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Uyandırmak istiyen 
Bir Fikir Ortaya A tdmış 

Çalışan 
Türkiye' 

Türkiye • Suriye Arasında 

Jl.hmet Emin YALMAN 

Atatürk doğu seyahatinden 
çok hoşnut dönmüştür. 

Bu seyahat esnasında on bir vi
layetin merkez ve dolaylannı 

gezmittir. Her tarafta aevgi ve 
hızla çahtan Türk vatandaşları· 
na teaadüf etmiftir. 

Bütün bu vatanda,1ar, yeni 
bir medeni varlığın temelini kur 

mak için çahfıyorlar. Araların· 
da profesörü, teknikıiyeni, iıçi

ai, rençperi var. Bazı bölgelerde 
erkekten çok sapana yapıfan 

Türk kadını var. Hepsi toprak
larını seviyorlar. Ona gönülden 
bağlıdırlar. Tür:k Cümhuriyeti . 
zengin, kuvvetli ve muhtetem ol 
sun diye kendi rızıklarından faz 
laaını seve aeve devlet hazinesi
ne veriyorlar. 

Bu görüşlerin Btiyük Şefte uyan
dırdığı duygular ıunlardır: Memleke
tin içiride azJ çok ge:tince insanın ken 

Bir Suriye Heyetinin Dostluk Müzakereleri 

için Ankaraya Geleceği Haber Veriliyor 

.Milletler Cemiyeti kontrol heyeti Antakyada Hata) 
mümessillerinden izahat alıyor .• 

Adana, 23 (Tan muhabirinden)- lunmaktadır. Intihap ve kontrol he
Son alınan haberlere göre, Fransa- yeti reisi, mebus seçiminde hiçbir 
nın Suriye fevkalıide komiseri Kont kimse, mensup olduğu cemaat men
de Mart.el, bu ayın yirmi sekizinde suplanndan b"1taBina rey veremiye-
A'ttt1kııAvıı.._2elcr,.·~k "e'A -1t~a+."""'vu· .. .pı.u.igun" ue cek .dcmis~ ~. 
naı yın ,rwu r"Jllll K .,ıu Vazıyeun ıçytizlliiu bilenleruı üade 
resmen ilan edecektir. lerine göre, kontrol heyeti reisinin 

dllyması için Türk. olmıya da lüzum 
yoktur. Böyle bir duygunun, dUrüst 
görüşlü yabancılan da sa.rı:naması im
kansızdır. Çünkü bugün Türk milleti 

' bütün dünya medeniyetine ve insan-
lığına örnek olacak surette çalışıyor. 
!l'ürklük, tarihin çok eski devirlerin
de insanlığa karşı yaptıkları kültürel 
vazifeleri yeniden, fakat bu sefer da
ha 8.la surette yapmıya hazırlanan 

Oğrendiğime göre, Suriyeden An- bu sözleri, Hataydaki muhtelif mez
karaya, resmi bir vazife ile bir heyet heplere mensup Türkler arasında bir 
gelmek iizeredir. Bu heyet Türkiye ayrılık vUcude getirmek gayesini is
ile Suriye arasında bir dostluk mu- tihdaf etmektedir. 

Y.fiksek bir varlıırtır ..• 

"'\ 

ahedesinin temini için müzakereye 
giri§mek vazifesini alIDI§ bulunmak
tadır. 

Fakat, yeni rejime kavuşmak Ü· 
zere bulunan Hatayda yeni ve çok 
mühim bir mesele başgöstermis bu. 

Halk mümuailleri kontrol 
heyeti önünde 

Antakya, (TAN muhabirinden) -
Milletler Cemiyeti Hatay komisyonu 

(Arkası 10 uncuda) 

AtatürkUn gö.rüşlerindeki doğ- -===============~========== 
ruluk ve isabet, en çetin ta- Ş h y' da J H "k• • ı• rilıi imtihanlardan geçnıiftir. Bunun an9 G apon a lmıye 1 

için memleketteki çalışma ve hazır-

lanma manza.rasınm Büyük Şefte bu N k• ş h e d 200 
yolda intibalar uyandırması, yürekle- an ın e rın en 
re ümit ve ferah verecek bir haldir 
Birçoğumuz bu ferahlı manzara~ 

=~:!ı:~~i:~ı:f;;:~ :~ Bı·n ırı·şı· Hı·cret Ettı· den güne sahası geni§liyen, hızı ar- , ~ 
tan yapıcı kuvvetleri işbaşında gör-
ıniye imkan bulamıyoruz. Sonra an
cak temelleri hazırlanan bir sahada 
yükselmiye başlryan yeni varlığı, göz 
önünde, bitmiş halinde canlandıracak 
tarzda bir görüş kudreti herkeste 
yoktur. 

Şurasını da unutmıyalım ki Til1'k 
milleti kendi kendini ve kendi kuv
vet ve istidatlannı yeni keşf etmiye 
başlıyor. Mileti esir haline getirmek 
1 Çin dahilden ve hariçten telkinlerde 
bulunan kuvvetlerin hepsi şu fikri or 
talığa yaymışlardır ki Türk milleti 
Yilksek istidatlardan mahrum, geri' 
bir millettir. 

Fena sistemlerin, fena usullerin ve 
Yanlış bir sevk ve idarenin hasıl et
tiği gerilik manzarasını Türk mille
tinin kudret ve istidadının bir ifadc-
8i zannedenler ve aldananlar eksik ol 
tnamıştır. 

Sonra birçok vatandaşlar da var
dır ki yalnız menfi tenkidi doğru san
tnıya ve gazetede çıkan her ümitli, 
nikbin yazıyı hulilskarlığın bir ifade
lli diye ka.rşılamıya alışzpışlardır. 

Ölüm halinden kurtularak yeni ve 
~ksek bir varlığa kaVij§]!...amız ve 
dunYada en çok hürmet M9ren mil
letler sırasma · geÇmeıtfıw. eski m~nfi 
istidatları hiç şU~p· ~-~~~
tır. Fakat hala bu • ~Jİ~~~t&!.' 
lar üzerinde gözl . Wt ilr 
l'e umumi gidi§in en ~e. 

<Ar~ ıo~· . . . .· -

Sovyet Rusya Japonyayı Protesto Etti, 
Brüksel deki Pasifik Konferansı da 
Bir iş Yapamadan Tatil Kararı Verdi 

konleran.ında Sovyet 
mümeuili B. Potemkift 

Nevyork, 23 (TAN) - Şanghay 
belediye meclisi, beynelmilel imti · 
Yazlı mrntakalar hakkındaki Japon 
isteklerini ve Çin hakimiyetini tem· 
sil eden hakların J aponyaya devri· 
~ kabuı etmiııtir. lngilterenin, Japon 
ısteklerine cevap vermeden evvel, bu 
~ntakaJardaki otoritelerin reyini 
ogrenmck isteyeceği anla§ılıyor. 
Şanghayda tahaddüs eden fili va· 

ziyet İngiltereyi, Japon isteklerini 
reddetmekten alıkoyacaktır. Nite
kim dün Mister Eden Avam kama
rasında sorulan bir suale karşı: 
"Şanghaydaki beynelmilel imtiyazlı 
mıntakaları idare şartlan, Çin hü· 
kumetinin muvafakti olmadıkça de
ğiştirilmiyecek olan mahalli nizam· 
!ardır., demiş, fakat Japon talepleri· 
nin reddolunup olunmıyacağı mese
lesine temas etmek istemiyerek ln· 
giltere hariciyesi tarafından hazır
lanan cevabın beklenmesini tavsiye 
etmiştir. Beynelmilel imtiyaz.lı mm
taka makamları, dört Çin gar.etesi
nin neşriyatını tatil etmesini iste-

(Arkası 10 uncuda) 

Fransadaki ihtilal tesebbüsü 
' 

Bugüne Kadar Elliden 
Fazla suçlu Tevkif Edildi 

Ele Geçen Vesikalar Çok Mühim Görüiüyor,, 
Kabinede Bu iş İçin Şiddetli Münakaşalar Oldu 

Paris, 23 (TAN) - Fransız kabi- ismi üzerinde durulmaktadır. 
nesi bugün, Cümhurreisinin başkanlı 'r • - • - ......_-- Elde edilen vesikalara nazaran, 
ğı altında, hayli uzun süren bir toı>- ~ gizli teşkilatı idare edenler, bugün· 
Jantı yapmıştır. Temin edildiğine gö- ~ kil halk cephesini yıkmak içni Fran 
re, bu toplantıda. harici siyasete ait sanın birkaç mühim şehrinde ayni 
meselelere hiç temas edilmemiş, fa- • gün.de bUyük bir ihtilal çıkaracak· 
kat dahili siyasete ait işler üzerinde lardı . 
ehemmiyetle durulmuştur. lyi haber 4 Zabrt.ai umumiye müfettişinin be· 
e.lanlann temin etti!<lerine göre, toı:>- ynnatma göre, hadise son derece cid 
lantının Uç saat kadar silrmes~e se- didir. Araştırmalar tckemmtil etme-
bep, kabinedeki Sosyalist Nazırların, den bir şey söylemek ve alakadarla-
çetin münakaşalara yol açan ifadele- rm isimlerini üea etmek doğru de· 
ridir. ğildir. Her şey bulunduktan ve ha-

Başvekil B. Şotan, ikna edici cevap z:rlandıktan sonra bütün hakikat an 
tar vermek mecburiyetinde kalmıştır. laşdacaktrr. Fakat §imdiye kadar 
Bu arada Dahiliye Nazırı B. Dormua, yapılan tahkikat, tam bir teşkilatın 
sağ cenah mensupları tarafından vti- harekete hazrl-lanmrş olduğunu mey-
-:ude getirilen gizli müsell8.h teşkila· dana koymuştur. Bu teşkilat tam ml 
~ın, bugüne kadar meydana çıkan iç nasile her şeyi tedarik etmi., ve ka-
vü1il hnkkında uzun izahat vermistir. fi derecede para bulmuştur. Gizli tef 

Dün de Pariste ve Parise yakın Eski Fransız Başvekili B. kilatın hedeflerinden biri Fransa me 
btiyük şehirlerde bazrta tarafından busanına taarruz etmek ve meclial 
araştırmalar yapılmış, yeniden bir • T ardiyö dağıtmaktı. 

k · 1· ·1· h d ıarı mevdana "ı mesele ile alakadar olduguw hakkın· 
ço gız 1 sı a epo - " · Mahkıim olanlar 
karılmış ve hirçok vesikalar bulun- da şayiaalar dolaşmış, fakat bu şa-
mustur. Bu Yüzden tevkif edilenlerin yialar henüz teeyyüt etmemiştir. Lyon, 23 (A..A.) - Gizli el bomba-

b k A H lan yapmak suçu ile geçen senenin yek~nu elliden fazladır. Bir aralık Bununla beraber sa ı teş aç ce-
eski Başvekil B. Tardieu'nUn de bu miyeti reisi miralay dö Larok'un (Arkası 10 uncuda) 

Yeni Adli 
l6-yihalar 

Hazırlanıyor 

Adliye Vekili B. Saraçoğlu 
Ankara, 23 (TAN) - Adliye Ve

k!leti Atatürkün senelik nutukların
da ve sonra da kabine programında 
ehemmiyetle işaret edilen adli mese
leler üzerinde çalışmalarına devam e
diyor. Meclisin bu devresine yetişti
rilmek üzere yeni adli kanunlar ha
zırlandığı haber alınmaktadır. Deniz 
ve kara· ticaret kanunları ve icra ka
nunu üzerinde yapılacak tadilere ait 
layihalar bu arada zikrediliyor. 

Belçikada 
Buhran 
Müzminleşti 

Brüksel, 23 CTAN) - Kabine buh 
ranı 21 gtindenberi devam etmekte
dir.Bugün kral Hıristiyan demokrat 
partisinin ilerigelenlerinden Çoffen'le 
sosyalistlerden Brüne'yi, yeni kabi
neyi teşklle memur etmek istemiş, 
fakat bu vazifeyi ikisi de kabul et
memişlerdir. 

Nihayet B. Janson ikinci defa ola
rak yeni kabineyi kurmak vuıfesini 
Ur.erine almıştır. 

Çukurovayı Su Bastı 

Ceyhan Nehri Taştı 
Nüfu~:z·~)'i~tı Yok 

Adana, 23 (!'--~ :n'ı~l.b!rliıdenj - "re: bu su baskınından insanca tele. 
Dağlardan gelen şiddetli seller yü • fat~kua gelmediği anlaşılmaktadır. 
züııden Ceyhan nehri kaföarıp ·~mı~· . •. ı;.ıkımet, vaziyet karşısında der· 
ve Çukwrovanm m~him bir kıemt su halCiı~kete g~miş ve yardım elini 
altında. kalmıştır. Ceybanın Karşıya- uzatmış ve lıizım gelen tedbirleri al· 
ka. köylerile jrtibat ancak kayıklarla mıştır. Su basan köylerden bir kıs
ternin ediliyor. Birçok t~lalarm su mında mühim zararlar vukua geldi
altmda kalarak tahribata uğrad!~ ği haber veriliyor. Nehrin kabarma 
hakkında haberler gelmektedir. Ala:. vaziyetinin ne kadar devam edeceği 
kadar makamın yaptığı tahkikata gö kestirilemiyor. 

SiY ASI MÜSTESARLIKLARIN ILGASI 

Başvekilimizin Partide 
Verdiği izahat __ 

ittifakla Tasvip Edildi 
r.r. ""'7 

~-

Sabık Adliye Siyasi 

Müıtefarı B. Salahattin 

Ankara, 23 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi grupu bugün (23. 11. 
1937) öğleden sonra saat 15 te An
talya saylavı doktor Cemal Tuncanın 
ba.fkanlığmda toplandı. 

Söz alan Başvekil Celfı.l Bayar si· 
ya'si mUsteııarlıkların ilgası hakkın
daki hükumetin noktai nazarını izah 
ve parti grupu bu beyanatı ittifakla 
tasvip etti. 

Anadolu Ajansının notu: Istihba· 
ratıınıza nazaran, bu husustaki ka· 
nun bu ayın nihayetine doğru çık
mış olacaktır. 

B. MENEMENCIOGJ..U 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden)

lki gün evvel Celfı.1 Bayar'ın evinde 
ve Şef Atatürki.in reisliğinde topla
nan Vekiller heyetinde vazifelerinin 
lilzumsuiluğu üzerinde müşterek ka· 
na.ate varılan Siyasi Milsıe,&rlar Ve-

(Arkası 10 uncuda l 
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Mithat Paıanın Oğlunufi 

..... ~_,Hatıraları: 4~~~ 

Yolsuzluk 
Tahkikatı 

Nafıa Vekileti teftlt heyeti 
reisi Şeftlde, hukuk mtlt&vtrf 
Tahir, Telefon idaresindeki yol
IUlluk Wdlur etrafmda teddll-

Şehir Meclisinde 

A fişai işleri 
Talimatnamesi 

Tütünlerin 
lslahına 

Çahşılıyor [Tercilıu ve iktiha bakla mabfmdar.] 

Gladston Diyor ki: lerlne --- edl.Joılar. 
Tevkifi Weaenk ~ 

!'Orgu bAldmllğfne gönderllm Te 
Jeton idan8i tah.uit imlrl Adi
• INll'best IJll'algleap ......... 
mttdclefmnumlllk .pr ceza rels
llğlne milracaatle talıllye karan
na itiraz etmltdr. 

• 

Kabul Edilmedi 
Inhısarlar mevzuu üzerinde hUkt· 

metin ehemmiyetle durduju şu gün
lerde, bu idarede bir pli.il dahilinde 
son aylar içinde bafarılan işler hak· 
'mıda bir rapor hazırlanarak Ankara 
ya gönderilJJrletir. "Kayıtsız ve Şartsız 

Tarziye Veriyorum .. 
1. Yazan: Al Haydar .. ~~ 1 

Bu rapora göre, tilttınlerimizi şöh· 
retine li.yik vasfa yükseltmek ve bll
tün tütün tohumlarnı ıslah etmek i
çin teknik çalqmalar devam etmekte 
dir. Bu it için kurulan enstitll takvi· 
ye edilmiş, burada tUtUn kurutmıya 
mahsua bir hangar, bir yaprak tUtün 
ifleme ve bakmıevi kunılmuttur. 

B abamın Dally Telegraph ;a... 
zetesiDde çıkan açık mek-

tUJ'l üzerine Gladston çok muptil 
bır mevlde dtişm.iiftü. o aıra1arda 
a'ürkiyeye ait meeeleler hakkında 
lngütende i.deta bir meydan mu
harebeli devam ediyordu. lluhar&
bedeki iki taraftan birinin kuman· 
danı Glad8tondu. lluhafazakirla.
n devirmek içiıı Tllrkiyeye hücum 
ediyor ve Rusların Şark Slavlarım 
himaye aiyuetlni müdafaaya çal.ip 

7ordu. Karşı ta.raf ta Ttlrk1eri ml 
ıdataa için tarihten deliller gösteri· 
~. Tltrkiyede dolafaD seyyahla· 

Diler tanftM, zl&amettlle pa.o 
ra geçlrcltıJ ve lhdlia yapfıjı ld· 
diuUe Wr müddet evvel tevkif e
dim Telefon idaresi tahllldar· 
larmdaa Cemal hakkaMla ikinci 
bir tahkikat dosyw chılla Jıa.. 

mrlallımt •• llllkk\ııMamnDlğe 
ıöaderilmlttlr. Ba clolya da ilk 
fahldlgafı , ..... 80J'l1I bWmJL 
jlae v..umJetir. 

Şark vi'ayetlerinin tütün ihtiyacını 
karşılamak üzere Malatyada kurul
Dia8ı mukarrer olan fabrika ile yine 
burada yapılmakta olan 600 bin lrilo 
istiap hacmindeki tiltUıı bakım evi 
bitmek üzeredir. 

Cibalideki tütün fabrikası esub ını 
rette ıslah olunarak rasyonel bir su-

B On O 1 a rl n 
rette çalışabilecek hale konulmuştur. 

lflti aanayii ue tm 

Şehir Meclüi, toplantı lttılirwh.. tnhisarıar Kl&re81, ıçki saııayüııilı 

Klym et•I ıalahmda da ileri adımlar atmı9tır. 
Şehir llecliai d8n lkincitepin içti- damga remnbıe ti.bl tutulduğunu, bl Papbahçedeki fabrikada, idarenin ih 

rm ,alıadetlerinl ve lngi1iz komo-
108larmı raporlanm ortaya koyu· 
JOrdu. Bir taraftan da Rmyaya 
k&rJI mukabil taamız1arda bulunu 
70rdu. Gbete yazısı, riaa1e ve ki- ~ <>.....ılıU.AAO, 

O 
• • • • : ~ IOJl toplantı81D1 yapmıt naenaJeyh bu talimatname ile orta- tiyacı o.an Uç kil8ur milyon kilo eo-

u Ş Uyo r 1~~- ~~·~d&ifl,,:!8'"= ~-. ya yeni bir teY atılmlf olmıyacağı· mayı hwsuai im.illere müracaat et-
~ - ··-ı-~ m Uive etmlftir. mellsizin temin edecek genjf teai8at 

Gayrimübadiller komisyonunun ~ ktlçllk bir ekalli)'et, dün de muh· Bunun tlzerine bqı taraf, bu yapılml§tır. Burada taktir ve dold~ 
kaldırılacağı hakkındaki haberler, bir telif me.eıeıer hakkında devamlı iti- cterece mWılm bir VUlyetıe ali.kam ma tesisatı da tlç misline ~ 
müddettenberi gayrimilbadilleri sevin razJaıda bulunduldan içJn llecliaiD olan talimatnamenin asaya datıtdlmı tır. 
dirmiftir. Verilen malfunata göre, bu : toplanta IOll uman1ardald top- yarak mecllabı IOD gtlnUnde mu.. Tuz bahsine gelfnce, Camaıtr mem 
işin mut ak pJUlde tasfiyesi şehri- te tı1ara naw bir hususiyet g6e- kereye konulmUIDJ 4o1ru bulmadık· lihumdan eonra Koçhiaar tuzlası-

tap tekliDdeki nepiyat b kadar çok 
tu ki o ll1'8da Jngiltereniıı hiç bir 
dahili işi bu bclar umumi bir aıa. 
ka celbedemiJCriu. 

Bu mUnakapıarm plıaiyata M
ktlldttğü de oluJQntu. Maeli. G1ada 
tonun muarızları, Gladatomm oecı.. 
]erinin köle ticaretile para kazan
dıklarını, gtlya insanhk davası na
mına ortaya aaçılan paraların kirli 
kaynaklardan toplandığını ileri sil 
rUyorlardı. Fakat lngiliz seciyesin· 
deki hususiyetler, aradaki mttabet 
davada, ba gibi şahll tarizlere faz 
la derecede ~ verilmeaiDe aed çe
kiyordu. 

G ladston babamm İngilterede 

- kadalr ........ binurette ka 
rarlı bulmqtu. Mlthat Patanın talı 
rarlı bulmuştu. Mat.hat Paşanın ph 
ili temuları karşı tarafa kuvvet 
vermif, onların eline bol münakap. 
cephaneai geçmesine sebep olınuş.
tu. Babamuı siyasi şahliyetiDi çil· 
rUtmek l&zımdı. Bununda yolu ken 
cBainl Şark Slavlarma zulmetmek· 
le itham etmekti. Jtte Birmingham 
daki nutuk bu aailde aöylenmifti. 

Babam DaUy Telegrapht &ki • 
tık mektubile Glad.tcınun memıt. 
larmı köktlnden ~ Gtam
tonmı btlCWll kuvvetinde mübim 
bir gedik •cılın1'tı. Halk 111 Jai1ll.1 
ate cftlteeektı: Gladatomm bli _. 

• tadaki htıcumlan e88811Z oldutıma 
göre acaba diğer delilleri de çürilk 
değil mi! 

G ladston bu mllşkill vaziyet· 
ten elinden geldiği kadar 

1tynlmak maksadile tekrar Bir· 
minghama gitmif, yakanda bah
lettiilm tarzı;ye nutkunu söylemif 
ti. Bu tarziyeye biraz dürilstlilk ve 
haktanırlık, biraz da tevil k&rlfb· 
rarak ili kapatmak lltemişti. Bu 
tal'liye nutlnmu butmnası ve bir 
ntıshumı kendi el ,...ııe babama 
hediye etmesi, herhalde bu kadar 

kızgın bir mtınüaea esnaamda an 
cak Ingilizlerde te1adllf edilebile
eet bfr hareketti. Deride a.nıataca
jım gibi, babam birkaç aene sonra 
Taifte idam edilcliii zaman Ingiliz 
Parl&mentollunda bu hareketi en 
çok telin edenlerden biri de yine 
Gladstondu. 

Gladaton tarziye nutkunda ,ayte 
eliyor: 

J aspar )ı{ore son zamanlarda Bul 
garistan& dair bir kitap nepreW. 
Bu kitapta Mithat Paşaya kartı bir 
itham vardı. Bunu aldım ve kul
Jandım. Mithat Pş. Daily Telegraph 
gazetesinde çıkan mektubunda bu
nu doğrudan doğruya ve teferrll· 
atlı bir tekilde reddediyo~. 

B
en bahsettiğim kitaptan bir 
memba diye istifade ettiğim 

saman B. Bore'a malftmat veren 
adamın emniyet ~ebilecek bir 
fahlt ol4ulun& hllkmetmiş ve bu 
phldha tmıbıin kitap l8hlbl tara· 
fdldan a,taya konuJablleceğiııe ka 

Lonl GIM.ton'811 el J'IC'Rlile mizde ça.lıınıakta buluanan Ud gayri .. l'llliftir. Bu vasiyet 1'Qhaua atıpj 1anm .CSylemiftir. Belediye reis mu· nm nılahına girifilmif, burada nakli· 
Mitltol POfl'YG bu itlwılı mübadil kl>nuayonunun Ji.ğvı iltı ınüm ıtmde kendini göetermfltir. Talimat- avtnl, belt!diye gelirlerbıt allkadar yatı temin içiıı yedi kilometrelik bir 

ili bulunmuttum. itiraf ederim ki 
bu lranaate varmakta acele ettim. 
llithat P&fUlJD tekzibi kal'flAJda 
~yaptım. B. More"'ba· 
na dedi ki: "lami orta.ya koyarsam 
bana malfunat veren adam tehlike
ye düşer." Türkiye gibi bir memle
ket için bu özür, ~k yerinde bir 
özürdllr. 

Bununla beraber benim lılithat 

P&f&Ylt Qqı ltb•mm, bu yllzden 
adsız bir membaa dayanan bir it· 
bam haline d~Uftilr. ~~ si· 
bl fark mete*bliti Wd' W. 
ri atılan bir adımın adam bir muh 
birin söztı üzerine ortaya bir iddia 
atma•ıı haksızlık aayanm. Bu yol 
da blr iddiayı reddeden adam da 
bana karşı hak knanm'f demek-
tir. 

kün olabilece1ttir. Damenln ehemml,.,U c:lolayıaile bebe- eden bu talimatnamenin bir an önce dekovil hattı tesis edilmiştir. Her ild 
Gayrimül:adiller, takdiri kıyn.et ko ~ahal bu devrede çıkanlmuı hakkın bbultt 1lzmı geleceğini mtıdafaa et· tuzlada ifçi evleri, mektep, hastaha

aıia)'Onunu tamamen faydasız b&r mil beledtye malr•mmın maral· miftir. Fakat, mtınakqalan idare e- ne, yemekhaneler yapdmıştir. 
e&eele aayıyorlar. Hatta, bMan ııat:ı °:1~ lleclla, bu me1181enin mtızakere- denleıin maklll iddialan eberfyeti idarenin 1atış ve tevzi işlerinde de 
la.ra d\ltt~il de Ueri atlrUlerek bu ".>:ı aıru tubat toplantıamı baalmufbr. topladığı için afi9aj iflerlnin fiındi- birtakım yenilikler vllcude getırilm ı 
tundan ktlmUl)'onu zararlı gorenıer Meeeıe ~dur: . . ilk bugllnktr ,ekme idare edilmesi tir. latanbul gibi btıyUk şehirlerde tev 
çoktur. Bunların iddiaaı ıöyledir : Belediye M~cbaa geçen Nisan top· muvafık görülmilş ve yeni talimat- ziat, idarenhı kamyonlarile yapılmak 

Komiayon her tapu senedi gö.crte- la~tısmda eekiz aylık tecrtıbeler göz namenin müzakeresi meclisin ıubat ta: bayiler, depolardan değil, mallan 
re.ne g-ıyrimübadil muame'eii yap- önünde tutularak bugUntın ihtiyaçla- içtimaı devreaine bırakılmıştır. dUkkinlanna kadar gelen bu vasıt&-
maktadır. Bu tapuların iyice tetkik rını karşılayabilecek yeni bir afifaj Bundan eonra, Kartal - Maltepe fardan rahatça alabibnektedirler. 
tdilm~ kıymet biçilmeai ve bono talimatnamesi yapılmasına karar ver ve Kartal - Yakacık yollannın 938 
Yerilmeai -arar~dır. ÇUnldl, bfylelik miftl. Bel~ye nialitfııce hazırlanan btltçeaile yapılmuı ve bunlann tah 
le gayrimiibadil oıımn.n J>ir.colt kim· proje meeli8ln lıltllki;e 'lenelmeninde 1118atile Bebek - t.lıinye yolun,ın m-. 
seler PYt Qıtlbadil pbl m~ele gb- "'"'-~ - .__.._ ' .. "-·-'- -- --u.. -"- ._. __ ... -. ....... ttıyorlar w blllllar& ,.mdeiı verilen nrilmiftlr. Mecliate en liyade itii'az Hiıyoanlor •lıtiklanlan ne 

1 metrelık denıiryol11 icin huırlanaa 
bonolarla da piyasadaki bono mikda ve mUnakafa)'& yol açan bu talimat- .zaman geçirilebilecelı? mabYele proJninhı hmaıaiunaaı yarma al 
n çolalıyur. netice olarak kıymeUeri namenin f11 c1M maddeel olJnuttlır: Şehre sokulacak, f8hirden çıkar· IDllUr· 
dUşUyor. ltirasa ufnyan madlela tııacak hayvanlarm ancak geceleri • 

Gayrimilt-adiller, Maliye \"eklleti- S tlndl madde - Ucretl ftrllmedea •• saat 24 ten ıabahlan gtlnet doğuıı- MO:: ::.ıs:"= bnrlat-
nin bu i§l~rin tutıyeaı kararlllr aı.,-. nabut alınmadan tetblr .. .,. teni ola· caya kadar tehir aokak arından P" 
ken bu noktamn da -LARbde tut11l nanı afifler, lllnlar bili ka:rclil tart meno- çelblleceti hakkındaki talimatname 

•- unar. maaını i!t;yoılar. 4 üncfl madıle _ Tlcar9tbane 9 e sınai de bir hayli münak&f&dan .sonra ol· 
Diğer ts!'8ftaa, ktlçUk ve bOytlk 18 müesseseler, balanclaldan binada beledi:re- duğu g\bi kabul edilmiştir. 

na, ölmeaine eebep olanlar para c.
zaama çarptmlacaklardır. 
Oniiilbyon talimatnamai le 

kabul edildi tibkak phiplHiDe maddi tekPde tl!v den • llndl maclde llllldbiDce m'·*'• ala- Bu talimatnameye göre, f8hire ka 
ıiat yarrlm&• da ayn bir tlklyet r* lllD tetbir edebilir. Belecli7• '89i•tım ra yolundan gelen hayvanlar Fmr-

d 
Bır ~ ikmal ettikten 90ma iMi aıilaa&de hükiim- nekaplda, deniz yolundan gelenler 

meVkU ur. a-.ıı pyrimtıbWU· den dldt olacak ve afipj aacak -.ıedi:re nh~..aA bekl t11 k 24 Ondtıllsyon makinelerinin muay&-
ler, kıyJD8tli em1llda ..... Çtkan1ma teaiutmda ,.pdacalrt... vapur veya "4llWA e ece '. W• ne ve damgalaDIDUI için hazırlanan 
mumı, bolla fi,atlumm mtıt...eaıaji- Betiacl maclcle - ..... ,. _...b ilaaa1 ten sonra belediyenin tayin ettigı talimatnameye de bir knllm uaıar 
yen~·,..._ tebep 3iank eclilincere adar lewba. elelrtrik TeJa reelaı yollardan geçerek mezl>aha, borsa itiraz etmifler, tatbik kabileyeti olup 
g:sateriyorlar· lc1diaya atft, -~ ll'> ve teldl ile ıase carpacat ca&le...,..,. veya 99hir dqma çıkanlacaktn'· olmadığı haklmıda laahat wtemifl• 

(Arkası var) miayOd" bU kıymetU emllkiıı kirUt :=:-,:=.:~ :~cı::~ Belediye re~liği datarafmd: kalı· dir. Fakat, bu laahati verecek mttte-
lle Jnasraf1anllı ~ için fimdi ...ı mlltllb beledi,.ala ......Uabtl allDD'" vehane ve gazmolar: tama e ay- haaua ve mesut bir makam buluna-

K k 1 k 
ye kadar bunl&n .._ pb.-maaııt- f mel ımdde _ HerllaDP ltir ilin lci. n bölmeler içtııdl e bllbe ko~d berber· mamı,tır. 

Yanlıt bir dilşilnce yüzünden yap 
tığım hatidan dolayı Mithat Pa· 
p.dan tereddtttsilzce ve biç bir kay 
dil pıt g~rmeden özilr dilerim. 
Bu taniyemi umwna duyunİıak i
çin e imden plenl yapacağım ve 
~im rbla)ellin bir nüsha· 
... c1a Jılltbat Pqaya g6ııderece
lbL," 

15 ani! 1 . tır. Ucret vermek, rahlat atmak Usere mllracut lifin yuak ed lmesl a a.ı.u a yapı- Bu mada vali Muhittin Uıttindal 
'S vulnıunda o il&ma ne kadar müddet tetbir tan teklif te dUn mecliste görilşUl- da meclise gelmit, müzakereleri ta 

Yu
••zu••ndeft a.•----la. A---..1- eclil~elinl bildirmekte aecbarldlr. mttft;Ur. Ayn bölmelerde berberliğin kibe bql•mı•tlr. 

.............. ...-..mgg · ltir&ZI yapan ve idare edenler Bam amhati lhlll edemiyeceli ve bu gibi ___,. 

Y Y • 
di Raatm, Galip Bahtiyar ve bllha•a berberleri mtıatakil dilkkln açmağa Reis Necip Serdengeçti, bu iza.batl 

araladı Gp • Te11,Plnler Jsmail Şevket oımuetur. Bunlaırm. id- iob&r etmenin bir ıaamı halkı aç kal almaya ıtlzwn görmeden talimatna-

d
·-1A-- Jt. ıaıı-.. tname bu menin ka.bulUnU reye koym119, ve bu 

Evvelki akşam .. ı 2' bucakta Kandilli liieli mldBr muaWlllll· ı..- - gu-e, ~ · eekil· maya mahkflm l>Jralmıak demek o- talimatname de evvelden azaya dalı· 
Kumkapı Nipncamuta bir yaralama ne me)[tebln fnnmca """bnt f.e. de kabul edilctill takclirde ea afak ıaeatı kabul ed11mlt ve teklif redde- tılmail .. .;. için ne olduğu bilinmeden 

w bir dükki.nın vitriDiııe konulacak en dilmittir -a• vakası olmuştur. Omer oglu Hamza, kiye, GaaltasaraY liaeei ttirkçe mu· ktlçllk b" rek1&m ve JDOlltra •• blle · • _1.._ı ve okunmadan kabul edllmlftir. 
iamtnde bir kundurac1 beraber yap aııtmıiğine açıktan Calıit, Vefa ille· U1aadeıralmak ve resim ~:-k 1l Damulılı bolal• iyı mwıcuam Fırmlaran ekmek ve francala ntl-
dığl BaflseJl Jmkançbk yilztlnden a- at fiaik muallimllline açıktan lhaan, :U. 1ecek bu ytır.c1en hem ~ ~ eiilet:elı munelerlle beraber un 911vallarm· ğır surette yaralamıetır. ı.tanbul kız 1iaelli mMttr muavinli- dt ge ~yaea.k, hem saati Dylere datğıtılac&k damızlık bo- dan da ntımune alınması haldmıdald 

Hamza, Hamenhı bqka bir erkek 1tne açıktan Handan, Kabatq tabi- be= kapılarında lllıilııUp ;ce jaJarm köylUlel' tarafından iyice ba· etıctlmen karan görUeilltlrken, bel~ 
le mtınaaebette bulmıdufu baklrmda.- iyeye &ÇlktaD Fatma, Oakildar birin· güçlerinden olacaklardır. Binaen:~ Jamuı, bu glbl bolalara iyi mua • diye iktISat mttdtlrU, bu lfi tetkike 
ki tftphelerlni kadına. aöylemtı ve a.- ci o~ tarih: ve coğrafyaya erkek li· leyh afif kelimesinin ne demek oldu· mele edllmS beJedlyece telpit edil· henüz vakit bulamadığını anlatmlf"i 
ralarmda bu yhden fiddetli bir mtı- HSi~~ Adile, Çapa. orta tllrk~e mu ğu tasrih edilmeli, mostra kısmı ac;ık· dili tekil ve mfktarda yiyecek veril- tır. Bunun üzerine, meclis, bu kara-
nakap. ve k&vga çılmultır. Genç l- aUlml ğine Kıs mualllm mektebin - b ta]lmalnameden gılranlm hcbr meol, ~ ınelılertn tarihle - nn mllzakereaiııl de tubata bıratm 
şıkt IU8talı çakı ne .vglli8lni kası· den Süreyya ve Seniha, Haydarpaşa c;a u a · rlnln teeplt oıunmuı ve bolaJarın tır. 

ain' ,...ıadılttaıı muııild mualllmllğine hırıınıeıı Cez. T ,._,_.__,.,. "- mJılıatlerlndOı bllttlD kilj llıtiyar he Bunclan eonra, ,eni be1ecllye zalıı 
ğmdan aunıtte Yaralı aon mi, Çapa orta riyaziye muallimliğine o...UIMJJIİf yetinin meeul tutulmUI hakkmdaki ta taıtmatnamestnden ancak lki ma 
~ ııa!:'. ~~ Kız ıı.e.ınden Ha11t, Beyoğlu orta ııı 'l'allm•tııanıeyl tAıtlrilı: eden taıııııatııam8 -1 edllııılfljr. Bıı ta- de clalıa okunab11mlftlr. Valı:lt ÇO 

d8n tablbladD - Kanii tanfm- glliue muallimliğine Oaldldardan !!e JlllUılYe Enellmenl lleioi ll'Uat ~ uymıyank haJftlllll geciktiği için, rel8, qpıbat birde to:r I 
daıı mua,.- yapdmılbr. a.ıı.e _ Diba, Taksim orta mulliklye Baydar• ruıı, Eııdlmen - ııut.,._.emL 111 qı ,__-- 1alll1mak 11zere deWeyl k&pam,.tır_J 
nbı ha tebllkededir papdan Ziya, UakUdar birinci orta dtlfilnmecUlinl. ancak came1rln ba· ~~====~:=:=::::=:=:::;=::;=:=::=:::=:=::::=:=:~ 

Kaçan lftıma., din ukJandılr ~- TUrki.n ve Fatih ofta ttrkge mual· ftfaj kelimeal lçlne aldıtım aöyle- l.A_ 
1 

l ~ r#J== . .., ~ A yatı . tarih ve coinfvaya 'Oaldldar tıc:ten rtelnde tefhlr edilecek teYleri bir ... m iM B H M ~ 
de yaka1anar&k P9 ftklt adli,., limliğine 'Oaktıdardan CeW tayin e- mlftir. Fakat. belediye reitl muavini ~ ~ :M ~ 
p6rllmit ve Suıtane.hmet iklncl 8Ullı dilmişlerdlr. Ekrem Snencamn 116zleri, talimat-
cea mahJrernelkıde .,rgun yapdmıf DIJll8)'9 itiru edenlere hak verdlr- BUGON 1 14 IEDdteerin ıii'i - , 
tir Bunu kendisini t6Jle mtldafaa ela E 1'ti YUllTI" A KO HA VA , · ÇARfAMBA _ 
•bH"-'tr• Vapur ırar m r. .....---1- __ ı__ • • Ekrem Sevencan, vekiller heyeti • YeelJlılJ 11--tı 18tMJo....- alı-

- ..,_ 'blrilll Ue görOftUltbıU Birkaç gtın evvel Akaym Kal&lllJlf nin afipj imtiyazım belediyeye ve- m ....ıe-ta ,ere, baaln ,... ........... ha 

Gün: 30 Kasan: 17 
tıı:lncltetrin : U 

11 IDci •7 
Ramuan: 20 

~ Ba ,umen kavp edıt • vapurunda bir paket içerlainde d6rt ren kallun auretini okuduktan aon· ....-~· ._ balatl., Karacle

yorcl1ak. O bm1 tahkir etti. Ben de kilo esrar bulunmuştur. Vapurun a- ra, bu kararname mucibince bele- : :::;--~ = ~'!::; 
onu lrorımtmak tem çaJmm çı1rarmı1w tefÇist, paketi bırakanı g6rtırse .ta- diyenin milli r.evki rencide edecek .ı andl~'· 
tım. Benl cmmlanmdan tutup ur· nıyacağmı söylemiş ve kendiaine p pylere meydan vermemek için ca-
sarken çala kaaığma giriverdi. terilen birkaç şüpheli arasmda çama mekinlardaki her maddeye mUdaha· DUMKtJ BAV & 

Hlkim Sallhaddba DeıntreDl, suçlu prcdlk yapan Haticeyi tanmı1'tJr. le etmek hakkı olduğunu söylemit· DUn bav• akpma adar bpah pemlı. 
ba)rlnnda tevkif bftn wwmtwttr. Hatice, mahkemeye verilmfltir. tir. Vitrinlerdeki rek1lm1arm zaten rtsttr tlmall earldllen .....,_ z metre o-

• 

4rabl: IHS 
Gtlnet: 1.57 - Otıe: 
lkin4l : 14.Sl - AQ&mt 
Yatsı : 11,22 - lmalk: 

Rıama: 1SMI 
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Jarü .m.trL Baroanetr• 762.I mlnme&' 
hararet en eok 15.S n • u 1,5 ~ 
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lngiliz Kabinesi 
Bitler - flalif ax 
!şile Meşgul 

r 

Macar Basvekilinin 
1 

Berlin Seyahati Ne 
Neticeler Verecek? 

Paris, 28 (A.A.) - l~i malftınat almakta olan mahafil, Berlinde 
Mua.r Baş\·eklli ile Almanlar arasında. ya.pılnıakta bulunan görü~mele
rin iktısadi ·ve siyasi mahiyette olduğunu beyan etmektedirler. 

Eskilerden Kurtulmak 
isterken 

Büyüklerimiz, son nutuklarında 

memleket l~lerini rnsyooel bir hnlde 
düzeltmek i~ programlarım izah e

l derken, eski devirden intikal etıni~ o
lan lartasiyeciliğin orta<l:ın kaJdırı

Lacağmı teb ir ettiler. 
Herkesin bildiği ve yıldığı bir deıt 

1 
olduğu için uzun tafsilata hacet kal-

ı 
madun bizi se\indlreın bu müjd nln 
tahakkukunu cm.niyet ve istirahatle 

Londranın Kanaati~ Alman • Avus
ı 

Macaristanın, ltalya tarafmdım yapılmış olan tahdidat sebebile ken
di hububatı için Aimanyada bir mahreç bulmak arzustında olduğu ve 
iki memleket arasındaki ticari J?lÜb adeleleri genişletmek emelinae bulun 
doğu söylenmektedir. 

1 
beklemekte iken son zamanlarda hü-
kfımete geçmiş ticari mahiyetteki 

i müesseselerde yeni yeni kırtasiye he 
! ves ve tuahürü görmekle mütessir turya ittihadının Önüne Geçilemez' 

Londra, 23 (TAN) - Lord Halifax bugün Kral tarafından ka
bul olunmu~ ve B. Hitlerle mülakatı hakkında izahat vennittir. ! 
Kral daha sonra Lord Halifax'ın ittiraki ile hususi bir meclise ri
yaset etmi9tir. 

Macarfstanııı hukuk müsavatı meselesindeki metalibatmın da bu gö
rüşmeler esnasında derpiş edilmiş olduğu rivayet; edilmektedir, 

olmaktayız. Bunu bir tenkit diye de
ğil, hazırlan.an büyük pliinm muvaf
falayefüıe en naçiz bir hizmet olarak 
yazıyoruz. 

Ha\'asın, Londradakl muhabirine göre, Hitler, Lord Jialifax'a, 
birkaç mes0 1e baklanda !ngilte renin noktai nazarını sormu5tur. Bu Çekler 

Tecaviize 

ismini burada zikretmek isteme -
diğimiz amme hizmetile meşgul bir
kaç sene e\'vel ecnebiler elinde iken 
yakında hükUmet.e geçmiş olan bir 
büyük müessesenin müşterilerinden 
birisi o müessesenin hizmç.tine ait 
bir dile'kt.e buloou) or. Kendisine: 

meselelcr:l-Aln'Wlyanm büy\ik harpten mesut olmadığı, 2- Almanya
ya, mü temle-kelerinin tal;:assız olarak iade edilmesi hakkının t!lom
ması, 8 - Almanyanm, ecnebi memleketlerde yaşıyan Alman ekaJ
liyetlerln"n muka<lderatıru tayin etmek hakkının tanınması. 

-Bitlerle beraber 

Yakalanan 
Casusların 

Muhakemesi 
Londra, 23 (TAN) - Bugün Av

lilpanm üç memleketinde casusluk 
tnuhakemeleri yapıldı. Mm kovada 
iki Alman, Nazilerin gizli zabıtası
na bağlı olduklan ve casusluk yap
tıkları için yirmi beşer sene hapse 
lllahkum edilmistir. Fransr:.nın Al
ıas vilayetinde 6 kişi, Fransız - Al 
tnan hududunda hudut tahkimatı ü
teıinde casusluk yaptıkları için mu 
hakeme edilmiştir. Suçluların biri 
Almandır. Romada hususi bir mah
keme casusluk suçundan maznun 
bir kaç kifjiyi muhakeme etmiştir. 
Casusluğun Fransa hesabına yapıl
dığı anlaşılıyor. Bu muhakeme hak
kında tafsilat veril mi~ or. 

Fransa • Franeo 
Anlaıması mı7 

Paris, 23 (A.A.) - San Sebastien 
İ4'ransız Ticaret Odası Başvekile bir 
bıektiıp göndererek eğer Fransız me 
lıafiinin muhafazası isteniyorsa vakit 
teçirilmeksizin Frankoctdarla iktısa
di anlaşma yapılmasını istemiştir. 

Bunları 
Kim;er 

Öldürdü? 
hnıır, 23 (Tan muhabirinden) 

~ayındır zabıtası şayanı dikket bir 
Cinayet hadisesini ehemmiyetle tah
kik ediyor. Bir müddet evvel Aşarlar 
köYiinde Hüseyin adında bir gene bir 
Cinayete kurban gitmişti. Hüseyin, 
eşraftan Hacı Mehmedin yanmd:ı ça
lışıyordu. Bu cinayet tahkikatı de
"am ederken 55 yaşlarında olan Ha
cı Mehmet te bağ kulübesinde '1)'11· 

1:'1akta olduğu bir sırada çifte tüfe
ıUe llOl memesi üzerinden vurulmuş 
"e ölmUşt:tı. Hacı Mehmedin akrııba
tnıdan Aydının Akçeköyünden Meh
lnetıe daha iki k\şi zannaltmdadll". 

Lord Hnlifax'ın bu meseleler üze
rinde hiç bir cevap vermediği de kay
dolunuyor. 

Lord Halifax tarafından verilen ra 
por Hariciye Nezaretinin mütehassıs 
bir heyeti tarafından tetkik olunmak 
tadır. 

Yine Havas muhabirine göre, ln
giltere kabin esinin yarınki (bugünkü) 
toplantısı mühim olacaktır. Çünkü ka 
bine, Hitlerin sualleri ile meşgul ola
cak ve bu yolda kararlar verece~ir. 
Avusturyada reyiama müracaat edil
mesi teklifinin bilhassa mühim sayıl
dığı görülüyor .. Nazırların bir kıs.mı 
anı;elusun tahakkukuna karşı geline 
miyeceği kanaatindedir.. Bir kısmı 
da bunun vahim neticeler doğuraca
ğına inanıyor. Sonra Fransanın mu-

A k .. A 
~ Çinde bir taraft~~ an gov- ~ 

i 
deyi götürUrken, dıger taraftan ~ 
lngiJiz ve AmerJkan f ot.oğrafç~- ~ 
tarı, siınemaeılan bu facıarun ti- ~ 
caret tarafmı hiç ihmal etmiyor ~ 

~ Jar. l~te bir ttlnema. operatörü, ~ 
~ birihirini öldüren . yüz b~nleri, ~ 
~ hatta milyonları filme çekıyor. ~ 
l,.,,.~"""~"""~ 

Fizik, Kimya ve 
Mekanik lstdahları 

Ugv rarsa - 16 kuruşluk pullu bir istida De 
•• mliracaat etıne,isiniz, derler. 

Paris, 23 (TAN) - Fransız Ayanı 16 kuruş ağıza alınır bir para de-
Hariciye Encümeni Reisi B. Beranje, ğildir. Lakin ticari mahiyette olan 
Hariciye Nazırı De'bosun Orta Avru- , müesseselerin müşterilerine böyle bir 
pada yapacağı seyahatten bahseden 1 teklifte bulunrnalan alış,·erfş pslko-
bir yazısında, evvela Fransa ile Çek- lojisile güç telif edilir §eydir. Zira 
oslovakya arasındaki münasebetler- halkın, yabancı bir müessesenin hü-
den bahsetmekte ve şunlan söyle- kômete geçme&ioden beldediklerj şey 
mektedir: "Aradaki muahedelere gö- ıer hep kolaylıklar, sadelikler \'e 
re, Çeklerin mülki tamamiyeti veya samlmiyetlerdlr. Onun l~in böyle bir 
istiklali tecavüze uğradığı takdirde teklif müşteriye garip gelir. Hatta 
Fransa bu devlete askeri ve siyasi ~ 16 kunısluk pullu istida ile mUracaat 
tnüzaherette bulunacaktır. Almanya edilecek yerde keneli inden mesela 
Çek topraklannı ve istiklalini tehdit : : 25 kunış i tense, rnü~eri daha ko-
ettiğinden bu nokta mUhimdir ve cid lavlıkla verebilir. Çünkü istida. de-
düdir. Fakat çekleri yalnız Fransa Mrsır ordusu, lngifizlerin gayret rn~ bugüne kadar söküp gelen bir 
rnı müdafaa edecek? Lehistandan, Ro ve yardcmile günden güne asrileşi- ananeye göre bir rica, bir lstlrbamt 
manyadan bövle bir harekete i~tirak yor. lngilizler, Mısır ordus1ma kum bir ni;·az demektir. 

de nazarı dikkate alınmak-
tad•r. · Ankara, 23 (TAN) - Maarif Ve-

Bu meselenin Londrada uzun mü- kaleti, Türk Dili Kurumu ta.rafın -
nnkaşalara yol açacağı anlaşılıyor dan hazırlanan fizik, kimya ve me-

'-eklenemez. Yugos1 avvanın da vazi- ~ilerinde kolayca hareket edebilen Pa~ı De alışveriş eden bir adam 
yeti avni merkezde. Fakat Çeklere yeni çeşit tanklar vermişlerdir. 'Re- yalvar yakar olma), aldma getirmez. 
karşı bir Alman taarruzu olunca ve- simdeki bu ta.nklarda.n biridir. 1'fa.amafih bir resmi daireye rapte-
·~. Akden:zde 1-ir ~nlaşmamazlık baş J - -- dilmiş olması sebeblle bu müesseseyi kanik ısWahlarım Devlet Matbaasmve lngilterenin sonunda bu mesele 

hakkında Almanyaya bir cevap ver- da broşürler halinde bastırtarak Ma 
miyeceği de ilave ediliyor. arif müdürlilkle~~.e gönde~miştir.En 

~österırns takdi,.de vaziyet avni şek-1 Yüksek Emniyet pullu istida olmadan ış yapamamak-
Hni muhafaza edecek mi? Polonva ile ta mazur görebiliriz.Normal göreme-

""'~tmH\%uı e~~~.~ {3J-.l'Xa~~ ı~!5f !18~ ~~~~-a_?.~:un mualhmlere da-
Çekoslov~kvı-ın·n <>Nl!'IT nı:ıcııl ivi değil Komıs· yonu Toplanıyor diğimiz nolda bu değildir. Hikiyenin 
~----•• ... :JA s:tnv.vAf' :ili~ ıtrinin ı;!o 

arası övlPdir Fakat Çekoslovakya ile alt tarafını cHnleyln: 
Kamarasmda Hitlcr - Halifax mü- -o-

1 
lakatı hakkında beyanatta buluna- aı·r H·ıntı·ı A-l"ım 
caktır. Bu beyanatın vaziyeti tenvir 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden)- istida il ·· ,... ... t etınesi ten'-n.: -;;ovyet B:rli~i arasında miitekabil e mura..- uıa 
vardım paktı varclır. O halde Avru- Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya, edilen mü.steri istida ile müraeaat et-

1 
etmesi bekleniyor~ Vefai Elti 
Belçikada Fransızcaya 

Karşı Düşmanlık 

Londra, 23 (TAN) - Bütün dün
yada büyük bir şöhret kazanan meş. 
hur Hintli alim Chandra Bose bugün 
78 yaşında olarak vefat etmiştir. Bo
se nebatat reaksiyonlarının hayvan 
reaksiyonlarından farksız o1duğunu 

gostcrmiş ve bütün ilim diinynsı bu
nun keşiflerini takdir etmiştir .. Bose, 
fizikte Nobel mükafatı da kazanmıştı. 

uadn C,ekoslovak:va. yilzünden bir an- emniyet komisyonunu içtimaa çağır- tikten soora talebi t.etklk edllmlş \'e 
ıaşmazl:k olursa Romanya ile Yugos- mıştır. Komisyon, Vekilin reisliği al- kabulü güç olduğu, işin iÇinden bir
lavya ne tarzda hareket edecekler ? tında Erkanıharbiyenin bir mUmessi takım ihtila.flar doğmak lhtlmali ol· 
')rta Avrupa hakkında !Jıgilterenin linden, Emniyet umum müdürü, jan- duğo kendisine bildirilmiş, o da tale
'ie vavziyeti sarih değil. Delbosun se darına, gümrtik \'e orman muhafaza binden vazgeçmiştir. Buraya kadar 

umum kumandanlanndan ve Veka- ~ · ·· t rinm isti"'- il ··ahati esnasında karşılaşacağı mese- tanıa.m. I..fıldn muş e ua e 
'ol<>.r hunlardrr." letçe seçilecek umumi müfettiş ve ,.a yaptığı talept.en şifahen \'8.Zgeçmesl 

üstende, 23 (A.A.) - Flaman nas 
yonalist mebuslarından Leuridan i
le Vilayet meclisi azası Van Steen
landt, şehrin sokak başlarındaki pla
kalarda fransızca yazıları, ellerinde 
çekiç ile kınp silerken meşhut cii -
rüm halinde yakalanmışlardır. 

lilerden mürekkeptir. M.•· • " e ilk istldasından lnCJiltere Hazine Müsteıarı ıuuı göriilmemışg ,. 
Türkiyede Tetk"ıkler --o-- vazgectiğini ikinci ptdh• bir istida 1-

Yeni Petrol Kaynakları le bildirmesi istoomiştlr. Ticari maht. 
Yapacak "''ett·"" ''e a~mme h'-etinl ifa eden 23 (Ta Peşte, 23 (TAN) - Endıistri na- J ~ u.m 

Ankara, an muhabirinden)- mode ..... bir mu··esses~,,.e kırtasiye zUı 
·· d b · zırmın bildirdiğine göre, Macaris - ~u ~ 

Birkaç gun en en şehrimizde bulun- ni""etinin bu ".·-ı •-kişafı, kırtasi•,.e-y • t d K 1 k l B .. ··k B tanda çok zengin iki petrol kaynağı • ., ..... •• " 
unanıs an a argaıa ı makta o an uyu ritanya haziııe bulunmuştur. ellikle mücadelenin bizde hiikômet 
Haberl~ri Tekzip Edildi müsteşarı Bay VaJey'in bu hafta so- 0 programında yer alaca'k kadar eid-
Atina, 23 (A.A.) - Yunanistanda 

1 

nuna kadar Ankarada kalacağı an- 5 di bir hastalık olduğunu gÖStermek 
Belgratta iki Mülakat 
Belgrat, 23 (A.A.) - Beşvekil ve 

Hariciye Nazırı :=;toyndinoviç, dün 
Belgrattaki Itnlyan ve Alman eki
lerini kabul etmiştir. 

gUya karışık1ıkıar çıktıgı· na dair ba- ıaştlmaktadır. ovyet Ordusu . d dikkat de~ı mı-raı b cihPtm en şayanı e• 
zı yabancı memleket gazetelerinin Bay \ ey, urada kaldığı müd -

f d Londra,. 23 (TAN) - Harbiye na dir? 
neşr;yatı hayretle karsılanmıctır. Bil det zar ın a. tetkiklerde bulunacak ~ "' zrnmn ifadesine göre, Sovyet ordu- FELEK 
tün memlek"tt" tam bir su .. kfın hu·· - ve devlet ncalimizle temaslar yap l-" " sunun hazer mevcudu bir buçuk mil 
küm sürmektedir. caktır. yondur. 

Fransadaki Sağ Sol Mücadelesi 
G eçm eyliıltifl ortalarına doğ r·· .......................... ' .................. ·~ 

ru, Fransız hükumeti mUf- • y z ·· RIZA DO - t 
rit sağlara mensup Cagoulard'Iar, J A AN: OMER GRUL t 
yani Kukuletalılar adını taşıyan ya •••••· •••· •••••••••••••• •••• • • •• ••••••••• ••••••••••••••1 
n askeri mahiyette ve gizil bir re- ğmı, hunların en geniş ölçüde ca- bu teşkilat, La\"al hükumeti dev-
miyeti keşfettiğini, cemiyete ait n~?·~e hazırlıklara giriştiklerini, rind.e f eshedilıniş ve bugün hükfı-
yerleriıı ar.ı..stmlması neticesinde botun suçlulann yniia!anması iç:O metı.ıı b&§ında bulunan sol parti _ 
bir çolı: vesiluılnr, planlar ve bir her gayretin gösterllcliğ!nl \'e en ıer, o zaman Lavat'in bu işi başar-
&iirü silahlar bulunduğoou ilıin müessir tedbirlerin alındığını izah ması için bUtün kuvvetlerlle hükô-
etmişti. Fraıısız zabıtası lmlduı'.;ru etmiş, nihayet hükumetin meclis_ metl t&Zlik etmı51erdir. 
iz üzerinde amşhrmalarma dev8Jll teın teşrii salahiyetlerle ta'k\iye e- Çünkü, sol partiler, " Fa-
etmiş \"e ınet:cede bu gizli cenıiye· dilme)i istiyeceğiaıi anlatmıştı. ~ tehlikesi,, sa.ydıklan bu afe-
tin geniş teşkilatlı olduğu, bir çok tW sağ bir hükümet tarafından şid 
yerlerde nğm yığµı silahlar sakla- detli bir mukabele görece.ı;.lne ina.n 
d • il~h d 1 H 8.dlse, Fransa efk~- umu • f" ıgı, s a lar arasm a bomba ar, a.cı mryorlardı. Sollann bu itimatsızlı-

mlyesi tarafından itidal ve mitralyözler, antitnınk motörler hu ğı göst.ennekte haklı olduklamu 
sükünetıe, ayni zamanda merakla 

lunduğu anlasılnuş, yüzlerce ev a- ..... ı.ı 1 hi.diseler isbat etn1is bu'unu~·or. 
uuup o unuyor. Bir aralık, hükQ • --, 

ra§bnlmıı;, yiizlerce kişi lstic\'RP Çünkü eski att'şli haç tesk'latı rel-
metin ifşaatı, sağ partiler ale"'·hin- · Alb n edilmiş ve en nihayet Fransa B:ı.~ J sı, ay e la Rocque'un muha-
de etkin umumiyeyl gaJev.ı.na ge k ı vekili 1'1. Chautemps, birkaç gtin J - emes esnasmda bu teşki fi.tm Tur 

1 b h i tirmek i!;ta ll.YduruJan bir _. .... al d·ıeu hükr-·mctt ta -• d ali evve Q a.reketin mahiyetin an- auacıo u ra.aın an m yar 
sayılmış, fakat mlifrit sağı ..... - ıre dım gördüg~" ani Imıştı 

tatmıştı. Fransa Başveklli, Parl&- - .... "' rn aşı · 
mentomıın"son derece ciddi mahiyet niş hazırhklan ve sHihlan ortaya Hali hazırda Fransa.da sollar ra-

atıldıktan sonra bu mUfrftlerin şistlerin kurduktan pusulardan, ha 
t~,, olaeak acı bir takım siirpriz-

Fransa rejimine karşı sulka.st ha- zırladıklan sulkastJerdeın ve aske-
lerle karşılaşmıya lıanrlanmas•m ri bir da.rbel hükumet için c;i'ahlan-

t . zırladıkları üzerinde kimsenJıı ~üp 
söylemiş ve birçok hadiseler ne ı- dıklanndan hahıııf>d1yor ve hn'la 
cesinde Fransanıın muzır hir çok hesi kalmamıştır. mukabil sağlıır Fra sa:ırn Ro1ı-e-
UDSUJ'lan banodmlığaım anlaşıldı- Fraıısada sa~ara mensup olan vildeştlğini, yakıııda bir komtinizm 

kıyammm l-'Uku bulacağını iddia et 
mektedirler. 

Soo hadiseler dolayıslle ~\·kif 

olunanlar, mUfrit sağlara mensuı•
turla.r. Fakat bunların başmda tıu 
lunaaı liderlerin henüz ya.kafannıa
-lııklan anlaşılıyor. 

S on hadiseler Fra.nsadakl par 
tiler anısEdaki husumet -

ıeri ale\'lemiı; ve bu ~ Uzden arada 
şiddetli münakaşalar ba.,.göster -
miştir. Geçenlerde parlamento iç· 

timamda Chioppe ile komünist me 
baslan arasında \'ltku btdan şid -
detli atışmalar bunun bir oümuoe
sidir. 

Buna rağmen Fransa efkan u
mumiyesi, yukarda dediğimiz sukô 
neti muhafaza etmektedir. Henüz 
bir siyasi partinin son hadiseler yti 
zünden suçlu gösterilmemesi de bu 
sükôneti sağlamlanuya yardım edi 
yor. 

Yakalanan sHiihlı t~kl'ilhn i«:.
yüzü ise. ancak l<"nıınsız znhıtas•nın 
ara.ştlrma:lanm \'e tahkiklerini bi
tirmesinden sonra anlnşılııcaktır. 

Tahkikntm şimd'ki safhası, hiçbir 
hükme kafi değildir. 

B. 

iki VilCiyetimizin 
Yeni isimleri için 

Ankara, 23 (TAN) - Büyük Şe
fin son Doğu seyanatinde uğradık
ları Diyarbekir ve Elaziz vilayetleri
nin isimleri, Onderin yüksek tensip
lerile Diyarbakır ve Elazık olarak 
de~ştirilmiştir. Dahiliye VekaJ.eti bu 
nun için bir kanun projesi ha::ırla -

mıştır. 

Oç Çocuk Doğurdu 
Silifke, (TAN> - Bucaklı mahal-

lesinde oturan Haşim Ayknncın eji 
Selime bir defada üç erkek çocuk do 
ğurmuştur. Anneleri, çocukların üçü 

de sıhhattedir. 

KISA HABERLER 
e Bombay. ~ - Aiır hasta olan Gandi 

bugün daha iyı~r. 
e Tunusta tramvay iı;çileri, ücretlerinin 

arttrrdması tsteğıylc grev yapmışlardır. 
e Italyanm Ingiltcrcden borç para iste

diği hakkın aki haberler Roma tarafmdan 
tekzip ed lıyor. 

e Viyana Tıp Fakültcslnde tahsil müd
detinin uzaulması hakkındaki karan prote1 
to eden talebeden 50 ki$i tevkif edilmiştir .. 

e Arnavutlukta 10 uncu lstiklat yıldönl 
mfinün kutlanması için büyük haztrlıklar 
yapılmaktadır. 

e Romanyada Mılli Köylü Partisi Reisi 
Mihalache Partisini iktidar mevkiine getirc
med'ği i,in s'yasetten çekilmiıur. 
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r Adl·yesi Yangını nkesici 
Bu akşam S E Sinemasında 
Şehrimizin her tarafında reklamı yapılan ve sabırsızlıkla beklenen yıldız. 

Bütün dünya genç kızlan tarafından model ittihaz edilen 

ç urettin, hiçbir Bir Kadın DEANNA DURBIN'in 
e muzafferane muvaffakıyeti ola 

ş yden haber· 
\J 

ıgı 
• 
1 di • 

Polis dün, Muzaffer isminde sabı
kalı bir yankesiciyi dolandırıcılık su
çu ile adliyeye vermiştir. Hadisenin 

de 
Fransızca sözlü filminde sizi ~yedecektir. Şimdiye kadar hiç bir filme nasip olmıyan muhteşem, parlak 

bir şaheser. füı.veten: EKLER JURNAL Devrialem havadisleri 
tafsilatı şöyledir: 

Ziya isminde birisi, evvelki gün Ba 
yezit kahvelerinde bir müddet otur-Osk~d.ar Adliyesini yaktığı iddiasiyle tevkif edilen Raşit oğlu 

Nurettının muhakemesine dün Ağırcezada baflanmıfır. Mahke
mede evvela son tahkikatın açılmasına dair sorgu hakiminin tale
bi okunmu~tur. Suçlu Nurettin, emniyeti suiistimal ve dolandırıcı
lık suçlarından evvelce asliye mahkemesince bir ay 25 gün hapis 
ve 41 lira para cezasına mahkum ohnu~tur. 

duktan sonra saat dörde doğru tram a D:Z:mı•C:E~o:'JilED•ım!li!l5!El!mi!B~EliDBll:ll•llC•••EIEllB:l.02Clili!:iE5[;;;;DCC::il:c:ı:ı::C:WD 

1 
Nurettin, bu kararı temyiz etmiş, 

I' ve temyiz mahkemesi de mahkeme-

"Yorgi isminde bir hırsı• ruçlusu 

n~n hukmUnU tasdik edlnce Nurettin 
cE>ıadan kurtulmak çarelE>rini dil~n
müş ve hadise gecesi adliye civarın
daki köfteci dükkfınlarınm ı:,iıinde ra 
kı içtikten sonra adliyenin §imal ta.
rafuıda bulunan sulh mahkemeleri. 

nin müşterek kalem 1 kısmına tah-
ta oyukları arasına gazlenmiş kağıt 
pnrçaları ile berabe.ı: yanmış ?lir sı
~ııra atmı§tır. 

vaya .binerek evine doğru yollanmış
tır. Ziya, tramvayda bir mektepli kı 
zın yanındaki boş yere oturmuştur. 

Bu sırada, tramvayda orta yaşlı bir 
kadın peydahlanmı§ ve mektepli kıza 
dönerek: 

- Kızım, oruçluyum, başım dö
nüyor. Müsaade edrsen biraz otura
yım demiştir. Ve açılnn yere, Ziya
nın yanma oturmuştur. Bir iki daki
ka sonra, bu kadın yolcu, Ziya~ra to
pun atılmasına nekadar kaldığını sor. 
muş ve bir iki durak ötede tramvay
dan inmiştir. Ziya, evine vardığı za
man cebindeki seksen liranın yerinde 
yeller estiğini görmüş, hemen polise 
müracaat etmiştir. 

Bu kadının meşhur yankesiciler
den Muzaffer olduğu anlaşılınca he-

BU 
&ktam 

YARIN 
AKŞAM 5 Sinemalarında 

Alman ıaheserinden sonra bir FRANSIZ HARIKASI 

AN 

, Ka 
Bir atk, bir feda.karlık, bir vatanseverlik abidesi. 
Bu muhteşem eseri vücude getirenleı 

• 
1 

ABELLA - PiERRE RENOiR 
Dikkat: Bu gece için biletleri MEL K gişelerinde: 

Y ann gece için biletleri S A R A Y gişelerinde satılmaktadır. 
ilaveten: Ankara' da yeni yapılan Gar'ın ve Paraf üt kulesinin resmi kütadı, nutukl r v. s ...•• 

FAZLA REKLAMA LÜZUM YOK! 
nu "Deli Yorgi,, admda balıkçı mo
törile ve pasaportsuz olarak Yuna
nistana kaçırmak suçu ile yakalanan 
kaptan Vangcl, dün Sultanahmet bi
rinci sulh ceza mahkemesinde sorgu
ya çekilmiştir. Vangel, sorgu esna
sında şunları söylemiştir: 

~Uphe Uzerine yakalandığı sıra • 
lnr<la, Nurettin, milddeiumumi hu. 
zuranda bu suçu iaıcdiğini ikrar et
ruiş, hatta, bu işi eski mahkfimiyct 
karnrındnn kurtulma~ iGin yapt1ğın1, 
fimdi azap içinde olduğunu st~yliye
rek cezasının haf ıfleştirilınesin: de 
nen etnıfştir. 

men yakalanmıştır. Muzaffer evvela Ml!IİIK::m•BDmm••••••••• 
inkar etmek istemiş, fakat paralar ü- ••=-•-
zerinde çıkınca itirafa mecbur kal- 1 • R O M E O . J U L Y E T 
mıştır. Muzaffer, dün adliyeye veril- • 

- Ben Yorgiyi isteyerek kaçırma
dım. O, kimse görmeden motöre gi
rip saklanmış, Ayastafanos açıkların 
da farkına vardır. Geriye dönemez
dim. Çanakkalede Türk polisine tes
lim etmiye karar verdim. Fakat Ça
nakkaleye yaklaşınca Yorgi yalva:r
mıya başladı: "Benim pasaportum 
lstanbulda kaldı. Ne olur beni Yuna 
nistana götUr,, dedi. Ben de bu yal
varmalara dayanamadım. Pireye gö
türdUm. Orada Yunan polisine teslim 
ederken Yorgi elimizden kaçtı. Mah
:keme, bu müdafaayı kabul etmediği 
için, Vangeli tevkif etmiştir. 

Radyoda Dün 
Geceki Konfer ns 

Muharrir arka.d~arımızdan Ihsan 
~rif Gökpmar, dün akşam, Istanbul 
radyosunda CCUmhuriyetçilik) mev
zuu üzerinde bir konferans vermişfu. 
DUnya cümhuriyeUerinin umumi bir 
tarih hUlasasmı yapan ve bu rejimin 
milletler üzerindeki yaratıcı ve fazi
letli tesirlerinden bahseden arkadaşı 
mız, konferansında, bilhassa bizim 
cümhuriyetimizin kuruluşundaki se
bep ve Amilleri, cümhuriyet rejimi ile 
memlekette doğan hakiki milliyetçili 
ği çok güzel bir surette izah etmi§tir. 

Knrarnameden sonra, ehlivukuf 
raporu okunmuştur. Bur.da yatgınrn 
ne suretile çıkttgının belli olmadığı 
ynzılıdır. itfaiyenin raporu.lda ise 
söndürme sırasında gazli kağıt ve sa 
ireye tesadüf edilmediği kaydedil
miştir. 

Bundan sonra suçlunun sorgusuna 
geçilmiştir. Nurettin, reisin muhtelif 
suallerine şu cevaplan vermiştir: 

- Benim elimi köpek Jsırmıştı. 
Rapor almıştım. Kuduz hastanesine 
gidecektinr. Raporu beledivcdPn hn
vale ettirmek için vaka günü UskU
dara indim. Akşam adliye civarın

daki köftecide rakı içtim ve bir tram 
vaya athyarak tekrar Beylerbeyinde 
Çamlıca caddesindeki yerime dön
düm. Evimizin karşısında yine bizP. 
ait henüz inşası bitmemiş bir ev var 
dır. Sarhoş olduğum için arkadaşla
rım beni buraya getirip yatırdılar. 

Ertesi gün Kadıköyüne dolaşmıya 

gitmiştim. Adliyeye uğrıyacaktım. 

Karacaahmet mevkünde bir polisten 
adliyenin yandığını duydum. Yoksa, 
adliyeyi ben yakmadım. Giderken de 
beni yakaladılar. Sorguya çektiler. 
Ben size söylediğimi onlara da söy
ledim. Yanımda jandarmalar da var
dı sorabilirsiniz. Sonra bir kağıda 

- Ben sadece mukaddes bir borcu ödemekten 
başka birşeY. yapmıyorum ki.. Sadece mukaddes bir 

Nazüe ... 
- On dört senedenberi ihmal eclilmiyen lıir va

zife ! • 
- Maalesef, Istanbuldan uzak kaldığım birçok 

seneler onu istemiyerek ihmal ettim ... 
- Ne ziyaru var? Varlığını daima kalbinh·de sak

ladmız ya! .. · 
Bağlarba§mt geçıpi§tik. Bahçemin parme klıklnrı 

miştir. 

TEŞEKKOR 

Yavrumuz ve varlığımız Nihad U
ral'ın feci akıbeti dolayısile iztira
bımıza iştirak ederek gerek tahri
ren ve gerekse şifahen taziyette bu
lunan ve defin merasimine iştirak 
etmek llltfunu gösteren ve bu elim 
gUnümüıde maddi ve manevi yar
dımlarmı esirgeıniyen aziz dostları
mıza ayrı ayrı teşekküre yeisimiz 
mani olduğundan cümlesine alenen 
teşekkürü bir vecibe telakki ederiz. 

Merhum yavrunun pederi: Ziya 
Ura1, "1o1Aoaiı J;',.,.;11 ... Tı .. ~, , 

bir fjeyler yazdılar ve bana "At im
zanı,, dediler. Ben de attım. Başka 
bir şey bilmiyorum.,, 

Bundan sonra suçlunun avukatı 
söz alınış ve Nurettinin akıl hasta
lığına müptela olduğunu iddia ede -
rek müşahede altına alınmasını is
temiştir. 

Mahkeme, suçlunun müşahede al
tına almmnsına lüzum olup olmadı
ğının adliye doktorundan sorulma
sına, şahitlerin Çağırılmasma ve bir 
sigara ile gazıi bir kağıdın bir bina
yı yakmıya kafi gelip gelmiyeciğinin 
tıbbıadli müesesesinden öğrenilmesi 
ne karar vererek muhakemeyi başka 
bir güne bırakmıet.ır. 

Şaheserler ıaheseri 
BugtinkU program: 

2 • A E ş T B u OGLE NEŞRiYATI : 

. 
1 OL un en güzel filmi 

12,30: Plikla Türk musikisi. 12,50: Ha 
vadis. 13,05: P14kla Türk musikiat 13,30: 
Muhtelif pllk ne&rlyatı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

.... 
• MİL 1 Sinemada bugün batlıyor. 4..J 18,30: Plakla dans musikisi. 19,00ı 

Necmi ve arkadaııları tarafından Türk 
musikisi. 19,3il: Hava raporu: 19,35: Rad 
yo Fonik Komedi (Den&i dengine) 19,55: 

ESTE , 
dt 

Y dba\lınt geçıreceıder 

ACELE 
kayıt olunuz. 

Yerler dolmaktadır. 

NATTA 
~alatasaray 
Tel. 44914 

Ni,an 
Bilecik mektupçusu Nihat Torom

tayın kızı Emel ile askeri tefti§ he
yeti azasından Kazım Gökselir. oğlu 
tayyare subaylarından Burhanın ni
şan töreni Turing pnlasta icra edil
miştir. Tarafeyne saadetler dileriz.. 

Vefat 
Söke baytar mudiri Bay Midhatıa 

miiskirat tilccarı Bay Ulvinin bira
deri ve avıukat Remzi Ukyörugutı 

damadı kıymetli doktor Fuat Yusuf 
-n~+ .. t~ ~1"1uö11 O"f'.ln 'hıao+~~.ıM-~.l! 
kurtulamıyarak dana genç aeneceK 

bir yaşta iki çocuğunu ve eşini arka
da bırakarak vefat etmiş, cena:r.csi 
sevdiklerinin ve ailesinin gözyaşlnn 

arasında Maltepcdeki köşkilnden kal 
drnlarak namazı kılınmış. Maltepe 
mezarlığına defnedilmiştir. Allah 
gariki rahmet eylesin. 

ERTUGRUL SADİ TEK 
'rfYı\TROSU 

nemasında. 

Bu gece (Üsküdar 
Hale) Sinemasm -
da Çamurda Zam-

bak. Perşembe (Ba
kırköy Miltiyadi), Cu
ma (Pangaltı TAN) si-

Bona haberleri. 20,00: Mustafa ve arka 
daglarr tarafından Türk musikisi ve halk 
ııarkıları. 20,30: Om er Rıza tarafından 
arapça söylev. 20,45: Nezihe ve arkadaı 
!arı tarafından Türk musikisi ve halk ııar 
kıları (S. A.) 21,15: Orkestra: 1 - Tscha 
ikovıky: Ouvert,ıırc Solcnnelle. 2 - Dri· 
go: Valse lente. 3 - Moussergıky: Dan· 
Saıdıntıfnı>ücz. '!> .::.. ı.frıcö: Les Deüx 
Pierıots. 

Ankara Radyosu 
OGLE NESRIYATI ı 
12,30: Muhtelif plak neı;riyatL 12,50: 

Plakla Türk musikisi ve halk şarkıları 
13,15: Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI : 
18,30: Muhtelif plak neııriyatı 19,00: 

Türk musikiıi ve halk şarkıları (Hikmet 
Rııa SetigÖr ve arkadaljları) 19,30: Saat 
ayarı ve arapça neşriyat. 19,45: Türk 
musikisi ve halk lillrkıları (M. Karındaı 
ve arkadaşları) 20,15: Konferans: Hüse
yin 'Namık Orkun. 20,20: Plakla dans ma 
sikiıi, 21,50: Stüdyo Salon orkestrası. 
1 - Rosaini, Guilaume Tell. 2 - Honeıı 
ı:er: Lamcntations de Guilbca. 3 - Of· 
fenbah: Madamc l'archiduc.. 4 - Tıchai
kovsky: Au Coiu du fc:u. 5 - Mozart : 
Der Shausp!eldirektor. 21,55: Yarınki 
program ve htiklll.1 marııı. 

- Niçin? diye sordum. 
- Çünkü lstanbula rahatsızlığım dolayı.sile üç ay· 

lık bir .me~uniyet alarak gelmiştim. Bir hafta sonr~ 
mezı.mıyetım sona eriyor: 

- Demek vazif enizin başına döneceksiniz? 
- Evet. Eskişehire. 
Aramızda kısa bir sükut oldu. O yine dalmıştı. U· 

zaklara bakan mavi gözlerinin buğulandığını görü • 
yordum. 

göründüğü zaman : / -2-
- Bilmezsiniz, dedi, nasıl UzUlüyorum. Buradan 

hiçbir yere gitmemek ve hep bu ha vayı ciğerlerime 
doldurmak için mümkün olsa istüa edeceğim .. - Biraz dinlenmez misiniz? dedim. Çn:rdağmıın 

altmda bir acı kahvemi içerseniz ne kadar memnun 
olurum ... 

ı1... - Beni bugün affediniz, dedi. Karım evde bekler .. 
- Ay siz evli misiniz? .. 
- lki sencdenberi .. Yanımda gördUğUnüz ve kar-

desim sandığınız sarışın kadın karımdır. 
Şaşkınlığımı mUmkün okluğıu kadar gidermiye ça· 

lışarak: 

- Öyleyse, dedim, yarın inkinlz beraber bahçemi 
şereflendirseniz .. Çok, rica ederim .. 
Başını eğdi. Yavaş bir sesle: 
- Emredersiniz, dedi. Sonra saygılı bir tavırla se 

ıamlıyarak Çamlıca yolunu tuttu. 

- Sevgilisinin mez nı ka.rtsile beraber ziyarete gi
den bu esrarlı insanın muammalı bayatı, o gece sa
baha. kadar kafamı yordu. Daha ismini bile öğrenme 
diğim yeni dostum, elli Uç senelik ömrümde ilk teccs 
sils arzusunu ruhuma aşılamıştr 

. . . . . . . . 
Ertesi sabah, binbaşı sözUnde durarak, karıs:ıe 

beraber geldi. Onlara_ sütıU kahve ikram ettiın . Bir 
saatten ziyade çardagın altında oturdular. Binbaşı 
bu~n neşeliydi. Bazı tuba~ fık~alar anlatark bizi 

üldilrtiyor, 13.übali ve samımi hır tavırla bahçedeki 
:içeklcrin ce~tıeri ve kilittir usulleri hakkında ben
den malumat alıyordu. Kansına pek düşkün olduğu-

nu hemen anlamıştım. Temiz bir t~ltile parlıyan ma· 
vi gözlerini biran bile onun güzel yüzünden ayırmı
yordu. Gideceklerine yakın bir sırasını getirerek, adı
nı sordum. Utandı. Gülerek: 

- Affedersiniz, dedi. Şimdiye kadar bunu söyle -
meyi hatırıma getinnedim: Kenan Ziya .. Siz sadece 

Kenan deyiniz. 
Ayrılırken omuzunu okşadım: 
- Her sabah sizi bckliyeceğim Kenan Bey .. ; 

• 
Binbaşı Kenanla tanışalı bir ay olmuştu. Onu, her 

gün biraz daha. artan bir dostluk ve samimi bir bağ
lılıkla kendime yakın buluyordum. Bazan karısile l.ıe
raber ve bazan de yalnız her gün bahçemde bir mola 
vermeyi Met etmişti. Bu ziynretlerin beni nekadar 
bahtiyar ettiğini kendisine söylliyordum. Memnun, 
gtiler yilzle beni dinliyor: 

- Kalp kalbe kar§ıdır diyordu. Yalnız bir sabah, 
ayrılırken, eUmi avucunda biraz fazlaca tuttu. Yüziln 
de masum bir şik~yet vardı: 

- Ya siz! dedi, bizim eve bir kere olsun gelmiye
cek misiniz? Minimini oğlumu bir kere olsun görmek 
istemez mLc;iniz? 

- Bütün bunları hiç istemez olur muyum? dedim. 
Sadece rahatsız etmekten çekinirim. 

Bu cevap onda garip bir tesir yaptı. Biraz şiddetli
ce kolunu koluma geçirerek: 

- Sizi beraber götüreceğim, dedi. Karıma söz ver 
dim ... 

Beni Çamlıcadaki köşklerinin geniş salonuna. aldı
lar. Burası biraz eski tarzda döşenmişti. Amma çok 
rahattı Yalnız kaldığım birkaç dakika içinde dıvar -
!ardaki resimleri gözden geçirdim. Kuyruklu piyano
nun üzerinde zurna ve darbukadan başka her çeşit 
5az vardı. Çok geçmeden Kenan Bey. kucağında seldz 
aylık kadar sevimli bir bebekle içeri girdi: 

- Bakınız Beyefendi, dedi, kUçüğümU beğenecek 
.•. ? 

mısınız .. 

Uç kişilik bir kanapeye oturduk, onu ortamıza nl· 
(}ık. Bu aralık karısı da yanımıza gelmişti. Bu ailenin 
çok bahtiyar olması lfızımdı. Ve şüphesiz çok ta bah
tiynrdılar. Fakat.. lçimde bir endişe vardı. Neden 
binbaşı bir toprak yığınına bu kadar sadık katıyor ve 
onun üzerinde gözyaşları dökilyordu ? •. Bu muam -
mayı çözecektim. Binbaşıdan hayatını öğrenecektim. 

Oğle yemeğinden sonra, ktiçtik anne yavrusile isti
rahatıı çekildi. Kenan Bey beni bırakmıyordu. Salon 
da bir mi.iddet öteden beriden konuştuk, mevsimin 
güzelliğinden, baharın yaratıcılığmdan söz açtık. Bir 
aralık binbaşı dalmıştı. Birdenbire başını kaldırarak 
yüzüme baktı: 

- Biliyor musunuz, dedi. Bir haftaya kadar biri
ibirmziden ayrılacağız. 

u .... al:lı:ı • 

Dizinin üstünde duran elini tuttum. Gizli bir ke -
derle inliyen bu genç adama bir baba tavrile dedim 
ki: 

- Beni dinlemek ister misiniz Kenan Bey?. Böy 
le bir çılgınlıkta bulunmayınız .. Buradan uzaklaşım 
daha iyi.. Bu hava size şifa vermekten ziyade hayat 
DIZI zehirliyor .. 

Kırık bir sesle: 

- Bunu biliyorum, dedi. Fakat ... 
- Hayır!. Hem biraz da unutmıya gayret ediniz. 
- Kabil değil ... 

- Neden? Niçin? .. 

- ÇUnkU .. Hayır, bilmemeniz do.ha iyi .. 

- Binbaşı sizden zaten bunu rica edecektim. Ben! 
hakiki bir dost olarak kabul ettiniz, değil mi? 

- Şilphesiz! .. 

- Bana itimadınız da var değil mi?. 
- Tamamile!. 

- Oyleyse hayatınızın sırrını benden gizlemeyi· 
niz ... 

Biran düşündü. Yüru daha çok sararmıştı. Buz ke 
silen parmaklarile elimi sıkarak: 

- Peki, dedi, her şeyi öğreneceksiniz ... 
(Arkası rnr) 
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TAN 
Güncter• Gazete 

TAN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her feyde temiz, dttrtlat, aamtmt 

olmak, karim gazetesi olmıya 
ÇallflJlaktll'. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 :t 6 Ay 1500 :t 

400 :t 3 AJ 100 :t 
150 :t 1 Ay SOO :t 

l.filletlerarul PG9ta ftdhadma clabil obm
Jan memleketı.r içia 30-16-9-U liradır. 

[coNUN MESELELERi! 

Bir Kitap Haftası 

Yapmak Lam 
Macarlar, bötön mUletlerln Wft. 

een taklit ettlklerl iyi bir 8llaDfJ lb· 
du efmitler: S.ede bir defa bir ki
tap b&ftuı )'llpl)'Oılar. 

Bu hafta ... ......._ her 
tarafında kitap JDel)aerleıt ~r, 
~blrMle~~ 
lerl ldtaplan ba eergic1e tetJılr ... 
Jor ve maliyet fl)'atma yabı bir ft. 
)'at.la ...tıyorlar. Ba mln•ehetle bir 
lene W'fmda çllma ldtaplar tola bro
ltlrler yapdaıak dağıtılıyor. JıltHıUlf 
ler gtJt yerlerinde bal1111• olmyU
ealan bmab klta,lar veriyorlar. 
)fektepler, talebelerlnl aerglye götti· 
terek pmdlrlyor ve kitap almıllamU 
kolaylattmyorlar. 

Sergi mahalllllde her gtn belllbef
h mahu'l'irler konfenular veriyor
lar. 

Hallaa bir halta denm eden can· 
h bir fikir hareketine lmklın hieıl o
luyor ve o hatta içinde ytis binlerce 
kitap atılıyor. 

Macarlann Dıdu ettlll bu hafta. 
11 Balprlar, RomeaJer, J-.ıhnarka
ldar ve AmerfkaJdar da kabul etmiş
ler. Onlar da ılmdl her sene birer 
kitap ba.ftuı yapıyo!ıar. 

DUınyada en az kitap okunan yer 
belki de Türkiyedir. Bizde kl1ap o
kuyueuaa at.en udır. Kitapçı net
rlyatllll olm)'uC11Ja duyurmak lmU
nmdım malmımdur. Nlee kitaplar ÇI· 

layor da okuyllca bundan haberdar 
deiJ.ldlr. 
ve idare vulfeslnl berine alan halk· 
e~erl, Ttlrklyede c1e böyle bir kitap 
haftuı oqMlze edemesler mi'? Bu 
nıasrafınz, faıkat fayd&b bir teşebbüs 
olur. Halka kitabı aJm11'ılU ve ki1ahı 
sevmeıdnl ölJ'etlr. 

insanlar En Çok 
Neden Bahsederler? 

Kactmlarla erkeklerin mevnlan 
başka bath4"'· lnumn ea dyade 
konattaP menu, en çok •'"eder 
oldufa ..-.lelere tanu ecler. Ka
c1mla eıblla .aka Mhalvr baştı&, 
llapa oldıata l(ıla, konUflD& mena· 
lan da blrlblrlndm ayndır. Dikkat 
edenenb görtlrdıntb, bdmh, erkek· 
il bir m~ bet OD dakika IODN 

kadınlar bir tarafa. edıelder bir ta
rata toplMur ve ayn ayn gruplar 

tetkD eclerlet. 
Kad•m mevmlan, elbise, t1lftlet. 

........ ve cledllıodadur. Erkelfn 
lbevsalan daha mtlt.enevvldlr. 
ınpu. gauıtAıferlndeın biri erkek· 

leıta • slpde koauttaklan mevzu 
etrafmda bir uket yapm11 ve tu ne-
tlceyı almıttU': 

En ook konllfOIM men• 18 ••· 
lban ,...- ıaretlle mevnlar ıu 
'1lretle~: 
it 10,I 
Politika 8.5 
Para 8,4 
ÇoeuJc ve ale '7 ,8 
Merak 1,Z 
llffap, fjyatro, mtlslk 6,9 
Atlr ve ~ 8,1 
Suor 8,8 
llhlle 6.4 
Hava 8.1 
Dla 5~ 
,...,._ 51 

l>ecuk• 4,9 
Bu anketi Wm ertrsler ~

Anlak ha ldlbetl 1'ulacailmn tlp
he1'cllr. Blslm erkeklerin en çok al&
--. olduklan mevzular. tn.WZJerl 
en aa •'lbdar eden mevmlan1D'. 
'-ata maldtla. taUh teViyestnln, ya 

"'"' tan.un telllı11!rl vardır. 
Siz ke1M1i kendlnld bir lmt1hMt e-

tl.tta. ve eJl'radar 01~111 mev· 

~ Garip aetlcelen 

M. z.1ıer1,. 

TAN 

KCVDEN H .ABER: 

Kö7'ii okutan, lıöylii~ )leni hayatın lfllılannı oerert efitmenlenle n bir .,.ap, lennl siratd ltarswwla 
sallfl,arlar. Bunlar, ha kursta öfre""flrleri :ziraat tarzını Türlı lıö7iine ~-

6 
den vergi topluyor. Bu paralarla 
acaba neler yapıyor cliye merak e
derdim. Şimdi merakımı hallet • 
tim. DUfünUrdUm ki, devlet yol 
yapıyor. Gözümle görüyorum. A.a
kere eaklaiJJden çok iyi bakıyor • 
JDU1. Askere giden hemeeriler söy 
lUyor. Bunlara elbette para gider, 
fakat U.t tarafı ne olur diye ak
hm ermemi. Şimdi öğrendim: Me • 
ğer bu bizim kaimeler altma çev
rilinnft. Sonra eritlllrmit. yüksek 
yllkaek binaların duvarlarma sUrU 
1Urm0,. Altın, duvara sUrWdUk • 
ten IODI'& bmia kaimeml yetiflr? 
Şjmdl merakım halloldu. 

Bu zat cevap veriyor: 
- Yahu Abdullah, sen 

meğer ne cahil adammışsın. Senin 
duvarda gördüğün şey altm de -
ğildir. Yaldız denilir bir boyadır. 
Senden alman verkl ile demiryoln 
1apılıyor, mektep yapılıyor. Mah
keme işliyor, memlekette lsayif ve 
emniyet kuruluyor. Muharebenlıı 
önüne geçmek ve yurdu korumak 

Ankara clvarmdaki köyleri · 
dol&firken duyduğum bir 

hlk&yeyi anlatacağım: 
Ankarada yapılan geçen tarih 

kurultayında, Ankara civanndaki 
köylülerin kafatuı tipine dair ta
rihi bir konferans verilecekmiş. Bu 
maksatla bir köylünün, eJ}i ile be
raber, Kurultaya getirilmesine lü
zum gösterilmemiş. 

Makbul Kellenin 
Hikiyesi 

için silah, tayya
n, gemi almıyor. 

- KU8Ul'& bak 
mayın, biz köylü 
k11mı, gözllmtl. 
züıı gördllğUııden 

fuluma aklımız 
ermez. Okuma • 
mız da yok. 

Maarif erklnmdan biri, böyle 
bir köylü ailesi bulup getirmek 
vazifesini üzerine alm11. Bir otomo 
bile binınit. Köylerden birine git
miş. 

Bu köyde Abdullah isminde bir 
köylU tanıyormWJ. Onu eşile bera
ber almış, otomobile bindirmiş. An 
karaya doğru yol almıya tbaflamış 
tar. 

O tomobl11e şehre gitmek da
vetini ilk hamlede tered -

dütsUzce kabul eden Abdullahı ya 
vaş yavaş tellş almış. Şu suali sor 
muş: 

- Beni ne diye şehre getiriyor
sunuz? 

- Ankarada bir toplantı vıµ-. O 
rada k6yJU1erden bahsedilecek. ı-

-~-~ .. -.ıuu 
yorlar. Ben de seni seçtim. 

- Yok, bu işin hayır için ola
cağına benim aklım kesmiyor. Bir 
şehirlinin otomobille köye gelerek 
bir kövlUvü kendi hayrı için şeh
re getirdiği nerede görUlmüştUr? 
Mutlaka benim başıma bir bela ge 
lecek. 

- Yahıu, ne ıbela var, ne bir şey .. 
Sen itoplantıda örnek diye göate
recekler. Zahmetine kareı para da 
verecekler. 

- Ben para filin iltemem. Ben 
Uste parayı vereyim de izin ve • 
rin, köyüme döneyim. Anbyorum 
ki, bilmediğim kanunlara karfl bir 
kusurum oldu. Çoluk çocuğum var, 
Bu defalık kabahatimi bağlflaym 
da beni Ankaraya götürmeyin. 

KöylUnUn eşi de sızıannııya ~ 
lamı,. Her ikisini ıuıturup fehre 
getirmek epeyce zahmetli bir feY 
olmut. 

N iohayet otomobil Ankara Hal 
kevine val'lnlf. KöylUyil 

sahneye çıkarmışlar. Konferans 
sahibi, Abctullahm bafmı dinleyi
cilere göatererek kafa tipi hakkın· 
da izahat vermiş. Sonunda da Ab • 
dullaha ve kansma köylerine dö
nebileceklerini söylemişler. 

Köylü, meçhul belalara uğrama 
dan şehirlilerin elinden ucuz kut· 
tulduğuna, memnun olmu,. Sevine 
sevine köyilne dönmu,. Bir de bak 
mış ki, köylU, kadm, erkek bir a • 
raya toplanmış, merakla yolunu 
bekliyor. 
Meğer Abdullah gittikten &OD· 

ra köylü bir araya gelerek vui· 
yeti konUfD1111. Şu kanaate varıl • 
Dllf: 

- Bir ,ehirlinin otomobille bir 
köylllyil köyUnden almuı hayır 
için olamaz. Abdullah kendinin de 
bilmediği, bizim de bilmediğimiz bir 
suc; l§lemiftl. Bunda ndolayı ida
ma göttirillmU~Ur .... 

Nihayet Abdullah ıağ ve aalim 
gelince köylU memnun otmuf. Me 
rakla kendisine ıormu§lar: 

- Peki, ne oldu? 

Abdullah hiklyeyi anlatiDiya 
başlamış : Yere kök l&lan, 

havalara yilbelen, duvarlan yal
dızlı Halkevi binaamı, merdiven • 

leri, kalabalıit tarif etmi9. Fakat 
merakla dinliyen köylWere, kendi 
Binin niçin oraıara çağınldığım bir 
türlü anlatamıyor. Nihayet Ab -
dullaha fimşek gibi bir fikir gel. 
miş, demiş ki: 

- Sizin antıyacağııuz, bu tehir· 
tiler makbul bir kelle nasıl olur 
diye biriblrterine anlatmak iste • 
mişler. Dikkat etmişler ki, benim 
kellem makbul bir kelle... Beni 
yüksek bir yere çıkardılar. Orada 
bir adam, aşağıdaki kalabalığa 

anlattı: "Ey ahali, bakınız, dikkat 
ediniz, makbul kelle işte böyle o
lur.,, Benim kellemi sağa çevirdi 
tarif etti. Sola çevirdi tarif etti. 
Herkes te makbul kelle nasıl olur-
muş gördü, anladı. 

7,,...ı.' ı.A..lll "'- '-'""- ı.: _ _......._. _ 
ıld ku9 vurmuş. Hem şehre gitme-
sinin sebebini anlatarak i•ln için -
den çıkmış, hem de makbul kelle 
sahibi diye ktsyde kendine mtll4tu 
bir mevki hazırlamlf. 

Bir müddet sonra köye bir 
adam gelmiş. Abdullabı a

ramıı. Şehre kadar gttmelinw Uc· 
reti olarak bet lira verınif, ayn· 

Yazan: 
Ahmet Emin 

Yaiman 
ca da tarih ıturuıtaymm bir zabrt
namesini getirmi, ki. bir tarafın
da Abdullahm kafataamda.n bahis 
varmış. 

Abdullah makbul kell~si hakkın 
daki iddiasma basılı kitap şeklin
de bir vesika bulunca sevinmiş. Ki 

taba l§lemell bir mahfaza ~tır
mıf, duvara, um11. Köye ok\lr ya 
zar bir inaaıı gelince evine çaiınr: 

- Bilia-M~mtlırW oWo
fuııdan bah11 var a. .. 

Diyerek kitabı okuturm111. 
Bir gt1n kendiaini Kurultaya ge

tiren zatm köye yolu dUflDUş, Mr 
dullahı ziyaret etmiş ve sormUJ: 

- Kuzum Abdullah, bana ifin 
doÇuaımu söyle, aen bu Ankara • 
ya davetten ne anladın? 

- Benim eskidenberi bir mera • 
kım vardı: Devlet her leJle biz. 

Tayyareye Karıı Y eryiiziinde Rekabet 

Amerlkada tayyare ile yolca tapunuma kartı trmlerln rekabeti 
için trenlerin iki hat üzerinde delD, yekpare olarak .yapdmış sekiz. on 
hat llzerlnde lşletllmelerlae karar verlbnlştlr. Bu yeni hatlar üzerinde 
trenler, biç tandmadan eski batla r berindeki sttratlerlnden birkaç 

misli fazla yol abmktacbr. Bu U.lere "Aerodlaamlk., U. lambd veri

yorlar. Ba ntlmde yad tip demir fOlunu görtlyoras. 

- Peki ıen bana anlat: Senin 
fazla paran oluna ne yapanın? 

- Keçi alınm. Keçi çojalD'. 
Mal ptirir. Sılaya pUnem keçiyi 
paraya çevirir, ilimi görilrilm. 

- Peki, eehre nasıl gidip gelir
sin? 

- :Eteğim var. Yükler, 9ehrin 
yolunu tutarım. 

- Yahu, Abdullah .. Atsız bu İf 
naall olur? Bir atın olu şehre çar 
çabuk gider gelirsin. OstUne daha 
çok yUk vul'Ul'8un. Senin gi-bl mak 
bul kelleli bir adam eşeği ki.fi gör 
memeli, bir at almalı ... 

Abdullah makbul kelle sözüne 
dayanamaz, bir iki gUn içinde bir 
at alır. Fakat on gUn gesmez. KUl
ttlr BakaıWğuıa damlar, doetwıu 
uuıur: 

- Aman efendi, der. Senin sö
zün üzerine bir at aldım. Evimin 
rahatı kaçtı. Karım sabahtan ık • 
şama kadar: "Ocağımız sönecek,, 
diye ağlıyor, ıuJıyor. Etek ne ol
sa yerdi. Ata yem yetittlremiyo
ruz. 

- Aman Abdullah bu hesap işi
dir. At yem yer, amma etekten 
çok yilk taşır, daha çabuk gider. 
Vakitten kazanD'Bm. Kann cahil 
dir bilmez. Sen ona bu hesaplan an 
ıat. 

• Bundan sonra ziyaretler her haf 
ta devam eder. Abdullah atmı sa
tıp eşek almak taraftan, fakat şe
hirli dostunu gUcendirmek te is -
temiyor. Eteğin makbul olduğunu 
anlatarak izin almıya çal19ıyor, fa 
kat ,ehirli doet, k6y1Uyll eski iti
yatlardan lrurtarmıya taraftar, 
razı olmuyor. 

N ihayet bir gün Abdullah 
haber veriyor: 

- Atı sattım. Eşek aldım. Ra
hatım verine geldi. 

- Yahu Abdullah, bu oldumu? 
Attan inip eJJefe blnilf r mi? 

- Siu bir şey söyliyeyim: Si· 
zin belki de şehirli işlerine aklmız 
erer. Fakat danlmayın amma, 
köylü ı,ıerine hiç aklınız ermiyor. 
Sizin tehirde oturduğunuz yerde 
dUşUndüğUnUz köyün h_.,bma uy
muyor. Ben •fim varken rahat
tım. İşimi gört1rd0m, kimsenin gö

züne çarpmudım. At sahibi okın· 
ca ortaya bir ağalık lddiuı çıktı. 
Kapum çalanlar çofaldı. "Filln 
yere acele gldecefim.,, diye atıma 
herkes sahip çıkıyordu. "Atım bu
gün için göndersin.,, diye tA Na
hiye merkezinden haberler pli • 
yordu. iki ay içinde bet defa atı • 
ma binmedim. Hep bl.fkalan bin· 
dl. Ne ttlratinden kendi heeabmıa 
fayda gördüm, ne de kuvvetinden. 
Yalnız yemini ben yedirdim. 

Abdullah tekrar ediyor: 

- Şehir illerini nekadar bildi -
ğfnize aklmı ermea. Fakat köy i,_ 
lerine aklmız ermiyor. Kuzum bir 

daha benim ieime karwnavm ... 

1 

[~~~ç;;;·K~!~] 
BAGRI YANIK 

ANADOLU BAGRINA 

KARA LiSTE ASMALI 1 • 
Ben bir tadht.e ilk defa ÇanlanJa 

gltm.lftJm. lltuyondu kuabaya 
töyle bir baktlm, içini 96yle lAr do-
1.attma. 8oara .pnm. gelen blr".cao • 
tubk ~dl devamb lalmalr ... lll'f 
bau1111 lçlB, koeamu bir romm JU
dım: OnlanD romuu. 

o ...... pçta apjl yakan derim 
ki~ .. Yandum aatlr balunımdM 

cemf't yarattap ba Ttlrk m.-.rfnl böy
le harap edip bırakanlar klınlerse on 
1ann bir kara u.tellinl yapp bu ille
rin belediye kapılanna a•mah. De
meU ki: - )§t.e bular bu illerde yıl. 
tatta, devlrlerce bq oldular, faı.kat 
a.rka!annda bıraktıktan auc.ak ba 
viranelerdir.,. ' 
~ de bu Ust.eyt &nadohm• 
~uümdlyonm. 

Şüphesiz ki, her sabah uywpr u
yamnu guetenlzl okuyorsunaz. Pıea 
de oyle yapanın. Her aabab okudu
~umuz ba gar.et,elerde lergftlt mi, 
her güll bir veya blrkq Mber gö~ 
r'.;z, iri puntolarla ~ ve en ~ 
se çarpan yerlere kollJllUI. llflllee ini 
haberin, Şugbııty bomt.n1nmma-

du, Dak1lllar ---- On ..... 
ler hm.-. .... •Hhhndfr. 

Heırgüa •• ....... ~ .. birkaQ ye. 
rinde blrdea plma bu llaberler ta
Jarüır: PUia k••baya ıu geliyor, fi.. 
1in reme • pleeek, fDia yere su gel 
dl, bomlar dGtelldl, ~eler yapıl
dı, t.esisler bitti, susuzluk derdi kal-o 
madı, halk içecek IU.)a kavuttu. Ve
.saire ••• 

Sulama, baraj, kanal, bat.k Jmnıt. 
ma taraflanm ve bunlana hani ...,. 
nl ~ blnklJonm da ,.a. 
nız içme suyunu ele alıyoram. .Eski 
devirler - vlcdanln clemeJla • •• 
haylaz, ihmalci, beoerlDk devlrler
mlş ki, her beldeye ı&ıderdlği bq. 
lar mBJettn oelanetfnl yedikleri, srr
malarmr kupıuldda.n halde, milleti 
~ bir yudum tadan mahrum bl
ıdmnfh•. Aalanm. demlryola yapa 
___:_..:., ı ... n hr ,..,._ .... 

kanallar..,, ... barajlar çabnr• 
dı. Gözü kör olnuywealar1 lbHı... 
ya, şehre bir yudumluk içme suyu da 
temin edemezler miydi! 

Gerçi bu memlekette çepneler ,.._ 
pılao bir devir veya bir Ud devir gel
miş. Süslü şeyler de yapdmıt- Vakıf 
deft.erlerbıe de geçlrllmlt. Ama Ctbn. 
harlyet k~r teslim UIDJlf Ama
m Ferit Pata Vlryonl'nlll Koa,..., 
bllalem idamı ~' RamW. 
TeriuNRa Ue eetme1L Türkiye ba de
mek midir'? Slnuw ta yollanll, kırk 
çefjlleyi. falanı filim blle borın111lar. 

Cümhurfyet, memleketi harap, vi
ran, baknnsız, soyulup sovua döa
düriilmüş, yanın çanldı teselfllm et
titl gibi, ba.,tanbaşa her yerini de 
bir yudum snaz olarak tMelllm et
U. itte hergtin ~erde yer• yer 
görüp okudutumu haberler .,........ 
için mühimdir ve bunu da ()Umllarl. 
Yet yapmaktadır. Eski clevlrlerfn ml
mönden, kahrmclan 1IZ1MI mawbya 
bahsedip Ciltler doldumuya ltlzmn 
yok, eadece "mllletl lçeeek bir yudum 

sudan bfte malınım bll'alıtl" 4emek 
yet.er. 

Bey! Krracma yanmems, kepirine 

fetlline kurban ok1qam Aııaclola 
hey! Bey! Bağrı yanık vatan hey! 
Elde bir künye defteri olsa ela, seni 

•uam koyuılann bir kara listesine o 

ldirıyeİerl yaap bairma asabhsek. 
Ve "Ey tarih! deselt\, susuz bırakan. 

lar bunlardır; güneşe, suya, hayata 
~ da Ctlmhurlyet ~ 

n.,, Bls, bkden öncekilerin bu Uste

slnl yapmrya belki lnıkia bulamıya

eaimt fakat bizden sonra pleeekler 
Ata&irk neslini sevmlye, övmlye bha
.....,., sebep ve imıUa balaeaklarcbr. 

Alıa Giintlia 

!"iL. • Y urttaı · •!i!iiB!li!!li!!l!!IR 

Her ••n•lri ~bi, 6a 6a,,.. 
ramtla Tiirlı Hqva Kuruma· 

1 nu tliisiinmek 6orcana unut• ' 
mamalıyu. 

T. H. K. 
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ELBURZ DAGLARINDA 
BiR GECE 
O, anlatıyor: 

Çekoslovakya Milli Takımını tefkil eden giireJçiler, bir müıabakaJan evvel birarada 

- Allen benim çocuktuk 
arkadaşımdı. Onunla ilkmektep sı
ralarında başlıyan dostluğumuz 
meslekte de devam etti. İki kardeş 
gibi sevişirdik. Hem yaşça, hem 
bedenen ondan büyük oldıığum i
çin bana karşı küçük bir kardeş 
sevgisi beslerdi. Ona karşı otan 
dızygum daima himayekardı. Be
raber büyüdük. beraber inkişaf 
ettik ve tayyareterimizin .üstünde 
beraber şöhret kazandık ... İsimleri 
miz bu mesleğe atıldıktan kısa 
bir zaman sonra gazete siltunlan 
na geçti rekorlar yaptık. Bütün 
dünya onu da beni de• tanırdı. 

Çek Güreşçilerile . 
Bizim Çocuklar 
Y C.rın Karşdaşıyor 

Beynelmilel güret aleminde büyük bir töhrete malik bulunan 
ve Çek milli güret ekibine S güretçi veren Vinohardi Klübünün 

' MJıır milli güref takımıyla müsabakalar yapmaü üzere lıkenderi-
yeye gideceğini, bu maksatla da tehrimizden geçeceğini bildir. 
mİf, ve Günef Klübü tarafından bu geçif esnasında kendilerine 
maç teklif edildiğini de ilave etmittik. 

Dankolof 
Pereyra 

Boğuşması 

1 
Güneş klübünün gösterdiği şartları 

kabul eden Çek gUreşçileri dün ak
şam 10 kişilik bir kafile halinde şeh
rimize gelmişlerdir. 

Çek gUreşçileri §Chrimize gelmeden 
evvel Romanyanın Bükreş, Tamşu· 
var, Ara.d şehirlerinde Uç müsabaka 
yapmış ar, bu müsabakalarm hepsini 
bilyilk farklarla kazanmışlardır. Ge
len güreşçiler içinde Çekoslovak Milli 
güreş tekniğinde müsaföaka yapan 

Sofya (TAN) - Geçen salı günü .>eş güreşçi olduğunu söylemek takı
mın kuvvetini göstermiye kifayet e· 
der. 

akşamı Pariste Pale de Sporteda Bul 

gar J?ankolof ile Portekizli Al Perey 
ra Avrupa serbest güreş şampiyon· 

luğu için tekrar karşıla.şmıtlardır.Bu 
müsabakayı 20 bindan fa.zla kalaba
lık heyecanla takip etmiştir. 

Dankolofun, Portekiz şampiyonu 

'Al Pereyrayı Sofyada yenmesi bey
nelmilel profesyonel güreş komitesin
ce tanınmamıştı. 

Saat 9,15 de Bulgar Dankolof ile 
rakibi Al Pereyra ringe çıkıyorlar. 

Sükunetle başlıyan güreşi ilk ola
rak Portekizli bozmuş ve Dankolofun 
boynuna sarılarak Bulgar rakibini 
boğmak istemiştir. Bunun üzerine hİı 
kem, Pereyraya ilk ihtarda bulun
muştur. Fakat Portekizli güreşçi bi
rinci devreyi galip vaziyette bitirmiş· 
tir. 

ikinci Devrede 
!kinci devrede müsabaka çok çetin 

olmuştur. Dankolof, yakaladığı raki 

bini yere vurduğu zaman: ''Vur Bul
gar, yakala King • Kong, çabuk bak
la! .• " diye halk arasında. bağıranlar 
olmuştur. Ha.Ik güreşi pek büyük 

heyecan ve alaka ile takip etmiye de 

Takımda müteaddit kereler olimpi 
vat ve dünya şampiyonalarına işti· 
ra.k etmiş güreşçiler vardır. 

Dün akşam geç vakit aldığımız bu 
•ııberin tafsilatını -ve miısabakaların 

yapılacağı mahalli yann bildirece
ceğiz. BugUn ya!nız maç tarihlerini 
bildirmekle iktifa ediyoruz. Hemen 
lskenderiyeye gitmek mecburiyetinde 
olan Çek güreşçilerile karşılaşmalar, 
25 ve 26 sonteşrin perşembe ve cu
ma geceleri olarak tesbit edilmiştir. 

Çek güreşçilerile Güneş klübün
den ve Milli Güreş takımımıza dahil 
bulunan küçük Hüseyin, Yaşar, Yu· 
suf Arslan, Saim, Büyük Mustafa, 
Mersinli Ahmet karşılaşacaklardır. 
~oktanberi faa.1iyetine şahit olamadı 
~mız fMilll güreşçilerimizi bu vesile 
ı1e tekrar minderde görmek bizim için 
bir kazançtır. 

Enosis Kazanıyor 
Atina, (TAN) - Pazar günü Ati

nada yapılan şampiyona maçlann~a. 
bu haf ta şehrimize gelecek olan Eno. 
sis klübü geçen sene Atina şampiyo
nu olan Panatinaikos takımını ı . O 
yenmiştir. 

Altmıı bir kiloda Çek 
fampiyonu Kvacek 

Bir genç için cesur bir tayyareci 
olmak, meşhur bir tayya~ ol -
ınak en bUyUk saadet değil midir? 

Bütün insanlar onlara birer ij:ah 
raman gözile bakarlar. Bütün gen<t 
kız kalpleri onlan sevmiye hazır
dır. Göklerin sımnı bilen gökleri 
dolaşan kanatlı 
adam genç kız 

kalpl~tinin en bü 
ytlk idealidir. SEVMEK 

duğu kara.:ılıklar

dan çıkıyor. 
Bugün Ehrima 

nm dünyaya nü
fuz ettiği ilk gün 
müdür? Sanki I
ran dağlarında es 
ki itikatlann A1-
lah1an ve insanla 
rı hortladı. 

Gençtik. Meş
hurouk. Mesut -
tuk. Muvaffakrye 
tin sarhoşluğu i
çinde ve fakdir
ler arasmrla yaşr 
Yorduk. i'.;Uniin 
birinde bulutlar 

~~,..,..~,~,, 

~ Yazan: ~ 

En kötü ruh oL~~~~~?J 
lan kötü ruhların 

en başı olan Ehrlmanın dünyayı 

karmakarışık ettiği dağları mey
dana çıkardığı suları toprakları 
yerlerinden oynattığı geceyi dün
ya yeniden yaşıyor ... Bir efsane 
sanki hakikat oluverdi bu gece! .. 

arasmda dolaşıp ölümü is
tihkar eden kalplerimiz hiç titre
miyen kalplerimiz birer kadın kar 
~namda şiddetli, şiddetli vurmıya 

başladılar. O kendisini çok seven 
• bir genç kız seviyordu. Nişanlan

dılar. Benim s1>vdiğim kadm evli 
idi. Ve benim aşkım bana müthiş 
bir üzüntü oldu. 

Sevdiğim kadın evli bir kadın-

ı dın belki, yok ~üphesiz beni sev
diğinden çok daha kuvvetli bir his 
le çocuklarına merbuttu. İzdivaç 
bağının çözülmesi için kocası hiç-
bir 9UÇ işlememişti ki, çocuklarını 
yanında bırakacak bir talak ümit 
etsin. Ancak her şeyi itiraf ederek 
veya kendisini kabahatli çıkara -
rak ve çocuklarından va:r, geçerek• 
ondan ayrılması mümkündü. 

S evişiyorduk. Fakat bu sev
ginin benim için bir azap 

• olduğunu hissediyordu~. Sevdiğim 
kadının münhasıran benim yanım
da yqamasını istiyordum onu ko
casından kıskanryordum. 

Sevdiğim kadının çocuklannı 

• bana. tercih etmesini de kıskanı -
; yordum. Onun bir cesaret göste. 

rip her şeyi yıkmasını her şeyden 
evvel beni istemesini al7Jll ediyo
dunı. 

&ki !rn.nilerin itikadınca fırtı
na iyi ruhlarla kötli ruhların kav 
gasından doğmaz mı.. Ehrimanla 
Ahurra Mozdanın kudretleri sanki 

'I .... 

gaya tutuştular. Bu gece dünya y\i 
zünde iyilik fenalığa., hayatın ölü
me, aydınlığın zulmete galebe çala
cağı son ve kati mücadele yaşanı
yor. 

S evdiğim kadın bir gün 
beni ziya.ret etmişti. O

nunla aşkımız•n en mesut gün
lerinden birini geçirmiştik. Gü
nünü mü dedim yanlış söy. 
ledim saatlerinden birini diyecek· 
tim. Bu ziyaret evli kadmlann, be 
kar evlerine yaptıktan meşhur 
beşle yedi arası ziyareti idi. Biz 
de biribirimizi bu kadar iyi ve bu 
kadar çok sevdiğimiz halde, diğer 
i3ıklann bayağılığından kurtula
mamıştık. Sevdiğim kadın yalnız 
o saatlerde bana. gelebiliyordu. Beş 
le yedi arasında ... 
Kocasını aldatan kadın klasik vu-

vam etmiş ve balkın bu hareketinden ============================== 

Allen nişanlı ve mesuttu. Ve be 
nim imk8.nsızlıklar içinde çırpmdı
ğım bu devirlerde onun 8.deta bü
yük saadetinden utanır gibi bir 
hali vardı. Nİ48Jllısı ile o, en bed
baht günlerimde, beni yalnız bı • 
raımıazıar. Kendi 'amimiyetleri 
içine alırlar. Beni avuturlar. 1ıerde 
her şeyin düzeleceğine biraz sa,. 

aletini gözlerinin üstüne indire
rek apartımanrn merdivenlrini kor 
ka korka, ve telaşla çıkarak be • 
nim daireme giriyordu. Sahanlık 
ta beklememek için anahtan var
dı. coşan Bulgar pehlivanı ikinci devreyi 

galip bitirmiştir. 

Son Devrede 
Tam galibiyetin anlaşılacağı üçün· 

cU devre başladığı zaman Pereyra, ku 

durmuş kaplan gibi Dankolofun yine 
başmı yaka1a.nu3, ve üzerine bütUn 
kuvvetile yUklenerek ringten dışin 
atmıştır. Hakem bu sırada ı, 2, 3, 6, 

diye saymrya dev4in etmiş, fakat 

Dankolof sersemlediği için ringe ç:tka 
mamıştır. Dankolofun müsabakayı 

kaybettiğine ve artık ringe çıkamıya 
cağına hükmedildiği ve hakemin son 
numarayı saydığı sırada Dankolof 
kendine gelerek tekrar ringe çıktığı 
görülmüştür. Bulgar pehlivanı ringte 
Pereyra tarafından tokat ve yunıruk 
la karş·lanmıştır. Jüri, Pereyraya U
çüncU ihtarda bulunmuştur. Buna 
rağmen Pereyra te~rar yakaladığı 
Danko!ofu boğınıya çalışmış ve artık 
bu hatalara tahammülü kalmıyan 
Dankolof. ü<;üncü devrenin 11 inci 
dı.1<iknsında birdenbire par

1

ıyarak bü 
tun kuvvctile yakaladığı Pereyrayı 
sUratle yere vurmuş, ve Perey.ra hiç 
kımıldamadan yerde yatıp kalmıştır~ 
Bu suretle Dankolof tam gallhiyetı 
kazanmıştır. 

Beynelmilel 
Hafif Atletizm 
Müsabakaları 

Paris, 22 (A.A.) - Fransız hafif 
atletizm federasyonu, Noelde Pariste 
yapılacak olan Avrupa hafif atletizm 

şampiyonasına i§tirak etmeleri hak· 
kında 27 millete müracaat etmiştir. 
Bugüne kadar muvafakat cevabı ve
ren memleketler şunlardır: 

Almanya, A v:usturya, Belçika, Es
tonya, Finlandiya, İngiltere, İtalya, 
Letonya, Lehistan, İsviçre, Yugos
lavya buna göre bu kar~mayı 
tertip eden Fransa ile birlikte daha 
şimdiden 12 milletin iştiraki temin 
edilmiştir. 3 • 5 eylfıl tarihleri ara
smdn yapılacak ola.n şampiyona prog 
ran,.nrltı şu müsabakalar derpiş edil· 
mektedir: 

ı 00 200. 400 800, 1.500, 5.000, 
ıo.ooo metre koşular. 

110, 400, 3,000 metre manialı ko
şular, 

Yüksek atlama, uzun atlama., sırık 
la yUksek atlama, üç adım uzun atla
ma, gü11e atma, clrid atma, disk at
ma, çekic atma. 

4 x 100, 4 x 400 bayrak yanıları, 

Futbolcu 
Rasih için 
Müsaade Edildi 

Mal<ıller menfaatine her sene Pa
riste yapılmakta olan Arsenal • Ra
aing maçında Rasing takımında oyna 
masına. müsaade istenen Güneş klUbU 
merkez muhacimi Rasihin bu maça 
iştirakine Futbol federasyonunca mU 
saade edilmiş ve bu müsaade kararı 
Parise telgrafla bildirilmiştir. 

Profesyonel Olacak 
Londra, 22 (A.A.) - Dlinya şam

piyonu Halterci Ronald Valker, pro

fesyonel olmıya. karar vermiştir. Pa
riste profesyonel halterciler arasında 
yapılacak olan dünya şampiyonasına 
iştirak etmiyecektir. Profesyonel olu 
şundaki gayesi, Londrada bir kültUr 
fizik mektebi a<;mak ve orada mua.1-
lim sıfatile çalışmaktır. 

maraton koşusu, 50 kilometre yUrU

yüş, 

Bununla beraber kati program 15 
ve 16 tarihlerinde Pariste yapılacak 
olan toplantıda tesbit edilecektir. 

bır tazım olduğuna beni ikna et • 
nıiye ça.balarlardı. 

Onların yanında biraz nefes ala 
bitirdim. Yegane dostlarım onlar
dılar. Onlar benim hayatımın bir 
tek tesellisi ve dingili idiler. Onlar 
nıesuttular. Ben bu saadeti kendi 
elimle yıktım. İkisini bedbaht e • 
den ikisini mahveden benim .. 
Ben öldürdüm.. Yaşamak için öl
dürdüm ve şimdi kendi kendime 
soruyo:rıuın: "Niçin yaşıyorum ?11 

diyorum. Kendime - Hey ada.m 
söyle söyle sen niçin yaşıyorsun diyo 
rum. Ve bu kuru kafa buna ce
vap veremiyor. 

Sol elini alnından geçiriy<Y. 
ve yorgun yol'.glln yerdeki 

güzel desenli ve renkli seccadenin 
üstüne diz çökerek oturuyor ve 
sonra mihaniki bir hareketle 
ellerini kızıl ateşin üzerine doğru 
tutuyor ... 

Göklerin haykırı§I, sellerin akı
şı, dağların iniltisi hep a.yni şid
dette... Sanki Ehriman mahpus ol 

o gün uşakları ben savıyor • 
dum. Ve bir saat başbaşa kalıyor
duk. 

K ısa bir iki saatimin ve son
ra. kollarımın arasından 

sıyrılıyor. Kalkıyor. Aynanın kar
şısında mantosunu şapkasını giyi
yor. Eldivenlerini parmaklarımı. 
geçiriyor. Dudaklarının rujunu, 
burnunun pudrasını düzeltiyor ve 
sonra çıkıp gidiyordu. öteki ada
mın yanına, belediye dairesntde ay 
ni deftere bir gün ismini yan yanıı. 
yazmış bulunmak şaşkınlığını yap 
tığı adamın yanına gidiyordu. O
nun yanma gidişini kendi de tabü 
buluyor ve burada benim yanım
da kalmayı biraz düşünmüyordu. 
Bir kere bile.. o da attığı imzanın 
kudsiyetine kanidi galiba ... Bir im 
za .. Bir imza atıvermek ismini bir 
defterin üstüne yazıvermek insa
nın başına be.zan ne işler açabili -
yor. 

O na birkaç kere bunu söyle
miştim,. Bu imza hakkın -

da ne düşündüğünü ona sormuş • 
tum. Cevap olarak: 

- Sen de ayni şeyi istemiyor 
mW!lun demişti. Evet kocamdan 

muhakkak ayrılmamı istiyorsun.. 
Ayni şekilde seninle ayni beledi • 
ye dairesine gidip, ayni defterin 
bir başka sayfasına yanyana im· 
zamı atayım diye değil mi?.. Se
nin de böyle bir deftere atılan bir 
imzanın kudsiyetine imanın var. (). 
na her defasında: 

- Hayır, demiştim. Ben senin
le bir deftere yanyana imza atmalı 
için değil. Senden bir dakika. bile 
ayrılmıya tahammülüm olmadığı 
için seni istediğim, seni sevdiğim 
için seni onun yanında bildikçe kıs 
kandığım için, o melllndan ayrıl
manı istiyorum. Senin yaşryaca • 
b'ln hava benim yaşadı~ hava. 
nın içi olmalıdır. Seni bir lüks g1bl 
değil, bir ihtiyaç gibi istiyorum. 
Senin kadar güzel senin kadar ha,. 
rikfıtade bir metrese malik ol • 
makla hangi erkekc ütihar d11y • 
- ....... ,.1"\_,...,.. .... "",_ .. _, 

F akat sen benim için zevk 
dakikalarımın bir saadeti 

değil, bütün hayatınım zevki ol • 
malısın. 

Sen benim için oksijen gibi bir 
şeysin senden uzak nefes alınaktaı 
bile aciz kalıyonı~ 

Diyorum. öteki erkekle aranız • 
daki hukuki bağı çözemeyişinin ba 
na verdiği azap o bağın kudsiye
ti değildir. 

İstek, nza ve sevgi ile örülme • 
miş olan bir izdivaç bağının ne 
kıymeti vardır, ne kudsiyeti ola.
bilir. İnsanı insana bağlryan kud .. 
si şeyi ancak bu istek ve bu sev
gidir ... Fakat seni ona. bağlıya.D 
bağın onun tarafından bir tapu 
senedi gibi telakki edilişi var. Sen 
onun mülkiyetinde olan bir mal gi 
bisin. Sevdiğimin bir başkasının 

malt olmasına tahammül edeblir 
miyim .. Benden ayrıldıktan sonra 
onun yanma gidişine tahammül 
edebilirmiyim. Rakibi vesdiğinin 

nikahlı kocası bile olsa, bir erkek 
için sevdiği kadını paylaşmaktan 
daha büyük bir zillet otur mu! 

(Arkası var) 

ı-Amerikada Çelik 

istihsali Azaldı 
Bir iki gUndenberi Nevyork borsa· 

smda bazı maddeler üzerinde fiyat 
düşiiklüğü başlamıştır. Şehrimize ge 
len haberlere göre, çelik istihsalinin 
yüzde Uç nisbetinde azalmış olduğu 
ve bu tenezzülün 1934 senesi istihsa
linden daha aşağı bir dereceye indi
ği anlaşılmaktadrr. Piyasada fiyatlar 
bir sene içinde en aşağı bir dereceye 
yani altı puvan kadar düşmüştür. 

-o---
A ima nyava ithal 
Edilecek Fındıklar 

Almanyanın memleketimiz mahsul 
lerini ithal ederken Permi blirolan 
tarafından bu mallara tesbit edilen 
fiyatlann artırıldığı hakkındaki şa

yialar tahakkuk etmemişir. Yalnll 
Almanya.ya ithal edecek Türk fın .. 
drklarının fiyatlarına son gUnlerde 
yü~e on iki zam yapılmış olduğun
dan fındık piyasamızda ancak bir l· 
ki muamele yapdabilm.i§tir. 
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Bugünliü Ailede 
Hem Hür 
ve Hem Esir 
Y aşıyan kızlar 

O nenin sesi odanın içini dolduruyor, iki 
a.ktilo ••• çabuk, ça;buk yazıyor, maki-

genç kızdan sarışını evvela konuşmıya başlıyor: 
- Ben sekiz seneye yakındır çalışıyor.um. Ba

bamla geçinemediğim için pek genç yaşta evim
den çıktım. Tek başıma yaşadım. Hayatın bir çok 
müşkül taraflarını gördüm. Ben iş hayatına en 
ufak bir hayalle atılmamıştım. 
Gençliğim veya güzelliğimle ha.yatta muvaf

fak ola.cağımı düşUnmedim bile ... 

... 

Küçük daktilolar, sıkı terbiyeli bir alie muhi
tinden çıkmamışlarsa ha.yatta pek çabuk sende
liyebilirler. Ahlik dissiplinini i}i almamış genç 
kızlar için bu hususi bürolarda çalışarak kazanı
lan ekmek bazan, hatta ekseriya çok pahalıya 
mal olur. Bana: "Sen ne yaptın?" diye sormayı
nız. Benim hayatınım tafsilatına burada lüzum 
yok. Yalnız şunu söyliyebilirim ki, yüzümü kı
zartacak bir şey yapmadım. 

Genç daktilo, istikbali araştıran bir düşünce ile: I l1te bir nra daktilo kız 

"- Bugün. diyor, nişanlıyım. 
Kendim gibi çalışan bir arkadaşla. 
evleniyorum. Fakat size şunu söy 
Jiyeyim ki, yedi, sekiz seneye yak
laşan iş hayatımda bir çok genç 
kızlann ziyan oldukla.nnı gör
düm. Buna sebep, onlardaki gör
güsüzlükdUr. Evet sırf görgüsüz· 
lUk. Hayatın, saadetini sathi şe3•
Ierde zannetmek. Bir gece bol ı
§ıklı bir lokantada. yemek yeme3i
ni bile lüks onlan mahvediyor. Mu· 
vilfak olmak istiyorlar. Hayatta 
muvarrak ulma.k .• 

Nekadar kızlar tamrım. Aileleri
ni biribirlerine misafirliğe gi·liy0-
ruz diye aldatıp geceyi kendiıerine 

ufak bir kıymet bile vermiy(,>n. in
sanlarla sinemalarda, birahaneler

de ve daha kim bilir nerelerde, ne

relerde geçirirler ... 

Ç antasmdan çıka.rdığr ufak 
bir pudralığın aynasına ba 

karak: 
- Bunun sebebi, asıl bu yaranın 

başı nerede biliyor musunuz? Biz
deki ailelerde ... Ufak aileden gelen 
genç kız, ne de olsa biraz okumuş, 
biraz malfunatı var. Halbuki evde 
bırakılan anne, ekseriya çizgili pa
zenden elbiseyi üstünden çıkara

mamış bir biçare. Baba, ya kapı
cı, ya bakkal, ya berber. yahut ta 
bilmem ne ambarında ufak bir\me 
mur, bir ha.demedir. Genç kız gir
diği muhitte temas ettiği insan
ların hepsinden kendisini daha kü 
çUk görüyor. Onlara kendi haya
tını anlatmıya sıkılıyor. Sabahtan 
akşama kadar iş yıpratıcı ... Evine 
döndüğü zaman boyasız tahta bir 
evin kafesleri kalkmış cumbalı, 
çıplak duvarlı odaları içinde yok
Buzluk sözünden başka bir şey duy 
muyor. Bakal, kasap, kömürcü hi
kA.yeleri ... 

Aile içinde hiçbir eğlencesi yok 
tur. Annesi mutaassıp, mahallesi 
dedikoducudur. Evi misafir kabul 
edemiyecek bir haldedir. 

Genç daktilo, biraz düşünü
yor ve devam ediyor: 

.. _ Tanıştığı iş arkadaşlarını, 

kadınlı, erkekli evine çağırsa, be -
raber oturup eğlenseler mahalle
li: "Randevü evi,, açıldı diye onla
n rezil eder, hele erkeksiz iki ka
dın için neler demezler. Bu genç 
kızlar en basit eğlencelerini, en 
Jnasum bir "arkadaşça,, toplantı
yı bile annelerinden gizlemek, her 
kesten saklamak mecburiyetinde -
d;rler. 

Kendi muhitlerinden olan genç
lerle, aile içinde ve annesinin kar
ıısında temas edemedikleri bu mu 
nasebet hiçbir zaman, dUrilst bir 
hal alamaz ve ekseriya kızın fell-
ketile neticelenir. Onların felaketi, 

• 

Henüz. çok genç bir daktilo kız 

eski ve köhne olan bu aileden kur 
tulamamaktır. 

Ben istediğim insanlarla konuş
tum. Rahat yaşadım. Herkesten 
uzak ve ayn yaşadım. Bunun için 
daima kendi kendimden mesul ol
dum. Kendimi bütlin yanlışlıklar-
dan korudum. 

Babam bana muhtaç değildi. Fa 
kat bütiln bir evi geçindirmek i
çin çabalryan bir kızcağız 11yni 
cesareti kendinde bulabilir mi? 

S onra kumral genç kıza so
ruyorum: 

- Ya siz, diyorum. 
- Ben iş hayatına yeni atıldım, 

diyor. Bu kadar çok tecrübelerim 
yok ... 

- Siz de arkada.~mız gibi bir 
genç kızın çalışmıya başladıktan 
sonra tek başına kalmasına, ana, 

babanın kontrolünden çıkmasına, 

bir erkek gibi istediği hayatı ya -

şan'iasına taraftar mısınız? 
- Elbet .. Ben de bir genç kızın 

kendi kendini idare etmesine ta -
raftanm. Ana, babanın bir genç 

kızı tahsil hayatını bitirinclye ka

dar kolundan tutması U.zımdır. Fa 
kat o, hayata atılınca onu rahat 
bırakması doğrudur. Yalnız evden 
çıkması şart değildir. Manevi bas
kının kalkması kafidir. 

- Bu hUrriyete malik misiniz? 
- Evet ... 
- Yalnız mı oturuyorsunuz? 
- Hayır, onların yanında otu-

rurum. Fakat onlar bana pek az 
karışırlar. Esasen ben leyıt mek-

tepte büyüdUm. Onlardan ~zakta 
yetiştim. 

- Geceleri gezmiye çıkar mısı-

nız? 
- Hayır! Çünkü ben gezmesini 

sevmem. Fakat istesem gidebilirim. 
Çünkil bu hak benimdir. 

- Arkadaşlarınızı kontrol eder
ler mi? 

- Hayır ... Arkadaşlarımı ken -
dim intihap ederim, onlar meşgul 
olmazlar. 

- Niçin -çalı§ıyorsunuz! 
--'Çtıl~tmı.k hür-olmaktır. Onun 

için çalışıyorum. 
- Babanız, anneniz bunu iste

diler mi? 
- Ben istedim. Onlar engel ol-

madılar. 

G iilüyor .. Belki de bu kadar 
müstakil bir genç kız oldu 

~ için hakkında fena düşünürüm 
diye ürkiiyor: 

- Yalnız şunu söyliyeyim ki, 
diye ilave ediyor, gittiğim, geldi -
ğim yerleri daima kendilerine ha
berleri olsun diye bildiririm. FJSa
sen onların bilmediği, bilemiyeceği 
lı;çbir şey yapmam. 

- Zevkleriniz nedir? 
- Okumak ve giyinmek. 

- Ne okursunuz? 
- En çok okuduğum şey rO:. 

mandrr. 
- E\• işi sever misiniz? 
- Evde temizlik yapmayı, ye-

mek pişirmeyi sevmem. Di,k;ş di -
kerim. Elişi yapmaktan zevk duya.
nm. Çok vakit bulsam kendi dikiş
lerimi hep kendim dikerim. 

- Evlenmek istiyor musunuz? 

-Evet. 
- Evlen;rken niye dikkat ede -

ceksiniz.. Evleneceğiniz adamla an 
laşmıya mı? Yoksa parasının çok 
olmasına. mı? 

- Anlaşmıya, ve yalnız anlaş
tığım adamla evlenmiye. 

Bu büyük yazıhanede üç gen~ 
kız var. Çalışan memur kız 

la.rdan üç nümune, üçü de biribir· 

lerine benzemiyorlar. Başka türlil 
dUşünüyorlar, hayatta ba§ka, baş 
ka telakkileri, başka, başka görüş
leri ve istekleri var. 

İçlerinde iyi ve fena elemanlar 
olan, kötüye olduğu kadar iyiye 
ve dürüste meyli olan bu gençliği 
hayat şartlan acaba ilerde hangi, 
hangi kalıplara sokacak .. 

Istırap çeken, yetişmiye, insan 
olmıya uğraşan bu neslin yarın 

hakiki çehresi ve çehresinin en bı; 
riz çizgileri ne olacak? 

Buna ben cevap vermekten lci
zim. Buna kimBe cevap veremez. 
Cevabı bize yarm verecektir. 

Şu garip dünya: 

Bu Altın 
Saat 

Kimin? 
Macaristanda Kiskunhala.s mezbe-

ha.smda kesilen bir buzağının mide
sinde yüksek kıymette bir altın saat 
bulunmuştur. Hayvanı kesen adam 
ile mezbahanın diğer müstahdemleri 
saate sah

0

ip çıkmak istem4ıler, fakat 
buzağıyl mezbahaya gönderen kac:ıap 
bunu duy.unca, hayvanın kendi malı 
olduğunu, binaenaleyh içinde bulu
nan altın saatin de kendisine ait olaca 
ğını iddia ederek saati istemiştir. Fa 
kat mesele bukadarla kalmamış, bu
zağıyı kasaba satan köylü de saate 
sahip çıkmıştır. Diğer taraftan buza
ğının beslendiği çayır sahibi de hay 
vanın bu saati, otlarken kendi çayı
rında yııttıuğunu ileri sürmüştür. 

Nihayet, iddiacılar arasında bir an 
laşma hasıl olamadığı için mesele, 
mahkemeye dayanmıştır. Şimdi mah 
keme, saatin asıl sahibinin kim ol
duğunu kararlaştıracaktır. 

Düğün günü bir Kolejin yüzlerce genç kızı •• 
' . 

Amerika Kizıarı 
40 Gün, 40 Gece 
Düğün Yapıyor 
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• 
Çingeneler kralı 

Nevyorktan: 

Romanyada Oradea Mare mınta
kasmda yaşıyan Romen çingeneleri, 
bu yaz Varşovaıia seçilen umum çin 
geneler kralı Yanuş'u tanımamışlar 
ve kendi kraııarı olarak at ticareti 
yapan Romanyalı çingene Antones· 
ko'yıı intihap etmişlerdir. Bu mü _ 
nasebetle Antonesko. kral seçildifi 

1 

gün çingenelere iki buçuk saat su
ren bir nutuk söylemiştir. Fakat bu 
uzun nutka içerliyen Romanya çin
geneleri, biz geveze kral isterniyo -
ruz diye Anton.eskoyu azletmişler. 
yerine· Filipesko namında diğer bir 
çingeneyi. hiç bir zaman nutuk söy
lememesi şartile krallığa seçmişler
dir. 

• 
Çifte yumurta 

lngilterede Nü Landsiel şehri ci
varında bir ciftlikte bir tavuk. c:ıon 

üç haftadanberi hııftada Uç defa ol 
mak Uzere bir seferde ikişer tane 
yumurtlamağa başlamıştır. 

Sinemacılar ve ~azetedlı>r ~ift yu 
murtnvan'-trtt~,,e~ "U~ -ve -vu
murtfllarmı filme almak için çiftli
ğe ~tmişlerdir. 

Şairin Karısı 
Dul Kahnca 

F. 

11• YENi KITAPÇI -~ 
Aradığınız her kitabı ve ıyı 

ıurtasiye çeşitlerini YENl K.l 
rAPÇida bulabilirsıniz. Altı ku 
ruşluk posta pulu gönderenlert' 
kitaplar hakkında mektupla iza 
nat verilir. Taşradan siparış a 
ltr ve gönderir. 
' cı•nn"'11I lı n~sırn rıııit-1"'"; N" ~!ı 

---------ı 

u izde bile çoktan hatıralar 
U arasına karışan bu adet A

merikada bugün başka bir kılık ve 
nikap altında hfıla ya§ıyor. Çoğu
muz Amerikalıları böyle şeylerden 
uzak olarak düşiinürüz. Fakat ayni 
zamanda Amerikanın bir tezatlar 
memleketi olduğunu ve biribirine 
uymıyan şeylerle dolu bunlunduğu
nu da çok duyarız. ~te kırk gün 
kuık gece silren düğün de bunlar
dan biridir ve bu düğün, kızlar ev
lendiği zaman değil, kolejden çıkar 
larken yapılır. 

Hazırlıklar daha bir ay evvelden 
başlar. DUğün ı;ünü, yani diploma 
günü Haziranın on yedisile yirmi 
ikisi arasındaki günlerden biridir . 
Onun için mayıs ayında hangi kız 
kolejine gitseniz, büyük bir hazır
lık ve telaş görürsünüz. Tiyatro 
provaları, yürüyüş provaları, elbi
se provalan, velhasıl her çeşit pro
va ve alış veriş son sınıf talebesi
nin hemen bütün gününü doldurur. 
Bu arada bir taraftan da hntihan-

lara hazırlanırlar .. S~nenin sonra
porlarını yazarlar. 

N ihayet bir gün kolejin gaze
tesinde, veyahut havadis 

tahtasında şunu okursunuz:" .... gü 
nü saat yedide slnyorlnrla (son sı
nıf) Juniorlar (sondan bir aşağıki 
sınıf) şarkı söyliyeceklerdir. Her
kes helebilir." 
Akşam yemeğinden kalkan, solu 

ğu şarkı söylenecek yerde alır. Sin 
yorlarla Juniorlar biribirlerine ve 
koleje karşı olan hislerini bu şarkı
larla anlatırlar. Bu şarkıları her sı
nıf kendisi yazıp muayyen bir bes
teye uydurur. Ekserisi sitemlerle, 
alaylarla, şakalarrla doludur. !" ..ı 
şarkı söylcrr · · - bir hafta sürer. 
En son gün sinyorlar, şr kı söyli
yerek yavaş yavaş uzaklaşırlar, 

yerlerini Juniorlar alırlar. 
Derken ertesi günü çember yarı

şı başlar. Sırı;o~· r mezuniyet kıya 
feti olan siyah cübbelerini giyer· 
ler. Başlarına dört köşeli ve püs
küllü takkeyi geçfrirıcr. Bu kıya
fetle kendi aralarında ' ·ş ·ın' .ıl 

şapkayı düşürmede• cember yarışı 
yaparlar, hep kazanayım diye can 
atarlar. Çünkü kazanm.t'~ o sene ı
çinde evl<'nmiye alamet sayılıyor. 

B aşka bir gece ufak bir mG
samere veriliyor. Müsame

renin başlıca mevzuu profesörlerin 
t&Jklidi, karakterleri, yine kolejin 
profesörlerinden ibaret olan bir o
yun ... 

Erte_i gün garden parti .. Akşa
ma yıldızlar altında balo ... Son sı
nıf talebesinden biri bu baloya dair 
bir hikaye an:atıyor. Benim annem 

·de bu kolejden çıkmıştır. Balo ge
cesi annemin bir -~·.adaşı, babamı 
baloya kavalye o·uak davet edıyor 
ve annemi babr ıa takdim ediy 
İkisi birkaç defa dansettikten son-
ra bahçede b dolaşmak ;- ' · 
la.r •• Gezerlerken, babam kendisini 
"lavet eden kıza kar=1ı - v.ı> olacağı
nı, gidip onunla hiç olmazsa bir de 
fa dansetmek istediğini söylüyor. 
Döndükleri zaman . balo yerinde 
kimseyi bulamıyorlar. Herkes da
ğılmış .. Ve nihayet bir müddet son 
ra annemle babam evleniyorlar ... 
Bütiln kızlar kafalarında bu hayal 

Düğünde hocalar köfeıi 

le yıldızlar altıadaki balo) a can a· 
tıyorlar. 

Bu arada kolejin eski mezuıılan 
da en g~nç günlerini yaşadıkları bu 
ana yuvaya akın etmiye başlıyor· 
lar. Kimisi ~ocuğiyle, kimisi koca
sile, kimisi de ihUyaı 1>Uuh:rinlu ye 
gane arkadaşı olan bastonle geli· 
yor. Kolejin küçlik sınıflarına mah· 
sus olan odada misafir ediliyorlar. 

Ertesi gün kolejin profesörle· 
ri ve müdürü mezun sınıfın 

şerefine bir kabul resmi veriyorlar. 
Kadın, erkek binlerce halk müdil· 
rUn C\ine dolup boşalıyor. Sinyor
lar anne ve babalarını hocalarile 
tanıştırıyorlar. 

Bundan sonra faaliyet sahası ko
lejin bahçesinden geçen dereye ın· 
tikal ediyor. Kolejin dört sınıfı a
rasında kayık yarışları yapılıyor ·ıe 

senenin atletik ~ampiyonlarına ku· 
palar veriliyor. Gece kolejin en kü 
°çük sınıflarının gecesi. Abla
larını eğlendirmek onların işi. Se
kiz on kayığın her birini bir :mem
leketi temsil etmek Uzere süsliyor
lar. Bazısı Amerikayı, bazısı Hin· 
distanı, bazısı Isviçreyi canlandır
ma.Ta U& ~şıyor. Ve seyircilerin al· 
kışlan anı.ı>woa derede aşağı yııka 
n dolaşıyor. 

F aka.t geçit resminin büyügü 
ertesi gün başlıyor. Bahı.;e

nu ... ır ·..rafında mu~:ka çau} ·ı:-. 

Kolejin mü 'ürü misafirlcrile bera· 
ber bir 1linanın ör;ündeki merdıv.!"!l 
de ayakta ve selam vaziyetindP du 
ruyor. Seksenlik, doksanlık me
zunlar bastonlarına dayanarak, ela 
ha gençleri türlü hokkabazlıklar, 
soytarılıklar yaparnk en gülünç ı--.ı 
yafctlerle müdüril selamhyarak ö
nünden geçiyorlar. lçlerinde kun
dakt <- lr! çocuğun ara\. t sürerek 
merasime katılanlar bile oluyor. 
Onların arkasından Junior sınıfı gö 
rünüyor. Hepsi çeşit çeşit gece el· 
bisesı giymiş. Omuzlarında defne 
dallarından yapılmış bir zinciri ta
şıyorlar. Renk renk, uzun elbise
ler içi.n?e bu dört yüz kişinin geçişi 
çok gozalıcı oluyor. Onlarm arka
sından beyaz elbiselerile yeni g&
linler, yani yeni mezunlar geliyor. 
Her biri elinqe sapı bir metre u
zunluğunda bir kırmızı gül tutu
yor. Onlar da reisin önlinden ~eç 
tikten sonra kolej binalarından bi· 
rinin önünde alay duruyor. Ve ye ıi 
gelinlerden biri duvarın dibine bir 
sarmaşık dikiyor. Muzl!ta duruyor 
ve merasim bitiyor. 
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Çamhdere. Çankırılılar Lise İstiyorlar 

Volu Tam~re Talebe için Bir de 
Muhtaç 1 

ll91na Göçmen 
Yerleştirilmesi 

İsteniyor 
llgm, (TAN) - Kasabamız ve 

köyler.imiz halkı bu havaliye sanat 
sahibi göçmenlerin gönderilmesini is 
tiyorlar. Demirci, duvarcı, tesviyeci, 
marangoz, dülger, bahçıvan ve zi • 
raat sanatlerine jilgili göç?1enlerden 
iki yüz hanelik nüfusa ihtiyaç var • 
dır. Altmış parça çiftçi köyünden İ· 
baret olan kazamızda imar f aaliye
tinin artması için buna ihtiyaç var· 
dır. Tarla ve arazi boldur. Bir çift 
ökUzle yUz dônUmlUk tarla ekmiye 
çalışanların ellerinde devlete ait bfr 
çok tarlalar, hudutsuz kalmış milli 
arazi vardır. Tapusuz olan bu gibi 
yerlere göçmen yerleştirilmesini bil· 
tün halk candan istemektedir. 

---0--

Bunun Bir An Evvel 
i · Pansiyon Lazım 

1 

Yapılması isteniyor 
Çanilıdere, (TAN) - Kızılcaha· 

marn kazasına bağlı ve oradan yirmi 
kilometre uzakta. bulunan nahiyemi· 
zin çok eski bir tarihi vardır. Asır· 
Jardanbcri "Şeyhler" adını taşırken 

:Ankara meclisi umumisince ismi 1 
Kasabamız yüksek, havadar, et

rafı çam onnanlarile muhat bulun· 
duğu halde umumiyetle halk yazı, 
güzel binalarile yeni bir kasaba ha· 
lini alınış olan yaylada geçirmekte· 
dirler. Burası pek gUzel bir mesire· 
dir, bilhassa sulan çok nefistir. 

Nahiyemizin birçok köylerinde, 
Selçukilerden kaldığı zannolunan ca
mi, medrese gibi birçok eserler var
dır. Peçetck köyünde, kapısında 80 
tarihi kazılı bulunan cami, çok kıy
metli bir sanat abidesidir. Yine bu 
köyde Sadettin isminde bir zatm e
linde bulunan ve üzerinde 440 tarihi 
yazılı olan neden yapıldığı meçhul 
nadide bir sini vardır. Merkezden ve
rilen emir üzerine·, Kızılcahamam kay 
makamı Vasıf Kolçak geçenlerde bu
raya gelmiş ve bu eser1erin mütead· 
dit fotoğraflannı almıştır. 

Çamlıdereliler ekseriyetle tüccar 
kimselerdir. Ista.nbul ile Kızılcaha
mam arasında, manifatura, eşyası ta 
şıyarak ve bunları umumi pazarlar
da satarak iyi bir kar temin etmek· 
tedirler. Halkın yegane şikayeti kışın 
bataklık halini alan ve her zaman 
bozuk olan Çamlıdere • K zılcaha· 
marn yolunun kötü vaziyetidir. 

Bigada Tabalianeler 
Kapatıldı 

B'ga, (TAN) - Kasaba haricinde 
...e Biga çayının karşı yakasında yeni 
tabakanelcr yapılmaktadır. Bunlar 
tamamlanmcıya kadar kasaba kena
rındaki tabakanelerin kapatılmasına 
karar verilmiş ~·e derhal tatbikine ge 
~ilmiştir. - ;1 

--------0'---~----:o demiş te Otomatil< 
Telefon 

Odemiş, (TAN) - Türkiyenın en 
büyük ve kalabalık kazası olan şeh
rımizde otomatik telefon tesisatı vü
cude getirilm'ştir. Abone miktarının 
yakında bes yUzU bulacağı anlaşılı
yor. Bir müddet sonra lzmirle de te
lefon irtibatı temin olunacaktır. 

Yazan: 
'.ALI RIZA SEYFi 

---

~ 

Esaslı bir tamir gören Çankırı ortamektebi binası 
Çankırı, (TAN) - Vilayetimiz i- 1 vaziyetten kurtarılmaları pek ha. 

çinde kUltür sevgisinin gün geçtikçe yırlı ve isabetli bir iş olacaktır. Vi· 
arttığı memnuniyetle görülüyor. !ayet Meclisi Umumisinin maarifse· 

Yüksek tahsile, lise tahsiline de· verlİğinden böyle bir karar beklen· 
vam eden yüzlerce genci bulunan Çan nilmektedir. 
kında, yalnız bir muhtelit ortamek Diğer taraftan, ortamektebin lise-
tep var. Bu mekte~ hın~hmç dol· ye çevrlimesi de bir ihtiyaç şeklini ı 
muş, talebesi 350 yı geçmış, sınıfla· almıştır. Ortamektcbi bitirenlerden 
nna yeni şubeler ilave olunmuştur. ancak pek azı, başka yerlere gjdip 
Birinci sınıfında ellişer talebeli dört mahrumiyete katlanmak suretile tah 
şube açılmıştır. sillerine devam edebilmekte, tabii hiç 

Orta.mektep talebesinin yarıya yak bir kız talebe bunu yapamamakta· 
laşan kısmı köylerden gelmiş olduğu dır. 
için, gruplar teşkil ederek evler tut- Çankırı ucuz bir yei- olduğu için 1 
muşlardır. Bunlar, karınlarını şöyle lise tesisi masrafının da az olacağı 1 
böyle doyurarak, kandil altında göz şüphesizdir. Ortamektcp binası mü· 
nuru dökerek tnhsillerin~devam ecU kcmmcl bir tamir gördüğü için ayrı· 
yorlar. 5 • 6 yıl evvel olduğu gibi, 1- ca bina aramağa da lüzum yoktur. 
darei Hususiyenin yardımile mektebe Bütün bu cihetleri cltişUnen Çankı
bir pansiyon ilavesi suretinin bu genç nlılar, burada bir lise açılmasını 
lerln bir araya toplanarak müşkül candan temenni ediyorlar. 

lzmirde Doğum, 

Ölüm ve Evlenmeler 
Izmir, (TAN) - Alakadar bir dai 

renin rakamlanna göre, 935 tekine 
nazaran son bir senede lzmirde do· 
ğum nisbeti yUzde on dokuz, evlenme 
nisbeti yUzde on yedi artmış, buna 
mukabil ölüm nisbeti yüzde sekiz a
zalllll§tır. 

Urlada Rüşvet Davası 
Urla, (TAN) - !akan memuru 

Cemal hakkında. rüşvet almak su • 

Nazilli Fabrikasında 

200 ahkGm Çahıacak 
lzmir, (TAN) - Burada ve Ma

nisa, Muğla, Denizli, Aydın hapisa
nelerinde bulunan ağır cezalı mah • 
kumlardan iki yüzü Nazilli basma 
fabrjkasmda çalıştırılacak, bunlar i
çin, fabrikanın arkasında ayrı bir 
pavyon yapılacaktır. 

Ereğli ve Kayseri fabrikalarında 
da ayrı bir kısım mahkumlar çalı§· 
tırılacaktır. 

çundan tahkikata başlanılmış ve ken söyleniyor. Para, Cemalin üzerinde 
disine işten el çektirilmiştir. Bu ha- değil, bir defterin arasında bulun • 
disenin mürettep olduğu, fazla ara- mu§tur. Suçlu ve hadise hakkında 
z\ almış olan bir muhacirin memuru hiçbir malumatı olmadığını söyle
Iekelemek için böyle bir ~ey yaptığı · mi§tir. 

--

Antep Belediye 
Reisi Men'i 
Muhakeme 
Karari Aldı 

Hamdi Kutlar 
Gazl Antepten bildiriliyor: 

ı. 

Bundan sekiz ay evvel mUlkiye mü 
fettişi Hüsnil tarafından belediyenin 
altı senelik muamelfi.tı hakkında ya
pılan teftiş esnasında ortaya çıkan 
bir mesele tasfiye olunmuştur. 

O zaman, belediye reisi Hamdi Kut 
tarın şehir haritası işinde iki bin lira 
rüşvet aldığı ihbar edilmiş, tahkika
tın daha salim bir şekilde cereyanı 

iQin Hamdi Kutlara işten el ~ektiril
mişti. Dahiliye Vekiileti, meseleyi iyi 
cc tetkik ettikten sonra Hamdi Kut
lan vazifesine iade etmiştir. Rüşvet 
iddinsını tetkik eden Antep sorgu ha
ki..mliği evrakı Maraş sorgu hakimli
ğine göndermiştir. Maraş sorgu ha-

AKDENiZ KAPLANLARI 

Sandal kadırganın bordasına ge'~'lce iki arkadaşı ite kaka gemiye ÇI· 

kardılar ve iki sıra kürekçilerin arasından geçen köprüden yürüterek kıç 
fisttine götürdU~er. • 

Bu kadırganın içi, küreklere çakılı zincirli forsaların acıklı hali Tan
rryar için ta çocukluğundan beri bilinen, hergUn görülen birşeydi; lfı.kin 
bu savaş sahası ortasında, bu İspanyol kadırgasında gördüğü forsala
nn hali onun pek alışık gözlerini bile korkutmuş, yüreğini parça parça 

!'!"l'lrk forsa vasrtasile bir sorgu başladı. İspanyol kaptanı Türk levent
lerinin bu sulara nereden gelmiş olduklannı, bu sularda kaç Türk gemi
si bulunduğunu, İngilizlerin kuvvetleri, planlan, niyetleri hakkında bil 
diklerini soruyor, söylemezlerse kafalarını keseceğini söylUyordu. La
kin bizim demirbaş yiğitlerin ne olursa olsun ağızlarını açmıyacakla
nnı söylemiye lUzum görmUyoruz. Kaptan bir aralık çok kızarak eli 
kırbach bir vardiyançağrnnıştı ki: bundan maksadı esirleri dayakla 
söyletmek olduğu anlaşılmakta idi. İlkönce Uç dört asker Salmanı ya
kaladılar. Tannyar, arkadaşının yardımına atılmak ister gibi ileriledi, 
lakin bu sırada kıçtan doğru gelen ve büyük rütbede olduğu anlaşrlan 

etmişti. • 
Tannyar ile Salman magrur bakışlı İspanyol kaptanının önüne gel-

dikleri vakit tercUmanhk için oraya getirilmiş olan ayağı prangalı bir 
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Baş. diş, nezle, 9rip, rom tizma 
nevralii, kırıkhk 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

Taklitlerinden sakmmız ve her yerde JSrarla "GRlPlN,, isteyiniz. 

K A E 

Grip, Bat ve Diş Ağrılan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

MEYV A TUZU 
EN IIOŞ VE TAZE MEYV A.LA

RIN USARELERINDEN ISTlllSAL 

EDW\DŞ TABii nm lUEl'V A TU· 

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen tnklid edilebil 

mest milmktin de!;ıildlr. Ba.zmısızlığr 

mide yanmalıımu, ek§Uiklerlnl ,.e 
muannid inkıba.zlan giderir. Ağız ko 

kustM:ıu izale eder. Umumi hayatm 

intizamsızlıklanm en emin surette 

ıslalı ve in.sana hayat ve canlıhk 

bahşeder. 

lznikte Yeni Elektrik 
lznik, (TAN) - 926 senesinde ya 

pılmış olan elektrik tesisatı iyi de· 
ğildir. 9 kilometre uzaktaki bir su
dan istifade edilerek yeni tesisat ya 
pılması tekarrür etmiştir. Bu elek· 
trikten birçok yakın köy ve ilçeler 
de istifade edeceklerdir. 

kimliği de men'i muhakeme karan 
vermiştir. 

Şimdi, Hamdi Kutların, kendisine 
rüşvet isnat etmiş olanlar hakkında 
iftira davası açacağı söylenilmekte
dir. 

- No. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU. ISTANBUL 

Ayağı Kırlldı 
Fatihte oturan LQtfi isminde bir çocuk 

atla Yenipostahane önünden egçerkcn yere 
yuvarlanmıştır. Bu sukut neticesinde çocu• 
ılun sağ bacağı kırılmıştır. 

Kestaneden Yağ 
Almanyada kestaneden yağ çıka

rılması için tesisat yapılmrya. baş· · 
lanmıştır. Amerikalılar da kiraz çe
kirdeklerinde bulunan yUzde dört nis 
betinde yağı çıkarmaktadırlar. Ame 
rikada senede bu çekirdeklerden üç 
milyon libre yağ çıkarılacaktır. 

Reasamı: 

MONIF FEHiM 

kır sakallı ihtiyar bir zabit kaptanı çağırarak yavaş sesle birkaç söz 
söylemesi üzerine, dayak işi ortadan kalkmış, iki Türk küreğe, forsa
larm arasına zincirlenmişlerdi. Uı.kin vardiyanbaşı tutsakların ağır de
mir prangalarını perçinlemeden önce, ikisini de soyup ipekli kuşaklan· 
nı, tabancalarını ve Ust esvaplarını almayı unutmamıştı. İnce birer 
gömlekle kalan srrtlannda vardiyanın korkunç kırbacı şakhyarak uzun 
ca birer knn çizgisi beyaz gömleklerin üstünde görünmiye başlayınca 

acıdan ve öfkeden haykırmamak için dişlerini sıkan iki arkadaş yanln
nnda çakılı duran forsa ile beraber ağır küreklere asrlddar. 

(Arkası \'ar) 

• 
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1 E K o N O M i j 

"' g 
eler, fırkanın kurul
a berini veriyor ardı 

Arpalar 
Düstü , 

Ihracat için toplanmış olan zahi
reye ait malların henüz tamamen 
yüklenemeıni§ olması, ihracatçıların 

piyasadan mal toplamalarına tesir 
etmektedir. Dün bütün satışlar iç 
sarfiyat için yapılmıştır. Şehrimize 

-23-

Ittihatçılar, Sait Paşadan um
dukları kudret ve hizmeti bulama
nıı§lardı. Bilakis bu zatın, Bnbıali
deki mevkiini sağlamlaştırmak için 
birtakım teşebbUslere giri§tiğinin 
farkına varmışlardı. 

Sait Pa..,c;a, yalnız bir noktada 
zeka eseri göstermi§ti. O da; itti
hatçıların şu aralık kendisine dört 
el ile sarılarak, yeni bir kabine de 
ğişikliğine cesaret gösteremiyecek 
lerini idrak etmekten ibaretti. Bu 
kanaatle clireti bir kat daha artan 
Sait Paşa; Artık bütün .kudret ve 
kuvveti Babıalide cemetmiş; Itti
hatçdan bir fiskede devirebilecek 
silahları, kfımilen eline geçirmişti. 

Ittiha.tçılar, Sait Paşayı iktidar 
nıevkiine getirmekle ne fahiş bir 
hata irtikap ettiklerini hissetmiş
lerdi. Lakin artık iş işten geçm~ti. 

Bunu, ittihatçılar da hissetmiş
lerdi. Şimdi kendilerini bu tehlike 
den masun tutabilecek tedbirlere 
girişmişlerdi. .. Yeni hızıp, dağılıp 

gitmişti. Muhalif fırkalar da kafi 
derecede kuvveUenememi§lerdi. Şu 
hale nazaran karşılannda henUz 
korkunç bir rakip mevcut değildi. 
Eğer Mecliste kuvvetle ayak dire 
yecek olurlarsa, Sait Paşayı da dil 
şUrecekler; ondan gelecek zararın 
önüne, böylece geçebileceklerdi. 

Işte İttihatçılar, böylece düşüne
rek sarsılan ve dağılan kuvvetleri
ni tekrar toplamaya çalışırken, 

hiç ümit etmedikleri bir hadise zu
hur etmiş .. hepsine derin bir hay-
ret vermişti. · 

327 :AP.TIP.si t.P.Sr:inlsani..ctlnin 13 
Uncü günü intişar eden Istanbul ga
zeteleri, (Hürriyet ve ltiUi.f fırkası) 
isminde yeni bir fırlmnın teşekkü
lünü haber veriyorlar .. ve bu ye
ni fırkanın, 71 maddeden mürek
kep yeni programını aynen neşre· 
diyorlardı. 

Muhalµ' gazeteler, sevinçlerin
den zil çalıyorlar; yeni fırkanın 
memlekette büyük işler göreceğin
den bahsederek Ittihatçılara kar
şı adeta tehditkar bir lisan kulla
nıyorlardı. 

Ayın 15 inci günü intişar eden 
muhalif gazetelerde şu havadis ve
riliyordu: (Zatı Hazreti padişahi, 
Hürriyet ve ltilaf fırkası reisi a
yan azasından Damat Ferit Paşa 
hazretlerini huzuru şahanelerine 

kabul buyurarak, müşarUnilcyh ta
rafından fırkaları hakkında veri
len izahatı dinlemiş; ve sureti 
mahsusada. tanzim ve tikdim o
lunan iza.ıimame arizası ile fırka
nın program ve nizamnamesinin 
birer nüshasını lütfen nezdi hü
ınayunlannda alıkoymak suretile 
:Yeni fırkaya alaka göstermişler
dir.) 

B u ba.vı:.dis, lttihatçıfanıı ü
zerinde çok fena, ve çok 

korkunç bir tesir husule getirmi§
ti. 
Vakıa lttihat~lar, (Hürriyet ve 

ltilaf) isminde bir fırkanın tcşek
küı edı:ceğini bilmiyor değillerdi. 

F'akat teşekkUl edecek fırkanın, 
birdenbire padişahı bile alakadar 
edecek bir vaziyet ve ehemmiyet 
nla~ağını zannetmemektelerdi. 

Halbuki gerek merkezi 'Umumi
ye ve gerek bütün İttihatçıları te
lfışa veren bu havadis, tamamen 
Yalandan ibaretti. Vakıa, hakika -
ten ayın on dördüncü günü ayan 
lzas ndan Damat Ferit Paşa, peşi-
ne sabık Şeyhülislfım Hüseyin Hüs 
nU. Tokat mebusu Mustafa Sabri, 
Sivas mebusu Hoca Şükrii bir de 
Suriyeli mebus taknrak doğruca 
~Ildız sarayına gitmiş .. kendileri
n• kar§ılıyan mabeyincilerden biri
ne: 

- Zatı şahaneye arzediJ?iz· Hem 
kendilerine arzı tazimat, ve hem 
de bazı maruzat için geldik .. Ben, 
tnalfun ... fakat bugün, sadece ken-

Sadrazam Hakkı Paş-:ı 

dilerine sıhriyet şerefile mübahi 
bir zat sıfatile değil; yeni teşek _ 
kül eden Hürriyet ve Itilaf fırkası
nın reisi sıfatile geliyorum. Efen
diler hazeratı dcı; Fırkamızın er -
kfını asliyesindendirler .. Fırka na
mına zatı şfı.hanelerini ziyaret e - _ 
de:~ğiz. Programımızı a.rzeyliye -
cegız. 

Demişti. 

Bu sözleri dinliyen mabeyinci, 
fırka işlerile Padişah arasında bir 
münasebet bulamadığı için Damat 
Ferit Paşanın bu sözlerini doğru
dan doğruya Hünkara arzct.me -
miş; meseleden evvela başmabe
yinci L\ıtfi Simavi Beyi haberdar 
etmiye lilzum hisseyıemış ı. 

Lutfi Simavi Bey, fırkacılığm 

saraya kadar sokulmak istenilme 
sine, hükfımdann da böyle cere -
yanlara süriiklenmesine fena hal
de öfkelenmişti. Padişahın bu he
yet ile temas etmesini istememiş
ti. Fakat ne olursa olsun; bu mil -
racaatı Padisaha arzetmek, vazife 
si iktizasmdan idi. 

O esnada beşinci Sultan Meh -
met yemek yemek ile meşgul ol
duğu için bir müddet beklemişti. 
Hademeler, Padişahın yemekten 
kalktığını haber verdikleri za -
man, çatkın bir ~ehre ile Hünka -
rm huzuruna çıkmış; 

- Efendimiz! .. Mlisaadei şaha
nelerile bazı maruzatta buluna -
cağım .. Evvelü, memlel~etimizde 
Meşrutiyet idaresi varsa: hükfun
darlarla fırkalar arasında hiçbir 
münasebet olamaz. Çünkü fırkalar, 
Millet Meclisi içindir. Avrupada, fır 
ka teşkil edenler; .fırka azasını, 
programını ve fırkanın dahili ni -
zam.namesini takdim etmek için 
hükümdarların nezdine gitmezler. 
Böyle usul, yoktur.. saniyen. biç 
bir memlekette. bir şahıs arkası
na birkaç k'şi alıp seııemehüsse • 
lam hükfimdar sarayına gidemez. 
Huı;uru şfıhaneye çıkmak istlrha· 
mında bulunanlar, usulü dairesin
de istizan ederler. Arzetmek iste
dikleri şeyin hülasasmı bildirirler. 
Zatı şahaneleri de kabul buyura
eak olursanız, ona göre gün ve sa 
at tayin buyrulur. Milracaat sahip 
ieri de bu suretle huzura girer -
ter. Dünyanın her yerinde usul, bÖY 
iedir. Halbuki şimdi, Damat Ferit 
Paşa gelmiş .. Yanında birkaç ki
şi de getirmiş .. Bunlar, yeni fırka
nın program ve sairesini, zatı şa
hanen~ze arzedeceklermi.ş.. böyle 
'bir mürataatı kabul etmek. usul -
den değildir. Eğer müsaade buyu
rursanız, bendeniz tecahülden ge
leyim. NiGin geldiklerini sual ede
•yim. Vaziyeti. usıılc uygun bir şe
kil<lP hıılleyliyeyim. 

Demişti. 

B eşinci Sultan Mehmet, esa
sen Damat Ferit Paşayı 

biç sevmezdi. O da, tıpkı bilytik 
biraderi Abduthamit gıöi, bu ada-

• 

mın son derecede pis ve kirli olan 
tırnaklarından; ihtiyar bir deve 

gibi böbürlene böbürlene konuş -
masından nefret ederdi. Onun için 
Lütfi Simavi Beyin sözlerini din 
~edikten sonra; 

21 vagon buğday, 10 vagon arpa ile 
2 vagon çavdar gelmiştir. Buğday fi
yatlarında bir değişiklik olmamıştır. 
Ancak arpa satışları biraz gevşediği 
için fiyatlar da 3-4 para kadar düş 
müştür. Dünkii satışlarda arpalar 

- Evet .. Beni, böyle şeylere ka
ırıştırmasınlar. Siz, vaziyeti idare 
ediniz. 

Diye cevap vermişti. 
~ Lutfi Simavi Bey. mabeyin dai
'resinin alt katına inmiş; intizar 
salonunda sabırsızlıkla bekliyen mi 
safirlerin yanına girmişti. 

· 4,0S-4,09 kuruştan verilmiştir. Yu
muşak buğdaylar 5,25-6,12,5, ser\: 
buğdaylar 5,25-.5.35, çavdar 4.12.5 
- 4,15, mısır 4,20-4.25 kuruştur. 

Damat Ferit Pa~a ile arka
daşları başmabeyinciyi gö 

rür görmez derhal yerlerinden fır-
1amışlar .. Hocalar, ciippelerinin e
teklerini kavuştumuşla.r .. Başma
beyinc;nin; 

- Buyurun Paşa Hazretleri.. 
Buyurun efendiler ha1.eratı.. Zatı 
Şfıhane kemali memnuniyet ve 
ıznahzuziyetle teşriflerinizi bekli
yor. 

Demesine muntazır olmuşlardı. 
Halbuki başmabeyinci Lfitfi 

Bey çatkın bir çehre ile gözlerini 
etrafa gezdirmişti. Hocalara, ehem
miyet bile vermemişti. Yalnız Da
mat Ferit Paşaya doğru ilerliye -
r~k: 

(Arkası var) 

Tiftik ve yapağı üzerine az mua
nıele olmuştur. Tiftik 125 -
130, Anadolu yapağısı 58. Trakya -
nm kıvırcık yapağısı 67-68,20 ku
ruştan satılmıştır. 

Halin Meyva 

Fiyatları 
Halin meyva fiyatlarında az çok 

değişmeler olmuştur. Amasya elma
ları 16-40, Gümüşane 10-20, ferik 
8-20, Anknra armudu {0-30, muz 
70-120, kuru üzüm 16-18, kuru incir 
12-18, kuru erik 10-16, yerli limon 
yüzü 200-300, ecnebi limon yüzü 
120-200, portakal Alanya 80 lik 
225-260, yüzlük sandık 180 - 225, 
Portakal dökme bini 900-2000, man 
dalina yüzü 200-350 kuruııtan top
tan satılmıştır. 

Temiz Çamaşırlar 
Çam~ırlar kirli olunca. onla.n 

yaba.ncıla.rm karşısımla yıkamak 
ayıp sayılırsa. da, temiz !:.runaşır

Jardan söz ~makta. bir mahzur 
olmadığından, şehir mecli:-ıl geç.en 
günü balkonlara, pencerelere ku
rutmak için yıkanmı~ çamaşır as
mak münasip olup olmıyacağını 

müzakere etmiş. 
Müzakerede söylenen sözleri ga. 

zeteJerde okumuşstmuzdur. Aza • 
da.n bir zat !:.amB§rrlann güneş

lenmesi lüzumunu söylemi~. Bir 
ba.ska zat te !:ama§ırlar ha.ikon -
larda, pencerelerde güneşlenirken 
üzerlerlne sokaklardan ko.tkan toz 
lar konaeağını hntırlatmı§. O da. 

haklı, bu da haklı. ller şe~i k'mlz
lemek için en ili kuvvet güneş ol
duğuıııdan çamaşırlan güneşe as
mak lüzumludur. Onun için kövlü 
kadınlar derelerde yahut llmarİar
da Ç&maşırlannı vıkadıktan sonra 
onları ağaçl:ı.ro ~urlar, yahut ça
lılar üzerine sererler. Fakat lstan
bul sokaldarı köylerin kırln.n gibi 
d~ğll, ça.mn§ırhınn kuruynbileccği 
gliııe.51i glimlerde dalma to1Ju. 

Doğrusunu isterseniz - Nas -
rettin Hocanm dediği glbt - bu i
§~ kadınlığa. taallftuku olduğuna 
soyllyen, ~;ne meclis aznsmda.n, 
sayın haysın da haklı. Bir ev ka
dını çamaşırlannı yıkadrı'kta.n son
ra, bahçesi yoksa, ontarı nereye 
assın? E\inin hü3iicek sofa.lan bu

lansa da hekimler ev içerisinde ça. 

ma ır kurutmanın, çıkacak rütu • 

betten dolayı pek fena olduğunu 
her vakit söylilyorlar. 

Bu kadar ha!dı sözlerden sonra. 
meell'> heyeti de pek haklı bir ka.
ra.r vermiş: Bundan sonra temiz 
çamaşırlar yalnız kr.ııın.r mahalle
lerde, kUc.-ük sokaklarda dı§anya. 
asılabilecek, meyclanlarda, cadde
lerde pencerelere, ballmnlara ası • 
l~mıyacnk. Kenar mahallelerde ge 
lıp g~en otomobiller az olduğun
dan oralardaki çnma..5rrıar da. da
ha az tozlanır, demektir. Fakat ö
tekilerde caddelere, meydanlara 

karşı evlerdeki temi.ı ~aşırlar
kuruınak için nereye asılacak? 
Apartmanlı biınalarm çoğunda. 

çama,şır yıkamak için olduğu gibi, 
oınları kurutmak için de mahsus bir 
yer yapılıyor. Oralarda dışarıya 
asılamıyaca.k ç.ama..5ı:rlar için bir 
mesele çıkmıyacaktır. Anr.a.k, r.ad 
de ve me~·danla.ra. karşı evler he
nüz çok olduğu gibi, on1ann da 
bir çoğunun arka ta.rafla.nnda. ç.a
ma.,ır asa.bilecek taraçalar yOktur. 
RöyJA ederde oturanların çama. _ 
şalanm. her halde, boş odalara 
asına.lan füzımdır. Çamaşır kurur
ken çıkan rlitubet sofada bile olsa 
gelip geçenlere zararlıdır. Zaten 
bunun kolrnsu hile insanın mide
sini boı.ar. 

Avrupa şehirlerinden bir ç-0ğlı-n
da apaıtmanlarda, evlerde bile, 
oturanlar çamaşırlannı l,katıl
ınak ve kurutulmak lizere mahsus 
tJoaret yerlerine verdiklerinden, 
borada <la büyiik idarelerin çama.
şırla.rmı rnaldnelerle yıkayıp lı:u

ruttukta.n sonra teslim eden tica
ret adamlarının çoğaltllmasrru, hu
susi evlerden <le c,ıamaşrr almalan
nı temenni edenler varoır. 

Bu usul aileler için kolaylıklı, 

masraf halummdıın da belki kfırlı 

otursa da Avrupahlann hekimleri 
bu usulden memnun değillP.rdir. 

Çiinkü her evden, her apartman
dan almacak kirli ~maşırlann ay 
rı]masına ne kadar dikkat edilse 
bunu hekimlerin emin olaca.klan 
surette forpln etmek lmkansızdrr. 
Jlele bir evde bulaşık hastalık çı
)mı(',a.. 

Bundan dolayı her ailenin çama 
şırlanm kendi e\inde yıkattırrna
sı, her suretle temizlik bakımın -
dn.n tercih edllmelidlr. Fakat her 
evin - apartmanlı :veni binalarda 
olduğu gibi - çııma~ır ~,kamak ,.e 
kurutmak için avn ayn mahsus 
yerleri bulunmak .şa.rtile. l\lutfakta 
çama.51r yıkamak, içinde otunılan 
odalara, lh:erlnclen geçilen sofa • 
larda çamaşır kurutmak sağlık ha 
kımmdan tehlikeli şeylerdir. 

DUNYA BUGDA 1 
Bu Yıl 86 
Kentali 
Is i al 

Beynelmilel Ziraat Enstitüsü lkinciteşrin başında 1936-1937 
dünya buğday istihsal ve stoku hakkındaki ilk raporunu neşret
mittir. Enstitünün yaptığı tahminlere göre, 1936 - 1937 dünya 
buğday rekoltesi, Sovyet Rusya ve Çin h~iç olmak üzere geçen 
mevsimin 959 milyon kentaline mukahil 1045 kentaldir. ' 

Bu suretle rekolte geçen mevsime ,-
nazaran 86 milyon kental veyahut s 
yüzde 9 b~r ç~ğalma göstez:nektedir. IVaS • 
Bu tezayüt bılhassa Amerıka Birle
şik Devletleri rekoltesinin geçen mev 
sime nisbctle 71 milyon kental (ge
çen mevs;min 170 milyon kentali ye
rine 1936-1937 de 241 milyon ken
tal) faila olmasından ileri gelmekte

Erzurum 
Tahvillerinin 

Kuponu Ödeniyor 
dir. 

lhracatçı memleketlerin mahalli Bu ayın yirmisinden itibaren satı· 
ihtiyaçlarından fazla olan ve 1937- lığa çıkarılan Sıvas - Erzurum tah-
1938 mevsiminde ihracı kabil mahsul 1 villerinin dördüncü tertipleri birinci 
miktarları yekunu, Rusya da dahil kanunun beşinde borsaya kayıt ve 
olmak üzere, 210 milyon kenta.ldir. tescil edilecektir. 
1936-1937 mevsiminde bu miktar 2-3 üncü tertip Srvns- Erzurum 
189 milyon kentaldi. tahvillerinin kuponları, birincikanu-

Ithalii.tçı memleketlerin ihtiyaçla- nun beşinCi gününden itibaren tediye 
nna gelince, Avrupa memleketlerinin edilecektir. Her yirmi liralık kupona 
ihtiyacı, geçen mevsimin 119 milyon 140 .~uruş verilecek~. 
kentaline mukabil bu mevsim . . Dun borsada Unıturk 14,85 lira • 

114 
.
1 

k . lçm dan açılmış ve 14,75 lirada. kapan • 
mı yon entaldır. Avrupa dışı · . ~ . . . mıştır. Pans borsasında UnitUrk 

ıthalatçı memleketlenn ihtıyaçlan i- 240,5 franktır. Merkez bankası his· 
le birlikte dünya buğday ihtiyacı, seleri 97 liraya çıkmı§tır. Anadolu 
yeni rekolteye kadar iç.inde bulundu tahvilleri 40,25, mümessiller 39, his
ğumuz mevsim için, 145 nıilyon ken- ı>eler 25,30 liradır. Aslan çimentosu 
tale varmaktadır. 10,85 liradır. Londra borsasmda bir 

sterlin 147,21 frank, 5,0062,5 dolar. 
lhracı kabil buğday mevcudu ile 

dünya buğday ihtiyacını mukayese 
eden Enstitü, mevsim sonunda, yani 
31 temmuz 1938 de, l:.CDİ mevsime 
devredilecek buğday stoku yekünu
nun 65 milyon kentale varacağı ne
ticesini çıkarmaktadır. Bu yek\inda 
geçen mevslınden kalan 29 milyon 
kentallik stok dahildir. 

önümüzdeki mahsul mevsimine in 
tikal edecek olan bu stokların geçen 
mevsimden yüksek olmakla beraber, 
bir milyar kentali nşkm, dünya buğ
day rekoltesine naznran pek mühim 
sayılanuyacağı kanaati umumidir. Ni 
tekim büyük buğday buhranından ev 
vel bu n;sbetteki stoklar normal ad
ded;lmiştir. 

BORSA 
23-11-937 SALI 

P A R A 1. A H 

Sterlin 623,- 628,-
Dolar 122,- 126,-· 
Frank 80,- 88,-

Liret 106,- 112,-
Belçika Fr. 80,- 84,-
Drahmi ıs.- 23.-
lsviçre Fr. 570,- 580.-
Leva 20,- 23.-
Frolin 65,- 75,-
Kron Çek 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 26 - 29.50 
Zloti 20:- 22,-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12,.- 14,-
Dinar 48 - 52,-
Kron tsveç 30:- 32.-
Altm 1096,- 1097,-

Banknot 267,- 268,-

Ç El\ t l~R 

Londra 625,-
New-York 0,8010 
Paris 23,54 
Milano 15,2160 
Brüksel 4,7075 
Atina 87,44 
Cenevre 3,4584 
Sof ya 64,--
Amsterd. 1,4425 
Prag 22,72 
Viyana 4,2240 
Madrit 13,76 
Berlin 1,9812 
Varşova 4,22 
Budapeşte 4,0192 
Bükreş 106,72 
Belgrad 34,52 
Yokohama 2,7486 
Moskova 23,575 
Stokholm 3,1030 

624,-
0,8005 

23,5825 
15,24 

4,7160 
87,58 

3,4645 
64,1025 
1,44 ~5 

22,7564 
4,23 

13,78 
1,9844 
4,2275 
4.02:56 

106R910 
34.575 

2,75.30 
23,5375 
3,1080 

'----~""'" """'·~~--,,_.,,.,__, 

dır. Merkez Bankası bir sterline 624 
- 627 kuruş fiyat vermiştir. 

Letonyanın 

Bizden Alacağı 
Maddeler 

Letonya ile aramızda yapılan yeni 
ticaret anlaşması Türk ve Letonya 
heyetleri tarafından parafe edilmiş
tir. Heyet azalan lstanbula gelerek 
Bulgaristana gitmiıılerdir. Bulgar
larla ve sırasile Romanya, Yugoslav 
ya ve Yunanistanla da aynca birer 
ticaret anlaşması yapacaklcırdır. Ye-. . 
nı anlaşmıya göre, Letonya memle-
ketimizden tütün, pamuk ve kuru 
me~ a cinslerinden satın alacaktır 

Hayvan Borsasında 
DUn hayvan borsasında 1140 kara

man, 1244 dağlıç, 61 kıvırcık, 251 ka 

rayaka, 212 kuzu, 158 kara keçi ile 
büyük baş hayvanlardan 38 ökUz, 
10 inek, 14 dana, b;r boğa ve iki ma

lak satılmıştır. 
-o---

Tütün Mübayaası 
lzmir, 23 (TAN) - Sermayesi iki 

milyon liraya çıkarılan Türk J.,imitet 
Tütün Alma Ş·rketi, Inhisar idaresile 
birlikte Odemiş, Bayındır, Gavurköy 
mıntakalannda mühim tütün müba
yaasınn başlamışlardır. 

Aliston Tütün kumpanyası, Türki
yedeki faaliyetini tntil ettiğine dair 

hükumete müracaat etmiştir. 

~l<üÇôl,~HAsERLE~ 
\ ~l'..o'- ..... l"J .............. "' "-"'" ~ 

Habeşistanda pamuk yetiştirilme
si için Italyadan bir heyet gönderile
cektir. 

• 
Bulgar1standa bir fıstık yağı (ara-

şit) çıkarmak için bu nevi fıstıkların 
zıraati genişletilecektir. 

• Bulgarlar, kamıs şekerinden şurup 
ve marmelat yapılmasını yasak et • 
miştir. 

• Romanyanm bu seneki hububat 
rekoltesi geçen senec.Jen azdır . 
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V ettin, Yabancı Bir 
Memlekette Ve Sefalet 

· çinde Can Verdi 
Bütün he.yatı; hileler, entrika

lar, ve hayasızlıklarla geçen bu a
dam, artık Mısırda da bannamıya.
cağıw anlamıştı. Oradan bir kola
yını bularak, (Kıbrıs) a atlanuştt. 

şimdi de Kıbrısta dala vereli işler 
peşinde koşmıya başlanıı§tı. 

Dk ~ ola.rak; başkalarına ait 
bir vakfı, benimsemek istemişti. 

Bunun için de sahte bir evrak tan· 
zim etmi§ti. Sonra da, oraya gelen 
Şerif Hüseyin!, dolandırmıya cür
et etmişti. 

Bu düzenbazlıklıın da çarçabuk 
anlaşılmıştı. Bu kanuni cUrUmle
rinden dolayı hapse atılmıştı. Kısa 
bir müddet sonra, vücudünUn bir 
tarafına nUzul isabet etml§U. Ara
dan çok geçmeden de: 

Ne kendi eyledi rahat, 
Ne hnlke. verdi huzur. 
Yıkıldı gitti cihandan, 
Dayansın ehlikubur. 
Kıüı.sını okuyanların 18.netl~ri 

nltmda, sefil ve zelil hayatı hita
ma ermişti. 

Y ine Romnnycıyo. a vdct ede
ceğiz. 

Ronınnyadıı bulunanların belli
başlılo.rı şura.ya buraya. dağıldık~ 
tan sonra, orta.do. mUhim bir şah· 

\yet ola.rak Kirnz Hamdi Paeıı 

kalmıştı. 

Vahdettin, Kirn.z Hamdi Paşa i· 
le rabıtasını kesmemişti. Onu ade
ta bir ıı.jan olarak kullanmakta i
di. Bu adam, Istnnbulla gizlice 
mÜhnbere ediyor. Aldığı mnlflmatl 
muntazam bir aekilde Vnhdettlne 
bildiriyordu. 

Fnkat g\tgido Ho.mdl Paşa, bu 
faaliyetin hududunu gcni§letmek 
istemişti. V Vnhdettinc hoş gö
rünmek için bir teşkilat yapmıya 
karar vcrmı t.t O d çok iyi bili
yordu ki; bu eşkiiiil ile Türkiye 
Cümhuriyetinl.n hudutları dııhUln
de bir iş görmek mümkün değildi. 
Fakat ne olursa olsun, bu vesile i
le Vahdettinden bir hayli para çe
kllebilirdi. 

Kiraz Hnındi, bunu dUşUnlirken 
takriben blr sene kadar evvel Ie
tanbulda, (HUrriyet ve ItiHl.f Fır
kası) m~kezi umumi bittasındo. cc 
reyan eden bir vaka hatırına gel
mişti. 

Fırka erkanından (Sn.kallı Rtf· 
'kı), Topal Tevfik isminde blr uer
viş taslağı ile o ayarda. blrko.ç ki
şiyi başına toplıynrak (Tarikntl 
Salii.hiye) isminde gizli blr fırka 
teşkil etme}< için teşebbüslere gi· 
rişmişlerdi. 

Bu gizli fırka, muntaztım bir teş 
kilat ile her tarafa neşredilecek; 
artık bozulmuş olan (n;zamı alem) 
bu tarik sayesinde ıslah edilecek

ti. 
Bu işin nıUtcşebbis1eri, gece ya

rısından sonra, fırka binasının ten 
ha bir odasvıda içtima ederek hem 
sabahlara kadar içki fı'emlerl yap
makta ve hem de bu teşkilata• da
ir mUıakcrclerle vakit geçirmek· 
tclerdi. 

Bu şekilde toplanmalar, derhal 
ın\ıtaassıp itiliıfçılo.nn nazarı dik
katini celbetmiş; fırka reisi Sadık 
Beyin de kulağına gitmişti. 

Riyakarano sofuluğu ile meşhur 
olan Sadık Bey, bunu haber alır al
maz; 

- Vay .. fırka blno.s.ını meyhane 
ye çevirmişsiniz. Nedir bu reza
let?. 

Diye Sakallı Rıfkıyı fena halde 
tekdir etmiş .. Fırka dahilinde yeni 
bJt ayrılık çıkaracağından endişe 
c-lerek, bir daha merkezi umumt bi 
nasina alınmaması için de hademe 
lcre emir vermişti. 

o • Manla r ~akallı Rıfkı, Kiraz 
p .. .,,a; Pasaya da bu meseleden 

bahsPtmis: 
_ S n ·göze <;arpan bir adamsın. 

f'"<'l. ~: i~in }ıRı:nna geç. ~~~l~ bir 
t?,rilrnt kur. Epeyce iş goruruz. 

Demişti. 

K
iraz Hamdi Pa~a. 0 zaman 
bu sn71erc kulak \•ermemiş-

ti. Fakat şimdi Roma.nyada, o iş 

zUğUrtlüğU csnıısında, eski defter
leri yoklarken; bu mesele aklına 
gelmişti. Ve ,derhal bu lşe girı§
m~ti. 

Derhal bir nizamname yazılmıştı. 
Sakallı Rıfkı tarafından da bir 
(marş) yapılttu~tı. Serseri güruhun 
dıın birkaç mürit almmı tı. Ve ar
tık bu garip tarikatin neşrine baş
lanmıştı. 

Kiraz Hamdi, derhal Vahdettine 
bir mektup Jle bir de nizamname 
göndermi6: 

(Şimdilik, (tarik) mahlyetinde 
ortıı.yıı çıkardığımız bu teşekkUI, 
ye.km blr znmando. hudutlarını ge
nişlc~cek .. o ı.a.man, siyası bir he
def takip edecektir ... Ancak, bu 
tarikin kuvvot nlabUmesi için, kuv 
votll bir bnş lazım. Bu (baş) lığı, 

slzo veriyoruz. Ve sizi do CGavsi 
azam) tesmiye ediyoruz. Siz, tari
katill piri, ve bu tcşckkülUn rcisl
siniz.) 
Demişti. 
Kiraz Hnmdinin bu işi, Vahdet

tinln son derecede hoşuna gitmiş· 
ti. Ve bu sayede, mevki ve maka
mına tekrar kavuea,cağuıı ümit et• 
mişti. 

Kiraz Hamdi, bu bahane ile Vah 
dettinden epeyce para çekmiştl. 
Vahdettin de bu hUlya.lnrln bir hay 
U mcnmun geceler ge~lrmişU. Fn 
knt neüc , hüsran çizgisinden, bir 
parmak bile ileri geqmemişti. Bü
tün bu ihanet ve hiyanct dolapla
rını kuranltı.r. kendilerini en acı a
kıbetlere tl'.!sllm etmişlerdi. 

V ahdcttin, Istanbuldıuı ke.~ır 
dığı paralan tamrunlle tU· 

kcttiktcn eonrn, yabancı bit mem· 
lekette ve sefalet içinde can ver
mişti. Alncaklılan, onun tabutunu 
bile haez r k, olüsUne bile baka 
ret e mişlerdi. 

Damat F'erit Paşa. müptela oldu 
ğu hastalığın ıstırnbatı ile günler
ce inim inim inledikten sonra. ölü
me çok gilçlUkle kavuşabilmişti. 

Hürriyet ve lti15.f fırkasının mil 
essislerinden (Evkaf Nazırı) Vas 
fi Hoca, hayatının son günlerini bU 
yUk blr sefalet içinde geçirmiştl. 
Bunun neticesi olarak belinden a
şağısına felç inmiş; bu da ölilmUnil 
intaç ct.m1şt1. Sllisttrede garipler 
metarlığıtıa defnedilmişti. 

Salt Molla da, aylarca. Kıbrıs ha 
pishanesinde sUründükten sonra; 
o da felce ut;rıyarak can vermletl. 

(Kuvayi inzıbntıye) erMnı har
biye r~isi Miralay Refik Bey bir 
müddet Romanya şimendif erlerinde 
harita memurluğu yaptıktan son
ra, sefalete dayanatnı~·nrak çıldır
mış .. üç ay kadar Kişnev emrazı 
akliye hnstahanesinde yattıktan 
sonra vefa.t etmişti. Orada isllim 
mezarlığı olmadığı için Hırlstiynn 
meımrlığınm bir köşes:ne defnedll 
mişti. 

Milll mücadelenin ilk gilnlerinde 
Sivas kongres\ni da~tmak vazife
sini deruhte ed n, Miralav Galip B. 
de celeplik yaparken bir havvan 
pazarlığı esnasındt\ !ini bir ölUmle, 
ihtirasına kurban gitmişti. 

Vahdettin öldükten sonra bUyilk 
sefnlet i<:indc kalan Kiraz Hamdi 
Paş ı n!hnyet hastahane köşele

rinde lnlivc lnllve can vcrmif$ti. Us 
tünde bir örtU bile bulunmıva.n ta
butu. dört hutnhane hademesi ta
rafından (Ane.dohtl<~v) mezıırh~ı

ııa nnkl()lıınarak bir köşeye dcfne
dilivennlşti. 

M'lr:ılav ~ .. <1,k p .. ,,: hııcnln Hn 
gözden mahrum kalmıştır. Tuna 
sahallcrinde, llırsova kasaha~'nda 
büytlk bir sefalet içinde yaş•yor. 

Divanı Harbiye Reisi Ferik Re· 
cep Paşa; Romanvada, Pazarcık 

sancağının bir köyUnde, mektep ho 
calıch ile geçiniyor. 

Vahdettinin ser yaveri; ve Bah
l'iye Nıızn-ı Avnt Paşa dli Suriyede 
sefnlot içind~ can vermiştir. 

l-Hilô.sa .. Türl< milletine, ve Türk 
yurdmıa ihanet edenler, birer blrpt 
C'07.alnnnı <'ekmls~lerdir. v sıw-nlıtt 
da, çekmektclerdlr. BUtUn bunlar, 
ne hazin bir ibret dersidir? .. 

-SON-
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Kolonya Is irto 
-

Çalışan 
Türkiye 

Şanghay'da 
Japon 
Hakimiyeti 

Belediye, sömikoka nıami satış fi· 

yatı koymak Uıcre başladığı tetkikle 
rini bitirmiştir. Mahallindo 17,5 lira
ya teslim edilen bu kömUrlctin şrh-

l{Olonya ispirtolarmm eczanelere 
verildiği artlnrln bundan böyle haı· 
tanelerle sıhht müesseselere de saW· 
mıısı alakada.rltıra bildirilmietlr. 

----o~-

(Başı 1 incide)' (Başı 1 lncllle) rimizden 22 llraya sntıldtğını göz~- Sah+e Maliye Memuru 
:Racıp isminde biri kendisine Malıye tne

mıını ııüıü vererek Takaimde B kar ıoka· 
ğında oturan Annadan 10 lira, Nikoda.' da 
5 lira almıştır. Şikayet üzelrine yakalana• 
rak hakkında takibata baılanmıştır. 

ıni§tir. Çin Mnliye Nazın Kungs'a ait nUnde tutnn Belediye, tıtadal<i farkı 
nişliyen limitli ve ferahlı manzarası- China Times te bu gazeteler arasın- nakliye üc.retile müessesenin k!rı ola 
nı görcmiyenler çoktur. ' dadır. 

Ş ura.sına şüphe yoktur ki dü
nün mirası olarak aramıı.dn 

hala yaşıyan müesseseler, usuller, ka
ideler, itiyatlar vardn. Bunlar elbet
te umumi gidişin gaye ve prensipleri
ne aykın düşüyor. Hergünkü hayatı
nıızda bu gibi döküntülerle karşıla
şınca sinirleniyoruz. Dün tabii görmi
ye wıştığımız birçok haller, bugünkii 

gidiş karşısındn göze batıyor. Resmi 
muamelelerin birçok formüllerini, ba
yat, içi boş buluyoruz. Taze hayatın 
ihtiyaçlarilc vasıtasızca karşılaşmak, 
kağrdın enerji ve zaman boğan haki
miyetinden bir nn evvel kurtulmak. 
ameli hayatın hükmüne ve ieabına gö 
re serbestçe ilerilemek ihtiyacı ruhu
muzu kemiriyor. 

Faltat dünün mirasının kısmen hü.
lıi devam etmesi gözümüzü şaşırtma
malıdır. Hangi sahada bu mirastan 
kurtulmuşsak emniyet esasını kur
mussak ve Türk vatandaşlnnna tam 
hızla Galışmak imkanını vermişsek 
.l1;:rhnl o kadar iyi verim aldık ki bü
tfin r.ayatımızm nz ıamanda ayni şek 
lt> girmesini beklemiye hak kazandık. 
Bi~tün mesele, emniyet mefhumunu 
temel tutarak çalışmakta ve v~hmi 
bir tarafa bırnkmaktadır. Bu yola 
d'ığru gitmek Uzere ortalıkta çok gU
ıel hnzırlıkla,r vnrdır. 

AtatUrkün seyahat dönUşU neşr~
dilen intibaları ortalıktaki istidatlar 
ve hazırlıklar bakımından güzel blr 
beşarettir. AtatUrkUn hepımıtden u
ıak ve heplmlzden iyi gördUğü için 
1'Ur\t vatandn~lannın talışmaları hak 
kındnki Umltli v~ ferahlı görllşlcl'i 
daha geniş l}nlı~malat için tnte bir 
kuvvet kaynağı olacaktır. 

Ahmet Emin Y Al.M AN 

atayda Yeni 
Bfr Dava 

Nankinde ıon vaziyet 
Bugün Amerika başkonsolosu, Ja 

pon rnakamlanna, Nankinde bitaraf 
bir mıntaka tesisi için beynelmilel 
bir heyet tarafından hıu:ırlo.nan bir 
proje vermiştir. 

Nankindeki hükumetle beraber, so 
taretler ve konsolosluklar da yeni 
merkeze nnkledlleceklerdir. Çin ha
riciye nazırı birkaç gün sonra Nan· 
kinden hareket ediyor. 

Bugüne kndnr Nankinden 200,000 
kişi hicret etmiştir. Şehirde asker ve 
sivil olıırn.k nncak ioo,ooo kişi kalmış 
bulunuyor. Şehir, mfüıtahkem bir 
nıevki halini almış ve General Tang
$cng - Çih Nnnkln kumandanlığına 
tnyin olunmuştur. 

Japonlar ilerliyor 
En son Japon tebliği, Nankinin 140 

kilometre cenubu garbisindeki Vusi
hin Japonlar tarafından işgal olun
duğunu teyit ediyor. Japon ordusu 
Tai gölUnUn iki tarafından ilerileme 
ye ça1ışıyorlarsa da ortalık yağmur
lar ve tuğyanlar yüzünden, içinden 
Çıkılamıyacak bir bataklrk halindedir. 
Bu yüzden ordu ihtiyaçlarını tayya
ı'eler temin etmektedir. Japon tebli· 
'line göre, Kashing'den Hangşov isti 
ltamctinde ricat eden General Liu
Şien-Hsu kumandasındaki Hunan e
valeti ordusuna mensup Çin kıtalan 
nın bir kısmı 21 - 22 Sonteşrin gecesi 
isyan etmişlerdir. Asi askerler ban 
kalan, accntaları ve ticarethaneleri 
vağmn etmişler ve merkezi Çin ordu
suna mensup kuvvetlerle çarpışmış. 
lardır. 

Her ik; tnraftan da 1400 - 1600 ki
'li ölmiiştiir. 

Çin mukavemete salı}ıyor 
Bir habere göre Çinliler, Jtıponla

nn ileri hareketini durdurmak için 
Vuşinge takviye kıtnları göndermek
tedirler. Burado. mUhim bir muhare· 
'J hekleniyor. 

Vu ihin zabtı rlvnvctlQflni yayan 
bazı Japon haberleri de vardır. 

(Bn~ı l iheldc) 

halk mUmessillerini Turizm otelinde 
kabul etmişlerdir. Kabul saati Uç ola
rak tayin edilmişti. Saat üçte Türk 
mümessili olan dokuz kişiyi kabul e
lcrek otelin blllkonuncla rei8 bir nu· 
tuk söylemiştir. Nutuk evvela rclı ta 
tafmda.n ingilizce olarnk söylenmiş, 
sekreter frıınsııcaya, Sancaklı bir hı 
nstlyan dn. tUrkçeye tercüme etmiş· 

Rusya - Japonya 
Moskova, 23 (A.A.) - Tas Ajan

sının öğrendiğine göre, Tokyo Sov
. •t büyük elçisi Slavutski, Japon hU
tfımeti mUşaviıforindcn General Ara 
'dnin bir yabancı gazeteye verdiği be 
ycnatta. kullandığı Sovyet aleyhta'tı 
nğ:r lisanı protesto etmiştir. 

tir. 
Reis şunları söylemiştir: 

"- '.Biz buraya sizin dostunuz ve 
muhtelif anasırın arkadaşı olarak 
geldik. Seçilen mUmessil heyete çok 
memnun oldum. 1iepinize muvaffa
kıyet dilerim.. Biz buraya Cemiyeti 
A.kVam tarafından seçilerek gönde-

rildik. Siz de milletiniz tarafından so 

çildiniz. Muhtelif iı,ılcrde bize yar -
dım vo müsaadenizi bekleriz. Mese
la: Müntchiplerin kaydı zamanımla 
kaydolmak istiycnlerin şahsiyetini 
tavin gibi ... Bu yardımla hem mi1le· 
tinizc. hem Cemiyeti Akvama yar
dım etmiş olacaksınız. 

Yarın gidiyoruz. İkincikfı.nunda 

tel<rnr gel~rck sizi göreceğimizden 

bahtiyarı~ ... 

Siuasi 
Müsteşarlıkla
rın ilgası 

(Başı 1 incide) 

kaletlerdcki işlerini tamamen devrü 

teslim etmiş bulunmaktadır. 

Siyasi MUsteşarlardan bir kısmı 

bu vazif~ye getirilmeden evvel uh· 

dcterlnde bulunan Parti_ idare heye· 

tindeki viınfelerine dönmüşlerdir. 

!ki gündenberi, Ankara.da, Numan 

Ritat Mcnemencioğlunun devlet ve· 

kili Unvanı ile kabineye gireceği ve 
eskiden olduğu gibi Hariciye Veka
letindeki vazifesine devanı ed~Mği 
hakkında bir rivayet dolaşmakta. 

dır. Bu rivayet bugün için teeyyüt et 

memil} olmaklcı beraber Menemenci

Oğlunun bu veya başka bir ieim al

tında Hnriclye Vekô.letindckl vazlfe
!'lincı devam edeceği zannedilmekte-

cllr 

Pasilik Konferans 
Brüksel, 23 (TAN) 

konferansına artık son bulmuş na
barite bakılmaktadır. Konferans sar 
şamba günü tam bir tatil kararı ve
recoktir. Zaten murahhaslnr da b!r 
an evvel memleketlerine dönmek ü
zere hazırlanmışlardır. Amerika mu
rahhası Normnn Davis azami cuma
ya hareket edecektir: BugUn Ame
rika, İngiliz ve Çin murahhasları 
toplannıp gc>rUştUier. Fakat Çin mu 
rahhası h<:nUr. hilkumetlnôen tali
mat atmamış bultınuyordu. 

Konferanstaki Sovyet murahhası 
B. Potemkin de bu hususta hUkfıme
tinin noktai nazarını konferansa bil
dirmiştir. 

Japon - Alman anlafmasının 
Yıldönümü 

Bertin, 23 (A.A.) - Hitıcr, Al -
man - Japon paktının birinci yıl
döniimü münaaebetile Japon sefiri 
Mushakoji tarafından sefnrethane
de yarın verilecek olan ziyafette ha
zır bulunacaktır. 

Yeni bit hükumet mi? 
Pekin, 23 CA.A.) - Japon kaynak 

lnrından ahnnn haberlere göre şlıno.li 
Qinde bir hUkfımet teşkili için Japon
larla Çinliler arasında faaliyetli mü
zakereler 01maktadır. 

---0-

Fransadaki 
ihtilal T eşebtüsü 
ilkteşrinind~ 11 kişinin muha.keme al 
tına alınmasına nıUnccr olan hidise 
tıcticelenmlştir. 

Aralıırındn Lyon civarında Viller
bnnne belediye reis muavini ile bir 
belediye a2!ası dıı bulunan başlıca 

mUcrirtıler altı ay hapse ve yth. frank 
ağır para c<ızıısınn mahkQnı olınuş

lardır. 

rak kafi görmilş ve fiyat tesbitine 1ü 
zum görmemi6tir. 

.. Eveready" ye lhtiya; 

cınıı vardır. 

l!veread)' markuı bit 

j ALGOPAN 1 
Madenı kutuıarda olduğundan terkibi ve tesiri deği,ınez. 

Nezleye, soğuk algınlığına, Nevralji ve haf, dit ağrılarına &e· 

nelerdcmheri tecrübe edilmit en tesirli ve emsnltiı ilaçtır. 

ALGOPAN her eczanede bulunur, 1 
ismine ve markassna dikkat. 

·~~ 

SUL"I'ANAHMET B1R1NC1 SULH HUI{UK M.AHKEMSlNOEN : 
Nimetullah Muhto.r, İsmail ve Alaeddin Muhtar ve :Feyzullah Muhtar 

ve L\itflyc Şovkct ve Emine Ne§edil ve Zehra Kadriye ve Mehtned Ali 
Şevki ve Ahmed Kemal Şevki ve Duhter ve Emine DUriyc ve !sak Filafidis 
ve Nizameddin Şevkinin ;.ayian ve müstereken mutasarrıf oldukları 1.s
tanbuldn Şt>hzadcbaşında Şchıadebaşı cadde.sinde Kemal Paşa mahallesin 
de 918 Ada ve 22 Parsel ve 949 ada ve 24 parsel nunıarah ve kıymeti 
muhnınmlnclcrf ve kapı nunınralnrı zirde ya21lı: 
Kapı No. · Kıynıcti mu- Kapı No. 

hn.ırunencsi 

... 
Kıymeti mu· 
ha.niınenesi 

---, ..... 
ll 9 1000 Lira 141 1000 Lira. 
123 1000 ,, 143 1000 ,, 
127 1000 ,, 145 1000 " 
129 1000 .. 147 1000 ,, 
131 1200 " 151 1000 " 
183 000 ,, 153 1000 ,, 
ıa~ 1200 ,, ı55 2000 .. 
137 uoo il 167 1000 ,, 
139 1000 " 159 1100 " 

ve nyni mahalde evvelce bir dUkkln olup bu kere ikiye ifraz edilen 125/ 1 
kapı nıımnrıtlı ve 900 lira kıymeti muhıı.mmt!.eli ve 125 kapı numaralı 
1100 lira kıymeti rnuhıı.mmineli dUkkiinlarm izalci şUyuu zımnında filruhtu 
taknrrUr ederek nyn ayrı mli1.ayedeye vazolunmuştur. 

Blrincl a.<;ık arttmnnsı 29·12-1937 tarihine mUsadif Çareamba gUnU 
saat 10 dan 16 ya kadnr fcra kılınacaktır. l{ıymetl muhamminelcrinin yiit· 
de 15 ini bulduğu ta'kc11rd(! o güh lhalei kat'iyeleri yapılacnktır. Bulmadığı 
tAkdlr<lı• en son art.tırtı.hın taahhUdü baki kalmak Uzcro onbeş gUn müd· 
dctle tcmdid edilerek iKim~l nrtbrması 18·1-1038 tarihine mUsadif Pef
şembe gUnü snat 10 dan 16 ya kadar iora olunacak ve o gi.ln en çok arttı
rnna ihale olunacaktır. 

tpotek sahib1 alacaklılarla diğer alacaklıların işbu gayrimenkullerin 
uıorindekl hııklal'ıhı hu sile fııiı ve masrafa dair olan iddialannın evra.
kt mUsbitelcrile Yirmi gUn içinde bildirmeleri Uizımdır. Akel halde haklıı· 
rı ttipU sicllleril6 etı.blt olınadık~lı satış bedolmin pııylaşmnsındnn hariç 
ka1Maklcır6ır. 

MUtcrııkim vergiler, borçları nisbetindc hissedarlara ve dellfiliye ve va· 
kıflar kanunu muelblnce verilmesi tazımgelcn yirmi scnellk taviz bedoli 
ve ihale pulu ve tapu mastnflah müşteriye aittir. 

Arttmn,a şartnameleri işbu ilim tarihinden itibaren mahkeme divanhıt· 
nesine tnllk kılınmıştır. 'ro.llp olanların kıymcU muhnmminclerinin yüzde 
7,5 nlebetindc p~y akçalnrmı hamilen ö gün ve o santte lstanbul Divan' 
yolunda Dnirel mahsuenaın<S Sultanahmed Birinci Sulh Hu!luk Mnhkc
mcei Ba~ Kltabctinc 037-22 numnra ile mUtncantları ilan olunur. 
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ILA~lARINIZI Bah~ekapıda SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 

bir istikametle hazırlanır fOSf ATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek gıdası- . 
dır. Bununla beslenen yavrular 
tombul. kuvvetli ve neşeli olur. 

BULMACA 
Diinku bulmaca.om bal edilmiş 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l f 1 S K E'NIDı E~ıUIN 
2 N. IKIAIAITlal•E 
3 CIAINl•ltlLI~ 
4 l ILIA LIAIMiAJIA 
5 Jill iZ Eı•ıv •ıs IAIL 
6 AIMlAIR KIEI• AYA 
~ Gl81R•ltl IAlT•Y 
8 AIKl.ITI .E NIAIYll 
9 CIEIKIEITl.,l INlf iŞ 
ıu ITsTlıRI IIKI• E'vl• -

BUGUNKU BUL!\IAOA 

l ?. s 4 5 6 7 8 9 10 

] l_L 
2 1 1 
3 1 \ 1 1 1 
4 1 . , 1 1 1 • 5 1 1 1 •ı· ı 1 1 
6 • 1 1 1 1 1 
7 ı• ı•ı ı•ı 1 

ti 1 1 1 111) 1 1 1 1 

9 1 1 li_Jiil •ı • 
h 1 1 1 1 1 • 1 1 

e SOLDAN SAGA: 
1 - Para dolabı - Az aydınlık 
2 - Yarlıgama - Kışın giyeriz 
3 - Saç düzeltir - Soğuk mevsim 
4 - Beyaz - Kurum 
5 - Ottan örmedir, yere serilir -

Su getiren 
6 - Kayıtlar koymak - Renk 
7 - Nota 
8 - İnsan - Parçalara ayırmak 
9 - Çift olmıyan 

10 - Amiller (arapça) - Şüphe 

e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Mal - Ağaç kiriş 
2 - Lakin - Çok güyük muhay· 

yel mahlfık 
3 - Fukaraya verilen 
4 -Alenen 
5 - Anadolunun meşhur bir neh-

ri - Nota 
6 - Renk 
7 - Bir işten ç_eldlme 
8 - Bir nevi hamur tatlısı 
9 - Bir nevi at 

10 - Şnsı. 

Türk Antrasiti 
17 Lira 25 Kuruş 

Türk Antrasiti Fab. Zon
guldak. Vapur veya vagon 
içinde satılmaktadır. Beher 
ton fiatı lktısat V ekiletinin 
tesbit ettiği 17 lira 25 ku
ruştur. 

Satıf Merkezi: 
Çilkrist Volker ve Ki. Ltd. 
Galata Salon kaf§ısında 

Tahir Han 5 inci kat 
• Telef on: 44915 

İstanbul asliye birinci hukuk mah
kemesinden: 1.sak Pilfıfidis tarafın -
dan Beyoğlunda Panayia kilisesin
de Metropolit Konstantinin nezdin -
do mukim mimar ve beton mütehas
sısı İlya Trikeryotis aleyhine mah
kememizin 936/985 numara.sile mU
teveffs' babasının satın almış oldu
ğu ve terekesine vaz'ıyed etmiş bu
lunmasından dolayı babasından inti
kal eden borç ile kendi tarafından 
nıUbayaa edilen mal bedeli bakiyesi 
<>larak cem'an (788) lira (25) kuru
şun maa faiz ve masarif tahsili hak 
kında açtığı davanın icra kılınan mu 
hakemesi neticesinde (787) lira (69) 
kuruşun dava tarihi olan 15-10-
936 tarihinden itibaren ieleyecck 
11enevi yüzde beş faiz ve masarifi 
ınuhakemenin uhdı>s!ne tahmiline 
dıı.lr 8-H-937 tarihinde kP~ar ve
:tllmis ve kararın dPhi mumailevh 
ltya. Trikeryotise hukuk muhıı.ke
:trıe1eri kanumınun 407 inci maddesi 
llhknmma tevflrıı.n iliônen t~bJi{Ç-i ten 
111D kılınmış olduğundan müddeaa
le:vhin il~mn ertesi gUnUnden itibıı
:r" ... kanurıt mUdnPt ki"'ıie kanuni 
Yollara mUracartt etınedi~i b•kdirde 
UA.mrıı lroPiyet kesbedeceği ilan olu
!\Ur. (2136) 

Sahibı: Ahmet Emtn l' Al..MAN 
Umumı Neşriyatı idare Eden: 

S. SAi.iM 
Gı~tecilik ve Neşriyat Türk Llmitet 
Sırketi, Bas,Hığı yer TAN matbaas. 

Bayramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Cıkacaktır 

llan!'arınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lstanbulda, Postahane karşısında Kı
zılay ıalıf bürosu. Telefon: 22653. 

lıtanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
birin'"i katta ilancılık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094-95 
~. • .. • ' ' ol .. .. ' ... (,. 

Karabiga Beledlyesinden : 
1 - Knrabiga Belediyesi rçın 15 Beygir Kuvvetinde bir adet Moto

pomp ile 300 metre Hoıtum kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kônulmuş
tur. 

2 - Tahmin b~dcli 1900 Bin Dok uz yüz Türk lirasıdır . 
3 - Talip1er şartnameyi görmek üzere Karabiga Belediyesine veya

hut Istanbul Beyoğlu Bahkpazar Işık apartımanmda No. 4 de di§ tabibi 
Bay Tosun Ehyaya mUracaatları. 

4 - Eksiltme 1-12-937 Çar§am ba gUnU saat 14 de Karabiga Bele
diye Encümeninde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 142 lira 50 kuruştur. 
6 - Taliplerin tekı:fnameleri 1-12-937 Çar§amba günU. saat 13 e 

kadar kabul edileceği ilan olunur. (7808) 

#~~~~~~~~~~~~~~ 

,Türk Hava Kurumu 

BUYUK PIY ANGOSU 
ikinci Keş~de 11 Birincikanun 937 dedjr. 

Bjjyük ikramiye 4 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 1

1 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
1 

bu piyangoya iştirak ediniz ••• 

HA'IRE"1'N 
t:!İZl/l ' " 

biri 

M~amm~b~~~~OOlkaclanıOOa~ta~ew~Mtima~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

samı ve yedekleri 20-12-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf - 1•1111•1111•1111•11111 
usulü ile Ankarnda Idare binasmd a satın alınacaktır. ~111 llll•llll•llll•llll•llll••llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lll'.'1 

Bu ~e girmek istiyenlerin 975 lir alık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayn: İl il 
günsaatH.30akadarkomisyonreisliğinevermelerilfızımdır. -: TÜRK T·ıCARET BANKASI A. ~ .• ~§ Şartnameler paraSJz olarak Ankar ada Malzeme dairesinden, Haydar-
pa§ada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (7718) 

........................................... 
Maliye Vekaletinden: • ~ 

2257 numaralı kanunla verilen salahiyete istinaden yenile- ~ MERKEZi : ANKARA il 
rinin piyasaya çıkarılmıf olınuı itibariyle eski nikel yirmi • • 

bef kunıtluklarla bronz on kurutluklar 30/ 11/ 937 aktamın- = -
dan aonra tedavül etmiyecektir. • lf 

ltbu paralar bu tarihe kadar hiluınum malsandıklariyle ha- 1 ff ER NE V [ B A N /( A M U A M El A T] • 
zine veznedarlığını yapan Merkez Bankası ve Ziraat Banka- = -
aı Şubelerine müracaatla mübadele ettirilmelidir. ~ B 

Bu müddetin inkızasından sonra bu cins paralardan ellerin- ~- H ~ ~ & a ·o ., o ~ n- n . ~ ~ ~ IA ta n • 
de kalanlar 1/12/938 tarihine kadar ancak malsandıklarına \1iiiiJ U al V -u -. e::ıı \9' u ~ \YJ \9' U U \s;ı : 

ve Merkez Ban1'aıı Şubelerine tediyatta kullanabilirler. j • 
Keyfiyet halkın nazarı dikkatine arzolunur. "7876,, ; . • 

Bayramıç J. 2-:.. Satlnalma i K u· p o N L u y A n E l I M E y o u A T • 
Kontisyon Baıkanhğından: = U 

Tahmin bedeli 65850 lira, mikdan 439,000 kilo, muvakkat teminatı i • 
4938 lira 75 kuruş, İhale gilnlemeci 13-12·937 pazartesi gUnU saat 15, .== 
Ek. unu kapalı ~arf usulile. _ 

ŞUBELER • • 

-• 
• --• 

ı - Bayramiç Jandarma Alay 1, 2, 3, taburlann ihtiyacı için 10-11-937 S 
de iha!esi ya-pılmak üzere kapalı zarf ~sulile eksiltmeye konulmug olan B 
yukarıda miliuarı ile muhammen bedelı ve muvakkat teminatı yazılı ek- § 
meklik unun eksiltme gününde gelen isteklilerin verdikleri teklif fiyatları· • 

:Y:m::.~:::,o:;,~sek görüJınestndcn yeniden kapalı zarf usulile eksilt· !_ A N K A R A 
11 

:::::::• 

2 - \iuvakkat teminat yukarda: yazılıdır, komisyon Bayramiçte 2 ncl 

BozöyUk 

Bursa 

DU.ıce 
ISTAHBUL: • 

Gemlik 

lzmit 

Jr.ndarnıa Alay gazinosunda toplanacak, ihale salahiyettar makamın tas- ~ Bartın 
vıni ile yapılacaktır. .=_- Telefon: 2316 Bolu 

3 - İsteklilerin kanuni belgelerile teklif mektuplarını ihaleden bir saat _ 
evvel makbuz mukabilinde komisyona verecektir. = 

Eskişehir 

Safranbolu 

Tekirdağ 
'------· 

Telefon: 22971 • --ii 
• 

4 - Şartnamelerin komisyonda görülebilecefi il~n olunur. (7848) ~ 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : ~ Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
"1.7-11-1937 Çarşamba günü saat 16 da açık eksiltme suretile ihalesi ta· = 

karrür eden 850 lira tahmin bedelli proje teksir makinesi mübayaası için ~ 
muayyen olan gün ve saatte talip çıkmamış olduğundan 2490 Baydı kanu
nun 43 üncü maddesi mucibince ihalesi 29-11-937 Pazartesi günü saat 15 ! TELGRAF • 

• ' ADRESi; 

de yapılacaktı,r. = 
A. - Bu işe ait şartnamesi dairesinde görUlecektir. • u M d 1 ru·· RUBANK ş b 1·cARET. 

B. - Muvakkat teminat (64) liradır. - mum Ü Ür ük: a - U eler: 1 = 
İsteklilerin bu gibi makineleri sattıklarına dair idarelerinden almış ol- • • 

dukları vesikalara istinaden İstanbul Nafia MüdürlUğünden verilecek eh· = . = 
liyet ve ticaret odası vesikalarilc gelmeleri. c78SO) !illlllllllllill•llll•lllllllll•llll•lllllllll•llll•lllllll•lllllllll•lllllllll•llll•llll•llll•llllllllll! 
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Dünya n:evaddı gıdaiyesi arasında en büyük 
mükafatla zafer nişanını, dipfom donör ve 
altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

BASAN özlü Unları 
Vitam1n, Ka'ori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday: irmik: 

Patates, Mısır, Türlü, Bezelye: Badem: Çav
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

Alla.hm yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuv
ve! gıda!'Yesi çok o!an Hasan Ozlü Unlarına doktorunuz şehadet e
der ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en milkemmel gıdasıdır. 
Hasan Ozlü Unlan çocuklarınıza. tam afiyet temin eder. Neşvüne· 
malarma yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta
lıksız tombul yapar. Hasan Oz"ü unlarile çok leziz muhallebi ve çor
ba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat . 

TABii GÜZELLiK 
ve 

Göz Boyayıcı Reklı mla r 

Tabii güzel görünmeğe mu
va.ff ak olmak icin dünyanın en 
büyük clld gU~lleştiıme alimi 
olan P. Dr. E. WlNTER'in for
mülü mucibince hazırlanan yağ
lı, yağsız ve acıbadem VENÜS 
kremlerini kullananlar ömürle-
rının sonuna kadar VEI\"ÜS 
gibi güre! ve cazibeli kalırlar. 
Masa başında uydurma ve hal-
kımızı aldatan göz boyayıcı rek
lamlara inanmayınız. Terkib, 
tesir ve kıymet itibarile dünya 
yüzünde KREM VEI\1.!S'den 
daha ilsttin bir KREM 
mevcut olmadığını sa.ym halkı
mıza kat'iyyetle arzederiz. Nu
reddin Evliya Zade Müessese
si. İstanbul. 

ZEN11H 
1938 Modeli 

En eski ve bütün Amerika. 
da en fazla rağbet bulan rad· 
yodur. Satış yeri: Yalnız, 
Beyoğlunda BAKER mağa
zazalan. 

' 

Bu radyonun 
ayarı şayanı 

hayret bir 
hadisedir! 

ldaresi güç ve karışık 3 

veya 4 düğme yerine 

bütün ayarları bir mer-

kezden idare eden tek 

düğme geçmiştir. 

Bunlardan başka yalnız PHILIP S'in temin edebildiği bir ~ok tekamül radyonuzu intihap etmeden anoe 
1938 PlilLlPS modellerini tecrübe ve tetkik ediniz. .. _____________________ ---

- - - - - - - !st. 7 inci icra memurıunundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa· 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş, adale ağrllarını unuturlar 

tııEZLE, KIRIKUK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS

TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MUESSIRDIR 

"f erkibi ve tesirindeki sürat itibarile emsalsiz olan GRIPIN'in 
1 O tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kal'fı ihtiyatlı bulunmut olursunuz. 

icabında günde üç Kaşe abnabilir 
Taklitlerinden sakınınız. Ve her yerde ısrarla 

Gripin isteyiniz -an-·--- --

P A T 1 
{an çıbanlan, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola· 
ma. meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

.?rgenlikler. koltuk altı çıbanları.. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Carlı snc:ııı"ci"ari lihnra•uu~rı T. A. S. 

-
Akay işletmesinden: 
Azapkapı Levazım ve Kasmıpaşa Camialtı anbarlarmdalri eşyaya veri· 

len fiat az görüldüğünden 29-11-937 Pazartesi günü saat 14 de ~pkapı 
Levazım anbarmda satış heyeti tarafından açık arttırma yeniden yapıla 
cağından isteklilerin tayin ol~nan gün v~ santte teklif edecekleri bedelin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde temınat akçelerıyle satış heyetine müracaatlan 
(7819) 

tılmasma karar verilen sandalya ma. 
sa ve radyo saire 26-11-937 gü-
nüne gelen Cuma günü saat 12 den 
14 de kadar Beyoğlunda Tozkopa
ran Şen bahçede ikinci açık artırma 
suretile satılacağından taliplerin 
rnezkfır gün ve saatte mahalilnde 
hazır bulunacak memuruna mUra
caatlan ilan olunur. 

Satuı; e 
yerleri e 

Pllll.tPS SALONU Galata Jeneral Han, Voyvoda cad. 17 ve acentaları OROZDmAK, Istanbal 
BASMACIYAN, Istiklal caddesi, Beyoğlu - EKREM, Kadıköy Muvakkıthane caddesi 49 -
AHMED ve llAM1D c zgül, Pendik ve başlıca taşra vilayetleri. 

Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

lstanbul Jandorma Satınalma Komisyonundan: \~ ıı~!!!!!!ii!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~=========,.ı 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli Ilk teminatı : 

adet Lira Lira Kuru§ 
1 

2088 Nöbetçi muşambası 25056 1879 20 1 K o·. M u·. R 
1 - Jandarma Birlikleri için cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk temi-

nat nıikdarx yukarıda yazılı 2088 adet nöbetçi muşaıpbası kapalı zarf ek-

siltmesile satın alınacaktır. B A 
2 - Eksiltme 9 Birincikanun 1937 Perşembe günü saat 15 de Gedikpa. s o L A R 1 

şada.ki Jandarma Satı:nalma Komisyonunda yapılacaktır. ı ; 
3 - Şartnaıne ve nümune hergün kbmisyonumuzda görülebilir ve şart- . ı 

name 123 kuruş mukabilinde aldınlabilir. s A T • E 
4 _ !steklilerin eksiltme günU nihayet saat 14 de kadar 2490 sayılı ka- ı 

nunun tarifatı dairesinde teklif mektuplarını ve ilk teminatlariyle kanun 
da yazılı C\Takı komisyona vermi;t bulunmalan lazım.dır. (7877) 

Akay lıletmesinden : 
ı - İşletmemizin 1 kanunusani 938 tarihinden 31 kanunuevvel 938 ta 

kadar bir senelik kömür aktarma iş leri açık eksiltmiye konulmuştur. 
~ - Eksiltm_e, 15 K. Evvel 937 ?arşamba günü saat 15 te Kara.köy- 1 l 

de ıdare merkezınde şefler encümen mde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmiye girecekler 750 lira muvakkat terpinat getirecekler ı 

de 

Veresiye 
ve bu mikt~r i~aleyi müteakıp yüz de on beşe iblağ edilecektir. \ 

4 - Talıplel'l.fl bu hususa ait şar tnaıneyi görmek üzere levazım bölü- ... ı;;;;;;;ııı~!!_1111-mlilm!l _______ !iall!llli!!!l.-.ı!!!lll!lll!lll!!l~-l!l!llll&l!l!lil!iiiiliii!!!!!!!!!!l!I~ 
nıİi"P ,.,,ll .. l'tl'l'llltl11l"1 f7s;ı7:}) "' -- - ·- - - ·-

TECRÜBE EDiNiZ 
1ıl ·-· .,o .... ~ 

PAl.Aadl 111 •• ·• <İ) ~ fllUI OZ h • ;,;.._ -· •• 111 ıfl iti İ1' OfVI.., -"2 iPEK PAL 
yz iP ... ; PALA~(~<.< c c <c <( oz IPICK PA&.AS s j ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~~ iPEK PAL 
- • • • • •j J.J '1 '.- .,ICV qıı:.c 04'.L 

DAiMA GELECEKSiNiZ \. 
.• .K PAL•-•N Ilı.~ llo '" ,, .. .,. ,.. •• .JZ 1~ .. K • ... a.Alll N N ,, N ı. ,,. "'ı-ı • N oz iPEK. p~ 

•Z. IPl:K PAL.ASO O O O<JOOO 00.0Z IPIEK PALA•O D D 0000 D.Q 0 oz: IPIEK PAL.: 

Y 11ece11iniz 

ÖZiPEK 
nef s yemekler sureti mahsusada 

·PALAS OTELiNDE 
~ıkarılan halis terayağı ile yapılmaktadır 
Adres: Sirkeci. Orhanlve caddesi no. 7 • Telefon: 24394 


