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3 BUYUK CILD. Fransızcadan türk~ye en mükemmel 
ıil~t Her ür C'fldin fietı 12.n lirRdTT K11naat Kibıhpvı 

Notamız Fransa hariciyesine veri'ldi 
1Votayz Paris Elçimiz Verdi 
Fransa HükUmetinden Bazı 
Noktalar Hakkında izahat 
Verilmesini Taı·ep Ediyoruz 

Hataya Gelince: Eski Dele9e Düryö Antakyada 
Yeni Dele9e Garo ile Entrikalar Çeviriyor 

......... .._~~-. ~1 den kendisine teveccüh eden hususi 
:~:;~<wı~~bML. ·· · ·. 1 9ecibeleri deruhte eder." 

..._ . Yükaek tala.il gençliğinin Hataytla yapılan anlCJfmalara aykın hareketleri fiddetle 

Ankara, 3 (TAN muhabirinden)
Hatay milli Türk davası ü~rinde 
Fransa hUkfunetiDden bazı n~ -ıa. 
rın izahını istiyen Tilrk notası. dün 
öğleden sonra Paris bUyUk elçimiz ~u 

Fransanm verdiği bu sözle kabul 
ettiği hususlar arasında 29 tkincitee 
rinde Saneağrn statüsünün ve ana ya 
sasmm resmen ilA.n edilmesine tekef 
fiil edilmiş olmaktadır. O günden iti• 
baren Hataylılar aylarca mücadele 
den sonra elde ettikleri mukaddes 
hakla.mu serbestçe kullanabilecek'er 
dir Halbuki Fransa hilkfuneti, değil 
Hatayhlarr haklarını kullanmakta seı: 
best bırakmak, hatta yeni rejinıi!I 

protesto i~n yaptığı mitingden canlı bir intıba 
--------------------------------------,--- 'l.t Davaz tarafından Fransa Harici· 

ve Nezaretine tevdi edilmiştir. 

Kırmızı Işıkların 
Verdiği işaret 

Ahmet Emin Y ALM A.N 

S ümer Bankta Genel Direktör Nurullah E.at Sünıeri göre
cektim. Odacı, birkaç dakika beklemek li.zmı geldiğini 

aöy)edi. Bir odanın kapısını açarak beni içeri soktu •• 
Bir koltukta oturan gözlüklü bir-------~----

adanı derhal yerinden kalktı, bana 
doğru yUriidU: 

- Mister Nun1n"h 1"-•• --• ... _ 
eordtL 

Benim de kendisi gtbf banka Genel 

Müdürünü görmiye geldiğimi anlat
tnn. Tekrar koltuğuna gömüldü. 

Bu gözlUklU zat, lngiliz olmadığı
nı iddi~ya -~alkışsa ve biltün dilnya
yı şahıt gosterse yine davasını is .. 
pat edemezdi. Her halinden lngilizlik 
akıyordu. Yalnız tngilizler resmen 
takdim edilmeden kimse ile konuş -
mazlar diye bir söz vardır. Bu, her -
halde bugUnUn tngilizleri için değil.. 
Birlbirimizin kim ve ne olduğunu sor 
mıya lilzum görmeden dünyanın gi
dişi hakkmda derin bir bahse daldık. · 

Meçhul muhatabımm eski tecrl•be 
ve yeni görtlş bakımından zengin bir 
define olduğunu derhal anladım. Bu 
define hakkmda malftmat toplamak. 
defineyi işletmek lizrmdı. 

Bunu bu defaki Ankarayı ziyare -
timde iş edindim. Neticede de atda.ı:. 
madnn. 

S onrad.an müşterek dostlar va 
srtas1le resmen de tanıştuhrr 

zatın adı "Sir Henry Bunbury .. dir. 
Ingiliz devlet hayatmda mühim vazi 
feler ı?ÖrmüştUr Harp zamanrndıı Tn
giliz deniz nakliye sistemini bir tek 
kunıluş haline kovmak lbtme'E'lince 
bu milhim işin malf bakımdan idare-
8İ kP.ndi!rlne verilmiştir. 

Geçen sene altmılJ yaşma varmış 

. ve devlet havatmdan aynlmıştır ı\ -

merikada "Umumf idare Sistemleri

nin Araştırma Kurulu., adında bir iJ. 

:ml kurul kendisine mühim bir vazife 
vermiştir Sir Henry Bunbury muhte 
lif memleketleri dolaşıyor ve şu •ma
le cevap anyor: Bütün bu memleket
ler. yeni iktisadj gidişlerin yarattığı 
ihtiyaqları nasıl karşrlamışlar, ne gi

bi teşkilat vilcude getirmişlerdir? 

Gördüklerini rapor halinde yazacak. 

sonra kıtap diye de neşredilecektir. 

Cümhuriyetçi ispanyanın 

BQfVekili B. Negrin 

[ispanya hidiıelerine ait son 

haberler üçüncü sayfadadır.] 

Erzurumda 
Kar Fırtınası 

Erzurum, 3 (A.A.) - lki gilnden 
beri yağan kar her tarafı kaplamış 

vı • münakalatı zorlaştırmıştır. GUç 
geçit veren Kap dağında villyetçe e
s:ı.slı tedbirler almm13 ıcurtaranlar 
tnkviye edilmiş, jandarma devriyele 
i çoğaltılmış ve daimi amele partileri 

genişletilmiştir. Münakalenin kesil
memesi ve nakil vasıtalarının serbest 
çe sefer yapabilmesi için çok çalışıl 

maktadır. 

KIZILA YIN V ARDIMI Ingiliz misafinmiz dört, beş mem
leketi dolaştıktan sonra bizi göm:.iye Ankara, 3 (A.A.) - Konya viliye 

gelmiştir. Bizim gidişimizi nasıl ~- tinden Kızılay genel merkezine veri 
duğunu alaka ile sordum. Bu sual U- len maldmata göre, seylap neticesi 
zerine uzun uza.dıya konuştuk Sö;r- olarak yıkılan evlerin sayısı 80 kÜ -

tediklerinde birkaç makalelik <:anlı surdur. 
mevzular vardır. Fakat evvela bizim Kızılay genel merkezi, seylap ne
ha.kkımımaki görüşlerini' h~ ·et· tices~ açıkta kalanlara ilk yardımla-
mek isterim. • .~ ~ temin i~ Konyaya 

(Arkası 6 ~l 1,~~ı\ göndermi§tlr. 

Bayramınızı 

Kutlarız 
Bugün şeker bayr.mıı. "TAN,, 

tütün okuyucuJaruwı şeker bay 
raoımı kutlar. 

• 
Gazet.emiz, her bayramda ol-

Juğu gibi, yann ve öbürgiin di
ğer refiklerlle beraber çıkmıya
cıak, gündelik gazete lhtiyaemı 

bu iki günde "Kızılay,, refildmlı 
temin edecektir. 

Maliyede 
Yeni Terfiler 

Yapddı 
Ankara, 3 (TAN muhabirinden) -

Maliye Vekaleti bazı müdür ve me
murlar arasında terfi ve tayinler yap 
mıştır. Bildiriyorum: 

Istanbul Varidat Müdürü Ihsan 55 
liraya, açıktan Muammer 40 lira ile 

munta.za.n borçlara, açıktan Zübeyr 
&5 lira ile Varidat Müdürlüğü mümey 
yizliğine, açıktan Nilüfer 35 Lira ile 

muntazam borçlara, Istanbul tabak 
n.uk memuru Kemal otuz liraya, Va 
: idat mütlürlüğil mümeyyizliği

ne otuz lira ile Tahir, lc
ra memuru Salahattin 30 lira 
ile Varıdat Mıidurluğü mümeyyız 

ua.m.zt:tugıne, Varıdat müdilrıügünde 

.lı Rıza aO lira ile aynı yere, açıK· 
tan Suat 30 liİ'a ile Varidat Müdür.il 
ğü mümt:yyiz namzetliğine terfi et- · 
mışleıc:Lr. Bundan başka 31" 'lya 
terfi ve tay'.n edilenler şunlardır: Va 
ridat müdilrliiğunde Sac:Lk ayni yere, 

1 
-~ıkta.n Kemalettin Varidat Müdürıı : 
ğünde mümeyyiz namzetliğine, açık 
tan Nedim ayni şubeye, Nakit işlerin 
de Hayri ayni yere, . açıktan Fethiye 
na.kit işleriııe, Milli Emlak Müdürlü
ğünden Celal ayni yere, nakit iş erin 
den Rahmi levazım mümeyyizliğine .. 

25 .iraya terfi ve tayin edilenler 
şunlardır · Varidat MüdürlüğUndeıı 

Milmtaz. Sinop talısilat <Jefi Mehmet. 
Ankara tahsilat kontrol memuru Ta.h 
sin ayni vazife ile lzmire. Ezine tab
qiJat kontrol memuru Adnan ayni Y" 
re. 

20 lira ile tayin edilenler: Açıktan 
Osman nakit işlerine. açıktan Tanlı 
ıuntaz'lm borçlara. aGıktan Cahit nf

kit işlerine. açıktar Hasan zat işleri· 
rıe. açrktan lbrahim zat işlerine. zAt 

;şlerinden Sami ayni yere. Çatalca 
eski hukuk hakimi Münir 200 lira Ur 
"etle lc;ıel tetkiki itiraz komisyonu re 
isliğine, açıktan Enver 15f· lira Ucret 
e Temyiz komisycmu raportörlilğü

ne tavin ve terfi ettirilmişlerdir. 

Til:rk Hariciyesi, TUrk efkA.rr umu
r:ıiyesine tercüman olarak Fransadan 
bazı suaJler sormu~tur. Fransa .'>u rıo 
tstya vereceği cevapla Hatav üze.-in 
rfe giristiı?-i taahhütleri n;Gin tutma· 
mJ~ olduihınu izah edecektir. 

Mi'letler Cemiveti konsP.yinin 29 
Mayts 937 tarihli tonlantrsrndı1 f svec 
-.ihvıe!'tı:ıili 'Rıo" ~ıondleTin ranorn oku 
rıup kRhHl edilö:kten sonra Harinive 
"fezm T>elbos lrur~üve e:elere-k FM\n 
c:ıa hiikt\mpt; namına aynen şu sözle 
..Y söylPm~ti: 

' ilanı günü şenlik yapmalarına dahi 

"- Fransa. konRev tarafmJan k:ı 
"ıul olunı:ı" karar lt"lıine rpv;nı hPvı:ın 
-.tmfBtfl" ll'ranRa. bu karardR iatihdnf 
"'mrnn teı:ıvivp ~nN"t:fiııiıl ımeı:ıe't'nin ka· 
"' luıllf.,f teskn f"dpr mııı't'lfwffa otı 

'""'k knb11l VE' t8ıbtt f!df'en mf'tinler· 

il ancıye v e11ırıma 
B. Ra,Hl A,_ 

silih lmvvetile mani olmak istem~ 
tir. Fransa.nm resmen ilan etmeıde 
mükel1ef olduğu statü ve ana y~sa, 
8.li komiser değil. delege değil, Antak 
ya kaymakamı değil de. kavmakam:ı 
vekAlot PnP.n kadı ı tarafından okun• 
muı:ıtur. Yani buırlinü Fransa nii1{1·1me 
ti elinden geldiği kadar renksiz ve 
merasimsiz geçirtmeye caltşmrştır. 

Bu da Fransanm. liatay i<:in verdiği 
imzaya rağmen ortava atamrVftr.ait 

( Arltur 6 merh) 

Fransa · Suriye 
Muahedesi 

Tasdik Edilmiyor 

Fransız Nazırının Seyahati 

Delbos ve Fon Neurath 
Berlinde Görüştüler 

Polonya Gazeteleri, Fransa ile Lehistan 
Dostluğunun Kuvvet Bulduğunu Yazıyorlar 

Paris, 3 (TAN) - Seyahatinin iU< 
1 merhalesi olarak Varşovaya gitmek-

' te olan Fransa Hariciye Na.mı il 
Delbos, Berlinden geçerken istasyon 
:la Alınan Hariciye Nazırı Fon N"öy· 
rat ile görüşmüştür. [ki Nazırın hu 

'Jlülakatı bir saatten fazla sürmüştür 
Bu konusmalard::l son Londra ~örils· 

melerinin bahis mevzuu olduğu, ay• 
nca Fra.nsanın, Alman istekleri bak 
kmdaki noktai nazarmın Alman Ha 
:-iciye Nazınna bildirildiği söyleniyor. 
B. Delbos Varşova, Prag. Belgrad ve 
8tlkreşe yapacağı ziyaretler hakkın• 
rla da malfunat vermiştir. 

(Arka"'· R ncıda) 

Şanqhayda Yeni Bir H6dise Çıktı 

B. Cemil Mardam 

Paris, 3 (A.A.) - ParLc::ıteki Suriye 
li mahafilden alman malumata göre, 
burada bulunan Suriye Başvekili Ce 
'liı Merdam Fransa Hariciye erkan: 
ile vuku bulan temaslarından bir ne 
tice elde edememiştir 

· Japon Geçit Resmi 
Bomba ile Karşılandı 

Cemil Merdam Fransa ile Suriye 
arasında evvelce imzalanan muahe -
ılenin Fransa tarafmdan tasdikini is 
temiştir Kendisine verilen cevapta, • 
~uriyede bulunan ekalliyetler hak -
kında Fransa hUkftmetlııin Suriye -
den istediği teminat verilmedikçe bu 
ınuahedenin tasdikine imkan olmadı 
ğı bildırilmiştir. 

Suriye Başvekili Elcezireye bir ida 
rl muhtariyet verileceği hakkında 

deveran eden haberlerden bahsede - · 
rek, bu iş hakkında Fransa hüktıme l 
tinin noktai nazarım sormuş, ve bu 

(ArkBBI 6 ncıda) 

~ 
1 

Harp ceph~nde Japon aiperlenncten oır goramlf 

rEn son haberler üçüncü sayfamızdadır.J 



Yazan: 
Ali Haydar Mitl;ıat 

[Terclme ve iktı"bu 

hakkı mabfıızdar.] 

Fransız Bayrağına 
Suriilen Leke 

-13- -· -~ı-

B abam gece yansından sonra. 
katibile ve bir uşakla bera 

ber evden çıkmca niyeti nhtıma 
doğru ilerlemekti. Orada Joly kum 
panyasmm bir vapuru kendisini 
bekliyordu. A vrupaya kaçrrma~< i· 
çin her tUrUl tertibatı almıştı. 

Fakat biraz gittikten sonra an
laşıldı ki, rıhtım askeri kordun al • 
tında ve deniu yaklaşmıya imkin 
yok ... Bunun üzerine zalimlerine· 
linden kurtulmak için bir tek yol 
göründü: lngiliz konsoloshanesine 
gitmek .. Bir araba. bulundu. O isti· 
kamete doğru yol alındı. Fakat Mit 
hat Pqanm birdenbire batırma 
geldi ki, lngiliz ba.f koruıolosu B. 
Denis gezmek ve dinlenmek mat .. 
sadile içerilere doğru aeyahat.e cık 
mıştır ve lzmirde değildir. Bunun 
üzerine Fransız konsoloehanesine 
gitmiye zaruret gördU. Eğer B. De 
nie o sırada Iztnirde bulunsaydı 
Mithat Pa,anm ondan sonraki ha
yatı belki de ba.fka bir ,ekil alacak 
tı. ÇünkU lngilizler, Mithf,t Paşa 
mevkiinde bir siyasi mülteciyi her 
halde satınrya razı ol.mryaeaklar • 
dı. 

Fransız konaolosu B. Pelissier 
,ece yarısından sonra gelen misa
f"ri ,ahsen iyi karşıladı. Sonra bü 
yük devletler konsoloslarını top -
lryarak onlarla danıştı. Daha son· 
ra, önce Izmirle Jstanbul, sonra 
da Istanbulla Paris arasında bir 
muh&beredir başladı. 

Bir tAnıftan da Mithat Paşa kon 
soloslara bir mektup göndererek 
k~un haricinde, haydutça şekilde 
b"r tecavüzden dolayı kendisinin ve 
ailesinin geçird"ği ölilm tehlikesi
ni 've ai1esinin uğradığı muamele
yi anlattı. Sonra ilave etti: "Mak
sadrm memleketten kaçmak detfl 
dir. Yalnız aleni surette ve hakka
niyet eeutarma uygun olarak mu 
halteme ediJe<'eğime dair teminat 
elın.masını istiyorum.,. 

Abdülhamit büyük keder i
çinde idi. Hem baş düşman 

ıaydığı adamı ezmek, hem de me
•le çıkarmalı\ak, tekilleri kurtar
mak iltiyordu. Vaziyetin icabına 

göre, rol oynamakta, daima gös -
terdiği kolaylıkla bir irade neşret
ti. Muhakemenin kanuni ve aleni 
olacağını, hakkaniyetin btitUn icap 
lan gö~nünde tutulacapt temin 
etti. Bir taraftan da Abdilli.zizin in 
tnıarı hakkında vesika veren ec
nebi doktorların if adelerinl aldır
dı. 
Eğer bu ifadeler gahltlerin katli 

hakkındaki ifadelerini hUkUmden 
dilşilrecek gekilde çıkarsa katil id 

diasmm gevşiyeceğini, yani bu id· 
dianm kanun haricinde bir silih 
diye kullanılmıyacağını pyia şek
linde her tarafa duyurdu. 

Bu manevralardan maksadı, hem 
bütün A vrupada -başgösteren ~le
yamn önüne geçmek, hem de Mit. 
hat Pqayı ele geçirmekti. 

Abdtllhamit böyle vaziyetlerde 
pazarlık yolunu tutrnakta da hiç
bir zaman tereddüt etmenuştir. 

Frıt.nsızlara bir menfaat göster . 
mek, böylece Mithat Pa.Şayı adeta 
kendilerinden satın almak ihtimal
lerini dütüiıdtı. 

O sırada Tunus Fransızların 
elinde idi. Fakat Osmanlı 

hükUmetl ifpli tanmıamıştL Mithat 
Paşa teslim edilecek olursa Tnnu
sun Fransızlara terkedileceğfni el 
altından Fransa sefaretine bildir
di. BH müzakere için o zaman dev 
let hizmetinde bulunan Fransızlar 
dan Derse Paşa memur edllmlştl. 
Iki taraf arasmdaki pazarlık niha
yet uydu. Fransa sefareti. Mtthat 

Pqayı himayeye devam edilemıye

cefim Izmlr komol01una· bildirdL 

Konlolos ta sıkılarak bu karan 
lılithat Papya tebliğ ettt 

htibdat devrinde Pan.te neş • 

rettifim kitaplarda bu hldlseden 

pek açık bir surette baluıedeme .. 
elim. Fakat ıurasma filphe yok • 

tur kl, Frallla, Yıldızdaki keyfi 

muhakemeden ve Taitteki faciadan 

mesuldUr. 

HUkfunetler menfaat mukabilin

de bir çok_ 19yler yapabilirler. Fa
kat bir bayrağın ,erefini menfaat 
mukabili olarak satmak, bir mem 

Iebtl ebedi surette tekelİyecetr bir 
harekettir. 

Bilhaua ki, Mithat paşa alelade 

bir siyasi mülteci değildi. O zaman 
ki A vrupada siyaset sahnesinde 

mühim bir mevkii vardı. Bütün 

ileri fikirli devlet adamlarının 

§ahsi dostu idi. Fransa.da Thiers 

ve Gambeta ile devamlı muhabe
resi vardı. 

O ostlarımdan hir Vasili.ki 
Moztırus Bey vardı ki, eski 

devirde şdrayı devlet azalığı et • 
miı,ti. Meşrutiyetten sonraki ka
binelerden birine de posta ve tel
graf nazın diye girmişti. 

Bu at 1906 1e1ıealnde Pariste 
Klemanso ile görllşmUştür. Kleınan 
so, kendisine demiştir ki: 

- Ali Haydar Mithat Beyi gör 
düğüm zaman gözlerimi aşağı in
diriyorum. Mahcup bir vaziyette 

kalıyorum. Jules Ferry kabinesinin 
Mithat Paşayı AbdWhaınide teslim 
etmek suretile yaptığı hata, affe
dilir bir şey değildir. Bu kabine 
Fransız bayrağını lekelemiştir. 

(Arkası var) 

Bavram Satışları Hararetli Oldu 

'tsayram munuebetile dihı l8hlrde li&Jll bararetll ablVeritler oldu. ~ 
fllar, mağazalar, dolup dolup bofah 10!'du. • 

Bu .resimde, iki küçük •bcıyl ifportalarmm bqmda mtltterl pğınrkeu 
JtSrOyonız. 

Belediye Geliri Artırılacak Malzeme 
Kaçakçılığı 
Davası 

Dün gümrükteki beşinci asliye ce
za mahkemesinde Anadolu yakasın
da kullanılması lAzmı gelen 750 bin 
liralık muaf malzemeyi Rumeli ta
rafmda kullandığı ve muaf eşyayı 
Satgazel ve havagazı şirketine sattı
ğı iddia edilen elektrik şirketi aley
tiine açılan iki davaya da devam e
dilmiştir. Evveli Satgazel ve hava 
gazı şirketlerine satılan muaf malz.e 
me davasına bakılmış, havagazı, Sat
gazel şirketinin mühendisi Marsel 
sorguya çekilmiştir. isticvabı tam 
llç saat silrmüşttlr. Marsel, hikimin 
muhtelif suallerine eu cevapları ver 
miştir: 

Kerestecilerde ikinci· 
bir hal binası yapılıyor 

Oturduğu 
Evi Gazla 
Tutusturdu 

1 
Galatada, çok garip bir hldise oı .. 

- Ben yalnız havagazı tfrketine 
satılan muaf malzeme milnasebetile 
buraya getirildim. Başka bir şeyden 
haberim yoktur. Ben elektrik şirke· 
tinin Satgazel ve hav~azı şirketine 
muaf malzeme eatıldığını gördüm. 
Jan Laza.bana gittim, haber v~rdim. 
O: 

- Hayır satılamaz, dedi, ben elek 
trik şirketinden malzeme istemiştim. 
ihraç bonosunu da b:nzaladım. Fakat 
ambar memuru muaf malzeme ver
miş, ben bunu bilemezdim. Bunların 
listilnde muaf olduğunu gösteren F 
harfinin farkında değildim. Gerçi 
tlı'ket muaf malr.emenin baıka yer
lerde kullanılmaBmı tamlm etmişti. 
Fakat muaf ve gayri muaf malzeme 
biribirine benzediği için bunun nasıl 
kontrol edileceği malO.m değildi. Ben 
imzaladığım bonoların tıstünde F 
işaretinin bulunduğunu tahkikattan 
sonra öğrendim. Sonra bu iki şirket 
muaf malzemeden kullanmadıklarID1 

elektrik şirketine iade etti. iade bo
nolannın suretleri de zannedersem 
Satgazel şirketindedir.,, . 

Bundan sonra hlkim, şirket müdU 
rU Ja.n Uza.bana bazı sualler aorınUf 
ve şu cevapları almıştır: 

- Marsel bunu bana haber verdi. 
Ben de levazım mUdUrU Sadiye söy
ledim. Bu iki şirkete verilen muaf 
malz~me elektrik şirketine tamamen 
iade edildi. Bir lasmmm kullanıldığı
Jll ben söyledim ve bunu bllmiyorUmo 

Bundan sonra 'Jllüddei~upıJ ~ 
bat, dava doByasmdaki iddialarm bı 
ehlivukufa tetkik ettirilmesini ve 
davacı suçluları ayni ve iki da.va yek 
diğerile ali.kadar olduğu için birleş
tirilmesini istemiştir. Hlkim de ayni 
şekilde karar vermiştir. Ehlivukuf 
tetkiklerini kinunuevvelin on bepcl 
günü yapacak, muhakemeye ayın yir 
mi yedisinde aaat 14 te devam edile

cektir. 

Lodos Fırtınası 

ortalığı Altüst Etti 
Evvelki gece )'ansı "ô&flıyan pd • 

detli bir lodoe fırtmuı ortalığı altüst 
etmiftir. 

Fırtına, dUn saba.ha kadar dev!lm 
etmiftir· Fakat, rUzglr ısüratini tedri 
cen artırdığı lçln deııizda bulunan va 
sıta1ar vaktinde tedbir alarak emin 
yerlere sığıDDllllardır. Bu yüzden 
tırtmaDID çok kuvvetll olmaama rağ 
men, bir deniz kazuı kaycledilmemie 

tir. 

1 

o 

lnhlıarlar idaresi Hesabına 
Stala Gidecekler 

InJıtsal'lar idaresi tarafından Ame 
rika, .Almanya ve li'ranuya ltaj i
çin gönderilecek eksper ve harman
cılar bayram ertesi hareket edecek
lerdir. Bu gençler, gidecekleri mem
leketlerde altı ay mUddetle ası1 tütün 
fabrikasyonu, harmancılık .ve yeni 
tütün bakım ve muayene usullerini 
öğreneceklerdir. 

----<>-

Taha• Helva11 Yapan 
DikkSnlar111 Kontrolii 

1 
Tahanhelvası yapan dUkklnlarda 

feıınt ve sıhhi gartlara riayet edil • 

1
. ·mediği yapılan teftişlerden anlqd
mıotır. Belediye mevcut talimatlara 
uymıyan helvacı dUkkAnlarmı derhaJ 
kapatmrya karar venniftir. Fak•t 
diğer taraftan da bu gibl dilkki.nlar
da helva yapılan yerlerin hu8U8f ter
tibatı haiz olmalan iktıza edeceği gö 
rtıımtış, bu esas dalreıtnde yeni bir 
talimatname yapdmuma bqlamme 

tir. 

Sebu oe meyoa Mlüule .anliilı faaliyet 

IDUf, dıfan atılmak istenen bir kira .. 
cı oturduğu evi tutuetururken suç Us 
tünde yakalanmıştır. Hadisenin taf. 
silatı şöyledir: 

Gala.tada Kemeraltı caddesinde 66 
numarada oturan Cevriye isminde bir 
kadtnm ayni semtte Şeftali sakağın
da bir evi vardır. Evin klracw Ali 
()aman, ötedenberl kira parasmı vak 
tinde vermediği için Cevriye icra 

1 dairesine bqvurmUf ve tabliye ka· 
ran almJltu'. Bunu duyan Ali Osman, 
fena halde öfkelenmit, Cevriye ile 
kavgaya tut111m1Jltur. Araya giren
ler hldUleyi yatıetumJllardır. Fakat, 
Ali Osman: 

.. _ Mademki "beni evden çıkartı .. 
yonun. Bak, ben de ne yapacağını. 
Eğer evlıı1 y•kmanam, adam eteği .. 
lim,, mukabeleeinde bulunmUftur. 

Belediye gelirlnl çoğaltmak içın mevcut bina bOytlkiUğtlnde, fakat da Bir müddet IOD1'&, zorlu Jdracmııı 
mevcut kanunlarm kendisine ver • ha pratik ve modern te,ldlltı buluna balrbJdan bir teneke gaz alarak eve 
eliti, fakat timdiYct kadar muhtelif cak Yeni bir bina yaptırmıya karar döndtlgll görWmtlttflr. Ali Ollman, 
&ebeplerden dolayı tatbik ederuedığİ Vermittir. Bu bfnanm projeleri ha- bu gazi a11ratle ~ berine 
haklarmdan derhal istifade etmiye ar1aıımıe ve tudik için Nafıaya g&ı- Mkmllf ve JdbriUe atetıeınfltir. cı.. 
karar vermif, bunun için esaslı ha· derilmiftir. 80 bin liraya bir pavyon vardaki kahvede oturanlar, pence .. 
ıırlıklara bqlamıttır. Bu arada 1Je. yapılmuı baklandaki ilk du,tıneeden relert duman btırtldtılUnl görtınce h~ 
lediyeler kanunu ile mevcut imtiyazlı de bu •uretle vazgec;ilmifir. men itfaiyeyi ve polisi haberdar et. 
şirketlere ait mukavelenameler ve Yeni binanın inşasına proje tas • mi§lerdir. 
diğer belediyeyi uzaktan veya yakın· dik edilir edllme% başlanacaktır. Ali Osman, memnun ve mtlstmh. 
dan alakadar eden bütün noktalar Bundan başka yine fimdiki ha\ bi- evden çıkarken yetişen polisler ta 4 

birer birer tetkik edilmektedir. Bu · rafından yakalanmıştır. itfaiye de 
nası cıvarmda !on !istem soğuk ha-

yolda yapılacak işler arasında hele· ateş büyümeden söndUrmilştilr. Suç-
va depoları yapılacak ve yumurta, ı umlli •. 

diye kanununun belediyeye temin et lu, meehut s~ müdde um gı .. 
tiği haller varidabndan en genış öl- yağ, peynir gibi çabuk kokan ve ne verilecektir., 
ÇÜde istifade edilmesine karar ve • bozulan maddeler de burada muame
rilmiştir. le görecektir. Ancak bu depolar 938 

Kanun, te?Cfyağ, peynir, yumurt.a, 
patates, ııoğan, zeytinyağ, putnma 
ve sucuk, zeytin, limon gibi hububat 
ve zahireden başka hemen her m1d
denin halde muamele görebileceğini 
tasrih etmektedir. Ha.\buki bel::-diye 
şimdiye kadar yalnız yaş sebze ve 
meyvadan başka bir madde ile ıığra
şamal\llştır. ÇUnkü, mevcut hıı.1 bi· 
nası, bu gibi işleri yapmıya müsait 

bütçesile yapılabilecek i&e de plan
lan şimdiden hazırlanacaktır. HaJ 
binası bu suretle kısım kısmı büyük 
bir tetkilit halini alacağı için bele
diye bir taraftan Eminönü ve diğer 

taraftan Unkapanma doVtı y";mi is
timlA.kler de yapmayı kararlap
mıştır. 

Hat blnalan tamamlandıktan son
ra belediye gelirlerinde ehemmiyetU 
bir artma .ı.,~acağı. yapı!~ be· 
sa plarda.n.,.anJ asılm ud:ır 

Aksarayın Yolları Bozul 
Konya Aksarayı, (TAN) - Kasa 

bamızı komşu kasaba ve tehirlere 

bağlıyan yollar, bakımsızlık yüzün~ 
den çok bozulmuştur.. Az bir yağ. 
mur yağmca poetalar glnlerce ge
cikmekte, bu yttzden de yevmi ga.ze,.. 
t:aer haftalarca IOlll'& okunabilmek 4 

tedir. 
Bu ytızden yotıarda kamyon kaza. 

lan olmakta, gece yolculuğu kaza ih 
-:+---.- ermrınısoUtlU:I arıırnıcllft2.~. 

==ı;-==:ıı============~==;::;;::;::====:::::c==~::::i:::~===ı~=i::::::;:ııı:::::.:=~Ft=-=~ Silllasıı~geçilm~ 

Ba11 Mekteplere Fazla Yolcu :;~~;:n=ıaı::u:=: 

değildir. ~~~P:~ mm~ hat bin:ı 
sının ranında 250 bin lir; sarfile ve 

yeni Pavyonlar Alan ı·ır Halk, yolların bir M evvel yapılm&· 
9IDI temenni ediyor. 

llCive Ediliyor Şirket Vapuru_ Ye11ı ~atlan 
Beykoz kaymakamlığı, dtın etrtcett Şehir başta~ başa otobUs ağlarile Pertevniyal lisesinin yanına yapıl

makta olan pavyon bitmiştir. Inönü 
lisesinin yanma yapılan pavyon ya;_
kmda tamamlanacaktır. Nişantaşı or 
ta okulu için yeniden yapdaca k bina
ya ait her türlü hazırlık bitmiş, p'l"O
je yapılmqtır. 

Bundan bqka Aksarayda bir ilk 
okul, Uskildar ve Fatihte yeniden 
birer orta okul yaptırılmasına karar 
verilmiştir. Bütün bu binalar gelecek 
tedris yılına kadar bitirilecektir. 

Deniz Müıteıarf Geldi 
lktısat Vekaleti deniz itlen müste

prı .Sadullah Güney, dtın, A.nkara
dan uehrimize gelmietir. 

Müstep.r öğleden sonra, deniz ti-

earet müdilrliiğünü, liman ie\etme ve 
deniz fabrika ve havuzJar idarelerini 
zıyaret etmıe. buralar la meşgul ol
muştur. Sadullah Güney, bayram er 
tesı Ankara.ya dönecektir. 

Hayriye aleyhine bir dava &ÇJllllUr. 6rülmlye baglamıştır. Dünden itiba· 
Sebebi de bu vapurun illtiabmd&D faz ren Yıldız - Beşiktq - ltaraktsy -

la 1 - •---dır Sa.yazıt - Aksaray arasında yeni bir. 
yo cu a.u.u-ı • ş· 11 ..,. tih toman hat daha açılmJltır. 13 - 1: a 
Evvelki gün aat onda Bey . hattı da bugllnden itibaren Jeiemiye 

Anadolu yakasını takip ederek Köp bqhyacakt.D'. 1 
rilye hareket eden bir vapur daha .,.. ............. -~_,...,....."4"-ıl~"'~--
Kanlıcaya gelmeden tamamen dol • 

mut ve yolcular ayakta kaJDllltlr. Va 
pur Kandilliye yaklqmca bIDcahmç 
denecek bir hale gel.mit ve izdiham
dan bir de kadın bayılmıltD'· Yolcu
lar arasında bulunan Beykoz kay • 
makamı Ihsan, derhal vapurda bulu 
nan zabrtai belediye memurlarına e
mir vermie ve yolculan uydırmıştır. 
Vapurda istiabından fazla yolcu bu
lunduğu için vaziyeti bir zabıt vara.. 
kası ile tesblt ettirJDİI, dtln de mah
kemeye vermiftir. 

--.-.-o----

" 
Hava Kurumııııun lltanbıılda bir para 

ıüt fabrikası açacatı b.akkmdaki ha 
herler timdilik doinl detildir 

• Elmadaiı - Dolapdere yolunan ufııt. 
ta çevrilmesine karar verllmittil: 

Yolun keafi yapdmaktadır 

lur •pana, stm-. setrimek iz•• H telcrat K.östeaceY• ıPtmittiı NizllD 
•&panl da baJramertCIİ hareket edecek Ye 

ısoo muhacir setirecektir 

• Tiyatro mektebin• secen aeae llAc1m 
tnenD olan lmlanmmn da bba1 

eclilmeleriu karar verilmittiı 
Blr Amelenin Beyni Patladı 

Izmir, (TAN) - 436 numaralı yük 

Ti S f kamyonu buradan Torbalıya gider-
ran e aretl Baıkatlbi ken feci bir kaza olmuştur. Kızııçul· 

• 
U• " ıküdar iskele ve civarile Ibaani,.e 

ve havaliııine bu ayın 7 ve 8 lncii 
gtinleri ea verilnilyecektir Ba Ud sin icm.
de takvi1e ameliyesi yaprlacaktır 

Vefat Etti lu civarındaki vi.rai• döndüğü eeıı.ada 
Halit Ziya Uıaklıgilin büytlk oğlu içinde bulunan aınele Hüseyin kam • 

Tiran sefareti bqkitibi Vedat Upklı yonun kena.rıarma iyice tutunama .. 
gil, kısa bir hutalıktan sonra Tiran- nuş ve beyin UstU dilferek ·bir sn. • 
da vefat etmittir. Vedat, hukuk me- at sonra ölmUştUr. Şoför l'ılebl tev · 
zwıu olmakla beraber almanca, in· kif edilJDIŞtir. 

• 
M aarif Veklleti uldc ve yabancı obl• 

lanndaki Tltk mualllmlerin kıdma 
leriu ıör• terfi et~ao eau itibarile 
karar vermiıtir 

gilizee. franmzca lisanlarına vikıftı. ====:::ıc::ı===============================-= 

eenazesinin lltanbula nakli için lizmı \1i~'·~·:.o.HMM~ gelenlere emir vertımiıtir. Ustat Ha· ı ~ 
lit Ziyaya taziyetlerimizi bildiririz. ~ Ş ...:== 

Parmakhklara Musallat 
Olmaı 

Bir mtıddettenbert Karacaahmet me 
zarlığmda huıwıt kabritrtanların par 
maklıklan çalmıyor, fakat bir türfü 
hırsız ele ge~miyordu. Nihayet me -
zarlığm korucusu Stlleyman evvelki 
gece Uıııkildarda oturan sabıkalı Ce
lili bir kabristanm parmaklıklarını 
ıııökerken yakalıyarak polise teallm et 
miştir. 

T'lirincikliiuıi 1937-
YURTT A HAVA v AZIYETI CUMARTESi 

YarcJanulS1lll Trak)ıa, Kocaeli ve Ece 
mmtakalaril• Orta Anadolunun Garp mm
takalan bulutla diier mmtakalarda han 
tamamen açık ceçnriıtlr Rflsslrlar Trakya, 
Ece we Karadeniz kıydarmda Cenubi iıtika 
metten ve Cenubi Anadoluda ŞimaH istika
metten orta kuvvette esmiıtlr 

Şehrimizde Bava 
lıtanbulda ubahleyin bava tamamen b· 

pah leli Otleden IOnra lmmen bahrtta s~
mittir Rflsslr Cenubi iltibmetten nni-

12 inci a7 Giln: H .KalDD. 
Arabi: 1356 Rumi: 13~. 
Şenal 1 lklncitqrin: 2 
Giiaet: 7,o9 - Ojlet 12,o:ı 
ikindi : 14,21- Akprn: 16,41 
Yataı : 18,19-lmllk: 5,22 

yede 5 ite 6 metre hızla nmiıtiT 
Saat 14 de barometre 711,4 milimetre idi 

ftanTet en ~k 14,8 •e en u 1.5 aanticrat 
olarak bydedilmiıtir 
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Japon Ordusununfı 
Gecit Resminde 

B. Lloyd George ı ' ln9iliz Ordusunda 
Yaşh Kumandanlar 
Tekaüt Edildiler ' 

Bomba Patladı 
Londra, 3 (A.A. - Reuter) - lmpare.~orluk Umumi Erkanı

harbiyeainde müh~m değişiklikler yapılmaktadır. Dört ,eften üçü 
çekilmekte ve yerlerine daha genç unsurlar gelmektedir. Uzak Şarktaki İn9iliz Menfaatleri 

Ciddi Tehlike Karşısında Bulunuyor 
Londra, 3 (TAN) - Uzak Şarkta yeni bir hadise patlak verdi. 

Tuğgeneral Gort 51 yaşındadır. Tümgeneralliğe terfi ederek 
imparatorluk Büyük Erkanıharbiye Reisliğine tayin olunacaktır. 

62 yaşında bulunan Korgeneral De · 

Bütün tavsiyelere rağmen Japon rodusu Şanghayda beynelmilel 
imtiyazlı mmtakada bugün bir geçit resmi yapb. Önde bir Jngi
liz polis zabiti ile mıntakanm muhafızlarından bir müfreze gidi
yordu. Geçit resmi batladıktan biraz sonra bir Çinli tarafından 
Japon askerleri üzerine bir bomba atılması üzerine ortalık 
karıftı. 

veren istifa etmektedir. Reis muavin Bulnaristando 
liğine de 52 yaşında olan Albay Ro- ~ 

nald Adanı ve umumi levazım reisli- şı·ddetı·ı Kar 
ğine de 54 y~ında bu'unan Tuğge-
neral Liddell gelecektir. Harp imala 
tı genel direktörü Visamiral Bravn u
mum topçu kumandanlığını da deruh 
te edecek ve bu iki vazife birleştiri
lecektir. Bütün bu değişiklikler sene 
sonuna kadar yapılmış olacaktır. 

Fırtınası 
Sofya, 3 (TAN) - Cenubi Bulga 

ristana çok kar yağmıştır. 86 santi 
metro irtifamı geçen kar yığınından 
yollar tamamen kapanmış ve müna 
kalat güçleşmiştir. Çıkan futrnaıar -
dan da telgraf, telefon telleri kop
muş ve direkler devrilmiştir. Zarar 
ve ziyan yüz binlerce levadır. Tren 
ler de muntazaman işliyememekte -
dirler. 

Bomba atılır atılmaz Japon asker 
leri etrafa dağılmışlar, derhal mevzi 
alarak ağır makineli tUfenkler tabi
ye etmişlerdir. Birkaç Japon neferi 
ağır- ve hafif surette yaralanmış! ll'. 
Fakat bir Çin polis memuru derhal 
tabancasına davra.ııa.rak bumba at.an 
Çinliyi öldürmüştür. 

Bu arada Koralı bir genç te, bir Ja 
ponun elindeki Japon bayrağını kapıp 
parçalamış, sonra da kaçIIU§tır. Fa
kat sivil Japonlar linç etmek için pe
§ine dilşmüşlerdir. Koralı genç bir ıaa 
ğa.zaya saklanmış, İngiliz polisleri bir 
az sonra genci mağazanın arka kapı 
sın.dan kaçırmışlardır. 

Harp vaziyeti 
Tokyo, 3 (A.A.)- Nan.kin cephe

sinde şimal mıntakamnda Japon kıta 
lan şiddetli muharebelerden sonra 
Tanyang istasyonunu işgal etmi;re, 
bwıda.n sonra. da şehrin bir kzsnunı 
zaptetmiye muvaffak olmuşlardır. 
Japon kuvvetleri sokaklarda vukubu 
lan pek a.nudane çarpışma1ıardan son 
ra Tanya.ng işgal dairesini genişlet
nıiye muvaffak olmuşlardrr. 

I ngilterecle ha11cuiyet 
Londra, 3 (A.A.) - Siyasi mllşa 

hitlerr lngilterenin lıir. N.,. ............... 
u--ı--- ... ~-ı.: •••• :3.otinin haleldar 
olma.sına müsaade etmiyeceğini bildir 
mektedirler. 1ş mahfellerinde Hong 
kong ile Çinin iç tarafları ara.f mda 
münakalfıtm sekteye uğramasından 
korkulmaktadır. Böyle bir inl:rtaın 
Hongkong için öldürücü bir darlıe teş 
kil edeceği söylenmektediri. 

O~enildiğine göre mali ma.l:.feller 
Ingiliz - Çin ticaretine pek af'rr bir 
darbe vurabilecek mahiyette tir ted 
bir alınmaması için ha.lihazırdr. kabi· 
neyi tazyik etmektedirler. 

Singapurda lngiliz deniz kuvvetle 

ri tahşit edilmekte olduğuna dair çı 
kan şayialar üzerine böyle bir tazyik 
ya.pılmağa başlannııştır. 

Arnavutluğun lstikllil 
Yddönümünü Tebrik 
Ankara, 3 (A.A.) - Arnavutluk 

lstildatinin yıldönümU münasebetile 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü A
ras ile Arnavutluk Hariciye Nazın 
arasında aşağıda.ki telgraflar teati 
olunmuştur. 

Arnavutluk istikl!linin ilô.nının 25 
fnci yıldönümü münasebetiyle ekse
lansınıza en samimi tebriklerde bu -
ıunmakla büyük bir zevk duyuyorum 
Bu tebriklerimi, Arnavutluğun saa • 
det ve refah hakkında temennileri -
me terdifen arzederim. 

Jloktor T. R. Ares 

Arnavutluk istiklalinin 25 inci yıl
dönümü münasebetile eksel8.nsmI'zın 
izhar lUtfunda bulundukları alice -
nap dostluk hisleri benim için çok a
zizdir, hususiyle iki memleketimiz a
rasında mevcut ananevi dostluğun 
krymefl bir belngesini teşkil eder. 

Derin ştikra~larımla birlikte, şan
lı Türk milletinin refah ve yükselişi, 
ekselans devlet reisinin sa.OOeti ve 
ekselnnsrnrzın şahsi saadeti hakkın 

daki dileklerimin kabulünü rica ede 
rim.. 

Mülkiyeliler Bayramı 
Ankara, 3 (TAN) - Ankarada bu 

lunan Mülkiyeliler, yarın saat 19,30 
da Şehir lokanta.smdr toplanarak 
MUlldyenin kurtuluşunun yıldönümü
nü kutlayacaklardır. 

············-~, .. ,, ..... 
Eden • Grandi 

Görüşmesinin 

Romada Akisleri 

j_jJ 
Imparatorluk büyük erkanı harbi

ye reisliğine tayin olunan ~neral 
Gort, geçen eylülde Harbiye Nezare
ti a.skerl müst~ar1ığma tayin edil
mişti. Ondan daha evvel de Camberly 
harp akademisi direktörü bulunuyor 
du. tngiliz milsellah kuvvetlerinin 
müstakbel erkanı harpleri ona "Kap 

Boma, 3 (A.A..) -Messagero 
ve Popolo d1 Roma gazeteleri. 
Eden Ue Grandi arasında vuku
buJan ve bir buçuk saat süren 
mülakattan bahsederek Edeın'in 
muhatabına, geç.en kooferansa 
Fraınsız ve Inglliz nazırlarmm Al 
ma.n - ltalyan itilii.fınm sar -
sılmaz olduğunu ve Londra -
Paris ile Boma - Bertin mih -
verleriıün yaklaşması için bir 
hareket noktaBI teşkil ettiği ka.
naatile gittiklerini katlyetle te
min etmiş olduğunu yazmakta
dırlar. 

Lloyd George 
lngiliz Kabinesini 

itham Ediyor ıan General" aaıru vermişlerdi. Gene Fransanın 
ral Gort umumi harpte yüzbaşı ola-

Harbiye 

Bütçesi ittifakla 

Popolo dl Boma gazetesinin 
kanaatine göre, mevzuubahis mü 

· takat bir müddet devam edecek 
olaıı normaJ diplomatik temaslar 
faslım açmıştır. 

1 svanyaaaki 
Gönüııüler 
Meseıesi 

Londra, 3 (A.A.) - Lloyd George 
sulh cemiyetinin bir toplantısında 
Totalitaire devletlerin emperyalist si 
ya.setine ve demokrat devletlerin hat 
tı hareketine şiddetle hücum ederek 
demiştir ki: 
"- Şimdiki !ngilniz hükumeti ik· 

tidara gelelidenberi vaziyet cidden va 
himleşmiştir. Itiraf ederim ki, uınu
ıni barptenberi bu derece ciddi vazi
yet görmedim." 

Lloyd George, Lord Halifax'm Ber 
!in seyahati hakkında şöyle demiştir: 
"- Ben ötedenberi olduğu gibi Al 

manya ile yakınlığa taraftarım. Al 
manya müstemleke taleplerinde ma-
1r,,1:1H nııirP.cıiııde olmak üzere tatmin 
olunmalıdır. Fakat böyle bir yakrnlrk 
her noktada umuınt ~r barış esası 
ıfahilinde olmak şarttır." 

-0-

Almanlar Bir Adayı 
Satın Alıyorlar Londra, 3 (A.A.) - Ademi müda 

hale k-0mitesi gönüllülerin geri alın
ması meselesi hakkında ispanya cüm Montrea.1, 3 CA.A.) - Saint Lau
huriyeti tarafından verilen notanın rent körfezinde bulunan Anticosti a
tetkikine başlamıştır. Bu notanın dasının satm almması müzakerele.d 
nüshaları bütün murahhas heyetlere Alman ve Hollanda sermayelerini 
dağıtılmıştır. temsil eden 12 kişilik bir Alınan gru 

Umumi kaaate göre Burgos \"e pu ile devam etmektedir. Bu adada 
Barselon hUkilmetlerinin cehpla.rını lJir sulfite fabrikası kurulacaktır. 
telif etmek imkanı yoktur. Fakat a- Fabrika senede 200 bin tonluk verim 
"mi müdahale komitesi gönüllülerin de olacaktır. 

.ge.ri alınması hakkında bir karat" ver --o-
neden evvel Bnrg-os ve Barselon hli Tibet Ruhani Reisi 
"l.,,etterile tekrar nota. tea.ti ebnek Tashilama Ölmü§ 

mecburiyeti hasıl olacakbr. Yeni Delhi; 3 (A.A.) - Tibet nı-
Paris, 3 (A.A.) - Halk cephesi hani reisi Tashilama'nm 30 Sonteşrin 

partilerinin mümessi1leri ile temas e- de Garbi Çinde Jyekundo civarında 
ı:lerek Ispanyanm halihazrrdaki \"a.ıi vefat ettiği bugün haber verilmekte
veti hakkında izahat vermek üzere dir. 
t ümh · t h"kftmeti na.mı spanya c urıve u l. . • Cismani meslektaşı ile aralal'TJltia 
n.a murahhas bir heyet buraya gcplnıış j çıkan ihtilaftan sonra burada ınünze-
tır. viyane bir hayat geçirmekte idi. 

rak temayüz etmişti. 
Eski yaşlı 1cumanda1ra tekaüde 

sevkedilmişlf'>rtiir. 

Füistinde 
Yüksek kumanda heyetinde yapı· 

lan değişiklikler Filistinde de tatbik 
olunmuştur. General Vavel'in yerine 
F'ilistin lngiliz orduları başkumandan 
hğına General Haining tayin olun
muştur. 

Orduda gençlik 
lngiliz gazeteleri büyük erkanı har 

biyede yapilan değişikliklerin orduyu 
gençleştirdiği mütaleasmda bulun· 
rnaktadrr. 

Times gazetesi, yeni lıarp meselele 
rinin yeni adamlar tarafından hall~ 
dilmesini efk!n umumiyenin anlamış 
bulunduğunu yazıyor. 

Amerikada iş 

Meselesinde lhtilCif 
Vaşington, 3 (A.A.) - Mebusan 

Meclisindeki Demokrat liderler 218 
imza toplıyarak amele ücretlerini, me 
sa.i saatlerini tanzim eden kanunun 
E>nciimenden bir an evvel çıkmasını 
istemişlerdir. Bu layiha ge~n içtima 
devresinden beri encümende bulunu
yor ve bir türlti çıkmıyordu. Bu ka
nunun muarızları pek çoktur ve ka
bul edilse bile bu, ancak mühim tadi 
!atla olabilecektir. 

'""-()-__ _ 
Bay Fuat Bulcanın Kızı 

Dün Nişanlandı 
Ankara, 3 (TAN) - Türk Hava 

Kurumu Başkanı Fuat Bulcanm kızı 
Ferhunde ile mühendis Avni Pınarm 
nikah törenleri, Ankara belediye sa
loııunda Başbakan, bazı bakanlar ve 
mebuslarla aile dostları huzurunda 
yaptlmıştrr. 

Kabul Edildi 
Paris, 3 (A.A.) - Mebusan Mecli 

si, bu sabah Harbiye bütçesini müza. 
kere etmiş ve reye iştirak eden 603 
azanın ittifakiyle kabul etmiştir. 

Mebusların sormuş oldukları muh· 
telif sua1lerden sonra Harbiye Nazrn 
B. Daladier söz almış, memlekete yük 
letilmiş olan askerr· mükellefiyetler 
den dolayı müteessir olduğunu beyan 
ve silahları bırakma konferansının a-
kamete uğramış olmasma teessiif et
miştir. B. Daladier, a.skerl hizmet 
müddetinin tenziline imk~n hasıl ol-
ma.drğıru, çünkü askeri kıtaat mikda 
rm.ı tensik etmek suretile milli mü-
dafaayz ihlal etmemeğe imkan muta 
savver olmadığını ilave etmiştir. 

Bir Haftada Elli Sekiz 
Kaçakçı Yakalandı 

Ankara, 3 (A.A.) - Geçen bir 
haita içinde gümrük muhafaza teş
kil!tı, biri ölü, ikisi yaralı elli sekiz 

kaçakçı, iki bin iki yüz yetm~ kilo 
gümrük kaçağı, kırk beş kilo inhisar 
kaçağı, sekiz yüz kilo buğday, bin 
~ yüz kırk altz defter sigara kağıdı 
yüz otuz dokuz Türk lirası, iki sila.b., 
kırk ?ki mermi, otuz bir kesim hayva 
nı ile kırk bir kaçakçI hayvarı ele 
geçirmiştir. 

Amerikada Mezarcı· 
lar Grev Yaptı 

Nevyork, 3 (Hususi) - Amerlka
da Bruklinde 350 mezarcı grev ilan 
etmişlerdir. Bu sebeple 17 ölti defne 
dilememiştir. Zabıta, mezarlıktan 
himaye altma almıştır. 

Uzak Sarkta 
' 

Harp 
U za.tc Şarkta harp vazjy~ti 

günden güne ehemmiyetinJ 
artırıyor. Çin hükômeti, merkezini 
uzak bir yere nakletmişse de Ge
neral Çang Kay Şek, müdafaayı i
dare için Nankinde kalmıştır. Ja
poıi Derlemesi karşısında bu şeh
rin de yakmda düşeceği şüphesiz 
sayılır. Japonya, Şanghayda bilbas 
sa denize hakimiyeti yü.züııden mu 
vaffak olduğu gibi Nankine kar§ı 
da ayoi &.milden istifade ederek mu 
vaffa.k ola.ca.ktıi'. 
Şımghay ve Naııkln mmtakaJan 

vaziyetinin bu merkezde olduğu sı 
ralarda Şimali Çinde, Japon kuv
vetlerini san nehrin kıyıJannda 

durmuş görüyoruz. Japonların bu 
nehri geçip geçmlyece.klerf henüz 
belli değildir. 

K anton cephesinde Cenubi 
Çinin bu merkezine ve da-

r······~:;.~~:··~~e~··~j:Z:;..'''~'()(;~~·l······· 
~ ...................................................... ! 

ha başka §ehirlerine karşı bombar talyaıun tavassut edeceklerinden 
dmıanJar yapılmakta ve Japonlar bahsedildi. Fakat, bu da tahakkuk 
bu ~ınbardımanlann bilhassa ma etmedi. Japonya, bizzat Çinin sulht' 
n~vı tesirinden istifade etmekte • talip olması lizım geldiğin) Uerl 
dırler. süriiyor. Fakat General Ça.ng Kay 

Va.ıiyetin bu merkezde ofmasma Şek'in, Çin ta.rafından istenecek bir. 
rağıneo, soo gtinlerde iki tarafı sulhün Çin istiklaline ve bütünlü-

barıştırmak için birtalmn sulh te- ğüne istinat etmesi Ulzon geldiğini 
§ebbüslerinden bahsedildiği göze söylemesl, sulh zeminini ha.zırla • 

~rpmaktadır. Bu yoldaki teşeb - maınıştır. Bu yüzden muharebenin 
büsJerin birincisini yapnuya ö~nen ve gerginJiğin devam edeceği mu-
Briiksel konferansı, Uzak Şarkta hakkak sayılıyor. 
kopan yangın karşISmda en derin J aporıya, birkaç defadır Çin 
teessürlerlnJ ifade etmekle kalmış topraklamıa göz dikmedi-
ve bu yangını söndürmek için hiç- ğlni ve Çin arazisini ilhak etmek is 
bir Şey ' yapılamıyacağmı itiraf et- temediğini söylemiştir. Fakat, huna 
miştir. Daha sonra Almanya ve 1- rağmen, muhakkak olan bir nok-

ta Japonyatım istila ettiği bütün 
topraklarda görünüşte muhtar, fa
kat hakikatte kendisine tabi hükU 
metler vücude getireceğidir. Belki 
bu yeni hüktlmetler Mançuri dere
cesinde salahiyeti haiz olaımyacak 
ve Japonya için iptidai madde kay
nağı te.-,ku edecektir. Salihiyetn 
müşahitlerin görüşüne göre, Tok-

yoda hüküm süren zılıniyet, Ja . 
ponya ile Rusya arasında da ergeç 

bir harbin kopacağıdır ve Japooya. 

bu yeni muharebede Çinlilerin km 

dislne yardım edeceklerine inanıyor 
muş. Bundan, Japonyanrn Dış !Uoo
golistana ve Şarki Sibiryaya karşı 

birtaJmn ihtiraslar beslediği anla
ştlıyor ve Uzak Şark sulhünün teh· 
likedeıı kurtuıamıyacağı ~akça 

tavazzuh ediyor. 

tlfK 
Tam Rahat 

Edeceğimiz Sırada-
Posta ve t elgraf idaresine ithaf 

Bir dostwn var; radyo mera.klısı· 
dır. Radyo meraklısı ııe demektiri' 
Bunu belki bilnıezsıniz. Radyo merak 
lısı pastırma.dan yangın kulesine ka
dar her gördüğu ~eyuen radyoya in
tikal etmesini bilen ve bwıu kendine 
iş edinen adamdır. 
Eğer bunlardan birine canınızın sık 

kın bir anında rastlarsanız vay hali
nize 1 

işte radyo meraklısı dediğim dos
tum bunlardan biridir. Ne zaman rast 
gelsem: 

- Monşer; orostopol ır.arkalı ye
ni bir radyo gelmiş, 32 lambalı. Alim
allah, Şimal Kutbundaki Eskimola
rın aksırdığını bile alıyor, diye sanki 
bu muba.rek Eskimoların aksırığına 
kurban kesecekmişim gibi beol temi
ne çalışır, durur. 

Geçen gün yine bu halde ona rast
ladığım zaman ısrar etti: 

- ·Bir yeni radyo aldım, ArsenaJ 
markalı. Gel de bu akşam sana din
leteyim. 

- istemem, dedim. Fakat yapıştı. 
- Allah aşkına gel; eğleniriz. Gel 

mezsen giicenirim. Artık kırmıyalım 
dedim ve gittim. Beni aldığı odanrn 
bir köşesinde güzel, cevizden yapıl
mış bir radyo. 

Şöyle beş dakika kadar görüştük
teo sonra: 

_ Bak ~yım da dinle! dedi ve 
radyonun düğmesini Çe'\irdi. Bir da
kika sonra mdyomm içinde bir mit
ralyöz varmış gibi çatır çatır bir o;;es. 
Benim zihnim tınnalanmıya başladı. 

- Ama.o, bu nedir? dedim. 
- Bir şey değil! Komşudaki ront-

goo doJd:oru. Şimdi durur, dedi. 
Bir çeyrek müddet birer, ikişer da 

kika fasıla ile yokladık. Nihayet dok 
t.or sustu. biz de radyoyu açtık. 

- Bak, bak! Burası Londra. Aman 
Yarabbi! Şu piyanodaki sese ba.kl 
diye mestola.ın arkadaşla beraber rad 
yonun hakikaten güzel verdiği kon
seri dinlerken: 

- Tırr, tırr, tırrr, diye bir ses bal-
ladı. ı 

- Bozuldu galiba! dedim. ı 
- Hayır! Yandaki garajda oto • 

mobiller var. Motör alıştınyor. Bek· 
liyelim.. dedi. 

On dakika da onu bekledik ve t.ek 
rar açtığmıız zaman Londrada çat
lak sesli bir herifin tuhaflık yaptı~ım 
her sözün soounda samiinden gelen 
kahkahalardan anladık .• Arkadaşım: 

"Cıv cıv!,, diye ses veren bazı ma
nevralardan sonra: 

- Hah! Dinle! Bak burası Pragt 
Bak bak! Viyolonsele bak! diye bir 
istasyon buldu. 

Güzel bir parça çalınıyordu. 
- Oh 1 diye dinlemiye hazırlanır

ken: 
-Tatay! tay, tay tay! Tatay, tay, 

tay tay! diye bir telsiz .•• 
- Telsiz! Limandaki vapurlardan 

biri olmalı. Bizim istasyon bu saatte 
çalışmaz.. Bekliyeliın ..• 

Dedi. Bekledik. Tam yirmi dakika 
sonra telsiz sustu. Arkadaş tekrar .,. 
raştrrmıya basladı. 

- Kısa dalgalar susmuş. Orta dal 
galara bakalım, dedi. Bazı ~atırdılar
da.n sonra. bir yer bulmıdu. 

- Bükreşl Güzel bir cigaın orke8-
trası var. Dinliyeliın, demiye kalm&
dan bir horultuclur koptu. 

- Hah! dedi. Caddedeki elektrikli 
ilan ba§la.d.ı. Bekliyelim •.• 

l!a efendim! Tamam gece yansı o 
horultu da bitti. 

Arkada.şun bir geniş nefes aldık
tan sonra: 

- Artrk rahatız! Şimdi güzel gü
zel di.nliyebiliriz, dediği zaman ben 
ayağa kalktım. 

- Bize müsaade! Do~rusu !:Ok 
zevkli bir gece ~eçirdim, Teşekkür e
derim. Yani radyo da olmasa insan 
musiki zevkinden mahrum ola.cak.l 
Allahaısıııarladık. 

- Yahu tam rahat rahat dinlİ)'&
ceğimiz zaman kalkıp . ~idiyorsun ~ 

- Bırak heni kardeşim de biraz da 
ba.~ınu dinliyeyim, dedim \'e !:ıktım. 
O da radyonun b!ışm:ı gt'~ti. 

B. FELEK 

• Sevgili okuyucularımın şeker bay-
ramını kutlar, uzun zaman, hayır

lı, neşeli ve mesut bayramlar ıdı ak 
etmelerini dilerim - B F 
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~ahkemelerde ır ŞEKER BAYRAMI FiLMi BUGUN iPEK ainemaamda Dünya muharrirlerinden 
tercümeler aeriai 
MA.UPASSANT 

• 

Müşterisinin cebinden 1 

1 

EN BUYUK SERGOZEŞTLER - EN HEYECANLI MACERALAR - VE EN MOTHIS 

para çalan mağaza 
sahibi mahkôm oldu 

Ölçü Yolsuzluğu 
işinde Bir Tevkif 

Ayarlar ve ölçüler dairesi milfet • 
tişlerinden Avni hakkında, bir mağa 
za sahibinden rüşvet aldığı ve vazife 
8ini suiistimal ettiği idcliasüe tahki
kata başlanmıı. ölçüler başmüf et -
tlşine işten el çektirilmişti. 

Tahkikata bqlandığmı ve 'ifiin mey 
dana çıkacağını haber alan Avni, bir 
den bire ortadan kaybolmuş ve A vru 
paya gittiği öğrenilince mUddelumu 
milik arkasından bir tevkif karan al 
mifh. 

1-1 ~KlKA TLER FlLMI 

Ertuğrul Sa.eli Tek 
TlYATROSU 
Kadıköy SUREYYA 
sinemasında Pazarte 

si akpmı NUR BABA 1 

Vodvil 3 perde ---------

AŞK TERZiHANESi 
19::S{ yılının en son kef!i ilzerlııe ,yapılan birinci Vt 

mükemmel tabi! renkli. 
Bat rollerde: JOAN BENE'IT - W ARNER BAKSTF 

ÖLÜM KADAR ACI 
Muhittin Birgen 

Ftvatı r50 Kunq 

•---• Remzi Kitape · 

ŞEYH Ahmet 
Türkçe sözlil ve şarkılı 

RllOI IOVIRRO 

Arka1111a Yuracakmıı 
Mersin, (TAN) - Belediye l&iım· 

cılanndan M yqlarında Halil oğlu 
Demir bir ıu menfeziııi temialerkea 
keııdisile alay eden 15 ya,lıU"Uld.'\ Zi
ya oğlu Halile kımııf ve elindeki de
mirle arkasına vurmak isterken ka
fasını kınD11, Halilin ölümüne sebeP. 

Seanslar: HergUn saat 2 - 4,16 - 6,30 ve 9 da. 
--------ıl l olmUftur. 

A vnlnln aon günlerde Romanyaya 
geldiği öğrenilml§ ve bu hilkiimetle 
de aramızda leli mücrimlerin iadesi 
hakkında mukavele bulunduğu için 
Hariciye Vekileti vasrtasile Avni Ro 
manya rUkillnetinden istenmiştir. Ro 
men polisi, Avniyi yakalamış ve Is -
tanbulda TUrk polisine teslim etmiş 
tir. Suçlu, mUddeiuınumlliğe verilmiş 
ve birinci sorgu hlkiml tarafından 
ifadesi alındıktan sonra eski tevki! 
karan tasdik olunmuştur. Avni, dUn 
tevkifaneye gönderilmlftlr. 

_ Bayram mtınuebetlle SÜMER sinema~mda ~ı ı 
Hapse MahkGm Oldu . 

2 bUyUk filmden mürekkep fevk alAde bır program takdim ediyor; 
XUçUkpuarda Bakkal Omeri. ara Bayram mönasebetile $ a r a J Sineması 

blcı Hamdinin karısı Zeynebi ve sü Sinemanın en gtlzel filmi dUn· YILMAZ 
KAPTAN 

rflctt HUseyinl tehdit ettiği, bedava ya muvaffakıyet.ini kazanan 
rakı aldığı için yakalanan sabıkalı 
Semaecldiıı hakkında.ki duruşmaya 
dthı uliye dördilncll ceza mahkeme 
Binde devam edilmiştir. Mahkeme su 
~u sabit gördUğU için Şemseddine 
~ gUn hapla cezası vermiştir. 

..... 

~t•ı• Düıen Çoculi 
Hastanede Öldii 

Obgtsr isminde dört yqmda bir 
kız çocuğu Sinemköyilnde ate§e düş 
tuğtl için Şişli çocuk hastaneelne kal 
dmlllllft:I .. Çocuk dUıı öımu,tUr. !ıılUd 
dehımumhik tahkikata el koymut ve 
tabibiadil Enver Karan da cesedi mu 
ayene etmiştir. 

Unyde Ftndık iyi 
Unye, (TAN) - Bu sene fındık 

aıahsulU geçen yıllardakinden daha 
iyidir. Kilosu 13-1~ kuruetan aattl
maktadır. 

~ Mo~ern Kız 
Fransızca sözlil . 

Bq rolde: yeni art1st 

DEAKNA DURBIN 
15 yaşlarında genç kızların filini 

SergUzett ve macera aalınelerile 

dolu pek mtıkemmei bir f"ılm. 

Baş rolde: 

JAK HOl T 
Seanslar: 8 Modern Kız: 11 - 2 - 4,30 - 7 ve 9,30 da Korkusuz 

Kaptan: 12,30 - 3,30 - 6 ve 8.30 .................................. 
lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan 

DRAM KISMI 
eaat 20,30 da 

BUYUK HALA 
4 perde komedi 

~ERET KISMI 

Sa.at 20,30 da 

JNT1KAM MAÇI 

3 perde 2 tablo komedi 

HARRY BAUR 'u KORSAN SAiD ALI rolünde 
Seraüzett, macera, kin, ihtiraa ve qk aahnelerile dolu 

Koz o O DenözDn Esrarı 
iki saatlik heyecan, hareket, entrika, afi' ve ihtiras IÜperf ilminde takdim cJııuı. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

Menimin muhtetem filmi 
Framız ıinema pbeaerinde 2 büyük yıldız 

VIKTOR FRANCEN - GABY MORLA Y 

Ates Gecesi 
filminde. 8 Birinci Klnun Çartamba alcpmı GALA oıar.k 

• 

SOMER Sinemasında 

lir Kadın Saaatktr 
Şehrimize Geldl 

Italyanın Şan artiltlerinden Bayan 
LeUtiıa Anuıca Piraccinl, eehrtmlze 
gemıı.,Ur. lta.lyaıı 1&Datk&n, bu at • 
Pom, Tepebqmdaki ltaıyan klUbUnde 
bir konaer vereoektlr. Kendialne o~ 
kestra tefi Kapocelll piyano ile refa
kat edecektir. 

1 Şehzadebaıı Turan Tıyatrosunda bu , .. 
ce 20,30 da .. natklr Naıit ve arkada'1arı 

ı 
ıea kraliçesi HamlJet y.__ ~ 

.. -----------------------... GiindiU Otel Marpl cinayeti Gece: Sa· ınur Kat 

,nıuıı sımsıkı 88.rılınlf olduğunu hissettim. Uzerimde-
ki elbiM değiımiştl • 

Nalln kendime geldiğimi görünce üzerime eğildi. 
Gözlerinde §efkatıi bir balat vardı: 

- Yaramaz, dedi, fU yaptığmı görllyor mwnm!. 
Gllltımsedim. Demek artık ~nıı§tık. Kalbimde 

btıyi1k bir saadet duyuyordum. 0 BUBUyordu: 

Bahçe duvannm alçak bir yerinden iki 
tıet bakıyordu. Bunlardan birini hep görürdüm. Bi
zim köşkün etrafında dolaşır, gemıiye çıktığımız za.· 
manlar NalAna l!IÖZ atardı. Otekini tanımıyordum i 
galiba bir Tıbbiyeli idi. Nallna dikkat ettim. Sezdir
meden o tarafa bakıyor, uzun kirpikleri arumdan 
dalına gülen gözlerile gizli bir vaitte bulunuyor gibi 
mlnalı işaretler yapıyordu. 

Urperdim. Çocukluğuma rağmen Nal&ıım bu hare
keti çirkin buluyorum. Yanlarma biraz daha sokul· 
malt istedim; benden çekineceğini umuyordum. Fa.
kat o bana aldırmadan o tarafa daha ziyade yaklaş
mıya başladı. Bu sırad bUkUlmtlt bir kağit hvada uça 
uça Nallnın önüne düşmUştll. Ani bir hareketle elim· 
deki zıpzıbı o tarata fırlattım. Kiğıdı ondan önce aç
mak ietiyordum. Fakat eeytan im benden atik dav
randı ve ayağını kağıdın üstüne koydu. Hırsımdan 
kuduruyordum. Nallna ilk defa kinli gözlerle bak· 
tını. Ve orada daha çok durmıya dayanamıyarak ça
bucak yanlarından ayrıldım. 

Y'A Z A N: K E R i M E NA D t R - Bir daha o cevta atacın& çıkacak mmm ?. Bat 
başına neler geldi t .. 

Eve döndüğümtla zınan, Nalan yorgunluğunu ba
hane ederek yalnızca oduma çıkıp kapanmıştı. Om.
da ne yaptığını biliyordum. Hemen arkasından ;<oş· 
tum; kapı içeriden ıümıelenmişti. Bir an kararsız 

kaldım. Sonra kapıyı vurarak seslendim: 
-Nalan! .. 
Cevap çıkmadı. Bir daha 11e11lendim: 
- Nalan! Azıcık kapıyı açar mısın?. 
- Biraz bekle! 
- Hayır, timdi aç!. 
- itim var; bekle diyorum .. 
- Bekliyemem .. 

Sesimin değişmesinden meraa düşmUı olmalı ki sllr
meyi çekti. Kanat aralanır aralanmaz hemen içeri l!IÜ· 

züJdüm, ve etrafıma göz gemirerek: 
- Nerede? Dedim. Mektup nerede?. 
Hayretle yüzüme bakıyordu: 
- Mektup mu? Dedi, ne mektubu?. 

-u-
- Biraz önce ayağının altına düıen mektup! 
- Sana ne? 
- Bana ver onu.. 
- Oo ! Bu güzel doğnısu .. 
Nalan gUlmiye başladı. O kadar ki karyolasının 

kenarma oturmu.t. ellerini dizine wrarak, eğilip doğ. 
nılarak gülüyordu. 

- N:çin gülüyorsun? Dedim. 
- Hafiyeliğin h09uma gitti de-
- Benimle eğleniyor musun Nalin ? .. 
- Hayır! Böyle bir ,eye nasıl cesaret edebUlrim? 
- ?!_ 
- Aman öyle surat asmak 8&Il& hiç yalafmıyor. 

Hem kuzum bu mektup eeni neden bu kadar öfkelen· 
lirdi. Adeta kafa tutuyorsun. 

- Buna hakkmı yok mu!. 

- A şüphesiz.. Ağabeyim değil misin?. 
- Nalln alay etme! Nasıl UzüldüğümU görilyor-

llUJl. 

- Peki, eebep ?. 
- Yaptığın oeyi sana yakı~ırmadrm.. O adamm 

mektubumı niçin aldın? Kim olduğunu blliyor mu
sun? .. 

- Peki amma çocufum, sen deıtm.laln ! 
-Neden! 
- Bana bu kadar kanşmıya ne hakkın var!. 
- Hak değil, vazife. 

- Ay bu vazifeyi sana kim verdi f 
- Ben kendim. Bir daha Myle ayıp eey1er yapma· 

manı istiyorum. 
Nalln l>lrdenblre ciddile§ti. Sert sert gözlerim.in 

içine bakıyordu. 
- Haydi, dedi, beni rahat bırak .. Soyunacağım .. 
- Kektıubu ver! Diye direttim. 

öfke ile kolum.dan tuttu, beni kapıya doğru çekti 
ve dışarı çıkararak kapıyı kapadı. 

Bir dakika orada donmuş kalIIllfbm. Natlm boi· 
mak istiyordum. Niçin, niçin bana ehemmiyet veıml· 
yordu!. Odama gittim, yatağıma kapandım; ağladım 
ıağladım ... 

Nallnla bir buçuk ay dargm durduk. Bu darpıll· 

• • • 
Nallnla bir buçuk ay darım durduk. Bu dargtnir· 

ğa onun aldırış bile etmediğini görüyordum. Failat 
ben Adeta hasta olmuştum. 

Bir giln, hep tızerine tırmandığım iri ceviz atacma 
çıkarken nasıl oldu bilmiyorum, birdenbire ayağım 
kaydı ve ikl adam boyu bir ytıksekllkten yere ılUt
tilm. Bqnn yanlnuştı. YllzUmden göğBUme dofru 
kan akıyordu. Blr zaman kendlıni kaybettikten sonra 
gözlerimi açmca karşımda Nallnı gördüm. Elinde 
tentUrdlyot ~lyle pamuk vardı. Beni aşalı katta
ki mtsatır odasmm sediri llzerine yatırmışlardı. Ba-

Yaııaklarunı öpttı. Tenttırdlyot kokan parmat. 
Jarlyle çenemi oquyordu. Bqımm acımm duymoe 
yordum. Berelenen kollarıma dayanarak doğrulmıya 
uğraşıyordum. 

- Kalkacak mmm T Dedi, pett, bana tutun.. 
Oturduğum zaman haftfoe göllerim kararmıştı. 

Kendisine dofru eğildiğimi görünce batımı ya~ 
tuttu. O zaınan ytlzilmtl göpunı Akladım ve sevınç 
)'&flariyle doya doya aj'l&dım. 

Bu vakadan aonra Nalinla eeklaiııden daha lyl 
doet Olmuetuk, O piyano çalarken bea de eaatlerce 
kemanla ona uyuyordum. Bende biral piyano çalma
yı öfrenm1ttim. Bu mUlild eaatleri öyle tatlı ••tlll'
di ki. buan pek çok ayakta durduğumu Ye chzlerlm 
bUkUlecek dar yonıldujumu uıcak oturdufum _. 
man anlıyortfum. 

Birkaç amuı eoma Nal&n tanbur C}&lmıya merak 
eardı. Onun bu bev•ine ben de ltapdc:bm. A.aml BeJ 
buna ltiraa ediyor: 

- Canım bu kadar l!IU ayni samanda atrenııtr 
mi? Neden bayle münasebetsiz şeyler yapıyorsunu 
çocuklar? Diyordu. Fakat heveahniıd kırmamak .c;ı11 

fazla bir f8yde söylemiyordu 

Bir cttıı Natln ban&, çatık k&flı, top eakallı ;İl' 
kin ytlzJU bir ihtiyar resmi ptererek aordu. 

- Bunu beğendin mi Kenan? 
Elime aldmı, dikkatle baktım. Ytlztımtı buruetur

duğumu glSrU.nce gUlme~ başladı: f A ,.kıt"" ,, .... , 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil olmı
yan memleketler ıçın 30-16-9-3.5 liradır. 

Abone bedeli pe3indir. Adres değiştirmek 
25 kuruştur. Cevap için mektuplara 10 
lcı.:ruşluk pul ilavesi lazundrr. 

~:_~NU~~ELEL~ 
ihracat Emtiamıza 

Yeni Pazarlar 

Bulunuyor 
ihracat tüccarlanmızın temas et

tikleri, münasebette bulundu.klan 
memleketler mahduttur. lh~ mal
larnruz bu mahdut pazarlar içinde 
yuvarlanıp gider ve .mukadderatı o
na göre taayyün eder. 

Halbuki bizim için dünyada daha 
el değmemiş bir~k zengin pazarlo.r 
vardır. Bu cümleden olarak şimal 

memleketleri bizim birçok mallarımız 
için yabancı birer pazardır. Etonya, 
Estonya, lsveç, Norveç, Finlandiya.da 
bol yaş ve kuru meyva sarfediJdiği 
halde, biz buralaza şimdiye kadar 
ne üzüm, ııe incir, ne portakal ve ne 
de diğer mcyvaJarmuzı göndermiye 

.. te~cbbils etmiş değilizdir. Bu pazar
ları Amcrika.hlar keı;fetmişler, onlar 
tstl~mar ediyorlar. Kış sofralarını, ta 
Kaliforniyadan gelen üzüm ve mey
\'Qlar süslüyor. 

Şimdi, hükfımetin ~·ardımiJe çalı

şan bau ihracat müe~'SeSelerinin b o 
pazarları da elde etmek içiıı tetkika
ta. ~iriı,tiğini, hatta lıu ı;ene ufak bir 
de tecriihe yapıldığım öğrendik. Ge
cen altı ay içinde, Türk üzümünü bn. 
miyen bu memleketlere beş yüz tun
dan fazla üzüm gönderilmiştir. 

:8u tetkik Ye. teerühe JQÜSpet peti · 
ee verdiği içi.n ac.lc o-t. ............ J. .. ıu.i tt" 
OL) IDlliyasta ıtaaliyete ge~ilecel!tir. 

lliikümetimizin bu ciddi teşebbfü; 

ve faaliyeti şimdidoo Bulgarları te
lisa diişürmüştUr. Oınlar Almanya, 
Çeko~lova.kya ve Polonya~-s bir ka~ 
§enedenberi mühim miktarda meyva 
~·e sebze ihraç etmektedirler. Bulgar 
gazetelerinden biri, Türkiyenin btı 

reni teşr:bbüsünden bahsederek 1811J.· 
gar hiikfı.metini ikaza çahşmaktadrr. 
Şimdiye kadar onlar !,'llllıştılar, bir 

~ok pazar:ları tuttular. Biz biraz g~ 
kaltlık. Fakat faali~·ete ge~ince mey. 
va ve sebzelerimize bol yooi pazarlar 
bulacağrnuzda. §Üphe yoktur. 

• 
rransa Hariciye 

Nazırının Orta 

Avrupa Seyahati '" 
Fransa Hariciye Nazın Delbos, Or

ta Avrupada Beya.h.aie çıkmq bulu
nuyor. 

Londratla Lord HaJifax'm projesi 
ni suya düşürdükten. Orta Avrupa.), 
Almanya.ya feda edemiyeceğini isbat 
ettikten sonra., bu seyahate başlama
sı, Fransa için büyiik hir muvaffa.. 
kıy ettir. lngiltere, mlistemleıke ver
ınekteın kurtulmak için, Almanyanm 
Orta A vrupc hakkındaki emel!erint 
tasvibe razı idi. Fransayı da buna 
kandırmıya çalıştı. Fakat Fransa, 
buna razı olamazôr. Çünkü o vakit 
her taraftan fa.-,ist devletlerle ~:ev
rilmiş olacak ve tehlikeli bir vaziyete 
düıteeekti. 

Almanyanm Orta Avrupadaki e
meli, A. vu~turyada bir nazi hiikiimeti 
iktidar mevkiine getirmek, Çekoslo
\'akyadaki Alma.nlan kurtarmak, Ma 
oarlstanr elde ederek Tunaya inmek
tir. Zaten senelerdenberi bu memle
ketlerde yaptığl kuvvtli propaganda 
ile zemini ele haZll'lamrştır. Fransa u
zun miiddet bu memleketleri ihmal 
etmek zafını göstermiştir. 

Almanya artık faahyet~ geçmenl.n 
zamuru geldiğine kani olduğu için, 
mü~te.mlelte meselesimlel<i iddiasını 

tehir ederek Or1a Avnıpada ~rbest
çe hareket etmek iml<anını temine ça 
b5mıştrr. Fakat şimdilik Londra mü
zakereleri bu imkinı orWdan kaldır-

"Round Table .. Mecmuası, Türkiyenin beynelmilel münasebetleri hakkında uzun bir yazı ne19 

retmi1tir. Bu yazının ilk kısmını evvelki gün yine bu say fada vermiıtik. Türkiyenin garpte ve 

§arkta takip ettiği sulh siyasetine tahsis edilen ikinci kısmını da bugün koyuyoruz: KAFES • PÜRGÜ ' 

MONTREUX ANLASMASI 
Yalnız, lstanboluıı üç beldesinde 

dolaşmayıwz. Doğudan Batıya, Gü· 
neyden Kuzeye, ne tarafa giderseniz 
ayni manLarayı görürsünüz: 'Ya bir 
kaç veya bir dizi kafesli ev. 

• 

BALKAN PAKTI VE SARK 
Eski pencereye kafesi ta.kan, sof· 

ta mantığı idi. 'Yeıd pencereye kafesi, 
hodbin takıyor ve kendi.bini kanun 
dışı saruyor. 

Softanın mantığJ doğmatiktf: Ka
fes tesettürden gelir. Tesettür ırzdan 
gelir. lrz imandan gelir. Bi.naenale~·h 
imanı olaıı kafeıı ' takar. L ozan muahedesi Boğaz. 

ları gayriaskeri hale 

getirmit ve genit bir ölçüde 
beynelmilelleş.tirmişti. 1923 ta
rihli Boğaz!ar mukavelesinin 
tahdidatmı Türkler hiçbir va
kit beğenınenıitler, ve bunları 
ancak İngiltere, Fransa, ltal
ya ve Japonya tarafından ve
rilen teminat dolayısile kabul 
etmişlerdi. Boğazlar, yahut 

gayriaskeri mıntaka harp teh
likes;ne uğradığı, yahut bir 
harp ile karşılaştığı takdirde 
bu devletler, Milletler Cemi
yeti konseyinin tasvip edeceği 
bütün vasıtalarla Türk hakla
rını hep birden korumayı va
detmitlerdi. 

Mançuri buhranından başlıyaral 
Türkiyenin bu ümidi sönmiye baş. 
ladı. 1935 te Boğazlan garanti e· 
den devletlerden olan Japonya, 
Milletler Cemiyetini terketmiş ve 
Italya, cemiyete karşı meydan o
kumıya başlamıştı. Nihayet Türki
ye de Boğazları tahkim etmek İS· 
tediğini bildirdi. Türk davası kuv
vetli idi ve onun anlatış tarzı da
vanın kuvvetini artırıyordu. 

I
• Jkönce ~ngiJizler Boğazların 

tam Turk hakimiyetine geç 
mE>sini, ve beynelmilel boğazlar ko
misyı:munun ilgasını iyi karşılama
mışlardı. lngiliz hükumeti Boğaz
ların beynelmilel bir geçit olduğu
nu hatırlatan bir izin bırakılma

sı için boşu boşuna uğraştı. Fa.kat 
lngiliz hükumetinin berri ve bahri 
müşavirleri Çanakkale ve Istanbul 
R"Ö'"' "ı., ....... toh'lrim Ptmenin vazi
yeti değiştirmekten fazla intizama 
sokacağı kanaatinde idiler. 1923 
ten sonra Rusya birinci sınıf bir 
askeri ve hava devleti olmuş, Türk 
ter Boğazların birkaç sae.t içinde 
işgalini temin edecek stratejik yol 
lar yapmış ve icap eden noktalara 
asker yerleştirmişlerdi. Bu şartlar 
içinde Akdenizden hareket eden her 
hangi bir deniz kuvvetinin, bitaraf 
lık hududunu aşan bir şekilde Türk 
lerden izin almadıkça, Karadeniz. 
de harp yapması, yahut Boğazlar
da bir düşmanı takip etmesi mev
zuubahis olamazdı. Bunun üzerine 
Montrödeki Ingiliz murahhaslan 
daha uysal davranmışlar ve bu su 
retle Montrö muahedesi imzalan • 
mrştır. 

Bundan sonra Türkiye Ingiltere 
dostluğunu bozacak hiçbir hadise 
vukubulmadı. Sekizinci Edvard, Is 
tanbulu hususi surette ziyaret et
tiği zaman hararetle karşılanmış, 
Türkiye hükfuneti Nyon konferan
sında lngiltere ile en dostane suret. 
te teşriki mesai etmiştir. lki taraf 
arasındaki ticaret münasebetleri 
de gittikçe düzelmektedir. lngiHz 
müteahhitleri mühim liman işlerini 
Üzerlerine alacaklardır. Sekiz In 
giliz firması 2,750,000 sterlin ser
maye He demir ve çelik sanayiini 
kurmuşlardrr. 

S ovetler "Ik inci Jngiliz -
Türk balayı,. şeklinde ifa

de ettikleri Türk - Ingiliz müna
sebetlerini kıskandıklarrnt göste -

riyorlarsa da yeni Boğazlar mukave-

lesi Türk - Rus teşriki mesai.sinin 
sıkı olduğunu ve bu teşriki mesa
inin Şarki Avrupa siyasetinde sü
rekli bir amil olacağını gösteriyor. 
1925 te imzalanan dostluk ve bita 
raflık muahedesinin 1929 protoko
lünün ve deniz rekabetini tahdit e
den 1931 anlaşmasının 1945 sene-

mı~tır. Fransız Hariciye N azmnm 
Orta A vnıpa seyahati burada Fran
sa ya. karşı gevşemiş olan bağlan kuv 
vetlendirmiye yararsa, Alma.nyaınm 

harekete geçmesi bir müddet için 
daha tehir edilmiş olur. 

M. Zelıeriva 

Mi SAKI 
rasmda imzalanan pakt, Orta şark 
ta siyasi emniyetı Milletler cemiyeti 
çerçevesi içinde temin etmektedir. 
Paktı imzalayanlar biribirinin da
hili işlerine mü.dahale etmemeyi, 
müşterek budutlanm korumayı, 

biribirine karşı hiçbir tecavüzde 
bulunmamayı taahhUt etmişlerdir. 

Hodbininki de aşağı yukan böyle
dir amma o mantık zincirinin son 
baklaeı eksik olmak şartile. 

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

Paktın panislamlzm veya pantu
ranizm tesiri altında yapJldığına 

dair ileri sürülen iddialar tamarru· 
le gülünçtür. Türkler bu paktı §U 

sebep yüzünden. yapmışlardır: 
Türkler, Ingiliz - Rus ve in· 

giliz - Alman rekabetinin ancak 
şark milletlerin1n zayıf kalması ve 
dağınık yaşaması yüzünden ilerı gel 
diğine inanıyorlar. 

T Urkiyenin Suriye mandateri 
sıfatile Fransa. ile münase

betleri daha kanşık bir mahiyette
dir. 1921 de yapılan m~bur Frak
tin Büyyon anlaşmasına ve Fran
sızların Kilikyayı tahliye etmesine 
rağmen, Fransa, Ankarada pek te 
sevilmiyordu. 

Fakat boylan devrilmlyesicelerin i
klsi de blr düşünür: Kafessiz evde ırz 
iman yoktur ! 

Kendi kaili ekalliyetlerinde bu hiilc 
mü vermek hakkmı, ıııalahiyetinl gö
renlere karşı on yedi milyon, dokuz 
yüz dok8an dokuz bin klı,l de kendi 
kahir ekserlyetlerillde şöyle bir kar· 
şıhk hüküm vermek ha.idam bula
mazlar mı! Yani: Kafes D'ZZ1&zhb, 
imansızlığı sakiamak lçfn kullanılır, 

diyemezler miT Derler, derler amma 
ba§ka.lannm maddi, miııevi şerefleri
ne maddi. mi.nevi bir tecavüz olma
sın diye demezler. ÇünkU o terbiyelL 
ırzb, bnanb bir mllletttr. isterse ya
nın avuçluk bir ekalliyet olsun - m&
demkt kendindendir - kırmak incit
mek istemez. Sadece adam etmek is 
ter. Elbette bir gün o hodbinler de 
küstah hökti.mlerinden pişmanlık du .. 
yaalclıardrr. 

Boğazlar Konferansı toplant11ından bir hatıra 

1929 senesine kadar Suriye hudu
dunda hadiseler devam etmiş. bun 
dan sonra hududun Nuseybin -
D:cle kısnu tahdit edilmlgti. 

Burada göze alınacak asıl mesele; 
kaf~in rrz. iman perd~i deiU. hıf • 
xrsıı;1hha kannnmun ~er!;evestnde o
luş.odur. Bu lşi bu baknndan - ar
tık - haDetrİıe1fyiz. HıfZJSsthha k .. 
nunu kafesi yasak ediyor. Booce ka.
nmıa karşı gelenlerden önce bu ka. 
nunu tatbik etmiyemlerl cezalandır .. 
malıdır. 

sine kadar uzatılmaşı, bunun nıun
zam bir delilidir. Bu sebeplerden 
dolayı iki taraftan biri diğerinin 
müzaheretinden yahut hayırhah bi
taraflığmdan mahrum kalmıyacak
tır. Türkler, askeri, siyasi ve ik
tısadf sebepler yüzünden Sovyet
lerle yaşanıak istiyorlar. Kendile
ri, kara günlerde gördükleri Rus 
yardnnmı urrutmamışlardn-. Fakat 
Türkiye de Sovyet Birliği gibi ay
ni harici siyasetin umumi hatlarını 
takip etıpeyi istemekle beraber ken 
di menfaatlerini ve daima büyüyen 
arsıulusal prestijini de korumak is 
ter. Onun için Türkiye yeni dost
lar seçmek hakkını muhafaza et
mekte, ve başkalanmn hissiyatı İ· 
çin meşru milli menfaatlerini feda 
etmemektedir 

Türkiye ile ttalya münase
betleri garip bir takım cil

veler geçirmiştir. Müttefiklerin ls
tanbulu işgalleri sırasında Italyan
lar Türkler üzerinde en iyi tesiri 
bırakınıya uğraşmışlar, fakat Mu
sul müzakereleri srra sın da Italyan 
larm lngiltere lehinde müdahale
leri, ihtimal Türkleri şüpheye dil-, 
şUrmüştü. Bu meselenin halli Uze
rine, iki memleket arasındaki si
yasi ve iktısadi bağlar sağlamlan
mış, ttalyan mensucatı Ana.doluda 
revaç bulmuş ve Italya Türkiyeye 
harp gemileri yapmak için sipariş 
ler almıştı . 

Şarki Akdenizde ItaJya ile Fran 

11a arasında başhyan kültürel re
kabet, Türkler için faydalı olmuş

tur. ltalya 1932 de Türk - Yunan 

anlaşmasını ilerletmek için çalış

mış ve iki taraf arasında samimt 

dostluk göze çarpmıya başlamıştl. 

Fakat 1934 yılının 18 mart günü 

Sinyor Mussolini, faşist partisi er 

.dnına hitaben söz söylediği sıra

da ltalya tarafından deruhte olu

nan tarihi vazifenin Afrika ve As 

yada ifa olunacağını, ara.ıa fethet
mek meselesinin mevzuubahis ol -
madrğını, fakat Italyanın imtiyaz 
lar ve inhisarlar iı;tememekle be
raber, ruhi, siyasi ve iktısadi ge • 
nişlemesinin önüne geçilmesini ka· 
buJ etnriyeceğini söylemişti. Bu söz 
ler, daha sonra tavzıh olunmuş ise 
de Türkiyede derin aksülamel yap
mış ve askeri bir sefer heyetinin 
Rodosa izam edileceğine dair inti-

§ar eden yalan haberler bu huzur· 
suzluğu artrrmıştı. TUrkler, on iki 
adanın, İtalya elinde bulunmasmm 
askeri kıymetini takdir edecek de· 
recede çok iyi askerdirler. Onun 
için Ege sahilinin tahkimatına da
ha fazla itina olunması hayret u
yanduınamıştı 

Bu hadisenin tesiri zail olma
dan Habeş istilası başladı. 

Türklerin Milletler cemiyetine gir
melerinin sebeplerinden biri Bo • 
ğazlan yeniden tahkim için müza
heret bulmak ümidi idi. Bu üm'.din 
tahakkuku hususunda Italyanm hiç 
bir yardımı dokunmadı. Hatta I
talya hük\ımeti Boğazlar mukav~ 
lesini hala tanımamış bulunu~r. 

ltalyanın Ispanya siyat!eti de Türk 
endişelerini artrrmrştır. Çünkü Tür 
kiyenin milli menfaati, Akdenizin, 
Anadolu sahfünden birkaç mil öte
deki Leros'ta deniz ilssil bulunan 
bir devletin hakimiyetine geçmesi
ne taraftar olamaz. 

Tilrk - Yunan münasebetleri 
mükemmeldir. Ahali mübadelesi, 
gerçi şiddetli bir ameliye idi, fakat 
isabetJj idi. Bu yüzden ve diğer me 
selelerin iki tarafı hoşnut eder bir 
tarzda hallinden dolayı Türkler ile 
Yunanlılar arasında Bizans mirası 

üzerinde kopan münazaa bertaraf 
olmuştur. 

1933 senesi eyıuıunue ımzaıanan 
Türk - Yunan anlaşması ile Tür
kiye ile Yunanıstan müşterek hu
<lutıarmm masuniyetini garanti et 
mişler ve ikisini alakadar eden bil 
tün beynelınilel meseleleri biribir
ıerile istişareyi taahhüt etmişler
tlir. Bu antant, bir ittifak oldu. 

1936 sonJarma doğru tskende
run meselesi çıktr. Fransızlar 1921 
de Sancaklılara idari muhtariyet 
ve ora.da ikamet eden Türklere kül 
türel hars vermiye razı olmuştu. 

Lozan muahedesi, bu imtiyazları 

bozmamıştı. 1926 tarihli Türk -
Fransız muahedesine göre Suriyede 
ki idare şekli ne mahiyeti alrrsa al
sın, Iskenderun hususi idaresi naza 
rı dikkate alınacaktı. Fakat bu an
laşmalar Fransanm Suriye man • 
dasını bıraktığı zaman vaziyetin ne 
mahiyet alacağını anlatmıyordu. 

Bu yüzden Suriye - Fransa mua
hedesi ortaya bir ihtilaf mevzuu 
çıkardı. Ankaraya göre, Sancağın 
muhtariyeti, onun Surlye müsta -
kU devletine ilhakını icap ettirmez. 
Fransaya göre, bu meseleye dair 
müzakereler Suriye istiklalinin ta,. 
hakkuk edeceği sıralarda yapılma 
IIdır. Nihayet mesele Milletler ce
miyetinde halledilmiştir. 

Türklerin Arap devlenenle 
müstakbel münasebetleri A

rap milliyetinin hareket tarzına 

bağlıdır. Şayet Araplar yalnız ken 
diler;ni Müslüman Arap sayarlar. 
Suriyede teokratik bir hükt\met 
teşekküJ eder, Halepteki ve şimalt 
Irakta1ti Türk ekalliyetleri, rrki hu 
sumetle arşılaşrrlarsa. Türkiyenin 
cenup hududuna doğru gü!Umsiye-

Kafesin lnkı1apla değil, hıf:aıır;ııııhha 
ile ilgisi va.rdcr. Yalnn: şu var: Ka
nmu tatbik edecekler, kafesle odnn 
parmaıklığı ayırdetmelldlrlM. Böyle 
bir hldlseye şahit oldum. tmam t~r 
dekf halılan a.şrrmasmlar diye pen
cerelere odun parmaklrk geçirtmiş. 
l\lemur ''bunlar kafe."tlr., diye pal. 
dır, küldür ytlrtmyordo. Bere.ket y~ 
tistik t.e tathhkla önüınil aldtk. 

PürgU lşl de bövledir. O hodbin.o 
ler de pUrgiisüz milyonlara. pis J:ÖZ

le bakarlar. Kendi1erini1""1 baska ~ 
tei!;i temiz yok sanırlar. Pürı:ö me.ı-~ 
lf'si de bir iınkılap l!tinde:n ziyade 7.a

h•tanm elinden k8.4'ıp saklanmak İ!t

tiyı-n l'ltl<'hılarm konmme \•asıtas1dJJ'. 
O"'ı da bu bakımdan halletmek zor 

değildir. 

~ka Güne/üz 

ya.-,atır. Çünkü yeni Türklerin ge
nişlemiye ihtiyaçları yoktur. Ga .. 
yeleri kendi memleketlerini inkf -
şaf ettirmek. zen~:nteştinnek ve 
nüfnsunu iki misline yUkı:;eltmektir. 
Ti.irk sivasetinin e'!af'llr hatfanndan 
olan Tn~iltere ve Rueva ile dostluk 
Balkanlarda ve Yakrn ~arkta an 

B 
ulgaristan E d . . rek b:ıkmas1 beklenemez. A"\tsi tak fal'lma sivaseti her kahine bthav 

m ge enızıne d" d Tü k" 
doğru bir koridor elde et _ ır e r ıye huzur içinde yaşar ve vUlUne rağmen devam edecektir. 

me.si teşebbüsüne karşı mütekabil -----------------------------
bir anlaşma ve korunma mahiyetin- 1 ~~- - -
de olan _bu nıuahededen Balkan pak OKU Y U C U )f";ZC \~ 
tına dogru hareket, uzun b:r adıma _ _ M E K U p 
muhtaç değildi. Bunun neticesi o- T L A R 1 
!arak Balkan paktı, 1934 yılının 9 .... 
şubat .günU Atinada imzalandı. Bu Agırceza Mahkeme Kararları ve Temyiz 
pakt ile Tjirklye, Yunanistan, Ro 
manya ve Yugoslavya biribirinin 

Balkan hududunu korumayı taah
hüt etmişler ve muahedeyi imza e
denlerin reyi alınmadan başka bir 
Balkln devletine karşı taahhütlere 
girişilmemesi için sözleşmişlerdir. 

Alman siyasi nüfuzunun Tuna 
havzasında ve Balkanlarda artma
sına karşı Türkiyenin vaziyeti, i
deolojik tercihler yapmak, yahut 
yalnız iktısadi mülahazalarla ha
reket değil, milli emniyet ve men-

faat icaplan dairesinde harekettir. 

Ttirkiye ile Rusya e.rasmda i
yi münasebetlerin devamı. 

Türkiyenin Kafkasya tarafından 
hiçbir endişe verici vaziyetle kar 
!fılaşmama.sma sebep oluyor. Türk 
ler de Rus Asyasma Turanilik pro· 
pagandası yapmamaktadırlar. Tür
kiye ile Iran münasebetleri de son 
derece dostanedir. Gec;enlerde Tür 
eye, Irak, Iran ve Afganistan a-

Bir hakiın okuyucumuz, hakimle
rin terfii meselesinden bahsederek 
bize gönderdiği mektupta dıyoı; ki: 

"Hakimler kanununun 38 ve 45 in
ci maddeleri, bir evvelkı sene içinde 
temyiz tetkiklerinden geçen hüküm
lerde nakz tasdikten bir fazla olursa 
hakimin iki sene terfi edemiyeceğini 
amirdir. Bundan en fazla mağdur va 
ziyete düşenler ağır ceza hakiınleri

dir. Çünkü, ağır cezalarda, diğer ne
ticeler gibi yevmiye 10, senede 500 

karar çıkart~ıya im.kan yoktur. Bir 

ağır oeza hakiminin terfii için 6, ni 

hayet 7 karanru tetkik ederek nisbet 
gözetmek te doğru olamaz. Ka dı ki. 
bir katip hatası, yahut temyiz içtiha 
dının değişmesi, yeni bir kanunun çık 
ması hUkümleri bozabilir. Sonra, M
liye ve Sulh mahkemeleri kararlan
na. nazaran ağır ceza kararlan on 
sayfadan başlar ve elli sayfaya ka
dar yükselir. Binaenaleyh, Temyi2 
mahkemesi, bir sene içinde Ağır ce-

za hakiıninin 500 - 600 değil, hiç 01 

mazsa 50 karannı tetkik etmelidir." 

• 
iki Tarafh Pahahhk 

Olcuyucularınuzdan , şehrin su ihtl 
yacına ait birçok mektuplar a'ıyoruz. 
Kenar semtlerde susuz'uk sıkıntısı 

çekildiği, kırkçeşme suları kesi~dik· 

ten sonra kafi mikdarda t erkos ve-

rilmediği ileri sürülüyor ve buna bir 

çare bulunması isten·yor. Bir karil· 

miz de bu münasebetle şunları yazı
yor: 

"Suları kesilen çeşmelerin ancak 
uı:te ikisi kadar terkos musluğu açıl 
mıştır. Bunun neticesi olarak fakir 
halk suyu hem pahalıya tedarik edi
yor, hem de omuzda su taşınması me 
nedildiği için su taşıtacak adam bu
lamıyor ve iki yüzlü sıkıntı çekiyor. 
Hülasa, çeşmelerin azalması ve o
muzda nakliyatm menedilmesi suyu 
iki taraflı pahalılaştırmıştır 
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ISTANBULUN iÇiNDEN RÖPORTAJ: 

ünün Düşmüş,. Anormal 
ocukları Nasıl 
Islah Edilivor 

Y uıttan u&ı iıöt• 
•atanbulun en eayam dikkat 
1 mileaaeeeleriDıdeıı biri olan 

"Çocukları Kurtarma Yurdu,. ııu, 
bDeD, tanıyan kaç laıanbullu var· 
41r!. 

Dört sene evvel kurulan bu mtlte 
mtıessese. memlekete lJi örnek 

elacak gtlzel,iyt ve hayırh bir çatıdır 
,---·-··yenm güzel v~ orijinal bire-

' diye, tavsif etmek iatediiim 
uk1an Kurtarma Yurdu,, nu 

dolqtıktaıı aonra. bu mil· 
yi, DW&ZZam ve çok mühim 

ihtiyacın karlılığı olarak tam-
imi. 

Bir atöl)'eDhı merdivenlerini çı
lllllll'dllk. Kllçllk, ıekl balaflı, • 
... bir çocuk f(;yle anlatıyordu: 

- Sabah ve akeam banyo alma
rahat edemem • ID.laD Jlkan

l[MIM_, ıemızıemneden naaıl yatar, 
caJıFT .. Şimdi bile, klflll, yine 

eu f!e banyo yaparım. 
Bana rehberlik eden, yurdun mtl· 
bbllerlnden Bay Hıfzı gtllerek, 

IDlçlk Ahmede sordu: 
- Yurda getbilecefbı gl1ııler na· 

?. Anlatsana.. • 

Yazan: 
Reşat Feyzı 

KllQllk clellbnb hafif kaarmıe. 
&ıtlne balayordu. Mürebbi 

bana dönerek: 
- Bu çocuğu görtıyomınuz ya, 

dedi, iki eene evvel buraya getiril
diği vakit, elini bile yıkatamndıt .. 
Pis, kir içinde idi. Senelerce öyle a
lıfmı•tı..· o vakit bize: .. Ben yıka.
DiP ta ne yapactıpn? .. Ben Köprtl 
altında yatmıya a1ı111npm ... Ben eo
kak çocuğuJWL.,, derdi: BlıClıa me
deni bir iDllan olarak itte brpım
da.. 

Mllrebbl. 1ıamr- koltuk &'8D QOo 

cukla.ra bakarak anlatmıya bafla-
dı: 

- Bu çocuklar hayatta "anor
mal .. dedlilmiz yavnılardır .. Muh· 
telif sebeplerle eokap dtışntlfler •• 
Hınız, yankesici, abli.km, esrar-

bt olmutl&r·· Bunları burada ter
biye ve mlah eclitoruz. Çoğu. Fatih 
yangm yerinden, Tophanede earar
ket kahftlerinden, köprü altından 
admp buraya getirilmiştir. Bir Jm. 
mmm ne anaaı, ne babam va.r- Ba· 
sılan, yurda girerken "Jdmsem yok.. 
diyorlar .. Sonra. anası. yahut ba
bası meydana Çlkıyor •• Bazıınnm da 
aD88I babası.. 
Muhatabım eösUııe devam etme

di .• Yutkundu.. Odadan çılayorduk. 
Ontlne bakarak, ağır ağa illve 
etti: 

- ~miyetln ahllld ve içtimai 
kaidelerinden tamamiyle uzak kal· 
JDlf gocuklar, dedi. 

Ytmlun bekleme u.Ionunda 'kar
"''ıkb oturmuttuk. Mürebbi 

Bay Htfm: 
- J'alrat. dedi. bu anormal ço

euklan 111lah ve terbiye etmek mtlm 
ktln oluvor Nfteklm. ;~ JriirUvor
eunuz. Gezdliim atfflvelerde. her 
bhi bir aanat nhıbf ntmu.,tur. fvf· 
ee terblve olanlar. yurttan mezun 
addednivor. Bunlar hariete lvf '
ba'uwrlar. Dllrllet calmvnrlar Ge 
~ etin. bir mOeMeM. bl~den aldı· 
,, Mvte bfr f!C)CU1r hakkında bir 
takd;rname c6nderdl. 

Odadan l~rf 'b'1' c:ocuk ~rdt MU· 
rebblw idare haldnnda bul .,ev'er 
IJ6v1edl Gene: cncnk d1'aft çıktık· 
tan sonra. Bav Hıfzı: 

- Bu eocufu «{Srllvnr mtıtrunUS. 
dedi. efdden eaheaer bir bıan ol
mu.ıur .. Bfr bqkı ~k vardı 
Yurttan c:ıkmnsb. Qet'.enlerde evlen 
di .. Ev bvk ahfbl oldu . DUnkB 80 

kak ~fu. budn centilmen, ld· 
bar bir aile retel ... 

Yurt mOrebbleine sordum: 
- imarda blfka ne gibi itler tu 

tuyorlar! .. 
- Burada terslllk. lnımq doku· 

ma. doframa ve mobilye. maran· 
gozluk. kunduracılık. hamr yapra
lmdan masa. koltuk yamna tezgfJı 
lan ve atölveleri var .. Buradan c;t· 

kan'ar. haricte. bu leleri ivi bı1en 
tam bir bizmetklr olarak çabtıyor 
ıar .. 

Ktlblk mobll;re yapul at61Je11 
pdyOrdDL AtölJmbı uat&

bapl. yumda çılıpn 16 -17 J81 
1anDda bir çocalu ıa.tererek: 

- Bu pak. de4l, gelecek yas 
chprlda 2,5 Ura yevmiye ile lwlı· 
ıa.acak .. tyl uta oldu. 

Yurt mttrebbiai birden heyecan· 

ıa.ıun!fU: 

ransız Nazırı- Fransa - Surıgel 
- Size, decll. birwey aöyleeem. 

bWW' mı••nıa?. Maarif Veklleti. 
köylere atretmen Jet.ittirmek üze
re e11ımeıı er kurau açtı.. Bu kurll
larda yüzlerce pnç okuyor .. Köy· 
lere ~ olıcaJrJar .. lfte bu ın Segalıaıi Muahedesinin 

, ..... • blelcle) T d 'k . 
Pulla, a (A.A.) - Echo de Parla aS 1 1 .-r.a. B. Delboe'nun aeyabatlnden <a.. 1 lnclc1e) 

iıUBat, ihata alyuet.ine devam oJ. na da, ba itin ekalliyetler ile allkuı 
eüf lttlfaldan ve eski doetluk bulunan aynca bir lt oldup kendisi 

tecdit etmek oldutunu yazmakta ıı e blldlrllmı,t1r. 
Frallla, Suriyedeki eka11lyetler 

İ:uwor gueıteat, B. Delboea. Leh hakkında Surfyeden llzımgelen te • 
, Lehiatanm Ren itlerine kartı mtnatı aldıktan eonra Elcmrireye bir 

llkılad'lk ge.termeslntn Fransanm ldarf muhtariyet vereeeli ve oraya 
ı ve ''Koridor" meeetelerine Surfyede bulunan ve Suriye htlkdme 
~rdllf allkamtık dereceeln tl tarafmdan latenllmlJ9D Çerkeele 

Avrupa emniyetinin aleyhinde ola rf, Silryanilerf ve belki de ermenl1eri 

kurs1&rdan Arifi)'edekinde bizim 
yuntUJDwıdaD çıkmıt iki talebe var 
ld. bugtlD. orada. JVmm köy öi
remıeaıerı- hocalık ediyorlar. Mo
bilye ve ıındalyecillk lSlretlyorlar .. 
00ntın anormal çocutu. bugtln ce
miyetin en mtlhlm bir l1DJfmda dil· 
rtıat it görllyor .. Btlytlk blr mem· 
'8ket ctavaamm içinde bulunuyor .. 
Dev.etten aylık alıyor. Baclece. e
iitmenler ımnunda mtlhlh•Mıe öl· 
retmeu oıarak çaııpn iki genci ye
tiftlrdili lçiD. .. Çocuklan Kurtar-
ma Yurdlln iftihar edebilir .. 

Kırmızı Işıkların 
Verdiği işaret 

(Bafl l bicide) 
• Jk nallm fU oldu: 
1 - Buradaki görtltleriniz. U· 

zattan uzata zihninizde kurduğunuz 
dtlttlncelere uygun çıktı mı T 

- Görlltlerlm elbette daha mllp
hemdl. Buraya gelip herşeyt yakın· 
dan görilnce bu görtlşler elbette :la· 
ha kati ve müspet bir ,ekil aldı. B'a· 
kat buradaki gldişıi beklediğimden 
çok farklı bulmadım. Her .,eyden ev
vel fUDU aöyliyeyfm ki. sizde c;ok 
gençlik ceearett vardır. Ihtiyarlamıya 
bqlıyan bir adam ufatile buna kareı 
hayranlık duyuyonım. 

- Dnnyada yeni uyanan tkt18adt 
thtiyaçlan karfı1amamızm pkille
rinl namı buldunuz T 

- Görllyonım ld bu meseleler bak 
kında hatıra geleni ve mUmktln ola· 
nı yapmı, bulunuyoreunuz. Tuttuğu· 
nuz yolda. Amerlkalılarm tuttta Vol· 
larla benzerlik buluyorum. Fakat bir 

çilen unsurlarla elltmen adı altında 
yeni bir nevi köy hocası yetiştirmek 
teki tecrtlbeyl Ueri ıtırdllm. lngillz ı 
mlaafir, bu hareketi yeni terbiye idP.
allerinl hakikate çevirmek hU8U8u.ı· 
da lyl blr ihtllll adımı diye karşıla
dı. Çok allka gösterdi vt: Tllrldyeden 
aynlmadan evvel bu eğitmen işinı 
gözden geçlrmiye karar verdi. 

K onu'1Danuz eaatlerce devam et 
mitti. Kıyinew notlarla dolu 

klğrtlanm gittikçe c;oğaımı,tı. Sir 
Henry Bunbury Kayseri trenine yetı
şecektt Veda etti ve aynldı Türkiye 
den ayrılmazdan evvel tekrar bulus
mak Or.ere aözl~ik KmnıZJ llm~a
lan gCSrUp gönnediff.miz hakkında 
Ttlrklyeden ayrılmadan evvel 1aha 
katf bir kanaate vanrsa bunu da ba
na aöyliyeceğine söz verdi. 

Altmeı Emin YA l.M AfV 

Bayramda 
Futbol 
Maçları 

BiRiNCi GUN: Şeref stadı -
ikinci ktbne maçları saat ı ı. Taıl
slm stadı - 'lrlkolor - ŞltU sa 
at ·14,30. 

• 
iKiNCi GUN: Taksim stadı 

rrlkolor - Pera saat il, lstan 
bulapor - Eyüp saat l S, Gala 
tasa.ray - Vela saat 14.45. 
Şeref st.acb - BeıJllrtat - Be) 

koz. saat ıs, Fent!rhahçe -
Güneş saat 14,45. Fener stadı
SWeymanlye - Topkapı saat 
14,45. 

• 
UÇUNOU GUN: Şeref stadı-

ikinci kiiıne maçları saat 11, TaJ; 

1 

sim ıtadl - Trlkolor - Galata 
ıtaray .. t 14,SO. 

hUk6m~tn faaliyetlerinde kısa mesa N F · V •) d • 
feU olanlarla. uzun mesafeli otanlA· otamız ransa Harıc yesıı:ıe erı 1 
n bhibirlnden avrrmak tbmcbr. 

Km& mezafelller l.rld tflerdir. n. (Bati l incide) preti namma Reyhaniye ve civvmda 
1An derde c;are bulmak lbnndır. Va • gizli emelleri olduğu hissini vermek- yapılmakta olan asan atika haf~ 
srtalar mahduttur. Sec;me lmklm az· tedlı·. Halkı bayram yapmaktan &b tmdan kendi hiueaine dUeen eeerıeri 
dır. Mnm1dhı olan neyBe ona ya-parm koyan sillhlı kuvvetler Franaanm alıp götUrecektir. Sancak Maarif mil 
na. Maddi imklm qamadığmızdan sancağı biı tUrltl ı,'den bırakm:ı.k is- fettlli Bazaııti vamtune tarihi eeeı-
dola71 ttmee llzf ayrplamu. temeyltinin fiU ter.ahUrleridir. len eevketmlye çalıemaktadır. Onun 

ll'abt bir taraftan da RuJonel 1t- M tı1mt Diteyöl için huawıl 1&ndıklar yaptl1'l1ıuaJd& 
1eyi4 ve verim bakımından ideal olan . . 
plln ve pye vardJr. Acaba buna uy- Antakya a. <TAN muhabirinden)- dır. 

1arak ı ıı.m ı yot Hatayda çeVirdlii dalavereli itler ar- Çeurilen entrilıalar :::? Ar1,iv!1:~~bt~~~erin tık gizlenemiyecq bir hal aldlğl için Stlveydiye, 3 (TAN muhabirin• 
asıl devamlı pllna uydunılmuı yolla bundan bir mtıddet evvel kendi htıkO den) - Hataydakl ll'ransm deleplli• 
rr dUftlnoımu, ve ırattın11111' mıd•r" nıeti tarafm.dan bqka yere nakledi· nin etrafında bulunan memurlar bal 
Umumiyetle lrlzf gtdi'1e ldeal yot len Fransanm eeki Sancak delege:ıi . . . 
arumda fark ac;ık ve berrak bir (& OOryö fU glhılerde yine Antakyada kı bayrama iftirakten mene ·lf ıçrn 
le g6rllltlyor mu? Bu nokta haldan- bulunmaktada. Dllryöntln, baleli Ga açık ve gizli birook dolaplar lnmnUI 
da hentıa bir kanaatim yoktur. roya girittili itlerde yardım etmek lardır. Her gl1n bunlardan yenileri 

Sonra tu mtthim meaele var: Mlla- ve Hatay halkına yapılan eza vece- meydana çıkmaktadır. Meeell menınr 
tahsil her tarafta ylk altmdadrr. Ş... fada elaltmdan vazife görmek için l&r bUttln nahiye ve köylere bir ~ 
birli evvell kendini dtt•tlnUr. Mtletah Antak a geldiif anı ••• ı ...... r. Ancak mim göndermişler, tamimin arkUtn• 
sW kuvvetıendinnek lhtiyacmı can· yay -r»3

" • dan da aillhlı askerleri seferber ede
dan takdir etmez Bilhassa Amerika OOryö bu seyahatini ehemmiyetli bır 
da '8hlr hayatının btlyUlr lnkllf&fl bAdiae imif gibi göetermiye çalrf'uak rek bu suretle l8tedl)deriDi te
zlraf mtıstahsllin zaranna olmuş • ta berdevamdır. Gerçi Dt1ryö Tef· min etmiye çallflnıtla.rdır· Tamimde 
tur. Bu ybden Amerikada buhran riniaanintn 23 tıncll gtınU lskenderwı ezdlmle deniliyor ld: 29 Tetriniaaııl 
hlc; eksik olmaz. Buhranlar med ve da kendi adma lsafe edilen htlkllınet 1937 tarihinde beklenilen komfaerı 
cezir pklinde biribirlııi takip eder, t..bçadııln açımia mer&smuDQe IJ\uuı nıa.l~lWW A1U.agV11VJll ftlA" •h--.. 

muttur Eeld delege~ ...an- t~ iptal- flllilmif ~1~ J99D1l 
Tttr1dyede m~-:::: !:: ıara. ~ eebebini gizlemekte mezldb-da ahalinin merkel uzaya 

le her =~~~kal·· Dtlnya ve .. doutlanmı siyaret için geldim.'' gelmelerine lttzum JralmaJ1111tir, Kef· 
ptyuuı fiyatlarına tatthsal yapamı- demektedir. Siyasi faaliyetlerin ya· f"~ etlratle btlttln kura)'& tamimi 
yordu. Kendi gec;inme ve Ağlık 1ıe- nmda ·ouı bea.p lflerl de mevzuu nhemmiyetle matldptur." 
vtyeetni yUlmeltemlyordu. Her teY· bahlolmalrtadJr. Haber verildltine g6 Fakat buna raPeıı ba1km lllllhJ:ı 
den evvel onu lruvvetıendlrlp yem DUryö Ziraat Bankuındaki pera- kuVvetlerl de dtnlemlyerek kaza _. 
·""lderl taf!Y&e&k bir hale getirmek re, . d 
fbım&. Fakat lrizt ve acele mesele- tarmı alacak. Amerikan Franers $ır- kezin" ltQtftuklan da malam ur. 

tere ~re aramak zarureti ytlztlnden 

bu ihtiyaç teter istemez llrlncl pllnı ·-----• ·-kal~ ve yeni llrtıladt 1n~ar 
mtıstahsilln yftktınll azaltacak yerde 
ıasnıen c;olaltnuttır. 

Bir elektrik sistemi berine ful& 
yük blnel'lle birtakım krrmDı llml>a • 
ıar yanar ve tehltte ipretl verir. tç
ttmal ve tktmdl hayatm da 1armJZJ 
11.mbal&n vardır. Yalml bunu gör • 
mek ıt.zrmdır. Tllrldyenln umumi !ıa 
yatında bulunanlar bu kmnm llm
b&Jan g(Srtlyorlar mı? Memleketin 
yenilik yUldlnO zahmetsizce ta41yabU 
melli lc;in m1llltaludl emıflan ytıbelt 
mek ve lrunetlendtmıek thtlya~an
m duyuyorlar mı? Bunu bentls kee· 
ttremedlm. 

Nezle 
Başağnsı 
Kınkhk 

Dikkat 
Edin=z. 
Bu ilk tehlike al&metlerinl slrllr slnnez derhal 

anlatmmr tavsiye etmekte- ,,.ı-lettirecell aöylenmeırtedil'. 
• Bu pzm. B. Delboeun g6recef: 

vaslfelerden birinin haltham nm bir tezahtlrtldtlr." 
Qekoetovak)'ldakl Leh ekalllyett- Ordunun nqlri efkln olan Polab 
tl.bl tutulmakta oldulu muamele Zbroju. guetelll diyor ld: 

Y
urtta oocuklann ,aptıtı eeeır
mevsuubaluıolurten. itinin eh 

ll olan muııat&bmı. tuDlan da ~ 
ft edlyordU: 

- BlrÇOk bUytık oteller var ki. 
hala toıtukl&J'IDI, bizim oocdıan
mmn yaptıkları e1erlerden intihap 
ederler. yaıovaya ~ 1tllra. ha
sır koltuk gönderlldl. Dahuı var .. 
Bir çoeutumus Perapalu Otelinin 

Böyle bir rtsrOt kudreti hl8I1 olmut 
sa &rid ve muvakkat tedbirlerden 
nrtutmak ve uzun mesafeli ideal 
pı&na hazırlanmak latidatlan uyan • 
1llJf demektir. 

A tattlrtdhı llOD nutkunu ve Ce
JA W Bavanzı programım Oku· 

yup okumldılmı sordum. .. hayır .. de
di. MtlfkGllerinden blrQotuna burada 

NEVROZiN 
ALMAK UZIMDIR. 

NEVBOZ1N ..,,_ alpabpa. fena akıbetler dolar" .. ,. mW 
obrkla beraber btlttln mtınplan da dindirir. 

lcalHnda tünde 3 kap ahnabmr. y.ne Çe'koe'ovakya hakknıda 'Tran.Brs • Leh lttlfakmm nlh, ul 
hııtalam f{klyetlerl olan Lehlilerl Jll ve her tttrltl mtl8takar aiyaeet l· 

hGk6metlne kartı daha ltnlfcu c;in glttikqe bOyftyen bir ehemmiyeti 
harekete teesvlk etmek olcluta· oldufundan Delboe emin olabilir." 

Ulve etmektedlr. Bir IOB)'llilt gul!t.eel plan Rnbot· 

LJ. waete1..U.. wJir• nnrt.e de ~ abr1ar olnmmalrtachr: 
Vll'ICJV&. 3 C.A.A.l _ Guebı1er .. Alman hUlfftmetfnfn. ll'ruııuınm 

yahatinin ehemmiyetin- vuatt ve .-nt Avnmada roltnU 1'ft. 
ten1011tm 1e der "'8'tmelrten lbAm nlan tri'nlleti. Po-

ba)uletmektedl ' 'nn'V'l f~ teh1flf~1MIT. Mvle bir liva 
BUkdmetln naşiri efkln olan Kur- tıfll+1,. ·~ meal etmek için klh- ol

Polski gazetem bu mtlnuebetle malıdl1' ,, 
yazmaktadır: 

Delboe'un va~va m111lkatmm iki Polonyamn ateMeri 
leketin harlcf siyuetini idaTe e- Londra. 8 (A.A.l - Neva Chro-

ler arasmda tam bir ltflfla neti- 'tfcle """"""..,.'- Va"'°"d" ikameti ee 
'eneeef'nden "1pbe etmlvoruz." numda Delboe'un muayyen mftıtem 
Yine htl'kOmetln nulri efkln olan 1•1re talenlerl kR""8mıftt balunP· .. ,~, 

Porannv gazeteai tu mUtalea. bıltmln" etme'kteclir. Polonya mtıstem 
bulunmaktadır: tekeler· meeelelll:nl tetkilr etmek Uze 

"Bu ziyaret. geçen 8l!me zarfmda re l'lerlde toplanacak olan blltthı bey 
...,,,,.ıııtıemnfl otan ll'ranllZ • Leh it ne1mlle1 kcıaterana1ara c!awt edilme
MH!mm mtllait bir tekilde inkişafı· si için lmv edecettlr. 

put&c181dır· 
Çoeuk1an Kurtarma Yurdunu ge 

zip tetkiJr ettikten sonra, y6refim 
hem sevtnc; hem de l8brap duyuyor 
du. Bugtın bu mUeaesede 70 kadar 
çocuk terbiye ediliyor. Yine allka
da.rfarm eöylediğine göre lstanbut
da MO kadar bu tip c:ocuk vardır. 
ve bunlarm heJ>8ini tslah etmek tl
smrdl1'. Bu da lmkln, btıtçe, para 

meeele81.. 
KUçlllr yatta mtlcıim o'an c;ocuk 

lan bapilıalleye cleiil. böyle mlah· 
hanelere eevketmek için AdliJe Ve
kllettnin verdill gbel 11ararm bir 
an evft1 taJıakku)runu diliyorum. 

cevaP butabllecethıl .ay1edlm. 
Jngl1lz mtıdekktld dedi ld: 
- Bunlan allka ile omyacatıın. 

J'ak&t alz benim bir IUalime cevap 
verlDIZ· Mekteplerlnls eeld kllatk - • 
uutıerden 1rurtuımq mudur! Çoc-Jk 
ıara ytlk olacak ltlzumsus ma16mab 
dimağlara doldurmıya çalışıyorlar 
1D1! Yoksa vazifelerini: c;ocaklan ha 
yattaki rollerine hazırlamak. kafala
rım serbestc;e dt1"1nmlye al!Ştınnak 
diye mi ka"'1lıyorlar. Bence bir mem 
teketin uzun mesafeli ideale, pllna 
dofnl ytı..UyUp yUrUmediğinJn allme 
tt buradadır Bir memleket eski baya 
ta göre inan yetiştirmekte devam e· 
dlyona bunlarla yeni bir hayat kur· 
mayı nalll Umit edebilir! 

Bahaettiif lhtlyacm g6rtlldtlilnU 
ve duyulduğunu anlattım. Köyden se 

Baı, diı, nezle, cırip, romatizma 
•• bütnn atrılarmm derhal keaer. 

icabında tinde 3 kap alınablllr 
Taklitlerinden aakmmız Ye her yerde ıarar1a "GRIPIN., lat.-Tlnfz. -
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a FAYDAU BILGILE.Rı 
macamız 

Arılar Nasıl Konusurlar7 , :-

Bir an bal Japtl nu hem• kon- nun olduP J9re llfütUı'Jer. Onun 1f 
qaa içinde dam ~. Bwıu Mtl • tiremec_Hği balı p&Y'811P yuvalarw& 
nihw (Almanya) J'rit admda bir tquiar. 
Alman bilgiD1 ortaya Çlk&rmıftır. Demek ilk an ketifçidir. Etrafı ~ 
ProtelÖI' l'riç'iD bir kovanı vardır. 1'8ftlnl'.· 8iru bal bulunca kovana 
Bu koYUbll bir tarafmdaki camd&-ı dl'HM'dip . arkadqlarma i.bıırat~ 
bilgin -"1ann içeride neler yaptığıDı bal a.uı.biliniDia aıurİm. Bir aram.; 
1e)'Nder. Kimeenin bilmeclfji 18)'1&• ya çıkalım.) demek later. Obtlrlerl 
rl öjnnip meydana çıkanr. Anlamı itte buaun için onun littiii yere finı. 
biribirile auı1 aıılqtrpb ba pro ~ m9't b4'I' yana dağlbrıa.-. lçleriu .• 
feellr. f6>'le anlatıyor: · biri_ ~· ~ t:>a1 btJuna ~ 

"An bir. çiçejiD tadsu M'linoe dot-,~i~ 6b1r1eriDe haber verir. Y1tal 
na kovana, arkaadtJanliln · yuıma d6- kokua: (GeHn·QOk bal '.Vlll' bund&J 
ner; Oetin1Jti balı bemea. onlara v.., demetldr. 

rir. Sonra· 191'9. konar. 8ir • '*· ----------• 
...... 9ola · duuİetmeye ...... B1a -- bir 

iki dıldJra 8'lrer. Dans b UMe an Y caam HBcar• 
- yeniden lal aramaya kopr. Onun 

dantıin• ·•yıeclen öbQr ll'l1arda blr '' 
beJeCQ bqlar. Kanadını hortumu- · 

Le,ı&mn yaramu k~ yeni ço- n11m& bunama gialenmJa. Gisli h• ou temJzUyea dojru baı aramaya cı· 
rabmaı tekbıi ahmt_ kac;ıyor. Bu ço- dlyelerden en u tlç tane bulup biSe kar. OııJann arJrumdan biri daha, 
raplan anneei daha o. gtln ona ıa. yuaalara kura Be birinciden batlı- biri daha sıra ile hemen hepm eme
ıliye etti. Çllntfl O· gün bayram. AJi- yarak OD befinclye bdu birer 8il. • cek çigek aralbay& lropr. 
• yaJms ona detiJ kardeflerine de 181 hediye verilecektir. Dk bal getiren an duuıetmekle 
gibel hediyeler getirdi. itte balnnn Halli: arkadqlaruıa o yakınlarda bal bu • 
bir kutu. bir f"d. Fakat hepei bu ka· Çocuklann tlÇ hediyellf: Bir uker labilecelderini anlatmıatır. FCer bu 

• . • dana o maaa abtlrleri b1r 191 aahya-
dar delil- Oteld bedi;,eler; NllllllD 1U bebek. Bir 6rdet. bir ev. mıyacalrıar, oldwdan yerde duracak 

Anayurdu T anıyahm : 

ÇANAKKALE 
Çımakb!Ayi lçlniwde du)'ml18D, bil 

miyen yoktur. Çan~kaleyi ya1nm 

Tilrkler değil biltfln dünya milletle

ri bilirler. Bllyllk Harpte Türkler o
rada dilnyanm en bOyO.k milJetlerl • 
Din. ordularmı donanmalarmı kaçır. 

ıar. Demek ld dana, anJarm konut· 
muıdır. 

l'akat tuhafı ıuruı; 80Dl'ald an
lar -hiçbir vakit birincinin arkuından 
gidip ODUD bulduğu çiçeğin 0stUne 
~er. Hepsi bqka batta ta • 
raflara uçarlar. Ancak biri bol bal 
yert buldu mu öbtırteri de oıimı ol
dup 78ft liderler. Bunu acaba ne -
reden t.ntı,orlarT . 

1 

Arı. latecllll vakit etrarma &bel 
bir koku açabilir. Bu kokuyu yalım 
anlar tanır. Başka hayvanJar bilmez 
Colr bal bulan an etrarlrna qtf. bu 
lrokuyu aear. Kolruyu alan eıtleıi o-

dılar, batırdılar. çanattaıeııtn her• k~':"'~"" ~NAoa..u J Kazanan Numaralar 
vuo topratı Türk kanı, ne ya1nm --~ ...a__ - 1 · 

. ka- 56.numaralı mecmnamıntald "BU- ________ ....,._..._.., 
rtlrk kanı delil. lnıWz. FraD8ıa rek Tllrlder, gerek Amıpahlar ook mece., için ldlc;tlk karilerimis ylbıler-
Diyle yoturuludur. kan dökt:Wer. ce mektup göndennielerae de maaıe. 

Bu boju Avrupayı Aayadan, Ak- Neticede ciUpum orduları ve ~ ancak dört. okuyucumuz bilmece-
dentsl· lılarmaradan &Jll'll'. donanmalan bırakıp kaçtılar. Muha,.. yi dolru halledebllmiflerdlr. 

Uzwalup 85 kilometre kadardır. l'8be bittlkten llOlll'& boiuda l8tlh • Bu karllertmlse b'rer a1bllm hedl-
"'---1·u""; 1000 ill 3C500 metre ara • . İrim ve ordu bul· .... ---.. diye p.rt ye ediyor ve isimlerlnl &fllıYa yam-~· _,,_ yonız: 

8lllda değifir. kotuldu. Bir kaç lleDe böyle kaJdı. DllJıce Namık Kemal okulu 748 
l8il 88lle8İDd8 yapılan muahedeye Fakat Atatürk muabededen ·o mad- RUttO Dinçer, IstaııbuJ Şehremini Sa 

IGre bojudan llillhh gemiler geçe- deyi kaldırdı. Şimdi boPa yine Tl1rk ray meydanı caddest L ~· aokak 1 nu 
miyecektl. Blyllk Harpte lngilis. topu yerleştbildl. TUrk ukerl ko • manda B. Cahit, IatanDUl Beyuıtta 
J'raDm orduı.n ve donanmalan hem nuldu. BoPs yine tam•mile Tllrk Demir6s apartımanmda Ali Ert11rk, 
Jmndan hem denilden sorJadıJar. Ge malı oldu. Vefa Erkek llaesfnde 898 v.eki Olcay. 

@ 

RESiM 

--··· ,' !. -, , ' ' . • • 
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@ 
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Sürekli Hikaye : 
1

13 
Miki Fare, Sevgili okuyuculanna 

BUBUL iLE BiBi 
Böcek ordusunun t>inek kralmaan çok, çok seıanı-

lar ... ,. 
büyük taarruzu Bibi şaşırmıştı. Bu no demekti.? 

N .h t · ek rd d t Bu işte her halde gizli bir §eyler var 
ı aye sın o usu urmuş u. dı ? H hald · k kral 

D ek k k . . saldı , amma ne . er e sıne , ı 
em savaşı azanma ıçın r- b k b' 1: h 1 ım- ı. 

k l A • d Ş'md' .b.. k·ı b" 1 aş n ır p an azır amış o u.uy -ma azım ı. , ı ı oce er oy e ;J • ., T b k nlık . ind B'b. 
d.. ·· .. :ı. d u.ı • , am u şaş ı ıç e ı ı, u-
uşwıuyor. ar ı. kt d 1 a· . 1 b' ti .. 

E t . b h t . v k za an o u ızgın ge en ır a ı gor 
r esı sa a anyen agarır en d" H hald b. h be t• · d 

1 B "b' b"' .. k 1 · u. er e · ır a r gc ırıyor u. genera ı ı utun omutan arını.o- . . . A 

, o .• o 
'a o• 

hikayuini takdim eder. 

nizaltıla.n var. Yalnız bir tanecik. 

Bibi işte bu denizaltına binmiş, yap

raktan kayıkları birer birer batırı
yor. Böcek denizaltısı acaba nasıl o: 
lur diye merak ediyorsanız resmine 

bakınız. Büyük bir su kaplumbağası. 

üstünde bir bardak. Bu bardağın i· 
çinde de bizim küçilk Genernl Bibi. 
Işte böcek denizaltısı. Ve onun yıl
maz kaptanı. Zambak yaprağı donan 

dasına çağırttı. Onlara uzun bir kon Yaklaş~?:~ ındı. (General). 1• sela~~ 
ferans verdi: "Düşmanı olduğu yer- l~dı. Yuzu o kadar k~rku ıçınde ~dı 
den " k n ·· k::..-_ k · . b' kı general onun fena bır haber gctır-

~ı a p pus u.ı L.me ıçın son ır . -· . .. .. -----::ı;;:::---=---~ ,f rnaya bu deıtizaltı çok bile. Oylc de· 

1- d h k d F k t b 1• dıgını hemen anladı: Çabuk, soyle p an a a ur um. ' a a . u p anı ,,, (D · lt ) .. .. .. _ ne var. enıza ı 
yapmadıu:ı once ustunde savnşacagı- .. . " . .. . 
nız yerin dağını, düzünü, deresini iyi Sınekler denızde~ h~cum edıyor: tınyorlar, düşmanın eline düşmemek 
ce bilmelisiniz. Toplanınız şu harita lar. Kıyılarda tek .?1:' ınsan yok kı için çırpınıyorlardı. Memleketin ileri 
nın etrafına, ona iyice bakalım." de- yurdu korusun. Butun askerler bu- gelenleri ilbayın odasına. toplanmış, 
di. rada~i. savaş yerinde komutan.,, "ordu bir tuzağa düştü, mahvolduk" 

Bütün komut:.ınlnr büyük masa - Sinek donanmasına diye ellerini uğuşturuyorlardı. Nasıl 
~~n. üstündeki ko~~an haritaya .~ düşünmesinler? .• Herkes savaş yerin 
gıldıler. Toplantı ıkı saate yakın sur ne oldu? d G": 1 k k. ·d· d"' 
d .. B"t ·-· k e. uze oya un gı ıp , uşmam u. ı tıgı va it komutanların hepsi . 
düşmana nasıl ve nereden saldıra- Atlının getirdiği kara haber doğru durduracak? Kadınlarla çocuklar 
aklarıru, gidecekleri ,topraklan ka- idi. Böcekler harita başında planlar mı? Bir tek zırhlılan bile yrılrtıı ki 

"Sinekler nerede?" 

rış kanş biliyorlardı. Hücumdan ön- gelenlere karşı k.)ysun. 

. 

"'.' p'fi.~ bir kere daha iı'.ceıe.ndi. Bü· ) it' I Bu sorada ilbaym oda kapı~ı vurul 
tün böcek yurdu~da eh sılah tu~an ~ ~ du. !çeriye_General Bibi girdi. Selfım 
herk::S sav~a çagınlmış ve gelmış - ~ sabah demeden telflşla ilbayn sordu: 
ti. Gun dogarkeıı taburlar .yola çık-

ğil mi c;pcuklar? 
(Gelecek hafta hikayenin sonu)'. 

.................................. 1 

Hikaye i 
,...,. ....................... 1 

YÜZE GÜLÜCÜ 

Mi:KI 
Ordek kardeş bir duvarın üstünd~ 

oturmuş çalgı çalıyordu. "Miki" nin 
kendine doğru geldiğini gördü. 
"Miki herr halde benim çalgıma göz 

''Güzel koyun yakmmdal:.ır . . Bir ka 1 dikmiş olacak amma ben dünyada O· 
tı. DUşmnna doğru ilerledi. 

General Bibi en başta gidiyordu. 
Her dakika düşman tarafından silah 
seslerinin patlamasmı bekliyordu. 

Tuhaf şey! Karşı yandan çıt bile du

yulmuyordu. Biraz daha ilerlediler. 

mya çıkarlarsa hapı yuttuk." 

Bibi, her dediğini yapan 

bir komutandı 

Yine ne bir sineğin lamıldadığı gö - - Sinekler nerede? "Hapı biz değil, onlar yutacak. 

nu vermem,, diye söylendi. Ve çalgı 
yı gücü yettiği kadar hızlı hızlı çal

maya başladı. Miki oraya vnnnc~a 

"oh, ördek kardeş, ne kadar güzel 

çalıyorsun. Ben şimdiye kadar hiç 
bu kadar tatlı bir müzik duymadım. 
Fakat bir piyano ile beraber çalar· 

san daha iyi olur. Niçin bunu dene
miyors.un bir kere?,, dedi ve ona du· 
vardan inmek .için yardtm etmeyi tek 

lif etti. 

rülüyor, ne de bir top sesi J ·:iyor - kurarken sinek kralı ordusunu gece 

du. karanlığında hiç duyulmadan geri 
Bibi: "Tuhaf, dedi. Düşman nasıl 

oluyor da bizim bu kadar yaklaşma 

Hepsinin külünü göğe savuracağım." 

Generalin bu sözleri oradakilerin 

ylireğine su serpti. Onun her dediği
ni yapan bir ka.nıutan olduğunu ar
tık hepsi biliyorlardı. Fakat acaba 
nasıl? Şimdi herkeste bu merak baş

ladı .. 

mıza ses çıkarmıyor? .,, 

Hayret I Siperler 

hep bombo,t.u 

Artİk sinek siperlerine varmışlar
dı. Baktılar. Boylu boyuna uzanan 
ıeiperler hep bomboş. O k()("a ordu 

:;ı 

.:t 

En başta general Bibi 

nereye gitmişti? Sanki yer yarılmış 
ı da hepsini yutınuştu. 

Siperlerden birinde yalnız eski bir 
kaput bulundu. üstüne bir kağıt iğ
nelenmişti. General Bibi hemen o
nu alıp okudu, kağıtta şunlar yazı -
hydı: 

"Si peri erimizi almak için çok uğ
tınız. Biz de acıdık, si?.e veriyoruz. 

Bilmem ne ijinizc yarıyacak?. 

çekmişti. Böcek yurdunun en güzel, 
fakat savaş başlayalıdanberi çok ten 
hal aşmış bir tarafı vardı: 

"GüzelkoY';~ Jştc sinek krnlı bu 
koya asker çıkaracak, oradan biitün 
yurdwı üstüne yürüyüp, her ynnı e

le geçirecekti. General Bibi çok u -

zaklarda idi. Eski savaş yerinden or

dusunu Güzelkoya dôndüri.inooye ka 

dar sinekler memleketi baştan başa 
sarmış olacaklhrdı. 

General güzel koyun yolunu tutar ' 
ken sinek donanması da koya gittik 
çe yaklaşıyordu. Görseniz ne donan

ma! Be~i onu bir'eşmiş bir kayığa 
atlamış geliyorlar. Her kayık bir iam 

b:ık yaprağı. E, tabü ~ınek - böcek 

kavgnsı bu! Kayığı başka seyden ol-
Sinekler bu yeni pliindan o kadar 

memnundular ki kayıklarına biner • maz ya! 
lcrkcn hep bir ağızdan şu türküyü Fakat şaşılncak şey karaya yakla-
tutturdular: şnn kayık birdenbire sessiz sessiz 

suya gömülüp batıyor. lştc biri dı•-
Dalgaları aşacağız 

Çınçm'ı alacağız. 

Güzel bayrağımızı 
Ustüne asacağız. 

Biliyor1ardı ki zavallı böcek yurau
nun o parçasında eli silah tulacnk 
kimse yoktu. HU; birinin burnu kana
madan karaya çıkacaklar, birden bi
re içerilcr<' yi.iriiycccklerdi. Ne eşsiz 

muvaffakıyet bu!. Bibi hala siperlere 

'm, biri daha... Su yanlıp ta onları 
birer b!rcr için.~ mi alıyor? Kayık

ardan bazıları kaç~ak istiyor, fay

dasız. Biraz geriler gerilemez onlar 
da babyor. Bazıları bir an önce ka

raya ynnaşmryn çabahyo.rlar. O da 
faydasız. Hepsi. hepsi batıyor. Deni
,-iı: dibinde bin revinçle bağnyor: 

'Yalnız Kralın kın ığı kaldİ.t.kpsi bat 

Ordek karde.,'i bu sözlerden pek 
hoşlandı, yüreği gururla kabardı. 

"Tut şunu da inip bir deneyim.,, di

ye çalgısını ona attı. 
Miki: ''Tcşekür ederim, ördek kar 

deş! Ben istediğimi aldım . ., diye çal-

gıyı kapıp kaçtı. Ordek ise hiddet ve 

utanç içinde duvar başında yalnız 

kaldı. 

Oğüt: Yüze gülücülerden sakını -

nız. 
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kaklaı·a dökülmüş, kaçacak ycı· a.ıaş 
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Daha Neler 'icat 

Edecekler? 
:A.merikada ihtiyar bir saatçi ,şlın

diye kadar eşi görülmemiş bir saat 
yapmıştır. Hani bazı (uyandırıcı sa· 
atler) vardır. istediğiniz vakti işa
retlersiniz o sant geldi mi çıngırak 
çalmaya başlar. Sabahlan erken kal 
kamıyandarm bu, pek işine yarar. 

ihtiyar Amerikalı bu saatin daha 
tuhaf, daha hoşunu yapmış. Onun 
yaptığı çıngırak istenilen saatte de
ğil, sahibinin istediği günde çalıyor
rrıuş. Mesela: Çarşamba günü mühim 
bir işinir var. Bir yere gideceksiniz. 
Biri ·sizi görmiye gelecek. Oğretrne -
niniz ogün için s1ze bir 'Vazife ·ıerdi de 
ğil mi? Arada daha l}ir kaç gün var. 
Belki unuturum diye korkuyorsunuz. 
Hemen 8aatinizi çarşa,uiba gününe gö 
te kuracaksınw;. Günü geldi mi çıngı 
rak feryada b~layıp, unuttuğunuz 

şeyi hatırlatacak. Ne güzel şey de
~' . ., b" mı. . 

Hele dalgmhkinr için. Ancak bu i
şin .noksan bir tarafı var. Ya dalgın 
adam yalnız günü değil saati niçin 
kurduğunu, yani o gün ya~cağl şe
yi de bütün bütün unuttuysa bunu 
ona kim haurlatncak.? 

Bilmem ninclerinizde gördünüz 
mü? Bir şeyi unutmasınlar diye ya 
p:ırmaklarma bir iplik bağlar, yahut 
ta yüzüklerinin yerini değiştirirler. 
Aksine çok defa da bu 'ipliği neye 
bağladıklanm unutuverirler. Ameri
kalının sanU de bunun gibi bir şey .. 
Çalması iyi amma dalgınla.ra neye çal 
dığını da söyliyebilse .. 

• 
Bazı Memleketlerde 

Yılan Mukaddes Bir 

Hayvan Sayıltyor 
Hindistanın bazı memleketlerinde 

yılanlar için ibadet yerle.rinde şenlik 
yapılır. Hindistanda yılanlarla kap -
)anlar kadar yerlUer,i öldUr,., hiç bir 
hayvan yotkur.. Her ı:ıcne binl~rle 

Hintliyi yılan sokar öldürUr kaplan 
parçalarmış. Bu hayvanların mukad-

,des sayılması da i:>elkl çok ?.arar ver
dikleri için olacak. 

Her büyük ağacın altında, her taş 
yığını arasında çöreklenmiş koca yı
lanlara rastlaiıırmış. Bazı yerliler 
bunların karşısında durur ibadet e -
der, yiyecek verirlermiş. 

• 
Babkçdar Nasll 

Kurtuldular ? 
Geçenlerde lngilterede balık avı

na çıkan bir kaç balıkçı açıklarda fır 
tmaya tutuluilar. Karaya dönmek i
çin uğraşırlar, çabalarlar. Tam yak
la.ştıklan zaman kuvverli dalgalar 
anlan alır bir kayalığa siiri!kler. Ka 
yalara çarpan kayık parçalanır. Ba -
lrkçılar denizde boğulmaktan kurtu
lurlar amma o kayalık adada açlık
tan ölmek tehlikesi baş gösterir. Ge
miler çok U7.aktan geçtiği içi el kol 
sallasalar da nafile kaptan görme -
den geçecek. 

Ne yapsınlar, hemen içlerinden bi
ri şeytanca bir şey düşünür. Tam bir 
yolcu gemisi geçerken hep birden el
biselerini ,evvelce hazırladrklan bir 
ateşe atarlar. Alevler birdenbire ar
tar. Ateşi gören gemi imdada gelır, 
balıkçıları aç ıktan ölmekten kurta-
rır. 

• 
Demir Ciğerli ,Adam 
Hiç bir şeye acımıyan adamlara 

t~ yürekli derler amma bu bir söz
di.lr. Yoksa dünyada sahiden yüreği 
taş olan insan yoktur değil mi ? De
mir ciğerli adam sö.zünfi de sakrn 
böyle sanmayın. Bu, tamamilc doğru 
bir ,§ey. Fredrik Snayt adında, yirmi 'I 

nltı yaşmda bir Amerikalının akci -
ğerleri demirdendir. Bu adam geçen : 
lerde kışı geçirmek için Şikagodan 

Floridaya gitmiştir. 
Yanında annesi, babası, iki doktor, 

yedi tane de hasta bakıcı il<!. Bindi
ği vagon tıpkı bir hastane haline so
k ulm uştur. Ayni adam bir kaç ay 
evvel ta Çinden Amerikaya seyahat 
etmiştir. Hep demirden bir ciğerle 

suni nefes a'a ala ... Bakalım bi'gin
ler .daha neler bulacak? 

07 

·············································ı 

l ............ ~~~~~--~~~~~: ............. ı 
Anne, hani benim bir babam vardı. 
Beni, yavrum! Diye hergün ok,ardı. 

.Şimdi o nerede, ne oldu anne? •• 

• 
~nne, o bir daha gelmiyecek mi? 
Sevdiği ben değil, başka _bebek mi? 
Ben onu bir ,kucak •everim anne! 

• 
ölt.üzüm/ UyuYor, baban dedin dün 

Babası uym mu, her bir öksüzün? 

Ne zaman bitecek bu uyku anne? •• 

• 
Sorardım da anne, o nere gitti? 
Uçtu yavrum, derdin göklere gitti 

Şimdi be nde uçmak iıterim anne .•• 

Oulemir 

: ....................................................... . 

/ · Kahkaha Köşesi 
• • •••••••••••••••• 
Bu da Yaman Doktor 

- Doktorunuzu bana tavsiye etti 
ginizden hiç te memnun değilim. Bir 
arkadaşımı midesinden hasta diye te 
da vi ediyordu. Halbuki hasta apandi 
sitten öldü. 

- .Kabil değil. doktorum böyle bir 
yanlışlığa düşmez, midesinden hasta ı 

diye birrini tedavi etti mi o mutla

ka mide hastalığından ölür. Başka bir 
hastalıktan değil. 

• 
Hazır Cevap 

- Eğer sen tutumlu bir adam ol
S!ydın kazancının yüzde onunu bir 
tarafa saklardın. 

- O senin dediğini kazanmıvo -
nım ki, bir tarafa koyayım. 

• 
Y anhşınız Var 

1Joktor - Azhüm kalbinizi ço'k 
hasta buluyorum. Sesi yavaş çıkıyor 

hem de çok sık sık vuruyor. Bir da
kika olmadan 300 defa vurduğunu 

saydım. 

Hasta - Yanlışınız var doktor: Ku 
lağmızı tam saatinıin üstüne koy
muşsunuz. 

• 
ly,i Aşçı 

Ev sahibi - Bizim eve aşçı gel -
mek istiyorsuı;ı amma bakalım çıktı
ğın yerler senden memnun mu? 

Aşçı kadın - Oo pek çok. Son ay 
nlclığım evde 6 ay durdum. 

- E. niye çiktm oradan? 
- Ev sahipleri ,karı koca ikisi bir 

den öldüler. 

• ••••••••••••• 
- lkisi birden mi, tuhaf şey. Has 

talıkları neydi? 
- Mide bozukluğu. 

• 
Hayvanlar Okulunda 
Kuş öğretmen - Söyle baka.im 

maymuncuk: On tane patatesin var 

On iki arkadaşına vermek istiyor • 
sun. Hiç kimsenin hakkı öbürüm 
geçmesin diye ne yaparsın ? 
Hazır cevap maymun - Hepsini 

ezip pUre yaparım. Kasık kasık da· 
ğrt.ırnn. 

Renkli Tablomuz 

Bir mukavva 'üstüne yapıştırınız 

Istediğiniz renklere boy~yıp bize yol· 
la.ymız. ,En iyi boyayan üç .kişiye bi· 
• 
rer boya taknnı vereceğiz. Resimlen 

ni de mecmuamıza koyacağız. 

istediğiniz renklere boyayabileoe • 
- iniz için bu tablo bir çok tablolar 

dan daha kolaydır. Cevaplar en fazla 
on beş giln içinde (TAN - ÇOCUK) 
adresine gelmiş olmalıdır. 
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Fırka Erkinı Arasında 
Bir Nifak Başgöstermişti 

Bu sözler yalan değildi. Mecliste 
.ı:uhur eden (hızib) işini yüzüne gö 
züne bulaştıran Sadık Bey; birden 
bire tevkif edilerek palas pandıras 
trene bindirilip soluğu Selanikte 
alınca, . aklı başına gelmişti. Itti
hatçılara karşı o kadar dikleştiği 
ne nedamet etmisti. Bu nedameti
ni Selanikteki es.ki komite arka 
daşlarına izhar ettiği gibi, Istabu
la avdetinden sonra da, 

- Geçmişleri unutalım. Bund:ın 
sonrasına bakalnn.. Hatta, eğer 
vakti ge~memişse uyuşalım. 

Diye, Talat Beye haberler gön • 
dermiş ti 

Sadık Beye bu nedameti veren 
başlıca sebep, candan bir tek ta
raftara. malik olmadığına. kanaat 
getirmesi idi .•. Istanbulda etrafına 
toplanan altı yüz zabitten, ordular
dan gelen heyetlerden· hiç bir fert 
çı:kıp ta, onun için en kilçük bir fe
dakarlık göstermeınişti. 

Talat Bey, bir iki kere Sadık Be 
yin konağına gelmişti. Fakat, giz
Hden gizliye Hürriyet ve ltilaf frr
kasmm hazırlandığını, ve Sadık Be 
~in de burada bir mevki alacağını 
bilmediği için, onunla ciddi bir şe
kilde hiç bir müzakereye girişme
mişti. Hatta Selanik sürgünlüğü, 
Sadık Beyin artık korkulacak bir 
şahsiyet olmadığmr göstermiye k! 
fi geldiği için ona lUzumundan faz
la ehemmiyet vermemiş; bir memu 
riyet bile teklif etmemişti. 

H ürriyet ve Itilaf fırkasının 
müessisleri, bütün bunlan 

bilmiyor deği11erdi. Böyle olmakla 
"beraber, mahza taraftarlanndan is 
tifade etmek için onu fırkaya ala
rak (ikinci reis) lik makamına ge
çirmişlerdi. Fakat aradan az bir za 
man geçer geçmez, aldandıklarını 

hissetmişlerdi. Çünkü Sadrk Beyin 
taraftarlarının mühim bir kısmı, o

nun aczini, idaresizliğini ve bilhas· 
sa beceriksizliğini görür görmez, 
artık ondan ümitlerini kesmişlerdi. 
Ha.tta Hürriyet ve ttilif fırkasının 
ınüessislerine müracaat ederek : 

- Eğer siz bu adamdan bir ha 
ytT ve menfaat bekliyorsanız, çok 
aldanıyorsun uz. Bu adama bir i.ş 

gördürmek istiyorsanız, Yenica.mi 
avlusunda ona bir dükkin açınız. 
Abani sank, hacıyağı, kına sattın
nız. 

Demişlerdi. 

Sadık Bey, aleyhinde söylenen bu 
sözleri tekzip etmek şu tarafa dur 
sun; bilakis teyit ve isbat etmişti .• 
Eski devirde, elindeki bastonla iç 
güveyisi girer gibi, - hiç bir emek 
ve enerji sarfetmeden - fII'kanm (i 
kinci reis) lik makamına geçer geç 
mez. müessislerin yap+-Jğı progra
ıxu çengele asmış; (siyasi fırkacı
lık) mefhumunu, halkın mutaassıp 
ve avam güruhuna dayanarak ltti 
hatçılardan intikam almıya hasrey 

ıemişti. 

H Urriyet ve İtilaf fn-ka.sı için 
de zuhuru beklenen nifak 

ve teşettüt, çarçabuk başgöster
mişti. Fırka erkanıru ikiye ayırmak 
bunlara birer sıfat ve Unvan bul
mak ıazungelmişti. Bunlardan (şöh 

ret ve haysiyet sahibi, yaşh başlı) 
olanlara (müessis) sıfatı verilmiş
ti. Nisbeten genç ve faal olanlara 
da (heyeti idare azası) üiıvanı balı 
şedilmişti. 

Fakat bu sıfat ve ünvanlar; 
• t•pkı Abdülhamit devrindeki rüt· 
beler. Şürayi Devlet vesaire azalık 
ları gibi • itibari idi... Mesela; fır 
kanın tesisinde hizmeti dokunmak 
şöyle dursun, bundan haberleri bi 
le olmıyan bazı (zevatı muhtere· 
me) ye - mahza isim ve mevkilerin 
den istifade edilmek için - (mües 
sis) lik sıfatı verilerek (~erPfbahş) 
edildiği gibi; idare heyetlerinde ça 
Jışmak kudret ve kabiliyeti pek ştlp 
heli olanlara da (heyeti idare aza 

sı) ismi bahşolunarak hepsi birden 
(fırkanın erkanı asliyesi) olmak ü
zere kabul edilmişti. 

Böylece bir liste tanzim edilerek, 
tasdik edilmek için Sadık Beye ve
rilmişti. Sadık Bey; - köprü altın 
dan su b:ığışlama kabilinden· · bu 
listeyi kabul etmişti. Fakat, Sadık 
Beyin şahsi dostlarından (Debre 
mebusu Basri Bey) bunu duyar duy 
maz, koşa koşa merkezi umumiye 
gelmiş: , 

- Aşkolsun, bre Sadık Bey .•. Se 
ninle bu kadar arkadaşlık edelim 
de, beni unutasın.. Doğrusu, bunu 
ümit etmezdim. Mecliste, İttihatçı 
lara karşı ilk muhalefet bayrağı 
nı ben ac;tun. Herkesten çok bağır 
dnn, çağırdım. Ve nihayet, işte ko
ca Amavut1ukta bir isyan çıkar
drrn. Öyle iken fırkanızda bana bir 
mevki vermemek .• Bu, revayi hak 
mı? .. 

Demişti. 
Tabii, değildi ... Hakikaten ittihat 

çıların muhalifleri arasında sesi 
dalına en yüksek perdelerde gezen .. 
ve Arnavutluk isyanını çıkararak 
hükumetin ve ordunun başına o ka 
dar büyük bir ga;lenin açılmasma 
sebebiyet veren bu siyaset kahra 
manını da taltif etmek gerekti. 

Buna binaen Sadık Bey, eski (sı· 
fat ve Unvan listesi) ni derhal ip
tal etmi.ş; kendisi bir liste tertip 
_etmişti. Ve buna Debre mebusu 
Basri Beyi de dahil ederek kendisi 
ne (müessis ve heyeti idare azası) 
sıfat ve ünvanlannın ikisini birden 
bahş ve ihsan eylemişti. 

Hiç kimseye bir tutam enfiye 
vermekten bile hoşlanmıyan Sadık 
Beyin. bu cömetrçe in'am ve ihsanı 
derhal büyük bir itiraza uğramış

tı. 
İtiraz edenler, fırkanın asıl mü· 

essisleri idi. Bunlar derhal Sadık 
Beye müracat etmişler: 

_ Sizin bu hareketiniz, bizim ka 
rarımıza münafidir... Bizim böyle 
birşey ihdas etmekten maksadımız, 
fırkanın başına birtakrm sinni ke
male gelmiş, erbabı haysiyet koya 
rak fırkaya şeref ve kuvvet ver
mek içindir. Halbuki Basri Bey bu 
şeraite uygun değildir. Bu listeyi 
kürelerim. 

Demişlerdi. 

S adık Bey; arkadaŞının hatı. 
nnı, fırkaJUn menfaatine 

tercih etmişti: 
- Hayır alaınam. Basri Bey, 

1ttihatçılarl~ giriştiği nıücahedede, 
bu mükafatı haketmiştir. 

Diye ısrar göstermişti. 
Fakat müessisler, dayanmışlardı 

Saıdık Beye, littfü ihsanını geri al
dırmcaya kadar uğra.şmışlardt. Bas 
ri Beyi, o şerefli Unvanları taşı
maktan mahrum bırakmışlardı .•. 
Bırakmışlardı amma, Sadık Beyi de 

fena halde kırmışlardı. 
.Artık o günden itibaren araya 

bir zııddiyet girmişti.. Sadık Bey, 
hepsinin arkasından yumruklarını 
sallıyarak: 

- Hoşundu ... Nasibinizden geç-
meyin. Ben sizin hepinizi buradan 
görelerim. 

Demişti. . 
Acaba Sadık Bey bu tehdidinı 

ika edecek; bu celadeti gösterebile 
cek miydi?.. Yoksa; İttihatçıların 
darbeleri altında boynunu bükerek 
dervişane bir sabrU tevekkiil gö~: 
terdiği gibi, şimdi fırkanın asri mu 
essislerinin bu tahakkümlerine kar 
Şı da: 

- Eyvallah ... 
mı diyecekti? •• 

Y ine, f ırkanm teessii~. ettiği 
günlere avdet edecegız. 

ittihat · Terakki cemiyetine kin 
besliyen hadsiz hesapsız kimseler· 
den biri de (Damat Ferit Paşa) idi. 

Padişah Beşinci Sultan Mehmet 
ile ikinci veliaht Vahdettin Efendi 
nin eniştesi ola.n Damat Ferit Paşa, 
Meşrutiyetin ilk gilnlerinde itti· 

hat - Terakki cemiyetine .pek tevec 
cühkar iken sonraları cemiyetten 
yüz çevirmişti. Bunun sebebi, ga
yet basitti. Çlinkü, muhtelif esbap 
dolayısile cemiyet bu zatı iştiska1 
etmişti. Ona bir mevki vermek iste 
memişti. · 

Bu muhtelif sebeplerin başlıcası; 
bu adamın çılgınca ihtirası .. ve akıl 
lı bir adam manzarası gösterdiği 
halde, kıpkızd bir mecnun olmas 
idi. 

Damat Ferit Paşa; - damatlık sil 
kine girmeden evvel - Londra sefa 
retinde bir mikdar ikinci katiplik 
ettiği için kendisini meşhur siyası 
lerden zannediyor .. Ingiltere Kralı 
ile İngiliz siyasi riealinin kendis. 
ne karşı besledikleri şahsi dostluk 
lardan bahsederek; İngiltere siya. 
setini parmağının ucu ile çevirebile 
ceğini iddia eyliyordu. Bu marife. 
tine mukabil de (Sadrazamlık), hiç 
hiç olmazsa, (Hariciye Nazırlığı) i~ 
tiyordu. 
Meşrutiyetin ilk günlerinde va

tanperverlik maskesini taşıyan her 
kesle, ve bilhassa Saltanat haneda 
nı erkanile hoş geçinmeyi münasip 
gören cemiyet; kalıbı, kıyafeti, gös 
terişi yerinde olan Damat Ferit Pa 
şaya da lüzumundan fazla yüz ver 
mişti. Fakat onun böyle mecnuna 
ne talep ve iddialara kalkıştığuıı 
görür görmez, derhal muamele de 
ğişmişti. 

:Arkası var) 

Bilirsiniz ki, şekerin türlü türlü 
cinsi vardır. Baldaki şeker, üzüm
deki şeker, sütteki §eker, patates
teki şeker kimya bakımından baş· 
ka başka şekerlerdir. 

Bayramda yediğiniz şeker, pan
cardan çıkartılan ve kımyacılann 
sakkaroz dedikleri şekerden yapıl
mış olduğu için, üzüm şekeri gibi. 
yemJşlerdeki şeker gibi doğrudan 
doğruya kana karışamaz. Fa.kat 
tabiat onun da çaresiııj düşünmüş, 
bu türlü ~ekeri karşlla.mak için 
vücudUn içerisinde bir ta.kı:m ma -
yalar hazırlamıştır. Bayram şeke
rindeki sakkaroz, ağzınızda size 
lezzet verme'k için istediğiniz ka
dar durduktan, fakat midede haz
medilmek için durmıya lüzum gör 
meden ba.rsaklars. kadar gelince o
ra.da kendisini bekliyen mayalar 
onu hemen üzüm şekeri ve yemiş 
şekeri haline çevirirler. Bu çevir
me işi de pek kolaylıkla ve pek 
çabuk olur. 
Baynım şekeri böyle çevrilince 

artık kana karışmasına kimyaca 
bir sebep kalmaz. Ancak kana k&
nşmak hemen vöcudtin her ta.r&
fma yayılmak demek değildir. Vü
cudUmUzün her işine karışan, gt· 
dalannu7J tanzim edeın, kannmzı 

temtzliyen kara.ciğer ve barsak • 
lardan kana karışan her şeyi, 

VÜcudöo her tarafına yayılmadan 
tuttuğu gibi, şekeri de tutar. Onu 
glikıajen şeklinde yine bir türlü şe
ker ha.liıne çevirerek saklar ve lü
zumuna ~öre, t~krar ii7.iim şekeri 
haline çevirerek kaınm içine gön· 
derir. Yediğiniz şeker ondaın son
ra vilcudün her tarafRla yayrlabl· 
lir. 

Şeker, vücudUmüzdeld neslçler· 
den hepsinin beslenmesi için lüzmn 
lndur. Fakat adalelerin işlemesi i
çin şekerin lüzumu da.ha bttyük
tür. Bundan dolayı adalelerin a
rasında. da, çabştıkla.n vakit kol
lamnalan ~in, daima ihtiyat ola
rak, şeker btılunur. Adale eaJışm-

.,;;;;;,===~=========-- ==~-=====-=-:=---===, 9 

1 E K O N o M i 1 
Son 10 Günde 

1027 Balya 
Satddı 

............. , ............. . 
i Piyasada 

Portokai 
Son on günde 1027 balya tiftik sa

tışı olmuştur. Almanya satacağunız 

tiftikler için konulmuş olan 4,848,000 
marklık kontenjanın düne kadar 7500 
balya ile ancak yarısı verilmiştir. Al· 
manya.nın kontenjan hesabını kapat
mak için daha 7-8 bin bal~a tiftik sa 
tılacaktır. Satılan tiftik1erden l)ğlak 
işlenmiş olarak kilosu 143 - 145, çıcn 
gelli mallar 130, Tosyanm engin oğ 
lak cinsi 130 - 135, Tosya 115 _ 120. 
Safranbolu mallan 127, Çerkeş esmer 
ve yağlı cinsleri 100 - 105, muhtelif 
d~ri mallan 88 - 90 kuruştan müşteri 
bulmuştur. Kabuk1u fmdrk 17,5. be 
yaz peynirr 39.14 - 40.25. Trakya ya 
pA~•sr 68 kun1Rt:rn sat•Jmrı:ıtrr. 

Yeni mahsul zeytinyağları 
Yeni mahsul zeytinyağlarından pi

yasaya getirilmektedir Bu sene re· 
koltenin g-e<;en seneden yiikRek olma 
sı yemeklik ve sabunluk vaF.larm nis 
beten ucuzlamaı:ıma sebep o1acakbr. 
T)ün ZAhire borsas•nda veni vağ'Jar
rfan 17 tonluk bir mik~~T' <ıı:ıt.h.,T!'! VI' 

kilosu cinslerine göre 35 - 43 kurus· 
tan verilmiştir. 

Kuru Meyvadan Un 
Amerikada kuru meyvalardan un 

yaprlmasına başlanmrştır. Amerikalı
lar bu iş için imtiyazlı büyük bir· şir 
ltet kurmuşlardır. Meyva unu küc;ük 
"Ocuklara hPcıı,,,.:,,: hir glda olacaktır. 

''1\ unu ~an likörler ve ecza ma 
ieleri de yapılacaktır. 

Ko.-a,;o Cevi:ri için 
Fransa biikı'.'tmeti TUrkiveden Fran 

sava ithal edi1ecek Korozo cevizinden 
işlenmemiş. parlatılmamış <levha ha 
ı;nde kesilmemiş olanları da dahill 
na.r<;alat"n. toz ve talaslarmdan güm 
...ı; ~ resmi alınmamasına kara.r ver· 
mişti. 

Şeker 
ca bu şekeri yakar. Bir taraftan 
asit karbonik hasıl olur, akciğer
lerden çıkar. Bir taraftan da asit 
laktik ııRsıl olur, kana karışll', son 
ra. bu da işe yarar. 

Adalelerin, beynin Qalışmala.nm 
temin için, bütün nesiçlerlıı bes
lenmesini teınin için kammızda da
ima binde bir gram kadar şeker 
bulunması 18.zundır. Bu n.isbetl mu 
haf&Za ettirmek için de vücudö -
müzde mahsus bir sistem vardır. 
Bunu ıınla.tmak, bayram günü din
lemek istemiyeceğiniz kadar kan
şık olduğundan ondan va.zgeçlyo

roın. 

Fakat. bayramda yediğiniz şe
ker \'Ücudünüzün ihtiyacıodan, ta.
banımülündeo fazla olursa, fazlası 
yine karaciğerde ve adalelerde ih· 
tiyat hali11de birikir, sarfedileceği, 
yakdacağı zamanı bekler. Ancak 
karaciğerin, adalelerin şeker yığ
mak taha.mm üUerinin de bir dere
cesi vardır. Yediğiniz şekerin mik
tarı o dereceyi geçince kanm lçin
deki şekerin nisbeti de fazla.la.Şer. 
Bir kısmı böbreklf"..rden idrarla çı
kar. Şu kadar ki, fazlası o yoldan 
çıkarken uslu uslu gitmez, böb
rekleri az çok ~or. 

Fazla şekerin bir kısmı da yağ 
haline çeVl'ilerek nesiçlerin arasında. 
toplanır. Hem de biçimsiz bir şe· 
kilde toplanarak iıısana yamn yum 
ru şişmanlıık verir. Bir gün kara· 
ciğeriniz, vücudiinüzü besliyecflk. 
a.clalelerinizi ve fikrinizi işlet.-c.-~ 

kadar şeker bula.mayınca. o yağ hl 
rikintileriıni vfne şeker haline çe
virerek kullanır. Fakat siz o gön.
kadar ramn yomnı şişmanlı~a ta~ 
hammöı etmiye mecbur kahrsmn. 

Çoğalıyor 
Son Ud gün içinde portakal pi· 

yasasında istekli işler olmuştur. 
Bol mal gelıniye ba§lamıştır. 

Dörtyol port.akallanndan 64- lük 
sandıklar 300 - 330 kuruştur. 
Seksenlik sııadıklar 180 - 225, 
yüzlükJer 140 - 160, yüz ellilik
ler 130 - 160, Alanya portakal· 
ları seksenlik 250 - 320. yüzJük 
170 - 225, Fenike 160 Lık küfe 
300 - 330 Mandalina Fenikenin:ı 
yüzlük 200-450, Dörtyol l 50 -
350, Ala.o.ya 150 - 400, Bodrum 
250 - 600 kuruştur. 

Dünkü Buğday 
ve Zahire 
fiyatları 

Dünkü zahire satışları gevşek ola
rak devam etmiştir. Piyasaya 15 va· 
5on buğday, dört vagon arpa gelmiş
tir. Yumuşak buğdaylar 5 ,20 - 6,13 
Polat1 ı mallan 6,30. sert buğdaylar 
i,35 - 5,36, arpalar 4,06 - 4,07,5, çav 

iar Konya malı 4.27.5 kuruştur. Dün 
n bin klioluk bir parti susam kilo
,, 16.10 kunrntan s<ıtılmrştrr Mısır 

4,07, sarı dan 5 - 4,35 kuruştur. 

lsviçreye 2 Ayda 

Satdan Fındıklar 
Isviçre çikolata fabrikaları Gire

sun. Ordu, Fatsa fındıklarını tercih 

ettiklerinden tsviçre piyasasındak: 

frndık satışlarının üçte ikisin Türk 

fmdıklandır. Eylul ve Ilkteşrin ayla
nnda Türk fmdrklanndan lsviçrede 
satılan mikda.r 647.963 kilodur ki tu
tarı bir milyon yüz on bir bin küsur 
Tsviçre frangıdrr. 

BORSA 
3-12-937 

PARALAR 

Sterlin 623.- 628.-

Dolar 122,- 126,-

Frank 80.- 88.-

iret 100,- 108,-

Belçika Fr. 80.- 84.-

Drahmı 18.- 23.-

lsviçre Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-

Florin 65,- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Şilin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 26,-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron lsveç 30.- 32.-
Altın 1108,- 1109,-
Banknot 269,- 270.-

ÇEKtFH 
Açılış Kapantı. 

Londra 624,25 624,-
~ev.york 0,7985 0,80 
ı:arıs 23,57 23,57 
IMilano 15.1975 15,1975 

I
Bü_kreş 4,7040 4,7046 
Atına 87 .545 87 ,545 

Cenevre 3,4613 3,46 
Sof ya 64,0768 64,0768 
Amstcrdam 1,4392 1,4392 
Prag 22.7475 22,7475 
Viyana 4,2242 4,2242 
Madrid 13,7765 13,7765 

IBerlin 1,9840 1,9840 
[varşova 4,2242 4,2242 
1 Budapcşte 4,025 4,025 

I
Biikrcş 106,8482 106.8482 
Bclgrad 34,5614 34,5614 
Yokohamı. 2,7520 2,7520 

IMoskova 23,61 23,61 

t:.~~~_:· 

K A 

Türk Borcu Dün 
35 Kuruş Birden 

Yükseldi 
Dün borsamızda Unitürk tekrar 

14,40 liraya kadar yükselmiştir. Sa
bah 14,10 liradan açılan pıyasa akşa 
ma kadar 30 kuruş yükselmiş ve 14, 
40 lirada kapanmıştır. Yükselmiye se 
bep Paris borsasındaki Unitürk satı§ 
tarının 237 ,5 frank olmasıdır. Ikinci 
tertiplerde 13,55 liradır. Çimento his 
seleri 10,05 liraya çıkmaktadır. Erga 
ni tahvilleri 96, Merkez Bankası his
seleri 96 liradır. Londra borsasında 
bir isterlin açılış ve kapanış 147,13 
frank ve 4,9922 doladır. 

Altında yük~elme durdu 
· Altın fiyatlarındaki yukse me iki 

~ndenberi durmuş gibidir. Bir Türk 
altını dün 1107 - 1108 kuruştu. tngi
'iz altını 1205 - 1210. Fransız altını 
967 - 969. Rus altını 1250 - 1255, 
Alman altını lHO -.1145 kuruştur. 
Beşibirlik altınlar ise 54,5 - 60 lira 
dan satılmaktadır. 

--~o---

lsviçreye Gönderilecek 
Yumurtalar 

!sviçre hükumeti, devalüasyondan 
:sonra yumurta itha1i için Gümrük res 
mini kaldırmıştı. Federal Meclis yeni
den tsviçreye girecek yumurta1ann 
l<entaline on be.~ Isviçre frangı güm
rük resmi koymuştur. 

---0>----

ltalyada Zeytinyağı 
1937 senesi ltalyanrn zeytinyağı nıı 

lcoltesi iki buçuk milyon hektolitre ol 
~uğu tahmin edilmiştir. Bu mikdar 
~eçen sene reko'tesinden yedi yüz bin 
hektolitre fazladır. 

Yumurta ihracatımız 
Sonteşrin ayı ic;inde çoğu ttalyaya 

ve bir kısmı Yunanistana olmak J.ze
re lstanbuldan 963 sandık yumurta 
ihraç olunmustur. Bu mikdar vumur 
tanın tutarı 28584 lira kadardır. 

Amerika Piyasalarında 
Amerika piyasalarında salah başla 

rnıstır. Sehrimize gelen haberlt?rde 
Türk - Amerikan ticaret işlerinin pek 
vakrnda karsılrkh olarak inkişafıı h::ış 
hyacağı ve Türk malları için sipa.riş· 
1er verileceği bildirilmiştir. 

Şark 7ütünü 
/çın Müşterek 

7 edbırLer 
Yunanıstanclıı tutün ztraat, istih

sal, istihlak ve ıhracat işlerinın tan
umı ıçiu, gı:ıçen ay.ar ıçınde Kavala.· 
da yapılan toplantılarda alman karar 
lar bir raporla hükumete bildirilmiş
tir. Bu rapor tetkik edilmiş, neticede 
1'ürk ve Bulgar hükümetlerile tema· 
sa geçilerek bu üç memlekette yeti
şen Şark tütünlerinin dış piyasalar
da değerini muhafaza etmek üzere 
müşterek tedbirler alınmasına karar 
verilmiştir. Uç hükumet arasında mu 
·abık ka'ındıktan sonra. Ankarada 
ı\tina ve 'iofyadan gönderilecek mu-
a hhasların iştirakiyle müzakerelere 
·~~ıa~acaktır. 

Y unanistand aki yeni rekolte 
Son defa alınan maliımata gore, 

Yunanistanda 1937 senesi rekoltesi 
f30129000) oktayı bulacaktır . 932 
yılr rekoltesi 32279826 okta olduğu· 
na göre. bu sene mahsul 2250826 ok
ta noksandır. 

Bu seneki Yunan mahsulünün 
l 7870000 oktası basma, 4160000 ok· 
tası başrbağh, 1350000 oktası kaba
kulak, 1382000 oktası sarı, 3897000 
oktast siyah. 650000 oktası kokulu, 
720,000 oktası zihni, 6500ı oktası 

Samsun ve 35000 oktası da ayrı bas· 
madrr. 

Tütün satışları iyi fiyatlarla devam 
etmektPdir. 

E 

Zaten bayram günlerinden son
ra yine lüzumu kadar şeker yem~ 
niz için hiçbir mani yoktur. Onno 
için bayramda şeker yeyiniz, an -
cak, ifrata gitmeyiniz. Her şeyin, 
en iyi şeylerin bile, ifratı zarar ve
rir. 

Grip. Baf ve Dif Ağrıları, Nevralji, Artritizm. Romatizma 
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Buı?:iınkii program: 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 13,30-13,50 Muhtelif plak ne~ 

riyatı, 13,50-14,15 Plap: Türk musikisi 
ve halk şarkıları 14,15-14,30 Dah.li ve 
harıci hal> erler: 

AKSAM NEŞRIYATI: 
Saat 18,30-18,35 Plak ncşrıyau, ııı,35 

-19,10 Çocuklara karagöz: Küçük Ali 
19,10-19,35 Türk musıkisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza Sesıör ve arkadaş
ları) 19,35-19,SO Saat ayarı ve arapça 
neşriyat, 19,50-20,15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Müzeyyen ve arkadaşları) 
20.15-21,00 Solo Viyolonsel: Cumhur 
Başkanlığı filormonik orkestrası solist
lerinden David Z rkin tarafından (Piya
noda Marsel Bi) : 

1 - Haydn: Conserto, 
2 - Chopin - Glazunov Etude 
3 - Gra-nodos: Goyescos-lntcrmezzo 
4 - Tchaikovsky: Sur un theme Ro-

coco 
Saat 21 00-21, 15 Ajans haberleri 21,15 

-tı,ss Stüdyo salon orkestrası 
1 - Bizet: Carmen 
2 - Fetras : De ı;ccne en scine, 
3 - Max Gcıges : Ramania 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER e 

Galatasarayhların 

Çayı 
Şeker bayramının UçüncU gününe 

tesadüf eden 6 12.1937 Pazartesi gü

nü saat 17 de Tokatliyan salonların

da verilecektir. 
Davetiyeler: Cemiyet binası, Mek

tep kapısı, ve spor klübUnden tedarik 

edilebilir. 

Adapazarının Planı 
Adapazarı, (TAN) - Kocaeli Na

fta direktörünün de iştirakile Kayma 
kam Ihsan Kılmcm reisliği altında 

Belediye Reisi Ahmet Faik Abası
yaruk vesair zevat içtima etmişler, 

kasabamızın müstakbel planı hakkın 

da bir rapor hazırlamışlardır. 

4 - Brahms: Ungarische Taru: 5,6 
5 - Strauss: Tausent und einc Nacht 
Saat 21 ,55-22,00 Yarınki program ve 

istiklal Mar§ı 

1 MAJIK SiNEMA YE FiLM 

Türk Anonim Şirketinden: 

Ankara Radyosu 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Plikla Türlı:: musikisi, 
14,00 Sou 

Saat 18,30 Plikla dans musikisi, 19,00 
Safiye: Piyano ve keman refakatile 19,30 
Konferans: Doktor Ibrahim Zati (Co· 
cuklarm hıfzıssıhıı.sına dair), 19,55 Bor• 
aa aberleri, 20.00 Sadi ve arkadaşları 
tarafmdan Türk mu:kiı ve alk şarkıları 
20,30 Hava raporu, 20,33 Omer Rıza ta
rafından arapça öylev, 20,45 Semahat 
Ozdcnses ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk ıarkıları (Saat ayarı) 
21,15 Orkestra: 

1 - Schumann: Genoveva. 
2 - Puccini: Madame Butterfly, 
3 - Scriabine: Prelude, 
4 - Manfred: Tonvvellen Potpourri, 
5 - Sicde: Flittervvochen, 
Saat 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plik 

Ja sololar, opera ve operet parçaI.rı, 

22,50 Son haberler ve ertesi günün prog 
ramı 23,00 Son 

BLACK SEA STATE STEAMSHIP 
Line URSS "!NTOURIST,, seyahat 
acentası Istanbul - Pire ve Hayfa 

arasında muntazam posta 
"'FRANZ - MERING,, vapuru 6 K!
'llWluevvel Pazartesi günü saat 22 de 
Galata rıhtımmdan kalkacaktır. 

Yolcu ücretleri: Hususi mevki rü
sumu ile 13,38 lira, 

Uçüncü mevki: Yemek ve rlisumu 
lle 8,73 lira, 

Uçüncü mevki: Yemeksiz ve rtl _ 

Sayın gazetenizin 2.12.937 ~rihli 

nüshasile yapılan ilanda Şirketimi -
zin, Taksimde kain Majik ve Maksiın 

binalarını gfıya 28 Şubat 1938 tari

hinden sonra kiralamağa hakkı ola· 
mıyacağı ve mezkur mülke talip olan 

ların 4-4425 numerolu telefon adresi

ne müracaat edilmesi bildirilmekte • 

dir. 

Mezkiir adres Bay Sarıca Zade Ce 
male aidiyeti indettahkik anlaşılmış 
olup mumaileyhin Şirketimizle yap -
tığı mukavele ve zeyilleri mucibince 
mezkftr binalarda hakkı intifaıınız 

halen ve atiyen mevcut olduğundan 
mumaileyhin 28 Şubat 1938 tarihin
den itibaren binayı ahara devir ve i

cara kat'iyyen hakkı olmadığı ve bu 

itibarla sözü geçen ilanın hiçbir kıy

meti hukukiyesi olmadığı tavzihen 

ilan olMur. 

~ 
Hatay Pastahanesi 
Aiıçopuloı ve Oğulları 

Sayın mütterilerinin hayra. 

mını ıaygıyla tebrik eder, 

sağlıklar diler. 

~ ................ .. sumla 6,90 lira. !' 

Tafsilat için G'alata.da Hovagim _ 
yan hanında Georges Schembri va- ••••••••••••-~ 
pur acentahğına. Tel : 42653, Galata- B E Y K O 
sarayda Natra Seyahat acentalrğma J. 
müracaat. Telefon: 44914 ve Vagon 
Li, Galata., Karaköy. 1 

ZAYl - Diln tatbik mühürümü za 
yi ettim. Yenisini kazdırdmı, eskisi
nin hükmli olmadığı ilan olunur. 

Kürk Ticare~hanesi 

Muhterem müşterilerinin 

TABU GÜZELLiK 

Tabii güzel görUnmeğe muvaf
fak olmak için dünyanın en bü
yük cild güzelleştirme alimi o
tan P. Dr. E. WlNTER'in formü 
lü mucibince hazırlanan yağlı, 
yağsız ve acıbadem VENt.JS 
kremlerini kullananlar ömürle
rinin sonuna kadar VENUS gi· 
bi güzel ve cazibeli kalrrlar. Ma· 
:;a başında uydurma ve halkımı
zı aldatan göz boyayıcı reklam
lara inanmayınız. Terkib, tesir 
ve kıymeti fübarile dünya ytt
~Unde KREM VENUS'den daha 
üstün bir KREM mevcud oıma

iığmı sayın halkımıza kat'iyet\€ 
aı:-Lederiz. 

Nureddin Evliya.zade Müesseses, 
lsranbul 

\>~KALOAi 
Ş>35WATT ~ 
OSRAM 

7 D ~ 
ıo vo\;. 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da-
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram B ampullerini alır
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 

istihlak temin eder. 

Sultnahmet üçüncü S1Jıb Hukuk 
1~fahkemesınden: Rifat ve Mwıevver 
ve Müzeyyen ve Fatma ve Rauf !e 
Kemal ve Osman ve Saniyenin şa.yia.n 
\"~ müştereken mutasarrıf olduk~an 
fstanb11J Tahtakalede Rüstempaşa 

~~a;:~:in:;1:~~:aı::iv:~:~~::a @ 5A U .181. fi ·ı fi 5 ~ S j s::;ı;:::= =~uı~~lh :a: 126 Pafta ve 399 ada ve 11,12 parsel hrisefit Çiftebaş KurŞunlu medre-
ve 4-6 kapı numaralı iki bap ditkka- ie 1 No. lu odada mukim iken şim-
nrn izalei şüyuu zrmnrnda furuntu ta ikametg&hı belli olmıyan ve eski 
ka.rrür ederek ayn ayrı müzayedeye ' .-..>Sta ve telgraf mektebi mezunların 
vazolunmuştur. s dan Bahaettine: 

4 numaralı dükk~ kıymeti mu- on_ Davacı Posta ve Telgraf Umum Mü 
hammenesi 1400 ve 6 numaralı dük- dürltiğüne izafetle vekili avukat Bür· 
kanın kıymeti muhammenesi 1600 li- ~ hanettin Tahsin mahkememizin 036-
rad7r. L874 sayılı dosyası ile ücreti tedrisi-

J; ,rinci açık arttırmalan 5-1-~38 .a..P _ L P _.... yeden alacağı olan 126 Ura 79 kuru-
ta:rihine müsadif çarşamba günii saat ~ şun tahsili talebi ile aleyhinize açtığı 
on dörtten on altıya kadar icra olu- ,1: .. p .... : •: • alacak davasından dolayı ikametgahı 
"ar.aktır. Kıymeti mubammen~lerinh ~~Mı6 nızm belli olmaması hasebile ilanen 
,.;izde yetmiş beşini bulduğu ta.kdirde yapılan tebligata rağmen mahkeme-
'} gün iha1ei katiyelen yapılacaktır. ye gelmediğinizden gıyaben icra kılı-
Bulmad·~ tııkdirde en son arttrranm Bayram münasebet·ıe nan duruşmada: 

1 

~r..hhndü baki kalmak üzere on be~ Müddei vekili tarafından ibraz olu 
":.in müddetle temdit edi1erelf ikinci muhterem halknnıza yeni plllclarmt takdim eder. nan 29 Temmuz 926 tarihli bir kıt& 
"IC:Tk arttırmalan 20-1-938 hrlhine • • aahhUtname sureti mib.ldakası ve 
nlisadif perşembe günü saat on di:irl -------

1
-----------

0
------- bir kıta hesap pusulası ve 31 Mart 

"l'l on altıya kadar icra kıhnııcak Vf' İi SAF YE M ŞERREF .- 126 tarihli ilmühaber sureti musadda. 
ı gün en çok arttırana ihale edilecek ŞAHANE GOZLER NE OLUR Bm GUN - kasının ibrazından ve mahkemeye ge 
~ir. = A X 2025 KOŞKUM VAR A X 2024 YANDIM SANA - ji lip def'inizi isbat etmenize aksi tak-

I{>otek sahibi alacaklılarla diğer a- • DERYAYA KARŞI Neva gazel dirde def'inden feragat etmiş sayıla-
ik~~~n ~~~m~~~- =.~----------~-~------~-----~c~d~w~~~ekanMn~~ 
·indeki haklarını hususile faiz ve ma = GiRESUNLU AYNI ELAZIZU OSMAN mı umumi~ye teb'an muhakemenin 
ıfa ciRir olan iddialarını evrakı mfü" ii KAŞLARIN KARASI· ii :ievamına karar verildiğinden bahisle 

bitelerile yirmi gün içinde bildirme- :=AX 2028 N!NAY ARSLANIM AX 2021 NA-UYNEDEM DAG- muameleli gıyap kararının 20 gün 
leri ııznndil', aksi halde haklan tapu ii GENE BAHAR OLDU LAR DAGLADI BENT. 'nüddetle ilanen tebliğine karar verll-
~illM~~~ o~~~ siliş~~;-~------------~------------·~~~hfMd~~rihlilb~ntt~ 

1 

ioin pnylaşmas~ndan hariç kalacak· ~ MUKADDER SEYYAN il ren beş gün içinde itiraz etmediğiniz 
'ıtrdır. Müterakım vergiler borçları = GELMEZ OLDU ınç .- ve muhakemenizin icrası için tayin 

Fatma Suniye nisbetınde hissedarlara ve d.ellaliye ~=A X 2027 g:ifo~UN A X 2022 SESIN O GOZLERlN - ,tr,tnan 29-12-937 tarihine rastlayan 
KmJtopnk. Ihlamur caddesi No. 88 •••••••••••••a.ı. 1re \ · akıflar kanunu mucibince veril- NE KADAR KARA = Çarşamba günü saat 14 de Divanyo 
~-----------------------·" mesi }azım gelen yirmi senelik tavi7 i_ • 1

unda Sultanahmet Birinci Sulh Hu-

Bayramlarını kutlular. 

H A S A N D E P O S U bedeli ve ihale pulu ve tapu masraf RiZELi SADIK URFALI CEMiL = lı::uk mahkemesinde bulunmadığınız 
, ları müşteriye aittir. ._= BAHÇELER ... ~'EK._ takdirde gıyabınızda karar verileceği 

1 
Arttırma şartnamesi işbu ilan tari :=A X RlZE OYUN HAVASI ~.. ınuame1eli gıva:p karan tebliği IY'.,lr&-

Sahibi Eczacı H A S A N 
•inden itibaren mahkeme 1ivanhane· • 2023 ATEŞIM VAR AX 2026 ŞE AMANIN .AKŞAM i rnma kaim olmak U.Zere illn ,._,, .... '1!'. 

1 ~:,~:ı~:=~:i.:: ;~o;~:; iwıııı•ıııı=;ı;7ıı•ııımaıııı•ıın•ıı~:~ı•ıın•ıııı•ııııi ·ı257oı· 
Muhterem mütterilerinin, ahbaplarının ve bütün din j dl buçuğu ~isbetinde pey akçesini 

G • 1 ·1amılen o giln ve saatte İstanbul Dı r 
kardeflennın Bayramını kutlar. •ranyoıunda Dairei mahsu!asrnda su: 

.. -----••••• ~nahmet üçüncü Sulh Hııkuk nı'lh 
'-.eomesi Başkita.bet:ne 937-35 numara 1 

TERZi ŞEVKET MUSLUBAŞ 1 il•:":::t:n•::::::::ı, 
Nezleden Kc rununuz 1 lsranbul !kinci Ticaret Mahkeme

sinden: SelA.u.ik Bankası tarafmdan 
Galatada. Havyar hanında 18 No. da 
Balcı Zade Mehmet ve Şerif zade Sü
reyya şirketi.ne izafetle Balcı zade 
\fehmet a1eyhine bir kıta taahhütna
me mucibince üç sene dokuz aylık ko
misyon bedelinden alacağı olan 
353,55 liranın tahsili zımnında açılan 
davanın cereyan eden muhakemesi sc 
ras•nda: MUddeialeyh Baler zade Meh 
met ikametg!hını terk ile semti m~ 
buıe gitmiş bulunduğundan bir ay 
ınüddetle arzuhal suretinin illnen teb 
'iğine karar verilmistir. Tebliı? maka-

Muhterem miişterilerinin Bayramını kutlular, saadetler diler. Beyoglu ı · 
!stanbul istiklal caddesi No. 257 Telefon: 43144 Müflis Zare Kocumıana ait olup Tak 

-.....----•- simde Hrisoveloni apartnn.anında e

HAFTALIK 

GENÇLiK 

GAZETESi 

Pazar es çıkacak ofa 
2 ınc say ısında 

tiyatlarımız. - Atom parçalanrrsa - Murat Reisin Oğlu - Bir 
\dam Ynratmak - Dört Bucak tan Dört Dille - Yedizler -
Bir milyon verseler yapar mıydınız? - Sinema, Robert Taylor, 

Katip Çelebi 

rabiat sineması - dünya edebiyau O . 't K I 
Fıkralar-Ka rikatürler-Acayip şeyler enızaı 1 orsan an 

maneten durmakta olan diş macun 
ve suyu ıevaztmma müteallik makine 
şya ve motor ve sair~ eşyanın birin 

•i artt,rmasmda ~kdir edilen kıyme 
tin yüzde yetmiş beşini bulamadığı 
;bi rağbet dahi olmadığından ikinci 
'\rttırmava konmruıma masa tnPmUT· 
·u~1rı.cıı karar verilmişt;r. Arttırma 
11-12-937 cumartesi günii SAat 14 tie 
'nartrmanrrı nnfrnde icra edileceği i 
in olunur. (2558) 

Sultn ., hmet 5 inci Sulh FI~a
kim'iğinden: üniversite Mercan kapı 
<ır yanmdııki kahvf"haneyi işletmektl" 
iken ölen !ranh Mehmet Alide alaca
ğı olanlann ve vereceği bulunanlarm 
bir ray içinde ve mirasçılarmın da Uc 
ay içinde bu ilan tarihinden itibaren 
mahkememize vesikalaıiyle birlikte 
müracaat etmeleri lUzumu ilan oiu-

· nur. (2564) 

Nezleden korvr ve nezleyi en kıs11 
zamandti tedavi eder 

1 
Cebinizde taşıyacağınız bir tüp GOMENTAL sizi bttytik feliketler-

1 
"'"l'\'1la kaim nlTl'\ak üzere keyfiyet ilAn 

den kurtanr. Her ecza.neden ısrarla arayınız. Ffıatı da gayet ucuzdur. ,•unur. (9569) 

' , ---------------------
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 

. Eksiltme Komisyonundan : 
Mektebimiz malzeme laboratuvarı içın 24 adet granit ~armm kesme 

ğe mahsus şartnamesi mucibince des tere alınacaktır. Beherinin muham 
ınen bedeli ~8 lira olup ilk teminatı 51 ltiradır. EksUtmesi 27-12-937 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü sa at 14 de yapılacaktır. isteklilerin 
şartnamesinj görmek için hergün ve eksiltmeye girmek için de belli gün 
ve saatte Gümüşsuyundak:i Mektep binası dahilinde müteşekkil Komisyo 
na müracaatlan ilan olunur. (7507) 

Sahıbı: Ahmet Emin \'ALMAN Umumi Neşrıyatı idare Eden: S. 8ALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaas1 

Is tan bu 1 Asliye 2 inci Ticaret Mah-
kemesinden: Merhun bulunan ve satıl 
ıa.sma karar verilen Atak markalı 

Super Dizel 14 beygirlik kara moto
runun birinci arttırmaııı 14-12-937 sa 
lı gUnü saa.t 10 ve kıymetinin yüzde 
75 i bulmadığı takdirde ikinci arttll'
ması 18-12-937 Cumartesi günü saat 
10 da icra edi'ecektir. Alınak istiyen
ler mezktir gün ve saatte Galatada 
GümrUk karşl8Illda 183 numarada T . 
K. Kacoğlu ardiyesinde bulunmalan 
illn olunur. (2568) 



4-12-937 

,.ı!ııaııııaıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ııııı ı ııı•ıı ıı•ıı ıı•ıııııl\ - 5-A·Ç-B·A-K•l•M•l• "= 1111•1111•1111• 1 ı ıı•ıır1•1111•1111•1111•1111•1111••1111•1111•1111•11ıı•ıııı•1111•11ıı•ıııı•ıııı•ııı 111= 
il Sız de bu kremden şaşmayınız ~ Güzelliğin en b;~nc1 ---*Tdır. • • • • 

• 
• 

• TURK TiCARET BANKASI A S. • 

• • BALSAMiN KREMi • 
'Böti.in cihanda elli senedir da.ima • 

• 
• 
• 
• 

MERKEZf: ANKARA 

• 
• 
• 
• 

üstün ve ~iz kalmıştır. = p ET R o L N 1 z A M • • 
KREM BALSAMIN • Kepekleri ve saç dökülmesini teda- .- HER NE V [ B A N /( A M U A MEL A T J • 

--

• 
Büyük bir bi1gf ve uzun bir tec- • vi eden tesiri miicerreb bir ilaçdır. -
rübe mahsulü olaral\ vücude ge· • ••••••••••••• • 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. = 
KREM BALSAMIN • 

Istanbul 3 üncü icra memurluğun- -
dan : Emniyet Sandığına birinci de- • 

• reoede ipotek olup ipotek fazlasına • 
Şöhretini söz ve şarlat.anlık.la _ vrilm 

şamil olmak üzere paraya çe e-
değil, sıhhi evsafının Londra, = sine karar verilen ve tamamına 7167 

IHI e r faDzOerD 
• • 

Pa.rls, Berlin, Nev-York Güullik • lira kıymet konan üsküdarda Altuni • 
Enstitülerinden yüzlerce krem = zade mahallesinde Nişantaşı sokağın- • 

• amsmda. birincilik mlikatatını • da eski l2 yeni 34 _ 36 numaralı ma 
= DiKKA T: . k~~ş ol~akla isbat ~tmiş~ • • abaJıçe köşk ilan tarihinden itibaren • 

KllPONlU VADEll MEVDUAT 
• 
• 
• -

B KREM BALSAMIN GUnduz ıçın yagsız, gece içın yagh= 30 gün müddetle açık arttırmaya kon 
ve halis acıbadem kremleri olarak. muş olup birinci arttırma 6-1-938 ta • 

- dört nev'i vardır. rihine tesadüf eden perşembe günü _ 
KREM BALSAMIN Otedenberi tanınmış hususi vazola- · saat 16 da dairemizde yapılacak ve • 

nnda satıldığı gibi son defa sureti = kıymeti muhamminesinin yüzde 75 şi SU BELER 
=mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elveriş- ni bulmadığı takdirde 15 gün daha 
- li hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven ol- • uzatılarak ikinci açık arttırma 21-1- • Ad 

d ~ A N K A R A : Ban
adpa1rzmaarı = duğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan = 938 tarihine tesadüf e en cuma günü 

iİ KREM BALSAMIN tüple~i bütün nevil_erile t~nmmış, ec- · ayni mahal ve saatte yapılacaktır. ls 
:::;:: za. ıtrıyat ve tuhafıye magazalarında = teklilerinin kıymeti muhammenesinin • Bartın 
. bulunur. • yüzde 7,5 n isbetinde pey akQesi veya 
- INGU.IZ KANZUK ECZANESi = milli bir bankanın mektubunu ibraz • Telefon: 2316 Bolu 
• BEYOOLU - tsTANBUL • etmeleri lazımdır. 
• J 1111• 111 l •11 lllHl!Plllll • 1111•11111 11111 l lll•lfll I il il• 1111•1111 •• Hududu: Bir tarafı ~işant~şı cad· • 

Bozöyük 

Bursa 

DUace 

Eskişehir 

Ciemlik 

lzmlt 
Safranbolu 

Tekirdağ 

• • 

• --• • -== 
~ 

ISTAKHUl · ! ------· --• Xelefon: 22971 

--
desi ve bir tarafı Ayvazı Vakıye vak· k• 
fıdan Şevket Paşa ile Halilesi Sabiha • ·Tür ıyenin • 
Hanını tarafından akdemce ve üraı _ _ İstanbul YilCiyeti Ziraat Müdürlüğünden : 

• -her tarafında muhabirleri vardır. 
Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Adalar ve Boğaziçi çeVTesindeki olunan beş buçuk dönlim mahal ve B ii 

ev ve köşklerin bahçelerini süsliyen çam ağaçlarında tahribat yapan Ke- bir ta.rafı akdemce boyacıoğlu bağı T E L G R A F A D R E S • = 
se kırtıllariyle geçen sene olduğu gibi bu sene de ehemmiyetle mücadele ve elyevın F aik Paşanın ahırı tarlası • 1 ; il 
yapılacaktır. Ağaçları bu haşereden kurtarmak için tatbik edilecek müca- ve tarafı r abii hekim Yorgaki ile mah - = 
dele şekli çamlarda görülen tırtıl keselerini toplayıp yakmaktan ibarettir. duttur • TÜRKBANK T•cA REJİi 
Ve bahçe sahipleriyle alakadarların ağaçlardaki tırtıl keselerini toplama- Evs~fı: Zemin kat beden duvarları = Umum Müdürlük: - Şubeler : 1 = 
lan 1528 numaralı kanun iktizasındandır. kagir ve diğer katları ahşaptır. Dahi -. • 

Keseler Birin-::ikanundan itibaren görülmiye başlıyacağından muhterem len ve haricen yağlı b0yalı olup hari- = 9 
ha'kın lkincikanu~un sdonu~I~dkdada~ çamlardaki tırtılb kl~lerini ~ehemet- lcıekku"azperını~adnegıru.:çiloddikateka:rıgeır· rmbtrr ~:tbtaakş ii.:ı 1111•1111•1111•111111111•1111•1111•1111•1111• 1111•1111111•1111• 1111• 1111• HIJ• lllf• IJll• llJl• llll•lllfll! hal toplamaları lazım ır ... ~ u etin hitamına kadar u azınıeye rıayet e • :ili 
ıniyenlerin ağaçları hüküm.et vasıtas ile temizlettirilecek, fakat kendilerin Ye aralık üzerinde bir oda ve b:r · he-
den yapılacak temizleme masrafile beraber,. onar lira para cezası alma- la ve arka kapıdan girildikte zemin -
cağı gibi haklarında ayrica takibat dahi yapılacağı ilan olunur. (8127) katta bir taşlık bir oda ve bir helll 1 -ı --------------------------- ve arka. kapıdan girildikte l'Jetııin kat KAŞE , ....... ____________________ ...... ,. 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

Jrgenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Sark ispencivari laboratuvarı T. A. $. 

Bayramda Yalnez 

KIZILAY GAZETESi 
Cıkacaktır 

llanlarrntzı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lstanbulda, Postaha ne karşısında Kı
zılay satı• bürosu. Telefon: 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
b;rinci katta ilancılık Kollektif Sirkf"ti. Telefon: 20094-95 

Konya Belediye Reisliğinden : 
Yeni tamir edilip 29-11-1937 Pn?.artesi günü iki buçuk senelik ican ka 

palı zarf usu1ile ihale edileceği evvelce ilan edilmiş olan Alaeddin tepe
sindeki Belediye SİNEMA BİNASI için ihale günü getirilen zarflar 2490 
numaralı arttırma, eksiltme kanununun bu baptaki tarifatına uygun gö
rUlmediğinden mezkur binanın 15 Kaunuevveı 1937 tarihinden 31 Mayrs 
J 940 tarihine kadar iki sene be.~ buçuk aylık icarı 14 Birincikanun 1937 
Salı günü saat 14,30 da ihale edilmek üzere yine kapalı zarf usulile tek
rar arttırmaya çıkarılmıştır. Bir senelik icar için muhammen bedel 4,000 
liradır. Talip olanların ve şartnameyi görerek fazla malO.mat almak istiyen 
lein Konya Belediye Riyasetine müracaatları ilan olunur. (8170) 

As~eri Müze Direttörlüğün~en: 
'Askeri Müze B:ıyramm ikinci ve üçüncü günleri açıktır. On kuruşa gi-

!'ilir. C636l C8153) 

ta bir taşlık bir oda. ve ittisalinde bir 
mutba.k mahalli vardn-. Birinci katta 
ik i taraftan ayn merdivenlerle ~kılrr 
halkonlu bir salon Uzerinde dört oua, 
iki aralık Uzerinde iki hala, çinko ~ 
sulhane vardır. İkinci kat çatı altı o
lup bir sofa üzerine üç oda bir hala 
ve bir balkon mevcuttur. Müştemilatı 
şonradan yapılan yeni kısım bir taş-
hk koITidar üzerinde iki oda, mutbak 
\'e hela vardır. Arabalık btiy~k bir 

1 
ahır ve arabacıların yatmasına mah
sus bir oda vardır. Bahçe çiçek ve 
meyvahk olmak üzere tertip edilmiş
tir. Yeldeğinneni, kuyu ve sahrınç ve 
üzeri tarasa demir su deposu olmak ü 
zere üç havuz kesif çam ve meyva a
ğaçları mevcuttur ve etrafı duvarla 
çevrilmiştir. Mesahası 11,024 metro 
murabbaı olup bundan 178 metre mu 
rabbaı köşk ve 21,5 metre nmrabbaı 
mutbak ve 76 metre murabbaı ilf..ve 
olunan mahal ve 78,5 metre murab-
baı sırada ahır ve aralık k1siınıiıf 

Haklan tapu sicillcrile sabit olrrııyan 

ipotekH alacaklılarla diğer alakadar-
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin ve 
~aklarını ve hususile faiz ve masa-
fe dair olan iddialarını ilan tarihin· 

-~. . .- '.\ 

/.ALGOPAN . 
~ 
' .. 

"'.· 

....... 

' . . . 
._,· ·· ,1 

Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değİfmez. 
Nezleye, soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, diş ağrılarına se
nelerdenber i tecrübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

ALGOPAN her ec:zanede bulunur. ı 
is"'i e ve mnt"kası"n dilrluw+. 

'\ .. .. . _ . .- • ~;· - -~t.i.\~r·.:..-- .:. .: i ··.· ırt .. . _ .. _ ... · ~... · ~ ·-~..:-:· :-: - -~-. ·~; • ·. · • 

.......................................... ... 
Yüksek musiki heveskarlarının arzuları 
üzerine bu kere Bayramın birinci gilııün-

den iti~aren B·ıMEN ŞEN ri~ase 
Bestekar ı ı tmde 

ALATURKA SAZ HEYETiNi 
Beyoğlunda lstiklAl Caddesinde 

BE:L E R OTELİ 
salonunda saat 18 den itibaren her gece dinliyeceksiniz. Düğün. 

v: .~ ... """<ıir ziyafetler için otelimizin IUks salonları Alaturlrn •·e Ali'· 

franga musiki takımları ile beraber kiralanır. <len itiharen 20 gün içinde evrakı müs 1 

">itelerile birlikte dairemize bildirme-!------------
leri lazrmdır. Aksi takdirde hakhrı • 

tapu sicillerile sabit oımıyanJar satıe BUtün Arkadaslarmız "LONDRA,, 
1 b~:~!n~:::~~az~~::~~~na::~!;a~a~~r VAR YETE Sa fonunda dır Koşunuz 
teyE'nlerin bu işe ait 936-2621 No. iu ... 

dosya irae ve izahat verilP.ceği gi!Ji MASA ALJN1Z ÇU~.N'*" U ? _. 
miiddctik anuniyesi zarfında d•ıiremi - n . ! 
7.e v~ divanhaneye asılacak olan arık YENi ARTiSTLER arttırma şartnam~sini okuya.bilecekle I 
ri ilan olunur. (2567) 

1 

Fatih l crasmdan:SalahaddininHa
1 PARISTEN - KINQ .. YJLDlZI 

tiçt vt kefili Hamdi hakkında istih· 1 
Sal eylediği ilamla cerrahpaşada Şeb G E L M ş T 1 R 
hülharam sokağında Çavuş zadede Telefon: 

40227 25 No. lı kulbenin tahliyesine dair 
3 gün bayram münasebetile 17 den 20 ye kadar yaptığı: i~ra takibi Uzerine müstecir 

:: i::aç~~~c::;~~:;:::~:~ 1 MA Ti NE Tek mil VA RVETE 
g~hı:nın meçhuliyetine binaen tebliğ p R Q G R A M J 
edilmemiş oldıığunda.n 20 gün mUd · 
detıe U§.nen tebliğat icrasına karar 
verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 
mezkür zarfında tahliye ve teslim et 
nıez ise ilam htikmU zorla edileceği 
ve icra iflas k8Jlununun 26 mcı me.d 
desin.deki yazılı diğer hükümlerin de 
tatbik edileceği ilft.n olunur. 

Belediye Sular idaresinden : 
Kış mevsim.inde su satlerinin dondan kırılma tehlikesi vardır. Bunun 

önüne geçmek ve yok yere tamir parası vermemek için tedbir alınması 
hususuna sayın abonelerin dikkati celbolunur. C8162l 

JL'.AN 
1911 sayılı 15,12,1936 tarihli almıf 

olduğum pastmna.. bamya ihracat ve 
sikamı bundan böyle ihracat işleri ile 
uğraşamryacağımdan iptal ettirdiği 
mi nan. ed.rim. 

Balıkpazannda Taşçılarda pastır· 

ma. ve bamya tUccan H. Art1n 
Tavityan 

1 L A N 
20 şubat 1938 tarihine kadar meıi 

(.)lnıak Uzere 1 mart 1920 tarihinde ı 

ııkteylemiş olduğu bir mukavelena .. 
me ile elyevm Türk (Sabık Majik) 
sinemasını ve Maksim barıru ve mUt 
~militmı kiralamağa salahiyettar 
ve İstanbul ticaret ve sanayi odasın
da 2159 sicil numarasında mukayyet 
ve Beyoğlu semtinde Sıraserviler ma 
hallesinde 36-38 numaralı mahalli i· 

kametgab.ı ticari ittihaz eden (Ma
jik sineması film Türk anonim şir
keti) ünvani ticarisini ha.iz şirketin 
20 şubat 1938 tarihinden sonra mez
klır mülkü kiralamağa salB.hiyeti ol
mıyacağı ilan olunur. 

Mezkür mUJkU kira!amağa veya 
satın almağa talip olanların 44425 e 
telefon etmeleri. 

. 
Yeniköy Sulh Hakimliğinden: Ana 

lo uhisarında Gökeuda bakkal Alinin 
ıanmda mukim Cevide ve Zehı·aya 
stinyede mukim Şafi tarafından a
eyhinize ikame eylediği 937-1 No. lu 
losya ile izalei şüyuu davasından do 
ayı yapılan duruşmada: Yukardaki 
kametgahınızı terkedip bir semti 
neçhule gittiğiniz namınıza gönderi· 
len celpnamedeki mübaşir meşruha
tından ve polis tahkikntile anlaşılmış 
'>lmakla Hanen tebligat icrasına ka
"ttrr verilmiş ve muhakemede 6-1-938 
perşembe günü saat 10,30 za talik 
•dilmiş olduğundan mezkur gürıde 

"l"lahkemede ha:ı:ır bulunmanı?. tı:ıhlığ 

'Uakamme. kaim olmak üzere ilan o· 
'unur .. (2558) 

Sultanahmet 5 inci Sulh 'iukutt 
Ha.kimliğinden: İstanbul Büyük Val
ie hanında üst kat 70 numımıda mu
kim iken ölen NasruPah oğlu Pdehmet 
Alide alacağı olanların ve munıailey 
he borçlu bulunanların işbu n:lndnn 
bir ray ve mirascılarının da 3 sy 
içinde vesikalariyle mahlremeruize 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

ı 2!1",fi l 
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Gri pi ve 
Ağrıları en k'olay 
En çabuk, en ucuz 

Geçirmenin l ek Çare~: 

o o 
o o 

Kaseleri 

Kullanmaktır. 
Hava deijişiklikleri ve rüzgar cereyanları, bizi daima grip ve 
nezle ile baŞ, romatiz~a. mafsal ve sinir ağrılarına maruz bı· 

rakmaktadır. 

Hemen alacağınız bir kaşe "Gripin" grip ve nezleyi derhal iza· 
,e eder. Ağrtlarınızın sür'atle geçtiğini, vücudün yavaş yavaş 

'!ski sıhhat ve ·sağlamlcğını bulduğunu gö~ürsü.nüz. 

G R i Pi N KA~ ............. ELERi 
1 G r p, ne2: e, bronş· t, baş, d- ş, romat zma, nevra'j , kırık . ık ve tekm ı l ağrı.arın yegane devasıdar 1 

1 üzumunda Q"Ünrle 3 k::ısP ahn::ı bilir. T akl1t1Pr1nclP.n s::ık1nınız. Her yerde ısrarla GRlPfN istPvtniz . 

....----· 18 Prc.fesörün----1111 "'E RYi M'' 
BiR KASE 

N.EOK.ALMiNA 
GUzell.k şayanıdikkat 

Hakkında t vsiyelerını 

Pek mühim okuyunuz. 

Iı• D tH~ftt..7 ~AMl ., 
1 Bakteriyoloji Laboratuarr 

.. • • 1 Umumi kan tahlilatı frengı 
ı'rofesorler dıyor kı: VOG henüz dünyada emsali görülme- a noktai nazanndan (Wassf>rman 

.nit en son usullerle yapıhnıt yağ.sız ve yağlı VOG KREMİ- ve KahD teamülleri l kan kUrey 

DıR B k · "ld' · .. . • vatı ı.aydması Tifo ve ısıtma 
. u remı cı mızde tecrube ed:nız; nasıl? hastahkla1.rı teşhisi. idrar, bal 

Cildinizin sol tarafına daiına kullandığınız bir kremi aü- ~am. cerahat, kazurat ve su tah· 
rünüz. matı. OJtra mikro~kopi, husus1 

aşılar istihzan Kanda Dre, şe 
SAC TARAFINA da Avrupa ve Amerikada 138 milyon l{er. KlorUr Kollesterin miktıır 

Bayanın kullandığı VOG kremin: sürünüz, üç hafta zarfında hırmm tavini. Divanyoln Nn 113 

cildinizin sağ tarafı bariz bir şekilde güzelleştiğini, hiçbir le- Tel 
209

Rl 1 
ke kalmadığım ve 10 ~ ene daha genç göründüğünü görecek-
sin· z. VOG krem ve pudrası memleketimize gelmi•tir. Bu- Her banyodan sonra saçıruz 
günden itibaren tecrübe yapınız. Maruf bütün mağazalarda 
bulunur . .............................................. 

........................................... 
SiRKETi HAYRiYEDEN: , 
Bayramın ikinci Pazar günü müstesna olmak üzere adi gün

ler tarif esi tatb:k edilecek ve yalnız o gün Köprünün son pos· 
taları: 182 ve 184 numaralı aeferleri 25 er ve 188 numaralı 
aefer de 15 dakika sonra yapılacaktır. 

~ ........................................... ., 
BU ŞEKLE GiRERSE 

Briyntin Pertev 
OJllar1 oü.z.P.Jt.ıneyj teıuin "'°~r. 

3R 1F- • Ol-\~ Vt 

ARTR1 TıZM e 
BUT UN 

u , ~ '""'\:3 t"( , L-1-\ re 9 t~ c:. \/ t"'\.A LJ 1 

ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
AGRILARt D1ND1 RıR 

<;AGLAYAN GAZiNOsu--, 
BAYRAM MÜNASEBETi LE 

Mısır film yıldızı 

T AHiYE MUHAMMED'ir 
En yeni programı. Ayrıca: 

, 

Baqan f':1 U A l l A . 
- Memleketin en yüksek musıkı arkadaşlarının refakatile. Tel. 40335 

Zührevi ve cilt hastalıkları ' 1 

D• Hayri Ömeı 1 

>ğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 
,~rşısında No 133 relt>ton 43~~-


