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BAŞ MU HAR R I R 1: AHMET EM 1 N YALMAN 

-,-r~,;c;_rc",_r_.: .. YE N t Ç O C U K 
ANSiKLOPEDiSi 
Bu kuponlan loplayµıız 10 kupo 
na l(artı Yeni Çocuk Anıiklope
diıini 7 Vı kUru,a alabilirıiniz. 

iT ALYA, INGiLTEREYi TEMiN ETTi 
ı· 

ATATÜRK 
ANKARA 

HALKEVINDE 

1 Müdahale Sistemine· !~~ispanya Kontrolü Başlarken Ademi 
Muhalefet 

1 

Etmiyecek V 
Fakat ltalqan Bah-

Ankara. 26 (TAN) - Rei

sicümhur Atatürk, bu gece 
Ankara Halkevinde tertip e
dilen Uludağ toplantısını yük

sek huzurlariyle ••reflendir

diler. 

1 riyelileri Tarafından 

Tanca Limanına Bir 
Taarruz Yavıidı. 

Belgrat 
Siyasi 
Anlasması 

Londra, 26 (TAN) •• ltalyanın ispanya meselesi karıısında takınmıJ olduğu son 
vaziyet üzerine hasıl olan enditeler durgunluk devresine girmİJ bulunuyor. Son 
dakikada anlatılan ıudur ki: Fransanın lngiltere nezdindeki teıebbüsü, gönüllü 
meselesini Milletler Cemiyetine havale için değil, bilakis Ademi Müdahale Komi· 
tesinin bu husustaki vazifesinin teyidi içindir. ispanya sahilferinin kontrolü bir· 
kaç gün içinde kat'i ıekilde baıhyacaktır. Komite mesaisine devam ediyor. Kon· 
trol iıinde Fransa ile lngiltere tam anlaımıı ıekiJde hareket edeceklerdir. Fakat 
ispanya hükumetinin, kontrol itine ltalyanın müdahale edeceği hakkında vermiJ 
olduğu nota zihinleri bul andırmıı bulunmaktadır • 

, 
Alımef Emin YALMAN 

A kdenizin garp kıyılarında 
kara bulutlar toplandığı 

bir ıırada, iki Adriyatik devleti 
samımı bir ıiyaai anlatmıya 

-.armıtlardır. 
Bu iki vaziyet arasında bir müna. 

aebet aramM< ilk nazarda hatıra ge. 
lir. Fakat bu yolda bir düşünce tama
ıniyle yanlıştır. Arada mutlaka bir 
münasebet aruıak lazım gelirse şunu 
diyebiliriz ki Doktor Stoyadinoviç • 
lfont Civıuın mülika.tı .;~ı bir aıilh 
fiUU1"'~ .DU.. ı~gıa, -~P~• .19~ -

rinden dolayı, bedbinlerin ihtimal \'er. 
diği gibi, A v.rupa ıulhtiniln tehlike. 
)'e dilşmiyeceğini ve fena imkanların 
önUne geçileceğini ümit ettirecek bir 
eebeptir. 

Akdeniroe alikMı olan memleket
lerle İtalya arasındaki gerginlik ve 
emniyetsizlik, devamlı iktısadi müna
eebetler kurulmasına ve huzur ve em. 
niyetin temin ettiği nimetlerden lati. 
fade edilmesine bir engeldi. En evvel 
lngiltere hükumeti ltalyaya dostça el 
uzattı ve gerginliği yoketmek m11k-
1adiyle centilmence bir anlqmıya 
\'ardı, 

Japonyanın Ankara El~iıi 
M. Tofinkio 

Japon 
Sefiriyle 
Konustuk , 

Yakında Bir Ticaret 

Muahedesi imza 
Edilecek 

. 
Hükumetin Notası 

Valenıiya, 26 (A.A.) - Kabinenin dünkü toplantıunın aonun- Cebelüttarıkta lngiliz mıntaka sının /ngiliz kuvvetleri tarafın-
dan tedbirler alındığını g öıteren yeni lotoğrallarclan da hükumet, bu ayın 22 ıinde lngiltereye vermit olduğu notayı 

gazetelere tevdi etmİftİr. Bu notada ezcümle fÖyle denilmekte
dir: 

"lıpanyanın metru ve kanuni hükumeti, lapanya hükUmetinin 
elinde bulunan aahillerin bilhaaaa aıilere caauılukla ve hatta te
cavüzlerle yardım etmekte olan İtalyan harp gemileri tarafından 
kontrol edilmesinin tefkil edeceği kanuni redaeti resmen ve ale
nen protesto eder. İspanyol hükümeti, hükumranlık hukukunu 
muhafaza için elinden ıeleni yapmıya kat'i surette azmetmİftİr. 
Hükum~t. tevellüt edecek netayiçten mütevellit mea'uliyetleri 
reddeder ve Ademi Müdahale Komitesi itlerinin sürüklenip git· 

meıinin ihtilafın sirayet daireıini tevıi etmek gibi bir netice ver· · 
ın,. .. : •• :;•tinli.- toavellüt edecek tehlikeve nazarı dikkati celbeyler.,, 

Htsriaa l•P9117•Wilıimııetinin diledifi ıibi aiJih ve mühimmat 
tedarik edecejini ve bayrajını taııyan ıemilerin kontrole tabi 
olmasına razı oJmıyacaiını anlatmaktadır. 

Tancada Bir Tecavüz 

Tanca, 26 (A.A.) - Dün saat 16,30 da 30 kadar İtalyan 
bahriyelisi Demo Eracia ismindeki İspanyol gazetesinin işgal 
ettiği binaya hücum ederek camlan ve çerçeveleri indinnişleı
dir. Bahriyelilerden biri yaralanmıştır. İspanyol posta ve tel
graf binasına da birkaç kere ateş edilmiştir. Şehirde büyük bir 
heyecan hüküm sürmektedir. Dükkanlar kaparunıştır. 

ltalyanın Teminatı 

Bel9rat Muahedesi 
Eski Anlaşmalara 
Tesir Etmiyecek 

Berlin, Bükreı, Viyana 
Macaristan Beğenmedi 

Memnun, 

Belgrat, 26 (TAN) - Burada İtalya Hariciye Nazın Kont 
Ciano ile Yugoslavya Başvekili Dr. B. Stoyadinoviç arasında 

imzalanan siyasi anlaşmadan sonra bir de iktısadi mukavele im. 
zalanmıştır. B. Stoyadinoviç tarafından Kont Ciano şerefine veri
len ziyafette Başvekil, siyasi anlaşmanın hiçbir devletin menfaa. 
tine müteveccih olmadığını sarahatle söylemiş, Kont Ciano da 
verdiği cevapta bu anlaşmanın sulh eserini takviye edeceğini ve 
umumi bir anlaşmıya temel olacağını beyan etmiştir. Misafir Na. 
zır yarın Romaya dönecektir. 

Dahiliye Vekili 
An karada 

Ankara, 26 (TAN) - Dahiliye 

Belgrat, 26 (A.A.) - Havas A· 
jansı muhabirinden: 

Siyasi mahafllin kanaatine gö
re, ftaJyan • Yugo lav anJaşmaJa. 
n mütekahU ta\'lzlere istinat et. 
nıektedir. 

Londra, 26 (TAN) - Uıpanyaya ademi müdahale sisteminin yıkılmak . 
tan kurtulduğunu gösteren alametler vardır. Ingiliz gazeteleri Italyaya 
karşı hUcıumlarmı durdurmuşlardır. Bunun hükumetin tazyiki ile olduğu 
sanılıyor Anl~ılan lngiltere hükumeti, ltalyayı tatmin arzusundadır. Bu
radaki ltalya büyük elçisi M. Grandi, Italyanrn ademi müdahele prensibi
ne aykın hareket etmiyeceği hakkında hükfunete teminat vermiştir. Fa.. 
kat ispanyadaki gönüllülerin geri çağırılınası meselesi aynca müzakere 
edilecektir. [ Arkası Sa 10 Sü 5 de J 1 

Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri B., 
Şükrü Kaya, yann sabah şehrimizde 
bulunacaktır. 

İtalyanın kaUU1C1: 
1 - Habeşistan impa.ratorlulu

nun tanınması. 

Arka.dan Doktor Tevfik RüştU A
ru Milanoda Kont Çiyano ile görüş
til. Bu millakat sırasında Doktor A .. 
:ras, Balkan konseyi reisi sıfatını da 
haizdi. Milano milli.katı yalnız mem.. 
leketimizle ltalya arasında değil, Bal. 
ka.n Birliği ile İtalya arasında dostluk 
münasebetleri ve huzur ve emniyet 
duygulan kurulması bakımından gü-
Jııel bir adımdı. Japonyanm yeni Ankara Büyük ----------------------------------------

2 - l'ugoslu·yarun Roma eko. 
nomlk anlaşmalarına kısmen lJti. 
bakı. ÜçüncU adnn da Yugoslavya ile 1- Elçisi M. Toşinkio, birkaç gün önce 

Wya arasında daha mUsbet bir dost.. Ci.imhurreisimize itimat mektubunu 
luk uha.sma girilmiş olmıun, Akdeniz takdim etmişti. Japon Bü)iik Elçisi 
IUlhU hesabına memnuniyetle kar§r.. dün şehrimize gelmif ve "TAN,, mu. 
la.nacak bir hldisedir. habirini kabul ederek muhtelif Riya_ 
Y~06lavya ile İtalya biribirine si meseleler üzerinde §U beyanatta 

karşı kayrt.ııız kalamıyacM< iki mem- bulunmuştur: 
~ekettir. Kara hudutları ~ok kirift "- Türkiye ile Japonya arasında... 
bir ı,ekildedir. Adriyatiğin iki sahi • ki münasebat. çok doı:ıtanedir. Sizin 
!inde, memleketlerinin boylu boyun. de bildiğiniz gibi, Boğazlara ait mu. 
ca kar'1 komşudurlar. Biri ham ma<L kavele. Japon meclisi tarafmdan tas
de yetiştiren, drşandan mamul eşya dik edilmiş, S. M. İmparatorun da 
alan, diğeri ekmeğini kısmen dışarı- tasdikinden geçmiştir. 
dan tedarik eden ve mamul eşyasına TORK _ JAPO:-: 
rnfrşte.ri istiyen iici komşunun istik- TİCARET Al\'LAŞM.Asr 
ra.rsızhk ve emniyetsi1.lik içinde yaşa.. 
ması iki taraf için de zarardr. Bir müddettenbcri devam etmekte 

bulunan Tilrk - Japon ticaret anlaş_ 
Rapa/lodan beri mıuq mU7.akereleri hayli ilerlem~tir. 

A radaki menfaat ihtillflanna BütUn esaslar fi1,erinde anlaşılmıştrr. 
rağmen, 2 Şubat 1921 tari. Mukavelenamenln bir iki haftaya ka

binde Rapallo muahedesi imzalanmı" dar tasdik edilme.qi kuvvetle muhte. 
ve böylece dostluk mUnMebetlerini meldir. 
temin edecek bir uzla-şmrya varılmak Memlekettnire i'k defa ~,.liyorum. 
istenmişti. Fakat maksat bir türlü Ankara, pek ktsa bir zamanda yep ye 
tahakkuk edememişti. Çünkü Fium ni olarak vücuda getirilmiş bir şehir. 
Berbest mıntakamım süpheli vaziyeti dir. Orada kabil olduğıundan çok da
\'e Baroş lima.nile deltasının Rapallo ha f!Wa ~alrşılmış, o nisbette de mu. 
:muahedesine bağlı gizli mektubunda- vaffakivet. kazanrlmışhr. 
)d vade rağmen, Yugoslavyaya veril- Biz. Japonlar. Tilrldyenin ilPrl ha. 
ınemesi buna engel olmuştu. reketlerini bilYfk ~ sempati ile kar-

17 Mart 1922 de ltalya Fium me. ar ve bunların ne''&üviik müşküller 
~leeinl açrktan açığa ilhak .,eklinde, 'nde vü getirildijini bir ı=okla. 
bl rt.R.ra.flı olarak halletti. Fakat der- dM ~ lay A nz. Çünkü. 
hal Yugoslavya ile müzakerelere gi. ponya. d'a: ında 

(Arlaun Sa. 10 Stl. 1 de) 1 'tr 
, 

WOPAÇANLf ·-~ 
EBA M~S LIM 

YENi TEFRI KAMIZ 
BUGÜN BASLADI 

"Kerbelô faciası,, nı onun kadar müthif 

kanlı maceralar takip etti. Büyük Türk 

"HORASAHLI EBA MÜSLiM,, in yaıathğı 

cinayetler, 

kahramanı 

müthif ma-

ceralar bugünden itibaren "Ziya Şakir,, in cevval kale· 

mile "T AH" sütunlarında okuyuculara sunulmaktadır. 

"Kerbelô faciası,, nı takip eden bu kanlı hôdiseler siıi 

sonuna kadar merakla sürükliyecektir. 

Lutfen Dokuzuncu Sayfamızı Açın~z. -

3 - Arnavutluk m~eJesl anlq.. 
mada mevzuu bahstdUmediğine 

J,töre, Am8\'utluk statükosunun 
zlmnen tanmmıun. 

4 - Başk-a bir de\'.letle lhtfilt 
halinde Yugosla\'yanm bltaraflı. 
ğr. . 

YnJ:Mlavyanm kazancı: 
1 - YuJto!'lav kara n deııls 

hodutlannın garantte;I. 
2 - İtaJyanm tethİı,çt hrrva.tla. 

ra miizaherett~n \-azg~eceği te
minatı. 

3 - htri:ra "e Göri_çec)eld Slo
v~ akalliyetıere daha iyi muame. 

(Devamı Sa. 10. Sil. 2 de)1 

Münhal 
Meb'usluk 
Namzetleri 

Ankara, 26 (A.A) - Kayseri Say 
lavı SUJeyman Demirezenden boşalan 
Kayseri saylavhğına Maliye Müste • 
şan Faik Baysal ve Nuri Conkerdeıı 
boşalan Gaziantep saylavlığına Harl 
ciye Vekaleti Genel Sekreteri Numan 
Ri!at Menemenci oğlu Parti Genba, 
kurunca Parti namzedi olarak onay. 
!anmışlardır. Saym seçicilere bildirir 
ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel Başkan Vekili 
İsmet !nönU 
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iÇKi .SARFIY A Ti BiR MiSLi ARTTI 
CENUP Japonlar.100 

UDUD.UNDA Bin Ton Tuz 
No. 50 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Akçakalede Çiy Köfte 
Ve Lahmı Acin! 

Alacaklar . , 
Jşpon tuz fabrikaları mümessille. 

ri, İnhisarlar İdaresiyle yaptıkları te. 
maslarda her sene asgari olarak mem 
leketimizden 100 bin ton tuz ·aıacak
larmı bildirmişlerdir. lzmirdeki Ça-

Akçakaleye giriyoruz.. · köfte, koyun etinin sininİiz tarafın • maltı tuzlalarında fazla istfhsalat ya
Buraya niçin Akçakale demişler? .. dan yapılır, et kıyılmaz, ha.vanda dö- pılabilmesi için yeni tesisat yapılma. 

Acaba beyaz badanalı bir kulesi oldu vülür. Macun haline getirilir, sonra sma lüzum görülmüş ve i.dare yüz bin 
ğu için mi? .. Bu küçücük kule şüphe içine, bir miktar bulgur, krrmrzı bi _ ·lira sarfiyle yeni. bir kuvvei ,nuhar. 
yok \\.i Cenubun kalesidir. Fakat neye ber, maydanoz, Q.oğranmış soğan ko. ri~e ~antrah tesi setm.iye karar :er. 
yarar? Bunu pek bilemem! nur ve sonra köfte haline sokulduk _ mıştır. Tuzlada yem kurulan ınce 

Akçakaleyi ResUlaynden biraz fark tan sonra afiyetle tcnavül edilir... tuz fabrikası günde 40 ton mutfak ve 
h buldum. Hiç olmazsa., bir çarşısı var. İşte kçakalede, biz de aç karnına 1.0 ton sof:a tuzu. çıkarma~tadır. !:1-
Serlddoryan sigarası ar~rsa bulu • bu çiy köfte ile yemeğe başladık. Köf tıya~ a:.ttıgı :ak?ırde ~u mıktar yuz
nuyor. Fakat bugün nedense kibriti telerl )'!Ufka ekmeğine sardık ve yut. tona yukseltilebileoektır . 
kalmamış .. Elbette yakında. o da ge- tuk. Ne yalan söyliyeyim. Çok nefis 
lir, eksikleri tamam olur.. bir şeydi... 

Akçakalade evler yine o evvelki ya Sıra Lahmı • acına gelmişti. Lah-
zımda anlattığım g{bi umumuyetle yu mı • acinin ash, ·"Lahm be acin" ya
murtavari.. Fakat içlerinde dört ni hamurlu etmiş. Sonradan dilde ezi
köşe mek'ap biçimi olanlar da var. le ezile Lahmı. acin olmuş. 
Bu, tarzı mimaride mUnhaniden hat· Size şimdi de kısaca bundan bahse
tı müstakime doğru bir teki.mülü üa deyim: Sıcak yuvarlak bir pide alı _ 
de ediyor. nız üzerine biraz soğal).lı biberli, yağ. 
Şehri dolaşıyoruz ... Burasını dolaş lı kıyma sürUnUz. Lahmi • acini elde 

mak için beş dakika, hadi bilemedi - edersiniz. • 
niz on dakika kafidir. La.hmi - acini bUktip kıvırıp öyle 

Çok küçlik, mini minicik bir Akça- yemeli. tşte o zaman bir sandviçten 
kale... farksız oluyor. 

Işin doğrusu, hudut çizilirken ars. Urfa kebabına gelince. Bu bizim bil 
lan payı karşıda kalmış ve bize şeh- diğimiz pideli kebaptır. Yalınz pidesi 
rin bir cüzüferdi isabet etmiş... boldur. Ve yoğurt yerine domates sal 
Hani büyük incir ağaçlan vardır. çası konmuş, pideleri baklava bakla. 
Köklerinin biraz ilerisinden ufak fi . va kesilmiştir. Bu kebap Cenupta çok 
lizler fışkırır. lşte Akçakale bu filiz- revaçtadır. Salçasında ufak tefek de
lere benziyor. Asıl büyük kök karşı ğişikliklerle, kimi yerde, Urfa, kimi 
da hududun öbür tarafında kalmış. yerde· Kilis, kimi yerde Diyanbekir 

Kasabanın o bembeyaz kulesine tır- kebabı ismini alır. Pideli Eyüp ke· 
manmca, karşıyı daha iyi görüyorsu- 1 babını her yer kendi ismiyle benimse· 
nuz. miştir. 

Tclebyaz hakikaten bUyUk bir şe • Baklavadan ve plavdan bahsetml . 
hir. Ağaçlıklar arasında kırmız.ı dam- yeceğim. Çünkü onlar bizim mut . 
!arım farkediyorsunuz. Kerpiçle ki. fağımızla Cenup mutfağ ıaraşında 
re.mit izdivaç etm4'. Binalar, topar- mUşterektir. 

la.k esmer topraktan akelini değiştir- Oh karnımız ne kadar da iyi doy
miş te onun yerin~ medeni bir serpuş du .. Şimdı çıkıp şu karşıki Telebyaz 
giymiş.. hakkında biraz malUmat toplıyayım: 

Kasaba bir sırttan ~ağı sarkıyor, Telebyazın 2800 nUfus uvardır. Bu 
ve ondan sonra uzun bir yol halinde nun 600 u Ermeni, 1700 il Süryani 
Akçakaleye doğru akıyor.. 500 il KUrttUr. 600, 1700 daha ne e. 

Telebya.z kuleden bakılınca şehir, der? 2.300 değilmi. 500 Kürdü de bu
bu incecik yolu ve ağaçlardan peroka na katın etti mi 2800! .• Allah allah bu 
ıile arkasını dörunü!Ş bir Çinli kafası Suriye şehrinde Arnplar ne oldu? .. 
na ne kadar da çok benziyor. Hiç Arap yok mıu burada? .. 

Yol iyioe MrSmış. Karnımız a.ç.. Evet Telebya7,da yerli olarak hiç 
Vaktiyle Akçakaleye geleceğimizi ha- Arap yoktur. Arap diye gr.çinenlerin 
ber verdiğimiz için bize güzel yemek- hemen hepsi KUrttlir. 
ler hazırlamışlar. Şimdi bu yemeği an Buna rağmen 'Telebyazda 32 mani
latmaya başladığım zaman sakın ba- faturacı, 3 kasap, 3 eskici, 2 kundura. 
na: er, 3 demirci, 2 tenekeci, 1 marangoz, 
- Yediğin içtiğin senin olsun, bize 2 bakkal, bir terzi vardır. 
gördüğünü a.nlat demeyin! Çünkli ye Demek Telebyaz halkı 32 manifa. 

mekte de sade tattığım değil, gördü. turacı mağazasından satın aldığı ipek 
ğUm şeyler var. lileri, yUnlüleri, pamukluları bu bir 

Bir defa bunların yemekleri bizim tek terzide diktiriyor. Bu terzinin 
tehirde yediğimiz yemeklerden ta • her halde işten başını kaldırmaması 
mamile başkadır. Burada şehirdekin-
den tamam.ile değişik bir mutfak ha
kimdir. Cenup hududunu gezmiyen • 
ler bu mutfağı bilmezler: 

Size yemeğimizin listesini söyliye
yhn: 

Çiy köfte, Labmı-acm, Urfa keba.. 
bı, plav, ve baklava ... 

Evvela çiy köfteyi anlatayım: Çiy 
köfte çiy etten yapılır .. V,e galiba "çiy 
yemedim ki karnını ağrısın" darbı· 

lazım! 

Fakat öğrendiklerim blisblitün bu 
tahminin aksine çıktı. Terzi, dtikka -

nmda sinek avlamaktadır. Kendi sö
kUğUnU dikmek için bol bol vakti var 

dır. Çünkli terziye kimse gelip te di. 

kiş diktirmez!.. 

O halde 32 manifatura mağazası -
nın hikmeti vücudu?. 

Kaçakçılık! .. 
meselinin ne kadar b~ olduğunu is • Telebyaz hakikaten büyük bir ka -
bat için icat edilmigtir. ÇUnkü bu çiy 

çak deposudur. Burada bunun kaçak. 
köfteyi yiyenin kat'iyen karnı ağrı - çıhkta ne mlihim bir rol Öynadığıpı 
maz. Başkasını bilmem fakat benim 
ağnmadı ... 

Türkçede bir göz dalı& \'ardtr: 

size isbat etmek için depolardaki ser 

mayeleri birer birer sayıp dökmek-

"- Hatır için çiy tavuk yenir!,, ten başka çare yoktur. 
derler. Sade hatır için değil, insan aç Bu depo sahiplerinin kim oldukları. 
olduğu zaman da çiy et yiyebilir. nı, işledikleri malları, bu işe yatırdık 

Ben çiy eti Avnıpada da yemiştim. lan sermayeleri göıiirseniz, mühim 
Frenklerin file Ameriken dedikleri bir kaçakçı merkezinin bütün mak'aniz 
bir nevi yemekleri vardır. OkUz eti - masını da elle tutulur, bir halde an
nin sinirsiz tarafından alırlar, bunu lamış olursunuz. 
et makinesile değil elle kıyarlar -
Çünkü et makinesi deveranla hararet 
yapar ve eti pişirir, lezzetini bozarmış 
eonra bunun içine miktan ki.fi, zeytin 
yağı, yumurta Ba.nsı, tuz, biber, İngi
liz 605U, sirke velhasıl bUtUn baharlı 
eeyler konur, kanştınlır, ve lfiyetle 
tenavül buyurulurdu .. 

Fakat !renklerin file Ameriken'i 
ne, Cenubun eğer tabir . caizse, "file 
rll.neyi" olan çiy köfte arumda esa11h 

Yolcu Salonu 
için Anlaşma 

Liman İdaresinin Galatada yaptı
racağı yeni yolcu salonu hakkında 
Belediye ile Liman idaresi mutabık 
kalmışlardır. Hazırlanan harita Şe. 
hir Meclisince tetkik ve tasdik edil 
dikten sonra esas çalışmalara başla .. 

bir fark yoktur. Yalnız burada çiy nacaktır . 

Hamallık 

Kısım Kısım 

Kaldırılacak 
Sırt hamallığının kaldmlması etra. 

fmda hazırlanan proje, Meclisin nL 
san devresinde müzakere edilecek ve 
kısım kısım tatbik.ıne başlanacaktır. 
Bu takdirde seyyar satıcıların bil -
hassa iki, üç tekerlekli arabalarla iş 
yapacakları muhakkakt1r . 

Bunu göwnUnde bulunduran Be
lediye, nakil vasrtalarmdan Belediye
nin almakta olduğu harç tarif e.c;inİ 
değiştinniye karar verimiştir. Yeni 
hazırlanan tarife nisande Şehir Mec
lisine verilecektir. 

Yeni tarife ile mevcut resimlerden 
bazılan -azaltılmakta, bazılan çoğal

trlmakta ve Uç tekerlekli arabalar L 
çin de yeniden resim ihdas edilmekte. 
dir . 

Ziirkk11_ş11nda 
750 kız Üqe 

Tlirk Hava Kurumu İstanbul şube. 
si namına Şakir Hazım tarafından 

Jün İstanbul kız lisesinde havacılık 
hakkında bir konferans verilmiştir. 
Konferansta bulunan yedi yüz elli kız 
talebe, Türkkuşuna uçucu üye olmı. 
ya karar vermişlerdir. Dün saat 17 
de de Galatasaray lisesinde ayni mev. 
zu üzerinde bir konferans verilmiş -
tir. 

Balkan Konseyine 
Giden Murahhaslar 
Atinada toplanan Balkan ekonomi 

konseyi dün son toplantısını yapmış 
ve dağılmıtşrr. Konseye iştirak eden 
azala.rnmz. yann sabah Pireden Ji_ 
manımıza gelecek olan Rody veya 
Colonya vapuriyle şehrimize dönecek 
terdir . 

Bu Seneki 
Festival 
Eğlencesi 

Belediye bu yaz yine bir İstanbul 
sezonu tertip etmiye karar vermiştir. 
Ancak bu yılki sezonun geçen iki yıL 
dakinden alman tecrübelere göre da.. 
ha eğlenceli ve daha iyi geçmeei i
çin çalışmaktadır. Bundan başka bu 
yılki sezona Balkanlılardan maada 
Macar, Sovyet ve Suriyeliler gibi ci
var memleketlerin de daveti karar
laştırılmıştır. Bu işleri tanzim etme« 
üzere seçilen festival komitesi dün 
de Belediye reis muavini Ekremin bq 
kanlığında toplanmıştır. Komite dün. 
kil toplantısında bilhassa sezonun 
spor haftasiyle meşgul olmuş ve bu 
arada Boğaziçi ya~ma ehemmiyet 
verilmiştir. Bu yanşa sahil vili.yeL 
!erimizin hepsinden yüzücü çağınl. 
ması muvafık görUlmUştür. İstanbul 
sezonu ve festival için propaganda 
yapmak üzere ecnebi memleketlere 
bilroşUrler gmıderllmesi kararlaştmı. 
mıştır. Bu büroşürler için bir miisa
baka açılacaktır. 

Komite gelecek toplantlsmda. tL 
yatro ve musiki feetivaliyle uğrqa.. 
caktır. 

Şarap satışında 
yüzde yüz bir 

artma görülüyor 
I• nhisarlar İdaresinin 936 • 93 7 seneleri 

için hazırladığı yedi aylık istatistiklere 

göre, idarenin varidatı geçen seneye nisbetle 

mühim miktarda artmaktadır. Geçen sene tta· 
ziranından 937 Kanunuevvel sonuna kadar ye
di aylık varidat evvelki senenin ayni aylarına 
nazaran 1,844,000 lira fazladır. 

Kanunusaniden bugüne kadarki satışlarda da bil 
fazlalık daha ziyade artmıştır. Son i'edi ay içinde 
bilhassa şarap satışlarında evvelki seneye nisbetle 
yilzde yüz fazlalık vardır. Bu artma, fiyatlarda ya.. 
pılan tenzilattan ileri gelmiştir. Ayrıca blitiln ınad. 
deelrin satışları evvelki seneye nisbetle hissedilir de
reecde artmıştır. 

ALTMIŞ MİLYON GELİR 

İdarenin 'son yedi aylık varidat yekunu 34.987.00o 
llradrr. Bu yekunun hazirana kadar 60 milyonu ge
çeği tahmin edilmektedir. Hazırlanan istatistiğe gö
re, varidatın maddelere taksimi şöyledir: Son yedi 
ay içinde 7.227.000 kilo tütün satılmış ve bundan 

23,978,000 lira varidat elde edilmiştir. Varidat rııik· 

tarı evvelki seneye nisbetle 1,101.000 lira daha faz .. 
lad.ır. Ayni müddet içinde 163,000,000 kilo olarak 

işte size bahar güneşi altında keyi( çatan bir kU- 3,753,000 liralık tuz satılmıştır. Bunda da evvelki se-
feci. Her zaman küfesini sırtına vuracak değil a!... neye nisbetle 150,000 lira kadar bir artma vardı:t'• 
Bu seferde üstüne çıkmı,, kendini dinlendiriyor. Barut satr,lan da 300,000 liraya kadar artmıştır. 

1 Yine yedi ay içinde 1.246.000 Utre 

Be G e 7 y e d 1 olarak 3.070.000 liralık soma satııııuş 

ı r en c ı er ı n en ~~ ~~:: ::::1::ı~:. da yirıni bin 

Vurup Öldürdüler 
Evvelki gece Fatihte feci bir cinayet işlenmiş, bir mal(il gazi, 

evine davet ettiği bir genç tarafından rakı masası başında öldü

rülmüştür. Hadise şöyle olmuştur: 

RAKI VE ŞARAP SATIŞLAR! 
Asıl mühim fazlalık rakı ve şaraP 

satışlarmdadır. Son yedi ayda sszoOO 
litre olmak üzere 1.579.000 liralık ra.• 
kı satılmıştır. Evvelki seneye nis
betle 200.000 liradan fazla bir artıı 
vardır. Şarap sabşlan ise yüzde yilJ 
derecesinde fazlalaşmıştır. Evvelıd 

zn:;;;~·iı;;~~~i~"~ğ1~·;u~·.~~clki rr;;;;;;;;;;;ı;;;;;-;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;~j="' y;di ;;-içinde bu miktar ı53.000 li. 
rı.ya yükselmiştir. Bunlardan b~& 
likör, konyak ve muhtelif içkilerill 
satışlarında da yükselme görülmÜI • 
tür 

gece rakı iç.mek ve eğlenmek üzere V D • • 
bir genci davet etmiştir Nuri akşam. f'..arar un 
dan masayı hazırlamış, davetlisi de 

~~~nce beraberce aleme başlamışlar. B i' dir iİ d İ 
Sohbet ilerlemiş, vakit gece yansı 

nı aşmış. N1:1rinin refikası ve çocuk
ları diğer bir odada uyumıya gitmiş. 
lerdir. 

Fakat saat tam ikide içki odasında 
müthiş bir gürültü işiterek uyanan 
Nurinin karısı, doğru kocasının bu
lunduğu odaya koşmuş ve Nuriyi ma. 
sa başında muhtelif yerlerinden ya.. 
ralı olduğu halde bitap bir vaziyette 
bulmuştur. 

Hadise, polis ve bekçiler tarafından 
da duvulmuş. yaralı Nuri, yan ölü o
larak -Cerrahpaşa hastanesine kal. 
dınlmış, fakat hiç bir üadesi tesbit 
edilemeden ölmüştür. 

Nurinin davet ettiği ada.m tarafın
dan öldürüldüğü anlaştlmrştır. Çek. 
meceli bir genç olduğu tesbit edilen 
katil. cinayet akabinde heyecanla las. 
tiklerini bırakarak kaçmıştır.' 

Hadisenin tahkikine müddeiumumi 

muavinlerinden ~emal elkoymuş ve 
dün bizzat tahkikatla meşgul olmuş

tur. Hastanede bulunan ceset muaye
ne edilmiş, Nurinin muhtelif yerlerin
den aldriı yedi derin yaranın tesiriy

le iç ve dış nezften öldüğü anlaşılmış.. 
tır. Tahkikat derinleştirilmektedir. 

iskele Tarifelerinde 
Tenzilat Y apddı 

! skeelai olan Belediye ve hususi i. 
dareler tarafından gönderilen tarife. 
Jer, tktısat Vekaletince tetkik edil -
miştir. Veki.let, tarifeleri bir formü -
le bağlamıştır. Muhtelif maddeler 
üzerindeki mururiye resmi yüzde 25 -
75 derecesinde indirilmiştir. Tarüe. 
Vekiller Heyetine gönderilmiştir · 

Ç öplerin imhası için me
deni memleketlerde 

olduğu gibi fırınlar kurulma
sı ınaksadile belediye reisinin 
derhal ecnebi firmalarla te -
masa geçmesi ve fırınlar ya
pılıncıya kadar çöplerin deni
ze dökülmesi hakkındaki hü· 
kôınet kararı dün vali ve be
lediye reisliğine tebliğ edil . 
ıniştir. 

Bu kararların tatbik tarzı
nı görüşmek üzere dün bele· 
diyede bir toplantı yapılmış
tır. Valinin başkanlığında ya
pılan ve saatlerce süren bu 
toplantıya belediye reis mua
vini Ekrem, fen müdürü Hüs 
nü, temizlik müdürU Nusret 
iştirak etmişlerdir. 

Çöplerin mahallelerden top 
lanması ve toplandıktan s.on
ra hangi iskelelerden mavna· 

lara yükleneceğini ve nere
de ve ne şekilde denize dökü
leceği görüşülmüştür. Konuş 
ınalara bugün de devam edi· 
lecektir. 

Dokuz Su Mütehauıaı 
G eliyor 

Nafıa Vekaletinin hazırladığı sula
ma planının tatbüti için Avrupadan 9 
su mütehassısı getirtilecektir. Bunla. 
rın beşi merkezde, dördü de mınta
larda çalıştınlacaktır. 

Süt işi 
Belediyeye 

Gidiyor 
Slitçülerle süt müstahsilleri arasın .. 

da ihtilaf hala devam etmektedit'1 

Her iki taraf ayrı ayrı süt tevziin8 

devam etmektedirler. MUstahsillerlıl 
Odaya yaptıkları müracaat etrafmda 
bir rapor hazırlanmıştır. Ticaret O
dasının mtitaleasina göre, iki znnıre 
arasındaki ihtilaf sütlerin cinsine ve 
hiı.lkm sıhhatine taalluk ettiği f<:in 
doğrudan doğruya Belediyeyi alaka
dar etmektedir. Ticaret Odasmm ra
poru bugün Belediyeye gönderilecek
tir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

• stanbul icra relsllğfne tayin &-

1 dilen B. Hamdi, bugün An
kara.dan tstaııbula gelecek ~e pazal'• 
tesl gününden itibaren yeni vazifesJ. 
ne başhyacaktır • 

• 
Ş ehlr Meclisinin. bir Nisan P''· 

şembe gi.inii saat I 4 te topla
na<>a.Jtı lzalara blldirllmlştlr. 

----------,..,; ..... ._ ... :.yı:r:auLSF~4JL4-M4-M4J4-4JL--

Hububat ve toprak mahsulleriyle 
kıymeti az gıda maddelerinin tonun. 
dan alman resim 20 kuruşa. yaş ve 
kuru ıeb~ ve meyvalarla bilfimum 
mahrukat, maden ve kıymeti yüksek 
gıda maddelerinden alınmakta. olan 
resim ton b~ma 60 kuruşa indirilmiş
tir. İnce A.lat, edevat. sanayide müs. 
taınel maddeler ve ipekli mensucattan 
da ton bqma 500 kuruş resim alma. 
caktır. 

27 MART 
CUMARTS1 Bugünkü hava: BULUTLU 

Bucün hava, defitik ve bulutlu olacak 
tır. Riizdr. muhtelif iıtikametlerden hafif 
~·r kuvvette esecek, Ece mmtakumda fa 
ıdalı yafıt kaydedilecektir. 

Dünkü hava 
Dlin. hararet en çok 16, en az 10 santir 

rat. barometre 757 milimetre olarak tcsbit 
cdilmietir. Rilqlr, hafif kuvvette dii,ik iı 
tikametlcrden -iıtir. 

3 üncü ay 
1355 Hicri 

Gün: 31 Kasım: 140 
1353 

Muharrem 14 
Güneş: 5,53- Oğle: 

1 
lkindi- 15,50 - Akşam 
Yat.4111: 19,:>9 - lmd.k: 

Mart 14 
12.19 
18,28 

4,12 
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Adi sabaha Hadisesinden Sonra 

llel~ilıa BQfvelrili Van Zeeland 

Belçika 
kralı 
Brükselde 

Brttksel 26 (TAN) - Belçika Kra 
b Leopold Londradan buraya döndU. 
kral buraya döndükten biraz eonra 
lıatvekil Von Zeeland ile ltariciye nL 
111'1 Spakı kabul ederek kendileriyle 
bzun müddet görilşmtıştür. Bu görilş
bıede Kral tarafından bu iki devlet L 
damına son Londra görüşmeleri hak-
knıda maltlmat verildiği anlaşılıyor. 

Cümhurreisimizle 
Irak Krall 
Arasında 

~kara. 2A IA'.J\.) - ~llmhur 
~l.u. .. uı ,.. .~-i"l'a1CK'Ml.1I BiftiiCT ulit.! 

lrumda ~daki telgraflar teati 
Olunm~tur. 

llajelıte Birinci Gazi 
Ira.k Kralı 

••= Bağdat 
Doğumlarmm y.ıldönUmü mUnaııe

betiyle majestelerine en samimi teb
l'ikleıiml takdim eder, ,ahsl saadet • 
lertyıe dost lrakm refah ve ikbali için 
lıa.ıiaane temennilerimi arzeyleıim. 

K. Atatürk 
Fahametltl Kamil AtatUrk 

Ankara 
Dofumumun yfdönUmll mUnaae • 

betiyle zatı fahimanelerinin mültefit 
telgratıanndan dolayı kalben mUte • 
lıaaaıa oldum. Halİ!ıMıe te,ekkUrleıi
bıhı kabulünU rica eder, zatı fahima 
llelerine •ıhhat ve saadet ve dost 
'rtırk mllletine refah ve ikbal temen
bi eylerim. 

Gaziyul' evvel 

Almanya 
Papa ile 
Bozustu 

1 
Bertin, 26 (A.A.) - Papanın ve-

~i lqr. Onevigo, dün hariciye ne. 
~e gitmiftir. Mgr. Papa tarL 
fıııdan Alman katolik kili8elerinde 
Clkutıturuıan tamimin konkordato ah
~ ihlil etmekte olduğuna dair 
~ya tarafından ileri elirUlmekte 
Glan iddialan protesto etmiştir. 

Diplomasi mahafili, Almanyanm 
\'atikandaki sefiri B. Von Bergenin 
buraya gelmesini Almanya ile Vati. 
~ arumdaki gerginliğin bir nifane
ti addetmektedir • 

Balkan Ekonomi 
Konseyi Bir Tebliğ 

Neıredecek 
~tına, 26 (Huauat) - Balkan E

~Ollomi Komeyi bu Mbalı umumi bir 
~eyet halinde toplanara.k Uç encll • 
'-lenden gelen raporları tetkik ve taa 
\'ip etmiftir. Konaey akfl.ma doğru 
~ekil Meta.kBUm riyasetinde son 
tol>lanmmı yapmlf ve dağılm)ftır. 
~ meuiaine dair bir teblll 

Avam Kamarasın-' I 
da Italyaya Karşı 
Hücum Durmadı 
Fakat Roma da buna sert 

i cevap veriyor 

Siyasi Müstesarlarımız 1 On .Yılda 
34 Milyon 

Liralık Seker 
1 • 

isi endi 
1 

i Londra, 26 (TAN) - İtalyanın Habeş 
t umumi valisi General Graziyaniye karşı yapı
f lan suikastten sonra Adis-Ababada Habeşlere 
J karşı çok kanlı bir katliam tatbik edildiği hak· l kmdaki haberler, bugün bile münakaşa ve mü-

zakere mevzuu oluyor. Avam Kamarasında 

bu hususta sık sık söz alan meb'uslar vardır. 
Kamaranın bugünkü cel8esinde eski Başvekil Mis. 

ter Loit Corç söz alarak, Adisababada irtikap olu • 
nan mezalimden eon derece fiddetle bahsetmif, kıy
metli ve dürüst bir asker olan Mar~l Gnziyani· 
nin yapılan katliamdan dolayı teessüf etmiş olduğu
nu, Mussolininin de bu teessüfe iştirak ettiğini söy
'lemif, Italyanların Avam Ka.ma.rasında geçen söz
lerden kızdıklarını, fakat ltalyanm istihkarile karşı
lanmaktansa hiddetiyle ka.rşıla.şmanın doğru olaca

Siyasi müste,arlarımız evvelki günden itibaren 
resmen vazifelerine b8.fladılar ve Vekiller Heyeti 
içt•maında ilk defa olarak evvelki gün hazır bulun· 
dul ar. 

Ankara, 26 (TAN Muhabirinden) 
- Türkiye şeker f abrikalan Anonim 
şirketi fevkalade ve ikinci alelA.de u
mumi heyeti içtimaıru bugün İ§ ban
kası içtima salonunda, iş bankası u
mumi müdürü Muamer Erişin reisli • 

1 

ğinde yapmıştır. Şirketin ikinci faali
yet senesi muamelatına ait raporla 
936 bilançosu, meclisi idare ve müra. 

Burada Milli Müdafaa siyasi müsteşarı Necip Ali 
Küçüka'yı görüyoruz. 

kipler raporu okunmuş, idare meclisi 
ibra edilmiştir. 

ğını anlatmıştır. 

Türkiye şeker fabrikalan anonim 
şirketi ilk normal ve muvaffakiyetli 
kampanyasını ikmal ederken Türkiye 
şeker sanayii de onunou senesini mu
vaff akiyetle bitirmiş vaziyettedir. 10 
senelik çalışmaları göateren raporlara 
göre. 926 da Alpullu ve Uşak teker 
fpbrikalan 4710 ton pancar işliyerek 
572 tonu mütecaviz şeker istihsal et
miş, köylüye pancar bedeli olarak 
70 560 lira ödemiştir. 

B. Hinderson, Amerika sef arethaneaine iltica 
eden ve hiç bir tecavüze uğramıyacaklarına dair söz 
verildiği halde hayvanlar gibi boğazlanan 700 Ha
beşlinin akıbetinden bahsetmiş, Habeşiatana bir tah
kik komisyonu gönderilmesini ve bu komi8yonun 
gönderilmesine müsaade edilmediği takdirde Millet
ler Cemiyetinin infialini bildirmesi lazım geldiğini 
anlatmıştır. Hariciye milsteşan Lord Kranbum, 
Adisababa hadiselerini daha evvel "bir haile,, ola
rak tavsif ettiğini hatırlatmakla iktifa etmiştir. 

Adliye müateşan Salalaattin Yargı 

Halbuki 936 da dört fabrika.da işle. 
nen pancar 409.892 tonu. alman şe • 
ker 6:5,880 tonu ve köylüye ödenen 
pancar bedeli ise Uc; milyon kırk sekiz 
bin 560 lirayı bulmuştur. 

ROMADAN LONDRAYA CEVAP 
Roma, 26 (A.A) - HaOO. hidiseleri hakkında A· 

va.m Kamaraamda dün yapllan müzakereleri ve h
panya işlerini mevzuu bahseden Tribuna gazetesi 
diyor ki: "Son zama.nda aktedilen anlaşma ile aksi 
aabit olungy~~~~mp~atorluiuna bai • 
• ~W'Ulld.U .glltetentn Jıalmff lifa-

On sene içinde memlekette 324,450 
ton şeker istihsal edilmiş ve 
34.49:5,000 liranın memleket dahilinde 
kalması temin olunmuştur. KöylU . 
nün 10 sene zarfında istihAI ettiği 
pancar 2 milyon 173 to~dur. 

Buna mukabil 24 milyon 443 bin 1i 
hra almıdttr. 

leri nedir öğrenebilir miyiz? Vakıa dUnyanm her ta.
rafında olduğu gibi Ingilterede de ecnebi memleket
lerin hattı hareketi serbestçe tenkit edilebilir. Fa • 
kat lbir hUktlmet mümessilinin dün Avam Ka.mara
ımda olduğu gibi ltalyaya k&.rfl yapılan küfürler 
müvacehesinde sıyrılıp iyin içinden çıkması kabul 
edilemez. lşçi partiai ltalya aleyhinde hUkflmetin 

müsaadesi ile değilse bile mUsama-ı 
Sıhhat Velıcileti S. müalef'ln Dr. Hulii:.i 

Yine rapordap anlaşıldıfma göre, 
sanayiimiz rençper ve işçi olarak her 
sene 35 bin aileyi geçindirmiş, 10 sene 
içinde yalnız hazineye istihlA.k vergisi 
olarak 17 milyon lira kazandırmı15tır. 
Şeker sanayii, halen hazineye 
3ı250,000 lira tutan bir vergi tediye 
etmektedir. 

haaiyle hakiki bir tahrikçi olarak ha- AS KER-I 
reket etmektedir. 

Binaenaleyh eoruroruz: Köklet- MEMUR 
W. ihtilaf sebeplerini bir tarafa bı- LAR 
rakarak Yugoelavya ile anl&f&n ttaı SAND ~ 
ya mı, yoksa ananevt bir dost olan 1~1 
memleket aleyhindeki haleti ruhiye- Ankara, 26 (TAN) _ Millt MUda. 
ye malik olamıyan İngiltere mi, haki· faa Veklleti kara, deniz ve hava za. 
ki bir ıulh dostudur?,, bitleriyle ukeri memur lan için bir 

tasanııt sandığı kuruımumı karar

Amerlkcrda Zelzele 1~· bunun için hazrrıadıfI kL 
nun projesini Vekiller Heyetine ver-

Loe • Angeles, 26 ( A.A.) - Şidet· 
li bir zelzele dün iki defa fehri 8&1'1-

mı,tır. 

miftir. Sandığın kuruJuı ,ekli ve di. 
ğer h118Ullan bir nizamname ile ta. 
yin olunacaktır. 

Sigorta 

Primleri için 
ASKERİ 

MEKTEPLERDE 
DÖNENLER 

Ankara, 26 (TAN) - Vekiller He
yeti sigorta primleri ha.kkmda bir ka 
rar kabul etmittir. Bu karara göre, 
firketlerin hariçte bulunan mükerrer Ankara, 26 <TAN) .Aakerf mek • 
i rtal ed . teplerde amıfta kalanların kıtaya sev. 

s go anna tediye eceklen yüzde k 1 k k ri ı·it' ıf d o unmıyara 118 e a ıp sm m a 
3,5 serbest döviz primi, tediyeye mec çalıttırılmak üzere yeti§tirilmeleri 
bur bulunduklan miktardan değil, kararlaştınl1I111trr. Milli Müdafaa 
tahakkuk eden miktarlardan hesan o Veklleti, bu maksatla bir proje ha-
lunaca.ktır zırla.maktadır. 

Italya -Yugoslavya anlaşması 
İ tal ya Dıtbakanı Kont Cia- ı•• • • • • • • • • • • •' '' • • • • • • • • • • • • • • '• •• • '• • •' • • • • • • '' • • • • '• • • ate ıöre, ltalya yeniden kuvvıtlır 

nonun Belgrat Myahati 1- l ıönderecek olursa vaziyet vahim 
talya ile Yuıoslavya arasında ıl- YAZAN • ÖMER RIZA DOGRUL bir mahiyet alır. Fakat buıün or-
yuf, ticari anlllfm&lar imzal111 • • 
muile neticelınmif bulunuyor. 1- , • '' ••• • • • '' • ''' ''' • •' •• •••'' •'' '' '' • ' ' ••• •' • '• • '•' • •' •' tada böyle bir ,.y yoktur • 
ki devlet, bu anlafm&larla mütt•- nın hinterlandın ın ıiyui ve iktı· bilhassa ltalyanın ispanyadaki ıc.- v alansiya hükf.ımeti yeni bir 
rık serhatlarına tam ıayıı ıöıtır- sacfi t1Jriki mesaisine yeni yollar nüllülerini ıeri çekmek istememe- nota ile istediii ,.kildı ıi· 
mıyt, biribirinin aleyhinde hiçbir açtıtını illvı •diyor. Bırlin ıaıe- ıidir. llh ve mühimmat almak hakkını 
f aaliyıtte bulunmamayı ve bir f aa telerinin en mühim mütaleuı, harp Bugün bütün Fransız ıazetele- haiz oldutunu, y111i kendi kara hu-
liyıtı iftirak etmemeyi, billkis 10nu tarihinin en tehlikeli fuılla- ri buna karfı ne yapılması llzım dudu ile limanlarının kontrolüne 
hırhqi bir tehlike kartıaında bi- rından birinin artık kapanmıt ol - gelditini düşünmektedirler. Kimi- ve ispanya bayratını tqıyan ge-
ribirinin menfaatlerini ıözıtmeyi dutu merkezindedir. ne göre mesele Milletler Cemiyeti milırin kontrole tlbi tutulmasına 
ve müdafaa etmıyi taahhüt ıt • Anı-.ma. Avrupa siyasetine em- tarafından tetkik edilmeli ve Mil- razı olmıyacağını bildirmif. bun • 
mit bulunuyorlar. Böylece iki dıv niyıt vı itimat vırmit vı emniyet Jetler Cemiyeti hükmünü verme- dan bqka Almanya ile ltalyanın 
let arasında öttdenberi devam e- Ilı itimach artırtru' bulunuyor. lidir. Kimine ıöre, meseleyi Millet ispanyaya ait mıntakaları kon • 
dip ıiden istikrarsızlıia 10n vıril- iSPANYA MESELESiNiN ENDi- ler Cemiyetine ıötürmek ltalya· trol etmeleri aleyhinde bulunarak 
mit vı gün ıeçtikçı samimiyeti nın bu cemiyeti bir kerı daha mas bunun lsilırı diledikleri kadar yar 
artacak normal mUnasebetlır ıat $ELi OÖNLERI: kara etmesine saik olur vı onun dım teminine ve cuusluk yapma· 
lanmıttır. •• spanyaya ıidın yabancı ıö· için meseleyi Milletler Cemiyetine farına hizmet ıdecefini, hava yol-

ltalyan ıaıetılerine ıörı iki nüllUlır akınını kesmek, ı.. götürmemek daha dofru olur. Ya- ları kontrol altına alınmadıfı için 
memleket tı Arnavutlutun istik· panya itlerine karıtmamak yolun • pı lacak if, ademi müdahale komi- Almanya ilı ltalyanın hava yolu 
filini tanımıf oldukları için arada da atılan mUsbet bir adımdır. tesinin meseleyi tetkik etmesi, i- ile lsilerı dolrudan doiruya yar. 
bir lhtillf sebebi kalmamıftır. Vi- Bu adımı sqlamlayacak ikinol cap eden tahkikatı yapmuı ve ken- dım edeceklerini anlatmıt bulunu-
yana gazeteleri imzal111an anla, • adım, ispanya harbine karıtmıt o- di 1&llhlyıti dairesinde hükmünü yor. 
mayı devrimizin en mühim diplo- lan yabancı ıönüllUlerl ıeri çek· vermesidir. Milletler cemiyetine Ademi müdahale komitesinin bu 
matik vesikalarından biri saymak mık ve ispanyanın kındl mukad- müracaat fikrinde olanlar, Habet nota ka,.,ıaında ne yapacatı belli 
ta ve muahedenin Avrupada sta· dıratını bildlli ve iıtedlil ıibl t a meselesi devrinde vukubulan hl- delildir. 
tükoyu deiiftirmedikten bqka yin ıtmesinı imkln vermekti. Bu diselırin tekerrür etmiyecetine, .ispanya hükOmetinin bu nota-
Milletler Cemiyeti müessesesini, ikinc adım atılamıyor ve kolay ko- • billkis Fransanrn kendi masuniye- lardan hedefi, her feyden evvel Is-
Küçük ltillf ve Balkan Antantını lay atıl1mıyacM<. Bılki de bu adı- tine batlı olan bu iti ciddiyetle ta- panya ltlırine vlki olan müdaha-
sarsmadıfını ıöylUyor vı bu an- mtn atıldıfını cörımlyecıtiz. kip edecetinı kani bulunuyorlar. lenin bertaraf edilmesini latedifinl 
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:(JflEK 
Ziftlenme Hikc2yesl 
Ara ura Biç üınm, Bilmem siz de 

alır mıamız ve bu aldığım Ui.çlann ı. 
çlnde karbonat dediğimiz sodalı be. 
yaz t.ozdan bafkasmı her nereden ne 
fiyata alırsam alayım mutlaka paha. 
b almm. Yani iliçlann fiyatını pah&
b bulurum. Bu pahabhğı tanıdığım 
eczacılara aöy!erhn: 

- Bize yüzde on bet kalıyor, ne ya
palım!? derler ve yakalarmı kurtanr. 
lar. 

Depoculara söylerim: 
- Bize yüzde on bırakıyorlar. Ne 

yapalım!! derler, onlar da işin için. 
den sıynhrlar ve nihayet ben de llicı 
yapanı bulamadığun için sineye çe. 
ker, susanın. 

BUh&Ma hazır Uiçlarda müşahade 
edilen bu pahalılık yabancı ll~lanla 
oldutu zaman ~mriik. nakliyat gibi 
muranar ileri sttrlilettk izah edU. 
mekte ve l~rlde yerlisi yaprlan I~ 
lana dışarıdan .:f'tirUmemeıd de bu 
arada dalma telkin ve tavsiye olun· 
maktadır. 

Bu yüzdendir ki; A vnıpadan ~iMi 
hazır Olçla.rrn ytlzde elli eks• teldr. 
1181 de olsa - yerlisi yapllmca - it. 
haline mttuade edilmiyor. Sıhhi bir 
tedhlr olmaktan ziyade ekonomik bir 
müli.haza mahsulü olan bu hareketi 
tfttklde mahal yoktur. LAkbı l(eride 
yapılan ll~lara konulan fiyatlar ha
zan - buan df'ııl, ekseri - o kadar 
fih"tlr ki lnA&D111 efkiyet etmemesi· 
ne lmki.n yoktur. Yeril yapılanlarda 
ne ~mrUk, ne takas, ne de nakO mu 
rafı val'kf"ll hunlamı da A\'TUp& Dlç. 
la.rrnm tlyatma yakın fiyatlarla satd. 
muı ve alelhusus bu flyatlann Ve. 
kllet.çe kabul edllmlt olmalı doğrma 
zlhlnlerl durdunnakta ve butalan 
müşkül mevkle 10lmıaktadır. 

Böyle bir lliç satın aldığım bir ah
bap dökkin, ilsttinde 125 kurut mak. 
tu perakende ftyau yudı olan bir 
mabn maliyet fiyatı MI ~k SO • S5 
kunq olduğuna beni tembı eUL O 
zaman 10rdum: 

- Öyledir de neden bu kadar pa. 
balı satdıyorf 

Bana ıu f*rayı anlattı. Hep bllr. 
...... ya. 

Boğazda oturan bir eski mıcfala 
klhyası , ·apur ltlemedlğl o zun•nlar 
kullanılan üç çifte bir piyade kaJI· 
lmm tamir murafmı •undutu zaman 
yekfinun yüksekllğl efendlslnln be. 
men gösöne çarpmq; actamcap: 

- Bu nef demle, bir kayjı elli .ı. 
tına dftlealr mi f Bu parayla yenl8lnl 
yaptmnm. 

- Evet efendlmb, baldo IJhm 
var. Lik1n yalnız kayık değil, AyTU 
bendeniz, Bamlacıbqı bendeniz, Te 

kulunuz da biraz zlltlendlk. cevabau 
vermJt. 

Ve ~ devam etti: 
- Bu mtlstahzarlann elmerfslncle 

onu tertip eden Od tlç doktoran h ... 
iMi vardır. Onuı. için qap fiyat lda. 
re etmez. 

Bu satırlan ne tariz. ne de lzrv L 
eln yazıyonmı. Sadece yerli mu.tala. 
mrlann tahammül yıpratan pahalı. 
blma dikkati celbetmek lltlyorm. 

B. FELEK 

EDIRNEMIZIN 
KARAGONO 

YILDONOMONDE 
F.dirne, 26 (TAN Muhabirinden)

Hava yağlflı olmaama rağmen bin
lerce halk, F.dinıemizin Balkan har
binde iı;ıgali yıldönilmU mUnaaebetlle 
mübarek tehitlerimizi hürmetle andı. 
Şehitliklere ve Fuat P&f& oğlu Şehit 
'Retidin mezarma çelenkler konuldu. 

Maliye Y ekili Pariste 
Pa.ri.1, 26 (A.A) - On bet günden 

beri Franeanm cenubunda bulunan 
Türkiye Maliye Vekili Fuat AğralJ. 

bugün Pariae gelınittir. 

Bulgaristan da Sahte 
Para Basılıyor 

Sof ya, 26 (TAN) - Son zaman .. 
tarda Bulgari.standa piyasada sahte 
Bulgar madeni paraları belinnifUr. 
Bunları yapan kalpazan •el>ekeei he • 
nUz meydana çıkanlanıamJttlr. ~~~~~:_-------~~luman~~~ın~b~Ut~U~n~Y~u:k~ar:ı~A:vru~p~a~-:__-~'-:b:•:bl~. ~A:l:m:a:n~v=a~ilı~~lta:ly~an:•n:__~ın~ı~i:lt:•r:•:d:e~h:U:k:U:m~s:U:re:n~kan:a:·~~l~Ö:•t•rmıktıdir. 

----'------~--~~~~~~~Mtiİılı~ 
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~ahk~melerde 
• ..h . 

O 1 Kuruş için 1,5 
Sene Hapis 

Cam ve 
Çerçeve 
Hırsızı Mehmet Ali isminde bir sabıkalı bir hafta evvel Eminönünden 

Karaköye giden bir tramvay arabası içinde birisinin cebinden 101 
kuruşunu çalmıştır. Çaldıran adam parasının aşırıldığmın farkına 
varmış, yankesiciyi de görmüş, fakat yakalıyamamıştır. Sonra 
Emniyet Direktörlüğündeki sabıkalılar fotoğrafından suçluyu 
teşhis etmiştir. 

Keçecilerde Karabaş camiinden 
muhtelif zamanlarda beş çerçeve ile 
40 cam çalınmıştır. Polis ve bekçi hır
sızı yakalamak için gündüzleri cami 
etrafını göz altında bulundunıyorlar-

Memura 
Hakaret 
Etmişi 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, 
vıızıfe esnasında memura hakarı:: et

il e davasını neticelendirdi. 

Davacı Darülaceze memurlarından 

Ze~ aelabidındi. tdd\aısı şu idi: 

Bir gtin maliye ruemurla"'J Veznc.:cı

lerdeki sineıuanın hesapla-:ım teftiı:ı 

etıt ;şJer, pul noksanı bulmuşlar. Y:ı.p. 

tıklan zabıt varakasını gişede Darill. 

aceze hisselerini tetkik eden Zeynelfı. 

bidin de imza etmiştir. Sinema sahibi 

Hs•o;an oğlu Ali bund:ı.-ı nıuğbcr ol

mµş ve Zcynelabidioe: 
"- Sen cahılsin,, demiştir. 
S!.!çlu Fn.cmasmdn çalışanlardan 

d&t t müdafaa şahidi göstermişti. Mah 
kf·me, bunların şehadetıui astı suç şa
h!tl .. rfoin siiyledikledoı bcızacnk kuv
v.ııc görcmadiği için suç!uya. bir ay 
hapı~ ve 30 lıı·a para ce:!a~ı vereli. Ay
rıca 12 lira ela mahkeme harcı ödcme
s:ne karar vc..rdi ve ce7..a.t:rı: tecil etti. 

Mahkumlar Ayrıhyor 

mı§. Tahir oğlu Sabahaddin ismiM.e 
Polis, Mehmet Aliyi yakalamış ve 

bir gencin hE:r gün camiin içinden ar. 
onu meşhut su\lara bakan asliye dör-

ka tarafta oturan bir kadınla gizli bir düncü ceza mahkemesine göndermiş-
ti. Mehmet Ali mahkemede abuk sa. gönill alışverişi için oradan geçtiğı 
buk söyleniyor ve kendisine deli süsü görülüyor ve fakat cam çaldığı tesbit 
veriyordu. Mahkemenin karan ile edilemiyormuş, dün bekçi yine cami 

1 

ft~ı· tıp .. . d ;ı., h d 1 etrafını göz altında bulundururken 
'"411 muessesesın e mu.qa a e a • 
tma alman suçlu dün raporiyle be. Sabahaddinin oradan geçtiğini gör -
raber mahkemiye iade edildi. Mü~sse. müş ve kendisini takip etmiştir· Sa -
se suçluda cezai ehliyetini kaldıra. bahaddin, yine bir çerçeve indkmiş 
cak hiç bir akıl hastalığı tesbit ede. ve duvarın dibine koyduktan sonra yo 
memişti. Müddeiumumt ceza veril. luna devam etmiştir. Sabahaddin bu 
mesini istedi. Mahkeme,' müzakereye suretle gü~düzleri çerçeveleri indirir 
çekildi. Sonra son sözU suçluya ver. Ye gecelen ~e. oradan aşırı~-rnı~: 
di. Suçlu ağlamıya ve yalvarmıya Sabahaddını bu suretle cUrmu rneş-
başladı: but halinde yakalamış ve müddei u

mumiliğe vermiştir. Asliye dördüncü 
ceza mahkemesi Sabahadd!ni tevkif 
etmi§tlr. 

- Vallahi bay reis, keyfimden 
yapmadım. Aç kaldan da çaldım. Ço
luk çocuğum var ,bana acıyınız. 

Reis, sabı:kası bulunup bulunmadı
ğım sordu. Mehmet Ali: 

- Sekiz sene evvel hırsızlıktan sa. 

brkam var, dedi. Halbuki sabıka kay. 
dma göre ,suçlu dört defa hap~ane. 

ye girmiş ve hadiseden Uç gün evvel 
de hapisaneden çıkmıştı. Bundan son

ra mahkeme kendisini bir sene hapse 

mahkfun etti ve sabıkasından dolayı 
da cezasını 1,5 seneye çıkardı. Bir 
buçuk sene de emniyet nezareti altın
da kalmasına karar verdi , 

Bir Rüıvet Davası 
Asliye UçüncU ceza mahkemesinde 

Yedi Ay Hapis 
Sultanahmet sulh ikinci ceza hald

mi, dün Kel Cemal isminde bir sabı
kalıyı 7 ay hapse nıahklım etmiştir. 
Cemal, Küçtikpazarda Ahmedin 6,5 

lirasını çalmak suçu ile mahkemeye 
verilmiştir. 

Aksaray Gençler Birliği 

Aksara.y Gençler birliğinden: 
Birliğimizin kongresi 10 nisan ;)37 

cumartesi günü saat 20,30 d:.ı birliği

mizin Cerrahpa.şadaki merkezinde ya 
ııılacağında.n üyelerimizin gelmelerini 

rica ederiz. 

NOBETÇl 

1 Yeni Evlenenler 

Bayan Emine Muzafferle Karaköyde Fermenecilerde 72 numarada terzi 
Hasan Kayan'm nikahlan Beyoğlu evlenme memurluğunda akdedilmiş

tir. Saadet dileriz. 

Bugünkü prograııı 

İstanbul: 12 so 
Saat 12.30 Plakla Türk musik.isi.tJ. 14:00 

Havadis. 13,05 Muhtelif plak neşnY3 

Son. , • 1900 
Saat 18,30 Plikla dang musikısı. 'cıa 

Şehir tiyatrosu komedi kısmı (Ku~u. 
ve iki kadm tipi. 20,00 Fasıl saz 20 45 
ömer Rıza tarafından Arapça söyle\'· rk~St 
Fasıl saz heyeti: Saat ayarL 21,1~ O erte 
ra. 22,15 Ajans ve borsa haberlerı ve o 
ıi günün progrımL 22,30 PUikla solotaf• 

era ve operet parçalarL 23,00 Son. 

1 • 
Günün program özii 

Hafif Konserler: 
fda 

20,10 Varıova: Senfoni (Straszynsktn~ ik 
rHinde 22,45 Pariı P. T. T. : Sen :er 
konıer 23 Doyçlandzender: Vilavdının 
!erinden. . ıS 

13,10 Bükreı: Hafif pUik kenserı. l~~r. 
Vareova: Orkeıtra tarafmdan ıererıad8 ıs 18 Radyo - Romanya: Askeri bando. 1 ' • 
Roma: İtalyan ıarkıları. ısı Hanıbur~e; 
Halk musikisi. 19,05 Kol;nya: Yeni eserğır 
den eğlenceli muıiki. 19,10 Brat:tslava: '\i. 

SA YA 
havalar. 19,10 Bükreı Eğlenceli rnusı le 

O KAR 19, ı5 Viyana: Org musikisi. 19,30 Fran. 
B U C N SİNEMASINDA 1\ fort Askeri bando. 20,15 Brüno, Pra~ 

1 Radyo rövüsü. 20,30 Stokholm: Kli5 g 

LucıE BRıELL ı danslar. 21 Bükrcı: koro konseri (l'rt 
N BARROUX - GA E DORZ AT nakledecektir. 21 Zürih: Koro havaıarı 

ve 40 genç kız talebe tarafından fevkalade hir surette oynanan 21,10 .Lipzig: Hafif . opera musikisi. 21 •.4~ 

K'z'ar Pans,,onu ~~~~·~~:~~~~ı'.11;;ı~~r;~~:~~~ls~c~~~5~ 
rı .,Orkestra, pıyano. ıarkı". 22,45 Bfikret 
Eğlenceli musiki nakli. 23 Zürih : Halk şa~ 

F .. 1" f"I · • 'd' .. .. .. C""I" kılarL 23,15 Roma: Bando muzika. 23.2S 
ransızca soz u ı mını gı ıp goru nuz. u unecek salı neleri ... Teessür Viyana: Viyana radyo orkestrası zs,3 

ve şefkat tabloları havi her kesin bahsettiği film.. Prag: Fok orkestrasL 

llaveten: Operalar, Operetler: 

1 PARAMOUNT JURNAL'de 19,55 Viyana Operadan nakil. 22 MiJlno..,: 
"Altm Garbin kızı" operası. 22,30 Paris P 

• ~ T. T. : "Leı Cloches de Cornevillc" o!l'8!1 

~ ••••• Yunanistan Kralının Giridi ziyareti ~--••r ıı. 22,30 iyon : Mosscnct'nin "Verthcr'' 0 

----------------------------- perasL 

ÖLÜM HABERLERi 
öLOM 

'" "ki ' Hoş ı saat geçirmek istiyenler 

SDMEA Boğaz muhafızı merhum Ferik Rı-
fat Paşa kerimesi ve millkiye kayma- Sinema.sına 
kamlığında.n mütekait Ziyanın eşi Şa. 1 gidip, sevimli ve dehakar yıldız 
kir Ziyanın annesi MELEKE KARA- • DAN1EL DARR1EUX' .. • 
ÇAY ile Bayan Melekenin eşi mülki. PlERRE MlNGAND nun 
ye _kaymak.~ı~dan mütekait ve BAROf: FİLS 
Dagıstan Türklerınden merhum Hacı 
ŞftJ..: b -1 Ş kir z· b b Ue beraber temsil ettiği En son 
ö&\.ır ey og u, a ıyanın a ası p . 

arı.s muvaffakıyeti 

ZİYA ŞAKİRKARAÇAY. p' ARı.SLı· KIZ 
Birincisi Samsunda bu ayın 11 per. 

şembe, diğeri Ankarada ayın 18 per. 
,embe günU yekdiğerini takiben ra.h. 
nıcı.1 ııcıhha. ha.., uı;mu.ışlardır. 

Musikili ve şarkılı komedisini gör 
{l:1l'.ld..P. ve r.sınıisın olln•IAn"lA1'taMı,. 
ilaveten: FOX JURNAL dünya 

Oda Mmdklsl: 
17,lS Bükre:ı: Schubert'in oda musiJriSL 

eserlerinden: 21 Zürih : Yaylı sazlar kuat 
teti. 
Resitaller: 
19,45 Königıberr : Orr resitall. 20,15 S~t' 
li~: Piyano rcfakatilc şarkılar. 20,40 Münib 
Rıchard Staab kendi eserlerini çalıyor. 21.40 
Poııt Parizycn: Fransız ıarkrlan. 21 .40 Biı1' 
reş : Çift piyano - Şarkı. 22 Var~ova: So 
list konseri. 

Şehremini Halkevinden 
~hreminl halkevinden: 

haberleri I 
· ŞEHiR TiYATROSU o~ .. o+ ıcısrnı 

Hapisaneler umum müdürü Bay bir rüşvet davasına bakıldı. Suç
Bedri ile Bursa müddeiumumisi Bay l~su Tahir isminde bir bakkaldı. 1d
Cernil dün hapisa.neye giderek mah. diaya göre, Tahir İstanbul Ölçüler baş 
kumların sicilleri tir.erinde tetkikat müfettişliğine baskülünü götürmüş 
yapmışlardır. Tetkikat sonunda Zon. ve muayene etmesi için müfettiş Bed 
guldağa gönderilecek mahkunılar ay- riye altı lira rüşvet vermiştir. Dün, 
nlacaktır. Emniyet ikinci şube memurlarından 

bir şahit dinlendi. Müddei umumi Fe-

ECZANELER 
Şehremini halkevinde 27. 3. 1937 

cumartesi günü saat 17 de muharrir 
Bu geec nöbetçi olan eczaneler ıunlar 

dır: ve öğretmen Nurullah Ataç tarafm-

Gülhane müsamereleri Bu akşam saat 
GUlhane hastanesinin sekizinci tıb- 20,30 da 

bi müsameresi bu ay:ın 26 mcı cuma s A z . c A z 
günü saat 17,30 da yapılacağından ar- Gündüz 14 te 1~::;ıı ıııııı.~, 

~ıll 11'"' ıı Muhacirin Parasını 

Çalanlar Mahkum 

Oldular 

ridun suçluya ceza verilmesini istedi. 

Muhakeme mUdaf aa için başka bir 

güne bırakıldı. 

Eminönil: Salih Necati, Alemdar: Sırrı dan okumak mevzulu bir konferans 
Rasim, Bayazit: Belkis, Kara&ümrük: Suat, verilecektir. Herke! gelebilir. 
Samatya: Rıdvan. Şehzadebaşı: 1. Hakin, 

zu eden meslekda§lann teşrifleri rica Çocuk tiyatrosu 
olunur. OOQANLA SELMA 

ı ... ıı ı ı 
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iki Buçuk 
Mahkum 

Seneye 
O~du 

Aksaray : Pertev, Şehremini: Nazun. Fe 
ner: Emilyadi, Eyüpte Eyüp e<:zaneleri. 

Bcyoflu Delli Soda, Kinyoli, Taksim: 
Limonciyan, Galata: Hüseyin Hüınü , Şişli: 
Nargileciyan, Hasköy Nesim Aaeo, Kasım 
paşa: M ıieyyet. 

Romanya muhacirlerinden tsmailln 
67 lirasile 500 Romanya levini man
tarcılık surctile çalan sabrkalılardan 
Arap Sabri ile arkadaşı, Vehbi, 
dördüncü ceza mahkemesinde yedişer 
ay hapse, ellişer lira para cezasına ve 
çaldıkları paranın tazminine mahkfun 
oldular. 

ÇemberllW?ta Aile Bahçesi sahibi 
Şahabettini yarahyan Hayri, meş
hut suçlara bakan asliye dördün. 
cü ceza mahkemesinde 2,5 sene hap
se mahkllm oldu. 

Beşiktaş: Ali Rıza. Ortakôyde Ortaköy, 
de Arnavutkôyde Miltiyadi, Bebekte Mer 
kez eczaneleri. 

Büyükdere: Osman, Tarabya, Yalıköy, Bo 
yacıköy, Rumelihi~arı eczaneleri. 

Üsküdar: Merkez. Kadıköy: Modada Srh 
hat Pazaryolunda: Rifat eczaneleri. 

Büykada Sinaai, Bakırkö1de tıtepan 
eczaneleri. 

Hayriye gUlUyor. Fakat yerinden de doğruluyor. 

Mahallenin delikanlıları içinde en cömerdi ve en iyi 
yilrcklisi Necip ••. Bir kusuru var; biraz fazla içiyor .. 
Ne olur .. Evde aç bekliyen çocukları yok ya! .. Bütün 
gUn işte canı çıkıyor ... Gidecek, temiz bir toplantı Yl.._ 
ri mi var ... Tiyatroya mı gidecek ... Kırk yılın birinde 
Direklerarasmda bir tiyatroya gidecekler de yüzleri 
gUlecek ..• 

Ha)Tiye nice evli erkekler tanıyor. Evde karılarını, 
çocuklarını aç bırakıp buraya geliyorlar, kendisiyla 
rakı içiyorlar .. Para sarfediyorlar ... 

!htiyar Fıtnat, şimdi kerevetin tam önUne bağdaş 
kurup oturmuş .. Mahmuda bakarak, tatlı, tatıı; 8.de. 
ta bir anda bütlin sUflülüğünü tamamiyle kaybetmiş 
olan bir ana sesiyle: 

- Ne o Mahmut, diyor, bugiln aeni iyi görmUyo. 
rum .. Muhakkak bir derdin '"va.r, yoksa 8.şık mısın, 
sevdah mısın? .. Nen var? .. 

Mahmut kendi kendine rüya görüp görmediğini so. 
ruyor, bu gece o sonsuz bir kabus içerisinde gibi ..• 
Bu gecenin bir kabustan en uf ak bir farkı yok ... Za
yıf elleri beyaz bir peynir parçasını ağzına götürtir
ken; bu, kulaklarına bir yabancının gillüşü gibi uzak 
gelen bir kahkahayla gültiyor: 

- Aşık ..• Aşık ... Yok devenin başı. Bizden başka 
Cı.şık kalmadı değil mi'! Yakışmış bize sevda... Biz 
kim, sevdalanmak kim? ... 

Hayriye, kızıl tırnaklı siyah pa.rmaklarlyle Necibin 
yanağını sıkıştırarak: 

- Asd sizin gibi kopukların talihi vardır, diyor, 
kalantor heriflerin yüzüne kan gUler, güler anım~ 
gönill vermez, anladın mı? 

Sarhoş, sarhoş gülüyor ve Mahmuda dönerek: 
- Sahi, diyor, hiç keyfin yok bu gece .. Yoksa at. 

tosunla maraza mı ettin? 
- Benim aftosum, yavuklum !alan yok. 
- Seni bu akşam duvann dibinde dokumadan 

Nazlı ile gördüm! 
- Bırak kaltağı, diyor, onun ismini bana söyle. 

me .• 

No.16 
O kadar şiddetle bağrıyor ve yerinden o kadar şid

detle kalkıyor ki, şişeler, bardaklar biribirine çarpı
yor. 

- Bana onun ismini bir daha aöy[ersen konuş
mam seninle ... 

Hayriye korku dolu gözlerle Mahmuda bakıyor: 
- Gül, diye söyledim, diyor. Darılma Mahmut A

ğabey ... 
Ve Necip ~af"ırine ikram etmek kaygusu ile ka.· 

dınlara bağırıyor: 

- Gözlerinizi patlatacıı.ğmı be •. Çenenizi kırraea.
ğım ... Gevezelik edeceğinize gUzel bir bava çalınız .• 
Oynak bir şey isterinı .. Bir çüte telli 

- Peki!. 
- Peki!. 
Herkes meşgulken bir kadeh daha içen Fıtnat he-

men ut çalmağa başlıyor. 
Necip yine emrediyor: 
- Hayriye sen hem söyle, hem O) •• a .• 
Krrmızı dallı elbisesile siyah kadın, odanm orta

sına çıkıyor ve kollarını açarak, parmaklarını ~akır· 
datarak oynamağa. başlıyor: 

"Yumurta..nm sansı,, 
"Dü.şttl yere yarısı 
"Ali beyin kansı,, 
"Kaçtı gece yansı,, 
thtiyar kadın bir taraftan çalarken bir tara.ttan da 

bir rekkaseyi teşvik ediyor: 
- Oh .. Oh .. Hayriyem oh .. Kaşın gözUn mil oynu

yor. Yok~a bana mı öyle geliyor, Hayriyem oh .. 
Şimdi Hayriye, odanın ortasında duruyor. Omuz

larından göğsüne sirayet eden titreyişler, şimdi krr
mızı dallı basmanın attındald yuvarlak kalçalarına 

-
BUGON AŞK FEDAKARLIGI - öLOM TEHLiKESi 

i p E K HiSSi - CANLI - HAREKETLİ - HARİKULADE BİR MEVZU 

Sin~uında KARANLIKTA 
MlRNA LOY- KARY GRANT lJ ç lJ ~ 

(Fransızca sözlU ~ 

_. AYRICA: Paramount dünya haberleri 

Yazan: SUAT DERViŞ 
ve karnına sirayet etti. Hayriyenin kırmızı dallı es. 
vap altında karnının adaleleri sıçradıkça, ihtiyar ka
dın sanki çok bUyilk bir hfı.z duyuyormuş gibi bu kıv 
ranışlara böyle sıçra.yışla.ra "oh!,. diyerek tempa tu
tuyor. 

- Oh, oh, oh, oh, oh, oh ... 
Necibin gözleri bilisbUtün kapanırken Adeta ssı.. 

yı:klar gi:bi: 
- Yaşa be Hayriye!. 
Diye bağırıyor. 
Mahmut, terden yapışık, ya.pı~ık olmUf ola:ı avu. 

cu ile alnmı uğuşturuyor. Başı birden bire öyle dön
meğe başladı ki.. Hem sanki yilzü ve duda~an ku
laklarına doğru geriliyormuş gibi, onda tuhaf bir 
his var .. 
Kulağınm zarlarında deminki uğultu kalmadı. Fa. 

kat mızrabın tellere çat, çat diye vuruşu kulağında 
'ilnüyor. 
müthiş akisler yapıyor: 

"Kafam tütlinsüzlilkten böyle bozuluyor,, diye dü
Fakat sininin yanındaki kerevetin üstünde duran 

sigara. paketine elini uzatamıyor. Bundan müthi' 
bir hicap duyuyor. O zaman kendisinin niçin buraya 
geleceğini anlamıyacaklar mı? 

&..,mdaki düşüncelerde biribirine bağlılık kalma
dı.. Ona he11ey rllya gibi geliyor. Kıvırcık eaçlarile, 
kızıl ışıkta, kızıl elbisesinin altındaki vticudU iyi kö
rüklenen bir izaıbe ocağının alevi gibi dalgala,an bu 

. kadın, dişsiz, ışıksız ağzmı sonuna kadar açarak 
Hayriyenin muvaffakıyetlerini "oh,, tarla alkışhyan 
bu kocakarı ve küçUk başını iri omuzlan ve kalm · 
boynu Uzerinde bir tUrlü dik tutamıyan, 
san perçimi alnına düşmüş şu genç.. E-

vet, bütün gençliğinin arkadaşı olan Necip bile ona 
uzak ve yabancı geliyor. Onu bile ancak rüyada gö
rülen acaip hayallere benzetiyor. 

Çifte telli bitti. Hayriye yenlerile alnındaki terleri 
siliyor. 

Necip, gözlerini tamamile kapamış .. 
Mahmut hala bir sigara içmedi .. Elli donmuş gibi 

hala sigara paketine uzanamıyor. 
Hayriye şimdi karyolanın Ustünde.. Eline geçen 

bir mendil, bir havlu, veya bir paçavra ile yelpaze
leniyor. 

- Mahmut paketten bir sigara at bana! 
Mahmut elindeki kelepçeler çözülen ı bir adafum 

duyacağı iç !erahlığını hissediyor. Elini pakete uza· 
tıyor, paketten çıkardığı sigarayı Hayrlyeye atıyor: 

- Bir de bana at oğlum. 
- Al sen de Fitnat teyze. 
Bir sigara daha hava.da. uçup Fitnatm dizleri dl· 

bine düşüyor. 
Uçüncü sigarayı da kendi ağzına alıyor. 
- Bir kibrit at bana .. 
Mahmut, kibrit kutusunu telaştan titriyen elleri· 

le arıyor, nihayet onu tallakla.rın, kağıtların ııras1n
da buluyor .. 

- Atsana. yahu!. 
- Dur hele ... 
Evvela kibriti çakarak kendi sigarasını yakıyor .. 

Bu sigaradan bir nefes çekip ciğerlerini tütün du· 
manile tam.amile doldurup onu ağzından ve burnun• 
dan hazla boşalttıktan sonra: 

-Al!. 
Diye, kutuyu atıyor .• 

Mahmut btr, bir arkur sıra nefesleri çekerek si· 
gara.smı içmekte .. Ve yarım kalan rakı kadehini de 
ihmal etmemekte .. Yanm kadehi bir yudumda bo
salttıktsın snnr1t oturduğu kerevetin Ustilnde biraz 
daha gevşedi. Dk kadehte içine dUşUlen bir kuyu 
kadar kendisine korkunç gelen bu uyuşukluk şimdi 

(Arkası var) 
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BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
r.\N'ın hedefi: Haberde, fi· 
IQrde, her ıeyde temiz, dü· 
liiat, samimi olmak, kariin 
~eteıi olnuya çalıımaktır. 

~ MESELELERII 

lstanbulda Yaşamak 
Bir işkence O~du 

llir şehinJe Belediyenin l'azlfesl o 
~hirde hayatı zel'ldl \'e yaşanablle
~k bir hale getirmektir. 
İstanbul güzel bir şehirdir, fakat o 

ltacıar. Burada '.\'aşamak bir zevk de. 
tfJ bir fşkencedİr. 

.Evtnhde temiz su yoktur. Hele Ka. 
llıkör- semtinde .. 
l'edlğlmiz ekmek, içtiğimiz sut.""'

l'anıza koyduğunuz salata sizin l9ln 
birer hast;bk kaynağıdır. Bunlan yer 
\>e içerken içiniz titrer. 

Sokakta yürümek bir haptır. So
lcakıann pisliği, dilenci, hamal, sey
hr sancı yolda ''ilrUmevl imkansız 
haıe getinn°iştir. Bir de ~tomohil ge
dp ~iizünüzii, gözünüzü toza, dumana 
boğdu mu, ka~acak ~·er ararsınız. 

Tramvaya binemezsiniz, tram\·a~· 
bir iskenM ileti gihidlr. Trnmvava 
btn~ek, çemberden geçmekle blrcllr. 
llıdasa günfük hayahmızm her saf. 

itasında bizi sinirlendirecek, tiksindi. 
~k, bu ~ehirde bulunduğumuza piş. 
inan edecek bin bir misal Ue karşı
la.~z. 

lstanbulu !"&~anabilir bir şehir ha. 
1lne getirmell~iz. 

Bu htr para mesel~i delildir. Rn 
'adece bir bilgi Ye bir çalışma mese· 
lestdir. 

• 
Mussoliniyi Düşündü-

ren Amiller 
Mussolini bir ttirlU karar veremi. 

tor.; ....... , ö.lllth.J lUlt).;IUV '21."!ll\ • ·~~ ~ 
kurtarmak için yeni ll<m"\'etler gön. 
derecek mi! İspanya 8.<ıllerine yar. 
dnnda sonuna kadar ~ide<-.ek mi! 

tl'ç gündiir bütün diinya p:özlerlni 
'llomaya ç.e\irdl l'e 1'fussolinl'nln bu 
suallere \'ereceği <'f'\'&bı hf!kiedl. 

Fakat Mussollnl bir türlU karar ve
l'emlvor. 

<'ünkU; 
İ5panyaya giden lt.al)·anlar hlildl

ltıet tan-arelerlnin attığı propa~n

da hev~,.;namelPrinln tesiri altınrln 
kalmı~ ve t~lim olanlann hir çothı 
8llahl~;.nu kemli ihtiya.rlarlylf' bırak. 
l'ruşlardır. Bunlan tekrar memleke. 
le p:~ttrmek ,fena bir propagandaya 
"f'Jı511e verebilir. lıııpanya,ra yenldr.n 
"8ker göndermek, bunlan da İspan. 
tol propagandaaına maruz bırakmak. 
tır. 

ÇünkU; 
ltah·ada anneler, ttabeşlstaiıa 11ev

kedll~~k Uzere yola çıkanlan evlitla
trnm, bpanya topraklannda ölüme 
lle\icedllmelerlnden hoşlanmamış ve 
bunldannuya ba§lamı~l&rdı • 

Çiinkü; •. 
lspanyaya t.ekrar yardrmeı kuvnt 

töndermek, Akdenizde İnglltere ve 
Fra.nıııa Ue karşılaşmayı gö7..e almak 
demektir. Bu da basit bir iş değildir. 
Onun için Mu!iisolini bir terf'(lllüt dev. 
ti geçiriyor n kararını bir türi.ü n. 
temiyor. 

• 
Sarı Gazeteciliğin de 
Bir Haddi Vardır 

İn8&11 lı1tanbulda akşamlan -:1kan 
~eteleri okuyunca kendisini bedbin 
\'e Jca.ranJık bir han l~bıde bulu~·or. 
~ere.de ise harp patlı~·S.('8.k, bütün 
dünya biribirine girecek \'e insanlık 
)'e11İ bir felaketle karşıla.,a<>.aktır • 

Ertesi !'aba.h merakla sahah ~
teJprfn I ft.ÇIJ'Orsunuz. Bir de ba'kıyor. 
tunuz ki dilnya hadiseleri tabii Meyri. 
nl takip etmektedir. Ufukta, bir gtin 
ewelden görült-n kara bulutlardan 
eser yoktur. Tehlike me\·cut <leı:tldtr. 

Ak"am gazetelerinin telaşlı, ,.e he
Yecan verici neşriyatı, oku~,ı~:nı Şıt 
errtıyor. Zaten gergin duran sinirle~ 
bir kat daha gP.riyor. Ve elektrikli hır 
han yaratıyor. 

Dll"'·anm hM" tanfınita ak~am ~a~ 

~telerl bu kahil neşriyat ile ~·aşarlar. 
ll'al<at 8&n ga.7..ef.eeillğln d~ bir budu. 
t!u nrdır. Karii aldatmak biraz da 
bu hudut haricine ç~aktır. 

XAN .:::::::==~=-=-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=:::::===================================== 

Dış Italya 
Bilin 

S• t• • G- ıı N C!JN 
ıyase ının FıKAA<;l 

çosu 
Burada Okuyacağınız Satırlar, Moskovada Fran· 
sız Diliyle Çıkan Journal de Moskou Gazetesinde, 
Maruf Rus Muharrirlerinden M. 

rafından Yazll:.n Makaleden 
Y ükaek f atiıt divanı 1 

m arttan 3 marta k a • 
dar devam eden u mumi büyük 
toplantısını Romada yaptı. İç
timaların aon celseler in in haf 
rolü İtalyan Hariciye Vekili 
Kont Cianoya verilm"ft i, res
mi muvaffakıyet tezahüratı 

ona hazırlanmıf tı. 
babasının nüfuzu sayesinde giren 
babasının nüfuzu sayesind giren 
genç kont, ayni nüfuzla Mussoli -
ninin aile muhitine hülul etti. O 
dakikadan it•baren Kont Ciano -
nun baş döndürücü yükselişi baş. 
ladı. 

Sıra ile, Mussolininin matbuat 
müdürü, altI ay sonra propaganda 
nazırı ve yüksek fa.şist şurası aza. 
sı oldu. Mussolininin oğullariyle 

kısa bir müddet Habeşistanda 
kaldıktan sonra İtalyan Harici. 
ye Vekili tayin olundu. 

Kiparissov Ta-
T ercüme Edildi 

b~ladıklarmr gördUler. İngiliz -
lerin yeni silihla.nma programmm 

230 milyar lirete malolacağı ma -
lumdur. Eğer bugUn İtalyan hazi. 

nesinin altın ve devises ihtiyatla
rnın iki milyar lireti aşmadığı 

nazarı dikkate alınırsa, yukarıda. 

ki rakamın bütUn ehemmiyeti mey 

dana çıkmış olur. 
Bu vaziyette havadan veya ka. 

ğrt üstünde dahi olsa, İtalyanın 

İngiltere, derecesinde merkez üs
tünde silahlanacağını iddia etmek 
kabil midir?. 

Mussolini bile bu 
hakikati anhyarak 
İngiliz silahlan -
masına başka şe -
kilde mukabele 1 • 
çin ltalyanlann on 
sekizden elli beş 

yaşına kadar silah 
altına alınacakları 

kararmı verdirmiş

tir. 

İtalyan matbu • 

atında İngiltere po 

litikası aleyhindeki 

neşriyata hız veril 
miş olduğu gibi, ln 

gilterenin Asya yol 

lan Uzerinde kıt'a 

ların dahili vaziyet 

leri de İtalyan ga 

zetelerinde ehemmi 

yetle yer bulmakta 

dır. 

lspanyol Zaferi 
K,pdıköy \'apurwıda küçük bir m\L 

\'ezzi bağınyor: 
- hpanyol zaferi ... llUkfıme~ller 

galip ..• 
lUünzzie soruyorum: 
- Sen hükfunetçilerin kazanması. 

nı istiyorsun galiba •.. Neden? .. 
Ç.oc.uk, bilir gibi güliiyor: 
- Elbette ... Hükümetçiler kazanır

sa, sulh olacak ... Asiler kazanırsa fa
şizm gelecek .. Harp olacak ... 

- ı~a.şizmin fena olduğunu nereden 
biliyorsun ... 

- Biliyorum. Fa.5izm gelirse, işçi
leri hapsedecek • 

• 
t panya, bugün cümhuri~·et hUrrL 

yet, istiklal için kan dökenlerin mcm • 
leketidir. ispanya bugün A \'rupn si. 
yasetinin, <'ihan .:;ulhiinUn mihverini 
teşkil ediyor. l\lağlüp bir tspany:ı, 
mağlüp bir cihan demektir. ÇiinkU 
cihan harbi onun zafer \'eya mağtü
bİJ'etine bağlanmış gibidir. lspan~·a
da )'alnız sulh ,.e harp değil. demok
ra"llerle faslzm çarms"·or. Ornda car 
pışan bu iki ordu iki ideolofüi tem
sil edl~·or. Cihan efk~n umumlyelerl 
de bu ideolojilere ~öre sağ ve sol dire 
iki~·e &)'nhyor. Sağ faşlzmJ, sol de. 
mokra.~iyi tutuyor ... 

• 
hpanyol hidiselerinl suurla takip 

M ussolini, kızının kocası 

olan Kont Cianonun fa • 
a!liyetini devamlı bir muvaffakı -
yet halinde göstermek üzere elinden 
gelen gayreti ve tesiri kullanmak· 
tadır. Geçen teşrinisanide Kont 
Ciano, Bitlerle görüşmek üzere 
Berline gönderildi. Orada malüm o 
lan meşhur İtalyan - Alman mu. 
ahedesini imzaladıktan sonra Vi. 
yanaya ve Peşteye geçti. Kanunu 
sanide. İngiltere ile eiendice an -
Ja!fmayı ımza acıı. 

/talya Hariciye Nazırı Kont Ciano (x) geçende Berline yaptığı 

Mussolini ile ya

veri Kont Ciano ln. 
giltere üzerinde te 
sir yapmak Uzere 
her türlU ş a n 
tajı tecrübe etmek 

edenler bu cephelerden birini benimsi. 
yorlar. Ya ~e:ri halk. .. l'a kiiçük mll
\'e?:Zi, cephesini nasıl tayin ediyor!! .• 
Şuurla mı, onn dlyeme)iz ... Hayır da 
diyemf'Jiz... Bu öyle insiyaki bir 
şuur ki, ilim adamlannnı diisturlarlıı, 
realist görüşlerle. adetlerle, \'ardıkla
n neticeye. o, iki kelime ile \•anyor. 
Hükümetçller kazanmıa sulh olacak. 
asiJPr kazanırsa h-:.rp ... Hamlerin en 
bü)ilk kurbanı kendisi olduğu için, 
harhin koku,.unu sezer sezDJeZ, cep
hesini insiyaki bir buluşla, bir !llf'Zİ~ 
:e ne gUıcl tayin ediyor. 

O r a d a n h e m e n Milimo
ya geçerek Türkiye Hariciye Ve. 
kili Tevfik Rüştü Arasla görüştü .. 
Ve ilah .... 

Halbuki, Kont Cianoya atfolu. 
nan son siyasi muvaffakıyt:tler! ı 
kazanç hanesi acınacak bir halde. 
dir. 

Sağlamlığı mütemadi söylenen, 
Alman - İtalyan münasebatının 
kavsinde, Berlin - Romanın bli -
tün giıJeme gayretlerine rağmen, 
gün geçtikçe büyüyen çatlaklar 
gözükmektedir. 

Tuna havzasında İtalyan - Al
m~n menfaatlerinin gittikçe biribiri 
ne zıt temayüller halinde tecelli 
ettiği ve İtalyanın bu husustaki 
devamlı mukavemetleri Berlinde 
tamamiyle anlaşılmıştır . 

• ta.1yada bile, Faşist mat -
1 buatrn aldatıcı neşriyatı 

arasında hakiki ve harici vaziyeti 
olduğu gibi sezebilenler: son Al
man - İtalyan anlaşmasmdanberi 
Tuna havza11ında ve Balkanlar ÜS· 

tündeki İtalyan vaziyetinin hiçbir 
vakit bu kadar sarsılmamış oldu
ğunu itirafta müttefiktirler. İşte, 

lngili:z karikatürü : 

•eyahatte Alman ricalı armıncla 

muvaffakiyetinden o kadar övünü
lerek bahsolunan Kont Ciyanonun 
uı ı.a Avrupa sı;...:.c:~•l.il :.ııa ı.mt.u 

çosu .... 

Yüksek Faşist Şurasının son 

içtimamda Kont Ciano'nun ikinci 
siyasi muvaffakıyeti olduğuna ka
rar verilmiş olan İngiltere ile im _ 
zalanan anlaşma ise birincisinden 
daha acınacak vaziyete girmiştir. 

K ont Ciano tarafından imza 
!anan centilmence anlaş • 

ma ile ne İngiltere, ne de İtalya 

tarafından centilmenlikle alakası 

olacak bir taahhüde vasıl olunma
dığının ecnebi mahafilce etrafa 

yayılması bir tesadüf eseri değil. 
dir. Hakikatte, İngiltere ile an. 
laşmak Uzere aylarca israr eden 
Roma, ispanya ve Balear adalan 

üstündeki emellerinden tahriren 
vazgeçtiği halde İngiltereyi hiç bir 

taahhüde mecbur etmiyen beya -
nattan başka bir şey elde edeme • 
di . 

İngiltere ile centilmence anlaş • 
manın imzasından sonra, ball -

dan gelen emirle, bütün İtalyan 

gazeteleri muahedenin İngiltere l. 

le ltalya arasında tevlit edeceği 

dostluk havasından ve bu siyasi 
•uu • .. .c.ra.luyotlen ittlhıırla. bo.hse • 

denlerdi. İlk muahededen sonra, 
Akdeniz mütekabfil. menfaatlerine 

dostane bir şekilde hürmet edile
ceğini sevinçle ilil.n eden İtalya.o 

matbuatı silihlann tahdidine ya. 

rayacak ikinci bir muahede ile de 
Akdenizde açılabilecek silah yan. 

şının duracağını bildiriyorlardı. 

Çünkü Mussolini herkesten iyi 
biliyordu ki, Akdenizde muhtelif 

üssübahriler bazırlıyan ve bahri -

ye nazırının Kıbrıs ve sair adaları 

tahkim etmek Uzere olan tetkik 
seyahatlerinin neticesi İtalya için 
vahim bir çığır açmış olacaktı. İ

talyanm sili.hlanma yarışından ln. 
giltere ile b~başa gidecek mali 
takate malik olmadığını buçe çok 
iyi takdir ediyordu. 

A kdeniz ıtatUkosunun temi
niyle ikinci bir muahede.. 

ile silahların tahdidine varacakla. 
rı hayaline kapılan İtalyanlar, İn
gilizlerin centilmence anlaşmada. 
ki İtalyan sözlerine hiç bel bağ • 
lamıyarak sadece Bilihlanmıya 

BUTON YOLLAR ROMAY A GiDER 

ltalyan a.kerleri l•panyaaa rical edip kaçıyorlar, Muııolini de, AlrikaJan •Üratle 
Jönüvor. Bütün vollar RomaYa ~itler. 

. 
gerıye 

tedirler 
Bu şantaj vasıtaları arasında, 

Japonya ile İtalyanın Almanya gi
bi bir ittifakname imzalıyacakla.. 
rınm Avrupaya yayılması da var. 
dır. Bunun için Kont Ciano olan • 
ca gayretiyle çalışmış, Almanya. 
dan ayn olarak Japonya ile karşı. 
lıkh bir ittifak imzalamağa çaıba -
lam ıştır. 

Halbuki Japonların ve Alman • 

tarın bu teşebbüslere karşı verdik. 
leri cevap malumdur. İtalyanın 

Alman ittifaknamesine iltihak et
mesini tavsiye etmekten daha ile. 

rlye gitmlyen bu ce\·aplar İtalya 

için ne kadar ağırdır. ,, 

İtalyanın mali vaziyetini kur -
tarmak üzere giriştiği Amerika -
dan iatikraz teşebbüsleri de boşa 

çıkmıştır • 

G örülüyor ki, Cianonun siya
si bilinçosundaki kazanç 

hanesi pek acınacak bir hale gel. 
miştir. Almanya ile menfaat ve 
nokt&i nazar tearuzları, İngiltere 
ile yapılan muahedenin iflası, 
Fransa ile münasebetin gittikçe 
zehirlenmesinden ve Amerika ile 
istikraz meselesinin halledileme -
mesinden başka, Yugoslavyayı 

Küçük Antanttan ayırmak üzere 
yapılan entriM:alar da şimdilik bir 
netice vermemiştir. 

Büyük Fqist divanı, Milano -
da Türkiye Hariciye Vekili Tev • 
fik RilştU Arasla olan mU1akatın. 

dan dolayı Kont Cia.noyu tebrik 

etmek mecburiyetini duymuştur. 

ttalyaya hiç bir şey temin etme -
mif olan bu gizli mülakat, İtal • 
yan halkına tarihi bir hadise gibi 

yutturulmak istenmektedir. 
Herkes biliyor ki, o milli.katta 

Kont Ciano, sadece İtalya namına 
Montrö muahedesine iştirake ha. 

zır olduğunu bildirmiştir. 

F akat Faşist matbuatı, me
seleyi, çoktanberi tatbik 

sahasına girmekte olan Montrö 
muahedesinin ahkamını g\ıya 

Kont Cianonun Milano müli.ka • 
tinde değiştirtmeğe muvaffak ol
duğu ,eklinde göstermek istemiş. 
lenJir. 

Bu çeşit ağız kalabalığiyle aha. 
linin gözlerini boyamağa çalışan 

faşist diktatörlüğü ttalyada çok 
miifkül anlar yaşamaktadır 

ADSIZ YAZICI 

• 
Demircan imzalı karie : 
Hakkımdaki tevecclihtinit~ t~k. 

kür ederim. Adsız l'azrcı'nın şahsh·e. 
ti meçhul olduittrna göre, ar:runuzu 
~·erine ~etil"llrık b~nce mfimkfln ol-ıu. 
~·a<'aktır. :ıuazur görmenizi rica edo.. 
rim. 

ADSIZ 1' AZICI 

En Çok Sucuk 
ve Pastırmaya 
Hile Karışıyor 

Belediye pasırma ve suçuklara hl. 
le karıştırılmasının önüne geçme« i
çin yeni tedbirler almıştır. Pastırma 
ve suçuklar yapıldıkları etin cinsine 
göre birfbirlerinden ayrılarak sicimle 
bağlanacak, kurşun mühür \'Urulacak 

ve üzerine nevini gösteren bir etiket 
asılacaktır. Satıcılar, ahcınrn g<Szil ö. 
nünde paketi açıp istediği kadar ve. 
reecktir. 

Son bir yıl içinde tahlilleri yapılan 
gıda maddeleri arasında en fazla pas. 
tırma ve sucuğa hile karıştığı görül
düğünden daimi encümen bu karan 
vermiştir. 

Şehir Meclisince tasdik edilir edil
mez bu usul tatbik olunacaktır. 

PİRİNÇ UNLARINA ETİKET 
KONACAK 

Daimi encümen, pirinç unları hak. 
kında da yeni bir karar vermiştir. Pi. 
rinç unlan yapanlar bunu yaptıklan 
yerle yapılış tarihini gösteren birere. 
tiket hazırlıyacaklar ve bu etikPtlerl 
pirinç unu kaplarının üzerine yapış
tıracaklardır. 

Bütün 
• re sız 

içkiler Tezke· 
Taıınabilecek 

İnhisarlar İdaresi, şimdiye kadar 
elde edilen tecriibelerin verdiği neti. 
celere göre, yeni bir müskirat kanu. 
nu hazırlamış ve Vekfı.lete göndermiş. 
tir. Müskirat imal ve satışlarına ait 
yeni kanunda gerek idari ve ~erekse 
tekniit birçok değişiklikler vardır. 

Bilhassa evvelce şehir i<:inde ve şe. 
hirler arasında müskirat naklederken 
alınması lazım gelen nakliye t.P.,.·'<e
releri yeni kanunla kaldırılmaktadır. 

Kapalı ve bandrollu olan biltiln içki. 
ler tezkeresiz TUrkiye hudutları i
çinde serbestçe nakledilcbileecktir. 
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on ures Temasın
da MaQlüP Olduk mu 
Biz Seyfi .Cenaba Neler 

Sorduk, O Bize 
Ne Cevaplar Verdi 

M illi güreş ta~~ımız?1 Şi~~~l turnesi~in milli müsabaka
• • larında yenılıp yenılmedıgı meselesı bazı meraklılar için 

hala aydınlanmamış bir haldedir. Çünkü Finlandiyada milli ve 
~usus~ ~üreşle~ k~nşık bir halde yapıldığından hangi güreşle
nn mıllı, hangılerınin hususi olduğu pek anlaşılamadı. 

Biz gUreş takmuınu: şimale gi _ 
<ıcrken bu turnenin mahzurlarını 
ve faydalarını birkaç yazı ile or
taya koymuştuk. Seyahatten ev -
velkl bu tahminlerimizin tahakk~
kunu teessürle gördük. Güreşçile
rimizden sakatlananlar oldu. Sa -
kat olduklan halde tekrar güreş
tirilip mağlup olanlar da oldu. 

Dilnya şampiyr ı u Yaşarın o -
limplyatta emeklerle kazandığı, 

kendi sıkletinin en üstünü olduğu 
şöhreti de çocuğun sakat sakat 
mindere çıkması yüzünden sarsıl
dı. 

Güreş turnemiz hakkında esas
lı neşriyata başlamak Uzere o seya 
hatte takımın başında giden Sey
fi Cenaba, arkadaşımız Şazi Tez
can müracaat ederek tertip etti
ğimiz suallere cevap vermesini ri
ca etti. Tertip ettiğimiz sualleri 
aşağıya naklediyoruz: 

Bu suallere verilecek cevaplar
la Finlandiya ve lsvcç seyahati
nin ka~ışıklığa geldiğinden tama
milc anlaşılamamış canlı noktala
rı efkarı umumiye önünde aydın
lanmış olacaktır. 

B ay Seyfi Cenap suallerimize 
cevap vereceğine, şimdiye 

:kadar her gazetede çıkan sütunlar 
dolusu beyanat vermekle iktifa et
miştir. Biz şimal turnesi bahsini 
tekrar açacağımız için Seyfi Ce -
nabın söylediklerini gazetemize 
geçirmeden münakaşaya •başlama
ğı münasip görmedik. 
Güreş idarecisine, sözlerinden 

çekiniyoruz zannını vermiş olma
mak için şimdiye kadar bir çok de
fa yazılmış ve ayni zat tarafından 
tekrarlanmış olan lafları stitunla
rımıza bir da.ha geçireceğiz. 

Karilerimizin bizim neler sordu
ğumuzu ve o sorduğumuz sualle-
1re karşı güreş idarecisinin ne gibi 
düşüncelerle sayfalar dolusu 18.! 
ettiğini anlatmak Uzere evvela sor
duğumuz sualleri aşağıya nakledi
yoruz: 

Bu suallerden sonra Seyfi Ce -
nabın beyanatından birinci kısmı 
alıyoruz: 

Sorduğumuz sualler: 
1 - Krekoromen Türkiye • Ftn

lanlliya milli maçını nasd kaybet
tik? 

2 - l\1111i teına.c;tan onrakl ser. 
be t Ye diğer grekoromen çarpı~
mnlannı neden tmnsili mahiyette 
ynpmadınrz! 

3 - Dünya şampiyonu l'a.şann 
flmale ~ötüriilmesi hakkmdaki 
mecburi:ret neden ileri ~eldi~ 

4 - Finlnn<liyada yedi kere mü
sabaka. yapmak muka\·e{e icabı mı 
idi? 

5 - FinJandiyada 8akatlanan 
güreşçiler kimJerdi '! Bunlar saıka.t
lanmnmış olsalardı, tsnç turnesi 
de lehimJze neticelenebilir miydi'! 

6 - Ya)nr ~aknt olmıısaydı Fin. 
lnndl.rnda kurbetti~rf 'e tsve~te 
tu la ~·enihliği maçları ka1.nnmak. 
ta mü kiilfıt çeker miydi? 

S eyfi Cenabın sözleri: 
1 - Müsbet vaziyetler kar 

şısında hadiseyi tevil ederek bir 
takım mesai! ortaya atmak bilmem 
hangi zihniyetten doğar. Finlan
diyada şubatın 22 ve 23 ünde gü
reştik. İlk günkü müsabaka Fin • 
landiya federasyonunun teklifi ü
zerine grekoromen ve serbest ola
rak yapıldı. tık güne 4 kategori 

Groke Romen üzerinde 3 sınıfta 
~erbest gUreş olarak icra edildi. 

lkinci gün de ilk gün serbest 
güreş<'nler, Greko Romen, yapan
lar da sC11best güreşti. Ben Curn-

1 
Gürefçİlerİmizin aon Şi- \ 
mal turneainde bQ.fında 
bulunan Bay Seyfi Cenap 

hurıyet gazetesine maçın icra edil
diğı akşamlar bir de telgraf ver
dim. Bu telgraflarda müsabaka 
neticeleri cereyanı ahvale göre bil
dirilmişti. Yani her sıklette güre
şen güreşçinin hangi tarzda güreş
tiği ve mağlüp mu, galip mi gel
diği telgrafta yazılı idi. 

B u sarahate rağmen bazı ze
vat burada neşriyat· yap -

mışlar ve maç neticelerini tahrif 
ettiğimiz bir mağlubiyeti örtmek 
için tevillere saptığımı ileri sürmüş 
ler, bunu da hrua IBrarla yazıp du
ruyorlar. Bu yapılan ve sporumuz 
için çok mühim ve muazzam fay
dalar temin eden böyle büyük bir 
turnenin bize öğrettiği büyük denı 
ortada dururken bu meseleleri ört 
bas eden bir takım dedi kodular mev 
zuu teşkil edecek noktaları 
meydana çıkarmağa çalışmak be
nim hiç beğenmediğim menfi bir 
zihniyettir. 

M ücadele ve münakaşa açık 

olmalıdır. Ortada bir hl
dise vardır: Türk güreş takımı 

dünyanın güre~ en yüksek mem 
leketlerine bütün masraflan ka -
bul edilmek şartile davet edilmiş
tir. Şimdiye kadar böyle bir imti
hana hiçbir zaman girmemiş olan 
Türk takımı oraya gitmiştir. Gü
reşçilerinin sakatlanmasına tah -
tessıfır 30 veya 32 dereceye ve 
mütemadi seyahatlere rağmen bü
yük bir azim, idare ve cesaretle 
dünya aslarile çarpışmak ve 12, 13 
gün gibi kısa bir müddet zarfında 
yedi, sekiz şehir dolaşmak ve i4 
mUsabaka yapmış, muuzam isti
fadeler ederek büyük dersler gö -
rerek ve memleketi lehine büyük 
bir propaganda yaparak gazeteler
le hakkında sitayişkar neşriyata 

vesile vererek temiz ve sportmen
ce bir tavrı harelçet takip ederek 
memleketine 10 fark galebe ile av
det etmiştir. 

B u meyanda filin filan ııa • 
kat idi de neden götürül

dü? Acaba 74 yerine 67 müsaba
ka yapılsa idi. daha iyi olmaz mı 
idi? Sekiz şehir yerine dört şehir 
gezilse idi daha iyi netice alamaz 
mı idik gibi suallerin cPvaplan ve
rlllr cinsten değildir. Bu turneye 

iştirak eden güre~çilerimiz modern 
güre,in ne demek olduğunu o ka
dar yakından görmü,lerdir ki, bu
nu ancak o adamlar anlayabilir. 
Bugün tatbik etmekte olduğumuz 
güreşin ba."litliği ve iptidailiği bü
tün çıplaklığı ile görülmüştür. 

H ücum vaziyetimizin yanlış
lığı dolayı.sile hasımlarımı

zın karşısında paeif vaziyetler al-
mak mecburiyıtinde kalıyorduk. 

Yer güreşindeki vukufsuzluğu -
muz yüzünden müsabakalan kay
bediyor, hakemin ihtanna maruz 
kalıyor ve bazan da halka kendi
mizi güldürüyorduk. Jimna!tik ile 

terbiye edilmemiş 
vücutlerimiz min
der üzerinde rakip
lerimizin gösterdik 
leri elbtikiyeti gös 
teremiyordu. Taar
ruz ve hücumdaki 
noksanlanmız ha -
11ımlarımızm bize 
Ustiln vaziyet alma 
Jannı icap ettiriyor 
du. 

lşte bu ve daha 
bfr çok mühim nok 
talar ki, saı?Jam, 

~ur ve kabiliyetli 
gijreşçilerimizin da 
ima galip ~elmeleri 
ne mani olan husus 
lar anlaşılmış ve o 
na ~öre çahsmak 
imkanları temin e· 
dilmek volnnıt gi • 
dilmistir. t~te spo. 
rumu::ı:u ileri götü • 
rec<'k husu!'lfan bi. 
:r..e öğretecek tur -
nenin teknik mahi 
yeti budur. 

Kaunılan kav~ilen m:ırl:ı~ 

bazı gazeteler doğrudan doğruya 
yanlış neşretmiş; bunlan liste ha
linde buraya dercetmekte pratik 
bir fayda görmüyorum. 

Yaşar sakat olmasa idi Pihla
yamski ve Karlson'a galip 

gelemiyeceği meselesi, acaip bir 
sualdir, bunu bilecek kadar keha
net sahibi değilim. Bu iki adam ve 
Reini bu ısikletin dünya aslandır; 
bizim asımız mı onların ası mı ma 
çı kazanır, bunu bilemem. Her hal 
de Yaşar sakatlandığı için bu ha
sımlanna tam güreşini yapamadı. 

· Tam güreşini yapea katanır mı, 
bunu zaman ve hadiseler iabat e
decektir. 

G r~ko Romen milli maçında 
Saim olimpiyat üçüncüsü 

Virtalanene, Yusuf Aslan da iki 
kere Avrupa ve Bertin olimpiyadı 
,ampiyonu Koskelavya mağlüp ol 
du. 

Ya.şar Pihlayemickiye karşı fev
kalade muvaffakıyetler}~ güre',llr
ken kolu güreşmesine mini ola -
cak ,ekilde ağrıyarak 18 inci daki
kada terk etti, Adnan 3 kere A vru
pa şampiyonu Nordling ile o dere
ce muvaffakıyetli bir güreş yaptı 
ki pek ufak bir fark ile mağlup 
oldu. Kenan ise talihsizliğinin ese
ri olarak müsabakayı kaybetti. 

tık on dakikada hasmına aldığı 
iki saltoda minder kenarına tesa
düf etti ve hakim güreştiği halde 
Finlandiyalı hakem kendi.sine de 
rakibine de pasifite ihtarı verdi. Bu 

haksız ihtar yüzünden Kenanm ilk 
. ıo dakikadaki hakimiyeti zail ol -
du ve beraberlik verildi. Yer gü
reşindeki noksan yüzünden müsa
bakayı ufacıcık bir puvan farkile 

k"aybetti. 
Finlandiyalı hakemin bu yanlı9 

hareketi bilahare başhakem mev
kiinde olan beynelmilel güreş fe -
derasyonu reisi Sinets tarafından 
resmen muaheze edildi. 

G reko Romen maçını çift hal
de 3, 4 kaybetmemiz icap 

ediyordu. Takımımızın maalesef 
turneye iştirak edemiyen bir iki 
a.eıt azası yerlerinde olsıt idi ihti -
mal ki, müsabakayı 3 - 4 ka.za.
nabilirdik. 

li"aka.t yine tekrar ediyorum. 

H -ı 1 .... 
KA~E 

iNGENE 
mişti.,, dedi. 

K ız o gün akşama kadar hl~ 
ıes çıkarmadı. İşiyle gil • 

ciyle uğraştı. Onu öldürse de , .. 

D inç sünger avcısı, genç köy. 
lü kızını, köy düğününde 

kınhşlariyle şıkır şıkır oynarken, 
görmüştü. Ondan sonra her ak • 
,a.m, elinde iki testisiyle kız, köy 
kuyusundan ısu almıya geldiği za_ 
man süngerci de kayığın su vari
lini doldurmak için çeşme ba.şına 

çıka gelirdi. Süngerci çeşmenin 
damla damla akmasını, testilerin 
de iki yüz tonluk bir paraçera fıçı
sı kadar büyilk olmasını isterdi. 

Fakat çeşme gür akar, küçük 
testi de tez dolardı. 

Birkaç ay tesadüfen çeşme ba • 
şında karşılaştılar. Gemicinin be • 
vaı kolund~ milr.Plr'·-r'- :.;....ı .. "_ 
miş iki yüreği şi.şliyen bir ok res. 
mi peydahlandı. Bu ıefer kız va. 
rilin dibinin patlak olma.sıru ve 
bir uır dolma.muını özlemeğe ko
yuldu. 

Kızın annesi Dudu nine kara • 
kuruydu. Biber gibi yakıcı ve 
~aşlayıcı bir kadındı. 

~ Babası. Ali baba, tanır, bilir, ve 
anlar bakışlı ve yumuşak özlü ve 
yumuşak sözJlü bir adamdı. 

K ızın köydeki evi denize ba
kardı. Kız ,afakl!!yin, köy 

horoslan ötmeden pencereye otu
rur. Bir kenardaki limon ağacının 
Uzerinden, ağacın ötesindeki deni. 
ze bakar. En yüksek dallar ara -
11ından bir yelkenin kaydığını gö
rür. 

Öyleyin yahut akşam rüzgar ke. 
ıilince üzülür. Gözleri denizdedir. 
O zaman her taraf yanar. Gemi 
kavrulan bir klinat ortasında san. 
ki kömür kesilmi; kıpkızıl bir de
niz üzerinde kapkara somurtur. 
Eyvah! İçindekiler ya kebap, ya 

Bence mesele bugünkü halde Fin 
landiy&yı veya lsveçi yenmek me
selesi değildir, Onlardan i!tifade 
etmek meselesidir. Helsingf orsta 
Romen milli takımile yapılan ser
be.,t güreşi tamamile kazandık. 
Diğer şehirlerde de muvaffakıyet
li müsabakalar yaptık ve Finlan • 
diyada Vfüork, !sveçte ,Astor, Es
löv Eeskibetone haksız muamele-

lere maruz kalarak bet altı mü -
sabaltayı kaybettik. 

'Mustafa Finlandiyada 9akatlan
dığ1 için lsveçte yüzde yüz kaza -
na.bileceği 3, 4 müsabakaya gire
medi. 

B u mühim meselenin 15poru .. 
muz için olan faydalı ne

tl_celerln i gazeteniz val!ıtasile neş
retmek çok hoş olur. Meselenin 
bir kalem münakaşası, yahut bir 
menfi münakaşa mevzuu olmaktan 
çıka.nlarak teknik sahaya dökül -
mesi ve bu hususta neşriyat yapıl
masını faydalı bulurum. 

Ve gazetenizin bu mevzuu orta· 
ya atıp bu sahada faydalı olabile· 
cek yazılar yazmasını limit ede • 
rim. • · ~ 

Bu huım!llta. benden tıı1tiveceö-fniz 
mal\ımatı iktidarım dahilinde 8ize 
bildirmeği de bir vazife bilirim. 

miciye varacaktı, vcseslam.. De ·_, 

F 
nizcinin gözleriw 

A L C 1 istiyordu. Ondaı 
~~~~.yapmak ittl 

Sabah oJuncı 

Yazan: 
Halikarnas 
Balıkçısı 

&oguş Uılllu~uuuır. 

D udu nine, kızını zenginler. 
den Fudullann Recebe 

vermek istiyordu. Biraz budalaca 
çelimsiz bir gençti amma, babası 
nalları dikince küp dolusu paralar 
onun olacaktı. 

Dudu nine Fudulların Ahmet 
ağayla fiskos edip, işi bir iyice 

pişirmişti. Ahmet ağa yirmi okka 
kına, iki deve yükü, yani yüz elli 
kap bakır, otuz beş yorgan, yirmi 
tane şilte, iki sandık peştemalla 

havlu. Otuz çift uzun ökçeli nalın. 
Beş sandık çamaşır. Bir okka ka. 
ra sürme ve rastık verecekti. 

Dudu nine, Ali babaya bu İ§i 

çıtlatmıştı. Bunak herif birden 
küplere binmişti. Pek iyi! Buna 
vermemeli de, o züğürt zift kokan 
süngerciye mi vermeli? Herif da
ha dün, utanmadan mavi panta. 
tonu için Ali babadan bir kırmızı 
yamalık aramıştı. 

B irkaç gün evvel koye çın. 
geneler gelmiş, fal açıyor 

ve baklaya bakıyorlardı. Dudu ni • 
ne kızı alıp falcıya götürdü. Esmer 
bir kadın baklaları attı, ve gör • 
düklerini okumağa koyuldu: 

. ·~-:- Kızım seni il<! adam arıyor. 
Bırısı boylu poslu! Bak işte şu 
bakla odur. Yanıbaşında mavi 
boncuk var. Denizci olacak. O sa
bahtan akşama kadar rakı içecek, 
üzerine üç karı daha alacak ... A -
man söylemiyeyim.. Daha iyi!,, 
Kızın betibenzi klil olmuştu. 
.... 1 ' soy e.,, diye israr ediyordu .. "Se. 
ni öldilrecek !,, kız se.s çıkarmadı. 
Çingene devam etti. "Fakat bak 
bu tarafa, senin talihin kara de
ğil amma apak .. Burada bir erkek 
daha görüyorum. ince yapılı, gü. 
lümser ylizlü bir delikanlı, o sana 
parmağiyle bir yol gösteriyor. Bir 
çok şilteler görüyorum.. Aman, 
aman ... Yirmi okka kına! Çingil. 
li bilezikler, nalınlar, yorganlar, 
peştemalar!,, kız annesine döndü 
0 gidelim anne!,, dedi. 

Eve vannca falcının falını Ali 
babaya anlattılar. "Evet bilirim! 
Çok doğru bulurlar. Bir gün se -
ninle evlenmezden evvel. ben de 
baktırmıştım. KöyUn en güzel, en 
tatlı kızıyla evleneceğimi söyle -

erkeğinin deni.V 
de kayan kayığını seyretmeyi, ak· 
şam olunca, gemicinin saçları a
rasnıda enginin deniz kokusiyle 
dönmesini özlüyordu. 

O akşam çeşme başında bir&Z 
daha geç kaldılar. Bir aralık genli 
adam, kıza sarıldı. Kızın ayakla.Ti 
yerden kesildi. Kızı earıp öpüyor· 
du. Deniz, kıyıda gürlüyordu. 

u dlk·bı;·~ıii;kl-;. dişi~inİ çağU-dı 
Kendinden geçen bu aWıştan kell 
dini toplayan genç adam, koşa kO• 
şa kaçmıştı. Kız onun adını çağır· 
dı. Cevap yoktu. 

Ertesi günü Ali baba. eve dön• 
dü. Gözlerinde tuhaf bir kıpırda
yış vardı. Düşünceli düşünceli 
sakalını sıvıyordu. Dudu nineye: 

"- Bilirsin ya, bu çingeneler 
doğru söyler.,, 

"-Elbette!.,, 
"- Ben de bugün onlara vat"' 

dım. Güm diye yüz parayı sula "' 
dım. Bir de bana bir fal aç dedirn· 
Bana ne desin beğenirsin? ..• Güya 
üç güne varmadan sen ölecekmiş
sin.. Doğrusu içim ya.ndı. Seniı1 
yerine keşke ben öleydim, diye dil· 
şündüm. Çingene yUz elli y~una 
kadar ylU}ayacağımı söyledi. ,, 

"- Sen bunamışsın! Haydi git 
, yatağa yat!,, 

Dudu nine son bir gayretlf 
J,cendini topladı. "Eğer fa). 

cı böyle demişse, doğru söylemiş. 
tir.,, diye bağırdı 
"- Sen ölmiye razıysan ben de 

ğilim!. Seni kara topraklara götn· 

diikten sonra bana ya.şamak ha.. 
ram olur.,, 

"- Evet .... ,, 
"- Seni üç gUn sonra ölecek 

demedi mi? Dur bakalım!. Sen Uç 

günedek ölmezsen demek ki falcı 
yalan söylüyor. Ben de o zaman 
bizim kızı gemiciye veririm. Çün. 
kil, eğer falcı yalan söylüyorsa, 
Fudulların oğlu için de söylediği 
yalandır. Sözün kısası budur. De

ğil mi ya?.,, 
Dudu nine ses çıkarmadı, fakat 

dikiş iğnesini, diktiği çamaşıra de 
ğil, yanlışlıkla avucuna sapladı. 

Yanıbaşındaki odada kula.k kabtll°' 
tan kızın gözleri düşen bir şehaP 

gibi parladı. 

Bi9ada Bir Tayin 
Biga, (TAN) - Kasabamız inhl • 

sarlar idaresi muhakemat memurll 
İhsan, terfian İmroz inhisarlar ida • 
resi başmemurluğuna tayin edilrnit 
ve yeni vazifesine gitmi~tir. Şimdi " 
lik muhakemat işlerine Biga başın&" 
muru bakmaktadır. 

1 
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Eınin Anlatıyor 
Kapıkarakolu ef

tadı, elinde beyaz 
bayrakla giden e. 
tnir zabitini yolun. 
!an çevirdiği gün. 
l~rde Yanya, bU
Yiik bir iaşe buhr~ 
tıı içinde idi. Efra. 
da., o da pek güç. 
IUkıe ancak 250 
rram mısır ekmeği 
Verilebiliyordu. 

Kaleyi, cenup, 
ea.rk ve garp 
istikametlerinden 
Yunan as. 
keri sarmıştı. Şi
tnalde ise Arnavut
lar isyan halinde 
idiler. 

Hiç bir taraftan 
eehre zahire sok.. 
tnak imkanı yoktu. 
Yanya civarındaki 
köylerde, ele geçi. 
tilebilen mısırlar, 

~k defa, koçanla. 
riyle birlikte, değirmende öği.ilüle. 
rek askere dağıtılmaktaydı. Fa -
kat gitgide, mısır da kalmadı • 

İşte açlığın bu kadar dehşetle 

kendini hissettirdiği bir devirde bi. 
le Mehmetçikler, canlarmdan ev -
vel, vatan hizmetini düşünüyor, 

ölümil, teslim olmıya tercih edi • 
yorlardı . 

Yanya düştükten sonra, şehirde
ki kışlada. eli ayağı tutar ancak 
~ üz nefer kalmıştı. 

K aleye tiren Yunan kumnn. 
danı: krşlayı gezerken .hay 

retini gizlemiyerek: 
- Yanyayı aylardanberl ml\<111.

faa edE'n kuvvetiniz bu muydu"' di
ye sordu : 

Ayni Yunan topçu kumandanı, 

hücum cephesi olarak kabul ettik. 
leri Pijani mıntakasma, (100) bin 
mermi attıklannı bana söylemişti.. 

Velihat Kostantin, Pijaniyi gez -
dikten sonra, refakatinde gelen ec. 
nebi at8.§emiliteririnin ve har.p 
muhabirlerinin bu mmtakaya gir -
mesine müsaade etmedi. Çünkü PL 
janiyi hayallerinde deh;setli suret -
te bilyilltmilşlerdi. 

Sonradan kendisiyle görUştU • 
ğilm hakkı sever bir Fransız zabi -
tinin dediği gibi, Pijani. bir Wmn 
taş yığınlarından ibaretti. Ancak, 
şunu da bilmeli ki, Yunanhlan, ay. 
larca aciz bırakan kuvvet bu taş 
yığmlan değil, taş yığmlarrnm ar
ka..~mda yılmadan harbetmesini ar· 
!en kahraman ve fedakar Mehmet
çiklerdi • 

' 
Y anv& civarmda bUtUn arazi 

kayalıktı. O zaman için 
taştan b~ka siper yapacak vasıta 
mız yoktu • 

Yunanlılar, Pijani istihklmlan. 
nrn önünde okadar ıuğr8.§mışlardı 
ki bir aralık kendi büyük toplan 
yetişmediği için, daha evvel dil -
.,en Preveze kalemizdeki a~ top • 
lan getirerek bize karşı kullanmı
ya mecbur olmuşlıı.rdı . 

ı Yanya hatıralarımı bitirmeden 

evvel, size burada üzerime aldığım 
çok eltm bir vazifeyi de anlatmak 
isterim • 

Kaleyi teslim almıya gelen Yu 
nan fırka kumandam Suçoş şehre 

girecek a.ı:ıkere bizim tarafımıuian 
yol gösterilmesini istemişti.. Kol. 
ordu kumandanı beni münasip gör 
dil • 

1 Belki yabancı bir dil bilmem, bu
na sebep olmuştu 

B ir asker için bundan daha 
ağır bir hizmet olamudı. 

Jfe yapmalı id, mağlO.p idik. Gözü. 
mUn y~mı içime akrtarak, kaleden 
cıktJm, l'wwı fırka kumandam 

Korgeneral Emin 
Suçoş beni bekliyordu. Kendimi ta
nıttım. Birlikte şehre girerken, eL 
rafıma şöyle bir baktım: Şose yo

lunun iki tarafındaki Rum evleri, 

mavi beyaz bayraklarla donanmış. 
tı. 

avazı çıktığı kadar: "Zito Diya • 
dohon ! ,, diye bağmeıyordu.. Diya. 
dohon ,yani velihat ... Yanya Rum
lan, şehre giren kumandanın Yu • 
nan veliahdi olduğunu samyorlar. 
dı. 

Bir yandan, askerin üzerine, 
mukaddes kilise sulan gerp~lmekte, 
bir yandan da çiçekler, konfetiler, 
serpantinler atılmaktaydı. 

Bir gün evveline kadar Osmanlı 
hükumetine karş• sadakatlerinden 

bahseden Rum tebaai sadıka kabı. 

na sığamıyacak derecede coşmu, -

tu . 
Yunan kumandanını kışlaya ge. 

tirinciye kadar, yürüyen ben mi • 
yirn, yoksa hayaletim mi, farkede. 

miyordum. Son derece de mütees -

sir olmuştum. 

K orgeneral Emin Umumi 
, Harp bahsine girmişti; ha

tıralarına devam etti: 
- Büyük harp koptuğu zaman, 

ben Kafkas cephesinde idim. Ge. 
çenlerde hatıralarını yazdığınız, 
Korgeneral Galibin crkanıharbiye 
reisliğinde bulunuyordum. Bu va. 
züem bir sene kadar devam etti. 

Salahaddin GONGOR 
(ArkMı var) 

Mektebin genç talebeleri ritmik dan•a çalı 'ıyorlar ..• 

Ankaradaki Tivatro 
Mektebinde Calısma 

On altı genç 
Parisin sahnesini 

yaratacaklar 
A nkara, (Tan muhabiri yazıyor) - 16 talebcli 

modern bir mektep: Ankara Tiyatro Mekte
bi. Bu mektepte 16 ham istidat beynelmilel şöhrete 
sahip mütehassısların elinde aylardanberi işlenmek-
te, bu gençlerdeki gizli kabiliyetlerden yarınki Türk 
san'at»<armın yüksek vasıflan çıkanlmaktadır. 

Birkaç senedenberi devam eden tetkikler, gelip 

giden mütehassı~lar, verilen raporlar, hususi kanun. 
!arla bütçeye konan masraflar \'e bağlanan ümitler 

hep bu müessese içindi. Yarnını büyük Türk tiyat-Halk, pencerelerden, kapılardan 
.---------------------------------------------, rosunu hazırlıya. 

cak olan bugünkü 

L;iralık Veni 
Büyük Müsabakamız 
u resim hanai darbımesele aittir? 60 darbımese 

• 1 - Aç tavuk keoduıı aıpa amba.rıoda 

-n-
~ ....... 

K "(J :p C> N ... , 
Numarah resmin ait 
olduğu darbımesel 
No. 

aanu. 
2 - Alı •lı.çt ura ıun açındır. 
S - Anlıya.na 11vnaınck HZ, anlıı.mU'&DM 

davul ıuı na u 
4 - Au alii.D Ualıudan &eçtı. 
S - Balılı baıtan lıokaı 
6 - Bal tutao paraı&k yalar. 
7 - Bedava ıırke bıı.ldan liltlıdır. 
1 - Be, parmaJı bıı olaıu 
9 - Bır tut.m ot deveye hendek atuı.a 
10 - Bulbulun çcktııı dı1ı bcla.ıdu 
11 - Dalmaaıru bılnuycn oıdck baam; 

bırakıp ıu,ından daıaı: 
12 - Damdan duş en halden bılır. 
13 - Davulun ıcaı uzaktan ııoı eclir. 
14 - Dcnur tavında ıcrclı.. 
U - Dcnız.e du•en yılana u.rılır. 
16 - Ooıru ıoyl.ıycı:u doku.ı koydcn 

kovarlar. 
17 - El elden üıtundur. 
ıa - Eııu uraJı eski tat. 
lSI - Evdclu puaı çarşıya aymaz. 
20 - Eyrctı ata bınen .;abuk ıncr. 
2ı - Gulme ltomeuna ıcliı ba~ına. 
22 - Guluniı ıcvcn dıkenını de ıcver. 
23 - Ha.ma.ma eırcn terler 
%4 - Her horoz lı.endı 'oplutunde oteı 
2S - Her ciın papa. pılh nmca. 
26 - Her lro~n lı.endı ba1,;i11mdıı.n aıılır 
27 - Horoz olilr cozu çopıukte kalır. 
28 - Horoz çok olaıı yerde aabab &e\ 

olur. 
2SI - lt ürür. lı:erna yürür. 
SO - ltle dalaşmadan. çalıyı dotaımalı 

evlldtt 
31 - Kel batı. ıımştr tarak. 
32 - Kendi düten ailamu 
33 - Keıkin ıirh kabına zarar. 
34 - KoyUn bulunmı~n Jcrde ltec;b• 

Abdürrahman Çelebi derler. 
35 - Mahkem e ltadıv• müllıı olmaa. 
36 - MaM ıçeri pire dışarı. 
37 - Minareyi calan lulıhru hazırlar. 
38 - M ızralı çunla ııtmu. 
39 - Murı:ı dibine ışı.Is ırermca 
40 - O fke ile kalkan zararla oturur. 
41 - Paran ıreren düdütü çalar 
42 - Per1embenin celiti çuaambadan 

bellidır. 
43 - Sel ırırler . lı:am lralır. 
44 - Serc;eye tubuk beredir. 
4S - Su tcıti.; mu ynlundı lrınhr. 
46 - Sütten ıhı rınan Joturda lifliye 

rclı rer. 
47 - Tu Jerindt ııtrrdrr. 
41 - Tencere J"UYarb.nmrt. tapafım bul 

ma .. 
49 - Testiyi kıran da bfr. n getiren de. 
50 - Tilkinin dönüp dolıtJP cidcccti rer 

lrilrlrd1 dUkklnıdrr. 
51 - Oımmd.dr tat bat nnr. 
sı - UrOmcsinJ bilmiyerı lt ıor0.,. n" 

f_etirfr. 
53 - UrllmfJnl! re de balım ıorma. 
54 - U rOm bfJme haıt. bakı karanr. 
55 - Yalanc:nım mama ntırys kadaı 

,..nar. 
5t5 - Yapı tası npıdan nlmaa. 
57 - Yavat atm tekmesi pelı olar. 
Si - Ylir61r ıt 1cmlnJ ırttınr . 
.H - Zencinin paraaı atıtürdün çeneıln 

,orar. 
IO - 7,(lffrt olnp ~l!lt'lnmelrten. ll7m 

elno kaammü n.1141r .. 

mütevazı m~kteF 
için .. 

Burada 5 i kız ve 
11 i erkek olmak 
Uzere 16 genç ta. 
lebe okur. Haftada Talebelerden birkaçı mektep e lbi•elerile 
33 saat ders görilrler. Dersler: San'
at tarihi, tiyatro tarihi, Türk edebi
yatı (kıraat) ve almancadır. Bu ders 
saalerinin dışında da. beden terbi
yesi ve bilhaasa ritmik danslar genç
lerin kafa bakımından olduğu kadar 
vücut bakımmdan da sahnenin istedi 
ği şartlara kavu§malan için ihmal e
dilmemiştir . 

M emleketimiuie ilk defa kuru
lan bu güzel san'at müess~ 

sesinin en kıymetli unsuru, şüphesiz 
ki, bütün dilnyaca tanmmı, Alman 
Profesör Kari Eybert'tir. Çok sem
patik mütehassıs, Türk talebelerinin; 
görgüsüzlük, yanlık telkinler, yerleş. 
miş kötü kanaatler yüzünden sinmiş 
ve açığa çıkmak için müsait imkan 
ve zemin bulamamış kabiliyetleri ü. 
zerinde daha çok bir baba şefkatiyle 
çah~maktadrr. Derslerin okutulma 
tan, eserler üzerinde kıraat yaptır· 

mak .gibi kuru ve can srkıcı değildir. 

B ir ziyaretçi mektepte gördük. 
terini şöyle anlatıyor: 

"- Kari Eybert'in dersine girdik. 
Doğrudan doğruya temsil ekzersizle
ri bu derste görülUr. Profesör Al
man sairi Siller"in meşhur "Haydut. 

Proleıör Kari Eybert ve ı;,atro 
tarihi oroleıörü Bedrettin Etem 

lar,, dramının Hasan Cemil tarafın .. 
dan yapılmış terclimesinden bir sah. 
ne üzerinde çalışıyordu. 

İki genç sahnede, Fvanz Mur i~ 
arkadaşını temsil ediyorlar. Öteki ar
kadaşları seyirci olarak dikkatle der
si takip ediyor. Bu, hayli güç blr pa
sajdır ve bittiği zaman Eybert'i biz. 
zat iş başında t\irüyoruz. Birkaç is. 
kemlenin yanyana getirilmesinden 
meydana çıkan bir sıranın ilzerine 
yilzükoyun uzanıyor ve talebeye 
jestlerin ve ifadenin tabii olabilmesi 
için ne şekle girmesi liızım geldiğini 
anlatıyor: 

- Siz, diyor, hayalperest bir ida
alisti temsil edivorsunm: Öyle bir ka
rakter ki kendi düşüncelerinin dün • 
yayı değiştirebileceğine inanıyor. Ar. 
kada~ı da hayalperesttir, fakat onun 
hayalperestliği bir başka cinstendir~ 
o, macera ze'id uğruna dünyayı a.. 
tese \'ermekten çekinmiyecek karak. 
te;dedir ve hayatta kendi zevkinden 
ba§i<a bir kıymet tanımaz.,, 

C ocuklar, hatalarmm bu m~ 
hur müteha~sıs .ta.rafmda.u 

tashih ve tenkit edılmesını asık bır 
suratla değil. çok şey öğrenmek ar
zusunun verdiği bir alaka ile karşı. 
lıyorlar ve hareketlerini derhal ona 
göre düzeltiyorlar. 

Yine "Haydutlar.. m bir yerinde 
Eybert seyircilerin arasından fırlı. 
yor: 

- Bu sahneyi yeniden yapalım, 
diyor ,olmadı. Şimdi siz bir çocukluk 
hatıranızı anlatıyorsunuz. Yüzünüz 
seyircilere dönüktür. Fakat seyirci. 
leri görmiyeceksiniz. Gözlerinizin ö
nünde içinden küçük bir ırmak f{e('en 
bir bahçe, yeşil ağaçlarile sakin bir 
tabiat manzarası canlanmalıdır. Söy
lediklerini hissetm ye, tıpkı kendi ba.. 
§mızdan geçmiş gibi, anlatmşya çalı. 
§IDJZ.. 

M usiki Muallim mektebinin ic:in. 
de kendilerine ayrılan sınıf 

tarda ve mütevazı sahnelerinde der9 
gören on altı gencin, yarınki bUyUk 
devlet tiyatrosunda dolduracakları 
boşluk bilyüktür . 

lleri Türk san'ati davasmda büyUk 
bir admı daha atılm~tır. 

Kemal Zeki 
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Osmaniyede canli 
imar hareketleri" 

~ Q srnaniye, (TAN muhabirinden) - Nü-

1 

fusu 7800 ü bulan Osmaniye, Cebeli
bereket'in merkezidir. Aşısız zeytin ağaçlan 
ile dolu olan dağlık kısımda, köylüler, son za-

ı 
mantarda hububat ve Amerikan fıstığı ekimi-
ne büyük bir ehemmiyet venniye başlamışlar
dır. Ova kısmında da pamuk ve portakal zeri
yatı ilerlemiştir. Geçen yıl,. iki milyon kilo pa
muk mahsulü alınmıştır. İkisi kasaba.da, biri 
de Toprakkale istasyonuı:ıda üç çırçır fabrika
sı vardır. 

Osmaniye, buyıl harice dört milyon portakal gön 
dermiştir. Bahçelerin sayısı gilnden güne artmakta-

dır. 1 
Kasabanın iman için canlı bir faaliyet vardır. Be-

le<liye reisi Doktor Bay Ahmed.in çalışmaları netice 
sinde bir çok işler başarılmıştır. 

T ar•usıın Kemeraltı harabeleri 

Bu arada bir buçuk kilometrelik şose, altı menfez 
inşa edilmiş, elektrik tesisatı için anlaşma yapılmış

tır. Su tesisatına ait proje vekaletçe hazırlanmıştır. 

Belediye bütçesi 10665 liraaır. ı---.-
~ ORTAMEKTEBE Bl.NA LAZIM •• 5 "' k . H .. . . ...., .. 

Kavak nahiye müdürü Manıur Maarif hareketı~ri oldukça canlı. ogu 5 U il . oyugu 
dır. Dokuz sene önce açılan ortamek 

Alpgiray tepten şimdiye kadar 190 genç me- H f • t ç k M • • h • 
Kavak'ta zunolmuştur.Mektebin bu seneki a rıya 1 0 U ım 

mevcudu 150 dir. Ortamektebin bü • 

Yeni Bekçi 
Teşkilatı 

Sivas, (TA..~} - Kangal kazasına 
oağlı Kavak nahiyesinde geçen sene 
10 köy telefonla biribirine bağlan
dığı gibi şimdi on köyün daha tele
f onla yek diğerine raptına çalışıl-

maktadır. 
Kavakda, Zerk ve Eymir köyfo· 

rinn~ ~·eniden üç mükemmel mektep 
yaptırılmıştır, fak at mekteplerden 
ikisinin muallimi yoktur. 

Bu yıl Kavağın on köyünde ko
nuk ve okuma odaları yapılacak, 
her köyde cumhuriyet maydanları 

ve anrtlan vücuda getirilecektir. 

t~n ek~ği bi~asızlıktır .. ~azada. biri. N e +·ı c e 1 e r Ve re c e k 
sı 5, dığerlen 3 sınıflı uç mektep da-
ha vardır . . Yedi köyde üçer s mıfh 
mektepler vardır. Buralara devam 
~en talebenin sayısı 980 dir. 

BILECIKTE KIZILAY 
iÇTiMAi 

Bilecik, (TAN) - Kızılay Kuru • 
munun vilayet umumi . toplantısını 
Halkevi salonunda· yapmıştır. Kon -
gre Kızılay Başkanı S. Batur tara • 
fından açılmış ve alınan reylerle ba.ş 
kanlığa vali A. Rrza Oskay seçilmiş. 
gelecek sene bUtçcsi kabul edildikten 
sonra heyeti merkeziye intihabatı ya 
pılmıştrr. 

Heyeti merkeziyenin ilk toptanlı· 

sında. başkanlığa Nafia müdürü S. 
Batur, ikind başkanlığa P. T. 'Jl. mer 
kez şefi Mustafa, muhasipliğe mali
yeden Asaf Eren, veznedarlığa Hu · 
susi muhasebeden Abdürrahman Ö -
zer, katipliğe de sıhhiye başkatibi 

~rustafa Duru seçilmişlerdir • . · 

Köylüye dağıtılan fidanlar 

Adana, (TAN muhabiri bildiriyor) - Uzun müddettenberi bu 
havalide arkeolojik kazılar yapan Profesör B. 'Garstang, "Soğuk
su,, sahasında da hafriyat için hükfunetten müsaade· istemiştir. 
Profesörün bu kazı sahası hakkında verdiği dikkate değer malu
matı aynen bilditiyorum: 
___________ :-:-! "- Soğuksu höyüğü, bize 

-1 1 Preistorik devrinin yegane eski 1 

r ·nelerini gösterecek kabili- 1 

Manısanın 

Eıektrığı 
anisa (TAN) - Yıl-M lardanberi bozuk gıt

mekte olan şehrimiz elektri
ğinin ıslahı artık yaklaşnıış·

tır. Faki r bütçesile bu işi ba
şarınağa imkan bulanııyan 

oelediye, vilayet muhasebei 
hususiye idaresile nıüştere· 
ken "Elektrik tesisatı birli
ği., naınile bir şirket kurmuş 
tur. 

) Jir. 
En aşağı tabaka.Bında prahistorik 

kültürünü y~tmakta olan bu ı:.aha

nın sorfac'ı bile opsidian ve gayet az 
suvan bulunuııu bizi sevindirmiştir. 

Elde edilen kiremit parçalan el ile 
miştir. 

"Soğuk su" hafriyatında elde edi
tiğimiz Uç kiremit parçası en eski 
Alişar eserlerine benzerlik gi'ster-

yapılmış ve kat'iyyen boya görmemiş- En hoş ve taze meyvaların üsarelerinden istihsal edilmiş tabii bir mey-
tir. va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit 
"Soğuksu höyüğü umumi bir ba. edilebilmesi mümkün değildir. Hazimsizliği, mide yanmalarını, ekşi-

kışla bugün için dünyanın en eski iklerinin ve muannit inkıbazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. U-
tarihi \'eilikalannı ortaya koyacak un- mumi hayatın intizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana ha-
surln.ra malik olduğu kanaatini ver- yat ve canlılık bahşeder. 

mektedir.. I I I I 
Bütün bunlar, hafriyatın netice- NG L Z KAN?.UK ECZANES 

-. 

Kavak nahiyesindeki güzel eser. 
!erden biri de b~ka yerlerde bulun
mıyan "Sıhhat bekçi"leridir. 10 köy
de çıkacak hastalıkları hemen ha
ber vermek vazifcsile mUkellef olan 
böyle bekçiler vardır. Her bekçi 3 
köye bakmakta, böylece nahiyeye 
bağlı 3() köyün sıhhi durumları da
imi bir mUrakabe altında bulundu
rulmaktadır. 

Kütahyada 
Stadyom 

Kütahva <TAN> - llkbahar hava 
lan başl~mış, ağaÇlar kısmen çiçek 
açmıştır. Bu yıl ağaç dikme ve aşıla 
ma işlerine çok ehemmiyet verilmek 
tedir. 

Dahiliye vekaletince tas
vip edilen bu birliğin teşek • 
külünü vilayet l~nıumi mecli
si de müttefikan kabul etnıi~ 
tir. 

sinde meydana çıkacaktır. ~---·lEYO"°"LU ISTANBUL -----
SUMER ESERLER1NE ~mENZEYIŞ \::J • 

Kütahya, (TAN) Vilayet umumi 
meclisi 45 gün çalıştıktan sonra, ge
lecek 1 Şubatta toplanmak üzere, iç
timalarına nihayet vermiştir. Bütçe 
mütevazin ve 788 bin küsur lira ola
rak kabul olunmuştur. 

Bu sene bilhassa nafıa ve maarif 
işlerine yeni lasnnlar sarfedilecek • 
tir. Sağlık ve yardım işlerini istenil 
diği gibi yürütmek imkanı da elde 
edilmiştir. 

Vali Sedat Erimin teklifi üzerine, 
Halkevlerinin yaşaması ve gelişmesi 
için lB.zım olan tahsisatla Kütahya 
gençliğinin muhtaç olduğu ıtadyu • 
mun inşası için icap eden paranın 
ısarfı da kabul edilmiştir. 

Vücude getirilen beş yıllık kalkın 

ma programında, önümüzdeki yıllar 

da yapılacak yeni mektep binalan 
vah ve kaymakam konaklan, köprü 
ve şoseler de sıraya konulmuştur. 

Daimi encümen balıklarına Şük

rü Kutluğ (Kütahya), Şükrü Karaka 
ya <Uşak), Ahmet Ozkul (Emet), 
Fuat Erdemir (Gediz) seçilmişler

dir. 
1 

Kadın Yüzünden Cinayet 
Sıvns, (TAN) - Tatlıcak köyUn

de kadın yüzünden bir cinayet ~len· 
ıniştir. Molla Mehmet oğullarından 
Hüse~in, kendi karısını seven kom,u 
ıu Yunusa bu sevdadan vazgeçmesi
ni ısöylemiş, o da kama ile Hüseyin! 
yarahyarak öldürmüştür. Katil, ya -
ır:alanarak adliyeye verilmiştir. 

Vilayet fidanlığı 10 bin aşılı el -
ma, armut ve vişne fidanı dağıtmış 
ve satmıştır. 

Havalar bozmadığı · takdirde bu 
yıl meyva bol olacaktır. iraat Veka
lPtinin açacağı bliyUk fidanlık için a 
razi istimlaki muamelesi bit:mek üze. 
redir. 

Hazırlanan nizamnamenin 
tasdikini müteakıp faallyete 
geçilerek yeni elektrik tesi
satına başlanılacak, bu su -
retle kısa bir zamanda Mani
sanın elektrikleri 'istenilen se
viyeye getirilmiş olacaktır. 

T.eşirdağ Hüku met konaiı 

Tekirdağ Köyleri. için 
Kalkınma pro9ramı · 

T eklrdağ, (TAN) - V il!yet u
mumi meclisi içtimalarını bi

tirmiş, 937 bütçesi mütevazin ve 470 
bin lira olarak kabul olunmuştur. 

Köylerde zirai kalkınma. bayındır

lık, kültür ve sıhhat· işlerinin ana 
hatlarını çizen bir mesai programı 

vUcude i•tirilmiştir. Bu programa 
göre, Trakyanın transit merkezi o
lan Tekirdağda bu sene daha büyük 
çalışmalar olacaktır. 

Vali S. Beygo, bilhassa muhacir
lerin sıhhi, zirai işlerile yakından a
lakadar olmaktadır. 

··~~k su'' höyU~nün ikinci t~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bakası, birincisinden Uç metre yu. ~A......._.N._..,.._. 
.karıda görülmektedir. Bu ikinci ta. A 
bakanın üstü daha dört metre yUk
sektir. 

İkinci tabakanın gösterdiği kül
tür mühim bir etütle tahlil edilirse • öyle zannediyoruz ki bu kıeım eski 
"Elübeyt" höyüğü mabeullerini göe
terecektir 

gıde ettiğimiz bazı parçalar eski 
Sumer eserlerile sıkı bir komşuluk 
hissini vermektedir Belki her höyü
ğün orta aşağı tabakalarında en ip
tidai istihaleleri gördükten sonra çok 
kadim Hitit eserlerine de tesadüf 
etmek mlimklin olacaktır. 
Höyüğün daha yukansı yeni ve es

ki Hitit ipma.ratorluklarını yaşat
mış bir haldedir 

Bu höyükte önümüzdeki sene haf
riyat yapılacak olursa öyle ümit e
diyorum ki buradan fışkıracak ta-

yi giy inm iş bulunmak için 
Tüccar • Terzi 

J. iTKiN'e 
müracaat ediniz. 

Jler \'akit son yenilikler 
Beyoğlu, İstililfıl caddesi 405 

Tel. 40150 

--~ 
l rih şerrareleri Türk tarihine yeni 
sahifeler ilave edec,,ek ve tarih ale
minde büyük inkilaplar yapacaktır. , ~--. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiii '" 
ESKIŞEHIRDE 1 O SENEDE Senı a Be: i GÖKNIL 

EVLENENLER ı Tercümeleri 
Eskişehir - :Medeni kanunun mev F A U S T 

kii meriyete geçtiği 926 yılından 937 P E R G Ü N T 

ABONE BEDELİ 
- Türkiye Ecnebi 

1400 Krı. 1 Sene 2800 Kr1o 
750 ,. 6 A7 1500 ,. 
400 .. 3 -\J 800 .. 
150 " 1 Ay 300 ., 
Milletlerarası Postı ittthadmı 

dahil olmıyan memleketler !cin 
30 1& • 9 . S.5 ~ırattrr. -......... ____........, 

Güzelliğin 

en birinci şartıd.r. 
Şubat gayeeine kadar geçen on sene K R A L L I R 
beş ayda şehrimiz evlenme memur- Her kitapçıda bulunur. ı p t 1 N • 
luğunca 3364 çiftin uikahı kıyılmış· · ---------- e ro ıza m 
tır. Bu hesaba göre Eskişebirde va-
sati olarak senede 288 çift evlenmiş 
oluyor. 

Daimi encümen azalıklarına Cev
det Cicioğlu (Tekirdağ), N azmi 
Tr-k (Malkara), Hulki (Çorlu), Zey 
nel Malkoç (Saray) seçilmiştir. 

~-.:KE~'.R B E·c·~·~i:{V;AKASir2~l 
~ AtJ;r .; H'ASAN~e ''HOSEYiN~;~ 

tarihi; merakh eıer. Forma forma 
çıkmakdadır. Maarif Kitaphaneıinde Forma'11 5 kuruıtur. 
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~o.ı Yazan: Ziya Şakir 

Na. 75 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Şimdi Kerbela Şehitlerini Hatırlatan Bir Fer 

yat Yükseliyordu. Eğer Horasanh Eba Müslim 

MahkUm, Gözlerini Dikti: 
Çıkmasaydı .. 

- 'fa Muhammed!.. Ya', ceddimiz infial göstermiş: 
Allahm Resullı olduğuna, şahadet ge - Bu kadar meziyetlerini dizin 
tiriliyor. lsmin ,semalara doğru yük- döktüğün bir başı ,kıyamadan nastl 
seliyor .. Halbuki zavallı evlatlarından kestin. Ceza olarak, senin başın da 
bir kısmı; Kerbela çöllerinde, zalim kesilmelidir . 

"Yemin ettim 
söylemem! .. ,, 

.. A ~a·~·!.·:... . ... 

- Aaaaahh!. .. 
.... ... ... .... 

- Aaaaaahhhh !.. Merha -
nıet ... Allah rızası için .. Pey
ramber hakkı için, merhamet. 

Kollarından, işkence masa
sına sımsrkı bağ.anmış olan 
nıahkfımun, bir saattenberi 
bağırmaktan pürüzleıuniş sesi 
kesildi... Masanın baş tarafın
da duran adam, hafifçe mah
kumun üzerine eğildi. 

- Sen, kendine merhamet 
etmiyorsun. Bizden, ne bekli
Yorsun ?.. Söyle.. İtiraf et .. 
kurtul... 

Mahkum cevap vermedi. Ve, ce
vap verecek vaziyette değildi.. Ta 
vandan makarf!]a.11la asılmış olan 
koca bir çeki taşı, bütün sikleti ile 
göğsüne ıbinmişti. Bu çeki taşını 

tavana asan kaim ipin ucu, beş 
cellidın kollarını germişti. Bun • 
lar, bu ipi biraz gevşetecek olur • 
l~ mahkumun kaburga luımik
leri, birer sUpUrge çöpü gibi kırılı. 
vererek, vücudu :yal)l_yassı kesile. 
cekti 

M ahkrtm: göğüe kemiklerinin 
ıstırabına tahammUI ede

nıiyerek, beşinci defa olmak üze 
re bayılmış; kendinden geçmişti. 
Mahkfimun başında duran adam, 
Yanındaki cellatb~rya dönerek: 

- Bayıldı. Onu, ayılt. 
Cellatbaşı, çeki taşının ipini tu. 

tanlara işaret etmişti. Taş, hafif. 
çe yükselmişti. Cellatbaşı, sirke
li su ile ıslatılmış bir bezi, mahku. 
ınun yüzünde gezdirmişti. O an. 
da mahkfımun göğsli yüluıelm~ .. 
derin derin birkaç nefes sesi işi
tilmişti .. Mahkum, etrafı simsiyah 
halkalanan gözlerini açarak mel\ı.l 
nıelfil etrafına bakmıştı .. 

- Ah, ne ıstırap.. kemiklerim 
parçalanıyor ... Artık yeter .. Allah 
aşkına merhamet ediniz. • 

Diye Böylenmişti 
O adam, tekrar eğilmişti. Ve 

.sualini tekrar etmişti: 
- Istıraptan kurtulmak istiyor. 

lan, inat etme... Söyle. Seni, kim 
gönderdi 

M ahkilm, Y&flı STzan gözleri. 
ni tavana dikti. Bembeyaz 

kesilmı. olan dilini, dünyanın en 
dayanılmaz acısı ile kuruyan du
daklarının araemda gezdirdi. 

- Yemin ettim, söylemem. 
Dedi ... Sual soran adam, ipi tu. 

tanlara işaret etti. 
Çeki ~ı. ağır ağtr, tekrar in. 

di. Mahkfimun,' çıplak göğsüne te
mas etti. Yürekler parçalıyan 1bir 
feryat, odanın taş duvarlarında 

korkunç akisler husle getirdi. 
- Ah .. aah .. aaah ... Durun, du. 

run söyliyeceğim. 
Taş, hareket etti. Bir bıçak eır

b kadar yü~eeldi. Mahkum, göz -
lerlni o adama çevirdi. Yav~. ya_ 
vq ka.n Bızmıya baŞlıyan dudak • 
lan titredi. • • 

- Beni Zübeyr, gönderdi, dedi 

O adam, vahi bir tebessÜ'mle gU.. 
IUmsedi. Ağır taşın ipini tu

tanlara, eliyle bir işaret verdi. Ko 
ca çeki taşı, bir karış kadar yük. 
leldi. Ve sonra, bütün siltleti ile 
mahkumun göğsüne indi. 

Korkunç bir çatırdı ~itildi. 
Mahkfımun, ezilen ve parçalanan 

göğsUnden l,yan kanlar, etrafa 
serpildi. Taşın haricinde kaldığı 
için bir anda kopan kafası, yere 
yuvarlanarak, o adamın ayaklan. 
nm dibine yuvarlandı. 

Cellatbaşı, o adamın önünde e. 
ğildi : 

- Ya, Emirilmüminin, ceset i
çin bir emrin var mı?. 

Dedi ... Emirilmürr,ônin unvanını 
taşıyan bu adam, işkence odasının 
kapısına doğru ilerlerken: 

- Pazar yerine götürünüz. Kel. 
leyi, bir mızrağa geçiriniz. Halka 
karşı teşhir ediniz. Cesedin öteki 
parçalarını da, halkın gözleri ö. 
nünde köpeklere yedirini~ 

Diye emir verdi. 

Emirilmtiminin denilen bu 
adam, Emevilerin üçüncü 

halifesi olan (Mervan bin Ha • 
kem) di. 

Mervan, işkence odasından çık
tıktan sonra, bir çok dehlizlerden 
geçmiş .. sarayın harem dairesin • 
de (Güvercinli Ka'a) denilen ra • 
vaka gelmişti . 

Burada, kendisini genç bir ka
dın istikbal etmişti. Tel8.ş ve endi
şesini gösteren bir tavırla: 

- Ya Emirilmüminin ... o kadar 
geç kaldın ki, merak ettim . 

Mervan, daha hala dudaklannı 
geren o vahşi tebestimiyle cevap 
vermişti: 

- Mel'un; inat etti. Bir türlü, 
itiraf etmek istemedi. • 

- Nihayet etti mi?. 

·-Evet ... ' 
- Onu gönderen kimmiş?. 
- Zübeyr .. 
- Abdullah bin Zübeyr, ö~e . ., 

mı .. 
- Evet ... 
- Demek ki bu adam, Mekke • 

den geliyormuş. 
- Evet... 
- Büyük geçmiş olsun; yı E. 

mirimilminin ... Eğer bu adam, te
şebbüs ettiği euika.ııti icraya mu • 
vaff ak olsaydı ... 

- Seni sevmekten, ebediyen 
mahrum kalırdım.. Bu da; benim 
için, ölümdPn beter bir felaket 
olurdu, Selime .•.• 

Selame, korku ile bir adım geri 
c;:ekilmişti... Çünkü, halife Merve.. 
nın, omuzlarındaki ipek maşlahın 
gö~süne sıçravan üç damla. kan, 
gözüne ilişmiştL 

- Kan ... Göğsünde; tam kalbi-

i ....................................................... . bir zümrenin ellerinde, bir dam.la su. Demış, ve Beşirin derhal katline e. 
dan mahrum edilerek kılıçlar altında mir vermişti.. . • 

ı • • • 
Genç Kadın Mervana Endişe ile Seslendi: can veriyor .. Bir kısmı da, böylece sü- Eğer Hora.aanlı Eba. Müılim 

rüm sürüm sürünüyor .. Artık bize a. k d çr maaay ı ... 

O Kadar Geç Kaldan ki ... Merak Ettiml.. cı .. Artık bize, şefkat göster .. Bu za- Fakat Yezit, gerek bu nümayişe ,.e 
limlerin kalbine; biraz insaf, biraz gerek üç gün sarayında misafir ettiği 

nin UstUnde, Uç damla. kan var, 
Ya, '.E:mirilmüminin, o adamı e. 
linle mi öldürdün?. 

Mervan, omuzlarını sarsa sarsa 
bir kahkaha attı: 

- Ya, Selame! .. Ben; bir katil 
miyim ki, elimle adam öldüreyim. 
Elimi, hançerime bile temas ettir
medim. İnanmazsan, bak .. 

Guruba hazırlanan güneşin 
kızıl ışıltlan karşısında; 

Merva.nın !fildişi saplı hançerinin 
tertemiz demiri, uzun uzun parla. 
mıştı. 

- Gördün ya? .. Artık bana em. 
niyH edebilirsin; beni daha samimi 
sokulgan, daha cana yakın bir mu. 
habbetle sevebilirsin; değil mi? ... 

- Yi, Emirilmüminin.. Seni 
sevmiyor muyum?.. Kaç defa 
söyledim. Hayatımda ilk defa ola
rak aşkın lezetini, sende buldum. 

- Evet, amma Selame .. Beniın 
aşkıma, istediğim şekilde mukabe. 
le edemiyorsun ... 

- Çok hakkın var, yl Emiril • 
müminin .. Fakat beni, bir zaman 
için mazur gör ... Aldığım çöl ter -
biyesi, bana çok fazla hicap veri • 
yor. Bu, belki mana.sız bir şeydir. 
Fakat; şüphesiz, bir gün ~up bu 
da geçecektir,. Ve belki de o za. 
man içimden taşacak olan aşk 
heyecanları ,sana gına verecektir. 

- Görüyonun Selame .. Bekli -
yorum .. Büyük bir sabır ve tevek.. 
külle bekliyorum. O zaman, gele. 
dunıun ... Hadi, sen bana bir şarap 
ver. Hayatımın büyük bir ölüm -
den kurtulduğu bugünü tes'it için 
bu şarabı senin pabucunun içinde 
içeceğim. 

- Ya, Emirilmüminin.. Benim 
gibi aciz bir çöl kızının pabucu, 
senin mübarek dudaklarına na.ısıl 

temas eder. 
- EmirülmUminln 'in dudakları 

da insan dudağıdır, Selame. İnsan 
dudakları ise. insan zevkinin her 
Urlsünden istifade etmelidir. Hat. 
ti, bununla da iktifa etmiyeceğim. 
Güzel topuklarından da bir meze 
istiyeceğim. 

S elime, dern derin içini çel 
mişti.. 

- YA, EmirilmUminin !.. Bu 
kadar fazla iltifattan korkuyo -
rum.. Beni kadınlann vasıl olabL 
leceği en yüksek şeref mevkiine 
çıkarıyorsunuz.. Bu, ali... Fakat 
bir de ,o yüksek mevkiden düşme
yi düşün .. Bu, ne büyük felaket o-

lur? 
- Selame! .. Ben ölünciye ka • 

dar, sen bu felaketi görmiyecek • 
sin ... Fakat; bir gün gelir de .. 

- Evet. 
- .... 
Mer\'an, sözünü ikmal edeme -

mü;ıti.. ç..iinkü, aklına birdenbire 
göğsündeki üç damla kan gelmiş ... 
Ve bu da onun zihnini; tam on beş 
sene evvel, (Medine) de bir fal • 
cının söylediği sözlere sürüklemiş 
ti. Bu Yahudi falcı, onun zayiçe. 
sine baktığı zaman: 

- İnsanların yükselebileceği, 
en son mertebeye kadar çıkacak -
sın. Her teşebbüsünde muvaffak 
olacaksın ... Fakat, dikkat et. Hiç 
bir zaman, üstüne kan sıçrama. 

sın.. Üzerine sıçrayacak olan bir 
damla kan, ikbalinin tehlikede ol. 
duğuna işarettir. İki damla kan; 
etrafının amansız düşmanlarla 
<;evrildiğine alamettir. Eğer bu 
kan Uç damla olursa .... 

Mervan, birdenbire omuzların -
daki bornuzu aldı. Bir anda par. 
çaladı ... Onu bir top gibi yaparak 
uzaklara fırlattı: 

- Hadi, Selame.. Şarap!.. diye 
bağırdı. 

M ervan, sırmalı Hint dibala. 
nnda.n yapılmış şilte üze

rine serilmişti .. Yorgun simasında 
sönmüş birer kömUr parçası gibi 
kararan gözlerini, Selameye çe • 
virmiştl ... Ağır, ağır, sözüne devam 
etti: 

- Yl, Selime ... Bana, hayatın 
ve aşkm en leziz meyvasını yedir. 
din ... Ölmüş kalbimi ihya ettin .. 
Dile benden, ne dilersin 'k 

Selamenin götleri parlıyarak 
cevap verdi: 

merhamet ver. . Ehlibeyte kar§ı gösterdiği ikram ve 
Diye, feryada başlamışlardı . izzete rağmen, omuzlarına yüklenen 
Yezid; yürekler parçalayan bu fer. mes'uliyetin a!hrlığı altında silkine • 

yadı ,bilyük bir korku içinde dinlemiş memişti .. O günden itibaren, islam 
ti. Ve sonra, titriye titriye kapının ülkesinin her köşesinden, Kerbela şe • 
perdesini açarak: -bitlerini hatırlatan acıklı bir feryat 

- Onları, derhal saraya alınız. yükselmişti.. Eme\i saltanatını ku • 
Diye emir vermişti. ran {Muaviye) nin; islam camiasında 

Hii!ernin b~ı ektiği nifak ,.e şikak tohumlarrru, o<r. 
Yezid, <Şam) da bulunan (H~imi) lu Yezit, böylece kökleştirmişti . e 

!erle on1arm taraftarlarının isyanın - (Hüseyin) in bu kadar acıklı ölilmü 
dan korkmuş. Onun için Ehlibeytin üzerine, vakıa Emevi hW<ümeti ra • 
saraya alınmasını emretmişti. kipsiz kalmış, Emevt hı lifeleri artık 

Yezidin bu hare4<eti, mükafat al • korkusuzca saltanat sürmilşJerdi . 
mak için Kufeden oraya kadar gel- Bu saltanat esnasında ,islilm tilke. 
miş olan Kerbela katillerinin kalbine sinin hudutlan da genişlemiştir. An
bir ürküntü vermişti. Ehlibeyt Kıi- cak şu var ki: Emevilerin bütün bu 
feden getiren askere kumanda eden fütuhatı ;sadece bir toprak kazım. 

<Şimmer): derhal adamlarından (Be- maktan ibaretti. Çünkü, merkezi 
şir bin Malik) i çağırarak: (Şam) da bulunan Emevi hükumeti-

- (Hilseyin) in başını, Emirilınü. nin siyaseti, idwesi altına aldığı ya • 
minine sen takdim et. hancı milletleri bütün insanlık hakla 

Demişti.. Şimmerin düşüncesinden rmdan mahrum etmiş ,refah ve saa • 
gafil bulunan Beşir : detten mahrum bıraktığı milletleri, 

- Fakat... Hak, senindir, onun mü kendinden nefret ettirmişti . 
kafatını sen almalısın.. Eğer, (Horasanlı Eba Müslim) is. 

. Diye mukabele etmişti.. Kurnaz minde bir Türk genci ortaya atılıp ta. 
~:mmer. büyük bir riyakarlıkla onu (Emevi saltanatını) devirmeseydi; 
ıgfal ederek: nifak ve şikak yüzünden salabet ve 

- Evet .. Hak, benimdir. Fakat; samimiyeti sarsılan islamiyet büsbü
sana olan teveccühümü göstermek tün tereddi edecek.belki de tarihin 
için, bu hakkı sana terkediyorum. binbir hadisatı içinde, bu tefrikalara 

Diye cevap vermişti. kllrban olup gidecekti. 
Altın bir tepsi üzerine konulmuş o. Alla hm (Resulü Ekrem) i, TUrk 

lan Hüseyinin başı, saray erkanınm milletini methü sena etmişti. İşte: 
huzurunda. Beşir tarafından Yezide onun o kıymetli hadisi nihayet ihti. 
takdim edilmişti. va ettiği büyük hikmeti göstermişti. 
.Beşir :fazla bir mükafat koparmak Fakat bu hikmet tecelli edipte 

!çın, (Hüseyin) in malik olduğu ev- (Horasanlı Eba Müslim l Emevt sal: 
o~f ve ehemmiyet hakkında birçok tanatmı devirinciye kadar da, tüyler 
sözler söylemiş .. Ve nihayet : tirperten bir çok kanlı hadisat geçmic 

- Ey Emirilmüminin !.. Bu baı::ı ti. :. 
kesmekle. sizi bu kadar mühim bir 22-3-937 
düşmandan kurtardım . 

Demişti... Yezit, derhal büytik bir 

r ' BORSA 
26 MART CUMA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar .~ 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Drahmi 
lıviçre Fr. 
Leva 
Siling 
Florin 
Çekoılovak kro. 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
lıveç kurona 
Altm 
Banknot 

613.-
124.75 
111.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
21.-
63.-
70.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1040.-
247.-

Ç EKLER 

618.-
12475 
114.-
125.-
84.-
22.-

P75.-
23.-
23.-
6b.-
75.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

104ı-
248.-

Londra 617.- 618.-
Nevyorlır .. • 0.79ı 75 0.7920 
Paris 17.2375 17.2075 
Milino 15,04 15.0162 
Brüksel 4.7030 4.6950 
Ati na 18.5737 88.43 
Cenevre 3.4750 3.4692 
Sofxa 64.5056 64.4012 
,ı\msterd. 1.4464 1.4440 

-S O 
Cf'mberlitn.., 
N-· 

ZAHiRE 
BORSASI 

ı ....._....... ... _........._~ 
26/ 3/ 93'7 

FIAJ:LAE 
. C 1 N S 1 Aşajh 'l1ukan 

Buiday yumuşak 6 15 6 !:! 
,, sert 6 ıo 

Arpa 4 5 4 20 
Çavdar 5 - 5 3 
Mısır sarı 4 25 4 31 
Barbunya 7 15 
Afyon ince 530 5!10 

.. kaba 250 
Yapak Anadol 53 55 30 

.. Merıin 61 
Peynir kater 50 50 

,. beyaz 27 30 -

Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Un 
Kepek 
Mısır • 
Susam 
Peynir beyar 
Pamuk 

G h LEN 

G 1 DEN 

330 toıı 
120 " 

75 .. 
76 " 
15 .. 
!10 " 

3 " 
9 " 
2" 

- Ya, Emirilmüminin! .. Senin 
hayatın ve varlığın: bana kafi ... 
Kendim için, hiçbir şey istemiyo -
rum .. Yalnız, bir istirhamım var. 
Şu, Kfife \'alisi (İbni Ziyad) a e. 
mir ver. (Muhtar) ı bu kadar taz. 
yik etmesin.. Onu, haksız yere 

zindanlarda çürütmesin.. Biliyor
eun ki, bu adama karşı benim kal. ~ 

bimde eski bir minnet borcu var. 
Babam, (Müdayin) de öldüğü za. 
man, bu adam orada hakim idi. 
Beni aldı, himaye etti. Eğer o ol
masaydı, hiç şüphesiz ki sefalet 
içinde can verecektim .. Benim can 
vermem, o kadar ehemmiyetli bir 

Praı 22.70 22.6634 
Viyana 4.2334 4.2265 
Madrit 11.4667 11.4482 
Berlin 1.9692 1.9660 
Vartovı 4.1734 4.1666 
Budapeıte 4.0ı 13 4.0050 
Bükret 108.2658 108.09 
Belırad 34.6840 34.6275 
Yokohama 2.7786 2.7740 

Nevyork 0.79175 0.7902 
Stokholm 4.1434 3.1383 \.., ______ .) 

1 LiMAN HAREKETLERi 1 
Bugün limanımıza gelecek \'apur. 

lar: 
Saat 10 da Antalya Ba.rtrndan, 15, 

4-0 ta Tayyar 1'1udanyadan, 6,30 da 

Yapak 
Tiftik 
Tilki deriıl 
Kunduz 
Zerdeva 

68 Tno 
6 .. 

3590 adet 
252 " 
49 ,, 

DIŞ Fi ATLAR 
Buiday : Liverpul 

: Şıkago 
,, : Vinipek 

Arpa : Anvenı 
Mısır : Londrı 

Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburg 

,. L.: ,. 

Saadet Bandırmadan. 

6,69 Kr. 
6,54 " 
6.67 •• 
5,35 •• 
3,84 " 
7,98 " 

79.32 .. 
79 3? 

Bugün limanımızdan giderek va
purlar: 

Saat: 18 de Anafarta Bartına. 20 
oe Saadet Bandırnuya, ı:s te lzmlr 
lzmlre .. şey değildi.. (Arkası var) 
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BAŞlUAKALEDEN MABAT 

TA N =========================- 27. 3 - 937 = 
Belgrat 
Siyasi 
Anlasması 

1 
(Başı 1 incide) 

rişmiye ve tavizler göstermiye talip 
oldu. Müzakereler uzun sürdü. Ni
hayet 27 1kincikiı.nun 1924 te bir an.. 
laşma ve ''bir dostluk ve samimi iş 
birliği,, misakı imza edildi. 

Bu anlaşmaya rağmen iki memle
ket arasında emniyet ve istikrar ku
rulamamasına başlıca iki sebep var
dı. Birincisi Yugoslavyanın KUçük lti
IB.f ve Balkan hUkUmetleriyle beraber 
arazi statükosunu muhafaza cephe.. 
sinde bulunmasına mukabil İtalyanın 
revizyon fstiyen Orta Avrupa hüku. 
metleriyle sıkı bir dostluk halinde ol. 
masıydı. Diğeri de İtalya arazi!'linde 
kalnn Yugoslavlara karşı şiddetli bir 
tazyik siyasetinin devamıydı. 

Mazinin tasfiyesi 
elgrat anlaşması bu vaziyeti 

sarih bir surette tasfiye ede
rek Yugoslavyaya şu faydalan temin 
ediyor: 

1 - Mevcut hudutların İtalya ta
rafından teyit ve tasdiki; yani ttal-
yanm Yugoslav toprağına karşı olan 
revizyon emelleri aleyhine vaziyet aL 
ması. 

2 - Yugoslavyada demokrasinin 
inkişafı ve dahiU birliğin tahakkuku 
için icap eden harict emniyetin bir 
kat daha temini. 

3 - Yugoslav toprak mahsullerine 
yakın ve geniş bir mahreç bulunma
sı. 

4 - Italya.da Sırp , Hırvat ve Slo
ven ekalliyetlerin mektep ve kilise. 
de lisanlarını kullanmalarına müsa.a,_ 
de edilmesi. 

Musıolininin b!r nutku 

B una. mukabil İtalyanın :men. 
f aati neler olabilir? İtalya 

bunu hiç bir zaman gizli tutmamış. 
tır. Sinyor Mussolini 21 Şubat 1924 
te, İtalyan - Y~oslav misakının im
zası münasebetiyle söylediği bir nu. 
tukta şöyle dem4iti: 
"Fıum meselesi uzun müddet önü. 

müze engel oldu. Tuna havzası mem
leketlerinin teşkil ettiği geniş alemle 
münasebette bulunamadık. Halbuki 
ltalya ancak Şark istikametinde ha -
reket edebilir. Carpte kat'i şeklini al
mış milli hükumetler vardır ki biz 
bunlara hiçbir şey satamayız. Ancak 
bir miktar işçi sevkedebiliriz. Bu işçi
lerin girmesini de her zaman menede
bilirler. Bu cihetle ltalya ancak Şark 
istikametinde sulh dairesinde yayıla
bilir. 

Yugoslavya. arazisi lıudutlarırnıza 

dayanan ilk hükOmettir. Bununla ha 
lis ve samimi münasebetler kurmaz. 
sak hiçbir zaman arzularımızı tahak 
kuk ettiremeyiz. Çok şükür Yuges
lavyada ltalyan maksatlarının hakiki 
manası anlaşılmıştır. Bize karşı yal
nız hüsnüniyet değil, samimi iş birli· 
ği arzuları da gösteriliyor.,. 

ltalya ile sulh dairesinde karş1lık. 
h alış veriş mUna.sebetlerine girişmi
ye bütün komşuları taliptir. Bu yol
da mUnasebetler elbette hem dostluk 
ve emniyet kurulmasına hizmet eder, 
hem de umumi sulhün Şarki Akde
niı.e ait bağlarını kuvvetlendirir. 

Fransacla tUabiyet 

B izim anlamadığımız bir nokta 
varsa o da İngilterede BeL 

grat mülakatının iyi karşılanmasına 
mukabil Fransada gösterilen asabi. 
yettir. Bunu ancak Fransada, Bal
kan Birliğinin manası ve gayesi an
la~lmamasına atfedebiliriz. Balkan 
Birliği iki maksatla kurulmuştur ki 
birincisi Balkan memleketlerinin baş
ka memleketler tarafından alet diye 
kullanılma.sına ve büyük memleketle
rin nüfuz ve tesiri altma düşmesine 
karşı müşterek bir sed kurmaktır. 

ikincisi de sulhe destek olmaktır. Fa. 
lan ve filan hadiseyi. Balkan memle. 
ket1erinden birinde falan ecnebi hü
klımetin nüfuzu yerine şu hükumetin 
nüfuzu geçtiğine delil diye tefsir e. 
denler kendi kendilerini aldatmış o. 
lurlar. ,. 

Balkan memleketleri, her hangi bir 
bUkumetin, içlerinden biriyle müsa
vat esasına muvafık bir alış veriş ve 
d(IC:thık münasebetine cirmeslni mem
rmnivetle karşılarlar. Fakat her han
j?i bir hük\ımet bunlardan birine veya 
Jı"nsine kendi husust gayesinin bir 
aleti gözivle bakacak olursa Balkan 
memleketleri böyle bir dilşilnce karşı
sında bir tek millet gibi mukavemet 
etmeyi tabii bulurlar. 

Belgrat Muahedesi Eski Anlaş
malara Tesir Etmiyecek 

l( Başı 1 incide) 
le ediJeceği hakkında Cianonun ga. 
zeteciJere beyanatı 11rıısında ver
diği teminat. 

4 - Esaslı ekonomik istifade
ler. 

5 - l'ugosla\"yanm beynelmilel 
vecibelerinin İtalya tarafından ta. 
nmması. 

ROMA ANLAŞMAYI 
ALKIŞLIYOR 

Roma. 26 (A.A.) - Havas muha_ 
biri bildiriyor: 

Siyasi mahafil, İtalyanın Akdeniz.. 
deki tefevvulruna yardım eden, ko
mUnist aleyhtarı vaziyetler ile Ber. 
lin • Roma mihverini takviye eyliyen 
ve kUçük antant devletleri ile Roma 
protokolları devletleri arasında bir 
bağ vücuda getiren mahiyetleri ile İ
talya - Yu.goslavya anlaşmalannı aL 
kışlamaıktadır. 

Siyasi mahafil, son aylar zarfında 
İtalyan harici siyasetinin, bilhassa 
Akdenizdeki vaziyetlerde bir salah 
vücuda getirmeyi istihdaf eylemiş bu_ 
lunduğunu tebarüz ettirmektedir. 
ŞARKI AKDENİZ VE İTALYA 
İngiliz - İtalyan anlaşmalan, 1n_ 

giliz filosunun İtalya sahilleri için teş
kil ettiği tehdidi bertaraf etm4itir. 
B. Tevfik Rüştü Aras. Ciano konuş. 
maları, Şarki Aıkdenizde ttalyaya kar 
şı olan endişeleri kaldırmıştır. İtalya 
ile Mısır arasındaki dostane müna
sebetler bulunmaktadır. 
lTALYA - YUNAN A!'-."LAŞMASI 

YAKINMIŞ 

Yakın zamanda İtalya - Yunan an
laşmaları imzalanması mevzuu ba
histir. Nihayet, İtalyanın İspanya 
siyaseti, Garbi Akdenizde Mo~i<ova
dan mülhem bir rejimin kurulması • 
na mani olmayı istihdaf eylemekte
dir. 

1talyan siyasi mahafili, Yıugoslav. 
yanm küçük antant azalan içinde 
Moskova ile şimdiye kadar bir yak
l~adan içtinap etmiş yeglne dev. 
let olduğunu da tebarüz ettirmekte
dir. 

YUGOSLAVYA SAHİLLERİNİN 
TAMAM1YET1 

Yeni anlaşmalar, Yugoslavyanın 
sahillerinin tamamiyetini garanti et
mekte olmasından ve bir anlaşmailık 
taktlrinde bunları bitaraf bir hale ge
sebebi vücudu kalmamıştır. !talya
sevkulceyş dilşUncelerine dayanarak 
Dalmaçya hakkındaki isteklerinin de 
sebebi Vücudu kalmamıtşır. İtalya. 
nm, sevkulceyş noktııi na?..armdan 
tatmin edilmiş bulunduğu söylenebi
lir. 

/ 
İKTİSADI ANLAŞMA 

Siyasi anlaşmalan itmam eden e. 
konomik anlaşmalar ise, Roma proto
kolları ile vücuda getirilmiş olan daL 
mi ekonomik komiteye müşabih bir 
komitenin kurulmasını nazarı dikka
te almaktadır. 

Küçük antantm geçen sene, kendi 
azasına daha bUytik bir diplomatik 
faaliyet serbestisi vermek hakkın
daki karan, bütün İtalyanın merkezi 
A vrupadaki ekonomik mUnasebetler 
sistemini genişletmesini mümkün kıl
maktadır. 

Halbuki evvelce Orta Avrupadald 
İtalyan ekonomik sistemi yalnız A
vusturya ve Macaristana milnha.sır 
bulunuyordu. 

HARP SONU MUAHEDELER! 
MESELESİ 

Avusturya ve Macaristan, Roma 
protokolları mucibince İtalya. _ Yu
goslavya müzakerelerinden haberdar 
tutıulmuştur. 

Öğrenildiğine göre, İtalya, Yugos. 
Iavy aaleyhindeki arazi taleplerini ter 
ketmesi için Budapeşte üzerinde te
sir icra eylemiştir. 

Roma siyasetince, bu anlaşmalar, 
yalnız İtalyanın Akdenizdeki vaziye
tini çok mühim bir surette takviye 
etmekle kalmamakta, fakat ayni 7.a.. 

manda İtalya için, Orta A vrupada bir 
istikrar unsuru olmayı mümkün kıL 
maktadır. 

Zira, bu anlaşmalar: 
1 - Habsburgların yeniden tahta 

getirilmesine karşı koymaktadır. 
2 - Yugoslavya. için arazi statü

kosunun ida.mesi lehindedir • 
3 - Ekonomik iş birliği taraftan

dır. 

İTALYA GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Roma, 26 (TAN) - Gazeteler İ
talyan _ Yugoslav eiyasi ve iktısadi 
anlaşmalar ıetraf mda hararetli neş • 

hedede İtalya kralı için "Habeşistan bozmadığı gibi Cenevre mtiessesesini, 
İmparatoru,, tabirinin kullanılmış ol. küçük itilafın müdafaa duvarlarını, 

masına da ehemmiyet veriliyor. Balkan Birliğinin temellerini de sars-
"Giornale d'ltalia .. bütün İtalyan. nuyor ... 

lann, imparatorluğun bu suretle ta- MACARİSTAN ENDİŞELİ 
nmmış olmasından dolayı derin bir GÖRÜNÜYOR 
sevinç duyduklarını yazdıktan sonra Budapeşte 26 (A.A) - Havas mu_ 
ne İtalyanın, ne de Yugoslu·yanm bu habiri bildiriyor: Siyasi mahafil, 1. 
iki memleketten birine karşı doğru- talyan • Yugoslav anlaşmalarının im
dan doğruya veya bilvasıta taarruzu , zasmdaki bu çabukluğu sürpriz ile 
mucip olabilecoo hiç bir siyasi kom- karşılamaktadır. B. Mussolini, daha 
binezon veya teşebbüslere iştirak et. pek yakında, Milano nutkunda, Maca· 
miyeceklerini kaydederek diyor :d: ristanın tadilci isteklerini teniç eyle. 
yor ki: mekteydi. Halbuki şimdi, Yugoslav-

"Siyasi ve ekonomik anlaşmalar ya ve Macaristan hududu da dahil 
Mussolini siyasetinin batiz vasıfları- olmak ü1..ere Yugoslavya hudutlarının 
na istinat etmektedir: Sağlam. sade, tatili hakkında hiç bir propaganda 
işlek ve metinde vuzuh. Belgrat an. yapılmamasını istemektedir. 
laşması Yugoslavya ve ltalyanm el Siyasi mahafilin ümidi, ttalyanm 
birliğiyle Tuna ve Balkan Avrupası tesiri ile Yugoslavyadaki Macar akal
memleketlerinin vaziyetlerine de is - liyetlerinin vaziyetlerinin ıslahı kabil 
tikrar vermektedir.,, olabileceği merkezindedir. 

FRANSA MATBUATI DEGİŞİK Ekonomik mahafil ise, İtalyan -
MÜTALEALAR VERİYOR Yıugoslav nnlasması karQ•~mda Pndi. 

Paris, 26 (TAN) - Gazeteler, İ- selerini bildirmektedir. Zira Macar 
talya - Yugoslavya anlaşması etra. buğdayı ve koyunları, ltalyan piya . 
f ında tefsirler yapıyorlar. Pöti Pariz. sasında, Yugoslav mahsulleri ile re
yen "Muahedede Yıugoslavyanm eski icabet etmektPdir. 
dostlarına muzir hiç bir şey yoktur.~~~~~!""!""~~!"""""~~~~!!"!'!'"' 

İtalya Balkanlarda birinci derece mü- AMER-1.KAYA 
zaheret kazanmış oluyor. Fakat bu 
müzaheret Belgradın kontro!U altın-

dadır . ., diyor. VERiLEN 
övr gazetesinde şu satırlar vardır: 

"Londra bu hususta nikbindir. Esa-

sen Yugoslavyayı İtalya ile anlaşma.. BiR SIPARIS ~ 
ya teşvik eden, fa.kat Balkanlarda _ • 
İngiltere, Fransa siyasetini takip et
miyor.,, 

Komünist Mumanite gazetesi ise 
şunları yazıyor: "İtalya - Yugoslavya 
ittifakı küçük itilafın gidişini temelin 
den şaşırtmakta ve Fransanm Bal
kanlardaki dostluklarını tehdit etmek 
tedir . ., 

EkselsiY.or ise diyor ki: 
"Yugoslavya ne Fransa ile ve kil. 

çük anlaşma ile olan muahedelerin
den ve ne de Milletler Cemiyeti pak. 
tiyle alakadar mecburiyetlerden sry. 
nlmıyor 1924 tenberi Roma ile Bel
grat arasında bir yaklaşma derpiş et. 
mş olan Fransa, Adriyatikte vuku • 
bulan yatışmadan ancak sevinir . ., 
RO~lANY A GAZETELERİ MüSAlT 

KARŞILANDILAR 

BU kreş, 26 (A.A.) - Romanya 
matbuatı İtalyan - Yugoslav paktını 
müsait bir şekilde karşıla.makta ve 
bu muahedenin sulh eserine hizmet et 
tiğini kaydeylemektedir. Gazeteler, 
Belgrat anlaşmasının Yugoslavya ta. 
rafından evvelce girişildiği taahhUtr 
!eri bilhassa Milletler Cemiyetinden 
mütevellit vecibeleri kat'iyyen ihlal 
etmediğine dair Stoyadinoviçin beya
natını senet ittihaz etmektedir . 

Yan resmi lndependance Rumen, 
diyor ki: "İtalyan _ Yugoslav paktı 

küçUk antant kadrosunu olduğu gibi 
bırakmaktadır. Yugoslavyanrn taah. 
hütleri muhafaza edilmiştir. Küçük 
antant memleketleri efkarı umumiye. 
si bundan ancak memnun olabilirler ... 

Demokrat partisinin gazetesi Ad. 
verul, bu yeni muahedenin kUçUk an. 
tanta hizmet edeceğini yazarak diyor 
ki: 

"Bu muahede Yugoslavyarun kü • 
çük antant ve Balkan antantı mUt _ 
tefiklerine karşı olan taahhütleri • 
ni kat'iyyen ihl8.l etmediklerinden 
Yugoslavyanm küçük antanttaki ro. 
lünü takviye edecektir.,, 
Yalnız "Neamul Romanesc" gaze • 

tesi, diğer matbuattan aynlmakta
dır. Eski Başvekil Yorgo, Belgrat hil
kiımetinin biribirine zıd siyasetler 
taldp ettiğini yazdıittan sonra Roman 
yanın da Fransa gibi Yugoslav siste.. 
mini tatbik etmemesinden memnuni. 
yet göstermektedir. 

BERL1NE GÖRE 
Berlin, 26 (A . .A.l - Matbuat, İ

talyan • Yugoslav itilafını hararetle 
karşıla.maktadır. Berliner Boersen 
Zeitung, "Yeni pakt. Berlin • Roma 
mihverini kuvvetlendirmiştir.,. diyor. 

Der Lokal Anzelger: "Tehlikelerle 
dolu görünen harp il.Onu tarihinin fa. 
sıllarmdan biri, pek büyük ehemmi
yeti olan bir paktla kapanmış olu _ 
yor.,, 

AVTJSTURYADA 
Viyana., 26 (A.A.) - İtalya ile 

Yugoslavya arasında imzalanan itL 
laflar, A vusturyada mUıait bir 9ekil. 
de karşılandı. 

Yan resmf Reichspost gazetesi: 

Neryork, 26 (A.A) - Los Ange
lostaki Vultess &-iplane Corporation 
ismi gizli tutulan bir devletten 3,5 
milyon dolar kıymetinde çok seri bom 
bardıman tayyareleri inşası için bü
yük bir siparis almıştır. 

Sipariş, kırk tayyare üzerinedir. 
Bu tayyareler, çok hafif olacak ve 
saatte 360 kilometre sür'atle uçacak 
ve faaliyet sahası ise dört bin kilo. 
metre olacaktır. Üç kişinin binece. 
ği bu tayyareler, ayrıca beş yüz kL 
lo sikletinde bomba da taşıyabile. 

cektir. 

JAPON 
SEFiRiLE 
KONUŞTUK 

(Başı 1 incide) 
ayni yoldan yürUmliş. ayni zorlukları 
yenmiş ve bu şekilde muvaffak ol· 
muştur.,, 

JAPON HARİCİ SİYASETİ 
M. Toşinkio, bundan sonra, Japon. 

yanın harici siyasetine de temas e. 
derek şunları söylemiştir: 
"- Ja.ponyarun Sovyet Rusya, Çin 

ve Amerika ile olan münasebetle!i de 
normaldir. Bu devletlerle aramızda 
mevcut bazı ihtilaflar, hallolunamıya. 
cak pü:rüzler değildir.,, 

Japon bUyUk elçisi, Avrupa hadL 
seleri hakkında bir izahat vermiş ve 
ezcümle demiı:ıtir ki: 

"-Uz.ak Şarkta şimdi Japonyanm 
elinde bulunan eski Alman müstem
leitelerinden bazı adaların Almanya
ya iacesi, bizim için mevzuu bahso. 
lamaz. 
İspanya hadiseleri, bizi doğrudan 

doğruya alakadar etmemektedir. Fa
kat. dünva sulhUne taalluk ed 0 n bir 
haA'.lise olduğu için, Japonyanm da na. 
zarı dikkatini çekmekten geri kalma
mıştır. Biz, bütün dünyada sulh ve 
sükünun istikrarını temenni ederiz.,. 

Bulgaristanda intihabat 

Tedbirleri Alınıyor 
Sofya, 26 (TAN) - Zabıta, Pazar 

günü Sofya ve havaUsinde yapılacak 
belediye seçimi aleyhinde propagan
da yapan bir kaç avukatla bir çok 
partizanları buradan içillere sürmüş· 
tür. 

Fransız Büyük Elçisinin Çayı 
Parla, 26 (A.A) - Anadolu Ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

A AN riyat ve tafsilat ile doludur ve mua-

"Belgrat muahedesi zamanımızın en 
rr.ühim siyasi vesikalanndan biridir. 
Bu muahede, Avrupa mUvazf'nesini 

Ankara Fransız BüyUk Elçisi Pon 
sot ve refikası siyasi bilgiler mekte
bindeki Türk talebeyi evlerinde çaya 
davet etmişlerdir. Aile dostlariyle ha 
riciyeden meslekdaşları gelmişti. Ev 
sahipleri gençlerimizi nezaketle ağır 
ladılar. Ankaradan, şeflerimizden. 

sempati ile konuştular. Haftaya An
karava döneceklerdir. 

italya, ingiltereyi 
Temin Etti 

(Başı 1 incide) 
Berlin, 26 fA.A.) - Havas muha. 

biri bildiriyor: 
Dün akşamki Alman gazeteleri 

"İspanyada halen çarpışmakta olan 
gönüllüler meselesinde Roma ile 
Berlin arasında mevcut tam fikir 
birliğini" müttefikan kaydetmekte -
dir. Gazeteler, Almanyanın Paris BU 
yük Elçisi B. Welczekin B. Delbos 
ile görüşülmesine de yabancı memle. 
ketlerde verilen bazı manalar aley • 
hinde de yazılar yazmaktadır. 

Şurasını kaydetmek icap eder ki, 
son günlerde gazeteler, İspanya me. 
selesinde doğrudan doğruya İtalya • 
nın lehinde vaziyet almaktan tevak. 
ki etmişti. Hatta dtin sabah dahi, 
yaıbancı memleketlerden gelen ve 
İtalyan askerlerinin İspanyadaki mu 
vaffakıyetsizliğinden bahseden ha • 
berlere büyük bir yer ayırmakta idi. 
Halbuki şimdi Almanya ve İtalya 
hükumetleri arasında herhangi bir 
fikir farkı mevcut bulunmuş olduğu 
reddedilmektedir. Bu değişme, kayde 
dilmiye değer bir hadiı:;edir. 

Berliner Tageblatt gazetesi de 
-'Bozguncular,, başlıklı bir yazısında 
şöyle diyor: 

"Alman ve İtalyan hükumetlerinin 
düşünceleri arasında ne bir fark ne 
de ihtilaf vardır. Komünistler şun • 
dan emin olsunlar ki, onlann manev. 
ralarını kolayla.Ştırmıyacağız.,, 

Fransız Gazetelerinin Ne9riyatı 
Paris, 26 (A.A.) - Matbuat ls -

panya vaziyeti ile bilhassa meşgul 
olmaktadır. 

Le ~!atin yazıyor: 
"Almanya, İspanya meselesinde 

İtalya ile mütesanit olmıyacaktır. 
Zira, Ispanyada dahili harp devam 
ettiği müddetçe bunu yapamıya~ak -
tır.,, 

Le Jour diyor ki: 
"Dün akşam Roma.dan gelen en 

az bedbin haberlerden çıkan mana, 
İtalya tarafından bir infiliı.k korkusu 
olmadığı merkezindedir. B. Grandi 
Londra komitesine iştirake devam 
edecek ve İtalyan gönüllüleri yine 
lspanyada kalacaksa bile B. Musso. 
!ininin imza ettiği anlaşmayı ihlal 
edeceğini gösteren hiçbir şey mevcut 
değildir.,, 

Le Populaire şöyle diyor: 
"Meşru İspanyaya yabancı taarru· 

zu meselesi Milletler Cemiyetinin sa.
lahiyetine dahildir. İspanya hüklıme· 
ti bu meseleyi Cenevreye vermek is. 
tiyor ve mesele orada halledilmeli
dir. İngiliz hükumetinin nihayet ken. 
di efkarı umumiyesine uyması için 
her şey yapılmalıdır.,, 

Harp, Hükumet Lehine 
lnki,af Ediyor 

Londra 26 <TAN) - İspanya hüku 
metinin tebliğlerine göre hükumet 
kuvvetleri dün Gvadahara mmtaka -
smda asilerin 3 Heinkel tayyaresi ile 
Junker bombardıman tayyaresi dü
şünnüşlerdir. 

Akşam üstü, asiler, yeni bir tayya 
re hücumu yapmışlar, hüklımet kuv. 
vetleri yeniden bir Fiyat tayyaresini 
düşürmeğe muvaffak olmuşlardır. Hü 
kumet tayyareleri Naval Peral de asi 
lerin mevkilerini müessir bir surette 
topa tutmı:.•; bulunuyorlar. Dün Gva
delhaz cephesinde §ıddetli müsademe 
!er olmuş, asiler çekilmişlerdir. 
Hükiımet kuvvetleri Aragondan, fı. 

silerin muannit mukavemetine rağ -
men ilerlemeğe devam ediyor. Asile. 
rin yaptıkları tayyare bombardımanı 
bir takım mühim hruıarlara sebep ol 
muştur. Hükfımet !spanyanm cenupta 
arazi kazandığ:nı da haber vermekte
dir. Malaga ile Almira arasındaki asi 
ilerlemesi tamnmile durdurulmuş bulıı 
nuyor 
Havas muhabirinin verdiği malumata 
göre asilerin Pozoblankoya yaptıklan 
taarıı.ız tamamile aki mkalmış. milis
ler bu mevkii kurtarmış ve 3 kilomet 
re ilerlemişlerdir. Büyük bir kısmı 1 . 
talyan nizamiyelerinden müteşekkil o 
lan asi kuvvetlerin ·, \li, Gvadelhara
daki vaziyetlerine benzemiştir. 

Bilbaodan verilen mp.lfunata göre 

re asiler Musel limanmı borbardıman 
etmişler ve bir ticaret gemisini ha.sa
ra uğratmışlardır. 

Amerikadan Gelen Gönüllüler 
Nevyork 26 (A.A.) - Nevyork Ti. 

mes gazetesinin Havr mıuhabirinin bil 
dirdiğine göre. buraya Ispanyaya git 
mek üzere, sahte bpanyol pasaport
larını hamil Amerikan gönUllüleri gel 
mekte berdevamdır 

DUn Preslndent Rossevlt vapurun • 

Üç lngiliz Zırhlısı 

Hasara Uğradı 

Londra, 26 (A.A) - İngiıterenin 
Akdeniz filosuna mensup Spatcr, P.. • 
rethusa ve Penelope kruvazörleri~ 
fırtına esnasında oldukça hasara ug· 
ramış ve bazı tamirat için MaltaY3 

dönmiye mecbur kalmıştır. 

Fenerler İçin 
Mukavele 

İktısat Vekaletinin daveti üzerine 
Tahlisiye Umum Müdürü Necmettin, 
tahlisiye mUhendislerinden Hami p.n .. 
karaya gitmişlerdir . 

Vekalet, umum müdürü ve mUhell
dis Hamiyi fenerler idaresinin merJl· 
lekette bulunan tesisatma ait takdir 
edilen kıymetleri ntetkiki için çağır· 
mıştır. Fenerler idaresinin satın ıı

lmması için yapılan müzakereler ne· 
ticelendiği için satış mukavelesi bU· 
günlerde Ankara.da şirket mUmcssi~ 
teriyle Maliye ve lktısat Vekaletıcrı 
arasında imzalanacaktır. Şirket tesıi
satı bir hazirandan itibaren tahlisİYe 
idaresine devredilmiş olacaktır . 

Nahiye Müdürleri 

Arasında 

Erenköy nahiye müdürü Ziya 2 n• 

ci sınıf emniyet müfettiş muavinJiğİ• 
ne, Kasımpaşa nahiye mildürıuğüne 
Heybeli müdürü Talat, Heybeli nahi
ye müdürlüğüne birinci komiser Şük· 
rü, Beyazıda birinci komiser Naiın ta.
yin edilmişlerdir. 

Şark Demiryolları Memurları· 

nın Protestosu 
Eski Şark Demiryolları kumpanyıı.

sında çalışan -000 kadar memur, şir .. 

ketten talep ettikleri tazminat içlıJ 
Profesör Mahmut Esat Bozkurt'la }..· 
vukat Ali Şevket'e vekaletname ver• 
mişlerdir. 

Altıncı noterliıkçe tanzim oluna.il 
bir ihtarname şirketin eski direktörU· 
ne tebliğ edilmiştir. İhtarna.mede 
ecnebi memurlara verilmiş olan taı
minatın Türk memurlardan da esir .. 
genmemesi rica edilmiştir . 

Şirket, bu müracaati reddederse. a
lakadarlar mahkemeye başvuracıık-
lardır. 

Kadın şairler gecesi 
Eminönü Halkevi yaym kolu tara· 

fından tertip edilen kadın şairler ge
cesi, dün gece samimi bir aJaka için· 
de yıışanmıştır. 

Toplantıda kadın şairlerimizin eser 
ve hayatlan anlatılmış, şair Yahya 
Saim tarafından kadın şairlerin ya
rattrkları eserlerden bahsedilmiştir· 
Şair Şekufe Nihal de eski şairlerden 
Zerrinin edebiyata yaptığı hizmetleri 

iı.ah etmiştir. 

Toplantı gece yansına kadar sür
müş, edebiyat tarihimizde birer şahe
ser olan şiirler okunmuştur. 

Konservatuara Ay· 
rdan Tahsisat 

Belediye, Şehzadebaşında yaptır~ 
cağı yeni konservatuar binasını bu yıl 
yaptlrm1ya karar vermiştir. Bu fŞ 
için Belediyenin 936 biitçesinde 150 
bin lira ayrılmıştı. 937 bütc:eslne de 
150 bin lira konulmuş olduğu gibi, 
938 büteçsine de 150 bin lira konul· 
ması kararlaştırılmıştır. 

inşaatın münakasası şartnamesi 
hazırlanmaktadır. Münakasa nisan 
sonlarında açılacak ve inşaata bazi .. 
ran sonlarmda başlanacaktır. . 

Haziran basmda bu iş için Beledi· 
yenin elinde 300 bin lira mevcut ola· 
cağından inşaat peşin para ile yaptı.. 
rrlacaktır . 

dan altmış gönUllU çık~ıştır. Ekserisi 
tayyareci olmak üzere 100 kişilik bir 

~önüll!l gurubu da 17 Marrtta Hıı\1?'3 
gelmiı;ıtlr. Ambargonun konulmasın • 
danberl Frarunz ve Amerikan vapur· 
larile buraya gelen gönüllülerin mıkt3 
rınm 500 U bulduğu tahmin edilmcl\ 
tedir. 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi,tir. 6. cı ketide 
il; Nisan /937 dedir. 

BDyük ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 L irahk ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) liralık 

ikı adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan /937 günü aktamına kadar bi· 

letini deği,tirmi, bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ••• 

•••••••••••' Biga sulh hukuk mahkemesinden : 
Biga kasabasından tuhafiyeci Ali 
Kaptan ile Biganın Demetoka nahi
yesinden Aziz oğlu Mülkunun şayian 
sahip bulundukları Demetoka nahi -
yesinde sağı Azmaz oğlu Aptullah 
veresesi, Solu kırlı oğlu Emin, ar -
ka.sı çay ve önü yol ile çevrili altın
da altı oda bir hela ve altında bir o

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmuaJar. 

kitaplar 

• 
Her cins kırtasiye \"e 

malzemesi 

• 
Yeni Çocuk Ansiklopedisi 

\. J 

l da bir mutfak ile bir samanlık bir 
1 ahır ve 1838 metre murabbamdaki 

avlusile birlik bin lira değerinde bu
lunan bu evin satılmak suretile şüyu
un izalesi kararlaştırıldığından istek 
veçhile 16 mart 1937 tarihinden iti
baren bir ay müddetle açık artırmı
ya konmuştur. 

Değerinin yüzde yetmiş beşini bul 
duğu takdirde 14. 4. 1937 çarşamba 
günü saat on dörtten on altıya ka

Şeyhisliım knpısı ve Odun kapısı yo- dar !bulmadığı takdirde en son artı-
ltuşunda 467 ada ve eski 2 ve yeni ranın taahhüdii baki kalmak Uzere 
2.4 kapı numaralı ve iki sofa ve do- 'on beş giin uzatılarak 29 4. 937 ner
ltUz oda ve bir mutfak ve üç hela, şembe günü ayni saatlerde kati iha
lı. . r 

4000 
r k r le yapılacaktır. İsteklilerin yüzde ve-

Sultanahm~t üçüncü sulh hukuk 
b.ıa.hkemesinden: Mehmet ve Mch
llıet Müfidin şayian ve müştereken 
b.ıutasarrıf olduklar( İstanbul Sü -
leyıoaniyede Dcmirtaş mahallesinde 

avı bahçe ı ve ıra .-ıym~ 1 mu di buçuk pey parası veva milli bir 
hammineli bir bap hane ıle yıne ls- banka mektubu ile mahkromemiı> nıı~ 
la.nbul Sülcymaniyede Demirtaş ma- kıitipliğ:ne ve yahut belediye telliıllı
haııesinde Kemeraltı .sokağında 467 ğına müracaat etmeleri ilan olunur. 
ıtda ve :ı. parsel ve eski 2 ve yeni 2 
b.umaralı ve 300 lira kıymeti muham " Diş tabibi 

!lıineli dükkanın izalei şüyuu zımnın- ı Parı·sMDEaHru··Mlfu.~nDununRdlaFnAmTezun ~ 
lia füruhtu takarrür ederek ayrı ay-
rı müzayedeye vazolunmuştur Cağaloğlundan İstanbul belcdi-

Birinci açık artırması 29. 4. 937 '9 yesi karşısına nakledilmiştir. • 

tarihine miısadif perşembe günü sa
at on dörtten on altıya kadar icra o
lıınacaktır. Kıymeti muhamminenin 
Wzde 75 ini bulduğu takdirde o gün 
lhaJei katiyesi yapılacaktır, bulma
dığı takdirde en son artıranın taah
hUdü baki kalmak üzere on beş gün 
lrıüddetle temdit edilerek ikinci açık 
lrtırması 14, 5, 937 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
icra kılınacak ve gün en çok artıra
na ihale edilecektir. İpotek sahibi a
lacaklılarla diğer aliı..kadarların işbu 
tayri menkul üzerindeki haklarını 
htuıuslle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı mUsbitelerile yirmi 
tün içinde bildirmeleri lazımdır. Ak
ııt halde hakları tapu sicillerile sabit 
Olınadıkça 11atış bedelinin paylaşma
l!ından hariç kalacaktır. Müterakim 
Vergiler borçlan nisbctinde hissedar
lara ve dellaliye ve vakıflar kanunu 
lnucibince verilmesi lazım gelen yir
?ni senelik taviz bedeli ve ihale pulu 
"e tapu masrafları müşteriye aittir. 
Artırma şartnamesi işbu ilan tarihin
den itibaren mahkeme divanhanesi
ne talik kılınmıştır. Talip olanlaTın 
kıymeti muhammincsinin yüzde ye
di buçuğu ni~betinde pey akçesini 
hA.milen o gün ve saatte İstanbul E
lılinönU GUlbenkyan hanında Sultan 
lhmet üçUncU sulh hukuk mahkeme
l!l ba.şkatibine 937-10 numara ile 
lnUracaatları ilan olunur. (31307). 

İstanbul Asliye ikinci ticaret mah

kemesi ı •n: Romanya Seyrisefain i

daresi vapurlarından olup 17 mart 

937 tarihinde Yeşilköy feneri önle

rinde kazaen ve esbabı milcbire do

layısile oturan Büküreşti vapuı u o

turduktan BOnra tanzim kılınan De
il~ raporunun alınmasını mezkfu- va
l>ur kaptanı vekili avukat Mustafa 
'l'unalı tarafından istenilmiştir. Mu
hakeme gUnü olarak tayin kılınan 29 
3. 937 tarihine mUsadif pazartesi gü
rıu saat 13,5 ta vakadan zararlı her 
ltesin rapor alınırken yukarda gös
terilen gün ve saatte mahkemede biz 
tat hazır bulunması veya bir \•ekil 
tondermeı!li deniz ticaret kanununun 
1065 inci maddesine tevfikan ilan 
Olu 

Beyoğlu birind sulh hukuk hakim
liğinden: Mari ile Mehmet Akifin 
mü \tereken mutasarrıf oıdukları 61 
bin lira muhammen kıymetli Beyoğ
Iunda Tomtom mahallesinde İstik
lal caddesinde eski 453, 455, 45i ve 
yeni 449, 451, 455 sayılı iki dükkanı 
müştemil apartman ile ayni yerde 
Hacı Mimi mahallesinin Kumbaracı 
yokuşunda eski 90 yeni 122, 122-1 
sayılı dükkanın tamamı şüyuun iza
lesi için açık arttırmaya konulduğun
dan 29, 4, 937 perşembe günü saat 15 
ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mah
kemeleri başkatipliğince müzayede 
ile satılacaktır. Artırma bedeli mu
hammen bedelin yüzde 75 ini bulur
sa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı 
takdirde 15 inci günü gelen 14, 5, 
937 cuma günü saat 15 ten 16 yaka
dar icra olunacak ve en çok artıra -
na ihale edilecektir. 

1 - Gayri menkullerin tamamı 
sırf mülk olup Evkaf ile alakası yok 
tur. 

2 - Gayri menkullerin evsafı mah 
keme başkatibi nezdindeki 937 - 7 
No. lı dosya.da yazılı bulunduğundan 
anlamak istiyenler oradan okuyabilir-

ler. 
3 - İhaleye kadar birikmiş, mali

ye, belediye vergileri, dellaliye müş
teriye aittir. 

4 - Artırmaya girmek istiyenler 
muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbe
tinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getir
meleri şarttlt'. 

5 - Artırma bedeli ihaleden itiba
ren 7 gün içinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bo 
zularak farkı fiyat zarar ve ziyan ve 
faiz bila hUkilm kendisinden alına -
caktır. 

6 - 2004 No.lı icra ve iflas kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan 
gavri menkul üzerindeki ipotek sa -
hibi alacaklılar ile diğer alakadarlar 
gayri menkul üzerindeki hakları hu
su!3ile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını isbat ic;in ilan gününden i
tibaren 30 gün içinde evrakı mUsbi
teleri ile birlikte satış memuruna 
müracaat etmelidir. Aksi takdirde 
hakları tapu kütüğü ile sabit olmı-

Türkiye 

ŞEKER Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 
1937 nisanından ağuıtos nihayetine kadar bet ay zarfınd. 

:onguldak havzasından Samıun, lıtanbul ve Dedinceye yirm 
a otuz bin ton kadar kömür nakliyesi kapalı zarf usulile müm 
asaya konmuştur. Teklifler 1 nisan 1937 perfembe günü saat 
'nbire kadar Bahçekapı Ta,handa Şeker Şirketi Bürosuna V< 

;,melidir. lıtı=yenlere ,artnameıi bedelsiz verilir. 

----S. S. C. l. TİCARETi HARİCİYE Bankasının 
1936 yılının bilançosu 

AKTİF 

KASA 

Banknot 
Altın 

Gümüş 

Ufaklık 

Çek 
Ecnebi parası 

DAHtLI MUHABİR BA~''KALAR 

Mahalli bankalar 
Dahildeki bankalar 

HAR1Cl MUHABİR BANKALAR 

Hariçte 
SENEDAT CÜZDANI 

Vadesine üç ay ve üç·aydan 
fazla kalan 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI 

Borsada kotc olanlar 
AVANSLAR 

Emtca ve vesaik üzerine 
avanslar 
Sen edat ,, " 

Kefaletten dolayı borçlular 

SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 

Muhtelif borçlular 
Muvakkat borçlular 

MENKULLER 

.Makineler 
Kasalar 
Mefruşat 

T. L. 

29,859,-
386,08 
407,50 

7.98 
7.806,38 

707.18 

126,285,21 
132.572.78 

U5,680,-
42,266,92 

27,332,28 
4:866,56 

~ ,761,40 
4,.ı?l0,12 
9,846.94 

39,174.12 

258,857.99 

14,827,58 

43,750,-

457,946,92 

399,129,34 

32,198,84 

16,818,46 

1.262,703,25 

PASiF 

SERMAYE (Merkezi idarece tahsis 

edilen sermaye) 
DAHİLİ MUHABlR BANKALAR 

HAR!Cl MUHABİR BANKALAR 

Sovyet Rusyada 
TEDİYE EMiRLERİ 

SAİR MUHEl'LİF ALACAKLILAR 

.Muhtelif alacaklılar 
Muvkakkat alacaklılar 

İTFA TAHSİSATI (Mobilya amor-

tismanı). 

KEFALET1'EN DOLAYI ALACAK 

LILAR 
KAR 

31. 12. 1936 ki 
ZİMMET T. L. 

UMUı.if MASRAJ4~LAR 

Maaşat ve ücretler 22,915,92 
İdare masrafları 11,733,27 
Vergi ve harçlar 463,83 
SAlR MASRAFLAR 197,01 
VERiLEN F A1Z ve KO-

MİSYONLAR 42,263,91 

MEŞKÜK MATLUBATA 

MASRAF 14,56 

AMORTfSMANLAR 1,681,85 
KAMBİYO FARKI 371,75 -SAF'! KAR 2,916,67 

Yekun 82,558,77 

·sEKSÜLİN 
.:· ~demi 

• • .'c,lf· ov. 

., i~tidar, ~ 
Bel ~ . 

·._ ' gevşekli~I, 
...... 

Dermansızllk, 
-~ " 

Vücut re:cımaQın 
v°Orgun'ıuQunda 

pek müeasır ,,. em~n 
· ~. bir ilAçtır. 

Kut:uau .·200. ~ur~e 
BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT 

Eczanesi - Sirkeci 

yanlar satış parasının paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

7 - Şartname mahkeme divanha
nesinde herkesin görebileceği yere 
asılmıştır. Fazla malumat almak is
tiyenlerin 937 - 7 sayısı ile başkatip
lil!c miiracaatlan ilan olunur. <3~11) 

23,805 98 

100,000.-

419,006,20 

253,946,87 
48,965,53 

23,805,98 

14,932,66 

399,129,34. 

2,916,67 

1,262,703,25 

r ve zarar hesabı 
MATLUP T. L. .. 

1 ALINAN FAtz ve 
.. t?., 

(' .. .; 82,497,27 
AMORTiSMAN .. • 
MUHTELtF KARLAR 61,50 . , 

Yekun 82,558,77 

Ace~e Satllık 
Fatihte İskenderpaşa mahal

lesinde Balipa,a caddesinde 
18,5 sayılı yeni yapılmUJ 6 oda, 
1 mutfak, 1 banyo ve bahçesi 
olan elektrik ve su tesisatları 

mevcut bulunan kagir, apartman 
sisteminde yapılmış bir ev maJ 
sahibinin taşraya gitmesi ha -
sebile pek ehven fiatla acele 
satılıktır. Taliplerin mezkur ha-

l nede oturanlara müracaatlan. 

~ ~ 

Zührevi •e cild butalıklan 

or. Hayri Ömer 
)ğleden eonn Beyoğlu Ağacamı 
'<arşuıırıtfa No 313 Telefon :4:t~ 

KAYIP - (Fethiye) bmindeki tat 
bik mührümü kaybettim. Yeni~ini 

çıkaracağımdan, eskisinin hükmü 
yoktur. - Ortaköy, Aydınlık sokak 
Numara (10) Fethiye 

u ---

Istanbul Dördüncü ıcra Memur
luğundan: 
İsmail Nu.sretin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derece

de ipotek olan ve heyeti umumıyesiııe (11800) lira kıymet takdir edilen 
Beyoğlunda. Feriköy mahallesinin Beyoğlu Büyükdere ehlivuk raporuna 
,:öre Şişli, Büyükdere t:addesinde eski 131 yeni 222 No.h bir kagir cviıı 
satılmasına karar verilmiştir . .Mezkur evin hududu bir tarafı .Paris s e
firi Mümin paşa hanesi, bir tarafı Kirkor ağa hanesi, bir tarafı Hüsnü 
hanesi ve tarafı rabii yol ile mahduttur. Evsafı: Gayri menkulde elek
trik, havagazi ve terkos tesisatı olup bina muntazam ve kagirdir. Bah
çede meyve ağaçları ve bir kuyu vardır. Kapıdan girildikte karosimen 
bir antre ve diğer bir kapı, bir oda karosimen bir taşlık iki kiler, ıtıiı oda 
zemin katında bir karidor üzerinde kazanı olan bir çamaşırlık ve kalo
rifer kazanı bir kiler, zemini renkli çini bir mutfak bir musluk bir hela 

1 bir merdiven altı. Birinci katta: Mermer merdivenle çıkılan bir hela 
merdiven başında iki oda bir hela, ikinci katta merdiven ahşap olup iki 

oda zemini mermer termesifonlu bir hamam ve odası. 3 cü katında ıki 

sandık odası cephede zemini çinko bir taras ve merdiven başında bir 
hela vardır. Garaj kagir olup üzerinde bir sofa bir oda vardır. ~ahası u
mum mesahası 295 M2. olup bundan 91 M2. bina ve 34 M2. garaj zemmi 
olup kalan 170 M2. bahçedir. İşbu gayrimenkul tapu kaydi mucibince 
tamamı açık artırmaya vazedılmiştir. 

Artırma peşindir. Artırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu-
hammeneııjn yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankamı. te
minat mektubunu hıimil olmaları icap eder. Müterakim vergı, tanzıtnt. 
tenviriye \'e vakıf borçları borçluya aittir. Artırma şartaamesı 22, 3, ü;:l7. 
tarihine rnüsadif pazartesi günü dairede mnhallı mahsusuna talik edile-
cektir. Birinci artırması 10, 5, 937 tarihine müsadü pazartesi günü dı::i

remizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci artırmada he1d, 
kıymeti muhammenenin yüzdeyetmiş beşıni bulduğu tak-

dirde üste bırakılır. Aksi takdirde son artırmanın teahhüdü baki kal

mak üzere artırma on beş gün daha temdit edilerek 25, 5, 937 tarihine 
miisadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar daırede yapılacak ikinci ar
tırma. neticesınde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numa
ralı icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu 
siclllerile sabit olmıyan ipotekli afacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair oaln 

ıddıalarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu si
cillerile sabit c,lmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tenviriye ve tanzfiyeden ve dellaliyeden ibaret olan 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedt!li müzayededen tenzil olunur. 20 se-

' nelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla mali'ımat almak 
istiyenlerin 936-2139 numaralı dosv2da mevrut evr~4 ve mahallen haciz 
ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyacaklan ilan olunur. (1701) 

lstanbul 4 uncu 
ğundan: 

. 
ıcra ınemur u-

Mehmet Arif ve Şükriyenin tasarruflarında olup Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotek olan ve tamamına ehli vukuf tarafından ll6ı25) 
lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Şahkulü mahallesinin Küçük Hen
dek sokağında eski 2, 4, 6 ve 4, 4 ~ıu. yeni 2, 4, 6, 8, 10 No.h bir gazino 
bir mağazayı müştcmil üç evin sat1lmasına karar verilmiştir. Mezkur 
gayrimenkulün hududu bir tarafı Alman mektebi kapısı ve bir tarafı 
mezkur mektep ile bahçesi ve bir tarafı Yorgi Kalfa hanesi ve ta.rafı ra
bii Küçük henden sokağı ile mahduttur. Evsafı: 2, 4, 6, 8, 10 No. Itır 
altındaki gayri menkul iki dükkan ve üç hane olup binanın 4, 6, 8, No. ra 
altında umumi bir kapısı olup demir parmaklıklı demir kapıdan girilerek 
zemini malta döşeli bir koridor sahanlığında bir depo olup bırinci katta 
sofa bölmeleri kaldırılmış ve bu suretle birbiri ile ittisal peyda etmiştir. 
Esas bina kagir döşeme ve merdivenler ahşaptır. Birinci k~tta bir çeş
me vardır. Gazino 2 No.Iı olup zemini kısmen ahşap ve renkli çini ve 
malta olup bir kahve ocağı ile bir hela ve kısmen bodrumu vardır. 10 

-

No.lı dükkan zemini çimento kaplı olup altında bodrum ve cephede ca
mekan vardır. 4 No.lı bina birinci katta: Cephede demir parmaklıklı bir 
balkon, ikinci katta biT çıkma mevcuttur. Üst kattaki tarasanın üstü ka
palıdır. Birinci katta iki oda, sofada bir hela vardır. İkinci ve üçüncü 
katlar birincı katın aynidir. Üst katta: Cephede ayrıca bir taraca vardır. 
6 No. kısım birinci katta bir sofa, iki oda bir kömürlük ikinci katta: Bir 
sofa üzerinde iki oda bir hela, 3 üncü kat ikinci katın aynidir. Ost katta 
Bir sofa tizerinde bir oda bir hela ve üstü kısmen ahşap ve kısmen gal
vcniz kaplı camekan örtülü bir taraca vardır. 8 No.lı ev, birinci katında 
bir sofa üzerinde iki oda bir hela ikinci kat ve üçüncü katlar birinci 
katın aynidir. Üst katta bir sofa üzerinde bir oda üstü ahşap örtülü ca

mekanla kapalı bir taras, elektrik terkosu vardır. Mesahası 223 M2. dir. 
Bina metbalden girilerek üç kısma ayrılan evlerin dahili ahşap aksamı 
tamire muhtaçtır. İşbu gayrimenkul tapu kaydı üzerinden tamamı açık 
artırmaya vazedilmiştir. 

Artırma peşindir. Artırmaya iştirak edecek mUştP.rilerin kıymeti mu
hammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi , tanzifat. 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artırma şartnamesi 22, 3, 937 
tarihine müsadü pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edile
cektir. Birinci artırması 10. 5, 937 tarihine müsadü pazartesi güniı dai
remizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci artırmada bedel, 

kıymeti muhammenenin yüzdeyetmiş beşini bulduğu tak
dirde üste bırakılıır. Aksi takdirde son artırmanın teahhüdü baki kal
mok üzere artırma on beş gün daha temdit edilerek 25, 5, 937 tarihine 
nıüsadif salı günü 11aat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci ar
t.rma neticesinde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numa
ralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tnpu 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli a~araklarla diğer alfıkadaranın ve irtıfak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarifc dair ola :ı 

iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitele ile 
birlıkte dairemize bildirmeleri llzımdır. Aksi takdirde hakları tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylR$masından hariç kahrlnr. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedii müzayededen tenzil olunur. 20 se
nelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 934-2956 No.lı dosyada me\·cut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu göriip anlıyacaklan ilan olunur. (1702) 

Istan bul Jandarma Satınalma Ko
misyonundan: 
1 - Jandarma ihtiyacı için ewa!ı ve numunesine göre (38,000) metre 

astarlık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 
2 - Bir metre bez için tahmin edilen bedel (26) kuruş ve ilk ~minat 

miktarı (741 )liradır. 

3 - Şartname hergiln komisyonda görülebilir. 
-t - Eksiltme 12, 4. 1937 tarihinde pazartesi günü saat 1~ te Gedlkpa

şadaki Jandarma dikim evi binasında bulunan jandarma satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin eksiltme saatinden bir saat evve
line kadar teklü mektuplannı ve sartnamede vazıh evrakı komisvona 
tevdi etmeleri lazımdır. (1706) 
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HASARAT YANMADAN 
iLE VUVALARINI TAHRiP 

FAYDA 
EDiNiZ. 

Geçen ıene gibi bu •ene de sinek afetine ve hücumuna ve hafaratın iatilbına maruz kalmamak için timdiden F A Y D A ve pompaaile yuvalarını temizleyiniz. 

·~------------------------------------------------------------------------------------~---~------------------------------------------~---------------------------------------------~--------
I ~ 

Deniz Yolla rı , 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara.köy Köprübaşı 

fel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 227 40 -

ı rabzo n postaları 
Pazar, Salı 12 de, Perşembe 

16 da. 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te. 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çaı 

şanba 18 de 
lZ?\+lT - Pazar, Salı 

Perşembe 9,30 
da 

MUDANYA - Pazar, Sah. , 
Perşembe, Cu · ~~-
ma 8,30 da ~ . 

BAA"DTRMA - Pazartesi, Sah 
Çarşanba, Per 
şenbe. Cumarte· 
si 20 de 

KARAB10A - Sah, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Sah, Cuma Hı 

da. 
tMROZ - Pazar 9 da 

frabzon ve Mersin postalanmı 

ltalkış günleri ytik alınmaz. 

1704 , _______ _ 
İstanbul beşinci icra memurluğun

dan: Mahcuz olup paraya çe\'rilmesi 
ne karar verilen Şevrule otobüsü ı. 
4, 937 tarihine tesadüf eden per,em

be günü saat 9 dan 10 a kadar birin

ci açık artırma suretile Cağaloğlun

da Mahmut Bey garajında paraya 

<;evrileceğinden talip olanların ma -

hallinde hazır bulunacak memuruna 

müracaatları ilan olunur. 

•, 

Dıwlıt Damlryollırı '' limıalırt ı,ıetmı U. İdaresi llinlır1 

Haydarpaşa limanı arazisinqe kain eski Rıhtım bina.smdaki 5 No.lı ya
.zıhane aylığı muhammen 2500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddetle 
açık artırma suretile kiraya verilecektir. Açık artırma tarihi 8. 4. 1937 
ve saat 15 te Haydupaşa Devlet Demiryolları Birinci işletme Müdürlü
ğünde icra edilecektir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçe.sile gereken kanuni vesaik ile beraber mezkur 
gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur. (1695) 

Istanbul Nafıa müdürlüğünden : 
r 8. 4. 937 perşembe gtinU saat 15 te lstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 
(1999) lira keşif bedelli Gelenbevi orta okulu tamiratı açık elWltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hwıwıi ve fennt ,art.name
leri, proje, k~if hulasa.sile buna mü teferri diğer evrak da.iresinrle gö· 
rülecektiır. · 

Muvakkat teminat (150) liradır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer ı, yaptığına dair göste
receği vesika lizerine Nafıa Müdürlilğilnden almış olduğu müteahhitlik 
ve Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (1569) · 

I • MO JD E ' 

Yeni Ankara Lokanta ve Birahanesi 
Tamirat bittiği ci hetle yeniden açıldı 

Sahibfuin Sesi ve Odeon plaklarının sevimli okuyucularından beş 
bayanın iştirakile her akşam mükemmel incesaz. Fevkalade program 

• ucuz ve nefis içki ve mezeler - ı 

Kapalı Zarf Uıuli le Eksiltme llinı 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sivrihisar-J;Iamidiye yolunun 12+550 • 34+0oo kilometreleri arasında 

35665,34 lira keşif bedelli yeni şöse ve imalatı aınaiye inşaatı 12.4.937 
tarihine müsadif pazartesi saat 14 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme Eskişehir vilayet dairesinde toplanan daimi 
encümen huzurunda icra edilecektir. 

Muvakkat teminat (2674,90) liradır. 
Bu işe ait evraklar 'öse ve sınat imallta aid hüliuıai keşif, grafik, 

fenni ve eksiltme şa.rtnamelerile mukavele projeleri Ankara ve Istan • 
bul Nafıa Müdilrlilklerinde, projeler, tafsilat ve hülba keşifleri, grafik, 
fenni ve eksiltme ve bayındırlık işleri genel şartnamelerile mukavele 
projesi Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin bu gibi işleri yapm19 olduklanna dair Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası ile senesi içinde ticaret odasından alınmış 
mali kifayet vesikasını 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif 
mektuplarına lef eylemeleri lazımdır. Teklif mektuplarının 12-4-1937 1 

pazartesi günü saat 13 e kadar encümeni daimi riya.setine vermeleri 
mliktezidir. Postada vaki olacak teahhür nazan itibare alınmaz. (1471) 

Istanbul liman işletme idaresinden: 
ldaremizin Kuımp~adaki arsuına atölye binaları ve malzeme anbar

lan yaptınlacaktır. 
1 - Teminatı "15.000,-,, lira olan bu i(ıe aid teklifler kapalı zarfla 

2 Nisan Cuma ~nü ıaat 9,30 da tefler encümeninde yapılaca.ktır. 
2 -Taliplerin "100,000,-,, liralık bir bina inşaatını yapmış oldukları

nı tevsik etmeleri lazımdır. 
3 - Tekliflerin tetkikinde teklif sahiplerinin bu gibi işlerdeki tecrübe 

ve ihtisula~a a_ld tercih sebepleri ara,tırılarak en ucuz fia.t verene 
ihale mecbunyetı olmıyacaktır. 

4 - Milli bir banka teminatı mukabilinde idare yüzde 25 nisbetinde 
avans vereblUr. 

5 .-:- Her türlü i.zahatla beraber fartname ve projeler "10,-,, lira mu
kabHınde Galatada Haydar Hanında Fen Servisi Şefliğinden alınacaktır. 

iliçlarınızı 
llah.;e 
kapıda SALiH N E C A T 

;. den alınız. Reçetelerini.z 

1 büyllk bir dikkat, clddJ 
bir latikametle bazırlaıur . 

• 
Asri 

l///llJ ....................... ~-------, 

'rAN 
Baıon Evinin Baıtığı Kitaplardan 

Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

5') 

75 

75 

75 
75 

50 

Propaganda 
Çok Seri Kazanç 
Yollan 
Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensin 
Müşküllerle Mü
cadele 
İdeal Büro 

50 Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 

15 O Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 5 Beş Mürebbi 
125 Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 
50 Kılıcımı Sürüyo· 

rum 

Gasson · Terçümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

KOLiNOS 
DiŞ MACUNU 

Dilnyanm her tarafından lezzetinin hoş olinasından ve diş etlerini ~ 
minelerini tazelediğinden dolayı milyonlarca bayan ve bayların sevdiği 

Meıhur A merikan Kolinos DiJ Macununu Kullanınıs. 
Sararmı,, cilasız ve donuk dişlerinizi, bu macun ş8'ılacak bir süratle 
temizliyerek beyulatır ve gerçekten inci gibi bir hale :getirir. Muzadı 
taaffün bir krem olmasından, ağızdaki mikropları tamamen imha eder. 
Nefese hoş, cazip ve latif bir rayiha verir. ... 

- Her tarafta bulunur. Arayınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare -

Heyetinden: 

1 

1 - Büyük Millet Meclisi otomobilleri için (600) teneke benzin kapelt 
zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 12. 4. 1937 pazartesi günü saat 15 te Büyük Millet :Mec
lisi idare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir saat evvel zarflal'IP 
tevdii lazımdır. 

3 - Muhammen bedel (2670) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır.) 
5 - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğündefl 

bedelsiz olarak alınır. (671) (1587). 

DAiMON Fenerleri 
Meraklı l arına ry1üjde ; 
200 ilCi 600 metre ışık veren 

DAiMON 
Fenerleri gelmiştir. 

i yi 191k almak için yalnız 

D A i M O N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A 1 M ON 

markasına dikkat ediniz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Mektep binası dahilinde vücude getirilecek elektrik tesisatı açık ek" 

siltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (2066) lira (10) kuruş' ve muvakkat teminatı (155) liradır. 
Eksiltmesi Nisanın 3 üncü Cumartesi günU saat 10 da mektep binıt$1 

dahilindeki komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek· 
terin muayyen gün ve .saatte komisyona mUracaatlan ilin olunur. (1473) 

Sa.bibi: Ahmet Emin YALMAN. Umurrü neşriyatı idare eden: 8. SAı»f 
Gazetecilik ve Neşriyat Tür!< Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Sa B 
Leke bırakmaz, tabii sabit, 

ç oyası bir renk temin eder. 


