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5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Sanayiin Kontrolü Projesi Hazırlandı 
Sanayi Müesseseleri 

Devletin kontrolü 
altında bulunacak 

En 
mal 

ilk 

• • 
ı yı ve en ucuz 

siyasetimizde 
adım atılıyor 

Ankara, 10 (TAN Muhabirinden) - Hükumetimiz Türk en
düstrisinde yepyeni bir hayat yaratacak olan kanunu hazırlamış 
bulunmaktadır. İktisat Vekaletinin aylarca çalışarak vücude ge. 
tirdiği bu eser, sanayiimizde bir hamle, terakkimize bir amil, bü
yük kalkınma davasında kazanılmış ehemmiyetli bir merhaledir. 

Sanayiin kontrolüne dair ol~n ı- -
kanun "en iyi malı en ucuza mal fakıyeti ancak iç ve dış pazarlarda 
etme .. prensibinden ilham alına. tutunabilecek kıuvvetli ve sağlam bi'f 
rak hazırlanmıştır. sanayiin teessüsü ile garanti altına 
Gelişi güzel hiç bir teknik ve iktı- alınabilecektir. Bunun içindir ki, sa

sadi kontrole tabi olmad~n kurulan nayiin teknik ve iktısadı kontrolünü 
/kf t y . . bir sanayii himaye tedbirleri kaldı- bir devlet vazifesi olarak ele almak 

ısa ekılı Ce/61 Bayar ~ • ·· ··ı ·· b k 1 b"' ::----__ ~ı.ldıgı ve normal şartların avdet etti- zarurı goru muş ve u anun ar oy-

l 1 gı zaman ne beynelmilel çarşıda, ve le yapılmıştır. 
ij rk u'' n 1 ne de iç pazarlarda tutunabilir. Ma- Bir cümle ile kanunun nıhu şudur: 

liyeti yüksek, mamulü aranılan ev- İlmi ve milli iktisat prensiplerine da T 'h safta olmıyan bir sanayi için alına- yanarak, israf Dlf'mbalanm bulup 
arı te cak her tedbirin ve yapılacak her Hna etmek, maliyet fiyatlarını dtt. 

Rol U
.. fedakarlığın beyhude :ı.·e hatta. za • jilrınek, kaJ>W'iteleri -ve kaliteleri 

rarlı olduğu artık anlaşılmıştır. yükseltmek, istih8al Ue sarfiya.tJ 

Devletin vazifesi: Sanayii ve müt.ıeşebWs, töCCM' ve müsteh • 

Alımef Emin YALMAN kontrol... Iikin mütekabil menfaatlerini t.e 
• . Sanayileşme siyasetimizin muva+'. (Arkası 10 uncı ı:Ja) 
1 çıtleri Bakanı ve Parti Ge- ========================= 

) nel Sekreteri Şükrü Ka· = 
l~~~ Cuıııa günü Mecliste aöy· 
tih tgı .nutukta Türklüğün ta· 

"'•r~~: dinamik rolünden bahis 

t~ ŞUkru R d . t" k" " Z t Oll'anlı aya emış ır ı: .... a en 
'l'(U.k k tarihi Türklerle b~lamıştır. 
"e 0lınasaydı belki tarih olmazdı 
:ltıaz~Uhakka.k ki, medeniyet te başla 

llu. ·•• .. 
le11 Ukeözleri okuyunca insana ge -
bir h' intiba ,udur: Ancak vatani 
tteşuıta_be içinde yer bulabilen çok 
l'ııı. hır ifade karşısında bulunuyo-

lfep· . 
~1rniz~e derin bir tava.zu damarı 
de b · Boyle bir ifade ilk hamle 

li'~ tav8:2u duygusunu incitir. 
lalt at bıraz derinleştirecek olur -
decu !~ ~eticeye varırırz ki, ta vazu 
liye~ız şey, bizim mirasımızı •bek
Ce emperyalist sistemlerin nesiller 
bt~arasırıarca aleyhimizde yaptıkları 
~8~ Propagandaların bizim kendi 
lta b~lZde bıraktığı tesirlerden baş
et~ ır 'ey değildir. Türklüğün elde 
ÇoğUnı eşsiz ~uvaffakıyetler, h~l~ b!:1" 
l'e.,..,: UZ içın bir ayna hizmetını go-

't.qYor b t ·h· l'olU. . · .ou aynaya bakarak arı ı 

i'\l ~~~'. Yaratıcı kudretimizi oldu
ınue 1 goıınek itiyadma henüz tama 
şu~a-~nıadık. 

\te ,Uru ~ayanın nutku, çok .muğlak 
tıi b· nıuııu bir tarih davasını, vata
lirtı. .. ır· hitabe içinde ancak birkaç ke-
i " Ue if Çin il . adeye çalışmıştır. Bun~~ 
der ını bir tez olarak elbette kafı 

eced . b 
ltıttıı e Vu_zuhu yoktur. Muhtelif a 
liht 11.rdan hiç ,uphesiz itiraz ve ta

ttıUnakaşa mevzuu olabilir. 

Tarihin en büyük 
sulh taarruzu 

Avrupada sulhü korumak için 
büyük hazırlıklar var 

Ham Maddeler 
Komisyonuna Gönderdiği Mühim Adam. 
2 • lngiliz Ticaret Nazırının Amerika Seya· 
hati. 3 • Davies'in Moskovaya Sefir Gitmesi 

1 • Amerikanın Cenevre 

Nevyork, 26 ikincikanun (TAN Muhabirinden) - insanlık 
tarihinin en büyük sulh taarruzu başlamak üzeredir. Devamlı bir 
sulh kurmak için hiç bir zaman bu kadar büyük ve müsbet şekilde 
bir hazırlık görülmemiş ve tasavvur edilmemiştir. 

Bilmem, hazırlanan mühim adımların manası Avrupadan her· 
rak bir surette görülebiliyor mu? Amerika birdenbire çok mühim 
bir tarassut noktası olmuştur. 

"Amerika kendi halinde yaşıyacak, 
şimal ve cenup Amerikalıları hep be
raber yeni bir 8.lem kurarak A vnı
paya seyirci kalaca;klar .. ,, derken 
Ruzvelt, dünyada bir mukadderat 
ve menfaat birliği olacağını ve A -
merikanID bundan ha...-i.ç kalamıyaca
ğmı anlamış ve Avrupa sulh hlokiyle 
beraber taarruza geQmiye hazıdan
mıştır. 

Hazırlanan plA.nm prensibi şudur: 

\~&~-'! 
'Krom ~ 
! Saityoruz ~ 
~ Etibank tarafından ku· t 
~ rulmu, olan Şark krom • ~ 
~ ları Türk Anonim Şirketi -
Ilı le ltalya firmaları ara•ın· i 
~ da krom satışı üzerinde 
~ müzakereler yapıldığı ha· 
- ber alınmı,tır. Etibankın ~ 
' iıletmekte olduğu 8 krom ' 
~ madeninden ve bilha•sa -
~ kalite itibarile dünyanın ~ 
~ en yüksek va.ıllı kromu -
'- olan Guleman cevherin· -
' den istihsal edilecek •e • ~ 

nev~ Yjiz bin !on ~rom ma ~ 
denının mühım bır kısmı ~ 
ltalya tarafından alınmak ~ 
i•tenmektedir. Bu mikta • ~ 
rın bugünkü krom fiyatla- ~ 

~ 
nna göre tutarı bizim pa· ~ 
ramızla 2,5 müyon liraya ~ 
yakındır. ~ 

~ ltalya firmalarile bu sa ~ 
~ tı,a ilaveten kömür •atışı ~ 
~ •uretile 5-6 seneye sari ol -
~ mak üzere 16 milyon Türk ~ 

lirası kadar tutacağı he • ~ 
saplanan bir anlaşma ya- ~ 
pdman ve buna mukabil -
ltalyan tezgahlarına muh 
telif gemiler siparİ.f edil - ~ 

~ mesi ihtimalinden bahse ~ 
~ diliyor. ~ 
'~~ """'""'"' "'-' 

Zara Adliye 
binasını 
yaktılar 

iki Kişi Mahkumiyet 
Dosyelerini Yok Etmek 
için Yangın Çıkarddar 

Zara, 10 (Tan muha;birinden) -
Zara adliye dairesinin evrak depo 
sunda bir yangın çıkmış ve bina ta-
mamen yanmıştır. . 

İlk anda yangının bir kaza netıce 
sinde çıktığı zannedilmiş, fakat son
radan depo penceresinin demirle~i • 
nin krrtldığı görülmüş ve derhal ışte 
bir suikast olup olmadığı ar~t.ırıl -
mıştrr. Yapılan tahkikatla hadisede 
bir kasit mevcut olduğu tesbit edil
miştir. 

Faillerin binada mahkümiyet dos 
yaları bulunan iki şahıs olduğu anla 
şılmaktadır. Tahkikata muhtelif ka 
nallardan ehemmiyetle devam edil -
mektedir. 

Troçki 
Reddediyor 
Londra, 10 (TAN) - Troçki dün 

Amerikaya hitaben söylediği nutuk 
ta Zinoviyef suikastile kat'iyyen ala 
kadar olmadığını söyledikten sonra 
Japon, Alman ajanı olmayı sureti 
kati'yyede reddetmişt.ir. Troçki, bita 
raf bir komisyonun davayı tetkik et 
mesini, neticede itham edilebildiği 
takdirde kendini Rus celladına tesli
me hazır olduğunu söylemiştir. 

,; Orilıten evvelki devirler 
r akat esas tez doğrudur. Tari· 

'11rı.e hin doğrudan doğruya ken-

ti<tısadi işbirliğini esaslı bir su -
rette kurarak bu sayede harbin önü
ne geçmek ve dünyayı sulhe kaVU!f-

turmak... • Japonya Montrö 
Bugiin Almanya ve İtalyanın ho~- Boğazlar Mukavelesini 

nutsuz bir vaziyetleri vardrr. Yeni 
lleUk lllaLettiği zamanlar altı bin se
~llııd Çok kısa bir devre teşkil eder. 
~erıe~ e\'Vel ancak bir takım iz ve 
~1 tan1Y8:_rdımile muhtel~ ~afhalatııyetl . dıgımız devreler ilen ınede
tı ad ~ esasları, vasıfları, teçhiza· 
birı. :rn adını inkisaf etmiştir. Yüz 
1ı.ı. -..:ne · · "llYUı- Yl bulan bu devrenin de en .,_ J lh h 
"-- ~ kısınınd . ki af k d ya- Amen~aaa su aurlıklanm konu-
-.., Cer a ın ş 0 a ar " b·ıJ· ·ı 1-· F eyan etmiştir ki, kilçült küçük ıacygı ı am en esıu ransıı Tica-

ArlaSI 10 uncut!a1'.-... ,., ret Naım Bonnet 

rnenraatıer temin için icap ederse ve Tasdik Etti 
fırsat düşerse harbi de gö7..e alacak· Londra, 10 (TAN) - Japon-
1arını saklamıyorlar. Bu yüzden bir ya, Montröde yapılan Boğazlar 
silahlanma yarışıdır gidiyor ve in- mukavelesini bugün tasdik et
sanlarm daha müreffeh ve ınPS'ut 

k t miştir. Tasdik muamelesi bizzat a.şamaıarını temin edebilece bir a- . 
Yk -+~ ve inık8.nlar yok olu - Mıkadonun riyaset ettiği mecli -

rm vasıı.a. . h 
yor sı as tarafından yapılmış bulu-

( Arkası 10 unc11Jo), nuyor. 

---------

Asilerin şimdi civar köylerini işgale başladık/art 
Malaganın umumi görünÜJÜ 

Madridi Val8nsiyaya 
bağhyan yol müthiş 

bir ates altında .. 
Meçhul bir zırhlı Barselonu 

bombardıman efti 
Londra, 10 (TAN) - İspanyada asilerin hızı devam etmekte

dir. Bugün Barselona, meçhul bir zırhlı tarafından bombardıman 
edilmiştir. Zırhlı, sahilden mukabele görmüş ve iki taraf 40 kadar 
mermi mübadele etmişlerdir. Zayiat malfim değildir. Yalnız sa
hilde infilak eden bir mermi rıhtım1 bozmuştur. 

Asiler diğer taraftan Malaga civa 1 
rında birçok köyleri işgal ettiklerim 1 B .1 r tren 
bildirmektedirler. Asilerin zırhlıları 
hükf.ımet kuvvetlerinin ricat hattını 
bombardıman etmiştir. Dığer taraf- otobDsle 
tan asiler Almiraya doğru ilerlemek 
te olduklarını da bildiriyorlar. t 

Hükümet Granada ve Mersiye ta- çarpış 1 
raflarındaki sivil halkı tahliyeye ka-
rar vermiştir. 

Malagadan çıkan mühacir akınları 
yoldadır. Madridin cenubunda muha 
rebe devam edi\·or. Hükümet Mad · 
ridi Valensiyay~ bağlıyan yolun ateş 
altında bulunduğunu. fakat mücade
lenin devam ettiğini ve asilerin hat. 
tı kesmiyc muvaffak olmadıklarını 
bildiriyor. 

Salamangadan bildirildiğine göre, 
asiler Madrit cephesinde dün vuku 

(Arkası 10 uncuda) 

6 Hafif, 1 Ağır 
Yaralı Var 

Burdur, 1 O (TAN Muhabirin
den) - Bugün saat 21,50 de lspar· 
taya gitmekte olan tren, Baldız'dan 
bir kilometre ileride Afyon otobüs
lerinden birine ça;pmıştır. Otobüs 
parçalanmıştır. 6 hafif, 1 ağır yara• 
lı vardır. 

Birçok Ho!anda mü
esseseleri faaliyete 

geçmek üzere •. 
Holanda Murahhaslarından bir 
kısmı memleketlerine döndüler 

Holanda heyetinin reisi İ'Sfasyonc:/a ar~aC/aıımııla görüıüyor 
(Yazısı 10 uncuda) 
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No. 31 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Mardin istasiyonun
da cenup trenini 

beklerken 
Ecnebi şirket1n idare 

bekleme 
elliği 

odası şebekenin 
Lakin bu Mardin istasyonunda am 

tna da müthiş bir fırtına var. lnsau 
kendisini lodoslu bir havada Haydar
paşa iskelesinde zannediyor. Ve yine 
zannediyorum ki, koca ova bir deniz 
gibi coşmuş ta Mardin dalga kıranı
nı döğüyor. 

!şte istasyondayız. 
Yoldaki bütün korkum geçti. Oto· 

mobilden indim. Ve gara ilerlemiye 
başladım. 

Garın, gar olduğunu ancak birkaç 
t~ıktan farkediyorum. Bir kapıyı aç
tım ve karanlık bir dehlize dahil ol
dum. 

Gar ... 
Neden acaba bu garın holünde bir 

ışık olsun yanmıyor, niçin, şef dö ga 

rın odasından ancak gişedeki buzlu 
camların arasında filtre olarak ge -
len bir petrol lambasının isli ışığı 
ile iktifa ediliyor?. 

Holde benden başka kim!lecikler 
yok .. Halbuki posta kamyonu benden 
çok evvel gelmiş ve birçok yolcu ge
tirmiş olmalı. 

Bu yolcular nerede? .. 
• 

Bavullarımı bir sıranın üzerine yer 
lestirerek dolaşımya daha doğrusu is 
tikşafa başladım. 

uzanan kadınları rahatsız etmek bi -
raz saygısızlık olurdu! 

Zaten kapı açrlır açılmaz içeride 
bir hareket, bir kıpırdanma olduğunu 
farketmiştim .. 

Çekildim .. 
Şimdi holde dolaşıyorum.. Fena 

halde canım sıkılıyor. Mütemadiyen 
sigara içiyorum. Ve her sigara yakış 
ta duvardaki ilanları görmek için kib 
ritimin alevinden istifade ediyorum. 

Daha trenin kalkmasına heeeey 
bir hayli zaman var ... 

Derken şoför, içeri girmez mi? .. 
Ben onu görünce mal bulmuş mığ -
ribiye döndüm ... 

-Ne ararsın sen buralarda? .. 
- Şehre dönecek var da boş dön· 

miyeyim diye onu bekliyorum ... 
Şoför halime acımıştı: 
- Niçin istasyon müdürtinün oda 

sına gitmiyorsunuz? 
- Ne münasebet. Bu zatı tanımı

.yorum ki... 
Ben bunu söyler söylemez, şoför 

derhal dışarı fırlııdı ve bir dakika 
sonra tekrar geldi: 

- İstasyon müdürü odasına gel -
menizi söyledi. 

lstasyon müdürü çok nazik ve ki
bar bir zattı. Bu akşam bir buçuk iki 
saat kadar odasına kaıbul etmekle, 
bana dünyanın en büyük iyiliğini yap 
mı,tı. Hi<: olmazsa, bu odadaki ışık 

altında birkaç sayfa bir kitap okuya
bilir vaktimi geçirirdim ... 4.ç bir a -
dam bir parça ekmek verildiği zaman 
nasıl sevinirse, bu odaya girişim de, 
bana bütün huzursuzluklarrmı unut-

JAN 

Yeni liman 
tesisatı 

Mü· 
Mü-

lngiliz Grupunun 
messilleri Lim(;n 
diirlüğünde Toplantı 

Yaptılar 
İstanbul limamnda yapılması ka

rarlaştırılan yeni tesisat işlerini üze
rine alan İngiliz Kip tezgahlarının 
şehrimizdeki mümessilleri dün sabah 
Liman Müdürlüğünde bir toplantı 
yapmışlardır . 

Bayan Jalenin cenaze töreni 

Toplantıda Liman Müdürü Raufi. 
de bulunmuş ve limanın ileride ala
cağı şekil üzerinde görüşülmüştür. 
Limanda yapılacaık ıslahatta ilk ola -
rak yükleme ve boşaltma işleriyle 
rıhtımların uzatılması meselelE'rine 
ehemmiyet verilmektedir . 

Bu itibarla inşaata başiamrken ilk 
olarak rıhtımlar uzatılacak, yükleme 
ve boşaltma işlerinin seri olara.k te. 
mini için de asri tesisat yapılacak -
tır. 

Cenazede buiunan 
zavalh anne birkaç 

defa baylldı 
Yükleme ve boşaltma ameliyesinin Tahran Büyük Elçimiz Enisin kızı Bayan ]alenin Viyanada 

deniz ortasında değil, mümkün oldu - acıklı ölümünü yazmıştık. 
ğu kadar rıhtıma yanaş!nak suretile Bayan ]alenin naşı tahnit edilerek tstanbula getirilmiş ve dün 
yapılması imkanları araştırılmak • cenaze töreni yapılmıştır. 
tadır · T.. • k h' l . d . . orene resmı ma am sa ıp erın en 1 

Bunun ıçın de Sirkeci rıhtmıı Sa - ve aile dostlarından yüzlerce kişi iş-1 
.-ayburnuna ve Galata rıhtımr da tirak etmiştir. Gönderilen çelenkler 
Fındıklıdaki Güzel San'ııtlar akade - aras d ı t I ·· ·· Dr T vf'k R'" - ın a sme nonu, . e ı uş 

misine kadar uzatılacak. müteakiben tU Aras, Dışişleri Bakanlığı, Basın 
rıhtım tesisatının inşasına geç;lecek· Kurumu, gazeteler ve aile dostları ta
tir. En mühim olarak AvrLipadan ye- rafından gönderilmiş olanlar vardı. 
ni havai vinçler getirtilecek ve de - Cenaze namazı Beşiktaşta Sinanpa-
kovil hatları yapılacaktır. Vapurlar- şa camiinde kılındıktan sonra Rumeli 
dan vinçler vasrtasiyle 1,rkarrlacak Hisarında aile medfenine gömülmüş.. 
mallar bu ufak dekoviller!e gümrük 
ambarlarına naklPdilecektir. Bütün tür. 

Cenaze töreninde merhum Jalenin 
bu işler için İngiliz tezg-ahı müme~sil-
leri daha bir müddet limanda tetkik 
ler yapacaklardır • 

Kıymetli Eserler 
Nasll Temizlenecek ? 

Maarif Vekaleti, müzelerdeki kıy -
metli eserlerin fenni bir şekilde te -
mizlennıesi hakkındaki son usulleri 
takip ve tetkik etmek için Istanbul 
müzeleri kimyageri Nureddini :A.vru
paya göndermiye karar vermiştir. Mü 
zeler idaresi ü.zerlerindP- yazı bulunan 

annesi, tanınmış ailelere mensup ba
yanlar ve Jalenin bir çok genç arka. 
daşları hazır bulunmuştur. 

Bayanların cenaze merasimine gel
meleri son birkaç ay içinde Istanbul. 
da itiyat haline gelmeğe başlamıştır. 
Bu itiyadın devamına taraftar olamı
yacağız. Dün cenazede bulunan ba -
yanlar tahammül haricinde bir tees
sür ve matem göstermişlerdir. Hele 
zavallı anne defalarla teessürden ba.. 
yılmıştır. 

Olüm, hayatın zaruri akıbetidir. 

Maraşın 
kurtuluş 
bayramı 

Yarın Maraşın kurtuluşunun 17 in 
ci yılma tesadüf ediyor. Bu münase 
betle şehrimizde bulunan 300 kadar 
Maraşlı yarın Eminönü Halkevinde 
toplanarak bugünü tesit edecektir. 
Merasim, öğleden sonra saat 2,30 da 
başlıyacaktır. 

Maraşlılar bu seneki merasimi 
geçen her.: yıla nazaran daha canlı 
ve daha fevkalade kutlamak için her 
tedbiri almışlardır. !stiklal marşın
dan sonra merasim başlayacak ve 
toplantıyı Necip Fazıl Kısakürek bir 
hitabe ile açacaktır. Necip Fazıldan 

sonra bir çok hatipler söz söyliyecek, 
şiirler okunacak, vakalar anlatılacak
tır. 

Bir tarafta bir kapının üstünden 
hafif bir ışık sezer gibi oldum. 

turdu. Ve biraz konfor vererek se - ve topraktan yapılan tarihi tabletleri 
vindirdi. 

ezilmekten k-urtarmak için fenni bir 
İstasyon müdürü ilEI boş kaldığı 

Hayat içinde fiili mücadele vaziyetin
de bulunan erkekler, çok derin tees
sürler duyabilmekle beraber nefsine 
hakin1 olmak itiyatları peyda etmiş
lerdir 

Bu suretle Maraşlılar tarihlerinin 
en mühim hadisesi ve Istiklal sava -

Bir kibrit yaktım ve baktım: 
''Bekleme odası,, 
Daha trenin harekeline epeyce bir 

ıaman var. Lokanta, birahane ve sa
lreden vaz geçtim, bu bekleme oda -

1 smda hiç olmazsa bir müddet pinek 
liyeyim ... 
Kapıyı hafifçe araladım. Baktrm 

ve tekrar kapadım. Manzarayı anla-
tayım: 

Yaşh ve sakallı bir adam, sıralar -
dan birisinin üzerine bir şilte yaymış, 
başına bir takye geçirmiş, don paça 
uyuyor. 

Yerde bir kadın bir minderin üze-
rine bağdaş kurmuş, oturuyor, bir 
başka kadın şöyle sırtını duvara yas 
lamış, ayaklarını uzatmış, iki pence
re arasında kurulmuş bir salıncağa 
merbut bir ipi, ayağının baş parma
ğına bağlamış uyukluyor. Ve arada 
ıurada bu baş parmağını oynatarak 
salıncağı sallıyor ... 

Yerde birkaç denk eşya, birkaç 
heybe. bir teneke ibrik, bir Diyarbe
kir teslisi var. !şte o kadar . 
Kapıyı açtığım zaman gözümün ve 

burnumun i,ine uyku kokusu ile ka 
nşık bir is kokusu doldu... Kalçası 
kalın göğsü ince bir petrol lA.mbası-

zamanıat ötcdenberıden konuştuk. 
O benden seyahatime dair malumat 
aldı. Ben kendisine Mardin iatasyo
nuna dair sualler sordum .. 
Meğer Mardin istasyonu denilen 

yerde ancak birkaç ev vA.rmış. Bu da 
memurların evleri imicş. Kendilerine 
bir şey lazım oldutu zaman şehre çı
karlar ve pirinçlerini, etlerini oradan 
alır, velhasıl bütün ihtiyaçlarını ora
dan görürlermiş. 

- Peki dedim, burada ne ile vakit 
geçirirsiniz?. 

- Hiç, dedi.. Birkaç aileyiz. Biri
birimiıle konuşuruz. İşte o kadar. 
Geri kalan vaktimiz de işle geçer ... 

- Herhangi bir zevkiniz bir eğlen 
ceniz yok mu? .. 

- Vallahi, diye cevap vereli. Bura 
ya o kadar alıştım ki, şehre gittiğim 
ıaman içim sıkılıyor. Meseli. ben A
danalıyım. Adanada kardeşlerim, ak
rabalarım var ... Bir kere izinle oraya 
gittim. Fakat nedense doğduğum yer 
ri bile yadırgadım ... Çünkü seneler -
den beri hayatımız bu istasyonda ge
çi_ . Onun haricine çıkınca garipsi
yorum ... 

fırın da satın almıya karar vermiş-

tir. 

Bır yanıışLık 

ve izahı 
Askeri nıütekaitlerden Ke

nan Taşdeler ve diğer bir ikı 

okuyucunıuz geçen cumarte
si sayımızda kısmen husule 
gelen fena bir yanlışı ığa dik
katimizi celbettiler, 

o akşam son dakikada bir
denbire gelen yazılar üzerine 
dokuzunca sayfayı yeniden 
tertip etnıek ve Kerbela tef
rikasını telıir ederek bunun 
yerine yazı mabaitlerini koy
mak lazım gelmiştir. 

Makiııist nıuavini bu ınü
Kerrer sayfalardan birini im
ha edecek yerde içlerinden bi 
rini 9 uncu sayfa olarak, di
ğerini de spor ve hikayeyi ih
tiva eden altıncı sayfa olarak 
nıakiııeye yerleştirmiştir. 

Beş yüz kadar nüsha basıl
dıktan sonra yalnış farkedil
ıniş ve nıak ine durdurularak 
sayfalar yerli yerine konul
ımıştur. Yalnış nüshaların ar 
kasından adanı koşturulmuş, 

ne çare ki, bunlardan bir ınik· 
tarı şehrin bazı semtlerine da· 
ğılnııştır. 

Bayanlar umumiyetle bu itiyat -
ları elde etmemişlerdir. Erkeklerden 
zaten daha hassas, teessüre daha mü
saittirler. 

Olüm, çok acıklı bir şey olmakla. 
beraber zahiri alametleri, teessürü 
çok yakın olan bayanlar için taham
mül edilemiyecek kadar acıdır. Dün 
cenazede bulunanların hepsi annesi -
nin, ve kardeşi zavallı Halenin tees
sürlerini, bakmağa dayanılmaz dere
cede acıklı bulmuşlardır. 

Olüniin yakını olan bayanların ce
nazelere iştirakine. aile doktorları ge· 
ri kalanların sağlığı bakımından mü
saade etmemelidirler. 

Bir kızın 
boynu 
kesildi 
Dün, Sirkecide bir muhallebici dük 

kanında bir yaralama vak'ası olmuş
tur: 

Hüdavendigar caddesinde muhalle 
bici Rasimin dükkanında 21 yaşların 
da Adile isminde bir kız çalışmakta· 
dır. Bunun önce tanıştığı İzzet ismiıı 
de bir de genç vardır. İzzet, Adilenin 
kendinden yüz çevirdikten sonra baş 
ka birile tanıştığını öğrenmiş, dün 
kızın çalıştığı dükkana gitmiştir. 

• 
şının en güzel levhalarından biri olan 
Maraş müdafaasını, bütün çizgilerile 
yaşayacaklardır. Merasimden sonra 
Konservatuvar artistlerinden güzide 
bir heyet, klasik Avrupa eserlerinden 
parçalar Çalacak, teganniler yapıla -
cak ve merasim nihayet bulacaktır. 
Bir gece sonra da Maraşlılar Park o. 
telde büyük bir balo vereceklerdir. 

Arife günü 
Dükkan far 
Açdmıyacak 

Kurban bayramının ilki 22 şubat 
Pazartesi gününe rastlamaktadır. 
rlirçok esnaf en ziyade alış verışııı 
arife günleri olduğunu nazarı dikka
te alarak yalnız bir defaya mahsul! 
olmak üzere gelecek pazar günü açık 
kalmaları için müsaade istemişlerdir. 

Halbuki pazar tatili, dükkanların 
akşamları kapama saatlerini tesbit 
etmek gibi belediye kararile değil 
Kamutayca kabul edilmiş olan bir ka 
nunıa yaprlmaktadır: Kanun tadil e
dilemiyeceği gibi bu şekilde bir ietis 
naiyet kabulüne de imkan yoktur. Bu 
itibarla esnafın müracaatı müsbet 
netice vermemiştir. 
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Yeni yolcu 
salonunun 
projeleri 

Galatada yapılacak modern yolctl 
salonunun i~aat projeleri Güzel Sall• 
atlar Akademisinde teşhir edilmekte
dir. Bir hafta sonra Gümrükkr, .Li· 
man İdaresi ,.Muhafaza Umum Mil -
dürlüğti ve Belediye murahhashırının 
iştirak edeceği bir jüri heyetı proje
leri tetkike başhyacak ve bu ay s<>· 
nuna kadar esas projeyi seçmiş ola· 
caktır. 

Gelecek ay içinde salonun ihalesi 
yapılarak inşaata başlanacaktır. s:ı· 

lon A vrupadaki eşleri der~'r;esinde ve 
güzel bir ş~ilde yaprJacaktn . 

Salonun tamamlanmasınd&.n sonra 
rıhtım üzerindeki kapılard.ın yolcu· 
ların vapurlara girip çıkmas1 'Den -
edilecE."ktir . . 

Dahili hatlarda işliyen vapur yolctı· 
lariyle ecnebi vapurlarmm yokular1 
salonda yapılacak tertibat ile a~rn B"f 
n kapılardan rıhtıma ~rip çıkacak • 
lardır. Ayrıca ecnebi vauıır yolcula • 
rmm girip çıkması ,.e eşvatarmın ı;1eri 
bir şekilde muayenesi için de hususl 
tertibat yapılacaktır • 

İlk tedrisat 
Müfeffişierinin 

Maaşları 
ttk tedrisat müfettişlerinin maa.f' 

önümüzdeki hazirandan itibaren rnıl· 
vazenei umumiyeye nakledilecek, bU· 
na mukabil İstanbul maarif müdürlU 
gü memurları hususi müvazeneye a• 
lınacaktır. tık tedrisat mtifettişleri • 
ne şimdi aldıkları maaştan başka o· 
tuzar lira da makam tahsisatı veril· 
mektedir. Bunlar umumi muvazene
ye yirmi beşer lira asli maaşla nak• 
!edilecekler ve ayrıca makam parası 
verilmiyecektir. Bu itibarla müfet • 
tişler hazirandan sonra şimdi aldık· 
ları maaştan daha az para alacak • 
tardır. Bunu gözönünde bulundur&JJ 
müfettişlerden bir kısmı haziranda" 
:;onra kültür müdürlüklerinde vazife 
almıya talip olmuşlardır. 

Katille Arkcdaşı 
Tekrar Sorguya 

Çekildiler 
Haklarında mahkemece tevkif ka-

rarı alınmış bulunan katil Nazunlar 

arkadaşı Salim, dün tevkifhanedeJl 
Emniyet müdüdiiğilM gt>tirilmiş ve 

mliştereken yaptıkları bazı hırsızlıJı • 
lar hakkında sor~uya çekilmiştir. 

Evvelce Nazımla beraber çalışma ; 
dığında ısrar eden Salim, dün, N'a6IJ1l
la beraber, iki evi soyduğ:.mu itiraf 
etmiştir. Zabıta, bilhassa mu :evhcrat 
hırsızlıkları üzerinde ehemmiyetle 
durmakta ve çalınan mücevhc>rleri 
meydana çıkarmak için gayret sar • 
fotmektedir. 

BİRKAÇ 
SATIRLA 

•• 

•
1 

lknu•kteplt>r bunılnn ıronftl 
~al'lja.mha günleri öğlederl 

sonra tatil edilmiyec<'k, talebe o:rurtı 
konferans gibi je~ lcrle oyata.na.calı
trr 

• 
• kin~tkiinun ayında şrhrimizde 
1 ı5 ev, dört a)lartıman, 8eıd:I 

muhtelif olmak üzere 37 bina )·enldeO 
yapclmış ve 200 bina tamir edilmiştir. 

..._-- ~ - - - - - - - - -wınA •L..WAU-UJUUULLPUFSJL_- -

nm .şlşesl adamakıfır kararmıf, oda· 
nın içinde küçük ıııiyah kelebekler uç 
mıya bq!amıştı .. Bunlar is mi idi, 
yoksa sinek mi? .. Orasını iyice farke 
demedim. Kııpmın birkaç ııııaniye açık 
kalan ve diyafrağmı arasında gözleri 
nlln karanlığa alışan objektifi ancıtk 
bu kadarını tesbit etti. Ve tokinafı 
çektim ... 

Tren vakti yaklaşıyor ... Bunun şe
refine bir lüks lambası yakıldı. Ve 
demindenberi biraz uyur gibi görü -
nen kar~inekl~r de ayaklandı. Ka -
natlandı ... 

Bu yanlışlıktan dolayı oku
yucularımızdan özür dileriz. 
Yanlış basılmış nüshayı mat
baamıza gönderen okuyucula
rımıza ayni nUshanın doğru 

basılnııf ,ekli, bittabi parasız 
olarak takdim edilecektir. 

İzzet, müşteri gibi bir masaya o
turmuş, tam hesabı verdiği sırada 
üzerinden çıkardığı bir ustura ile kı
zın üzerine atılarak boynunu baştan 
başa kesmiştir. Vak'aya derhal poli~ 
el koymuş, !zzet yaka.lanmı,, Adile 
de tedavi eltına ıı.lmmıştır. 

1
- "ı!"suBAT-ı 

PERSEMBE BugÜnkü Hava: YACI$LI 

Bekleme odası .. 
Ecnebi şirketin idaresindeki. tre -

nin bekleme odasi .. 
Herhalde bu bekleme odasına girip 

oturamazdım. Hem ~dlteıünin üzerin
de en tatlı rUyalannı gören ihtiyarı 
11yandırmak, hem yerdeki minderlere 

Ben karasineklerin yalnız gündüz 
dol~tıklannı gece uyuduklıı.rını bi -
lirdim. Halbuki burada sinekten gece 
bile rıı.hat yoktu. İnsan otururken 
mütemadiyen elini, burnunu, ka~mı 
gözünü, yanağını velh~rl açıkta bulu -======-=-======--
nan her parçasını oynatmak mecbu- burası ... 
riyetinde kalıyordu. - Peki nöbetleşe mi uyurlar? .. 

- Bu sinekler! Dedim. - Yoo. galiba hiç uyumazlar ... Son 
- Evet, gariptir, diye cevap ver - ra güldü ve ilave etti: 

di. Buranın sinekleri gece de, gündüz - Bu fırtınada kimi uyku tutar 
de hazır ve nazırdır. Bir garip yer ki. .. 

Şirketi Hayriyenin Boğaza Kal· 
kan Son Vapuru 

Şiirketi Hayriye idaresi, yapılan 
bir çok müracaatler üzerine evvelce 
Köprüden Boğaza 23,45 te olan son 
vapurun hareket saatmi :H,15 yap -

mıştır. 

Bugün hava, sureti umumiyetle 
kapalı ve yağışlı geçecektir. Rüzgar
lar 9imali istikametten şiddetli ese -
cek, Garbi Anadoluda ve Karadeniz 
de fırtına olacaktır. Rüzgar, Şarki 
Anadolu ile Ege mınatkasında vasati 
bir süratıe esecektir. 

Dünkü Hava 
Dün, barometro 776 milimetre, ha 

raret en çok 11, en az 5 santigrat 
olarak kaydedilmiş, rüzgar yıldızdan 

r--~--~---~--~~~----
2 inci ay Gün: 28 Kasım: 96 
1355 Hicri 1353 Rurni 
Zilkade: 29 29 tkincikanun 
Güneş: 7.02 - Öğle: 12,28 
İkinci: 15.18 - Akşam: 17,36 
Yatsı: 19,04 - İmsak: 5,21 

saatte 20 kilometro süratle esmiştir· 
Ha va, öğleden sonra yağışlı geçrllif 

tir. 
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SC>N' ~.Al3ER . 

Kadınlarımızın harpte 
vazifeler 

Suç işlemeyi itiyat 
haline getirenler 

alacakları Bunları cemiyete zararlı olmak
tan kurtarmak için ne yapmalı? Yeni askerlik mükellefi- 1 

yeti kaİıunu martta 
~mutayda görüşülecek 

KÜÇÜK HARiCİ 

HABERLER 

J aponyada eski kabine _ 
nin hazırladığı askeri 

bütçede bir tadil y apılmasını 
ordu kabul etmiyecektir. 

• • 

Suç işlemeyi itiyat haline getirmiş olan suçluları, cemiyete za
rarlı olmaktan kurtarmak için ne yapmalı? .. 

Son günlerde çoğalan bazı kanlı zabıta vak'aları münasebetile 
bu suali, yeniden sormak zamanı gelmiştir. Bu hususta fikirlerini 
öğrenmek istediğimiz zatlerin cevaplarını yazıyoruz; 

Doktor Fohrettin Kerim ı 

- Suçu itiyat edinmiş olanlar 
hakkında Almanyada alman t ed 
bir, kısırlaştı.nna ameliyesidi.r: ! Siyaset alemi 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden)-

EN Tehlikeli Safha 
• 1 spanya hadisesi, günün en mü 

V on Nörath, 20 şubatta 
Viyanaya gidecektir. 

• • 

T ifoya yakalanan Japon 
Harbiye Nazırın ın ye _ 

rine müfettiş General Sugi 
kama tayin edilmiştir. 

• • 

Ben bu tedbırlere taraftar değıhm. 
Şahst kanaatim şudur: Bir çok de -ı 
falar suç işliyen kimseleri, mahku · 

'diy~ hım nı~elesi olmakta devam 
tir A.r •. Harp şiddetini kaybetmemiş· 

• sıı · ttı il erın bu defa da Almiraya doğ 
ttıılı~rlenıekte oldukları ve Madridin 
t~1, .un~a faaliyetlerine devam et -
&j ~ tı bıldiriliyor. Bütün bunlar, a
letiııllvve:lerin evvela, cümhuriyetçi
daha sa.hı! ile irtibatlarını kesmeyi 
harek s~nra. Madride inhisar edecek 
tıi 00 •• etı bognıayı istihdaf ett ikleri -

Hazırlandığı haberini ilk defa ver -
diğimiz ve bütün memlekette çok 
g"eniş bir alaka ve şükranla karşı -
!anan yeni askerlik mükellefiyeti ka 
nunu projesinin hazırlıkları bitiril -
miş ve proje, Raşvekalcte takdim o 
lunmuştur. Yeni proje, 16 ya.c;mdan 
65 yaşına kadar bütün Türk milleti 
ni seferberlik halinde asker saymak· 
tadır. Eldeki askerlik mükellefiyeti 
kanunu, malum olduğu üzere. "20 
yaşından 45 yaşına kadar her Türk 

L os Angelostan San Fran 
siskoya gitmekte olan 

oir tayyare, San Fransisko 
körfezine düşmüştür. 3 t ay • 
yareci 8 yolcu ölmüştür. 

. miyetlerini bitiroikten sonra da ser-ı 
best bırakmamalı ve bunları. h.lki -
min tayin edeceği müddet zarfında 
açık havalı bir yerde, mecburi çahş
mıya tabi tutmalıdır. 

ıı.Osteriyor, 
C" 

kar llflıhuriyet hükumeti bu akibete 

'var'' ~elmek için tedbir almaktadır. 
&rısıyada h"k• . b .. t 1 ıı:. u umetın ugun yap· 

ır.ı topr 
bııt• antıda her şeyden evvel, nıec 
dü 'il ah~.1 ıı.sker usulünü kabul etmeyi 

' ndu~u b'ld' ·ı · "ed "' ı ırı nıektedır. Bu sa-
J eh"· 
)arak UkuınetJ taze kuvvetler toplı -
~aybe ~ukabil harekete geçecek ve 
lı•a.c kttı&i nıevkileri geri alınıya ça· 

a tır. 
lap · 

d•r 8.tıyada iki taraf ta sonuna ka-
~ Ilı~ 

"" 1• 11.deleye ve kendi davasını 
.J"" "at•· 
•urett 1 surette kazanınıya, ya kat'i 
İki ta 

6 
i<..ybetmiye azmettiği için, 

teye ~afın da sonuna kadar her ça
istifad 8lVurmaları, ve her tedbirden 

e etırıeferi beklenir. 
Vaıensiya L"'k. . . b tada rıu umetının de u s ı • 

bik e:ecburi ahzıasker usulünü tat· 
faaıı etek toplıyacağı yeni ordu ile 

e Yete geçmesi bu tedbirlerdendir. 

ttıarı~ tedbirin delalet ettiği diğer bir 
tıUz ~a Valensiya hükunıetinın, he· 
Oldu;'anevj kuvvetini zayi etmeıniş 

ı:.udur 

1 Vaıensiy.a h"k· t' . d" k"' atıt u uıne ının un u top 
ki ,•sından sonra neşrettiği notada 

~llt lllattrklarına göre, Malaganın sü· 
'- u, ecn b' -""'•lerı e ı devletlerden bazılarının 
tinde e .fazlaca teşriki mesai etnıel e
bifhaı"' •leri gelmiştir. Notaya göre 
takvi Sa ltalya ile A lmanya asilere 
lllaıa ~e kıtal arı göndermiş ve donan 
Nota~lfe ~nlara yardım etmişlerdir. 
~oru ~ bılhassa iki ltalyan kruva -
tiraktıUrı Malagayı boınbardinıana iş 
bt.ırııa ettikleri kaydolunmakta, fakat 
ftı 11 1lı tın tecavüzi bir harekette bu· 

._, adıkıarı anlaşılmaktadır. 
,,Ota b . . 

lıllltını· u çeşit hareketlerin harbı 
tağıtı ıleştirmek tehlikesini doğura
tehd,; Ve bu halin Avrupa sulbünü 
lsl>ltı etırıekte olduğunu ilave ederek 
•iyas Ya Vaziyetinin hala beynelmilel 
tıi Ilı a bakımından tehlike nıahiyeti-

Ulıaf 
ttııYet aza etmekte olduğuna ehem 

1 
vermektedir. 

8Parı . 
''hsa Ya meselesinin beyııelm ıl el 

erkeği askerdir.,, demektedir. 

Yeni projenin eski kanundan ay
rıldığı mühim nokta, daha doğrusu 
milli müdafaamıza kazandırdığı bü
yük kuvvet, Türk kadınlarını da ka
nunun şümulü içine almış olmasıdır. 
Seferberlik halinde 16 yaşındaki mek 
tep çocuğundan 65 yaşına gelmiş ak 
sakallı ihtiyarlara kadar kadın ve er 
kek her Türk milli müdafaa uğurun 
da uhdesine düşen vazifeyi alacak -
tır. Bu hususta kendisile görüştü -
ğüm salahiyet sahibi bir zat bana 
şunları röyledi: 

"- Yeni askerlik mükellefiyeti ka 
nunu, harbe lüzumu olan işleri orga 
nize etmek ve harp halinde üstüne 
vazife alacak insanları işbaşına cel
betmek için hazırlanmıştır. Bugün • 
niln askerlik mükellefiyeti kanunu _ 
nun dışında kalan 16-20 yaşında ÇO· 

cuklarla 45-65 yaşındaki geçkinler 
ve bu yaşlar içindeki kadınlar da ye
ni kanunla fili hizmete çağırılablle
cektir.,. 

Ayni zat, 7 den 70 şe kadar asker 
yaratılmış olan bir milletin böyle 
yaş tahditleri içinde askerlikle mü
kellef kılınmaları nihayet bir kan un 
işidir, dedi. 

KADL,LAR HAN'Gt TEŞKİLATTA 
V AZtFE ALACAK? 

Kadınların askerliği hakkında taf 
sila t rica ettim: 

"- Bu mesele, dedi, şimdi Başve· 
kalette bulunan ve meclisin mart mii 

zakerelerinde herhalde çıkarılaca~ını 
tahmin ettiğim kanun kabul edildik 
ten sonra talimatname ve nizamna • 
melerlc tesbit edilecektir. Kadınların 
ordunun hangi kollarında iş alacak· 
lan ~e hangi kadınların hangi işler 
le mukellef tutulacakları meselesin -
~~ ~enüz ka~'i bir karar alınmış de
g~Idı~ . .Me~ela, evli, çocuklu, iş sahi· 
bı. kımsesız, işçi ve bedenen malul 
kadm.lar arasında harp zamanında 
tahmıl olunacak işler bakımından bir 
tefrik yanılacağı çok tabiidir ... 
Anlaşıldığına göre, kadınlann nıükcl 
lefiyeti daha çok hava hücumlarına 
karşı korunma teşkilatında ve hasta 
nclerimizde ikmal ettirilecektir. 

Bugün olan bir şey varsa, o da ha
zırlanmış olan projenin kadın, erkek 
ayrılığı gözctmek~izin 16- 65 yaşına 
kadar her Türk evladını asker say
masıdır. 

ta,.. Çık bakımından bir tehlike olmak 
~erki b tı~ı henüz iddia olunamaz. 
'afha u tehlike en hAd ve en vahim 
daki sını geçirmektedir. Çünkü ora· --=-.....,==========--
! trıuha · Mısır Hükumet ı' M ı" l letler a.rııa rıp iki tarafla alakadar o-
'vard,tın, alAkalarını azami dereceye Cemiyetine Giriyor 

* 
B ulgaristaııda llıtiman ka 

lmrali adasında kurulan serbest 
hapisane, bu nevi suçlular için en 
münasip yerdir. İleride böyle birka!; 
müessese daha kuruluraa, iş şünıul -
lendirilmiş lur • 

Adliye hekimi ı:nver Koran 
Hıtpisanelerimiz Yslaha. muhtaçtır. 

zasında yeni bir k.omü. 
nist şebekesi yakalanmış, 20 
kişi tevkif edilmiştir. Gabro
vo şehrinde 15 komünistin 
muhakemesine başlanmıştır. 

Hapiı:.aneler, suçluların. ruhi düş - J 

künlüklerinin tedavi edildiği b:: ver 
haline g-etirilmelidir. Suç i1f emeyi itiyat edinen kimsele-

* 
M akedonyadıı ir:mııkların 

AcJ/iye hekimi Salih Haşim Sönmez rin kısır/a§tırılmasına foıaffar ol-
madığını söyliyen doktor Fahretfin 

feyezRn etmesi ihtimali 
baş göstermiştir. 

Kamutayda 
Meteoroloji 

teşkHatı kanunu 
kabul edildi 

- Suçu yaratan ihtirastır. Normal 
insanlarda, ihtiraslar, içtimai hudut· 
Iar dahilinde kaldığı için frenlidir. 
mtitereddi unsurlarda ise, bu fren, 
daima gev§ek kalır. Bundan dolayı. 
herhangi bir mütereddi, mahrumi -
yet telakki ettiği vaziyetten knırtul · 
mak için, mutlaka gayirmeşru vası • 
talara b~vurur. Bunun önüne ~r,
mek, irsi itiyat ve istidatlan yeni 
terbiye uı.ullerine aşılama.kla miim -
kiin olabilir . 

Aşıyı, ıslahhane haline gf'tirilen 
asri hapisane!erden beklemt>liyiz. 

Avukat Haydar Rifat 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden)- - Suçluları yeniden suç i4$lemt:'k -
Meclis, bugün Rafet Camtezin reis· ten kurtarmak için işlerin açılması 
liğinde toplandı, Seyhan mebusu Da- Iiı.zrmdır. Kötülüğü membamdan ku 
marın küçtik traktörlerden alınan rutmalıvız Mesela. her gözüm ~ğrı. 
gümrük resmine dair şifahi süal tak yor diy~n ~dama göz ilacı verilmez. 
riri Damar olmadığı için geri bırakıl İhtimalki, göz ağrısı midesbin. l<a: 
dı. Bundan sonra öğretici ve teknik nmın bozukluğundan da ileri gelcbı
filmler hakkındaki proje ve Çekoslo lir • 
vak ya, Yugoslavya ve Finlandiya ile Ewela midesi, kanl dnzeltilct ek 
aktettiğimiz ticaret muahedelerinin gözlerindt'lki anz:ının tedavisine ra
tasdikine dair olan projelerin ikinci lışmak, şüphe yok, daha k"ı;tırrııc 0

• 

müzakeresi yapıldı ıve kabul edildi. tur • 
Ruznamede bünda.n sonra devlet nıe Suçlular için de ayni şeyi düşün • 
teoroloji işleri umum müdürlüğü teş meliyiz: 
kiliıt ve vazifelerine dair kanun pro· Bir mahkumun tekrar tl"'crar hap
jesi vardı. Projenin hükumet adına se girmesi, <:~ defa iş bul::ı.:oa.ma-
müstacclcn müzakeresi için verilen sından ileri gelir . . 
teklif kabul edildi. Hcrşeydcn evvel iş sahaı;ını ı;cnış-
Umum müdürün Türk olması ve yük letmeliyiz. 
sek tahsil görmüş bulunması meteo Doktor Nôıım Şakir 
roloji istasyonlarından mü~ekkil - Islahhaneler vucüde getirme. 
teşkilat için muvaffakıyetle çalışmış liyiz.. Suç işlemeği itiyat edinenler -
\'C bu yolda eser vücuda getirilmiş den çoğu anadan doğma suçlıı~url.ar. 
bulunmasını şart koşan 5 inci madde Bunların eski Lombro1.o nazarıycgme 
nin müza~ere~i sıra.~ında Rahmi A - göre, gayri mes'ul sayılmaları icap 
pak (Tekırdag) ), ~~z aldı ve umum eder. Ancak biz bu nazariyeye da.y_a. 
mUdürde ar~nan dıgcr vasıfları ye - narak böyle bir hüküm \'eremeyı~: 
rinde buldugunu, yalnız eser rneyda Bence, ıslahhaneler açmak eıı kr.t ı 
na getirmiş olmak kaydinin kanuna 1 tedbirdir Müteaddit su<: isliyen 
değil, hatta. bu ~u~ustaki talimatna l mahkümİar cezalarını bitirdıklen 
meye bile g.ırmcsının muvafık olmad sonra bu ıs;ahhanelerde, ömürlerini 
gı- nı söyledı ve bu fıkranın kaldırıl geçırm· l'd' 

b. t k . d' . e ı ır. 
ması için ır a rır \'er ı. Zıraat en- E 1 . k t'ıştiremivecek 

• • • r t \' enıp <:omı ye J -

cümenı mazbata muharrırı \'aşar. bu !eri ı·"ı·n b l."t'" . erasvon da ken-
k "h' ld • d·- "I ' u lt\.Ü u :ıcn v 

fıkranın ço mu ım 0 ugunu, ıger diliğinden ortadan. kalkacaktır. 
vasıflnrın ancak bu eser meydana R'f t 

r" :. , 

Hapisanelerin, suçhılartn ruhi dü§
künlerinin tedavi edileceği bir >'er 

haline gefüif mesini isfiyen 
Enver Koran 

Merhum 
Sadettin Açar 

lstanbulun Eski Polis 
Müdürü Dün Defnedildi 
İstanbul vilayeti hususı encumen 

azasından, eski polis müdürü Sadet· 
tin Açarın ölümünü dün teessürle 
vermıştik. 

Dün Sadettin Açann cenaze mera 
simi İstanbul valisi ve Belediye Reisı 
Muhittin Üstündağ, belediye azalan 
ve erkanı, yüzlerce dostu hazır bulun 
duğu halde bUyük bir teessür içinde 
yapılmıştır. 

tir. racak bir safha tahaddüs etmiş 

ı· Bu bak 1ke)j d •tndan ispanya harbi en teh 
evre girmiş bulunuyor. 

~mer Rıza DOGRUL 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden) 
Mmr hükumeti, Milletler Cemi~·eti· 
ne girmek hususunda hükumetimi -
zin de milzaheretini istemiştir. 1stek 
burada sempati ile karşılanmıştır. 

ld.kten sonra tamamlana.bileceği • Ceıo avukatı 1 a . . 
ge ı _ Su 'k t ed buna ıstıc=ıdı 
ni bu itibarla bu fıkranın bulunma • ç ı a e m en. .. . 
sı 'lazımgeldiğini bildirdi. Bu mevzu vardrr diyerek bir ada.mı .J1tlrrıyet · 
.. · de Raif Karadeniz, Tahsin ten mahrum etmiye eldeki kanunla. 
uzcrın .. . •. . y lacak ı.cv 

) "z aldılar nmız musaıt değildır. apı · . 
(Aydın so · · 'il.l 

G ı Zeki Soydemir, bu mese- şudur: Zabıtamız, kuvveUı teşK a 
. encı.:1

81·1 mu"dafaavı da alakadar et sahibidir. Bütün suçluları tanır. 

~adettin Açnr hukuk mektebinde 
Dahiliye Vekili ile İstanbul valisinin 
sınıf arkadaşıdır. Mektebi bitirdik . 
ten sonra evvela adliye memuriyet· 
!erinde, sonra merkez memurlukla • 
rında bulunmuştur. Harp zamanında 
Adana ve Haleptc polis müdürlüğü 
etmiştir. 

İnkılap idaresinde Çnnkın mutasar 
rıf vekili, sonra çok mühim bir za -
manda lzmit mutasarrıfı sıfatile bu
lunmuştur . 

YEN i 
Cocuk Ansiklopedisi 

5 inci Cüzü 
Bugün Çıktl 

lcnın mı J • .. 

ti-ini bu itibarla proje i.izerinde has Bunlar, suçlarının dereoesıne gore. 
s:Siy~tlc çalışıldığını söyledi. kısım kısım şiddetli nezaret altı~dn 

Mazbata muharriri Yaşar, bu mües bulundurulmalıdır. Bilhassa .. ha~ıı:m-
. t kn"ık vasıfları dıtha zi,.·ade neden yeni çıkmış olanlar uzcrmde 

sescnın e J • 

arıyacağı cevabını vererek proje, ay ç~k dıkkatlc ve hassas davrruımak 
nen kabul edildi. Meclis. bazı miista· .ıa ... zı .. m=d ... ır=·====ı==-=--==--===-
cel maddeleri görüşmek tizere yann 

da toplanacaktır. -------
Ankarada Kapatılan Otel 

Ankara, ıo (TAN) - Belediye ve 
zabıta emirlerine rlaytt etmlyen 8 

otel valilik cmrile kapat.Jlmıştır. 

Tatovada Tütün Piyasası 
Erbaa, 10 (Tan muhabirinden)

Ta.,ova tütün satışlan fiyatlarında u
mumi ve normal bir yükseliş kayde· 
dilmektedir. Niksar ve Tokatta müba 
yaa, henüz başlamamıştır 

İstanbul polis müdürlüğünde bu -
lunduğu sırada tramvaylardaki gü • 
lünç perdeleri kaldırması, o z~man 
için adeta bir inkılap adımı olmuş· 
tur. Merhum Sadettin bunu hiçbir 
taraftan emir almadan, sırf perdeyi 
manasız ve çirkin bulduğu için yap· 
mıstır. 

Sadettin Açar, kendini herkes0 

sevdirmiş, dürüst ve kıymetli bir in
sandı. Beklenmez bir yaşta ölilmü 
kendisini tanıvanlan çok müteessiı 
etmiştir. Ailt:'sine ve dostlanna tazi
yclerimizı t<'krar ederiz. 

Portakal Babında dır. 
Varan ild .•• Ilelki üç te ola~ık 

l.iıkin bir portakal iı:in üç bent yaz: 
mak Ç<1k mudur? nen sırasma t;ürc 
Juyar \'e balkabağı gibi JlOrtakalm 
pabucuna erif:jemiyccek nıahsulfıt 

ha.k1iında bile yazı yazmışımdır. o. 
nun iç.in portakal hakkında çene 
!;llhna~ ı keş görmem • 

}~fendim, şeh·ynmız ~'11 idi: 
IUeınleketiıniz bir portakal bahçfl. 

sidir. I..ii.kin galiba annuduıı i:ri ini 
nJ ılar yediği gibi ı)()rtakalın t;tlısı
nı da ılayılar JİJ or, biz yi~·eıniyoruz. 
Önüme gelen J"e.rden f)()rtakal aldım. 
Alanya dediler, \'erdiler. 1"inlhe c!c-

1 
diler, \'erdiln, HörtyoJ drdiler, ,·er • 
ılil"r• Mersin decli!er~ \'erdiler 1ı;Ie • 

' rinde: · 

1 - Eh! Şu porta!ml da tatlı fmis' 
diyerek bir ~emiş yemek na İJl olm~: 
dı 

O kadar hi7.ar oldum 'ki l>f'nı1i ma. 
na\'mulan hana tntlı portnknl lmlma
·"'1111 rfoa ettim. Bulamadı erenler! 
n.an~ (lstanhul ~fendi i) operetinde
kı gıhi dn\'ııl zunın ile: 

.- RuJamnaadık ! arı..,smı sö~·Ie • 
nnye çıkacağız.. l\imlrr? Alıcılar \'e 
satu·ıln r hep hirlikte .. 

hie hu cln\'a peşinde kosarken 
~olumuz (Hal) e <liiştii, Ha~·di bura
sı J'emişin harman oldu~ı yerdir 
Rir kere de a~rınızm tadını burada~ 
ttfalını dedik Ye g-:ı?.eteci olduğumuzu 
s(i~ Jiyerf'ı'k ıwrfakal i tedik. En tat
lı portakal satan Iıir diilikfrn giister
ıliler \'e oradan : 

- Şrker n:ı..,ıl, öyll' ! t.arifi;\·!e bir 
sandık Alanya portakalı nldik 

Portakallan f'\"l' giinderıliın .• Ken • 
dim ak';'am ~:tti~im z:ıman fW haHn
mn çrhrt>slıule bir umumi bunısma 
ı;ürdüm .. Sebebini sordum. Gönd~r 
uiğim "ı-el\ı•r ~ibi, ııortakallarda.ı; 
bir tane sundular. l"ı><lim \"e ••• 0 hız. 
la ertesi giinü bu :.ütunlarda neden 
hize tath portakal ~cm~ i haram et. 
tiler di) e Lıir \ 'R\ eylft kopardım 

Aradan hiraz 7.amnn ~e~ti. Beni 
idareden <:ağırdılar '(' bir mektup 
~östf'rdiler, Hu ınt>ktup ııorta.kalla • 

1 rırı ek ilijtj hakkında ) a7,ıJığrm rna.. 
kale) e 'karsı Alan~ adakl portakal 
tikr.arlanııdnn bil'iııin cc\ ahı idi. Bu 
ct•vaııtn kısnwn bana hak ver~yor, 
(herkes malını tatlıılır diye s:ıtar. 
Bakalım o mal Aııtal) anın mı idi!.) 
diye de kısmen lıaksrz çıkarmn·a 
çalısı) ordu. • 

l'1ek1uhun en tatlı tardı (<laha 
do~nısu en t:'k<;i tarafı) birlikte ı.ra~ 
teye lıir sandık ta portakal g-elmis ol
ması idi. Ve son hir tm·si) c olarak 
ta (hakiki Alanya portakalını yeyi
niz \"f' :.onra yazınız) diyordu. 

Yeclilt porhtkallan ! 
~imdi size bir ufak fıkra: 
Rekta ... inin hiri i bir ) az ı:ecesl n. 

)"ltrke11 en.,.esini acı acı ı'ırnn bir t:th 
takurusıınu lmranlıkta·• t ııtmn5 •. Mii
bal"(lı!i hay\'an na:1.iktfr de .. Hiç ta~;
lie ~elmrz. llemf'n Pzihniş. Hektnşi de 
'karanlıkta f'linde f'Zİll'n seyin ne Ol· 
cluihınu anlamak için lmklamıco \ 'fl 

maktuliin hih·i) etini hemen ke ... fet -
tikten sonra : 

- Ynralıhi ! drrı'İ<•, şunu hir kere 
ko'ila da Ö\•le yarnt ! 

Ben ılı• Alan~ a portakalını p•dik
ten sorırn: 

- Mühart>k rııfom! eledim. Şunu bir 
krN' ;\'C de iivle ı:önclrr. 

Çiinkii • lfıf arnınmla - hıı hediye-
lik nortakallnr clalıi tatlı dr~ihli. 
ö~ le ise ;:elini7. hlrliJ•te okunıhm: 
- Bulannıruıdı"d Bula.ıuııaadık ! 

Eı:;er sornn olur<-.'\ : 
- Nt> hulamaclınıı:? 

Şimtlilik: 

- T.ıtlı ı)()rtalrnl! c~rnhmı ,·rre 

liın • 
8. FELEK 

:::z 

Hariciye Vekilimiz 
Bugün Hareket Ediyor 

Ankara. 10 <Tan rnuhabirinden)
Hariciye Vekilimiz Doktor Arasın 

Atinaya gitmek üzere kalemi mahsus 
mlidürü Refik Amirle birlikte yarın 
Ankaradan hareket etmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Balkan Konseyi Reisliği 

Bel~at, 10 (TAN) - Balkan pak 
tıstatukosuna göre konseye riyaset 
eden Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
Arasın reislik müddeti dün nihayet 
bulmuştur. Reislik, M. Stoyndinoviçc 
geçmiş bulunmaktadır. 
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Malıkeriıeıercle BU AKŞAM H E L E K Sinemasında GöRECEC'.'atMtZ 

Beyaz perdenin en me,hur erkek yıldızı 

Hakimin imzasını 
taklit eden mübaşir 

sorguya çekildi 
Bankadan para çekmiş 

Ağırceza mahkemesi dün yeni bir sahtekarlık davasına başladı. 
Hadisenin suçlusu Beşiktaş ikinci sulh hukuk mübaşiri Abdullah 
mevkuf olarak salona getirildi. Davanın bir de gayrimevkuf suç
lusu vardı: Beşiktaş ağır sulh ceza mahkemesi katiplerinden Meh
met Fuat oğlu Esat. Kendisine çıkarılan celpnamede mesleki mü
başirlik olarak gösterildiği için mahkemeye gelmemişti. 

lddia şu idi: Mübaşir Abdullah ..---------------
muhtelif zamanlarda Beşiktaş ikinci 
sulh hukuk hakimi Niyazinin imza
sını ve resmi mührü taklit ederek 
mahkeme tarafından Emlak bankası_ 
na yatırılan ahkamı şahsi paralarını 
almıştır. Yine iddiaya göre bu taklit 
işinde de katip Esadın mühim yardı
mı olmuştur. Mübaşir Abdullah ban
kadan bu suretle 1500 lira kadar bir 
para çekmiştir. 

Mahkemenin çağırdığı bir çok şa_ 
hitler de gelmişlerdi. Fakat suçlunun 
birisi gelmediği için muhakeme talik 
ediliyordu. Suçlu Abdullah ayağa kal
karak yüksek sesle: 

.Muhterem hakimler ben altı aydan 
beri mevkuf bulunuyorum. Beş çocu
ğum var. Birisi elli günllıktilr. Birisi 
de öldü. Bunlara yüz gram süt alacak 

bir adamım bile yoktur. Asıl suçlu 

serbest kaldığı halde ben yatıyorum. 

dedi. Reis Refik bu temenniyi şöyle 

karşıladı: 

Hazineyi 
zarara 
sokmuş 
Ağır ceza. mahkenıe!ii dün, 

belediye kadastro memurların
dan Reca.inin sorg11suna haşla
dı. İcldia. şu idi: Recai kadastro 
heyetinin bazı emlake hi('tikleri 
kıymetleri noksan ~iistermf>k 
sureti~ le hazineyi ve bf>lediyeyi 
za.r-.ı.rlandrrmıştır. Bunu 3 nl'nr
ken de r~mi evrakı imha et -
miştir • 

1'lahkC'tne bu suretle krynı~t
leri indirilen emlakin eski kıy. 
metlerinin ne olıluflıınıı ve hu 
)iİ7.<:len çıkan zuarm miktarını 
öğrenmek için muha.kı>me:vl ta
lik etti ' 

Hem suçlu 
Hem güçlü 
Bır bayan 

Yakalandıktan Sonra 
Rüşvet Vermek 

istemiş 
Polis dün geç vakit meşhut suçlar 

müddeiumwniliğine Şevkiye ve Ze
kiye adlı iki suçlu getirdi. Bunların i
kisi de Karagümrükte oturuyorlar. 
mış. Şevkiye Hacerin kapısının önüne 
giderek oradan Zekiyeye hakaret et
miş, bağırmış, çağırmış. 

Hadise yerine gelen polis Şerif 

kendisini karakola götürmek istemiş, 
I Şevkiye kaçmış, ayni zamanda da yay 

gara kopararak bütün mahalleyi ba

şına toplanmış.Polis, iki jandarmanın 
yardımını temin ettikten sonra Şev _ 
kiyeyi bin müşkülatla yakalayabil

miştir. Şevkiye yakalandıktan sonra 
da polise: 

- Sana iki lira riişvet versem beni 

bal gibi bırakırsın, demiş ve sövmüş. 

tür. 
Meşhut suçlara bakan a,liye dör • 

düncü ceza mahkemesi Şevkiye hak -

kmdaki kararını bugün bildirecektir . 

GENÇ KIZA 
LAF ATAN 
ÜÇ GENÇ 

Nurten isminde on beş yaşında bir 

kız, dün mektepten çıktıktan sonra 

Niyazi, Hakkı, Na.sır isminde üç genç 

SA~~ 130"Y'":ER 
SİNEMANIN 

-- BAŞLICA 
TANIDIGI ve TANITTIGI en GÜZEL ve 
ŞAHESERLERDEN B1Rt OLAN 

Filmde DIMITRt KOLSOf 

ANGHAY 
filmde arkadaşı: LORETT A YOUNG'dır. 

rolünde sinema hayatının en 
mükemmel rolünü yaratmış· 

tır. ŞALR BOYER'in bu 

Ayrıca: Zengin Para.mount dünya haberleri - Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 40868 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

EN BÜYÜK 
HEYECAN 

AŞK VE 
FiLMi 

Halk Kahramanlaiı 
1 DEFA DEGlL 10 DEFA GöRMEK lSTtYECEGtNtZ ŞAHESERİN ŞAHESER! 

YARIN G E c E İM!:.:~~ muzo~:::::i:r~ 
9 NCU SENFONİDEN sonra yine bütün lstanbulun koşacağı film 

4 ilr.~il Aşk 
O, kocası için katil oldu Kızının saadeti için mahkUm oldu, 
aşk ve şeref için azap çekti, fakat her ikisine de yetişemedi · 
HlÇ B!R KADIN bu kadar hissi macera yaşamamrştır. Bu 
kadar fevkalade bir aşk macerası görülmemiştir. 

Bir genç ve güzel kadının 
KAY FRANCIS 

4 ncü aşkı hakiki aşkı ~ıdır? 
Fransızca 

Yarın akşam TÜRK sinemasında 
Biletlerinizi evvelden alınız. 

DRAM KISMJ 
ŞEHiR TiYATROSU ll/lil/111111 11 1 11'~ 

8:0.:~ş;:ı i!Jı 1111..111 

• BU ok9am SARAY ıinemoaının 
aAHAR TEMIZUCI j :11111111 Vasi salonu, altın sesli ve dünyanın büyük muganniyesl 

KOLTUKLAR: 50, 40 Kuruş 

- Oğlum, bunları anlamak için 
muhakeme yapmak lazımdır. Esad1 
çağıralım da o vakit söylersin. 

=====-========= kendisini takip etmişler, laf atmışlar. 
ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

Bu akşam 
20,30 da 

AŞK MEKTEBi 
Yazan: Yusuf Ziya 

Beste: M. Sabahattin 

-GRACE MOORE'uıl" 
Bu sene göreceğimiz yegane ve son temsili 

Heladan Kurşun 

Fakat Aşırdı, 

Kaçırama dan Tutuldu 
Bilal oğlu Izzet isminde birisi dün 

Üç ipek 
Hırsızı 

Tevkif edildi 
öğle üzeri Agopyan hanına gitmiş, Bursa teshilat ambarına ait bir 

apdesthaneye girmiş ve çıktıktan son motör pazar günü Mudanya.dan Istan

ra merdivenleri koşa koşa inmeğe bula ipekli kumaş yükü ile hareket et 

başlamış. Izzetin telaşı orada bulu- miştir. Motör limana geldikten sonra 

nan polisin nazan dikkatini celbet - tayfasından Şerafeddin içinde 48 ve 
miş ve kendisini yakalamıştır. 

Izzetin üstil aranınca belinde kur

şundan bir kuşak bulunmuştur. Izzet 

apdesthanenin kurşununu keserek bu 

suretle dışarı kaçıyormuş. Sultanah
met il<;üncü ceza hakimi lzzeti tevkif 

etmiştir. 

Rü,vet Vermİf 
GWlil isminde bir kadın memura 

rilşvet verdiği için dün müddeiumu
milik tarafından evrakile beraber bi
rinci istintak hakimliğine verilmiştir. 

49 metre uzunluğunda iki top ipekli 

kumaş bu1unan bir paketi aşırmış ve 
arkadaşı Tahsine vermiştir. Tahsin 

de Ismaille beraber kumaşları Balat

ta paçavracı Nesime götürmüş ve 

4.4,5 liraya satmıştır. Kumaşın asıl 

kıymeti 112 lira imiş. Polis dün bu 
üç arkadaşla beraber kumaşı alan 
Nesimi suçlu olarak yakalamış ve 
müddeiumumiliğe getirmiştir. Bun -
lardan üçU hakkında tevkif kararı 
verildi. Yalnız Ismailin muhakemesi 
serbest olarak devam edecektir. 

Köyün yanında engin dışbudak ağaçları arasında 
bir yuvaya benziyen tek odalı evine gittik. 

Dışından şöyle böyle bir köy evine benziyen bu 
odaya girdiğimiz vakit hayret içinde kaldık. 

Nurten kendilerine meşhut suçlar ka

nununu hatırlatmış, polise şikayet e
deceğini söylemiş olduğu halde, bu 
gençler takipte ve laf atmakta devam 

etmişler ve böylece Nurtenin mahal

lesine kadar sokulmuşlar. Nurtenin 

babası da bu tecavüzleri görmüş ve 

derhal polise haber vererek gençleri 

yakalatmıştır. Sultanahmet sulh ü
çi.incü ceza mahkemesi bu gençler 
hakkındaki kararını verecektir. 

rı ııııııııııll'll ~~· 

l! \ 1\\...111\ 
1ııli\1 

1111111111\ il 

Kongreye Davet 
Eytip Fakirleri Koruma Derneğin

den: 
7. 3. 937 pazar günü saat 14 te der. 

neğirnizin yıllık kongresi Eyüp ilçe!'.; 
Parti binasında yapılacağ.rndan kayıt
lr üyelerin gelmeleri rica olunur. 

~ . ' 
Bağdad BUlbUIU 

Türkçe sözlü - Şark Musikisi 
MONIRE MEHDlYE - AHMED ALLAM 

• , ......................................... , 
MARTHA EGGERTH'in yarattığı en son film 

Bülbüller Öterken 
Saha ne Melodi 
Fransızca sözlü şaheserinin ilk iraesi şerefine verilecek GA· 
LA MÜSAMERESiNE dar gelecektir. 
llaveten: FOX JURNAL; son dünya haberleri. , _____________________________ ,~----- Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

dim. 
Birdenbire şaşırdım. 
- Anlıyamadım, Feriha Hanım. dedim, kimden 

bahsediyorsunuz? 
- Onu da anlamadınız mı? Bu hayret daha kapıdan girerken üzerine bastığı

mız paspası görmekle başladı. Bir köy evinde pas
pas göreceğimizi kim aklından geçirirdi. Kapının 
yanında duvarda bir de (bambodan) bir elbise asa -
cağı gözüme ilişti. 

Eser; haıtrlıyan: 

[HAKtKI İNKILAP 
-20-

RO~'.IANI] 
Mahmud Afillô AYKUT 

Çıldıracağım.. Onu, bu kadar sinirli, bu kadat 
hırçın görmemiştim: 

- Ciddi söylüyorum, dedi, bana inanınız. Ve be· 
ni aydınlatınız. 

1 
Emin Efendi zevk sahibi bir adam. 

• Odanın ortasında dört köşe bir masa, üzerinde 
beyaz örtü ve beyaz yemek tabakları duvarlarda 
kırmızı beyaz kurdelelerle süslenmiş büyük başbu
ğun resmi. Ve birkaç eski levha. Köşede bir ayna 
konsol, üzerinde bir saat. 

Feriha Hanım ve Seniha adeta şaşırmışlar, biri
;})irlerine ba kryorlardı. 

Sofradaki tabakların üzerinde çiçek şeklinde 
süslenmiş peçeteler, ve tertemiz çatallar, bıçaklar 
vardı. Doğrusu bu kadarını ben de tahmin etmiyor. 
dum. 
Dağlar arkasında, ormanlar içinde bu hücra köy 

evinde bir kasaba evinden fazla rahatlıkla yemek ye
dik. Yanımdaki iki genç kız da ilk defa duydukları 
sıkılganlığı tamamile bırakmışlar. Büyük bir iştiha 
ve derin bir neşe içinde yemek yediler. 

Bizi çeşme başına kadar selametliyen köylülere 
ve bilhassa köy katibi Emin Efendiye teşekkür ede· 
rek uzaklaştık. 

Feriha Hanım ve Seniha. bu seyahatten o kadar 
memnun oldular ki daha şimdiden bütün Anadoluyu 
böylece dolaşabileceklerini söylüyorlar .. 

Köyden çıktığımız zaman öğleyi geçmişti. 
Şimdi Yörük köyüne gidiyoruz. 
Tahta köprüler geçtik, suları çekilmiş dereler aş_ 

· ba r tırmandık. Artık araba-

mızı çeken öküzler solumıya başladılar. Iki genç kız 
hayvanlara acıdıkları için yere indiler. Yammsıra 
yürüyorlar. Fakat çok geçmeden Seniha yorgun
luktan bahsederek tekrar arabaya atladı. 

Feriha Hanıma sordum: 
- Ya siz, yorulmadınız mı? 
Başını salladı: 

- Hayır. 

- Yüriiyeceksiniz demek? 
Yüzüme baktı. 
- Yanınızda bulunmamdan sıkılıyorsanız geri 

kalaitm. 
Genç kızın bakışlarında o insana hiçliğini, kıymet. 

sizliğini anlatan ağır istihza vardı. Kafasının içine, 
kalbinin derinliğine girmek imkanı olmryan bu kız 
bir muamma idi. 

Ne cevap verecektim. 
Düşündüm, fakat sustum. 
Ve bu sükfıtum daha iyi oldu. 
Çünkü benden cevap alamıyan genç kız biraz 

sonra dedi ki: 
- Çok şükür, bu sefer yürümek için yanınıza 

başkalarını çağırmak lüzumunu hissetmediniz? 
Kafamın içinde bir şimşek çaktı. 
Damarlarımdaki kanımın başıma doğru yüksel

diğini hissettim. Feriha Hanım ne demek istiyordu! 
!çimdeki şüphe bir anda çözülUverdi. 

(Ecevid) e gelirken bir yıldızlı gece bana yürüme
yi teklif etmişti. Ve ben bilmiyorum ne gibi bir dü. 
şUnce ile ağabeyimle babasını da yürüıneğe davet 
etmiştim. O gecenin bütün tafsilatı zihnimde can
lanıyor. Hatta ben onları davet edince Feriha Ranı
mın sinirlenmiş gibi birkaç adım ilerlediğini pek 
iyi hatırlıyorum. 

Demek o gece bilmiyerek büyük bir mankafalık et 
. mişim. 

Benim bönlliğümü ne zaman sonra ve ne zarif bir 
şekilde anlatıyordu. Ah bu muammalı genç kız ruh
ları. lşletmek, çözmek için o kadar uğraştığım halde 
muvaffak olamadığım bu esrarengiz gönül bir an 
içinde ve ummadığım bir zamanda bir göz kırpışı 
gibi açılıp kapanarak içindeki sırrı verivermişti. 

Artık düşündüklerimi, duyduklarımı ona söyliye
bilecektim. 

Biraz sokuldum ve dedim ki: 
- Müsaade eder misiniz, bunun münakasasını 

daha müsait, daha başbaşa kaldığımız bir za~ana 
bırakalım. 

Başını arkaya. çevirdi. 
Araba pek geride kalmıştı. 
- Hayır, dedi, konuşulması tazım bir mesele var. 

Eğer milli bir vazife ~kı beni buralara kadar gel
miye mecbur etmeseydı, zayıf ruhlu akraba kızla
rının gizli, aşikar hakaretlerine tahammül edemez-

Hiç cevap vermeden elindeki çantayı açtr. Karış· 
tırdı. Bulduğu bir küçük defterden kopmuş kağıdı 
bana uzattı: 

- Buyurun öyleyse! 
- Nedir bunlar? 
- Okuyunca anlıyacaksmız. Yalnız rica ederim. 

kimseye bahsetmeyiniz. Hayatımda ilk defa bir k&• 
bahat işliyerek bunu elde ettim. 

Genç kızın elime tutuşturduğu bükülü defter ka
ğıdını açtım. Ve ilk bakışta her şeyi anladım. Bll 
yazılar Senihanm yazısı idi. 

Göz gezdirdim; Seniha ince kalemle şöyle yazı

yor: 
"Dün Seyfi ağabeyimden telgraf aldık. Istanbul

dan beraber kaçtıkları bir binbaşı ailesiyle beraber 
bize geleceklermiş. Onu bekliyorum. 

"Sabah erken uyandım. Nefise ablamla beraber 
yukarıki iki odayı misafirlere hazırladık. Oğleyiı1 
Kıyık tepesine gidip misafirleri karşdıyacağız. Af!a• 
beyimi çok göreceğim gelmiş. DUn gec' rüyama gir
di. 

"Geldiler .. Ağaıbey!mi görür görmez eskisi gibi 
kucağına atılacaktım. Fakat utandım. Yabancılar

dan mı? Hayır .. Fakat bilmem neden? Ağabeyinıirı 
yanında gelen binbaşının annesiyle kızını gözüm tut
madı. Feriha şık değil amma, güzel bir kız. Canıı 

yakın bir kız. Çabuk anlaştık. (Arkası varı 
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K an unların tatbik ve icrası 

tarzından, bir emniyetsiz
lik hissetmekte idiyseniz, şimdiye 
kadar salahiyettar olanlardan sual 
ve istizah hakkınıza imkan bıra
kılmadı mı? 

Çok rica ederim, burada sözle
rimizi gaz~te sayfalarına geçirmi
yeceğiz. Harice de çalım satacak 
değilir. Hele kelime ve mantık o
yunlarına hiç mahal yok. Zaten 
ben böyle şeylerle kafamı yora
mam, ~arbin en tehlikeli günlenni 
yaşadıgı.mız halde, Harbiye Nazı. 
rr aleyhınde, yapılan o mahut is
tizah vesilesiyle mücerret, dev
let ?toritesini yıkmak için reva gör 
düğünüz o, pek çirkin tarizler, hll
curnlar, bütün medeni dünya ha
yatında şahsi emniyet ve hürriyet 
mefhumunun çok üstünde bir ha
yatı hürriyet ve emniyet içinde 
bulunduğunuzu is bat etmedi mi? 

Matbuat hürriyetinden bahsedi
yorsunuz, idarei örfiyenin mevcut 

· olmasına rağmen size mensup ga
zetelerin, örfi divanıharp kararla
rına karşı, adeta açtığı o, isyan 
bayrağı neydi? 

Bununla beraber bu noktada 
hakkınızı teslim etmemek müm-
kün olmuyor: · 

:Mademki örfi idare ve divanı
harp, hususi bir kanun ile haiz ol
duğu kudret ve salahiyeti istimal 
edemiyor, "Tahdişi ezhanı,, 
mucip gördüğü makalelerden do
layı gazete tatil etmek yolunu bu
lamıyarak kapatılan bir gazete, 
hemen ertesi gün, ayni eleman ile 
ve başka bir isimle, yine çıkıyor .. 
O halde, verdiği bir kararı haki
katte icradan acze düşen bir mü
essese için ben de bir mevcudiyet 
sebebi mülahaza etmiyorum. Si
yasi mücrimlerin afleri meselesi
ne gelince, bunu geniş bir zihni
yetle her vakit tetkike amadeyiz . 

•ı ki taraftan hazır bulunan 
diğer mebuslar da, bu ba

hisler üzerinde lakırdıya karışa
rak birçok şeyler söylediler. Mü
zakere bu vadide sükun ve itidal 
ile cereyan ediyor ve iki tarafın bu 
noktalar üzerinde olrlıı~ı:o ~Ü:so.lL 

dınr kavramakla beraber anlama. 
nuş gibi göründü ve kendisinden 
meramını açıkça izah etmesini is
tedi. l4'akat Hoca Sabri araya gir
di: 
Yukarıda işaret ettiğim sıkıntı

lı hal ve tavriyle muhalifler için 

H 
oca, bütün emellerinin, ha
yallerinin, kavgalarının ga

yesi olan bu yüksek makama, bu 
kadar çabuk kavuşab!leceğini ümit 
etmediği için birdenbıre şaşırdı, se
vincini içinde saklamıya çalışarak 
bir şey söyliyemedi. 

Talat, bu sefer Zöhraba döndü, 
"korkma, bu müzakerede sana da. 

bir şey çıkarırız" dcd~. . , . 
Müzakerenin bu bırincı gunlin-

de ve ilk safh~ında, içtimaa da
hil olan arkadaşlarının ve hususiy
fo fırkanın sarih bir fikir ve müta
leasmı almıvarak Talat merhumun 
sağa ve sol~ böyle vaitlerde b~l~n
ması ciddi değildi. O, kendısıne 
has bir zeka ile muhalülerin bütün 
kalplerini deşip söyletmek arzu
sunda bulunuyordu. , . . 

Nitekim Sabri Hoca, kendısını 

nesesi kırıldı. Her halde bu ne
za;elin kendisine münasip görül
mesini şahsı hakkında bir hakaret 
gibi telakki ettiği anlaşılıyordu. 

Beşiktaşta Ortabahçe caddesinde 
5 numarada S. Necatiye: 

"- Türk Hava Kuşu mi.i":>scscle
rine yalnız orta mektep ve lise me· 
zunları ile üniversiteliler kaydcdH
mektedir. Mektebin talimatnamesi
ne göre, ilk mektep mezunlarının -
yaşı büyük dahi olsa - kayit ve ka · 
bulü imkansızdır. Ancak, yarım bı
ra ktrğınız orta tahsili tamamlar ve 
tasdikname c:ilırsanız 331 doğumlu 
bir şehir çocuğu bulunmanız itibari
le tercih edileceğiniz muhakkaktır." 

• 1, Bekliyoı 
İstanbul Aksaray, Hekimoğlu Ali

paşa caddesinde Hulusi Ot.lene: 
"- Bu kadar bedbin olmıya mahal 

yoktur. Askere gitmeniz dolayısiy
le yerinize alınan adamın çıkarılma
sı hakikaten bir haksızlık olur. An
cak, arzu ederse, evvelce çalıştığınız 
müessesenin direktörü size san'atini
ze uygun bir iş bulabilir. Maamafih, 
hususi, resmi diğer müesseselere de 
mektupla müracaat ediniz. Bize öy
le geliyor ki, henüz, hususi atelyeler
de bir iş aramış değilsiniz. Bir defa 
da bu yoldan yürüyünüz." 

• 
Takdim Meıelesi 

8 Sara! imzasile benden takdim 
işini soran okuyucuma: 

"-Takdim meselesi, hakikaten 
içtimai hayatta mühimdir. Takdim 
formülleri, size biraz eski gibi görü
nüyorsa da onları tatbik etmeniz. 
her. yerde olduğu gibi, sizi mahcup 
vazıyete düşürmez. 

Tanışırken "Müşeref oldum,, cüm
lesini kullanmak istemcdiiTinız anlaşı-

"' lıyor. Bunu, pek eski buluyorsunuz. 
l<'akat yaşlı ve şayanı hürmet bir ka
dına takdim edildiğiniz zaman, "mü
şeref oldum., sözünü kullanmanız 

eskiliğine ra~men, yerinde bir neza
ket ifade eder. Eğer, takdim edildi· 
ğiniz kimse yaş ve seviyecc size denk 
bir erkek ise, "müşerref oldum,, ye
rine ''memnun oldum,, demek te ca
izdir. "Çok sevindim., diyenler de 
oluyor. Fakat bu, muaşeret adabı ka
idelerine göre, biraz hafif bir söz
dür. 

Davette kadeh kaldırmak işini de 
.soruyorsun uz. Anlatayım: 

Toplantının birinci ve başta gelen 
davetlisi sizseniz, yemek masasmda 
kadehi siz kaldırır, bütün arkadaşla. 
nnızı ev sahibinin sıhhati yahut sof. 
rasının neşesi için içmiye davet e -
dersiniz. Aksi takdirde, bu vazifeyi 
toplantının sayılan birinci davetlisi _ 
ne bırakmak zaruridir. Şu kadar var 
ki, davetine icabet ettiğiniz yer, ilk 
defa gittiğiniz bir toplantı ve siz de 
ev sahibinin masada sağına aldığı 
bayan iseniz, ilk kadehi kaldırmak 

vazifesi yine size düşer. Maamafih, 
sofrada sizden yaşlılar ve sayılmıya 
layık olanlar mevcutsa, onların iç
mesini beklemeniz bir nezaket bor
cudur. 

Evinizde hazırhyacağmız toplantı. 
ya iştirak eden misafirler sıkılgansa, 
kadehler doldurulduktan sonra, on -
misafirlerizin şerefine içebilirsiniz.,, 
ları neşelendirmek ve meclise ısm -
dırmak için bizzat ilk kadehi kaldırıp 

Prosper Merimec'ııin 1S68 de raz. 
dı~ "Aleksandr Pu~lün,, esrri her • 

k~çe malfunchır . 

"Boris Godunov,, \'e ''İ\'~en Onl • 

e~in., in diinya edebiyatında hırak. 

tığ"J iz, çok derindir. G0<lıuıovun tesi. 
ri, bugün dahi bakicl!r. 

lUcsela lleisler, Puı:kin'in dramının 

bir ne\'i <le,·amı tela.t~ki edilebiJf"cel< 

olan ''Godıınoy'un çocuJilan,. dramı. 

m Alman;\·:tda 1923 sen~inde nt'ı;rrt. 
mi!jtir. Tanınmış Çek muharriri Pfle. 
~er, "Pan \'i";inski., es<'rini, "İYgen 
Onir~in,, in t~iri altında yazmıştır. 

Puşkinin nesirdeki üslübu da, bll· 
ha!'!sa fransız erlebiyatı iizermcle çdk 
bii;\'ill< t<'Sirler lcrn etmistir. Pros • 
prr Mcrinıee, l\laup:-ssant, ~larct>I 

Pre,•ost gibi hir <;-ok bii~ ük muhar
rirler. bu <ilı>hh:u iislfıhtın ka\'Tn;l'ICI 

tesiri altmcla lialmııo;lanl ır . 

Gümrük Komisyoncularının 
Dün imtihanları Yapıldı 

Gümrük komisyonculuğu ve maiyet 
memurluğuna talip olan elli kişinin 

dün gümrüklerde imtihanl:ırı yapıl • 

mıştır. İmtihan evrakları idare ~:~:-&
tından tetkik edilerek Ank ıra va gön. 

derilecek ve Vekaletin de tasdikinden 

soııra kazananlar belli olacaktır. 

Yeni Gümrük Kimyahanesi 

Gümrük idaresi Çinili Rıhtım ha. 

nındaki yeni bin;:ısının dördUncü katı

na modern bir kimyalı~ne tesis et. 

mektedir. Yakında hazırJarmas• bite. 

cek olan bu kimyahanedc her nevi 
ma.ddelerin tahlili kabil olacaktır. 

Gümrükler İdaresi bunun için Av
rupadan son sistem makineler getirt
miştir. 
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General 
Ali Hıkmet 
Çekdmiyo~ 

lzmirin milli küme namzetlerinden ve son hafta Göztepeyi mağlup 
eden Altay takımı 

Balıkesir, (Hususi) - Tan. 
da: Türk Spor Kurumu Genel 
Raşkam Ali Hikmet A~·erde . 
min istifası etrafmcla çıkan ~a
~ iya~ı g<)rtin<'f' der\ıal lmrııda 
teda,·i altındı.· hnlnnan c1eğı·rli 

ha,kanı ziraret etti.m. KPndi • 
lerind~n hu istif:ı me.,;d~sini 

sorunca bana sadeee: 

- Bu sayiad:ın hk haberim 
~oktur, c~\:al>mı v~r;liler. izmirde spor 

klüplerinin sayısı 

azaltılacak mı? 

Bu suretle haberin ff.kzibiıw 
kfı.fi bir e<':rnp gör<liiğiimılen 
spor işlerine tı.ımas et tnl'k ıstc
dinı. 

Ankarnda ba.5h,ran kJiipJ,.rin 
birleşmesi etrafın~h h"ııi tcmir 
etmelt>rhıi rica ettiğim ~enc·ral: 

- Şimdilik istirııh:ıt ve teda
'\"İ altında bulunuyorum. Anim 

rada vekilim bu i~lcrle nıc~~ı:I 
otmaktaclrr, dedi. 

Futbol bu fikre • 
aJanı İzmir 

taraftar olduğunu söylüyor 

TA.."' - Gen .. r:ıl (ı\Ii Hik 
mt.-t) in istir;ıh::ı.t srr·ıJa rrndn hi. 
Jt> spor ne-:;ri:) ttt•ıntr.ı ta4ip f't
mcsini mnmnımiyetfe kar~rlar 
ve kendisine adl şlfalar llil<'riz. 

An.karadaki klüplerin ikiye indirilerek daha kuvvetlendirileceO-i b 

Yunan Pehlivanları 
HerTarafta Rağbette 

haberi İzmirde akisler yapmıya başlamıştır. İzmir klüpleri iki isim 

ve renk altında birleşerek milli küme maçlarına kuvvetli takım

larla girmeyi mülayim görmektedirler. Atina, 10 (Hususi) - Maks Ziv
Ieri yenen Yunanlı Cim Atlas, bu a
yın on dördünde Fransız şampiyonu 
Hanri Degklan ile güreşecektir. Bu 
güreşe şimdiden ehemmiyet veril
miştir. 

İzmirde çıkan "Anadolu,. gazetesi İzmir Futbol Ajanı Adnanın 

bn husustaki beyanatım neşrediyonız. Ajarim sözlerini "Anado

lu,, refikimizden aynen alıyoruz: 

"- Benim knnaatime ~üre İz -ı 
tnir<Je hakikaten ık.lüp denecek tf>li 
klüı• mevcut değildir. 
Tam teşkllatlı, biribirlne rakip o. 

labilecek vaziyette ve yenibaştruı iki 

klübün vücuda getirilmesi, her halde 
l! "'mleket gençlerinin hakiki spor 
kl..ı.bü çatıları altında çalışabilmeleri 

ne medar olabilecektir 
1Kt NOKSAN 

Fakat bu iki klübü kurarken bun
ların bütün tesisat ve spor techizat -
lannı baştan hesaplamak icap eder. 
M:evcmt klüplerin de bütün eksiklik
leri ve (yok) denilecek şekilde kal
malarına amil ola.n, bilhassa bu iki 
noktanın eksikliğidir. 

İki klübün yeni baştan kurulması 
lazmıdrr. Üçüncü ve dördüncüye ise, 
bugünkü maddi şartlar altında im -
kan yoktur, kanaatindeyim. 

İDEAL KLÜP 
neride -bu ideal iki klüp kurulduktan 
sonra ve bu anaların yavruları o~a -
cak yuvalar da bunlara bağlanıi~ktan 
gonra eğer ihtiyaç olursa bir ü~üncil 
ve dördüncüsünün kurulmasına doğru 
gitmelidir • 

Bugün partinin yapmış olduğu 

yardımla ve partfain kuvvetlı otori
tesini kullanmak şartiyle bu iki klü
bün tesLc:;i. zannedildiği kadar zor bir 
iş değişdir. Tatbikatına gec;erken nef 
si lzınirde bu klüplerin merkezleri ol· 
mak üzere Karat~ta yamk kutu fab
rikası arsası üzerine birinci, ayrıca 
'.Atlısproun yanında kapalı salon in
şası düşünülen arsa üzerinde de ikin
ci klübün jimnastik salonu yapma.. 

hdır . 
BESLEME !Şt 

Bundan sonra. kuvvetli bir kütle 
haline gelecek olan bu iki sosyeteyi 
birkaç resmi müesseseye de daya -
ma6: ve buralardan bunları besle -
mek mümkün olacaktır. 

Bu iki ideal klilbün, senelik biitçe. 
leri, yaptığım hesaba göre asgari be 
şer bin lira olacaktır. Atleti?.m, fut
bol, bisiklet, denizcilik, güreş, atıcılık 
şubeleri olmak üzere bu her iki klüp. 
yeni baştan bu altı spor subesiyle 
meşgul olmalıdırlar. 

Fikrimce, muhitimizde kolay bir 
~ekilde pratike edilebilecek spor şu -
heleri de bunlardır. 
tSTA:-.lBUL G!Bt 

Bu fikir, tahakkuk 'ettiği takdirde 
pek eskiden esaslı bir şekilde kurul . 
muş !stanbul klüplerine ve şimdi df' 
büyük yardımlar yapılmakta olan An 
kara klüplerine yaklaşmak ve rın • 

Bayram Maçlannın 
kur' alan çekildi 

Fenerbahçe ile Güneş, Galatasaray 
Beşiktaş Ka rşdaşacaklar 

ile de 

Dört büyük klübümüzün tesis ettiği B. l. T. O. K. komitesi dün 
mutat içtimamı yapmış ve önümüzdeki Kurban Bayramında yapı
lacağını evvelce bildirdiğimiz dostluk kupası maçlarmm progra
mını hazırlamış ve müsabakaların kur'asını çekmiştir. 

Çekilen kur'aya göre 21. 2. 937 ta-ı 
rihine tesadüf eden pazar günü Fe- D kf 
nerbahçe - Güneşle, Galatasaray - aya an 
Beşiktaşla karşılaşacaktır. 

•• 
İkinci Kümenin Tehir o 1 en 

Edilen Maçları 
tkinci küme kli.iplerinin lig müsa. I B k •• 

baka~arı. Fenerbahçe stadının drenaj Q 5 Q r 
a.melıyesı dolayısile kapalı bulunması 
ve havaların bozuk gitmesi yüzünden 
şimdiye kadar bir çok maçları yapı
lamamışb. Birinci küme maçlarının 
nihayetlenmesi için yalnız yedi mü
sabaka kalmış iken ikinci küme lig
lerinin bitmesi ve şampiyonunu ta -
yin edebilmesi için otuza yakın kar
şılaşma vardır. 

Maçların bu kadar fazla tehire uğ
ramasını mahzurlu bulan Futbol A
janlığı güme klüplerinin tehire uğ · 
ramış maçlarını bayram günlerinde 
Şeref stadında oynatmağa karar 
vermiştir. 

Önümüzdeki hafta içinde bu maç
lar ve hakemleri ilan edilecektir. 

Bu maçları Milli takım baş antre

nörü Mister Bopts idare edecektir. 
Bayramın üçüncü günü mağlfıplar 

ve son günü de galipler oynayacak -
!ardır. 

Dün Akşamki Güreş 
Seçmeleri 

Finlandiyaya gidecek güreş ekipi
mizin 56 kilosunu temsil edebilecek 
elemanlar arasında dün akşam Gala
tasaray klübünde bir seçme müsaba
kası yapılmıştır. 

Şimdiye kadar Milli takımın 56 ki
losunun rakipsiz birincisi olan küçük 
Hüseyin, Galatasaray klübünden Ke
nana 25 dakikalık müsabakada tuş
la mağlup olduğundan Kenanm Fin-

56 kilo ru 

Amerikada Toni Marina isminde.Ki 

boksörle Hindistanda doğmuş, sonra.. 
dan Amerikan tebaası olmuş Kintana 

arasında yapılan müthiş bir maçta 
Toni ).1arino yediği dayaktan ölmüş

tü. Hakem :Marinonun bitkin bir hal

de dövüşe devam etmesine müsaade 
etmişti. Çünkü nizamnamede bu hu
susta bir kayrt yoktu. Aklı henüz 

başında gibi gözüken bir dö\iişçü ne 

kadar dayak yemiş olursa olsun is -

terse maçına devam edebilirdi . 

Nevyork boks komisyonu, bazı pek 

cesur boksörlerin pes etmemek üzere 

hayatlarını bile düşüruniyecek kadar 
ileri gittiklerini nazarı dikkate alarak 

nizamnameye bir madde ilavesini 

teklif etmiştir. O madde de şudur: 
Orta hakemi, bir boksörün ayni 

devre içinde üç kere yere düştüğünü 

görür ve çok hırpalandığma hükme
derse, maçı durdurup faik olan bok 
sörü galip ilan etmeit hakkına malik • 
tir. 

Yunanlı Boksör Bir Daha 
Galip 

Epey zamandanberi Pariste dövüş 

mekte olan Yunan orta siklet boksör

lerinden Kristoforidis tehlikeli bir ra
kip olan Kidjanasla yaptığı on dev -
relik ma ı puvan hesabiyle kazan -

Y ı1 1594 .. Ağustosun bir gü
nü .. Batan güneşin mail 

şuaları, küçük Barret ormanı üs
tünden kaybolmak üzere .. Gündü
zün sıcaklığiyle uyuşmuş ve bü
zülmüş olan kır çiçekleri ve çayır
lar, akşamın serin rüzgariyle di
rilerek eski tazeliklerini alıyorlar. 
Kuşlar, bir yandan uykuya hazır
lanıyorlar ve bir yandan akşam yıl
dızını son konserleriyle selamlı

yorlar. 
Bu devirde, Fransada dahili ka

rışıklıklar ve muharebeler hüküm 
sürüyordu .. Bu karışıklıklar yü· 
zünden emniyet ortadan kalkmış
tı .. Her tarafta çeteler, münferit 
soyguncular yolları kesiyor ve köy 
leri basıyorlardı .. 
Ağustosun sona eren bugünün

de, amelelerin işten çıktığı bu sa
atte, iki adam Bordeaux şehrinden 
kalkarak Barret ormanına doğru 
yollandılar. üstlerine dikkat edi
lirse ve hallerine bakılırsa gezmi
ye gittiklerine hüküm verilirdi. 
Çünkü ne zırh giymişler, ve ne de 
bellerinde kamalar, silahlıklar var
dı .. Yalnız her biri, ağzı geniş bi
rer karabina taşıyordu. 

Yolun muayyen bir yerine ge
lince bir hendeğe girip sak 

landılar. Güneş batmıştı artık .. 
Hendeğe gireli epey olmuştu .. Hiç 
konuşmuyorlar, yalnız ara.sıra yo
la sabırsızlıkla bakıyorlardı .. 

Neden sonra birisi sükutu boza
rak: 

- Hala gelen giden yok! diye 
homurdandı.. Baksana Saint -
Andre kulesi sekizi çalıyor. Ne der 
sin Bertrand, bu gecikmeden bir 
şey seziyor musun sen? 

Suali sorandan daha az cessur 
görünen beriki: 

- Bilmem Mocaire, diye cevap 
verdi. İstersen kalk, gidelim .. Ba
na kalırsa iyisi budur. Sen her hal
de günü şaşırdın. Ve planı eksik 
yaptın! . 

- Eksik mi? Hayır .. Her şeyı 
düşünerek hazırladım. Ağustosun 
ortasında değil miyiz ? !ştc taro 

bugünde Saint - Dominique b~
rahibi aşarı toplamıya gelir .. Bilı· 
yor musun, koca hıristiyan çok 
zengindir. Vurgun müthiş ola
cak bizim .. 

- Bir kilise adamına el kaldır-
mak ve onu soymak .. Bu korkunç 
ve meşum bir cürüm. 

- Haydi oradan sen de .. Papa 
nasılsa bir umumi af daha ilan e
der. O vakit günahlarunız uçar, 
merak etme! .. Hem bu kilise adam 
ları hep bizim sırtımızdan zengin 
oldular· ve olmaktalar. Sen, baş
rahibin' tavşanlarından birini vur
san ve yakalasan acaba sana mer
hamet eder mi, o vakit 

- Etmez amma .. Şey .. Bu a
dam babama bir kaç defa yardım 
da b~lunmuştu. Bizim ihtiyar bu 
sabah ta komşu köylere, zekat top 
lamıya gittiydi .. Neredeyse b~. ~?1-
dan dönecek. Beni bu halde gorur
se mutlaka kederinden ölür, adam-

cağız .. 
- Hep kuruntulusun be! Zaval

lı budala.. Senin bu doğrul uğun, 
bu namusluluğun açlıktan öl~ene 
mani olacak mı sanki? Aynı za
manda Messire Raiınbaut'nun kı
ziyle evlenmene yarıyacak ını? 

_ Gertrude!.. şimdi onun adı-
nı ne diye ortaya attın!. Ah .... Evet, 
hakkın var .. K.ısmetimız boyley-
miş.. _ 

B 
u sırada Mocaire kulagını 

yere yapıştırarak: . .. 
_ Sus! diye mırıldandı, bır gu-

rültli var. Hey! Yaşasın dünya! 
Gördün mü, iyi ki beklemişiz.: Hay 
di cesaret! İşte servet, karabınala
rımızın ucunda .. 

Filhakika biraz sonra uzaktan 
bir toz bulutu belirdi.. Birkaç da-., 
kika geçince, dört katırın çektiği 
başrahibin arabası göründü. 

rafından, üstü başı perişan, sırtın
daki heybeyi güçlükle taşıyan bir 
ihtiyar çıkmıştı. Yaklaşmış olan 
araba ihtiyarın görünmesine mani 
olmuştu. 

Mocaire, hendeğin içinde biraz 
doğrularak arkadaşını dirseğiyle 

dürttü: 
- Haydi, tam zamanı.. Ben a

rabacıyı haklarım; sen de arkada 
oturan uşağa nişan alırsın! Sonra
sı kolay .. Dikkat, ateş! 

Önce Mocaire attı .. Karabinasın
dan çıkan kurşun vızıldıyarak kar
şı tarafta kayboldu. 

S ıra Bertrand'a gelince, al
nındaki terleri silerek o da 

karabinasını boşalttı .. Kurşun pek 
uzağa gitmemişti. Silah sesini mü
teakip kulaklarına uzun bir inilti 
gelmiştL 

Her ikisi hendekten sıçradılar .• 

Beyaz 
lezkere 

Anormal Çocuklardan Hallerini 
Islah Edenlere Verilecek 
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Araba durmamış, bilakis uzs.}(I 
mıştı. 

Kurşunların hiç biri, başrııJı1 

arabasına isabet etmemişti. O 
man Mocaire hiddetle: r#' 

- Tuh, Allah belasını ve 
diye homurdandı .. Bir haitedC 
dik. Bana bak, bir inilti du)tJlı 
d1., 'l'lI sen? Acaba kimi vurd 

Mocaire sözün Ü bitirmemişti 
•Jc rı tarafında, kanlar iÇ 

da yatan bir ihtiyar gözüne jlJ1' 
Birden: 

- Eyvah! .. diye haykırdı, 
Bertrand senin hedefin bu ınu)-d 

Bertrand afallamış, onu diJ1 
miyordu .. Yerde cansız ihtiyııtl 
rür görmez tanıdı .. Ansızın mUt 
ve acı bir haykırışla cesedin uıe. 
ne atıldı .. 

Betbaht delikanlı, kendi bııbS' 
nı öldürmüştü .. 

Kadıköy Su 
Şirketinin Mukavef1 

Fesih mi Edilecek? 
Nafıa Vekaleti, Kadıköy Su §i! 

ne son olarak yaptığı bir teblir 
membada filitre tesisatı yapı!J119i 
ve tesisatı genişletmesinı bildirP1~ 
10 şubata kadar mühlet vermişti 

Belediyenin Galatadaki. çocukları mühlet evvelki akşam bittiği ~ 
kurtarma yurdunda terbıye ve tah- şı'rket d" kAl t b 1 t" " 
il 

.. , un ve a e e u ıusus "' 
s goren anormal çocuklardan on al b' e . t' AIA k JB 
t 

. . _ l ır c vap vermemış ır. a ·s 
ısı geçen sene muhtelif ışlere a.ğı- . . . . c~ 

tllnu I dı B d 
'd d 

1 
şırket mukavelesının feshedıle 

ş ar . u yur u 1 are e en er tahm• d. 
bu çocuklan daimi kontrolları altın· ın e ıyorlar. 
da bulundurmıya devam etmektedir. ------- ~ 
Bu kontrol mayıs sonuna kadar sü . Sıhhat Komisyofl 
recek ve haklarından müsbet karar Toplanıyor 
verilenlere valinin birer beyaz hür va Grip salgını devam ettiği jçlfl 
tandaşlık tezkeresi verilecektir. Fa · hat komisyonu içtimaa çağrı!Jl1 
kat bu kontrol nihayetinde beyaz tez Komisyon şehrin sıhhi vaziyetirı 
kereyi almıya muvaffak olamıyan - kik eyliyecektir.J 
lar zabıtaya teslim edilecektir. # ~ 

Kurudere Köyünde 
Bir Kız Kaçırma 

Hadisesi 
Bayındır - Kurudere köyünde bit 

kız kaçırma vaka'sı olmuştur. Salih 
kızı Naciye, çeşmeye su almıya gider 
ken, Kara Yozgat köyünden Hamit 
oğlu Mehmet ve Mehmet oğlu Hasan 
kollarına girerek kızı köyün kenarı
na kadar götürmüşlerdri. 

Naciye bağırdığı için babası ve 
köylüler yetişmiş, Mehmet ve Hasan 
kaçmışlarsa da sonradan tutulmuş

lardır. • 

Haftanın 
Lik maçları 
T. S. K. !stanbul bölgesi futbol a

janlığından: 
13-2-1937 cumartesi günü yapı : 

lacak lig maçı: 
ŞEREF STADI: 
Beşiktaş - Hilal B taknnları. 
14-2-1937 pazar günü yapılacak 

lig maçları : 

TAKSİM STADI: 

Kastmpa&a - Doğan A. tai!umlan 
saat 12, Fenerbahçe - Anadolu A. 
takımları saat 13,45, Galatasaray -
lstanbulspor A. takınılan saat 15,30 
ŞEREF STADI: 

Karagünıriik • Beylerbeyi A. takını 
ları saat 12, Beşiktaş - Hilal A. takını 
lan saat 13.45, Beykoz . Süleymani. 

GRiPiN 
Giren yere, Grip, neı:lt 
baş ve diş ağrıları girf11e1 

Soğuk algınlığından Jl1~5 

t . b" ·ı . "h ı,j( arıp ır aı eyı ı ya"' 

tesirile İyileştirmiştit· 

GRiPi~ 
Daima yanınızda bu]ıJS1~ 

k d. . . . '1tl 
sa en ınızı grıpe. soc.-

1.lgmlığına, nezleye kıtı'~ 
• • 1 .. ı11 ugorta etmıs o urstl•· 
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AlvLATIYOR: 

Hicazın son gun

Türk lerinde 
erinin kahramanlığı 

B azan bu taarruzları def için elde ihtiyat krtası 
" bulunmadığından, hastaneden çıkmış yaralı 
: _hastaıardan mürekkep perakende neferleri, icap 

: tıkçe ileri hatlara sevkediyorduk. Şerif Abdullah bu 
'l'e~amıı ve kırılmaz mukavemetten meyus oluyordu. 

aif nıücahitlerini, nihayet açlıkla yere serebileceği
lle hükmetmekle beraber siyasi tedbirlere de baş-
\Lır , 

lrıaktan geri kalmıyordu. 

de .A~uıı~ bir gün, Mekkede ellerine dü~en za~itler
b· n hır yuzbaşıyı yanına çağırmış, ve Taiften bır za
~ıt göndererek kendisiyle görilştürmemizi istemişti. 

akat buna lüzum görülmedi. Maksadı, maneviyatı
lnız ü zerinde tesir yapmaktı. 

Yine bir gün, ağustos ortalarında müthiş surette 
d sıcak bir gündü. Şerif Abdulalh, evvelce Osmanlı oı 
-b~aunda iken Şerifin hizmetine geçmşi olan topçu 
b"ınbaşısı Bağdatlı Sait Efendi ile görüşülmek üzere Umumi Harpfan lsfanbula aif bir haftra: "Haftral 

u- zabit göndermekliğimizi istemişti. Umumi vazi- Celôdet,, topunun kü§af resmi rt hakkında malumat alabilmek r-------------. söyliyerek beni de davet etti. Ka-
~ın bu talebi kabul ettim ve 129 y AZAN : bul etmedim. 1srar etti. Yine men-
b~~~ alayın birinci tabur, üçüncü fi cevap verdim. Meyus olarak dı-
~~ Uk. k.uınandanı yüzbaşı Niyazi C'ala""h affı'n şarı çıktı. Fakat, bir dakika son-

~~d1YJ:• ~önderdim. v ı ra, tekrar geri döndü. Beni sığınak 
~>"· 1Yazının zeka ve kavrayışı, yerine götürmek için mukaddesa-
. oyıe işlere çok elverişli idi. Telaki Günrrô·r tım üzerine yeminler ederek zor-
~.J.~ha.llinde Niyazi Efendiyi gören ~ ladı. Artık mukavemet edemedim. 
aıt Br d" B • dat . en ı, derhal tanımıştı. ag Ve bir koridorla ayrılmış olan üç 

Bnı ;dadı mektebinde meğerse bir lar yaratmak için gelmiştir. Düşü- metre ötedeki odaya girdim: 
1 ta okumu ı Saı't Efe nün bir kere: Mekkede yirmi kişi-di 1ıı . . ş armış. n- · - !şte, dediğin oldu. Bu kadarı 

rı~ gllizlere esir düşmüş ve onla- lik bir topçu müfrezesi, Ciyat ka-
ttı _teşvikile Şerif Hüsertnin biz- lesini düşmana karşı tamam yirmi kafi.. dedim. 

etine giı-ın' t• beş gün, adi tüfek ve toplarla mü- Sabit Bey, memnun olmadığı 
l ışı. 

S ait, yahut Saidi Efendi, 
tne .•. Enıirin kan dökmek iste
,,. ~ıgınden ve daha. birçok mala.. 
.,anı ·· sozlerden sonra Taifteki kuv-
~-tiıni.zin teslim olm~ını teklif et
o.uış. 

<l ~iya.zi ise, taibü aldığı talimat 
te~~esin~e hareket etti, yani böyle 
li lflerı kabul edemiyeceğini söy-

Yerek geri döndü. 
a~~a:ı>, devam ediyordu. Açlık, 
tn erın canına taketmiye başla . -
ti~tt. I:lastahk, ölüm vakaları, gıt 
ll e fazlalaşıyordu. Kansızlık ve 
~Unıi düşkünlük neticesi, ya bas
ta, eye giderken yolda, yahut bas
it neye girer girmez vefat edenler, 
l' aı:ıııerimizde derin teessürler u • 
a~dırıyordu. 

li aflarımız arasında bazı Suriye
dil~rat vardı. Bunlar, üçer, beşer 
ıa;ına.n taraf ma geçmiye başladı-
! . 
tn 332 EylülUnUn ilk haftasında, u
ı U:tni kuvvetimizde şahıs ve mal
lı ellı.e itibariyle büyük boşluklar 
l Usuıe gelmişti. Bölük kumandan
ı a~, askerlerinin tetik çekmiye bi
; ıktidarlan kalmadığından şika-
et ediyorlardı. 

'1lı ~iYecek olmak üzere nefer ba· 
b a tevzi edilenler 400 gramdan 1-

t aret dura, zeytin hurma gibi bir 
ak.ını ' t.Ir tt' şeylerle az miktarda ka 
ırıden ibaretti. 

'.\> z.abit ve memur aileleri de a.yni 
~ aııyetteydiler. 

T Urk neferi, üç ıbuçuk ay sli· 
' b ren bu savaş devresinde, 
ç a ır ve tahammül kelimelerinin 
g:.rçevesine sığmıyan hareketler 
oaterınişt· 
}i· ır. 

,, ıç bir taraftan yardım görml-
.r erı. ..... •. d 
b· ' "'"avatandan uzak bir koşe e, 
~r avuç Türk ırkına has olan bir 
·•ıetarı ' • 
lorı d etle, Hicazın son topragını 

:a· atrııa kanile sulamaktaydı. 
çekiıc~~a Türk hakimiyetinin can 
~?~gı günleri yaşıyorduk. 

l'tle 1 ayet Hicaz da. öteki Arap 
llla~leketlerinin akibetine uğra· 
ş ta gecikmedi. 

~tı ~rıu da ilave ede)'im ki: Taifin 
~llıı adar mahrumiyetler içinde u
tneai~Üddet mUdafaada bulunabil· 

.' bir harikadır. 
'l'tırk. zate ·· a harika.-

dafaa etmişti. Mül:lzim Kamil A- halde ayrıldı. Aradan iki dakika 
ğa ile mülazim Şükrü Efendinin; geçmiş miydi, bilmem. 1 ·uthiş bir 
müfrezelerinin başında gösterdik- taraka kulaklarımı çınlattı. Ko-
leri kahramanlıklar, Türkün me- ridor, toz duman içinde kaldı. Bi-
fahiri arasında anılacak tarihi raz evvel çıktığım odaya on iki 
vak'alardır. buçukluk bir obüs mermisi isabet 

Bu müfrezenin aslan neferleri, etmişti. 
piyade cephanesinin bitmesi yü - İşte, Taifteki arkada.5larımla a-
zlinden, şehir dahilinde bir sırtta ramtzdaki sadakat, bağlılık, vefa 
ve etrafındaki dağların ve binala- ve ahenk bu mahiyetteydi. 
rın hakimiyeti altında bulunan ka· - Hicaz hatıralarının sonu -
lenin düşmek üzere bulunduğunu 
görünce, derhal top cephanesini a
teşlemiye koşmuşlar, fakat düş
manın yağdırdığı gülle yağmuru 
altında cephanelik kapısı önünde 
şehit düşmüşlerdi. 

Ş erif Hüseyin, bu kahraman
ları, ayaklarına ipler bağ

Iıyarak, Mekke sokaklarında sü
rükletmiş ve bu suretle, aklı sıra, 
dünkü efendisi olan Türkten hınç 
almak istemişti. 

Cer~el kışlasrnı bir ay; sarsıl
maz bır metanetle, ölüm kusan 
toplara karşı, müdafaa eden Bin
başı Derviş Bey merhumun (Ge
neral Derviş) ve arkadaşlarının 
yüksek kahramanlık hasletlerini 
de bilhassa kaydetmeliyim. 

Taif muharebesinde bana büyük 
yardımlan olan arkadaşlarımdan 
erkanrha.rp Binbaşısı Sabit, yüzba
şılık zamanındanberi hizmetlerini 
takdir .ettiğim Binbaşı Süleyman 
Beylerın, kumandanlık yaveri Mü-
18.zim Raif Efendinin, şehrin asa
yişini temin eden merkezkuman
danı Binbaşı Osman Efendinin ve 
adlarını şimdi hatırlıyamadı<Tım 
daha birçok subay arkada.şları~ın, 
gayret ve yardımlarını da ölünci
ye kadar unutamam. 

Hiç unutmam: Erkanıharp Reisi 
Binbaşı Sabit Bey, bir gün beni 
muhakkak bir ölümden kurtardı. 
Bakınız na!ıl: Sabahleyin, erken
den düşman topçusu bombardıma
na başlamış, kışladaki kararJ::"ahr
mı ateş altına almrştr. 

S abit Bey, bu sırada odama 
geldi ve yakın bir yerde, 

telef on merkezi ittihaz olunan bir 
~ukurun sığınak haline getirildi
ğini, fırka kumandanı Miralay 
Ahmet Beyle diğer karargah arka
daşlarımızın orada bulunduklarm1 

l Dok Şirketinin 
Salahiyetli Murahhası 
Ankaraya Gelecek 

Dok şirketinin hükumetçe satm a 
lınması hakkında henüz esaslı müza_ 
kerelere başlanmamıştır. Bunun için 
de bir müddet evvel IstinyeJeki tesi· 
sab tetkik eden mütehassıs Fonder 
portenin hazırladığı rapor 1ktısat Ve
ka ·eti tarafından tetkık edilmektedir. 
v~~d.Jetin vereceği karardan sonra 
:::i;·lH tin Paristen gönderecE.-ği tam 
;alahiyetli murahhasla, şir .~etin bu. 
:adaki diraktörü Ankaraya giderek 
kat'i müzakerelere başlayacaklardır. 

Şirketi Hayriye ve 
Akay Tarifeleri 

Akay ve Şirketi Hayriye idareleri-

nin bilet ücretlerini tesbit edecek o
lan tarife komisyonu yarın Deniz ti
caret direktörlüğünde ikinci toplan • 
tısmr yapacaktır. 

Şirketi Hayriye ile Akay biletlerin. 
de bazı mıntakalar üzerinde tenzilat 
yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Toplantıda, yarın şehrimize gelme
si beklenen lktısat Vekaleti Müsteşa
rı Sadullah da hazır bulunacaktır. 

Atina Sergisinde T e,hir 
Edilen Eserler 

Atinada açılan eski Şark eserleri 
•. 1. kapanmıştır. .Mı.ize!erimizden muzes 

k tli eserler götüren Yayın direk. 
ıyme I d .. 

tö ... Selim Nüzhet te 3tanbula on-
ru . k .. go .. türdüiffi eserleri getırere 

muş ve 0 • • 

.. lere vermiştir. Sergıde teşhır e-
md.ul zeTo...Jrapı sarayı müzesine ait Sur 

ı en t''"' . , . d · 
. Vehbi ile Alı Macar Reısın en 

nameı , b w •1 üzerine yapılmış atlası çoJC ee-~nı • 

miştir. 

1 NEDEN iTiRAF ETTiLER? 1 o 

Komşwnuz Sovyet Rusyada 
rejim aleyhine ve Troçki tedhiş 
komitesi hesabına çalıştıkları 

için idam edilen mücrimlerin he
men hepsi müddeiumumi Vy· 
chinsky'nin iddialarından daha 
ileri giderek cürümlerini fazla -
siyle itiraf ettiler ve bu hadise 
herkesi meraklandırdı. Adliye 
ve ihtilal mahkemeleri tarihle
rinde tesadüf edilmemiş olan bu 
itiraflarm ne gibi sebeplerle ya
pıldığını, Rusyada uzun müddet 
bulunmuş ve Rus ihtilalcilerinin 
ruh haletlerini, ihtilal mahkeme
lerinin çalışma tarzlarını çok iyi 
bilen ve son muhakemenin bü
tün celselerini takip etmiş olan 
bir muharrir şöyle anlatıyor: 

"Mahkeme reisinin kuru sesi
salonun derin sükütunu kılıç gibi 

Troçki fefhİJ fomifesi hesabtna çalııan suçlularclan 
Sokolnikov ve Piafakov 

kesti : 
- Bogonlowsky! 

Orobins! Grache? 
Knlazeff! Lifchit.s t 
Norktm! Jluralof! 

Piatakoff ! P uchl • 

ne? Ratiaehack! 
Lerebiakoff: Ches. 

I toU ! ve .• Tourack. 

Rusyada son 
muhakemenin 
merakh tarafı 

1 
Cümlenin şu son k.Jimeleri 

mahkemeyi dinleyea1erin üzerine 
1 bir tıılta gibi düştü: 

- İdama mahkum edilmişlerdir! 
Eir zaman .geçti, buzl•ı kutup -

ladan esen dondur:..ıeu bir hava 
muh.uemeyi takip edenlerin vü -
outlı:ı.:rmı ürpertti. Rt!:;; kuru sesi· 
le devam etti: 

- Ha.dek ve Lokotvikoff on:ır 
sene hapis! Stroi!off sclıizer sene 
hapis! • 

Sa•~nda bir iki sa.ctiye süren de
rin bır süktit daha old..ı. Öyle iki 
sanıyc ki, sanki hayat n1uallakta 
a.srlımş.. Sonra sal•J'..Lll bir alkış 

tuhru kapladı. 
Benizleri t-almunııı ı;ibi s-ırar .. 

mış mahkllmlarm b11l:ı.rı önlerıne 
düştü. 

Artık olan oldu. Dahl Leninin 
en yakın ihtHaJ arkadaşları, Rus 
ihtilalinin on üç tane de başısmm 
isimJeri pek yakmda yaşıyanlar 

listesinden silinmiş olacaktır. 

Müfhit ifiraflarJn sebebi? 
Bu işin iç yüzünü ve sebeplerini 

neden araştırmalı? Bütün mah
kfım.lar istenenden ·ıe beklenen -
den daha fazlasroı itiraf etmedi
ler mi?. 

İşte asıl, isteni"rı. dinlenenlerden 
fazlasını itiraf ettiklP-ri içi::l. adli
ye ve ihtilfil tarihlerinde görülme
miş bir şey yaptrkları için. insan- ı 
lamı tecessüsü itirafla.mı sebep
lerine ve saiklerine doğru çekili • 
yor 11 

Arzulariyle, kalbler raha.4; olarak 
intihar edilir mi? ' 

Bu i.htimal iırıl<lnsız olnca idam 
mahkCı.mla:-r.ı•n nasıl olup ta. müd
deiumuminlıı ~Jaiasmd:ın daha faz. 
la kendi ken,merlni mah~üm ede
bilecekleri araqtırrMı. Bulunan ge-.. . . 
bepler arasında.; iJ:.ınotizma tcsırı, 
ilaç vermek, Rus ruhu. zindanda 
tazyik ... gibi Rus ihtilalinin ve ih
tilfilcisinin haleti rubiyesini kavra
yamamış bir süril hayalperesti tat
min edebilecek sebepler ortaya a .. 
tıldı . 

Moskovada uzun mfirldet oturup 

Rus ihtilalinin ve ihtil8.lcisiniıı ru
hunu yalnız uzaktan seyrettiğ-lın 
zamanlarda şu yukarıdakı seb('p

ler bana da akla yakın gelebilir

di • 
' 

Fakat şimdi 0 vaziyette değilim. 
İşin içyüzlinü Moskovada bulun

duğum zaman baŞmtdan gc~miş 
bir hikaye ile anlatmıya ba-;;hyaca
ğmı: 

Muharririn bir hatırası 
1928 senesi ağustosunda Mosko

vada bulunuyordum. Derin uy
kumdan beni tavana kadar fırlatan 
ve otelin camlarını, çerçevelerini 
zangm zangır titreten bir infilak 
oldu. Oda arkadaşını da benimle be
raber yatağından hoplamrştı. Me
rakla dışan çıkacağımı anlıyan ar
kadaş: 

- Yerinden iapırda'lla, ben gi
der anlarım. diye odadan çıktı. Bi
raz sonra geldi: 

Müdcfeiumumi Y'ychinsky 

- Hiç bir§ey değil, ufak bir ha
dise, uyuyalım, dedi. O gece uyu • 
muştuk. 

Hakikati on beş gün sonra komü
nist partisinin resmi gazetesi olan 
Pravdanın ehemmiyetsiz küçük ha
vadisler arasında sıkışmış ı;;u satır. 
la.rmdan öğrenmiştim. 

"Bundan on beş gün evvel be 
yazların iki belic:isi G. P. U. da
iresine bir bomba atıruşJardır. O 
esnada hizmette bulunan bir kı
zıl asker ölmüstür. YaJ<alanan 
caniler cürüml;rini itiraf etn1i~· 
ler ve hemen idam edilınişlcr
dir.,, 
Bütün cesaretimi toplayarak o 

gece beni aldatan ahpabıma. bizi ya 
truklarımızdan hoplatan infilakın se
bebi hakkında sorguya başladım. 
Muhatab:ım ademi tenezıülle du

duklarmı büktükten sonra, ıslık gi
bi kemin çıkan bir sesle anlatmıya 
başladı: 

- Zavallı Burjuva! Bunda ne 
var ki, hayret içindesin? Beyazlar. 
la kızıllar arasında iki tarafta <la 
amansız ve merhametsiz bir harp 
var. Bundan daha tabii ne olabilir?. 
İhtimal muhakemesiz idamlar seni 
iğrendiriyor. Fakat böyle idamların 
esası sizin giyotininizden. daha az 
vahşiyanedir. Bizde idam mahkum
ları kurşuna dizilec~kleri zaman
dan üç gün evvel . akibetlerbden 
haberdar olurlar. !dam edilecek • 
leri gün mahkfımu ufak bir mua
melenin ifası için davet ederler. 
Mahkum: hiç korkusuz ve çekin
meden bu daveti kabul eder .. Ar
kasında celladı olduğu halde, bir 
dehliz geçerler, bir me1-divenle 
inerler, bir merdiven daha, bir 
uzun koridor, bir koridor daha ge 
<;erler. Son bir merdivenle mahze
ne inerler. Bir tarrakn duyulur. 
Ve adam şakağında bir kan leke
siyle yere yıkılnr ... 

İşte son muhakemenin idam • 
farına hükmettiği on üç kişinin hi
~ayesi de böyle olmuştur. Bnr.a 
rağmen hepsi teker teker: Biz ha
in ve mücrimiz, ölümü bir kurtuluş 

gibi bekliyoruz! diye bağmltlar •• 
Neden?. 

Hakiki sebep? 
Bunlarrn hakiki sebebini Leni .. 

nin telkin ettiği ihtilal inıanmda 
bula'Ji!irtz. Çarlrk deninde bolse
viıkler pek zayıf bir a kıtlliyet idi. 
O zam;ı.rıkı merhamet.siz bır ada. 
letle boi~evikler im11a ~diliyordu. 

Lemn de babasmP'l ve bir kar. 
deşinin öyl~ alayiş.sız ,.e muha • 
kemesiz ~sıldıklaı mı gorm;iştü, 
Ondan snnı·a bolşevizmin 11mdele. 
rini çiwtk:!r:, lıer Rus tebaasmm 
ilci hayatr olmast imanrnı da ihti • 
lalin w ih~l?ı:ıcınin rııhıma :ı:ıetti 
Lenine ı;ore, bir Hus ikiz bir ada.~ 
riır. 

Rusu:ı bi: cephesi hiikumet hiz_ 
metlerinde, teoacı. sadak;ıti v<> va
zifelerinde buluna:J insan:lrr. Diğer 
cephesi de hıikümete karşı ihtil~l 
için gi1.lı caıış:m mahlüktur 

Cephelerden her l1angisi sarsı , 
lrrsa, diğerini de ifna eder. 

Bu felsefe Çarlık :ı:amıınmd& 
bolşeviklerin zayıf akalliyette ol
malarından doğmuş ve ruhlara 
zerkedilmiş bir imandrr. Lenin b'1.I 
imanı ihtlalden sonra devam ettir. 
rnişti • 

!şte, Trocl<istlerin son itirnfları 
l..cninin bu imam ile yanılmrştır. 

İhtilalci cepheleriyle muvaffalr o
lamıyanlar Rus tebaası cepheleri .. 
ni de kutarmak üzere yapılacak 

her teşebbüsün beyhudeliğini far
ketmişler ve ihtilalin imııniyle iti. 
raf etmek vazifelerini duymuşla.:•. 
dır • 

Yoksa yazının baştangıcmcfa t. 
şaret ettiğim ve ancak haya}pf'rest 
!eri tatmin edebilecek sebPpler 
hiç biri §.mil olmamıştrr • 

ı,::::- VilCiyetlerinde 
J v~•"'t' Kaçakçıhk 

Münir Hüsrev Gü
lenin Bir Tavzihi 

lnhisarlar Umum Müdürlüğü idare 
işleri müdürü Münir Hüsrev Göleden 
dün bir mektup aldık: 

Urfa muhabirimizden, Cenup hudu· 
dunda kaçakçılık hakkında aldığımız 
ve dünkü sayımıza geçirdiğimiz ha • 
herden bahsederek kendisinin vazife 
dolayısile yaptığı seyahat esnasında 
ne Urfada, ne de başka bir yerde hiç.. 
bir gazeteciye beyanatta bulunmadı· 
ğı. esasen gazetelere beyanatta bu • 
Iunmak salahiyetini haiz olmadığını 

bildirmektedir. 
Meseleyi Urfa muhabirimizden tel. 

grafla sorduk aldığımız cevap şudur: 
"Ben ~fönir Hüsrev Gölenin ifade.. 

sinden bahsettim. Fakat neşredilmek 
üzere bana doğrudan doğruya beya • 
natta bulunduğunu söylemedim. Ka. 
çakçılık hakkındaki sözlerini bilvası. 
ta duydum. Maksat, kaçakçılığın vü .. 
satini göstermek ve halkımızı ikaz et
mek olduğu için bu ifadeden bahset 
tim.,, 
Verdiğimiz haberden Münir Hüsrev 

Gölenin neşredilmek üzere muhabiri
mize beyanatta bulunduğu zehabı ha· 
sıl olabilmesinden dolayı müteessiriz. 
Kendisinden özür dileriz. 

Mersinde Park ve Plaj 
Mersin - Bu sene belediye park 

için yeniden 6. plaj için de yeniden t 
bin lira sarfedecek, bu suretle park 
ve plaj Mersin ve clvarmm ihtivacmr 
karşılıyacak bir hale ~elecekti~ 
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Kızılca hamamdaki 
yo~suzluk tahkikatı 

Zonguldak 
heykeli ve 
Stadyom 

A.danacla yapılan Hatay mifinginde 
IÖz söyliyenfer: Hikmet Rona, Rasim 

Yurfman ve Yedaf Güçlü 

Hatay için 
yapılan 

Mitingler 
Hatay zaferi münascbetile Soma· 

da yapılan tezahüratta Muallim Şev· 

ket ve Müddeiumumi Hami nutuk· 

lar söylemişlerdir. Civardan gelen 

köylüler, gece de Somada kalarak 

mili oyunlar ve şarkılarla büyük bil 
nü tes'it etmişlerdir. 

Söğütte ve Bergamada yapılan mi 

tinglere muazzam bir kalabalık işti

rak etmiştir. Berg-amada gece Hal • 
kevinde bir balo verilmiştir. 

Hatay mitingi Aydında bir bayram 

feklini almıştır. Toplantıda muhtelif 

hatipler söz söylemiş, büyüklere ve 
Hatay Erkinlik C-emiyetine telgraf -

lar çekilmiştir. 

Emirdağında da Hatay günil coş· 
kun tezahüratla tes'it olunmuştur. 

Adanada yapılan merasim bilhas. 
ea çok parlak olmuş, Adananın kıy· 
metli gençlerinden Nevzat Güven, 
Vedat Güçlü, Hataylı Rasim Yurt -
111an ve Bayan Hikmet Rona nutuk· 
lar söylemişlerdir. 

• • 
emını Suçlu sandık 

Ankara sorgu 
hakimliğine 

Kızılcahamam, (TAN muhabirinden) - ihtilas ve yolsuzluk 

suçundan dolayı tevkif edilen Kızılcahamam Maliye sandıkemini 
Ayaşlı Mustafa hakkındaki tahkikat neticelenmiştir. Sorgu ha

kimi Remzi Aktan, ademi salahiyet kararı vererek suçluyu evrakı 

ile beraber Ankara sorgu hakimliğine göndermiştir. 
Hadise, 1900 kusür l iran ın ihtilas edilmesi ve b azı mütekaitlere ait 

maaşların suçlu tarafından banka veznesinden çekilmiş o lmasıdır . ihti
las ile alaka ları olduğu tahmin edilen bazı kimselerin yeniden malumat
l ar ı na müracaat edilmektedir. 

Burada tuhaf bir yangın başlan· '-------------'"I 
g ı cı olmu~tur : lsmetpaşa mahallesin-! r il 

de ot uran eski muallimlerden Kazı- Dert azg 1 n 
mın kayinvaldesi Mücdelip, hadise 

günü yemeği manga lda b ı raka ra k kurtla 
kı zı ile beraber k omşuya gitmiştir. 

Kenarda yığılı yatakların üze- karşı karşıya 
rinde uyuyan kedi yemek koku-

sunu duyunca yerinden fırlayıp 
aşağıya inmiştir. Hasıl olan sar· 

smtı, yatakları mangalın üzerine 

devirmiş ve ağır bir yanık koku

su etrafı doldurmağa başlamış· 

tır. Kokuyu neden sonra duya n 

komşular, evvela bir yerde pa

ça yapıldığını ve koyun ayağı 

ütülendiğini zannetmişler, fakat 
bira:ı eonra 9üphelencrek etrafı 

araştırmağa koyulmuşlardır. 

Bu sırada eve dönen M ücde

li p, kapıyı açar açmaz alevlerle 

karşılaşmış, bağırarak komşular

dan yardnn istemiştir. Yangın, 

güç halle söndürülebilmiştir. O
danın bütün eşyası ve duvar kı

sımları yandığı gibi, ateş, bodu

rum katma da sıçramış ve orada 

bulunan odunları da yakmıştır. 

Pötürgede 
bir hırsız 
ceza yedi 

Urfa Göl pınarlı 
Mehmet Y usuf ile Güllü 
ve Cuma, Kızlar k öyüne 
giderlerken Kızlardere
sinde ik i kurda rastgel
mişlerdir. V ç arkadaştan 
birinde revolver, diğer i -
kisinde de kalın •opalar 
olduğu için yolcular ev -
vela ehemmiyet verm iye· 
rek yollarına clevam et
mi~ler, fakat, köye yakla~ 
tıklan zaman, yüz m etre 
kadar gerilerinden dört 
kurdun kendilerini ı rrar -
la takip ettiğini görmüş· 
ferd ir. 

Urun yolculuktan za · 
ten yorulmuş olan üç ar -
kadaş, avazları çıktığı ka 
dar bağırarak k öyden im 
dat istemişlerdir. Koşa· 
rak yet i1en gençten biri 
elindeki çifteye g ü v e • 
n e r e k kurtlardan bi
rine ate1 etmiştir. Fakat, 
gözü dönen kurt, ce•ur 
gencin üzerine atılmı, ve 
sol omuzunu kaparmış· 
tır. 

Kurtlarla ba~a çıhamı· 
yacaklarını anlıyan köy -
lüler ıelômeti kaçmakta 
bulmuşlardır. Yaralı genç 
fedavi altına alınmı~tır. 

Zonguldak, (TAN) - 1 Şubatta 

hem il genel meclisi, hem de uray 
meclisi birden açılmış, seçimler ya • 
pılarak gelen işler encümenlere bıra
kılmıştır. tı genel meclisine verilen • 
yeni bütçe zengindir. Bütçede Kül
tür, Bayındırlık, Sağlık, Ziraat, Bay
tar, işlerine ve köy yollarına, Halke- Manisa Halkevi azalan ve üye köylüleri arası1' clo 
vi ve spor teşkilatına çok önem ve -
rilmektedir. 

Gelecek yıl içinde Zonguldakta bir 
stadyom yapılmak Uzcre on beş bin 
liralık tahsisat teklif edilmektedir. 

Atatürk heykeli için yedi bin lira
lık tahsisat konacaktır. Heykel i<;in 
şimdiye kadar yetmiş sekiz bin lira 
toplandığına göre yardım yekunu bu 
suretle sck.!len beş bin lirayı bulmuş 
olacaktır. Heykel için yakında bey -
nelmilel bir müsabaka açılacaktır. 

Kızılcahamam
da kış şiddetli 
Kızılcahamam, (TA..~)- Kı~ , şim 

diye kadar görülmemiş bir şiddetle 
devam ediyor. Bir çok köylerde ka -
rın irtifaı bir buçuk metreyi geçmiş· 
tir. Münakalat durmuştur. 

Bilii.fasıla yağan kar, hemen hiç 
kimsenin köylerden buraya gelmesi
ne meydan vermemektedir. Gelmek 
istiyenlerden yollarda donup kalan -
!ar olduğu söyleniyorsa da şimdilik 
taharriyata imkan yoktur. 

Mahrukat buhranı şikayet edile -
cck derecededir. Yakın köylerden 
bin .mtisıkülat ile ara sıra odun gel -
memiş ol~a, bu buhran büsbütün 
artacaktır. 

Bartında Yumurtacılar 

Birliği 

Bartın - Kasabamız yumurta ta· 
cirleri bir alım • satım birliği kur -
mıya karar vermişler ve teşebbüse 
geçmişlerdir. Birlik, yumurtacılığın 
inkişafına çalışmakla meşgul olacak 

1 tır. Ayni zamanda köy!Udcn mal alış 
ve ihracat şekilleri tesbit edilerek 
bütün tüccar buna riayete davet olu 
nacaktır. 

Somada Hükumet Doktoru 
Soma, (TAN> - Hükümet dok • 

toru Nuri, Tireye tayin edilmiş, yeni 
vazifesine gitmiştir. Soma, bir haf
tadır doktorsuzdur. Yeni hükumet 
doktoru henüz gelmemiştir. 

Somalılar yeni hükümet tabibinin 
bir an evvel gelmesini istiyorlar. 

Manisa köycüleri 
Muradiyede etrafh 
tetkikler y8ptllar 

Köyün bütün hasta ları tedavi 
edildi, ilaç dağıtı ldı 

Manisa, (TAN) - Halkevi köycülük kolu tarafından her on • beş günde bir tertip edilmekte olan köy gezintilerinin üçüncüsil 

bu hafta Muradiyeye yapılmıştır. 
Başta Vali Lfıtfi Kırdar olmak üzere, Tüm Komutam Ali Rıza 

Artunkal, Tuğ Komutanı İsmail Hakkı Alpan, Kültür Direktörü 

Naili Özeren, mektupçu Şevki Birsel, Dağ ve Athspor klüpleri 

mensupları ve öğretmenler ile birçok münevverin iştirak ettiği 

bu gezintide, önde şehir bandosu olduğu halde Horoz köyünden 

geçilmiş, oradan katılanlarla birlikte büyük bir kafile halinde Mu• 
radiyeye gidilmiştir. 

• 
Bütün muradiyeliler ve orada ı

toplanan diğer köylüler tarafın-! Alt 
dan hararetle karşılanan gezgin- 1 n yerıne 

sürülen 
paslı maden 

ler; köyün okuluna gitmişlerdir. 
Okulda Ismail Hakkı Alpan, 

spor, Doktor Şevket te Sağlık bilgi. 
si; Mektupçu Şevki Birsel köy kanu 
nu ve tatbikatı, mütahassıs bir bağ. 
cı da bağ budanması hakkında kon
ferans vermişler, Manisadan giden 
bayanlar, köylü kadınlarla samımi 
basbihallerde bulunmuşlardır. Ka
filede bulunan doktor, köyün bütün 
hastalarını muayene etmişler ve 
ilaçlar dağıtmışlardır. 

Geç vakit, köylülerin alkışları ara 
sında Manisaya dönülmüştür. 

Son11.da Yoksul Talebeye 
Yardım 

Soma, (l'A..'\l) - Mektepteki ça. 
cukları koruma heyetinin <;alışmala
rı sayesinde, yoksul talebeden 60 ma 
hergün öğle yemeği verilmektedir. 

Balıkeıirde Bir Rü,vet 
Balıkesir, - Kayabey mahallesi 

bek~ileri Ali oğlu İbrahime rüşvet 
teklıf ettiği sabit olan Ege mahalle· 

Bartın - Portakal satmıya gel .. 
diklerini söyliyen Rizeli Muhittin v• 
İsmail adında iki kişi, en az iki kilo 
ağırlığı olan dört parça paslı made
ni bakkal Sami Saygıya getirerek 
bunların altın ve antika olduğunu 
bildirmişler ve mukabilinde 500 lira 
ödünç istemişlerdir. Bakkal bunlar1 
kuyumcuya göstermiş ve 24 ayar al• 
tın olduğu cevabını alınca, 500 lira .. 
yı vermekte tereddüt göstermemiş· 

tir. Fakat iki gün sonra bu paslı ma• 
denlerin altın değil, tunç ve bakır 
olduğu anlaşılmış, bakkal da zabıta 
ya koşmuşutur. Şimdi bu iki Rizeli.. 
nin vakalanmasma çalışılmaktadır • . 

Pötürge, (TAN) - Çarşıda bak· 
kal Ramazanın dükkanını açık bu. 
lan Lopik Hasan oğlu Hacı !çeriye 
girmiş ve bir kutu içinde rafa konul
muş olan otuz lirayı alarak savuş • 
muştur. 

Hırsızın diikıinından çıktığını te. 

ııadüfen gören Ramazan, hemen ka· 

rakola gidip haber vermiştir. Kara . 

kol kumandanı Başçavuş Mustafa 

Akın, Lopik oğlunu buldurmuş, la -

kin hırsızın üzerinde ancak 3 lira 

çıkmıştır. Mustafa Akın, paranın 

maili inhidam olan jandarma koğu

şuna ııaklanmış olması ihtimalini 

düşünmüş, yanında Ramazan ve 

halktan iki kişi bulunduğu halde ta
harriyat icra etmiş ve bir delik içine 
ııokulmuş olan beze sarılı 24 lira 
bulmuştur. Bunun üzerine Lopik 
oğlu Hacı suçunu itiraf etmiş, cür· 
mü meşhut kanununa te\•fikan bir 
saat içinde muhakemesi görülmüş, 
altı ay hapse, altı ay da jandarma 
nezareti altında kalmıya mahküm 
olmuş, ancak çalınan paranın azlığı 
hasebiyle bu cezalıtr yarıya lııdiril· 

miştir. 

M. K ~•""I-.Et.lpcı.ş~ 
tiltilrı~Ol~rlrı~ 
yarclı.ı:~l~r 

sinden Mehmet oğlu Hasan 3 ay ha
piı:ıe mahkum edilmiştir. 

teselsil kefaletle önümüzdeki Nisan· 
dan itibaren tütüncülere de yardım 
edecektir. 

~u yardım, (tütünün fide, tarlaya 

Toprağa 
göm Olen 
çocuk 

Bartında Tifo Azaldı 
Bartın - Geçenlerde ölümle neti

celenen iki tifo vak'asından sonra 
iki tifolu daha tesbit edilmişse de 
bunlar tehlikc)i atlatmışlardır. Mev 
simin de lehte vu.iyeti habesile tifo 
salgın tehlikesi göstermemektedir. 

Ziraat bankası, Nisandan itiba-'. 
ren avans vermiye başlıyor 

n 
ır 

' 

ı. 
M. Kemalpa~ada yeni kurulan fabakanelerden biri 

M. Kemalpaşa, (TAN) - Ziraat 
Bankası tarafından tlitilnciilere de 
yardım edilmesi içiıı C. Halk Part isi 

kongrelerinde yapılan dil~kle.r müs -
bet bir surtte neticelennııştrı. 

Bankı:ı., ciftci lere olduğu gibi mü • 

ekım, yaprak kurma ve işleme) za· Balıkesir, - Büyük ve kiiçilk bo9" 
ınanlarında, eğer orada zirai kredi tancı köyleri arasındaki çay kena· 
k~operatifi varsa kooperatif vasıta- rında yeni doğmuş ve parçalanmıf 
sıle, yoksa bankadan üç defada ya· bir çocuk cesedi bulunmuştur. Ço• 
pılacaktır. cuğun doğar doğmaz gömüldüğü '" 

Meyvacılık Kursu on beş gün sonra vahşi hayvanlat 
Bu sene Bursa vilayet fidanlığın- tarafmdan topraktan çıkarılıp pa r " 

da, bağ ve bahçe sahiplerinin okur çalandığı anlaşılmıştır. Bu işi yapııO 
Y.azar çocuklarından istiyenlerin iş- veya yaı.ıtıran ana aranılmktadır 
tırak edecekleri bir kurs açılacaktır. 
Kursta asına ve meyve aşısı, fidan 
ve bağ yet iştirilmesi öğretilecektir. 

ilkbaharda açılacak ve bir buçuk 
ay sürecek olan kursa gelecek ço • 
cukların yatacakları yer temin edi
lecek, yeınek bedeli olmak üzere vi
hi~etçe kendilerine münasip bir yev 
nııye verilecektir. 

llçenıizden de bu kursa gidecek ler 
vardır. 

Yeni Tabakhaneler 
Kasabamız içinde ve en güzel yer-

lerde bulunan tabaka.neler Uray 
, tarafından kaldırtılınışt ı r. Bu stıret· 

le, kasabanın oturınıya elverişli en 
iyi bir yeri pislikten kurtarılmıştır. 
Yeni tabakaneler, kasaba dışında ve 
dere kenl\rında, muntazam ve sıhhi 
bir şekilde inşa edilmektedir. 

Kandırada
ki tarihi 
eserler 

Kandıra , (TAN) - Evkaf umuf1' 
müdürliiğü Kandıra ilçesi merkezil• 
köylerinde mevcut tarihi kıymeti b8 ' 

iz emlak ve mebani hakkında malö· 
mat istemiştir , bunların nasıl mub&' 
faza edildiğini ve bugünkü şekilleriol 
de sormuştur. 

tlçe baylık cevap hazırlamakta o " 
lup bu meyanda merkezde, Orhan ,.e 
Aramandaki Orhan camileri hakkıtı• 
da da iı:nhnt verec,,.ktir. 
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ibni Zeyyad, Yezidin 
Halka Büsbütün 

Fermanını Okudu. Bu, 
Ve Dehşet Verdi. 

Diye b -
Bu agrışmıya başlamışlardı. 

etrnişt?aleyan, derhal şehre sirayet 
~.. Her taraftan· 

ca ~a.ru anu Hüseyin, g~lmiş. Doğru
?-{Utnan lemare):e gitmiş. Fakat; vali 
llıesine ' liazretı İmamın konağa gir-

S" 1 ~uhaiefet etmiş. oz erı .. ks 
tarafta Y1l elmiş .. lman:ıı Hüseyin 
hıişr rlarını şiddetle galeyana getir 

ı. 

Şehrin h 
l'e~·e d _ er. tarafından, Darülema. 
kü ogı-u bır akın başlamıştı. Hü-

rnet ko -
rı.ra.sınd nagrna koşuşan bu halkın 
~·e a, Unıamı Hüseyin) in Kufe-
·aııı.~'Urahhas olarak gönderildiği., 
Af'~adesL (Müslim) de vardı. 

(l Usliın bu h b . . . t . w. 

l'ilaın '.. . a erı ışı tıgı zaman, 
\ıe hab 

1 Ii~seyın) in böyle birdenbire 
ltıaı:ıllı ersızce gelmesine bir türlü 
lel'i ll aınıştı. Fakat, bir çok ihtimal
crrı1 :zarı dikkate alarak, hemen kılı 
l''rırrıe~~~na takmış .. Hakikati öğ -
l'a.lt k ıçın o da kalabalığa karışa -
eıııa ()Şnuya başlamıştı. Vt:, Darül-

renin ·· .. h.rar onune gelince; kalabalığı 
ler gi~~ o, yüzü nikaplı ve (Seyyit) 
tıJrn1 t 1 taylesanlı adamın önüne a-

l<' ş r. 
akat (lm H" . ) . .f \>e na . • amı useyın ın zarı 

8akil ~n endamına mukabil, iri yarı 
<ierhaı .c~tıu bir adamla karşılaşınca 

_ ışı anlamış: 
ı., Ey ah rr B \Jll' h'l a ı ... Aldanryorsunuz.. u, 
d ğin~ e ve hud'adır. Bu adam, bekle-

,..... ı <lınamı Hüseyin) deı:!ildir. 
.uıye lb - ~ 

agırm1ştı. 

O ı Feci haile 
bes1 c:rn.~n, feci bir hailenin ilk sah
~iiıUnd: ~ınıştr ... lbni Ziyat, derhal 
tırıı i.i ~ nikabı açmış .. Topukları
kal)ı ~rınde dlrndik durarak halka 

_ ~Utnruklarını sallamış: 
fiı ır vet .. Beklediğiniz misafir de-
v '• U' başkan Y ' lif• •tı ' e fitn ka ..... ı... anı, m sı eno 
~ıldırı e rların başına inen bir 

kimi ~~ Ey halk! .. Ben, Basra ha
l'.' ezit ta Ziyadım. İşte, fermanım .. 
dibe geı ~afından, fesat erbabını te-

b1\, elim. Dağılınız. . ,,e b -
dehşet 'i . agırarak herkesi hayret ve 

l<o çınde bırakmıştı. 
,... rkudan t't . . . 
•lııde d _ ı rıyen halk, bır an :-
bareket~ıltnıştı. Müslim, çevik hır 
t(!llha e halkın arasına karışmış; 
~''t sokaklardan, ikametgahına kaç 

ı. • 
~ıuali . 

l!tınq rnın bu hareketi can korku-
~anı~11 ~eğildi Maksach, derhal (İ
Otııııı liuseyin) e haber göndererek 
tnek· Mekkeden hareketini tehir et
ll ' \le bir felaketin önüne geçmek-

ll'ak 
da.nııa~t; İbni Ziyat, maiyetindeki a-
tı.a.ıı. as ' şehir civarında saklı bulu-

' n:erıerine koşturmuş: . 
Çet'id rhaı şehri kuşatsınlar. Ne ı· 
. en. dı . 
ır kuş . şarı, ne dışarıdan içerıye, 
biye bıl~ uçurmasınlar. 

1 
tıa ka~nı.ır vermişti. Ve, artık arka

~ gir.. ar açılan kapılardan azamet· 
ı. ..rek· D l' . 
ııı.oıı.ağ • arulem.:i.ı:eye, va ının 

ıı:ıa Yerleşmişti. 
Vaıı ~ Yezidin fermanı . 

t'tna it 4 Unıan, İbni Ziyadın ayakla.
h.t, (?anarak af dilemişti. tbni Zi
tı.a ka tnaını Hüseyin) taraftarlarr
da.tı, d i 1 zayıf ve gevşek davrandığın 

-..... ş.aYı onu şiddetle tekdir etmiş: 
4 du ltndilik, sen şöylece bir taraf
(:a,klatr. Senden evvel cezalandrrıla-

be Var 
~- nüşr · 
~ Oku l Ve sonra, Yezidin f enna-
fttıı tn nrn.ak için, Kiıfe halk ve eşra-
b liaık~ıd~ davet etmişti. 
it rlav buyuk bir kısmı, derhal 
~· ete· ı ~ ~lerd· 

1 
ıc~bet ederek mescide ge -

e~İdin ı. bnı Ziyat, minbere çıkarak 
-..... ~ feı-ınanını okuduktan sonra: 

h· b. ~y, nası t-·tt' · ., Bura· 
1 • ~rn.. . .. . .L)>l ınız ya ... 
de geldi ını.ını.Uminin, Yezidin emr~Y
d e bit t ~· .. kufede, omuzlar üzerm· 
ı..~ tal}~ baş .. Ve şehirde, taş üstün· 
~ır 1taknı. b .. rük \> saıah· ryacak derecede uy 
e~İcl~ ıtZet ve kudrete malikim .. 

:~ler. ~ t .edenler, hiç tel8.ş etme-
}ltıde lerınde süklın ve selamet 
"at- oturs l k ~ lllllhaı un ar. Fakat, zerre a· 

ltnctarı. efet yoluna sapanlar, h:ış
biye ;e kahrımdan korksunlar. 

b '.lbnı 'z· il' hutbe söylemişti 
Ut lYadın h•J sö er· ika. büs. 

Korku 
vermişti. Bütün Kufe halkı, derhal (İmamı Hüseyin) in geleceği yol-
birer köşeye sinivcrmişlerdi. lara düşerek onu arayıp, bulacaktı. 

Müslimin misafir kaldığı evin sa- Kfıfede cereyan eden hal ve vaziyeti 
hibi gelmiş; tbni Ziyadm tehditlerini anlatacaktı. Ve (Hüseyin) i, Yezidin 
anlattıktan sonra: zulmünden masun olabilecek bir ye

- Ya Müslim! .. Bu vaziyet karşı- re sevkederck büyük bir felaketin ö
sında, artık seni evimde misafir ede-ı nünü almıya c;ahşacaktr. 
mem. Başına çare ara... Fakat Müslim, daha ilk teşebbü-

Demişti. sünde, buna muvaffak olamıyacağını 
Daha dün, Ehlibeyte şiddetle ta- anlamıştı. Çünkü, Darulf'mareye yer

raftarlık eden bu adamın bu sözleri, leşir yerle.şmez derhal tahkikata gi
Müslimin kalbine bir ok gibi tesir et- rişen lbni Ziyada, Kfıfe halkını (İ
mişti... Derin bir elem ve teessür i- mamı Hüseyin) in lehine ayaklandı
çinde derhal orayı terkederk, (İma- ran adamın Müslim olduğunu anla
mı Hüseyin) e karşı candan merbut mış: 
olan (Hani bin Urve) nin evine git- - Müslim, Emirülmüminin aley. 
miş: f d hine tertip edilen esa m başıdır. 

- Ey. Hani! .. Bu garip diyarda, Onu tanıyan. bilen ve gören her fert, 
iki masum yavrumla, sokak ortasın- derhal haber vermiye mecburdur. 
da kaldım ... Ben, buna gam yemiyo- Her kim bunun aksine hareket eder
rum. Yezidilerin eline geçerek, va- se, ölüme mahkum edilecek .. tşken
ziyeti (İmamı Hüseyin) e bildirme- ccler altında can "'·erecektir... Müs
den evvel ölüme mahkum edilmek- limi teslim eden. veyahut yerini ha
ten çekiniyorum. (Hüseyin) in aş- ber verene ise, Müslimin diyeti kadar 
kına beni ve evlatlanmı sakla. Bize, ihsan ,·erilecektir. 

barınacak bir yer göster. Diye, tellallar çağırtma kla bera-
Demişti. ber; her tarfa kol, kol adamlar çı-

Çaresizlik karşısında.. kartmış, Müslimi aratmıya başlamrş-
Bu sözler, (Hani) ye büyük bir hü- tr. 

zün vermL5 .. Gfülcrinden yaşlar dö
külerek Müslim ile iki küçı1Jr oğlunu 

evine kabul etmiş .. Harem dairesinin 
tenha bir odasına yerleştirmişti. 

Müslim, buraya yerleşir yerleş -
mez geniş bir nefes almış; artık (! -
mamı Hüesyin) e haber gönderecek 
vasıla aramıya başlamıştı.. 'B"'akat; 
lbni Ziyat, Kıifeye büyük bir dehşet 
salmıştı. Onun için kasabadan bir 
adam çıkarmak ve (İmamı Hüse
yin) e bir mektup yo1lamak imkan 
ve ihtimali kalmamıştı. 

Müslim, bu çaresizlik. karşısında 
kalınca, artık iki evladını Haniye bı
rakarak, her ne pahasına olursa ol
sun, muhasara hattını yarıp şehirden 
çıkmayı göze almıştı .. Böylece şehir
den çıkacaktı. 

Müslim: bu vaziyet karşısında, ar
lık yerinden kımıldananıamıştı. Eh
libeyte karşı kalbinde samimi bir aşk 
ve merbutiyet hisseden (Hani) ise, 
her şeyi gözüne almış, Müslimi evin
den çıkarıp sokağa atmamıştr. Bila
kis evinin en kuytu bir köşesine sak
lamıştı. 

Müslimin nerede olduğunu 
bilen yok! 

Aradan yirmi dört saat geçliği 
halde. Müslimin ortaya çıkarılmama
sı. !bni Ziyadı öfkelendirmişti. Aha-

tiye karşı bir kat daha tazyiki arttır
makla beraber; (Muğfil} i~mindeki 

gayet zeki kölesini bu işe memur et
mişti. 

(Arkası var) 

SAGLIK ÖGÜTLERi 

Hastalıkta 
insan yüksek atesli bir hastalı -

ğa tutulunca - vazif~sine fazla düş
kün değilse, çünkü kırk derece a
teşle işlerine giden adamlar da var 

dır - ona yatağa yatmayı tavsiyeye 
lüzum kalmaz, kendi kendine ya -
tar, etrafında da sükGn ister. 

Fakat ateş az olursa, hele hiç ol 
mazsa hastayı yatırmak çok defa 
güç olur. Ne demek? insan 38 dere 
ce ateşin hatırı için, yahut bir mi
de bO'Zukluğuııdan dolayı işinden, 
eğlencesinden geri kalır mı? 

Halbuki hastalıkların pek ço _ 
ğunda istirahat, hem de yatakta 
yatmak. her şeyden önce lüzumlu 
bir tedavi vasıtasıdır. Niçin? Çün
kü yatakta istirahat ilkin kalbin 
kuvvetini arttırır, kalp, daha kuv
vetli olunca her hastalığa daha iyi 
mukavemet ettirir, Damarlardaki 
tansiyonu azaltır, kanın dönmesi da 
ha ziyade intizam peyda eder, içer
deki uzuvların yorulmasıııa mani 
olur, onların işlerini kolaylaştırır. 
lnsaı1 yatınca böbrekleri daha iyi iş 
ter, kan daha iyi temizlenir. Vücut 
içerisinde şurada burada, hele ak _ 
ciğerlerde kan toplarımasına ırıani 
olur. Derindeki küçük iltihapları 
söndürür, adalelerin takallCıslarını 
gevşetir. Bu tesirlerin her biri bir 
türlü tedavi demektir. 

Onun içindir ki, yatakta yatmak 
hastalıkların birçoğunda fayda ve
rir. Kalp hastalığında nefes dara
lınca yalnız ilaç fayda vermez. Has 
ta yatınca kırk sekiz saat içinde 
hastalık bayağı hafifler, istirahat 

sekiz gl.in sürerse adeta sal!h bu -
Jur, çünkü y.orgun kalp dinlenmiş. 
tir ... Göğüs anjini hastalığında on 

LOKMAN HEKiM 

istirahat 
bazılarında hastalığı geçirir bile •.• 
Bir kalp hastasına felç gelmesi 
- hareket etmesine mani olacağın
dan - adeta bir iyilik sayılır, çünkü 
kalbi daha kuvvetlenir, daha yakın 
tehlikeden kurtulmuş olur. 

Mide ve barsak hasta l ıklarında 
istirahatin faydası daha az bilinir. 
Halbuki midede ve barsaklarda is
pazırıozların önünü almak, sancıla
rı durdurrrıak için en tesirli çare 
yatmaktır. Çünkü yorgunluk onla

rı arttırır. 

Safra yolu hastalıklarıııda uzun
ca bir müddet· hiç olmazsa bir a y
yatırıak hastalığı iyi eder. Ba
yağı sarılık h~stalığında bile insa.n 
nekadar ilaç ıçse - hastalık hafıf 
bir şeydir diye işine gücüne devanı 
ettiği halde - iyi olamaz, yahut has 
talık geçse de yine gelir, on beş, yir 

· o-u··n yatınca büsbütün kurtulur. 
mı"' 

Böbrek hastalıklarında da öyle-
dir. Hiç hareket etm.eden yatakta 

ınca bir müddet kalmak, çok al 
UZl 1 b'I .. 
bünıin çıkaran hasta ara ı e ıyı • 

lik verir. 
Kadın hastalıklarının birçoğu, 

b k hiçbir şey yapılamadığı va -
k~tş b~le, yalnız isti rahatla sal ah bu 

lur. d b ·ıJ!. 
Sinir hastalıkların a aş ı_i1.ç ya 

takta yatmaktır. Uykusuz.lug~, -~ı-

k t ·stahsıztığa, hazımsızlıge 
ııı ıya. 1. . 

karşı bundan iyi çare olamaz. Sı -
• 1• d'ıkçe iıtırabı art ar. 

nır ı gez w 

Y rell1 hastalıgında, onun ver 
a, ve k . 

d
. v. ok yüksek ateşe karşı, a c ı 
ıgı az ç • k' t _ d su topland ı gı va ı , ya -

ger zarın a . . d 
takta isti rahattan daha tesı rlı e-
va olur mu? Bu hasalıklard~ en.ye 
ni tedavi usullerinin temelı yıne 

( EKONOMi 1 
J 

. . 

·Ra··~d· ·y .o 
Hileli et satlşına 
karşı tedbirler ! 

Bugünkü program 
lo;,tanlıul: 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30. Plakla Türk 
musıkisi; 12,50. Havadis. 13,05. Muhtelif 
plak neşriyatı; 14. Son. 

Ankarada taf bik edilen usulün 
şehrimizde tatbiki kabil değil 

Ak5am neşriyatı: Saat 18,30. Plakla dans 
musikisi; 19,30. Tayyare cemiyeti namına 
konferans: Kamiran Kaftancı tarafından· 
20. Rifat ve arka<!aşları tarafından Turk 
musikisi ve halk şal'kıları; 20,30. Bay Ömer 
Rıza tarafından Arapça havadis; 20.45. Sa
fiye \'e at kada~ları t;ıra[ından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, saat ayan; 21,15. Or
ke5tra; 22,10. Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesı günun programı: 22,30. Plakla solo
lar, opera parçaları: 23. Son. 

Keçi eti sarfiyatı gün geçtilr.1;e çoğalmaktadır. Birincikanun 
ayında mezbahada İkinciteşrin ayından bin kadar fazla keçi kesil
diği halde İkincikanun ayında Birincikanundakinden 1368 fazla 
keçi kesilmiştir. 

• • 
Günün prog-ram özü 

Yapılan tetkiklere göre keçi 1 
eti bilhassa Asmaltı, Tahtakale IB "1 • senede 

23 milyon 
yolcu 

Sı>ııt onik lrnnst"rler: 

ve civarındaki kasaplarla kenar Ir 21.15. Bukreş: Romen flarmonisi (Perle:ı 
idaresinde); 22,45. Varşova: Senfonik pi~ 
kcınseri. 

yerlerdeki kasaplarda daha faz -
la sürülmektedir. 

Bir de bilvasıta v~ veresiye alış. 

veriş yapan müşterilere şehrin en 
mutena yerlerindeki kasaplar bile 
keçi eti göndermekte, buna mukabil 
kayını hatta kıvırcık üzerinden he -
sap yürütmektedirler. 

Koyun ve keçi eti satan kasap dük
kanlarının Ankarada olduğu gibi bi
ribi:rlerinden ayrılması hakkında ki 
tetkiklere devam edilmektedir. Fnkat 
bu usulün şehrimizde tatbik kabiliye
ti olmadrğı anlaşrLmaktadır . 

Şehrimizde Deniz Nak
liye Müesseseleri Bu 
Kadar Y o~cu Taşcddar 

1stanbuldaki deniz nakil mi.iesse -

selcri hakkında bir istatistik hazır -

Hafif' konserler: 

13 10. Bukreş: Eglenccli plak musikİ!:İ; 
15. Eiııdho v en: Fılıps laboraıu,arlarından 
karışık tccrube neşı iyatı; 16. Ostra, Praıi: 
oper;ı parçaları · 17,50 Varşova: Solo, koro, 
orkestra; 18. Bük re~: Saııdu Marku orkes
trası: 18,15. Roma: Karışık konser: 19. 
Kolonya, Stutgart: Bando mızıka: 19,25. 
Budapcşte: Çiga!'I musık si, ıo. Varşova: Ö
lumunun 100 üncü yıldJ~"·nu munasebctile 
Puşkinin eserlerinden: 20,30. Viyana: Mo
dern mnsild rcvüsu ( orkl"Str;:ı. ca7., kuartet) 
21.10. K..,lonya: Lco b:ysolcl orkestrası· 
-1.10. Lav::ı,;g. En~tıiinıantal , şarkılı kon~ 
~.:r: 21 40 Roma: Karı ı'~ konser: 22. Ko
!onva: Kr'Tl:ı.n. koro· 22. Moskova: Klasik 
Ruq 'TIU"İl :.;. 22. v .. r .. ova: Leh musikisi· 
?2. Pra~: Vı-ni mu•:lti l'•rrlerin<lcn: 23 :ıo' 
Var•nwı • ."-lafif musiki; 23 .4S. ~tutı;rart: Q,.: 
cı:: konscrı: 

Buna mukabil keçi ve koyun eti lanmıştır. Bu istatistiğe göre İstan _ Oıwraıar On"rf'f'rr: 

damgalaruı bozulmaz ve kolaylıkla bulda sevahili mütecavire arasında ıs.ıs. Prag: Opera havaları (piyano refa-
bl'n'bı'rlen'nden tef....:~- edilebilir bir naklı'yatı temın· eden u··ç den·ız nıu"es-'~ _ katile): 22. Roma: Ma kagninin "l,'Amico 
hale konulması daha muvafık görül- sesesinin 935 yılma ait varidat, mas- Fritz,. operası; 22,30. Strasburg: "Thais,. 

operası. 

mektedir · raf ve taşıdığı yolcu miktarı şu su- Ha •nusikisi: 
Yapılan istatistiğe göre, ~eçen ay 

mezbahada 18888 karaman, 1153 

dağlıç, 8037 kıvırcık, 2465 keçi, 7449 

kuzu, 1613 öküz. ll 9 inek, 379 man

da, 219 dana, 278 malak ve 10 boğa 

kesilmiştir • 

Mezat ldaresinde Satılan E,ya 
Geçen ay içi:ıde İstanbul mezat i

dai:-esinde 117 43 lir ad~ğerinde 430 

tane altın ve gümüş avani. 5ô7ı,5 li
raJrk 7·17 hah ve 5644 liralık 1223 
tane müteferrik eşya satııııırştır. 

Yapılan istatistiklere göt:e wezat 

idaresindeki satışlar hazan kıymet. 

bazan da adet itibariyle daima bir ay 
evvelkinden dah afazla olmakta ve 

gittikçe artmaktadır . 

[_ BORSA 
10 ŞUBAT ÇARŞAl\IIlA 

Pa ralar 

retle ayrılmaktadır: 

Akay idaresinin 11 vapuru vardır. 

Varidatı 1.218.589 lira \'e nıesarifa

tr 1.205.271 lira ve bir yılda t~ıd1ğı 

yolcu miktarı 11083.186 kişidir 

Şirketi Hayriyenin 27 vapuru \'ar

dır. Varidatı 983.433 lira ve me:sari -

fatı SGS.368 liradır. Bir yılda ta!i1dı

ğı yolcu 9.026.263 kişidir. Haliç İda
resinin 12 vapuru mevcuttur. Fakat 

yalnız on vapur çalıştmlmaı'üadır. 

Varidatı 207.63' lira ,.e mesarifntı 

242.6S8 lira olup bir yılda 3.602.lW 

yolcu ta.şımıştrr • 

Bu üç müessesenin 935 senesinde 

taşıdığı yolcunun umumi yekünu 

23.711.569 kişidir . 

18,40. Stııtgart · Yaylı sazlar kuarteti; 
20,J 5. Bukre~ · Balıcsko idaresinde piyano
kem~n ve viyo_lonsel (Dvoı ak): 20,25. Prag: 
Salon kuaı tetı: 22.SO. Buda peşte: Konser
vatu\'ar profeı:orleri tarafından oda musiki 
konseri: 23. Roma· Orl:> musıkiı:i konf>cri 
( Zecci, G rieg); 

Ue-.itaUer: 

18. Bertin: Modern r.arkılı konser; ıs.ıs. 
Vıyana: Piyano refakatile viyolonsel kon
seri: 18,30. Budapeşte: Piyano, keman resi
tali; 18.40. Paris P. T. 'L: Piyano konseri; 
20.15. Berlin: Piya'lo sonııtlan: 2~.30 Ll7-

pzig: $umanın senfonik piyano etutlcıindcn. 
.. ... ık ... , : 

23 20. Prag. Vıyıına. 

Puşkin için 
Bu Akıamki Radyo 

Konseri 
11 Şulıat 1937 tanhinde, Tıirkiye saatile 

s2at z~ ııa 23 te, l /44 ıııetıe<le Komınteı n 
Radyo lsta::.yonu ıle 50 metre, 40,ll:ı metre 

bera,ber 933 ten sonra 933 ten evvel- ~e ~ı .25 metı edekı kı:>a dalga istasyonları, 
. Buyuk Rus ~airı Pu~kının jubilesı ıııiınase

kine nazaran hissedilir derecede bır 1 betıle, dost ve kom~u Tuı kiye için hususi 

Yine ayni istatistiğe göre,. Boğaz 

cihetine rağbet git tikçe azalmakla 

l 
, d bir konser neşredeccklerdır. Pu~kınin şür-

aza ma \ar Ir · leri uıerine Rus kompozı orlerinın eserlerin 
Maamafih Anadolu ve Adalara den nıurekkep olan bu konser esnasında i-

- - zahat Turkçe olarak vı::ı ilelCktır. Bu kon-
olan ragbet te mütemadiyen c;ogal • 'lerın progratll a~ağıtl.ıdır: 

A 1 ı f 
makta ve deniz nakliyatının yarısı Glinka (Ruslan vı:: Lıudınila) operasmm 

S a t ı f uverturu, orkestra; Glınika ( Mari) roman-
Akaya inhisar etmektedir . sı, Moskova Buyuk operasından; Rubıniş

tayn (Muganni ::omansı), Solist tenor Lc-

Sterlin 615.-
1 Dolar 123.-

20 Fransız Fr. 114.-
20 Liret 120.-
20 Belçika Fr. 80.-
20 Drahmi ıs.-

20 İsviçre Fr. 565.-
20 Leva 20.-

1 Florin 63.-
20 Çekoslovak lrro. 10.-

2 Şiline 
1 Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Ley 

Dinar 
İsveç kurona 
Altrn 
Banknot 

Ç e kl er 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brük5e) 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praıt 
Vıyana 
Madrit 
Bertin 
Varşova 
Bükreş 
Belıtrat 
Yokohama 
Moskova 
İstokholm 

Tahvilat 

20.-
25.-
20.-
21.-
11.-
48.-
30.-

1026.-
245.-

616.-
0.7949 

17 .0625 

15.1025 
4.7125 

68.6375 
3.4825 

\4.45 
1.4525 

~2. 7881 
4.25 

11.375 
1,9765 
4.195 

108.605 
34,615 

2.7889 
24.91 

3.1485 

Anadolu 1 ve 11 kupon kesik 
Esham 

Merkez Bankası '-

l s t ik r az l ar 
Türk borcu 
Erıani A. B. C. 
Sıv 

~1t:u.--.~••....,...,,,.,,,,., G • K f . A 618.- - - - - - - meşev: uı ( a kas esin) operasından r-
ya, Solist tenor Lemeş~v: Çayko~ski (Ziv
gen Oııiegin) den Lenski aryası. Solist 
tenor Lemcşev· Gl•nka (Kanımda arzu kay
nıyor) romans, Yiıksck artist soprano Nej
danova; Glızunov (Kanımda arzu k ynıyor) 
rot>ıans Yuk .. ek artist sop.ano Nejdanova; 
Golovancn- (GenG erkek 'e genç kız) ro
mıns, Yuksek artıst soprano Nejdanova; 

126.-
117.-
125.-
84.-
22.-

575.-

ZAHiRE 
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23.- ...._...._...._....,.___.,.... ,..,... u:t Dargomijski Romans, Yüksek artist sopra-
66.-
76.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1027.-
246.-

616.-
0.7935 

17.06 
1s.ıo25 

4.7125 
88.6375 

3.4825 
64.45 

1.4525 

22.7881 
i.25 

1 t.375 
l,9765 
4.4fi'43 

108.605 
34.66 

2.78!19 
24,91 

3,1485 

39,45 

09.-

22.75 
99 

1 - lt.halat: 3uğday 331, çav- no Nejrlanova; Gudlev (Aşk çeşmesi) ro
mans, Yuksek artist soprano Nejdanova; 

dar 75. kepe.k 90, arpa 30, tiftik 7 Verstov•ki (İhtiyar koca. sert koca) ro
l 2 k k m, ns. Vuksck artist M-zzo-Soprano Obu

- • u.şyemi 30, mısır 90. J apa vekova: Gcremeıie~· (Sizi seviyorum) ro-
79. bevaz pcvnir 6 3-·1. un 7~ mans, Yuksck artist Mez.zo-Soprano Obu

vekova · Da~,...,.,rniiki (La ura) aryası. Yük-
1-2. fasulye 2. pamuk 7. pamuk - ~ek artist Me7.zo-Sorırano Obuyekova; 

·· 2 Grecaninov. Fnmans. Yiık,;ek artist Mez-
yagı 1 1--4, bulgur 7, susn.m 43 .,.0-Sop~:ıno Ohuvekova: Meçhul (Arzula-
1-2, zeytinyağı 14 1-4 ton. rımı yenrli:n) roman" Yuk~ek artist Basso 

Feizen· Oan~omiiski (Gece riızgiirı) ro
İhracat: :K!uşyemi 20, tiftik 33, iç mans. Yüksek artist R•c•o Rcize'l; Rirnslci

ceviz 7 1-2 ton 
Korsakov. Romııns. Yuks,.k arti'lt Basso 
Reizen: RoroıFn (U~ak vatan kıyılarında) 
rcm2ns. Yiiks,.Jr artist Fasso Reiun; Mu~
«orski (Flori" Goılıın,..,v) on,.rasm<lan Boris 
ııryası Yiık•"'k arti"t Rasso Reiren: Rimı;ki-

2 J{nrqkov (Çar Saltan) operasmdan ~üıte, 
22 1- paraya kadar, buğdny sert orkı-~tra. 

2 - Satışlar: Buğday yumuşak 

kilosu 6 kuruş 20 paradan 6 kuruş 

kilosu 7 kuruştan, arpa Trakya ki- =============== 
losu 5 kuruş 5 paradan, ça\'dar ki- Sultıınahmet birinci sulh hukuk ha 

losu 6 kuruştan 6 kuruş ı paraya. kimliğinden: !srael Salti Eskh;ehir 
~fısır c;arsısmda iken halen ikamet. 

mısrr san kilosu 5 kuruş, 5 para · 
dan, fasulye ufak kilosu 8 kurm;tfm gahı meçhul elbiseci Kay naz zade 

).lustafa aleyhine ac:tığı alacak dava
fasulye barbunye kilosu 8 km uş 

10 paradan, nohut kalburl'U kiıosu 

9 kuruş 20 paradan ,susam ki!cısu 

17 .kuruş 25 paradan. ceviz içi kilo
su 35 kuruştan 36 kuruşa kada;-, 
tiftik mal kilosu 110 kurustan. tif
tik çengelli kilosu 150 kuruşta:'!, 
tiftik deri kilosu 122 kuruş 20 pa -
radan, yapak Anadolu kilosu 68 
kuruştan yapak Trakya kilosu 7'7 
kuruştan, yapak yrkanmı~ kilosu 
122 kuruştan, zeytinyqğ'ı ft~ks. 6'3 
kurustanr zeytinvağı sabonl..ık ki • 
losu 38 kuruş 20 paradan 41 kurus 
20 paraya kadar 

ı:;rrıın cereyan eden m•ıf:ıctkcm2 netice
sinde 1. 10. 36 tarihinde 40 lira ve 

19.3 36 dan itibaren yüzde 5 faiz ve 
vU1de 5 avukatlık ücr·etile ve icrada 

inkarından dolayı yüzde 10 tazıninat

l:ı müdealeyhten tahsilıne karar ve. 

rilmiş olduğundan H. U. M. kanunu

mm 437 inci maddf'si mucibince işbu 

ilanın tarihinden itibaren sekiz gün i
c.mde temy:zi dava cdii-?t'i!s;i aksi tak

ôıı de hükii·n kesbi k.ıtiyet edeceği i .. 

lamm teb:iğ' makar.JTrı?. kaim 0lmak 

üıc re ke) fi· et ilan o; unu r. < 30 Hl3 l 



O! 

Tarihin 
sulh 

en büyük 1 Sanayiin 

taarruzu Kontrolü 
( Baıı Birincide) 

Hazırlanan planda iU noktalar 
vardır: 

1 - Almanyayı ham madde 

blokunun onsuz da ~kiline <:alı§ • Projesi hazı r 
maktan geri kalmmıyacnğını M. Da. (Baıı Birincide) 
vics Sovyet hükumetine münasip bir n7.iin ettimıek, hulasa, her işde 
lisanla anlatacaktır • "iktısadiliği,, ,.0 "nrimi,, yükselt.. 

Sonra Japonya ve Asya ntP.sclesi mek •..• 
kalır. Japonyada btiyük bir ıktıoadi 

Türkün 
Tarihte 
Rolü 

~VERESiYE-• Fabrikamız, saygı değer müşte-
rilerimize uzun vadelerle mobilya 
siparişi kabul eder . .b.ldanmayı
nız ve başka yerlere sipariş ver
meden evvel bir kere fabrikamı
zı ziyaretinizi bekleriz. 
ADRESE DiKKAT: Beyoğlu Şiş 
hane karakolu altında meşhur 
Psalti mobilya fabrikruıı sahibi 

,_Ziya Kıra!, Tel. 49165 _, 

11-2-mn -~1 
•• 

ıo -K s 
s 1 

1 •• u " R '-. ı •• membal.wna sahip lctf malc (eski Al
man müstemlekelerinin famomile 
veya kısmen iadesine kadar gidi/e
cele mi? Pazar!tğtn en son merhalesi 
olarak belki de sulh namına bu bile 
göze almacalc, fakat buraların as
kerlikten tecridinde ısrar edile

f Hısaf Velc61efinin tetkik salahiyeti 
buhran var. Bu buhran gittikçe iıctı- Bu kanunla, Vekalet milli endüstri 
~adi bi rşekil alıyor. Hazırlamın ik. 

(Baıı Birincide) 
gruplar halinde, tabii muhitin zaval 
lı köleleri halinde yaşıyan insanlar 
binlerce sene evvel yaptıklarını sıkı 
sıkıya tekrardan çok ileri gideme _ KAYIP: Akay idaresinden başma-
mişlerdir. kinist ölü Sakıptan kalan maaş cüz. 

u il 
K ' tısadi kolaylıkların Almanva Vt• 1- faaliyetini~ rasyonel ilerlemesini te -

talva ile beraber Japonyaya. da teş- min gayc.-.ıle gerek hususi Eıermayesi 
. 1~. Ih h k t " A d d olan ve gerek sermayesinde az çok dev 

İnsan mukadderatının durgun ha - danımı kaybettim. Yenisini çıkartaca 
tinden kurtulması, hareketli hale ğımdan eskisinin hükmil olmadığı ilan 

ml ı su nre e ıne syanın a a. . . . 
1 ·ı d"l i · t i 1 b"l" let ıştırakı bulunan müesseselerin 

geçmesi için ve tarih dediğimiz ya- olunur. 
ıı e ı mes nı em n cc e ı ır 

Diğer taraftan Japonya~;n da işe çalışma ve iktısadi vaziyetlerini ve 
pınm kurulması için bir takım dina- Kasımpaşa !plikçi fırını caddesi 

cek.) bunlara ait evrak \'e \•e.,"ıkaları t~t· mik tesirlere ihtiyaç vardı. Türkün 145 No. Ismet Sertel 

2 - Almanya' • mallarına ha

riçte müıteri bulmak imkônlannt 

kanşması, So\'yet Rusyanm sulh . A • • • • " 

bl 
, · . . k 

1 1 
+ kık salahıyetını haız olacaktır. 

c~wna gırmcsını o ay :ı...-,.ırrr, 
Son söz Hitlerin... Şimdilik yalnız devlet sermayesi 

Kadıköy Halkevinde Komite 
Seçmeleri 

vermek. 

3 - Rusya ile Almanya arasında 

lc.arıtlıklı olıı veriıi canlandırmak 

Bütün teşebbüsün ağırlık mr:-kezi Prensip olarak bu kontrol neti.!e· 
şuradaclır: sinde alınacak ıslahat tcdbirll!ıinin 

bu nevi en kuvvetli dinamik amiller
den biri olduğunu gösteren deliller 
gün geçtikçe çoğalmaktadır. Orta As 
yanın çetin tabiat mübarezesinde çe-
lik halini alan Türk, oraların kurak- Kadıköy Halkevin<len: 

4 - Almanya 500 milyon dolar 
kredi açarak para isf ik.rarınt hep 

beraberce kabul eden memleketler 
blokuna Almanyayı sokmak ..• 

Bu menfaatlere mukabil Hitlc.'rden 
devamlı sulh ve ademi tecavü~ hr:.ıl~ 
kmda en müsbet ve kat'i garantiler 
istenecektir . 

Büyük sulh taarruzu hakkmdıı ki 

hazırhklann böyle mühim bir saf -
haya girdiğini gösterecek Pm neler 
çoktur. Milletler Cemiyeti \":t.sıtasile 

sanaıi memleketlerinin ham mndde 
elde etmeleri irr'di.nlan h:ıkkmda 

çok esaslı araştırmalnr yapılın:ı l~ta • 
dır . 
Amerikanın bu komite çaJ 'Şl'r'ala

rma yalnız filen iştirak etmekle kal. 
mryarnk M. Grad gibi Amerika iktr
sat alemini nen birinci sınıf nadmla
rmdan birini göndermesi çoJ.. dikka
te değer • 

M. G'rad Amerika Ticaret Neza -
reti ve müsteşarlığında ve diğer bü
yük vazifelerde bulunmuştur Görü. 
şil keskin, iktısadi anlayışı yükRek 
bir adam olmakla maruftur. Bu iş 
için Amerikanın Grad gibi lbir adam 
seçm~. bu i!?€' verdiği ehemmiyeti 
göstermiye kafıctir • 

Amerikaya iki mühim seyahat 
Diğer bir emare: Amerika Cum • 

hurreisi ).fister Ruzvelt, tica::-~t rı.ı:. 
lru;ımaları yapmak hususundaki sa -
lahiyetinin temdidini milstacf'liyetle 
istemiştir. Bu talebin sebebi. lngiliz 
ve Fransız ticaret nazırlarının Anıe -
r~kayı ziyaretinde taahhii~ere gire -
bilmek ve büyük sulh ta'lrruzunu 

Avrupa iktısadcn yeni bir temel Ü· bütün sanayie tatbik edilmesi icap 
zerine kurulacak ve bu temel hugün- etmektedir. Fakat memle\cetimızin 
kü silah yarışmın önüne g~ecek bir içtimai durumu hususi sermayelere 
mah iyette olacaktır . bu kanunun tatbik mecburiyetini şim 
Eğer silah masrafından -:ı~, ... ih bir dilik mümkün kılmamaktadrr. 

ta.c;a rruf temini imkanı baş g-;;stPr • Projelerde hususi müesseselerde ya 
mezse M. Ruzv('lt Amerikanın bu pılması tazım gelen ıslahatın devleL 
kredi if~ine i.<?tirak e rnf>sinP ra?.ı nl- çe "tavsiye,. sile iktifa edilmiştir. 
mıyncPk ve Avrupayı kendi haline 
bırn kacaktrr. 
Eğ"er işler yolumla giderse A vru -

pa ·m hoşnutsuz memleketlerine RÇl

lacak krediler Amerikanın ne ölçü -
de karışacağı şimdiden mlinakru5a e
dilmektedir. Üçte bir esas akla ya -
km görünüyor. Fakat Ameriirnda 
beşte bir nishf>tind0 karrsm~kla vazi
fesini yapacağını söylediler de ekıı!k 
de"'ildir . 

Sulh taarruzu çok müsbet ve e
saslı bir surette hazrrla.nıyor. Fa'mt 
gayeye varacak mı? . 

Bunun c<.>vabrnı ancak Hitler ve
Tebilir. Mantıknn hu ct'vap evet ol
malıdır. Fakat cil· an~rJ=•'c ve mace
ra sev.~si de kendi başına bir hast:ı
hktır. Bu hastalık A vrupanm hakiki 

bir sulhe varmasına sed çekecek o
lursa mes'uliyet tamamiyle Hitlerin 
üzerinde toplanacaktrr . 

s. s. s. 
(TAX'm Nn")·ork muha.lıirliği
ni Amerikanın QOk ke~kln gö
rü, lü ~azett>ciler·nden biri Ü7.E'· 

rine alnu,tır. Bu gueteci mii
tart"ke Sf\nr.1f'rlnclfıı muhabir ~r
fatiy1fl me-mlekr.timi7de buhın -
m115 \"e hbf' çok dosthı1.: ~östf'r. 
mlştir. Vakti mfüııude etttJ°:i kn
clar ~ık hir eurett.e hi7e yaz1 ~·az. 
mağı \1\clPtmiştir. Bu ilk ~·nzy. 
nrn hii~ iik hir ala~<a uynnrlıra -
c:ı ıı-tna Ye J:Ö7.'f'r önünde yt•"! u
fıık'ar ıu:.a<-.ağma ısiiphe etmi -
:ronız. ) 

Birçok Hollanda mü
esseseleri faaliyete 

geçmek üzere ... 
Ankarada hükumetimizle bir mukavele parafe eden Holanda 

murahhaslarmdan bir kısmı dün akşamki Semplon ekspresile Ho

landaya hareket etmişlerdir. 
Varılan prensip anlaşması hakkında hükumetlerile görüştükten 

sonra mukaveleyi imza etmek üzere Ankaraya döneceklerdir. 
böylece hazırlamaktır. 

İngiliz Ticaret Nazın M. Ruvcl • Haber aldığımıza göre, Ankarada 
manm Amerikaya hususi bir mak • yapılan müzakereler biri resmi mu
satla gelidği tekrar ediliyor. Vnkti rahhaslarla, dığeri muhtelif banka -
çok kıymetli olan bir tica~t nazırı • !arın inşaat şirketlerinin, fabrikala -

ispanya harbi 
nın hususi maksatla bir' geyahat rın murahhaslarile olmak üzere iki (Ba~ı Birincide) 
yaptığından bahsedilmesi bir tek nıii.- koldan ilerlemiştir. bulan harekat csna.c;ıuua dört ba -
naya gelebilir ki o da sey~hatin <;oJt Resmi heyetin, iki memleket ara- t.arya tayya.re topu, bır zırhlı tren, 
mühim olduğu ve hususi perrlı! altm- smdaki klel"ing münasebetinin tam 7üU tüfeK, iki toıı, ıki havan topu ve 
da bu ehemmiyetin gizlenmek isten- bir surette tanzimile alakası vardır. saırc zu.ptetınişlerdır. 
mesidir. İngiliz Ticaret Nazın. tulh Bugün Holanda mallarına mukabil Dün Kabıne ıçtınıaından sonra neş 
işinde Amerikanın oynayacağı rol ve memleketimizde bir miktar bloke pa redileıı bir notaua ezcuınle şôyle de
temin edeceği krediler hakkında ko· ra kalmıştır. M. Klcfemıin riyaseti nilm~ktedir. 
nuşmalar yapacaktır. Bunun arkasın altında profesör Bürus ve ticaret ve ".Malaganın düşmesine sebep bazı 
dan .M. Bonnet bekleniyor eski Fran müstemleke nezaretlerinin mümessil ecnebı devletlerin asilerle gittikçe ar 
sız ticaret nazırı da hem eulh hazır lerindcn mürekkep olan heyet öyle tan bir teşriki mesaide bulunmaları· 

ameli bir esas aramıva memur edil- d lt ı ve Alma d 1 lıklarını da konuşacak, hem de itilaf .ı ır. a yan n onanma arı 
devletleri arasındaki borçlar mesele miştir ki, ne bi7.im, ne de Holandanın harbin mümkün olan bütün hileleri-

zararına olarak bloke para kalmasın · k 11 rak a· sı"lere d k si hakkında ameli bir hal çaresi ara nı u ana yar ım etme -
yacaktır. ve takas muamelesi muntazam bir tedirler. Bundan maada İtalya ile 

3urette yu·· rüsün. Al t..., ankova t k · kıtal Davies'in Moskovada rolü manya .L'r .ı a vıye a-
1şte böyle bir esasa varılmış ve an rı go··1 dermektedirler 

Şimdi en mühim meseleye gelelim: 
1 

• !aşma iki tarafça parafe edilmiştir. ~ubatın yedinci günti saat 10 da 

lık med ve cezirkri içinde hareketli 
bir grup halini almış, Neolitik me -
deniyeti kurmuş ve zaruri hicretleri 
sırasında gerek Neolitik teçhizatı 
ve gerek kendi dilinin unsurlarını 

her tarafa yaymıştır. Şükrü Kayanın 
nutkunda ileri sürillen tez, bu bakım 
dan çok esaslı hakikatlere dayanıyor. 

ille fesamüh nuru 

T arihin maıtımu olan devirlere 
göz gezdirecek olursak şunu 

görürüz ki, Türkler dünyanın devam 
h ordusunu kurmuş, milli manada iç 
timai varlıklara ilk temelleri hazırla 
mış insanlardır. Tarihin en yaratıcı 
kudreti, bir muhitte yeninin, ileriye 
doğru hamlelerin kıymet bulmasıdır. 
Türk hayatı. son asırlarda içinde ol
duğu gibi yabancı te~irlcr altında 
yarı boğulmuş bir hale getirilinciye 
kadar daima yeniye kıymet vermiş. 
yaratıcı rolünü her fırsatta tam bir 
surette oynamıştır. Türk işgali altın 
da asırlar geçiren memleketlerde Tüt 
kün oynadığı rol hakkında yapılan 
tarihi tetkikler, hiç kimsenin bekle . 
mediği bambaşka yeni bir sima orta
ya çıkarıyor ve medeni aczimi7., harp 
ten başka bir şey bilmediğimiz hak
kında karanlık bir cehalet içinde ken· 
dimizin bile senelerce tekrar edip dur 
dub"umuz efsaneleri birer birer yıkı
yor. Bütün garp aleminin bugün hav 
salaya sığnuyan bir taassup içinde 
boğulduğu ve her kuvvet sahibinin: 
"Ya körükörüne benim gibi inan ve 
yahut yan. öl! .. dediği a.<;ırlar içinde 
Türklük aleminde tesamüh nuru ya 
şamış ve ileriye giden yolları aydın • 
latmıştır. 

Kendimize güvenmek itiyadı 

T ürk, tarihteki rolünü bilme
li, hakkile tanımalıdır. Bti· 

gün de şunu anlamalıdır ki, gerek 
milli seciyesi ve gerek coğrafi ,·aziye 
ti itibarile, dünya yüzünde emniyet 
ve sulhün tahakkuku, insan medeni
yetinin daha yüksek bir seviyeye çık 
ması için en büyük rollerden birini 
oynamıya namzettir. 

Tarihi rolümüzü bilmek ve anla -
mak kat'iyyen şu menfi mana ve ne· 
ticeyi hasıl edemez: 

Kendi kendimizi bugün olduğu 
muz seviyede beğendiremez! Muvnf· 
fakıyet iklilleri üzerinde uyuyup kal
mamıza yol açamaz! 

Bilakis tavik olduğumu7. seviyeye 
çıkmak için ~o kadar çok yapacak işi 
miz vardır ki, tarihteki dinamik ro
lümuz hakkındaki idrak ve kanaat bl 
ze tam hızla ileriye atılmak için la
'tlmgelcn büyük enerji kaynaklnrrnr 
ve nefsimize güvenme itiyadını te • 
min etmelidir. 

Ahmet Emin YALMAN 
Joe Daviesin Moskovaya sefir tayin ..,. Tediye imkô.nları böylece temin e- hükumete mensup altı muhrip, Ma-
edilmesi, çok mühim bir hadisedir. dildikten sonra Türkiyede faaliyete lagayı bombardıman etmekte olan fından asiler lehine yapılan casuslu-
Da,ies Amerika diplomasisinin iktı- geçmiye taraftar birçok Holanda mü Kanaria, Baleares ve Almirante Cer ğun harbi umumileştirmek tehlikesı 
~adi meslekten yetişmiş çok kudretli esscseleri vardır. Bu arada birkaç vera ismindeki isi kruvazörlerine ni doğurabileceği ve bu halin Avrupa 
bir diplomatıdrr. Kendisi defsılarla banka vardır ki, Holandanın en mü- taarruz etmek için hareket etmişler sulhünü tehdit etmekte olduğu ilave 
milyoner olduğu gibi yeni evlendiği him mali mtiesseselerden biri olan di. Saat 13,50 de hükumet muhripleri edilmektedir. 
eşinin de sayısız milyonları vardır. Roterdamşe bank Verenigung bu a- Kata - Kapein cenubunda iki kruva- Anlaşılan hlikumet dilnkü toplan-
Yapılacak çok mühim · 1 lmıyan tısında mecburi a.hziasker usulünün ış er 0 radadır. zör görerek bunları Baleares ve Ka- kd' 
bir vere ne Amerika Da,rı·e· .....tbı" de tatbikini göru··şmu''ştür. Bu ta ır 

.ı ·~ b' İnşaat şirketlerinin başında Have· narla asi kruvazörleri zannetmişler-
bir sefir gösterir. ne de Davies ölli verki şirketi gelmektedir. Bu müesse dir. Bu iki kruvazör vira ederek bü- de İspanya hükumeti yeni bir ordu 
bir v·a~feyı· su""rüklemp ooitmegı·· k b ı toph"·acak ve vazivetini ıslaha çalışa 

"'' J• ~· a ı se dünyanın her tarafında bilhassa tün ağır silahları ve sancak tarafın- .ı .ı 
ede"0 k a'lamdrr • liman in~aatında ihtisas kazanmış - daki ufak toplariyle ateş etmiye ha- caktır. 

D · ... ı k d k ·· ı · b" ., Almiradan verilen malumata gö • 
avıeı:; n os ova a ço mu.um ır tır. Şimdi Iranda Hazer denizi üzerin zır bir vaziyet almışlardır. Hükumet 

,.a "f ·· kt" ...... k h""k" re, Cumartesi ve Pazar gu··nü 25.000 
zı e gorcce ır: ıuos ova u ııme. de Iranın Nevşehir limanını ve oraya gemileriyle bu iki esrarengiz kruva-

tl.llP. k +i · l ' Malagalı.vı hamil olan beş yüz kam-
şu anaa~ vermıye ça ış:ı<'nK - varan demiryolu hattınt yapmakla zör muhtelif istikametlerde dolaş -

Evimizin çalışmakta olan şubeleri

nin talimatname mucibince aşağıda 

yazılı gün ve saatlerde komite seçim
leri yapılacağından kayıtlı n.7.anın be

hemehal bul·unmalan lüzumu bildiri. Öksiirük, Nezle. Boğaz n Gö~lt 
lir. hastalrklariyle sl"-Sİ kısılanlara iftl 

13 şubat 937 cumartesi saat 16 da tesirleri ~oktur. 30 kunış· 

dil, tarih, edebiyat, 13 şubat 937 cu· Hasan cleılosu: l.;tanhul, Ankaftı 
martesi saat 18 de spor, 14 şubat 937 Beyoğlu, Be iktaş, Eskıı:ehir. 
pazar saat 10 da ar. 14 şubat 937 pa- ______ _______ ,..-Af 

zar 17 de Temsil, 15 şubat 937 pazar- 15 şubat 937 pazartesi saat 19 dJ 
tesi saat 18 de kiltüphane ve yayın, kurslar. 

..... TÜRKiYE 

Şeker Fabrikaları 
ANONİM ŞlRKETlNDEN: 

1937 senesinde kullanılmak üzere Fabrikamıza lazı.m olan 
;eker sandıkları için kereste alınacaktır. Kapalı zarf usulile 
halesi 5 Mart 1937 Cuma günü saat 10 da lstanbulda Bahçe· 
·ap1da Ta~ Handaki ~eker bürosunda yapılacaktır. 

isteklilere ~artname paraıız verilir. Yirmi be, bin sandık 
•eya dört yüz metreye kadar kereste vermeğe tal;p olanların 

•eklifleri de nazarı itibare alınacaktır. 

Türkiye iş Bankası Galata Şubesinden: 

Bay Nail (TOP.,ÇU Binbaşxsı) Şişli Koca Mansur sok. No. 30 
Derya Apartıman kat 3. 

Bayan Anna: Beyoğlu Büyük Pannakkapı telgraf sok. No. 6 
(vekili ayni adreste Bay Lodovik Heller) 

Bayan Zehra: Fatih Atpazarmda Türbe sokak No. 41 

Bay Memduh: Ankara Adliye Vekaleti evrak Müdürü. 

Bayan Mehpare Taki: Beyoğlu İstanbul oteli 
Bayan Therese Sparaveç: Cihangir Y eniçeşme sok. U ğurtıJ 

apart. No. 3 (vekili Bay Edip: Maçka Kağıthane cad. 122 No. 3) 
Bay Ahmet Necati: Fen Fakültesi Tıp talebesinden No. 1911 
Bayan Mihriban: Osmanbey Afitap sok. Ömer Şerif Apart. N"' 

5 (vekili Samsunda tütün tüccarı Bay Sarim Kibar) 

Bayan Jozefin Sirotkova: Osmanbey Şafak sok. Nur aoart. 1'1"' 
70 daire 10. 

Bay Turgut: Küçük Çamlıca Avcı Kazım sok. No. 1 

Bay Nerses Berhudar: Pangaltı Turna sok. No. 22 

Yukarda isim ve adresleri yazılı müşterilerimizin bizzat ve''' 

vekilleri vasıtasiyle derhal şubemize müracaat eylemeleri lüzu111ılf 
vaktinde kendilerine yapılan ihbarımızı teyiden, bildirilir. 

Muayyen adreslerini şubemizi haberdar etmeksizin, değişti~ 
miş olan müşteriler de bu ay sonuna kadar müracaat etmediktet' 

takdirde ilişiklerinin tesviyesi için kanuni yollara tevessül olunl' 

caktır. 

\ 
~ . 

A~I Pi NALMI·'\MAGA·DÖ,şMt:~ __________________________________ .....,,/ 
t r 1 •• Al So 1 1 h yon şehri terk ve 150,000 kişi şehir-

1 ~1 manyanın " '-yet era ası u- meşguldür. Memleketimizde Gölcük mışlar ve bu vaziyet akşama kadar 
sumetinin sebebi Rusya ile Almanya harp limanile tersanesinin projeleri - devam etmiştir. Hava karardığı za _ den firar etmiştir. Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
arMmda ticaret mlinasf'hetlcrinin . h 1 t B . ler u··zerin 1 h .b. . k .. 1 Salamangadan verilen malumata E t $1' nı azır amış ır. u proJe - man a tı mu rı ımız ruvazor ere · t · mlak ve Eytam Bankası"le Fehı"mc ve Fevzı"ye ve Mustaıa ~ 
k il idi Iki f 

• f 1 göre hükumet dag~lara iltıca e mış O· 
es mes r. tara ın siyası e se- de iki, Uç senedir müessesenin 24 mü taarruz etmek için yaklaşmışlardır. d · oe fe hususunda tamamı"vle avn k"I • M Bl lan yüzlerce hükumetçiyi teslim al- ettın arasındaki alacak davasından dolayı müddeialeyh}et' " 

.ı .ı .. hendisi ve teknik memuru . om Fakat o aralık kruvazörler projek - F e) 
mckh beraber harpten cvv Jkı iktı- isminde bir baş mühendisin reisliği törlerini yakarak kendilerini tanıt • mıştır. ehime ve Fevziyeye ilanen tebligat yapıldığı halde mahkeı11 ~ 
sadi münHebetlere dönmeleri pcka. altında ~alışmıştır. mak için biribirlerini aydınlatmışlar gelmediklerinden müddei vekili makbuz vererek tatbikat isteı1' 
la mümkündür. Konrat deniz inşaat tezgahlan, dır ve bu suretle bunların İtalyan Briç Meselesi :: bundan bahisle rr.ııameleli gıyap kararının yirmi gün müdd_~~ 
Eğer Rusya bu "Sası kllbul eder- vagon, lokomotif ve liman inşaatına harp gemileri olduğu anlaşılmıştır.,, ılanen tebliğine karar verilmiş olduğundan 4.3.937 tarihine rrıil .ç 

se Amerika, İngiltere ve Fransımm ait muhtelif makine fabrikaları bu Notada bundan sonra, ecnebi do- Yazılanmızm çokluğundan dolayı dif Perşembe günü saat 14 tc müddeialeyhlerin bizzat veya bil' r 
Almanyaya gösterecekleri ya-rdım meyandadır. nnnmalarının asilere yardım etmele- briç meselesini bugün koyamadık. k"l ı e 

1 
• h a e mahkemede bulunmaları ve kanuni müddet zarfında itir3 

1my<'.sinde muhkem bir sulh lJluku Yapılacak isler hakkında gerek rinin, Bask sahillerinde Alman ge - okuyueularımn: geçen mese enın al \ 
kurmak imkanı hasıl olur. Ankarada ve gerek Holandalılar ara mileri tarafından vUcuda getirilen tini ve yeni briç meselemizi ynrmkl meleri ve aksi takdirde bilcümle vakıayı ikrar ve kabul etmiŞ 58

1 
aber iirümemek sında sıkı bir ketumi~•et muhafaza mayın tarlasının mevcudiyetinin ve nüshamızda bulsıcaklrırdır İtizar e- lacaklarma dair isbu muameleli gıyap kararı gazete ile ilar 

0 
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l>ILBER KARDEŞLER 1#·---------------------------------
~~kss:n:~~~~.~:~~;~e Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 

1937 ~a:la.z: u.mumi heyeti 12 Mart 6 • Şubat • 1937 vaziyeti 
11ahın gtinti saat 11 on birde 
5 nuın utp~ada Mehmetpaşa hanında \ 
dan h"arada adi surette toplanacafrm. A K T 1 F ı Lira 

ıssedarl o 
ca olunur arın o gün gelmeleri ri- Kasa : 

Esas In~k ı 1 ALTIN: Safi kilogram 19.719.13:-J'Lira 27 .735.537.Sıı; 
desi ınucibı" ave enamenin 26 ıncı mad BANKNOT 1 10.:')05.451....!., 
~ nce 50 hiss l"k h" • • • • • • • " arların h . eye ma ı ıs • UFAKLIK l .034.875.03 
!erini i t" aız oldukları hisse senet- • • • • • • • • _;_'';___ _______ ! 

harta eç l?na gününden nihayet bir 
VVel · lnelerı . şırket merkezine tevdi eL 
lcap eder. 

Müıak R 
1 _ erat uznamesi 

)i~· 1936 'lnl . 1 . ... 1 l'aı>o J • ı ış erıne ait idare mec 
2 runun okunması· 1 

- Bila ' tıun Oku nço ve murakıp roporu • 
tenin ib narak tasdiki ve meclisi ida

rası · 
3-Mud' · . 1 

dare aı 1 detı hıtam bulan meclisi i-
Ml\j; a arının Yerine yenilerinin ta-

4 1 
blad~.'I'icaret kanununun 323 üncü 
ın ..... ıne g·· elelerj ore şirketle ticaret mua-
~İsi llde bulunmak üzere idare 

5 azasına salahiyet verilmesi· -\" ' Ucretıc . :nidcn iki murakıp tayinile 
r-ın1n tesb"t· 
~ ıı. 

~~~YIP ARANIYOR 
d...,. sın EJ ....... . 
-~ını li · •ucnı ısyanında iki kar-

llıet v acı Davut oğullarından Meh. 
Aı e nesuı ·1 
\· elıınet ı : Is tan bula geldik. 
aıt.1kö '. (Kulelı mektobine ı girdi. 

haneQin~nde yi.i?.haşı Hamit Beyin 
~1ktık e Olduğum cihetle mektepten 
~·r dJ: gelirdi. Resul Bıtlise döndü. 
%ı <le haberini alamadım. Mehmc· 
tıı kaj.:te~tepten çıktıktan sonra izi-
~ bın. 1 

al'deı::ı 
!'tııı ve -. eriınin sağ olup olmadıkla-
>ı~ ner d 
·l.Q insa . e c bulunduklarını bilenle. 
'1ltıliay ~et namına lstnnbulda (Re· 
~i ri atbaası) vasıtasilc bildir -

ca ederim. 

lata 
Bitlisli Gülbeyaz 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • • • • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 

ALTL'l: Safi kilogram 5.054.4i4 Lira 
Altına tabvıli kabil Serbest de>-

vizJ~ • • • • • • • • • ;U 

Diğer dövizler ve Borçlu klirlng 
bakiyeJeı1 • • • • • • • • ,, 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhde edl.evrakı nakdiye kar- J 
şı lığı • • , • • • • • • . Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 

449.086.73 

7.109.521.GO 

1 
48.293.50 

40.909.093.97 

158.i4S.563.-

ne tevfikan haı:ine ta.rafından 

Vaki ted. t 12.404.056. 
lya . • • • • • • •-:..:.." -------

Senedat Cüzdanı : 
HAZİNE BONOLARI • , • • ı Lira 
TlCARJ SENEDAT, • • • • Lira 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 

-.-
21.718.297.86 

37.014.lG0.23 ( Deruhde edilen eVMLkı oak· 1 Lira 
A - ( diyenin kıır-şıhğı Eebaın ve l 

( Tahvilat (itibıırt kıymetle) 
B - Serbeat eaham ve t&bvili.t 

1 
______ 3_.9_61_.o_o_s_.Go 

Avanslar: 
Altm ve Döva Uzerlne • • • 
Tahvilat Uzerine • • • • • 

Hissed'arlar . • • • 
Muhtelif. • • • • 

• Lira 

. " 
• • 
• • 

• • 
• • 

2.162.609.031 

7.795.834.43 

Yekiın 

39.2i6.863.84 

449.086.73 

48.0GG.909.07 

146.344.507.-

24.718.297.86 

41.005.168.83 

0.958.444.36 

4.500.000.-

9.243.130.85 

323.562.408.54 

PASiF 

Sermaye • • - • • • • • • 
ihtiyat Akçesi . , • • • • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı oakdiye Lira 
Kanunun 6 ve 8 lnct maddelert· 
ne tevfikan hazine tarafından 

158. 7 48.5G3.-

vakJ tediyat • • • • • • . ,, 12.404.056.-. ...__ ___ _ 
Derubde edi evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Karşılığı tam!lmeo llltm olarak 
ilaveten tedavillt vazedilen . . Lira 
Ree!!kont mukabili ıll vttea ted 
vazed. ,, 

Türk Lirası "1evduatı : 

Döviz T aahhudatı . 
Altma tah..,ill kabil dövizler . ~Lira 
Diğer dövizler ve alacaklı kli 
rinı; ba klyelerl • • • • " 

Muhtelif •• • • • • • • • 

• 146.314.507,-

19.000.000.-

20.000.000.-

2.376.97 

25.8i0.30S.8G 

Yekün 

Lıra 

2 Mart 1933 tarihinde· itibaren 

15.000.000.-

1.551.182.53 

185.344.507.-

13.504.083.9:1 

25 ~i2 6S5.s: 

82.289.949.2 .. 

323.562 408.54 

İskonto hacloi O/~ 5 V2 A lh.-. ;~.,,.,. 'ne ::ıv::ınc: 01,. .4 u a nbu1 u .. 
an: ~t.ıı ÇUncü icra memurluğun- '-•••••••--------------------••mı•---------------•·-----------------•' dalya, ?n~ ?na.sına karar verilen san . 

tinci art a Ve env~i çe.şit rakının bi. . ~ı 
Unu 

6 
rrnıası 13. 2. 937 cumartesi 

:ı· aat 12 d 
:ııı l-iizd . e: muhammen kıyme 
· cj e 75 ın1 bulmadığı takdirde 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
at ısar:ırınası 16.12.93i salı günü 

Sa:yıh e .. Be~oğıu Kalyoncu Kulluk 
ı ita

11 
dukkan önünde icra eı<:lilece

olunur. (30100) 

~Ultazı 
a~i-~hınct birinci- sulh hukuk 

llırıune~lldcn: Balil Dinç, Erzuru~ 
etga,h astanesinde iken halen ika

le~hin 1 
meçhul olan Hüseyin Moray 

)A.. e açtıw 
'll.:-" llıu gı alacak davasının ecre. 
~ ta hakeme . . . 
t lihind sı neticesınde 12. 10. 
~~ilıııe e 22 lira müddealeyhten 

tJ. ıı_ karar Verilmiş olduğundan 
"~i rnu .!{. kanununun 437 inci mad· 
itıb Cıbin . are ce ışbu ilanın tarihinden 
a ~· il Sekiz ı:-ıiı • 1 d . . d llecc-· o .. n ıç n e temyızı a-
1 ltati gı aksi takdirde hüküm kes 

Yet edec w •• 1• . W• k . egı 1 amın t~hlıgı ma-

. il oıu aıın olmak üzere keyfiyet i. 

Londra, Par is ve Nev-York Berlin'de güze' lik enstitülerinden takdırn me ile 
taltıf ed imiş olup beynelmilel sergilerin altın madalyeler ni haizdir 

Esmer, ıarı,ın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 
cazibeyi arttırır. Buru.uklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

ıamin kremlerinin 4 nev'i vardır. 
1 • H rem Bals :ımin yağsız beyaz gü ıd Li z 

İCji n 

2· Krem Balsam•n yağh pembe gece iCjin 
3· Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

iCjin 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece iCjin 

Balsamin kremindeki haua hiçbir kremde yoktur; Balsa . 
min maddesi meıameleri kapatan cil~i. ge~çle4tir~rek beyaz, 
yumu,ak, mat ve nermin kılan beıleyıcı hır cevherdir. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU . IST ANBUL 

\ 

nur. (30101) 
, ___________________________________________ , 

till 
Çoğaldı. Hergün bir N EVROZİN alırsanız kat'iy-
~ __ yen Gripe tutulmazsınız. 

"~zeı San'atlar Akademisi 
uırekt•• ı ··..,, .. den . A.ıt or ugun , 

da ıs aod~nıi tnimari şubesi tatbikat bürosunda çalışmak üzere ay-
ıı lır .. 100 r .. 1 . <ı.calt a ucretle bir tercüman ve ıra ucret e bır daktilo ah-
ır· tır A. ~ · 1 1 ı 9/ li sa · Şagıda yazılı evsafı haız o an arın 2/93 7 Cuma gü-

fl. ı ~t 0 n beşte Akademide yapılacak imtihana gelmeleri. 
., °l'Urkç l'ercüınanlık için talip olanların Almaacadan Türkçeye ve 

~ 2 ......_eden Almancaya tercüme yapması. 
<ı.ıı· Dak · ım T .. k · .,,1t\a 

01 
tiloluk için taliplerin A anca ve ur çe lısanlarına 

3 ......_ ll'ıaları. 
ha.ı ve l'~liplcrin kadın veya erkek olmasında beis yoktur. Hüsnü
llt. ,~1hhat raporu lazımdır. Ve Türk tabaası bulunması şart-

~ l·· , ___ , --------
~~ ş Urk Hava Kurumu Mudanya 
,,< l( llbesinden · 
e h._ ~rban • 

~~~a it Bayramında toplanacak deri ve barsaklar açık arttır-
l:~ronmuştur. 16 '2/ l 93 7 Salı günü saat on beşte ihalesi yapı· 

· İsteklilerin şubeye müracaatları. ( 764) 

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. 

Askerliğini yapmış isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Mü
dürlüğe müracaatları. (692) 

lıtanbul Asliye İkinci Ticaret mahkemesinden: 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Eminönü dairesi Mahsusa

sı vekili avukat Mehmet Salih Tunç tarafından Cadırcı zade Lutfü 
Sirkeci Köprülü han No 5, Hamdi İstanbul Mahmutpaşa Abut E
fendi han ve Mustafa Sirkeci Köprülü han Mahmut Beyzadeler 
yazıhanesinde aleyhlerine açılan davanın ccryan eden muhake
~i sırasında: 

Müddeaaleyhlerden Mustafanın ikametgahının meçhuliyetine 
binaen usulün 401 inci maddesine tevfikan gıyap kararı ittihaz ve 
ve ilanen tebliğine ve Muhakemenin de 22 Mart 937 saat 14 de 
talikine karar verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. ( 456) 

Türk Hava Kurumu Sandıklı Şubesinden : 
Şubemiz merkez ambarında mevcut Yorürününden "1100,, do

lu buğday satılığa çıkarılmıştır. Beher dolu yinni litredir. 16/2/ 
937 Salı günü ihalesi vaoılacaktır. İsteklilerin Subeve müracaat· 

ları. "7 55,, 

-------
. · ~ .. • ·. - . ~ "" , ..... ., ... ..· :_ .:~~1'.\4:w ... ~ ~ '. . . . ' ... . .a.- ·. :'• 

NERV • 
1 N 

Uykusuzluğa, baş dönmelerine, isteri, çarprn• 
+.ya, asabi öl<sürü~dere, baygınkk ve sekıntıya 

karşı ferahhk verir. 
o, : • 0r : ... ~ ' '. 1 .! • ' j •: • j 'I ı • . 

!<ASADA 
SAKLADIGINIZ 

~DAP.A 
iolt-~~~\ K L! RU 

BiR 

çr;:ŞM[ 
VAZİ Y E:Tİ N DEOİD 

ONU l="AİZLI:: 
QAN ~AYA VE~İ NİZ 

Askeri Fabrika~ar Tfcaret 
-Kaleminden; 

Fabrikalar ihtiyacı için miktarı ne olursa olsun "levha, horu, 
çubuk veya külçe halinde., hurda kurşun satın alınacaktır. Bu 
nevi kurşun satmak istiyenlerin pazarlık için İstanbulda Fındık
hda Asker! Fabrikalar yollama amirliğine, Ankarada Ticaret ka
lemine müracaatları. (672) 
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EN SERT SAKAL! 
BİLE KANATMADAN 

Türk genci aranıyor 
Türkçe ve İngilizceyi mükcm-
melen bilen ve tercüme ve dak-
tiloğrafide tecrübeli olan bir 
Türk genci aranıyor. (N. A. ru-
muzile İstanbul 176 No. Posta 
kutusu adresine tahriren mü -- racaat olunması. 

' • 

, 
EMLAK VE TİCARET 

Türk Anonim Şirketinin 

Hissedarlar umumi heyeti 12 Mart 
1937 cuma günü saat 11 buçukta 

Mahmutpaşada Mehmctpa.şa hanında 
§irketin merkezinde adi surette top -

!anacağından hissedarların o gün gel
meleri rica olunur. 

Heyeti umumiyeye asaleten ve ve
kaleten iştirak edebilmek için hiss -
darların laakal elli hisseye malik ol. 
malan ve hisse senetlerini nihayet 10 
Mart 1937 tarihine kadar şirketin 
merkezi idaresine tevdi etmeleri icap 
eder. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - ldare meclisinin raporunun 

kıraati, 

2 - 1936 senesine ait bilanço ve 
murakıp raporunun okunarak tasdiki 
ve meclisi idarenin ibrası, 

3 - Müddeti hitam bulan idare 
meclisi azalarının yerine yenilerinin 
eeçilmesi, 

4 - 1937 senesi için iki murakıp 
tayini ile ücretlerinin tesbiti, 

ft - Ticaret kanununun 323 \lnc\i 
maddesi mucibince şirketle muamele 

yapabilmeleri için idare meclisi aza

larına salahiyet verilmesi. 

1 
KAGITÇILIK VE 

MATBAACILIK 
Türk Anonim Şirketinden: 
Kağıtçılık ve Matbaacılık Türk A

nonim şirketi hissedaranı 1937 yılı 
martının 8 inci pazartesi günü saat 
l1 de Galatada Tünel caddesinde 12 
numarada kain şirketin merkezinde 
sureti adiyede içtima eyliyecektir. 

25 hisse senedine malik olup içtima 
aa hazır bulunmak istiyen hissedara
nm ticaret kanununun 371 inci mad. 
desine göre hisse senedatının içtima
dan bir hafta önce şirketin merkezine 
teslim etmeleri lazım gelir. 

Konutulacak l9ler 
1 - 1936 hesap yılına ait meclisi 

idare ve murakıp raporlannm okun
ması; 

2 - 1936 yılı hesabatmm tasdiki, 
meclisi idare azasının ibrası, temet
tüatm tevzii hakkında meclisi idare
nin teklifi, 

3 - Meclisi idarenin seçimi, 
' 4 - Meclisi idare azasına verile
cek hakkı huzurun tayini miktarı, 

5 - Şirektin idarei umumiyesini i
fa etmekte olan azaya verilecek iicret 
miktarının tayini salahiyetinin mec
lisi idareye verilmesi, 

6 - Murakıp tayini. 
Meclisi ldare 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
hakimliğinden: Hollantse Baıık Uni 

N. V. Bakırköy istasyon caddesinde 
mukim ve halen ikametgahı meçhul 

olan kavaf Zeki aleyhine açtığı ala -
cak davasının cereyan eden muhake
mesi neticesinde 12. 12. 936 tarihin
de 100 lira ve senedin hulCılü vadesi 
olan 7. 5. 36 tarihinden itibaren yüz. 
de 5 faiz ve yüzde 5 avukatlik ücreti 
le birlikte mUddealeyhten tahsiline 
karar verilmiş olduğundan H. U. :M. 
kanununun 437 inci maddesi mucibin
ce işbu ilanın tarihinden itibaren se-

kiz gün içinde temyizi dava edebile. 
ceği aksi takdirde hüküm kesbi kati

)'et edeceği ilamın tebliği makamına 
iaim olmak üzere keyfiyet olan olu -
ııur. (30102) 

: 

TA•" 

41937 Yeni 

~IEVROILIE 

• 

• 

SEVROLE BAYİLERİNİN TEŞHİR SALONLARINDA GELİP GÖRÜNÜZ 

iktisatlı Motör 

Aerodinamik Tipler 

'Müstakil ön Tekerlek Tertibatı 

1937 y~nı Şevroıe Otomobıli fevkalade zarii 

ve şiktır ... İlk görüşte he11kesi cezbeder ... 

Randmanında ideal bir kuJvet ve akselera

syona vasıl olmaktadır ... Evvelkilerine naza

ren çok idarelidir ... Emniyet. hususunda fennin 

en son tekemmülatını camidir ... Eskidenberi 

malüm olan yüksek evsafına kendi sınıfına 

dahil olan diğer her hangi bir Otomobilin 

irişemedigi lüks ve konfor ilave edilmiştir. 

Türkive Bayileri 

Otomobil Ticareti T. A. S Hanef Bıraderıer CJsman Kutay 
lstanbul Ankara lzmlr 

M.ehmet Hayri ve Mehmet Ali Anmet Erzurumluoilu Aldıkaçtı RüflO f eğenleri 
Gaziantep Trabzon Samaun· 

Ahmet Şevki ve Stl. Sebat Tlcaretnanesl Alaettln 
Antalya Kon)fa Kayaer' 

Fişer Sessiz Karoserileri Hidrolik Frenleri 

Sarsıntısız Direksyon 

Flfer Ceryansız 
Havalandırma Tertibati 

Karoıerile birlefmi, geniş bavul 

_____./ 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden · ! 
Nev'i Miktarı Muhammen be<leU Teminatı 1 

DiNLEYıNiZ. AVRUPA, AMERiKA 
Muhtelif huru- 1500 Kilo 1650 123,75 
fat ve Anterlin. 

İhaleden itibaren yarısı ye<linci gün, kalanı on beşinci gün so
nuna kadar tamamen Matbaaya teslim edilmek şartile acele ola
rak pazarlıkla satın alınacak hurufat için isteklilerin 12/ 2/ 1937 
Cuma günü saat on beşte Devlet Basımevi idarP. komisyonuna 
gelmeleri. 

Şartname fen dairemizden alınabilir. (788) 

Eskişehır Nüfus Müdürlüğünden: 
Söğüt Çukurhisar köyü 165 sayılı hanede yazılı Hüseyin oğ

lu Zahidin adı Eskişehir hukuk mahkemesinin 12 Teşrinievvel 
1936 gün ve 981-564 sayılı ilamı ile adı Sait olarak tashih edil
diği ilan olunur. 

Sahibı: Ahmeı Emin l"ALl\IAN. Umumi neşriyatı ıdare eden: S. SALL\J 
Gazetecilik ve Nefrlyat Tür!t Limitet Şirketi. Basıldığı yer TA.~ matbaası 

GÜZ ELLiK PROFESÖRLER iNi 
VOG kremi ve pudrası 138 mil~ 
Avrupa ve Amerikalı bayanııı.;;. 
meftun olduğu krem ve pu~I' 
Amerikalı milyarder Hugh Bt!' • 
ford tarafından insaniyete bil ti' 
met maksadile yarım milyo~ ıf 
ra sarfile VOG müesesesini vtıC1ı 
da getirmiş ve bu müesses~)'~ ti 
milletin güzellik profesörlerııı1 ~ 
araya toplıyarak genç hayva.Jl'J 
vitamin hassasını haiz ce"ll ,1 
aslilerini kat'i usullerle alDl~ 
VOG krem ve pudra forDlUl. ti 
ithal etmişlerdir. VOG kreııt~ 

. .. . pudrası güzellik ve beyazlık Y 1,1 
tıcı hassasını haizdır. Dünya kıbar bayanları yalnız VOG Müessesesi müstahzaratını kullanmaktadır 
Memleketimizin her tarafında VOG krem ve pudrası arayınız. Yağlı VOG kremi gece için, yağsız gündil:t 1 

VOG krem köıfğli ile yapılmış pudrasını isteyiniz. Her mağazada arayınız. 


