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• 
Paris Romanın Teminatına lnanınıyor 
Eger ispanyaya Müdahale Edilecek 

Olursa lngiltere ile Fransa 
Müşterek Hareket Edecekler 

edecek heyetimiz 
ispanya işlerine ademi ınüdah

1

ale komitesinifl verdiği ıkarar üze- ~ 
rine Cebelüttarığı Karadan ve denizden kontrol edecek T Urk He- ~ 

ı~ yeti yakında yola çıkacaktır. Aldığım ız malumata göre, Albay 8. 
t Safiyeddine emniyet ve nıuhafaıa t&Jkil!tlarında ihtisas kazanmış 
- 16 memur refakat edecektir. 

ŞiJJetli bir harp mıntaka•ı olan 
MculriJ ve civannın telerriiatlı 

yeni bir harita•t 

Hukumet Kuvvetleri 
Bütün Cephelerde Asi· 
leri Hezimete Uğratıyor 

Londra, 27 !TAN? - lngi liz siyasi mahafili, ispanyaya 
ademi müdahale prensibinin yıkılacağı hakkında üç gün evvel 
bomba gibi pathyan haberlerin verdiği heyecandan kurtulmu,. 
tur. Siyasi mehafilde nikbin bir hava esiyor. Aradan geçen gün
ler zarfında yapılan siyasi görü •meler neticesinde anla,ılan 
tudur: Ademi müdahale prenıi bine hiçbir taraftan tecavüzü 
mevzuubahs değ:ldir. Son zam anlarda kararlaftırılan prensip
lere de filen aykırılık edildiğine dair fU dakikaya kadar bir 
haber çıkmamıttır. 

Fevkalade Vahametti 

~ "'"'""" """'"".....,' 

Bir Haftalık1 
Tarih 

Şurası muhakkak ki, lngilte re ve Fransa hükumetleri, 20 fU· 
batta meriyete giren ademi müdahale anlatmasının ihlalini Hükumetçilerin müdafaa ve taarruz vaziyetlerini melıaretle 
fevkalade vehametli ve tehlikeli bir hareket olarak telakki idare eden General Miaja plCınlanm tekik ediyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

edeceklerdir. Gönüllüler meselesinde iki hükumet arasında------------------------------
tam bir anlatma vardır. Beynelmilel kontrol komisyonu da I · 
vazifesine ba,lamıftır. iki hükumet kontrol tatbikatının ça- Tuna . Devletler·ı 
buk müessir olması hususun da da anlatmıt bulunuyor. 

Almanya Tavassut Etmedi B u hafta Avrupa yine he
yecanlar geçirdi. Her ta

rau.a !U .au.&!ıer cuuerde dolaf ll: 
lıpanya itinde bin zahiıieÜe 
örtbas edilen zıddiyetler açığa 

vurulacak mı? 1 tal ya ile Alman· 
ya, Ademi Müdahale Komite
ıinden çekilecekler. mi? lapan
yada reımi olmıyarak devam 
edip giden cihan harbi resmi 
fekle girecek ve etrafa yayıla-

Londra. 21 (TAN> -Aımanyanın Roma Buyuk Elçisi, b•ıü• Ber- 1ffihai:f ı Temin 
linden Romaya dönmüş ve derhal Mussolini tarafından kabul edilmhı· 
tir. Fransa D1' Bakanı M. Delbosun dileği üzerine Almanyanın Rooı'a 

nezdinde tavassutta bulunarak adc mi müdahale işini kolaylaştırması E d ·ı ı m ek 1 st • 
bekleniyordu. Halbuki Almanya ta rafından böyle bir tavassut un vukuu en 1 yor 
muhtemel sayılmamaktadır. 

lTALYA ASKER GÖNDERMİYE- ı-----------------------
CEKM1Ş! 1 

cak mı? 
Neticede yine şekillerin muha.f aza. 

ama doğru gidildi. Fırtına kopmadı. 

Fakat fırtına koparabilecek bulutlar. 
dan da hiç bir şey eksilmedi. 

Bugün lspanyada hiç olmazsa yUz 
bin yabancı iki tarafın sa.flannda dö
\'Ü§üyor. lki taraftaki gönüllüler, dün. 
yada her k.avgada §U veya bu tarafa 
ka.tıla.rak dövüş heyecanı anyan fer. 
dJ meraklılardan ibaret değildir. ıs. 

panyada dünyanın iki büyük ifrat ce
reyanı boğuşuyor. Türlü tilrlü gizli 
EY&J!t emeller biribirleriyle çarpışı. 

yor. Bir takım hükumetler de, mas. 
ke arkasında biribirleriyle vuruşuyor. 
la.r. 

Roma, 27 (A.A.) - Giornale d'l
talia yazıyor: ltalyan hUkümeti da
ha geçen haftanın başlarında İspan
yol işlerindeki hattı hareketine dair 
lngiltereye teminat vermiş bulunu • 
yordu. İtalya hilkümeti lspanyaya ka 
tiyyen yeni kıtaat göndermek fikrin
de olmadığını temin eylemiştir. ln · 
giliz kabinesi ça~amba günkü top • 
lantısında bu teminatı almış bulunu
yordu. Bunun içindir ki, lngiltere, 
Fransız hariciye nazınnın İngiliz ve 1 

Alman elçilerini kabul ederek giriş
mek istediği teşebbüse iltihak etme· 
miştir. 

ALMANYA İT ALYAYI TAZYİK 
ET}.ilŞ 

Londra, 27 (TAN) - Gazeteler, 
ispanya meselesi etrafında tahlil mü-

Aurupanın manometresi talealarile doludur. 

Z uidlyetin açığa vurulmasına Deyli Telgraf gaıetesi, lngiliz - 1-
A nkar.a Gücünü 4 . 1 yenen Fenerbahçeliler 

ve yayılmasm;. mini olmak i- talyan •müna11ebetlerini fenalaştır· 
~bir ademi müdahele komitesi ku • makta hiçbir menfaat tasavvur edi
rulmuştur. Burada zoraki bir uzlaş. lemiyeceğini ııöyledikten sonra diyor 
ına ruhu ırun'i surette Ya.§8.tılıyor. Ko- ki: 
nıit.enin Avrupa sulhUne karşı vaziye. "İngiliz hükilmeti de son Akdeniz 
ti, bir kazandaki tazyikin• derecesini anla..,ma.sına merbut ve sadık oldu
gösteren bir i.lete benzer. ğuna dair Romaya teminat vermiş-
Eğer iki taraftan birindeki tazyik, tir. tspanya işinin Milletler cemiyeti· 

nmumt lhtıliı.fı ve harbi göze alacnk ne gitmesine lüzum olmadığına ln
dereceye gelirse, komite derhal aö • !rllterenin de Fransa gibi kanaati var 
ner. Her iki taraf vaziyeti pamuk ir- dır. Fransanın lta1yaya karşı lngi · 
liğine bağlamakta, alakadar oldukça liz - Fransız donanmalarının müş
komite de şeklen stiıiiklenip gidtr. terek bir nümayiş yapmalan hakkm-

Ispanyada silahla yapılan kavga, daki teklifi ise Londrada cevapsız 
komitede de devamlı bir surette lif. kalmıştır. 
la yapılmaktadır. Her iki taraf biri- Deyli Herald gazetesi. ltalyanm te 
birini kabahatli göstermiye ve atlat- minat vermesini Almanyanm ağır bas 
nuya uğraşır. Müşterek bir tedbire m" olmasına hamlediyor. 
herkes tarafından "evet., denmesi, bir Times ise, bilakis Fransız • Ingiliz 
işin mtisbet bir safhaya girdiğini gös- konuşmaları esnasında, ademi milda 
termez. Ağızla evet denir ki. bin tür. hele a.nlaşma81 iyi işlemediği takdir . 
lU vesile ile vakit kazanılmıya, mil- de mUşterek bir deniz nümayişi ya • 
letlerarası kontrolü geri bırakmıya, pılma.sınm görllşilldüğünü Yazarak di 
biraz olsun gönüllü ve silah kaçınlmı. ıor ki: 
}'a çalı§ıhr. Fransanm Milletler cemiyetine mü 

Mubah kan raca.at edilm~ediği doğru değil 

E ğer lspanyada müvazeneli bir dir. ...~ 
harp vaziyeti devam eçlip gi- Ntft! Chro!licle gare ("!i de, ademi 

ile.rae bundan kimae milteeMir olmaz. ~hele kcSmitesinde Fra.nsa ile In-
(Arkuı Sa. 10 Sü. 1 de) ' · r Arkuı Se. 10 Sil 5 de J 

Milli Küme Maçlarında 
Fenerbahçe Galip 
Beşiktaş MağlUp 

Milli küme futbol maçlarına dün Ankara ve İzmirde devam 
edildi. Dün Ankarada yapılan milli küme maçında geçen müsa
bakanın galibi olan Ankaragücü ile Fenerbahçe taknnları karşı-· 
laştılar . 

Yunanistanda 
Sefalet 

Mücadelesi 
Atina, 27 (A.A.) - Gazeteler, 

memlekette sefaleti ortadan kaldır

mak için hilk\ımetin derhal tatbikine 
karar verdiği sosyal yardrm tedbir. 
terini büyük bir sitayişle kaydederek, 
bu tedbirlerin milli hükumete bir şe 

ref verdiğini ve YunMistanı da me. 
deni memleketler arasında birinci de
receye yükselttiğini yazmaktadır. 

Ankara muhabirimizin verdiği taf
sili.ta göre, binlerce seyircinin heye. 
canı arasında yapılan müsabaka gü. 
zel olmuş , fa.kat Fenerbahçe takımı
nın ilk dakikalardan itibaren başhyan 
hakimiyeti sarı - laciverdin galibiye
tini temin et.iniştir. Ve dünkü Anka
ra maçını Fenerbahçe takımı 1 gole 
karşı 4 gol ile kazanmıştır. lzmir ma
çmda ise Beşiktaşın talihi kendisine 
yar olma.mş ve geçen müsabakanın 

İzmir galibi olan Üçokla Besiktaş a
rasında yapılan müsabaka da İzmir
li Üçok 1 gol atmış. BeşiJ<W, ise hiç 
gol Çtka.tamıyarak yenilmiştir. Her 
iki maça ait ungin tafsil at spor say. 
f a.mızdadır. 

1 
Paris, 27 (TAN) - Tuna dev 

letleri arasında son birkaç gün 
içinde çok mühim görütmeler 
vukubulduğuna inanmak lazım 

geliyor. Avusturya Ba,vek=li M 
. Şutnigin Pette seyahatinden 
sonra Çekoılovakya Bat vekili 

M. Hodzanın dün Viyanada M. 
Şu,nig ile görü~mesi gazeteler 

ve ı;yasi mehafil tarafından e
hemmiyetle kar,ılanmı,tır. 

Gazeteler, Çekoslo\'akyanın, Al· 
man istila tehlikesi karşısında. A -

. \"Ustur~·a \'C l\lacaristanla çok sıkı 
bir anlaşma teminine çalıştığım a
nıyorlar. Frgaro gazetesine göre, 
Çekoslovak Başvekili 1\1. Hodza Vi. 
yanada ;:\I. Şukni"' ile ~·aptığı gö
rU~meden bahsederken şu suali so
ru~·or: 

"Acaba Ç~k Ba~weklli, A \'U!l;tur
ya Baş\'ekillne, eski A\"Ushırya • 
Maeari!iit.an memleketı~rinl blrl~ti
ren \'e azasının her birinin istiklal 
\ 'e lıi.klmiyetine ria~·et eden bir Tu
na birll~rinin tesisini mi teklif et
ti?,, 
Viyana, 27 (A.A.) - Dün Viyana. 

dan geçerken Çekoslovak Başvekili 

B. Hodza ile görüşen Avusturya Baş
vekili Şuşnig. bugün Fransa ve İtal
ya elçilerini kabul etmiştir • 

MACAR BAŞTh"KlLtNE GÖRE 
SON VAZİYET 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Peşli Uj· 
sag gazetesinde neşrettiği bir maka
lede Başvekil Daranyi bilhassa Şuş
nigin Budapeşteye ve Kont Cianonun 
Belgrada yaptıkları seyahatlerin ne
ticelerini nazan itibara alarak hari
ci siyasetteki vaziyeti tetkik etmek
tedir. 

Daranyi, diyor kl: 
"Başvekil Şuşnigin görüşmeleri Ro 

ma protokollarile b:ribirine bağlı o
lan iki memleket arasında tam bir 
görüş birliği olduğunu meydana çı
kardı. Bu görüş birliği, her iki hükfı
metin mütaleasına göre. sulhUn in
kişafı için en esaslı temeli ve havayı 

bulandırmak için hariçten yapılacak 
teşebbüslere karşı en müessir çare· 
dır. (Arkası Sa. 10, SU 3) 

BELGRAT 
PAKTI 
·TEATi 
EDiLDi 

Belgrat, 27 (TAN) - Burada 
evvelki gün imzalanan yeni 
ltalyan • Yugoslav siyaıi anlat· 
mumın musaddak nüshaları bu 
gün ltalya sefarethanesinde 
Kont Ciano ile Baıvekil M. Sto· 
yadinoviç arasında teati edilmit· 
tir. Bunu müteakıp Kont Ciano 
tayyare ile Romaya dönmüttür. 
Bu ı~yui anlatma münuebetile 
1 talya Kralı ve Yugoslavya Kra
lı aruında tebrik telgrafları 
teati olunmuttur. 

FRANSA MATBUATI 
HALA MÜTEREDDİT 

Paris, 27 (TAN) - GazeteJer Bel· 
grat anlaşmasını tahlile devam edi
yorlar. Jurnale göre, bundan herkes 
memnun olmalıdır. Fakat diktatör. 
lüklere karşı Sovyet Rusya tarafın
dan ileri sürülen bir tek fikir yine bu 
yeni anlaşma darbe indirmiş oluyor. 
Gazete bu mUtaıeayı şöyle bitiriyor: 

"ltalya • Yugoslavya anlaşmasının 
sebebi belki de iki devletin komünizm 
den korkusudur.,. 

övr şöyle yazıyor: 
"Parisin bazı salahiyettar şahsiyet. 

!eri az ~ok ihtiyatlı davranmakta ve 
İtalya • Yugoslavya anlaşması hak· 
kında kat'i bir hüküm verilebilmdc 
için Yugoslavyanm bir taraftan bir 
nisanda toplanacak olan küçük anlaş. 
ma fevkalade konf eransmdaki ve di
ğer taraftan dört nisanda kendi mi
safiri olacak olan B. Benese karşı hat. 
tı hareketinin ne olacağını görmek 
icap edecektir. .Mallımdur ki, Fran
sa tarafından küçük anlaşmaya tek
lif edilen mahut karşılıklı yardım pro. 
jesi bu iki tezahür vesilesiyle görii§il· 
lecektir.,, 

Pöti Jurnal diyor ki: 
"B. Mussolini'nin Yugoslavyaya 

karşı ezeli bir aJjka başladığım ümit 
etrncl< çocukluk olur. Duçe Alman 

(Devamı Sa. 10. SU. 2 deJ 

Hindistanda 
Yeni Bir 
ihtilaf 

Yeni . Delhi 27 CA.A.) - Kongre 
par.tisinin ekseriyeti kazandığı altı e 
yaletten hiç birinde vazife görmiye. 
ceği şimdi kat'i surette anla~ılmıştır. 
Resmi mahafiller. bu haberleri bil • 
yük bir teeMürle öğrenmişler, bunun 
la beraber vaziyeti sükiıneUe kar§ıla. 

mışlardır. 

lngilterede 
Harp lıçileri 

Grev Yaptı 

Londra, 27 (A.A.) - Bahriye ne
zaretinin siparişlerini yapmakta o • 
lan Bcardmore Parkhead tez.g-ihla • 
rmm iki bin işçisi ücretlerin artml • 
ma.smı istiyerek grev ilan etmi§lerdir. 



2 TA ıi 28 - 3 - 937 : ............................................................. ! 
! izmir Röportaiları ı Güzel kadın, sevdiği gence 

kocasını · nasıl öldürttü ? 
Tuyler 

! ....................... ,, ............................... : ' ürperten 

facianın 

kahraman 
ları 

. 

KÜLTÜR PARK 
YAKINDA ·GENÇLiK· 
YUVASI OLACAK Katil, sevgilisi 

ve anası dün 
tevkif edildiler 

Yazan: Salahaddin Güngör 

Konuksever İzmir belediyesi • 
nin reis muavini Suat Yurt. 

koru ile otomobilde yanyanayız. A 
tatUrk caddesi boyunca ilerliyoruz. 
Suat Yurtkoru, şefi Behçet Uz gi. 
bi, bütün varlrğı ile kendini 'ehir 
işlerine vermiş, çalışkan bir zattır. 
Bana: 

- lstenıenlz, ilk olarak Kültür 
Parkı görelim! diyor. KUltür Park .. 
Bu ad, artık kimseye yabancı gel. 
memelidir. İzmir Fuarı münasebe. 
tiyle gazeteler, ondan sık sık bah
settiler. Muhtelif köşelerinden a. 
lmmış çeşitli resimlerini günlerce 
bastılar. 

360 bin metre murabbaı bir sa
hayı içine alan bu muhteşem park, 
beni hiç te hayal inkisarına uğrat. 
madı. Parkın kendisini, hayalimde
kinden çok daha güzel buldum. 

Yarın bin bir yeşil ağacı ve bir 
çok kültür müesseselerile, gözler 
önünde canlandığı zaman, onun lz 
mirin en büyük hususiyetlerinden 
biri olacağına artık inanıyorum. 
Kültür Parkın, yalnız şehirlilerin 
değil, bütün Ege mıntakası halkı. 
nın bol güneşe, temiz havaya olan • 
ihtiyacını da temin edeceğine şüp
he yok! 

P arkta. kurulacak kliltUr mU. 
~lerini, Suat Yurtkoru bana 

ibirer birer anlatıyor: 
1 - En başta ıbir Atatürk inkı

lap müzesi! Bu müzede, kurtuluş 
aa.vaşımızın ve inkılap hameleleri. 
mizin bütün Mfhalan halkın anlı· 
ya.bileceği şekilde gözler önüne se. 
rileccktir. Atatürkiln ,,ahsiyeti, 
Türk ulusuna yaptığı sayısız biz • 
metler, ve, bu arada hükumet rei. 
ilimiz İsmet lnöni.lnUn şahsiyeti ve 
hizmetleri ifade edil~ektir. 

Mlizenin propelerl hazırdır. 
2 - Bir sağlık müzesi.. Burada. 

.ta verem, frengi gibi bulaşıcı has
talıkların tesirleri ve bunlardan ko. 
runma çareleri, mulajlarla, projek
•iyon tarla gösterilecektir. 

3 - Bir Ege mahsulleri müzesi •. 
Bu müzede de Ege havafüıinde ye. 
titen bütün toprak Urünlerden nü
muneler teşhir edilecektir. 

4 - Kültür Parkta bir hayvan. 
tu ve nebatlar bahçesi yapılacak, 
Ege havaliainde y8.J)ıyan bütün 
'"ahşi hayvanlarla bu mıntakada 
yetişen her nevi ağaç ve nebatlar. 
dan burada birer numune buluna- , 
caktır. 

Nebatlar bahç~inln şimdiden 
tanzimine başlanmıştır. 

5 - Bir Akvaryum! Ege deni. 
zinde yaşrya.n bütün balıklardan bi
rer cina alıp burada yeti.ştirmiye 
çalışacağız. 

6 - Bir ku,, bahçe~i açacağız. 
7 - Spor ve oyun yerleri tesis 

~eceğiz. 

8 - Türk Hava Kurumu, bu se. 
ne açılacak (fuar) a yeti.ştirilmek 
tlzere, (5) metre irtifada bir par~ 
9Ut atlama kulesi yaptıracaktır. 

9 - Yine Kültür Parkın içinde 
bir kapalı yüzme ha.vuzu, bir ka -
palı atı, poligonu, tenLI kordları, 

bulundurulacaktır. 
10 - Şehir stadyomunun, yeri 

hazırlanmıftır. 

11 - Bundan başka on bin kişi 
alabilecek bir anfiteatr! 

B urada halka faydalı konfe • 
ran~lar verilecek, mektep 

mUsamereleri tertip edilecektir! 
KUltUr Parkta büyük bir gazino 

var. Buna ilave olarak, parkın da
ha bir çok yerlerinde küçük gazi. 
nolar yapılacaktır. 

Suat Yurtkoru bunları anlatır • 
ken, ben de gözlerimle parkın kö
,e bucağını dol~ryorurn. Palmiye. 
lerin önUne, göze çarpacak şekilde 
Ilvhalar aamı.ı;.:-·; llvhalarda şu 
lki kelimeyi okuyorum: 

"Ağaçlar sizindir!,, halkta ağaç 
eevgisini kökle,tirmek için ne la • 
sımsa. yapılıyor. 

E tra!ı iki bm;uk kilometrelik 
kalın bir duvarla çevrilen 

bu göz alabildiği kadar geniş bah· 

çede dört yol var. Biri yaya yUrU. 
yenlere, öteki bisiklet ve motosik. 
!etle gezenlere, üçüncüsü otomobil 
turu yapacaklara, sonuncusu da at 
lılara mahsus!. 

Suat Yurtkorudan öğreniyorum 
ki, bu büyük eser, için lzmirin fa. 
kir belediy~ bütçesinden ancak on 
bin lira kadar bir para tahsis edile. 
bilmiştir. On bin lira ile bu işin na 
sıl başarıldığına, tahmin ederim 
ki, siz de benim gibi şaştınız. · 

Fakat, şaşmayınız; sadece lz. 
mir belediye reisi Behçet Uz'un ze
kiı.smı alkışlayınız: 

$ ehir hizmetlerine senede an. 
cak yarım milyon lira ayı. 

rabilen belediye Kültür Parkı yap
mıya karar verince, elindeki arsa. 
lan, )•angın harabelerini temizle • 
meyi üzerine alanlara, görecekleri 
hizmetin derecesine göre, parça 
pa.rça ayırıp dağıtmıştır. Bu saye
de belki senelerce sürecek olan ba. 
şarılmaaı güç bir işi, eskilerimizin 
imece dedikleri tarzda, hep birden 
elbirliği ile temin etmiştir. . 

170 bin nüfuslu lzmir ,ehrinin 
belediye varidatı 953 bin lira tu. 
tar. Ancak bu paranın yarısından 
biraz fazlası bizim elimizdedi.İ-. Ba
kınız anlatayım: l50 bin lirayı, es 
ki belediyelerin aldıkları b6rç tak. 
sitlerine yatırırız. 200 bin lira ile 
maaş ve yevmiyeleri veririz. 100 
bin lirası, belediyeler bankası hL"J. 
~i ile Cümhuriyet Bankası his.se
sine gider. Şu hesaba göre, umumi 
hizmetlere kalan para, (500) bin 
lira içindedir.,, 

F u:ıt Yurtkoru ·n bo.lt verdim. 
500 bin lira ile hangi bir iş 

başarılabilir? Halkın umumi sağ • 
lık işleri mi?.. Temizlik, ışıklan. 

dır.ma, yol ve lağım hizmetleri mi? 
İzmir belediyesi, belli ki yokluk 

içinde, çalışıyor. ·Fakat, asıl mari
fet böyle fakir bütçe ile zengin iş. 
lerin başarılabilmesidir. 

Yalnız Kültür Park içindeki ba. 
taklrklann kurutulmaşı bile, ba,h 
başına bir iş sayılmalıdır. Kaldı ki 
hmir belediyesl. Kültlir Parki ya
parken, ,,ehrin di~er işlerini de ih. 
mel etmiş değilcilr. 

Evvelki gece Fatihte işlenen kanlı cinayete 
ait tahkikat, dün zabıtaca bitirilmiştir. Sabık 

• İnhisar memurlarından malUl gazi Nureddinin 
ölümü ile neticelenen bu facia, bir aşk ihtirası 
yüzünden işlenmiştir ve üç kahramanı vardır. 
Bunların üçü de dün Dördüncü İstintak haki
mi tarafından tevkif edilmişlerdir. Bu tüyler 
ürpertici cinayetin bütün tafsilatını aşağıda 

okuyacaksınız: 

CİNAYET NİÇİN tŞLENDt? 

Malülgazi Nurettin bir ihtilas yüzünden lnhi~arlar 
İdaresinden çıkarılmış, bin lira kadar da bir tazmi. 
ırata mahkum olmuştur. Kendi.sine kanuni tebligat 
yaptırmamak için sık, sık ev değiştirmiş ve I<'atihte· 
ki eve de yeni taşınmıştır. Nurettinin İrfan isminde 
25 y8.şlannda gUzel bir kansı vardır. 14 senP1enberi .. _ 

Katil ve diğer iki ıuçlu Tevkil~ kan kocalık yapan bu ailenin en büyüğü altı ve en Maktulün karı6ı ve kaynanası 
kUçüğü bir yaşında üç te çocukları vardır. çocuklari ile beraber .• haneye götürülüyor 
ı~~oo~~~~ann~~w~ . ------------------------------------

ta damadile beraber oturmaktadır. j D • • ı D ] d · A k d 
!rfan, 6, 7 aydanberi Ali isminde enızcı er - oeıe ıye- n ara a 
boşta gezer, iş~iz 18 ya~ında bir gene; { M . · 
le tanışmıştır. Bu tanışma gün geçtik 1-r!.. ·ın Tekau··t ıfljon Lira Uf udag"' 
çe derin bir ~k ve alaka halini almış ~ 

tır. Alinin diğer bir isimi de Receptir.. ho rç a 'l lj o r 
Ali Nurettin evde yokken irfanın Kanunu G e c e s ·ı 

e e ıye 937 ma ı yanına gelir, saatlerce kalır, beraber B l d" 1. 
rakı içer, eğlenirlermiş. Nurettin bu- ""lı ba-eında bele-

. f b' ·· ı·· k •• lktı~at vekaleti, denizciler için ,,. .,. nu sezmış, akat ır tur u atı hük • diyeler Bankasından bir 
·· ·· · · hazırlanan tekaüt kanununa tahlisi-munu verememıştir. milyon lira borr almak 

• ye memurları için bazı hususi mad· :r 
KORKUNÇ KARARDAN SONRA irin te•ebbüılere giri•me-deler ilavesini kararlaştırmıştır. :r .,. " 
irfanla Ali, biribirlerine tamamen ğe karar vermiştir. Bu pa Fenerler idaresi de haziran başm-

kavuaabihnek irin Nurettini ortadan ra alındığı takdirde mü-
"i "' dan itibaren Tahlisiye umum mtidUr-

kaldırmıya karar vermişler ve bu ka. him bir kısmı müstakbel 
lüğüne bağlanacağından bu idarenin l 

t"'.ı.rlarından Ifakati haberdar ederek şehir p anının tatbikatına memurlan için de ka.yitler ilave edi· 
onun yardımını da temin etmı·Qıcr- ait hazırlıklara tahsiı edi-

ı.- lecektir. teceR, aıger bu Rısmm! 
d i1. Her tedoır ııazırıan<ııktan :sonıa, Yapılan tetkiklerde fenerler içinde mezarlık, stadyom gibi 
evvelisi gj!n Recep, Irt.a.nın y~n\jp. ve tiıhli.Siye istasyonlarında şehirler- yine intata taalluk eden 
gelmiş, rakı masasını kurarak içmf. den uzak olarak çalışan deniz adam- mü6lacel bazı ifler yapı- 1 
ye ve işliyecekleri cineyeti konuşmı- !arının diğerlerinden ayrılması düşü- •acaktır. 
ya başlamı§lar(lır. Bu eğlenti saat nUlmüştür. 

12 ye kad~ sürmüştür. Saat on ikı- Yapılacak değişikliklere göre, tah· 
de !\'~rettin eve gelmi~. karısının ya. lisiye memurlarının tekaütlük müd
nında Alinin bulunduğunu öğrenince 

detleri daha kısa olacaktır. Ayrıca hiç bir şey söylemeden kendi odasına 
geçmiş ve oturmuştur. da bunlara yapılaca~ yardımlar da 

Bundan !K>nra., Ali, hir bahane ile fadala~tırı'lacaktır. Tahlisiye umum 
~u:"E:ttinin yanma gelmiş ve burada mUdürU Necmeddin bu hmıusta An
hir 2ğız kavgası b.!1.§lamıştır. .Biraz karada veklletle tema.ıılarda bulun· 
Ponra Ali, kamasm1 çel(en~k Nuretti. 
nın rastgele yerlerine saptamıy:ı baş
ı :ın:. ıştır. 

maktadır. 

Serseri 
Bir Mayin 
Görüldü 

T-rabzonun beş mil açığında hir 
meyn görülmüş ve Deniz ticaret di
rektörlüğüne haber verilmiştir. 

Atatürkün Yüksek Hu-

zurlarile Tarihi Bir 
Gece Yaşandı 

Ankara, 27 (TAN :Muhabfrfn. 
l'f~" \ - Rın..,nltln..-.rı A.;ı:ılcA7:A. Hollr~ 
vınde tertıp ettiklen uıuaag gece:n 
dün akşam Atatürkün yüksek huzur. 
larile ve Ankaranm 'lfırihi gecelerin· 
den biri olarak kutlanmıştır. Halkevi 
salonlarını dolduran Bursalılar kala. 
balığı, kendi toplanWannda bulunan 
hemşerileri Bay Celfil Bayardan A • . 
tatürke saygılannm sunulmasını iste 
mişler ve Bay Celal Bayar da Büyük 
Şefe şu telgrafı çekmiştir: 

Temir.lik bakımından ~ehirler a. 
rasında bir mukayese yapılsa. öyle 
s&nınm ki, lzrnlr birinci notu ala
caktır. 

CiNAYETTEN SONRA 

Nurettin, y~re serildikttn sonra ev. 
-----__,..-~. \·eke tertip edilen programa ı;i:>re, der 

Denizyollarına bağlı :Kılavuzluk l· 
daresinin memur ve kaptanları de -
nizcilere ait tekaüt kanunu haricin
de bırakıldıklarından aralarında bir 
toplantı yapmışlar ve kendilerinin 

de bu kanundan istlfade ettirilmele· 
rl için lazım gelen teşebbüslerde bu
lunmağa karar vermişlerdir. 

M&.ynın bulµnduğu nokta Karade
nizde seferde bulunan vapurlara tel
sizle bildirilmiştir. Ayni zamanda 
maynın sularla Boğaza doğru gel • 
mesı ihtimaline karşı da bütün kap. 
tanlnra sefer esnasında müteyakkız 
bulunrrıalan tavsiye edilmiştir. May· 
nın imhası için lazım gelen tedbirler 
alınacaktır. 

"Yatanın yiik.o;eJişinl \'e her bu· 
r.a~t tanımak \"e tanıtmak zihni· 
yetiyle Ankara Halkevinde t.opla.
nan biz gen~ler, tlludağ gecesini 
,.e,iJe yaparak yarattı~m denimin 
~euklan olduğumuzu Ö\'tlnerek 
haylanyonız. 

Kıvançla göğsümib; kabarıyor. 

Atatürk, yUı a~n·hk Türk varlığı • 
nın ~ende bütunlenen bü~·ük yara
tıcılı~a olan sevsn ve inancnmzla 
~·ol'ıllmadan arkandan koşaca~:r.. 
Senin nurlu dehanm üzerinde dur• 

An~araya 

Gidecek Tıp 
Talebesi 

hal Irfan, ltaknt ve Recep faaliyete 
• geçmişler, e\·e hırsız girdi zannı ver. 

mek için bütün sandıklan ve eşya. 
lan karmakarışık etmi!'lerdir. Recep 
te bir çantayı alarak evden Uzaklaş • 
mışt.ır. lş bununla bitmemiş, pllnm ta 

marn olması ve hırsızlar Nurettinin 
elbisesini de çalıp götürmüş zehabını 

Ankara Tıp Fakültesi, önü
müzdeki tedris yılı ba

şında açılacaktır. 

İstanbul Tıp fakültesinin bütün sı. 
nıfları ile talebe yurdu ve askeri tıbbı 

ye İgtanbul mei{teplerinin ve f akUl • 

telerinin hemen hemen en kallı.balığı. 
dır. Bu yüzden libaratuvarlarda ve 

sınıflarda derslerde ve tatbikatta güç 

lUk çekilmektedir. Bu itibarla Anka

rada Tıp Fakültesi aÇııır açılmaz İs . 
tanbul askeri tıbbıyesile Tıp fakülteat 
talebelerinden bir kısmı Ankaraya 

nakledileceklerdir. Bu suretle Anka

ra Fakültesini de tam teşkilatla aç . 

mak mümkün olacaktır. 
Ankara Fakültesi için bazı prof e • 

sörler yabancı memleketlerden geti. 

rileceği gibi bazıları da tanınmış has 

tane hekimlerile serbest doktorlar a
rasından seçilecektir. 

HÜKUMET TABİBİ OLACAKLAR 
Hükiımet tabibi olacaklar için An. 

karada bir hıfzıssıhha kursu açılacak 
t:rr. 

Bu kurs önümüzdeki tatil devresi
nin l50nunda açılacak ve iki ay sUre. 
cektir. 

uyandırmak için !fakat bu elbiseleri 
~iltenin içine sokmuş ve dikmiştir. 

Bundan sonra lrfan ve lfakat kapL 
nm önüne çıkmışlar: "Yandık, hırsız 
var,. diye bağırmışlardır. 

Polis ve bekçi hadi!!e yerine geldik
leri zaman Nurettini can çekişir bir 
v

0

aziyette bulmuşlardır. Yaralı hasta. 
neye kaldırılırken ölmüıttUr. Polis 
evvela hı~ızlrk yüzünden ~şlen'?n bir 
cinayet tahkikine elkoynı11§ ve biraz 
sonra vaziyetı a}dmlatmıya muva!. 
fak olmuştur. Ifakatin ve onu müte. 
akip irfanın itirafları üzerine katil 
Recep :Karagümrilkte gizler.diğı evde 
y .:u lanmıştı:-. 

.Müddeiumumi muavini bizzat katili 
dinlemiş ve itiraflarını tesbit etmiştir. 
Recep, kendi namusuna karşı yapılım 
bir tecavüzü menetmek kutiyle bu 
('inayeti işlediğini söylemi!'se de tah
kikat bunun varit olmadığını göster
miştir. 

UÇU DE TEVKIF EDILDI 

Polis dün sabah erkenden Receple 
sevgilisi lr!an ve annesi Ifakati müd. 
deiumumiliğe vermiştir. Mü~deiumu. 
milik, Recebi taammümden katil !U· 

çiyle ve irfanla lfakatı de 1ruç ortağı 
sıfatile dördüncü istintak ·hakimine 
8evketmiş, haklın, üçücü de tevki! et 

Bir lngiliz Kadın 

Tayyareci Şehrimizde 
İngiliz kadın ta)1·arccilerinden Ley 

di Margerit Loç, yanında İngiliz or

dusuna mensup yüzbaşı M. Artür 
Comingen olduğu halde dün öğleden 
sonra hususi tayyare.sile Bükreşten 

'ehrimize gelmiş ve Perapalas oteli· 
ne inmiştir. 

İngiliz kadın tayyareci, dün İstan

bulun görülmeğe değer yerlerini gez 
m~tir. 

Leydi Loç, yarın Suriyeye gitmek 
üzere fehrimizden ayrılacaktır. 

miştir. 

Dün bir muhı:trririmiz suçluların Ü. 

çUyle de görü1'müştür. Trabzonlu lfa
ka t, kucağındaki en küçük torununu 
kışkışhyarak: 

"- Ben ne yaptım? Oğlanı kendisi 
getirdi, kendi başını yedi. Benim hiç 
suçum yok.,, demiştir. 

irfan, olan biten her şeye 10.kayt 
görUnmUş ve "Niçin yaptınız?,, sua
lini hafif bir dudak bükümiyle karşı. 
lıyarak : "Aşk .• " cevabını vermiştir. 

Taammüden katil suçlusu Recep ka 
ra, kuru denecek kadar esmer, çelim
siz ve peri§an bir gençtir. 

Jatintak hlkimliği tahkikata de. 
vam etmektedir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

A masya maarif müdürlüğüne I 
tanbul ilk tedrisat müfetti~le l 

rtnden Nazım, Üsküdar birinci orta 
fransrzea muallimliğine Nestern Ra.. 
uf tayin edilmi~tir. 

• 
K ara.köy köprüsünün esa.4'lı st·· 

rette tamiri ka.ra.rla..~tnlmı~ 
tır. Bunun için btit~eye kırk bin lira 
taJısi~t konulmuştur. 

• 
•• ra~n .htanbut baş kon!!öolosu 

Kamıı Geylani dün sahahki . ~ , 
trenle Ankaradan 'ehrimlze gelıni' -
tir. 

·duğu her mesele mllli bir da'\'Mlır. 
Ve biz her milli davanın aynasında 
senin kutlu varlı~m görmekle <h1i· 
nU~·onız. Türk için yarattığın llal
ke\inin sönmn ate<;i için'le mDll 
ne5'e ve tazimlerimizle UJu Önderi 
selamlı~·onız. 

Bursalılar Namına 

Celal Dayar 

Atatürk. Celal Bayara §U cevabı 
lıitfetmişlerdir: 

"Toplanh adına sözleriniz beni 
çok müteha.cısıs etti. Ba.5ta siz ol • 
ma'k üzere topJantrnmı teşekklir • 
!erimi huzurwnla ifa etmek iste • 
rlm. 

KamaJ Atatlirk 
Atatürklin Bursalılara bu büyük il. 

tifatı salonda eşsiz tezahürlere vesile 
olduğu sırada Rliytik Şefin teşrifleri. 
orada bulunanlara Ankaranm tari.hi 
günlerinden birini ya~ntmıştır. 

Bugünkü hava: AZ BULUTLU 

Bucilnkü hava bazı mmtakalarda kapalı 
olmakla beraber şehrimizde biraz bulutlu 
ve kıımeı;ı açık geçecektir. Garb mmtaka 
!lmda hafır. Yaiış görülecektir. Rii:ı: ıtir H 
kin esecektır: 

Dünkü hava 
Dün. baromtre 762 milimetre, hararet en 

çok J6, en a.t 4,5 santirrad olarak kayde 
dilmi~tir. Rüzdr cenup istilr:ıımetlnden 
hafif bir ıür"atıe esmi,tir. 

3 üncü ay Gün:31 
rn:">5 Hıcrt 
Muharrem 15 

Kasını:141 
1353 Hıı 

Güneş : 5.51 - Öğle : 
Mart 15 

12.19 
18,29 İkindi : 15,51 - Akşam: 

Yatsı: 20,00 - İmsak : 4,lO 
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Balkan· iktısat 
Konsevinin kara_!1

1 
Son Atina Konseyinde l 
Müsterek Ticaret İsi l 

Hint 

Parsi 

Cemaati 

Reisi 

Hintli Misafirler 
Şefimizden Hayranlıkla 

Bahsediyorlar 

' " 1 

Tetkik Mevzuu Oldu 
Atina, 27 (Hususi) - Mesaisini bitiren Balkan İktısadi Kon

ıeyi bilhasa Balkanlar haricindeki piyasalarda bazı mahsullerin 
ıatrşım temin için müşterek siyaset takip edilmesi işini tetkik et
miştir. Konseyin mesaisine ait neşredilen resmi tebliğe göre, 
konsey, Ticaret ve Münakalat adlarile iki komisyon halinde ça
lışmıştır. 

Ticaret komisyonıunda .milli komL 
teler tarafından verilen muhtrralar 
tetkik edilmiştir. Bu muhtıralar her 
llıemleket ihracatçılarının mütalea
lanru ve karşılıklı mübadelenin art. 
trrılınasma matuf teklifleri ihtiva et. 
bıektedir. 

Konsey bu hususta bazı tavsiyeler. 
de bulunmuştur. Keza, bazı muay -
l'en mamulatin Balkanlar harici pi -
l'asalarda satışı meselesi ile dört 
lnemleketin ihracat mallan için dai • 
bıi bir sergi meselesi de tetkik edil • 
lniştir. 

iktısat 
Vekilimiz 
Diyor ki: 

Hayat Pahahlığile 

Mücadele Halindeyiz 
Eylülde dört Balkan antantı mem- Ankara, 27 (Tan muhabirinden)-

leketi ticaret odalarının kongre ha- Türk kooperatifçilik cemiyeti, bu • 
linde toplanmasına karar verilmiştir. gün Ankara halkevinde Celal Baya-

Münakalıit meselesinde, ezcümle rın reisliğinde yedinci kongresini ak
Yolcu ve bağaj nakliyatı, yollar üze. detti. Reisliğe Ziraat vekaleti siyasi 
tinde nakliyat, posta, telgraf, tele. müsteşarı Ali Rıza seçildikten sonra 
fon ve telsiz, seyrisefain ve turizm umumi katip Alaaddin Cemil, uzun 
için yeknesak nizam.at meselesinde bir rapor okudu. 
mühim terakki elde edilmiştir. Dai - Bundan sonra Celal Bayar uzun 
tnt deniz komitesiyle daimi turizm bir nutuk söyledi. 1ktısat Vekilimiz, 
komitesinin konseyin gelecek toplan- bilhassa satış kooperatiflerinin meın 
tısmdan evvel içtimalanna karar ve. 

leketimizdekl ehemmiyeti Uzerinde 
?ilmiştir. Bu devrenin mesaisi, hel:e. ,. 
tı umwuJ.)'. cı~u ıLıuarıyıe, aana evveı- ._ •t -~AAf.- ;ıl ""'ı._. .... 1• - •r•--t.!...E 

ki içtimalarda elde edilmiş olan neti
celerin islahma taalluk etrnistir ve bu 
tnesiyle her sahs.da yukarrda zikre. 
dilen komitelerde yahut teknik komis 
~onlarda devam edilecektir. Bunlar 
konseyin iki içtimaı arasında münasip 
ıı:amanlarda toplanacaklardrr. 

M. Metakaaı Müşterek Vazife
leri Anlattı 

Atina, 27 (A.A.) - Balkan antan. 
tı ekonomi konseyinde kapanış nut
kunu veren Başvekil B. Metaksas, e
konomik mlina.sebatm takviyesi için 
3'aptıklan kıymetli hizmetten dolayı 
delegelere gerek kendisi ve gerek hü. 
kfuneti adına teı,ekkür ettikten son. 
ra ezcümle demiştir ki: 

Ier1e yapılması dtişünülmediğini, bu 
milli vazifeyi namuskarane yapacak 
tüccarların da ihracat işlerine giriş
melerini gayet iyi karşıladığını söy
liyerek istihlak kooperatiflerile meş· 
gul olmak zamanı geldiğini anlattı, 
ve bu işin hayat bahalılığı i'le mUca. 
delede büyük bir ehemmiyeti oldu -
ğunu tebarüz ettirdi. 

Kongıre, büyüklerimize tazim tel
grafları çekerek kap!ındı. 

Ankara memurlar kooperatifi umu 
mt heyeti de bugün idare meclisi re
isi maliye müsteşarı Faik Baysalın 
reisliğinde toplanmıştır. 

Ankara Kadın Yardım 
Cemiyeti Toplandı 

Ankara 27 (TAN) - Kadın yar _ 
dnn cemiyeti bugün N evber Kazım 
Sevüktekinin reisliğinde toplanarak 
bazı kararlar vermiştir. 

Misafirlerimizin pederleri Parsi 
cemaati reisi Pavri 

Amerikada Harp 

Gemilerinin Topları 

Hindistan Parsi cemaati ruhani reisinin oğlu ve cemaatin Ve
liahdi Doktor Pavri ile hemşiresi Mis Pavri, evvelki akşam An

karada Halkevinde Atatürkle konuşmak fırsatına nail olmuş

lardır. Hintli misafirlerimiz bundan dolayı büyük bir sevinç ve 
saadet duymaktadırlar. Dün Mis Pavri Ankaradan matbaamıza 

telefon ederek şu malfimatı vermiştir: 
"Halkevinde Atatürkün huzurunda,--

ıeçirdiğimiz dört saat hayatımızın en .-------------. 
~ıymetli kısmıdır. Duyduğumuz hay- KÜÇÜK HARİCi 
ra.nlığı kelimelerle ifade etmekten 

1cizim. HABERLER 
Bütün Hint halkında Atatürk hak. 

kında çok derin bir hürmet ve sevgi 
vardır. Yüksek rehberliği sayesinde 
Türk milletinin terakki ve inkişaf yo 
lunda elde ettiği beklenmez netice
leri Hindistanda bilmiyen takip et. 
miyen yoktur. Atatürke bütün Hint
lilerin duyduğu bu hürmetten ve ala. 
.kadan bahsettik. Vatandaşlarımızın 

derin sevgisini ifade fırsatını buldu · 
ğumuzdan dolayı ne kadar se\•inç ve 
lftihar duyduğumuzu izah ettik. Çok 
büyük tevazü gösterdiler ve elde edi. 
len bütün neticelerin Türk milletinin 
eseri olduğunu söylediler. Kendi ce -
maatmıızdan ve Hindistanm uzun U· 

zadıya bahsettik. 

Bugün Ankara.da lnönU Kız Ensti· 
tUsünü ve Ziraat Enstitüsünü gezdik. 
Türk milletinin istikbal hazırlığım 

ne kadar sağlam bir temel üzerine 

R omanyada bir demir· 
yolunu tahkim için 

giden bir askeri müfrezenin 
üzerine bir dağ parçası yı ~ 

kılmış, yedi asker ölmüştür. 

* Belçika kralı Leopold is 
tirahat için lsviçreye 

hareket etmiştir. 

* 
F ransız kabinesi çarşam 

ba günü cünıhurreisi
nin reisliği altında toplana -
rak dahili işleri görüşecektir 

• 
F ransanın Şatorn ka-

sabasında bir çiftçi 
çıldırarak çiftliğine ateş ver 
nıiştir. 

* 
Vaşington, 27 (A.A.) - İyi mahi- kurduğuna bunlar bizce canlı birer J aponya. harp gemile -

rindeki topların 14 pu 
sa . indirilmesi hakkındaki ln
~iliz teklifini reddetmiştir. 

mat alan mahafilde beyan olunduğu_ delildir. 
na g~r~, bu yaz tezgahlara konacak 1 Dünyayı çok gezdik ve gördük. Fa. 
olan ıkı zrrhlı 16 pusluk toplarla tec- kat en kıymetli hatıralarımız, en is· 

hiz edilecektir. tifadeli görüşlerimiz Ankarayı ziya. -=-=F==.
1
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1 retimize aittir. 
Fransa • sviçre 

Ti_.'7 . ..-ct Muahcclosi 
Berne, 27 (A.A.) - Yeni Fransız -

İsviçre ticaret muahedesi bugün bu
rada parafe edilmiştir. Yeni muahe. 
denin çarşa.mbaya imzalanacağı tah
min edilmektedir. 

Belçikanın 
Tamamiyeti 
Görüşülecek 

Brüksel. 27 CA.A.) - Iyi haber a· 
lan mahafiller sureti umumiyetle kral 
Leopold'un Lodrada tamamile muci
bi memnuniyet neticeler aldığını bil
dirmektedirler. Bu mahafiller pas. 
kalya yortusundan sonra IngiltE>re, 
Fransa ve Belçika arasında Belçika. 
nrn tamamiyetini bir menfaat mukabi 
linde olmaksızın temin eden bir iti • 
18.f aktedileceğini ilave etmektedirler. 

Japonya, Almanyaya 

Müstemleke Verilme· 

sini istemiyor 
Tokyo, 27 <A.A.) - Hariciye nar,ı. 

n Sato, bir mebusun tahriri sualine 

verdiği cevapta, Almanyaya cenubi 

pasifikteki e.l!lki müstemlekelerinin ia
desini asla derpiş eylemediğini !:)ildir 
miştir. 

Bir Deli, Kendisini, 

Anasını ve Babasını 

Yaktı 
Şatorn (Fransa) 27 - Bir çiftçi 

delirerek çiftliğine ateş vermiş ve ge 
rek kendisi ve gerekse babası annesi 
ve iki hizınetçisi ateşler içinde yan • 
nu§trr. 

'leni Bir 
Hadise 

Kudüs, 27 (A.A.) - Fransız va
purlarının Yafaya uğramayıp Hayfa. 
ya gitmelerine Fransız vapur kum
panyalarınca verilen karar üzerine 
müftülük, bu karar geri alınmadığı 

takdirde Ömer camiinin Fransız zi. 
yaretçilere kapalı bulundurulmasını 
kararlaştırmıştır . 

Bir Köy Yolunda Bir Kaza 
Yozgat, (TAN) - Yerköyden bu

raya gelmekte olan şoför Mustafa
nın idaresindeki yük kamyonuna A
rif isminde biri asılmış. bir aralık 

muvazenesini kaybederek tPkerlek
lerin altına giden Arif feci bu suret
te ölmüştür. 
Şoför Mustafa adliyeye teslim o

lunmuştur. 

"- Mesainizin, maddi başarıların. 
d&ıı b~ka, milletlerimizin hayati faa
liyetlerinin bütün sahalarını alakadar 
etıneei itibariyle, aralarmdaki rab1-
ta.J.arm inkişafı üzerine olan manevi 
tesirinin btiyük olduğu yanılmak kor. 
kusu olmaksızın iddia edilebilir. Şim
di, buradaki vazifenizi yaptıktan son
ra, memleketlerinize dönüyorsunuz. 
ll'aıkat orada sizi diğer bir vazife bek. 
liyor. O da, müştereken verilen k:ı.. 
!'arların heri<esin kendi memleketin-

SilBhlanmanzn mana ve mahiyet' eri 
INCILIZ SILAHLANMASI: 

de tatbikine nezaret etmesidir.,, 

Trakya Umuml Müfettişliğinin 
Çıkardığı Brotürler 

Edirne, (TAN) - Trakya umü'mi 
taüfettişliğinde köy sayım serisi 936 
l<;inde elliyi bulmuştur. 1937 yılı için 
Yine bu kadar çıkarılacağı gibi ayn
ca milşavirler tarafından lüzum gös
terilecek şekil ve tarzda köy ve kah 
\'eler için tek sayfalı, resimli, grafik 
U az yazılı duvar gazeteleri çıkarıla
caktır. 

1936 yılının ekim, biçim fişleri 
dört vilayetten de gelmiştir. 1937 yrlr 
için de basılmış olan cetveller doldu
tulmaktadı:r. Bu yıl ekimi bol ve çe
•itlidir. Afat olmazsa bütün Trakya 
llın yüzü gülecektir. 

Kandırada Sinema 
İzmit, (TAN) - Maarif MüdürlU

tü tarafından satm alınan seyyar 
'esli sinema makinesi Kandıraya git 
?niştir. 

Kandıra. köyliisU, sinemayı gör· 
inek icin tehacüm J?östermistir. 

1
• ngiliz silalılannıasının ma

na ve şümulü hakkında 
şimdiye kadar bir çok sözler söy
lendi ve bir çok yazılar yazıldı. Fa
kat Amerikanın en tanınmış as
keri muharrirlerinden Ceneral 
Reilly'ye göre, lngilterenin geniş 
bir mikyasta silil.lılanmağa karar 
vermesinin şimdiye kadar yazıl -
dığını görmediğimiz bir manası 
vardır. Bu nıana, lngilterenin sırf 
tedafüi bir rol almağa karar ver
mesidir. "Sırf tedafüi bir rol,, ta
biri biraz şerhedilınezse anlaşıla
mıyacak bir ta.birdir. Bunuıı ma
nası. lngiltereniıı Büyük Harpte 
yaptığı gibi Avrupanın berri kıs

mına ordu g;öndermemeğe ve yal-

nız lngiliz adalarının ve impara
torluk parçalarının müdafaasına 

karar vermiş olduğudur. lngilte -

renin böyle bir karar verdiğini 

gösteren en mühim delil deniz .ve 
hava kuvvetlerini geniş bir ölçüde 
artırmağa karar verdiği halde, i
cabında Avrupa kıt•asına gönderi
lecek derecede kara kuvvetlerini 
artırmamasıdır. Halbuki büyük bir 
hava kuvvetinin muvaffak olınası 
için kütle kütle kara kuvvetlerine 

ı······~~;;.::~:···~~·~~···~~~···~-;;;~~~-~······ı 
! ........................................................ ! 
dayanması lazııııdır. lngilizler bu- mütefekkire göre, bu iki ıneınle • 
nu yapmamakla. uğrıyacakları ha· kette tarihte eşi görülınenıiş bir 
va taarruzlarına karşı hava taarru lıadise vukubulmaktadır. ltalya i-
zile mukabele edecek düşman meın le Almanya 1914 tenberi ellerindeki 
leketin hava üslerini tahrip et- sermayeyi ya lıarp, silalı ve-
meyi ve bu suretle hava taarruz- ya ihtişam uğurunda sarfediyor· 
!arından korunmayı dü~ünüyor - lar. istihsal ve s·erveti temin ede-
lar. Bu bakımdan lngiliz silah- cek olan sermaye gün geçtikçe kü-
latıma programı tamaınile tedafüi çülmektedir. ltalya_, bu yolda Al-
mahiyettedir. nıanyadan ileri gidiyor, fakat va-

lngilterenin ~eniz silahlanma. ziyet son üç sene içinde olduğu gi-
programına gelınce, hali hazırda bi devam ederse, Almanya, kendini 
lngiliz donanması bütün Avrupa ltalyanın bugünkü vaziyetinde bu-
devletlerini~ kuvv~tlerine muadil lacak, yani nüfusu artacak. yeni , 
olduğuna gore deııız kuvvetlerinin ·ıı · b 1 k "ht" b"· ·· . .. nesı erı ~s eme ı ıyacı uyu -
artırılması ımparatorluk mudafa- .. .. . 

d .. ·· ··ıd·· ~ .. .. .. . yecek, fakat butun sermaye teslı-
asının uşunu ugunu gosterryor. . . 

1 ·ıt · f t d f'"• b" 1 hata ve semere vermıyen başka ış-naı erenın sır e a uı ır ro ~ .. 
1 .., • b d lere yatırıldıgı ıçın~ halka yaşa -

a masının manası u ur. k . . h. b" d d b ı 
ma ıçın ıç ır yar ııtı a u una-

ALMAN ve ITALYAN 

SILAHLANMSI: 

A iman ve ltalyan silahlan -
masının mlna ve şümulü i

se devrimizin en tanınmış müte • 
fekkirlerinden CuglienıD Herrero 
tllrafından tahlil edilmektedir. Bu 

mıyacaktır. 

Teslihata ve semeresiz işlere ya
tırı lan sermaye ile halka ekmek 
vermek ve bütün ihtiyaçlarını tat
min etmek için kullanılan serma
ye arasında bu derece nisbetsizlik 
tarilıin hiçbir devrinde görülme -
miştir. Buııun neticesi ne ,,labilir! 

Semere vermiyen sermaye günden 
güne azalacağı için ltalya ile Al
manyada halkın büyük bir kısmı 
açlıktan ölecektir. Fakat yirminci 
asrın meden~ıeti namına böyle bir 
f•yi kabule imkan var mı? Buna 
hayır! demek zarureti var. Fakat 
bugün gördüğümüz hadise de ta
rihte eşsizdir. 

Tarihin hiçbir devrinde millet -
ler bugün gibi silahlannıağa ko -
yulmafrıışlardı. 1914 senesinin tes
lilıatı bile Av rupanın tahammülü 
fevkinde sayılacak derecede idi. 
Bugünkü ifrat ise yirmi yıldır ih
tilal ve israf ile yıpranan Avrupa
nın hiçbir suretle tahammül ede
miyeceği bir şeydir. Vak'a yeni ve 
tarihte eşsiz olduğu için belki de 
yepyeni neticeler verecek ve tari
h in henüz bilmediği hadiselerin 
vukuuna saik olacaktır. Bu meç
hul, fakat vukuu mutlak ve mu
hakkak olan hadiseler günden gü
ne yaklaşmakta ve herkesi endi -
şeye düşürmektedir. 

Bütün dünyanın endişe içinde 
çalkanmasının da sebebi bundan 
başka değildir. Tarihte eşi olmı • 
yıın bir devir içinde yaşıyor ve ta
rihte eşi olınıyaıı hadiselerle kar
şılaşmak üzere bulunuyoruz. 

3 --

Beyoğlu Caddesi 
&kiden: 
"Ah Beyoğlu. vah Be~·oğlu ! ,, 
Diye makamını hatırlayamadı~ 

bir şarkı vardı. Bunu söyliycnin şrki... 
~·eti neden olduğunu bilmemekle bera 
her bugün söylemiş olsa idi, mutlaka 
akşamlan kalabalıktan, dokuza doğru 
sarhoştan, haylazdan ve saygısızdan 
geçilemez olduğunu ferya.t için söyler 
di. 

Belki semtinize a~"km düşüp te söy 
lediğim saatlerde, yahut pazar günle 
ri saat beşten sonra bu tarihi ve dar 
caddede gezmemiş iseniz, mümkün de 
ğiJ truunin edemezsiniz. 

Benim bir türlü akd erdiremedi~m 
şer bu kalabalığın orada ne aramak
ta oldu~dur. 
Beyo~hınun kala.balık ~a.at!erlncle 

mağazalar kapalıdır. Demek bu halk 
ah~ '\'eris l~in gelmi5 değildir. 
Be~·o~:•ında, miişterileri se~·re dt • 

ğer güzel kahveler de roktur ki halk 
bunlan gönnüye gelmiştir di~·ellm. 

O halde nedir bu adam selinin bura
dan akmasmdaki sebep! 

Bence bu, yerleşmiş bir iti:radm stt
rüp gitmesinden ibarettir. Buna bir 
çare bulmak için tramvayları, otomo
billeri ba.)ka yerilen t5Jetmek düşünü. 
itiyormuş. Yanlış fikir. O zaman 
tramva.~\ otomobil yok diye büsbütün 
ferih fahur gezerler, hatta caddenin 
ortasında vallahi kamp kurmıya kal
karlar. Latif~ bertaraf, ancak bir bu 
çuk metre eninde olan )·ayakaldırm. 
lan üzerinde saatlerce hem 18.f edip 
hem sakız leblebisi ~·iyen pazar gez • 
ginleri ve akşamcılar, tezkeresiz a. 
şrk Jllll.';iUklar, ütülü pantalon, yashk 
kra\·at \'e dört köşe omuzlu gen~ler 
artık saşgı ve adabı mua.ı;ereti, s-;.1<ak 
terbiye;ini büsbütiin unuturlar. Be • 
yo~lu c.adde.'!inln sacle bir gezme yeri 
değil bir ele o civar halkının ge~ip gi. 
deceği yolu olduğunu hatırdan çıkar
mamak lazımdır. 

Acaba Beyoi;lunun bu kalabalığına 
nasıl çare bulmalı? 

Diye kendi kendime düşündüm ve 
şu neticeye vardım: 

1 - Bu caddenin iki yan sokakla. 
nndan mt"yhane \ e bar lan kalcl'ırma
h; 

2 - Yayakaldımnlarmda kolkota 
gezmeyi; 

3 - Sokakta dunıp sohbet etme • 
yi; 

4 - Kimin olursa olsun caddede o. 
tomobil durnıasını ya...c;ak etmeli. 

Sanmm yüzde ~ irnıi, yinnJ beş bir 
tesiri olur. 

Rundan b~ aiti sene P\'"\'Pl lstan. 
bula :;:elmiş olan bir ~·at>ancr dostum 
RPyo~hmu ako;;amlRn ~örrliiğü zaman 
dii.nya.nm en kalabalık ~Phri ıcıanm~ • 
tı. 

8. FEI ~K 

Sokak 
ortasında 

hır kovalamaca 
Dün Tarlabaşı caddesinde bir takip 

ve bir yaralanma hadisesi olmuştur: 
Kasımpa~ada oturan Cemal ismin. 

de biri, Tarlabaşı civarında Zambak 
apartımanmda oturan Doktor Hor. 
horon inin dairesine çıkmış: 

- Benim d~torda 70 kuruş ala. .. 
cağrm var, göndersin: demiştir. 

Bay Horhoroni, kapıya gelerek Ce. 
malden tekrar ne istediğini sormuş, 
o da ayni şeyi tekrarlaıruştrr. Dok. 
tor böyle bir borcu olduğunu hatırlı. 
yamadığım söyleyince, Cemal, kapı
daki camekanm bütün camlarını kn-· 
mış, ve kaçmıya koyulmuştur. 

O sırada hadiseyi duyan bekçi ve 
po1isler de Cemalin arkasına düşmüş. 
!erdir. 

Cemal. bir aralık cebinden bir bı. 
çak çıkarmış, bunu sallıyarak kaç. 
mıya devam ederken bir aralık mu
vazenesini kaybederek düsmUş ve ken 
di bI<~ağiyle kendisi yaralanmıştır. 

Cemal. bundan sonra memurlar tR.. 
rafından yakalanmıştır. Hakkında 

tahkikat devam etmektedir. 

iki lngiliz Hava 

Mütehassısı 
Londrada çıkan Mornig Post gazıe. 

tesi, hükumetimizin Uç sene mUddetle 
Ankarada harp akademisindı:> m:;tı:> • 
hassıs sıfatile çalışmak için iJ.-J tngi. 
liz tayyare mütehassısı getirtecef!ini 
yazıyor. 
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Sahte hır 
pasaport 

E cnebi tebaasından Ab
rahaın Yakoboviç is

minde bir e;enç bir buçuk ay 
evvel Suriyeden ltalya yolu 
ile lstanbula gelmiştir. Abra
hamın elindeki pasaport me
murların nazarı dikkatini cel
betmiş, tetkik edilince bunun 
Main isminde bir ltalyana ait 
.olduğu ve tahrif edilerek Us
tüne kendi fotoğrafının ya
pıştırıldığı anlaşılmıştır. O va 
kit tevkif edilen Abrahamın 
dün Asliye birinci ceza mah
kemesinde muhakemesi biti
rilıniştir. Abrahaın suçunu i
t ir<lf etmiştir. 

Mahkeme, sucu sabit bul
duğu için Abra.hamı bir ay 
hapse mahkum etmiştir. 21 
yaşını bitirmediği için cezası 
25 güne indirilmiştir. Suçlu 
bir buçuk aydanberi mevkuf 
olduğu için derhal serbest bı-
rakılmıştır. ~ 

HAKiMDEN KOCA 
ISTIYEN KADIN 

J andanna dün, Müddeiumumiliğe başı beyaz yemeni ile sa-
rılmış genç bir kadın getirdi. Siyah gömleğinin üstüne 

kuşandığı ipten kuşağında 40, 50 kadar anahtar ve mavi boncuk
lar bağlı olan bu kadının başı ustura ile Ura§ edilmişti. Gür bıyık 
ve sakal yerlerine bakılınca bunun genç bir erkek olduğuna hük
medilebilirdi. Fakat o, fistan giyiyordu. 

Ona, sen erkek misin, diye sordu. 

Eroinciler tar: 
- Hayır erkek değilim. H!klmden 

Mahkum Oldu bir koca istemek rçin buraya geldim. 

Bunda.n bir müddet evvel Çarşıka.. ~nçle~l~ ?ıyıklarma, sakallarına 
pıda mektepli gençlere eroin satarken ımrendığim ıçin daima şa.kaklarnnda
yakalanan Nigar, Fatma ve Belkıa 1 ki kıllara ustura tuttum. Bıyıklarımı 
isimli üç kadınla Yaşarın muhakeme 1 kestım. Ben kestikçe yonca gibi sa
leri dün ihtisas mahkemesince neti- I kal, bıyık bitti, dedi. 
celendirilmiştir. Bunlardan Nigir bir ~ Adı Reyka olan bu genç kadın, di. 
suçu olmadığı anlaşıldığından ~raet 1 lencllik yaptığı için Sultanahmet l
etmiş ve Fatma da yqı gözönünde bu 1 kinci sulh ceza mahkemesi ken'JisinJ 
lundurularak bir ay hapse ma.hkfun arıyor ve fakat bulamıyorm~. Ni -
edilmiştir. Yaşarla Belkısm hem e- . hayet onu Datillacezede bulmuşlar 
roin sattıkları ve hem de kendilerinin ve dUn de ınahkemeye getirmı~l~r. 
eroin müptelası oldu klan anla§Ildığın- Mah~eme,. tekrar kendisinin nıües. 
dan her ikisi de altışar ay hapse mah seseye ~~desıne karar verdi. 
kfım olmuşlardır Hakımin önüne çıkarıldığı zaman 

~====================·======= da şunlan söylilyvr. ıu: 

Muharrirlik Serefini 
1 

- Bay hakim. baf'la evvelA b:r ko-
ca bul .. Oudan somu ne ceza verirs:m 
razıyım. 

Kıracak Bir Sekilde 
1 

Reykanm biraz da sinirli bir kadın 
olduğu a.nlaşıhyord'.l. Jandarm:ı onu 
tekrar DarUlacezeye götlirdU. 

Hareket Etmis l 
' 

Dokuzuncu lhtiaas Mahkemeıi 

Müddeiumumfüği 

D ün Asliye ikinci Ceza "Avnıpaya gidlyJr, oradan size nıe1\-
mahkemesinde bir Mat· tup yaz!ın,, dedi. Ben de kendisın~ mU 

buat Kanununa muhalefet dava- racaat eJcceği film mliesseseierinde 
sına bakıldı. Suçlu Hollivut kolaylık gösteril.:ıi11 diye bir vesikn 
mecmuası sahibi Muammer Ca- vel'diın. Ondan S"nı-a bu zat Avrupa. 
hitle Yasef Markof isminde bir ya git1~1 ;;.. Bana h

1
iç bir mektup gön-

Dok:uzuncu ihtisas mahkemesi mUd. 
deiumumillğine 8ekizinci ihtisas mah 
kemesi er/;i müstantiği B. Hakkı Şük.. 
rü tayin edilml~, vazifesine başlamış
tır. 

h · eli İdd' "d" dı:>rnu.>dı. Ben velt.<:ı ile beno:ır ke~-
mu amr · ıa şu ı ı : dısi!le vilayete v~riımek üz~re de bir PLAK 

DAYASI Muan:ıtıer Cahit Yasef Karkofa, istıda vcrmiftim. Onu da vilay l"~ ver. 
vilayetin müsaadesi olmadan n:uhar- memiş. Maamaflli matbtfat xanunu. 

rirlik v~si kası vemüş, o da A•:r:•pa nun 21 inci madde~ine göre yardımcı 
11eyahatıne çıkmtş ve bir konsolo.a!u. muharrirlerin vesika almalarına lü

Balıkçılar garkısının bazı parçalan
nm müstehcen sayılmasından doğan 
davaya dün asliye ikincl ceza mahke. 

ğumuza müracaat ederek: 
zum yoktur. 

- Ben parasız ec·nebl memfokerte 
kaldım. Muharririm. Beni Türkiyeyc 

Muhakeme, Yasefin buldurularak 
tebligat yapılması için tehir edildi. 

mesinde devam edildi. Suçlulat'dan 

Bayan Safiye Ue Hafız B. SaJettin 
ve B, Artaki mahkemeye geldiler. 

gönderiniz, demiş!ir. Bu sure~!e de 
'l'ürk rnuhan-irliği §Prefini rencd.3 e

decek harekette bulunmuştur. 
Kalp Para Basıy:)rmu§! 

M~lbo.şlrin iade E:ttiği celp:ıamedc 

Hollivut mecmuasında böyle bir mu
l:arrir bulunmadığı anla§ılıyurdu. 

D'ğer suçlu Muanı•ncr Cahit is~ mah. 
kemeni::ı dosyasmdr.ki vesikayı tctkık 
ettiKtcn tonra ker..disini şöyle müda
faa ettı: 

. - Ben bu Yaıııefl tanımam. Ttimat 
ettiğim bır arkadaşım bana tanıttı. 

Beyoğlunda oturan Viyanalı bir ku. 

ytUnCU, !!ahte para bastığı hakkındaki 

ihbarla sorgu altına alınmıştı. Yapı
lan tahkikat bu ihban teyit etmemi9, 
bu kuyumcunun sırf kazanç vergisin. 
den kaçmak için oturduğu apartunan. 
da çallitığı tesbit edilerek yalnız ver
gi kaçakçılığı noktasından takibata 
maruz bırakılm&I kararlaşmştır. 

Bayan Safiyenfn iki, diğerlerınlıı de 
birer avukatları vardı. Suç1.ularda:ı 

Büı.ıt &.vııkatmı göndenni§ti. DiğP.r 
!uçlu Kemal, Mahmure, M'Jra.tyan 
ve I'ıfat gelmemişlerdi. Neı·irrıanı:ı 
da adıP.Si bulunamadığı için teb'igat 
yapılamamıştı. 

Tı abzcn milddeiumumisinin nıan • 
kemeye gönderdiği tezkere okundu. 

Nerimana tebligat yapılması için 
muhakeme 10 Nisan saat oua talike
dildi. 

hoşuna gitnieğe b~ladı. Hiçbir şeyi vazıh düşünemi
yor, hiçbir şeyi va.zıh hatırlıyamıyor, vUcudU kUlçele 
şiyor. Elleri ve ayaklan, sanki birer çeki taşı imiş 
gibi ağırlaştı. Başını arkaya dayadı. Pencereden ha
fif, pek hafif bir rilzgar esiyor. Pencerenin içinde 
fesliğenler var ve rüzgar fesllğen yapraklarının ko
kusunu ona. doğru getiriyor. 

Hayriye Ne<:ibin böyle sızmasından adeta mem
nun oldu. Biten sigaraı.ımı söndürdü. Şimdi ayakla
nıu karyolaya çekti. Yüzünü yastıklara kapadı. C-
zattı, yatıyor. • 
Malımutla mefgul bile değil .. 
Fıtnat ta 11igarumı bitirince. uduniı tekrar eline 

aldı. Yalnız kendisi için ça1armlf gibi .. Dalmtf, udu
nu çalıyor. Ve onun yqmdakl bir kadının nuıl ma
lik olduğuna bir türlü akıl erdirilemiyen o güzel se

mlyle, hiç bir 88.n'at kıymeti olmtyan, fakat sözlerin.. 
de, ve ahenginde çok ba!lit bir lneanm duyacağı sa.. 
mimt bir elemin lnleyi§l olan unutulmuş alellde bir 
earkıyı olruyor: 

"Zailin felek niçin koydun beni bu hale,, 
"Halimi kimlere etsem ifade ... ,, 
"Koyuver zalim felek biraz güleyim,. 
"Daiın mi böyle göz yqlan dökeyim., 

"Aman Allah,, 
''Daim mi böyle göz yaşlan dökeyim,, 

Mahmut gözlerinin dolgun bulutlar gibi fitkin ol
duğunu hissediyor. 

Mahmudun gözleri. çocuğu alil doğmuı genç bir 
lohosanm gÖğsU gibi hırlıyor. 

Hayriyenin omuzlan ha.fi!, ha.fit kıprrdryor. Aca.. 
ba hıçkınyor mu? 

Hayatiyetini kaybetml§ pomık, derili bu yUzlln or
tasındaki, diş!lz, fakat boyalı ağızdan çıkan sesin ha
kikaten gözlere ya.e davet eden mateml bir ahengi 
Tar-

-~-
Gecenin karanlığı içinde ıuyuyan mahallede gfızel 
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bir kadın sesr, gUftentn ve bestenin manası dolu ha. 
yat tecrUbeleriyle anlamı§ ve geceya anlatan san'at
klr bir !es, gecenin ıstırabına hlkim bir aes.. Basıt 
söz ve musiki cfünlelerlne asil bir ifade veriyor. 

"Zalim felek niçin koydun beni bu hale,, 
"Halinıi kimlere etsem ifade ... ,, 
"Koyuver zalim felek biraz güleyim,, 

Nazlı, yatağının içinde doğruldu ve yüksek eeale: 
- Yine bu gece Arap Hayriyenin ahengi bitmiyor. 

Susamadılar gitti ... diyor. 
Oda karanlık ... Nazlı kerevetin u8tilnde örtUsilı 

yatmıa ... Kızkardeşi yatağının içinde, arkuı Ustu u
zanmış elleriyle yUzUnü kapanuş, gözlerinin pınarla. 
nna dolan ıslaklığı ince parmaktannın ucuyla kurut
mıya çabalıyor. 

- Hey ... Hey kııt .. Ne oluyorsun? Uyuyor mu-
eun? 

- ! 1 ! .• 
- Uyku QUV'alı seni... 
- ! ! ! ... 

"Koyuver zalim felek biraz gUleyim., 
"Koyuver zalim felek biraz gilleylm,, · 
''Daim mi böyle göz yaglan dökeyim,. 

"Anı an A.11.ILh,, 
''Daim mi böyle göz yaşlan dökeyim., 

Nazlı ondan cevap atamıyacafmı glSrlince: 
- Uyuyor galiba, diye aöyleru!f.. Kan Allah ver. 

ırln uyku ~vah ... Hey, bizim köylU ... Ustüme fena
lık geldi... O kadar yorıunum, hlll uyuyamadım. .. 
Uyan be! ... 

MELEK Ze.t.li Ye lıeyecanlı bir mevzu Fraıı<W<Cll 

Sinemumda SON RUMBA~ 
Bq rollerde: Dans kralı 

JORI RAfr Ve 
Güzellik, zerafet kraliçe1i 

Carole lom lJard 
Bugiln saat 11 de tenzilatlı matine 

-1----------------------------------llıllllmlılll-.. BUGON AŞK FEDAKARLICI - öLOM TEHLiKESi i p E K HiSSi - CANLI - HAREKETLi- HARiKULADE BiR MEVZU 

Sinemuında KARA N L 1 K TA 
MIRNA LOY - KARY GRANT lJ Ç lJ ~ 

<Fransızca sözlil ~ 

•••••• Aynca: Paramount dünya haberleri- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 1 

r---~..-----= ........................ . 
Sinemacılık sanayilnln bugUnc kadar yarattığ 

En Güzel - En Nefis - Uahi Şaheter 
San'at ve Güzellik Şahikası 

~ ....... · ROMEO ve JÜLIET 
NORMA SEARER • LESLIE HOV ARD 
Pek yakında lstanbul halkına takdim edilecekti 
31 Mart Çartamba günü akp.mı MELEK 
Sinemasında verilecek büyUk müsamere için lo
ca biletleri bitmiştir. Hususi koltuklar satıl
ma.ktadır. Bu müsamere için bir çok slil'
prizler hazırlandığı gibi gelenlerin sineması 

da çekilecektir. 

Ziya .•. Renk .•. Göz kamafma ... Muvaffakıyet. .• •-• 

su hafta Saray Sinemasında 
Takdir na.zalarile seyredilen ilk ve tabii renkli 

RA MO NA 
Fransızca sözlü lbüylik film. Baş rollerde: 

LORETTA YOUNG - DOn A MECHE 
Sinemanın en güzel romanı, aşk ve ihtiras dolu bir eser 

llaveten: FOX JURNAL dünya haberleri 

---
Mevsimin en fazla musikili 

filmi olup pek yakında 

SÜ M E Rsiaemaamda 

Filminde: Şayanı hayret ve ne· 
tis bir musiki, güzel kızlar, 
canlı ve komik sahneler ve gU· 
zel şarkılar meyanında meşhur 

"Voyage autour du monde,, 
\. şarkısı da vardır. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

20,30 da 
Gilndtiz 15,30 da 
KRAL LiR 

Yazan: 
I~~ 
lllij\i:1::iii:\:i~llll 

W. Shakespea1e 
Türkçesi: Seniha Bedri Göknil 

.. _____ .. Bugiln saat 11 de tenzilatlı matine 4 • ••••• 
p "--- ŞEHiR TiYATROSU oo-.. •+ kısmı 

Buıttn 15,30 da 

, zıımıı'ı v• 

S A Z • C A Z 1111~;11...ııı 
Yazan: Ekrem Reşit 
S.teliyen: Cemal Refit 11111 

Darilnafakalılar T oplanddar 
DarUHafakahlar Cemiyeti, dün se.. 

nelik kongresini Halkevinde yapmış
lardır. İdare heyeti raporu okunduk"' 
tan sonra yeni lda.re heyeti seçimi ya
pılrnıı, Togo, Enver, Vefik, Zeynel, 

Cemal yeni idare heyetine seçilmif • 
terdir • 

idare heyeti intihabatı yapıldrk -
tan aonra ba arasında bir hMbihal 

Edirne Hava kurumunda Bayan Maide Olr'Fkın Bıt?kanlığı altında yapılm~, toplanWann bundan sonra 
bir kol tefekkül etmi' ve çalıfmağa başlamıştır. Yukardaki resim, idare DarUı:ıtafaka blnuı içinde tertip e -
heyeti ile yardımcı uaları bir arada gösteriyor. dilmesi kararlaşmıştır. 

=--- -

Yazan: SUAT DERViŞ 
Melek, içinde hafif bir titreyiş olan bir sesle san. 

ki yeni uyanını§ gibi cevap veriyor: 
- Ne var .. Ne var abla! .. Beni mi çağırdın? .. 
- Ne o?. Sesin pek titriyor... Uyuyor muydun? 

Yoksa şarkı mı sana dokundu? Kız, sen pek ince, pek 
içli bir ıeyain! Paea torunıu olmalıydın vallahi.. Bu 
ne yufka yilrek ... 

içine tuhaf bir hüzün veren, dün gecedenbeti kal. 
bini üun botnutluzluğu, bezginliği biraz daha. artı
ran bu se1e ve bu prkıya pek ıinJrlendl. 

Kııkardeşinin setinin tltreyifinC ı • n bir kahkaha 
ile gillüyor: 

- Kan orada keyif yapıyor .. Sen de burada ağla!.. 
Aptala bakın hele .. Vallahi sen budalasın! .. Zalim fe. 
lek niçin onu o hale koymu~ .. Ayol 'o feleğin kaç ke. 
~ çemberinden geçip, şeytana da pabuçlannı ter 
giydirmiştir, korkma. }{ayit, hayat hep, hep o kan
da .. Ne iyi akıl etti de bıraktı şu pavrikayı .. Kan e!l
kiden bizim gibi horoz ötilrtce kalkar .. Akşama ka. 
dar makinenin tangırtısını dinler .. tmanı iliklerinden 
aökUIUr, ak§Ml üstü paçavra gibi eve dö~er.. Yan 
aç, yan tok yaşardı. Amma şimdi.. Şimdı .. Her ge
ce sabahlara kadar ahenk yapıyor. Çiftetellller, 
uybekler, kantolar, rakılar, mezeler hep onun için.. 
Vur patlum. çal oyna!m.. Hayat, vallahi haya.t bu.. 

- Ona ma.hallede artık selim vermiyorlar. 
- Pek umuru Ara.bm sanki.. Mahalle eellm ver. 

dtğt zaman kursafma kunı elmıekten gayri bir §ey. 
cik dU§mUyordu... Amma akşam sokat&- çıkmamış 
mıydım. ona ra.atgeldim .. Hınzır fellah o tiftik saç
lannm aruma taşlı bir tarak oturtmuş ... 

Sinirli, kuru ve hiraz da zoraki bir kahkahayla 

~lmekte devam ediyor: 
- Ayağında bunınl&rı açık beyaz sandallar .. Dil· 

gün.. O simsiyah ay~ tıma.kla.rııu da, kırmm. 
ya boyamış .. Ne kınlıyor •• Ne kırıtıyor .. Oıtünde de 
ördek başı bir esva.bı vardı.. Arabı yefil de ne açar 
değil mi? ... 

Artık gülmUyor, karanlıkta yUıU gl5rUlmUyor. 
Fakat besbelli yUzUnUn çizgileri durgunla§tı. Çtln.kll 
gayet kat'i üadesi olan bir 1e1le: 

- Sana ben bir şey aöyliyeyim mı, diyor, wan 
kötU olmalı vessellm ... Yalnız kôtUler yaşıyor, yal
nız onlar ..• 

- Geçen akşam BoltanCJ Bayram "?U bıçakbyor. 
muş .. Sadberk teyzem anlatıyordu. Zor elinden kur

ta.rmıılar, &arhotlarla dtltüp kalkmak kolay uıı? 
- Onu.o dokwnıya geldiği günleri batıı lıyorum ... 

Ostünde bin kere yıkanmış soluk basma bir fistan .• 
Ayağında dipsiz yarım terlikler, önUnden çuldan bir 
önlük, habire çalışır, bir dllim ekmek kazanacağım 
diye. Nasıl a.nuı öldU, o kız da zincirden boşanmı' 
deli gibi pavrikayı terketti .. Her akşam kulUbealnin 
önUnden geçerken, balık, pl.rsola kokulan duyuyo
rum. 

- Ma.hallede kadınlar çe>k kızıyorlar. Mahalle 9 .. 

raınrula böyle rezalet olmaz, diyorlar. Merkeze ha. 
her vereceklerm~ .. Bekçi göz yumuyormuş. Onu bıı· 
radan çıkarmak istiyorlar .. Hem de haber verirlerse 
muayeneye ıııevkedllip, vesika verlrlermlı ona.. ou .. 
§Un, vesikalı olacak .. 

- Oooh, daha iyi .. _ 
- İyi oku' mu abla .. tyi .. Daha da neler. 
- Neden iyi defilmif .. Anlataana. •• 
Sakat kız, yanında her teY açıkça konuşuıan bfr .. f 

halk çocufu .. Onun için bu. yola dil~ bir kadının e
neler çekebilecefini pek iyi tahmin ediyor, evinden in 
başka bir yer g~rmediği halde gözüniln önünde içinde ,.. 
korkunç adamlarm dolqt1'J 1efaJethaneler teees!!Unı ~ 
edebiliyor... (Arkası var) ~ 
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Amcanın 

Köşesi 

S evgUi yavrularım. 
'.l'AN'm !klübü hepinizi harc'ke 

t,. gl"tirdi. Yazılmak irin müracaat e
denlerden adeta Wrbirierile ,-arıı;ı _ 
yorla.r. 

Kliip :i~in hazırlamakta. olduğuımıı 

karneler bitmek üzeredir. ŞinHliye ka 
dar fotoğraflannı \'e adreslerini a -
r~ık olara:k göndenniı} olanlara kar
neleri ~önderilcektir. Karoe-leri alan. 
lıır da kendilf'rine klübün vadettiği 

kolaylaklarduı istifade edeceklerdir. 
.Rir de siz bize klübünüzün nasıl ol

ms.-;ı lazungeldiğini bildi~ misi • 
niz! t~lhette siz.in de istedikleriniz \'e 

dü~iiıulüklerinb vardır. Eğer bunlar 
i~in<le hbim yapab~erimİ7. var -
!03, onlan da yapmak elbette vazife· 
mizdir. 

Kii(,1iik yavruJanm. 
TAN siz.inle daha yakından ali'Al<a 

dar olmak btiyor. Da maksatla Hi7.in 
ara.oı1.da ktiçiik bir anket yapmağa 
karar 'ftlrmişt-ir . . Bu ankf"t için bir ta.. 
kım sualler hasırl.OOık: Bu suallui 
mf'ktf'plue dağrtaea~z n sizl«"rden 
ce\'ap istiye<'.e-ı,."iz Siz, TAN ldüp fı:mla 
n hu lı;te bize ~·ardım fdecelcstnb:. ııu 
Hnaller ~rfını1.a J?;eldi~ 7Anıan onları 
arkada.~mrzm doldurmMr içia !t&um 
gelf'n ~\'?.(ff' bulnnM'&k...'tlnız. 

Ö:vfeya sizin bize hb:fm size yardnn 
f'hnek karşd~dr borcmnnıdur. 

Büy.ük 
Bir 

AMCA 

aar 

Neıvyorkun merkezindeki bu bü.. 

>·ük gar Amerika. şehirlerinin ~örül• 

miye df"~er bir yeridir. Genişliği, yiıt. 

~kliği (Ok ııza.mettidir. Bu resimde. 

T ANın Çocuk ilavesi 

Masal 

Altın Yumurta ·v aktile ihtiyar bir köylü kadın, de gül topluyordu. Bu kadın nasılsa ya başlayınca Memiş. torbayı alıp, 
bir ele onun biricik oglu vardı. pek merhametliydi.. .Memişe acıdı. kaçtı. Annesinin evine indi. Se\·.iıı. 

Atlı .Memiş itli. Kadıncağızın başka Dinlensin diye i~eri aldı. Karnını diler, yediler, .içtiler,· günler geçti. 
çocuğu olmadığı için Memışi peıt şı. doyurdu. O sırada bir gürültü ol- Memiş bir sabah yine günle beı11ber 
martmış. nesi var, nesi yoksa onun du. Bütün ev zangır zangır titredi. yataktan kalktı. Çünkü daha işi so. 
uğruna harcamı.ştı. Meınişin babası, Ba:ba dev eve dönüyordu. Karısı he- na varmamış., perinin dediklerini ya· 
0 daha pek küçükken ölmüştü. Ih. men Memişi mutfaktaki fınııa salda.- pamamıştı. Yine fasulye dallarına 
tiyar annesinin de van yoğu tüken- dı. tırmandı. Güzel ülkedeki dev sarnyı-
miş yalnız bir ineği kalmıştı. :t._Iemiş Dev· içeri girer girmez: na ulaşb. Bu sefer tanınmamak i. 
epeyce büyümüş, neredeyse delıkan.lı - Burası taze et kokuyor, diye ho- çin yüzünü, elerini siyaha boyamıştı. 
olmu§tU. Fakat, çok şımanktl. Bır murdıındı. Devin karısı epeyce naz.landı, anıma. o 
iş görmez, haylazlık ed~di. Bir gün Karısı da: · nu yine içeri aldı ve tabii hiç tanırna-
annesi ona: - Şimdi sana bir dana kestirdim dı. Yine dev ortalığı titreterek eve 

- Memiş, dedi, her şeyimi satıp sa. de ondan, dedi. Ve hemen sofrayı döndü. Taze et ·kokusunu iı.ldı. Ak
na yedirdim. Koskoca ~ir .. ~~lan ol- kurdu. Fırının içinde Mcmişin kor. si r-ytan bu sefer karısının sözüne 
çlun amma, hiç bir iş gordugun yok: kudan dişleri biribirine çarpıyordu inanamadı: 
Kala, kala bir ineğimiz kaldı. Ban amma, devi seyretmekten de vazge- - Sen hep dana. kestim, diyorsun 
onu da götür "sat ta birka~. za~:an çemiyordu. Koca dev yemeğe, içm~ amma, benim tavuğumla torbam ça· 
geçinelim. Yoksa açlıktan olecegız. ye bir türlü doyamıyordu, · sanki .• \ındı. Onlar bana babamdan yadigar. 

Memi.'] ineği a_ldı. Pazarın yolunu Falult nihayet doydu. Sofradan kalk. dı. Bir daha nerelerde bulurum. Dur 
tuttu. I<'akat daha. oraya va"!1adan tı. Kansına: ben evi bir anyaynn, bu sefer elime 
yolda köyün kasabına rastladı . . tn~k - Benim tavuğµmu getir de bL geçen olursa bir lokmada yutarım. 
pek scmizdi. Kasabın h~şu~a gıtti. rar. eğleneyim, dedL Diye dişlerini gıcırdatmıya başladı. 

_ M.emiş, dedi, bu ıneb'l pazara Ne tuhaf bir tavuktu bu! .. Dev o. Yukarı aşağı bütün sarayı altüst et. 
kadar götürüp yorulacağın~ b:na na: "Yumurtla tavuğum!,, derde- ti. Fırının içinde Memişin korkudan 
ver. Benim aca.ip renklerde bı: ?'ıgın ınez masanın üstüne kocaman bir al-
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içine inecekti. Bir ara dev mutfağı 
fasulyem var, onları sana vcrırı~. . tın yumurta yumurtlayıverdi. Biraz ararnıya geldi. Fırının öniinden geç. 
Memiş saf bir çocuktu. Bu soz~e- sonra devin bundan da canı sıkıldı. ti. Fakat bereket fırının içine bak

re kandı. lncği fasulyelerle değış- Kan koca csneniiye ba.ş\adı\ar. Çok mak aklına gelmedi. Memiş te de
ti. Eve döndüğü zaman za~a\lı anne.. geçmeden de uyudular. ' vin ağzında bir \okma oluvennekten 
si hiddetinden ne yapacagmı şaşır- Mcmiş hemen fırından dışarı fır. .kurtuldu. Akşam yemekten sonra 
dı. Fasulyeleri kaldırıp bahçeye fır- ladı. Tavuğu kapınca olanca kuvve. devin canr yine biraz eğlenmek iste. 
lattı. O gece iki.si de aç ya.ttılar. . tiyle kaçtı. Koşa koşa fasulye ağa. di. Bu sefer karısına: 

:E:rtesi gün uyanır uyanına.z Me~ış cına yetişti. Dallara basa basa in- _ Şu benim çalgunı getir de ba-
pencereden bahçeye ~~1• Ne_ g;r- di, indi, indi. Ta bulutların arasından na biraz ninni söylesin, dedi, bu çaL 
se beğenirsiniz. Annesınm 1.ttıgı ;- annesinin kapısının önü!1e... . gı ufacık bir şeydi amma, mahareti 
sulyeler bir gecede 0 kadar k~vve·l 1' Sevinç. içinde tavugu a.nnesıne pek büyüktü. Dev ona; 

ık. k ··k salmışla.rdı ki bo~ L . 
o kadar s · 0 t B bir verdı: _Bana ninni söyle, der demez i-

• b 1 tl•ra ka.d&r uzaınıs 1• u ·-· b " 1 mı n ti u u_ .. ü .. k :.açlardan - Bak ıt.nnecıgım, ana ça ış - çinden o kadar tatlı şarkı sesleri gel-
fasu\ye fıdanı, en b yu a.g - d yorsun diyordun. Ben .neler kazan- d"ı ki Memis şa_cz•rm kaldı Devle ka. b" fasul}'e agacıy ı " . • . "r"' ·r:- • 
çok daha uzun ır dım. Diye a.nnesinın boynuna san!- nsı 0 akşamda erkenden horladılar. 
sanki... B .k fida- dı. İkisi de sevinçten ağla.5tılar. AL Memış· fırından dışarı fırladı. Çalgı-

... · da"'anamadı. u oca . -.ınemış _" k isted" Daldan tın yumurtayı satıp uzun .zaman ya yı kapınca kaçtı amma. bu çalgı onun 
nın en Ustune çıkma d E ı. yukarı- şadılar. Paraları bitmiye yüztutun- için kurulmuş bir tuzaktı. Çünkü; 
dala tırmandı, tırman 1• n . · M · b" hah gün doğarke1ı .. 

ktı- man kendini bulutların ca emış, ır 531 n.d A saraydan çıkar çıkmaz ıçınden o ka.. 
ya çı d gı zayeni bir memleketle buL yine fasulye dallarına tırm~ ı. ld - dar müthiş sesler çıktı ki niha.yet 
arasın a ve . . · emlcketc vardı Duz yo a - d ,. .. k ndi köylerine hıç ben- caıp m · dev uyandı. Yatagmdan frrla ı. ıue-
du. ~~ t~ke ~çekleri, kele~klcri. saatler~e yürüyüp devin sarayını;:ıl- mi'i kovalamıya ba.5ladı. Şimdi ar
z.cm•) ~\:~başka ve daha çok güzeL du. Devı~ kansı ~~~-ta~ıy~madı. un. tık çalgryı atsa da bir faydası yok. 
k~ş\a em· . bu güzel memleketin her kil, Memı..5. çok_ bu~:ı~uşt~. . tu. Dev bir kere kızmıştı. Kendini 
dı. M lıl. k . ·n aÖra,.tan tonnğa - Vaktıle. bır kuçuk oglanı evıme ür kere alda.tanı sağ bırakır mıydı 
Yanını geı.me ıç1 ~ '1 ı· - ~ 
. . F k t d-'-a t>ir adım atmadan aldım da altın yumurtlıyan tavugu- hiç~ .. 
meli a a _. s · · · ı 

k 
• da nur vu?lu bir ihtiyar ka- muzu çaldı, kaçtı. enı u;c~ı a a- Zavallı MemLj varkuvvetiylc kaçtr, 
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ğiinü gö-.derinizi.u öcıüoe getirebilirsi- sana düşen iş bu hamı ökll'ı~p ~ba.. şenlik ettiler. Sihirli torba ıle s1hırlı 
nız. Işık bile bu koca gara ne garip banın öcünü almaktrr. Haydı. g. ore- () 1 tavuk anne ile oğlunu, hatta bütün 
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HANGİSİ DÜŞMÜŞ? 
devi öldür. İ)i insanları onun fena- KLUBU 
lığından kurtar. Onuı: b~:~.n h~_i-

Müşteri - Nasıl, sen bura.da gar- nesi senin olur. Su gordu~n ~uz 
monluk edlyo:~un ha? Hem de böyle yolda dosdoğru yüril. Devın evıne 
bir lokan~ada ... Bu kadar sefalete vanrsın.,. 
düştüğünden haberim yoktu. Meml<ıin gözleri yasardı. Fabl'St-

Garson - Yo, yo bayım; çok şü- nın ·öcünü ~ımıva arıd içti. O dür. 
kür. Ben hiç olmazsa böyie bir tokan. yolda yiiriidü. yürüdü, saatlerle vı1. 
tada yemek y;yecek kadar düşmüş riı/\i\. Nih<>vet ..,.f\7. kR.mac:t1ran ~tr 
ll!!~ilım. -~ l saraya. vardı. Devin kansı bahçesın 
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Bu kuponu doldurup bize 10Ua-
1mrz. Ml!Sabilinde cöndcrcccğimiz 
iza kartını alır alma.ı Tan Çoailr 
kliibtinün bası olunıunoz. 

PARA İSTİYOR 

- Nasılsın? Bir iş bulabildin mi! 
- Hayatımı, yazı yazarak kazn.nı· 

yorum. . 
- Deme .. Ben senin böyle bir is· 

tidadrn cldui;'1ınu hiç zannetmezdim. 
- Şey ..• Yani her ay babama Ôir 

.nıcktup yazıp para istiyorum. 

T AN1n Çocuk tlivesi 

~eyaz 
~...1·· •• 
t'-omu;~ 

~ata~ıyor 

Ş ikagoun beyaz bir . kömür sa
tılmıya başlan.nnşbr. Bu ki . 

mlir konulduğu yeri nsl:.ı kirletrı'l

yor. İsterseniz sohayn atarken hiç 
maşa kullanmaymız. Elletiııizde en 
ufak toz izi g(frünme~ 

Bu lemiz kcimürün ne olduğ'lınu 

merak ettiniz tabii. Anlatayım: Bir 
Amerikalı kömür tüecan düşünmüş, 
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. 
taşınmış. Kömürün pisliğinden he.r • . 
kesi kurtarayım demiş. Hem herkes 
ten daha çok kömür satarım. Heni 1 
de insanlara bir iyilik etmiş olurum. . ' 

Bu qdam kömürleri dört köşe. dört 
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köşe kırdırmış. Ostkrini kendi Ya.ı>
tırdığı .incecik bir kağıda sardırmış. 
Bu kağıdı makine ile sıkıştırınca kö
müre o kadar yapışıyor ki adeta kö. \ · Bu, şimdiye kadar çözdüğünüz bütün bilmece ve bulmacaların 
n:ürün ~stünd~ kfı.!;.;ıt yokm~ş _ta~~- en eğlencelisidir. Şurada (8) tane dört köşe, her koşenin içinde 
kı kcndı rengı beyazmış gıbı goru. bir resim görüyorsunuz. 
nüyor. ~u kiığrt bil~iğimiz kfı~ıu~.:- i Bu 8 köşenin her birinin altında -
dan başl~adır. Yandıoı zaman hu; kul da birkaç harf yazılı. .Bu harflerin I len bir ye.miş. (8) Bir emir. ( 12) Ar. 
bırakmaz. 1 ı · · d - · t " k b" - b" k 1"} K ızd ki · · - l · yer erını egış ırerc ır soz yapa ı- a. t ;. arışım a ıçı.n aoy erız. 

l(afeste 
Bir Kus 
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K afeste bir kuşunuzun bulun
ması .sizi her halde havadaki 

on kuştan çok eğlendirebilir. Geliniz 
size ku.şu kafese sokma oyununu öğ
reteyim. 

Boyu eni (10) santim uzunluğun. 
da kalınca bir mukavvanız var mı? 
Varsa bir parça da sicim bulunuz. 
Çok uzun olmasa da olabilir. Zararı 
yok. Bu mukavvanın (x) işaretiyle 

gösterilen yerlerine birer delik deli
niz. Yani karşılıklı iki yanlarının tam 
ortasına. Mukavvanın bir yüzüne 
böyle bir kafes resmi çiziniz. Öbür 
yüzüne de bir kuş tesmi. Resim yap_ 
mak güç geliyorsa bir kitaptan bir 
kuşla bir kales resmi kesip mukav

vanın iki yüzüne yap~tırınız. 
Sonra siciminizi yukarıda ve aşa

ğıda açtığınız deliklere geçirip iki 
kat ediniz. Alttaki sicimden sıkıca 
tutunuz. Üsttclrini de bir arkadaşı. 
nıza tutturunuz. Bu arkadru}ınıza 

söyleyin, mukavvayı yirmi otuz de. 
fa hep ayni yana doğru döndürsün .• 
Ta ki sicim iyice büküliin<:iye ka • 
dar. 

lirsiniz. Yalnız Jıer sözün baş harfi (17) Ecdadımız. 
eksiktir. Bunu siz bulup yerine ko. No: 3 
yacaksmız. Resimler bu sözü bula-1 ~ 
bilmeniz için size verilmiş birer yar
dımcıdır. Her resmin altındaki söz 
mutlaka o resimde görd\iğünüz bir 
şeyin adıdır. Mesela: Farzedelim ki 
birinci köşede bir domates rosmi ol
saydı, altında (Setoma l harf1eti ya.. 
zılı bulunacaktı. Sb: de (d) harfini 
arıyacaktınız. Şimdi harflere ve üst. . 
lerindeki resimlere dikkatle bakınız: 
Bu harfleri öyle s~alayınız ve ba.tjla
rma öyle bir harf takınız ki meydana 
çıkacak söz, üstündeki resimde görü. 
nen ıbir şey olsun. 

Yalnız dikkat ediniz: Her söz mut-ı Bu adamın sepeti yemiş doludur. 
laka üstündeki re8imde görülen bir (6) tanesinden maadası elma, (6) 

tanesinden maadası ceviz, (6) tane. 
sinden maadası da portakaldır. Bu 

şeyin adıdır. Yalnrz bunlardan ba
zıları pek küçük şeyler olabilir. Bu
nun için resimlerin en ufak ve göze 
çarpmıyan yerlerine dikkat ediniz. adamın tepsisinde kaç tane elma, por 

N: 2 takal ve ceviz var? 

f! 1 1 \~ \ 
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Bu bilmece zor görünüyor. Halbu-

Soldan sağa. - (1) Renk. (2) Kı
şın giyilen bir şey. (5) Dolayı. (7) 

kol kenarı. (11) Bir akraba. (13) 

Bir arada bulunan birçok hayvan. 
(14) Asker. (15) 1çmiye bemer bir 
şey yapan. (16) Şefak vakti ve bir 
gazetenin adı (18) Oturulan bir yer 
(19) Evlerde çok kullanılan bir iL 
let. (20) Kurun\ln aksi ve ya.şadıfı
mız yıllar. 

ki çok kolaydır. Yalnız l>iraz dikkat 
ister. 

Kahkaha 
Kö.şesi 

ŞAHESER 

Koltukçu - Bu masa XIIl üncü 
Lui zamanından kalmıştır. Garanti i· 
le veririm. 

Müşteri - İnanmam. Çünkü hiç 
bir kurt oyınamış. ' 
Koltu~çu - Tabii ... Böyle bir şa

hesere böcekler bile dokunnuya kı
yamamı9lar. 

YüZU YOKMUŞ!/ 

- Şu iki şeyi hiç unutma: Kimse
den ödünç alma. Kimseye ödünç ver
me. 
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Çiçek Nasıl 
Kurutulur? 
K ırçiçekleri ne kadar hoştur 

değil mi çocuklar? ~ahar 

geliyor. Güzel havalarda kırlara çık
tığınız ?.aman bunların ne güzellerine 
rastlıyacaitsrnız. En hoşunuzl\ gi • 
denle.rini toplayıp demet demet eve 
getireceksiniz. Ya sonra.. Soldular 
diye onları atacak mısınız! O!.. Bu 
hiç te ·iyi bir şey değil.. Ben sizin ye. 

·rinizde olsam, onların en güzellerin. 
den birer tane koparır · bir defterin -
yaprakları arasına biraz pamuk ko • 
yarım. Çiçeği de bu pamuğun arası. 
.na ~ıkrştınnm. Bir hafta, on gün o 
defteri açmam. Sonra bir gün yav~ 
yava§ açannı • 

O zamana kadar defterin yaprak. 
ları arasındaki kırçiçekleri birer bi .• 
rer _kurumuş olur .. Renkleri pek aı 

solar amma yine güzeldirler. Bu ktı. 
ru çiçekleri koymak için gri, kalm 
yapraklı bir defler, daha iyisi kil • 
çük bir (albüm) alınız. Bu albümün 
her sayfasını bir renk çiçeğe ayırı

nız. Mesela; birinci sayfa pembe ç~ 
çeklerin olsun. İkinciye hep san çi.. 
çekler koyunuz. Bu (albüm) ün yap. 
raklan mutlaka gri renkte olmalıdır. 
Çünkü başka renkler, çiçekleri soluk 
gösterir ve çirkinleştirir. 

Bundan sonra biraz. (Kola.) yı su. 
da ezip hamur yapınız ve kuru çiçek.. 
lerden her birinin arka tarafta bir i. 
ki yerine bir parça sürünüz. Her çi.. 
çeği albümde 1.yırdığınız yerine ya. 
pıştırmız. Kola truııp ta karşr sayfa
yı kirletmesin diye çiçeklerin listün• 
yine bir parçacık pamuk koyunus. 
Bu sefer alblimü bir gün açmazsanıa 
yeter. Bu bir günde pamuklar faz
la kolayı içer, çiçekler yerlerine iyi. 
ce yapL5ır. Böylece her sayfası ayn 
blr renkte çiçeklerle dolu gür.el bir 
çic:ek albümüne sahip olursunuz. 
Bu, hem size iyi bir kollek.~iyon ka.. 
zandırır. Hem de bilmediğiniz bir. 
çok kır çiçeklerini tanımanıza ve bru} 
kalarına tanıtmanıza yarar. İyi bir 
eğlence, değil mi. 

Eski bir saat 

Yukarıdaki ipin katlarım hızla bi
ribirinden ayırınız. Mukavva fırıl fı
rıl döner. O zaman kuş sanki kafes. 
te imiş gi.bi görünür. Bu oyunu arka
daşlarınıza da yapınız. Hepsinin ho.. 
şuna gideeek.tir. 

Yuka.ndan aşağtya - (1) Bir bö. 
cek. ( 4) Hayva.nla.rm tüyünden ya
pılır,. i5) ~in ... evvela_. i6) ÇQk sevi.· 

- Buna ben çok gayret ettim. Çok 
sükür birincisini yapabildim amma, i-
~incisine pek. yüzüm yok. .. 

Bu saat ( 1 b} ıncı asırda yapılmq 
tır. Uzunluğu 1157" santimetro, yük
sekliği "87" santimetrodur. Biçimi 
tıpkı o amanki 9emilerin ~k\inde • 
dir. Akreple yelkovam öndeki kul• 
nin \nerindedir. Her saat csa\dığı 
ı.aman güverteden G$~er\er, t6-ıt• ~ 
\ar cıe~mektQ.d'ir •• 
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No. 2 Yazan: Ziya Şakir 

Merva·n Emretti Muhtar 
Zindandan Çıkacak! 

DONKU KISMIN 
HULASASI: 

Karanlık zindanda bir mah. 
kô.m inllyor. Emevilerin 

Uçüncü halilesl Mervan bir ma.h
kümu söyletmek istiyor. Diyor 
ki: 
"- Istıraptan kurtulmak isti. 

yorsan söyle seni kim gönder. 
di?" 

"-Yemin ettim, söyliyemem .. 
Halifenin emrile, tavandaki ma 

karaya asılı olan çeki taşı mabkü 
ınun göğsüne yükleniyor. 

Nihayet, zülme katlanamıyan 
ınahkfım itiraf etti: 

"-Beni Zübe~T gönderdi." 
Her şey bitmişti. Halifenin bir 

lşaretile koca çeki taşı bütün hı. 
uyla mahkfımun göğı;üne indi. Za 
valh mahkumun ezilen, parçala • 
nan göğsünden kanlar fışkırıyor. 
du. Şu emir iş idildi.: 

"- Onu pazar yerine götürit • 
nliz. Kelleyi bir mızrağa ~eçlri • 
ntz. Teşhir ediniz. Cesedi köpekle 
re yediriniz., 

Saraya dönen halife~i Selame 
ka.rşrladı. Aşk ve heyecan a.nlarm 
dan sonra kadın, Emiriilmiiminin 
df'ln Küfe rlndanlannda bulunan 
Muhtarın tazyik edilmemesi için 
emir \'erilmf'8inl diledi. Bu adama 
kft.1"81 derin bir minnet borcu bu
lunduğunu söyledi. 

Fakat bugün görliyorum 
ki, şu acız varlığım; senin 
gibi bir (Emirilmüminin) e, bir 
zevk ve stirur verdi. Onun için, ba 
na o1an teveccüh ve muhabbe • 
tinden ona da küçük bir zekat his
sesi ayırmalısın ... Benim batırım 

için onu, bu zulüm ve tazyikten 
kurta.rma115m .• 

- Hay, hay Selame .. Bunu da 
yapacağım .. Fakat ~unu bil ki, Se. 
lime; Muhtar nhat durmuyor. El 
altından, (Ehli Beyt) ile münase
bette bulunuyor. Güya, (Haııan) 
ile (Hüseyin) in katillerinden in. 
tikam almak istiyor. , 

- La, valılah .. Ya, Emirilmümi. 
nin .... 

- Dur. Sözümü bitirmedim .. 
Bana; Muhtarın halası içi,n, (Hali~ 
fe Orner) in oğlu (Abdullah ta 
tı.ektrup yolladı. Bu mektup üzeri. 
ne tahkikat icra ettim. Muhtann, 
bir fesat dolabı çevirmek istediği

ni öğrendim .• 
- u .. ıa. .. laaa, vallah, ya Emi

rilnıüminin. İşte ben, elinde bir re. 
hineyim. Eğer Muhtar, sana iha.. 
net edenıe evvel ıbeni öldür. Ka
nnn, katlim sa.na helal olsun .• 

- E, bu kadar şayia?. 
- İftira.. Hem, çok büyük ifti. 

ra .. Bunu, bizzat seni şahit tuta • 
rak i.sbat edeceğim .. • Söyle bana 
yA. EmidlmUminin ... (İmamı Ha. 
san), Muaviyenin askerlerine 
mağlup olarak (Müdayin) e çekil
diği zaman, Muhtar orada h:lkiın 
değil miydi r 

- Evet.. 
- O zaman Muhtar, amcMı 

;(Sa.Ad tbni Mee'ut) u çağırarak 
:<Ha.ııan) rn Mua.viyeye teslim edil. 
:ı:nesini teklif etmemiş miydi?. 

- Evet .. t 

- Ha.tt.i,' onun bu fikri şayi dl. 
tiuğu için; (Hasan) m taraftarları 
Benelerce Muhtara lanet etmemiş
ler miydi?. 

-Evet .• , 
- Sonra .. Bilir8ln ki Hüseyin, 

kerbelaya gelirken.. Daha Medi • 
heden hareketinden evvel (Müslim 
Bin Akil) i Kfıfeye göndermiş, 
kendi8ine taraftar peyda etmek is. 
tem.işti. 

- Evet ... 
- Müslim, Küreye genr gelmez, 

doğruca Muhta.r'm hanesine inmiş
ti. 

-Evet. 
- Fakat Muhtar, onu ancak bir 

lki gUn misafir etmiş ..• Bu işe ka.
l"?şmamııı.k için (Müslim) i {Han.il 
?1in evine göndermiş ... Kendisi de, 
Ba.sraya gitmişti. Böyle değil mi?. 

-Evet. 
- ~te. bizzat Ben tasdik ediyor-

!Un ki; Muhtar, 
(Ehli Beyt)e ve 
taraftarlarına en 
küçük bir müza
haret gösterme • 
miştir. 

- Vakıa, öy
le. 

- E .. Şu hal
de? 

Bir kaç dakika 
derin bir sükut 
içinde geçmişti. 

Mervan, uzandığı 
yerden ellerini 
çırpmış: 

- Ya, Velet! 
piye seslenmiş 

ti. Bu sese. ü
zerine altın sırma 
ile ayetler i$len
miş olan yeşil ipek pPrdenin arka
sından, hadım bir kölenin çılız Sı:!Si 
cevap vermişti: 

- Emret.. Ya, Emirilmü'minin. 

Mervan, vaziyeti bozmadan em
retmişti: 

- Git. Divan katibine söyle ... 

Şimdi, lbni Ziyada bir mektup 

yazsm ... tbni Ziyat, bu mektubu. 
mu aldığı dakikada, Muhtarüssak
fiyi zindandan çıkarsın, bizim işle
rimize müdahele etmiyeceğine dair 
Kiıfe eşrafının huzurunda kendisin. 
den teminat alsıt1.. Ondan sonra, 
serbest bıraksın ... Anladın mı? .. 

- Anladnn, ya Enıirülmüminin. 
Selamenin bütün vücudu, çılgrn 

bir sevinçle titremişti. Mervan gü-

Çocukta belli başlı bir hasta
lık yok,, fakat sıksık öksürüğe 

tutuluyor. iştahı yok, benzi sarı, 

kansız gibi. 
Daha pek küçük yaşındanberi 

sıksık nezle olur, boynunda bez • 
ler şişer. Biribiri arkasından bo. 
ğaz ağrısına tutulur. Burnu ve 
boğazı hemen her vakit kızarmış, 
iltihaplı bir haldedir. Boğazının 
içindeki bezler de çok vakit şiş
miş, büyürnüştür. Bundan dolayı 
bademcikleri çıkarırlar, yahut ka. 
zırlar veya yakarlar • 

Fakat bu ameliyatın neticesi de 

pek parlak olmaz. Kış gelince 

nezle, boğaz ağrısı yine gelmiye 
başlar, bir çıoklarında kulak akın· 
tısı da bulunur. Bundan çocuğun 
işitmesi hafifler, kimisinde kemik 
iltihap pebyda eder. Kimisinde 
kulak akıntısı hem de cerahatli 
halde, aylarca ve aylarca sürer. 

Çocuk mektebe verilmişse, sık 
sık mektepten kalmıya mecbur o. 
lur. Rahatsızlık üç günden ziya • 
de sürünce, her defasında hekim 
raporu almak adeta bir sıkıntı ve
rir. 

Tatil zamanı ıelince, çocuğu de 
niz kenarına, yahut yüksekçe bir 
yere götürUrler. Tekrar mektep 
zamanı geldiği vakit dönüşte ço. 
cuğun iştahı biraz açılmıştır. Fa
kat bu iyilik uzun sürmez. Birkaç 
hafta sonra iştah yine yavaJ ya _ 
va.ş azalır. Çocuğun benzi bozu • 
lur. Ona yemek yedirmek, annesi 
için, yine bir güçlük olur • 

Bu zayıf çocuğun benzi bozuk 
olduktan başka.. dudakları da 
renksizdir. Uykusu pek rahatsız 
olur. Derslerine biraz çalışır, ça.. 
buk yorulur. Koşmıya, eğlenmiye 
de gelmez, hemen nefes nefese ka. 
lır. Bu haline kansızlık derler, 
halbuki kanı sayıldığı vakit yine 
normal olmıyan bir şey bulunmaz. 

Kansızlığı iyi etmek için çocu. 
ğu yine hava tebdiline gönderir • 
ler. Oradayken çocuk iyileşir. 
Fakat ,elıre döndükten bir iki 
hafta sonra kansızlık al!metleri 

lerek başını ona çevirmiş: 

- Na.sil?.. Memııun oldun mu, 
sevgilim? .. 

Demişti. 

Selame, cevap vermemişti. Sade

ce; kıvırcık kirpiklerle süslenen 
hurma rengi gözlerini. sehhar bir 

süzüşle Mervanın gözlerine diktik

ten sonra; nar gibi dudaklarını ona 
uzatmakla iktifa etmişti. 

M uhtar kimdir? .. 
Biz; bu sualin cevabını 

biraz tehir edeceğiz.. Bu ihtiyar 
Emevi balif esinin aşkına devam 
eyliyeceğiz. 

(Arkası var) 

yine meydana çıkar. Beniz yine 
bozulur. Yaz mevsiminde ettiği is. 
tifade pek çabuk kaybolur. 

Kansız çocuklarm mektepteki 
vaziyetleri de pek parlak olmaz. 
Arkadaşlarından pek geri kaldığı 
için, hocası dikkati i değilse, çocu. 
ğu tembel çocuklar arasında sa • 
yar. Bereket versin ki şimdi mek. 
tep hocalarının çoğu çocukların 

hastalık halini de çabuk anlarlar. 
Bu çocuğa hasta denilemez, 

bununla beraber vücudunun umu. 
mi sağlığı bozulmuştur, beslen • 
mesi yolunda değildir. isterseniz 
ona kansız dersiniz, fakat kanının 
kırmızı küreciklerini hesaba kat. 
ma.mak şartiyle, zayıf çocuk de • 
mek daha doğru olur • 

Fakat çıocuğu bu halden kur • 
tarnıak için ne yapmalı? Okunıak 
lüzumunu üstün tutarak şehirde 
nıi bı rakrnal ı, yoksa sağlığını da • 
ha üstün tutarak şehirden çıkar • 
malı mır. 

Bir kere, tatil zamanında, zayıf 
çocuğu deniz kenarında yahut 
yüksekte açık havalı bir yere gö. 
türmek, orada da mümkün oldu • 
ğu kadar uzun bir zaman bırak • 
mak lazımdır. Bir çoğu, böyle 
muvakkat denilebilecek havatep • 
dilinden istifade eder. Dönüşte 
iştah hem geri gelir, hem de bir 
daha kaçmaz. Çocuk gürbüz olur, 
normal halde gelişir. 

Ancak hava tepdilinden dönüş.. 
te, birkaç haftanın içinde çocuk 
yine bozulur, solarsa, o vakit sağ 
lık kaygusunu, okumak kaygusun 
dan üstün tutmak zaruridir. Za. 
ten şehirde kaldıkça, çocuk gittik. 
çe bozulduktan başka, okuması da 
ilerliyemez. 

Sık sık hastalanan, evde kalını. 
ya mecbur olan çocuk, mektepte 
nasıl öğrenebilir. O halde çıocuğu 
yaz kış açık havalı, deniz kenarın. 

da yahut yüksek~ bir köyde bı • 
rakmaktan başka çare yoktur. Biz 
de de öyle zayıf çocuklar için, açık 
havalı yerlerde, nııı.lısus mektep • 
fer yapılıncıya kadar... -

1 EIKONOMD 1 
Nikotinsiz 

Tütün 
EkileceK 

Tlirkiye tütüncülüğünün beynelmi-
1 el iktisadi ehemmiye
t i n i b i r k a t d a h a a r t ı. 
si için yapılan fenni tecrübeler çok i
yi neticeler vermiştir. Bu arada ni -
kotinsiz tütün yetiştirilmesi için sene. 
!erdenberi tütün tohumları üzerinde 

yapılmakta olan araştırmalar sayesin 
de nikotini hiç deniler~k bir nisbcte 

düşfuiilmüş neviler ı>lde edilmiştir. 

!stıfa suretile elde edilen tiplerin ayrı 

ayrı tahlilleri yapılmış ve netice müs 

bet çıkmı~tır. 
Nikotinsiz tütün cinslerini elde et

meğe muvaffak olan mütehassıs inhL 
sarlar idar'?Jinin eski memurlarından 
kimyager Bıy Ali Osmandır. ~1uhte

lif tecrübe yerlerintien alman mahsul 

fenni tecrlibelerin muvaffa kiyetli eser 
lerini tahakkuk ettirmiştir. Bu nevi 

tütünün memleketimizde ve hir Türk 
mütehassıs tarafından elde edilmesi 
cihan tütün piyasasında ehemmiyetli 

bir inkılap yapacaktır. 

Yeni yılın ilk ayında 
Yeni senenin başlangıcı olan ikinci

kanun 1937 a;}ına ait dış tkaretimiz . 
5.901,675 lira. ithalat ve 15,283,740 

lira ihracat olarak tesbit edilmiştir. 

Bu miktara mukabil 1936 senesinin 
ayni ayı zarfında ithalat 6,421, 794 li

ra ve ihracatımız 9.125,570 liradır. Eo 

çok ihracat sırasile Almanya, lngilte-
• 

re, Amerika ve Yugoslavyaya yapıl-

mıştır. 

27 MART CUMARTSİ 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika francı 
Drahmi 
lsviçre Fr. 
Leva 
Şiling 

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

565.-

Florin 
Çekoslovak kro. 
Mark 

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

Zloti 
Penro 
Le1 
Dinar 
t~vec; hrrona 
Altm 
Banknot 

1040.-
247.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyorlr 
Pariı 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid, 
Beri in 
Varşova 
Budapeite 
Bükreş 
Belrrad 
Yokoharna 
Moskova 
Stokholrrı 

'------·-

617.-
0.79175 
17,2375 
15,04 
4,7030 

88,5737 
3,4750 

64.5056 
1,4464 

22,70 
4,2334 

1 l.4667 
1,9692 
4.1734 
4,0ll 3 

108.2658 
34.6840 

2,7786 
24,65 

3,1434 ___ ... 

Borsadaki 

618.-
124,75 
114.-
125.-
84.-
22.-

!75.-
23.-
23.-
66.-
75.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1041.-
248.- 1 

618.-
0.7902 

17.2075 
15,0162 
4,6950 

88,43 
3 ,4692 

64.4012 
1.4440 

22.6634 
4.2265 

11.4482 
1,9660 
4.1666 
4,0050 

108.09 
34,6275 

2,7740 
24,69 

3,1383 1 __ .) 

Muameleler 

Yeni Kanunla Btitun 
Ballkhaneler iktısat 
Vekaletine Geçiyor 

Büyük Millet Meclisine sevkedilen Bahkçılık Kanununun tiu 
devrede çrkarılacağı haber verilmektedir. Kanunun kabulü ile 
beraber balıkçılık işleri~ bütün balıkhaneleri İktısat Vekale
tine devredilecek ve memleketimiz için çok mühim bir servet kay. 
nağı olan denizlerimizin bütün mahsulatı yeni kurulacak olan 
Deniz Bankın idaresine verilecektif'. 
Bu haber bütün balıkçıları memnun 

etmiştir. Istanbulda mevcut iki bine 
yakın balıkçı, bütün istihsalatm ma. 
li bir müessese tarafından teşkilatlı 
bir tarzda idare edilmesinden fayda 
göreceklerini söylemektedir. 

Iki, üç gün içinde 70 bin torik tu. 
tulmuştur. Çifti 24 kuruştan ltal
yan vapurlarına satrlmıştır. Torik 
mevsimi daha 20 - 25 gün kadar de. 
vam edecek ve nisan ortalarında Ka_ 
r:W.enize akın edecektir. Muhtelif yor
tutar hesabile balık fiyatlarrnda yük
selme olmuştur. Esasen azalan balık. 
!ardan kefal 40 - 80: kılıç 30 • 45; Bar 
bunya 350 - 400; tekir 50. 150; us. 
kumru 35; levrek 150 - 200; çinakop 
40 - 50 kuruştan toptan satılmakta.. 
dır. 

İzmir 
Fuarı 

!zınir. 27 (TAN) Beynel . 
milel lzmir fuarı komitesi reis 
B. Behçet Uzun başkanlığında top • 
lanmış ve kendisinin Ankarada yap
tığı temaslar hakkındaki izahatını 

dinlemiştir. Hükumetin beynelmilel 
İzmir f.uanna karşı gösterdiği yük
sek alaka minnetle karşılanmıştır. 

Toplantıda fuarın ihzari bütçesi Ü· 

zerinde görüşmeler olmuştur. 
937 fuannın hussiyeti .'yapılacak eğ 

lence te-sisatmm çokluğudur. Bu ay. 
içinde Izmir en müstesna günlerini 
yaşıyacaktır. Yeraltı elektrik santra
linin krt'i ihalesi yapılmıştır. 

L DÜNYA PiYASASI J 
Almanyada takas muameleleri 
Almanya hükumetinin t.akas mua-

melelerini tahdit ettiği bilhassa değe

ri 50 bin marktan aşağı olan işleri ta
mamile kaldırdığı bildirilmişti. 

Şimdi de takasa tabi tutulabilecek 

Alman mallannın cinslerini ve bir de 

kendilerile takaı:ı üzerinden iş yapıla
cak memleketlerin miktannı - Al

manya ile olan ticari ve mukavele va
zeytine göre - tahdit etm~tir. 

• 
Yunanistan nazırlar heyetinin bir 

kararı mucibince Yunanistana Ro • 
manyadan serbest döviz mukabilin 
de 1.100 vagon buğday ithal edilecek 
tir. 

____ N,_O_O __ Mt-•-·~~~-.,.,....,___,_,_... ___ , 

LiMAN HAREKETLERi 

İhracat 
Tacirlerine 
Kolaylık 

lktisat Vekaletinin ihracatçı tüc
carlarımıza kolayhklar göstereceğini 
yazmıştık. Haber aldığımıza göre, 
ihracatçılarımızm kredisiz kal.mama
sı için kendilerine Merkez Bankasın. 
dan senevi yüzde beş faizle ve mat. 
lılplarınm yüide 30 • 40 ı nisbetinde 
avans para verilmesi kabul edilerek 
Merkez Bankasına emir verilecektır. 
Mevcut mukavelelere göre, yeniden 
gönderilecek olan Türk mallan için 
dahi tedbirler alınacak ve bu hafta i
<;inde ihracatçılarımızın vaziyetleri 
düzelecektir. 

Taze Meyva 

ihracatımız 
Ankara , 27 (TAN) - t ç ve dış pa

zarlara sevkedilecek taze üzüm, elma 
ve sebze için kullanılacak 150 ve 100 
ton istıabında antrepolar inşasına a. 
it proje ve mukavelename bugünler .. 
de münakasaya konulacaktır. 

ZAHiRE 
BORSASI 

27.3-937 

FlATLAR 
C J N S t A<:aı?r Vok.,n 

Buğday yumuşa~ ti 12 a 19 
Buğday sert 6 10 
Arpa 4 3 
Çavdar 4 37,5 
Mısır tohumu 9 20 
Tiftik mal 130 
Tiftik derili ı 17 
Yapak AnadoI 54 
Zerdeva 4200 
Sansar derisi 3000 
Porsuk derisi 625 

Buğday 
Arpa 
Un 
Kepek 
Mrsrr 
Susam 
Keten tohumu 
Fasulye 
iç fındık 

Çavda.• 
Krl 

G ~LEN 

G 1 DEN 

'• • 
ZAHiRE 

20 -

4900 
3200 

486 Ton 
15 ,. 
45 .. 
15 .. 
66 .. 
22 •• 
15 .. 
14 .. 
2 ,, 

125 Ton 
?( 

Bugün limanmııza gelecek upur. • 
lar: 

PİYASASI 
OYNUYOR 

Saat: 12 Karaclenizden Gillcemal, 8 
AY'·alrktan Kemal. "' 

Bugün limanııruzdao gidecek va • 
purlar: 

Saat: 12 Karadenize Erzurum, 9130 
İzmite Uğur, 8,30 1'1iıdanyaya Koca. 
eli. 9 İmroza Tayyar 

Dün borsa muameleleri yine hara. ~~----~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

retli geçmiştir. Yortular dolayısiyle NÖBETÇi 
Paristen telgraf gelmemiş olmasına 

İhracat mevsimi sona ermekte bu
lunmasına rağmen piyasada zahire 
üzerine istekli muameleler olmakta • 
dır. Fiyatlarda dört beş gün evveline 
nazaran azar azar yükseliş görül • 
mektedir. Avrupadan gelen haber _ 
lerde oralarda fiyatların yüksek ol -
duğu anlaşılmaktadır. Bu haberler 
üt.erine ihracatçılar da sert buğday 
almıya devam etmektedirler. Çavdar 
ve arpa ihracatçıları da fiyatlarını 
artırmışlardır. Çavdarlar 5,05 kuru
şa kadar muamele görmektedir. Üç 
gün evvel 6.05 _ 6,10 kuruş olan sert 
buğdaylar dün 6,25 kuruştan alm • 
mıştır. Hatta 5,35 kuruşa satılan 
24 çavdarlı buğdaylar, altı kuruş on 
iki paradan müşteri bulmuştur. Mısır 
larda birkaç gün evvele nazaran 5 pa
ra yükseliş olmuştur. 4,25 • 4,85 
kuruştan Trakya mısırlarma talip cı'k 
mıştır. Susamların durgun, fakat ke. 
ten tohumunun 9,20 kuruştan alıcısı 
vardrr. 3 - 2 çavdarlı Polathlar 6.25 : 
4-5 çavdarhlar 6,15 kuruı-;tur. 11d gün 
de şehrimize 36 vagon bu~day. 4 va
gon çavdar, 9 vagon arpa gelmiş 

hepsi satılmışttr. 

rağmen Türk borcu sabahleyin 19,60 
liradan açılmış bir hayli satışlar ya
pıldıktan sonra 20 lirada kapan • 
mıştır. Merkez Bankasrnda hisse se.. 
netlerinin mübadelesi devam etmiş . 
tir. Borsada Anadolu tahvilleri 41.50 
Anadolu mümessilleri 43,25, Anadolu 
hisseleri 23,70 liradan muamele gör
müştür. Merkez Bankası hisseleri 92 
liradır. Ergani hisseleri yüz liradan 
mU'bayaa. olunmaktadır. Srvas -
Erzurumun 95, Aslan çimentosu 14,50 

liradan muamele gör.mütşür. Dün 
gazetelerdeki siyasi haberlere, şayia 
mahiyetinde ağı?..dan ağıza dolaşan 

havadislere rağmen borsamızda bü
tttn muameleler hararetli ve istekli 
olarak devam etmi§tir. 

ECZANELER 

Bu gece nobetçi eczaneler ,ıınlardrr: 
lstanbul ciheti: Eminönü: Hüseyin Hayri 
Alemdar: Eşref Neşet; Beyazıt: Haydar, 
Karagıimrük: Arif; Samatya; Eromilos ; 
Şetızadebaşı: Asaf; Aksaray: Nuri, Şehn• 
mini: Hamdi: Fener: Salahaddin, Eyüp: 
Defterdar eczaneleri 
Beyoğlu ciheti: Beyoğlu: Kanzuk. Güneş 

Taksim: Nizamedilin, Nihat, Galata: Spori 
di:ı, Şişli: Halk, Halıcıoıilu Barbut, Kasım 
pa$3.: Vasıf eczaneleri. 

Beşiktaş ciheti: Beşiktaş: Süleyman Re 
cep, Ortaköyde Ortaköy, Arnavutköyde 
Miltiyadi, Bebekte Merkez eczaneleri. 

Sarryer ciheti: Büyükdere: Ömer Kenan 
T,;;-abya, Ycniköy, Boyacrköy, Rumelihisan 
eczaneleri 

Usküdar - Kadıköy ciheti: Usküdar: 
Omcr K 4 nan, Kadıköy: Modada Moda, Altı 
yolda M rkez eczantleri. 

Diier semtlerde: Büyükadada Halk, Ba 
lcrrköyde Hilal eczaneltri. 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı l incide) 
Çilnkü akan Ispanyol kanı, heder o. 
lan maddi ve manevi lspanyol kıy • 
metleri mubah hale gelmiş, merha. 
met ve rikkat uyandıran it.miller ma
hiyetini kaybetmiştir. 

Fakat taraflardan biri ağır basınca 
derhal kıyamet kopar, telaş ve endişe 
başgösterir. lşte cephelerden birinde 
hükıimet kuvvetlerinin bugüne kadar 
yapılan taarruzlardan en büyüğünü 

defederek epeyce esir alması, derhal 
fırtına istidatlan doğurmuş, ademi 
müdahale komitesinin varlığını tchlİ. 
keye düşUnnüştür. 

Bütün bu işlerde san gazeteciliğin 
sun'i bir tehlike ve istikrarsızlık ha. 
vası yarattığını da unutmamak lazım. 
dır. 

Mesela Mussolini'nin Trablusgarp
tan vaktinden evvel dönmesi, heyecan 
satan gazeteler tarafından bir harp 
alameti diye tefsir edilmiş ve ortalık 
velveleye verilmiştir. Sonradan an. 
!aşılıyor ki Mussolini Trablusgarpta
ki ikamet programını yalnız bir gün 
azaltmıştır. Buna da sebep, Bingazi 
içerilerine yapılması programda bu. 
lunan bir uçuşun hava bomıkluğu yü
ztindan geri kalmasıdır. 

Görüı birliği yok 
• talya işi ancak mli§terek bir 
1 tavassut yoluyla kökünden hal 

ledilebilir. Avrupa sulbünü bu zaviye. 
den tehdit eden tehlike de bu suretle 
defolur. 

Ancak böyle bir adını atılmaSI için 
A vrupanın banş ve istikrar gayC8in.. 
de tamamiyle birleşmiş olması lazım
dır. Halbuki böyle bir birlikten çok 
uzağız. Avrupada kocaman bir sat. 
ranç oyunu oynanıyor. Gayeler o şe
kildedir ki taraflardan hiç birinin f e. 
dakıirlık etmesine ihtimal yoktur. Her 
iki taraf biribirini çıkmaza dUşUrmi
ye, b!ribirinin zayıf tarafını bulmıya 
çalışıyor. 

Bir sene evvel Almanya (Ren) i iş.. 

gal ettiği zaman Hitler, dünyııya hem 
f!arp. hem sark anlB.§masr vadetti. 
Fakat buhran geçtikten sonra bu bah
si ileri g"ötürmek Jçın atılan bütün a.. 
dunlar akamete uğradı. Ingilterenin 
suallerine cevap verilmedi. 19 lkinci
teşrin 1936 tarihli Jngiliz notası da 
cevapsız kaldı. 

Nihayet 12 Mart 1937 tarihiyle bu 
ınotaya bir cevap verildi. Notanın met 
ni neşredilmemiştir. Fakat Belçika ve 
Fransaya birer sureti tebliğ edildik. 
ten sonra bu iki memleketin gazete
lerinde görülen yazılar, notadaki dü. 
§Ünceler hakkında tJ.m bir fikir ver
mektedir. 

Alman notası şeklen banş ve slL 
kfın taraftarlığı gösterir bir tarzda 
yazılmıQtır. Hatta Fransa - Rus mi. 
sakının kalkması bile ileri süriilme
miş, bu nokta bir konuşma şartı diye 
gösterilmemiştir. 

E•ki devletler kon•eri 

F akat netice şuraya varıyor: 

Almanya ve Jtalya her şe~:. 
den evvel Milletler Cemiyeti ruhunu 

ve müşterek emniyet prensipini boğ. 

mak istiyorlar. Dünyanın huzur ve 

istikrarı bakımından inkiş!lf etmesi 

elbette istenen bu ruhtan her neden

se rahatsızlık duyuyorlar. Müteca\i

zin tarifinin Milletler Cemiyeti ta • 

rafından değil, hakem sıfatiyle ln
giltere ile ltalya tarafından yapılma
sını istiyorlar. Böylece Milletler Ce
miyetinin yerine eski (Büyük devleL 

ler konseri) sistemini koymıya çalışı
yorlar. 

Alman not.Mı, Fransanın, Avrupa. 
nm şarkındaki memleketlerle olan 
karşılıklı yardım misaklarmdan do. 
ğacak taahhütler hakkında hüküm 
ve tefsirin de yine İngiltere ile ltalya 
tarafından yapılmasına lüzum göste
riyor. 

Almanya garptaki banş ve sUkfuıe 
ait müzakereyi bütün A vrupaya ait 
bir müzakerenin ilk babı diye telakki 
etmiyor, Şarki A vnıpa işlerinin açık 
ve serbest kalmasını istiyor. Garbi 
Avnıpadaki barış garantilerine kar. 
§Ilık olarak ta her halde para yardı
mı. ham madde kaynağı, müstemleke 
bekliyor. 

Ingiltere biltün bunları temine ha.. 
zırdır. Fakat dünyada tam mana.siy. 
le banşın kurulması şartiyle ... Bu te
min edilmedikçe Alınanyanm eline ye. 
ni maddi imkanlar vermek; Milletler 

BELGRAT 
PAKTI 
TEATi 
EDiLDi 

(Başı 1 incide) 

usulU bir pakt yani ilk hedefi hasmı 
zararsız hale koymak olan bir vesika 
imzalamak istemiştir. Fransanm u
zun müddet temenni edilen bu yak. 
taşmadan dolayı sevinmesi lazım ol
makla beraber .Belgradın siyasetinde 
beliren değişiklik hakkında da düşün
mesi icabeder.,, 

MOSKOVAYA GÖRE 

Moskova, 27 (A.A.) - Pravda ga. 
zetesi İtalyan • Yugoslav anlaşması 
hakkında diyor ki: Habeşistan har
bi, İtalyan - İngiliz münasebetlerinde. 
ki gerginlik, Akdeniz hakimiyeti mü
cadelesinin şiddetlenmesi gibi hususat 
Mussoliniyi büyük bir harp takdirin
de hiç değilse Yugoslavyanm bitaraf. 
lığını elde etmek meselesiyle karşı -
laştırmıştır. 

İtalyan faşistleri İngiltere ile Yu -
goslavya arasında münasebetlerin 
dostane olduğunu nazarı itibara al -
nuyor değiller. Fakat Dalmaçyada • 
ki emellerinden muvakkaten vazgeç -
mek suretile küçük antantın bir kö
şesini çökerteceklerini ümit ediyor -
lar. Bu suretle Fransanm bu mın -
takadaki emniyet sistemi de balta -
lanmrş olacaktır. 

Belgrat anlaşmasının kollektif em
niyet ve taksim edilmez sulh ile hi~ 
bir alakası olmadığını görmek için 
hiç te pertavsız 18.zrm değil. Adriya
tik denizinde İtalyan • Yugoslav mü
tarekesi, Roma - Berlin mihverini 
icat edenlerin hazırlad!iklan taaITUza 
yaramaktadır. 

YUNAl\T!STAN 

Atina, 27 (A.A.) - İtalyan - Yu
goslav paktını mevzuu bahseden Yu. 
nan matbuatı, büyUk bir memnuniyet 
göster:mektedir. .Filhakika bu paktı 
imzalıyan iki taraf ta Yunanistanm 
kom§ulnn ve dostlarıdır. Bundan ba." 
ka pakt, nizam ve sulh icin de bir ga· 
rantidir. Ve Balkan sulbünü tarsin 
eylemektedir. 

BULGARİSTAN 

Sofya, 27 (A.A.) - Le Mir gaze 
tesi, Butgaristanm İtalya - Yugoslıtv. 
va anlaşmruımdan çok memnun oldu 
ğunu. zira iki akit devletle de dosta
ne münasebatı mevcut bulunduğunu 
yazıyor. 

~miyetinin varlığına, barışçı mem. 
leketlcrin menfaatine, merkezi ve 
şarki Avnıpanın istiklaline karşı ha
zırlanacak bir suika.sdi kolaylaştır. 
mak dive tefsir olunuyor. 

GörülUyor ki bugilnkU halde milza. 
kere yoliyle varılacak bir uzlaşma 
yoktur. Ya tam bir barışa gidilecek 
veya şUpheli vaziyet ve bunun silah
lanma yolundaki ağır külfetleri de. 
vam edip gidecektir. 

B elgrat anla,,,. ası 

Bu gürUltiller a~ında Belgrat. 
ta mühim göriişmeler olmu* 

tur. Yugoslavya ile Italyanın komşu 
sıfatiyle olan münasebetlerini ivileş.. 

tirecek al}laşmalar yapılmıştır. Bu su 
retle Avrupa sulhil yolunda da mils
bet bir adım atılmıştır. 

Milletlerin biribirine karşı uzak 
durması, bin türlü st•:tefehhümün a-

' raya girmesine meydan bırakına!'lı L>a. 
nş için ne kadar zararsa, iki .ıcomşu
nun karşılıklı iktısadi milnasebetl~ri. 
ne kuvvet vermeleri ve biribirinin en
dişelerini tasfiyeye uğratacak yolda 
anl~malar yapmalan da o kadar fay
dalıdır. 

J:>ııkat atılan adımın: Yugoslav 
mılletini, mukadderatını Milletler Ce
miyeti çerçevesinden, Balkanlardan 
ve KüçUk Itilaftan ayn bir surette 
görmiyc sevkedeceğini ve dünya u • 
mumt barış sisteminde bir değişik • 
lik yapacağını zannedenler kendi ken 
dilerini aldatmış olurlar. 

Falan ve filan sahadaki mevı::t an. 
laşmalar. hic bir zaman umumi banş 
si~temlni gevşetmek için bir yol diye 
kullarula.ıruya.caktir. Bilhassa ki Bal. 
ka.nlann bugünkU birlik temeli, naza. 
rl dilşUncelerden değil acı mazi tecriL 
beler:inde.c ,.~ ıhtıyaçlartlan tfoğmuş. 
tur. 

Ahmet Emin Y ALMAN 

TAN 

DtJNVA 
RUZVEL TE REKLAM 

A merikan halkının büyük ek· 
seriyetinin reryi ile Cüm

hurreisi olan Ruzvelt gibi bir ada. 
mın reklama ihtiyacı var mı? 

Amerikan kafa.sına göre herhal
de var. Orada bir hazır ilaç, bir o
tomobil markası gibi insanlar da 
mütemadiyen reklam projektörleri
nin önünde durmıya ve ne suretle 
olursa olsun kendilerinden bahset. 
tirmiye ihtiyaç duyuyorlar. 

Ruzveltin etrafında bulunan a
damlar, gazetelerin Cümhurreisin. 
den bahetmesi ve resmini tekrar 
tekrar sayfalarına geçirmesi için 
hergün yeni bir vesile icat ediyor. 
lar. 

Son gelen Amerika gazetelerinde 

bunun garip bir misalini gördük. 
Ruzveltin cenup eyaletlerine yaptı
ğı bir seyahat esnasında Conson is. 
minde eski Bir Cümhurreisine uşak 
lık eden yine Conson isminde bir 
zenci kendisini görmek istemiş. Ruz
velt bu talebi sonradan haber al. 
mış, zenci ile görüşmediğine tees
süf etmiş. Consonu kendi misafiri 
olarak Vaşingtona kadar çağırmış. 
Beyaz evde misafir etmiş. Sofrası. 
na almıı;ı. Eski zamanlardan uzun 
uzadıya komışmuş. 

Netice: Gazetelerin birinci say
fasında Ruzveltin ihtiyar zenci ile 
görüşmelerine dair sütunlarca taf. 
silat ve bir çok resimler .. Yani bir 
hiç yüzünden uzun boylu reklam ... 

Paris Romanın 
Teminatına . 
inanmıyor 

f(Ba..şı 1 incide) 
gilterenin müştereken hareket etme. 
leri hakkında Fransız teklifinin ma -
kes bulmamış olmasından dolayi Pa • 
riste kırgınlık hasıl olduğunu kaydey 
!emektedir. 

PARİS GAZETELERİ 
İTALYAYA İNANMIYORLAR 

Paris, 27 (A.A.) - İtalyanın ls. 
panyaya karşı vaziyeti matbuatı en
dişeye düşürmektedir. Le Peup!e bu 
hususta diyor ki: 

"Mussolini'nin İspanyayı iı:ıtila et
meHten v~eçmiş olduğunu söyle
mekle ağzımızı kapamak isliyorlar. 
Halbuki Duçenin haysiyeti bu istila. 
yı icap ettiriyor. Hadisat bize bu işin 
mahiyetini öğretecektir.,, 

1392 DEFA OYNANAN OYUN Ordre şöyle diyor: 
"Fransa ile lngilterenin mutedil 

hareketleri bazılarınca bir 7.8.8.f ad
dedilmekte ve iki bilyük sulhcii mem. 
leket arasında bir anlaşma yoksuz1u
ğuna atfedilmektedir. Bu son gü:ı. 
Ier zarfında Almanyanm tan:ı hare
xeti değişince meselenin mahiyeti 
meydana çmrtı,, 

N evyorkta 4 Kanunuevvel 1933 
tarihinde küçük bir tiyatro

da garip bir oyun oynanmıştır. O. 
yunun ismi "Tütün yolu.,... Ame
rikan tUtün yetiştiren eyaletlerin. 
deki içtimai hayattan bahsediyor. 

Dk gece bir kaç kişi merak sev
kiyle oyuna gitmişler. Fakat ga:re
te münekkitlerinin hepsi birden o
yunun aleyhine yazı yazınca halk 
ayağını kesmiş. 

Fakat muharririn ve oyuncuların 
oyuna itimatları varmış. Bir müd
det bedava bilet dağıtarak her ak
şam halkı oyuna davet etmiş
ler. Oyunun tamamile yeni bir çığır 
açtığı ve pek ho3 taraflı olduğu ya , 
vaş yavaş halk arasmda. duyulmuş. 

Beda vacılann yerine paralı seyirci
ler gelmiye başlamış. Nihayet alaka 
dünyanın hiç bir yerinde hiç bir o. 
yun hakkında görülmemiş bir şekil 
Q.lmış. Oyun hem 4 Kanunuevvel 
1933 senesinden beri her gece de
vam etmiş, hem yerler aylarca ev. 
vel satılmış. Mesela bu oyunu sey
retmek isterseniz, ancak Haziran 
için bilet tedarik edebilirsiniz. 

Oyun 1392 inci defa oynanırken 
baı;ıhca rollerden birini oynıyan 65 
yaşında Bayan Odell isminde bir 
aktris kalb sektesinden ölmüş. Hiç 
belli etmeden oyunu sonuna kadar 
devam ettirmişler. 

Bu garip oyıun Nevyorkta 2000 
defaya çıkacak gibi görünüyor. 

Oeuvre, Şöyle yazıyor: 

KAN VE ATEŞ iÇiNDE NIŞANLILAR 

''İspanyada kalan beş fırkasını tak
viye için olsa dahi İtalyanın bu mem
lekete yeni kıtalar sevketmesi ihti. 
mal dahilindedir. Fakat Londra ile 
Parisin her hangi bir şekilde buna 
mani olmak için manevi bir mf"c1'uri
yet hissetmemelerini teminen İtalya 
bu sevkiyatı aleniyete vurmadan ya
pacaktır. Buna meydan vermemek i
çindir ki Valencia hiikUmeti Milletler 
Cemiyeti konseyinin toplanmıya da
vet edilmesini istemektedir.,. 
ııüKOMET KUVVETLERİ HER 

•ı ngiltere hükumeti, bütün kon 
soloslanna bir emir verm~. 

tir: Evlenmek niyetile beraberce 
lngiltereden kaçan, tanmmı.ş ailele
lere mensup iki gencin kat'iyyen 
evlendirilmemesi ... 

Bu gençlerden biri Lord "RedM. 
dale., in küçük yaşta kızıdır. Diğeri 
de eski nazır Churchilin yeğenidir. 

lkl genç yalnız evlenmek Uzere 
aılelerinden ka~makla kalmamış

lardır. Sergüzeşt heveslerini tama. 
mile doyurmak için ispanyaya git
mişler ve nişanlılık devresini orada 

kanla ateş içinde geçirmiye başla. 

mışlardır. Erkek Oviedo muhasa

ra.sına giden Ispanyol hükumet kuv 

vetlerine gönüllü asker sıfatile ka. 
nşmıştır. Kız da İspanyol hükume

tinin Bilbas propaganda bilrosunda 

gönüllü memur diye çalL~ıyor. 

!ki Ingiliz genç 18 Şubatta 1span 
yaya varmışlardır. BUiuğ yaşına 

kadar nişanlılıklarmı İspanya hız

:rnetinde geçirecekler, sonra ikisi de 
hayatta kalmışsalar evlenecekler
dir. 

TARAFTA GALİP GELİYOR 

Londra, 27 (~AN) - Havntarm 
düzelmesi, !.spanyada bilha.esa 
tayyare faaliyetini artırmıştır. Asi· 
ler, MaJridin şimali şarkisinde bom
bardımanlar yapmışlar ve Valensiya 
şehri civarındaki köy ve kaı;abalara 
bombalar yağdırmışlardır. Fak:ıt en 
şiddetli muharebeler !spanyanın ce
nu hunaa vukubuluyor. 

AMERIKADA SERMA YE iLE 
AMELENiN HARBi 

lki taraf, Kordova civarındaki ma. 
den sahasını ele geçirmek için uğraş
maktadır. Burada bilhassa c:ıva ma
deni mebzüldUr. 

Asiler, hüklı.met taarruzlarını nUs
kUrttüklerini bildirivor1arsa da hlikf'l. 
met, kuvvetlerinin KRnto Blanko'oa 
zengin maden sahalarını zapteWğini 
bildinnektedir. A merikada aylardan beri dün

yanın en büyük ölçüde grev. 
leri cereyan ediyor. GeneN?l Motörs 
ve diğer bir çok f a..brikalar uzun 
müddet amele işgali altında kalıruş.
lardır. Amele burada yemiş, içmiş, 
yatmış, fakat çalışmamıştır. Buna 
mukabil otomobil malzemesi yapan 
küçük bir fabrikanın inatçı sahibi 
de amelesi gibi yapmış, onlar gibi 
kendini fabrikadaki bürosuna hap
setmiş, grev bitmeden bürodan çrk. 
mamıştır. 

Bütün bu gürültüler arasında A-

merikalılar daima işin alayında kal 
mışlardır. Fakat grevler çelik sa
nayiine de sirayet etseydi işin pek 
te alaya tahammül eder tarııfi bu
lunmıyacaktı. Bereket son dakika. 
da çelik sanayiinde sermaye ile a
mele bir eulh muahedesi imza et. 
mişlerdir. Amele haftada 40 saat 
çalışacak, günde asgari amele ücre 
ti beş dolar olacak ve sermaye, ame 
lenin cemiyet halinde sermayedar -
la münasebette ve pazarlıkta bulun 
maııı hakkını her vakit için kabul 
edecek ..• 

Grannda tarafında hUkO.nıet kuv -
vctıeri ilerilemiş ve Malaga ile Al • 
mira arasında hakim bir vazivett~ o -
lan Martel tenesini işgal etmiştir 

Asiler hUkfımet tayyarelerinin Hu. 
eska ve Saraızossa k:ı.sabalarmı bom
bardıman ettiklerini ve bu VÜ7..rlen hh
ılı:aç ki~inin öJOii;;;inU. hirknç ki2inin 
yaralıınıiıı'hnı bildirivorlıtr. 

Las Rozas mmtakasmda hükf\met 
kuvvctlC'ri r-rirldetli taarnı7.lıtr yıtna
rak asilere ağır zayiat verdirmişler

dir. 

Tuna Devletleri 
Valansiva hl\kiımeti t:ır;ıfmdan İn~ 

crlıtereye verilen bir nntada. mP.f!nı 

t~n~rnVl'l"'m harirten t'lillh ı:ı~tm almak 
haK:kmdan kat'iyyen vaT~miyect-

!Yi riırlirilnıicıtir. 
(Başı 1 incide) 

İtalyan Hariciye Nazın Cianonun 
Belgrad seyahati ise, İtalyanın haU 
hazırda komşularile arasındaki bağ. 
lan sağlamlaştırmağa uğraştığını ve 
hükumetin vasati Avrupa devletleri
ni biribirine yaklaşmağa teşvik etti
ğini isbat etmiştir. 

Garp devletlerinin ~iribirine yak
taşmalanna mani olan müşkUlitm 
çokluğu karşısında elde edilen bu 
muvaffakıyet bir kat daha dikkate 
şayandır.,, 

ŞUŞNtG - MUSSOI .. lNt MüLA.KA TI 
Viyana, 27 (A.A.) - İtimat edilir 

bir membadan alınan malumata gö. 
re, Başvekilin İtalya seyahati önü . 
mUzdeki ayın ilk giln1erinde vukubu
lacaktır. Şuşnig ile Mussolinf arasın
daki mfiliıkat Rocca Della Caminata
da olacağı tahmin ediliyor. 

Ekonomi heyeti de nisan orta
larında Romava gidecektir. 

Avusturya ReisicUmhuru Niklasın 
Budapeşte seyahati mayıs ayına bı
rakılmrştır. 

PRAGDA SÖYLENEN tKt NUTUK 
Pra~. 27 (AA.) - Hariciye nazrn 

Kamil Krofta ananevt Prağ sulh bay 
ramı münasebetile bir nutuk aöyli • 
ycrek Çekosfovakyanın "sulhe hiz • 
met etmek için kuvvetli bulunmak,. 
premıibine sadık kalacağını ve hic:bir 
zaman harp çıkarmak için kuvvetin
den istifade etmeği dUşUnmJyeceğini 

beyan etmiştir. 
Başvekil Hodza, radyo ile neşredi· 

len nutkunda. bilhassa ecnebi dinle
yicilere hitap ederek demiştir ki: 

"Biz, zayıf olamayız. Sulhü teh -
dit eden zayıflardır. ÇünkU bunlar 
düşmanı taarruza davet ederler.,, 

BüKREŞTE 

Bükreş, 27 (A.A.) - Başvekil Ta
taresko Prağdan bura.ya döner döa
mez hemen Hariciye Nazın Antones
ko ile görüşmüş ve sonra kral tara
fından kaıbul edilmiştir. Başvekil öğ

le yemeğini kralın nezdinde yemiştir. 
Resmi mahafil, Tatareskonun Prağ 

seyahatinde elde ettiği neticelerden 
fevkalade memnundur. 

KONTROLÜN İLK l\"ETİCELER1 

paris, 27 (A.A.) - Cerbere adm
daki Franınz sahil muhafaza gemi!'f 
Fransız - lsnl\nvol hudut s11ll\rmiiı:ı 
kontrol yaparken Sıınsnareil admilıık' 
Franstz vamınınu R~ıırn burn11nd:ırı 
;ı.-i rııil mesaferte vakl\lamrı:ı ve Port -
Vendres'a ~öttirmil~tUr. VAntırCfo!:ı f "· 
nanvııva citmek ii7,.re 25 komünist 
~önill!U bulunuvordu. 

Yol Parasn11 
Ödemiyenler 

ihtifalci Ziya için 

Dünkü ihtifal 

937 mali yılı için de yol parası altı 
Ura olarak ve haziran, teşrinievveldc 
oımak Uzere iki taksitte alınması tes 

' bit edilmiştir. 
936 yol vergisinden borcu olan -

İhtifalcı B. Ziya merhum için diln !ardan tahsilat yapılıp yapılmadı~ı 
nisanın on beşine kadar kontrol edi' • Eyüpte Bahariyedeki makber~nde . 

bir ihtifal yapılmıştır. İhtifale mer- lecekt.ır. J?i~er taraftan geçen yıl mil 
bumun dostla.n üniversite talebeleri kcllefıyetinı bedenen ödeyecekler de 
letirak etmişlerdir. Kabir başında ev- nısanda sekizer gün çalıştll'ıla.cakla.r
velA mimar Sedat söz almış, B. Ziya. drr. 
nın hayatından ve hizmetinden bah
setmiştir. Bundan sonra Univenite 
talebesinden Bahadır, merhumun ar
kadaşlarından Eflad ve oğlu Celal 
Ne\TOzin söz almışlardır. İhtifale göz 
yaşlan arasında nihayet verilmiştir. 

Bıçakla Yaraladı 
Sirkecide oturan hamal Salamon 

ıle satıcı Yako, bir yUk parası yüzUn 
den kavga etmişler, Salamon Yako
yu bıçakla yaralamıştır. 
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RadyO 
Bugünkü program 

İstanbul: • Tilrk 
Oile neşriyatı: Saat 12,30, Plakla oğlu 

musikisi, 12,SO, Havadis, 13,30, . BeY ınsil. 
halkevi cösterit kolu tarafından bır te 
14, Son. kla dans 
Akşam neıriyatı: Saat ı8,30. Pla vıavı 

musikisi; ı 9.30, Konferans: .O.r~u sa ııaş 
Selim Sırrı Tarcan (Rus musıkısı nasıl afın 
tadı); 20, Müzeyyen ve arkadaşları tar 30 dan Türk musikisi ve halk şarkıları; 2~0 45 
Omer Rıza tarafından Arapça sövlev, T.:rlı: 
Muzaffer ve arkadaşları tarafından u15 musikisi ve hal kşarkıları, saat ayarı: 2lj rl 
Orkestra: 22,lS, Ajans ve borsa ha1;1~~1a ve ertesi cünün programı, 22,30 

5 
ıı. 

sololar, opera ve operet parçaları, 23. 0 

• 
Günün program 

Ha fif Kon~erlf"r: 

özü 

18 Milano: Molinarinin idaresinde sen,~ 
nilr konıer, 20,30 Stokholm: Tor Mann 
idaresinde Senfoni. 

12,SO, Bükreş: Dinicu orkestrası. ıs 3! 
Leh musikisi, 16,ıO, Prag: Ilkbahar. ha 
ları, ıs, Budapeote: Çiıan muaikis1; 1~i 
Ostrava: Musikili popuri, ı8.30. Eğlence z 
musiki, 18,35, Viyana: Yaylı •e borulu ~a. 
lar konıerl, 19, Kolonya: Eğlenceli musı~~ 
19,30 Liypıig: Karışık plak musikisi, 20l,Ak 
Varşova: Meşhur orkestra ,enerin!.n P 
tarından, 2ı. Kolonya: Solist konseri, 2J· 
Varoova: Koro havaları, 22. Bari. N~po • 
Karışık musiki, 23. Milino: Eğlencelı ı;ıu 
siki, 23.30, Budape§te: Çiıan mus~k!5!• 
23,30, Brüno, Praı,: Hafif cece muSlkısı, 

O~ralar. Opn.-tler: 
2ı Bükreş: Planketin (Leh Clocheı de 

Cornevilfe) operası, 21, Lbpzig: VeVtter 
lincin (Die Dorotee) operas1, 22,0S. ar 
sova: Maııcaeninin (Cavaleraia Rusticıına) 
operası. 

Oda 1'fmdkf!d: 
17,15. Varşova: Soliıt kuartet musikisi, 

Soprano, bas, piyano. 
ResitaJler: 

20,05, Brüno: Sarkıtı proı:ram; 20,tO, 
Viyana: Yeni ve eski Avu~turya ıarkıtarı. 
20,25, Bükreı: Koro musikisi (Romen ha 
vatan), 

Dans Musiki!iıl: 
16,SO, Budapeıte: 18,lS, Varşova, ıı.so, 

Prac, 23,30 Lbpzig, Viyana, KolonY•• 
23,3!1: Varıova, 24,lS, Milano, Roma. 

Kitap Tabileri 

Dün Toplanddar 
Şehrimizdeki kitap tabileri 

a.ra1arında bir toplantı yaparak 
mesleklerine alt bazı meseleleri gö .. 
rUşmUşlerdir. 

Bu arada son günlerde kağrt fl .. 
yatlarının yilkseli_şi tuzünden uğra • 
dıkları m~lat dolaYJ:si~le kitap ba~ 
samamak zaruretinde kaldıklarını \'e 
bunun memleket kültUr ve irfanına. 
vereeeği zaran hükO.mete arzederek 
bazı t aleplerde bulunmıya karar ver
mişlerdir. Bundan başka eski kitap
çılar cemiyetinin (İstanbul kitap ba
sanlar kurumu) adıyla yeniden teşkil 
\ini de karar altına almışlardır • 

· Çamlıcayı Güzelleft:rme 
Cemiyetinin müsamere~i 

Çamhcayı gUzelleştirme cemiyeti, 
Martın 30 uncu sah günU akşarnt 
Fransız tiyatrosunda bir müsamere 
hnzırlamıstır. Bu müsamereye, Sa .. 
natkar N~şit, Hazım. Vasfi Rrza iş· 
tirak edeceklerdir. Aynca Garden .. 
bar artistleri de birçok numaralar 
yapacakfardır. 

YENi NEŞRIY AT 

Hukuk Gazetesi 

-TUrkçe ve Fransızca olarak Ce~ 

vat Hakkı Özbey ta.rafından üç se
nedenberi kıymetli hukukçuların ve 
profesörlerin eserlerile neşredilmek
te olan h ukuk gazetesinin ikinci cil .. 
dinin on dokuz ve yirminci nüsha!a
rı intişar etmiştir. Bu nüshada üni· 
versitede Ordinaryüs profesörlerin
den Erzurum saylavı Saim Ali Dilenı 
renin Adli trbbın ehemmiyetli mev .. 
zulanna, profesör Mustafa Reşit Bel 
ge sayın Tür k temyiz malıkemesl 
kararlan na, profesör E Hirşin Tica
ret hukukuna., Cevat Hakkı Özbeyln 
icr a. tenkitlerine ait yazılarile, birin· 
ci Noter Sami Tekinin, eski Adliye 
müfettişi Ali Şevketin, Giulio Monce 
r:in in ve sair değerli zavatın makale
leri, içtihad kısmında da istifadeli 
kararlar mütalealar vardır. 

"" ... . eu GUN NE t<AOAR Cuz.E • ·· • 
_ -r•ai, .. POKER.PLAY .. nA~ aıç.caı 

iLi n.a..• oı..ou,.. \. 
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l. VRUPA A MERIKA 
ve INGIL TERE'dp 
Bugün 150.000.0CO 

tiunevver Kadın 
ve cild meraklıları 

bünyanm en büyi:.k c~ld alimleri 
tarafından son defa formüle edi
l~n VENOS te~kibi krem kullanı
~orlar. Çünkü:VENOS kremi çok 
QUausi ve mahrem bir terkiple, 
cilde gıda verecek onu y~ma 
kabiliyetini artırır. Uzun müddet 
tuvalet görmenıit yüzlerde hile 
VENOS gece, gündüz ve acı ba
dem kremlerinin yaptığı tesir 
llncak bir harika kei=meıile ifa. 
de olunabilir. VENOS kremi ve 
ttlüıtahzaratı tanınmıf ve manıf 
~zane, ıtriyat ve tuhafiye ma
iazalarmda satılır. 
~ -

BOTUN KIŞ 
CEBiNiZDE 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 
Soğuk algınlığından 

Grip, Nezle ve 
Boğaz 

olmaktan kurtulursunuz. 
AKRiDOL boğaz ve ba
demcik iltihaplarını da pek 
çabuk geçirir. Her eczanede 
bulunur. 

Ufak kutu 35, bUyUk kutu 70 ku. 
ru,tur. _______ , 
Eı---------~ Zührevi ve cild hastalıkları 

•• 
o,. Hayri Omer 
)ğJeden sonra Beyoğlu Ağacamı 
<arşısmdn No. 313 Telefon :43~: 

YEN i 

Cocuk Ansiklopedisi 
ÇIKARANLAR 

Faik Sabri - Salıh Murat - M. Zekeriya 
Çocuklarile ift har etmek istiyen babalara, mek· 

Çocuğun Sorduğu Stıaller 

Kola çamaf ırı niçin sertlet· 
tirir? 

..,ocuklar, anneler baba
~r, öğretmenler, hepi· 
niz Çocuk Ansiklopedi· 
sini alınız. Çocuk An· 

siklopedisi, herkesin 
alabilmesi için yok 
..,ahasına verilmek· 

edir. 

tebin en iy.i talebesi olmak 
istiyen çocuklara müjde 

# • MOJDE ' 

Yeni Ankara Lokanta ve Birahanesi 
Tamirat bitti ği cihetle yeniden açıldı 

Sahibinin Sesı ve Oaeon plaklarının sevimli okuyucularından beş 

bayanın iştirakile her akşam mükemmel incesaz. Fevkalade program 
t ucuz ve nefis içki ve mezeler -

Seyhan Vilayetinden: 
Vilayet mıntakası dahilindeki telefon tesisatı için 75 (yetmiş beş) lira 

ücretli bir fen memuru alınaeaktır. 

Sanatlar mektebi teknik kısmından veya p<'~ta, telgra1 kursundan me

zun olmak ve yahut muhabere alaylarında telefonculuk ederek hizmet 
ve ehliyetleri alayca musaddak bulunmak şartile i~teklilerin ehliyet ve
sikalarile birlikte vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. (1616) 

Tashih: Dünkü nüıhamızın 11 inci aah=feıinde netredilen 

S. S. T. 1. TiCARETi HARiCiYE BANKASININ 
Bilanço ilanında kir ve zarar ta blosunun matlup sütununda 
(alınan fau ve komisyonlar) ya zrlacak iken ıehven (alınan faiz 
ve amortisman) teklinde dizil~ İf olduiu tashihen ilin olunur. 

Devlet Demlryollırı ve limanları ı,ıetmı U. idaresi llinları 

Haydarpaşa limanı arazisinqe kain eski Rıhtım binaamdaki 5 No.h ya
zıhane aylığı muhammen 2500 kuruf mukabilinde ve bir sene mUddetle 
açık artırma suretile kiraya verilecektir. Açık artırma tarihi 8. 4. 1937 
ve saat 15 te Haydarpaşa Devlet Oemiryolları Birinci İfletme MUdUrlU
ğünde icra edilecektir. Taliplerin muhammen bedelin yUzde yedi buçuk 

muvakkat teminat akçesile gereken kanuni ve!!aik ile beraber mezkfır 
giln ve saatte hazır bulunmaları il8.n olunur. (1695) 

Kliıelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne veriniz. 
idare eden: Devlet Matbaası sa.bık çinkograf Şefi 

KEMAL FERlDUN 

Akay işletme Müdürlüğünden: 
1daremizin malı olup Haliçte ca.ml altında karada puçala.nmlf bir 

halde bulunan 7 No. lı mavnatn açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
lhale1Ji 7, 4, 937 çarşamba gUnU aaat 15 te Galatadaki ldal'e merke· 

zinde yapılacaktır. (1653) 

Çocuk Ansiklopedisi, ilk defa 
bundan on beş yıl önce !ngilterede 
neşredilmiş ve bütün dünya dilleri
ne tercüme edilmiştir. Hatta bu e; 
'3er kısmen tUrkçeye de çevrilmişse 
de, yeni harflerin kabulü üzerine 
neşri yanda ka.lm:.ştır. 

Bu defa ÇÔcuk Ansiklopedisini 
c:ıkaranlar aralarına Prof. Salih 
:Muradı da alarak bu eseri yeniden 
ve en son ta;bmdan dilimize çevir
miye teşebbüs etmişlerdir. 

Çocuk Ansiklopedisi'nin aslı tn. 
gilizler tarafından geçen sene baş. 
tan başa tadil ve ıslah edilerek yep· 
yeni bir şekilde çıkarılmış. bUtUn 
bilgilerin en yeni malumatile tan· 
zim olunmuştur. Bu itibarla bu de. 
fa neşredilecek Ansiklopedi, yepye 
ni ve son derece mükemmel bir e-

eerdir. İçindeki lUzumsuz ve eski
mi'? malumat çıkarılmış, yerlerine 
yenileri Y.onmuştur. 

Çocuk Ansiklopedisinde bahisler 
Maarif Vekaletinin müfredat prog. 
ramına uygun bir şekilde tanzim e
dilmiştir. Bu bakımdan, bu eser
den hem çocuklar, hem de mual. 
timler i.stif ade edebilecektir. 

Çocuk Anıdklopedisinin en bü
yük hususiyetlerinden biri; resme 
verdiği ehemmiyettir. BiltUn mev
zular en sade çocuk lisanile yazıl. 
rnış ve bol resimle daha açık ve 
daha okunaklı bir hale konmuştur. 

Bu sebeple, bu eser her evin en 
kıymetli kitabı, her çocuğun en 
kuvvetli yardımcısı, ve her mualli
min en aziz bir rehberidir. 

8 iNCi COZ ÇIKTI 

---

SO~UK HAV ALI TESlSA T 

iktısat Veka!eti 
TÜRKOFts•DEN: 

tzmi.rden başlıyarak memleketin muhtelif noktalarında taze üzilm ve 

meyve için soğuk hava antrepoları tesis edilecektir. Bu antrepolar, iç ve 
dı.f pazarlara sevkedilecek taze üzüm, taze elma, taze sebze için kullanı· 

lacak ve bir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton istiap edecek bUyüklUkte 
olacaktır. 

Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere imkan vermek için teknik evsafı 
fbndilik tesbit etmiyoruz. Vaki t ekliflerin içinden en ekonomik ve en işe 
u,ygun olanını seçeceğiz. 

Bu antrepolarla istihsal veya istihlak mahalleri arasında işliyecek van

tllltör veya diğer sofuk hava ve tecrit tertibatlı kamyonlar ve antrepolar 
dahilinde içlerine taze meyve konup seı:ibestçe vapur veya vagonlara gi
recek ve bir normal vagon da.hiU hacmine ve ı,ekline uygun "Container,. 

ler de mübayaa olunacaktır. 

"Force Motrice,, ln taş kömürü veya gaz povr esasını ihtiva etmesi 

müraccahtır. 

Teklif yapmak istiyenlerin en geç 30 Ni!ıan 1937 tarihine kadar teklif
lerini resim, katalof. rüçhan sebeplen ve fiatlarile birlikte bildirmeleri 
ilan olunur. (1718) 723. 

I 

Yürürken kollarımızı niçin 
sallarız? 

Sünger kağıdı niçin mürek
kebi emer? 
Tuz buzu niçin eritir? 
Hardal dilimizi niçin ya· 
kar? 
Balık buz tutmut havuzda 
nasıl ya.ar? 
Hava açılınca sis nr.reye gi. 
der? 

yüksekliğini nasıl Dağların 

ölçeriz? 
Otomatik 
ler 

telefon nasıl ıt• 

Gün nereden ba,Iar? 
Vesaire .. vesaire .•• 

Çocuk evde, mektepte her 
gün bunlara benzer yüzlerce 
sual sorar. Çocuk Ansiklo
pedisi onun bütün bu sualle-
rine cevap verir. 

50 Sahife 
7,5 Kuruşa 

Siz de bu kremden 

~aımayınız 

ÇtlnkU, 
Bütün cihanda elli senedir dalına iis
tün ve ~siz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi \'e uzun bir tecrübe 
mahsulü olarak \'ÜM!de getirilmls 
yegô.ne sıhhi i<remlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhrf\tlnl söz \'e şarldanlıkla d~I, 
!lıhhi eV!ll&fının Paris, l..ondra, Berlin, 
Nev • Vork gtiıellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik mU 
kflfabnı kıuanmış olmakla lsbat et 
miştlr. 

KREM BALSAMIN 
GUndilz için ya~~nz, gece için yaı?b 
n halis a<'ı badem kremleri. Tanın
mış ttza, itrirat ,.e tuhafiye mağ&
zalannda bulunur. 

Deposu: lnı:iliz K;ın:nık Eczanesi 
Beyoı'.tlu - İstanbul 
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, ............................................... , 
1 Kömür Sergisini Görünüz 1 
~ ........................................................ , 
Milli Kömür davasının, her safhası ile ala
kadar olan Beynelmilel Kömür Sergisi, 
yurddaşlarım ızın şahsi menfaatleri bakı-

mından da görülecek bir verdir. 

Kremler 
Cildi tmizliyen ve beyazlatan, 

çirkinlikleri güzelleştiren, ihti. 
yarları gençleştiren, yağsız kar. 
ve yağsız acıbadem, yağlı acıba
dem yan yağlı gene gece HA. 
SAN· kremleri. 

Tüp 25, Vazo 50 kuruşa. 

Ruj ve 
allıklar 

Yağlı ve yağsız rujlar kadın. 
!ara mukavemet edilmez bir gü. 
zellik verir. 60 kuruşa BlondL 
net, Mandarin, Brünet. 

bütün Şarkda eti olmıyan 

Briyantinler 
Saçları parlatan, düzgünleşti. 

ren, ince kokulu yağlı ve yağsız 
adragana ve lildd nevilerile 
gençlerin ve kadınların hayat 
arkadaşı HASAN Briyantinleri. 

35 _ 40 • 50 kuruşa 

Lavantalar 
Yasemin, Leylak, Menekşe. 

Şipir, Karyoka, Nergis, Fulya. 
lar Bahar çiçekleri, La Rumba 
Pompadur, Dağ çiçekleri, Kuka • 

. raça. Nadya, Suar de Paris, LA. 
le, Revdor, Kadıneli, Amber, 
Pupi, Şanel , Zambak, Origan, 

Neroli kokulan. 

f 23 Nisan Ankarada Açıhyor İ I 
HASAN allıkları 35 kuruşa 

Pudralar 
Origan kokulu, günlerce sa. 

bit beyaz, Ork, Ork roze, pembe 
1.2. Raşel 1.2. natürel, kadınla. 
rın mabudesi HASAN pudraları. 
Kutu~u 30. bUvUk 50 kuruşa . 

25 • 50 • 100 kuruşa HASAN 
lavantaları 

95 dereceli limon çiçekleri 
HASAN ve 75 dereceli Nesrin 

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

B i O C EL ... C~ld hüceyratı· 
merkezinden istihsal ed imiş 

cild f çin yeni ve kıymetli 
bir cevher 

28 gün zarfında yaşh kadınları 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması için onu 

besleyiniz. Artık buru, ukluklar kalmadı. 

25 yaşınclan son -
ra; cildiniz, kty . 
m e t il Biocf'linl 
kayh.-tmeğe· baş· '--_;z:._-J~~~~.&...1 

lar. Eğer ht"men 
beslenip llı~·a edil. 
mezse bnnı,up 80· 

!ar , .e ihti3·arıar. 

50 ya.ılannda mil. 
yonlarca kadmlann 
karakterleri genç o -
labilir. Fakat, ihti • 
yarlamış gibi gö -
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarlan yok 
tur. Son zamanlar • 
da büyük bir ilim, 

unsurunda 
rildinizinkinin ay. 
nidir. Adeta. beşe-

rinlzln ıizfmı gay. 
rt müfariki<llr. Cil
dinizi açlrktan Öl • 

dünneyinlz. Onu 
BiO<',el ile hesleyl -
nlz ve ~·a.5landığı -
nrz 7_.anuınlarda hl. 
le cildinizin dalma 
tue '\'e t'Azip gö -
rUnmefllnl temin 
ediniz. 

BiOCEL 
Tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'li zengin bir cilde 

malik olan elli ya.,ıannda 

bir İadrn SO , .e 30 ~"8.45la • 
nnda bir kadın 24 ya., mda 
~örüneblllr. Genç kızlar da 
hiç bir '\"akit ,;öremlyecek . 
Jeri şayanı hayret bir tene 
malik olur. 

Viyana Tıp Fakültesinin p rofesö. 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 

da nevvel kullanınız. Beya:ı ren. 
gindeki (yağsız) Tokalon kremini 

cild unsurunda kemali it ina ile 
intihab edilmiş genç hayvanlar . 
da gizlenmiş cild hüceyratı mer-

kezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlup nisbet dairesin. 
de mevcuttur. Geceleri yatmaz-

810C EL 'li TOKALON 

11abahları kullanınız. Terkibinde 
"Beyaz Oksi~n'' bulunduğundan 

birkaç glin zarfında biribirinden 
daha beyaz üç levin üzerine cil • 
dinlzi şayanı hayret bir surette 
beyazlatır. Siz de hemen bu iki 

kremi k\ıllanmağa başlayınız. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 

derece memnun kalacaksınız. 

KREMiNi KULLANI· 

NIZ VE HER SABAH DAHA GENÇ 

GÖRÜNÜNÜZ •• 

Binlerce T okalon müşterisinden müessesemize mektup 
yazanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir . 

(Tokalon kreminizden bihakkın iıtifade ettim. Yüzüm
deki çirkin kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 

(Tokalon kreminin benim ~cildimin nescine çok uygun 
geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer ol
duğu halde T okalon ıürdükten ıonra beyazlanmakta ve 
ufak kabarcıklar tam amile zail olma.ktadır. ) 

B. Şehir t. B. M. Eşi.. T ü. K onya 

Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdır. 

ITRIYATI 
• . , ......................................................... . 
istanbuı Gayrimübadilıer Komısyonundan 
O. No: 

1351 

2-189 

2720 

2758 

3320 

4809 

5511 

6103 

6302 

7181 

7844 

8371 

8594 

Semt i ve mahallesi 

Arnavutköy 

Bostancı 

Büyükdere 

Bostancı 

Çengelköy YenL 
mahalle 
Heybcliada 

Hcybcli.Wa 

Büyükada Yalı 

Burgazada 

lstinye Mehmet 

Ça\'U§ 

Yeniköy Panaiya 

Burgazada 

Y edikule Imrahor 

llyasbey 

'(O 

Sokağı ·Emlak No: Cinsı ve Hıs. 

Dere E:S2 Y:62 115 metre arsanın 

3/ 7 hissesi 

Çatal çeşme E:15 Mü. 198 metre arsa 
Harita:120 

Çiçek ve E:4.6 79 metre arsa 
Hamam Y:l 
Çatal çeşme E:15 Mü. 198 metre arsa 

Harita:67 
Çeşme 11 115 metre arsa 

Meydş.n 10 No. taj:3 Ahşa,p hane ve 
Ada:60 Parsel:17 bahçenin 3/ 4 his. 

E: Kuyubaşı 
Y: Uluğbey 

ve Uluçpaşa 

E: Kostantin . 
Y: Mehmetcik 

Bahçe 

E: Istinye caddesi 

Y: lstinye Emirgaı 

yolu 

Ka~aviya 

E: Ktzıltoprak 
Y: Mehtap 

Merhaba köşesi 

30 Bahçeli ahşap 

No. taj :13 hanenin 1/ 2 his. 

Ada:55 
Parsel:S 

E:l3 Y:21 23,50 metre arsa 

Ada:25 
Parsel:4 

E : ve Y:9 

E:19-21 

Y:17-19 

E: ve Y:18 

E:l.11. 

13 
E:13 Y:13 

Maa kulUbe bah~ 

nin 21 / 14.4 his. 

189,50 metre arsa 

2·t5 metre arsa 

803,50 metre müf-

rcz arsanın 1/ 2 his. 

45,50 metre arsa 

Hisseye ıöre 
Muhammen K. 

40 açık art. 

120 " 
160 .. 
160 .. 
60 " 
80 " 

400 • 

80' • 

80 • 

1000 kapalı 

zarf 

250 açık art. 

130 " 

70 " 

Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on giln miiddetle satışa çıkarılmıştır. Thaleleri 9 - 4 - 937 tarihine 
düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış münha!';ıran gayri mübadil bonosiyledir. 

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 

en bi · inci şartıdır. 

1 
etrol Nizam 

lsALTIC......_ 
Markalı 

Süt makinesinin 

teminatlı; ismidir 

.JlirK~ürupa ııa. şıı. 
tS"1'AN8Ul. GALAT'- PERSEMIE PAZARI et 

T• ig•• I ZiRA T tet•nbul • T• l• lon 4 1109 

... ................................... .. 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binler~e ki,iyi zengin etmi,tir. 6. cı ketide 

l l / Nisan / 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye
le rCe c 50.<lOO ve 200.000) lirallk 

ikı zdet mükltat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 günü ak,a.mına kadar bi

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

• I 

Sahibi: Ahmet Emin l:'Alu'\IAN. Um uınJ neşriyatı idare eden: S. SALL'I 
Gazetecilik ve Neşriyat Tür!< Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAS matbaa.51 


