Nine tara• 

fmdan 20 Rıfat ve arkadaşları tarafından 

Garba beyaz perdeye 

ilk çıktığı günlerde 

ÖLÜM 
BeyoğJunda Tepebaşrrtda Asri Sinema 
Sabık Direktörü 

YANI TERZOGLU 
vefat etmiştir. Cenaze merasimi bu
günkü Pazartesi ı Teşrinisani 1937 
de saat 16 da Beyoğlunda İstiklal cad 
desindeki Rum Panayia Kilisesinde 
icra olunacağı teessürle ilan olunur. 

Validesi 
Anastnsya Terzoğlu 

Kardeşi 

Anastas Terzoğlu , ........ ................. -. 
T AN 

ABONE BE DELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Krs. 1 Sene 2800 Kr" 
750 " 6 A1 1500 • 
400 ,. S Ay 800 ,. 
150 n 1 Ay .:>vv ,. 

Milletlernrası Posta ittihadına 
dahil olmıyan memleketler için 
SO • 16 • O • 3.5 liradır. 

~....-----

Turk musikisi ve halk ııarkıları 20,30 Ömer 
Rıza tarafmdan arapça söylev 20,45 Belma 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkdan (saat ayarı) 21,15 Radyo fo 
nik opera, (Karmen) 22,15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi gUnün programı 22,30 

Plakla sololar, opera ve operet parçaları 

23 SON. 

• 
GünilD Program OzU 

SE1''FONlLER 
21,50 Prag: Senfonik konser (Schu• 

bert). 

llAPtF KONSF..RLER 
7,ıo Bertin kısa dalgası: Sabah konse· 

ri (8,15: Devamı) 9,20 Paris kısa dalgası: 
Plak konseri. 9,45: Keza. 10,30: Keza, 
11,50: Keza. 13: Keza. 13 Berlin kısa dal 
gası: Hafif musiki (14.15: Devamı). 13. 
10 Bükreı: Marıı, vals, uvertürler (opera 
lardan). 14,15 Paris kısa dalgası: Nisten 
konser nakli. 15 Paris kısa dalgası Grc. 
nobleden konser, 17,45 Bcrlin K. D. Eğ 
lenccli musiki 18,02 Bükrcı: Plak konse
ri. 18,35 Prag: Koro ve orkestra, konuı 
malar. 18,50 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki. 20 Berlin kısa dalgası: Halk dans 
lan ve ıarkılan. 20,10 Breslau Ltipzig, 
musikili köylü programL 20,10 Pra&' : 
Halk konseri. 20,30 Peıte: Plik konseri, 
20,35 Bükreı: Pllkla karakteristik dans
lar. 21,15 Kolonya: Hacndel, Bach, VivaJ. 
di, Haydn va. 2ı,15 Prag: Mo.zart'm 
eserlerinden mürekkep musikili süit. 21,30 
Pqte: Orkestra (Gluck, Mozart, Sikloı, 
Locatelli, Liszt.) 2ı,30 Stokholm: Orkea 
tra ve keman konseri. 22.45 Bükrq: Ha. 
fif musiki nakli. 

OPERALAR, OPERETLER 
18,55 Viyana: Richard Vagner'in (Par. 

sifal) opcrasL 

ODA MUStKISt 
18,45 Pqte: Salon kenteti. 19,45 Biik· 

re&: Thcodorcsco kuarteti (Beethoven), 

RESİTALLER 

16,30 Paris kısa dalgası: Şarkı resitali 
<Soııran. bariton.) 10.l.S Bukr~: Yeni pi 
s-.mo muiluı::ıliı :.:1,,,u ıserıın ııcıııa ~=·· 

Sopran prkılan: ~1,30 Bükrcı: PıJıaDO 

konseri. 22.05 Bükrq: Şarkı resitali. 

DAXS MUSlKlSl 
23,30 Lliypzig. 

Bu Aksam S A K A R Y A Sinemasında 
Şimdiye kadar hiçbir filmde beraber oynadıklnnnı görmediğimiz muazzam bir temsil heyeti. 

HARRY BAUR - MARIE BELL ,_ RAlMU • P. RlCHARD WILLM · PIERRE BLAN
CHAR - FERNANDEL - FRANÇOlSE ROSA Y • LOUIS JOUVET 

gibi en büyük Fransız artistleri ta rafından oynaıınuş 

Bi R BALO HATIRASI 
SUPERFILMININ ilk ira.esi mün asebetile BUYUK GALA 

Bu film, VENEDIK MOSABAKASINDA EN BOYOK MOKAF ATI KAZANMIŞTIR 
FRANSIZ SINEMACILIGININ BIR ZAFER! - GORULMEMIŞ EMSAL.5IZ BlR MEVZU 

Localar satılmıştır. Kalan birkaç numaralı koltuktan istifade ediniz. Telefon: 41341. Fiyatlarda hiçbir 
zam yoktur. 

-= 
ğim tuttu. Haberim olsaydı yalnız gider, Şerifeyi sa-
na bırakırdım. 

Evlerinin kapısına kadar giden yokuşun öniinde, 
başka bir yola sapacak bir adam ednsile Halit durun
ca, Seniha yavaşça sordu: ,"·J . : . . YA"Z.AN : NA\-UD rrRR/ ,. . :'·; ,·: 

Ve çantasından çıkardığı anahtarla kapıyı açtık· 
tan sonra artık :Mükerrcmle hizmetçisinin ne yap
tıklarını, ne olduklarını, neler söyleştiklerini öğren
miye lüzum görmedi: Sanki tek başına eve girmişti 
ve b~ eve kendi arkasından hiç kimse girmiyecekti. 
Agır ağır, hiç bir tarafa bakmadan ve kulaklarına 

hiç bir ses te gelmiyerek en üst kattaki odasına ka
dar dik merdivenleri çıktı. 

--r- Kapuza gideceksiniz, <\eğil mi? 
O, kısaca ve bıçak gibi sert bir sesle: - Evet, dedL 
- Oradaki beş on evin en büyüğü imiş. Bahçe or· 

tasında iki katlı bir bina dediler. 
Bir söz söylemeden yürümiye başlamıştı. Seniha: 
- Biz eve gidelim, değil mi? diye sordu. 

Yine o kısa ve bıçak gibi cevap: - Evet. 
Ve Halit iki kadına da ayni derecede lakayıt, ken

dilerini bırakıp geçti. 
Onun nekada.r kendi canından başka bir şey düşün· 

mez bir adam olduğunu Seniha bu hareketinde bir 
!kere daha görüp anlamıştı. Duyduğu büyük acı, da
marlarında ayni kan dolaşan kızkardeşine kendisini 
a:>iraz olsun, bir dakika olsun yaklaştırmıyordu. Bir· 
den bu hal, sanki muhabbetli bir kardeşmiş gibi Se· 
nihanın içine dokunilu. Ve yüreği öyle kırıldı ki, Ha
lide: "Ne yapacaksın? Metin ol, -aman elinden bir kn.
za çıkmasın!,, gibi bir şey söylemeyi fazla buldu. E· 
vin yokuşunu çıkmıya başladıktan sonra birden 
duıdu, aşuğının karanlığında. gittikçe uzaklaşan, ıufa 
lan adamn görülmez oluncıya kadar, yok oluncıya ka. 
dar baktı. Acaba ölmiye mi, yoksa öJdUrmiye mi gi
diyord!.!? 

Olmek, öldürmek.. Olımenin ıstırabı varsa bile 
bu ıstırap ancak bir lahza sürer, sonra ulu yoklu· 
ğun büyUk huzuruna erişirdi. Halidin bedbaht olma· 
~ı ve sürünmesi için gittiği yerde vurulmasını de· 
ğil vurmasını, katil olmasını istemek daha doğru idi. 

Sonra Seniha birden acı acı gülUmsiyerek omuz· 
Iarmı silkti. Kadınlarm her suçuna göz yuman er· 

-SS-

ekler sanki az mıydı? Bunların bir kısnu fazla 8.şık 
oldukları için aldatılmıya. katlanıyor, hiç bir§ey bil· 
memiş gibi görünüyorlar, bazıları da kanlarını sev
medikleri için onları kıskanmayı bir tenezzül sayı· 
yorlardı. Kanlarının bir suçunu öğrenince ilerisi jçin 
teminat alarak affetmeyi tercih edenler de oluyor
du. Ve Halidin ş~an göbeği, yorgun vücudile bu 
son kısma katılması pek mümkündü. O takdirde ka
rı ile koca boşanmazlardı bile. Hatta belki geçireceği 
korku ve göreceği af Mükerremi kocasına. bağlıya· 
cak, belki artık Mükerrem muti ve muhabbetli bir 
kadın olacaktı. 

Olmek ve öldürmek hülyalarile, Halidin öldUrille
ceğini veya öldüreceğini tahayyül ederek zavallı Se 
niha galiba kendi kendine gelin güvey oluyordu. Bir
den, omuz başında duyduğu bir sesle bu düşUncele

rinden ayrıldı. Şerife kadın, elleri yüzünde, boğuk 
sesler çıkarmaya başlamıştı. OksUrUyor mu, hıçkı
rıyor mu, belli değildi 

Seniha dik yokuşu çıkmakta devam etti. Ve sonraı 
evin kaprsında, hatır ve hayalinden geçmiyen bir 
manzara gördü. Kapının Cfjlğinde, bir dilenci kadar 
zelil ve bir dilenci kadar sakin çömelmiş bir kadın 

gölgesi vardı. Bu gölge tam kapının önüne geldikle
ri zaman birden kalkıp yükseldi ve aneak o zaman 
Seniha tanıdı: Mükerremdi. Mükerrem. Halbuki onu 
bir yabancı delikanlının koynunda eliyle yakalaması 

için Halidi Kapuza göndermişti' 

Ve Halit daha Kapuza vannamışb bile. 
Şu halde, Mahmut Kaptanın evinde karısını bul

mıyacak, memnun dönecek ve "iftiracı!" diye belki 
kendisine hakaretler edecekti. Şu halde yalnız bir 
çare, çıkar tek yol var demekti. Yapılması icap eden 
tıareket şekli beyninde bir şimşek süratile canlandı .. 
Bağırmak ve bir gürültü, bir rezalet çıkarmak, Kom 
şu evlerden hep duyulacak gibi bağırarak Mükerre
min gece yarısı tek başına sokaktan geldiğini, içeri 

gircmiyerek kapı eşiklerinde bekledi<Yini mahalleye 
ilan etmek. Ozaman Halidin haka;etlerine karşı 

' Seniha liizımgeldiği gibi mukabele edebilirdL 
''Evet, doğru. Kapuzda yoktu, onu Kapuzda bula· 

madın. Çünkü yanlış haber almışız. Demek ki sevgi· 

!isi Nüzhet değişmi.5. Fakat hanını karına sor: Nere· 
de imiş, nereden geliyormuş! Bu saatte evde bulun· 
mayışının pek tabii sebeplerden ileri geldiğini isbat 
etsin!" dediği tnkdirde her şeyi kurtarabilirdi. Oyna 
mak istediği oyunu oynamış olur ve hiç değilse adi 
bir mUfteri sayılmaktan kurtulurdu. Lakin, bütün bu 
plan, kafasında bir saniye içinde doğdu ve söndü. 

Hayır, adi bir mahalle kansı gibi buna tenezzül e
demezdi. Mağlup oluyorsa, tamamen yeniliyorsa, bu· 

nu gururla kabul edecekti. KarşıStnda şiımdi tirtir 
titriyen Mükerreme gözlerinde istihkarla bakarken 
en tabii sesiyle dedi ki: 

- Misafirliğe mi gitmiştin? Niye anahtar alma· 
dm gözüm? Aksi gibi benim de misafirliğe gidece-

Ve odasında elektrik dUğmesini çevirdi. Knnape
yc oturarak Halidin dönüşünü beklemiye koyuldu. 

Mart sabahının kirli aydınlığı camlarda belinme
ye, camların ardındaki gece ağarmaya b~lamıştı ki, 
daha bekliyordu. Halit hala gelmemişti. 
Şirkete dönmüş olabilirdi. Kendisinden şüphe ede

rek Kilimliye gidiyorum diye yalan uydurduğunu bel 
ki Mükerreme· söylemiyecek ve evini yıkmak isteyen 
kardeşini kansından belki habersiz cezalandıracaktı. 

XXVII 

Kapuzun ağaçlıklar ortasında Karadenizin ninni· 
sile uyuyan birkaç eski evinden ancak birinin pence· 
relerinde ışık vardı. Sağ eli pantalonunun arkasında 
ki rüvelveri tutarak, Halit oraya doğru yürüdü. Fa
kat bu rüvelveri mahsus almış ta değildi. Zongulda-

ğn geleli kasabadan bir saat süren ocağa sık sık ve 
gece glindüz gidip döndüğü için, silah taşımayı esa· 
sen 8.det edinm~ti. Mükerremin yüzüne tükürdükten 
sonra kendisini orada bırakıp dönecekti. Ve ondan 
kaçıp gece yarısı dostuna giden bu namussuz kadına 
karşı hemen yarın açmıya. mecbur olduğu boşanma 
davasını da daha düşünmüyordu. Fakat sanki karşısı 
na her adnnda. büyük tehlikeler çıkacakmış gibi eli 
hep rUvelverini, esasen cebinde bulunmasa mahsus 
almak hatırına gel.miyecek olan rovelverini tutu
yordu. 

(Arkası var) 
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BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

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

!~ONUN MESELELERi] 

Dek uzlar 
ispanya işi bir buçuk seneye yakın 

bir zamandanberi devam ediyor. Bu
nun halll, "Looıdra Ademi Müdahale 
Komitesi,, ne hava.le edllmiştl. Tek 
lUilletler CemiyetinJn yamlanmı§ ot.o

ritesl bUsbUttiu. sarsılmasm diye. A· 
demi Müdahale Komitesi. passif ma
nada da olsa, bir rol oynıyabümJştlr. 
Mesela, ispanya lhttıi.fmm btttön Av
rupaya sirayetine miııl obmlştur. 

Ok)fANU» 

- FA~İST PflVLETL Elt . 
9 S OV YE~ R. us y /1 

~ loe MOKRA3İlER,.1 

TAN 

Okuyucu 
mektupOaıro 

Bina Vergisi Niçin 
Kabul Edilmiyor? 

Bayazrtta Çargıke.pıda Tiyatro cad 
desinde 13 numarada Ekrem Topal· 
oğlu yazıyor: 

"FeriköyUnde Cümhuriyet mahal· 
lesinde Ergenekon caddesinde 54 -
56 - 58 numaralı bina ve dükkanla
ra ait bina vergisini şubeye götürdük. 
Bize, çöp ve fener parası verilmedik .. 
çe bina vergisinin kabul edilemlyece
ğinl bildirdiler. Halbuki, istenilen çöp 
ve fener parası dükkanlara aittir ve 
hepsinde de kiracı vardır. Sonra bun
lar bekayaya bırakılmadığı gibi dük
kanların icar bedelini haciz suretile 
de tahsiline imkan vardır. Ayn bir 
hesapta bulunan bina vergisinin yal
nız bu ştJbece kabul edilmeyişi hay
retimizi uyandırdı. Acaba, bunu icap 
ettiren başka sebepler mi var?,, 

• • 

Sular idaresinin Halktan 
Aldığı Fazla Paralar 

Şimdi U:r.ıa.k Şark lhtili.fmda böyle 
bir vazifeyi dokuzlar kooferaıısı U7.e
rine alacak ve bunu ya devamlı bir 
surette yapacak yahut herhangi bir 
komite tayin ederek ileride ve icabın
da yeniden toplanmak üzere dağJ.la.. 
ca.ktll'. 

doksanını rahcltsız eden 
Üeküdarda Paşa.limanında 99 nu

maralı evde oturan Rif at isminde bir 
okuyucumuz, Kadıköy ve Üsküdar 
havalisi Sular idaresinden şikft.yet e
derek diyor ki: 
"- Şirket, belediyeye geçtikten 

sonra saat kirası, açma parası ve sa
ire gibi birtakım fuzuli masrafların 
kaldırılacağını duyarak sevinmiştik. 
Ha!~uki ~yle olmadı ve eski vaziyet 
degışmed.i. Son olarak ödediğim su 
borcumun makbuzlarına göre fuzu
li olarak alman paralar şunlardır: 

Dokuzlar anlaşmesı, Uzak Şarkta.
ki beynelmilel menfaatleri tanzbn et
mek üzere girişilmiş bir te~ebbüstü. 
Japon - Çin lhtiliüiyle bu anlaŞJD8r 
om 7 inci ımddesi arasında bir mti-

ııasebet göriilmektedir. Şöyle ki U
zak Şark ve Çin statüsüne i\riz olabi
lecek herhangi bir değişikliğin, an
laşmayı tınza edenlerin toplanıp gö
rüşmelerini derpiş etmektedir· 

Fakat konf enıJJSDl asıl manası, 
Dokuzlar A.nlaşm.ası dediğimiz jüri· 

dik vesikamn, kendine fili bir tatbik 
fırsatı ,·eren ilk hi.dise de, müessiri
yetini dooemesi ve bu suretle, anlaş
mayı imzalıyan iıki devlet arasında 
zuhfır etmiş olan ihtilafın bir jüridik 
prensipe ve "proeooure,, e raptedile
bUmesidlr. 

Çünkü, ihtil&.fı Milletler Cemiyetin
de halletmıye inıkiiııı yoktur: Japon-

.. _...=..-- ri~..i.·- A..,---- -••-*:IA• .r......_. 

miyeti.ni küçük düşürmek tehlikesi 
mevcuttur. U!:Wıcü bir şahsın müda
halesini ise, Japonya peşinen reddet
rnekte ve davaınm yalnız kendisi ile 
Çlın a.ra..<nnda olduğunu ileri sürmek
tedir. Oyle ki Dokuzlar ~masını 
ele almak, ihtilafa kanşmanırı yeg&
ne ~aresidir. Malfıın; kollektif ve si
lii.lııı Yahut sanksyoo.ıu bir müdahar 
le her r.aman habra gelebilir. Fakat 
bunun ılçin de hukuki bir esas ve çı
kış noktası lazımdır. 

Br.uxeUes'de topla..DS<'8k olan kon
feransa, Japonya.nm gelmesi beklen
ınr,or. ~lmezse, tabü booa göre bir 
.. proeOOure,, takip edilecektir. Had
dizatlnde, bu mesele, henüz başla

ınaktadır. Daha çok hem de çok uzun 
sürebilir. 'Yaşı benzemestn, bu husus
ta., :Londra Ademi Müdahale Komite
&lnl de gerilerde bll'akacağı besbel-
lidir. Fakat bundaki gaye de, hadise
nJın enıretiği revizyon'u kabul edere.ık 
bu faydayı elde eden tarafın eU.nden 
birtakrm yeni hukuki •~~'Lh"tl k parmaktır. .._... u er <>-

Burhan BELGE 

B irkaç gün sonra Brükselde 
toplanacak olan dokuz dev

let konferansı, dünyada muhtelif 
siyast'itikatlara sarılan devletlerin 
kuvvetlerini ölçmek için bir vesile 
teşkil edecek. Çünkü beynelmilel 
her diplomatik konferansın arkasm 
~a, sulhün kansız bir muharebesi, 
ıktısadi, askeri kuvvetlerin· nüfus 
~~rlığının, imperatorluklar' genişli 
ğinlıı, siyasi ve dü9ünüşlerdeki kud 
ret ve azmin boy ölçüşmesile teza.
hUr eden bir muharebe vuku bulur. 
BUyUk harbi takip eden 11eneler 
zarfında devam eden bu gizli harp 
yüzUnden beynelnıllel alanda dU
şilnceler uygunlaşamamış, demok· 
rat devletler fal}istlere karşı bir 
cephe teşkil edememişlerdir. Fakat 
yine bu devrede, Amerika Cümhur 
reisinin geçenlerde söylediği nutuk 
ta anlattığı gibi, dünyanın sulh is
ııyen, rakat insa.nlığın ancak onu 
tarafından mütemadiyen rahatsız 
edilen yüzde doksanı arasında ımak 
sat birliği kuvvet bulmuştur. 

Bloklara ayrılış: 

O ünya vaziyetinde göze çar
pan ilk nokta, milletlerin 

bloklara aynlışıdır. Bu bloklara iş. 
tirak edenler siyasi telA.kkiler ben
zerliği gibi gevıtek bağlar, yahut 
karşılıklı menfaat gibi daha sağ. 
lam rabıtalarla biribirine bağlıdır. 
Bu ayrılışta Almanya, İtalya ve Ja
ponya gibi kendini nahak yere her 
şeyden mahrum edilmiş sayan dev
letlerden müteşekkil, fakat mUteca 
viz ekalliyet, bUtUn dünyanın hu
zurunu altüst edi;yor. Faşist ideo
lojisine bağlı olan bu devletlere mu 
hali! olan Uç bUyilk demokrasi A
merika Birleşik ~huriyetleri, 
Britanya tmperatorlugu, ve Fran
sadır. Bunları, demokrasi idealleri 
bağlamakta ve aralarındaki müşte
rek menfaatler günden güne büyü. 

mektedir. 
Siyasi "felsefesinin komünizm ol-

K ması yüzünden faşistliğe karşı ge-
M. emalpa,ada Ocak len ve bu yilzden demokrat bloka 

Kongreleri Başladı bağlı görünen, fakat diktatörlükle 
M. Kemalpaşa. (TAN) _ Parti o- idare olunduğu ve sermayedarlık l

cakrt~tongrk.eleri başlamıştır. nçemiz lemini hor gördüğü için bu bloka 
pa ı eş ilatındaki 122 ocak ve 17 mensup sayılınryan bir devlet da-
}<aınunun kongreleri birincikA.nun so- ha vardır ki 0 da Sovyet Rusya-

nuna kadar bitirilmiş olacaktır.. drr . 

Jlçe ~ongresi nizamnameye göre iki Diğer milletler~ 
yılda bır yapılacağından bu sene ya---------
pılmıyacaktır.. O ünyanın diğer milletleri bu 

M .. ~emalpaşa (TAN) _ Belediye ayrılıkta t!li bir rol almak-
rneclısı fevkalade olarak toplanmış tadırlar. Bu milletler hük<imet şe
ve kasabamızın elektrikle tenviri isi- killerine, senpatilerine ve menfaat-

. mü k · !erine göre ya faşistlerin sırasına, 
nı za ere etmiştir .. Neticede, Na- f f' V k" l yahut ta demokrasilerin tara ına 
ıa e a etince musaddak proje mu- katılmaktadırlar. Bunlar bir araya 

cibince 80.000 lira bedell keşifli elek- gelseler, dünyadaki kuvvet mUva
trik tesisatının şimdilik yarısının yap zenesini ellerinde tutabilirler, fa
tırrlrnasma akrar veri1miştir. kat aynlıkları ve biribirlerinden u-

E'csiltmeye konulan tesisatın ihalr zak olmaları yüzünden bunu yap
si 8-ll-937 pazartesi günü yapılacak- malarına imkan yoktur. 
tır. Bu blokların kuvvetleri yarınki 

--.... o~--

Karabiga Belediye 
Reisi Değiıti 

Karabiga, (TAN) - Belediye Re
IBi ~1:ehmet Istanbullu istüa etmi1;11 

yenne komisyoncu Salih seçilmiştir. 

tarihin hayati bir alaka ile bağlı 
olduğu bir meseledir. Bir milletin 
ve milletler grupunun kruvvetini 
tesbit etmek çok güçtür. En ince a
raştırmalar bile bir milletin veya 
milletler grupunun morali, psokolo
jisi, ırki ve milli hususiyetleri gibi 

yüzde onu! 

millt kudretinden ayırt eclilemiye
cek derecede mUhim olan lmilleri 
kavrayamaz. Yalnız askeri kudret, 
iktısadi kaynak, nüfus ve mesaha 
gibi maddi lmiller kati bir surette 
tesbit olunabilir. Askeri kudret 
bahsine de birçok !miller karışı-
yor. 

.ı:vızamı orauıar DKKOnınaan en 
başta gelenler, tali milletlerdir. 
Sovyet Rusya ile demokrat üçler, 
terbiye görmüş askeri kuvvetler ba 
kıınmdan da t8Ji milletler başta ge 
lir. Ve Sovyet Rusya ile demokrat 
üçler bunları takip eder. Tayyare 
kuvvetleri bakımından faşist dev
letler, demokrat devletlerden biraz 
ilerdedir. Deniz kuvvetlerine gelin
ce demokri.t devletler, diğerlerinin 
hepsine faiktirler. Fa.şist devletler 
bunları ve tali milletler de faşist
leri t.o.kip etmektedir. 

I ki taralın nülrnu: 

D Unya bloklannm nüfusu ba 
kınımdan tasnifi Mister 

Ruzvelt tarafından söylenen aöze 
hak verecek mahiyettedir. Dünya 
nüfusu iki milyar olduğuna göre, 

(Japonya ve Ita1ya müstemlekeleri 
nin nüfusu da dahil olmak üzere) 
faşist devletlere tabi olanların u
mumi yektinu 252,000,000 tutmak
tadır. Amerika Birleşik Cümhuri
yetlerinin, Britanya imperatorluk
larının ve Fransanm bayrağı altın
da yaşıyanlarm yekfuıu ise 733 mil 
yuna varıyor. Bunlardan başka 160 
milyon insan Sovyet Birliğinde ya
şaımakta, ve bunlara dünyanın dört 
tarafında komünistliği kabul eden 
beş veya on milyon ilavesi icap et
mektedir. 

!ki tapffm elindeki arazi nazarı 
d.ikkate alınacak olursa o zaman fa 
şıst veya mutlakıyet,..; tarafın ken-
di . . . ~ 

m mçın mahrum saydığı tavaz-
zuh eder. Bu mutlakıyetçi üç dev
letin ~ütün arazisi 2,297,848 murab 
ba _mıJ genişliğindedir. Demokrasi
lenn ~enişliği ise 21,923,477 murab
~~.mil ve Sovyet Birliğinin geniş
ligı de 8,144,2828 mil tutmaktadır. 
B~ndan başka tati milletler de 25 
~yo~ mil araziye sahiptir. 

. ptıdai maddelerle gıda maddele 
rı ~akrmından iki tarafın istihsali 
vazıyeti biraz daha aydınlatır. A-

---~-__.:, ________________________________ _ 

Binbir Çeşit Tayyare 

Tayyare çefİtleri gittikçe çoğalıyor. Bilhcuıa harp havacılığı 
Y~ni çefit tayyarelerle çok zenginlefiyor. Bu reııimde, /ngiliz hav~ 
lılolannın muhtelif çeıit tayyareleri bir arada görülü.yor. 

merika, Britanya ve Fransa 2 mil
yar 137 milyon beygir kuvvetinde 
istihsal yapmakta, buna mukabil 
Itaıya, Japonya ve Almanyanın is
tihsali bunun ancak dörtte biridir. 
Rusyanm istihsalatı ise 148 milyon 
beygir kuvveti yapıyor. 

Gıda maddeleri: 

Amerika ile Sovyet Rusya gı
da maddeleri bakımından 

hiç bir kimseye mühtaç değildirler. 
Fransa da aşağı yukarı ayni va
ziyettedir .. lngiltere adalan gıda
larının yüzde kırk dokuzunu hariç· 
ten almıya mecburdur. Ve bunu In 
giliz dominyonlan temin eder. Ja
ponya, gıda bakımından kimseye 
muhtaç değildir. İtalya da aşağı 
yukarı ayni vaziyettedir. Almanya 
mtlhtaç olduğu et, patates, ve yağ 
lan bu devletlerin biri derecesin
de istihsal edemiyor. 

Almanya, Italya ve Japonyanm 
en büyük ihtiyaçlarından biri, yağ
dır. Japonyanm kifi derecede lba
kırı vardır. Fakat Almanya ile Ital 
ya bu maddelerden mahrumdur. 
Bundan başka Japonya ile Alman
yada kurşun yoktur. Almanya kib
rite muhtaçtır. Bu devletlerin UçU 
de pamuk ithaJ ederler ve ltalya 
müstesna olmak üzere UçU de alü
minyom ihtiyacındadırlar .. Alman
ya hayati değerde olan 22 madde
ye, Italya 15, ve Japonya 14 mad
d~ mühtaçtır. Tali milletler bu ih 
tiyaçları temin bakımından büyük 
bir ehemmiyeti haizdir .. 

Ticaret mukayeıe.si: 

T icareti de milli kuvvet ölçü
sü olarak ele aldığımız tak

dirde iki tarafı bu bakımdan tet
kik etmenin neticesi §Udur: 
Amerika 11 10 
Britanya 21 22,5 
Fraıısa 7 8,5 

Yekun 99 41 
Almanya 9 8 
ltalya 3 3 
Japonya s 3 
Yekfuı 

Bloke 15 14 
Bundan demokrasiler tarafından 

yapılan ticaretin diğerleri tarafın
dan yapılan ticaretin iki Uç misli ol 
duğu tavazzuh eder .. Sovyet Rus
ya da dahil olduğu halde dünya
nın diğer kısımları bütün dünya ti 
caretinin yüzde kırk altısını yap
maktadır. 

1 - Üç ayda 90 kuruş saat kirası 
alınıyor ki, senede bu nam altmd& 
albonelerin ödedikleri para 360 kurıı
eu bulur. 

2 - Ücreti maktua namı altında 
ayrıca bir para almıyor. Bunun, ne
ye karşılık olarak tahsil edildiği belli 
değildir ve senede 50 kuruş tutar. 

3 - Kesilen suların açılması için 
ötedenberi alınmakta olan l50 kuruş 
açma parası da yeni idarece eskisi 
gibi tahsil ediliyor. Halbuki, elektrik 
saatlerinin açılması için halktan alı
nan ücret fuzult görülerek kaldml
mışken, belediyenin idaresinde bulu
nan böyle bir müessesenin abonelerin 
den bu nam altında ücret istemesf 
doğru mudın? 

Bu hususta alA.kadarlarm nazan 
dikkatlerini çekmenizi rica ederiz." 

• 
Tatil Yapmıyan lıçiler 

Maltepe Tütün Islah Enstitüsünde 
çalışan işçiler namına gazetemize 
gönderilen mektupta deniliyor ki. 

.. t k • - ş a.nunu, cumarteei günleri 
saat 13 ten sonra ka.palı bulunan mü
e~selerin iş~i!~rine de tatil yaptıra.. 
cagını emrettıgı halde biz bundan . 
tif ade edemiyoruz. Şimdiye kad: 
yalnız 'bir hafta tatili yapabildik, 0 
kadar .. 

Bu mesele etrafında alakadarlarm 
nazarı dikkatini çekmenizi saygılan 
mızla rica ederiz.,, 

• 
Cevaplar~mız 

Samatyada Sancaktar Hayrettin 
mahallesinde Tekke sokağmda. 7 /2 
numarada Behçet Uzcana: 

"Getirmeyi arzu ettiğiniz radyo ma 
kineleri, Almanya ve Holanda emte
ası için olduğu gibi, saydığınız diğer 
üç memleket için de tenzilattan isti
fa.de edebilirler. Yani Yugoslavya, ts
veç, ve Macaristan mamulatı da, güm 
rüklerimizde en ziyade mazharı mli
saade memleket muamelesi görmekte 
dirler ve radyo makineleri, kilo ha,.. 
şma beş lira değil, iki lira gümrüğe 
tabi tutulmaktadır., 

• 
Feriköyünde Ergenekon caddesin

de 68 numarada Besim Şahinlere: 
"İsteğiniz tamamen haklı ve ye

rindedir. Radyo pragrammın intizam 
la _neşri imkanları temin edilmiştir. 
Alakanıza teşekkür ederiz . ., 

Iki tarafın ithalatı ile ihracatı 

şöyledir: 
Uç demokrat devletin ithalAtı 4 .. R~mazan Yaklaıtı 

milyar 978 milyon 500 bin, ihracatı Önumnı:deki cuma günü Ramaza!J-
4,345,600.000. Uç mutlakıyetçi dev dır. ~vkaf idaresi hazırlıklarım bitir. 
Jetin ithlii.tı 1,408.300,000, ihracatı mek üzeredir. Büyük camilerde hal-
1, 709,000,000. Sovyet Rusyarun ka ~ini v.aazlarda bulunacak hatipler 
ithalatı 124,000,000, ihrl.i.catı 189 t:sbıt edılmiştir. Ramazanın gelmesi 
milyon. Diğer devletlerin ithalatı tııyasada tesirini göstermis iftarlü 

3,186,000,000, ihracatı 5,213,000,00G '!!v~e~z!!!!alı~ir"!'!e!!!!s!!!!a!!!'tı~ş"'!'la!!!!rı~a!!!'rt!!!'m!!!ı!!!'ş!!"tı!!!'~ ·~· ~!!'!"""'"""I 
Demokrasilerin milli serveti di-ğerlerine son derece faiktir. Ame· ~ir. Bunlar iktısadi bakımd~ 

rika dünyanın en zengin devletidir gerlerinden daha sağlam, coğrafya 
Ingiltere ise Avrupadaki rakipleri- bakımından, dünyanın en mühim 
n~n ~erhangisinden daha çok zen. den~ Y~.llarına hakinı, ve servet, 
gındır. a:,azı .. nufus, tabii kaynaklar, en-

Demek ki bütün amiller bakımın dustrı kabiliyeti bakımlarından bir 
dan vazivet demokratlar lehın· d""· cüceye nisbetle bir dev vaziyetin-

... dedirler. 
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Fikret Macar mütlalilerinin arcuııulan fÜtünü kaleye gönderiyor 

Macarlar Burada da Galıp 

lstanbul Muhteliti Dün~·ü 
Maçta 3 • O Yenildi 

Evvelki giln Ankara mubtelitini 
6-2 mağlup eden Macar B milli takı· 
mı dün ikinci maçını Kadıköy sta
d nda Istanbul muhteliti ile yaptı 
ve bunu da rahat bir oyundan son
ra 3-0 galibiyetle bitirdi. 
Havanın sabahleyin yağmurlu 

olması yüzUnden saha tenha idi. 
Kapalı tribünler nisbeten dolu, a
çık tribünlerde ise ancak beş altı 
yüz k~i kadar seyirci vardı. 

Saat 15 te siyah don beyaz f or
ma giymiş ve göğüslerinde milli 
armalanm taşıyan Macar takımı 
mahaya çıkarak halkı selamladı. 

Biraz sonra kırmızı forma beyaz 
don giymiş istanbul muhteli de sa
hada göründü. Mutat olan mera
sımden sonra her iki taraf günün 
hatırası olarak biribirlerine bay
rak verdiler. 

Macar B milli takımı: Çikoş -
Veber, Fekete - Gombgötö, Ba
loy, Salayi - Rök, Turay, Kiso
lagi, Bihami, Horvat. Bu takımda 
kaleci sol müdafi, sağaçık ve 
sağiç A milli takım oyuncusu .. 

Istanbul muhteliti: Cihat - Fa
nık, HüsnU - M. Reşat, Salim, 
Eşfak - Niyazi, S lihattin, Bü
lent, Fikret, Orhan. 

lk dakikalar 

Cihadın mi;,1 laan 

leye havale ettiği topu soııç ye
tişerek durdurmadan sol zaviye
den içeri attı. 

şekli almıştı: Niyazi, Naci, Bülent, 
Bülent, Fikret .. 

Oyuna muhtelitin akınile baş
landı. Rüzgar Macarların lehine e
siyordu. Dk devre hemen hemen 
hiç pas alamıyan Niyazi santrha
fa Rızanın getirilmesile pas almıya 
başladı ve takımımız oyun üzerin
de nisbeten müessir olmaya ve sağ 
taraftan hücumlar yapmaya baş
ladı. 

M acarlann luılıimiyefi 

Devre baştıyalı henttz on 
dakika olmuştu ki, İstanbul 
muhtelitinin hakimiyeti devam e
diyor ve oyun Macar nısıf saha
sında oynanıyordu. Bu sıralarda 
Bülent iki defa müsait vaziyette 
yakaladığı topu kullanamadı. 

15 inci dakika oyun yine Macar 
lann hak~miyeti altına girdi. Ge· 
rek havadan gerek yerden topu 
istedikleri gibi kullanan Macarlar 
bizimkilerin müdahalesine imkan 
bırakmadan oynuyorlar ve kendi
lerini hiç sıkmadan topu istedikle
ri yere gönderiyorlardı. Bizimkiler 
~ok ğUzel yer tutmasını bilen Ma
carların karşısında bütün enerji
lerini sarf etmek mecburiyetinde 
kalıyorlardı. 

On dakika kadar kalemizi çent· 
ber içine alan Macarların çektik· 
leri şiltler müdafaanın en muvaf
fak oyunculan olan Cihat ve Fa· 
ruk tarafından iade ediliyordu. 

( Arkasl '7 melde) 

Santrhal Raa, bir Macar akınını kamiye ~ıııyor 
.............................. 
1 lzmitte Bir Maç 

hmlt, Sl (Hususi) - Istan· 
buld811 gelen BlW KlübU ile lz
mlt ldmanyurdu arumda bu
gün burada çok kplp!.Jık bir 
halk kütlesi önttncle bir futbol 

Kuleli Lisesi 
Atletizmde 

... f~~~J Şampiyon Oldu 

Macar kaldine yaptığımız akınlardan bir enatantane 

Kaleci bir •olü daha kurtardı 

Bir hafta evvel başlıyan ukerl 1 

mektepler atletizm şampiyonluğu. 
nun son müsabakalarına dün sa
bah Fener stadında devam edllm.if 
ve her zaman olduğu gibi Kuleli a
çık bir sayı farkiyle askeri liseler 
atletizm şampiyonu olmuştur. 

Müsabakalar büyük bir intizam 
içinde devam etmiş fakat hava yağ
murlu ve pist çamurlu olduğu lc.;ln 
tespit edilen dereceler atletlerin 
kıymetlerini göstermekten -a. 
kalmıştır. Alman cıereceıeı1 BU~ 

yazıyoruz: 

400 Metre: 
1 Mehmet (Deniz) 57,6, 2 Sacl

rettin (Kuleli), 3 Halit (Deniz), 

4 Abbas (Kuleli) 5 Şehap (Kule
li) 6 Merih (Deniz) 

1500 Metre: 
1 Abdullah (Kuleli) 4.48.9, 2 

Fethi (Maltepe), 3 Reşat (Kuleli), 

4 Süleyman (Kuleli), 5 Mur.affer 
(Maltepe), 6 Necmi (Deniz). 

200 Metre: 
1 irfan (Deniz) 24.6, 2 Halit 

(Kuleli), 3 Necati (Maltepe), 4 Ser
met (Deniz), 5 Taci (Maltepe), 6 
Etem (Kulelı). 

Ytiksek Atlama~ 

1 Galip (Kuleli) 1,65, 2 Taci (Dl 
niz), 3 Kemal (Kuleli), 4 Mehmet 
(Deniz) 5 Taci (Maltepe), 6 Muh
terem (Maltepe). 

Saat tam 15,10 da Suphinin ha
kemliğile Macarların akınile oyuna 
başlandı. Müdaf aamızda kesilen 
bu hücuma sol taraftan mukabele 
etmek istedikse de Macar sağ ha
fı bu akına mani oldu. 

3 Uncü dakika merkezden tehli
keli bir hücum yapıyoruz. Salahat
tin çok müsait vaziyette olan Fik
rete topu geçirdi. Fikretin yakın
dan çektiği şütü kaleci yakaladı. 

Macarlar artık adamakıllı haki
miyeti almışlar ve bizimkilere o
yunlarını kabul ettirmişlerdi. Bir 
dakika sonra kalemiz yeni bir teh
like geçirdi. Kaleci ile karşı kar
§Iya kalan santrforun çektiği şütU 
Cihat mükemmel bir plonjonla kur 
tardı. 

28 inci dakika lstanbul muhteli
tinde bir canlılık gözUkmeğe baş
ladı. Soldan yaptığımız bir akım 
ancak kornerle durdurabildiler. Çe
kilen korner Bülendin kafasından 
avut oldu. Bu sırada Macar kalesi 
yakınında fa vl oldu. Salihattinin 
çektiği frikik avut oldu. 

Tekirdağlı Hüseyin Son Barutgücü 

D k•k d S h Ç k d Sahasında 

OWle: 

1 Bülent (Deniz) 10.45, 2 Orhan 
(Kuleli) 3 Ziya (Kul~), 4 Tacl 
(Deniz), 5 Necmi (Deniz), 6 Ha

san (Kuleli). 

Mlikemmel bir oyuncu olan sağ
açıklan vasıtasile kalemize tehli
ke oluyorlar. Yaptıkları hUcum
lar hemen hemen, sağ taraftan o
luyor. 

8 inci dakika Orhanın kale çiz. 
gisine kadar götürerek geriye or· 
taladığı topu uzak mesafeden Fik· 
ret durdurmadan kaleye gönderdi 
ise de kaleci kurtardı. 

12 ind dakika soldan yapılan 
bir Macar akınım kornerle durdu
rabildik. Çekilen korneri Faruk 
kafa ile iade etti. Bu dakikadan 
it baren Macarların oyun Uzerin
deki hakimiytleri gözükmeğe baş
ladı. Kalemizi sağlı sollu tehdit e
d yor ar. Santrhaf oyuncUı.'llUZ bir 
tür'ü muvaffak ol mıyor ve Ma
carlar bundan 'stifade etmesini 
çok güzel biliyorlar. Bu sefer hü
cumlar merkezden yapılmağa ba§
ladı. 

Ilı Macar •olü 
17 nci dakikada merkezden yap

tıktan bir akın kalemizin önllntl 
kanştırdığı 1Jırada santrha.fm ka-

ikinci Macar golü 
35 inci dakikada yine merkez

den yaptıkları bir hücumda yer
den ve çok hesaplı paslarla ilerli
yeı;. Macarlar büyük bir sUratle 
kalemizin önUnU buldular. Bu sı
rada uzun bir pas alan solaçıklan 
Faruğun mlldahalesine rağmen sı
kı bir şiltle topu ikinci defa olarak 
muhtelit kalesine soktu. 

42 ind dakikada merkezden yap 
tıklan bir hücumda Hüsnünün ıs
ka geçmesi kalemizi üçüncü bir 
gol tehlikesine soktu ise de Ma
car muhacim acelesinden topu a
vuta attı. Ve ilk devre bu vaziyet 
değişmeden 2-0 Macarların gale
besile neticelendi. 

ikinci devrede muhtelit takımda 
değişiklik yapılmıştı. Santrhaf Sa
limin yerine Rıza, Sallhattinin ye
rine Naci, Orhanın yerine de BU
lent girmiş ve muhacim hattı ,u 

a ı a a a aya ı ma 1 Dünkü Maçlar 
DUn mühim bir güreş maçı sey

redecektik .. Biliyorsunuz ki, Hintli 
pehlivan geçen gün Mülayimle gü
reşti ve 26 dakika g;bi kısa bir 
müddet içinde tuşla mağlflp oldu. 

Bunun üzerine Türkiye serbest 
güreş başpehlivanı Tekirdağlı Hü
seyin hem Hintliye, hem de Müla
yime meydan okudu. Tekirdağlı HU 

seyin dün Taksim stadyomunda ön
ce Hintli pehlivanla güreşecek ve 
bunu yendiği takdirde de Mülayi
me karşı çıkacaktı. Yani bir gün
de iki iddialı maç ... 

Dün güreş merakhlan, Kadıköy 
stadında mühim bir temsili maç ol 
masma rağmen, Taksim stadım dol 
durdular. 

Maç saati gelmişti. Fakat Tekir
dağlı mindere bir türlü çıkmıyor
du. Halk hayli sabırsızlandı, bu g~ 
cikmenin sebebini sordu. Bunun ll
zerine anlaşıldı ki, Tekirdağlı ile 
bu gftreşleri tertip edenler araam
da son dakikada para meselesin
den bir ihtilaf çıkllllf, Tekirdağlı is-

tediği parayı alamadığı için sahaya 
çıkmaktan vazgeçmlttir. 

Asıl kabahatin kimde olduğunu 
bugün araştırmıya ve okuyucula
rımıza blldirmiye çalışacağız. Fa
kat, halkın çok ali.ka duyduğu gü-
reee karşı, böyle yanm yamalak 
tedıbirler yUzUnden can ııkıcı va· 
ziyetler hbıl olmamasına meydan 
vermemek llzımdır. 

Diğer taraftan son dakikada öğ 
rendiğimize göre, Tekirdağlı ile 
maç organizatörleri arasında para 
meselesi esasen katt bir şekilde 

halledilmemiş bulunuyordu. 
- n 

Taksim Stadı Kupası Maçı 
Taksim stat mUdürlUğU tarafın

dan tertip edilen kupa maçlannm 
dömi finali dün sabah stadyomda 
Kurtuluş ile Arnawtköy arasında 
yapıldı. İlk devreyi müsavi bir o
yundan sonra 2-2 berabere biti
ren takımlar ikinci devrede galibi
yeti lehlerine çevirmek için bütün 
enerjilerile oynadılar ve Kurtulu-

Her hafta olduğu gibi dün de 
BarutgUcil sahasında bUyUk bir 
kalabalık önünde müteaddit fut-
bol maçları yapılmıştır. 

Dk mac.;ta Barutgilcü genç takı

miyle Bakırköy gençleri karşılaştı
lar. Ve 3 - 1 BarutgUcü genç ta

kımı galip geldL 
lkiııci maç Halıcıoğlu Idmanyur

du ile BarutgUcü B takımları ara
sında yapıldı. Takımlar müsavi bir 
oyundan sonra 1 - 1 berabere kal

dılar. Uçüncü oyun BarutgUcü A 
takımı ile Halıcıoğlu A takınu ara
sında yapıldı. 

BarutgUcll hakim bir oyundan 
sonra 2 - O galip geldi. 

şun şişmesinden istifade eden Ar
navutköy UstUste yaptığı iki golle 
maçı 4-2 kazandı. 

Bu maçtan evvel Şişli ile Gllneş 
bir antreneman maçı yaptılar ve 
Güneş takımı 7-1 galip geldf. 

Uç adım: 
1 Galip (Kuleli) 12.95, 2 Arif 

(Deniz), 3 Necati (Maltepe), 4 
Hüseyin (Maltepe), 5 Muhsin (Ku

leli), 6 Emin (Kuleli) 

Disk: 
1 Nuri (Kuleli) 30.37, 2 Necmi 

(Deniz) 3 Ziya (Kuleli), 4 Btllent 

(Dtniz), 5 SUleyman (Deniz} 6 Sll
ha (Kuleli). 

4 x 100 Bayrak: 
I Deniz Lisesi takımı 49. 
ll Kuleli takımı 

ID Maltepe takımı. 
Bu müsabaka ile atletizm şam

piyonası nihayetlenmiş ve gec.;en 
hafta yapılan müsabakaların pu
vaniyle birlikte Kuleli 143 puvan 

alarak askeri liseler atletizm şam
piyonu olmuştur. Deniz lisesi ~ 

puvanla ikinci, Maltepe 55 puvanla 

UçUncU olmU§tur. 

Şampiyon Kulelileri tebrik ed~ 
riz. 
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Radyoda 
Muganni 

par. ÇUnkU sanatin verdiği istiğ
rak, bütün ?Qevcudiyeti.ni kaplamış 
ve kendisini esirile,tinniştir. 

Fakat Sadiyi görUnce refikası Ef 
talyayı, Istanbul halkmm perestiş 
edercesine sevdiği bu unutulmaz mu 

Şu Garip 
Dünyada 

Neler Var? 
-<>--

38 Çocuklu Baba 
Almanyada Agust Tile adında bi

ri dUnyanm en çok çocuklu babası
dır. Çilnkil sağ olarak 38 çocuğu var
dır. Valsrod kasabasından olan bu 
Alman 64 yaşındadır ve üç defa ev-
lenmi§tir. 

• 
•um ve fen adamlarmın sana
l te düşkünlükleri, hakikat diln 

yasının dar çerçevesinden kaçarak 
daha geniş ufuklarda dol&§Dlak ~ 
tiyakmm ifadesidir. 1lim ve fen, bi
zi çırılçıplak hakikatlerle karşılaş
tırır. Ve bu çınlçrplak hakikatler, 
gerçi bize yeni yollar açar, yeni ışık 
1ar doğurur, fakat nıhumUZU do
yurmaz Ruhu ancak "ideal" ku
caklar ~e besi~. Ideal ise, hiç bir 
vakit, hakikat maddiyetile karşımı· 
za dikilemiyecek, sonsuz ufukl~ 
daha öteainde, ve dalın& daha ote
Binde kalarak bizi kendisine çeke
cek, görünmiyen, fakat hissedilen, 
anla.ştlmıyan, fakat sezilen varlık· 
tır! 

B azı insanların, hakikatle k~ 
şılaşa karşıla.Şa yüreklen 

katılaşır ve his kaıynaklan kurur. 
Hakikatle kıttşılaşma.k daha başk_& 
insanlann kalbini ve ruhunu bır 
his çağlayanı haline getirir ve bu 
çağlayan kendine bir mahreç ~rar. 
Sanat, bu çağlayanın ifa • 
de edilişidir. If adenin teki~ ~abili
yet ve istidada bağlıdır. Kıını saz. 
la, kimi sesle, k1m.i renkle, kimi mer 
merle, daha başkası. daha başka b1: 
\>asrtayla bu hisSi ifadeye ve tatm.i 

ııe çalışır. 
Bizim radyomuzun avukat artis-

ti ise kalbinde coşan bu çağlayanın 
ifadesini musikide bulımuştur. 

Avukatlık ta doktorluk gibi 
daima hayatın hakiki ha

aiselerile, hakikt iztıraplarile karşı 
i====-_.S::!....bir~ JDeelekür. Avuaktlık üs-

. hayatm ihtiraslarile de karşı 
lqnuya ve uğraşmıya mecburdur. 
Bu ihtlraslann her biri en büyük 
haksızlığı, k~dine mahsus bir man 
tıkla "hak" göstennenin yolunu bu 
lur, hatta bu hakswığı başkş.larmı 
eaışırtacak müeyyideleri ve delille
ri de öne sUrer. Kimi gözvaştarma 

· ~ı~a~. kimi hayatta uğradığı ta 
lihsızlıklerı yana yakıla anlatarak 
kimi dl\ha başka ~aretere başvura~ 
rak ihtiraslannı"hak"diye müdafaa 
~er ve avukatını kandırmak ister. 
rAvukat, hayatın bu acı tecellileri, 
llıtirasm bu zehirli tecavüzleri ile 
mUcadele etmek ve yenmek ıztıra. 
rmdadır. 

Bu mücadele ve milbarezenin ver 
Cti~ yorgunluğu taBavvur ederseniz 
bUtun bu hak ve haksızlık alanın
dan sıyrılarak ve başka bir Aleme 
kavuşarak huzunı orada aramak ll 
znngelcliğini takdir edersiniz. 

Bu huzur llemi, sanatin ufukla
nnda yaşar. Ve avukat Rifat Bay
bars bu aleme kavuşarak teselliyi 
musikinin kanatıannda aram1' ve 
bulmuştur. Kendisi galiba ilim ile 
sanati bi~i?irinden ayırt etmiye alı
§an muhıtın tesirinden kurtulama-
dığı, yahut ilim ile Banalin ikizliği-
ni anlıya.nuyanlarla da arasında 
bir "dava" açmak istemedim için 
müstear bir ad kullanıyor. Biz de 
onun bu arzusuna ancak saygı gös
terebiliriz. 

Bay n;.'.nt Bavbars. mikrofo-
nun onürıde mevki ala.n ar

ti.,.tlerin en kibar s\-:nalanndan bi
rid~. Alnmda zekA., gözlerinde has-
8!\sıyet parlar. Mikrofon ger<i ya
nı!\11 bir hakimdir, fakat Rifatm 
mikrofon karşısmdaki duru-
şunda avul{at tavrı seze-
MP7sin;z. Çiltıkü avukat'ı~ı 

t mamile unutmuş, avukat-
lık dtinvas,ndan tamami1e unklaş
Jn'!'I, ve blitiin dil'l~'ltile, biitiln haz 
ıi10 ve hiitiin zevkile sa.natin kuca
ğına atılmıştır. 

Okuvu~ıınrh bi1gi ıtrlammm ve
kıın ve ciddiyeti ve hisli, içli lnsa
J1l" ınceliği ve rikkati vardır. Oku· 
duğu eserleri itina, nezahet, kıs· 

kanrlıı:?ivle se~tiği besbellidir. 
Arkadaşlarmm ikisinden, yani 

tanbttr Umdı Renk lle Jremen~ Us 
tadı Fahireden, bahsetmlştim. Bu 

~.,,. ""'""~i ganniyeyi hatırı~ y A Z A N : mamak mümkün 
mil? Son aylar i-

Ö R D v 1 çinde tehlikeli bir mer ıza ogru ~ hastalık geçirenBa 

Balık karnında elmaa 
Bugünlerde Almanyada Visteval

tersdorf da bir Alman, bir bakkaldan 
tuzlu bir balık almıştır. Balığı temiz
ledikten sonra yerken içinde kıymet
li bir elmaS bulmuştur. 

• 
J\na, lnz talebe! 

"'""'""' "'"" ~, yan Eftalya, tü

Sanatkar Ü•tat kemani Sadi 

iki sanat şahikasına karşı daha ev 
vel söylediklerimi tekrarlamak ac
z~d~n sakınmak için heyetin diğer 
bır sımasına geçiyorum: Me§hur ke 
man Ustadı Sadi! 

E llnde Baza hakimiyeti bakı
mın.dan sanat sanadidi a

rasında olduğu muhakkaktır. Ve 
kendisi, sanatin muvaffak erlerin
den biridir. Ça.Jıştığı zaman bu alem 
le bağını kesmiş gibi bütün clikka
tı:nı-ve vartıgnu sazraıemme--ıup; 

tar .. Ve maddi bir imlan olmaıktaıı 
ziyade esiri bir varlık gibi göze çar-

(Spordan Mabaat) 

Macarlar 
Burada da galip 

(Batı 8 mcıda) 
30 uncu dakikada tesadüfi ola

rak yaptığımız akınların birisini 
tekrarlıyabildik. Tam çizgi üstün
de Bülende favl yapWar. Fikretin 
çok güzel çektiği frikik direği sı-
yırarak avut oldu. 

oyunun son dakikalan yine Ma-
carların üstünlüğü altında devam 
ediyorsa da bu iş~n. üs~adı olan o
yuncular kendilennı hıç sıkmıyor
lar ve 2-0 lık galibiyetle iktifa 
etm;şler gibi artık fazlasını iste

miyorlardı. 
37 nci dakikada kale önünden 

bir türlü uzaklaştıramadığ'ı.ımız 
topu sağaçıklan vole bir şiltle ka
leye gönderdi, Ciha~ın ~efis bir 
plonjonu ile bu tehlıkeyı atlattık. 

Oçi.incü Macar gol!!_ 
40 ıncı dakikada soldan yaptık

tan bir hücumda açığın nefis bir 
ortasını sağiç kafa ile Ciha~ kı
pırdamasına meydan ~ermıyerek 
köşeden üçüncü defa aglara taktı. 

Müsabaka bu şekil değişmeden 
3-0 Macarların galebesile netice-

lendi. 

Naaıl oynaJJar? 
Macar takımı u~ıumiyet itibarile 

muvaffak oldu. İçlerinde sağ açık, 
merkez muhacim, sağ haf temayüz 
ettiler. Rahat ve kolaylıkla bir ga
lebe kazandılar. Havadan ve yer -
den topa hakimiyetleri çok fazla. 
Topu ayaklannda durdurmadan oy 
namaları ve bunda muvaffak ol -
maları bir:nci meziyetleridir. 

Jstanbul muhteliti en bozuk o
yunlarından birini çıkardı. Takım 
teşkilinde büytik bir isabetsizlik 
vardı. Yapılan iki hazırlık maçın
da muvaffakıyet gösteren Vefalı 
Muhteşemi takıma almamak bizce 
bilyilk hatadır. Muhacim hattının 
Uç ortaamm kale önünde topa se
yirci kalmaları şeref sayısı bile yap 
mamıza mlnl olmuştur. 

kenmez bir hazine olan hayatiyeti ve 
samimi bir dost vefakarlığı ile ken 
disinden aynlınıyan gençliği saye
sinde tehlikeyi atlatmış ve afiyete 
kavuşmuştur. Şimdi nekahat devre 
sindedir. Bu nekahet devresinden 
sonra onu yeni bir doğuş inşirahile 
yine sanat 8.leminde görmeyi uma
rız. 

R adyomuzun avukat artisti 
de doktor artisti gibi san~ 

te hürmet telkin eden bir şahsi
yettir. Radyo yıldızlarnnız ara
sında böyle ilim ve fen adamlarının 
bulunması, sanati seven, fakat, bir 
takını göreneklerin tesiri altında 
sanati ifşa edemiyen kabiliyetleri 
teşvik ede~ek. bir harekettir. Gerçi 
avukat artıstın müstear bir ad kul 
lanması belki genç kabiliyetlerden 
bir kısmını ürkütür, fakat avuka
tm adını saklamakta yerden göğe 
kadar hakkı vardır. Yoksa bizim sa 
nat mabedimiz olan radyo istasyo
nuna kadar onu takip edecek dava 
lar bulunduğu muhakkaktır. Avu
kat artistin müstear isim kulanma 
sı sanat namma bir feragat ve onun 
namına bir tecerrüt ifadesidir ve 
ilcisi de tebcile değer. 

Ustada en sürekli muvaffakıyet 
ler dilerken musikimizin ancak böy
le yüksek elemanlarla ve sanatı sa 
1iat 1çtn yapab f&liBlyetletle Beria 
liyeceğlne inandıiJım d& aöylemek 
isterim. 

Gizli Sevda 
}üzünden 

Bir Cinaqet 
Evvelki gece Feriköyilnde kanlı bir 

hadise olınuş, gi7Ji sevda çeken bir 
adam sevdiği kadının kocasını ağır 
surette yaralamı§tır. Hadisenin taf
silatı şudur: 

A vustralyada Melbum şehrinde 
Bayan Skalioni adında bir kadın şeh
rin bir ilkmektebinde kUçUk kıziyle 
beraber okumaktadır. Bayan Skalio
ni, ömrünün çoğunu ~ide geçirdiği 
için cahil kalmıştır. Kadıncağız cahil 
tikten kurtulmak için, yaşmm ilerile
rnesine rağmen şimdi küçük kızile 
mektebe gitmektedir. 

• Et yerine para 
.Amerikada Mineapolis şehrinde ka 

saplık yapan bir kadın tam dükkanı
nı kapıyacağı bir sırada bir mUşteri 

gelerek et almak istemiştir. Kadın a
celeden, müşteriye tarttığı et paketi 
yerine, diğer bir pakette bulunan 
2000 dolan vemniştir.. Hatuncağız 

müşteriye v~iği bu dolar paketini 
ise bankaya götürmek için hazırlamış 

tı. 

Hint Şairi Tagor 

Çok Ağır Hasta 

Meşhur Hit edıp \'e ~ın Tagoru 

her halde tanıyorsunuz. Nobel mü -

klfatı kaza.nan, bir aril Istanbula gel 

mit olan Hint şairi soıı za.rıanlarda 
ağır hasta yatmaktadır. Gerç.i doktor 
lar, Tagorun sıhhati hakkında cnrlişe 
etmiyorlar, fakat son derece ihti
mahıla tPdaviye ihtiyaç gc;sterdiğini 
de saklıyamıyorlar. 

F.ski komiser muavinlerinden Is
mail isminde biri, yanında MUyeser 
isminde bir kadın ve bir de dostıarın 
dan Faik olduğu halde evvelki akfaID 
bir rakı sofrası kurmuş, hep beraber 
eğlenceye başlamışlardır. Gece saat 
on bir raddelerinde Müyesser için giz 

li sevda çekmekte olan Romanyalı Is
mail Hakkı isminde birlt yanma Deli 
Remzi isminde bir tanıdığını alını§, 
Ismailin kapısını çalDU§ ve içeri gi

rerek hiç yoktan kavga çıkarınıttır· 
Kavga büyümüş Romanyalı Ismail --===---====---=-..:=ıı=--

Hakkmm arkadaşı Deli Remzi ev sa- Gölcükte Hükumet 
hibi Ismaili bıçakla kamından ağır 
surette yaralamıştır. tsmail ŞişJJ ço- Konağı 
cuk hastanesine kaldırılarak tedavi İzmit, 31 (Hususi) - Gölcükte ye-
altına alınmış, Deli Remzi de yakala· ni yapılacak olan hükflmet konağının 
narak adliyeye verilmiştir. temelatma merasimi bugün yapıldı. 

----o----
Hırsız Bir Çocuk 

J.l"aruk isminde biri Usküdarda Meh 
meet isminde bir kahvecinin 70 Ura
sını çalarak savuşmuş, fakat biraZ 
sonra paralarla birlikte yakaıanmış
tır. 

--<>
Metresini Yaraladı 

Kadıkoyde oturan Nimet isırrinde 
bir hamal kıskançlık yüzünden çılta.n 
kavga neticesinde metresi Safiyeyi 
bıçakla kolundan yaralamıştır. 

----<'--

Kaynanasını Dövmüı! 
Dün, Makbule isminde bir kadın, 

kayna.nası Ayşeyi dövmekle suçlu 
olarak cllrmü meşhut mahkemesine 
getiri1ani9 Te suçu sabit görlllerek 
iki gün hapse ve 2:5 Ura para ceza· 
sma mahldlln edflmi3tlr. 

Bl9ada Tayinler 
Biga, (TAN) -inhisarlar idaresi 

muhakemat memuru Hilmi Marti Ça
nakkale inhisarlar idaresi muhake
mat memurluğuna, Balıkesir inhisar 
lar idaresi ziraat memur muavini Fey 
zi Ozeınre B;ga inhisarlar idaresi zi. 
raat memur muavinliğine, Biga inhi
aarlar idaresi ziraat memuru Şevket 
Okutay Balıkesir inhisarlar idaresi 
ziraat memur muavinliğine, Biga or
~ okul mezunlanndan Şükrü Olga, 
Bıga hususi muhasebe arazi varidat 
memurluğuna ta.yin edilmişlerdir. 

Bul9ar Hükümdarları 
Paris, 31 (TAN) - Mütenekkiren 

seyahat etmekte olan Bulgar Kral ve 
Kraliçesi bugün buraya geldiler ve 
akşama doğru Londraya hareket et
tiler. 

7==:ı 

MaJriJ'Je g~İf rami yapan hükUmet ukerleri 

Franco'cular Mal. 
Morlar da Can 
KayCJusuna Düşüyor 

1 Yazan: BELKIS HALIM 1 
Nevyorl<tan : 

B ulunduğum pansiyonda iki 
Ispanyol mWtecisi içın yer 

hazırlanıyordu. Onem Hampslıire 
dağının bir kögesinde yalnız kolej 
mezunlarına mahsus olan pansiy-ın 
halkı heyecan içerisinde, harp için 
den kaçıp gelen iki genç kızı bekli
yordu. Onlar gelmeden bir gün ev
vel, civarın 7.engin halkına bir çay 
veriltii. Kızların pansiyondaki mas
raflarına tekabül etmek üzere bü
tün misafirlerin bir teberıiide bulu! 
malan rica edildi. Ateşten kurtulan 
insanlardan para almak elbette doğ 
ru değildi. 

Ben de hayalen onları karşılı
yordum: "Otomobil kapının önün
de duruyor. içinden basit, sade, 
hatta eskice ve pejmürde kıyafet. 
li, yüzlerinde mücadelenin biltiln 
tarihi ve yorgunluğti okunan, iki kız 
otomobilden intyoi'. Yaralarını del. 
miyelim diye. tual lf'ı"'•ktan ~kini 
yoruz. ispanyanın ı...atemi • eğlen 
ce ve istirahat köşesine de sinmiş 
gibi illh ... " Ve bir gün nihayet ha 
kitakten otomobil kapıya dayandı. 
Fakat içinden Amerikada yazın l.x 

yerlerinde endP.r tesadüf edilen iti 
nalı ve §Ik kıyafetli iki genç kız 
çıktı. Saçlan, en iyi berberlerin e
linden çıkmq, tırnaklan ispanyada 
ölen gençlerin kanlarının rengin
de... Yüzlerinde üzüntü ve felake

tin verdiği ağır başlılık ifadesi ye

rine Transatlantikteki güneş banyo 

larının yanık, bakır rengi ve arka
sını büyük malikanelere ve para sü 

tunlarına dayamış insanların rahat 
lığı var. Hangi taraf~.,n olduklarını 
sormıya lüzum yok •.. Apaçık. 

·, kinci akşam milli kıyafetle-
i ni giydiler. Dansettiler, ar 

monik çaldılar, halk şarkılan söy
lediler. Durmadan avdan, tenis oy
namaktan, yijzmekten, eğlenceden 

bahseden ve gelecek sene Amerika 
da kimya okumayı düşünen bu iki 
lspanyol asilzadesile lspanyadan 
konu~mak hiç te tehlikeli de'ğildi. 
Paraya, UzüntUye ya kanıksamışlar 
dı, yahut ta barut kokulan onların 
malikanelerinin duvarlarını ve kilo 
metre' .. ?'ce arazileri11; aşıp onları 
bulamamıştı. 

"Beynelmilel dahili bir harp !,.~ 
risindeyiz, diyorlar. Başlangıçta bi 

fena gidiyorduk. - bereket 

vc.:-ı:ı;n Almanlarla, Italyanlara.. On 

lar imdadımıza yetitti. Bugün so
kaklarda Ispanyoldan çok Alman, 
Italyan var •. Karşı tarafa da Fran
sa ile Rusya yardım ediynr. Ve bu 
dutta bizden çok onl"'" çarpışıyor. 

H arp yalnız milleti değil, aile
leri de ikiye böldü. Babalar 

evlatlarına, kardeşier biribirlerine 
zıd oldular. Sınırlarda evlatlar ba
balarına, kardeşler, kardeşlerine a
teş ediyorlar. Çok sıkıntılı günler 
geçirdik. Fakat şimdi idare çok iyi. 
çok sıkı. Giden gelen mektuplar hep 
sansür ediliyor. Giren çıkan kitap 
lar kontrole tlbi.. Yalnız bir §eY 
pek hot~uza gitmiyor, denize gir 

Franco tarafında harbeden 
bir F aalı tip 

mek için kollu ve uzun mayo kul
lanmak mecburiyeti.. 

Çok sıkıntılı gilnler geçirdik. 
Halk çok açlık çekti. Fakat Fran
ko hepsini düzeltti. ŞLmdi şurada 
burada kırk tane umumi aş evleri 
var. Karşı taraf açlıktan kırılıyor. 
Fr..sulye yemekten canları çıkıyllr. 

Zaten o taraftakiler hep aşaC: .. a 
bakadan insanlar. Çapulculuğa, in
san öldürm.iye alışmış sınıf. Yaşa
malarından ise ölmeleri daha ıyl.. 

BUtUn Ispanyanm bayağı halk. 0 ta 
ı afta .. Bütün zengin ve ta:unnut 
halkı bizim tarafta ... 

Demokrasi aşığı Amerikalı so 
ruyor: 

- Peki, sizin gibi okumu~ bir lm 
niçın demokrasiyi müdafaa ~twjyoı 
da faşizme taraftar oluyor?. 

Demokrasi .. diyor. Tekrar duda
ğını büküyor .. Haklarını kullanma
sını bilmiyen bir halka demokrasi 
ne yapabilir? Sonra biz bugünkü VI 

zıyet karşısında faşizm yahut ko
mllzıizmden birini seçmek mrr·""'urt 
yetindeyiz. Komünizmi seç "= 
gün bUtUn malımız, mülkümUz eli-
mizden gidecek. 

Amerikalı kadın sözü biraz değ'~ 
tJrmek, meselenin bir başka saf
hasına temas etmek istedi ve: 

- Morlan getirtiğiniz çok fena 
oldu. Çünkü ... demesine kalmadı, ta 
panyalı asilzade hemen sözü onun 
ağzından aldı: 

- Bilakis çok iyi oldu. Çünkü on 
lar ön safta.. ispanyalılar öle 9. 
ne onlar ölüyor, biziım va.. •s 
kurtuluyor. 

- Peki morlar bu ölüm mııkr bi
linde ne kazanacaklar?. 

- Ne demek ne kazanacak1nr!. 
Onlar zaten harbetmekten başka 

birşey bilmezler. Işlerini v . r
lar, o kadar. 

Akşam ispanyalı millteciler ""f
raya bellerinde derisi harikulade 
güzel kemerlerle geldiler. Yemek
ten sonra herkes etranarrnı Alarak 
bu enfes bel kemerleri yakından göı 
mek istediler. Genç Faşist kımya. 
gerler. yine dudaklarını bükercıı · 

-Bu kemerleri morlar yapıyor
lar, dediler .• 
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Memleketten Röportai: r ...................... :·· Çanakkale • 

Samsunun En 
Çok Göze Çarpan 

Hususiyetleri 

Çorluda Bır ile Bi~a 
Hapisane A~~:!.~day~ta'!~~~ 
Yapılacak sistem iki lüks otobüs, kasabamızla 

Çanakkale arasında ak§8lll sabah 
muntazam servisler yapmıya başla
mıştır. 120 kilometreden fazla olan Edirne, (TAN Muhabi-

rinden) - Adliye Vekaleti, 
938 yılı içinde Çorluda bir 
umumi hapiaane yaphrrnıya 
karar verdiğini bildirmiftir. 
H apiaanenin yeri hazırlan

Çanakkale yolunu bu yeni arabalara-
zamt llç buçuk saatte katetmekte, be- 1 
her yolcudan 70 kuruş ücret almak
tadır. 

• 
mak üzeredir. 

Edirne umumi hapi~ne
ainin kadrom günden IIÜne 

· artmaktadır. Buradaki mala· · 
i kUmlann Ziraat hayatı ve i terbiyesi ileridir. Vilayet 

çiltliği bu yıl, Dertli Muata
. la Bey çiftliği de 938 yılın

da Vekaletçe satın alınacak 
' hr. Aynca /apartaJa staj 

görmekte olan 36 halıcı da 

Köylü sİgaTaları 
Burada şimdiye kadar el altından 

gizli satılmakta olan altı buçukluk 
kalın ve beş buçukluk ince köylü si
garaları her tUtüncUde serbest satıl
mıya başlamıştır. Bu sigaralara halk 
çok rağbet göstermektedir. 

Mut Yolunda 

Bir Kaza 

Sanuun parkındaki Atatürk heykeli 
,, . 

tezgahlariyle Cezaevıne ge-
: tirileceklerdir. { 

Silifke (TAN) -Mut yolunun Kiş 
köyü civarında bir kamyon kazası ol
muştur. Şoför Kıranlı Hasanın idare 
sindeki yük kamyonu devrilmiş, üç 
kil}i pek hafif yaralar almak suretile 
tesadüfen kazadan kurtulmuşlardır. S arnsun, 21 (Tan muhabirin

den) - Samsun, çalışma 

hayatı bakımından gö7.e çarpan bir 
hususiyet anediyor. Bellib&.llı bir 
ihraç iskelesi oluşu ve hinterlan -
dında yetişen muhtelif mahsullerin 
idrakinden ihracına kadar geçen 
devreler içinde bütün ticari ve sı
nat hareketler, Samsuna bUyUk is
tifadeler temin ediyor. 

Sıvas halısı, Amasya meyvalan, 
Çarşamba sebzeleri için hemen he
men yegane istih11k ve ihraç yolu 
hep Samsun iskelesidir. 

Bu sene tutün, herkesin bildiğ\ 
gibi bol olmuştur. Amerikan kum
panyaları ile Inhisar idaresinin bu 
meta üzerindeki faaliyetleri hara
retlidir. Tütün işçiliği ile geçinen 
yevmiyeli sınıf, sıkı bir faaliyetin 
ate§i altmda çalışarak ekmeğini 

çıkartıyor. · 

S amsunun dar ve sıkışık ya
pılışma rağmen, her eey 

ğözönUndedir. Şehri bir uçtan bir 
uca kateden cadde, belkemiğidir. 

Onun üzerinde hükumet konağın -
dan tutunuz, bütün resmi daireler 
bulunduğu gibi, vali evinden en 
mütevazi şekline kadar hususi 
meskenler var. Oteller, lokantalar, 
kahveler, T:ıiiliassa kahveler bu cad 
denin üzerindedir. 

Samsunun parkı, her fırsatta ı 
kendisinden bahsettirecek kadar 
gilzeldir. Şehirle deniz arasına ku-

Yazan: 
'.ALI RIZA SEYFi 

rulan bu güzel bahçe, halkın en 
sevdiği bir mesire Yerini teşkil e- •••••••••••••••••••••••••• 
diyor. Titiz bir dikkatle kurulmuş sır buğdayı gibi acaba niçin gece 

======================== 
olan bu yeşillik kümesi, ihtimamla . yarısı saWıyor? 
besleniyor. Daimi bir bakım faali- Yeni orman kanununun tatbika-
yeti ile budanan ağaçl~r. temizle- tı dolayısile, bazı kimselerde hasıl 
nen yollar ve açılan tarhlar, muh- olan teliştan istifade etmek isti -
telif iklimlere mahsus ağaçları bi- yen açıkgözlerin kurnazca bir pla-
le istikballerinden endişe edilemi- m mı? Yoksa adet mi? 
yecek bir gürbilzlüğe kavuştur - Müşahedeme göre, bunların her 
muştur. ikisi de varit. Ağaç kömürü dev -

Umumi bahçelerde gördUğUmüz rinden taş kömür devrine intikal 
"Yerleri kirletmek yasaktır", "Çi- eden cemiyetin bu istihalesi esna-
çeklere dokunmayınız,, gibi ihtar- sında nadirleşmiye ba.şlıyan ağaç 
ları burada. göremiyoruı. Bu ya- kömürü; gelen kışa karşı kendile-
saklar: rini vaktinde hazırlıyaınıyanlar i-

Koparma ! GWleri kırmak bahar 1- çin aranır bir cevher mesa:besine 
tıin smdır girmiştir. 

Koparma! Çtinkü ~çek, tablatlll Şimdi Samsunda odun piyasası 

kızıdır. da hararetlidir. Çarşamba orman-
Şeklinde ZILrit ve ti.kik cümle- larmdan yüJdenen kağmlarm gr -

lerle ifade edllmif. Bahçede kaç cırdıyan tekerlekleri thrtttlıde"4na-
levba. varsa. o kadar beyit, nasihat halle aralannda gemirilen UtıUn 
ve espri var. boylu ağaçlar, lftahlı müşterilerin 

Samsunda. garip bir eey var. evleri önüne yatınlıyor ve yancıla 
· Kömür geceleri saWıyor. rm gelişlerine kadar orada bırakı-
Bir eşeğin ımtma yükledikleri iki lıyor. 

torbanın peşinde gece yarısı: Yarıcılarm gelmesi tıpkı "Ame-
- Kömür, kömUr verelim, kö- denliklak,, mevsimi gibi muayyen 

mUr! • mevsime bağlı bir gelif. Bunlar, 
Diye mahalle aralarında bağıra Sırtlarında asılı baltaları ile grup 

bağıra gezen köylülerin sesi, bazan halinde civar köylerden iniyorlar .. 
sizi derin uykunuzdan uyandırabi- Bütün bir kıf mevsimini yancılıkla 
lir. geçirip geçinen bu behadırlar, yazın 

Elektrik ziyası altında bile mahi- sayfiyeye giden zenginler gibi c~ 
yeti seçilemiyecek olan bu madd~. bi dolu bir refah ile köylerine dö • 
!stanbulun bozası, dondurması, mı· nerlermif. 

Ancak, odunların gelmesi ile ya
ncıların şehre inmesine kadar ge
çen mevsim zarfında odun alıp ta. 
kapılarının önünde sokakların orta. 
yerlerine kadar yığdıranların ra -
batı hemen hemen kaçmıştır. Bir
çokları, bir mütecavizin küstah 
ellerinden kurtarmak kaygusile o
dunlarını biribirlerine çivilerle mıh
ladıktan sonra ancak rahat bir uy 
kuya varabiliyorlar. 

Hulasa, mütevekkil, mütesa -
nit, gayretli bir iş hayatı 

Sa.m.&unun en çok göze çarpan hu
suıiyetidir. İşsiz ıyoktur. Gayesiz -
liği kendilerine iş edinenler müstes 
na olmak üzere herkes çalışır. Kah
velerde, tavla g_ürültülcri arasında 
herhangi bir ticaret işini ha.lledive
renler ekseriyeti teşkil eder. 

Kahve dedim de aklıma geldi. 
Geçen gün belediye civarındaki kah 
velerin önünden geçerken içerde 
domino oynıyan bir kadın gözüme 
ilişti. İnanamadım. İçeri girip bak
tım. Evet, bir kadın .. Karşısmdaki 
erkeklerle karşı karşıya enerjik bir 
oyuncıuııun meharetlerini göstere
rek domino taşlarını mermer ma-, 
saya diziyor. Bu kahvede bir kaç 
köylü kadın da çaylarım yudum 
yudum içerek rejimin kadınlara 
verdiği geniş hürriyet hakkından 
istifadenin lezzetini tadıyorlar. 

C. T. 

m ARDENIZ KAPLANLARI 

Bu sırada Tanrıyar da kılıcını çekmiş bulunuyordu; lakin bu kar
gaplıkta ye.rde yatan zavallının bileğini kesip şişirmiş olan kanlı ipin 
dUğUmünü kesmeyi unutmamıştı. Yarı ayağa kalkmış ve baştan qağı 
titriyen takatsiz mahlüka pek güzel arapçasile: 

8ılllansız birer ölüm fermanı idi. Herkes yabancılann üzerine atılmak için 
biribirini kışkırtınyorsa da bu görünür bellyı göze alıp ta öne düşen 
yoktu. Tannyann tabancası sapile kafası yarılmış olan zenci herif öfke
sinden ağzı köpürerek ve kanlı gözlerini açarak: 

- Kendini topla, ardımızdan ayrılma! diye gürlemişti. 
Ateşli sıli.h o zaman A vrupada, Türkiyede pek ili. kullanılıyorsa da 

Faslılar, Berberiler arasında daha yer bulmılmıştı. Şimali Afrika hal
kı ttlf ek ve tabancanın korkunç tesirini, §Öhreti Avrupayı tutmuş olan 
Tllrk leventlerinden öğrenmekte idiler. 

Şimdi bu Türklerin ellerinde tuttuklan ate§li ılWıla.r yerliler için 

- Ne duruyoruz? .. İki Tllrkten mi korkuyorsunuz? diye ilerlle
mek istedi, ona bakan halk kümesinde de her taraftan bir dalgalanma 
göründü: 

- Vurun, öldUrün Türkleri! gUrilltUsU ytlkselıneğe, o canlı deniz git
tikçe daralmağa bafladı. Bu sefer Salman tabancasmı kaldırdı: · 

Delikanlı boş yere adam öldürmek istemediği halde, bu zebelll zenci-
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' Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat 

Sabali, öğle ve ali· 
ıam her yemekten 
sonra 9ünde 3 de
fa kullanmak ıartile 

RABllLiN 
Ditlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve aapaağ. 

lam yapar. Ona yir

minci asır kimyasının 

harikalarından biridir, 

denilebilir. Kokusu gü

zel, lezzeti hot, mik

roblara kartı tesiri yüz

de yüzdür. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Sabah, öğle ve ekpm her yemekten sonra günde 3 defa ....................................... 

Vitamin • Gıda • Kalori • Sıhba\ 
Pirinç • Yulaf - Mercimek • Buğday • irmik • Patates 

Mııır - Arpa - Bezelya • Çavdar • Türtü • Badem. 

HASAN ÖZLO UNLARILE 
Çocuklaroıız• besleyiniz ve büyütünüz. 

Yüksek evsafa malik Hasan özlü unları yavruların gürbüz, tombul ft 
canlı ve sıhhatli olmasını temin eder. Beynelmilel sergilerde kazandıll 
altın madalyalar ve zafer ni§anlarile ve birincilikle ihraz ettiği diploma
larla cihanşümul şöhret kazanmıştır .. Yalnız ve musirren Hasan mar~ 
sını isteyiniz. BUtUn baJckaliye ve eczanelerde bulwıu:-. 

- No. 24 B Renamı: 
MONlF FEHiM 

nin canım yakmaktan başka tlmdilik kurtuluş yolu olmadığını anla
mıştı. Yavaşça yanındaki Tannyara dedi ki: 

- Tannyar, ben şimdi bu kara eeytanm bir bacağını kurşunla ln· 
racağmı; sen öfkene kapılma da o dliştllğtl mada deniz kıyısına, yoı. 
daşlann yanma doğru çekilmeğe bakalım ... Tannyar digleri arasından: 

- Bu çıplak heriflerden mi kaçacağız Salman! .• 
Lakin artık vakit kalmamıştı. Salmanın tabancası alev saçarak gUnı. 

ledi, uzun boylu zenci ikinci defa olarak yere kapandıe ilkin bu dUşü· 
fil öyle sessiz olmamış, kalın dudaklarından acı bir inilti çıkmıştı. 
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TOHUMU 
.. 

İhraç Malları 

Cemiyet ft~ cı Bir 
lmtihan Geçirdi Fak~t •.. 

Bu Maddenin Ekimine 
Ehemmiyet Yeriliyor ! 
Bu hafta serbest piyasada büyiı- j I 

1 

cek bir parti Drogist denilen yüzde 1 

12 morfinli kaba afyon sablmrştır. 

Bu malların kilosu 280 - 290 kuruş i 

Dış Ticarerm·z Iç·n 
Yeni Tedbir Alınacak 

-3-

T ~şkrşla vakasına, ce~ye -
tın pek fahiş ve pek luzum

suz gururu, sebebiyet vermişti. (31 
nart) faciası ise, cemiyetin bu fahiş 
ve lüzumsuz gururunun pek acı b.r 
surette ccz.asım çekmesi idi 

Cemiyet, kendi hatası eseri ola
rak türettiği muhalefet unsurları
nı tehdit etmek için, en güvendi
ği (Avcı taburları) nı İstanbula 
getirmişti. Halbuki ihitras ve men 
faat duygularile her şeyi gözlerine 
alanlar, her türlü bile ve desiseye 
müracaat ederek, cemiyetin bu kor 
kunç silahını da ele geçirmişler .. 
:Ve cemiyeti, kendi silahile öldür -
mek istemişlerdi. 

(31-Mart) gününden (11 nisan) 
gününe kadar !stanbulun saf se -
masmı velvelelere boğan sil.ahlar, 
1stanbul sokaklarma dökülen ma -
sum kanlar; (muhalefet) in en af
folunmaz bir cinayeti idi. Fakat 
bu büyük ve haielvi cinayeth ya • 
runda; cemiyetin müfrit fedaileri
nin lüzumundan çok fazla a'taklık 
larile, - eski devirden yeni devre 
henüz ihtida etmiş - ve cemiyeti 
sahte bir taassupla benimsemiş o
lan birtakun iğrenç dalkavultlarm 
·ister bilerek, ister bilmiyerck ol
sun- sebep oldukları seyyiat, cemi
Yetin omuzlarına da mühimce bir 
!kabahat yiikletmişti. 

(31 Mart gününden (11 nisan) 
güniine kadar geçen o tarihi imti
~an giinlerinde; cemiyet, memleke
tın ve milletin hakiki dostlarını, 
meddah ve dalkavuklarını .. kıpkızıl 
düşmanla.mu çok i · seçebilirdi. 

B u mühim imtihan, şunu 
göstermişti ki· (hamiyet) 

yal~z (h~iyet kahra'.manıarx) ile, 
e~kı devırden yeni devre henüz ih· 
tida eden dalkavuklara ..... ünh. r 
d -·ıdi B - ası egı · u iki unsurun h · · d arıcın e 
kalanlar tarafından teşkil edilmiş 
o_lan (~areket ordu.su)' memleke
ti ve mılleti büyük ve kanlı bir mü
cadeleden kurtardığı gı'bi. (31 -
Mart) ·· ' gunU, Ayasofya meydanın-
da ilk silih patladığı dakikadan iti
baren öIUm haline gelen (Cemiyet) e 
de hayatını iade etmişti. 

. ce~yet; bu acı imtihandan, çok 
f yı bır i~tibah dersi alabilirdi. Fa
kat cemıyetin !bazı mağrur erkanı 
buna yanaşmak bile istemenıişl 
di. Olüm korkusu geçtikten so:~ 
ortaya çıkanlar ise, (halaskar) la
rma teşekkür etmek şu tarn:fa dur
sun; (halaskar ordu) nun (ll . 

) gü .. k nı-
J!jan nu azandığı zaferın' e -
o&' • bil k ş re 
;I. ını e, endilerine hasretnri. 1 -
~ ş~ 

Daha (Ayastafanos) (1) sırtların 
cfa benim.semiye başladıkları bu 
fer (~t~hatçtlar) a yeni bir gur: 
venniştı ..•. Abdülhamidi Saltanat 
nıevkiinden iskat etmekle.. Istan
bulda ve vilayetlerde birkaç düzü
ne adamı ipe çekmekle, artlk inkı
labı kökleştirdiklerini, (irtica) ve 
'(muhalefet) i de derin bir mezara 
defnettiklerini zanneylemişlerdi. 

Fakat aradan kısa bir zaman ge
c;er geçmez; hadisat, onların bu zan 
ıarmı tekzip etmiş.. (Muhalefet), 
ilk iptida ve irticai şeklinden çıka
rak, kütleler ve (fşrkalar) halinde 
baş göstermişti. 

• ttihat ve Terakki Cemiyeti; 
1 memleketi (tek fırka) ile i

dııre etmek esasını takip ediyor; di 
ğer sLyasi fırkaların teşekkülüne 

taraftar görünmüyordu. Çünkü: 

1- Halkın büyük bir ekseriyeti 
cahildi (Meşrutiyet). rnilnevver ta 
b<ıkalar arasında bile henüz layikıy 
le hazmedilmemişti. 

2 - Devletin: harici ve dahili Sİ· 
yaseti henüz tebellür etmemişti. Bu 
ıneseleler etrafında yapılacak çar
pışmalar, menfi neticeler verebilir

di. 
8 - TUrklerden başka unsurlar, 

kendi (cemaat teşkila!!JB.!:1) dola.~i 

Prem Sabahattin 

le llntihap) ın ne olduğunu azçok 
biliyorlardı. Fakat Türkler, (inti
hap) kelimesini ilk defa işitiyorlar. 
Bu mesele etrafında dönecek entri
kaları henüz bilmiyorlardı. Fırkacı 
lık başladığı takdirde, muhtelif mas 
keler altında hareket edenler bu in 
tih~p. entrikalanndan çok koİaylık· 
la ıstifade edebilirlerdi. 

4 -Tül"kten gayri unsurlar; ay 
rı ayn maksatlar besliyorlardı Her 
unsur, kendı (milli menfaat) ini dil 
şünUyordu... Fırkacılık hıeyatmda 
henüz pek cahil ve acemi olan Türk 
ler ise, siyasi cephede bunlarla çar 
pışacak derecede ilini ve fikrl kud
ret gösteremiyordu. 

Işte; bu esaslarn ve daha bazr 
mUlahazalan nazarı dikkate alan 
cemiyet; memlekette sükfın ve se
lameti temin etmek için, fırkacılığı 
yalnız (Ittihat - Terakki Cemiyeti) 
nin çerçevesinin içinde bırakmak 
istiyor ... ve (cemiyet) i, (fırka) ha 
line kalbederek, bir müddet memle
ketin mukadderatına müstakillen 
h.8.kim olmayı düşünüyordu. 

Jttihatçılar bu düşUnceJerinde 
büsbütün haksız değillerdi. Çünkü; 
yukarıda dört _madd~ j.le hülasa et
mek istediğimız mühlm sebeplere 
beşincisini de ilave etm~k l~znndxr 
ki. bu da (muhalefet) ın gosterdi-

ği fğrenç çehre idi . 
(31 Mart) tan evvel, muhalefe-

tin eşkli basitti. Sadece şahıslara 
hücumdan, şahsi işleri tenkitten i

baretti. Muhalefet, henüz bir şuur 
• gır· mem· t· ve program çerçevesıne ış ı. 

Muhalefet ele başıları, fırka teşki
linden ziyade, halkı heyecana geti
rerek cemiyet aleyhine kışkırtmak 
la iktifa etmişlerdi. Vakla 0 devrin 

gazeteleri gibi, adetleri yüzü geçen 
birtakım cemiyetler ve klüpler te
essüs etmiş ise de; bunlar, siyasi 

h . . 1 rdi Hatta, bun' cep eye gırmemış e · . . 
1 . . . te muhalif vazı ann ıçınde, cemıye . . . f 
yet alanlar bile; kendilennı. <_ıç .1-

mai ·ı i "kt di) vesaire gıbı bır , ı m, ı ısa . 
1 takım maskeler altında gizlemış er

di 

H enüz renk ve şekli belli ol
ımıyan muhalefet unsurları· 

nın içinde, bellibaşlı programla ha
reket eden, yalnız (Prens Sabah~t
tin Bey) di. Bu zat. diğer muhalif
ler gibi şahsiyata kapıl~arak 
maksadını ilmi bir şekilde mudafaa 
etmekte idi. 

Prens Sabahattin Bey, sekiz se
nedenberi Avrupada takip ett_iği si 
yasi programx. Istanbula geldikten 
sonra, ayni şekilde ifa etmiş .. (Te
şebbüsü şahsi • Meşrutiyet - Ade
mi Merkeziyet Cemiyeti) ni tstan
bulda ilan ederek bunun başına 
geçmişti. 

Prens Sabahattin Beyin bu prog
ramı; baZTlarma ve bilhassa Tür~
lerden b· ıka unsurlara pek cazıp 
gelmişti. Onun için, Prens Saba
hattin Beyin açtığı bayrak altına; 
kma bir zamanda mühim bir kütle 

toplanıvermişti. Bunlar, (cemiyet) 
ten meımnun olmıyanlarla, Türkten 
başka birkaç unsurdan mürekkep
ti. 

lttihatçilar; bu vaziyetin, yakın 
bir istikbalde doğuracağı tehlikeyi 
hissetmişler ... Prens Sabahattin Be 
yin kendi hesabına fırkacılık yap. 
masmm önüne geçmek için; (itti
hat ve Terakki Cemiyeti) ile (Te
şebbüsü şahsi - Meşrutiyet - Ade
mi merkeziyet) cemiyetinin prog
ramlannı h:rleştirmevi düı::Unmuş
ler; bunu Prens Sabahattin Beye 
teklif eylemişlerdi. 

Prens, bunu kabul etmişti. lki ce 
m;yet, birleşmişti. Ve, gazetelerle 
ilan edilmişti. Fakat bu iştirak, u
zun sürmemişti. lttihatçılara ve on 
ların programına bir türlü ısrnaımı 
yan So.bahattin Bey ile; bu zatm si 
yasetini bir türlü hazmedemiyen tt 
tihatçılar arasında ı;yine aynlık baş 
göstermişti. 

Prens Sabahattin Bey, teşkil et
tiği cemiyete siyast bir şekil ver
memişti. Ve bu teşekkülün siyasi 
bir fırka haline girmesinden de iç
~ap etmişti. Zaten bunlara teşeb
bus etmek te faydalı bir netice ver 
miyecekti Çünkü İttihatçılar Saba 
hattin Beyin programını didik didik 
etmişler,. Bu program altnıda do
ğacak siyasi bir teşekkülün, Türk 
varlığını mahvedeceğini gazeteleri
Je ilan eylem~lerdi. 

arasında bir fiyata mukabil müba- Aramızda kliring anlaşması bulunmıyan ve serbest dövizle 
dele suretile verilmiş ve para yerine iş yaptığımız memleketlerden başta Amerika olduğu halde 
manifatura eşyası alınmıştır. Suriye, Mısır, Malta gibi memleketlere ihraç edilecek bazı 
Yabancı memleket piyasalarında Türk malları için hükii.metimizce yeni bir si!:. tem dairesinde : 

Türk haşhaş tohumlarının çok aran- kolaylık gösterileceği piyasada söylenmektedir. Yapılacak 
dıgınw ı, fakat, istihsalatnnızm azlığı k l l k h k ld l l o ay ı er ne şe i e o ursa o sun, ihracatımızın inki!ıafı irin 
yüzünden isteklere cevap verileme- r :r 

diğini yazarak yurdUımuzda tohum. hükumetçe yeni tedbirler alınacağı muhakkaktır. 
luk haşhaşaş yetiştirilmesinin ehem Amerikaya tiltik ihracatını kolaylaştırmak için Amerikacla 1 
miyetini kaydetmiştik. Yazılarımızı tiftiğin kilosundan alınan '10 kuruş gümrük resminin indiril- 1 

ve piyasaları takip eden bazı mmta- mesi veya /ngilterede olduğu gibi gümrüksüz ithalinin temini 
kalann tüccar ve çiftçileri, bu mad-- il lazımdır. Amerika pazarlarında Türk tiftiklerinin yer tutma-

1

1 denin kıymetli bir ihraç malı olaca 'i 
ğım anlryarak tohuml~k haşhaş ye- , sına çare, halı imali için gümrüksüz olarak aldıkları Anadolu 
tiştirmek için fazla miktarda haşhaş i yapağıları gibi ti/tiklerimiz için de kolaylık gösterilmesinden 
ekmişlerdir. Yalnız Konyuıın Dgm I ibarettir. Amerikalıların, bizden çok mal almak istedikleri, 
k.azasmda altmış köyün bu sene ge- ' fakat gümrük resimlerinden dolayı buna imkan bulamaclıklcin 
çen senekinden bir misli fazla baş- anlaşılıyor. 

~aşe~~~~~~~~ ~ıı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~ ---o.____ ~ 

karamanda 
Ekmek Pahalı 

Kemalpaşanın 
Elektriği de 
Yapılıyor ve Az 

Karaman, (TAN) - nçemiz bir zı M. Kemalpaşa (TAN) - Bir hafta 
raat meınleketi olduğu için ekmeğin geceli gündüzlü yağan bol yağmurlar 
birinci nevi 11, ikinci nevi de 9 kuruş dan sonra çiftçiler, iyice tavlanan 
tan satdınaktadır. 44 bin nüfusu ol- tarlalarını sürüp tohumlarını ekmi
masma rağmen Karaımanda ancak ye başlamışlardır. Havalann şimdi
üç firID vardır. Bu fırınlar ihtiyacı den ekime elverişli gitmesi çiftçileri 
karşılı!ô"amadxğmdan hariçten gelen- sevindirmiş ve bu sene fazla mikdar
ler çok defa ekmek bulamamakta ve da kış ekimi yapxlımasına imkan ver
evlere müracaata mecbur kalmakta- miştir. 
dırlar. 

Şeker Fabrika larında 
Bir iken tspirtolar 

Şeker fabrikalarında toplanmakta 

Gölpazarında Mahru· 
kat Sıkıntısı Var 

Gölpazan, (TAN) - Havalar so-
olan ispirtolar için bir sarf yeri a- w d - . . h k t b hranı ·d gu ugu ıçın ma ru a u şı -

Kredi ile Yapllan 
Mübayaatın 

Taahhüt Yekunu 
Iktısat Vekaletinden verilen malu· 

mata göre, muhtelif memleketlerden 
kredili olarak yapılmış bulunan mü· 
bayaata ait taahhüt yekfuılarmm 23, 
10, 937 tarihindeki vaziyeti şudur: 

Resmi Hususi 
Daireler şahıslar 

Memleket r!'.L. T.L. 

21,213,849 12,450,844 
57,934 382.573 

- 31,412 
627 ,855 573,822 

- 21,211 
181 33,330 

7,979 230,239 

O zaman Prens Sabahattin, biraz 
geri çekilmişti. Kendi taraftarları
na ilhaım vererek; ilk siyasi fırka
yı teşkil ettirmişti. Ve bütün hürri 
yetperverleri bu fırkanın ba~ağı 
altına kolayca toplıyabilmek için 
bu fırkaya (Ahrar fırkası) ismi ve 
rilmişti 

(Arkası var) 

ranmalı:tadır. Bu ispirtolarm benzine detini hlssettirmiye başlamıştır. Halk 

l 
karıştırılması için yeniden görüşme-
ler yapıldığı haber alınmıştır. yakacak sıkıntısı çekiyor. Bir kısmı 

kaymakama mi.iracaatla bu işin ne 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa. 
Holanda' 
Ingiltere 
Ispanya 

89,382 69,133 
194,647 343,936 

Dereceleri 
Dünyada he:rşey gibi, karaciğer 

klf ayetsizliğ.iniaı de dereceleri var
dır. Bereket versin ki, en !;Ok görü
len en hafif derecesidir. 

Bu dereces.i, hiç te, bir hastalık 
sayılamaz. Zaten insan ona. tutul
duğu vakit hatınna bir hastalık ge
tirip hekime gitmeyi bile düşün
mez. Mesela şişmanhğı sevmiyen 
bir bayan zayıflamak için türlii 
türlü perhizler yapar, ıUZUB uzun 
yollar yürür de zayıflıyamaz. Son
ra birdenbm, erimiye -hem de 
perhizi bozduğu halde erimiye
b8§lar, 

Yahut bir delfkanlı dersleria:ıi iyi 
anladığı halde, aınlayışı birdenbire 
azalır. Kendlnl çabuk yorgun his
seder. Yahut yaşım almış, kırkına 
girmiş bir zat yediklerini güç baz
metm.iye ba§lar, yemetken sonra. 
uyku bw:,tırır, Bu zat kadın ise ö
~siıule berisinde hafif şişler oldu· 
ğuna da dikkat eder, bunla.nıo çir
kinlik vennesindm üzülür. 

Böylelerinin gözkapalda.rmı aşa.
ğıya doğru çekerek gözün akma 
dikkat ede~ni7, biraz kanlı, lre
narlan da san olduğunu görürsü
nüz. istersen.iz ciltlerbtio her tara
f.mı muayene ediniz: Şurada bura
da küçük küçük kırmızı, yahut si· 
yah lekeleri de görürsünüz. Kimi
si di~lerini fırçaladığı vakit ağzı
nın kanadığına da dikkat eder. Bar 
yan olursa, muayyen günlerde faz 
laca kanı kaybettiğini de hatırlatır. 

Bu derecesinde, iosaın ba,şka. her 
hangi bir rahatsızlıktan dolayı, ya
hut karaciğer bozukluğunu batı

rma getirir de hekimine giderse o, 
kifayetsizliğinin daha başka ali-
metlerini de arar, meydana çı:k&

nr. O va.kit kifayetsizlik chba ha-

fil ~er~inde o.ıılaşıldığı için kı
sa b?' muddet istirahat, kısa bir 
perhız ve karaciğerin işini kolaylaş
tıracak ila.çlar rahatsızlığın önünü 
alır. 

Fakat kifayetsizlik ba.<iömıda an
laşılmayınca, o zayıflığa.,~ yorgun
luğa, ve şişlere ve 98-buk kanamaı
lara ehenııniyet verilme,rince kara-
t w "' 

c ger Y0 l'Ulmasmda yavaŞ yavaş 
devam eder, karaciğeri zehirliyen 
sebepler onun hücrelerini de bozar
lar ve karaciğer iltihabı -fakat o
DIDI da hafif derecesi- başlar. Bu 
~~iğer iltihabı, sadece küayet
s~zlikten dahil. ziyade can sıkacak 
bırşey olmakla beraber yine telii.ş 
vermemelidir, çli4ıkü o da kolay te
davi edilir. 

Ancak ihmal devam ederse kara
ciğerim işi gittikçe daha ziyade bo
zulur. Yalnız gözlerin akında gör
düğünüz sanlrk cilclin her taraf ma 
sirayet eder, insan kara san bir 
renk alır. 7..ayıflrk ilerler, yorgun
luk artar, insan pek ç-abuk üşür, 
bonuı kanamaıan çoğalır. Bo de -
recesinde de iş işten geçmiş denile
mez. Fakat önceki rahatsızlık. cid
di ve devamlı tedaviye lüzum gös
terecek bir hastalık haline gelmiş 
demektir. 

Kara.ciğer bozukluğunun bir de 
büyük kifayetsizlik den.ilen derece
si vardır ki bunu silmek yalnız he
kimlere mahsustur. · 

Sizin bilmeniz lizım olan şey, 
bundan önceki yazılanmda saydı
ğım a.Ia.metlerdeın yalnız birini bile 
farkettiğbıiz zamaıı:ı bekLninize mü
racaat etmektir. Çünkü karaciğer 
kif ayet.-,izliğl uzun zam.an bir tek 
alll.metıe devam eder. 

şekilde halledileceğini sormuşlardır. 
Bunlara henüz kati bir cevap verilme 
miştir. 

Hayvan Borsasında 
Satıılar 

Hayvan borsasnda 3288 kara
man koyunu orta fiyatla kilosu 19,20 
kuruştan, 24 dağlıç 18,76 kuruştan, 
76 kıvırcık 18,77 kuruştan, 1110 ku· 
zu 21,l 7 kuruştan, 134 kara keçi 
12,73 ten, 27 oğlak on kuruştan sattl
mıştır. Büyük baş hayvanlardan ki
losu 12,61 kuruştan altmış sekiz ö
küz, 11,29 dan dört inek, 12,98 ku· 
ruştan yirmi beş dana, dokuz kuruş
tan altı manda, 11,01 kuruştan yir· 
mi malak satılarak mezbahaya ve
rilmiştir. 

Askerliğe Davet 
Usküdar Askerlik Şubesinden: 
316·329 doğumJu gayrimüslimJer

den henüz askerliğini yapmamış olan 
ların Nüfus cüzdanlarile birlikte ikin 
citeşrinin ikinci gününe kadar şubeye 
gelmeleri bu suretle galmiyetlerin 
hakların kanuni takibat yapılacağı. 

Isveç 
Isviçre 
Italya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Yekfuı 

20,102 41,011 
1,603,167 287,714 

58,058 285,988 
37,524 336,587 

783,376 192,014 
56,299 65,836 

17,766 21,822 
198,694 40,045 

- 52,803 

3,752,946 3,009,530 

1 - Siparişi mukaveleye bağlan. 
mış olduğu halde henüz memlekete 
ithal edilmemiş olan mallar bedelleri 
yukardaki yehilnlarda. dahil değildir. 

2 - Alman.yaya ait yukardaki ye
kuna dahil bulunan altı aya kadar 
vadeli mübayaat: 

Resmi daireler 
Hususi şahıslar 
Yekfuı 

2,051,405 T.L. 
6,062,771 T.L. 
8,114,176 T.L. 

Bakiye daha uzun veya başka va

deli mübayaata ait taahhlitler yekft. 
nunu ifade eder. 

3 - Almanyadan gayri memleket
lere ait yukardaki umumi yekunda 

dahil altı aya kadar vadeli mübayaaJ;: 

Resmi daireler 535,750 T.L. 
Hususi şahıslar 1,670,498 T.L. 
Yekfin 2,206,248 T.L. 

Bakiye daha uzun veya başka va. 

YENi NEŞRIY AT deli mübayaata ait taahhütler yeku· 
nunu ifade eder. 

MPdeaıi Hukuk - Universite Me
deni Hukuk Ordinaryüs Profesörü A.. 
Samim tarafından bu nam altında 
yazılan eserin ikinci cildini teşkıl e
den aile hukuku ve kan - koc:a lnsnu 
büyük bir kitap halinde ~ıkmıştır. 

• 
ÇOCUK DUYGUSU -:- Cumhuri-

yet Bayramı münasepetile içi dışı 
dört renkli olarak nefis bir şekilde 
intişar etmiştir. 

• 
ALTAN - E18.ziz Halkevi tara

fından çıkarılan bu aylık mecmu
an.m 30 uncıu sayısı gelmiştir. 

• 
KOCA TEPE - Afyon Karahisar 

da bu isim altında on beş günlük 
bir sanat, fikir ve ülkü gazEtesi 
çıkarılmıya başlanılmıştır. 

4 - Her memleketin kredili taah. 
hütlerimiz de dahil olmak üzere he
saben alacaklı bulunacağı meblağ 
tesbit edilebilmek için 1 numaralı cet 
velde memleket için "'Österilmis olan c , 
blokaj yekununa ayni memlekete ait 
olarak işbu 3 numaralı cetvelde 
münderiç taahhütler yekfınunun ila· 
ve edilmesi icap eder. 

-~~~~·O~~~~ 

Bol Bahk Tutuluyor 
Havaların iyileşmiş olması balık· 

çılarıım.ızın faaliyetini arttırmştr. Her 
gün binlerce büyük palamutlar tu
tulmaktadır. Iki günden beri limaııı
m.ıza gelen üç Yunan ve iki Italyan 
gemisi palamut almağa başlamışlar
dır. Havalar uzun müddet iyi gitmek 
te devam ederse balık ihracı da art
mış olacaktır. 
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Sabık Vali Beşir Ağa 
ile Karşı Karşıya Gelmişti 
Sabık vali bastonuna dayanmış .• 

Biraz yorgunluk almak için sırtı
nı da, parmaklıklı duvarın kenan
na dayamIIUr. Ka.l"fıki kaldırımda.
ki manzaraya derin bir hasret ve 
ıztırapla bakmıştı. 

- Bahtiyar insanlar! .• 
Diye mırıldanmıştı. 
tık defa olarak kalbinde derin 

bir acı, dayanılmaz bir azap hisset 
m;şti... Nedamet acw; vicdan ıztı
rabr .• 

- Rahat ve huzur, sanki yumu
ıak yerimize battı .. Biz de bunlar 
gibi yaşıyorduk. Biz de bu masala
rm başında kurularak, önUmUzde· 
acı meze tabaklarına tok bir kedi 
gibi yan gözle bakıyorduk. O, kilfi 
değil miydi? .. Siyasi işler, fırkacı
lıklar, sanki benim neyime gerek
ti ... Allahın verdiğine fUkretıne -
dik. Belki günUn birinde da.ha btt
yük bir şey oluruz diye, sarrnısak 
kalalı heriflerin arasına girdik. Ni 
hayet, bu hale geldik. Tıpkı, Musa 
aleyhisselamm çölde rastgeldiği 
!Arap gibi ... 

Sabık vali, bu sözlerl söylüyor .. 
t!u. Ve o arabm hikayesini habrh· 
yordu. (1) 

N ikiye, hakikaten, sabık vali 
nin şu dakikadaki haline 

pek uygundu. Muaa AleyhiBSelam, 
Cenabı Hak ile (bin bir kellm et
mek için) Tur dağına gidiyordu. 
:Yolda, kumlarm içine gömtllımtıf bir 
~ba rutgelmişti. Bu Arapla a
ralarında göyle bir muhavere geç

mişti. 
Musa - Ya, '.Arabt!. Ne yap1-

yorsun böyle?. 
Arlbt - Ne yapayım, ya Musa? 

fA1lalı. elimde avucumda ne varsa 
aldı. Beni yersiz yurtsuz, evsiz 
j.barksız, dpnsuz, gömlekais bıraktı. 
ı,te böyle kumun i~ine giriyorum. 
Bu suretle setri avret ediyorum. 

- Eh .. Bı.µm da şükret .. Allah, 
iaha büyük bir felaket vermesin. 

Arap, fena halde hiddetlendi: 
- Ya, Musa!. Bu halin nesine 

etlkredeyim. Bundan daha büyük f e 
llket olur mu?. 

Dedi ... Muaa, Tur dağına gitti. 
[AJlah ile (bin bir kelam) ettikten 
eonra, dönerken yine o Araba te
aadtlf etti Bu sefer Arap, bir kaya
nm üzerinde oturmuş, bir eliyle önU 
ntı, bir eliyle arkasını tutmue; inim 
inim inliyordu. 

Musa, llOl'du: 
- Ya, Aribi!. nedir bu hal?. Ni 

cJıı böyle inim inim inliyorsun? 
Arabi, bu sefer yumupklıkla ce 

np verdi: 
- Ya, Muaa!.. Senin sözlerini 

atnlemediğime •. Ve, halline 1Ukret
mediğime, çok hata etmişim .•. Sen 
iluradan uzaklaşır uzaklaşmaz, bir
Fdenbire bir fırtına çıktı. lçlnde ba
ırmdığmı kumlan sel gibi aldı götilr 
dt1. Beni bu ta.şm üstünde böylece 
eascavlak bıraktı .• Ne iae, buna da 
filkilr .. 

Bu hikayeyi böylece zihninden ge 
.;iren vali, bu sefer derin bir tevek
külle içini çekti : 

- Günah işledim, Yarabbi! Sen 
iteni affet. 

Diye söylendi. 
Garip tesadüf .. Tam o ande, ar

kumdan cılız bir ses işitti. 
- Vay, Vali Beyefendi ... Masal

lah. Buralara da teşrif ettiniz, ha. 
Sabık Vali, bir zenberekle hare

ket etıniş gibi birdenbire geriye 
çevrildi. Artık vakan, azameti, kos 
koca valiliği bir tarafa bırakarak, 
çılgınca bir sevinçle cevap verdi: 

- Hay Allah, hayrını versin, Be 
e1r Ağa.. Ayol, sen burada ne an
yorsun?. 

-Eh efendim!. Felek, bizi de bu 
ralara attı. 

B ir A w a, yaşlı bir berem ağası 
V ,_ .. "le, kapıyoldaşlarmdan bi

r· "n ; "ni takip etmek için Izr.nite 
g: miş .. Orada, bu iş için birkaç !te
r vaH ile temas etmif. Gördüğü ko 
laylıklardan dolayi, sabık valiye 
kalbinde bir minnet hiaBi husule gel 
miftt 

Ş imdi aratarmda şu muhave
re başg&rtermiftl: 

- Maşa.nah, efendim. Sizi tek-

rar gördUğilme çok memnun ol
dum. Çoktanberi mi buradasınız • 

- Eh .. Şöyle böyle bir buçuk ay 
oluyor •. 

- Bfr vazife ile filin mı teşrif 
buyuruldu. · 

Sabık vali, yutkunmuştu. Dünya 
hidisatmdan pek o kadar haberdar 
olmadığı anlaşılan bu zavallı harem 
ağası, derhal onun kalbinde büyük 
bir ümit doğurmuştu. Eğer ustu
ruplu bir tekilde idarei lisan ederse, 
tesadüfün bu büyük lfltfundan mil 
himce bir fayda görmek memuldü .. 
Derin derin içini çekerek cevap ver 
di: 

- Hayır, Ağa Efendi... Bir miras 
meselesi için Iskenderiyeye gelmiş 
tim. 

- Bayırlı olaun, efendim. lnşal
lah, i§ler yolundadır. 

- Evet .• yolunda .. Yolunda am 
ma, bugün benim başıma garip bir 
hal geldi 

- Hayırdır inşallah, efendim. 
- Efendim .• Efendim, bizim mi-

ras evrakının ikmal edilmesi için 
beni buradaki mahkemeye gönder
diler. Uç gt1n evvel geldim. Bir ote 
le yerlettim. lşlerimi bitirdim. Bu 
gün, otelte de hesabi ke8tim. lsken 
deriyeye avdet etınek için istasyo
na gittim. Baktım, trene vakit var. 
Şöyle bir kahve içeyim dedim. Bir 
kahveye girdim. Biraz sonra, kah
veciye para vermek için elimi pan
taıonun cebine sokunca ne göreyim. 
Bizim para çantasının yerinde yel· 
ler esiyor. 

- Vah •. vah vaaah. Çantada çok 
para var mıydı?. 

- Hayır, efendim .. Ehemmiyet
siz.. Aklımda kaldığına göre beş ln 
giliz, üç Mısır, bir Osmanlı, iki 
Fransız, bir mikdar da ufak tef ek .. 

- E §imdi?. 
- Şimdi kalakaldmı, burada .. Ne 

yapacağımı düşünüp duruyordum .. 
Jskenderiyede, haırnWsun, param 
var. Fakat mesele, bu geceyi geçir 
mek .. Ve yarın sabah ta Iakenderl 
yeye avdet edebilmek .. 

Saf Harem Ağaaı, sabık valiye 
inanmıştı. O gece onu almII •• (Vi.
sia) mahallesinde, pansiyon kaldıiı 
fakir eve götürerek kendi yatağın
da yatirmJ9b. Ertesi gün de - fazla 
parası olmadığı için - üçüncü mev
ki bir tren bileti alark, sabık vali 
beyefendiyi - &.minen ve salimen -
Iskenderiyeye yollamıştı .• 

Sabık vali, lskenderiyeye gelerek 
bu macerayi hUve hüvesine arka
daşlarma anlatmıştı. Ve anlattık
tan sonra da: 

-Arkadaşlar!. Ben, bugilııden ı 
tibaren sizinle, ve hatta dört sene
lik o meşum mazinı ile alakamı ki! 
siyorum. Bundan ao'lra, yapaca
ğını tek bir iş var: Bir köşeye çekil 
mek, yaptığım günahtan, Allaha. 
ve vatanıma affettirmek ..• Allaha ıs 
marladık. 

Diye, sokağa fırlamIJ. Geniş bir 
nefes aldıktan sonra: 

- Çok şukür yarabbi! .. Vicda
nımdaki ağırlık haflt'ledi. Tevekke
li; nedamet, affolunmaktır; deme
mişler?. 

Diye bağırmıştı. 
Sabık valinin getirdiği bu acı ha 

ber, ve naklettiği macera U7.erine; 
bUyUk UmJ.tlerle kurulan (sivast te 
şebbllsler cemiyeti) de dağılmış 
Azalan da, kendilerine birer iş ara 
mıya bqlam.ışlardı. 

G el elim; efendiler ve pa9alar 
hazeratına ... 

Vahdettine yazdıklan mektubun 
cevabı, biraz gecikmişti... Çünkü 
bu mütereddit ve mütereddi ruhlu 
adam, Mekke Kralının davetine ica 
bet ederek Hicaza hareketi karar
laştırdığı .. hatta, ıııabık Şeyhislam 
Mustafa Sabri Efendinin mektubu 
na yazdırdığı cevabı hmaladığr hal 
de, yine birkaç defa fikrinden cay
mış .• Kılı kırk yarmıya başlamıştı. 

(Arkası var) 

(1) Macerasmı naklettiğimiz bu 
sabık vali, yUzellilik listeye dahil 
olmadığı için birkaç sene evvel ts
tanbula gelmiştir. Ve bu macerayı 
bizzat naklederek tevaH ettirmiş ... 
Hattl, ibret olmalı: için aynen der
cini rica eylemiştir. 

Atatürk 
Nutkunu 
Bugün 
Söglügor 

(Bata 1 laelde) 

te milli bir programm lüzumunu A· 
tatilrkün ip.ret buyuracağJchr. TUrk 
köylüsünü tarlasından ve emeğinden 
ruyonel bir 9ekilde istifade ettirecek 
ve ona en büyük verimi tem.in edebil
mek için hUkflmetin de bu bttyUk 
mesele ile çok yakından alllı:adar o. 
lacağı anl&§Jlmalrtadır. 

Hallı ve gençlik 
Yine söylendiğine göre Ctimhuriyet 

rejiminin ana temellerinden birini ~ 
kil eden halkçılık prensipi, Atatür -
kün nutkunda lbahis mevzuu olacak 
ve onun en iyi tatbik şekli etrafmda 
büyük Önder direktif verecektir. 
Gençlik meselesinin de nutukta mu. 
him yer alacağı zannedilmektedir. 
Büyük Şefin cümhuriyeti teslim et
tiği Türk gençliği hakkındaki temen
nileri sanıldığına göre esaslı bir kır 
rara bağlanacaktır. Esaslı karar ol~ 
rak kuvvetle ileri sUrülen mütaıea, 
spor teşekkülleri dahil olduğu halde, 
gençliğin alakalı bulunduğu bütün te 
şekkfillerin Maarif Vekiletine dev • 
redileceği ve bu davanın hükfunetin 
programında geni§ bir yer tutacağı. 
dır. · 

Yeni bir progratn 
Yarınki nutuk umumiyet itibarile 

bir p~ mahiyetinde telikki o
lunmaktadır. Cel&l Bayar bUkflmeti
nin takip ve intaç edeceği büyük me
selelerin işaretlerini yannki nutukta 
bulmak mümkün olacaktır. 

Başvekil CeW Bayarm da Ata. 
türkün nutukla.nndan ilhanı alarak 
hazırııyacağı kabine programmDı 

Meclisin salı günkü toplanb8ında o. 
kunması ve yeni kabinenin Meclia
ten itimat reyi istemesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

AtatUrkün yarınki tariht nutku 
radyo ile bütün dünyadan dinlene -
bilecektir. 

1 

2 

3 

' 5 
6 

7 

8 

9 

ı 

ı" 

BULMACA 

e SOLDAN S&GA: 

1 - Bir nevi eski setre 
2 - Acıklı 
3 - T&.flar - Hitap edatı 
4 - işaret - Kısa zaman - Eski 

ölü 
5 - Dağ kowğu 
6 - Daimi mütterl - Modern a

raba 
7 - Azerbaycanlı - Beyaz 
8 - Vah§! hayvan - Damarlarda 

bulunur. 
9 - Bir yerden kopye etmek 
10 - Yemif - Dirsek - EbU hay· 

van. 

e YUKARDAN AŞAOI: 

1 - Sporcular kırarlar - Küşat 
eden 

2-Göz-Oye 
3 - Anadoluda bir vlllyet 
4 - İnan - Hasat A.letl 
5-Enin 
6 - KUçUk ağırlık ölçUıU - Kö

pek 
7 - Bir kavim - Baba yansı 
8 - Uzafı göstermek için lrullam

lır - Eski bir afırlık ölçtlstl. 
9 - Birkaçı şimdi muhakeme olu

nuyor - Sopa 
10 - Çalgı 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Yeni Bir 
Devrenin 
Arifesinde 

(Bası 1 incide) 

ye hasretmesin? Neden birçok sala· 
hiyet sahibi vek&let erkanı, sırf kır· 
tast mahiyette işler için imza alaca· 
ğız diye sıra beklesinler? 

Celil Bayarm dU,UnUt tarzı son 
derecede haklı idi. Memleketin acı bir 
yarasına dokunıuyordu. Kırtasi siste
min sayısız imzalan, derkenarları, 
mesuliyeti dağıtmak usulleri her ka
ğıdı ister istemez uzun uzun bekleti
yordu. Halbuki her kağıdın; bir u
mumi ihtiyacın tahakkukuna, yahut 
bir vatandaşın işine taall\lku vardır. 
Kırt.ast usuller yüzünden işlerin ya
vaş yürümesi, iktısadt bayattaki ha
reketin ve verimin azlığı demektir. 
Hayatın her şubesi her adımda hüku
met makinesile karşılaştığı için hU· 
kflmet makinesi yavaş ve fena işler
se bütün hayat elbette yavaş ve fe
na işler. 

B ugUnkU dünyada tamamile iyi 
bir hükflmet makinesi yoktur. 

ÇUnkU her makine, kurulu usulleri 
gaye bilmiye, asıl canlı gayeleri az, 
çok ıunutmıya alışmıştır. Türk inlu
llbı, içtimai işlerde eski.denberi kuru
lu itiyatları tamamile bir tarafa bı
rakmış ve 'bazı sahalarda yeni şekil· 
ler yaratınakta, aklın tam bir gale· 
besini temin etmekte her memleket
ten ileri gitmiştir. İdare makinemiz
de ve hük\lmetle halkın münasebet
lerinde de ecnebi örnekleri aynen ve
ya tadil suretile taklit yolundan ay· 
nlmayı ve kendi ihtiyaçlanmızın 
canlı ve hakiki icaplanna göre hal
kın işini görecek bir varlık kurmayı 
istiyeblliriz ve ümit edebiliriz. 

öyle Umlt ediyoruz ki, AtatUrkün 
yeni nutkunun inkılap sahasında a
çacağı yeni devir, bu canlı idealleri 
adım adım tahakkuk ettirecek bir 
devir olacaktır. O zaman htlkumetle 
halk iki ayrı mefhum olmaktan kur
tulacak, btrtbirfle beraber ve biribiri 
için çalJtJan iki kuVYet manzarasını, 
yalnn nazari .surette daği), ameli o
larak ta alacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Akdenizde Yeni 
Bir Tecavüz 

(Batı 1 lncid&) 
de bulnnmuı, bilh1888. mühimmat ve 
hava kuvvetlerinin yokluğu dolayı
alle mevzilerin müdafaasını çok fena 
l}el'ait altına koymuş bulunuyordu. 
Bununla beraber, Santander'de mu
kavemet, arzu edildiği kadar kuvvetli 
olmuıuttır. Asturiea' e doğru geri çe
kilme hareketi de, aydınlatılması icaı
beden aiyul sebepler dolayıaile, ne 
hükilmetin tayin ettiği umanda ne 
de teapi.t olunan tekilde icra edil
mittlr. Mücadele !)eraiU, bugün dtıf
man için değitmietir. Maamafih or
dunwı sanulmaz imanı, cllmhuriyet
çilere nihai zaferi temin edecektir. 

l•l!ika Buhranı 
Brnbel, 31 (A.A.) - B. Dernan, 

kabineyi teşkil etmekten vugeçmiır 
tir. 

Dost Misa/ir Romangaga gitti 
(Başı 1 incide) 

tarafmdan hararetle istikbal edildi, 
bir kıta askerimiz de büyük misaft· 
re selfum resmini ifa etti ve mızıka 
evveli. Romen ve eonra da Türk mil· 
1i marşlarını ~ldı. 

B. Tatarescu askerimizi tefti§ e • 
derek gardan çıkarken istasyonu dol 
duran çok kalabalık bir halk kütle
si tarafından uzun uzun alkışlandı 
ve dost Başvekil halkı ppkasım çı
kararak selamladı. 

B. Tatarescu, Romanya sefiri, ya
nındaki ?.evatla birlikte Sakarya mo
törile Haydarpaşadan doğruca Ha
liç Fenerine giderek patriği maka
mında ziyaret ettikten sonra Perapa
las oteline dönüp biraz sonra patrik 
t~ .otele giderek, Romanya Batveki-j 
lının bu ziyaretini iade ettl 

Muhterem miaalirimizin 
"Tan,, a beyanatı 

Rıymetıi Romanya Bqveklli ek -
seli.na Tatarescu dün kendislle görtt
şen bir muharririmize şu beyanatta 
bulundu: 
"- Istanbul matbuatının, halkın 

tercUmanı olarak hakkımda yaptıiı 
çok dostça nefl'iyattan dolayı ziya
desile memnunum. Sizlere bllhı•a 
tefekkUr ederim. 

Ankaradaki temaslarımdan çok 
memnunum. Daha buradan gitme
den evvel size bir kere daha eöyie
miltim. Ben az kOnUfUp ook it yap
mayı severim. Ankarada da böyle 
yaptık. Yani az konuştuk, çok işler 
gördUk. Güzel memleketinizde ge
çirdiğim bu beş gün içinde Türk mil 
letinin bana karşı göıııterdiği ve ay
ni zamanda Romen milletine mttte
veccib olduğuna ıüphe bulunmıyan 
candan ve samimi tezahürler, Bal
kan Antantı çerçevesi dahilinde, 
Türk - Romen anlaşmasınm yap -
yan bir dostluk bağı olduğunu ispat 
eden ÇOk kuvvetli bir delildir. Bu an
laşma ve kaynqma iki milletin ti. 
ruhuna lf.lemiftir. 

Bütiln bunlann iyi semere verme
sine çalıtmak lbıındır. İşte biz de 
bunu yapıyoruz ve yapacağız. 

Necip Türk milletine, fahsnna ve 
Romen milletine kar,ı göeterdiği kar 
deşçe samimiyetten dolayı teıpekldlr
lerimi iblağ etmenizi gazetenizden 
rica ederim. bk fırsatta tekrar mem
lelretinöıe"gelmeyi çok ar:m etmekte
yim. Hem o zaman tilrkçe öğrenmiş 
olacağım ve sizinle türkçe konuşaca-
ğız.,, 

latanbuldan hareht 
Romanya Başvekili, saat 16,20 de 

Perapalastan ayrılan bir otomobille 
Topaneye inmiş ve kendilerini uğur
lamıya gelenlere teşe]dcÜr ettikten 
sonra saat 16,40 ~ Romana vapurile 
Köstenceye hareket etmiştir. 

. 
B. T atarucu, Haydarpaf'I 

ganndan çıkarken 
Aziz misafirimiz nhtımda tstan • 

bul valisi, kumandanlar, Romanya el
çisi, Bükreş elçimiz, Emniyet direk
törü, Hariciye hususi kalem müdürü, 
gazeteciler ve Romanya konsoloslu
ğu erkini tarafından ıuğurlandı. 

Ba_ndoaile birlikte askeri bir kıta
mız bUyi1k ve dost misafire aellm 
resmi ifa etti. Limanda bulunan bü
tün Türk vapurlan dost misafiri dü· 
dük çalarak uğurladılar. 

Romen miaalirlerimü: 
B. Tatarescu ile birlikte memleke

timize gelen, Romanyada Rador A· 
janlH umumi mUdilrii B. Hortig, Ro
manya polis b&flllilfettifi B. Usares
cu ve Köstenoe polis müdürü B. An· 
tonesou da B&JVekille birlikte mem
leketlerine gittiler. 

lsmitt.,. geçerlıen 
İzmit, 31 (Tan muhabirinden) 

Dost ve mtlttefik Ro~anyanm Ba,
vekili B. Tatareacu'nun fzmitten ge
çişi çok heyecanlı oldu. İstasyon ~ 
mamen dolu idi. Muhterem Başve1rl
li götüren tren istuyonda kma bir 
müddet durdu. Vali Htnıit Oskay hal 
km tazimlerini dost misafire arzetti. 

Eksellns Tatarescu, halkın bu a
Ilkaımıdan dolayı çok sevinç clay • 
duğunu, ikin el defa gelişinde fzmttte 
iki, ilç gün kalmak istediğml 113yle
dikten sonra halka )litaıb!!ll--..Nsı9tlo.__, 
çe olarak "Sağolun,, diye bft!frdı. 

Doat Bqvektl, halkm COfkuD tezaı. 
hUrlerl arasındll istasyondan a,nldı. 

B. TannöHr 
Romanya Bqveldll Ekaellns Ta

tarescu ile memleketim.be gelmll o
lan BOkreş elçimiz B. HamduUah Sup 
hi Tannöver, aziz mfsattrfmlzle bfrl. 
lfkte Romanyaya dönmemiştir. Ban. 
da bir müddet kaldıktan IOnra Mk· 
re,e gidecektir. 

lstanbul Liman lıletme idaresinden: 
1 - Merkez binamız karşısmdaki takriben 162t5 metre murabbaı saha 

asfalt ile döşenecektir. 
2 - Bu iffn P&Zariıfı 3-11-937 Çarp.mba gUnU saat 10 da Şefler 

Encümeninde kra edilecektir. 
3 - Muvakkat teminatı 500 liradır. 
4 - Bu ile ait l&rtname ve mütemmim izahat Fen Servisi Şefll~den 

almacaktll'· (7338) 

lskllp lelecllye Baıkanlığtndan : 
Nefsi İskilip on bin nufuau mUtecavts bir babadır. KWhakatı ile be.. 

raber yetmiş bin nufusa maliktir. Evvelce mevcut olan eczane eCZ&C1-
nm askere gitmiş olması dolayısiyle kapanmı,ur. Belediyenin bir ec
zane binası mevcut olup eczacıya bila icar verilmektedir. Müsait eeraiU 
haiz bir mevkide ecnue açmak iste)'enleriD milracaat etıneleri ilAn 
olunur. (7189) 

Nafıa Vekaletinden : 
Ataiıki cetvelde parti miktarla n ~lı olan ceman 172949 adet normal ve 189 adet İngiliz makaslık 

DYDı travers altı parti ve 16 ikinci tetnn 937 salı günU saat 10,30 dan itibaren ayn ayn eksiltıneai yapıla
cak surette kapalı zarf uaulile eksılt miye konmuştur. 

Ekailtme Ankarada vekllet malzeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Her partiye ait eksiltme şart
nameeı ve teferrUatı cetvelde hizalarında Yazılı bedel mukabilinde An karada vekllet malzeme mt1dU.rltı
ğtıııd&ı ~bilir. bteklierin her parti iç~ ayn ayn tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizala
rmla göeterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre vekiletten almmıt malzeme mttteahhltliği vesi
kası ile birlikte 16 lkinciteşrin 937 salı günü saat 9,30 a kadar Ankarada vekllet malzeme mttdUrU1ğilne ver
meleri llnmdD'. (4048) (7351) 

Miktarı 
Muhammen Muvakkat Şartnamesi 

Partiler Normal İngiliz ma- bedeli teminat bedeli Kesilecefi devlet ormanı 
Adet kaslık Adet Lira K. Lira K. Lira K. 

1 ~136 189 104663 30 S.8317 5 23 Kocaeli vUA.yet Geyve ve kazasın-

n 16366 37641 80 2823 14 
daki Karagöl ormanı. 

1 88 Kocaeli villyetl Geyve ve kazasm-

m 15085 34695 50 2602 16 
dald GOmtıf(lere Hanyerl ormanı 

1 73 Kocaeli villyeti Hendek kazum-
dairi Abu Göau ormam. 

iV 30835 70920 50 4796 03 3 55 Kocaeli villyeU Hendek kuaımıd&. 

v 24003 M206 90 4010 M 
ki ÇamdaiJ Atbafı ormanı. 

2 76 Kocaeli viliyeti Ka.raau kazumda. 
ki Molla Buan Pman ormanı. 

VI 41524 ~ 20 6025 28 ' 78 Kocaeli vill.yeti Hendek kazasmda 
ki KeremaU Harak1i tlattl ormanı. 

Ebfltmelere hususi orman sahipleri de girebilir. 
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lahçekapı 

Guddeleri Uıya eder, saç dökW

meslnln önüne geoer, kepeklen 

• dtlştlrtlr ve .•.• başta yeni bir ha-1 
~ yat hatlatır. 

Tecrübe ediniz, neticeye şaş~caksınız 1 

~.-SEFALiN 

• • - DIS .- IEZLE - GRiP ve kadınların AY 
• 

-.-..ı!~~Jrarare ROMAliZMADAN 

- gelen ağrlları derhal geçirir. 
Mideyi, kalbi yormaz. 

Muhammen bedeli ıı 7672,50 1.İ{a olan 156 kalem lokomotif alev ve du
man boruları ile regillltör borulan çelik çekm8 boru ve fren hava sevk 
boru ve parçalan 16 1211937 ~ gUDtl eaat 15,30 da kapalı zarf 

..ıa ile Ankarada ldve biııumda aatm ~· . 
Bu ite girmek letiyenlerin (7133,62) liralık muvakkat temınat i1e k~u: 

mm tayin ewtt veeikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
a.JDl llln eaat 1',30 a kadar Komisyon R8JaHitne vennelerl lbnndır. 
3artnameıer 588 kurup Ankara ve HaydarpaP vesne!erlııde •tılmak

tadlr. (7329) - • • • 
Knhammen bedellerile miktar ve vuıflal'I aplıda yazılı ('f) gurup maı-

mmıe her gurup ayrı ayrı ihale ~ek p.rWe billJ&rIDda yazılı gün ve 
aatlerde Ha~ gar binaaı dahtHndeki 1&tmlJDa komi&JOllU tan.-
fmdan açık ekaUtme aurewe •tm almacaktır.. 1 
Bu~ lh'mek iatlyenlertn hizalarında yuıb muvakkf.t teınin•t ve.kanu-
:::~u: veuıkle blrllkt:e ekailtme gtıntt aaatüıe kadar komısyona 

l'Dldlr. 
Bu ile ait IVtnameıer komisyondan param olarak dağitilmaktadır. 
1 - 30·00? kilo hurda dGkme muhammen bedeli ı3150 Ura mllftkkat te

mlnab 101 lira 25 kurut olup ~11_937 puarteet gtlntl _.t ıo da. 
2 - 200·~ kilo at.et toprağı muhammen bedeli fiOOO lira muvakkat te

minatı 375 lira olup ~ll-937 puarteal gllntl saat 10 da. 

~ı·~-'-!:'''"°" 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24. cü Yeni tertip başlamıştır ••• ._ 

Blrlnd Ke§lde 11 lklnclMP 917 ••· 

Büyük !~ramiye : o . o o o liradıL 
Bundan hatim: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra
miyelerle (10.000 ye 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden 
bu piyangoya iıtirak ediniz ••• 

# __________________________ , 

Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz 

Saç Eksiri 

IOMOJEN 

Nafia Vekiletinden: 
Derincedeki travers fabrikası sahasında ikiter odalı bir çift JojlmAD W.. 

birer odalı lojimanm ve bir ilÇl barakam ile umllllll helAnm ve bir mettı. 
sundurmasmm inşalan kapalı zarf usulile mUnakuaya konulmuttm'· 

1 - Münakasa 10--11-937 tarihine tesadüf eden Çupmb& ,onu -. 
at on bette Demiryollar lnpat dairesindeki mUnaka1& Komi8)'oDU oD. 
smda yapılacaktır. • 

2 - Bu blnalarm muhammen bedelleri mecmuu 17850 Jlraclir .. 
8 - Mu~kat bıminatJ 1338. 75 Uradır. 
4 - Mukavele projesi, milnaken p.rtnaane8I, Baymchrhk leleri Pil• 

prtna.meei, bina projeleri veeair' nrü.tuı mtltetekldl bir takım mttm.. 
kasa evrakı 90 laıruf muk&btllnde I>emieyollar Inşaa.t Dairesinden ftlil. 
mektedir • 

5 - Bu m'lnelreMJS glunek Wıe,.ıer 2'80 D1DDU'&lı arttaıma, -. 
Biltme ve ihale JwıUliU muclblnoe lbrulDa mecbur otdUldan WlllLft ne 
fiat teklifini havi zartlarmı ve 937 takvim aeneai içinde muteber Nafıa 
Veklletinden verllmlt müteahhit 'Nlikalanm meBk6r kanunun tarifatı 
dairesinde hamrhyarak oıUnakHa aaatınden bir aaat evveline kadar mak· 
buz mukabWnde Demiryollar Iııtaat Dalre8l Arttırma, Eblltme ve ihale 
komtayonu bafkanlığma vermlf olmalan lbmıdır. ( '°°2) (7281) 

1 

Her yerde 
Doktorlar tarafından 

tavsiye 
olunmaktadır:, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Maim cinsi Mlkdan Bulunduju yer 

J 
8 - 53 kaleım muhtelif cina alit ve edevat muhammen bedeli 496' lira 

29 kurut muvakkat bıminatı 371 lira 58 kurut olup s-ıı-937 pazartesi gtl- ı 
nl aaat 10 da. 

4: - 50 ~et denıirden yol açıklık Pbarial ve dever Aleti nuıb•mmen be
deli 1225 lira muvakkat temınatı 91 lira 88 kurut olup s-ıı-937 Pazartesi 
gtınü saat 10 da. 

Saçlann k5klerlftl kuvvetlendı 
rlr. l>akUlmeslnl k...,. Kepek 
lerl tamamen ıiderf r ve bU 

yOme kablllyetlnl artlraralc saç 
fara yeniden hayat verir. Koku 
su lltlf, kullanıtı kolay bir sac 
ekslrldlr. 

Kolcu bel k&Ylfl 490 Adet 
Eski Fifeklik 30 .. 
Boynuz dttdük 19' ,. 
Bel k&Ylfl tokam plrtnçten 330 " 

5 - 2300 adet ilg renkli el ifaret feneri, 100 adet el hizmet feneri mu
ıwnmen bedeli 4340 lira muvakkat teminatı 32G lira CiO kurut olup U-11-
881 pellelllbe gtlnU uat 10 da. 

6 - 3~ Adet muhtelif cina ep, biz, nıarangos kalemi, baJta, asma, 
Jdlrek, çekıç ve varyos apı muhammen bedeli 8879 Un muftk)rat temtnab 
290 lira 93 kurue olup 11-ll-937 pe!'tembe ıtını aat ıo da. 

7 - 440 adet tahta el arabası muhamnıen bedell 1880 lira muvakkat te
minatı 123 lira 75 kurut olup 11-11-937 Pereembe güııtl aat ıo da. (7246> 

llllLIZ ııızuı 
ECZANESi 
BKY06lU • ISTA"BUL 

Kılıç 282 " 
MUstaımel çifte 35 ,, 
Kolcu yakalığı pirbıçten 410 ,, : 
Balçık ka)'llI lM ,, 
Clfte namlusu G2 ,. 

" dipçttl ~7 " : 
Doldurma. makinesi 26 ,, .. ___________________ • Yatağan 620 ,, 

--------------------- Bot ıiee 75 gramlık 18863 " 
lıtanbul Nafia Midlrlilğlndea: .. .. 90 .. 17483 ,, 

6 da ihal " " 100 " 14 " 25/10,1981 puarteei günü saat 1 eai tekarrUr eden Galata Su is- 1<>..: 
'--1--1 "- '" ,, .. ~ " 2312 " ..,_yanında yapılacak (705,91) &.a&• aetlf bedelli GUmrltk Muhafaza ka· 200 

" " " 7512 rakolu infaatınm mua yyen olan gtlD ft 8&&tte taHp çılrmam11 olduğ1indan 223 " 
't..tftft --..Ll--1 " " " 739 " : 
MWVV saydı kanunun 43 tınctı mauuata muclbbıce Hıaleıll M11937 cuma -e ,, ,. ~ ,. M7 
sthıtl IUt 15 de Nafia Müdttrlllğt binaaında tekrar vapılacaktır. ..ıı1t1t. " 

~- " " 9'IV " 2116 
A. - Bu ite ait kefil, prtname ve projetst daireainde görülecektir. ,, ,, 750 ,, 19 " • 

Sirkecide Meydancıkta 
Teftıı Şubeli blnumm üat 
katında. 

Diyarbekir MUsklrat Fabo 
rikasmda. 

B. - Muvakkat teminat (53) liradır. 900 " • ._.._._.... .. .. 56 • 
•wawerin en u bir kalemde (500) liralık bu 1fe benzer it yaptığına Demtrbq qya 58 n: ...... :. --•tepe -..&1611.~-

datr g&terecefi vesika Userine alınıl oldup aıtlteahhitlik n Ticaret o- Cinsleri r- 'lr- -.a1 -wıı.UIHUAMr. 
dul vealkalarlle 5-11-937 cuma gUntl eaat 15 de gelmeleri. (7357) ve mikdarlan yukanda yazılı e,ya 8-XI--831 tarlblne ~ 
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KIŞLIK SON MODA MALLARIN BÜYÜK SATIŞI . 
BE YOGLUNDA, iSTiKLAL CADDESiNDE 

KARIL 
(PASAJ KARLMAN) 

KORSELERi EL ÇANTALARI 
• yıkanabilir ve gayet dayanıklı • 
'-- 350 Kurut I ,,_v_t_D_EL_O_'_dan_3_S_O_K_uru_t___, 

~ 
.Mantolar içın kürk taklidi 

(Kaplan) 

KUMAŞLAR 
Metrosu 600 Kurut 

Kadınlar için 

ŞEMSiYELER 
1 Gayet sağlam kumaş. güzel saplı 
~00, 140 ve 125 Kurut 

• 
iPEK ÇORAPLAR 

1111111 Gayet güzel renklerde 88 Kr. 

ELDiVENLER 
Garanti cim 180 K11111f 

Yünlü jerıeyden 2000 KUl'Uf 

.Kadınlara satı yün fantezi 
ku.ına.,tan 

SPOR MANTOLAR · 
ipek astarlı 2500 Kurut 

MUŞAMBALARI 
Fantezi kumaştan son moda 

.. truakar 1450 Kurut 
~~-----=---.ı 

MUŞAMBALAR 
Uzun, bej renginde gayet iyi cins 

~ 950 Kurut 

YELEKLER 
G'Uzel fantezi düğmelerle sUslU 

425 Kurut 

• 
ERKEK GÖMLEKLERi 

190 Kurut 
Zefirden sağlam cins 225 Kurut 

KAZAKLAR 
Eliti 270 Kunıf 

1 Kadın ve erkeklere fantezi yUnl~ 
1 EŞARPLAR 
~odern desenlerde 140 Ku 

BUYUK Kadınlara Celap yünlü ~için yUnlü gabardin~ 
KÜRK YAKALAR KOSTÜMLER 1 PARDESOLER 

a a 

ODU 

1 PiJAMALAR 
375 ve 325 KW'Uf 

1 SPOR ÇORAPLAR 
~ Safi yün 125 KU111f 

SKi KOSTÜMLERi 
Yeni fuon muıhteltf renklerde 

.. 490 Kunlf 
~------' 

1 Velur ipekli emprime 
1 

1 EŞARPLAR 

~ En aon moda 175 Kurua J 

(Rönar Arjante l A vrupada 

boyanmıf 1850 Kurut 
Son moda renklerde 

1475 Kurut -- Gayet iyi cim 2350 Kurut "Koloteks,, marka 250 Kunıt 

ıı11ecilf • 
1.5r.l11f 

~~----~ <icı."J,j . t~~·h diş, nezle, grip, romatizma rd ttJ!~t 
ve bütün ağnlarmızı derhal keıer. 1 r-Jr~,...~~p~ı 

ıcabında günde 3 kaı• ahnabilir Arsenoferratose 
Baş, 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 
içer. Demir, yumurta akı, 
ve arsenikten yapılmış 
bu şurup i ş t a h ı n ı 
açtı ve sıhhatli, dinç 
bulunmasını temin -

llzım ol•n Elektrik cep feneri 

b•tk••• del)ll 

BUDUR 

• Daha PARLAK ı s ık verir 

e Çok daha fAjlLA dayan!.!) 

•oURl.A BillA•IRlER VE s~ i5TANBUL·AHKAIA•iZl11R 

etti. 

Arsenoferratose 

1

, .KAPiTAL'in~ 
6 ncı fol'ID88ı 1 Teşrfın.lsonlde çıktı 

Almanca aslından çeviren: 

HiKMET KIVILCIMLI 
Fiatı 6 kuruş 

Zührevi ve cilt hastalık.lan 

[),Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağa.camı 
kıuışısmda No. 133 Telefon :4358."> 

-, 
Ankarada AKBA 1 

Yerli ve yabancı bütün 1 

gazeteler, mecmualar, ı 
ve mektep kitapları • 

• 
Her cins kırtasiye 
çeıitleri müsait 
ıartlarla verilir • 

• 
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

VE HER VERCE ARAVINIZ 

lliiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim ...... liill.---------------~ 


