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Yardıgımız Bir 
kanaatin Hulasası: 

1 - Ceza Kanunu, Cemiyeti Şer Kuvvet

lerine Karşı Korumıya Kcifi Değildir. 

2 - Avukatlığın Cemiyef içinde Rolü 
Müphemdjr. 

l AHMET EMiN YALMAN J 
• naanm maaa bafmda gördüğü ıuni ilem; nefes alan, yqı· 

. 1 yan hakiki alemden meğer nekadar farklı imi, ... 
Otobüı yolsuzlu.klan yüzünden çıkan meseleler bana üç haki
~ yakından gösterdi: 

1 - Hususi menfaat arkasından koşanlarla cemiyetkı en süfli 1111· 

surlan arasında zkıclr1eme bir cephe birliği vardır. Bunlar arasında 
bir hadde kadar sıkı bir iş beraberliği devam eder. 

2 - Vasati Türk vatanda§ı dünyanın en tanlz, en mert, en diirii.st 
İD88Dldır. Kıymeti çok yüksek bir cevherdir. 

S - Mahkemelerbnlz dürlistür. Za.brtamız uyanık, çabuk ve mU· 
kemmel surette '\'a:df e göriiyor. Hele tst.aııbulda zabıtanm ~qnda 
ideal ve enerji sahibi, vazifesinde hassas genç bir direktör vardır. 
Şehirdeki umnmi emaiyetiıı zabıtaya taallôk eden kısnu, örnek ola· 

/ ~ kadar iyidir. 
llummıa beraber kanuna düşman unsurlara karşı cemiyetin siperleri 

~e korunma tedbirleri umumi bakımdan, kafi değildir. 

Bir haftadanberi her saatim derin bir iftihar içinde geçti. Namusu, 
haysiyeti, umumi menfaati korumakta Türk vatandaşlarının l'!e 

~hassa olduğunu gördüm. Yolsuz işlerin hakiki manzarasını, tezvir 
dolaplannın içyilzünU meydana çıkarmak hususunda gazetenin istihbar 
ltlerinde bulunan arkadaşlar büyük bir fedakarlık ve muvaffakıyetle 
talrştılar. Fakat vardığımız neticeleri, biltün vatandaşlardan gördüğü
ltıtız, uyanıklığa, hassasiyete ve yardıma borçluyuz. 

Bu sayede lStanbul bizim için sırçadan yapılmrş. şeffaf, berrak bir yer 
haline ge1di. Kalın duvarlar arkasında saklı olduklarını sanan tezvircile· 
!in nasıl çırpındıklannı, nerelere başvurduklarını, nasıl tedbir aldıklarını, 
lıet, tezvirci ve yalancı şahit bulmak için nasıl tertip hazırlaclıklannı 
'dıın adım takip edebildik. 

l!:ski masallarda bir nevi külahtan bahsedilir. İnsan bunu başına ge
~geçirmez, görünmez bir hale gelir, her tarafta dolaşır, her şeyi gö
~Uş. lşte vatandaflann namua ve haysiyet meselelerinde göstedik-

:t>Öeı~ıinde ~lup bit~~:~ !d~tabÖ;ie-hlr-bls;;;·-;w;;;;u, ~hl~;hat';.';: 
at ıeyrettik. Bir gangster tllminin içyüzünü gördük ve heyecanını . eok 
~krndan yaşadık. Hangi memlekette olursa olsun, gazetecilik hayatında 
110Yle fırsatlar azdır. 

Vatandaşların yardımı bakımından iftihar 'duyduk. Hükumetin, ad
liyenin, zabıtamızın vazife görmekte gösterdikleri vakur ve ciddi 

'1akaya da çok sevindik. 
Bununla beraber şu kanaate vardık ki, ceza kanunumuz ve ceza mu

lıakeıne usulümüz, cemiyeti şer kuvvetlerine karşı konmuya kafi değil· 
~. Awkatlık denilen yüksek mesleğe men.sup olanlardan hepsinin oy
lladığı rol de adaletin korunmasına yardım rolü değildir. Avukatlar var· 
4iQ. ki, ceza kanununun ve muhakeme usullerinin gevşek köşelerini erı
>orıar, buluyorlar. İçtimai adaletin ya geri kalmasına veya çiğnenmesine 
~her oluyorlar. 

L Bir Avni Bayer ortaya çıkıyor. Türk içtimai bünyes~n nizamını, hak
"1!11, vatandaşlerm namusunu, menfaatini korumak içın hazırlanan kıv 
~ açık düşmanı olarak bir şehir ortasında ya§ıyor. Her gün bir 
~ çiğniyor, bir namusa taaıaı1nt ediyor, bir şantaj, bir külhanbeylik 
~~~r. Türk cemiyetinin büyük külfetlerle kendi.si?e verdiği meslek 
~ sayesinde hayatını namuslu bir vatandaş gıbı kazanacak yerde 
ep eğri ve fena yolla.rUan cemiyetin karşJSma çıkıYor. 
8u haller görUlUyor, biliniyor, fakat şer yolundaki hayatın devam 
~in, her gi1n yeni bir V'8.tandaşm Jıakkma, namusuna, menfaatine 
\ecavtız edilmesinin önüne geçmek mUmkün olmuyor. Daha fenası, bir 

(Arkaaı 10 uncuda) 

Dünkü Tekmeli Maç 

Galatasaray, Güneşe 
· Altı Golle Y e.nildi 

Galata.aray .. Jı!QllllVI 
[M çruı~N 

Fransada bir kukuleteli daha tevkif edildi 

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

Pa.ıia, 19 (A.A.) - Polis, Paris ticaret borsası telmik 
komitesinin reisi Pierre Proustu tevkif etmiştir. Proust 

§irketlerle iştirakten ve silah bulundurmaktan suçludur. 
Ve Sante hapisanesine tılolmr,,tır. . 

ok 1-Iarp Ticaretine 
Benziyen Zincirleme iş! 

Suriye 
Basvekili 

1 S. Sami • Kara Eftim Otobüs 

' 
Sehrimizde 

. 

1 

B. Mardam Bugün 

Ankaraya Gidiyor 

Miaalir BaffJekil Sirkeci 
iatcuyonunda 

Bundan bir ay kadar evvel Jstan
buldan geçerek Fransaya gitmiş olan 
Suriye Başvekili B. Cemil Mardanı, 

yanında hususi katibi olduğu halde 
dün sabahki ekspresle Paristen geh -
rimize gelmiştir. 

Suriye Başvekili Sirkeci istasyo
nunda vali B. Muhittin Ustündağ, 
emniyet müdUrii B. Salih Kılıç, Fran 
sız konso1oshanesinden bir milmee
sil tarafından karşıla.nmıştır. Bir 
müfreze polisiıniz de, :misafir~ 
kile selam re&ınini ifa etmiştir. 

B. Cemil Mardanı, Sirkeciden oto

mobille Perapalas oteline git.mit ve 

biraz sonra da Maçkaya giderek Va. 
liyi ziyaret etmiştir. 

Vali B. UstUndağ 10,45 te Pera • 
palasa giderek bu ziyareti iade et • 
miştir. 

Suriye Başvekili B. Cemil Mardam 
dün Perapalaa otelinde kendisile gö
rüşen bir muharririmize demiştir ki-: 

(Arkası 10 uncuda) 

• 
lngiltere • ltalya 

Dostluğunun ihyası 

J için Bir Teklif 
Londra, 19 ( A.A.) - Ob

server gazetesinde Garvin, 
lngiltere ile Almanya ara
sındaki gerginliğe nihayet 
verümui ve Habqistamn 
tanınmtUına mukabil bir 
Akdeniz itila/ı imza edile
rek aki lngiliz - ltalyan 
dostlufunun ihya eJilmai 
lazım geldiğini yazmakta
dır. Bu itila/, lngiliz donan
masına dünyanın diğer de
nizlerinde daha sabatçe 
hmeket etmek imkanını ve
recektir. 

. 
Cephesinde Dönen Para 

25000 Lira Tahmin. Ediliyor 
Usu1 ve Nizamlar Haricinde Bazı lmtiyazlı1ar Hesabına 
Yapılan Muameleler Saymakla Bitecek Gibi Değil! 

• • Otobüs işi üzerinde ehemmiyetle . diyeden tamamile açıktan kopardı}[ 
duruyoruz. Çünkü lstanbul Belediye k lan bu imtiyazlan, otobijs İ§letmeyi 
sinin bazı işleri hakkındaki en son sanat edinen vatanda§lara yüksek 
ve en açık ölçüdür. bedeller mukabilinde satmışlardır~ 

Belediye diyor ki: "Biz ancak ta- Hem de D8811? Tıpkı harpteki ihtf.. 
Iimata göre hareket ediyoruz. Orta· kir günlerinin zincirleme ticareti 
da mesele yoktur. Yanlış iş varsa gibi .. Filana şu kadara bağlandıktan 
ancak talimatın fenalığından i1tıri sonra, diğer filan daha fazla verince 
gelebilir.,, İJ ona çevrilmiş, daha sonra baskın 

Ortadaki fena neticeyi değil, usu- çıkan ve ~a fazla veren olunca o 
Jü ölçU tutmak, kırtasiyeciliğin eski da açıkta brrakılınaımı§tır. Acaba ki..ı 
oyunudur. F'akat bu meselede o da min. ~liği böyle dalaverelerle kime 
sökmiyecektir. Çünkü yapılan işleri venlıyor? 

ne hakka. ne usule, ne insafa sığdır Diyelim ki, belediye bu noktada 
mıya imkln yoktur. tecahül edecek. Diyecek ki: "Ben 

Ortada birtakım karlı hatlar var: Sabur Samiyi, Kara Eftim oğlunu 
Belediye bunlan kendi i.şletmiyccck otoous arthibi biliyordum. Bir yanll§ 

- be ed' h lk 1 Jıktır olmue.,, ise yapacagı iş, 1 ıye ve a e-
hine en iyi şartlar gösteren otobilS Ruh.atiye bile yok 
sahipleri arasında bir seçme yapmak 
br. 
Harp ticareti gibi 

Fakat belediyenin yaptığı iş. filan 
otobüs sahıoini sebepli sebepsiz diğe 
rine tercih etmek değildir. Hatlann 
imtiyazı, Sabur Sami, Kara Eftim 
gibi otobüs sahipleri olmadıkları be
lediyece tamamile malftın olan a· 
damlara verilmiştir. Bunlar da bele-

Şehrimizdeki hatlardan birinde 
iıliyen bir otobüa ve yolcuu 

Ankarada }' apılan Görüşmeler 

Fransız Askeri Heyetile 
Müzakere Dün Bitti 
Ankaraya Bazı Temaslar için 
BağdaHan da Bir Heyet Gelecek 

Frarmz; cukeri heyeti Ankaraaa Gene~iıurmay 
B'lfkanlığı dairesinden çıkıyor 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden)
Fransız Şark ordula.n kumandanı 
Hutzinger'in reisliğindeki heyetle 
erkin.ıharbiyemiz arasında, Hatay 
anl8.§Inasına müstenit olarak yapıl· 
makta olan görüşmelerin bugün so 
nuncusu yapılmıştır. Bu suretle, iki 
heyet arasındaki görüşmeler bitmiş 
oluyor. 

Büyük Erki.nıharbiye ~inci Reisi 
Orgeneral Asım Gündüz tarafından 
misafir heyet §erefine bugün Anado 
lu klübünde bir öğle ziyafeti veril
miştir. Misafirler akşam yemeğini hu 
su!! olarak Aııkarapalasta yemi§tir. 

Heyet, yann şehrimizden aynlacak· 
tır. 

Iraktan Ankaraya bir 
heyet geliyor 

Adana, 19 (Tan muhabirinden)
Bağdattan alman haberlere göre, 
Irak Ayan ve Mebusan meclisl~
den bir heyet, Irak Başvekilini ziya 
ret etmiştir. Bu ziyaretin sonunda 
bir Irak heyetinin Ankaraya gönde 
rilmesi ve orada bazı meseleler hak 
kında temaslarda bulunması ka.r.ır
l~tmlmı§tır. Heyet yakında Bağ -
dattan Ankaraya hareket edecektir. 

Şimdi muamelenin tef errllatım 
dinyeliniz de yolsuzluk hakkında 
tam fikir ealılbi olunuz: DUııktl ...,. 
ymıızda Izmirden Kurtuluş hattı ft 
çin gelen on iki otobüsUn muayenesi, 
28 ilkteşrin tarihinde iki saatte ya
pıldığını yazmıştık. Ozür dileriz: 13u 
noktada ters taraftan mübalağa var. 
da. On iki otobUsUn muayenesi iki 

(.Arkaım 9 uncuda) 

Sahur Samiye 
Ait Eski 

Bir Hatlra 
Sabur Sami birkaç ay evvel Anka.• 

rada Ahmet Emin Yalmanı görmüı, 
demiştir ki: 
"- Senin yüzünden yüz bin lira 

kaybetttm. Harp zamanında bir şe
ker işini olgun bir hale getirmiftim.. 
Kendi hisseme yüz bin lira kazan· 
cmı vardı. O zaman (Vakit) gazete
sinde "Şeker remleti,, diye kopardı
ğın kıyamet üzerine bu fırsat elj.m· 
den kaçtı.,, 

Sahur Sami, bu sözleri, kin ve 
hiddetle söylememi§tir. Halinde, 
klilpte yt1z bin liralık bir kumar ay
nıyan, nasılsa kaybeden centilmen 
bir oyuncunun pifkinliği ve sükflne
tl vardı. 

Sabur Sami. cidden dikkate llyik 
bir adamdır. Müstesna bir zekisı var 
dır. Yüksek tahsil görmüştür, kale
mi kuvvetlidir. Atatilrkün nutkunda 
milli tüccar diye vasıflandırılan. hu• 
dut içinde ticaret etmek isterse mem 
leketin iktısadi sisteminde çok fay .. 
dalı bir kuvvet olabilirdi. Fakat b&• 
zı adamlarda nasıl kumar, kokain ıp 
tili.aı varsa Sahur Samide de kolay 

(Arkası 10 uncuda) 

Antep Mebusluğuna 

Parti Namzedi 

ittifakla SeçUdi 
Ankara, 19 (A.A.) - Boş olan 

Gaziantep aaylavlığı için 19, 12, 937 
pazar günü yapılan seçimde C. H. 
Partisi namzedi Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti u.umdan dokt0r Mehmet 
Ali Ağakay ittifakla seçilmiştir. 



• 

2================================================= TAN 

Maarif 
Eminlikf eri 

Yazan: [Tercüme ve iktibas 

rAli Haydar Mithat hakla mahfuzdur,] 

lzmirle Taif Arasındaki 
Gizli Muhaberen·in Yolları ·I 

Orta t.edrfsat metdeplerbıbı 
pek fazla artımş baltlamasl ve 
bunlann birçok lşlerlnln doğru

dan doğruya vekaletle temas e
dilerek yapılması vekiletin \ işi

ni arttmı:aş ve gttçJUğü mucip 
olmıya başlamıştır. Yeni hazır
lanmakta olan maarit ~kilat j 
kanunu projesinde bu cihet göz 

1 önünde tutulınD§ ve eı!lklden ol-
-25-

• ngiltere parllmentoeunda. 
1 böyle münakaşalar olurken 

ve bütün dünya Mithat Paşanın 
akıbetini günün en alakalı mesele
si diye takip ederken, Abdülha
mit bildiğini yapmakla meşguldtı. 

Yıldız mahkemesi tarafın.dan ve
rilen karar pakkmda ulemadan 
ve devlet adamlarından mürekkep 
heyetlerin gfıya reyini 110rmuttu. 
Buralarda ancak azlık kısmı, ce
zanın hafifletilmeaine tıariftardı. 

'.Abdülhamit te gQya bu azlık kıs
mmm. reyini kabul ederek merha
met göstermişti. Bu suretle de ha
rici alemin gözü elden geldiği ka
dar boyanmıştı. 

Mithat Paşa ile arkadaşlarının 
menfa Yeri evveli gizli tutuımuı. 
tu. Ailelerini alabilecekleri bir ye- 1 

re nefyedileceklhi söylenmiş ve bir 
müddet l:f>ylece oyalanmışlardır. 
Neticede ilk rivayetlere uygun ~ · 
Jarak Taifte karar kılınmıştır. 

Bir gece Mithat Paşa ile felB.ket 
arka.daşlan laettin vapuruna bin
dirilmişlerdir. Türlü türlü cefa ve 
tazyiklerle Ciddeye, SOI1I18. Mekko
ye, oradan da meşhur Taif kalesi 
hapisanesine sevkedilmiflerdir. . 

Abdülhamit memlekette tam 
bir tethiş idaresi kurma-

1111a rağmen hakka yardım isti
yen cesur ve hamiyetli vatandaşlar 
eksik olmamıştı. Bu ara.da Hicaz 
viliyeti evrak müdür muıp·ını Ali 
Vasfi isminde hı:uıuyetli bir zatin 
adını s~yı;ı ıle anmak icap eder. 
9u zat Mithat PR§a ile ailesi ara-
aında m'llhabere vasıtıası olmayı 

kabul etmişti. Ali Vasfi Efendi, 
~~up ve emanetleri emin bir a
damile Mekkede lzmir tücca.rlann 
dan Musullu Hasan Efendiye gön
derir, o da lzmirdeki ortağmıa yol 
la.rdı. Ortak ta bazan lngiliz baş
konsolosunun eşi Madam Denis, 
bazan diğer birini vasıta ederek 
Mithat Paşanın ailesine yetiştirir
di. 

Ali Vasfi Efendi, işi yalnız bu ka 
darla bıralmiamış, Mithat Paşanın 
mabeyinci Fahri Bey tarafından 
kendisine emanet edilen bazı ev
rakını mukaddes bir emanet gibi 
28 sene saklamış ve meşrutiyet 
günlerine ulaştırmıştır. Abdülha -
midin kara idaresinin bu en kara 
lekesi hakkındaki tarihi maluma
tımızın bir kısmını Ali Vasfi E
fendinin fedakarlığına borçluyuz. 

l
•ftiharla söyliyeyim ki, an
nem de bu hususta bUyük 

bir cesaret göstermiş, babamın mek 
tuplannı ve kağıtlarını Meşrutiyet 
günlerine kıs.dar büyük bir itina i· 
le saklıyarak Abdülhamit ve ave
nesinin eline düşmemelerini temin 
etmiştir. 

Taiften yazılan ilk mektubu ln 
giliz konsolosunun eşi Madam De
nis, bUyük bir tellş içinde evimize 
getirmiş, eteği altından çıkararak 

vermiştir. doğu gibi maarif emfnUklerlııJn 
Bu ilk mektubu okuyunca bUyük . tekrar ihduı takarrür etmiştir . 

bir teliŞa düştük Babam için fena Memleket birçok mmtakalara 
muameleler bekliyorduk. Fakat ı a.ynlarak birkaç vilayetiıo orta 
mektupta anlatıldığı kadar fenası-

1 

tedri&at L5lel'i bir emi.nliğe bağ
m tasavvur edemiyorduk. icap e- I ı anacaktır. Vekilet, orta tMri
den yerlere maliimat yetiştirdik. 1 sat meseleleri etrafmda ancak 
Bunun üzerine lngiltere sefiri Lord 1 bu eminliıkJerle muhabere ede
Dtifferin, Yıldıza giderek protesto- ı cektir. 

da bulundu. Ab~ülhamit l~b~tidaU· Bundan h8'ka bu projede Uk 
zerine hiç haberı yokmuş gı ı v tedr' t Uf u.4 .. 1 rf h • 1..:1.;.. . ısa m e"'"'ll e ususı ..--
randı ve vadettı. relerden alınarak umumi bütçe-

- Vah vah, böyle şeyler yapmış b ğl aldadır y 1 t.eşkf- 1 

tar ha! Bunu duyunca kalbimde ı ~~ailka:::.n.t mWe~leri vl-
yaralar açıldı. Mithat Paşanın sth 1A ti . d vil t k ıarm j 
h tin ah tı . . b k lm . aye erın eg • mm a a 

1 
a e ve r a na ıyı a ı ası ı- mrln 

~in şimdi şiddetli emirler verece· le de bulunacaktır. ı 
ğim. ~ • 

Abdülhamidin, bu riyal'ı sözle
rile gizlediği maksatıann ne 

olduğunu ve sıhhat ve rahatine ne 
ıtekilde baktırdığını tarihi vakalar 
birer birer ortaya koymuştur. 

Mithat Paşanın ilk alınan mek
tubu hta.kikatte birinci mektup de
ğildi. Aradaki vasıtalar çok kan
şık, o zamanki posta teşkilatı çok 
bozuk olduğu için arada birtakım 
mektuplar kayboluyor, yahut Ab
dUlhamidin adamı~ eline dU
ıttyordu. 

Babam kendi eline gelen mektup 
ıarımıroan kendisinin bet}. altı mek 
tubu kaybolduğunu farkedince çok 
em.in bir vasıta bulmuş ve bundan 
evvel yazdığı beş, altı mektubun 
kayboıaugunu t8rZ4:l'derek lmnh·den 
sonra başından geçenleri başından 
sonuna kadar yeniden anlıatmıştır. 
Bu mektup, işlerin haki.ki şeklini or 
taya koyduğu için b~lıca kısımla
rını tekrar etmeyi, vakalardaki te
selsülU ortaya koymak bakmundaı:ı 
faydalı görllyorum. 

Arkası var) 

Futbol Kaidelerinde 

Son Değiıiklikler 
.Futbol kaidelerinde yapılan son d&

ğifiltliklerden geçenlerde bahsetmiş 
ve bu değişikliklerin federasyonumuz 
tarafından da kabul edileceğini bildir 
miştik. 
Verdiğimiz bu haber teeyyüt etmiş 

ve Futbol federasyonu tarafından 
klilp ve maç hakemlerine gönderilen 
bir tamim1e yapılan değişiklikler bil
lirilmlttir. Onümfizdeki haftadan iti-
11aren futbol kaidelerinde yapılan bu 
değişiklikler sahalarımızda da tatbik 
ediJımiye başlanacaktır. 

Beyazıtta Bir Oto!»üsle 

Otomobil Çarpıştı 
Fatihten Şişliye gitmekte ola.n bir 

otobüsle mukabil taraftan gelen bir 
taksi otomobili dün akşam Beyazrtta 
çarpışmışlardır. Müsademe 11<>nunda 
her ikisi de ehemmiyetli surette ha 
sara uğramış, radyatör ve çamurluk 
lan parçalanmıştır. 

• 

in hisarların 
Vitrin Müsabakası 

Neticef endi 

Birinciliği kazanan vitrinin 

bir köfeaİ 

inhisarlar umum müdürlüğü, ken 
di ınamulatını satan bayiler arasuı· 
da bir vitrin müsabakası hamlamış 
tı. Bu müsabaka neticelenmiş ~ jü
ri heyeti kararını vererek derece -
leri tesbit etıniştir, 

Bu karara göre, Osmanbeydeki 
Ankara Pazarı bakkaliyesi birinci, 
l{alyoncukulluğundaki Ekonomi bak 
kaliyesi ikinci, yine Kalyoncukullu
ğundaki Artemis bakkaliyesi Uçtincü, 
Qsrnanbefdeki Yıldız kooperatifi de 
dördilncü olmuşlardır. 

Birinciliği kazanan Ankara hakka 
liyesi ,ahibi, birincilik mUkifatı olan 
yUz ltranm elli lirasını Hava Kuru
muna tebemı etmiftir. 

Knnlay için Bir Opera 
Temsil Edlliybr 

Kızı lavın Altmıııncı Yıh 

Jstanbul Amerikan kız kollejinde 
Kızılay kurumu menfaatine buglin 
15 te de Hansel ve Gretel isminde bir 
opera temSil edilecektir. 

·~YURTIAŞ;~ 
~ Ozüm, incir, fındık, giren ~ 
~ eve ilaç girme=. ' 

~ Kilersiz ev, tatsu: yuvar. 
~ j ~ Ev kadını/ Yuvanı tatlılan-
~ dır. . 

~ 
. 

Bol, bol reçel yiyen çocuk, 
~ kuvvet ilacına muhta~ ol- ~ 

Mütehassıs Prost'un ilk Planı 

Fenerbahçe Sahili 
·Çimenleri~ Bezenecek --<>--

Seyahat ve Burs 

Bu Civardaki Evler iki 

Mutlaka Bahçe içinde 
Katlı ve 

Olacak 
işleri Halledildi 

Bir mUddettenberi Ankara.datif' 
lunmakta olan Universite Reırtörl 
Profesör B. Cemil Bilse!, dün şehri" 
mize dönmüştür. 

Kendisile görlişen bir muharrfti" 
mize Universite Rektörü, Ankara.dl 
ki temastan hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

"- Ankara.da bilhassa Universi• 
te bütçesi ile talebenin seyahat balC 
kındald müracaatleri ve burs oıeSI" 
lesile uğraştım. 

F eneryoluna giderken göze kötü görünen ve temiz 
bir düzene lıonulnuuı lazım gelen Kurbağalıdere 

Universite talebesinin sömestr t&A 
tili münasebetile memleket dışına ff 
pacaklan seyahatlere esas itibarilf 
Maarif Veka.Ietince müsaade edil • 
m.iştir. Yalnız bunun için bir tek şart 
vardır ki, o da bu gezilerin profee8'° 
veya doçentlerin nezareti altında 
yapTlmurdır. BUkreş, Atina, Pef:' 
ve Belgrada yapılacak seyahatletf 
iştirak etmek fstiyen talebe adedi 
tefen11at işidir. Bununla yanndan f' 
tibaren meşgul olacağım. Hukuk ı.
lebesinhı lmralr adasına bir seya.h&t 
tertip ederek oradaki asri hapissJlİ 
yi tetkik etmek istediklerini habef 
aldrm. Bu geziyi kolayı~ 

Kalamış ve Fenerbahçe için şehir 
pllnı mütehassısı B. Prost ta.rafın
dan yapılan ve alakadar ma.ka.mtar
ca kabul edilen mevzit plAn, beledi· 
yenin 938 bUtçesile bütün şümulile 
tatbik mevkilne konulacaktır. 

Bu plina göre, Fenerbabçenin de
niz tarafı tamamile çimenlik haline 
sokulacak, Fenerden Kalamışa katlar 
ki saha denizden yemyeşil görüne-

cektir. Kalamıt meydanı genişletile
cek, Kızıltoprak - Fenerbahçe yo 
lunun ~Dişliği yirmi metreye ve 
Kaıamı, - Feneryolu on metreye 

çık~rıtacak, her iki yol üzerine isa· 
bet eden binaların önlerinde bebeme 
hal ellişer metrelik bahçe bulundu
rulacaktır. Binalar ikişer katlı ola
cak, daha yüksek olanlar bu nevi
yeye indirilecektir. Bundan başka 

Fenerbahçe - Kalamış ve civarında 
biribirlerine bitişik bina bulunmıya· 
cak ve evlerin aralarmda da mutlaka 
bahçe yapı:Iacaktır. Planın tatbik 
mevkiine konulmasına kadar beledi
ye Fener ve Kalamışta inşaata mü
saade vermiyecektir. 

Universitede okuyan fakir, isti' 
datlr ve çalışkan talebenin tah!Ulfıl 
rini ikmal etmelerine yardım ~ 
ve iyi derecede mezun olan ayni pıt 
!ardaki talebeye ufak bir fstinatgP 
olmak Uzere tın\Versitede tesis etti' 
ğimiz burs meselesi Vek&letçe de tal 
vip olunmu9tur. 

Mezarlıklar için Talimatname 
Universitenin bütgesinden ayrıı-' 

cak olan 150 şer liralık 25 burst" 
başka Ankarada muhtelif muessd" 
ler, her sene 20 burs vermeyi vs4fC 
mişlerdir. Bu suretle burs adedi "' 
ten 45 e ÇJlmutt:ır. lstanbulda.n bit 
çok hayır sahiplerinin de bu telllff Mezarlara Dilenci 
ş~ı~~ .. la~~.!~!~k edecek~~ 

6irmesi 
Belediye, mezarlıklarla mezarlara 

ziyaret için girip çıkacaklar hak -
kında bir talimatname hazırlamıştır. 
Bu talimatnameye göre, mezarlara 
hiç kimseye ait hiçbir nakil vasıtası 
giremiyecek, mezarlıklarda biç kim 
se çiçek, ağaç koparamıyacıak, hiç 
bir şeyi, hatta mezar taşını bile eııe
miyecek, taşlar ve topraklann üze 
rine çizgiler çizemiyecektir. 

OtUlerint ziyaret etmek istiyenler 
ancak sabah saat sekizden akşam
lan gUn batmcaya kadar mezarlığa 
girebilecekler, bunun haricindeki 
saat'erde meza.lıklara girenler için 
cezaf hükümler konulacaktır. Ziya· 

iki Hırsız 
Yakalandı 

Son on beş gUn içinde Topka.pıda 
Merkezefendi civarını kaeıp kavuran 
birÇOk evleri ve bakkal dUkkinlarmı 
soyan lbrahiın ve Ihsan adında iki 
JıırsIZ nihayet dün jandarmalar tara 
fından yakala.nmışlardır. Karakol ku 
rnandanı Halit onb~, gUphe üzerine 
diln lbrahimi takip etmiş ve kanuni 
yoldan giderek evini aratmıştır. Ara 
;na sonunda lbra.himin evinin tavan 
arasında şimdiy" kadar çaldığı eşya 
dan bifc:oğu bulunanuş ve bunlar sa 
hipıeri olan bakkal Hulusi, Yusuf, nı 
san ve bakkal Etheme iade olunmuş 
tur. lki suçlu adliyeye sevkedilmiş 

terdir 

Yeni Yapllan 

Denizaltllar 

Yasak! 
retçiler, yanlarında köpek, kedi gibi 
hayvan getiremiyecekler, edep ve 
terbiye dairesinde yalnız din! ziya,. 
ret yapıp çıkacaklar, fakat oralarda 
oturmak, gezmek, konuşmak, yiyip 
içmek gibi hal ve hareketlerde kati
yen bulunamıyacaklardır. 

işin en dikkate şayan tarafı me
zarlıkların hiçbirine dilenciler ve 
cenaze ile alakası olmıyanlar katiyen 
sokı.ılmıyacaklardır. Bundan bagka 
mezarlıklarda mez.artaşı dikmek, ta
şın yerini ve mezan değiştirmek isti 
yenler behemehal belediyeden yazılı 
mUsaade alarak bu gibi şeyleri yap
tırabileceklerdir. 

iki Arkadaş 
Yaralanddar 

Doktorlar Jçll'.\ 1tniversttede ~
ca.k olan teklm.Ul kurstan hakkında 
üniversitenin hazırladığı etüt Veltt 
letçe realize edilmiştir. Binaenaıeyll 
bu kuralar da yakında açılacaktır• 

Sivil 
Havacılık 

ve Belediye 
--0--

Zabıta Tallmat11ameıl11• ( 
Hüldimler Konuluyor 

Belediye za.bıtası için yeni bir~ 
limatname hazırlamakta olan~ tı-• 
bir komisyon bu talimatna.me~-.ı 
mammı şehir meclisinin şubat i~ 
devresine yetiştirmek için çatı~ 

Dün BüyUkçekınece asfalt yolu ll tadır. Komisyon havacılığın gUod ye' 
7.erinde bir motosiklet kazası olmuş, güne inkişaf ettiğini düşünerek :ti'* 

ni talimatnameye tramvay, ara ~ 
ilti kişi ağır surette yaraıa.nmıştır. ik tl ~e " otomobil, bf~iklet, motoe e efe' 

Kaza göyle olınuttur: Sultanabmet tobUllerden ıonra bir de. bava 9 t0t' 
te oturan motörcU Süleyman 121 nu leri kısmı katmıya lüzum görınUŞ 
maralı motosikletine binmiş, arkası Bu kısma konulan hükümlere ~ 
na da Kadıköy su Şirketinde çalışan sivil havacılık için mektep &G ... ni!J 
Ruhiyi alarak Çekmece asfalt yolun Baha yapırıak behemehal beledi~ 
da bir gezintiye çıkmı'1ır. Motoeiklet milaaadeaile olacak ve bunlar ~ 

diyenin göstereceği yerde ya.pı!a deJ 
Haraımidere civarında bir virajdan tır. Hava talimleri sabah se~i.S 'fi 
dönerken muvazenesi bozularak teker önce yapıla.mıyacak, gerek ta.Iıll1 r 
lenmiş ve iki arkadaf ağır surette ya gerek uçuş esnasında minare. "6 ~ 
ralanmışlardır. Biraz sonra kaza ha ğaçlam değecek derecede alça 
ber alınmış ve yetişen cankurtaran uçulamıyacaktır. ,,u'-
otomobili ile yaralılar Cerrahpaşa Askeri tayyareler bu taliıll 
hastanesine kaldınlmışlardır. me dıpda kalacaklardır. ~ 

\til(ViAIJ~HAVil 
YURTTA HA VA V AZIYETI 

' 

R iiriftcikl'Dun igs 1 
PAZARTESi __.......... . ...... ~ 

12 aci ay Gün: 31 KaSllll: .: 
Arabi: 1356 Raınl: 1~ 7 
$enal: 16 BirincikAııoıt· 11 

Biitiin memleket birlıaç gün sonra Ku:ılay Kurumunun altmıfıncı 

rJını kutlay~aktır. Kutlama hcuırlıfı i,in AnkaraJa bir heyet 
çalışmaktadır. Raim heyetin ille toplanıa.uu aöateriyor. 

~ maz. ~ 

~ He_r Türk, :erli malı kul- i 
lanmak aav(lfında gönüllü 

~ bir propaııaml""' olmalıdır. 

Haliçteki tezgahla.rı:mızda yapıl 

cnakta olan denizaltı gemimizin Al 
man tezglhlanna ısmarlana.n bir eşi 
nin in.Şaatı ilerlemiştir. Bu gemimiz 
gelecek hafta denize hıdirilecek ve 
on attı ay sonra donanmamıza iltihak 

etmif olacakttr. lstanbulda m.ıf edil 

mekte olan denizaltı gemimiz de on 
altı ay sonra denize indirilecek ve 
makine vesaire aksamının takılması 
na başlanacaktır. 

Memleketimizde hava ammniyetle fula 
balathı, Malatya bavaliıinde ıiıli ıeçmiıtir. 
Trakya mmtakaımda hafif niıt olmu' 
tur. Riizclrlar cenubi Anadolada ıimali 
ıarklden, ıimall Anadolu cenab, tarlddea 
kuvvetle eamittir. 

Şehrimbde Hava 
Iıtanbalda bava çok bulutla seçmlf, ak 

pm üzeri hafif yağıı olmuş, rüzdr ıimali 
prbi istikametinden ıani7ede 5-6 metre 

Günet: 7,22 - ŞOtle: 12'.s 
ikindi: 14,31 - Ak,am: ı:;,. 
Yatsı: 18,22 - Imılk: ,_, ______ ,___ ~ 

anamda eamittir. Saat 14 te u.a 19, ~ 
~4 ., milimetre idi Sıcaklılı: en c;ok . 

~ . . . t~· 
u 8,.6 aantiırat olarak kaldedıltıUI 
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Et Meselesi 

Japonlar, 
kanahnın 
Planlarını 

Panama 
Askeri 
Yapıyor 

r DünJ1a Gazetelerinin 
L Birin_!! SaJ1la Ha~erleri 1 

[Yazan: B. FELEK] 

.E\•et, memJeketin yetiştirdiği ea 
mebzul gıda maddelerinden olduğu 

d' londra, 19 (TAN) - Resmi ve siyasi mahafil, Uzak Şark ha
. -ıe)erj üzerinde ehemmiyetle durmakta devam ediyorlar. İngiliz 
~adamları, Japonyanın cenubi Çine uzanması ve bilhassa Hong 
• 0ng'a ka111 bir harekete giritmeai tehlikesine kartı hükUm.etin 
fırndiden ciddi tedbirlere ba,vurmasını istiyorlar. • 

Milli Müdafaa ve Hariciye Nazırlarile Batvekilden mürekkep 
~!ln kabine komitesi yarın toplanarak Uzak Şark meselesini tet
ilt edecek ve çarf8D1ba günü toplanacak olan kabineye bir rapor 

-.erecektir. 
Son haberlere göre, Japonlar yarın Hong-Kong civarından 

'-ker çıkaracaklar ve bu asker Kantona yürümek emrini ala
~1r. 
bir J\ınerikadan gelen haberlere göre, , -

llıebus Amerika askeri makamla- _ - .:.. Ki SA 
~ 'Verdiği bir raporda, Japonların 
~ ilıaına kanalı civannda şüpheli ha
aa iteUerde bulunduğunu bildirmiştir. 
lııı l>orda bu tahrikata karşı tedbir a

HABERLER 
• Almanyada çavdar ve buğday 

1 
samanından sun'i yün imali için bir 1 ~ 'nası istenmektedir. Bu rapora gö- I 

lıt.' Japon zabitlerinin idaresindeki ba 
~ gemileri kanalın askeri bakım

şirket kurulmuştur. ı 11 

• Almanya ile Felemenk arasında ' :: 
l I doviz meselesini halleden bir sene 
I müddetli bir mukavele imzalanmış ' il 

tır. Amerik~ i~~ Yugoslavya arasuıda 
1 li 

il da böyle bır ıtılifa varılmıştır. 

~ Planlarını hazırlamaktadır. 
9\ ~erika hükumeti, Japonyaya kar 
lb~~terek bir deniz nümayişi yaptl
.~a katiyen taraftar değildir. Ja
~- lınparatorunun, Amerikanın Çin 
bıı.(i ınenfaatlerine dokunulmıyaca
lh.'. dair B. Rooselvete teminat ver
"qjt bekleniyor. 
~erikanm Tokyo sefiri, Japon hü 
lltı etine Pa.nay hadisesi dolayısiyle 
Qo llei bir nota daha vermiştir. Bu 

ta birincisinden daha şiddetlidir. 
~ ~ Qlk sulhsevenler cemiyetinin 
İlıtıessilleri Japon mallarına karşı 

~e:ıikada boykot yapılmasını hü
~etten istemiye karar vermişler-

Harp haberleri 
~~angha.y. 19 (A.A) - Taihu, gölü
~ ~nubundaki yeni Çin hatbnm 
~ ~'h .. (\n't'ff'" Q.:'h - ı.ıq;,.n•,. ll ıgı ogrenumeKtedir. Şanghay-
~~ Tcheou yolunun füıtilndeki Ja
~ ileri kollarının dün Tching -
w, en - Si'de ağır zayiatla geri püs
'lll'tUJdükleri bildirilmektedir. 

Nankinde Çin aakerleri 
~~angbay, 19 (A.A.) - Japon or
)et u namına söz söytemiye salahi
lııe tar bir zat, Nankindeki tathir a
~lı. liyesine devam edilmekte oldll$u 
~~fakat henüz emniyetin teesils 
tıı- eı:niş bulunduğunu beyan etmiş
~~ nu zat, şehirde henüz 20 bin 
~it askeri bulunduğunu ~c başıbo
~~arın fevkalade faaliyet göster -
Ş te olduklannı ilave etmiştir. 
~ artghay, 19 •(A.A.) - Bir Çin 
~ !)ıbaında.n bildirildiğine göre, Ja 

~ı.... generali Doihara geçenlerde 
~·;aıı Çin cephesinde maktul düş 

ttUr. 

• Haiti ile Dominlk arasında ye 1 1 
~ : niden silahlı çarpışmalar baolamıştır, ' 

"' Amerikanın Londra sefiri. B. 
Bingham Amerikada ansızın ölmüş 11 

tür. 
* Lehistanm Gdynia limanı bu sene 

geı;on seneden yüzde 17 nfspetinde 
fazla iş yapmı3tır. 

• Inciliz -. Amerikan ticaret an 
'

1 

laııması iı;in bir _lntiliz heyeti Ame • 
' rikaya gitmcktedır. 

I• -
-- - ·--

Hükumetçiler 

On Kasaba ile 
600 uf r Aldıldr 

Madrit, 19 (A.A.) - Beş günden 
beri Teruel cephesinde cümhuriyctçi 
ler tarafından yapılan taarruz cüm
huriyet kuvvetlerinin mükemmel bir 
surette 'hazıranlmış olduklarını mE>y 
dana koymuştur. 

Teruel'e bir noktadan ha 
reket etmiş olan climhuriyetçiler on 
kasabayı işgal edip 600 esir ile mü
him miktarda harp malzemesi aldık 

tan sonra şehri taınamile muhasara 
etmişlerdir. Şehrin en mühim müda 
faa. mevzii olan Muela dün saat 16 
da cümhuriyetçiler tarafından zapte 
dilmiştir. 

Cümhuriyet tayyareleri asiler ta
rafmdan gönderilen takviye kıtalan 
nm yaklaşmasına mani olmuşlardır. 
Hükumet topçu kuvvetleri bütün 
şehre hakimdir ve şehrin şimalinde-

ki bütün istihk8ımları döğmektedir 

FiLiSTiN MISIR 

• halde sun'i birtakım sebeplerle halka 
pahalı satıJmaktadır. Bu pahalılık ts-
tanbul f)ehri gibi yurdun em kesif 
halk tabakasını barındıran bir yerin
de cın yüksek dereceli bulmakta ve 
şehir içinde de mahalle \'e semt iti
bariyle &§ağıdan yukarıya doğnı gi-

Arap Çeteciler 
Karakol Bastllar 

Kudüs, 19 (A.A.) - Otuz kişiden 
mürekkep bir çete, Taybb kasabası 
polis merkezine girerek bir tenkil 
seferine iştirak etmiş olan bir polis 
memurunu. istemişlerdir. Çete efra
dı, bu memuru hemen tepeliyerek öl 
dürmüşlerdir. 

Çete, bundan sonra bütün polis 
memurlarını silahlarından tecrit et
miş ve kendilerini tethiş hareketine 
iltihak etmedikleri takdirde ölümle 
tehdit eylemişlerdir. 

Şeriada petrol borusunda yangın 

çıkanlmış, Kudüs ile Hebron arasın 
daki telefon hatları kesilmiştir. 

AVUSTURYA 

iktısadi Kalkınma 

için Bir Rapor 
Londra, 19 (A.A.) - Avusturya 

tarafından verilen ve Tuna 'fnemle
ketleri kambiyolarının istikrarı ile 
ihracatlarının inkişafını istihdaf e
den bir proje Londrada tetkik edil
miştir. Bu proje, Tuna memleketleri 
tarafından kambiyo murakabelerinin 
ilgasına dair itilaflar imza edileceği 
hakkında Viyana tarafından yapıla 
cak bir vait mukbilinde Ingiltere ve 
Fransanın bulunacaklan ihracat i!e 
Avusturya parasının istikrarını te
min etmeyi istihdaf etmektedir. Tu
na memleketlerinin Fransa ve tn
giltereye ihracat yapmaları da bu 
meyanda talep edilmektedir. Proje
nin kabul edilmesi ihtimali pek az
dır. 

ALMANYA 

Bir Paris Mebusunun 
Berlinde Temasları 

Berlin, 19 (A.A.) - Paris mebu
su ve Fransa - Almanya komitesi
nin reisi B. Scapini bugün Alınan 

eski muharipleri tarafından verilen 
bir öğle ziyafetinde hazır bulumuş -
tur. Mifü sosyalist partisinin birçok 
delegeleri resepsiyonda hazır bulun • 
muşlardır. 

YUNANiSTAN 

Kral Seyahatten 
Atinaya Döndü · 

Atina, 19 (A.A.) - Kralın treni 
Belgrattan Atinaya sa.at 21,30 da 
varmıştır. Kral istasyonda hükfunet 
erkanı ile Ingiltere, Fransa, Italya 
ve Yugoslavya elçileri tarafından se 
lamlanmıştır. Halk, kralı coşkun te
zahüratla karşılamıştır. 

B. FAenio B. Delbosla görüşmek 

üzere Pu.rlse gideceği şayialarını Lon 
dra tekzip ediyor. 

FRANSA 

Kral, Kabinenin 
• • • 
istifasını lstıyor 
Kahire, 19 (A.A.) - Eski niya

bet meclisi reisi Prens Mehmet Alinin 
bütün barış teşebbüslerine rağmen 
saray ile hükumet arasındaki gergin 
lik devam eylemektedir. 

Kıpti partiliği neşrettiği bir mek -
tupta kıpti ckn' liyetlerinin sarsılmaz 
bir sadakatle bağlı olduklarını ilan 
etmi§tir. 

Reuter'in öğrend iğine göre, siyasi 
buhran önümüzdeki hafta Nahas Pa 
şa kabinesinin Krnl Faruk tarafından 
istifaya davet edilmek suretiyle hal
ledilecektir. Kral, henüz mebusan 
meclisi reisi Ahmet Mahirden kabine 
yi teşkil etmesini istememi§tir. 

ROMANYA 

Mebus Seçimi 
Bugün Y apıhyor 

Bükreş, 19 (A.A.) - Mebusan in
tihabatı yarın yapılacaktır. Müntehip 
ler bir dereceli umumi ve gizli rey 
usulü ile 387 saylav seçeceklerdir. 

Hükumetin liberal partisi eski baş 
vekil Vaida ile yine eski Başvekil Yor 
ga'nm gruplariyle bir intihap bloku 
teşkli etmiştir. 

Muhalefet partilerl arasmda da en 
mühimleri olan Maniu'nun köylü par 

B D 1 b tisi ile eski demir muhafızlar ve ka-• e o s tolik partisi mukabil bir blok teşkil 
eylemiş buıunuyorlar. 

PariseDondu irALYA 

Alkıslandı 
' Paris, 19 (TAN) - Hariclye Nazı-

n B. Delboil bu sabah bu.raya döndü, 
ı.:.c._,;,-o.u.ı .... lıolu.\,..ı.M\ ülı b.ülfo tara-
f mdan alkışlar arasında "yaşasm 

Delbos, y&5asm sulh! .• ,, nldalarlyle 
karşılandı. 

Gazeteler, hep Delbos görüşmelerin 
den bahsediyorlar .Journal gazetesiııiıı 
muharriri Sa.int - Brlce, Pragda lngi
liz noktai oazannın esas itibariyle 
kahul edlldiğiınl, birtakım feda.ki.rlık
lar göstererek Almanyanm bir sulh 

1 
~nsurrı haline getirilmesi tasarlandı
gmı yazıyor. 

Excelslor gazetesi de. Delbos gö
rüşmelerinin müspet neticeler venniŞ 
olduğoou bildıriyor. 

"Epoque,, gazetesi şöyle yazıyor: 
"B. Delbosun seyahati, Fransa ve 

müttefiklerinin muhtemel tehlikeye 
karşı koymak hususunda sıkı surette 
biribirlne bağlı kalmakla beraber bü
tün komşuları ile iyi münasebetlerde 
bulunmak temayülünü beslemekte ol 
duklarını gösterecektir. Şimdi söz, 
B. Hitler ile B. Mussollni'nindir.,, 

Eski Bel~ika Başvekili 

Romada Tetkikler 
Yapıyor 

Roma, 19 CA.A.) - B. Van Zee-
land'm Milletler cemiyetinin ma.lf 

ve iktısadi komiteleri yerine kaim 
beynelmilel bir teşekkül ihtası mak 
sadile, Fransa, lngiltere, Amerika, 
Almanya ve ltalya arasında iktısadi 
bir konferansı içtimna davet tasav
vurunda bulunduğuna dair olan ha
ber dolayısile Havas ajansı muhabiri 
böyle bir haberin hakikate mutabık 
olmadığmı beyan edebilecek bir vazi 
yette olduğunu bildirmektedir. 

AMERİKA 

Silah Yarışında Yeni 
Siparişler Veriliyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - SalB.hiyet 

tar bir membadan öğrenildiğine göre 
Los Angelcs'te iki tayyare fabrikası 
Brezilya hesabına derhal 30 tayyare 
yapmak üzere sipariş almıştır. 

den ayn bir fiyat dalgası göze ~ 
maktadır. 

En ku\"\"etJi ,.e lüzumlu bir gıda 

maddesi olmak itibariyle etin ucuz 
veya pahalı oluşu halkın maişeti ve 
şüphesiz sıhhati üzerine doğrudan 

doğruya tesir eden bir hidisedir. 
Anzi sebeplerle fiyatı aacak bet 

kuru:; oymyabilen et Nasrettin Boca 
fıkrasında olduğu gibi bazı sınıf hal
knmz i~in ancak kebapçı dükkii.nla.n
nın dumanma ekmek tutularak çeş

nilenen bir madde haline gelmiştir. 
Daha ilk adnnında hayat pahalı

lığı ile mücadeleye karar \"erdiğinl 

müjdeliyen Başvekilimiz Celil Bay., 
nn bugünlerde eti herkesin kesesine 
elverişli bir fiyata indirmiye ~şU- • 
ğmı biliyor ve her tuttuğu işte oldu
ğu gibi bunda da muvaffak ola.ca.ğm
dan emin bulunduğumuz için cidden 
sevmiyonız. 

Jstanbulda etin pahalıhğma. sebep 
o1an §eyler arasında sayılan mezba. 
ha resmi gerçi diğer vilayetlere mr 
zara.o yüksek ise de mezbaha J'e8IDl 
,·ermiyen, Bostancı ve Çekmece gibi 
yerlerde de et 40 kuru.~ta.n aşağı .,. 
tııamadığllla göre et pahalılığmm 
mezbaha resminden ayn sebepleri ol
duğu, hatta bil'ÇOk mutavassıt elle11-
den geçmesi de bu sebeplerin ba§Jı,. 
cası bulunduğu söylenmektedir. Bir 
kere işi ciddi surette incelmniye ka
rar \'erince, htikfuneti.n bize ntsbetaı 
ucuz et yedinniye mm-affak o~ 
oa. şüphe etmiyor.uz. 

Y alruz bu münasebetle meZbabayc 
ait bir noktaya el koymak istiyorum. 
Her esnafın olduğu gibi kasap esııa.
fmm maalesef pek te iftiharla söyle-
nemiyecek hünerlileri vardır. Batta 
birçok k88aplar bunu zenaatlıı bir b 
bı telikki ederler.Bu hüne.rin b86hC881 
keçiyi koyun, karamanı dağlıç, dişiyi 
erkek diye satmaktır. Bizde et almak 
hünerinin Türkçesi kasaba aldeııma.. 
mak ile tefsir olunur. Bu sözlerimden 
dolayı kasaplarm bana kızacaklarmı 
zannetmiyonım. Çünkü onlar bunu en 
tabii bir hareket telakki etmektedil'
ler. 

Şimdi kasap esna.taun ticaretUld 
ahlik t.elakldlerile uğraşacak değllls. 
l~lerinde bu telikkllerı tamamen te
miz hale getirmiş olanların adı (pa-
hac.ı) ~ktığına göre, esna.im bugün
kü vaziyet.e btribirinden görerek dtif
tüklerine hükmetmemek te kabil de-
ğildir. 

işte bu yuımla ben kasaptan mlit-
tttllerlni aldatmak ayıbmdaıı ve JDÖI 
terilerl de kasaplara aldanmak teh
likesinden kurtannak için ~ 
dan bir hizmet istiyeceğim. Bu biz.. 
meti mezbaha evvelce yapıyorken 
sonradan bilmem ne sebeple ~p-

JQPon fabrikaları yanıyor 
~~t\ghay, 19 (A.A.) - iyi malu 
ıı~ .~an bir membadan öğrenildiği 
~· g~re, Tsingtao'da vaziyet çok va 
)~l'. Birçok Japon fabrikalarında 
~~ Çıkarılmış olduğu söylenmek 
~ ~alfim olduğu veçhile Japon
~ 'rsingta.o'da yatırılmış mühim 
ta~Yeleri ve bilhassa bir çok iplik 

Jspanyada Kim KazanaCak? 
hesiz nizama uygun bir ~kilde- u ... 
dan va.zg~mlşti. 

Mesele §odur: 
Ben et almak istiyorwn. La.kin ne 

bir kasap, ne a.~ı ne de bay~ 
Kasaba gidiyorum. Knırcık diye ba
na keçi veriyor. işte ben b1Hlun önö
ne geçilmesini istiyorum. ~ kaıarı vardır. 

~tıliı llg~ay, 19 (A.A) - Tsingtau'da 
~eti etin ateşledikleri Japon müesse
~:Yannıaktadrr. Harap olan mü
"i~ er arasında sekiz dokuma fab
lııı el~ 'Vardır ki, bu fabrikalarda yir 
bitı ttı. l't .bin amele çalışıyor ve 416 

ektk işliyordu. 

-- oı-----

't ayyareye Karşı 
Balonlarla 

~İidafaa Hatları 
le!'itı ndra, 19 (A.A.) - Bazı gazete 
'~mı :YB..zdığına göre, düşman hava 
~t arına karşı sabit balonlara is
tle a ~eden nıadeni ağ levhaları yeri 
~lrrı.:12 binlerce sabit balon kulla
~t'aflnd hava müdafaası eksperleri 
ıtuht an derpiş edilmektedir. • 

bağlan elif uzunluklarda kablolara 
~ltıiıı. acak olan balonlar hakiki bir 
ltu,!lıa 0rtnanı teşkil edecekler ve 
~lua.rı:ı n tayyareleri bunlara çarpa -

lT. 

S on günlerde ispanyanın harp 
cephelerinde caahhk eserte

rl görünüyorsa da ispanyada harp 
mevsiminin bu sene de g~tiği ve 
ciddi hadiseleri gelecek bahar ve
ya yaz mevsiminde beklemek. l&zım 
geldiği anlaşılıyor. 

Son zamanlarda ispanya· as1Ie
rioin muvaffak olaoağı tarzındaki 
iddialaıı.n sıklaştığını görüyoruz. 
Sebehi: CUmhuriyet ordusu.nun in
tizamsız, hlikümetin vahdetsiz, hal 
kın rahatsız '\'e gıdasız olduğuna 
da.ır asi mohafilin yaptığı şayia

larclır. 

Halbuki Cümhuriyet hükfımeti
nin büyük ve kuvvetli bir ordu 
yarat.mıya muvaffak olduğu bu 
ordunun bütün cephe)i, hiçbir sar
sıntıya uğrama<~an tutmasmdan 

da aıılaşıhyor. Cümhurlyet bükô
metlntn aynlıklar içinde ytizdüğü

ne dalr Uert sürülen Jddialann da 
doğru olmadığı söylenebillr. Bilakis 
ispanyadaki halk cephesi bugün 
her zamandan fazla kuvvetli görün 
mektedir, halk cephesine müza
heret eden halk ise eşi görülmemiş 
metanetle Cümhuriyet hükômetinl 
takviye ediyor. Gıda meselesinde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f YAZAN: ÖMER RIZA DO~RUL · i 
! .................................. t••·················· 

birtakon güçlüklere tesadüf edil
diği muhakkak olmakla beraber 
halk tarlalannı ekip blçmlye de
vam ediyor ve herşeyden fazla or
duyu beslemiye ehemmiyet veri· 
yor. 

Bundan Cümhuriyet; hükumeti
niıı bir sarswtı g~lrmediği, belld 
hükfımet tarafından göst~rilecek 
mukavemetin daha fazla şiddetle
neceği anlaşılıyor. 

B una karşı son zamanlarda iki 
taraf aras11ula sulh müza.. 

kerelerl yapılması Uıthnalio.den • 
bahsedilmiş ise de hökfunetln böy· 
le bir teşebbüste bulunmadığı ve 
bu11Hlmak istemediği de sUratle 
tavazzuh et;ıniştir. 

Bir aralık ispanyanın da, lrla.n
da gibi, iki hükfımeti ihtiva etme
si düşünülmüş, bımun lspanyollara 
istedikleri hükumeti ~mek im
kanını \'ereceği ileri sürülmüş, hat
ta lngiltere ile Fransanın ba.5ka 
memleketlerle birleşerek bu yolda 
taftMUtta bulunmak üzf':re oltfak-

lan iddia edilmiş. fa.kat soma bu
nun da aslı çdanamı§tı. 

Bütün bu aoktalarda.n sonra 
mevzuu bahsedilecek bir nokta, bü 
tün bu dövüşme ve boğuşmanın 
sonu oe olacağıdır. 
Şu kadar zamanda.nberi harp. 

de\•am ediyor, koca bir memleket 
harap oluyor ve halk kırılıp dökü
lüyor. 

Bu maceranın sonu ne! 
Fakat bu suale sarih bir cevap 

verebilecek bir kimse yoktur. Ve
rilebilen biricik cevap, hadisenin 
beynelmilel \'aziyete bağlı olduğu
dur. Halbuki bugüne kadar Alman
ya veya ltalyamn, bilhassa ltalya
nın ispanya meselesbıJ büsbütün 
benimsiyeooğinl ve burada tam 
mi.nasiyle taarnızi bir vaziyet ala 
caklanru ~österen l>ir emınare yok
tur. Bu iki devlet en had tee..a'\fu 
siyasetini takibe karar verecek o
bırlarsa o zaman işler değişir \'e 
ispanyada Ciimhuriyet hiikfımeti

nin mukadderatı !ltipheJi mahiyet 
alrr. 

M eseli., bu iki devletin donan
maları, Almeria'run va.ktiy

Je bombardımanı gibi Valensiya ve 
Barselonayı bombardıman edecek, 
Yahut hava kuvvetleri Cümhuriyet 
§ehirlerlne a~ ve ölüm yağdıra
cak olurlarsa o zaman ispanya 
Cü.mhuriyetinio son bnlacağma 
hükfnetmek mümkün olur. Ancak 
lngUtere Ue Fransanın müsell8.h 
müdahalesi bu felaketin önüoü ala.
bilir. 

ltalya ile Ahnanyanm ispanya 
i~ine bu şekilde müdahaleleri ise 
§Üphe yok ki beynelmilel yepyeni 
bir vaziyet doğurur. 

Böyle bir ihtimal buJunmadığı 

takdirde Franoooun kati bir zafer 
kaza.nacağını, ve bu kati 7.af erin 
lspa.nya meselesini halledeceğini 

tahmin etmek doğru olmasa ge
rektir. 

İki ta.raftan birinin de kati bir 
zafer kazaruuoak meseleyi hallet-

mesi bugllnkü şerait dahilinde 
muhtemel olmadığına göre zafor
siz bir barı~ temini <ıihetine gidil
mesi muhtemeldir. Fakat bunun da 
ns zaman tahakkuk edeceğini söy
lemek kimsenin elinde değildir. 

Evvelce mezbaha kestiği etin üze. 
rine (lm'lrcık. karamao, dağlıç, keçi) 
diye damga vururdu. Bu damga o r.a.
man halkı aldatmaktan koruyordu. 
Şimdi ise yalnız etin Karaağaç mez. 
babasında kesildiğine dair bir dam
gadan ba.ska bi~ey yok. 

Sorarsanız mezbahanın sıhhi et 
kesilen bir yer oldu~runu, damg&Dlll 
da ka!:.ak et kesilmesine mani olmak 
için vurulduğunu, yoksa mezbahanın 
keçiyi koyundan, karamanı kıvırcık· 
tan a),nn&k nzifesi olmadığını söy
lüyorlar. Belki doj;rru laf anuna her 
yediği et: lçbı mezbahaya 10 kurut 
,·eren şehir halkına bu kadarcık bir 
iyilik ~ apmak pek ağır bir hizmet 
olmasa gerektir. 

Dediğim gibi eV\•elce karamana ka
r&lnan, lmıreığa kwırcık diye dam
ga vurulmasından vazgeçilmesi için 
bir taraftan tabii bir r>ikiyet oldu. 
Şüphesiz ki: 

- Efendim! Etlerin üstünde ne 
cins olduğunu ı:örerek nldanmaktan 
kurtuluyoruz. Biz huna ra7J değiliz. 

<Arkası 10 uncuda) 
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~ahkemelerde 
1 ' 

Davulcu Mustafa 
Mühendis Rolünde 
Yakayı Ele Verdi 

iki Mahkemede 
iki Kere 

Ceza Yedi 
• 

DUn Haseki civarında hJç yUzUn· 
den bir kavga olmuş ve hldisede 

Davulcu Multafa adında bir adam dün Orta.köyde emlik ahip- bUtUn mahalle karışmıştır. Haseki-
de kahveci Ahmet, meslektaşı Ali 

!erinden Hüseyinin evinin kapııını, anahtar uydurmak ıuretile Haydar ve Yaşarla bir mUnakaşaya 
açmıt ve kapı civarında bulduğu bir palto ile tık bir manto ve tutuşmuş ve mUnakaşa alevlenerek 
kıymetli bir bastonu alarak aavufmuftuf. hakarete, biraz sonra tehdide kadar 

Davulcu Mustafa ağır paltoyu sı~ , - vanntftır. Kahveci Ahmet, arkad~ 
tına geçiriş ve bastonu da şakırdata 8 • R k b f lanna: 
şakırdata sokakta giderken bekçile- lT e Q e - Beni kızdınrsaruz, şimdi ikini· 
rln nazarı dikkatini celbetmiştir. M •• k zl de burada vururum, demiş ve va-
Bekçilerle davulcu Mustafa arasın· UnQ QŞQSl ka mahalline yetişen iki komisere de 
da şöyle bir muhavere geçml§tir: 11.6 hk d hakaret etmiştir. 

Bekçiler - Sen kim.sin? lr.lQ eme e Ahmet, dUn cUrmU meşhut işelri· 
Davulcu Mustafa - Mühendis Ah Eskiden vatman olan, şimdi de ne bakan Sultanahmet birinci sulh 

met Cevat(!) otobUs biletçiliği yapan Mustafa a· I ceza hlklml Reşi.din huzunına c;:ıka-
- Elindeki manto kimindir? dında biri, Fatihte vatman Fuadın nlm19 ve vaka etrafında 11 şahit din 
- Siz ne karışıyorsunuz! Kimin· idaresindeki tramvaya. binmiş ve es- lenllrniştir. Neticede hlklm, kahve· 

Be klmin. ki arkadaşı olan vatmanla dereden cilere halraretten dolayı Ahmede 10 
- O halde karakola kadar teşrif tepeden görüşmiye başlamıştır. Söz, gUn hapis ve 38 lira para cezası ver 

ediniz. bir aralık otobüs - tramva.y reka· mit ve zabıtaya hakaret suçun~an 
Bu son s6z üzerine mühendis Ah· betine geçmiş, eski vatman da bu- da nöbetçi asliye ceza mahkemesıne 

met Cevat (!) derhal tabanlan kal· günkü otobüs biletçisi arkadaşına: aevketmlştlr. 
dırmı:ş ve kaçmıya başlamıştır. Bek - Otobüsler çok ka.zrmıyor, bu gt Haseki civannı biribirine k~:an 
çiler davulcuyu korkutmak için si· dişle Tramvay §irekti top atacak, Ahmet, bir mahkemeden çıkıp dıgcr 
lihlannı çıkarıp birer el ateş etmiş iflas bayrağını çekecek! mahkemeye girmiş ve orada da za
lerdir. Dawlcu mermilerden saltın· Tarzında latif ede bulunmuş ve bu bıtaya hakaretten 8 ay 10 gUn ceza 
mak için yere yatmış ve bu sırada na hiddetıeı'.ıen vatman, arkadaşına yemif ve derhal tevkif edilmiştir. 

Bu Akşam Sı:tkE:trye1. Sinemasrın • 
~;:~::;0:~~~!11!l'a111i~:i M AR LENE D i ET R i C H 'in ~e~~:u;::ı:r:uın 

Istiaba kafi gelmiye cektir. Çühkü; bu mevsimin ikinci büyük zaferi olan 

ve ROBERT DONAT Kızıl ı·zdı·v· ac Fransızca şa.licserlnf g6!'' 
ile beraber · çevirdiği . . . . miye koşacak ve tak~ 
nazarlarile seyrederek candan alkış lıyacaklardır. Rus iJ;ıtilili zamanında cerey~ eden bilyük bir dram, ba1'~ 

ve ihtiraslı bir aşk, muazzam bir temsil. .. YerlenniZi evvelden aldırınız .Telefon: 41341 

SEZAR . BORJi·v A 
Türkçe Sözlü Tarihi Muazzam Film ----- Sine 

• v!'k~~da SilI~~r ması 

Cop~e'nin eseri Mevsimin ilçUnçü Fransızca silper filmi, François 

MIJC·RiM 
PlERRE BLANCHARD MADELEINE· 

-
OZERA Y ve MARGUERlITE MORENO 
nun muhteneın temsillerini takdim edecektir. 

ROBERT TAYLOR'un --Yalnız mtikemmel bir jönprömiye değil, ayni zamanda canlı, hareketli 
ve hissi bir a.ktör olduğunu isbat eden bLr film. 

IKDSIKANÇLDIK 
BA.RBARA STANWYK ile bera her şevirdiği bu müstesna film 

OnUmUzdekl perşembe akşa~ SARAY Sinemasında başlıyor. -

llugiinkü program: 

. JSTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: V' 
. Saat 12,30 Plakla Tiirk muıildı.t.. 1 )lf 

Havadis, 13,05 Plakla Tiırk musikiıı. 1 

Muhtelif plik neşriyatı, 14,00 Son.etti" 
Saat 17,00 inkılap dcnıi: Univ c,ıt 

den naklen Mahmut Esat Bozkurt rJ 
fmdan, 18,30 Plikla dans musikisi,~ 
Çocuk tiyatrosu (Tiltil ve Mitil , ' 
kut peıinde), 19,30 Çocuklara masal• tJ 
yan Nine, 19,55 Borsa haberler~'. 30;_, 
Rifat ve arkadaştan tarafından Turlt ~ 

yetişen Polisler tarafından kıskıvrak "defol!,, diye hitap etmiş ve Şehza.· 
yakalanarak Beşiktaş sulh ceza ha· debaşmda başlıyan kavga Baya.zıt 
kimi A vnlnin huzuruna götilrUlmUş polis merkezinde sona ermiş ve ora
tUr. Davulcu Mustafa, h!klm tara- dan cUrmU me,hut mahkemesine tn 
fmdan tevkif olunmuş ve cUrmU me3 tlkal etmigtir. Neticede tramvay ve 
lıut mahkemesine sevkedilmiştlr. otobüs rekabetinden çıkan bu dava, 

Vedat Uşakhgilin ....................................... ~ 
BOYOK AŞK FiLMi 

· sikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ha~ 
p0ru, 20,33 Omer Rıza tarafından a ' 
söylev, 20,45 Belma ve arkadaılal'I ııs' 
rafmdan Türk mu11ikiai ve halk .. , 1 
rı, (Şaat ayarı), 21,15 Radyo fo~.ılf 
pera: Maruf Stüdyo orkeatası refaP':. 
22,15 Ajana haberleri, 2230 Plikla -;: 
lat1 opera ve operet parçaları. 22,SO -
haberler ve ertesi gilnlin programı, ıs, 
Son, 

her iki tarafın birlbirine baka.ret et· 
mesi yilzilnden wkut etmi.ştir. 

Cenazesi Dün 

lhtifalle Defnedirdi 

EN ANKARA RADYOSU 
EN HiSSi GöNUL MACERASI OGLE NEŞRiYATI: , 

B il Y 
'
: i k Saat 12,ao-12,so Muhtelif plik ~.fi 

tı, 12,50-13,15 Plik: Türk musikill fi 
halk şarkıları, 13,15-13,30 DaJıill Hcikimin Palto ve 

Şapkasını Çalmıı 
~undan bir müddet evvel bir hır

.sız, Yeniköy hakimi Bay Cevadm 

Tiran Elçiliğimiz başkatibi Vedat harlc! haberler. • Ç Uşaklıgilin vefabnı bUyük bir tees· KLARK GABLE A k AKŞAM NEŞRiYATI: .,v B 1 r ocuk sürle haber vermiştik. Şehrimjze ge· .:::::::!. Saat ıs.30-ı9,35 Plik neşriyatı. ı "° 
yU 

d ~e ~ -19,00 Inıilizce don: Azime Jpek. 19•,J 

Baba..ı'1 sını Vurdu tirilcn cenaze için dün Bakırkö n e MYRNA LOY 'un • . -Türk musikisi ve halk prkıları (1' 45 

• evini soymuş ve sonra yakalanarak 
mahkfun olmuştu. 

merasim yapılmış ve cenaze Kartal· Bugüne kadar yaptıktan 7N NEFIS FILMDlR. bule Çakar ve arkadaşları) 19,so-19y 
Biga, (TAN) Araba alanı köyUn- tepe mezarlığına ihtifalle defnedilmiş 1 Saat ayarı ve arapça neşrlyat, ı9.4 t1r 

• Evvelki gUn de hAkimin, kuştan· 
na bakmak Uzere tuttuğu Neşet a
dında bir genç, Mkimin paltosunu, 
şapkasını ve sairesini ça.Jarak savu3 
mu,tur. Neticede Neşet yakalanmış 
ve cUrmU meşhut mahkemesine sev· 
Lkedilmiştri. 

de bir çocuk, babasını vurmuştur. tir. Oğle vakti yapılan cenaze ihtifa- Yakında M E iL .E K ' te . 20,15 Türk musikisi ve halk şar1'ıl') 
Taf ·ı ~ t d linde kıymetli gencin babası muhte· (Hikmet Rıza Seııtör ve arkadatl,r~ 
~a~~: ·--------------------------~ ~.ı~~~N~~~~~b:S~~ Beş çocuğu olan Sadrk oğlu Ah - rem edibimiz Halit Ziya Uşakhgil, nuımaııı, ·20,30-21,00 PI4kıa dans lljs 

met, köy içinde uygunsuz bir kadını bUtlin akrabası, dosttan ve tanıdıkla- IDRTUGRUL SADl 1 ÖL Ü M lriıi, 21,0o-21,15 Ajanı haberleri, ıı 
metres tutmuo ve yuvasından ayrıla rı, edip ve ı:ıg;,.lerimiz ve gazeteciler rEK TIYATROSU 21,55 Stüdyo salon orkestrası, 

~ n.u.w~uy \;:,uıı::yyaJ .c.uı ı:ıc:ut:yı llIUIA:'\.d.YU. uu ........ ....u1.Au.u • ... v .... uw•• "-• • -- --· ....... 
rak o kadının evinde yaşamıya başla hazır bulundular. Cenaze saat btrde Sineınasında beri Sirkecide' Çakırın Kırathanesi 2 - Massenet: Menuct et Cavott, 
mıştır. ÇocUklan bu hale tahammUl Bakırköyde ça-ı camiinden kaldırıl- 1 1 1 3 - Paul Lincke: Loncle Ficht, U" 
ed k b b 1 tre . i ·'ili' Bu gece naıni e tanınmış o an . ve son sene er ' 4 _.Tschalkowsky: Andante Cantab,.. 

emiyere a a arını me sın n e- dı ve ebed·ı medfcnine konuldu. Cena- I b Id ·· · • · t·saı l b"l y• · dö BRAVO REJISOR stan u a numuncı ım ı o a 1 e Saat 21,ss-22,00 Yaymkl program 
vinde bulmu§lar, kendi evlenne n zeye bı"rçok çelenk gönderilmicti. Ih- k'ld • · k be · d'"kk~ 

L•• 9• H•dd t "' ========== cek bir şe ı c asrı ıŞ em cı u a lstikHil Ma1"11, ~ 
UzumSUZ lr 1 8 mesini rica etmişlerdir. tüale aehrım' 'ız Arnavutluk konsolos.- 1 ah b bul ~ "' dostlarımız şahsen evimize kadar ge - nm s i i unan --------------

Ahmet kızarak: luğu mensupları da iştirak etmişlerdi. 30 Liraya Patladı ,,_ Bana karışmıya hakkınız yok. diler ve birçokları da zavallı ya\.TU· 
Defolun gidin,. diyerek çocuklarını Ufalrlıgil aileıinin tefek/türü muzun ebediyete teşyü rasimesine iş-

Kazım adında birisi, dün Sultanah tekdir etmiş, bunun üzerine 16 ya.gla TUrlU uzun emekler neticesile şah- tirak etmek zahmetini ihtiyar ettiler. 
mette bakkal Nlzımın dilkklnma ı 25 tim nı ğu d k" nnda Sa t, san uzu u n a 1 smda memlekete birçok hizmetler ifa Bu teselli kaynağı çok samimi alaka~ 
gitmiş, veresi ye olarak bir şişe rakı bıçağını çekerek babasının böğrüne edebilecek kabiliyetler vUcude getiril- ıara mecruh yüreklerimizin teşekkUr-
alma.k fstemiftir. Bakal rakıyı ver- saplamıştır. mi§ olan sevgili oğlumuz Sefaret Baş ıerini takdim ederken Allahtan ki.m
md ek istememig, buna ıon derece hiud Ahmet Çanakkale hastanesine kal k!tiplcrinden Halil Vedat kara bir seye böyle acı göstermemesi için du-

-Yorgi Çakır (Boyacıoğlu) 
Çok sevdiği müesse!e!i başında kalp 
sektesinden vefat etmi§tir. Cenaze 
merasimi 21-12-937 tarihine rast 
lıyan salı günU saat 10,30 da Şişlkle 
Rum kilisesinde yapılacağından vefa 
bru kendini sevenlere bildiririz. 

..:;. .. _ 

etlenen Khım, bakal ile evvell m dmlmıştır. Çok kan kaybetmiştir. Ya talih darbesinin kurbanı olarak v~fat aıar ediyoruz. 
nakafa.ya, sonra da kavgaya giriş· rası da derindir. etmiştir. Matemimtze iştirak eden bir İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
miı ve bu sırada bir de cam kmlmış · k 1 ·Kardeşleri ve bütün aile namına 0 p ERE T 
tır. Zorlu müşteri dükkan sa.hiblııe sine sevketmiflerdir. Yepılan muha çok iyı abli insanlardan nevi nevi Anası Babası K 

1 
S M 

1 ;~ffill~ • bi• 
1.. y keme sonunda K•-ım, hiddetinin ce- muhabbet ve merhamet nişaneleri al- Saat 20,30 da a.-: 
vU ara.da bir de tokat atmı9tır. e- ıu. F tm ,., i Zi ~~~ \~\I~~ - ' ... ___ ,,..~ 

O 1. ....... c...... h dık Mektuplar ve telgraflarla taziye- a a 1, emnune Hal t "'& Bilme. ce. Komedi 3 perde 11,1~,~ı il ~--titen polisler bu hiddetli müşteriyi zaaıru 8 ıra a.eır pa.ra ..-ama ma · " 
yakalayıp cürmü meşhut mahkeme· küm olmak suretile çekmiştir. tiınlze şltap ed~nlerden başka bi~ok Uşaklıgil :a'- "'lo 

~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::=~~~~~llll!-~~~~~~~~~~~~- ~#' 
Çiftecevizler kalabalık değildi. Bir iki aileden ve 

top oyruyan be§ atlı kUçUk Ç9CUkta.n başka kinı..~ler 
yoktu. 

Bir ağacın altına oturduk: öteden beriden konuş-
maya başladık. Çok geçmeden Fazıl : 

- işte! dedi. Geliyorlar ... 
Başımı çevirdim. Kapalı bir fayton olduğumuz ye

re yaJcıa,ıyordu. içimde tuhaf bir çarpıntı vardı; kal 
bimi bir el sıkıyor gibi nefesim daralıyordu. 

Krem renginde maılahlar giyinmi~ ik! kadın fayton 
dan indiler; arabaciyle kısa bir konuşmadan sonra, 
ince butonlarına dayana dayana yilrUmiye bl§lldı
lar. Yanımızda.n geçerken, büyilğU olduğunu tahmin 
cttiğiım, Fazıla, çapkın ve şuh bir bakışla selam ver
di. Otekisile ben gözgözc gehniut_irn. Pek iyi a.nlıy~ 
madım... Galiba bu koyu kestane gözlerde va.deden 
bir pırıltı uçmuştu. 

Fazıl kolumu dUrttU · 
' - Nasıl .. Beğendın. mi?. 

Beğenmek!?. Ben bugüne kadar "O" ndan başka 
hiç bir kadını beğenmemietim!.. Ve beğenemezdim 
de!. Dudak büktüm: 

- Bir gorü§te ne anlaşılır?. 
- Amma da yaptın ha!. He'e küçüğü! .. lnkar et-

ı:neı. Turnayı gözünden vurdun! .. 
- Alay mı ediyorsun Fazıl?. Hem kadm bana 

ıöyle bir bakmaktan bavka birşey yapmadı.. Haydi 
sen ötekini kandırmış ol.. Ben noclyim ? .. 

Fazıl biraz alaycı ve biraz eatalamış, gözlerime 
baktı: 

- Azizim, sen de pek toy kalmışsın.. Sana o ka
dar açı.K, davet edici bir işaret yaptı ki, bunu anla
mamak için insanın aptal olması lazım. 

Biz böyle konuşurken, yine ikisi yanımızdan geçti
ler. Fazıl bu sefer : 

_ Kalk, dedi : Biz de arkalarından gidelim ... 
Peş'erine dUştUk. Bir hayli takip ettik. Nihayet ar 

kadaşı.m bir tenha yerde yanlarına sokularak birAev 

· · Y A z ·A N: K E R 1 M E NADIR 
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ler söyledi ve iki kadını d~ .gUl~~u. Ben biraz u
zakta kaldığım için ne d~~ lfltmemiştim. Sonra,.. 
dan öğrendim ki, benim küç~k hemşireyi pek beğen
diğimi, yalnız çok utangaç bır çocuk olduğum için içi 
mi dökemediğimi ve bu gece kendisile birlkte köşk
lerine gelmeme izin vcnnclerlni ve daha birtakım şey 
ler söylemişti. 

Birkaç ufak tqrdan sonra, onlar faytonlarma bine 
rck gittiler. Biz de ağır ağır dönmiye bııeladık. 

Ortalık kararını§tı. GUnlin l!IOn kırıntılarile fener 
ışıklarının bulaşık bir renkle aydınlattığı sokaklarda 
konuşarak ilerliyorduk. 

Nihayet köşktin önUne geldik. Fazıl çıngırağa ha
fitçe dokundu. Çok geçmeden kapı açılarak kUçilk 
bLr hizmetçi kızın yol göstcrl"ile geniş bir misafir o- · 
da.8ma girdik .. 

!çimdeki boğuntu gittikçe artmakta idi. Mft.nasız 
bir korku ile titriyordum. Kandırlmış bir genç kız 
gibiydim.. Hizmetçi kız, aynanın ~ntinde duran btl
yük lambalan yakmıştı. Zevkle döşenmiş olan bu bil 
yUk oda, bana tehlikeli bir harp meydanı gibi em
niyetsiz görünüyordu. Çok geQmeden kapıdan bilyilk 
kız kardeş göründU. Arkasında yavruağzı bir esvap 
vardı. Başına ince bir till örtmUştU ki, saçları iyice 
görtlnüyordu. !kimize de selam vererek karşımıza o
turdu. llk dakikalarda biraz sıkıldığı göze çarpıyor
dıı. F1t7'Jl. llllhali hir tavırla onunla konusuvor. hatır 

soruyor, benden ve arkadaşlığımızdan bahsediyordu. 
Biraz BOnra, kUçtlk kız ka.rdeg te odaya girdi. Bu sa. 
biden de ablasından gUzeldi. Daha boylu ve renkli 
idi. Arkasında, tıpkı ablasının biçiminde, fakat efla
tun bl:İ' esvap vardı. BUyUkte · görülen çekingenlik, 
kUçUkte yoktu. 

Içlcrinde en az konuşan bendim. Eğer Fa.Zılın yar
dımı da olmasa, belki bu kadarını bile bcceremiyecek 
ve konuşmayı yalnız kadınlara bırakacaktım. Bey
nim, boş bir kubbe gibi çın çm öttiyordu. Bunlar, 
tahminime göre, kibar bir aileden iki kardeşti. Fa
kat acaba hangt hain tesadUf onları bu hale düşür
müştü?. Ik isi de kısaca tercUımei hallerini anlattılar. 
Belki bir kelimesi bile doğru Olmıyan bu söz'er, şöy 
lece hülasa edilebilir :Macide, büyüğü, zengin br tUc 
cardan dul kalmıştı. Dört yaşında bir kızı olmuş ve 
dilnyaya başka evlat getinnemieti. Sekiz 1enedir kız 
kardeşUe bera.ber yaşıyordu. Bu k<)fk ke~di.ne ko
casından kalmıştı. Sacide, küçUğU, evleni· 
şinin ikinci yılı kocasından ayrılmıştı. Kaptan olan 
bu adam sarhoş, kadına düşkün, esrarkeş birisi imiş. 
Çocukları olmamış .. Kocasından ayrrdığı zaman, on 
sene evvel henüz hayatta olan eniştesinin yanma gel 
miş, kendisini birçok istiycnler olmuş amma hiç biri
ne varmıyarak ablasile başbaşa yaşamayı tercih et
miı;Jti ... 

Bu hikayeleri dinlerken ikisini de dikkatle süzü· 

, 

yordum. Namussuz yaşamayı, namuslu, fakat fa.}dt" 
ce bir ömür sUrmiye tercih etmişlerdi... Ne yazııt!• 
Yarım s~t sonra bizi Garp usuliyle döşennıif, il' 

lonumsu bir 'yemek odasına aldılar. Iki kanadı aÇI~ 
mış ve tül perdelerle sUslenmi§ bir kapıdan süslü bit 
yatak odası g~rünüyordu. Ilerledik. Ortaya hazırla' 
mış olan büyük bir masanın başına oturduk. 

Billfır kadehler ve aUrahller, tavandan dökUleO 
renkli ışığın altında pinl pın.ı parlıyordu. Küçük _,. 
ristal bir sürahiyi alarak burnwna götlirdüm. BU rf 
kıydı. Yüzümü ckşittiğirni görünce ilçU birden ~ 
kaha ile gillmiye bqladµar. Fazılın kula2'ıııa cıı .. 
dim j ya VQfÇ&: 

- Ben bundan içmem! .. dedin.. 
Kahkahanın gilrültUlUsil asıl bu sözUm uzerU" 

koptu. l~i hcın§ircnin, gü1melerini zaptctmıyc uğt~ 
t,ıkları esnada: 

- Sahiden çocuk! .. dediklerini duydum. 
Fazıl omuzumu okşadı: . 
- Yavrum buna "hayat suyu" derler. Bunsıız; 

yat olmaz... Bir kere tadına baksan, ikinciyi keıı 
valvanrsm... . 

KS§la.rımı kaldırdım. 
- Ya dokunursa?. Ben buna alışık değilim .. 
- Alışırsın ... 
Sacide yanıma oturmuştu: 
- Dk kadehi beni melimden içerseniz, hiç zarııf' 

dokunmaz, dedi. Ve hemen doldurarak ağzıma ı.ı:= 
tı. Bu gece herşeye razı olacaktmı. Gözlerimi yu 
rak bir yudumda bitirdim. 

Fazılla ötekisi ellerini çırpıyorlar: 
- Bravo!.: Bravool .. diye bağırıyorlardı. 
Sonra hepsi benim gibi birer kadeh içtiler. ~ 

.. Kadehler biribitj 11rkasınca boşa..ıyordu. ~ezel bi' 
hucumlar artmakta idi . . Çok geçmeden kendilllde gtıl' 
tuhaflık hissctmiye başladım. Içimden boyun& -1' 
mek geliyordu. Biraz evvelki üzüntümden eser ıc 
maınıştı. Arkası ,._ra 
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- ABONE BEDELi -
Türkiyo · Eaıebi 
1400 Kr. ı Seno 2800 Kr. 
750 • e A1 UOO • 
400 • S A:1 IOO • 
150 • 1 A1 300 • 

llilletleraraaı poıta ittihadına dahil olau
>'an memleketler ıc;to 30-16-9-3.5 liradır. 

..\bone bedeli pefinılir. Adr• deiiıtinnelı 
: lruruıtar. Cevap lc;ia mektuplara 10 
ruııu pal lliveaı llznnchr. 

EONON MESELELERi! 

Tiirk Hava Seferleri 
Zunuanrmı en süratll mtlpe.kale 

llıeıtau olan tayyare -bütün emniyet 
tedbtr1er1 ahnmı~ m tmllkesb va
artado- da. Emniyet tedbirlerine gelin
e&; hmı1ar bbızat tayyareoJn sağlam 
l'e ekalkwiz, ve sonra, hava ve mey

~ tartlarm.uı mükeQllel olmulyle 
~ edllebllir. 

ifa" yollan devlet l§letme idare
li, Ctlmhurlyetio en genç ve en mo

~ miieReselerlnden biri olarak 
......_. emolyet tedblrlerloJ t.unamıa... 
4ıktaıı 80DJ'a 25 Mayıs 1986 da ite 
~- O tarihten bu seneobı 
lray.. sonuna kadar yapdaa uçuşla
._ alt rakamlar dlkkakı li.yıktır. 
Aııkara - lstanbul arasmda 
8cfer sayısı 587 
Katedilen mesafe, km. 244.428 
Nakledilen yolcu sayısı L248 
Btausi olarak klralaııaa 
tayyarelerin aefer sayısı 
Katedilen memfe, km. 
Y C)lcu sayısı 
Umumi seferlerde nakledl

11 
l.410 

sı 

Jen gazete. kilo "l .095 
Nakledilen bağaj, kilo 1.375.500 
Nakledilen posta. ktlo 206.129 
Bunlardan ba§ka, bu müddet za.r-

fıtıc1a, hava müoakalesfne balla alış
~ maks8ı(llyle, tehir uçuşları 
l'"Pllmış l'e bunıara ahaliden 918 ki
ti iştirak etmiş, 7 .434 kilometrelllt 
~e katolunmoştur. 

Bava yollanmn kurulma8mda iki 
~e Sömetilmlttir: 
lıulı ~··""ta;ır.rn 1:"_.. 1• ••• • .......,....._ uava y u e blribirine bağla-...._ 

2 - Avrupa, Asya, Afrika bava 
YolJvmıa Türkiyeden geçen kumun
da kendi tayyarelerimlzl işletmek. 

lktısaden yükselmiş olmak. hava 
'-kil vaaıtasmm it ve it değeri bakı
'-daa üstünlüğünü anlamak için ta.
~- Mllletieraruı hı.va yollaruuıı 
-..caen geçen kılmmda kendi tayya-'rimlzl kullanmak ise, kendi lç tay 
~ eeferlerimbia. lnkip.fı için oldu
h kadar teknik kablliyetlmlzi barl
te tanıtmak balmnmdan da l•nmdır. 
~ıı dışardan gelen trenlerin bir hu
~ bir hududa göttırWme.i ken-

clemiryol ldaremim ftdffllll ise, 
~tiaa hududa hava seferlerini 

eylemek tıe bava yoban idare
....._ vazifesi saydabillr. 

lharada, hava &eferlerlndeki emnl
~ malzeme ve teokll&t kadar pi
:_.._ tarafından da ~ edildiği 
~ stlrWebUine de, bizim için, me
...., lllmlyet.l dllJllda bir de memleket 
~~ emolyet.inln mWılm olmMı ve 
~ 1-fka cı.. keDcll hava yollan 
~ maJvme ve tefldlit kadar 
~ da güvemDe91, ileri drll
~ .. ba llllitale&yı yenls kılmı-

lıatıc11r. 
~· kadar hava selerlerlmbln 

,. lada'l beyaelmllel llel'rille-
~ geri kalmun ....... Bu, ae
let il llerVialerlmbl gerek beyaelml
LL..~leri pöribatb ve iraaaa 
~ edeceğimlzia delili değil midir! 
..... ~ollan devlet lfletme ldareıil 
d.,._ • t.NJ•m11 bir fabrikasın· 

~ emniyet tertibat.& ile el
'- kuvvetli ve süratll tayya
~~ alarak mHneküeye tabai9 

~ı..tr ve Adaoadakl yer tertibatı 
&.~Mea latlıabal - bmlr ve 

. ~ - Adana batlan da açıla-

~ f.ayyarelerde ve hava mey
"-"ı da aha ve verici t.elsb c1Jıu.. .. ~. 
......,_ı...bol - Ankara, lstanbul -

' ' 4akara - Adana hat.lan tbect... Yh-ıni iki tme ihtiyat iDlt JM7· 
t \'ardır. 

>oıC: kısa yoldan, ugart -.manda 
...._ ve etya tafıyan tayyarenin a..,.. "•-.. ._.. Yetil bir münakale ~-
)e c.~~ufwıu bilerek oduı lstlfade-

·-91ftak llzımdll'. 

1760 senesinde sekiz fakir Amerikah Nevyorkta bir çınar ağacının altında bir
leştiler, küçük para işlerine baıladılar. Bugün bu ağacın yerinde sandalyesi 600 

bin dolara malolan azametli Nevyork borsası vükseliyor. Kömür lhtiyaa 

Baıgösteriyor • 

Dünyanı~ 
çırpınan 

~il yon.la~ 
N nyoric bonumm açıl· 

dıtı dakikada dünya 
piyualannm bütün telefonlan 
W ali Street'e dofnı harekete 
geçmİftİr. Mil10nerler ikıbet
lerini oradan çıkacak haber
lerde aCSrürler. Amerikanm, 
Franıanın# lq'lterenin en mü
biın İf adanılan, vaktiyle bir 
çınar aiacınm ıölıeıinde top. 
lanan sekiz fakir Amerikalı
nın ektili tohumdan fıfkirmıt 
olan buıünkil mermer bina
nın içinden çıkacak kararlar
dan titrerler. 

. BugUıı Amerika CUmhurreiai 
Rooeevelt'in dahi mUcadeleden vu 
geçip mtımheretlnı verdJti Nev 
york bonsumın maceralarla dolu 
tarihini, Amerika buhranmm tek 
rarlanmak istidadını göeterdij'i bu 
günlerde bir gözden geçirelim: 

Amerika istiklllinin illnmdan 
evvelki senelerde, bugl'.n kat kat 
göklere yükselen binalarile dUnya 
nm en haşmetli şehri olan Nevyork 
fena bir Avrupa köyü halinde idi. 

1-1 lJa eekMlmlle anılan Wall 
Uı... ~ .......... 'ü '41liAUlCl.l UV~l 14 

dürl)at bir ~ ~ yo~ o 
sokafm 1181 tarafında bet altı çt 
nar alacı vardı. Her öfle üıtü le 

kiz tane lngiliz muhaciri o çTllarla 
nn altına plirler, Amerikada ye 
ni açılan itlerden bir hisae çıkara 
cak kararlan verip ayrılırdı. 

Nevyorklular aylarca bu aekiz 
adamı ayni saatte ayni çınarların 
altında toplatınııf gördiller. Hava 
sıcak veya yafmurlu oldufu va.kit 
ler o 1ekiz arkada, çmarlarm hiına 

yesinde biraz konmabillrlerdi. içle 
rine yabancı kimaeyi almamayı ah 
deden bu llekiz kiti tifaht bir nizam 
nameye yemin ederek "Çmaraltı 
şirketi" namım aldılar. 

Amerika sahillerine dilnyanm beı:t 
kö§e8inden plen V&purlarm plya 

eaya dökttllderl ecnebi paralarını 
deliftirerek, ufak ayak arraflığı 
ile ife bqlıyan "Çmart.ltı tirketi" 
birkaç 8elle içinde kaptanlar ve tay 
falar tarafından tanmmıa bir mü 
el8elle halini eJmıttı. 

Amerikan gönUllUlerf Cemahi 
ri mUttehidenin istikli.li i 

çin lngilizlerle çarpışmaya başla 

mışlardı. Amerika CUmhuriyetinin 
gayri remnt ve muvakkat zannolu 
nan hUk«bneti para ihtiyacını klğıt 
dolar b~arak temin ediyor ve top 
ladıfı aakerlerin maaolarmı banl 
notlarla veriyordu. 

17815 aeneai baharmda Amerika 
iltlklllinin Parla muahedeeile l'e8 

miyet keebettitl tarihten iki 'JeD'J 

PÇDliftl. 
Cmaraıtı ıirketl yine muntaza 

man omarlarm altmda 8 kiti olarak 
içtima ediyorlardı. Pervuıs sekiz 
arkadq o gUn mühim bir karar 
verdiler. Senelerce uğra,·p biriktir 
dikleri çetit çeşıt altınlarla yüz do 
larlı~ on bet cenbı etmiyen Ameri 
kan banknotlannı tophyacaklardı. 
ÇınaraUı şirketinin btitün sermave 
si ceplerde saklı idi. Sekiz arkadıtı, 
nantaloıılannm sol cenleriııi deri 
den ve derin yap~. 

Oraya altınlarmı korlü, 118.ğ cep 
lerindeki tabancalarıllm bbsumı 
da ellerinden hiç bir zaman bırak 
mazlardı. 

Çmaraltı arkadqlan sol ceplerin 
deki altmlan yavq yavq banknot 
larla detiftirerek altın ıervetlerini 
kljıda tahvil ediyorlardı. Ahali it 
adamlan fanettifi eeklz arkadqm 
bu halini görünce, ÇI14ırdıklarma 
hükmetmlfti. 

O gllnlerde Amerikalılar arum 
da Çmaraltı &rka.dıtlarma "Çınar 
altı delileri" Unvanı takıldı. 

H allan Cmaraltı delllerf dedik 
leri bu tirketin 1790 senesi 

martmm oıı birinci gUnU dibtyanıD 
en zegin gnıpu haline geldikleri 
90DJ'&dan farkotunmu,tu. C>ımahiri 

• 

Kasasında 

N •V)'Ork bor1aımn bir •ece manmrcuı 
müttehide kongresi Amerika istik 
Wi için can verenlerin batıralanna 
ve sadakatlerine btırmeten askerin 
aylıfml ödediği kltıt parayı ay 
nen altın olarak kabul edeceğini 
martın on birinci gUnü illn etmifti. 

Çmaraltı terikleri bu dehşetli ifl 
yaptırmak için epey emele arfet 
mişler, hayli hUkflmet adamına pay 
vadetmişlerdi, 

Amerikan banknotlarmın hemen 
hemen tamamını ellerine geçirmlş o 
lan Çınaraltı şirketleri banknotlann 
altın piyasasile tebdiline karar çı 
tartmak Uzere mebuslardan birka 
çını yalnız o işe mahswı olarak şir 
Jtete dahn l"f:mfelerdl. R'At!TtlRr al 
triila değiştirildifi vakit, Çınaraltı 
fel'iklerine dilşen hfuenln bllytlkJU 
fU an'aşr'amamı9sa da firkete al 
dıklan mebuslara dağıttıkları hisse 
lerin mikdarlan o zaman çıkan 
Nevyork Daily Advertiaer isimli kil 
çUk bir gazete qağıdaki rakamlar 
la iffa etmiftir: 

lıılebua, Jeremia Waawoıth hiMe 
olarak dokuz milyon dolar almJttı. 

N evyork valiainin hlueaine al 
tı milYoll dütmtifttl. Bunlar 

dan bqka dört mebusa daha befer 
milyon arumda yapılan tauımat 
la, Çmaralb şirketinin dafrttıli 
rUeftt otua dört milyona varıyor
du. 

ri Amerikada mühim bir varlık ol 
mUflardı. Dalavereyi ifp. •ec1a p 
zeteniD neor ı tına o umanlar pek 
ehemmiyet verilmemifU. Vak& da 
öylece kaldı. 

İfl arrafllktan bU~ spekillb 
yona döken Çmaraltı terikleri ilk 
yemin!erini bozmamıı:tlar, aralarına 
yeni bir A.za almamışlardı. Çınar di 
bindeki gibi sekiz kişi olarak 1877 
senesi mayısının sekizinci günü Çı 
nardibini bıraktılar ve ilk defa bir 
çatı altına girdiler. 
Wall Street'in 23 numarasında Ba
ralıyan Çmaraltı şerikleri bugllnkU 
Nevyork borum mahalleainin ilk 
ma1f 'ıdtleaieieai olarak oraya yer 
ieştiler. Bifi' muadet llODra ayni 
Wd Stftet'tiı 23 ~da Ba 
ron Burr kUçUk ban.kasını açtı. Bu 
banka da o mahallenin ilk bankası 
idi. Bu bankanın ismi kapwnm 
Uat1lııde Manhattam Company ola 
rak yazıhıuftı. 

G Un geçtikçe yeni yeni mali 
mUeueaeler AmerilwııD o 

ıamankl hararetli ve &lif verifl çok 
hayatı &rumda Wall Street'te mer 
kezlerin! açıyorlardı. 

Birkaç eene içinde Çınaraltı şe 
riklerinin açtıtı tezgl.blr. koca bir 
plyua mahallesi dofuyordu. 

Erenköyünde Kayışdağı caddesi 
138 numarada oturan K. C. Demir.el • fmzalı okuyucumuz yazıyor: 
"Ormanlanmızın tahripten muha

faza ve vikayeleri için bir kanun çak
tı. .Ank&rada da cidden takdire f&)'Ul 
bir köm\lr sergisi açtık. Ve halkımı
zın odun ve mangal köm\lrU yerine 
maden kömürü kwlanmalarmı tefvik 
için matbuatımız da elden gelen gay
reti esirgemediler. 

KömUr nerede? Nereden tedarik ~ 
lunacak !. Havagul §irketinin Kadı
köyde Kurbağalı deredeki f abrikaama 
bir aydan beri yaptığımız müracaat
lara, kömür yoktur, cevabı verilmek· 
te ve sıra defterine girildiği takdirde 
bir veya birbuçuk ay sonra kömiir ve
rilmek ihtimali bulunduğu söy1enmek 
tedir. Erenköy ve Suadiye gibi semt
lerimize başka yerden kömtır tedarik 
etmek te imki.ıu yoktur. Iatanbulda 
Y edikule veaair yerlerde kömUr olup 
olmadığını bilmiyonım. Buluma bile 
Yedikuleden ErenköyUne kadar tAfl 
mak için yapılacak muratla bu kö
milriin tonu kırk liraya mal o~ 
Buna kbn tahammül edebilir'! Ktlb
rem ve acil olan bu i§le kim allka
dardll'?. 

Maden kömUrll kullanınız diye pro 
pa.gandaya girifmeden evvel her aemt 
te kömür stoklan bulundurmak ve 
halka bu kömUrU kolayca tedarik im 
klnlanm vermek icap etmez miydi ı 
Şimdi odun gelmiyor, mangal k&DB
rllDUn kilosu on kurup. veriliyormut. 
Kok kömUrU bulamıyoruz. 

Allkadarlarm nazarı dikkatfn.i oel
betmenizi rica ederi&. 

• • 
Ağaca Kıyan laıa•lar 
Eskişehirde M.ıtmudiye Atik ma

hallesinde oturan Mehmet oflu Mua
tafa Bakkaloflu imzalı okuyucumım 
yazıyor: 

"Kış geldi. Baltasının keakin olup 
olmadığım denemek için körpe birk&Q 
fidanı keaen bulamazaa telgraf w te 
lefon direklerini hedef y~ daha 
doğrusu ağaç kıymeti bilmiyen beyin 
siz insanlar her yerde olduğu gibi 
hıılunduium venle de varda. ~ 
siz ormanlardan yakacafı oduma 
bol bol ve parasız temin ettikleri a
manlarda bile fırsat buldukça .mah&l 
ıe aralarmda gözbebeği gibi özenile
rek yetiştirilen fidanları )'Ok edenler 
vardı. Bu adamlar param olu dahi 
l{avrt altmı'tı bulunan ormanlara an
cak mahalle aralarında ve civarlarm 
da yetiştirilen fidanları yok ettHrten 
sonra gideceklerdir. Bu ferıa hareket 
şüphesizdir ki biri iki yapmak için çıa 
lrll&Dlann da nete ve gayretini kC5klln 
den kıracaktır. Bu cihetle çok, pek 
çok U.WUyonım. 

Tab&t verdikleri rtıpetln birkaç 
mı.ıtni elde eden Çmaraltı terikJe 

~-----------------------------------------------'-----

Bu yavq yavq genltliyen piya 
1& m&ballMinin aaıl can damarı far 
r.edilen Wall Street'in M numara 
aını o vaktin lll tiddetll eeir tilç.. 
carı kaptan Kid ltgaI etmlftir. Böy 
lece nakit lf plyuuı, inaan piyaaa
sına açılmış oluyordu. 

Kır ve auam mahallerde afa.e 19-
tiştirmenln mU.,lrillltnu ve bu ,en.it 
altında yetişen atacm kıymetini tak· 
dlr buyurursunuz. En kilçllk mahal· 
lere kadar kolunu uza.tan Dahiliye ve 
Maarif vekaletlerinin bu mesele hak 
kmda nazan dikkatlerinin celbini di
ler, bu hususta en kestirme emirlerin 
verdirilın.ine delllet buyurırnalarml 
saygrlamnla rica ederim: 

11r.----·· • 
MEFKORELERIN SEFALETi 

Bir, ........ melk6n ..... ol ........................ 
demidir. Eter .......... te>'ı,.... 
...... .mmt ..... c1 .. c1a ........ 
menfutmta hayrına iM, ba ....... 
mi bir mefldiredlr, inuwı da sum. 
JDİ bir lclea&tdr. Fertlerin meM
relert libl. eemiyetlerla. hüldlmet 
lerln. devletlerla de ınelkarelerl 
vardır. Eter ba ld..U. wap ol 
duldan .,.....,..rtn, ın-blm .. ,. 
nna ise, 1tlbelı meftı6re. uıvma 
ise .em melk6nlerdlr. 

• 
....... de &irler ........ 

rm ~ POU'· Dla aemma 
lll8Mlan blrlln1ae .......... ebll .. 
Up .............. Mlllplld IQln aı.t, 
muıwwe. l* ld•lcll. Fakat ballD 
bu .. --- döldUea ..... .... 
Da, ..................... ...... 
.... ....... bir .... ..,.,,..,..._ 
mtts btc.pla imam. Ba ll8fll mef. 
Jı6reDJa ............... dr ....... 
acı cl8JUIL 

• Asnmmn yUz lazartrC'JI melldl~ 

YAZAN: 
SABiHA ZEKERIY A 

lerl de, btltün beterlyeti yealden 
harplere drtlklly-, )'irmlaal .... 

meclealJeCüıba -- ........ t.op
nldarmı mlJ7oaJuta '=··a wr 
,.,.. idi& mefk6relerldır. 8UJtik 
Olqum ................. . 
Çia --Wke)1, bllrbnlJ.u.t ... . 
mtl an- ........ bir ........... ..,. f8e..,.,...... ,...,.. .. '9ıtd l'llr 
....... 1'IWe ,.,......, ...... 

&at ..... • IUpla ---
dl bar1tuma '°"'"M. ve U,11.MI 
ktlomeae ............ ......,. .. ..... .....,.,. ......... .. 
......... da llllJOldant -- -
Dl dikmek ....... ile ,..... bir 
mefkeı.tlrf !- AlqleW, lllr bll ._.. ..... p&b.,....,_.r-
laldR kurmak. Merked AYJ'1lp9CIA, 
Çekoslovakyada, Lehlstanda, Uk-

1'8Dyada yalnl&eak bir ,..... ... 
tin AYrapaya IU'dlrarK, .....,_., 
IMlll1lrelerl, medalyetln bln)erle ee 

nede ıneydana ~eıtlrcllif sanat blrl 
kala.mu bir daldkM& yerle yekwı 
ebnek. •e kart19111.da bir Nero• zev 
ki duYJDak ne medeni mefkireler· 
dlr. 

• • Pllbt b8ttln btl balar dBet na 
111111&, blltftn ba yangınlar halk .... 
llllDa ,....m. Her~ lddl
w budar. ~eri kıHDlll baçla. 
elleri IMpkJı ehli ..O, papulan ela 
böyle iddia ederlerdi. o mlleder ve 
o halkJar ld. Jat•dıklan t.opnk .. 
t8ncle 88kb ... bir .... ek
mek ,.... lnaanlata )'aratır bir 
brdetUk içinde kendi tUkeleriat o
aarfınü. h.,..a b8ttla IUUJara M 
adflt veren bir kaynak d8D.yUI, bir 
aeanet yapmak huretlndedirler ... 
Bu btlyük ldMlla yamda, atetle 
OJlllJMlı ytlderlnl bnJa boyryaa 
lstB mefk6relertnln sefaletine MI• 

,_.k mtln&lıa mlcJllrf. 

Oranın işlekliği ilk Nevyork Be 
lediye Reisinin 1784 aeneeinde Wall 
Street'ten intihap edilmeeine sebep 
olmuştu. Nevyork şehrinin ilk bele 
diye reial Jamea Duanet intihabım 
milteakıp bir belediye binası ve bir 
kilise yapıldı. 

• Ceoaplanma: 
Akaarayc:la ''B." Remzi ne mektup 

gönderen sata: 

K iliae kurulmıca o civarın bil- Neticeyi bekleyiniz. E~r. else br 
tUn bot arsalan vakıf ola şı allkaamı muhafaaz edtyor1&, . _. 

rak pa.pulara tahsis edilmi§ti. lııla lip arar. Uıtilne dUeınlye mahal yok 
halle bUytldttkçe büyüyor, her ar ı tur. 

fiil rUmtle fiyatından altın Cryatı :-----------
na fırlıyordu. Çınaraltı ıirketinin -
kilrk işlerini inhisara alan azası lince her metresini binlerce dolara 
Jean Jack Alltor bir teytanlık dil- satarak banknot işinden kazandık 
811ndn. Ve arkadqlanna fikrhıi ka lan mühim servete Wr kat daha ill 
bul ettirdikten sonra tefebbUse bq ve etmif oldular. 
ladı . 

Amerika Cllmhuriyeti o zaman 
lar bir reis, bir de ikinci reis inti 
hap ederdi. ikinci reis idari ifleri 
başarmak vazifeaini alırdı • 

Çmaraltı ıirketinin şeytan akıllı 
aza.s ikinci reis Aaron Burr'u huıu 
111 ziyaretlerinde avuç dolduracak 
banknot destelerini sayarak kandır 
eh. Kfliaelerin on iki bin dolar kıy 
metinden fazla araziye sahip olamı 
yacaJdan hA kkındaki kanunu Mec 
lise koydurdu. 

Kanun projeeini alrp hemen baş 
papaaa koşan Ç~araltı şerikleri 
baş papastan vakfedilmiş bUtUn a 
razlyi yirmi dört saat içinde ucu 
za satın aldılar. Kanun kabul edi 

1760 senesinde sekiz sersen 
aağ ceplerinde tabancaları, 

IOl ceplerinde attmlan bir c;mar al 
tında jçtima ederlerdi. BugUn ayni 
yerde mermer sUtunlarile yükselen 
Nevyork bonaarnın beher koltulu 
600,000 dolaradır. 1909 seneelnde 
Nevyork borsaamm 1,375 koltufm 
na yediyüz elll milyon dolar ıo,. 
met tahmin edilmi!ittf. 

Dilnyanın kasası haline gelen ve 
her tehre binlerce telefonla mer 
but olan Nevyork borsasmm yt1k 
seldiği yerde 1760 senesinde sekil 
serseri bir çmarm gölgesi altına 11 

ğmmış urraflk i§lerini mUnakqa 
ediyorlardı. 
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Dün, Çok Sert ve Tekmeli Bir DünküGüne,-Gaı~,:~~ Eyüp, Beykozu 
ray maçının ne şekilde sert 

M t S G 1 t a ray ve tekmeli oynandığını mu-aç an onra a a as harririmizin ycu;uında oku-
yorsunuz. Burada da foto Beşiktaşlllar da 

Güneşlilere 6 • O MağlUp Oldu ~~;=:~:i~:~;~E:~:I~, 1 
9 resım: w Dünkü tahmin yazımda; 

Günetlilerin galip gelecekleri
ni, Raaih, kendisini arkadqla
rına uydurduğu takdirde bu 
tabii galibiyetin hatm ayılır 
bir farkla neticeleneceğini 
yazmıttnn. Doiruau, aklımdan 
geçen bütün ihtimaller araam
de. 6 - O Irk bir fark yoktu. 
4 - O, 3 - 1 gibi neticeleri ma
kul buluyordum. 

mıya ve topu arzularına mutlak' 
surette ram etmiye başladılar. Bu • 
hakimiyeti Güneş müdafilerinin 
Galatasaray nısıf sahasına girme
leriyle ayan bir şekilde her seyir- • 
cinin gözüne çarpıyordu 

Topkapıyı Yendi 

Dünkü maçın üçüncü golünden 
sonra Galatasaray oyuncularmm 
ekserisi şuurlannı tamamen kay
betmiş bir vaziyete, rakiplerinden 
hakeme kadar yükselttikleri tek
melere başlamayıp, olan üç ve ol
ması muhtemel bir iki gole taham 
mW etmiye kendilerini razı edebil
seydiler oyunu belki bir, iki eksik 
golle bitirebilirler ve belki de ken
dileri de bir şeref golü atabilirler
di. 

Faka.t "Keskin sirke kabma za
rar verir., kabilinden Galatasaray 
oyunculan futbolu bırakıp yalnız 
isaplarmm ve hmçlarmm emirleri
ni dinlemiye bqladıklarmdan gol
lerin adedi yükseldikçe yükseldi. 
Güneşliler sahada Y&lnız oynıyan 
bir takım halinde katı hikirÔ.iyet
lerini sonuna kadar devam ettirdi
ler. 

Rakiplerinden başlaYJP, hake
min dizlerine kadar çıkan tekme
lere kimlerin başladığını yazmak
tan bir fayda çıkmadığını anlam!§ 
bir insanım. Ha ltem ve saha komi
Beri elbette raporlarında bu cihet
leri kati ifadelerle anlatacaklar
dır .• 

Ceza layJa.g mı? 

Bir veya birkl.C OJNACUDWl ceza 
görmesiyle muannit bir zihniyetin 
~ğlşeceğinede kani ruanlardan 
değilim.. Bu itibarla kabahatlilere 
verilecek cezalarla gelecek oyun
larda bu gibi hırçmlıklarm önüne 
kati gekilde geçecek vaziyeti ceza 
yoluyla olduğu kadar nasihat ve 
telkin yoluyla da aramak gerektir. 
Diyorum. 

Meseli; Galata.raym genç 
oymıcolarma denebilir ki: 

Bu kadar Uzülmlye ve o dere
ee kendlnbl kaybetmlye lüzum 
yoktur. SiD öyle bir farkla ye
nenler ağabeylerlnbdlr. Büyük
lere bq eğDıek te faziletli ldl
çökierla p.ıımdandır. 
Daha ne bileyim, anlıyacaklan 

bir lisanla buna yakm nasihatler 
"Ve telkinler ·yapmakla genç elel!lan· 
Jarmı ihtimal yola getirebilirler -

'r elınik talailôt 

Saat ikiyi kırk beş geçe hakem 
Feridun Kılıç çıktı. Iki takımın gel 
mesi için düdüğünü çaldı. Evveli. 
GUneg takımı alkı§'lar arasında sa
haya girdi. Onlardan birka.ç daki
ka sonra Galatasaraylılar taraf
tarlarmm tezahüratı içinde aeaiı 
kaleye doğruldular. 

Iki taraf Wnınlan 111 kadrolar· 
la dizildiler: 

GÜ.De§ takımı: Cihat - Faruk, 
Reşat-YUSUf, Rıza, ömer-Sa
!lhattin, Rasih, Melih, Murat, R&
bit. 

Galatasaray takımı: Necmi -
Salim, Suavi, Eşfak, Nobarik, Fa
dıl - Necdet. SWeyman, BWent, 
Haşim, Danyal. 

Oyuna Galatasaray başladı. Or
tadan soliçe oradan solaçığa geçen 
topla Galatasaraylılar ilk lrQmerle
rini soldan kazanmış oldular. Bu
nu çektiler bir netice alamadan 
dön diller. 

ilk Günq akınlan 
Mukabil akında çok ~ ve isa 

betli kombinezonlarla ınen Gtineş
ııı Galatasaray kalesi ağzında 
şile; ~ekmeyip, zikzaklarla vakit ge
çirdikler:nden sayı çıka::ımadılar. 

5 inci dakika: Güneş hucum h~t
tı muavin hattının güzel dcstelile 
blr Avrupa talmnmdaki gibi yayıl-

~ Yazan: j 
L~~~ 

Sahaya ~kıı 

Murat yaralandıktan 
aonra ıedyede 

Fenerbahçe 

Vefaldar1 

7-0 Yendi 
Dün Kadıköy stadında Fener

bahçe ile Vefa takıınlan karşılaş 
tılar. Vefa takımının şimdiye ka
dar yaptığı maçlarda kazandığı 

muvaffakıyet ve maçlann puvan 
cetvelinde başta giden dört bUylik 
klilbümüzle müsavi puvana m11.lik 
bulunması müsabakaya büyük bir 
ehemmiyet verdirmiş ve stada ol
dukça kalabalık toplaml§tı. Hakem 
Nihadın idaresinde başlanan oyu
na takımlar mutat kardolarile çık
tılar. 

nk dakikalar müsavi akınlarla. 
geçti 10 uncu dakikadan itibaren 
Fenerliler oyun Urerıiııdeki tevazU
nU boznuya ve sağ taraftan tehli
keli akınlar yapmıya başladılar. 
Vefa kalesine üstüste korner olu 
yordu. 

15 inci dakikada Fenerlilerin mer 
kezden yaptıktan akın golle neti -
celendi. Bu sayıdan Vefalılann ma 

Rasihten Güneş solaçığına uzı- • 
yan topun ortala.nmasiyle beraber 
Melih fırladı. Topu kaleye soktu. 
Fakat eliyle stop ettiğinden hakem • 
tarafından sayılmadı. 

Günefin ilk ııolü 

Onuncu dakikaya kadar her is
tediklerini yapar vaziyete gelmiş 

• 
al 

Şeref stadında gilnün ilk birinci 
• küme maçını Beykoz ve Eyüp ta 

kımlan yaptılar. Iki hafta üstüste 

• 
muvaffakıyetli oyunlar çıkaran 

Beşiktaş ve Galatasarayla bera 
bere kalmıya muvaffak olan Bey 

• kozluların bu maçı kazanacağı 
tahmin edilirken netice tamami'.e 

• başka bir şekilde tecerli etti. E
yübUn enerjik çocuklan karşısın 

da gururla oynamak hevesine ka· 
• pılan Beykozlular zamansız gurur 

lannın acısmı mağlubiyetle öde 
• diler. Ve Eyüplüler kazandıkları 

galibiyetle sonuncu olmak tehlike 
sinden kurtuldular. • 

olan Güneş muhacimleri on birinci 
dakikada ortadan zorlanuya başla- • 
dılar. Galatasarayın müdafaa ke
safeti merkeze yığılınca topu sola 
geçirdiler. Soliç Murat aldı. Kaleci 
ile karşı karşıya kalacağı sırada 

Bürhanm hakemliği altında 
yapılan maça Beykozlular birinci 

• • taklılil kadrosundaki oyuncularının 
Oyunun ilk dakikalarınd" Güne1 kalecisi bir gol kurtanyor bazısından mahrum olarak çıkına. 

çelme taktılar. • 
Hakem pek tabii olarak penaltI 

verdi. Murat çekti ve birinci golü 
yaptı. • Bu golden sonra Güneşlilerin te
lagsız ve şuurlu hakimiyetleri sa- • 
hanın her murabbaını tamamiyle 
kaplamış göründü. • 

16 ıncı dakika: Güneş tazyikin
den bunalan Galatasaray sol mil-
dafü bir topu yanlış karşıladı. • 
Kendi aleyhlerine korner yaptı. 

Güneşliler bu çekişi gole çevireme 
diler. • Güneşin güzel oyunlan seyirci_
lerin, hatta rakiplerinin takdirlen • 
arasında her dakika yeni bir inki-
şaf göstererek mütemadi işliyor
du. • 25 inci dakika: Galatasaraylılar 
Güneş nısıf sahasını kale hizaları- • 
na kadar aşabilen ilk hücumlarını 
yirmi beşincı dakllfMa sagaç~= 
vasıtasiyle yaptılar. Fakat Guneş 
müdafaasını bocalandırmıya mu
vaffak olamadan boş döndüler. 

• 
• ikinci gol 

28 inci dakika: Güneş sıkıştır • ması devam ediyor, budakikaya 
kadar \lç golün çıkmamış olmasını • 
seyirciler hayretle halletmiye ça-
lışıyorlar. • 

Güne§ yine soldan hücuma geç-
ti. Galatasarayın sağ tarafına ak
tardıklan topu rakipleri kornere • 
çıkararak k~ulmak istedile~. ~rk 
üçüncü dakıkaya kadar aynı mın
valde devam ettiği halde birkaç 
ması devam ediyor, bu dakikaya 
valde devam ettiği halde birkaç sayı • 
miş vaziyette faullere başladılar. 

Merkezden Uç ortanın sıkı ve pek • 
tehlikeli bir tarzda sürdüğü topu 
durdurmak üzere Galatasaray 
merkez muavini Nobarik pek açık • 
bir şekilde elle kepçeledi. Çizginin 
epey içinde olan bu sarih harekete • 
hakem tereddütsüz penaltıyı ver-
di. tkinci gol de bu çekişle kayde
dildi. 

Bir dakika sonra birinci devre- • 
GUneŞin 2 - O galibiyeti ile niba- • 
yetlend\. 

ikinci Jeore • 
oyun başlar başlamaz Galatasa

raym Güneş nımf sahasına geçir-
diği topu GUneg müdafaası mua- • 
vinlerine verdi. Muavin hattı sola-
çığı besledi. Solaçık Rebil mUkem- • 
mel bir akıştan sonra ortaladı. 
Merkezde Rasih havadan gelen to- • 

(Ark881 l0 onoada.) 

neviyatı sarsıldı ve çok geçmeden 
Fenerliler ikinci sayılarını da yap
tılar. Devrenin sonunda doğru Fe
ner aleyhine olan .penaltıyı Muhte
şem kaçırdı ve devre 2-0 Vefa a
leyhine kapandı. 

• 
• 
• ikinci devreye Vefa büyük bir 

enerji ile ba.ı;ladı. Fener kalesi bir • 
kaç muhakkak golden Hüslmetti-

• 
• 

Galatasaray altı golden birini de penaltıdan yiyor 

Güneıten M "rat henlb •akatlanmamııtır oe ilerliyor 

Fakat Galataaaray oyuncuları Muradı çok ııkııtırıyorlar 

. A • 

nin fedakAr yatıglan sayesinde 
kurtuldu. 20 inci dakikadan itiba
ren Fenerliler tekrar hakimiyet 
kurmıya muvaffak oldular ve bu 
suretle üçUncü sayılarını da çıkar 
dılar. Maç Vefanın 3-0 mağlflbi
yetile nihayetlendi. • V,. Murat aert tekmenin acı.siyle luutaneye kaldırılıyor 

sına rağmen ilk dakikalardan iti 
• haren hakimiyeti ellerine aldılar. 

Ve Sait vasrtasile birinci gollerini 
• kolaylıkla kazandılar. Devrenin 

sonlanna doğru Eyüplüler Neşet 
vasrtasile beraberliği temin ettiler. 
Devre 1 - 1 berabere nihayet endi. 
lk~ci devreye Eyüplüler büyük 

• bir azimle başladılar. Ve 20 inci 
dakikada frikikten Şükrü vasrtasi 

• 
le galibiyet gollerini kazandılar. 

Beykozlular bu sayıdan sonra va 
ziyetin tehlikeye girdiğini ancak 

• anlıyabildiler. Ve sıkı hücumlarla 
Eyüp kalesini çenber içine aldılıır 
sa da netice değişmedi ve maç2-1 

• Beykozun mağ:ubiyetile nihayet~ 
lendi. 

• BqiktQf - Topluıpı: 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

Ikinci maç Beşiktaş - Topkapı 

ara8Itıda hakenı,Jzzet Muhitt.!ııizı 

mtm~:ı- ~ltcY#NyeW' ~maa--
siyah beyazlılar 10 uncu dakik&
dan itibaren sayı yapmağa başla. 
dılar ve Şeref, HilsnU, yine ~ 
vastıasile 3 gol yaparak devreyı 

3-0 bitirdiler. 
Bu hakimiyetlerini ikinci devre 

müddetince de devam ettiren Be
şiktafhlar sırasile Eşref, Şeref, 
Hüsnü, Rıdvan vasrtasi1e 6 sayı 
daha yapmağa muvaffak olaraJG 
maçı Topkapmm penaltıdan yaptı• 
ğı bir gole karşı dokuz golle ka .. 
zandılar. 

• Bulgar Milli 
•Takımı Çallşıyor 

Sofya, (TAN) - Bulgar milli tut-
• bol takmu, dünya ~irinciliği i~n C: 

koslovakya ile Pragda yapacagı aı 
sabakaya gimdiden hazırlanmıya baf 

• lamıştır. 
Maliim olduğu Uzere birinci aıaO 

• Sofyada yapılmış ve takımlar 1-1 b8 
rabere kalmışlardır. Bu netice BUl • 
gar spor mahafilini büyük umttıere 

• sevkettiğinden Prağda yapılacak re • 
van, maçını kazanacaklarına kati -

• zarı bakmaktadırlar. 
Milıt takım kadroBuna ithal ~ 

oyunculara yapılan teşebbUsl~ :SU 
• cıe8inde vazifelerinden izin temın 

miş ve takımın hep beraber ~ 
• sı imkanı elde edilmiştir. d.,S 

Bu maqa hazırlık iqin Viyana I 
Osturya, Macaristandan Uypeşt.Pr" 

• dan Sporta takımlan Btra.Sile sof: 
ya davet edilmişlerdir. Avrupanııı ıst 

• tanınmış klUplerile yapılacak ın~_?,_oıııd 
dan BOnra mint takımın esas kaQIV""-

• tespit edilecektir. 

Dünkü ikinci Küme 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Maçları 
stad• Dtln Şeref ve Fenerbahçe 

lannda ikinci küme maçlarına d; 
vam edilmJştir. Şeref stadmda 
pılan KaragUmrUk - Kasırn~ 
maçı Kasımpaşanın 2-0 galibı1° 
ile neticelenmiştir. po 

Fener stadmda Dawtpaşa -;p 
ğanBpor arasmda yapılan ~,ıı 
4-1 mağliip vaziyette olan sa 
sporlular hakeme itiraz ederek 
hayı terketmlşlerdir. 
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lzmirde Balık 
Konserve 
Fabrikası 

Zafranhoiu Kö"gterinde Yeni Kurulan 
Bir Kaza 
Merkezi 

1 Bodrumda 
Portakal 

( 

İkiser Kiloluk 
' 

Yetiştirildi 

Jzmir, (TAN Muhabirinden) 
Balrk istihsalatile uğraşanların ka -
r.anç1armı artırmak ve balıkçılığı hi
maye etmek üzere hilk"\imetimiz b:ı.zı 
tedbirler alacaktır. Izmirde Yeni bir 
balıkhane inşası tasavvuru da bu ara 
da tatbik sahasına konulacaktır. Iz -
mirdeki dalyanların Deniz.banka dev
redileceği ve bazı ıslahat yaefııacağı 
anlaşılmaktadır. Bu arada, balıkçı -
lıkla uğraşan esnnf himaye edilecek 
ve kendilerine modenı aletler verile 
cektir. Bundan başka balıkçılar koo
peratif halinde çalrşacaklnrdrr. !?.mir 
de bir balık konserve fabriko.sırun 
da inşası dilşUnUlmektedir. 

Yörükte Köy Yatı 
Mektebi Açlldı Yeniceköy, (TAN) - Daha bir 

senelik kaza merkezi olan ve 300 ev- • 
den ibaret bulunan kasabamızda in
şaat faaliyeti fazlalaşmaktadır. Ya
pılan yeni binalara kısmen resmi da
ireler ve kısmen de memurlar yerleş
tirilmiştir. 

• 

• Hendekte Bir 
Genci Öldürdüler 

Kazanın ormanı bol ve yakm oldu 
ğu için kasabamızda odun sıkıntısı 
yoktur. Bu orman yakınlığından isti
fade etmeyi bilen bazı memurlar, ken 
dilerine ev yapmak teşebbüsünde bu 
lunmuşlardır. 

Jki mahalleye ayrılan kasabamızda 
ilçebaylıkla belediye başkanlığı birleş 

1 
tirilmiş ve bundan ~yilikler görUlmi
ye başlanmıştır. 

Hendek, (TAN) - Karaçökek kö 
ytinden Osman oğlu 17 yaşmda Şe
rif, geceleyin komşu evinden kendi 
evine gelirken öldilrülmüş, vilcudü 
delik, deşik edilmiştir. Katil henliz 
bulunamamı§tır. 

Mektebin muallimleri ilk tedrisat müfettişi ile birarada 

Sokaklara sık sık fenerler asılmış, 
mahalle bekçileri tayin edilmiş, ma.
aşlanna karşılık bulunmuştur. 

Vakti hali müsait ole.nlar kiralık 
bina yaptırmaktadır. Tikbaharda mo 
dern bir hUklımet konağı inşa edil
mek üzere şimdiden malzeme tedari
kine başlanmışbr. 

----o
Kızılcahamam icra 

Memuru Tutuldu 
Kızılcahamam (TAN) - Miktan 

henüz tespit odilemiyen ihtilAs suçu 
anlaşılınca iki ay evvel kaçan !cra 
memunı Naci janda.mta tarafından 
bulunarak bura.ya getirilmiş ve sulh 
hakimliğince hakkında tevkif karan 
verilmiştir. 

Zafranbolu, (TAN) - Kasabamız 
dan sekiz kilometre ötede ve Akviran 
harabeleri eteğinde kurulmuş olan 
Yörük köyü, htısusiyetleri bakımın

dan yurdun dikkati çeken köşelerin
denbiridir. 

Bir defa k8y, çok eskidir, Cengiz is 
tilA.sında Orta Asyadan Anadolu ya
rımadasına muhaceret eden Türkler 
tarafından kurulmuştur. Sonra ol
dukça zengin ve mamur bir yerdir, 
evleri ikişer. Uçer katlıdır, rokaklan 
kaldınmlıdır ve nihayet köy, varida
tım hemen hemen Istanbuldan temin 
etmektedir. ÇünkU; !stanbuldaki fı-

Erzurum • Sıvas Hattında 
, ,·ltV ~..,. -

. /f m -

~ıvas - Erzurum hattından bir görünüş 

Srvas, (TAN) - Erzuruma doğru 
demiryolu döşenmesine devam olu -
nuyor. En çetin ameliyat, Divrik -
Kemah arasındaki çalışmalardır. Bu 
rada birçok köprüler ve tüneller var 
dır. 

nncıla.rın ve ekmekçilerin yüzde alt
mışı Yörük köylüdür. 

Bir kahvehanesı, iki dükkanı ve bir 
fırını da olan köyün bilhassa sebze 
ve meyvası pek m~hurdur. Köy bah
çelerinin üst kısmından çıkan bir su, 
dört kilometre murabbaı araziyi sula. 
maktadır. Yörükte bundan başka pı
narlar da vardır. 

Kışın tenhala§an ve yazın !stanbul 
dan gefon fınncı, ekmekçi ve diğer 
meslek adamları ile pek kalabalıkla
şan Yörük, merkezt vaziyette bulun
duğu için, C. H. Partisi nahiye mer
kezt burada kurulmuş, civar köyler
deki teşkilAt buraya. bağlanmıştır. 

Yörükte beş dershaneli bir yatı 
mektebi vardır. Civardaki 50 den 

Beş dersaneli ilk mekteplerimizde 
göze çarpacak derecede bir intizam 
ve disiplin mevcuttur. Halkta, çocuk 
larını okutmak için büyük bir heves 
Vard~. • 

Hamzallı 

Köyünü 
Su Bastı 

fazla köyün çocukları kendi üçer der Nazilli, (TAN) - Son yağmurlar
saneli mekteplerini bitirdikten sonra dan snnra, geçen gece Kestel çayı taş 
buraya devam etmektedirler. Mekte- mI!J, Hamzallı köyünde Ömer Ünal ve 
bin gaz. şeker, yağ gibi para ile temin 

Süleyman ile Bekir Sulakın evlerini edilecek maddeleri maarif idaresince 
ve ahırlarını yıkmış, bu zavallılar a-

verilmekte, un, fasulye, odun gibi ih- kta k 1 1 
d Sell b. k · 

. . . d çı a rn.ış ar r. er ır aç evm 
tıuaçlan da çocuk velilerı tarafın an _, ,_ _ -"-----

1 
ti d ,__ _. 

J -<>o U<XlrUll1 u~ o.rna oınıu~~ur. 
yollnnılmaktn.dır. . _ Hamzallı köyü bikaç çayın yatağı 

Bu yatı mektebi pek zıyade ragbet .. . d k 
1 

ld - . · k d 
· · ~ · 1 til uzerın e uru u o UT.t ıçın ı§ın a,.. gördüğU içın tcşkılatmm genış e me . t hl"k . k.t a· G 

. kt . ıma e ı e geçırme e ır. eçen ge. 
si dUşUnUlmcktedır. Yatı me ebıne d k .. ıu el k k ·ı 
hizmetıeı·i çok olan başmuallim Saip, ce le doy 6 or usı e uyuya.ma-

ta . 1 mış ar ır. 
geçenlerde Samsuna yın o unmuş- K.. ·· bu t hl"k d k t 1ını oyun e ı e en ur an ası 
tur. için ya Hamzalh ve Bereketli köyle-

Bartın B lediye 
Reisi Öldü 

Bartın, (TAN) - Belediye reısı 
Ibrahim Gökbayrak, septisemiden 
vefat etmiştir. Cenazesi merasimle 
kaldırılmıştır. 

.. i halkını birlikte çnlı§tırarak çaylar 
için Menderese kadar esaslı bir mec
ra açtırmak veyahut evvelce hüku
met tarafından düşünüldüğü gibi kö 
yü demiryolu kenanna nakletmek la 
zrmdır. 

Ge"'lik+e Kızamık Var 

Bodrum portakalının azametli durufuna bakınız. Y anındalıi , 
tabii büyüklükte bir portakaldır. 

Bodrum, (TAN Muhabirinden) -ı Washington Navel portakallatfı 
Bu sene Bodrum da ilk olarak "Wa- dünyanın en güzel ve en vitaınirJli 
shlngton Navel,, cins portakal malı- portakalı olarak şöhret bulmuştul'• 
sulü alınmıştır. Bu cins, dört yıl önce Suyu kırmızıya yakın pembe, c~ 
Amerikadnn memleketimize getiril-
miş ve Bodrum havalisinde yetiştiril 
mesine başlanmıştır. Dik.ilen ağaçlar, 
iklim itibariyle muhite çok iyi inti
bak etmiştir. Alınan mahsul, cinsinin 
icabı olarak gayet iridir. Her biri iki 
kilo ağırlığındadır. 

azametlidir. 

Bu ağacı, ilk ıslah eden ~ 
kadın için Amerikada birgok lb~ 
dikilmiştir. Dk elde ettiği ağacm Y" 
nında da l!öyle bir abide kuru.1Dıut' 
tur. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrdannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabllir 
Taklitlerinden ııakmmız ve her yerde iararla "GRIPIN .. İıti:i:iiı 

...................................... 

Grip, 
Nevralp, 

Baı ve Diı 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 

- ------- --- ~ 

Biga Otobüsçüleri 
Arasında Rekabet 

Biga, (TAN) - OtobU~Wer a.ra-
smda yeni bir rekabet başlamıştır. 

Çanpazar köyü yolculan kırk kilo -
metrelik yol için yalnız be, kuruş 

Ucret vermekte, rekabetten halk is
tif ade etmektedir. 

Karacavlranda 
Atatürk Büstü 

' 

Kelepir Fiyatına 1 

Şişlide Hali\sklr Gazi cadd~ 
bilylik bir bahçeyi havi ve arka flD'I' 
ğa da nlzır bir bina kelepir fiyatıll' 
sattlıktrr. Istanbul 176 No. Posta ~ 
tusu (D.S.) mUracaat. ·11 sonunda Erzincana varmış. hiç ol 

mazsa çok yaklaşmış olacaktır. Bıı 

;ebeple Erzincan ve Kemahta da fa
• liyet görülmektedir. Inşaatın kışın 

da devam etmesi için 18.zım gelen ted 
Demriyolu haziranda Kcmaha, ey- .:>irler alınmıştır. 

Ba.rtında elektrik tesisatını ikmal 
etmiş, fnka.t elektriklerin yandığını 
görememiş olan lbrahim Gökbayrak 

rtistJUt:;til ile herkese kendisini se' 
lirmiş olduğu için ölllmU teessilr u
yn.ndrmıştır. 

Gemlik, (TAN) - Çocuklarda kr
;ı;amJk hastalığı görülmüş, mektep 
talebesinin dörtte biıi bu hastalığa 
vakalanmıştır. Hükumet doktorluğu 
~edbirler almış, çocuklar evlerinde 
tecrit orunmuşlardır. 

Sıvas, (TAN) - Zara ilçesine bağ 
lı Karaçaviran nahiyesinde, kayma-

kam Bedit GUven ve nahiye mu.tttr' 
Kemal Gölsuyun çalışmalarile A.fr 
tilrkün büstü dikllmf§tir. M~' 
civar köylerden gelen baJk ta. bıııoır 
muştur. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi AR DENiZ KAPLANLAR/ 

. 
Santa Katarina'nm borda kapla.malan yer yer yanlmrg, de?ik deşik ol-

muştu. lspanyolun toplan o kadar yüksek, topçuluğu o kadar eksikti ki: 

etrafmrla dönüp dolaşan küçük Türk kalyonuna verebildeği zarar bir iki 
serenJn kınlmasından, halatlann parçalanmasilc yirmi otuz kişinin vu
rulmasından ibaret kalmıştı. 

Santa Katarına büyük ziyan gönnekle beraber, kale gibi yapısı, çok 
fazla asker kuvveti ile hdla dayanıyordu. Bu gidişe göre savru;ım sonu ne 

.. 

olacağını TUrklcr pek Alft. biliyorJarsa da işin uzun süre~ği de anlafıl1-
yordu. 

Bu sırada amiral Dnı.ke bir kalyona hücum için bir kadırga küreği 
uzaktan geçiyordu, Bayrama doğnl bir §eyler haykırdı. Kaptan Reis 
Bayraıma dedi ki: 

- Amiral Drnke bize "isterseniz yardıma geleyim..,, diyor. Bayram 
güldü: 

- Sağ olsun, var olsun! Kendisine de ki: "Bu, Bayram Reisin kendi 
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heaabıdı:r, yardnncıya lüzum yok!" ıJ 
Kaptan Reis bu karşılığı Amiral uraxeye haykırdı ve Ingiliz :ıcalYo'1 

uzaklaştı. 
1 
ıe-

RUzgarm sıyırdığı dumanlar arasından bir takım büyük lspanY0 sJJSll• 
milerinin Fransa toprağına yaslanmış oldukları ve Yenilmez Arrn~.k-11 
Medina dtiknsı ricat hattını korumağa çalıştığı halde. kanal y-

çckilip gitmekte oldukları görülilyordu. 
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- Nasoo ~atto ? 
?io. 42 Yazan : Ziya Şakir 

TA~ 

Harp Ticaretine Çok 
Benziyen Zincirleme iş ! 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~iii!!l!!iii!!l!!!!!!!~~~~!\tl' ma müsaadesi verilmesi, açı~ 

"Hakikati Söyliyecek- ' I ıstisnai bir muameledir. 
, lzmirden gelen bu otobüslerin a,. 

Ttilif~ılar Fena Halde 
Yıpranmış, Sarsılmışlardı 

(Başı 1 incide) 
saatte değil, bir saatte bitmiştir. A
rabaların 15 gün ruhsatiyesiz gez
wklerini söyledik. Yine ters ta.raf
tan mübal3.ğa vardır. Arabalar bir 
buçuk ay ruhsatiyesiz gezmişlerdir. 

T eıcil yapılmadan 

11 lerin Müfettişlerden :: 
:; 

Bir Dileği Var i 
Otobüs yolsuzlukları ha.kkm- , 

Piyasaya yeni çıkacak arabalar, 1 da esasb bir ara.~11rma yap- ·· 
her kaymakamlıkta kurulmuş bulu- ! ı mak vazifesile buraya gelmi.~ [ 
nan askeri "vesaiti nakliye,, komis , olan mülkiye müfettişleri bugü
yonunca tescil edilmedikçe piyasaya ı ı ne kadar evrak üzerinde çalrş- ı 

yın 11 inden itibaren tesçil edildik -
lerini ve o zaıınana kadar tesçilsi!: ça
lıştıkları altıncı şubedeki kayıtlar is
pat eder. Müfettiş er bunu elbettP. tet 
kik edeceklerdir. Neşriyattan sonra 
bu kayıtlan değiştirmelerine de im· 
kan yoktur. 

25 bin lira! •. 

n İnkıraz tehlikesi, bütün fecaati 
e başgöstermişti. Fakat bunu gö 

~:iller, ancak hakiki vatanperverler 
k. ı. Bu acı felaketi hissedenlerin 
aıpıeri hun oluyordu. Çoktanberi 

(J\şiyan) ınrnın köşesine çekilerek 
;1Unzevi bir hayat ya.şıyan (şair, 

' :\1'ik Fikret) bile o günlerin ge 
~1tdiği ihtirasi buhranların fecaati 
tıe dayanamıyarak: 

ldanzumesile vaziyetin fecaatini 
laavir ediyor .. kan ağlıyan milletin 
!Stll'abına tercüman oluyordu. 

S ait Paşa, kanuni bir hile ile, 
hakikaten (kanun) u çiğ

~ ve tepelemişti. 
tih l{udret, yine bütün haşmetile It-
atçılarm ellerine geçmişti. Son 

laınanlarda, bütün ziyaretçileri ü
rr• beşer şahsa munhasır kalan 
~hat ve Terakki klüplerine, yine 

akm başgöstermişti. 
· Çoktanberi ortada görünmiyen 
~ansız ittihatçılar) özürler di
~erek, bin dereden bin su getire-

it, Hürriyet ve !tilaf fırkasına 
~öaterdikleri temayülü (hakiki it-
1, hatçılar) a affettirmek için zeli 
ane tabasbuslara girişmişlerdi. 
~ llu sefer de gazetelerde takı.m ta
'lll §u ilanlar görülmekte idi: 

-istifa.-
~ zevatm teşvik ve t.ergiple· 
~. hernasrlsa ittihat ve Terakki 
.-.'4111Yetl muht.eremesinden istifa 
~ek Hürriyet ve itilaf Fıı1<a.sııın 
...._. l olmu5 isem de, fırkai mellk:ô.
.. ~ i.ınaı ve siıyasetiai, va.tanın 

d nta.tle«>ine mim:alJt gördü~ 
tı~ istifa.ya mecbur olarak kerna... 
'-.Sabık (cemiyeti rimlııAddese) ye 
\\>det ettim. Hakikatin izhanna 

~la.r o!mak üzıe:re it;-bu istifamın 
~ .rıca eyler.un. 

? •.. 

\a. l.raıfun.. yine o renksiz, yine o 
raktersiz insanlardı. 
lttihatçılar, bu sefer de (düş

ltı,:ı-n fırkası) nı şiddetli bir paniğe 
~atmak için klüp kapılarını tek-

i' bu adamlara açmışlardı. 
ta lki fırkanın fikir ve yumruk kah 
~ rtıanıan arasında yeni bir müca
I le sahası açılmıştı. Divanı harp
et, tekrar faaliyete başlamışlardı. 
~ lttihatçılar, artık taımamile mer
~etsiz davranıyorlardı. Aylar -
~·· heri kendilerine kan kusturan 
t llı,ınanlarından intikam almak için 
~eddüt etmiyorlar, müsamaha gös 
l'trtiyorlardı. 

ı. lti1afcılar fena halde sarsılmış-
'<ll' 1 

t dı.Muessisler arasında bulunup ta 
ll'(aYI inhilalden kurtarnuya çalı
~ (halis itiJafcı) mebusların h~psi 
Qll' , 
.\. er gazete imtiyazı almışlardı. 
h l'tfit son kuvvetlerile. 8.deta (mez 
~ltltane) bir şekilde fırkalannı mü 

fıta.ya çalışıyorlardı. 
-~kat ittihatçılar, bunlara göz 
l!a~~tyorlardr. Bu gazeteleri an
~ bir kaçar gün yaşatıyor1ar, 
1tq, ta, divanı harbin kıs2. bir emrile 

llattırı:yorlardı. . 

l ltna· r 1 ·• ·tı · · • a~ cı ar, son umı erınt mıra-

larrı, Sadık Beyin (fedai) lerine bağ
'>n Şlaraı. Fakat, - 600 znbit ile 
it lln Uç beş misli sivilden mürek
d:~ Olduğu rivayet edilen - bu fe- .. 
la;d.~r. henüz ortada görünmüyor-

ı. 

?tı~rka erkanı, merkezi umumide 
~o 1enıadiyen Sadık Beyi srkıştırı-

r ar: 

~;;0 Canım! Hiç o1ma1.sa birkaç 
Ctl ııı da. surada burada ittihat
~~l"t tf"hdit f'h~inler ... Bi?. ~eni. an
«;lir<Ji~ÖY'e günler için başımıza ge-

b·. 
dıtt ~e ~srar edivorlar .. Lal:in ~a
l'ıi.i '-· evın bir tek fedaisinin yüzü-

•111.,. •• 
S 2'oremiyorlardı 

ı. • adık R"y· k t: . 
•ıtını. b" " ın uvve ının, mev -
ilttık ır heyula.dan ibaret olduğu 
diai dta~akkuk etmişti. l.ıatta ken-

ahı: 

Miralay Sadık Bey, ilk tehlike 
vukuunda kendisini Ingiliz hima
yesine tevdi edecek olan bu tavsi
yeyi cebine yerleştirmekle beraber, 
bir türlü sükunet kesbedeınemişti. 
Şimdi ona yeni bir evham gelmiş
ti: - ittihatçılar, esrarengiz bir 
zehirle beni öldürecekler ... 

çıkamaz ve plaka verilmez. Bunun tıkları için çalışma yerleri pek Sahur Sami: Emirgan - Eminö-
istisnası şimdiye kadar görülmüş tabii olarak belediyede bulunu i nü, Beyazıt _ Kurtuıuş, Şişli - Fa-
değildir. "Vesaiti nakliye,, komis- yordu. ( tih, Beyazıt - Maçka hatlarının mü-
yonlan haftada ÜG gün kaymakam- F k 1 

1 saadesini ekseriyetle Kara Eftimoğ-
larm reisliğinde toplanır. Yeni bir a at SD'a bundan sonra. ~- i B 

11 lerin iç,iizünü bilenleri ve clJe- lu ile ortak sıfatile almıştır. u iş-
araba çrkarmak istiyen mal sahibi- " 1 · · ·1 t ta 

~ rinde vesikası olanları din er ıçm verı en paranın mecmu u -
nin istida sr usu len tetkik ve tescil ı 30 b' ı· ld - af d Jeme••·e gelecektir. Halbuki ı : rı ın ıra o ugu esn arasın a 
olunur. Buradan tescil muamelesinin 1 e .. ı · d b d b' ··b 
yaprldığım gösteren bir kağıt veril- ı ı ı 1. - d o·· h 20 il 

ı ı bu i5lerle alakası olanlar 1 soy enıyorsa a un a ıraz mu a-
diyorlar ki: "Biz doğruyu söy- aga var ır. onen ava parası e 

Bir fırkacıya, bahusus bir fır medik<:e arabanrn plakasr verilmez 1 ı ı 25 bin lira arasında tahmin edilebi· 
k . ve bittabi işlemiye de ba~lıyamaz. lemek isteriz. Fakat bu :rüzden l' 11 

a liderine yakışmıyacaK o- , ekmeğinıizd6n olmak gibi bir lir. Fakat çoğu Omer Abit hanı ya.-
lan bu korku ve evhaım onu o ka- Halbuki. Sahur Saminin muvazaa ' d B H ı · Ka -1 ı endişe içindeyiz. Eğer müfettiş- ' nın a ay a ım rcıog unun no .. 
dar sarmıştr ki; artrk ikametga- şeklinde sahip bulunduğu Kurtuluş - i ter, adUye binası gibi bitaraf ter dairesindeki mukavelelerle alı • 
hından çrkamıyacak ha'e gelmişti.. Bayazıt hattı i~in getirtilen l~oto bir yerde bizi dinlemeğe razı 0 _ nan paralarla iş bitmiş değildir. Bu 
Yemeklerini, munhasıran refikası, büslin bu resmı muamelesi tamam- J Jurlarsa ve ifadelerimizin mah-

1 11 
mukavelede ekseriyetle peşin para 

kendi elile pişiriyordu. Refikasr ile lanmad•ğr halde Cümhurivet bavra· rem tutulacağıına. yalnız haki- 1
1
1 gösterilmemiş, aylık miktarı ve mülki 

krzlarmdan baska. hiç kimsenin e- mı arifesi güni.i sefere çıkarılmaları 1 katin aydınlatılması için kulla- yet meseleleri gösterilmiştir. Fakat 
tinden bir bardak su, bir fincan kah için mfü:ıaade verilmiş ve plakalan 

1 

:i nılacağ~a bi~i temin ederlerse 
11

, Sa.bur Saımi mukavele haricinde: "Fi 
ve içmiyordu. Oturduğu ve yattığı takrlmıştır. hepimiz bildiklerimizin hepswi , lana yüz lira verin, falanı bir işe ge-
odanın kapısı önünde. kayinbirade- bal "V · · 1 d mır· Ierle mu"şterilen· Ve bu ara ar, esaiti nakliye., ı a.nlatma.ğa hazırız. Çünkü çek- : çınn,, yo un a e • 
ri Aziz Efendi ile yine akrabasın- k t · · · h gu·· canlarından bıktırmakta.-omisyom.ınca escıl edilmediklerı ' tiğimiz haksızca, müsavatsızca 

1
· nı er n 

dan bir deilkanlr ellerinde rovelver Altı 1 d K. 1 b" · yaptıklannı s b için bittabi ncr şubede de kayıt- , muameleler, Ctimhuriyet ve in- , rr. arı ır ış anan u 
oldugu- halde nöbet bekliyordu. t - · k d ı tobu··slerın· i hav il lan yapılmamış tr. Fakat, buna rag kıJfıp devrinde Türk vatanda..°'- ar a aş ar, o a pay e 

Bütün hayatında, uzun bir kılıç- men işletilmiştir. lanna hiç yapılmıyac.ak şeyler- 11

1 

beraber satsalar bunu canlarına min 
tan başka hiçbir silah tas•manıış.. d' net bilepeklerdir. 
bir el bile tüfek veya .tabanca at- Hep otobüs işi ı.r.,. Yeni hatlar açılmağa başladığı 51• 

mamış olan bu koca süvari mira- Bu arabaların tescil muamelesine 1 Bu dilek hakkında saynı mül ralarda bir çok otobüslerin, hava pa 
layı, şimdi katırtopu gibi bir Kara- Mıcak kanunuevvelin 11 inden iti - ' kiye müfettişlerimizin dikatJe- ı rasr alınarak istedikleri hatlara ge-
dağ tabancası tedarik etmişti. Şa haren başlanmıştır. Altıncı şube ha- rini celbediyo_ı:uz. ~ - ıi çirildikleri şayi oldu. Bunun üzerine 
yet ittihıatçı'ar tarafından ı:ı.ni bir la bu işle meşguldür. 0 kadar ki, şu \!" bir, iki senedenberi plakaları alınmış 
baskına uğrıyacak olursa, '1nunla günlerde bu şubenin baktığı eşhas lzmirclen de gelse... olan otobüslerin cezalan kaldırıldı 

ı kneendı~yisoır·ndium. üdafaa edebileceğini zan işleri çok azdır. Htı.tta memurların ve bunlar Topkapı, Rami gibi hatla-
Bu vaziyet karşısında şöyle bir ra komisyonculara hava parası ve .. müracaat sahiplerine: 

Ot d - d ı fikir hatıra belebitir- rilmeksizin tahsis edildi. ur ugu o aya, ya mz Şabana- "-şun· di otobu'·s ı'şı· ı"le me«. gult-ız. !z · d 1 .,.... 
-s "Bu arabalar mır en ge mıs .. ır. Bun1 h ti 

Hürriyet ve Itilal Fırkası 
- Reisi Miralay Sadık Bey 

ğa ile en emin ot:duğu birkaç dos- Başka vakit geHnı·z.,, şeklı"nde cevap ?- arın zaten karlı a ara geçi. lzmirde mukayyettir. Onun için =- · Çün" k 
tundan başka hiç kimse giremiuor- verdiklerini işitmek te mlimku··nau·· r. rilmelerıne imkan yoktu. Ü ora-

:.r tanbulda yeniden ve alelacele kaydi k · u1 
du .. Şaban ağa, sık srk onun yanı Bu arabaların ış' lemı·ye baaladl!'!-ı ya geçme için komısyonc ara hava 

,. ~ ne lüzum görülmem;ştir.,, ı · ı· d N"tek 
- Ne yapayını?, Ben; orduda na girip çıkıyor; hariçte cereyan e- gün sadece fenni muayeneleri yapıl Halbuki, bu doğru değildir. parası verme en vım ı. ı im bu 

kuvvetim var zannediyordum. Me- den hadisatı, dakikası dakikasına mıştır .. İşletme beyannameıe...: .:ııe . hatlarda hava parası vermeden mü· 
• • u Çünkü, Beyoğlunda oturan hır o- d · 

ğer beni aldatmışlar. haber veriyordu. sonradan doldurulup hazırlanmış ve tomobil sahibi, arabasını Istanbulda saa e almış bır otobüs yoktur. 

Demek mecbutiyetini hissederek Arkası var) verilmiş~ir. oturan bir başkasına satsa, yeni sa- Plakalan alınanlar 

~::!!~~.in bütün {hiC$) liğini gös.. } L o k' M A N ~'.V.-»:·:·:·:·:···:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·;:·:·:·:-:-:·······w ~;~in:u~kka;:~:~ide~u~::c~~iı;:~~~ 
O zaman fırka da: ::::i:~1::~;~:i:l:~~~::j~~;fü~:i:i:~;~;~;;;;~:~:::l~:~~* ması lazımdır. Bunun için de Beyoğ-
- Yazıklar olsun, bunca zaman- -.•.r;o:.o.•.·.················.-.·.•.•'!-,·.·.········~ .. •••·••·••· ~":::::::~:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::~:;:;:;~:;:; lu "Vesaiti nakliye,, komisyonu bu 

dır bu adamdan kuru ümitler bes- =-~:::~::::::::::::::::::::~::::::=::~:::::Ç:;:;~:::::::;:;:~=::: M E K ı• M ı• N arabanın kaydini siler, bunu yeni sa 
lediğimize .. ona, türlü türlü hür- - ~~füjf~;~;i~l;~tl%~j~~fü~~l~i~~fü* hibinin oturduğu mmtakanm kayma 
metler gösterdiğimize .. fırkamızın '1'1' I'~ 1 111 T L ~ R 

1
• ::;·:·:·:·:·:··".:·:···:·:·::·····.:···-.·-·.-.·.·.·.-.·.···. kamlığma bildirir ve oraya kaydi ya 

riyasetine geçirdiğimize .. Onun le- ,___, '.::!' '--' c:; :::;:;~:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;!;:;:;:;:;:~;:;:;:::::;:;:;:;:~: pıldıktan sonradır ki, ~eni sahibi 
hinde, bu kadar propagandalar yap arabayı işletebilir. 

trğımıza .. ona bu kadar büyük bir Don Juan Kokusu Hep usulsüzlük 
şöhret ve mevki kazandırdığımıza 
bunca emeklerimize .. bahusus saf
dilliğimize ... 

Diye, feryatlar yükselmişti. 

Meselenin en gülünç tarafı: icap 
ettiği zaman. yiizlerce (fe

dai) si ile fırkayı müdafaa edece
ği zannolunan Miralay Sadfk Beyin 
şimdi kendi (can kaygusu)na düş
mesi idi. 
Sadık Bey: artık famamilP. (ga

lip) mevkiinde bulunan ittihatçı
ların, nasıl olsa kendi beynine bir 
yıldırım indireceklerini hissetm\ş
ti. Hiç şüphesiz ki ittihatçılar ilk 

fırsattıa kendisini divanı harp hu
zuruna çekecekler .. belki idam seh 
pasma kadar da sevkedecekJerdi. 

Bu ihtimal1er. Sadık Beye son 
dP.recede bir korku ve telaş ver
mişti. O sırada tstanbula ge1miş o
lan Kamil Paşaya, Şaban ağayr 
göndererek: (şayet bir tehlikeye 
maruz kalırsa, kendisini kabul et
meleri ic;in, İngiltere sefaretanesinP. 
bir tavsiye mektubu istemişti. 

Fakat Kamil Pasa. ne Şaban a
ıfo';:a, ve ne dl' Sadık Bevin bu ri
<'nı,ma katiyen ehemmiyet ,rer~e
minti. 

Günden güne merak ve evhamı 
artan Sadık Bey, artık <:•lrltrarak 
hale gelmişti. Nihayet bir gün, 
(Hfüıı>vin Siret Bey) i bir köşeye 

çclı:erek: 

- Görüyorsun. N<· büviik t~hli
ke icindev;m. Bana acr. Merhaım!"t 
et ... Git Kamil Paşadan şu tavsiye
yi sen al. 

Diye. ağlıya ağ1ıya rica etmi~t!. 
Bu hassas kalpli şair: karşısın

da, cinnet buhranları gP.çiren Sa
dık Beyin göz yaşlarına acımış .. 
Kamil Paşaya giderek, ne yapmış 
yapmış .. Sadık Beyin istediği tav
siyeyi getirmişti. 

Don Juan bugünlerde lstanbu.lda. 
birdenbire şöhret kaz.andı. Fakat 
bunda.n doaayı onu bura.da. yeni tü 
reımi5 bir tip sanmaynuz. Don JmLD 
her vakit, her yerde vardı. Bu se
ferki şöhreti aceıniliğinden oldu. 
Vaktlle benim fanıdığnn bir Don 
Jua.n böyle acemiliğe düşmemek i
çin, J>e'}ine düşürdüğü kadm1ardan 
bir tanesini oikiUılar, ötekileri de 
sıraya koyardı. Nik.8.Jılanan kadın, 
o büyüık saadete Yalnız başına uzun 
müddet dayanamadığı için sıradaki 
ler çok be)demezlerdi. 

BilirsIDiz ki Don Juan'm erkek
ler arasında ply~ı yübek değil 
dir. Çünkü onun gibi olamıyanla.r 
kendisini kıskatıı,rlar ve arada sıra 
da böyle acemJik edip t.e meydana 
çıkınca pek keyifleniJ'Ier. 
Kadınlara gelince, onlar Don 

JuaB'ı severler mi billnm~. Fakat 
ona tesadüf edince emirlerine itaat 
etmemek ellerinden gelmez. Başka 
erkeklerin birçoğunun arzus1Dla mu 
ka.vemet göstermiş bir kadın, kar 
şısına o çıkınca, iradesi yok gibi o
lUJ'. En kuvetli ~adını bile i.clz hı 
rakan bu tesir acaba nedir? 

Onun yak]fıkh olması mı?. Doo. 
Juan mutlaka yakışıklı bir erkek 
değildir. Bir~ğu çirkin ve cılız gö
rünüşlü bile olur. Gençliği de deni 
lem.ez, çünkü on.un kudreti yaşlı ol
duğu zama,n da sönmez. 

Zek&-,mda.n mı? Erkek zeki.sile 
lwlınlann sPvglsi arasında. hiç bir 
münasebet bulunmadığı çokta.nbe
rl halledilmiştir. Don Jua.n, çok de
fa budala den~ kadar ehemmi 
yetslz bir adamdır. Filozof Şopen
ha.uer'ün : 

- Herhangi bir salonda dikkat 
ediniz. Kadınlan kendisi.ne en ziya.. 
de çeken erkek, fikirce en sönUk 
adamdır .• 

Sözünü bilirsiniz. Bu işi pek cid
di olarak tetkik etmiş olan filozof 
hekimlerin fikirlerine göre, kadınla 
rı iradesiz bırakan ve her ist.ediği
ni yaptıran Şey Don Juan'rn koku 
şudur. Kokuların kuvveti tesirleri· 
ni daha önce de bura.da yazınış
tmı. 

Aşk duygusu ÜT.er.inde kokuların 
tesiri pek belli ve pek büyüktür. 
Çiçeklerin kokusu onların tenasül 
vazifelerini tenıine ne kadar hiz
met ettiğini herkes bilir. Bizbn en 
güzel koku diye saydığımız misk 
kokusunu da tabiat o hayvanda aşk 
duygusunu şiddetlendirmek i~tl.o ya 
ratmıştır. 

insanlardan her birinin de kendi 
ne mahsus bir kokusu vardır. Kar 
dınm çıkardığı koku o kokuyu ala 
bilen erkek üzerinde aşk cı.uygusu 
nu uyandırır. KadmJann ba.zıJar• 

da bo koku daha kuV\'eıtli olur. Me 
seli. kınntzı saçlı, süt beyazı roo 
ginde, biraz- da çilli bir kadın gezdi 
ği, yürüdüğü yerde etrafına aşk 
duygusu uyandıran bir koku sac;ar. 

Buaun gibi Don Juan'eı da ken
dine mahsus kuvvetli bir kokusu 

vardır. Bu kokuyu ala.bilen kadınla 
n - itlorformla uyutmm7 gibi -
kendine bağlar. Bu tesirli kokuyu 
duyftll, iradesini kaybeden kadınlar 
dan bazıları onu elma bah~elerin-

Sonra bu on iki arabanın şoförleri 
de lzmirden gelmiştir. Bu şoförler, 
şoförlüğe mani bir halleri olup olma 
dığı sorulmadan, burada imtihana 
tabi tutulmuşlar ve kendilerine mu 
vakkat vesikalar verilmiştir. 

Halbuki, mesela tzmirde sanatiru 
yapan bir soför fert olarak Istanbu
la gelse, b~rada çalışabilmesi için, 
usulen belediyeye müracaat eder. 
Belediye tzmire sorar. Şoförlüğe ma 
ni bir hali olup olmadığı hakkında 
malumat ister. O cevap geldikt~n 
sonra imtihana tabi tutar ve bun.ıın 
neticesindedir ki, sanatini · yapmak 
hakkını kazanır . 

Sahur Saminin arabalarında çalış 
mak üzere getirilen şoförler için de 
usulen lzmirden sorul,ması lazımken 
bu iş yapılmamıştır. Yahut, telefonla 
sorulmuş ve bir günde bitirilmiı;;tir. 
Tahriren yapılması lazım welen sor· 
gu, yine mutat şekilde yapılmış ve 
!zmirden bu sorguya resmi cevap an 
cak bir hafta önce gelmiştir. Yani, 
istim sonradan gelmek üzere gemi 
yürütülmüştür. 

O zamandanberi de bu hatta çalı
şan arabaların şoförleri. üçer günlük 
muvakkat vesikalar verilmek sureti
le çalıştınlrnışlardır. Bunlardan hala 
muvakkat vesika ile çalışanlar var
dır. 

istisnai kolaylık! 

den çıkan kokuya benzetirler. Bu hareket, belki kanunS'llz değil-
Havva ana.mızın kocasına yedir dir. lşin süratle görülmesı bakımın. 

diği elmanm kQkusu, diyeceksiniz. dan bir kolaylık sayrlabilir. Fakat. 
Don Juan kokusunu elma kokusu- diğer icı sahiplerine katiyen bu !to
na benze~n kadmlann sözünde bel laylık gösterilmez. Bu vaziyette o
ki o hikayenin de tesiri vardır. Fa-- lan bir şoför müracaatini yaptıktan 
kat erkeğin de, kadın gibi, bir koku- sonra !zmirden cevap gelmesini en 
su olduğuna. inanmak zaruridir. az bir ay bekler. Sonra imtihana ta
Don Juan o koku~'ll kendisinde her bi tutulur. 
erkekten ziyade tekasiif ettirmiş Demek ki, bunlara doğrudan doğ-
adam demektir. ruya imtihana tabi tutularak çalış -

Beyazıt hattında çalışan arabalar• 
dan alıtısının bir ay kadar evv~ pla· 
kaları alındı. Sebep, muayyen durak 
yerinin dışında durmuş olmalarıdır. 

Halbuki Sahur Sam.inin otobüsleri 
ıstedikleri yerlerde durabilirler. Ve 
bunlara ceza yazıldığı görülmemiştir. 

Bunu, bu batta çalışan otobüsçiller 
den birisine sorup öğrenmek kabil· 
dir. 

Sabur Saminin Büyüle 
Proieleri Varmış 

Otobüsçüler arasında söylendiğine 
göre Sahur Sami bir taraftan muhte
lif hatları hava parası mukabilinde 
satmakla beraber diğer taraftan d~ 
ha büyük ölçüde bir işe hazırlanmış. 
şehrimizde şubesi bulunan bir mües
sese vasıtasiyle 40, 50 kişilik büyük 
otobüsler getirtmiye teşebbüs etmiş
tir. Bu otobüslerin ikisi bir aya kadar 
nümune olarak gelecekmiş. Ya ruh
satiye alınarak hatlardan birinde ça
lışacakmış veya uzun kredi ile satıl
mak üzere belediyey~ bir teklif yapı
lacakmış. 

Otobüsçü Mahafilinde 
Doğruluk Piyasası 

Otobüsçü mehafil•nde ekmek para
sı namına hakikati gizlemek cereya-
niyle doğruyu vatan sevgisiyle söyle-
mek cereyanı arasında devamlı bir 
çarpışma vardır. Günde defalarca ha 
va değişmektedir. Geçen gün Kadri
nin Sahur Sami namına kahvelerde 
topladığı imzalan verenler sonradan 
pişman olmuşlar, imzalarının zorla 
alındığım söylemek arzusuna düş
müşlerdir. Ondan s~mra vicdanların 
tazyiki ile muhitin tazyiki arasında 
devamlı bir mücadele devam ewp git 
mektedir. Borsada fiyat cetveli asıl
dığı gibi, günün her saatinde hangi 
cereyanın üstlin kuvvette olduğunu 
gözle görıpek, ölçmek mümkündür. 

Lehistanda Kurtlar Bir 
Çocuğu Yaraladllar 

Varşova, 19 (A.A.) - Kiwance 
köyünde bir kurt sürüsü on yaşında 

bir çocuğu mektepten geç vakit eve 
gelirken parçalamıştır. 



Vardığımız Bir 
Kanaatin HulcisC1sı: 

1 • Ceza Kanunu. Ce•iyetl Şer Kuvvet

lerine Karp Korannya Kcfff ~r. 

• 2 • Avukatllğln c .. lyet l~lncle Rolü 
Müphemdir. 

J 
(S.,ı 1 İllcide)' 

çok hllrmete ?iyık vatandqlar bDe bile böyle bir adımm etini üıyorlar, 
kendisine eğlence arkadap göri ile bakıyorlar. Yaptıldanm kendi ölçtl· 
lerile çirkin bulmakla beraber bir bqkumm cemiyete düpnan, bir tu
feyll bayatı geçirmesini bir nevi Jdllhanbeylik h&kkI, Adeta bir marifet 
ayanlar bile bulunuyor. · 

A daleti konımaktaıı ve vıatancfallara kanun yol1anm göstermekten 
başka bir wrhk hakkı olmıyan avukatlık meeleline meuup va

tandqıar, mahiyetini çok yakından bile bile böyle bir adamm öıı11ne clll
ltiyorlar. Şiklyetçi vatanda.tJann ve ht1k0metin baklanDm aenelerce 
pri kalmuma aebep oluyorlar, aeraerin1ıı ayni suçlan tekrar etmeeine 
deybl~. 

OamarteR •kflm' Avni Ba)'el', Beyoflu poU. merkeslne çağınldıjJ •· 
man haftdia almak maksadlle orada 'bekliyen bir g&Hte muhbiri, davete 
nlmen niçin mt1ddei11mumlllte gitmecliği hıklrmda bir memur tıarafmdan 
eoruJan bir suale Avni Bayerin ,u cevabi verdliinl duymqtur: 

- A.ftbt ( •••• ) "Gitme!,, dl,. IÖyledİ. 
Müddeiumumiliibı, &amne menf-tini aJ•luıd• eden bir 

meeeleain aydmlwmwn için aradıjı bir adama, anılratlık 
meeleiine wap bir vatand-9m: "Adalet m'*amma git
.. ı,, di,e tawqe etmeli m demeöir? Böyle bir hareketin 
awalrathlı meeleiiae ait llçülerle minaunı bilmiyoruz. Fakat 
içtimd binye içinde adaletin aydmJanmaa Mirwmndan 
hm:aa özür kabul eder bir rol diye tellldıi edemiyonız. 

Cea kuıımnmıus kökUnden lll1aha muhtaçtır. Tutulacak yol, fılb 
1Mlll1ebtiD cesa kıammımo örnek diye kabul etmek değildir. Her 

memleket bu labada OrtaN teM.Jdrileıi içinde yqıyor. Türk inkılibı, 
tçtbnal bbJeJl DnıyacU cea bmmunu ve bUll'UD muhakeme usulüntl 
llir taraftan lreıl1 içtpnat flU'Uarma, diğer taraftan mı tıbbının ve iQtimal 
,atm ftrdıil _,.... ilmi neticelere söre, orijfııal bir tekilde kurmalıdır. 

Ba itt- ..W mi-da halmkçudan çok ziıade akıl ve ıinir 
&loktonmaa, lçtkı+I aatlılı koruma mütehuaıalarmm, içtima
iyatçmm " tecrilbeli zabıta memurunun rol& olmalıdır. 

Cem k ... unlan J8latlatma bir temel olmak b!n pek çok içtimai mal
zeme top~ ihtiyaç varda. itiyat halinde suç Aldplerinin ba,atma 
biltnıı teferrttatile aydmlatmıya bu bakımdan her memlekette pek çok 
kıymet verilmektedir. Avni Bayerln tesadüfen çıplak bir tekilde umumun 
gözll &itine çıkan hayatı baklanda böyle bir ilmi &reftırma yapmak zah. 
mete değer bir feydir. Buna diğer suçlu tipleri hakkında monografilerin 
:lllW81 nretlle ceza kanununun ve muhakeme wnıUlnün gevşek olduğu 
noktalar meydana çıkardır ve yeni kanunda bu delikler; cemiyet içinde 
mıl -n. 1UlD1WI VP umııml ıne:afaat,jn korımmaa beknnm~n 11msrkı 
tıp.na. 

~lunef Emin YALMAN 

Et Meselesi 

BULMACA ~----EViNiZDE._ ___ ... 

Bir Pudra Müsabakası 
Dünkl bllmeceQ b ........... 

3 10 
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BUGUNKU BULMACA 
1 ~ 8 ' 5 6 ., 8 9 10 

1 ..... ~ ..... --
21---ıı-P-+-'""" 

5 ı--.ıı-.,a._..,_ 

Krema köpüklü 

• 
6 

i 

b 

Aıağlld tafsllM c1a1re.-.. yapdacak pudra 
miisabaka11 ıp. .. cca...._ clağ~ılacaktır. 

9 Holivud sinema yıldızlan, • yüdaGu adi bir maldyaJ-tek-
ı, ,__._ lini veren. bütün padralaraa bir fUuUtini ,.,._..,l.udır. Kal-

• 80LDAN SAOA: landıfnuz puclranm rengi ne oluna olaaıı, heUd de aiae · ay· 
ı - Kopmq - Şap denizfnde bir sun gelmiyor. Bazı l&l'ltınlar, e1111erlse mahlU bir Puclra 

lngiliz limanı kullandıklarında kendilerine. daha U7PD aeldili aibi bot 
ı,... OfulmUf - Bir nevi pamuk wrlere ele, 1&r1pnlara mabaua bir pudra lmllandddannda 

3 _ ~!. '---_ vtıcudtın ortam keza kendilerine daha uygun ıelebilir. Bana ltil"MDiD ,esi-
......, .,.,.,_ ne r.a-i, ~-:; ... üzün bir tarafmda bir renk Ye diler tarafın-. 

• - Elekten geçirmek ~- .,_ .... 
5 - Etrafı m - Ziya da befka renk pudra tecrilbe ebDek n aradaki farla &nla-
6 - Olm•mıt boetaıı - Rabıt~ maktır. Krema köpüklü Tokalon JMIClrumm, h• tene anan 

dab oriJ"inal ve_ ...... hayret renkleri mnwtbar. Ba pudra baYa-
7 - ı:ı. • ..ı.+. bir YiJA--+Wnhı: - Kı- ..-.ı-ycıo&•- .,..,_ landırdmıf, ıaJl'i mer'i ve kat'iyym ..tan milteeeeir olmaz. 
8 _::~emil _Titreme Birçok Amerikalı sporca ve yüzüdl bdmlar, mclan ~ 
9 - Bir aza air olımyan bu pudrayı kullanarak ~ ollçik o,...ı.rm. 

10 -.Nota - Taflillt verme elan '" yüzmelerinden tonra bile teaı.riDla bonlmedıpu 
e YUKARDAN AŞAGI: beJ&D etmitlerdir. . 
1 - Cearetais - Mebsul T okalon pudruı, imtiyazlı bir mal dainelnde ı.tih•r Ye 
2 - El ve tin ile yapılan sUa - ba imtiyu Tokalon müeı111sesi tarafmdan mlhbn malt feda· 

Eh1t bayY&D 
s - sı. _ Rabıta k&rlddarla temin edilndttir. 
' - içlenme - Budala Posta, ambalaj ve sair meMrife brtıhk · olarak l.tanba.\ 
5 - As sıcak ..L Sır 622 posta kutusu adresine (T. T. 3) nunuaile 12 kanat ı~ ; = = _-~ ;r:emle- derdiiinbcle huauai modelde bir kutu krema~ Tob· 

ket lon pudruile muhtelif renklerde nüınunelik 4 _.fak paket 
8 - Büyük ııavaa - Bir nevi pi- pudra aclreeinbe inal edilecektir. Bu suretle yalnız kendi 

rinç yemeli bat~ veyahut arkadatlanmzla beraber tecriibe ederek ha· 
9 - Sly - Meftim kiki bir pudra müsabakası yapmıf ol111'mD11L A.JDI nmancla 

10 - Af.rikada bir nehir - GWde (biri giindGz ve dijeri gece için) hakiki ci14 aımıra olan iki 
-~varQıı-==::.::.:....2;.~!!:!:?.::....=:::'f11"~~--~:remmrcte gende~. -Bu kremler krema ke

.. .... blildü" T.okalon pudraaile beraber IMJaıylNJ~ ~ıiae la.... 
dir. Mektubunuzda her va.kit kullandıjınız pudr~ rensini 
de laildıiımeJI unubnaJmız. 

------· SAADETiNiZi MUCiP 
Numeronuz hangisidir? 

Suriye Başvekili 
Şehrimizde 

/ (Bqı 1 incide) 

(Bap 8 mac1a) 
(Blıil l llneide) pu u.ta btr kafa YUl"UIU De yere 

la demp .. n bldlna! in4hdi. Sat açık SaWıattin yetltU 
YENi NEŞIUYAT l 3 AYDA BiÇKi 

A T E 1 Oğrenmek ve mllaacldak diploma Genç bayanlar her birilli 200 .... 
·- Paristeki görOpnelerimlz bit

ti. Bunun hakbıda ılmdiden ılae bir 
llY aöy)jyecek TBZiyette de#illm. Ya 
rm akfam .Ankaraya giderek Tllrk 
hlttmet rlcaliJe t-.alanla buluna
eabm. Bu lörOfmelerden iyt neti • 
eeler almacağı kanaatinde bulunmak 
taJDD.., 

a Cemil Mudam ettin ölfeden son 
I'& mtl8e1erl "" f9hrin l&'Wmele de
... ~ pmıJftir. 

Diye Mlk tıMye* -.., de1D4ir. t1çtlnell ıoUl attı. 
Bil alsa alla o duııplardaa dolayı On betinci dakikada llOldaıı ~ 
etleri lstedllderl ...,_ halka *- kilen bir korneri Galatasaraylılar 
aılye muvaffak olwıyaa kalaplar kale ağzından uzaklqbramadrlar. 
veya kuaplann •Hhdar cıldgp Bir karışıklık anında Melih fırladı 
hayvan tleearl&n tanı.ıaa yapd- ve d&'di1udl &ol1l yaptı. 
11111 bir tetebMls netlDlllll olüillr. Bu golden IOD1'& Galatuaraym 

Balla de.,_ bdt ==-......,_ baSI o)'UDCQlan lumdllerini ka,W.. 
dala11 w ............. ....,.,... • mil vdiyete faullere bae'ıcblar. 
,_. ._. .....,.__ bdar- .._ YMl"'ID. bqlangıcmda anlattJğmı 
..,._ oıta,a atlyor 99 NYglU 1W- 19kUde, rakip\erindea hakeme ka· 
........,_ .,..._ llOlll'llld etlere dar iti Ulttllar. l'akat hakem ha
eıddll P111 ......_, kmrclk, dalbç ldkaten takdire tayan bir sojuk· 

Sabur Samiye ~--~ 4::"non~=-~ kan>ııık•a • .., .. çıkarmak ı.tecll-ii oyuncularm meydanı terketm. 

Ait Bl·r Hahra .maadır ....... UlllUBD ld .. ~ mek ıararlaruu da yenecek bir u.. 
rieunr reddetmeL tJlikte davrandJiı için oyuna devanı 

(Bqı 1 incide) imkim oluyordu. 
it çev1rmet 1ç1n t>tr iptili vardır. lir Topçu Alayama Hakemin ~ mecbur kal 

Çok k4lllldn •bı, uzun sabır ve ıu·· .-;a. Mer--'-le dJiı Galatuaray o)'UDCUlarmm a-
Dhmeti g&re aJmHma mlni olmak- r- uwn dedi içi bulduğu nkit betinci p 
tamr. Hl de Gt1neol'ler attılar. 

• hCllll ,. midir: Ktltueke Sancak Y erN B.,;nci oe alfınca 
baelarmda bir llD ve deiinn• reza- Burdur, 19 °(A.A) - Bust1n 34 iln· Yine yapılan btr tauıo. hakem =.:::::· llvpten sonra gelenler el topçu alayına ordu mtlfettifi Orp- serbeet V1U'Ulla eezalanchrdı. Rasih 
rü pat;aJan 80ltU denftıerlndlr,, diye. .. neraı lwttin ÇalJllar tarafından Re nadir görtllen bir laabet ve fiddet"' 

o aman ... ':m':"= iaicümhur namma u.ncak verilmiştir. le çektffi bu vurueu betlncl goJ., 0-
batmuhanirüiiaı v Yalmamn Törene kadın, erkek hemen btltiln tarak ağlara taktı. 

te91 bu yaptığı (Vakit) Burdur halkı iftlrak etmigtlr. Gene- Merkemen sap geçirilen topu 
pae ....ıete kuta da temia- alin · aöz1 · al k t ıfl-11.ı. tttn tekrar 
llk bataryalanm btıtiln liddetlle c;e.. rhi v~ en - ~;:_- OJJ?-U ~: ~· ortaJadığı vakit 
virdi O vakit, Sabur Satoiden Ah· tabesı heyec:aıı ve a.uwr.a uyanuu UU9 Rebil soliç mevklinde yetifti ~ 
met Emin Yalmana bir takdir k bu kıymetli hitabeler bayrak sevıfsi- içeri attı. 
tubu geımi,tir. Memleketçilik meh • ni ve kutsiyetin\ kuvvetli bir duygu BilhUU. bu golden llODl'W'Glnet 
aiııde umumi menteıaı namına ;::b~ ve tuur halinde dinliy~ te1kiıı et 1iler utatJamn••ak "9 dehletll 
tı temizlik mUcadeJetdııt çok l!llcak miltir. prj1ardan lraçmmak isere topu 
bir lisanla takdir etmit ve bu ld Bu akpm komutanlar ~me Hal attrmektell vupçmie bir OJUll • 
devam için teRviklerde 'bııhimn:U a keV:i salonunda bir eölen verildi. Orta temine bqladllar, Buna nime 

$imdi merak edh11»1c ..,_ ~ okulun tasarruf haftaaı milnaaebeti· Gal•*e'N'&7 Mabma llAIQn cabap '*" 
911 ltlllfeıJum clelfıw ;;;n""N- le huırladıklan ......_.. ,....ı- tarltl mwıte••aa IU ,,... • ...,. 
a1etl . pıttnuebetlle" titr ~ - ..,.ıJeııdlnnftledl. JIU10ldU. 
ıır-'Jll · balmmnclan ,_,.. ,....._ 01M1 maavhıhrWa ba ft111eg. 

ıere. IOft otob18 iti .. ......, ta .._ AYlllftlrya MS.... ... maJsebeJllll't - nlla o..... 
w.m edebiliyor mu? Gecen lb 111119 C..lyetl•d• tuanyblU' GIMe llaleel ..._ lra 
tew.ı edip. büyük 1llı' .awrn.tıe: Ç•D•lveMk m pldiler. Blru at makabile 
HOtobtl9 isleten bafkaJarr da 'Var. ~ 19 (A..A.f _ ~ mal6mat etmM lıRi,m o._ •ldaf ... a-
Necl4m ,_.....benim ismim "9rinde aı.uta oJan mü•ft• Avuaturya - l8JhiM peaa1tl .uti. 

"dwQ.S•UllUI'?,. dedifine ......_ _...._, _. tertetmek Dl Nobarik oekti. Glnei Jsw.t 
.. Wald binaıda da bJWy *il J'lttllde oJwwNms beyan etmekte • ba penaltıJJ da lmrtanrak o.Jata. 
GIEl'UI bir W l&J'ID&ktadır· 6', _..,_ bir gol etw•a dül .. 

Bafta.da bir çakmakta olan, TUrJÜ. a1ma.k istiyenfer Beeiktq Biçki Dikit ~an 500 liraya kadar DA VID'• 
yenin biricik ansiklopedik gençlik ga Yurduna Yılbqmd1,n evvel kaydo'un ludurlar. 
•ı.i "ATEŞ., in clördUnCtt sayısı da malıdırlar. Adres: Beıiktfll, Akaret Bu borcu naaıl ödeyecekler!~ 
bugflıı Fıengin )'Ullar ve renk i ıık bir ler 81 No. NipnlandıJdan zaman n~ 
kapak i~ IDtielll' etmiftb'. JllJl geyizlerini DA VID ~ 

• ZAYi _ Mutaaamfı olduğuni lılah yapttracaklan fevkallde rob 
(Y~ ~) m 69 u.yılı 15 Birinci· mutpaşada Kt1çl1k Çorapçı hanındaki !>1'81an, ipekli pijen;ıalan, gam 

k&Dun nüahua çllunıftır. Bu •)'lda: . . aç çamqırlan, boyun bl.flan # 
Zavallı Çin. Halk ve köy ttırlrilleri, odalara aat tamiı.t '" tenvirat IDak dilleri herine verecekleri si 
.Armm balı, Tavtanm '\'liYÜ. Sen Be- bmlanm ayt ettim. Yeniden bir Us baba'e.nna Meteeekler. 
nilD bahanmmn, Mithat Paşanm kel- tem Çlka.nlacaimdaıı zuhurunda hUk DiKKAT: Adne, Beyotlu, 
re11i ve Abc\tllb•mit, romanlar ve mtl olmadJtı ilb • olunur. W caddeei, Galatwray Lise8I 
spor yamlan bi•bıuı na.an dikkati Buuh Mutalon mnda 178 numaralı DA VID m 
celbetmekteclir, 

&&&de vermedi. 
Oyun Gt1n-.Uleıin 6 - O calibi· 

yeti ile neticelendili vakit halk cı. 
vamh • 11ntlarla plip taJmnm altı 
golünü tebrik ediJwdu. 

Dl•I Matı• D .. kate "" 
Savan llr Nollta11 

Ddiıııfı macta Olnet takrmımn 
kaptanı Rebllıdn biraz uahl oyna. 
mıya bqhyan "9 uabl~ ne- dı
pndan ne de rakip OfUDcular ıa. 
ratmdan flklyet edllmlyecelr ete. 
recede oJdulu halde kendi BOi mtl
dafllne sahadan çı1mı881DJ emrede 
eek kadar kendini ve Wnmmı yUk 
seıtecek btP hareketbii takdirle 
kaydederiz. • 

Kr Ko111SD 
Beyoltu halknl tarafından Hrl 

halinde tertip edilen lbr 1EOfD1U 
-~ bltbwlill eltin 11111 
ile tutıa ~ amnoıla IOOO 
metrelik bir iDiide •"blldl ya.. 
pML ............. atlet~ 
etti w ..... blrlnellfil O.lata 
..... ,.. ........ fldneUlll a.a... 
tuu"&ydan IO I~ Gll 
......... llaancblar. 
Takım itibarile 11 pawmJa O.· 

Jatll•r&Y 1*tnoi, 29 paftlda ita,. _,... ..... '° plftllla p_.. .. 
clDell olmalludlr. 

RÖMATIZMA 

LUMBAGO 

AC,RILAAI 
TESKln fDER 



Saç Eksiri 

KOM OJEN 
Saç1ann k~klerini kuvvetlendi 

ır. DökWmesini keser. Kepek 

ri tamamen giderir ve bU 
ilme kabiliyetini artırarak saç 

ra yeniden hayat verir. Koku 
l JAut. kullllm§I kolay bir aç 
tcsiridir. 

llGILIZ lllZll 
ECZANISI 

BEYOOLU - ISTANBUL 

Muhammen bedeli 8816 Ura olan 1000 kilo dana derlai C500 kilo yafb k6 
lele, 100 kilo keçi der18J 2S-ll-887 perşembe gilDU .. t 10 buçukta Ha7 
datpa.pda pr blnuı ctabtlindeld 1&t4 alma komisyonu tarafmdu açık 
ellıliltme ile satın almaca.ktır. , 

Bu ile girmek illte)'enleriD lmlllhlll tayin ettiği vesaik ve 286 lira 20 ku 
l'Ulluk muvakkat temlnatlarile birlikte eksiltnıe gtlnll 1&atine kadar komia 
J'Gl6a mtinıcaatlan llamıdır. *• ite ait prtnameler Baydarpaeada gar binası dalıllindeki komisycm 
~ ıuua olarak c1ağıblmaktadır. (8203) 

• • • 
lıluhl.DllDft bedeli (22741) Ura olan 1 No. b liste ve (1237"°9) lira mu-

1-nmft bedelli ı No. la un., (1188,35) lira muhammen bedelli 3 No. b 
liat.e, (33U>,63) lira muhammen bedelli 4 No. lı liste, (3758,61) lira mu
hammen becle11i 5 No. h liste, (783,27) lira muhammen bedelli 6 No. b 
llate wı (3611,69) lira mah•mmen bedelli 7 No. Jı liste muhteviyatı An
~ pn wnumf kJ8lm ıııefrutatı 30-12-937 Perşembe rtlntl saat 115 
iten itibaren ayn ayn Ankarada idare binasında kapalı zarf uaulile satın 
:thnacattır. 

Bu 1f9 gtrmelr f8teyenlerln 1 No. lı liste muhteviyatı için (1705,57) U
ta. 2 No. b liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. lı liste muhteviyatı 
tein (87,70) lira, 4 No. lı liste muhteviyatı için (248,67) lira, 5 No. lı lis
te mulateviyab için (281,90} lira. 6 No. h Uate muhteviyatı için (58,75) 
lira ft 1 No. b liate muhteviyatı için de (270,88) liralık muvakkat temi
llat De kanunun tayin ettifi "8lkalan ve Nafia mtlt.ealıhltllk v~ 
... ..-.u .. u.1a'r ~ ~~ 
lazınidir. .,,_ 
1Jd-............. '8bnda Ma!F.enı& ~ ~ 

P&fada Tesellüm ve §8Vk 8efliiinden dajıtılmaktadır. 
• • • 

6-12-1937 tarihine mUsadif Pazartesi günU saat 15 de kapalı zarf ile 
hpılan eksiltıneye talip çtkmamasmdan dola.yı llLale ed'lemiyen Devlet 
l:>emiryoJlan ve umgıan birinci feletme MUdtlrltlğtlntln ihtiyacı olan 
~ ctna, mlktu', m11b1 mmen bedel ve muvakkat teminatı yazdı adi 
bina tuğlası ile l&ilDemlt Kireç ayn ayn ihale edilmek tızere pazarlıfa 
lronmuttur. 

Pazarlık 3-1-1938 Puarteai günü aaat tn de Haydarpqada Gar bi
llaaı içinde BlriDci ltletme Komisyonwıda yapdacaktır. 

lat.tklilerin eksiltme l&rtnamesinde yazılı muvakkat teminat ve kanu
b11n tayin ettiii evrak ve Veaaikle beraber pazarlık gtlntı saat 15 e ka
'2- Komisyon Reflllfine mtıracaat etmeleri lbımdır. 

Bu ife ait prtnameler ilcretsiz olarak Haydarpalada Yol ea, Mtlfet
litıiimden alınabilir. (8378) 

Cinai Miktan 

Adet 
7G,800 

K.G. 

80,000 
• • • 

Muhammen 
Bedeli 

Ura Kuru, 
~ 00 
600 00 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira KUl'Uf 
'10 88 
45 00 

ttiuı-hlll ~ Um'l'llla bir w _.ımda p1eee1r olan tah· 
~ ımeıa taa -- k&alıl u. 'l1t'I ıoa lrok ldlmtırlbaUa ....... 
'sbbıc!en ıupalana ve aupalandalı vago1ara tahmil edilmesi iti 27-12-1937 
~e mllsadif Pazartesi gllnU saat 11 de Bayd&rpafa Gar bhıaaı c1ahi
~Birinci İl!etme Komisyonu tarafmdan kapalı zart u.aullle ihale edi
ı~· Bir eenelilr maden ve kok kömtırtlıılln tahmil ve tahliyesi için 
-aar11tra M tW'Uf nıuhammen bedel koımıuetur. 929 lira 21 kurut mu· 
~ teminat ile kanunun taJID ettfll 'N Nmll pllteDlD 7.._1- tarih 

3287 11111DU'alı V8J& 1-7-8a7 tarJb ve S&f& numaralı nOehe'hıda bati
.._-, etmit olan talimatmıme 4üreeincle a.lmm .. v.Uıa ft teldltlerlai a,m 
9ıllll laat ona kadar Komiayon Rel8liğine •ermeleri 1&11mdlr. 
...._'&o. İfe ait şartameicr Haydarpaşa Birinci İl!etme Komisyonu tanım
~ paruız olarak v.erilir. l8288> 

• • • 
,.!'_uhammen ,bedeli 5352 lira olan 36 kalem evrakı matbua tabett.UiJe. 
ı:,111den bunwı eksiltmesi 5.1.938 ça l'f&Jllba ıtmü aaa.t 16,30 da k&pllJ 

llaulile Ankarada idare binaamda yapılacaktır. 
~ ite sirmek iatiyeDlerin 401M> liralık muvakkat t.mtaat ile kan11111m 
-~ eWii vesikaları ve Nafıa mit.-bhitlik ft8ilsa11111 H t.elslttlerJnl 
~ dn ·saat 14.30 a kadar komisyon reial'jlne vermeleri llsımdır. 
~ parw& olarak Aıakera4a ···- ............ ,. 

•·r~ıada Mağaza eefliibıden daiıtılmakı.6-. 
~matbua ~nıektel'i de aJDl yerlerde g6rUlebtılr. (8"9) 

• 

Açık •ıHtme ll4nı 

1
8 lecllye Sular. idaresinden : 
~ bir yılbk mtutye mallemeıll lhU,acı acık ebl1tme Be satm 

ktır. 
,.! 8a lmw l9in tan• eclften tutname De lmtut,8 mal,.,. eetveU 

2 •ara olarak levamn servisinden ~abl.b- ve ntımuneleri görWebWr. 
- Ac;dr eksiltme eartname bWdlmlerine göre 22 ilkkbun 911 oar
~ llldl taat an blfte Taahnde idare blnumda mtlteteJrldl lrmde.. 

Y&Pılacaktır. (8t30) 

ARTIK BA$KA 
DOLMA KALEM 
ARAMAVINIZ 

can•• en aon 
tekemm016tl• mOcehhez 

MOMT 
BLA 
kalemlerl 
gır•ntllldir o 

K•t'IJPft aluuz 
"hazlnNI faal• 

ll'IOrekMp alır. 

Arnıı clnaten MONT ISLANC 

OJ4« 
elomatffl kUl'fUft blentlerf' de 

warclır. 

..... .... ı ÇITUltiS elltADlll\.Ell 
hı'oilu, letıktal Cad. 887 
Galata. Mert.9ilanl Sokak 9ıll 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışıga ihtiyacınız var. 
dır. Osram IJ bu ihtiyacını•. 
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lik temin C'ttigi cihetle daha 
bol lfl8m tedarikini teshil 
eder. Cözl~riniz dahi mulıık-

Der •aki:kr:-d mark••• 
d ediniL faza edilmiş olur. 

SAÇ BAKiMi 
OIMlllllıı • ........ - ..... 

·m 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

\ 

PETROL NiZAM 
Kepeldert ... laÇ ~l teda

vi eden tesiri me..re" bir hlQClır. 

Sahlık Ev 
N"lf&Dtatl Jhllmur caddeei GWis -

tan sokak No. 31 Yedi oda, iki sofa, 
çam ve meyva ağaçlarile genitçe bir 
bahçesi olan ahşap ev satılıktır. Gün 
dUzleri saat ondan on yediye kadar 
içindekilere mllracaat. 

ÖkıUrealere ve 
töilı anlelerl• KATRAN HAKKI EKREM 

lrabzonclo Japı call ATATOll Aftı 
M•••Glıa lcuftln. 

TraHon lllayllimclan: 
1 - Trabzoada bir Atatürk amdı yapılacaktır 
2 - A.wut Proj9111 1 Birincltepüı 987 tarihinden ı Mayıs 938 a111cm11 

rıa kadar mtıubakaya konulmuştur. 
8 - Talipler bu hu.uta KWttlr B&kanhjı Ylllaıek Ojı'etmen Qmel 

) rektarltıil ne ı.tanbuı GUzel Suıa tlar AJra4em•llnden mııfaml IDllO 
mat alabilirler. 

' - Trabzonda yapılacak olan At atUrk Uutı bir portre heykeli alma 
yıp Tra.bzonun milli mücadeledeki ro ltlnO ve Atattlrldln Tramonu _.,. 
lif zamanlarda teeriflerinde halkm beyeoualanm ifade eder _....,.. 
bir &bide olacaktır. 

5 - Bu lbide Jçfn azami H0.000 Bra kadir arfedlleceldılr. 
6 - Mtlsabakaya en az Iatanbul Gbll llP'tlır Akademtatnl bBlrlDlf 

olan Tllrk heykeltrqlan girebilirler. 
1 - 31 Mayıa 1938 gllnU a.tpmına kadar maket ve projeler ı.tanbal 

da Gbel Sanatlar Akademhii Direk törlutane teelim edllmtı bulUDlllab 
clır. 

8 - Maketler ea u 1l&O btlytlklO lfhıde olacaktır. 
9 - Projeler amdm nihai l81d1 hak kmcla tam bir t1ktr verecek vunııta 

•-*· ıo- Amt btdı±la blok 1l&Hn"9 _.....,. hePll De .......... 
rm bronllfan otmua l&1UU U'lll ile er. bll Cllllet ~ tall1lrt 
ne bırakıtllllltır. 

U - Proje ve maketler Gtbel Sanatlar Akadenıiafnde Tllrk ve p.ban 
cı A.natkf.rlardan t.efkU olunacak jD rl he,etince tetkik edilerek birinciye 
tOOO ve ikinciye 500 lira mtlkltat verilecektir. 

12 - Anıt yapılacak mahal tam bir mGatevf tekilde kabul olunmuttm'· 
Anıt mu•'Hnlll ~ ile mev sua eeu olacak yuı1&r Kiltllr Bakan 
bir YUktek Olretba a.neı Dlrekt&'ltlllnden ve oo.ı Sanatlar Abde 
adat '[)lreld&ttllllnden paruaı aımaldllr. CT4a7) 

Dlyarlteldr Nafia Mllcliirliltlllclın: 
1 - S'230 lira 92 kuruf tıeelf blclelll Diyarbakır U.. J&YJODU ine&· 

atıdır. 
2 - Bu tıe alt enatı ftUl)ardır: 
A - ımmntme tartnamell, 
B - llukıftle Projeel, 
O - D. SUIUll w Ek l'tJml ..,tnamest, 
D - Ba:JIDdırbll ft Jllpll lflerl pnel ft femd ........ 
B - illa evrak Nafia .._.... gMleblitr. Ve llteaeblUr. 
a - • 11 ._u ., c:::mwt..ı .... 11at u 4e 11ap111 .,, 11111-

1111e DIJU:'lllm ... Ktl4llrltlllDd8 ,..,,,.lllllr. 
' - ..... ..,. llNWlmek .... ..., illa • kutaelü anrnldmt t. 

mmat ....- •• •lltıclakl ,....,." llllu ..._ ıa..-. 
A - Malla V~ ...... IDll&t mltubJaWlt vlllkam, 
B - 11'1 Jllma alt '1'lelnt ocllll ft9ih& 
a - .,...,..... a.mut..I 111111 .. tindeiı bir- aat enet ~ re-

18lfllM mübas mukaWU Nl'lllll.ı pmtadaki pallmeler bbul edil
ıma (1218) 

Sablbl: ata• .... T•r.•••. Umumi Nelll'IY&tz tc1are men: s. u•.IM ata....,, w Klll'fJat 'l'lrk rJndW 8lrketl. Blllllldrfr wır Til Matbaam 

lst nb 1 Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Beher kilo ve Dk temmatı E1mltme t*1l 
lnakm cinai milrtan metronun muham- g'1ll ve ....U.. 

Dallı~ Etl 
Sığır Eti 
Kuzu Eti 

Toz eeker 
Kesme ,, 

Kva Solan 
Patat. 

SillWl YCJlmdu 

Oclun Otlrpn 
Odun Mete 
Mangal kömlrD 

Tavuk Eti 
Hindi Eti 

'l'ere yai 

DleD Beclpll 

8SOO 48 
8ISO 38 

8000 IO .., 2' .,., 30 

2700 4.15 
2800 1,5 

2700 20 

UOCekf 880 
270 .. ıfOO 

uoo kilo • 

800 

680 
57 

•5 

8300 me~ 31 

-2,72 

123,97 

24,81 

40, 

9'-12-987 Cuma glbııll 
.. ı 10 da 
.AQlkllmlltme 

81-12-917 Cuma gtınl 
..ı 10.ın cıe 

A~ lilkailtme 

31·12-937 Cuma gUnll 
Mat 10,30 c!a ... 
Acık l'.katltme 

aı-U-931 cama a1na 
aat 10,'6 de A- lbliltme 

ll·u.tlf Cama gUnll 

1'UT 

31-12-taf Cuma rtı4 

... ..ı ıı.ao -
Açık DeHtme 

81-12-987 Cama ~ 
91$ a.ıat 1,,46 de 

Agıt ımutlltme 

1 - Iatanbul Kız Ofretmen Ok.ulunun Muallim kıamile puaiyoa Jm. 
ınmm yukanda miktar ve muhammen bedellerile ilk teminat ve ekail.wuııııı...,:11 

tekli gün ve saatleri hizalarında )'aZllı )'i)'ecek, yakacak ile talebe için 
Ç&mafı:J'ltk bez eksiltmeye konmuttur. 

2 - Eksiltme lstanbul KWtllr Dlreldoörllll blnumda Uaeler muJla. 
Bebeclllilade topllll&D komisyonda yapdaeaktır. ı.teklOerlıı f&1'bWDeıo 
lerde 1aa1J kanuni vesikalardan bqka ticaret odaemm yeni yıl ftllkul 
ve ilk tem•natlannı belU ann ve aatte ""' bir gtln evvel Liseler llu
hutbeollJli vemıesine yatırmalan. 

Giyeceğe dair bez nOmuneaini ve fll'blameleıi g&rmek ve öğremnlk 
bere Okul ldare8ine mtlracaatlan H• olumır. (8383) 

Çocuk l*geme Kuru"u &enel 

Merkezinden : 
Kurumumu Anbracla JCeçiÖrendeki Anakucail mUe1111.tne illv.ta 

ytlz yataklı bir çocuk pavyonu infuma karar vermit ve pa9iyonun pnrıo 
j.ınt mu.bakaya ıtoymqtur. Projeleri muvafık röriUenlerdeD bbillll ve 
fJdnclye ceman 500 lira mQJrHat veri1ecektlr. Ml•hakaya girmek lltloo 
venler Kurumun mubuebe direktörlUA'Unden \abat t.tiyebtllrter. (.U) . 
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·· nya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyü 
mük "'fatla zafer nişanını, dipfom donör ve 
altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdi olunan 

özlü un arı 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, · Mercimek, Buijday: irmik: 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye: Badem: Çav· 
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

Ailahm yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve ka.lorisi, kU\ 
vei gıdaıyesi çok o'an Hasan OzlU Unlarına doktorunuz şehadet e
der kJ bayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır 
Hasan OzlU Unlan çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvüne
malarma yardım eder. Onlan çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta
lıksız yapar. Hasan Ozlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve ye 
'llek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat . .................... 

;;;; ................................... ._. 

Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 

Nafile yere ve çaresi 

varken niçin ıstırap 

çekmeli 

Bir tek kaşe 

GRIPIN 
En muannit ağrılan, 

en kısa zamanda 
kesmeğe kafidir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınmz ve her yerde ısrarla Gri pin isteyiniz . 

............................................. 

YAN 20 • 12 • 937 --

sizin ve ailenizin sıl. , alı • • 
ıçın .... 

ourla 

.FR GIDAIRE 

Hakiki FRIGIOAIRE1 erayıruz

we bune ait BEŞ SENELiK 

RESMi TEMiNAT ŞEHADET· 

NAMESiNi lmavı da unutma· 

Şimdiye kadu hiçbir 
buı dolabının halle• 

demedi0i mllfkillQ halletti 
va icat ettiOı E K O V A T 
lcompra•örU aa,.e•ind• 
elektrik Nrfiyatını yllıd• 50 

kadar azalttı.. 

Çocuklarının fa
zla yemek arzu
larını yalnız gi
dermekle kalma
yıp, sıhhatını de 
düşünen bir an
ne bittabi basi
retli davranır. 
Vlyeceklerı tam 
manasile s ı h h i 
bir tarzda muha
faza eden blrFRi
GIDAiRE'e malik 
olan anneler, bir 
çok istiraplar
dan kurtulmuş
lardır. 

Çocukların sıh· 
hatanı temin e
den annenin sa-

ı adetine payan 
yoktur. 
Modern bir ihti
yaç olan FRIGi· 
DAiRE ile hem 
kendi sıhhatınızı 
hem aile efradı· 
nızın sıhhatını 
muhafaza etmiş 
olacaksınız. ,/ 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden t ALGOP.A 
İzmir Tütün Fabrikasında her ay toplanacak tahminen 10.000 kilo tü

tün tozu 3. 1. 938 tarihine rasthyan pazartesi günU sa.at 10 d,! şartnamesi 
mucibince pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin pazarlık için muayyen gün 
ve saatte yüzde 15 teminat paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat şubesi müdiirlUğündeki satış komisyonuna gelmeleri ilan 

<irahk konal< 
ı.'1ışantaşmda Hacımansur soka
ö-mda 23-25 numaralı konak ki· 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
7.1.937 cuma günü saat 15 de lstanbuda Nafia Müdürlü~~ 

(1136.48) lira keşif bedelli İstanbul GUınrUk Baş Müdürlüğünün çini!• 
Rıhtnn hanında yapılacak Yangın söndürme tertibatı açık eksiltmeye 

olunur. (8461) 

Yüksek Mühendis Mektebi Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 
Eksiltmeye Konan Miktarı Tahmin Fiatı 

eşyanın cinsi 
Elbise 124 Ta. 2439 Ku. 
Gömlek 248 Ad. 183.00 ,, : 
Fanila 372 ,, 36.00 " : 
Mendil 744 ., 14.50 ,, 
Don 372 ., 52.00 " 
Havlu 248 ., 27,50 ,, 
Çorap 496 ,, 25 00 .. 
Pijama 124 ,, 285.00 ,, : 

Pey akçesi Eksiltme 

227 

108 L. 

tarihi gün ve saati 
23-12-37 Per
şembe 14,30 

,, ,, " Per
şembe 15 

Mektebin 1937 mali senesi talebe ça.m~ır ihtiyacı olan yukarıda cins, 
miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı Çamaşırlar pazarlıkla a
lınacaktır. Pazarlığı hizalarında gösterilen giln, tarih ve saatte yapıla
caktır. Şartnamelerini görunek isteyenlerin hergün ve pazarlığa girecek
lerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mektep binn.sı dahilinde top
lanan Komisyona müracaatları ilan olunur. (8457) 

Bır ecnebi Bayan 
aranıyor 

Yalnız bir erkeğin bütün ev işle
rine ve yemeğine bakacak Fransız 
veya Macar bir bayan aranıyor. Isti
yenlerin Sua.diye pliıj yolu numara 7 
ye meh"tupla şartlarını bildirmesi. 

I? 

ralıktır. 

Yağlıboya, elektrik, terkos 
ve havagazı gibi vesaiti cami o
lup geniş ve çok güzel tarh ve 
tanzim edilmiş bahÇ€sile ve bil· 
hassa bol güneş ve temiz hava-

i sile sıhhat için çok elverişlidir. 

1 ı 1 Taliplerin mezkfır konağa mü· 
'9 racaatıeri. 1 

konulmuştur. . s.· 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fennt şartn ~ 

meleri, proje, keşif hulasa.sile buna müteferri diğer evrak dairesinde go
rülccektir. 

Muvakkat teminat - 86 - liradır. 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair i~ 

lerinden alımı§ olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Füdürlilğütı• 
den yazılınış ehliyet ve Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (8428) 

------------------~ ............... ~ ....................... , 
KD' U" JU" , nden bir yastık: Daiına yumuşak, daima mukbul bir 

y , Yılbaşı hediyesidir. 
Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşitleri vardır. 

Yorgan, şlıte, ~ocuk yatakları vesaire .• , 
Fabrika ve deposu: İstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı 

Ömer Bali oğlu Tel: 23027, Satış yerleri: Beyoğlunda ve 
Ankara.da Yerli Mallar Pazarlarıdır. 

. pııı.· 

1938 
r-.. ~ . Takvim ve muhtıralan piyasanın en .t~ • 

AY V U N lıdır. 27 senedir çıkar En doğru takvımdır . .A.11 

gün diye arayınız. C-ep takvimi 5, mubtxrals! , 

30-35-40 kuruş. Deposu - Yenipostanc caddesinde. . . . 


