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Atina konseyi dağıldı 

Konusulan Bütün 
Meselelerde Tam 

Fikir Mutabakatı Var 
Hariciye Vekilleri 

dün Atinadan 
merasimle ayrıldı 
Atina, 18 (TAN muhabirinden) - Balkan 

Antantı Hariciye Nazırları bugün (dün) ıaat 
11 de Hariciye Nezareti binasında son bir top
lantı yaptılar, Konseyin kararlarına ait tebliği 
yazdılar ve dağıttılar. Tebliğ aktamleyin matbu-

ata verildi • 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Arasla Yu-

goslavya Başvekili M. Stoyadinoviç ve Romanya 

1 Hariciye Nazın M. Antonesko akşam hususi bir 
trenle buradan ayrıldılar. Müttefik Nazırlar is
tasyonda büyük ve samimi merasimle uğurlandı. 
Balkan Antantı Ekonomi Konseyi 18 Martta 

Atinada toplanacaktır. 
Resmi Tebliğ 

Atina, 18 (A.A.) - Matbuata aşağıdaki teb -

liğ verilmiştir: 
"Balkan Antantmm Daimi Konseyi, beşinci iç 

8ugün vey~ yarrnki Vekiller Heyeti .'?P!antmna \ timaım, 15 Şubattan 18 Şubat tarihine kadar Ati-
nyasef edecek olan Baıvekılımız - 1 nada, Yugoslavya Başvekili ve 

k • ıı h t• Hariciye Nazın ve Konseyjn bu 
~ 1 er c V c 1 cfevresı .oaşKanı :c..KSe1ans '\:>toya 

6 dinoviçin riyasetinde akdetmiş 

şehrimizde içtima 
etmek üzere .. 

Bugün de Ankaradan lvafıa ve 
Gümrük vekilleri buraya rıeliyor 
l Başvekil ismet İnönü bir haftadanberi şehrimizde bulunuyor. 
k~sat, Dahiliye, Maliye Vekilleri de buradadırlar. Dün de Milli 

Mudafaa Vekili General Kaznn Özalp Ankaradan şehrimize gel
miştir. Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ile Gümrükler Vekili Ali Ra
na da bugün Haydarpaşa garında istanbula çıkmış olacaklar
dır. 

Nasll 

h_ :Su 8Uretle §ehrimize gelıni§ olan l 
bine azasının bugün veya yarın Dol!""' ---

lllabaııçe Sarayında Başvekilimiz ts- ı lngiltere :et lnönUnUn reisliğinde bir Vekiller 
ıc:Yeu içtimaı §eklinde toplanmaları Silahlanacak 
to YVetıe muhtemel bulunuyor. Bu 

tir. 
Daimi Konseyin en samimi 

dostluk havası içinde cereyan e
den müzakereleri dört memleket 
dış siyasalarını idare edenler ara 
sında tam görüş birliğini ve Bal
kan memleketlerini bağlıyan te· 
sanüdü bir kere daha müşahede 
ye imkan vermiştir. 

A \TUpa umumi vaziyetini ve Bal
[ Arkası Sa 10 Sü 4 de] 

ltalya ile 
Alman yanın 
gizli işleri 

Mahremmua-

f
"'"'"'""'"" Balkan Konseyi"·'_,, . ., .. , 

fResmf tebftğinde neler var! 
~ Balkan Antantı Daimi rlbirine bağlıyan tesanüdün ıiliz • İtalyan anlaımaoını, ; 
~ Konseyinin bu seferki Ati· bir kere daha .mütahedesi. Akdenizde istikrar amili ~ 
~ na toplantısında a-örütülen 2 - Balkan Antantının olarak telakki ve tasvip J 

' meselelere dair matbuata ve tam bir ıulh amili olması ~ 
' eder. ııı. ~ rilen tebliğ hayli zengindir vasfını daha iyi inkitaf ettir- J 

!
, ve müıbet ·maddeleri ihtiva mek arzusu üzerinde fikir 5 - Son Bulgar· Yugos· ~ 

ediyor. Tebliği okurken mutabakatı. lav dostluk paktının da Bal· ~ 
Konıeyin bu ıefer fU nok· 3 - Balkan Antantı Mil· kan Antantı gayesine teka- ~ 

, talar üzerinde durduğunu Jetler Cemiyetine sadıktır bül ettiğine karar verilmiş-

~ öğrendik: ve Cenevrenin sulh çalıtma- tir. ~ 

~ 1 - Bütün ıiyasi meıele- larına müzahir olmak kara· 6 - Konseyin gelecek ~ 
~ ler karşısında tam bir gö- rındadır. toplantısı Eylul içinde Ce- ~ 
~ rüt birliği ve Balkanları bi· 4 - Balkan Antantı, in· nevrede yapılacaktır. ; 
~" ... '-"' """"~~"'"'"""'"'""" ' '"",.,.,.._,.....,...." ,.,,,. ........ " '"'""' ,,.~ 

Hataylı arı para i e 
kandırmak istiyorlar 

Mudanyada Mütareke Müzesil1F akat müstemleke

Bu bina, büyük kurtuluş ıaferimizaen sonra Mudan -
yada mütarekenin imzalandığı tarihi evdir. Bura
da bir mütareke müzesi kurulmu~tur, bugün büyük 

merasimle açılacak tu. 

cilerin gayreti 
hep boşa çıkıyor 
Ankara Fransız Konsolosu Hataya 
Gitmek ! :>tiyen Sporcularım zın 

Pasaportlarını Vize E medi 
Şam, 18 (Hususi) - Bayır, Bucak ve Hazne 

gibi Türk kesafetinin bol olduğu yerlerin mu
kadderatının Konseyce yeniden tetkike konul• 
mau hakkında ittihaz edilen karar, Suriyeli 
Fransız memurları arasında birtakım yeni faali. 
yetlerin ba~lamaaına sebep olmuştur. 

Malum olduğu üzere Bayır ve Bucak mıntakası 921 
den evvel Sancaktan ayrılarak Alevi mıntakasına ilhak 
olunmuştu. 1926 senesinde Türk mıntakasının tekrar 
Sancağa ilhakı için karar verilmiş, fakat bir türlü tat
bikata geçilmiş değildir. 

-------------------------- Konsey alakadarları harekete sev. 

ispanyaya gönüllü 
gitmemek karar1 

tatbik ediliyor 
FRANSA,INGILTEREVEDIGER 
DEVLETLER TEDBiR ALDtLAR 

ketmiştir. Memurlar köy köy dolaş
mıya başlamışlar, ziraat bankası ka. 
sasını açmışlar ve bir çok mektep 
yaptıracağız diye halka vaitlerde bu
lunmıya başlamışlardır. Maksat Türk 
halkının Suriy~den ayrılmasına mani 
olmaktır. Bu vaitlcre kanmıyanlara 
para dahi vererek maksatiarmı yeri
ne getirmek istemektedirler. Fakat 
halk buna da miimanaat etmektedir. 

Siyasi Mitingler 

Pla.ntıda birçok mUhim meseleleriıı 
e~ başında, mUstakil Hatay devleti • 
~ anayasa.smı tesbit için Milletler 
tı iyett Konseyinin yapacağı toplan 

h dı • J Londra, 18 (TAN) - Bugün İspanyada iki taraf ta bilhassa 
e e l J ŞQ tayyare harbi yapmıştır. Asiler Madridi bombardıman etmiş 

Halep, 18 (Hususi) - G'azeteler 
her gün siyasi menfilerin affedil ece. 
ğini ve memlekete döneceklerini yaz.. 
dıklan halde bunlar bir tUrlU memle
kete avdet etmemektedirler. Muahe. 
de, Fransa tarafından kat'i surette 

(Arkası Sa 10 SU 6 da) 

da Türkiyeyi temsil edecek heyete 
\'erilecek direktifler görüşülecektir. 

edl'lı'yor bulunuyorlar. 12 kadar asi tayyaresi şehrin üzerinde uçmuş ve 
mühim hasarlara sebep olan bombalar atmıştır. 

(A 
Neticede 11 kişinin maktul, 60 kişi-

Başvekil lzmire 
1 Gidecek mi? 

rtı ~~ekil lsmet lnönünün, kısa bir 
k'Uddet sorıra refakatinde lktısat Ve
~l Ceıa.ı Bayarla lzmire gideceği ha.. 

r Veriliyor. 
l) :Buraya evvelki gün gelmi§ ola.n 
l> ahiliye Vekili B. Şükrü Kaya dün 

erapala.sta istirahat etmiş, öğleden · 
~ Dolmabahçe Sarayına gitmi§. 

Roma, 18 .A.) - Havas . 
nın mecruh düştüğü bildirilmektedir. 

Aj~r:sı n:u~C:~irind.~n: . Asiler, bundan başka Barselona ile 
Ögrenıldıgıne gore, İtalya ıle Fransa arasındaki demiryolunu bom. 

Almanya arasındaki mahrem bardıman etmiş bulunuyorlar. Hükü 
ititafname, şunları derpiş etınek- met tayyareleri, asilerin Fasta en 
tedir: bellib~lı üslerinden biri olan Septeyi 

ı - Roma protokolunun, bu bom~ardıman etmiş, buradaki tahki 
protokolu bütün devletlere açık mat ile askerleri~. fo~!a~ma yerlerini 
bulunduran maddesi hükümsüz • muvaffak~etle dovmuştilr. 
dür. 

1 
HSKUMET GALiP 

2 - ltalya ile Almanya, her _Mad~din Cenup Şarkındaki hare_ 
türlü rekal:>etin önüne geçmek kat, mudn.faa heyeti tarafından neş
için Tuna havzasındaki iktisadi te rolunan tebliğe göre hükümet kuv -

\ 1KnSAT VEKİLİ şebbüsleri hakkında yekdiğerine v:tıeri lehinde inkişaf ediyor ve hü-
:ta ~ınanyaya sipariş edilen vapurla. malumat vereceklerdir. kumet kuvvetleri üç mil kadar ilerle 

a.ıt mukavelenin imzalanması dola. . ı. . Fazla olarak Habsburg hanedanı miş bulunuyor. İki tarafın verdiği ma 
l'lsile 1'--· 

1 
ld . d'' k lngıffere 1Sa1veıı.ılı M. Bafclvin saltanatının iadesine müteallik olup lômattan, Ma(lrid - v. alensiya yolun 

13 
.ucnızyo lan aresı un a §alt\ 

aat 19 da Ege vapurunda bir ziyafet (İngihtere Avam Kamarası tesli- ltalya tarafından arzu edilen ve fakat dan büyUk bir kısmının bir kimseye a 
~etıniştir. Ziyafette lktısat Vekili hat meselesini dün de görüştü tafsL Almanyaca istenilmiyen sureti hal le· il olmadığı, hiç bir tarafın da yo~u ke 
elaı Bayar Deni7. müsteşarı Sadul • Iat Uçuncü sayfada .. Müzakere esna· hinde Şu.~nig tarafından irat edilen semcdiği anlaşılabilir. 

1~h, 'rarifel:r Müdürü Bürhaiıettitt ve smda milli .. müdafaa nazırı , lngiltcre- nutuk dolayısilc burada herhangi bir ESKORY ALDA 
~akliyat Umum MildUril tbrahi nin, bütün 'Avrupa meselelerini hallet harekette bulunulmaktan tevakki e- 01ıer taraftan asilerin Eskoryal ta 

.hriznizdeki deniz mU~leri · · .. mek hususuna ehemmiyet verdiğı.• 1 dilmektcdir. ralına doğru muvaffakıyetle ilerle • 
"len hazır bulunmu~la.rdtr. · söyleıiı~tir. ) < Arkası Sa 10 SU 3 ta ) t Arkaı:n Sa 10 Sü n de J 

',. 
' ··: .. 

-~ ...-

MacJriclin Hariciye Naım 
M. D.,.J Vayo 

Denizaltı 
Gemileri 
Ismarlıyoruz 

Ankara, 18 (TAN) - Alman
yadan alacağımız olan 32 milyon 
liraya yakın paradan bir kısmı, 
Akay ve deniıyolları için ısmar -
lanan vapurların bedelleri olarak 
harcanmı~tır. Geri kalan miktar
da deniz kuvvetlerimize ilave ola 
rak 4 denizaltı gemisi ve diğer 
lüzumlu harp gemilerinin ısmar • 
!anacağı söyleniyor. 

Memleketimizde ilk defa görü· 
lecek en büyük milli filmimiz 
TÜRK INKfLABI 

nda terakki hamleleri 
Ru akşam TÜRK Sinema8mda ; 
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1 GECELEYıN RÖPORTAJ 1 

Beyoğlunda çalgıh 
meyhanelerde şar
kıcı kızlar,hovardalar 

1 Yazan:Sua;~rviş] 
T avanlan basık, uzun bır sa- sürnıelı bu gözlerin içinde bü~ilk 

ıon .. tlır tarafla cıns, cıns bir ha.set tutuşuyor. 
rak, ı;;ışelerının tistuste dızıldıgı bır · Şimdi sıra onun galiba "Teleme 
bufenın solunda saz takımı ve kar- peyıııri gibi,, tabir edilen vücudile 
§ısmda sıra ıle konulmuş beyaz or- §Öyle bir ayağa kalktı. Bir vakit-
tulu ve dbrder kışılik basit masa- !er "Varda Kosta,, diye anılan ka-
lar. dın tiplerinden. Ayağa kalkınca al-

Masalann etrafında yüzleri ha - kış dilenen bir bakışla etrafına ha-
raretten kızarmış, gözleri içkıden kmdı. Fakat masalarda oturan 
haııtçe mahmurlaşmış müşterıler.. mUşterllerin hiç birl onunla meş-

Içlerinde kadın, pek az .. Hemen gul değil. Belli ki, gelenlerin büyük 
hemen yok gibi. bir kısmı alaturka musikinin heye-

Saza pek .ızak olmıyan bir yer canını değil, gUzellerin kalbe ver-
arı.} oruz. Fakat mumktin değil .. On diği tatlı çarpıntıları hlssediyorll!;r. 
masaların hepsi tutulmuş. Bir ke- Yaşlı kadın, kocaman göğsünü, ne-
nara çekiliyoruz. fes alınca biraz daha şişirdi. Şi3-

Şarap tortıusu r®gindeki yerli manlıktan zorla birleşen ellerhıi biır". 
krep binnandan, kolları tamamile ribirine bağladı, aizuu ~Unc: bir. 
çıplak ve omuzları açık bir Jt"ece tu- eda. ile acıyor ve oJnıznaf}a b<41hJ-ıor• 
vaJeti giyen gen~ bir hanende, "Solsam da saranııam ... ,, 
güftesi Fransızcadan tercüme edil- Ve bu çirkin vticudUn umulma • 
miş ve çok tanınmış bir tango oku- dık bir sesi salonu dolduruyor. 
yor. Sesinde kalemle tarif edilmez bir 

Çalgılı meyhanenin alçak tava- sıcaklık ve başka bir ifade var. 
nına bulutlanan tütün dumanlan i
çinde yüzleri, bir cam arkasında i
mişler gıbi. .. 

S az çalan erkekler, saz yeri
nin arkasındalar. On taraf

ta yanyana yerleştirilmiş iskem
lelerde uslu mektep çocukları gibi 
oturan genç hanende kadınlar var. 
Gözleri rimelli, gece tuvaletli, saç
ları muntazam yapılmış gUzel kız
lar ... 

Arkadaşlarının tangosunu hiç i
gitıniyorlarmış kadar lakayıt ve boş 
gözlerle salona bakıyorlar ve onla
rın, dalgın ve boş bakışları bir 
masadan öbür masaya geçerken, 
geçtiği masada hafif bir dalgalanış, 
bir ürperme uyandırıyor. 

Yanımızdaki masada oturan yir
mi Uç yaşlarında genç bir çocuk, 
arkadaşına heyecanla: 

- Bana baktı, namussuzum, ha.
na baktı, diye fısıldıyor. 

On sıralarda oturan kocaman bı
yıklı bir taşralı .. (Bugünlerde kur
ban bayramı yaklaşıyor, belki de 
bir celeptir.) Kocaman bıyıklarını 
bura, bura öyle bir: "Ah!!,, çekiyor 
kı, bütün salon titriyor. 

Obür taraftan varını, yoğunu bu 
akşam feda etmeğe hazırlanmış bir 
geçkin memur, masada amiri kar
§ısında oturur gıbl oturuşundan 

memur olduğu belli, arkadaşına yük 

Bek sesle birtakım beyitler olruyup 
kadehini kaldırarak uzaktan uza • 
ğa ve gizliden gizliye hanendeler
den birinin şerefine içiyor. Fakat 
genç kızın bakışı çoktan o masa
dan uzaklaştı. Belki de bu geçkin 
perestişkirın, şerefine kadeh kal
dırışını bile göremedi. 

l 
Tango bitti. Şimdi mavi elbise. 

lisi ayakta şarkı okuyor. Şar
kıcı kadınların arasında bir tane
si gençliğinin parlak devirlerini e
peyce ~eride bırakmış .. Her halde 
kırk beşini atlamış olacak. Arka • 
da.şiarı ayağa kalkar ,otururken ve 
1tlkışlandıkça gözlerinin ta içine ka-
dar kızarıyor ve parmak parmak 

•• 
O nümüzdeki masada oturan 

paltolu bir adam yanındaki
ne: 

- Bu geoe kadanaya ne oldu? 
diyor. Ne güzel söylüyor. 

- Şu kenarda oturan kahve ren
gili onun eski aftosu idi. Şimdi, §U 

esmer yok mu şu, mavili, işte evet 
o ... O elinden aldı .• 

Delikanlıya az mı para yedir • 
mişti.. Halbuki buraya gide, gele 
oğlan esmere tutuldu. Şimdi kadın
dan aldıklarını ona veriyor .. Kadı
nın yüzüne bakmıyor bile. Demin 
öteki şarkıya başlayınca avıuçlan
nı patlatacaktı. O, bunu kıskandı .. 
Onun için şimdi son gayretile hep
sini bastırmak istiyor. 

Ve hakikaten şu korkunç et yı. 
ğını demindenberi şarkı söyliyenle
rin muvaffakıyetlerini bir basit fl&r
kıcağızla unutturuyor. 

Istırabın verdiği heyecan içeri· 
sinde ve sesi perde, perde yüksel~ 
rek bu kahkahalı, gürültülü, sar
hoş ve münak~ası bol salonda bir 
başka hava yarattı. Ayağa kalktığı 
zaman onunla alay edenler susuyor
lar. 

Kahve rengill genç jigolo ... K~ 
dehini bir yudumda boşalttı. Bu bi
çare kadının çirkin vUcudünU gör
memek için olacak, gözlerini yuma
rak şarkıyı dinliyor. 

Mavili, güzel kızın rengi sarar
dı. Endişeden büyümüş gözlerle kah 
ve rengili delikanlıya bakıyor, dıu

daklarının kenarı titriyor .. Nerede 
ise ağlayacak ... 

Ilerde, bir masada sızacak ka
dar sarhoş olan bir adam vardı. O 
bile yerinden şöyle bir doğruldu. 
Belli ki, o da bu şarkıyı dinliyor. 

Ş 
arkı bittiği zaman bir an sa
lonu mUthie bir al.kıtı se!i 

doldurdu. 
- Yaşa be!. VaroH. 
Taşralı celep dayanamamrş, ba -

ğınyor. Kah"e rengi elbiseli deli
kanlı da el çırpacak oldu. Fakat 
mavili kızın gözlerinde öyle derin 

J: A N - == 

Eşekle 
nakliyat 
yasak 

Hamalhk, Marttan 
Sonra Kalkıyor 

lstanbul belediyesi, sırt hamallığı
nın lağvı için kat'i bir harekete goç
m~en evvel şehrin umumi hayatile a
lakadar yeni ve mühim bir karar 
vermiştir. Bu karara göre, sürat 
asrında lstaııbul gibi medeni bir şe
hirde diğer nakil vasıtalarınm f ualiye 
tini işkal eden eşekle nakliyat işini 
yasak etmiştir. 

Bu karar tatbika başlandıktan son
ra şehir hududu içinde meyvacı, se!:>
zeci, saka ve saire gibi hiç bir cc;naf 
eşekle nakliyat yapamıyacak, yani 
daha doğrusu tstanbul sokaklarında 
artık eşeğe rastlanamıyacaktır. 

Belediye bu kararile ya zmevsimin
de kavun, karpuz, marul ve saire yü
zünden şehir sokaklarında hasıl olan 
pisli~in de önilne geçeceğine kanidir. 

Ancak lstanbulun otomobil ve tram 
vay gibi motörlü kara nakil \•asıta. 
!arının gitmediği veya gidemediği yer 
lerde eskisi gibi eşekle nakliyata mü
saade edileceği gibi, Büyükaaada ol
duğu gibi sırf eğlenmek için binek o
larak ta eşek kullanılabilecektir. 

Dahiliye Vekaletinin emrilc sırık 
Uzerinde yoğurt satmak, su satmak 
vesaire gibi işlerle sırt hamallığı da 
lA.ğvolunmak üzere bulunduğuna gö. 
re, sakalarla seyyar küfecılcrın ve 
daha bazı esnafın bundan sonra nasıl 
çalışacağı meselesi dikkate değer bir 
mevzu olacaktır. Seyyar esnafın kt~
mcn ortadan kaldırılması demek olan 
bu karar tatbik edilirken evler\n men
ba ımyu ihtiyacını temin eden saka
larla. şehrin çarşıdan uzak mahalle
lerindeki halkın kilçUk ve gUnlUk mUb 
rim ihtiyaçlarını kolayca temin ede. 
bilmeleri için de tedbirler alına".ağı 
tPbit görUlmektedlr. 

Sırf lıamallığı Marttan itibaren 
/t.oldmlıvor 

Sırt ha.mallığının ka.ldırılmaaı için 
belediyece na.zırJanan proje l mart? 

tan itibaren tatbik edilmeğe :>aşlana
caktır. Ancak, dün de yazdığımız gibi, 
belediye eehrin her tarafında ve ayni 
7.amanda sırt hamallığını kalJırm&.yı 
imkansız görmektedir. Bunun sebebi, 
şehrin coğrafi ve iktisadi va.ziyctidir. 

Peyderpey tatbik edilecek olan bu 
projeye göre, evvela şehrin hangi 
mmtakasında sırt hamallığının kaldı
rılacağı ve yerine ne şekilde bır teş. 
kilat konulncağı belediye iktisat mü
dürlüğü tarafından mahallen tetkik 
edilmektedir. Bu tetkikat bayram er
tesi bitecektir. 

Ba.kırköyünde Su Depoları 
BakırkôyUnde arteziyen tesisatı i· 

çin istimlak edilen saha üzerinde de
polar inşası bu ay sonunda tamamla
nacaktır. Bütün tesisatın süratle ik
mali kararlaştırılmıştır. 

bir yalvarış manası var ki, elleri 
havada kaldı v~ bunu gören geç
kin hanende yerine düşer gibi otu
ruyor. O bUtiln bu vaziyeti bu ak. 
şam yalnız onu tekrar elde edebil
mek için gösterdi! 

Bir an sonra meyhanenin içinde 
bu basit şarkıcağızın uyandırdığı 
heyecandan eser kalmıyor .. 

Kadehler biriblrine gürUltU Ue 
çarpıyor. YükseA sesle kahkahalar 
atılıyor, yüksek sesle konuşuluyor. 

Bir sarhoş: 

- Hannandalı çalınsın!. diye e-
mir veriyor: 

Bir diğeri de: 
- Yanık Omeri isteriz! diyor. 

Gözlerin hepsi genç kızların ge-
ce tuvaletlerinden gözüken, çıplak 
kollarında, çıplak omuz ve sırtla -
rında.. Biraz evvel şişman ve çir. 
kin şarkıcıyı adeta dindar bir hür
metle dinliyen geçkin memur, şim
di mor tuvaletli sarışının şerefine 
içiyor ve celep on yedi, on sekiz ya. 
şmdaki pembeli bir yavnıı:aftza ba
karak iç çekiyor." 

-Ah! Ah! 
Ve Herdeki sarhO§, dili ağzında 

dolaşa, dolaşa: 

- Harmandalı çalınsın.. Har
mandalı, harmandalı, diye t.1ılrra.r

layıp duruyor. 

Tünel hanı ihtilaf çıkardı 
Nafıa ve 
binanın 

• • • 
ıçın ısrar 

Belediye 
inşası 

ediyorlar 
T ünet Şirketi tarafından Karaköydeki Tünel methaline ya

pılacak olan binanın inşası işi çok ihtilaflı bir şekil almış. 
tır. Yaptığımız tahkikata göre bu işin karışıklıklara sebep olan 
içyüzü şudur: 

Büyükadaya 
bir fener 
konulacak 

Tahlisiye idaresinin 937 bütçesi ha
zırlanmıştır. Bütçe 400 bin lira kadat 
dır. Umum müdür Necmettin. bayranı 
ertesi tasdik için Ankaraya götüre
cektir. Umum müuür ayni zamanda 
Vek8.letle temaslarda bulunacak ve 
hazırlanan beş senelik tahlısiye pro
gramının 937 senesine ait kısmını 
tesbit edecektir. Bu seneki inşaat ( .. 
çin bütçede 60 bin lira kad9.r ayrıl· 
maktadır. 937 yılında BUyükadanlll 
Yalova tarafındaki sahlli~e de bUyilk 
bir fener inşa edilecektir. Tahlisiye 
idaresi tarafından Almanya~·a sipırll 
edilen bUyUk tahlisiye motö:ii n:a)'ll" 
ta teslım edilecektir. 

Tünel Şirketi bundan birçok seneler evvel Tünel başlangıçla
rının bulunduğu yerlerdeki istasyonları güzel bir şekilde inşa 
etmeği taahhüt etmiştir. Buna rağmen bu inşaata şimdiye kadC:tr 
başlamamıştır. 

Nihayet, Nafıa Vekaletinin devam-.--------------
h :murakabesi neticesinde şirketi Be
yoğlu cihetindeki Tünel methalini gil
zel bir eekilde tanzim etmiş ve uzun 
tetkiklerden sonra da Karaköy nıet
halinde üç katlı bir bina inşası için 
projeler hazırlanmıştır. Bu projeler 
Nafıa Vekaletince de tasdık edild iği 

için bundan bir müddet evvel şirkı:!t 

inşaata başlamak için belediyeye mü. 
racaat etmi§tir. Fakat, mesele bura
dan sonra karışmıştır. Çünkü, beledi
ye bu caddenin genişlemesi laz.ım gel
diğini ileri sürerek burada Uç k~tJı 
hına yapılamıyacağmı bildiruq;. an
cak binanın daha alçak olması veya
hut ta geri çekilmek suretile inşası i
çin müsaade edebileceğini söylemı~· 
tir. 

Naf ıada kabul etmedi 
Bunuıı üzerine şirket 1\'afıa Veka

letine müracaat ederek projede bazı 
değişiklikler yapmak suretile binayı 

daha geriye yapmağı teklif etmiş, 

fakat Nafıa da proJeyi tasdik ettiği 
için hiçbir değişiklik yapılmadan ay
ni şekilde ve muhakkak surette bina
nın bir an evvel inşasını şirkete tebliğ 
etmiştir. Fakat, belediye, noktainaza 
rında ısrar ettiği için son teklifler de 
müsbet neticeler vermemiştir. 
Nafıa Vekaletinin yaptığı son teb

liğe göre, şirket, Tünel hanını "bina 
inşaatına., ait kanunun çıkmasından 
önoe yapmamış olmakla mesuhyeti 
ll:P'A"";ne-41.}Ifo•lltlr. Bina nalev.h "Nmo:ıl 
methali karşısındaki dülffınlarm şii"-

ket tarafından istimlak edilmesi ve 
ou suretle genişliyecek olan cadrleye 
projeye uygun olarak binanın ya91!
ması lazımdır. 

Tünel şirketi, diikanların istimla
kini imkansız görmektedir. Çüı1kü 

bunun için 25-30 dükanm yıkılması 
lAzımdır. Bu ise yüz binlerce lira mas 
rafa ihtiyaç göstermektedir N~tic" 

itibarile iş şımdilik bilyük bir çıkma
za girmiştir. 

Şirket ne cevap verecek? 
Nafıa başmüfettişliği, bundan lıır 

hafta evvel ı;irkete bir tPz1-{ere yaza

rak vekaletin tebliğini hatırlatmlf' ve 
inşaat için ne gibi hazırlıklar yapıldı

ğını sormuştur. Şirket aradan bir 

hafta geçmesine rağmen hiç bir cf'vap 
vermediğinden başmilfettişlik dUn 

yeniden şirkete yazdığı ikinci bir t '.Z· 

kere ile vaziyeti yeniden sormuştur. 

Elektrik ve tramvay ıirketlerinde!ci 
tahkikat 

Elektrik ve Tramvay şirketlerinde 
tahkikata devam eden komisyonlar 

çalışmalarını bu ay sonunda bitire
ceklerdır. Hazırlanacak raporlar. Ve 

kalete verilecek ve 13.zun gel~h idari 
U>dbirler alınacaktır. 

YENi YOLCU 
SALONU 

Galata rıhtımında yapılacak yol~u 
salonuna ait projelerin tetktki ,.~çı~ 
jUri heyeti, bugün saat 14 te Gu7 e 
Sanatler Akademisinde ilk toplantısı
nı yapacaktır. Türk ve ecnebi ~a:ıat
kArlara ait altmıştan fazla eserın t~t
kiki mart başına kadar bitirilecek VP 

bunlardan bir tanesi inşaata esas o

larak seçilecektir. 

iki Büyük Seyyah 
Vapuru Geliyor 

Bu ayın 24 üncü salı günü sabahı 
Letitia adlı vapurla 354 lngiliz sey-

h i .,.;;n ögvteden sonra Ro ya ı ve ayn o-· . 
.1 tstanbula 280 Amerıka!ı ma vapun e 

seyyah gelece~tir. . .. 
Let·t· nı limannntzda hır !?U'l 

ı ıa vapu 
kalacak ve Roma vapunı da ayni ge. 

t bi d CPhrilnızde:a ayrılacak-
ce saa r e -
tır. 

ŞEHiR 
MECLiSi 
lOPLANDI 
Şehir meclisi dün toplanmıştır. Bu 

toplantıda kasap ve tavukçu dUkkln
larında akar su bulundurulması hak. 
kmdaki daimi encümen kc.rars bazı 
kayıtlarla mülkiye encUm~ııine gön
derilmiştir. 

lstanbul hastanelerinin poliklinik

lerine muayene için müracaat eden
lerden ekserisini hal ve vakti )erind~ 

olanlar teşkil ettiği için f9.aliyetin 

hakiki fukaranın muayenesine has
rooilemediği belediye riyuetinin ııa

zan dikkatini celbetmiotir. P.iyaset, 

dün meclise yaptığı bir teklifte vakit 

ve hali yerinde olanlardan mübrem 

ihtiyaçları karşılamak ve fukaranın 

muayenesi için servisleri Mğaltmak 

ıçin ufak bir ücret alınmasını ilerı 

surmüştür. Bu teklifin mechsir. l'lhhı 

yfj ve millkiye encümenlerinde tet.kıki 
kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra Sadettin Açardan a

çık kalan daimi encümen azalığı için 
seçim yapılmış ve dün de haber ver

diğimiz gibi 1'es!&JY ve karikatUrist 
cem, müttefikan bu ıı.zahğ'l seçilmiş· 

tir. Meclis, bayram mUnasebetile ge

lecek toplantıslnı martın bırinde ya

pacaktır. 

Keçi eti 
Satan 
Dükkanlar 

Belediye Iktısat mUdürlilğU, keçı 
eti sarfiyatının çoğalması karşıaınrtı 
yaptığı tetkikleri bitirmiştir. ls~an 
bulun hususi vaziyeti itibarile Anka 
rada olduğu gibi keçi ve koyun eti 
satan dükkanları tefrik etmek lmkAn 
sız görUlmUştUr. 

Ancak dükkanda keçi eti bulundu 
ra.cak kasapların "keçi eti satıyoruz, 

şeklinde matbu levhalar asmalı\rtn3 

lüzum gfü~tcrilmiştir. Bu levhalar bu· 
lunmıyan dükkanlarda keçi eti de 

bulunmıyacaktır. Bu karar tetkik e 

dilmeK üzere dün şehir meclisın~ ve 

Meclisın mUlkiye encümenıne ıönd~ 

rilmiştir. 

Basın Kurumu Balosu 
Tokatllyanda 

Verilecek 
lst:anbul Buın Kurumundan: 
Basın Kurumunun bu yılki balosu 

23 şubat 1937 salı gUnU akf&mı aaat 
22 de ~fa.kaimde değil. Tokatliyan O· 

telinde verilecektir. Muhterem davet

Fazla Ahnan 
Otobüs Parası 

Beş gilndenberl otobUslerin hltn • 
latından belediye yüzde on nlsbetin• 
de resim almıya devam etmektedir· 
Belediye ile otobUsçUler arasında bU 
hususta hasıl olan itilafın tesbid 
dUn belediye reisliği tarafından ,ehit 
meclisine arzedilmiştir. Tetkik edil• 
mek Uzere meclisin mülkiye encuıne 
nine ha vale edilen bu itillfa göre <>" 
tobUscüler belediyeye verecekleri bU 
yüzde ona rağmen evvelce beldiye 
tarafından tesbit ve tasdik edilmiş oıı 
lan tarife haricinde halktan fazla plll" 

ra almamayı kabul ve taahhUt etmif 
lerdir. 

Fakat, keresteciler • EyUp hattuı 
da işliyen otobilslere binenlerden kıt 
kar para fazla alınmaktadır. B\J 
zam, yüzde on resmi halktan almalı 
için yaprlmış değildir. ÇUnkU, bu hııt 
tın tarifesi vaktile belediye tarafın· 
dan zaten 11 lçµ.ru~, olarak tasdik. e
dilmiş, fakat otobüsçüler fazla milş
ter:l ""'ıootmP.}t maksad"\le .kenc!\likl~ 
rlnden tenzilat yapmış ardır. :;;ıuıoı, 
belediye yüzde on a)maya başlayme8 
Eyüp otobUsçUleri de eski tarüeyi 
tatbike başlamışlardır. 

Buna rağmen, ytizde onlan halk • 
tan çıkarmak istiyenler görillmilş "' 
tür. Müşterilerin ikazı Uzerine bu gt 
biler hakkında derhal zabıt tutulma.1' 

tadır. .... ......... ., .......... 
BiRKAÇ 

SATIRLA 

M Uıeler idaresi, yt'Di açıl~ 
nırıı;kltkit aatonunda tefhlr ti" 

dilmek üzere dUn Darphaneden yeol 
burl&D Cilmhurlyet pa.ralanDd&D bit 
aerl aldınnıştır. 

• 
K araköy köpriisünUn tamiri lçfll 

936 büt~efillle 25 bin lira grf&r 

dllm~. fakat bu kafi ı::elmf'ml' yetılı' 
den 12 bin lira tahsis edilmiştir. 

• 
T lirk para~mm krymf'ttnt kol"ll • 

ma hal<l<ındakt 1556 numarab 
kanunun tathikine ait olarak hazrrlt 
nan d(irf madc1Pltk kararm merfyf'~ 
sc~mf'f"I \'eklller Heyetince kabot 'r 
lunmuştur. 

• 
F "'nPrdP Ha.simin fınnmda es"" 

')an l!iıhllk elini makinPyf'! ks,. 
tmnıt \"e bir eli f1Unamf'n M11mtştit• 

• 
K il1t.tlr Rakanl•it htt;\1lk MD'afİ' 

kb Mlmıtr Sinanm Tnpkaol 
CUU'1tTm'11'ki t.arlht nmtfıo·'c1Rmtlft tr 
'"l'lhinf' kıtmr \'erml~ttr. Tamire dttı' 
.... c; '• .. ..,,.,tr,. 
~---..aıatar.-.runw•-=• at' 

lilerimi7.e arzederiz. 

===================~=====~~~~===~ 

lTAkVij.\il~HAVAJ 
1 

19 SUBAT \ Bugünkü Hava: BULUTLU 
_ CUMA 

Bugün hava, sureti umumiyede bulutlu j 
ve kapalı seçecektir. Garbi Anadoluda. """' 
men, diicr mıntakalarda rüzglrlar $ıma 
den şiddetli esecektir. Şark mmtakaemd 
havı vaziyetinde mahıüı bir ıükun ıörüle· 
ccktir. 

Dünkü Hava 
Dün barometre 760 milimetre. hararet en 

c:ok 10, en az O eantigrat olarak kaydedil 
mistir Rtlrg1r, hafif bir ıüratle $İmıldcn 
esmiııtir. 

2 nci ay Gün: 28 Kasım 1r 

H"l"l 

Zilhicce: 7 6 ~uı., 

Güneş: 6,54 - Oğle: 12.28 

ı 
[kindi: 15.25 - Akşam: 17.47 
Vataı: 19,17 - lmsak: 5,12 ....,,. 
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Fransanın dahili 
siyaseti deQisecekmi 

Sağ cenah gazete
leri manevra çevir
mek istiyorlarmış 

Paris, 18 (A.A.) - Fransanm dahili siyase
tinde değişiklikler olacak mı? Resmi tekziplere 
rağmen Matin, Echo de Paris ve Joumal, M. 
Blumun yalanda dahili siyasetin yeni bir devreye 
gireceğine dair mühim bir nutuk söyliyeoeğin.i 
haber vermektedirler. 

Matin gazetesine göre, M. Blum, şu noktalan 
bildirecektir: 

1 - Masarifin arttırılması işinde bir mütareke ya
pılması, 

2 - Frangın üç taraflı itilaf ile çizilmis olan sudut
ları dahilinde muhafaza edilmesi, 

3 - Altın tedavülünün serbestisi. 
Matin gazetesi, ilave ediyor: 
Böyle bir şey, akliselime ve uzun bir tecrübenin teyit 

etmiş olduğu mali tekniğin salim kaidelerine rucua 
ıiogru atılmış büyük bir adımdır. 1-rorısıı IJa}vekili M. Blum nutuk söylerken 

Siyaset ilemi 
Fransanın lktısadi 

Meseleleri 

T unustaki 
ltalyanlar 
Dövüştüler 

Bazı gazeteler, hatta kabine erka
nı arasında tadilat yapılacağından 
bahsetmektedirler. Maliye nazırı Vin 
cent Auriol'un istifa edeceği ve ye -
rine Abel Gardey ve yahut Caillaux 
nun getirileceği söylenmektedir. 

A vrupada arsıulusal durumun 
tııe karşılaştığı güçlüklerle çetin 
taı~ebl~ler yüzünden dahili meseleler 

Sosyalist partisinin organı Popu -
laire gazetesi, bütün bu haberlerin a
sıl ve esastan arl olduğunu beyan ile 

Paris, 18 ( A .A.) - Tıınustan alt- şöyle demektedir: 
nan haberlere göra, 13 şubat akşamı, Çevrilmek istenilen manevra, mey 
faşist İtalyanlarla faşizm aleyhtarla- dandadır. Bu manevra da diğerleri gi 
rı ltalyanlar arasmn;ı. bir sinemad:ı. bi suya düşecektir. Gazete, Maliye na 
Mala~anın işgaliııi )!~isteren bir filim 71rmın verinde kalacağını Jia . ave_ e
j'u~un:aen cırı;a.ıtlm !.roeue1er oımuş- diyor. 

ı ır mevk' 1 tı611, •
1 

ı a nıış, daha evvel bey-
'11 eı ger · l'kl · ·· .. ._ __ L. gın ı arı gevşetmek lu-

tur. 

&ıtılikıe;i-·' ı;-.•-... + •• n-.~-ı-a-ı -· .. 
ıayıfl n . . 1 r~ .. zayıfla.nıası veya 
çok ar gıbı gorunmesi üzerine bir-
beıti Yer.lerde dahili dertler kendini Tumıstaki lta.Iyan gazet~leri, şid -
fer· ettı. Bunların baş gösterdiği yer detli bir mi1cadde açmışlardır. 

ın bir· F 
tıtı v . 1 ransadır. Fransada fran· 

Bükreşteki 
tirıi ~~yeti meselesi, istihsal değe -
llıastı YUkselmesi, maişetin pahal ılaş
ta.tı 1

b trıeselesi vardır. Fransayı baş-
trıUhinaşa .meşgul eden işiçlerın en Had·ıseden 

ılerı bunlardır 
f: • 

ransa h"'k" s <ıu" .. u umeti frangın fiyatını 
Şurnı" on ra di i t · uş, fakat bu tedbir ile iktisa-

h s 1krar1 t · c::ılunı emın edememiştir. M. Bükreş 18 (AA) R 
t:'raıı geçenlerde söylediği nutukta İtalyan v~ Al~~ ~ .. k?nıa.~ya.nm 
trıedi;~n.ın mali bir buhrana doğru git Bükreşteki sefirlerin: u;;e er~e, 
ta kıt~n~, fakat para piyasasında pa- maktul düşmüş olan ik' Ro panyt .. a 
den pl ıgı hissolunduğunu, bu yüz - onerinin cenaze meras · ı . dmenh e11-

Yasan h t 1 • ımın e azır 
erı le .. ın ra a sız o dugunu ve bulunarak, sebebiyet . lduk 
turı.~Ç~k sadnıeden müteessir oldu- ları hadiseler hakkındvermıal! ot -

... soyıe · F a m uma ver-
tıııın d" '.1ıış ve ransa memurla - ıniş olduğu bildirilnı kt d" R 

ışlerın · k . . 1 e e ır. oman 
M B ı sı masını ıstemışt . ya hükumetinin notas d b d' 1 · luırıu ı fi · d .. ın a, u ıp o-

'ttiğ· b' n se e erın en tevarus matların geri çağırıl . t .1 bütr-~ı ır fenalık, denkleştirilmemiş mekte ancak Almanmasil~ ısttenlı me -
b. " erdir e· h 1• d b . ' ' ya e aya vu 
ır t" .. • ır ay ı zaman an erı kua gelmiş olan hadised d'led'kl 

b Urlu denkl t' .1 • F en, ı ı e
Ütçe . . eş ırı emıyen ransız ri netayici istimzaç etm kt be t 

L sını denkl t1 k 'dd .. e e ser s 
•ıiıl'l Ve ~. .. eş rme • cı en mu~ bırakılmaktadır. 

f:" bu~uk bir meseledir. ÇEK SEFtRt 
tu akat M. Blumun muvaffak oldu· Prag, 18 (A.A.) - Selahiyettar 
hi .. Sos~al ıslahlar Fransada kendi le menbadan alınan maluma.ta göre 

··e buyuk b' · · B""k t k' Ç k ' Oldu . ır tesır yapmış ve haıı u reş e ı, e oslovak orta elçisi B. 
lurı gu trıüzahereti sağlamlamış bu- Seba istifasını vermişse de Cümhur-

uyor M k · d" dığ · · Blumun bu yolda kazan- baş anı şım ıye kadar bu hususta 

Hitter 
ve harp 
Berchtesgaden, 18 (A.A.) - Eski 

muhariplerin murahhaslarını kabul 
eden Hitler, şöyle demiştir: 

11Ayni dlişUnceyi taşıyoruz: Yeni 
bir harp, bütün milletler için bir fe
laket olacaktır.,, 

Fransc-da 1 O Bin Amele 
Grev Yaptı 

Paris, 18 (A.A.) - Şimal depart
manında kam on bin demir madenleri 
nıünakal8.t amefosi grev ilan etmiştir. 
Bu ınmtakanın 16 bin amelesi işsiz 
kalmıştır. 

Antrepoloii Kongresi 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden)-

1 Eylülden 8 eylüle kadar Btikreşte 

açık bulunacak olan antrepoloji ve 
kablettarihi arkeoloji kongresine hü
kumetimiz de iştirak edecektir. 

oı~uhluvaffakıyet. çok pahalıya mal bir karar ittihaz etmemiştir. 
ticeıe~ s~yılıyorsa da, elde edilen ne- Top Atmak. için 
tnuhik. ı~tiyar oıunan fedaklrııkıar• Ankara Halkevi Tahsisat Kondu 
oru,.. gosterecek mahiyette t el!kki 

J.t;~ktadır. Sahnesi için Artist Resmi ve dini bayramlarda atılar 
tnuu 1 .a?ırda maişet pahalılığından Ankara, 18 (Tan muhabirinden)- cak top masrafı ~çin belediye bütçe· 
tn

6111 
arıp olan bir unsur, hükOmet Ankara Halkevi sahnesi için 1stan _ sinde tahsisat kalmamıştır. Uç gün 

tl.içıu~·larıdır. Bunlar, vaziyetlerinin bu1dan Yaşar, Seniye ve Fatma An- sonra da kurban bayramı başlayacağJ 
a~ıat günden şik!yet etmekte ve ma karadan da Ercüment Behzad anga.. ve top atılacağı için belediye bütçesin 
derı ından yapılan kesintiler yUzün- je edilmiştir. den 900 liralık münakale yapılmıştır. 
ritıı Çok sıkıntılı bir hayat sürdük~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M atıfatnıaktadırlar. 
tukt · ~lunı geçenlerde söylediği nu
bera~ unlara sabır tavsiye etmekle 
6lil'id er trıaişeti de ucuzlatmak için 
ite d'~n Keleni yapacağını bildirmi' 
tneıeu~ de, gayri meşru fiyat yüksel 

rıııe k 1 • l'ııtrı k arşı ge mek ıçin hazırla -
cıu.. arıutı layihaları meclise tevdi 

·•nıu.,.. 
'ieı v•Ur. 

lıth . ~raflar M. Blumun vaziyet i ıs· 
fe8i~~ıtı trıühlnı tedbirler a lmak arl

F>ah e olduğunu anlatıyorlar. 
"'" b alıfıkla mücadele bu tedbirle -
~itle ~ında bulunuyor. Diğer ted -

r bunu takip edecektir. 

Ômet Rıza DOGRUL 

' 

Küçük Har.ci Haberler 
L ehistanda avlanmakt a 

olan Ceneral Cö,.ing 
dört kurt vurmuştur. 

* 
M ısırın Milletler Cemlye • 

t ine girmesin i temin 
için lngiltere, Assamblenl n Ma 
yısta toplanmasını ist iyecek • 
tir. 

• 
H indistanda Koroti kabi

lesi intikam kastile ha-

rakete geçmiş, müsademede 
birkaç Hintli ve lngiliz nefer 
ölınUş ve yaralanmışlardır. 

* 
R omanya veliahtı t edavi-

de bulunduğu ltalyada 
t a.maman iyileşmiştir. 

* 
S ovyetlerin Par is sefa -

reti müsteşarı Sokolin 
Milletler Cemiyeti umumi ka 
tip muavinliğine seçilmiştir. 

' - Selftnikten 
Atatürke tazim 
Ankara, 18 (A.A.) - Reisi -

1 cümhur Atatürke Selanik bele
diye meclisi reisi tarafından 

12 Şubat 1937 de aşağıdaki tel-

graf gönderi imiştir: 

Yenı Türkiyenin büyük ya -
radıcısı ve memleketimizin sa -
mimi dostunun doğduğu evin 
hatırasını ebediyen muhafaza 

etmekle bahtiyar olacak olan 
doğduğunuz şehrin belediye 
meclisi derin taziınatının bir ni
şanesi olarak tarihi evin bugün 
den itibaren emrinize tevdiine 
karar vermekle şerefyaptır. 

Atatürk ta cevaben şu telgra 
fı göndermişlerdir: 

B. Marcuriu, 
Selanik belediye reisi ve be -

tediye meclisi reisi 
Doğduğum ev hakkında Se -

lanik belediye meclisinin cemi -
lekar teşebbüsünü bildirmek i
çin bana gönderdiğiniz telgraf
tan fevkalade mütehassis ol -
dum. Selanik belediyesinin llı

tlıfkar düşüncesi beni derin bi: 
tarzda mütehassis etti. Size ha 
raretle teşekkür eder ve bu dos 
tane kararı sizinle birlikte il · 
ham etmek IOtfunda bulunan · 
la.rın hepsi nezdinde samimi 
senıpatinıe tercüman olmanızı 

rica eylerim. 
K. ATATÜRK 1 

iNGiLTERE SiLAHLANIRKEN 
' 

Avam kamarasında 
dün de hararetli 
münakaşalar o~du 
Londra, 18 (TAN geceyarısı) - Avam Kamarasında (Beyaz 

ki tap) etrafında yapılan müzakere bugün de devam etti. Dün 
Liberaller namına Sir Arşibald Sinkler hükumetten şu sualleri 
sormuştur: ,,Hükumet kollektif emniyet mi, askeri itifaklar mı, 
yoksa tecerrütler mi taraftarıdır? Ancak bunları anladıktan sonra 
hükumetin siyasetini anlamak ve ona göre bir karar vermek 
mümkündür.,, 

Bugün muhalefet namına işçi lider. 
Jerinden Mister Alexander müzakere· 
yi açmış ve hükiımet Milletler Cemi. 
yeti dahilinde kollektif emniyete de
vam ettiği takdirde istediği bütün sa. 
lahiyetin kendisine verileceğini, fakat 
böyle milli bir siyaset için toptan tes-. 
cıa--ı.- ... _A~J l'.llmrvacashnı anlatmısttr. 

Hükumet namına cevap veren Mü. 
d&.fa.a Nazın Sir Thomas lnskip he 
derm teslihat olmadığını, sulh oldu.. 
ğunu anlatmış ve dominyonların ken 
di müdaf aalarmı kendi paralan ile te 
m.in ettiklerini izah ettikten sonra: 

"İngilterenln bütün Avrupa. me
selelerini tesviyeye taraftar oldu. 
ğunu ve bun un için teşebbüslere 
devam ettiğini, te.colihatm hiç bir 
düşma.ru i"tihdaf etmediğini,, 
Anlatmış ve İngilterenin Milletler 

Cemiyetini takviye için elinden gele
ni yaptığını ilave etmiştir. MUzakere 
devam etmektedir. Fransa gazeteleri 
İngilterenin teslihata verdiği ehem. 
miyetten umumiyetle memnundur.Bu 
sayede İngiliz dış siyasa.ssmm taın 
bir istiklal içinde kalacağını söyle
mektedirler. 

Dünya gazefeler1 

Bertin gazeteleri 1nciltere tesliha~ 
tamın vüs'atından bahsile iktifa edi 

yorlar. 
Roma gazeteleri, İngiliz teslihatmı 

herkesin kendi işine geldiği gibi kar -
şılryaca~r. fakat İngiltere ile İtal
yanın Akdenizde anlaşmasmdan son. 
ra İngilterenin istediği gibi silahlan
makta serbest olduğıınu yaı:ıyorlar. 

Amerika gazeteleri bu teslihatm 
bilhassa Almanya ile ttalvaya bir ih. 
tar teSkil ettiğ-ini söyledikten sonrs 
Amerncanm tn<!;iltere tarafmdan bu 
sene içind~ yapılacak 3 harı> zrrhltsı
na muadH Uç zrrhlı yapacağm.T ilave 
etmektedirler. 

lzmitte Verilen Balo 
İzmit, (Tan muhabirinden) 

Maarif mUdürlüğU ta.rafından Neca

ti Bey mektebi sa.lonla.rmda. verilen 
balo çok güzel olmuştur. Baloya, İz. 
mitin bütün kibar aileleri ve büyük
leri iştirak etmişler, sabaha kadar 
büyük bir neşe içerisinde eğlenilmiş
tir. 

Müzayedeye 
Konulan 

Bir Öpücük 
~olivutta hayır çin yapılan 

bır baloda, meşhur sinema yıl 
dızı Cinger Rogers'in bir pu
s~si müzayedeye konmuş ve 
h.asıla~ hayra teberrü edilnıiş
tır. Muzayedeye birçok yıldız
lar iştirak etmiş ve pusenin 
bedeli 500 dolara kadar yük
selmiştir. Müzayede meşhur 
komedi yıldızı Harold Loidiıı 
üzerinde kalmış bulunuyor. 

____________ ... 
Resmi Gazete Dört 

Dilde Neşredilecek 
Ankara, 18 (TAN) - Bugüne ka 

dar B~vekalet tarafından çıkarıl -
makta olan resmi gazete, haziran -
dan itibaren Büyük Millet Meclisı 
tarafından Türkçe, Fransızca, Alınan 
ca, İngilizce dillerile neşredecektir. 

T rak ya lçin Bir Şaheserler 
Albümü Yapılacak 

Edirne, 18 (A.A.) - Dün ve bu -
gün General Kazım Dirik'in başkan-

fi.EK 
Güzel Fikirler? 

Acaba?! 
Herkesin ) aptığmı, yapmak iste. 

miyen bir karakterim rnr. Hayatta 
umumi şeylerden ancak pek zaruri o
lanlarına iştirak etmi}imdir: Asker
lik, tansil gibi. 

Herkes eder; ben dansetnıem. A. 
lem plajlara ko~c, ben dağa çıka

nın. Eğer hususi bir alaka hisset
memiş olsam olimpi~ atlar gibi moda.. 
la~nuş se~·alıatıere bile dönüp ba:k
nu.racağrm. l . Bu ~ir yaradıbş meselesi olduğu 
içın -l)i ,·eya kötü- ne ütihara ne 
de ,rerinmiye değer. 

Bununla beraber alt"min kapıldığı 
her cereJ andan her zaman u· • "i kal
nuya im.kan bulunmu~·or. Nitekim şu 
son günlerde bir çok lstanbullularm 
tutulduğu griıl hastalığına ben de tn_ 

tulrmıktan kendimi kurtaramadım. 
Gerçi bir muharrir için halkın çr-k
tiklerini )·akmdan görmek te bir \ 'a

zifeclir. Lakin hö)·ll" tetkik islerini biz 
Suat Den iş hemsi remize bırakmış. 
tık. Şimdi yer deği~tirmiye lüzum 
nr mıydı'! 

Lüzum ~·oktu amma olclu. Efen
dim,. bir ateş, bir öksürü•k, bir ağn, 

bir sersemlik! .. 
Derece: 38, 39, lO, 41 , 4'?, 43 , 44 !.. 
Nabız: 95, 100, 110, 120, 130, 110, 

150, 160!.. 
Doktora bakarsanız herşey nor

mal. Tam tipik bir griı) ! lnsan hasta.. 
bktan yatarken aklına ne güzel ~iızel 
fildrler geli~·or ! 

l\lesela: Yattığrm ~·abk kısa dalıra
b bir racl,ro tesiri~·le şö~ le pencere
den çıkıp uçmıya başlasa. Hen de 
srkı sıkı battaniyeme sarılsam ~öy!e 

etrafı se~·retmiye ba.5lasam. Acaba 
nereye gitsem? Rus yaya gidtmıf"m 

pasaportum yok. Rınnanyaya bıe. 

mem niyetim yok Almanrayı gör
diirn istemem. Polonya soğuJ<tur. İn. 
~iltere sislidir. Fransa kan~ık. ls
ranya kan kırmızı. İtalya tat:ı ~ert, 
Aınerika<la sel gövdeyi götiiriiyor . 
Japonyada ..• Derken bizim rad~·onun 
ku~·coti J.alını~ .,. , IAn~bftla..r h~•Tnl 

mu5. Ua)·ıU benim yat 'k aŞ'\j?;ıyn. A· 
man hire nere) e in·yonız? "Ktit !,, 
Gözümü açıyorum ki yine odada~nn. 
Bir helecan; bir kı)amet! Meğer hf'Jl 
si sayrklaına imiı;. Amma ne güzel 
şeydi bilmezsiniz. 

Hep güzr1 şeyler, güzel f~Wrler de 
acaba böyle bir sayıl,!ama mıdır~ Di. 
ye şimdi aldı heni bir merak. 

- Ba.5ka İ<;İn mi yok bt>hey ~Jll~ 
de! dese birisi de kendime gelsem. 

Ren büyük söze uğradım. Geçen. 
terde: 

"Şuhatı sevrrim .. ,, dPm;4 tim yat 
yi.iz buldu kafir. Hemen ilk fı; bana. 
<'elmf' attı: Alacağ• olsun. Hele bir 
iki triin o;;onra bir dı~an ('r-kanm d11. o
nu lazım g-ele-nıerP. ('f",ri .. tirm"'k boy • 
n11mun borr11 olo;;un. Amma aleyhfncle 
bohunır ..-jhj ,l,.i'"il: 

- hicHr Pf Pflili·.,.. ! fv;clir Rm11m bl
~z fit·"""; ,1 :.... Şeklinde. Yani yenJ 
sistem teikiye. 

.!1. FELEK 
Hastalığını esnasında sıhhatiın

le alakadar olmak ICıtuf ve kadirşi

naslığında bulunmuş olan okuyucu -

larınıa hastalık dolayısıle devanı ede

mediğim hizmetlerine tekrar başlar
ken teşekkürlerimi sunmayı bir borç 
bilirim. B. F. 

• 

/ki vapur 
Kurtarıldı 

Bir hafta evvel Çanakkalede kara
ya oturan Füruzan vapuru Alemdar 
tahlisiyesi tarafından dün akşam ü
zeri yüzdürülmüştür. Darıcada ka· 
raya düşen Eti vapuru da kurtarıl· 

mıştır. 

Kömür 
Yeni 

Havzamız için' 
Bir Kanun 

Köylerde Vazife Alacak 

Olan Yeni Erbatlar Seçiliyor 

lığı altında umumi müfettişlikte iki Ankara, 18 (Tan muhabirinden)-
mühim toplantı yapılmıştır. Birinci 

Ankara, 18 (TAN) -Ankara mer 
kez kazasile Çubuk, Polatlı ve Ay~ 
kazalarından 100 erbaş seçilmekte -
dir. Bunlar yeni açılacak kurslarda 
ders görecekler ve halihazırda çalı

şanlar gibi Ankara köylerinde vazi
fe alacaklardv-

toplantıda !zmir fuarına Trakyanm Ereğli şirketinin satın alınan liman, 
bu yıl daha geniş ölçüde çıkması için demiryolu ve madenlerle Kozlu ve 
direktif çizilmiştir. Kilimli demiryollarmın işletilmesi ve 

İkinci toplantıda da Edirnenin bil Havzadaki deniz işlerinin inhi 1-
.. k t"k 't 1 · d " ah sar a yu an ı ı e enn en ş eserler,, a- tına alınması hakkında iktis t 

dı it d d . .. k a ve ma 
a ın a o evrın yu sek bedialan- liye vekaletleri tarafından m.. t _ 
t ıt k b. lb"" l us ere nı _a
1
n. at:a ır a um nesrine karar ken bir kanun layihası hazırla~mış-

verı mış ır. trr. 
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Yarınki matinelerden itibaren 

.M.ahkemelerde s·OMER SINEMASl 
mevaimin en eğlenceli ve 

Onaltı Yasındaki 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

Bagdad Bülbülii 
8u Adam filmini ıösterecektir. .-------------------------· 

Nasıl Zehirlendi? 
MahkQm 

Cezadan sonra yalvar
dı: ne olur beni bırakın! 

Bağdad manzaraları - Şark hayatı - Türkçe ve arapça ıarkılar. 
Bat rollerde: 

MÜNiRE MEHDiYE • AHMET ALLAM 

Beyoğlunda oturan 60 yaıında mütekait Şükrü, 
dün gece odasında zehirlendiği için kaldırıldığı 
Beyoğlu hastanesinde ölmüıtür. Tabibi adil Salih 
Haşim cesedi muayene etti ve morga kaldırılma
sına lüzum gösterdi. Morgun vereceği rapora gö· 
re tahkikata devam edilecektir. Zehirlenmenin 
neden ileri geldiği morgun yapacağı otopsiden 
sonra anlaıılacaktır. Şimdiki hılde adamcağııın 
vemekten ıehirlenmİ$ olıcığını ihtimal veriliyor. 

Asliye Üçüncü Ceza mahkemesi dün bir ya
ralama davasını bitirdi. Suçlu yerinde Boğos 
adlı 16 yaşında bir çocuk vardı. Boğos bir bis
küvi fabrikasında çalışıyormuş. Ustası Nesim 
kendisine yol vermek istemiş ve iki ay evvel de 
bu kararını kendisine bildirmiştir. 

1ki Otomobil Kazası 
Şoför Rasimin idaresindeki 3365 

numaralı otobüs Sultanahmette otu

ran Halet isminde bir kıza çarparak 
yaralamı§tır. 

Ziraat mektebine ait 171 numaralı 

I kamyon da Samatyada 12 yaeında E
liza lmninde bir kıza çarpmıştır. Her 

iki §Qför de yakalanmıştır. 

, 
1 B.~ matinelerde ı• pek 
G UN batlıyara.k 

sinema
s nda 

Yalnız 3 &ünlük büyük fırsat - 2 büyük filim birden 

1 • Halk Kahramanları : 
Türkçe ıözlü büyük film • 

2 - Zigfeıd, Yıldızlar krah 
----------------------- Boğoe işinden çıkanldığmı anlayın. Konferanı 

Eminönü Halke\inden: 

Zenıin ve emaalıiz revüler, nefis bir mevzu. 

·Polise rüşvet 
ca hemen bıçağa sarılmış ve ustasını 

Evimizde tertip edilen Felse.ft ve 
lçtimıı.I konferansların yedincisi Ede. 

F ranıızca ıözlü. Bat rollerde 

MIRNA LOY-WILYAM POWEL 

vermek istemiş 

kalbi üstünden yaralamıştır. Geçen 
celsede milddeiumumt Boğoının ceza

landırılmasını istemişti. Dün de mah 

keme kararını bildirdi: 
Boğ015U ceza kanununun 456 mcı 

maddesine göre evvel! bir sene hapi. 

se mahkO.m etti. Suç bıçakla 4;lendiği 

için ceza.nm altıda bin arttırıldı. Son. 

ra ya.şı küçük olduğu ve cezayı hafit 
letici takdiri sebepler bulunduğu için 

cezasını 4 ay 20 güne indirdi. Reis bu 

kararını okuduktan sonra yalvara:rı 

ince bir ses işitildi: 

biyat Fakülte!i Profesörlerinden Sad 
rettin Celll tarafından bugü:ı Evimiz 
konferlJ18 salonunda saat (17,30) da 

verilecektir. Mevruu (KUltilrlln ma
na.lan) dır. 

"~:::::::::::~ .. :-~Y~a~r:ın:':m:a:tin:e~le:r:d~e=n~it~ib:a~r:e~n~ .. ~=====~ 
so.-.~~r Sıneması 

Polis Ekrem evvelki gece Sirkeci işaret mevkiinde iken şoför 
Meh~~e, karşıdan gelen otomobile yol vermesi için dur iıareti 
vez:ııgı halde Mehmet dinlemiyerek yoluna devam etmiş. 
Polıa Ekrem dUn sabah Mehmedi ------------

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

göstermeje baılanacak olan büyük 

8AGDAD BDLBDlD 
-- filmi TURKÇE SöZLU VE ŞARKILldır. --

Karaköyde yakalamış ve karakola ıö 
tilrerek ceza kestireceğini .söylemiş 
Bu sırada,.Mehmct, polis Ekremln a
vucuna gümüş bir Hra srk:ştnırak: 
"- Beni hoı gör, karakJla götilr

m~ .• demiştir. 
Pohs Ekrem, pa rnyı kabul etme • 

mtş \e derhal orada 'lir 7..il'l.L varaka
ı;ı tutarak Mehmedi rü"vet \'erme su
~ıle mliddeiumumllite getirmi3tir. 

Müddeiumumt Hikmet Sonel, Meh
medin sorgusunu yaptı. 

Mehmet: Kendisine para verme
dim. O, bana iftira etmek i~ın ~linde
ki bir gUmUş lirayı halka göstererek 
"bana rüşvet veriycı-,1 ~ile ~bıt va
rakuı tuttu, diyordu. 

?.IUddelurrıumt bu n:ılıfa!aayı kabul 
dmedı ve kendisini bı:inci ceza mah
x~mes~: c verdi. Ma.lıJ.;eme karannı 
L ıı;Un b ' idirecektir. 

iki Tevkif 
Müddeiumumilik geçenlerde Beyoğ

lunda Dernu isminde H Yafmda bir 
mı, üç gün bir evde alıkoyd ıklan ve 
berbat ettikleri iddiuile Ia:nıt.il ve 
Fatma Zekiye isminde iki 9ouçlu hak
kında tahkikat yapıyordu. Suçlular· 
dün birinci istintak hakimliğine ve
rildiler. Sorgu hlkimi ikisini de tev
kif etti. 

1ay,10 gün 
• 

hapiste 
yatacak 

DUn meehut suçlara bakan asliye 
dördüncü ceza mahkemesi bir dövme 
ve işkence iddiasının muhakemesini 
bitirdi. Davacı Bakırköy otobüsleri 
biletçilerinden Şükril idi. Şiki.yetini 

eöyle anlatmı•tı: 

- Ne olur, bay reis .. Ben altı ay. 
danberi mevkufum. Anam baba.m 
var. Beni kefaletle serbest bırakınız. 

Mahkeme kararmı vermişti. JAn. 

d&rmalar suçlu çocuğu ma.hkemeden 
çıkardılar. 

iHTILAS 
YAPMıŞ 

Kadıköy Halkevinde 
Kadıköy HaJkevtnden: 

19 Şubat 937 Cuma akfaıru saat 
21 de evimiz salonunda Bayan İffet 

Halim Oruz tarafından "Gençliğimiz,. 

adlı bir konferans verilecektir. Kon
feranstan eonra evim.iz Mandolin ta. 
kımı tanlmda.n bir konser verilecek
tir. 

Herkes gelebilir. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 
Bu akfam 20,30 da 
BAHAR TEMIZLICI 
Yazan: F. Lonsdale 
Türkçeye çeviren 

Avni Givda 

~!'lllllll!llll\lllll~ 

ııiı ~m..111'111\\I fümınıu 
ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

l' !111\li\\l~\~\11!1~ ~~.::•a:a 

l jl \11...111!\l\
1 AŞK MEKTE~I lll ıl Yazan: Yuıuf Zıya 

111111111 Beste: M. Sabahattin 
Güzel San'atlar Birliii - -Ka.drköy Tapu Sicil Muhafızlığm. 

Konıresi dan: 
Türk Güzel San'atlar Birliği Mim&- KadııköyUnUn Hasan Paşa mahalle. 

rt Şubadnden: sinin Ulusuluk HUriyet So: da eski 7 
nıın ıaerr r1>7~ m11"-k ... ~ 1.-frı<f•, .1GA f''- • ·--ın ""' '"l'I ~ ... ~ız ;, lllı1' ~on~' a.u.un ~1- "' , .,.,.,.,.,.,. Vı>nı "''"" ı.A ... -- 1• \..:~ .,,; .. 

lira ihtilb ettigwi iddia edilen Galata Hesnanın 318 senesindenbiri temellU-2-37 Pazar günU saat 15,30 da Bir. 
beledi .... ·e tahsildan Remzinin muha- kUnde iken 925 Ta: de ö!Umile vera-" lik merkezi olan "Alay Köşkün" de 
kemesine devam edildi. Mahkeme be. toplanacağı bütün azaya ilin olunur. Mseti i<enddiıııinkdeın evvel ölen kardeşi 

zorla imza ettirmek istediler. ahmu un ızı Y~ar Memduha.ya 

- Jandarma Süleyman kendisinden 
bilet parası istememden muğber oldu 
ğu için beni kar.akola çağırdı. Evvell 
ywko.rcia dövdü, ..ğ~ -lı.aıl&ttı.Sonro. 
aşağı odaya aldı, burada. da döVJRiye 
devam etti. Onba§ı Ali de beni tokat
ladı ve tuttukları bir zabıt vamumı 

Türkçe ıözlü 
ve 

senenin 
En büyük filmi 
bayram günleri 

!lıLClULILUUcl '' L..1~ ıınt:ma-

aında 1zmirde..EL HAMU 
sinemasında 

birden gösterilecektir. 

lediye muhasebe müdürü Kemalle be- J. - d b Muhakeme geçen celsede §ahltler- ~aldıgm an ahisle namına tescili is-
lediye eııki •irketler komiseri Muzaf- t nı'lmişt:ir Ta k vrt ed' İstanbul Altınc 1c ıa.ı 1 ::r.J 

den bazılarını dinlemiıti. Dün de ıki 7 YENi NESR IY AT e · pu a. ve sen ıne 1 
ra •• em ur U~"': şahit dinledikten eonra müJJeiumumi ferin maltımatına müracaat etti ve müstenit olmadığı anlaşılan bu ev dan: Mahcuz olup paraya çevrilınel 

kararın bildirilmMi ic;in muhakemeyi ~uk Dergisi _ Çoeuk Esirgeme ha.kkında 1 Mart 937 tarihine tesadüf ne karar verilen bir adet her şeyi ti 
id~iai ıınıSIÖUl'yledl. Ali onbı\l ııdnın l bera- başka bir güne bıraktı. Kurumunun ilk ve orta okul öırr..ncı·- eden Pazartesi günü ıııaat 14 de yerin n.am ALONSON marka altı li.m~ 
etın ve eymanm ceza an ın ması- e· - de tahkikat yapılacaktır. Mahalli Amerikan radyo makinesi 3-3-F 
nı ve ayni za.manda jandarma ku· kendisini tevkif etti. Ali onbaeı bera- leri için çıkarmakta olduğu h&!talık mezkure mülkiyet ve sair ayni bir Çarşamba günü saat 12 den 13 e ~t 
mand&nı hakkmda da tahkikat yapıl- "Çocuk Dergisinin son .sayısı matba. hak iddiası olanların o gUn mahalline dar Galatada Büvük Balıklı H ..... • 

et karan aldı. Mahkeme jandarma ku " "" ... ma.k üzere evrakın müddeiumunıiiiğe a.mıza gelmiştir. İtinalı. zengin yazı gönderilecek memura veyahut daha !usunda açık arttırma ile satılaca -
· · · ted' Mahk .. nıandanı hakkında da tahkikat yapıl· 1 S ia~ edilmesını ıa ı. eme mu- ve resimlerle çıkarıldığını gördüğü - evve • ultanahmette Kadıköy tapu dan almak istiyenlerin o gün ve 

za.kereye çekildi. SUleymana bir ay ması için evrakın rnUddelumumlliğe müz bu gUzel dergiyi almalarını bil- sicil muhafrzhğma mUracaatlan illn atta mahallinde hazır bulunacak 
10 gün hapis ceza.at verdi ve dP.rhal iadesini kararlaştırdı. tün ana ve babalara tavsiye ederiz. olunur. (30320) muruna müracaatları ilan olunur. 

Türk milleti, geçimi için aarfetti- -------------------------------------------------------------~------------
ğinin hemen yanı ııra., geçim kadar Cumhuriyet, Lozan, istiklal sa

vaşı, i~gal zamanı, umumi harp, 
1tti)ıat ve Terakki, istibdat, son 
30 senelik tarihimiz hakiki film 
vesikalarile götlerinizde canla • 
nacaktır. 

zanırl bir ihtiyaç halinde tayyareye 
vannın bir kıamını ayırmağa mecbur 
dur. Kurba.n bayramı da bu vazifeyi 
yapmak i~in iyi ve hayırlı bir veai
ledit. 

Bütün memleketin aabır

ıızlıkla beklediii büyük 

milli film. Genç, ihtiyar 

her Türk ıörecektir. 

1 ÜRK iNKILABI' nda 
Terakki Hamleleri 

Sesli ve Türkçe ıözlü 

-

Yerlerinizi evvelden te ' 

ediniz. 

Produkayon TORK FILpJ 
S 1NEMAS1 N DA. STÜDYOSU .. 

- Mehmet, iki kahve söyle, evladım. 
dem haricinde göeterdiğim hassasiyete o kadar bi· 
gi.ne durduğu halde, fotoğrafımla alakadar oluşuna, 
burada kitabım olmadığını bildiği halde, gece yarıaı
na kadar, benim yukan çıkmamı bekleyişine hayret 
ettim. Bu hayretimde gıdıklayıcı bir aevinç olduğu
nu inkar edemem. Ve bunun içindir ki ben de o kadar 
yorgun olduğum halde heyecanımdan uyuyamıye>o 

SİLAH.~, ARKADA$ Lj\RI 
~. . · . .ı.. :yıJ' · 'ıı 'f!-' ~~7· • I~ ' , •' . , : 

Sonra bana dönerek kırk yıllık bir ahbap samimi· 
yetiyle devam etti: 

- Ne yaparsın avlat, iş başa düştü. Bizim oğlanı 
da askere aldılar. Yalnız kaldım. iki yetişmiş teı
gihtanm vardı. Onlar daha evvel elbise giydiler. 
Şimdi dükkan acemi uşaklar elinde kaldı. Yalnuı 

bıra.kmıya gelmiyor. Kantar, terazi, tartı bir eldcıı 

geçmezse olmuyor. Hesabı, kitabı da üstelik .. rum. 
Bir karanhfm ~erinliğinde ~akan yıldızlar var. 
Bunlar, bana hayatımın yolunu aydınlatacaklar · 

mı?. 

Bilmiyorum ki! • 
ANKARA YOLUNDA 

Feriha Hanrm, anneanneai ve ben yine Kutamo
nudayız. Erteai JÜll kalkacak Uç yaylıd&n birinl 

tuttuk. 
Geceyi ilk defa yerleştiğimiz otelde geçirecektik. 
Bizim Ankara yolculuğuna çıkacak yolcular lne· 

boludan o gün gelmi9ler. Onlarla otelde ahba.p ol· 
duk. Bir a.ile Kayserideki akrabalarının yanma gi· 
diyor, ötekiler Ankaraya! 

Ankara.ya gidecek yolcular arumda ağlamaktan 
gözleri kırmızı bir genç hanım var. lnsana daiına 
nemli hissi veren menekşe gibi gözleri var. Musta· 
rip in.sanlara kUJI garip bir düşkünlüğü olan Feri
ha Hanım, onunla ahbap olmakta gecikmedi. 

Onun yardımı ile ben de bu garip yolcu hakkında 
hı,..,,, maliimat edindim . . Istanbulda Boğaziçinde, 

ı.cada oturan bu genç ha.ıum, dört. bet ay ev
vel Cevat Bey illminde bir ytlzbafı ile evlenmiş. Geng 
yüzbaşı bir ay evvel Anadoluya kaçmış. Bir aydan
beri kocasından hiç bir haber alamıyan zavallı yeni 
evli, ailesinin israrlanna raj'men yalnız ba.fına yola 
cıkmış ve her gün lnebolu yolundan Anka.raya akın 
eden kafileler arasına ka.rtfar&k buraya kada.r gel-

v • 

~ • 'f"( 1' I ~ · •I' -' ,, - - .,-...,_ 
1 '. ! Y .:. ~..; : 1 I • .1 .. '/ -"~ .;;;:,- •; - il - • ....,..- :::r.:# . ~· - - · 
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karaya Jidince, reaml makamlara batvurup, öfre
necek. 

Feriha Hanımla cabuk anl&ftıla.r ve sene im, ye
ni evli arkada.tını oldukça teselli etti. 

Bu yol rurbet yolu değil, millet yolu... Bu yolda 
herkes biribirinin kardeşi. Yeni evli Muazzez Hanım 
da muhitinin ve bu havanın sıcaklığına kaynadı. 
Gözlerindeki sisler gittikçe dağılıyor. Dört aylık ta
ze evlilik hayatının çiçeklerine kanmadan buram bu
ram barut kokulan tüten Anadolu içlerine doğru 
yürüyor. Genç yüzbaşısı kimbilir nerede, onu ve 
onunla beraber yurdunu ve yurttaşlarını dU~mana 
karşı ~rumak için çalışıyor. 

ILGAZ! AŞIYORUZ 
Oğleden sonra Kastamonuyu arkamızda bıraktık. 

Bu sefer yaylı kafilesi daha hızlı gidiyor. 
Ar&bada dört kişiyiz. Feriha Hanımın anneanne

si, kendisi, Muazzez Hanım ve ben. 
OnUmüzde g~klerle öptifen Ilgaz dağlan.. 
Arabalar gittikçe ağırl&fıyor. Ilgaz maaallarm 

Kaldağı gibi gittikçe önümüzde büyüyor. Fakat yük· 
aeldikçe hararet dilfilyor. Serinlik ba,lıyor. 

lnkıllp tarihinde Ilgazın yeri, tepeleri kadar yük. 
aektir. Kaç bin Türk genci, anayurdu korumak için 
ncazlan aftı. 

nru. Ilgaz, yol ver .. Biz de kahramanlar llemine 

Ankara! .. 
Malıfer yeri defil, bayı'&m yeri .. Bu kaynıya.n in-

11an kümeleri, yatacak yer bulamadıkları halde kli
nat& eıj'amryacak bir rönül ferafatl ile her mahru· 
miyete katlanarak kuınca hummuı ile kaynqı
yorlu. 

Bin ba,mm hakkı varnt1f· . 
A8ker, sivil omuz oınu.ıa yürüyen kalabalık ara

ıında sorduğum ilk insan •. ~ana,. Tuhafiyeci Musta
fa Efendinin mağaz .. ını goaterdı. 

Sokaklar gLbi dükki.nlar d~ kala.balık 
Mustafa Efendiyi bir d~kıka .Y~lnız bulmak için 

epey bekledim. sıra '·el~ıyeccğını anlayınca sokul
dum ve yavaşça kendımı tanıttım. Binb~ı Fikri 
Beyin annesi ile kızının Taşhana indiklerini söyle

dim. 
Kafası binbir 1'1e do~u ~ld~ğ~na filphe olmzyan 

,. taf Ef dl birdenbıre ırkıldı "ivah .. 1 . 1 4Q.U8 a en goz erı açı -
dı. Tatlı blr Orta Anadolu ,ıveaıyte: 

- Aytl) ettiniz efendi, dedi. ' ' 'nnm anPsf An-
karaya gelir de T~ba.na iner ınl? Gücendim doğru-
au. . rd 

Ne sövliyeceğimı şaşı ım. 

O 
.. ·gUcU bJTakmı~ı: 

' ışı, d ğr 
_ Olmadı bu lf, 0 uau .. Ne ise. tamlrl gtıç de-

ğil H 1 ı.ııen buyur. otur. Bir kahve . , . e e kl ıc:;. 
Ye yanıııd&ld came nı sUrUp Beslendi. 

Ve birdenbire bahei değiştirdi: 
- Anlat bakalım evlat, ahvali alemde ne var! 
Gtifümsedim: 
- Havadialerin göbeğinde siz oturuyoraunuz. Bil 

ıizden haber eorahm. 
Mwıtafa Efendi umunıuz, kalender bir adam. Her 

feyi pespembe görüyor: 
- Allah P ... amıza ömilr vert1in. öyle çalışıyor kl. 

ne dese, millet peşinden gelir. Başımızda böyle bir 
adam olduktan sonra gam, kasavet nemize? Biz az. 
çok in.sandan anlarız, evlat... O kadar yaşlı değilil 
amma, zaman bize çok şey öğretti. Çok gezdik, çok 
dolaştık. Hele askerlikte gördüğümüzü değme sey
yah görmez. Çanakkaleden tut ta, Arap çöllerine, 
Kafkas dağlarına kadar .. Ne günler gördük. ne za
manlar yaşadık. evlat .. Aç kaldık. bitlendik, sekil 
delik tumbazla kanala kadar gittik.. Başımızda bit 
Alman paşası vardı. lşi beceremedi. Bozguna uğra• 
dık. Bizi yine Mustafa Kemal kurtardı. O olma• 
saydı. Arap bi:ri doğnıvaca.ktı. Tann onu önUmıize 
geçirdi. Artık hiç gam yeme.. Ne olsa kurtarır 

bizi.. 
Bu Mustafa Efendi, başhbaşma bir alemdi. Mcm· 

leket, dünya. ahval hakkında kendi kendine verilmiş 
öyle demir gibi fikirleri vardı ki, onu dinlerken bana 
da bir aükılnet, emniyet çöktü. 

(Arkası var). 
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. BAŞMUHARRiRi 

l Ahrnet Emin YALMAN 

ki~N'rn hedefi: Haberde, fj 
..;: e, her teyde temiz, dü
• '-'&t ıa . .. 1 k k .. 
~aı:~ • ınımı o ma , arıın 
'= teaı olm.ıya çalışmaktır. 

~ MESELELERi! 
8ir Ölü hatırlanır 
lıer fikJ.r 

tııeıarı danuıu kaybedlşlmb:de 
deliı: haJ ında and i~, yenılııler &-

- NRn.-_ -•una, heli<el dikeceğiz. 

takat s::ı unutnuyacağrz, sen öldiln, 
_ ll lbbnlzde yaşıyol'tlun. 

ııı be-~ Rene fhtllaller yaparak se
ca~ ~~ğız \'f) ÇOOU.klamnıza ta.nıta-

1\lt. 

'l'e,tlk Fi .. 
c\Jıın kretln, Ziya Gokalpln, 

SENiNU 
BERABE.J2İM 

SENlNLE 
BERABER. 
DE.(;,iLİM 

~ llaslmin, SUJeyma.n :Sazlfln 
ileler dan h P böyle, ağladık. Se
lif.ı g~ınoo hepsini unuttuk. Ne ih· 
lantı' ne heykel, n onlar namına fop· 
llıtı geceleri, ne hllfır.a.mmn pasla-

stıecek \" ileler. 

Yüz binlerce zavallı diyebileceğimiz kimseler vardır 
ki, kendilerini talisiz sayarlar. 

Y eryiizünde gelmit geçmiş binlerce büyük adamm 
hayatını tetkik ediniz, bunlar hiçbir zaman talie. güve!l· 
memiıler, ve taliıizliklerinden şikayet etmemışlerdır. 
Bu reıim talili adamla talisiz adamı göstermek için yap· 
tırılmıştır. Çalışan talilidir. Hayatını tenbellikle geçi • 
ren adama taliin yüzü gülmez. Çalışan talie muhtaç 
değildir, çalışmıyan da hiçbir zaman ta'ie kavuşamıya · 
caktır. 

şünmeleri için dercediyoruz. Bu vesile ile büyüklerden 
bazılarının tali hakkındaki sözlerinden bir ikisini nakle· 
diyoruz: 

Emerıon der ki: 
••• 

t.e ~ ötu n 1 hatırlanır! Bunu bJ. 
ş ~''Yet Rusya öğretiyor. 

- T alie ina~anlar zayıf insanlardır. 
Rochefoucauld: 

da~ 10 u, bütiin Sovyet Ru~ya-
~ .• gilnij yapıldı. 

"lyi karakter, iyi itiyatlar, demir bir irade ta'iıizlii~n 
giremiyeceği kuvvetli birer kaledir.,, 

Lytton der ki: ~ kın, Çarlık devrinde istibdada 
dJ. 1~.~elnııs, ilk Rm; ~air \'e edihl 1-
~ Ul sene ey\·el ölrnfü~, fakat öl
lll ti eserter brralmıı~tr. Soyyet hiikü
llUrnu 0~un m.umunun yilziinrü phlö-

Bu resmi hilhaaaa gençlerin önlerine koyup iyice dü-
"Taliden bir şey bekleme. Oyle hazırlan, öyle çalış ki, 

muvaffak olduğun zaman herkes ıana taliJi deain.,, 

l .. 1. 'esli rte -ratnır Sol"Yd mem-,-,eu ·' . 
btr eıine değU, bütün cihana şamil 

1t'ogrıun tatbik f'ttl. 
!\hı u ay bUtUn dünya m'.ltbuntı Puş. 

~en bahsetti. 

1 91 O yılı M ünih te Mayı-
sın on ikisinden Teş· 

rinievvele kadar süren bir es
ki ve nefis İslam eserleri ser
gisi açıldı. (Hünername) acllx 

Bütün Dünyanın 
h. ~ko,-a hUkumetl, biitun dünya
\'~ kin hakkmda haftafo.rca yazı 
~;~iın gönderdi. 

'ertıt~ke.t dahilinde ti7..erlnde Ptı,
llı. l'eısml buJuna.n bir pul çıkarıl-

bir Türk eseri bu serginin bir tapanağı oldu, 
seyirciler onu Kabe gibi tavaf ettiler. Dünya 
matbuatı ve ilim adamları Hünernamcden uzun 
uzun bahsettiler. Üstat Bay Ahmet Tevhit te 
(Tarih Encümeni Mecmuası) mn ikinci cüzün

'So'ka.klara Puı,kln JtilnünU hat.ula· de Hünernameye 9 sayfalrk bir yer ayırdı. 
k h~~i.lk Ufinlar neılrlı. 8 u k:tap Lozan ve Viyana 8ergilcrinde de artan 

aradığı çok 
kıymetli Türk 

•iıu Uti.in ti;ratrola.r Puşldnln eserle- bir alaka ve perestişle karşılandı ve öğilldU. 
BG ~ılaı-. Bu pırlanta eser Topka_P,ı sara_ymda hazi.ırn...ktit!Wha· • bulundu den • n lçTnde ı'llc;ıanın fJM\tlflMn- '"'lıc::uuut: J.""'* nuın:rraaıı :ıtayıuı ve Murat ili adına ya· 

dı. l lrtnı nıllyon bUSh kitap satıl- zılmış Hünerna.menin ikinci cildi idi. Dlınya tarih ve 
eserı 

~1'atnofon fabrikalan, Pu kinin e
llt ~tinden raınlan o~ra parcftlan-

~,~~1 bir mll:von plik çıkardılar. 
~1'1' tep Ç4)Cuklanna mahsus olmak 
rı.~1 Puş'ktrun "8f"rlerinden e~ilmlı, 
lanııu-ılrdan mlil'f'Jdcep meıktey ki -
la~ t Yaprlclı, Hntt~ teker ve ç•ko
tfpJe abrtkaıft.l"l, PnJdnln ~rlndeki 
t\p~le henzer çikolata ve &ekerler 

ar. 
liuıu 

de bin 11 kJUnlerde, amele blrliklerin-
lluı~ .. ~oe konferamdar \'midi. 

ttıtnta ~ hUtUn mflmlt'4<et ve biltun 
dQ, ·~it hafta Ptı,klnle mfı$J:ııl ot
~ o} ~. ihtiyar, herk~ Ptı~klnln 
klıdu. du~u öğrendi, Merlerlnl o-

~te btp öJU höT"le hatrrlanrr. 
r, ~ ~ ham:hmmnm en htl'nik 
~ 1~ halan terblyeelne yardon 

it ir. 
rı:1; btı lntl'f'tl okumağa ve öğ • 
'lllıe e ahştınlmrş olur. 

llal'ıı 8.J'nda srrada, Mimar Simmı a
de, h. '11tkat bu hahrla~':'I~ ga7.ettler
~ akkmaa bir iki 1'tır yazı ,·a:ı
~ n IJert gidemcı:. Halbuki bb.de: 
b.... Slnanı \•e eM!rlerlnl tanıtmak, 

~· t:bıJ kf., e onun eserlıorlnln hi~r mn ke-
~llı~clunnak, halkm tMhly~l ha. 

!lllıt 11 bf! htlrtık bir Is olnrdu. 
~ \: bit, t tanbutun Türkler~ ı:~
l(ıtı ~11na8nun bet yUrllnMl yrldönti· 
~ Uıı~hetiıe :ra~bllbiz. önü-

e daJıa ()n llltT Mne \-'&l'da. 

A • • * 
41\+i.,a k • • • >ttttı onsevının eserı 
llıUttı ada toplanan Balkan df'\'lt"tlf'rf 
llt'\tı lllert, Balkan ml"rnlf'ketterl 
~,,~;laıd ulh ,,~ d0!4tluk ha\·a811lı 

ilim alemi şimdiye kadar bu ne- ..................................................... ~.~·~•Hı•Hı• ... • ... •-:4• ... • ... • .. • .. • .. • .. • .. ••••••••••• ...................... -•t man ayni zaman-
fia eııerin birinci cildini arıyordu. t da Sadrazam Meh 
Ben bu yazımla rubu asırlık bir in- "Hünername" adnrdaki meş· met Paş1tnın dela 

tizara ve endişeye cevap verece- hur Türk eserinin birinci cildi ıeuıe trenk us -
ğim: Hünernamenin birind cildi de tatlarında bulu • 
bulunmuştur. Bu hizmeti yapan ydlardanberi arandığı halde nan hanedan re -
da Topkapı sarayı mtizesi müdürü I d T k 5 simlerini elde et-
Tahsin Öz'dür. Kıymetli müdür bu Unamıyor U. Op apl ara• miye muvaffak ol 

müze kütüphanesindeki Bursalı yı Müzesi Müdürü Tahsin Öz m~tur (2). Bu 
Uzun Firdcvsinin 40 ciltlik (Sü _ bakımdan eserin 
leymanname) lerini karıştırırken bunu bulmıya muvaffak olmuş- tarihi değeri çok 

Hünernamenin birinci cildini bul - tur. Dünya şaheserleri arasın- yüksektir. 
muş ve ktitUphanenin 1523 numa- Lokman kita.bı 
rasma kaydederek tktnci cildinin da birinci safta gelen bu Türk nı 4 rükün ve 

40 
yanına koymuştur. eseri hakkında tarih merakh· fuıl üzerine ht • 

Bay Ahmet Tevhit gibi Garpli zırlam1' ve her rü 
bilginler de bu eserin birinci cildi larınl bu yazı İle tenvire Çah• kUn için bir cilt 
de olacağını seziyorlar ve fakat UZ tahs~ etmiştir. 

bu cildin muhteviyatı hakkında ııyor • Müellif kitabını 
yanlış tahminlerde bulunuyorlar- ••• • •" • • • • • •••• •••• ••• • • • • • • •••• • • ••• •• 987 H de temiz 
dı. Ahmet Tevhit eserin birinci dilen Qrmlyell Seyit Lokman bin etmiye b~lamı41 v~ birinci eildini 
cildini göremediğini ve bulamadı- Hüseynila.şftridir. Bundan evvelki de 992 H de bitirm1'tir (3). ~e -
ğını söylN \'e araştırılmasını te - şehnameciler de Şirvanlı Eflatun· rin birinci cildini Bosnalı Sinan 
menni ederken milellifi hakkında la Şirazlı Fethullah Arif idi. Fet- -lazmıştır. İknci cildin resimlerini 
"Hünemame hakkındaki bu maka- hullah Kanuni Süleyman hakkın- yüksek unatklr üstat Osman yap 
leyi Lokmanın tercümei halile bi- da. bir sehna.me hazırlamıya memur m19tır. Lokmana Tevkii ve Nutki 
tirmek isterdim. Bu arzuma mu • edilmiŞti. 1'.,akat ömrü ve.fa etme- isminde iki ,ehnameci ile birçok 
vaffak olamadım. MUracaat etti- di. Birkaç ıııayfa yazdıktan sonra hattatların da yardım ettiklerini 
ğim birkaç eserde harfi vahit bu - öldti. tş türkçe şiirlerinde Haza - ve bu yüzden de ( 400) bin a.kça • 
lamadım. Tercümei haline vakıf ni ve Farsçada Esiri mahlesini ta- lık ağır bir ziamete 8ahip olduk -
olanların ne9retmeleri maarif nl- kınan halefi Eflatuna kaldı. 0 da lannı Künh-ül-ahbar cı Ali kıska.-
mm& rica olunur., ' eserin ancak 3 flU!hnı ikmal ettik- narak haber veriyor ( 4). Yine A· 

Ben bu yazımla ayni zamanda M ıtden öğrendiğimize göre Lokman 
ten sonrıı. öldU. aliye hazinei ev 

sayın llimln bu dileklerine de ce- rakındaki .MUhiınme defterinde bu 1004 H tarihinde seferden &ffedi -
vap vermiş ola.cağım. ı k ord d d" n. M t m 

lunan 985 tarihli Murat m Un bir ere u a.n onm~ ura 

T arlh, dil, tezhip, minyatür, 
yazı ve cilt itibarile erişil

mez bir şaheser olan Htinername
nin maddi kıymeti de çok ytiksek-

tir. Kitabın kağıtlarını zerefşan 

haline sokmak, mlnyatlirlcrini \'e 
ba.şlıklarını yapmak için mühim 
miktarda yüksek ayarlı altın kul
lanılmıştır. 

Bu eseri hazırlıyan; 977 H yılı
nın Muharrem ayı sonlarında, Se 
Hm ll nin şehnameciliğlne tayin e-

hükmünde Eflltunun hazırlamı • zamanında başladığı da.sitanla.nn 
ikmalin~ memur edilm.lf ve Taliki ya başladığı şehnamenin tezhibi 

için çok ağır bir masrafa katlan- zade de kend~ine yardımcı veril-
dığını söyllyerek Zerefşan k~ğlt miştlr. Harçların da (canibi mtrl-
üzerine talik ile yazılmasını bildir den ödenmesi) emrolunmuştur. 
mektedlr. Şunu da kısaca kaydedeyim ki. A

li, Lokmanı hiç sevmiyor. Ve Ho
ca Sadettinin ta vsiyesile laylk ol
madığı bu me\'kie geldiğini ya -
zarken de Taliki ve Nutki ile bera
ber bu üç arkadaşR ( Sel!!ei MU -
levvese) tabirini kullanıyor. 

L okman 985 H. yılı Ramazan 
ortasında tiçüncü Murada 

birkaç bin beyiili şehnamesini tak 
tim ettiği zaman Hünema.menin de 
telifine memur edilmiştir. (1) 

ıı; 1endlN>reJc ı ltrlnl bitirdiler. 
~il toPtanrş dostlnı':tı arttıran hlr 
4tıı 010

Yor. lIP.r toplantı~mda muh
ttı ~ 1 halarda hf'raher ha.r~ktt et
lıQ d ~n bir ~k çarelf"I' huhınu~·or. 
~ ~ n blihas,a ,.ıya!lt. a..Cf'kerf ve lkUl 
'U alnrındn beraber çalışrnanm 
'ı,,a. ftert atılmıştır. tcıtn kUltUr ıııa.ha- ~~~~~~~~~~~~~ 
~~ e~ lntfkall dostluk bnelarmm &an kaldmnak suretile el birliği tesis 
~ htu etıın ine daha ziyade yafdmı .ıdelıilir. Bu el birl:ğ. ,,,.yas. ~.i.wa 0 

Lokman eserini, bugün İstanbul 
kütüphanelerinde bize kadar gel •. 
miycn birçok ana kitaplara, mese- B ay Ahmet Tevhit birinci cilt 

tc yalnız Ynvuz Sultan Se 
timden bahsedildiğini tahmin et

mek suretile büyük bir hataya dil· 
,uyordu. Halbuki birinci ciltte 
Sultan Osmandan itibaren Yavuza 
kadar bütün padişRhların tarihin
den, harp ve av menkıbelerinden, 
huıuei hayatlarından ve hünerle -

h 'ltl'. Iabile(~ği gibi, iktıs:ıdi, \'e diğer saha-
•ıl,Aft 

be11 ·~-:: bu nnla.şma Ye dostluk dnhn tara da teı:;.mit edilebilir. O "'nkit 
hıl'll~~0Uirii1.-rek her ~ahada tam hlr Balkan dostluğu, sarsılmaz bir birlik 
1 tt lce lnkıtrtp edehllfr. Balkan dEwlet- haline gelebilir. 
1%ı .... ~dl 8.l'aln.nnruı birliği ve dost- Zaten gidiş o gidiştir. Bunun ta-

UUta.bneoek bttttin ii.millt..rl orta- haldruku da bir zaman mMeleslrllr. 

i. Oğuznnmeye ve birçok saray 
vesikalarına ve bilhassa Murat II 
zamanındanbeıi sarayda saklanan 
hanedan resimlerine ve Fatih za
manında lstanbula gelen İranlı 
nakkaşların yaptıkları resimle • 
re dayanarak hazırlamıştrr. Lok-

:························ 
S Yazan: • 
L ~b::~~~- ~:~~ ~::~~:· .. 
rinden bahsedilmiş ve birçokları 
da minyatiırlerle canlandırılmış • 
tır. Bu cildin ön kısımlarında Os
manlı Türklerile Selçuklularm ta· 
rihi müna.5ebetlert;" anayurttan be 
rabcr ayrıldıklan ve 24 Oğuz ko
lunun mukaddes dam1;a, Sögtık ve 
Ongunlarından bah!!edilmi,tlr. Bu 
suretle Oğuznameye ve diğer kitap 
!ara dayanarak kuvvetli bit Tilrk 
tarihi silli.s~ı vermiştir. Padişa.h
lann hayatlarını yazarken de ba, 
ka tarihlerde rutlanmıya.n çok 
mühim ve enteresan malumat ver 
mi~tir. 

Eeerin birinci cildi 234, ikinci 
cildi 300 yapraklıdır. içlerinde 140 
minyatür, 6 tablo ve başlık vardır. 
!kinci cilt yalnız Kanunive haıre· 
dllmi.ştir. Üçüncü ciltte lkinci Se· 
lim ve dördüncü ciltte üçüncü Mu 
radın hünerlerinden bahsedllece• 
ğini birinci cildinin mukaddeme -
sinde zikrediyor. Bazı ifadelerin • 
den de çıkarabildiğimize göre Lok
man bu son iki cildi de yazmıştır. 
Fakat bugün bunlar ortada yok
tur. Hattl UçUncU Mehmet adına 
da bir şehname hazırladığını Alt 
kaydediyor. 

B irinci kitabın cildi Türk sa· 
nalının en yüksek bir ör

neğini vermektedir. Yalnız bu cil
din evsafı Ye iht~amı bir kitaplık 
bir mevzu teşkil eder. İkinci kita
bın cildini Abdülhamit bozdura • 
rak üzerine kırmızı bir meşin kap
latmıştır. 

Sayfaların çizgi harictndeki ge

niş kenarlarına. altın serpilmek su 
retile zerefşan yapılmış, Myf ala • 
nn i~ine de altınla ve başka renk· 
lerle hafif olarak n1evzua göre çi
çek, kuş, geyik, tavşan, a.v man
zarala.rile zeminler yapılmıftır. Bu 
ıeminlerln her aayfada ba9ka b ... 
ka olduğunu yazarsam aanat aza.
metini -ölçmek için bir mikyu ver 
mi.f olurum. Bunlar Halkari deni· 
len tanatin yUkeek birer örneğidir. 
Bunların huırlanmaaı için dökU
len gör.nuru ve göstcrilell lltlnat 
ihtiJamı kar9ısında insanın ağzı a· 
çık kalıyor. 

L okman e!erlerinl zamanın· 
dakl modaya göre daha 

siyade Farsça yazmı~ttr Al ı<en 
di ifadesine atfen 100 bine yakın 
beyit ı3ylediğinl ve 20 sene kadar 
9e-hnamecilikte kaldığını kayde -
der. HUnernlmenin ikinci cildin • 
den öğrendiğimize göre, Lokman 
birçok manzum parçalardan haf • 

5 -- ===ıı 

Vançrt ,. 
Uo/o/L 
Bir Tiyatro Facic:sı 

Ş~hir TiJatro5u oı:eret kısım, bl • 
rinci me\id 100, koltuk 15UJ dra.m 
kı~nu birinci 40, ko.tuk ın. 

BiUle til atronun ta.lilı.ııi izah i~in 
bu tarifeden daha beliğ lıir iLde ara.. 
mıya lilzum yoktur, l'ürk ahn~inde 

n 'eli ,.e kahkahayı ya alan do tıa... 

nmla meskun olan operet kısmına 

tariz. edecek değilim. J}rarn kısmmı, 
~h~erleri kusu"'uz oyıra.«lıklan i~ln 
eni da etmiyeceğim. 

Sadece bizde f ,·atronun rn.'l; ıl te • 
likkt f!dildiğinc i~ret t tmck 1 tlyo. 
nım. 

Bir tarafta Shakespeare, ö'.ede ~if .. 
tetelli n göbek. 

Şehir T;_yatrosu, d~ aın kıı.m:nm 
rağbetini temin l!·in istedif, kad : r 
.fiyatlarda tenziJf.t l apadun.un, )i
ne udi :\lakbetln kaı •J ellerinden 
ürken halk Fran ız ti~atro .... undıı \'as 
fi Zobunun ıurnnsına koşuyor. 

Zaten \'asfiyi zurnae.ı, Jla.zrnu t>e· 
kici l'ahudi, Behzatlı Arap halay.k 
yapan da bu zihni~ t1 değ 1 midlrf. 

Ti HM311 Efendinin ... ah ne,\ e yu • 
\'a.rladığı tentke ile perdPsi açılan 

komedimiz, hi i a~ ni ruh ha'eti için. 
de paly~onun hMretlnJ çekl~·or. 

Şehir tiyatro u op"ret kı-,mını yara 
tan. J~atan \e d ğerlerinde a la üp 
hemiz olmıyan an'at' iırl:ır, karsıla. 
rındakJ c;eyirclyi kn!·ırnıanınk irin, Cid 
di ti)atronun tadını kntre katre \'~r
mekten ha ka ~.aret rl ' ·u'unma.dığrnı 

anlaın~ıılar n tıılfrntc:·lığı sfst"m'eştt. 
terek, halet kızlannı ~ırıl ~ıp nk soya 
rnk ~·t>p yt>nl b'r Ttirk on"r ti \ilcude 
&e~lm1I ler. Se ynp ·nf "r! 

Tepeba,ı tiyatro~unun kişesinde bl 
let m~muru U) ukfarken I<' a'lMZ tiyat 
roıııunda her tem~il sclirci nkınile do
lup bo::alıyor. 

Bu lı:;te ne d ıumcıla·m mmaf"akf. 
yct6izJiğinin ne de op ·retç:Jctiıı mu • 
luffakiyetinin m ·nası yf'r almaz. 

Zira onlnr ela ötekiler de, hepsi de 
Alek ıınyan Efendinin tal>lıncasıudan 
kurtulan 1'iirk T.l atrosunun göİıüllii 
lm.Jıramanlıındır, \'e ne ·ap rlarsa 

yap!'>ınlar l>lzim tiyatı'<\ nnla)·ışnnımn 

kıtlııh hizde ciridi 'e h 1c'ki ti• atro • 
nun doğuşunu gec~ktinncktoolr. 

FlLE 

Muğla Vilayet Meclisi 
Muğla, - Vilayet umumi meclisi, 

Vali Recai Gürelin riyMeti altında. 

toplanmış, ikinci reisliğe Cemal Ka
ramuğla, katipliklere de Bodrumdan 
Ahmet Toker ve Muğladan Akif 

Berberoğlu se<;;ilmişlerdir. 

ka ttirkçc bazı tarih kıtapları, &• 

18.tı rasatıye rısalesi, Hazreti Adem 
den Kanu.ııye kadar şehname tar • 
zında Selefname, Halcfname, Mua· 
ıırname, Mogolname, Zaf ername ad 
lı bei kıtap, o Selimname, 6 şehna
nıe, Şemail - Is - selatın - il . Os • 
maniyeyi yazrkış ve Mehmet As
aann Mihrimilşterisini tercüme 
etmiştir. Bu eserlerın hiçbirisi şim 
diye kadar bilinmiyordu. Kiı.tip Çe 
lcbi de Keşf-iz-zünun'nunda bun
lardan bahsetmemiştir. Ahmet 
Tevhit bunlardan yalnız Şemail • 
is - Selatin - il • Osmaniye adlı a. 
serinin bulunduğunu kaydediyor • 
du. Ben Lokmanın Selimname, 
şehname ve Hndikat - ül • insaniye 
fiş şemail • il - Osmaniye adlı eser
lerini de buldum. 

Silleymannanıe Topkapı sara • 
yında Revan kütüphanesinde 1537 
numaradadır. Farsçadır, Şehnlşah 

name de Bağdat köşkü kUtUpha • 
nesinde 200 numaradadır. Bu da 
Farsçadır. Türkçe yazılan Kıya • . 
f etUl - insaniye • F'işşemail • il • 
Oemaniye adlı eseri de İstanbul .. 
da dört tanedir. Birisi Topkapı sa· 
rayı hazinei kUtUphanesinde 1563, 
ikinci Revan köşkU kUtilphanesln 
de 1264 UçUncU ve dördUncU de 
üniversite Yıldız kUtUphanesind 
261 ve 262 numaralarda kayıtlı • 
dır. 

(1) HUnernAme rllt" ......... . ,.,, .. 
11-0smnnıye ... o, 
kUtUpha.nesl numara 156 yaprak ., 

(3) HUnerna.ınt cilt 1 sayfa 229 ve 
233 

(4) Nuruosml!.niyt kütüphanesi 
numara 3409 yacrak 421 
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Pazar günkü maclar 
ne neticeler verebilir 
Galatasaray kadrosundan 
Güridüzün çıkması yeni 
bir şekle yol açmıştır 

Yazan: Eşref Şefik 
Pazar günü İstanbulun dört klübü aralarında tertip ettikleri 

maçların ilk karşılaşmalarına çrkıyorlar. Çekilen kur'ada Fener
bahçeye Güneş, Galatasaraya da Beşiktaş düştü. İlk gün alınacak 
neticelere göre, salı günü ilk maçların mağlupları arasında ola
caktır. Bayramın üçüncü çarşamba günü de, ilk müsabakaların 
galipleri çarpışacaklar. Bu maçların evvela dort klübe ve o de
recede futbol meraklılarına faydalı olacağı muhakkaktır. Merak
lıların avantajlarına olan sebepleri söyliyelim: 
~façlar lig maçı olmadığından, o- d b"l ·-h _ __ d_h_k_l--l --d . . . ı ayana ı se, esap a a o ay aşır ı. 

yunların tarzında çe~ıngenlı.kten . zı - TAHMlNLERlMlZ 
yade ataklık daha zıyade hıssedıle - . 

kt. ·u· - r-. • • ka be Şu düşüncelere göre maçm tahmı. 
ce ır . .ı.uaglubıyetınde puvan Y • · • k b ' ·r d ·1 b kild 
d k -11• k" . k tehi ' nını ısa ır ı a e ı e u şc e ya-

ere mı ı umeye gırememe ı- b·ı · . za ı ırız: 

~esi ol~adığmdan ufak bir farkla ~a- Fenerbahçe maçın ilk devresinde 
lıp vazıyette oynayan takımın, mu - G.. k b ' ' k' f k ld . . . . . une§e arşı ır ı ı sayı ar ı e e 
dafaaya çekılmesı ıhtımalı azdır. F\ıt- _.:. b'l ' · "d f 

•• • • . • t:UC ı ırse, onun muavın ve mu a a.a 
bolculer daha zıyade temsıl ettıklen h ti b f k d tt' b'l k .. .. . . a arı u ar ı evam e ıre ı ece 
klubun rakibi üzerindeki faıkıyet de- k' ld b' l. 1 . . • şc ı e oynaya ı ır er. 
recesini yUkseltmege. ç:Uışacaklard~. Güneş hücum hattı ise, rakibini 
Bu suretle ferah ve ıkı taraftan hli· k · · b' 1 f k'l k t . yenme ısın ır go ar ı e anaa e-
cumlu maçlar meydana gelebihr. d k b' ta t tt • hak . ece ır oyun rzı u urmaga • 

Lıg dereceleri ve kazanılacak şanı- k 1 h tt A k h l _ . ·ı o mıyan a ır. r a~ını esnp ı-
piyonlugun ehemmiyeti nisbetınde k d . t ' ·ı t l • vara . aıma son gayre ı ı e op an 
maçların asabı ve çetin bir tatsızlık · . w d t 1 • b d E . ,. . çıgneme en a ı rn.aga mec ur ur. • 
!çınde yapıldıgını lngılizler de hisset- F k 'b' b" f 'k ·· 
memişler midir? 

lngi\iz futbol mera.1dıhttı araların
da ekseri şöyle konuşurlar: 

- Kupa rınaline haJdl .. i futbol 

sa.sen ene1 ın ra ı ıne ıraz aı go-
rünen şansı da kazanılan sayı hrkı
nı devam ettirebilecek bal hattından 
ileri gelmeldedlr_. ---~~. 

ALLO! 
ALLO! 

B. 1. T. O. K. tan: 

4 Klüp arasında yapılacak 

müsabakalar a.')ağıda yazılı ~e
k.ilde cereyan edecektir: 
1) 21 Şubat 1937 pazar .@nü 

sa.at 13:45 te Galatasaray -
Beı,iktaş 15:4.5 t.e .Feuerlıah

çe - Güne~ takımları o)·nıya

ca1rtrr. 
2) ~l~lar Taksim Statlyo

munda yapılacaktır. 
8) Her iki nıaı;m haıkemi ba§ 

antrenör l\lister Bothdur. 

1 

:i) İkinci mii~abaka ma,:lüp 
lar arasında 23 Şubat 1937 Sa
lı günü, üçüncü müsabaka 2·1 
Şubat Çarşamba. günü Jine 
Taksim Stadında yapılacaktır. 

5) Takımlar berabere ka.J. 
dıklan t'lkdirde maçlar yanın 
'laat temdlt edile<'ektlr. 

6) Fiyatlar Balkon 100, Tri
bün 50, Duhuli;)·P. 25 kuruş ola
ra·k tMblt ttıdllmlı;ttr. 

Stad ~l~lerl saat 12 den 
itibaren açıktrr. 

ZENCi GALiP 
Nevyork, 18 (A.A) - Joe Luis, 

Natie Brovıı'u dördüncü ravundda na. 
kavut etmek ~uretile yeni bir galebe 
temin etmiştir. 

Paris Tenis 
Londrayı 

Takunı 
Yendi 

GALATASARAY - BEŞIKT AŞ 
görmekten ziyade galip takımı al- Açık söyliyelim; Ista:nbul takrmlıt
kışlamak üzere gideceğim. Kupa. n içinde en istikrarlı oyunu çıkartan, 
finalinde lmı.arulamk ve kaybedi. cüsseleri rakiplerine naz:ıran daha a.t
lecek şeyin büyüklüğü Kombine letik ve aralarında müvazeneli olmak Paris te.::-.is takımı ıl~ Londra teni:ı 
futbolil eziyor. noktasından da en ümitli gördüğüm takımı çarµı;mıştır. N:ticede Fran-

BIR IHTIMAL beyaz siyahlıların son aylardaki va - sız' takımı, lnı;ilızlerin 6 galibiy-?t:.:ıe 
Biz de kendimize göre, kazanılacak ziyetlerini pek parlak görmekteyim. karşı 11 gı.!ıt1)'etle müsabakayı ka

ve kaybedilecek şampiyona. derecesi- Eskiden mağlup dakikalarında da is- rnnmıştır. N.uı;ıarın nei:celeri tii:y!e 
nin ehemmiyetine göre, ekseri oyun- tiflerini bozmadan oynıı çarklarını <;e- olmuştur: • 
larımızda bozulmaz mıyızı viren Beşiktaşlılar her sanıyesinde Feröt 1'5-l) (7-9) Vild'i ka3n-

1şte bu dört klUbün lig maçların- verimi 0 gUnün oyun terazisinde ay- nııştır. 
dan daha cazip birer maç yapmaları ni ağırlıkla ölçülecek bir şekilde maç- Bolelli (6- 3J (2-6 (7--5) D.ı-11· 
ihtimalinin fazlalığını, yukarda izah larmı bitirirlerdi. di mağlup ~un:~tir. 
etUğim, manevi ve ruhi sebeplerden Son aylarda ~iktaşrn bu hassası Borotra (6-2) (6--0 Hare' i yen · 

sıkanyordum. epey azalmış görilnüyor. Asaplarına mi3tır. 
Acaba birinci kümenin galipleri hakim olaınıyan bazı oyuncular takı-. ==================-

hangileridir? Ik inci gtinkü mağlup - "'n çark d" . k düzün olmamasıdır. Gündüzün yerini mm oy.. mm onmesıne sc -
!ardan hangi taraf daha kuvvetlidir? tirmeler vticude getiriyorlar. boş hıra.kınası sarclurnuzı kadronun 

CEVAP GUÇ lLK GoLLER arka hatlarında. elde edilen esasları 
Bu iki suale cevap vermek epey gtiç da karıştırmıştır. Hattnı idareye a-

Saniyeler ar~ında, mütemadi de- h" olmakla beraber, bir tahmin tecrübe· hşmış, topu ucum hattında iyi tuta-
g~ ışerek devam t>decek asabi ve ruhi G"'ndilz k ıi yapmağa çalışacağım: bilen u var en, Eşfakm mu~ 
sebeplerin biribiri üstüne vı. ktlınası s ı · Fenerle Güneşin maçı Fener lehine \'İn hattına ve a ımin orta muavinli· 
altında çok defalar bunalıp kalan be- b" · 

gözUküyor. Fakat bence, Fenerin Cil- ğe alınması uylik bir ak.saklık yap. 
yaz siyahlıların biitün oyunculuk id-

neş üzerine olan faikiyeti, rakibinden nııyordu. raklerini kaybetmeleri hep o son haf- • kl 
fazla gol atma imkanından ziyade a· Hatta o çocu ar yeni yerlerine ya. 

talann fena itiyadındandır. l · 
tılan gollerin karşılıgmı~ yemiyecek vaş ya va~ yer eşıp lehimlenmekte idi-

Böyle enerji ve şuur akü nülilöril k ..,., 
muavin ve mUdafaa hatlanna malik ler. Halbu i r enerbahçe karşısında 

asabi sebeplerle boşalıveren bir takı- G" olmasındadır. Yoksa Giineş haf hat- gördüğümüz und~üz kadroda Sa-
mm talihi ilk iki gol yedikten sonra f k 1 

tının besleyicilik kabiliyetinin de limle Eş a ın yer eri hakkında da 
hemen belU olur. 

san lacivert renginden zayıf olması- tekrar düşünmek hisleri bila ihtiyar 
na rağmen, iki taraf hücum hatl:ırı- ACABA?.. insanı sarsıyordu. 
nın netice almak meharetlerini mUsa- Galatasaray takımı acaM 3eşikta- Kısa üadesile; bugünkü Galatasa-
vi bulanlardanım. Yalnız söylediğim &m maç talihini bidayette meydana ray kadroeunun her oyuncu.su için, 
gibi, Güneşe çıkacak fırsatları gole koyacak golleri atabilir mi? "acaba yrelerini bulmuşlar mı?,, su-
çevirecek forvetin arkası, ikinci bir Meselenin en can alacak bu noktası alini kendi kendimize sorabiliriz. 
fırsatın zuhiır edeceği sainyelere ka- tamamen meçhuldür. Bunun 6ehebi Bu itiyadın Galatasaray ta.kunmm 
dar rakibe fırsat vermiyecek §Ckilde de Galatasaray hücum hattında Gün- teşkiline nazaran çok değişebilecek 

olan Beşiktaş maçının galibini şimdi
den tayin etmek imkanını bulıunıyo
rum. 

Yalnız şunu da ilave etıneği unu~ 
mıyahm ki; Galatasarayın kanındaki 
hararet ve çocuklarının ilk anlardaki 
parlayışı, iki gol farkla enı~rji ve şu
ur akümülatörleri boşalıveren Beşik
taşı sarsacak kudreti hala nıuhafa et
mektedir. 
4~ ...... 

- - Karnınızı doyurmak için harca
dığınız parayı nasıl istekle veriyor -
sanız, havanızın korunması için de 
ayni arzuyu göstermelisiniz. 

·- Yarın ' havadan yağacak ölüme 
binlerce kurban vermemek için kur
banlarınızı Türk Hava Kurumuna 
vermeli9iniz. 

BeıiHaıa karıı Galatasaray hücum haltının .. merk~ı.incle 1 o~~afılacağı ,.._...........,........,...,.... 
ııfıy/enen Hôşim qeçen hafta lstanbu /s pora guıel btr kofa go/E_. ça~arktJt 

- . 

( Bir 'Aşk I:-liI<:Eıyesi 1 

Ernie krrk yaşı

na merdi ven da.. 
yadığı halde hala 
kendine bir ~ bu
lamamıştı. Oder· 
hill kasabasındaki 

AKSAM 
yano satılıksa • 
mıya ha.zımn. 6fl' 
tabi fiyatı k~ 
uy~un geııJ: 

küçük evinin hatmi ağaçlarile sUs.. 
lenmiş !bahçesindeki çardağının al
tında akşam yemel<lerini yazlan, 
hep yalnız yerdi ı:. 

Anası babası öleli dört sene ol -
muştu. Bu dört sene zarfında ay 
geçmezdi ki Ernie evine, boş va -
kitlerinde 'öyle avare dolaşırken 

hoşuna giden yeni, yahut eski bir 
parça eşya satm almasın ve bunu 
gören komşular da hep bir ağız
dan: 
"- Ernie evleniyor .galiba!,, 
Nekaratmı tutturmasınWı.r ... 

ErnlA. havatmı. kasaba.nm Ur.n\ 
bir kö-r-sinde ikamet eden bir mu
harrire katiplik ederek ka1..anırdı . 

Her sabah komşular onu, müte
madiyen kendi kendine konuşuyor
mUf tesirini ya.pan dudaklarını oy 
natarak muharririn evine doğru 
uzun boyu ile hızlı hızlı yayan git -
tiğini görürler ve: 

"- Ernie yine neler söylUyor 
acaba!,, diye meraica düşerlerdi. 

B ir yaz sabahı idi. Muharrir, 
evinde verdiği partiye 

Alla Vitrin isminde bir kadını da 
davet etmişti.. Mutat hilafına o 
pazar Ernie muharririn tashihle. 
rini yapmak tizere evine gitmiş, kU 
tüphane odasmda çalışıyordu. 

Ernie odaya giren vücudun tatlı 
krvnmlarmı, ınce profilini ve bal 
rengi gür saçlarını gözünUn uciyle 
tetkikte gecUmıemişti. O kadar 
cazip bir kadındı ki Ernie ant ol~
rak bu gür saçların tellerine baglı 
kalmrştı. Kadın : 

"Üstadın şu meşhur ve eski 
yazı masası bu odada mı duru
yor?,, diye r:10rmuş ve Ernie ken
dini toplayarak ayağa kalkT bu 
tatlı sesin geldiği tarafa doı?TU e. 
ğilmiş ve kadmı hürmetle selamla... 

mıştı .. 
Bundan sonra Ernie bel•ki ara. 

.w. halde bur dan yanm saat geçtigı -
nunda hlll hafif bir lavanta koku
su; kulağında ahengine doyulmaz 
bir sesin ihtizazlarını duyuyor ve 
bu geçici hayali canlandırmak i<;in 
ara.sıra gözlerini yumuyordu · 

Öğleye doğru bu hayal yin.e Er
nie'nin çalıştığı odada belirmış, et!

ki yazt masasmı tekrar son.ıyo~ : 
du. Ernie artık biltiln cesaretıru 
toplıyara k: 

" _ Eski eşyaya mera -
kmız varsa madA.m. benim evim. 
de de hattn ı:ıayıhr bir kolleksiyon 
var. Buyunın, size göstereyim.,, 

diyebilmişti. 
Biraz sonra Ernie kadınla bir -

likte evine doğru yanyana yüril. 

yorlardı: . . . _. 
Kadın Emie'nin typki ıstedıgı gi. 

bi bir tipti. Az konuşuyordu. Hız. 
lı yürüyordu. Boyu d~ o ka~ar up. 
uzun değildi. Çiçeklerı sevıyordu. 
Sokakta hoşuna giden çocuklarla 

· durup kJsa bir iki cümle teati edi.. 

yordu 

• 
··~:::~:·;:~:·~:~·i 

Çeviren: Ş. Akgül j 
........ ............•........ ~ .. 

E rnie eski bir ailenin oğlu idi. 
Evi her zaman intizamlı 

bulunuyordu. Alla Vitrin'in gir
diği .salonda halılar ,tertemiz, ki
raz ağacından mamul koltuklar, 
yerli yerinde; hele gül ağacından 
yapılı .ış piyanonun üzerinde ilaç 
ir.i n hır rli rhem hilı> t n'7 '1nlrt11 

Ka:aın , akordu bozuk piyanonun 
kapağını açarak tuşları üzerinde 
yumuşak parmaklarını dolaştırır 

ıken Ernie hayatında ilk defa ol 
mak üzere bir kadına meclüp oldu
ğunu hissetmişti. Kendinden ge. 
çerek ağzından dökülen ilk cümle
ler şunlar oldu : 

"- Bu evde kalabilir misiniz?. 
Bu evde yaşamak hoşuma gider 
mi, acaba? Benim kanm olur mu .. 
sunuz .,, 

Kadın, küçük salonu istekli göz 
lerle, renkleri uygun tertemiz eş. 
yayı adeta benimsiyor gibi süzü -
yordu. Camdan gözüken hatmi çi. 
<;€itlerini de pek beğendiği belli o
luyordu 

"- Niçin olmıyayım? !... " 
Ernie ,sevincinden çıldıracak gi. 

bi: 
"-Sahi mi söylilyorsunuz!,, di.. 

yebilmi.şti... .• 
"- Niçin olmıyayım ? . ., Fakat 

bu sefer sesinde derin bir keder 
sezilebiliyordu. 

Tekrar muh;rririn evine dön
dükleri vakit kadın Ernie'ye : 
"- Sizi tekrar görürürm, .Mr. 

Ernle,, demişti. "Belki de öğleden 
sonra!'' ..• 

Fakat o pazar gtinü öğleden 
sonra muharrir bütün misafirleri
ni alarak bir otomobil tenezzühüne 
çıkarmış ve bu yüzden Ernie' .le ilk 

görüşte vunıld'Uğu Alla'yı tekrar 
görememişti . 

Aradan üç gtin geçmiş, Ernie 
bütün ümitlerini kaybetmişti. Ne 
bir haber, ne bir mektup .. 

Fakat üçüncü günün akşamı e. 
vine dönünce Alla'dan şu mektubu 
almış, büsbütün şaşkın bir hale 
~elmişti : 

"Benim!e açık konuşuşunuz • 
dan anlı:ronım ki hisleriniı.1 
saklamakta gü~lük ~eken bir 
insan.;ıın17., Halbuki ben hundan 
eV\·et birkaç erke~e benimle 

eYl.-nmelerbi teklif etmiş ve on
ra pişman olmuş bir kadınım. 
Siz<Jc OdeThill ı:ibi kli~ük bir şe.. 
hir<le oturdu~unuz için herhan. 
~i kadına olsa b<iy1t hir teklif 
yapa.bilecPık bir haleti nıhiyede 
bulunuyorsunuz! Fakat ne zi
yanı \"8.r?. Bunu nnutıınmnuz! 
Şa.yet ı:ül a~acmdan mamul pi. 

şn.rtiyle.,, 

H er zamankinden fula rrısl 
mum olc1u~"\llla dikkat " 

den komşular : 
"- Ernie yine fazla konu.Ş~, 

ya başladı. Kendi kendine JYlllY 
daıımaları çoğıı.ldı, acaba oel 
var ?" 
Diyorlardı. 

Halbuki bilselerdi ; Ernie so 
kakta yUrtiri.<cn tkırlarda gezer1' 
hep Alla Vit rin 'e yazmak istcd: 
mektupları sayıklıyordu. Ona b 
ttin hayatını, bütün yalnızlığını J 

kederlerini sayıp dökmek istiyoJV 
'Rtı mı>un rıil <> hır ,~nlc mı>\rtunhı~ 
yazmış, fakat . a~resiııi bllrn ::v1 
için yollamak ım~anını elde etıı'i 
mişti.. f 

Nihayet Alla'dan ::ıu~arrir~ t 
len bir mektubun koşesındekı ' 
resi kopya etmiş ve yazarak sa1'

11 

dığı mektuplan birer birer zat! 
lara yerleştirmiş, tizerlerine It' 
nın adresini yazmış, fakat bun!&' 
yine cebine koymn.ıştu. Ned~-~ 
bu mektupları yollamıya bir tıı 
cesaret edemiyordu. 

E rnie dcirt gtindür gript~ 
yatıyordu. Hastalık sa.ilC' 

siyle olsa gerek mektuplarınd" 
en güzelini seçerek Alla'ya yollQ~ 
cak kadar nefsiı.de cesaret b~ 
muştu. Fakat aradan bir h8 
geçtiği halde bir cevap alam~ 
tı.. . ( 

Bu, onda ikincisini de postB· 
vermek cesaretini uyandırdı. ~ 

'fit na da cevap alamayınca Alla 0 
bir seyahate çıkmış olacağını d 
şündü. 

Uzak yerlerde dolaşırken rncttl 
leketinin bir köşesinden ve 0~ 
delice seven birisinden mektu}' V 
mak hoşuna gider diye yazdıgı ...ı~ 
tı mektubun hepsini de birer l:\r 

ara ile postnya verdi. 
İlk mektupla sonuncusu arn~ 

da E!pey zaman geç:iği. ~a~de E~ 
hfı.la cevap almak umıdını kef! 
yordu. Hatta cevap alacağındıı11 Jı 
kadar emindi ki gelen cevap! 

'b' 1 zil:ı hayalinden okur gı ı o uyor, tıl-

nindc her kelimAsini ezberleY~ 
liyordu. Allnn'nın me«tupl U, 
"sevgili dost; beni ne kadar JI'I • ., 

tehassis ettiğinizi bilseniz!" d~ 
başlayacak ;ve ona hayat1~.d~ ~~ 
madığı saadeti bahşedecegını 
ile bitecekti . D' 

Bir gece Ende yalnız başmn ı;ıV' 
basının ba.şrna geçerek Allnn'd tf 
hayalinde aldığı mektupları telt J 
teker kendi kendine mınldannfil., 

. bı .. t•' okuyordu. Fakat ne ganp ı. ·ti' 
sadüf ki, bu mektuplar hep bt !f 
birine benziyor; hep ycknasak b1C• 

ifad~ ile yazılmış . ayni şeyleri t~ 
rarlıvan ve insanı sinirlendi . ~ 

şeylerdi. insan bunlarla oynlal1 
bilir miydi hiç?. , 

Bu düşüncelerin tesirinde olg 
rak Emie Alla'dan bıktığını f1: 

(Arkası 10 uncll 
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ICUM~DA MLA RIM 
~ATı/şA[;ARlf~· .... 
lstlklA.l SCI."" CI ş:ırıırı. 

içlrı.cl~rI SE3yft3.lctr 
Q glln hava çok sisli idi. Dur 
d! nıadan yağmur yağıyor • 

1 
!U. Kadirli halkı, kahvelere top-
~; Mamuk ağa kolundan ha
Ylrlı bir haber al bilir · · di ın • a mıyız, ye 

erak ve heyecan içinde bekleşi
Yorlardı 

O gece, hemen hiçbirimiz uyu _ 
~adıık.. Ermeni çetesinin, ani bir 
td'askın yapmaın ihtimali kuvvetli 

YAZAN: 

Salcihattin 
Güngö"r 

bir vaziyette şuraya curaya kaçıp 
kurtulmuşlar!.,, 

Kadirli halkı, bu tafsilatı da a.-
lmca, neş'esinden kabına sığamaz 
hale gelmişti. 

Krrk atlının bin kişilik bir çete. 
ye saldırıp, onla~, kaçırmıya mec. 
bı.ır etmesi, ancak Türk tarihleri _ 
nin kaydedebileceği hadiselerden_ 

dir 
. 
1
: Kasaıbada eli 

sılah tutanlar b , sa • 
. ~ha kadar gözcü • 

luk yaptılar . 
. Ertesi günU de 

boyle endişe ile 
geçti. Ortalık ka • 
:t-annıya başlamış. 
tı. Sokak başların. 
da, b' 'b' ın ırleriyle 
dertıeşen vatan _ 

Kadirliye saldıran 
haydutlar teker teker 
kılıçtan geçirilmiştir 

Mamuk ağ~. ko
lunun bu en kuv
vetli düşman çe
tesine karşı elde 
ettiği muvaffakı _ 
yet, milli kuvvet
lerin fedakarlık 
olunda nasıl can. 
la başla uğraştığı. 
nr ispat eden ye. 

daş!ar göze çarpı.. 
l'Ordu . 

O gtinkU vazi • 
Yete göre endişe _ 
ler h' ' ıç te yersiz 
değildi. GO ~ d r g ere • 
tYan'ın yanında 

bin kadar "zü k • go 
anlı haydut bu • 

lu.nduğu mevsuk 
olarak öa.....-~ı · ti . tı ... ~mı~. 

Ernıeni tnill' i 
l 

lC • 

erinin intikam kır 
baciyle sinirleri 
€'erginle.şen bu 
kuvvetli çete Ka. 
d.irliye bir ~cek 
~ canlı mahluk 
bı_r~knuyacak, hep 
sını kıtır krtır doğrıya.caktr. İstı
:aph bir gece daha geçireceklerini 
nq~,t~h. ha.ıı.:, uiı.01 iki9C'l" ka.h • 

;elerden çıkıyor, evlerinin yolunu 

kutuyorlardı. İşte tam bu sırada 
aı~~-· ' b" '-ll.l·ı.ınıardan şimşeider çıkaran 

l ~ nal sesi duyuldu • 

G enç bir süvari, dolu dizgin, 
· kasabaya giriyordu. Çoluk 
:cuk evlerinden dışarı fll'ladılar. 

u, her halde ya müjdeli bir ha-:r _getiriyor, yahut bir tehlikeyi 
I ıld~rnıe k için geliyordu. 

dar müthiş bir telaşa kapılmışlar 

ki, derhal aralarında panik başla
m.ı:;ı. Onlaı UJ liöylo bagıra çağıra. 

kaçıştı~ı gören çete elebaşısı 
Göğ.dereliyan, elinde kılıcı ile, kü. 
fürler ederek firarilerin yolunu 
kesmiye, o~arı mukavemete teş
vik etmiye çalışınnl§. Fakat, deh

şete düşen çeteyi zaptetmek bir 

türlü kabil olamamış . 

Göğdereliyan çetesi, yarım saat 
içinde darmadağın olmuş. Ele ge
çirilebilenlen Mamuk ağanın ce • 
sur atlıları tarafından kılıçtan ge. 
çirilmiş, geri kalanlar da perişan 

, ni bir vesika idi. 
Andrinde bu. 

ıunduğum sıralar. 

da bazı haydutluk 
ve yol kesicilik 

vakalanndan ba-
na sık sık ı"Jika. 

yetler ederlerdi. 

Bir gün bunları 

yapanların kimler 

olduğunu sordum. 
Birkaç isim say. 
dılar: Memicioğ. 

lu, Kendininoğlu 

ve daha bir arka. 
daşı .. 

Yol kesenlerle, 
karşı karşıya ge
çip konuşmak is
tediğimi söyledim. 

Onları, vatan hizmetine tahrik ede. 
bileceğimi umuyordum . 

Habei- göndercfün. Geldiler ... Bu 

şakTlere anla;rabileookleri bir dil
le hitap ederei<, dedim ki : . 

- Siz gözü pek, cesur insanlar _ 
sımz. Ellerinizde sil8.lılarmız da 
var. Vata.ıtdaş mallarma niçin el 
uzatırsınız.. Fedakarlık, asıl böyle 

zamanlardadır. Kozan ile Haçin a... 
rasmda dü.şmanm cephane kolları 
vızır vızır gidip geliyorlar. Siz 
bunların serbestçe nakledilmesine 
müsaade etmemelisiniz? .. 

(Arkası var) 
Bır dakiıka sonra, süvarinin et

~ı, ıneraklılarla doldn.ı. Herkes, 
a.rnuk ağa kolundan haber soru _ 

,~u::::::::j: 1Sabık ing=liz Krahncn 
!'attık!. 

' .. ~:=~ih:.:\~:n~li~inkö- . aylıg" ı mesele oldu 
1 lia.lk, sokaklara dökülmüş, Ma
lnUk ağa kolunun kazandığı bu 
2DUza.fferiyeti biribirine müjdeli -
Yordu. Biraz sonra alman tafsi • 
lata göre, düşman şu suretle boZ
tuna uğaratılıruştı: 

1 . Mamuk ağa kolu 40 atlı ile ke • 
lif Yaparken sis birdenbire bastı • 
tır. Öyle ki, atlılar önlerini göre. 
~iYerek oldukları yerde kalırlar. 
ı._te tam bu sll'adaı perde perde 
~lnııaşan sis tabakalarınm arka-
8Illdan birtakım konuşmalar du
Yarıar 

1 Kuıaı"r verince, bu konuşmaların 
Ermeni diliyle yapıldığım, sesin de 
Pek Yakınlarından geldiğini anlar. 
lar. 

M a.muk ağa, derhal, arkadaş
larını etrafma toplar; kısa. 

b' ll' müzakereden sonra, sesleri 
duYllla.n kimselerin Göğdereliya.n 
Çetesinin adamları olınası çok 
~Uhtemel görillür. İca.p eden ted-
ırler alınarak, çete üzerine anf bir 

, basknı yapılmasına karar verilir. 

M:aınuk ağa ile at üstünde bulu. 
han kırk arkadaşı, aslanlar gibi 
Göğdereliyan çetesi üzerine saldı
l'lrlar. Ermeni çete efradı, meğer • 
~e Yollannı şaşırarak, bir bataklı
lg~ dUşmüşler. Yolıu bulabilmek 
çın, sisin açılmasmı beklerlermiş. 

~arnuk ağanm kırk atlı ile yaptığı 
taarruz, Ermeni çete için hiç 

, beklenmedik bir hadise olmuş. 
lierifler, öyle şa.ş:mruşlar, o ka-

Londra gazetelerini en çok meşgul eden meselelerden biri sabık 
Kral Sekizinci Edvarda maaş bağlamak meselesidir. İngilterede 
adet, yeni bir kral tahta oturunca, onun muhassasat meselesi ile 
meşgul olacak bir heyetin faaliyete geçmesidir. 
Yalnız bu heyetin teşekkül etmesi 

ve çalışmas.ı için yapılacak iş, kralın 
gerek kendıne, gerek ailesine mühas 
aasat bağlanması için Avam Kama -
rasına bir tezkere yazmasıdır. İngil
tere hükiımeti, bu faaliyete girişme
den evvel, efkarı umumiyeyi yokla
mak lüzumunu hissetmiştir. Sebebi, 
sabık krala, Dük dö Vindsora maaş 
teklü olunduğu takdirde bunun hü -
klımete karşı bir hareketin vukuuna 

sebep olmasından korkulmaktadır. 

Bu yüzden hükflmet efkarı umumiye 

ile daimi temas halinde bulunuyor 
ve Dük dö Vindsor hakkmda ne dü
şünUldtiğünU tahkik ediyor. 

Londra gazetelerinin en mutedil • 

lerlne göre, hüktlmet tarafından ya 

pılan temaslar ve tetkikler, efkarı u
muroiyenin Vindsora hükfunet ta

rafından bir maaş bağlanması aley • 
hinde olduğunu göstermiştir. 

HükO.met buna katiyetle emin oI-

.. 

Dülc dö Vindsör Madam Simpsonla 
duğu için meseleyi parlamentoya tak beraber 
dim etmekten ve parlamentoda bir 
münakaşa açmaktan çekiniyor. Çün

kü münakaşanın fazla hararetlenmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Fakat bu mesele karşısında parla
mentonun vaziyeti de bu derece 
basit değildir. Çünkü parlamentoda 

eski krala maa.".I bağlanma~n lehinde 
olan kuvvetli gruplar vardır. t8 

• 
Viyana, 18 (A.A.) - Dük de Vind 

sorun mali işlerini hal ve tanzime me 
mur avukat Monckton, : Londradan 
enzesfeld'e gelmiştir. 

/spanlJadan Mektupları 

Dehşet Beldesi: Madr · d 
M uhasa.ra 

Madridizı 

altında yaşryan 

bütün çevresini 
top gürlemeleri sarsıyor, ve şeh
rin ufkunda daima bombalar pat. 
lıyor. 

Gerçi Madrit yine yaşamaktadır. 
Fakat bu yaşayış, normal bir şeh
rin yaşayışı değildir. Her dakika 
tehlikeyle yüz yüze gelen, tehlike. 
den korunmak için sığmak anyan 
insanların yaşayışıdır. Şehir ha.. 
rap olmuş, yıkılmış, enkaz ile dol
muş, ve büyük harpte felak~te uğ. 
nyan herhangi şehirden daha çok 
fazla yıprarumş bulunuyor. Yeni 
harp vesaiti kullanıldığı takdirde 
ortalığın neye benziyeceğini gös • 
termek için bundan korkunç bir 
sahne btiiunamaz . 

Madritte ~im gibi, birkaç hafta, 
hatta birkaç ay yaşıyanlar, bugün 
biribirine karşı homurdıyan devlet 
ler biribirlerine saldırdıkları tak _ 
dirde işin neye varacağını çok iyi 
anlıyorlar. 

Bir zamanlar sevimli bir şehir 
olan Madrit, bugün ölüm ve hara. 
binin pençesinde inliyen ve büyük 
devletler biribirlerine saldırırlarsa 
neye uğrayacaklarını bütün acılığı 
ile teşhir eden zavallı bir şehir -
dir. 

Madrit, bomba ve mermi sağna.. 
ğma uğramış, şehrin sokakları 
kanlara bulanmış, şehrin bütün 
kalbi yaralanmış, bUtün güzel bi
nalan ve parıkları enkaz yığını ol

m~ttlf. 

M adritte bir gün geçirmek, 
insanın ya sinirlerini alt. 

Us ederek yıkar, yahut derin bir 
tevekküle uğratır. Şafaktan ka -
ranlığa kadar şehirde sükii.net zail 
oluyor, binalar, mütemadiyen sar
sılıyor, pencereler, camlar, ça.t.Jr
dıyor . 

Madrit vaktivle füsunkar bir 
şehirdi. 4000 k~dem yüksekliğin. 
de bir yayla üzerinde bulunan şeh
rin havası daima temiz ve serindir. 
Şehirde geçen hayat şen ve şatrr
dı. Gece hayatı, sabahlara kadar 
devam ederdi. 

Hele şehrin en g~ saatleri, pek 
meşhurdu. Ş'ı.ndi, bütün bunlar 
kayboldu. Akşamları ortalrk kara- · 
nr kararmaz, bütün Madrit glıya 
uyuklamakta ve ıı;ün~in ilk ışrkla.
riyle beraber uyanmaktadrr. Çün
kü düşman tayyarelerinin oğultu

ları, herkesi sabah uykusundan 
mahnı mediyor. 

Bugün, Madritte sük1ınf'"tten E'

ıırer yoktur. Şehir her dakika mü_ 
dafaa ve hücum !!iirültilleri i~inde 
yaşamakta ve bütün gün devam e_ 
den karşılrklı imha faalivetlerı kıu
lakları sağıl'la.ştırmaktadrr. 

B ir sabah güneşin tepelerde 
doğduğu sırada eviniz • 

den çıktığmIZI fanıediniz. Bütün 
yolların pis, ve yBrnıtılarla dolu 
olduğunu görürsünüz. Çünkü so
kaklar susuzluk yüzünden süpürül
miyor ve temizlenmiyor. Halk, so
kakların pisliğine ehemmiyet ver-

Yazan: 

William Corney 

miyecek bir haldedir. Halbuki 
Madrit bir zamanlar, parıl paru 
parlıyan bir şehirdi. Bugün so
kaklar paçavralar ve kan kimleri 
içindedir. 

Bir müddet ilerledikten sonra 
kurşunlarla delik deşik olmuş bir 
otomobil ile karşılaşll'Snuz. Oto • 
mobilin içindeki adam, belki de fa
şist olmak yüzünden bu akibete 
uğramıştır. Yahut yolun bir ite -
narında büyük bir çukur açıldığını 
ve etrafında bir sürü kadm ve ço
cuk cesetlerinin serildiğini görür -
sünüz. Bunlar, birdenbire .ıtılan 
bir bombanın kurbanlarıdır . 

S abahleY:r karşılatığmız bu 
feci manzaralar İspanya 

halkının karakterini de göster
miye yardım eder. İspanya halkr, 
bir taraftan cesaretin en yükseği. 
ni ve bir taraftan korkunun en a.. 
disini gösterir. Mesela, şehrin te • 
pesinden ~~en bir taVYare sürü
sünü büyük bir lwkaydi içinde te
maşa eden ve bir bombanın tepele. 
rine düşerek hepsini mahvetmesin
den korkmryaıı tspanyollar, gece
leyin sokağa çıkmaktan korkarlar. 

M a~tliler sabahleyin soka. 
ga çıktıkları zaman ilk dü. 

şünceleri gıda tedarikidir. Her so
kakta yığın yığın kadmlarla ço
cukların yiyecek dükkanlan ö. 
nünde toplandıklan görünür. Bü
tün kadınlarla çocuklar, en zavallı 
haldedirler. 

Bu kalabalığı ancak, tayyarele
rin şehri ziyaret etmeleri dağıtır. 

Ve bütün bu kalabalrk,en feci şe

raiti haiz olan yeraltı mahzenlerine 
koşar. Fakat bombaların buralara 
da işlediği görülmüştür. 

Kısa bir zaman önce, bir İtalyan 
tayyarecisi, başka bir tayyare ile mü

sademe ederek yere düşmüş ve 
şehrin amele mahallesine inmişti. 
Milislerin tayyareciyi yakalaması
na vakit kalmadan amele, adamı 

soymuşlar, ayaklarını bağlamışlar ve 
otomobile bağlıyarak sürüklemiş
lerdi. Milisler, yetiştikleri zaman, 
İtalyan hfila canlı idi. Fakat insan o
larak tanmmıyacak hale gelmişti. 

Şehirde dolaşanlar, bir gece ön • 
ce kurşuna dizilenlerin cesetleriyle 
karşrlaşırlar. Biraz daha ötede ço
cuklarm askerlik oynadıklıı.n ve 

taşıdıkları sopaları tüfek gibi kul • · 
!andıkları göze çarpar. 

Burada harp, herkesin hayatına 
urışmış ve adileşmiş bir hadise • 
dir. Böyle bir vaziyet içinde kadın 
ların siperlerde çalışmaları, çok ta. 
bil bir hadise oluyor 

V alansiyadan gönderilen er • 
zak ve mühimmat geceleyin 

vasıl olur. Ve harbiye nezaretine, 
postaneye, ve İspanya bankasına 

yerleştirilir. Şehirlerde göze en sık 
çarpan bir hadise, cenaze alayları • 
dır. Şehre cenaze şehri deme·k, 
hiç te mübalağa teşkil etmez. BaJ 
ka muharebelerde ölüm hadisesi 
halkın gözüne bu derece yakından 
çarpmaz ve öIUlıeri nçoğu har·p stlb.. 
nesinde gömülUr. Fakat burada 
böyle değildir. 

0

Burada ölüm ve ha
yat yanyanadrr. Ve şehre karşı VU• 

kubulan her taarruz sonunda ölü· 
lere, cenaze alayları yaptlmatkadır. 

Şehirde yaşayışın son derece acı 
bir mahiyet alınası yüzünden mü.. 
dafaa heyeti gayri muharipleri, şe
hirden çıkarmıya karar vermiş bu
lunuyor. Gayri muharipler, daima 
tehlikeye maruz olduktan başka 
yiyecek, içecek buhranı yüzünden 
de bir çok defalar müşkül vaziyete 
uğramışlardır. 

Müdafaa heyeti, ancak muharip 
leri beslemekte ve bunlardan bir 
şey artarsa sivil halka verilmekte • 
dir. Tereyağı, süt, yumurta, 
Madrit halkinm, bomba tarraka • 
ları ihlal olunmıyan uyku saatle
rinde rüyada gördükleri şeylerdir. 

Ş ehirde iş hayatını idame için 
yapılan bütün teşebbüsler 

boşa gitmiştir. Kabili nakil olan 
herşeyi milisler, komünistler, sindi
kali.stler ve sosyalistler alıp götür
müş bulunuyorlar. Dük.kanlar ka· 
palı veya metruk bir haldedir. 

Hulasa günler, bomba, mermi, 
tarrakaleri, mitralyöz gürültüleri. 
tayyare uğultuları ile geçiyor ve 
geceleri insan huzura kavuşmayı 

umuyor, fakat bundan mahrum 
kalıyor. Ve ayni gürültüler devam 
ediyor. 

Saat sekizde ışıklar sönmekte • 
dir. Yalnız mavi boyalı ışıklar ya• 
nık kaldığı için şehir korkunç bir 
şekil almaktadır. Cepheden gelen 
sesler, bir ihtiras yaygarası gibi 
kalbi donduruyor ve insan yatağı. 
nın içinde yalnız ölümü ve yalnız 
ölümü düşünüyor ve ölümle karşı
laşıyor. 

Şehrin gündüzü de mUthiş, gece
si de müthiş! .. 

Bütün bunları gördükten sonra 
bir A \'rupa harbi daha kopacak o
lursa neler vuku bulacağını düşil· 
nüyorum. Böyle bir hadise vukuun 
da hiç şüphe yok ki, Madritte vu
ku bulan hadise bütün sıehirlerin 
başına gelecek, Londrala;, Berlin· 
ler, Parisler ayni hale uğrıyacak. 

Bu düşünceden korkmamak 
mümkün değildir. Fa.kat Madridi gö 

renler, böyle bir h!disenin vukı 
bulmamuıını umuyorlar . 
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Sivas inhisarlar Kütahyada 
bir genci 

öldürdüler 

ld~resi Yeni Bir Bina YaD+ırdı 

Kütahya (TAN) - On senedcnbe
ri hiç cinayet işlenmemiş olan Kü · 
tabyada evvelki akşam tanınmış bir 
genç öldürülmüştür. Piyasada zengin 
ce addolunan demir taciri 29 - 30 yaş 
larmda .Mustafa Yıldız, akşam saat 
19 da mağazasında kasığından ve bo 
ğazının muhtelif yerlerinden bıçak
lanmak suretile pek feci bir ,ekilde 
katledilmiştir. 

Yukorıki resim, inıaofı biten binayı gösfeıiyor. Yamnaa aynca 
üç milyon kilo fuı alacak geniılikfe bir anbar ela yapılmııtlf. 

Esrarengiz bir tarzda işlenen cina
yet, vukuundan yarım saat sonra 
bekçiler tarafından görülerek meyda 
na çıkarılmıştır. Zabıta ve adliye hi
diseye vaziyet etmiş olup katil henüz 
meçhuldür. ·----·-----------) f __ .. 

r-- BiGA A --• 

CA LI ARO· 
METRE 

Biga, (Tan muhabirin -
den) - Ağa köyünde otu -
ran 40 yaşlarında Y akup oğ 
lu Hüseyin isminde bir adam, 
tecrübelerine dayanarak, biı 
gün sonraki havanın nasıl O· 

lacağını, lodos veya poyraz 
mı eseceğini, yağmur veya 
kar yağıp yağmıyacağını 
öylülere haber vermektedir. 

Verdiği haberlerden ço -
ğunun doğru çıktığını gören 
birçok kimseler, havaya mü
teallik meseleleri Hüseyine 
sormıya ba§lamı§lardır. Ba • 
rometro Hüseyin, bir gün 
"sonraki havanın nasıl olac.a
ğını söylerken gökyüzüne ve 
bulutların vaziyetine uzun 
müddet dikkatle bakmakta -
dır. 

Somada 
Aka a 

"" pamugu 
Soma, (TAN) - Muhitimizde ya

pılan pa.muk zeriyatı tecrübeleri iyi 
netice vermiştir. 

Ekilen altı cins pamuktan "Akala" 
nev'inin Soma topraklan için en mü
sait olduğu anlaşılmış, bu sene hep 
o pamuktan ekilmesi tekarrür et
nliştir. 

Ziraat memuru Kamil, bütün zür
raa "Akala" pamukları hakkında iza
hat vermekte ve bu yıl pamuk eki
minin geçen senelerdekinden çok ol
masını temine çalışmaktadır. 

Geyve T araflcırı 
• 

Seylc1p Korkusunda 
Geyve, ('J.AN) - Son yagan karla 

nn erimiye başlaması yüzünden Sa· 
ka.rya ile Karaçay ve !ncik suyu taş 
mıştır. Karaçay, Geyve - İstasyon yo 
tunu tahrip etmiştir. Çayın eski ya
tağına çevrilmesi işi muvaffakıyetle 

neticelendirilmiştir. Bununla bera • 
ber, halk, Sakaryanın bütün ovayı 

basmasından korkuyor. Bir araba, 
:Karaçay köprilsünden geçerken dev
rilmiştir. Araba hayvanla.nndan bi
ri boğulmuştur. Başka zayiat yok -
tur. 

lzmirdeki Mevaddı Miitleile 

Depoları 
İzmir - Turanda bulunan bütün 

mevaddı müştaile depoları, 24 şuba· 
ta kadar, Bayraklı civarında Dağdan 
ve yer altında ~a edilmesi muvafık 
görülen yerlere taşınmağa mecbur 
tutulmuşlardır. O tarihe kadar ma
halli memure ta.şınmıyan rnevaddı 
!llüştaile depoları kapatılacaktır. 

Kütahyada Piyango 
Kütahya, (TAN) - Adana fela

ketzedeleri için burada tertip olunan 
piyango çekilmiş ve 4 bin lira safi 
hasılat temin -:lundugu anlaşılmış

tır. 

1 YENi BiNA 
ZARF 
VE GÜZEL 

• 
S ıvaı (TAN) - inhisarlar 

idaresinin istasyon yolu 
üzerinde yaptırttığı bina in9aatı 
tamamen bitmif ve idare oraya 

1 naklolunmuştur. 

Yanında ayrıca üç milyon kilo 
tuz alacak vüs'atte bir ambar 
yapılmış olan yeni inhisarlar bi
nası çok asri ve zariftir. 

KAR VE YACMUR 
Dört, beş gündenberi havalar 

düzelmiye başlamı,tır. Yağ· 
murlar, karları süpürüp götür
müştür. Hararet derecesi çok 
mutedildir. 

Buna mukabil, Su Şell
0

rine ve 
havalisine kar yağmakta olduğu 
bildiriliyor. 

SiVAS MUALLiMLERi 
İlkokul muallimlerinin mesle

ki bilgilerini arttırma.k üzere her 
Çarşamba günleri seri halinde 

konferanslar verilmiye batlanıl· 

mıftır. 

Sıvas muallimleri on bef gün
de bir Cumartesi geceleri lise 

binasında toplanıp eclenceler 
tertibine de başlamışlardır. 

Kızılay Kurumu, fakirlere o· 
dun, kömür, erzak ve para tevzi
ine ba~lamıştır. 

Bandırma ve Mersin lnhiaar 
Müdürlükleri 

Bandırma - İnhisarlar müdUrU 
Kadri ı ... uıecioğlu Merısin İnhisarlar 
müdüriyetine tayin olunmuştur. Ye
rine Bursa satış şubesi amiri Halit 
Fahri gelmiştir. 

Hadise burada derin bir teessür u
yandırmıştır. 

Yüz on 
yaşında 
ihtiyar 

B iga, (TAN> Akkayrak köyün
de S:ıit oğlu Hüseyin isminde 

110 yaşında bir ihtiyar kendine odun 
tedarik etmek için köy ve civarında 
büyük bir meşe ağacının üzerine çı
karak dallarını budarken müvazene· 
sini kaybetmiş ve dört metre yüksek
likten yere düşmüştür. 
Ağzında tavşan diı,ıi gibi bir ~ıra 

yeni diş çıkarmış olan biçare ihtiya.. 
rın bu sukuttan vücudü çok zedelen
miş, birkaç gün yatakta hayli ıztırap 
çckmi tir. 

Şimdi iyileşen ve yine kendi işfni 
kendi gören tlu Yüz onlukı:rtıtlyar key 
fini soranlara: 

- Ağaçtan düştüm, bir şey olma
rım. Yeni dişlerim, henüz körpedir, 
bir işe yaramıyor. İnşallah. daha çok 
ya.c;ayacağım ve ciişlerimden istifade 
edeceğim,, demektedir. 

Bigada Köylülere Tohumluk 
Paraaı Dağıtıldı 

Biga, (TAN) - Burada tohumlu
ğa lll"..ıhtaç köylülerden üç bin kişiye 
Ziraat bankasınca 44 bin lira dağıtıl
mıştır. 

---
Zilede llkbahar Baılıyor 

Zile, (TAi'\) - Bir haftadanberi 
ilçemizde havalar çok iyi gitmekte • 
dir. Esen lodos ve yağan yağmurlar 
kasabada kar bırakmamıştır. 

Hava hazan güneşli ve sıcak, be.zan 
da kapalı gitmekte ise de soğuk yap
mamaktadır. Artık ilkbahar kokusu 
sezilmektedir. 

r:: 
ı Maraşın Kurtuluş Bayramı 1 

Mara1ın kurluluı bayramında Milisler 
Maraş (TAN) - Kahararnan Maraşın li inci kurtuluş yıldönUmü, 

her senekinden daha coşkun bir şekilde tes'it olunmuştur . 
Buradaki bütün askeri kıt'alar, mektepliler, teşekküller, on binlerce 

halk ve Maraş mUdaf aasma bi~t iştirak etmiş olanlar o za.ına.nki kıya
f etleriyle merasimde hazır bulurunu§lardll" 

İşgal altında iken halkın feveranile tekrar Ti.iri< ba)Tağı diknme&ini 
temsilen kaleye hücum olunmuş, şehitler abidesi önünde nutuklar SÖY
ienilmiştir • 

Geceleyin Halkevinde, Mara.şm kurtuluşuna ait bir piyes oynanmış 
ve büyük bir fener alayı da yapılmıştır. 

r DERiNCEDE POSTA VE 
TELGRAF iŞLERi PEK 

iYi GiTM jYOR 
Derince, (TAN) - Traverst fabdkası, silo ve istasyon gibi 

asri binalara malik olan .kasabamızın elektrik tenviratı, 
birçok yerledekilerinden üstündür. Derince Iimaru da •oldukça 
güzel ve hayli işlektir. 

Geçen sene açılmış olan C. H. P. şu besi, muhitte faydah hareketler uyan 
dırmıştır. Traverst fabrikası hekimi Refet tarafından burada sıhhi ve ik· 
tısadi bahisler hakkında verilen konferanslar istifade ile takip olunmak· 
tadır. 

BURDURDA Burdurda 
YENi MEKTEP Kıymetli 

Burdur, (TAN) - Vilayet umumi 
meclisi, yeni sene mesaisine başla

mıştır. llk içtimada, bir kaç senede 
tamamlanmak üzere bir okul binası 
yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Vilayetimizin köylerinde çok gü • 
zel mektep binaları bulunduğu halde, 
merkezde okul denilebilecek bir bina 
yoktur . .Mevcut binalar, bilhassa ta . 
lehe çokluğu kan;;ısında pek dar kal
maktadır. Bunu nazarı itibara alan 
valimiz, merkezde behemehal yeni 
bir mektep binası yaptırılmasını mü
nasip görmüş, bu karar halkı sevin· 
iirmiştir. 

KIZIL TEPEDE 
iKi HiLKAT 

GARiBESi 

Eserler 
Burdur, (TAN) - Vilayetimizin 

muhtelif yerlerinde taş yazı, heykel, 
sütun ve sütun başlrkları, içi moza
yıklarla dolu bina, şehir ve han ha
rabeleri gibi birçok tarihi eserler bu
lunmaktadır. 

Bilhassa Aglasun, Kadifekale, Gir· 
meyi, lncirlihan, Susuzhan, Yenika· 
le, Altıkapı, Kozacı, Horzum gibi 
yerlerde anfiteatr harabeleri vardır. 

Vilıi.)•etin bir müzesi olmadığı için, 
bütün bunlar harap olmakta, köylü· 
ler tarafından tahrip edilmektedir. 
Çrkarılan kıymetli sütunlar. \ evlerin 
önüne dikilmekte, kıymetli işlemeleri 
bulunan lahit kapaklarının çeşmele

re oluk yapılmakta olduğu görülmek· 
tedir. Birçok heykeller de eski za-

Mardin (T~~) - Vilayetimizin Kı manda taassuba kurban olarak kırıl
zıltepe kazasına bağlı "Avinei Kebir,, mıştır. 
köyünde bir kadın üç çocuk doğur - Halkev:i, bu vaziyeti nazarı dikka· 
muştur. Bu çocuklardan ikisinin ka- te alarak, değerleri yüksek olan asa
nnları biribirine bitişiktir. Ve üç sa- n atikanın korunması için tedbir it
at sonra ölmüşlerdir. Öbür · çocuk tihı.zma karar vermiştir. 

1 

Yeniden yapılmış olan 60 haneye 
yerleştirilen muhal!irler çoktan müs· 
tahsil vaziyetine geçmiş h:.ılunmn.kt.a.
dır. 

lKI IHT!YAÇ 

Derincelilerin başlıca iki ihtiyacı 

vardır. Posta istasyon memurları ta
rafından deruhde edilmiş olan posta 
ve telgraf işlerinin istenildiği kadar 
iyi yürümediği gôrülmektedir. Ta· 
ahhütlü ve havale muamelesi yapıl • 
madığı gibi, buraya gönderilen mek· 
tuplaı'dan bazılarının da kaybolduğu 
vakidir. Bu cihetler gözönünde tutu· 
larak ya ıslahat yapılmalı vey.a bir 
postahane açılmalıdır. 

Bir bele.diye memurluğu ihdası da, 
hissedilen ihtiyacı karşılayacaktır. 

SPOR HAREKETLER! 
936 yılının sonlarına doğru burad& 

spor faaliyeti başlamış, traverst fab· 
rike.sı direktörü ~1ithatın yardımile 

Şerafeddinin başkanlığı altında bir 
spor klübü açılmıştır. Futbol ve vo· 
leybol ile meşgul olan bu klübe bir· 
çok gençler girmiştir. 

EL ŞAKASINDA 

MiDESi PATLADI 
yaşamaktadır. Annesinin de sıhhi va Burdurun. içinde "Taş.oda'' na.mile Karaman <TAN) - K?nya Ereğli· 
ztyeti f~·idir. -~-~~ anılan bir bına vardır kı Mahmudu .sinde SUmerbank amelesinden Tur 

Yine Kmltcpe kazasına bağlı Ker- evvel zama!.\1!1da aşiret beylerinden Ali arkadaşlarile el şakası yaparken, 
nikö köyünde bir kadın, gözleri tepe- ~lehmet paşa tarafından yaptml- midesine çarpan sivri uçlu bir okun 
sinde olan, başının üstünde de iki mrştır ve şimdi ev olarak kullanıl
boynuz bulunan bir çocuk doğurmuş maktadır. Türk sanatının şaheser· 

tur. Bu hilkat garibesi de ancak bir !erinden olan bu binanın tahta tavan 
saat kadar yaşıyabilmiştir. Annesinin tezyinatı, al<~ı işlemeli pençereleri, 
sıhhati yerindedir. duvarlarındaki yağlı boya tezyinatı 

,·e yazıları bilhaasa na.zan dikkati 
celbeylemektedir. Halkevi, bu bina 
ile de alakadar olmuştur. 

tesirile ağır surette yaralanmıştır. 
Tedavi edilmek üzere trenle Konya 

ya gönderilen Ahmet, Karaman istas 
yonunda ölmüştür. 

Karaman hükumet tabibi yaptığı 
otopsi neticesinde, Ahmedin midesi 
patlamış olduğunu tesbit etmi~tir. Burdurda Köylü 

Kalkınması 
Burdur, (TAN) - Vilayetimiz 

dahilindeki köylerin kalkınması için 
yapılmakta olan beş senelik planla
nn tanzimi bitmiştir. 

Geçen sene, demir yolunun geçme-
si için istasyon civarında açılan yar- hisar müze direktörünü göndermi' 
madan çıkan taş yazı ve ev aletleri, ise de arazi sahibi ile uyuşulamadı· 
oradaki höyükte kıymetli şeyler bu· ğmdan hiç bir şey yapılamamıştır. 
ıunncağı zannını vermiştir. Filhaki- Buraların kazılması pek faydalı 
ka Höyükte eski eser kırıntılarına te- olacağı gibi, köylerdeki eserlerin 
sadüf olunmaktadrr. getirtilerek korunması için de hiç ol-

Uzun çalışmaların ve tetkiklerin 
mahsulil olan bu planlar sayesinde 
köylünün refaha kavuşacağı umul· 
maktadır. 

Kültür bakanlığı, burada tetkikkat mazsa şimdilik bir depo açılması el• 
ve hafriyat icrası için, Afyonkara- bette şayanı temennidir. 

Bigaya koğu akını b8şladı 
Biga, (TAN) - Bu sene havalar ç~k soğuk gittiği için, bir -=-

saat uzaktaki Ece gölüne sürülerle ~ugu ku,u gelmittir. Tuna . Karaman 
nehri ahillerinden geldikleri söyle~ılen ve kıtı burada geçirmek • • 

istiyen kuğular, kaza benzemektedır .. ~ alnız vücutleri daha bü· Ç ıftÇ 1 
yüktür, kanatları da yelken kadar genıf.hr. 

Avlanan kuğulardan 15 kilo gelenlerıne tesadüf olunınuttur. Bankası 
Birkaç gün evvel köylüler ta-r 

1 nan KO 1 Karaman - Çütçi bankası heyeti 
ııafmdan Ece gölünde ~va NY ADA B R umuıniycsi fevkalade olarak toplan -
bu kuşların tüysüz etlen halka SENEDE KAÇ mış, bu içtimada İktisat Vekaleti mii 
kilosu 25 kuruştan satılmış ~e _ · rakiplerinden .Nebi Atacan, Adana 
adeta yağma edilmiştir. Kugu HADiSE OLDU? mıntakası iş mUfettişi Cemil de bu .. 
eti gevrek ve kuzununki kadar Konya_ 936 senesi içinde şehri • !unmuş ve bankanın feshile tasfiye • 

tatlıdır. mizde 16 yangın, 11 kız bozma, 13 sine karar verilmiştir. 
Kuğuların uçmak isterken tayyare filişeni, 6 kız kaçırma, 7 kadına ta- SÜLEYMAN HAC• 

gibi bir müddet sür'atle koştuktan arruz, 8 fuhşa tahrik, 13 zina, 2 adam 
sonra havalandıkları. inerken de ya· öldürme, 61 yaralama 123 hakaret, KÖYÜNDE BİR ÖLÜM 

"kl · "örülmek- 22 -1• ' vaş yavaş hareket ettı c.rı 0 • sı ah teşhiri, 171 muhtelif hırsız-
tedir. Hayvanın yüzmesini tenıı~ ~ • Irk, 4 adiyen gasp 44 emniyeti suiis
den ayakları çok kısa ve kendısıne timaI, 4 mantarc;lık, 15 tavcılık, 3 
burada kuğu isminin verilmesine se- . yankesicilik, 89 sarhoşluk, 12 sür • 

bep olan boyunları çok uzun~ur: . gün, 23 emniyeti umumiye nezareti-

Karaman (TAN) - Süleyman Ha 
cı köyilnden Abdürrahınan oğlu Ah· 
met, köyden bir saat uzakta ölü ola 
rak bulunmuştur. 
~füddeiumumi Hakkının icra etti· 

ği tahkikat sonunda, Ahmedin kendi 
tabancasından çıkan kurşunlR kR.?.a.
en öldüğü anlaşılmıştır. 

Yine kışlamak üzere şehrımız cı- ne alınma, 2 atılmış veya bulunmuş 
vanna Tuna boyundan pek çok ya • gayri meşru çocuk, 1 hakkında taki 
ban kazı gelmiştir. Köylüleri bol bol bat yapılan serseri, 5 lüzumsuz silah 
t ked bu hayvanlar. gerçi iyi ~tma, 229 hükumet emirlerine muha Balıkesirde Fakirlere y aı-chm 

e e gar en kt . e de buğday tar. hf hareket, 30 dilencilik, 2 iftira, 22 
bir gıda ol~a a 1~mektedir. kaçakçılık, 2 esrar kaçakçılığı, 6 ku 
lala~nr d~ /rdap ~rU siirü gezmek- mar, ~1 meskene taarruz, 1 edebe 

Kume , ~ ın ~ szlarını köyltilcr bir m_uhahf hareket, 1 gümrük kaçakçı· 
te olnn ) a lan afırm<la kızartmakta lıgı vak'ası görülmüştür. 
taraftan av ayıp . ' 
diğer yandan da aralarında devrıye- direrek bu mahlCıklardan mahımlle
ler tertip edip tarlalar arasında gez • rini konımaktsıdırlar. 

Balıkesir - Hilaliahmcr cc. 
C. H. Partisi ocakları vasrtasile yok· 
sullara nüfus başına günde 25 şer 
kuruş dağrtmıya başlamıştır. 

Bu şekilde muavenet edilecek fa· 
kirler 1:500-2000 adedin\ bulmakta -
dır. 
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YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Zeytin ve zeytinyağı 
fiyatlan yükseliyor 

EreğLinin 
kö.mür 
ithalatı 

Yapamayacağım.. Karşımda Duran Siyah 
Elbiseli Biri Bana Gayız · ve Hışımla Bakıyor. 

Zeytinyağı fiyatları bu hafta içinde bir iki kuruş kadar yüksel

miştir. Yemeklik yağlarla beraber bu yükseliş sabunluk yağlar

da dahi tesirini göstermiştir. Yağların daha ziyade yükseleceğini 
tahmin eden tüccar ve elindeki malları henüz satmamış olan bir 

kısım müstahsil piyasaya yağ çıkannamaktadırlar. Sabunculuk. 

O Vasiyet.. · ı konarak ertesi gün, (Medine) ye ha. Kervan reisine teslim ederek sizi Me. ta kullanılan araşit yağı da piyasada kalmamıştır. Sabun fabri-
e>lıuıerhal Kureyş kabilesine mensup reket edeceğini haber almış.. Bu iki dineye yollıyacağım . kalan sabunluk zeytinyağlarını elli kuruştan aşağı alamadıkla-
~us/ômer İbni Esat) getirilmişti. .. kıymetli emaneti, bu kervanla Medine O kadar sevdikleri babalarının feci rmdan sabunhanelerin imalatı azalmağa başlamıştır. 
80.,.. ı1?, ~anına diz çöken, Omere, şu ye göndermiye karar vermişti. · ve kanlı akibetini öğrenen çocuklar A 't v 

-erı soyl · f. • raşı yagının veya araşit (yer fıs. 
_ E 

1 
e~.ış 1. Çocuklara bu karan bildirmek için artık ondan ümitlerini kestikleri tığı) ithali memnu olduğundan sa-

Yetinı :· bnı Esat! .. Sana Uç vasi· onları yanma getirtmişti. Mensup ol. için: bunculardan bazıları bu maddeler 
dıı-. 

1 
ar. Bunların icrasını, senin duklan hanedanın bütün mümtaz _ Evet.. Bir an evvel Medineye i · 'th ı .. 

...... ar arındak' te · k h al . çın 1 a musaadesi verilmesi yolun-
diyorum B~ . ~ a:.r:v e: e\·safma malık olan bu zeki ve hassas gidelim. Hiç olmazsa, anamızın kol • da t~ebbüsatta bulunacaklardır. 

iPLiKLER 
GELiYOR 

Ereğli kömür ocaklarının 936 sene. 
sine ait istihsalatı için bir istatistik 
yapılmıştır. Buna gore, Ereğlide ge
çen bir sene zarfında 2,298,649 ton 
kömür istihsal edilmiştir. En fazJa 
istihsalat yapan müessese 665,222 
tonla Kozlu Şirketidir. Geçen seneki 
istihsalıit bu seneden biraz fazla ola
rak 2,340,4491 ton idi. Bu seneki is
tihsalatın 967,781 tonu dahilde sarfe. 
dilmiş 5i0,968 tonu harice sevkedil
miştir . 

YUz dirh.. k cısı, u ş ı e, ye ı çocuklar, Kadı Şerihin odasına girip ları arasında kalbimizın acılarını din. .Memleketimizin bir çok yerlerinde 
ını b 

1 
em adar borcum var. Deve- te onun mükedder ve müt.ee._qgir çeh- direlim . 

u dur Satt B b "d yer fıstığı yetişebileceı'Pi tecru"be zı'. 
tı_ın. c· . · ır.. u orcumu o e.. resini görür görmez ·. D · 1 k katılmıya 0

• 

~ şısuı,keahnlibe~ yolunda feda etti· - Ya, Kadı! .. Bfae, niçin böyle ba.. vafaek:~ş e~işl:~~.na mu- ı_:aati ile anlaşılmıştır. Bu nevi fıstı-
İkitisat Vekaleti tarafından veri

len karar üzerine uyuşturucu mad-

Ecnebi Şirketlerin 
ihraç Edecekleri 

MC"ddeler 
tınd . - lı vucudumu, ayaklar al- kıyorsun . Gözlerinde bizden ai 1 k gın eksilmesi için piyasada tohumluk 

a Çtgnetm B' d f . • ..,.z eme Kadı Şerih: bu iki yavruyu (Esed) bulunamamaktadır. 
deler inhisarı tarafından sipariş olu- Süt tozu, yumurta tozu, şekerJi ve 
nan iplik bu ayın sonuna doğru ş~h-1 şekersiz teıl<sif edilmiş süt şeklindeki 
rimize gelmiş bulunacaktır. İlk parti yerli mamuliı.tımızın ecnebi şirketle • 
:Mısırdan gelmektedir. İkinci partı rin faiz ve dhidanUan karşılığı ola
Hindistandan, Üçüncü parti İtalya- rak ihracına müsaade edilmesi ve bu 
dan gelecektir. Tüccar ve fabrika· malların ihraç edilecek mallar arası
törlerin iplik ihtiyacı tcsbit edilmiş na .konulması Vekiller Heyetince ka
ve tevziat için esaslı prensipler dü- bul edilmiştir. 

ÜçUncUsu. (le. ır Hy':e .e nettir:·· istediğin yaşlar var .. Yoksa babamı. ismindeki kölesine (1) teslim etmiş; y v 

tı:ıekt ' mamı u.seyın) e bır za bir hal mi oldu'' ag1arla birlikte uytinlerde de 
up yaz H:...J· t ıı...·ld' · • şehir haricindeki hurmalıklar altrna yükselme tekrar başlamrştır. Hele 

Bunıa . MJlSa ı, ona 11.11 ır... Demişlerdi... . .. d . 
h rdan başka, bir ricam daha ka- p • konmuş olan kervana ıron ermışti. perakendecilerden iyi ze.vtini elli ku-
Jor ki .. o da; bu gurbet diyarda, K~ı. Şen~, ~ık kendini zaptede. Esed, bu çocuktan kervan reisine ruştan aşağı almak kabil değildir. 
dır ~iı kalan, iki masum evladım- memıştı. Bu ıkı masum ya\Tuyu bağ. teslim edecek.. beheri için de yilzer Kalamata zeytinini andrran büyük ta 

AI"' nlan da... nna basarak .gözyaşlarına büsbütün ~irhem verecek .. bu iki masum yol • neli zeytinler altmış kuruşa satılmak-
tı. ~llın. sözlerini ikmal edememiş· cereyan verm~ş~i... cunun müreffehen ve muaz7.ezen se. tadır. Zeytin ve zeytin yağ fiyatlarını 

. Bırdenbire kendini tekrar kaybe- Çocuklar, bırıbırlerine sarılmışlar; yahatlerini temin eyliyecekti. devamlı bir yükselmeden kurtarmak 
dive:rıniM; acı ıTÖzya.şlan dökerek : F..sed ,çocukları alnuş .. tenha yol - içı· h' b. tedb' hı ...,..... " n ıç ır 1r alınmasına imkan 
tı:ıe ~ ~iyat, omuzundan tutarak ö- - Bu garip diy_arda, babamrzdan larda.n dolaşarak ,şehir haricine çr • olamıyaca.ğı kanaati piyasada ha-
da rd nı Esadı geri çekmiş .. Arkasın- mahrum kaldrk. Şımdl biz, ne yapa _ karmış .. hunnalıklara giderek .ker - kimdir. 

Uran adamlarına dönerek: cağız?. vanı aramış ... Fakat, bir saat evvel Ru.syanın memleketimizden ithal 
hı; MUslim; emirülmüminin aley - Diye feryat ve fiğana başlamışlar. hareket eden kervanın taze izlerinden etmekte olduğu reytin1er fıçı içinde 
se~ halkı isyan ettirdiği için siya • dı. ba.$ka bir şev bulamamıştı · Ye salamuralr olarak ~önderilmekte. 
sar n katıedilmelidir. Odadan alın, "Bari Medineye gidelim!,, Esed .çocuklarla kısa bir müzake - dir. İhracat zeytinleri,nin bundan son 
bu ayın kapısına indiriniz. Ora.da halk Kadı Şerih, onları güçlükle teskin reye girişmişti. Onlan, tekrar şehre ra daima fıçt içinde gönderilm~i dü-
~Urunda katlediniz. ve teselli edebilmiş: getirmek istemişti. Fakat çocuklar: ı;;ünU!mUs. fakat. bu tasavvur zeytin 
'l':rini vermişti. ' - Size, blitün hayatınızda babanı v - İşte! .. KeITanm izleri göri.inU • ihracatçılarının itirazına sebep olmu~ 

tilnıiş~ ~anda, arkadan bir ses işi- zm yokluğunu hissettirmek istemez _ yor, Biz, koşar yetişiriz. tur. 
_ ~~ nç bir adam: dim. Fakat .görüyorum ki; hayatnnr Demişler .. bir an evvel analarına İhracatçılar fıçıların silme olarak 

thU a, Emir! .. Mlislim; bugünkü bile sizin u!?;runuzda feda etsem, yine kavuşmak içir bu fikirde israr etmiş- d d 

On 
Cadelede, benim babamı öldürdü. lerdı" • ol urulmuş olması ve salamura mik 
u k tl sizi müdafaaya muktedir değilim.. t 

"-ııa· a etm.ek . benim hakkımdır.. (Arkası var) armın da ona ~öre hesap edilmesi 
'-e tbk Burada ,büyük tehlike içindesiniz .. SL 

"- . v. azifesıni bana ver. 18.zrtn geleceğini söylüyorlar. Sala-
.vem ti 1 zi bu tehlikeden kurtarmak 18.7.rm .. O. 

,,, ış ... bnl Ziyat, bu teklüe d) . k d ş muranm azlıj; ve zeytinin basıkJım ""'UVafak t nun için ,bağrıma taş basacağım. Bu (1) Bazı tarihler (Ese ı a ı e· ._. 
klis ._... a. et~işti. .. Müslim, bir ge· 1 halinde reytinlerin çalkana ralkana 
tnllk~ta ilzerıne Y.atınlmıs. -Dar.ille- acı meoburiyetle, sizden ayrılacağrm. rihin oğlu diye kaydeder er. ... 
~~mn5 ·· · . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~ı~~m~diaclme~~irl~& 

ha.ık t nune ındirilmişti ... Etrafı, 1 da.nd arafınd~n çevrilmiş olan mey- ..... ~ ............... ...._..........-ıı mese e alakadarlarca tetkik olun. 

ıtla.n a. - cellatlık vazifesini üzerine SAG LI K o·. G u·· TLER ı· maktadır. 
U. - 0 delikanlıya teslim edilmiş- . Fransa zeyfinyağma konulan 

n ~ılıç ineceği Sırada ..• 
b~ e ıkanıı, kılıcı çekmiş, Müslimin 
lun:una. g~_çmi.şti. Bu kılıcı, sağ ko· 
Atu r . biltun kuvvetiyle kaldırıp, 
~ ını~n boynuna indireceği anda, 
ta enbıre delikanlının gözleri bir nok 

Ya dikibn;., Vü d . llilnıişt" ...,... cu u, sank1 taş ke-
li ı. 

er taraftan : 
-: liaydi .. 
-N e duruyor&un ?- 1 

;: İndirsene kılıcı. 
kan~zıe:ı yilkselmişti ... Fakat deli -

btiyUk bir korku ve heyecanla.: 
~ - Hayır .. Yaparmyacağtm ... Kar
t:tıa!:" duran siyah elbiBeli, siyah am
~- • eU birisi, bana hışım ve gazapla 
~IYor. 

De · ~ nuş.. Titriye titrlye geri çekil-

0 
dan ~anı~, İbni Ziyadın cellatların-
t?rıd ~ ilerlemiş.. Kızgın güneş al
crıır a bır yıldırım gibi parJıyan kılı-
~Uaı~a~r savurmaz; kahraman 
raf tnin başı, bir anda kopmuş .. Et
letj ~~anlar saçarak, birkaç adım i-

ogı-u, yuvarlanıverm~ti. 

Oğ~ Ziyat; Müslimin iki küçük 
~:Un RU!ede bulunduğunu ~itir, 

ez; hemen emir vermiş: 
- Bu kl !la.na Çocu ar, derhal bu.lwısun ... 

getirilsin. 
~ neınlşu ... l\ahra.man Müslimin al
~arı benUz kurumadan, iki ma -
lbll.i e~lfı.dmm da buldunılmMJ için, 
la.h Zı~adın adamlan, hemen o and& 

8.ı-.riyata girişmişlerdi. 
~r tarafta tellallar bağırmış .. Mlis 
%di Çoeuklarmı sa:klıyanla.r ölümle 
lntık t, 'Ve yerlerini haber verenlere 

afatlar vMedilmişti • 
C\ı~Üklfat vadi, yine bir taknn ca -
ttıişu"e gam.mazıan harekete getir -

Ja~ll Beyt. taraftarlarından bir çok. 
1ibn ıSorguıara çekilmiş ... Yeni bir zu. 

başgöstermişti • 

LOKMAN HEKiM 
. -----..... -

Tutulmamak 
Hangi yaşta .olursa olsun ve han 

gi hastalık olursa olsun tutulnıa
ınak elbette daha iyidir. Ancak 
her hastalıkta iyi olmak ümidi var 
dır. Kendi kendilerine iyi olan bu 
kadar veremliler, ameliyattan son 
ra yıllarca yaşıyan kanserliler gö
rüldükçe insan hastalıkta ilmidi
ni kesmemelidir. 

Fakat yaşlılıkta gelen zatürrie 
hastalığında • iyi olmaktan ümidi 
büsbütün kesmeli denilemezse de -
tutulmamak elbette daha iyidir. 

Yaşlı adamlarda hava boruları 
zaten nazik olur. Göğüs kendini 
soğuğa karşı iyice müdafaa ede
mez. Her yıl, gençlerde çok defa 
ehemmiyetsiz geçen grip hastalığı 
yaşlılarda tehlikeli olur, daha baş
langıçında şiddet gösterir. Hele 
altmışından sonra. daha gençler 
için bayağı bir nezle denilen soğuk 
aı,ıntığı ehemmiyetli bir bronşit 
hastalığı haline girer. 

Bu kadarı da ciddi olmakla be • 
raber hayatı hemen tehlikeye koy 
maı. Uzun sürse bile iyilikt&n hiç
bir vakit ümit kesilmez. 

Zatürrie için • öyle denilemez. 
Ya~lı adamların dörtte üçünü gö
türen bu hastalıktır. Bayağı bir 
soğuk algınlığı nefes borularında 
kan toplar. Bu hastalığın mikrobu 
zaten boruların içinde hazır ve fır
sat beklemekte olduğuııdan akci
ğerlerde yerleşir, he.ın de adeta 
gizli gibi. 

daha iyidir 
Bununla beraber gençlerin has 

tal ığıııda olduğu gibi titreme gel
mez. Yine gençlerdeki şiddetli gö
ğüs sancısı da yoktur. Öksürük 
bile az olur, balgam pek nadir çı
kar. 

Kendisini hekim de muayene et
ti~i vakit göğsünde hastalık al! • 
metlerini pek hafif bulur. Fakat 
hekimin gözü bununla aldanmaz. 
Nabzın küçük küçük ve acele ace· 
le vurması, hastanın da ilerle -
miş bir yaşta buluıınıası ona kat'i 
teşhisi koydurur. Yerine göre lü· 
zum görürse bu hastalığın davet
çi olduğunu evdeki gençlere ha -
ber verir, bu kadar hafif görü -
nen bir hastalığın o kadar ehem -
miyetli davetçi olabileceğine çok 
defa inanmazlarsa da ... 

Herhalde yaşlılıkta bu hastalı • 
ğa tutulmamak daha iyidir. Onun 
için yaşlı, hattA yaşlıca adam en 
küçük bir nezleyle, en hafif bir 
öksürükle birlikte biraz da ate, ol 
duğunu anlayınca odasından çık· 
mamalı, zaruret için bile çıkma -
malıdır. Yaşlılarda zetürrie birçok 
defa zaruret için odadan çıkmak· 
la gelir, hele geceleri. 

Kat'i istirahatle birlikte yemek 

teri de adet edilen miktardan daha 
azaltmak lazımdır. Arkaya tentür 
diyot sürdürmek yahut bir, iki 
hardal kağıdı yapıştırmak iyidir. 
Bir, iki fincan ıhlamur göğsü yu 
muşatır, balgam çıkmasını kolay
laştırır. 

Odanın içinde yanan sobanın Ü· 

zerine bir çay ibriği koyarak içe· 
risinde ökaliptus yaprakları kay
natmak, buna bir, iki kahve kaşığı 
kadar benjuan katarak, arada sı- • 
rada bunu koklamak iyi bir şey o
lur. 

konfeniant kaldırch 
Paris, 18 (TAN Muhabirinden) -

FranBa hükumeti bu seneki zeytinyağ 
rekoltesinin ihtiyaca kifayet edemi

yeceğini tesbit ettiği için ?.eytinyağı. 

na konulan kontenjanı kaldınnrştır. 
Cezayir ve Fransız Fası mmtakalarm 
da 1936 rekoltesi yUzde yirmi beş nis. 
betinde noksandır. 

Balıkyoğını fosf iye edecek fes isaf 
Piyasada fazla miktarda tasfiye e

dilmemiş balıkyağı mevcut olma.sına 
rağmen deri işleyiciler derilerini yağ. 
lamak ve yumuşatmak için ham ba
lıkyağı kullanamadıklarından müşkü 
latla karşılaşmışlardır. Şehrimizde 
bulunan yağ fabrikaları balıkyağını 
tasfiye edebilecek tesisat yaptıkları 
takdirde dericiliğimiz zorluklardan 
kurtarılacaktır. 

ZAHiRE 
BORSASt 

1 - İthala.t: Buğday 150 çavdar 
75 arpa 30 kepek 15 yapak 65 beyaz 
peynir 7% un 29% mısır 24 yulaf 15 
K. ceviz 3 fasulye 3% tütik 2 pamuk 
yağt 64~ K. fındrk 2~2 ton. 

ihracat: Buğday 200 razmel 335% 
tiftik 54 3/ 4 yapak 34 3/ 4 ton. 

2 Satışlar: 

şünlilerek buna göre hazırlıklar ya- [ 
pılmıştır. Tüccarlar bu va?iyetten 
memnun görünmektedirler. 

NE KADAR 
Al TiNiMiZ 
VAR? 

BORSA 

6 Şubat 937 tarihinde Cümhuriyet 
Merkez Bankasının senelik mali va
ziyeti hakkında neşredilen rakamla
ra nazaran Merkez Bankasında 

27.736.537.81 lira kıymetinde 19 mil
yon 719.133 kilo kadar altın, 10 mil· 
yon 505.451 liralık banknot mevcut 
bulunmaktadır. Hariçte de banka
nın 5.054.4 74 kilo ağırlığında ve 
7.109.521.60 lira kıymetinde altınr 

mevcuttur. 
Bundan başka döviz ve hisse ve 

tahvillerin, senetlerin de yekun kıy
metiyle beraber bankanın kasalann
da ve emrinde 323,562,408,54 liralık 
bir sen·et mevcuttur. Bankanın ih
tiyat akçesi ile beraber EıAMHııye 

16.551.182.53 liradır. 
-------

MEZBAHADA 
KESi LEM 

HAYVANLAR 
Yeni yılın birinci ayında lstanbul 

mezbahasında kesilen hayvanların 
miktarı geçen aya nazaran artmıştır. 
Kesilen karaman miktarı 18. ..,S. dağ 
lıç 1,453 kıvırcık 8,037, keçi 2465, ku.. 
zu 7449, öküz 1643. inek 119, manda 
379, dana 219, malak 287 boğa 10 
baştır. Bütün bu hayvanlann verdiği 
et miktarı 1,185.782 kilodur. Ayni ay 
içinde memlekette yenilen balık ılıik
tan palamut ve torik hariç olarak 
934.242 kilodur. Bundan başka şehri
mizde midye ve istiridveler ve 2319 
istakoz iP.ıhlak edilmi~tir. Ayni ay 
içinde 236139 çift torik ihraç edilmiş 
tir. Bir ay zarfında balıkhanc>dı:•ki u. 
mumi satış kıvmeti 180 377 lirava ' . 
baliğ olmaktadır. 

Divarbekir, U fa ve 
Trabzon Yağları 

Diyarbekirden şehrimize getirilmiş 
6 • 1 asitli ve 28 derecelik iyi kalite 
erimiş sadeyağ 75 kuruştan, 4-5 asit
liler 80 kuruşa 10-11 asitliler 67-
68 kuruşa satılmıştır. 

Trabzon yaffe!arı erimemiş oldu/hın
dan ve yüzde 20-30 fire verci1ği için 
en iyileri yetmiş kmtışa satılmıştır. 
l'rfa :'ı'Rğlan JCP tamamen mahlfıt g0-
rü1mek,tedir. 

LiMAN HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek va
purlar: 

Saat 8,30 Bursa Mudanyaya, 19 
Seyyar Karabigaya, 19 Bartın Ayva. 
lığa. 

Bugün limanımıza gelecek vapur
lar: 

18 ŞUllA1.' ı~ım~El\IBE 

Paralar 

Sterlin 
l JJuıar 
20 .r ransız Fr. 
lU Lıre· 

20 Belçika Fr. 
20 Drahmı 
20 lsvıçre Fr. 
20 Leva 

1 Floran 

-
615.-
1~5.50 
114.
ııo.-
80.-
18.-

20 Çekoslov:ı!.- kro. 
2 :)ilini 

565.-
20.-
63-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.
ıı.-

48 -
30.-

ı Marlı 
ı Zlotı 

Pengo 
20 Ley 

Dinar 
bvec kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Pari& 
Mıl!ino 
liruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsteıdam 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1037.-
245.-

616,-
0.7945 

17.0675 
15.0975 

4.7125 
88.7175 

3.4837 
64.4480 
1.4525 

22.7970 
4.25 

11.35 70 
1.9750 
4.195 
4.3830 

108.6038 
34.5775 

2.7888 
24 90 

3.1485 

Dünkü 

Satı f 

619.-
125,50 
117.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22-
23.-
14.-
52.-
32.-

1038.-
246.-

616.-
0.7945 

17.065 
ı5.1025 

4.7125 
88.7175 

3.4834 
64.4460 

1.4525 
22.7970 
4.25 

11.3920 
1.9750 
4.195 
4.3830 

108 6038 
34.5775 

2.7888 
24.90 

3.14SS 

Muamefe'er 
Gevşek geçti 
Dün zahire borsası muameleleri 

pek gevşek olarak devam etmıştir. 
Şehrimize yalnız on bir vagon buğ
day, 4 vagon çavdar. iki vagon n:pa 
gelmiştir Karstan ikinci parti olarak 
gelen yüz ton buğday 6,15 kuruştan 
satılmıştır. Polatlı ekstralan 6,32 
kuruşa 5 - 6 çavdarlılar 6,15, 30 çav 
darlılar 6,05 kuruşa satılmıştır. I'u~. 
yemi 14,10, Mısır beş kuruş iki buçuk 
paraya, çavdar 5,30 kuruşa düşmilş
tür. 

Bor.ada dünkü muameleler 

b~ iki ını.asum çocuğu, kıymettar 
~ö l' .eınanet gibi evinin kuytu bir 
ba!~e sa:klıyan Kadı Şerih; evinin 
~tıı ac_a.ğını ve çocukların bulttmaca-

r 
1 d~Unerek, çok mtıraplı dakika
&~ırnıekteydi. 

k?e\:e . taın bu sırada., (Basra) dan 
bır kervanın, şehir kenarına 

l ikin hafif bir rahatsızlık. Evin 
içinde. büyük Bayan yahut büyük 
Bay keııdini biraz üşütmüş te nez 
le olmuş, derler. Rahatsızlıkla bir
likte yorgunluk ta vardır. insan 
yatakta değilse bile kanape yahut 
minder Uzerinde kalmıya mecbur 
olur. Nezlelinin yanaklarına dik • 
kat ederseniz biraz kızardığını gö
rürsünüz. Ce~leyin uykusu da ra 
hatsızdır, çarpınma gelir. Nefesin 
de darlı·k çok olmamakla beraber 
kendini belli eder. Gözleri de bu
lanık ve dalgındır. 

Blr de, bütün kışın yünlü fani -
layı çıkarmamak, geceleri yüıılü 

entari 1:iyınek, yünden battaniye 
örtünmek yaşlılar için hiç unutul 
ııııyacak şeylerdir. 

Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 
15 paradan 6 kuruş 25 paraya kadar. 
yulaf kilosu 5 kuruş 20 paradan 5 
kuruş 25 paraya kadar, Kuşyemi ki
losu 14 kuruş 30 paradan 15 kuruşc:l 
kadar, '.F'asulye ufak kilosu 8 kuruş 
20 paradan, Nohut kilosu 8 kuruş 20 
paradan, Susam kilosu 18 kuruş 10 
paradan 18 kuruş 20 paraya kadar, 
Tütik mal kilosu 155 kuruş, Yapak 
Anadol kilosu 62 kuruştan 66 kuru
şa kadar, Yapak Karayaka kilosu 54 
kuruştan, Yapak Trakya kilosu 78 
kuruş 30 paradan 79 kuruşa kadar, 
Peynir beyaz kilosu 41 kuruş 20 pa -
radan 42 kuruş 37 paraya kadar, San 
sar derisi çüti 2200 kuruşf.an 3500 
kuruşa kadar, Tilki derisi çifti 450 
kuruştan 600 kuruşa ks.du. 

Saat 12 Tarı Karadenizden, 16,15, 
Kocaeli 1zmitten, ·6,30 Antalya Ban
dırmadan, 6 Seyyar Kara Digadan, 
9,30 Sadık Zade Mersinden. 

Dün borsa işlerinde hissolunur de
recede bir gevşeklik görülmüştür. Sa 
bah muameleleri durgun gec;miştlr. 

Öğleden sonra Paris telgraflarında 
Türk borcu 276 açılış ve 277 kapanış 
fiyatile gelmiştir. Sabah 21,40 lirada 
açılan Türk borcu otuz kuruş kadar 
düşmüş ve akşam 21,15 lirada kapan 
mı.ştrr. Anadolu tahvilleri 39.30, mil
messiller 42.25, Anad.)lu hisseleri 
24.40 lirada durmuş ve hiç bir mua.. 
mele görmemiştir. Merl<ez Bankası 
hisseleri üzerine 97 liradan biraz iş 
olmuştur. Srvas 95,25 ve Ergani 99 
evvelki günkü fivatlarda durmuş. hiç 
satılmamıştır. Dün Aslan Cimeııto 
hisselerine alıct c:ıkmıştır. Bu hisse
ler 14.75 lirava c;rkmıştır. Terı:>ffüUn 
sebebi yakında toplanacak olan his
sedarlar meclisinde lrupcınlara verile. 
cek temett\iUn iki liradan noksan ol
nuvacaf?ı volundaki tahnıinlerdir. 

ik 
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(Hikayeden Mabaat) 

AKŞAM 
'(Bq ta.ra.!ı fS ncıda) 

zediyordu. Mescll iimdi evırun 

kadını olarak burada. olaaydı mu. 
ha.ldcak llurette onu tenkit edecek, 
sobaya odun atmadığı yahut pen
c~reyi açllk bırakarak Emi'yi ü. 
,utttiğü için ona. ~atacaktı. Saati 
kurmadığını görerek va.kitten hL 
bcrleri olmadığını baha.ne ederek 
onu bir temiz payla.yacaktı. 

yaeağmı .. ,, Ve gecenin kurşuni ka.. 
ra.nlığı içinde sokağa fırlıyarak ilk 
mektuplarını attığı posta ku!.:.ııru • 
na koştu. Sokakta bir an bi~e dur
madan doğruca Alla'nm öldüğü, 
hayatından silindiği evine döndü. 

Ernie kmkından gonra i.şık ol • 
mu§, evlilik hayatının çekilmez bir 
aıap olduğunu hissetmiş ve hiç 
kimsenin doğurmadığı muhayyel 
yavrusu ile Noel haftasında yetim 
kalnuştı. Ve komşuları ~e eski 
nekaratı tuttıurarak : 

"Ernie yin(l i~i azıttı. Hiç durma
dan, dinlenmeden mmldanıp duru. 
ruyor ... 

Diyorlardı . 

Sonra akşamlan e-ve gelince, 
belki de yemek bulmıyacak, soba. 
nın söndüğünU görerek "akşama 
kadar senin için es1r gibi çalışan 

ada.tna. böyle mi muıunele edecek, 
böyle mi bakacaktm 8e!1 ?,. diye 
Alla'ya kimbilir ne fena hakaret 
ed~ekti. Belki de gül ağacmdım 

mamul antika piyanonun UzerL-ıde. 
ki ıtır çiçeğinin saksısından t')iya.. 
nonun Ur.erinde l!U aktığmı görerek 
hiddetinden köpürecek ve o akşam 
yemek bile yemiyeeekti 

E rnie, buna benzer dUşünce.. 
lerle epey za.m&n oyalan

dı. Nihayet bir giln muhanirin e
vine gittiği zaman kam:mm bir ço. 
~uk doğurduğunu yukarıdaki oda 
dan gelen viyaklamalardan anladı. 
O gUn bUtün .~nU bu tatsr7.. l!inir. 
lendirlcl vl.yaklamalan dinlemekle 
~irdi. 

1 Bir çocuk 
kör kuyuya 

düştü 
Bir çocuğun dikka.ttlizliği, diğer bir 

arkadaşının yaralanmasına S('!Oep ol
muştur. Hadise §udur: 

Hasekide Nevbahar mahallesinde 
bir arsada çocuklar oyun oynamakta-

Eve döndUğil T.ıt.man Ernie büs -
bUtün değişmişti. Alla' Vitrin 'i bir 
çocuk doğurmuş olarak taasavvur 
ediyordu. Fakat her nedense bu 
hayal ona milthiş iğrenç bir man-

\ 

dırlar. Bir aralık bunların ara;ıınd.an 

Halit ismindeki çocuk, arsada bulu
nan kör kuyunun kapağını kaldırmış, 

uı.ra şeklinde görUnUyordu. 
Aman yarabbi, Alla Vitrin 'in 

,çocuğu da muhakkak iki kendi gi. 
bi bir §eY olacaktı. Mutia k ahır. 
yUzsUt bir şey çıkacaktı. Ve sonra. 
Emie evdeki çocuktan biabütün 
ıBinirleri bozuk bir hale gelecek, 
lkimbilir kavgala.n ne kadar 8tkla
,acaktı. Ne çekilmez bir hay:at ola.. 
ca.ktı bu! .. 

Yortn.ılara doğru Emie yine es. 
ki avareliğini takınmış, çarşı p.ı.

zar antika. eşya arama sevdasma 
kapılmıştı. Muhayyel çocuğu ve 
Alla için mUna.sip birer hediye a.. 
rıyordu. 

Faka.t bulduğu öteberiyi de bir 
tUrlil onlara layık göremiyordu. 
Yalnız köşe ba.şmdaıki antikacı 
• dUkklnmda gözUne ke.~tirdiği kry. 
metli bir vazoyu büyük fedakar • 
lrkl~rla es11trn almaktan da ~ri 
durftllla.mıştı . 

Noel ~eceei ~ vazoyu güllerl~ 
doldurarak gül ıtğacmdan mamul 
piyanonun ü:zerine koydu. Sobam _ 
nm başına geçerek şimdi Alla'yi 
çoouğunu kooağm& alarak !lıı.lona 

inmilJ ve güllerin UT..erine abanmış 

olarak tahayyill ~iyordu . 
Sonralan kocaman bir Noel a. 

ğacmı bcra.~rce dotıattıklarmı gö. 
rilr gibi oluyordu. Fakat biraz da. 
ha sonralan kadmm sobaya odun 
atma.dıfı iç.in •alonun buz g'ibi ol. 
duğunu bahane ederek Alla fö tek 
rar Gc:avgi. ettiklerini ve da.rıla.ra.k 
çocuğunu bile öpmeden ' yatağına 

çekildiğini görür gibi oluyordu. Rü
. yumda uyanarak gtilleri kokla • 
dığmı da hayal meyal hatırlıyordu. 

Y orb.ı haftumda bir akşam. 
dı. Eve döndüğü zaman 

yorgun ve ma.nen bezgin bir halde 
idi. Bombot. ki.mM8iz ev ona ce • 
henne.m gibi gelm~ti. 

Bezginliğinin, yorgunluğunun 
şimdiye ka.da.r a.nla.yamadıtı ae • 
beblni bu akşam ~zer ribi otuyor. 
du. Bütün her şey Ernie i~tn ıo. 
na 6rmiş gibi idi. Her feyi Allay1 
görmeden evvelki fözUyle g3rll • 
~·or, bot odalar sanki yUzUn~ hay. 
tkınyorla.rdı. Her köşede bir ten. 
halık, ıesızlık vardı. Ernie Alla'nın 
hayatmdan uçup gittiğini !llZI ha. 
linde hiMediyordu • 

Mektup kutusunda onu bektı
yen mektup şöyle başlıyor: ".Mös. 
yö; gUl ağacmdAn mamul piya -
noyu hA.ll satmak 1.rT.Wıunda mı • 
eınız Şayet fikrinizi değiştirme 

diniz ise ben de hAll Wibim.,, ve: 
"Simdi ben artık evliyim. Evimizi 
r'" .. ,,_,...,,,•. irin nmor.•ro,....,11. ıtAJA.'1\ • 

ls "U '"1 .. rlyle bitiyordu 
Ernic derhal oturdu ve ,u ceıva. 

ibı yazdı : 
"Sevgili ma.dA.m! Piyanoyu o za.

man da utma.k emelinde detildim. 
~imdi iM bir hatıra.ya hUrmeten 
onu ölUnclye kadar elden CL'ta":""'nt. 

tekrar oyuna devam etmi§tir. 
Işte bu llırada çocuklardan 8 yaşın· 

da.ki Ahmet, bu kör kuyuya dilşmüş 
ve tehlıkeli surPtte yaralanmıştır. 
Tahkikata el koyan zabıta meınurlan, 
yaralı çocuğu tedavi altına almişlar, 
kazaya Febebiyet veren Halidi Jp ya
kalayt>.rak karakola götilrmilşlerdir. 

V ilayette Yapılan Sürek Avları 

Kinunu&ani ayı içinde İstanbul vi· 
liyeti ve mülhakatı dahilinde sürek 
avı yapılmı~ ve Beykoz kaza.!!ı için· 
de 15, Çatalcada 32, Silivride 74, Şi
lede 87, Sarıycrde 8, Kartalda 5, üs
küdarda 3 ve Yalovada 155 domuz 
itlaf edilmiştir. 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Ön1eyin~z 
B• Uyük, kil_<;ill< birçôk ha~talık

lar soguk algınlığı ile baş. 
lar. Mikroplar UşUyen vücude hü-
cum ederler, Nezle ve kırıklrk 

başgösterir. Hararet yü.kRelir. 
Artık en korkulacak ha.~taltklnr 

için bile zemin hazırlannuş de· 
mektir. 

Kendin!zi ütüttüğünüzü 

hiu eder etmez derhal 

bir kate 

GRiPiN 
alınız. 

GR1PlN sizi gripe karşı korur. 

GR1P1N en şiddetli baş ve diş 
a.ğnlarını geçirit. 

GR1P1N, üşütmekten müte· 

vcllit bel ve sinir ağrılarını, 

bütün sızı ve sancılan dindirir. 

---·..-----------~------....ı 

GRiPiN 
Kateleri icabında günde 

3 kate alınabilir. 

BUtUn eczanelerde sa.Wır. 

lAN 

"Almanya ya 
müstemleke 
verilemez,, 

Ati na 
konseyi 
dağıldı 

lspanyaya 
Gönüllü 
Gitmemek 

Kararı 

19 .2. 937 ~ 

Hataylıları para 
ile kandırmak 

istiyorlar _, 
(Başı 1 incide~ 

wdik edilmedık<;e siyasi menfilerill 
memlekete girmesine müsaade edil • 

· -· nıe\·· 

BiR INGILIZ LORDU 
BÖYLE SÖYLEDi 

(Ba..,ı 1 incide) 
kan Antantı devletlerini bilhassa alL 
kadar eden meselelerini derin bir tet 
kika tabi tutan konsey, Balkan An. 
tantınm bütün faaliyetini barışın mu 
hafaıasma hadim olmak için inkişaf 
ettirmek arzusunu teyitte müttehit 
bulunmuştur. Bu istikamette vaki o
lacak her gayret Balkan Antantının 
tam mUzaheretine nail olacaktır. 

(B 1 
. . 

3 
) mıyecegı, affın aJicak o z.'lman 

aşı ıncı ... 1e bah l - .. 1 kt eli aıı.. 
dikleri asiler tarafından haber verili- ~u ~o aca~ını soy eme e r. 

1 kıkatte ıse vazıyet şudur: 
yor. . . 1 Mevkii iktidarda bulunan Vatani· 

Ispanyanm cenubunda asılerın Ma. 1 k"" "kt'd k betn k içiıı .
1 

er mev u ı ı arı ay 1eme 
lagadan ı erlemekle olduklan ve Al- fil U kt eli let . . .. . men ere m mana.at etme a r · 
mıra yolunda Albınol mevkııni ışgal 
ettikleri bildiriliyor. 

Vize Vermiyorlar 

Londra, 18 CA.A.) - Almanyanm 
msütemlekiı.ta ait metalibi hakkında 
lordlar kamarasında beyanatta bulu
nan Lord Creve, bir Alman müstem
leke imparatorluğu ihdasının bir hata 
olduğu mUtaleasmda bulunduğunu 
söylemiş ve bu hataya rucu ~ilmeme 
sı lazımgeldiğini, meselenin mesela, a 
çık kapı rejimi kabul edilmek suretile 
iktisadi noktai naz11rdan halledilme.si 
icap edeceğini ilave etmiştir. 

Milletler Cemiyetine sadık bir su. 
rette bağlı bulunan Balkan Antantı, 

bu cemiyetin, müşkül ahval içinde, 
yüksek vazifesini ifa eqebilmesi için , 
Cenevre mesaisin~ faal bir surette 
teşriki mesaiye devama azmetmiş bu· 

Hükumet kuvvetleri Endülüs ü1 
kPsi da.h;linne harekata devsm etmek 
tedir. 

• 
SIYASI CEPHEDE 

Ademi müdahal~ komitesinin ka • 
ra.rını tatbik için her ta.rafta faali 
yet başlamıştır. Fransa hükümeti cu 
mart.esi günü gece yarısından sonra 
gönüllü gitmesine mini olacak bütün 
tedbirleri almış ve kararnameleri neş 
retmiş bulunuyor. Bu kararnamelere 
göre, I<"ransanın bütün limanları, ha • 
va merkezleri, ve hududu sıkı bir kon 
trole tabi olacak ve herhangi bir 
kimsenin gönüllü olarak ispanyaya 
gitmesine müsaade edilmiyecektir. 
Diğer taraftan bütün askeri noktalar 
daha sıkı bir kontrole tabi tutulacak· 

Ankara, 18 (Tan Muhabirindenl
Çankaya Spor Klilbünün Hataya git
mek üzere teşebbüse giriştiğini bil• 
dirmiştim. BugUn alakadar makatıı. 
bu klübe, pa.c;aportlarmm Fransız ıcoll 
solosu tarafından vize edilmediği içill 
Hata.ya gidemiyoceklerini tebliğ et ~ 
miştir. lunmaktadır. . 

Bu açık kapı rejimi, bazı arazide 
Almanyaya karşı tatbik edilecektir. 

Hükumet namına cevap veren Lord 
Plymouth, açrk kapı fikrini reddetmi§ 
tir. lptidai maddelerin serbestçe el. 
de edilmesi meselesinden bahseden 
Lord, Almanyanın bu sistemi tatbik 
etmek arzusunda bulunmadığını be • 
yan etmiştir. 

FRANSA AYANINDA 

Paris, 18 (A.A) - Ayan Meclisi 
ticaret encümeni, Almanyanın müs • 
temlekata ait metalibi ile alakadar 
olmak üzere iptidai maddelerin yeni. 
den tevzii meselesi hakkında derin 
tetkikat icra edilmesine karar ver • 
mlştir. Ayandan M. Jean Bose, bu 
mesele için mazbata muharriri tayin 
olunmuştur. 

MUNZAM BUTÇE 

Londra., 18 (A.A.) - Munzam btlt. 
çe projesi, bugün Avam Kamarasına 
tevtlı edilmiştir. Bu proje, ezcümle 
aşağıdaki masarifi derpi§ etmekte • 
dir: 

152.000 lngiliz lirası Kralın taç 
giyme merasimi, 106.000 lngiliz lirası 
nıüstemlckat işleri, 25.000 lngiliz li. 
rası milli iktısa.t ~ezaretine aıt, 
100.000 lngiliz lirası ziraate yardım. 

italya He 
A lmanya 

(Başı 1 incide) 

Buradaki salahiyettar mehafil, me· 
selenin beynelmilel mahiyette olmadı 
ğını l!Öylemekle iktifa etmektedirler. 
Bu §erait altında ltalyan - Alman 
nıukarcneti. Avusturya Maliye Nazırı 
Meumay~r'in ltalyaya seyahat etme
sine ve Mussolini ile Şuşnig arasında 
yapılması muhtemel mUlakatın müs· 
bet bir neticeye ıktiran etmesine m&.-
ni olamaz. 

Ncumayer, burada son Avusturya 
istikraz.ı, tahvillerinin ltalyada piya
saya çıkarılması hususunu müzakeı-e 

edecektir. 

Balkan Antantı konseyi, barış le. 
hinde beynelmilel icraat çerçevesi 
içinde, bımşm muhafaza.Rt ve Akde
nizde \~Ukrar için mühim bir amil teş 
kil eden İngiliz - İtalyan anlaşması. 
nı bilhassa takdir etmiştir. 

Daimi konsey, Buh:aristanla Yu
go!'\lavya arasında 24 Kanunusani 
1937 de Belgratta imuı edilen dost _ 
luk paktının akt!nden memnuniyetle 
malumat almış ve bu paktm B::ıl#can 
Antantmm gavesinc tekabül ettiğini 
milc:ahede ve tesnit etmistir. 

Buna binaen konı:;ey. Bııl~ar - Yu 
!!O!'\lıtv paktmr. bUtün Bıılkıın millet
leri arıısmfüt ciostane bir t"'t!rPd me. 
!'\ainin te~~l\sU k~n kıvmetli bir amil 
ol11rak telakki etmctkedir. 

Matbul\lm Balkıı.n ..A ntı:ı.ntı ,..., .. rine 
vapar.ağı h\zmpti htıhkıvle bıkdir e -
<len konsey. Balkan Antantı memlı:-. 
ketlrrinin mntl-11ıtt konfM'tı"'ı::t ton
lantıl11nn<l11. ,..örUnen f':lll"'limiliği me."'11 
nn,,ıvetle tP.Sl:ıit ,.tml~tir. 

Daimi kon~f'vin gelecr~ t"'"'ı:ı..,hs' 

F:vl(ıl avı ic;ind" Cent\Tede M'lll"tlPr 
Cemivetl ıt~:ımhl"F;..,;n ,..mtıı.t içtima. 
hn pc:nııc:rrırlıı :ı'kt..,'liler,,.1dir. 

BALKAN ANTANTI KARŞISINDA 
TEMPS GAZETESİ 

Paris, 18 (A.A) - Anadolu Ajan
aının hususi muhabiri bildiriyor: 

Temps, u ünkü baş y .t.ı::.uıôa. 
Balkanlıların emniyetlerini kendi kuv 
vetleriyle temin, imzalarına sadakate 
azimlerini hatırlatarak, Balkanda ve 
Tunada hotgii.m maksatlar gütmiyen 
Framıanm bunu ancak tasvip ettiğini 
ve Milano mülakatına ancak sevindi. 
ğini yazıyor. 

Gazele, Fransız - İngiliz teşriki 
mesaisinden ve İngiliz tesliha tından 
Balkanların memnuniyetine dair ge -
len bir tel.grafa işaret ederek diyor 
ki: 

tır. 

ROMA DA HAZIRLANMIŞ 
ltalyada, Sinyör Gaydanın Jurnala 

d'İtalyada anlatışına göre hfil<iımet 
bütün tedbirleri almış bulunuyor. 

Kanada hükumeti gönüllüleri me • 
niçin tedbir almıştır. Irlanda hükiı. 
meti, meclise bir kaoon layihası te\·di 
etmiş dö Valera beyanatta buluna
rak Irliindanın Ji'ranko hükumetini 
ancak istikrarı temin ettiği ve ekse. 
riyeti kazandığı zaman tanıyacağım 

söylemiştir. 

PORTEKlZE GELlNCE 

Ademi mUdahale titli komitesi bu
giin toplanmış ve 1 rtekizin kendi tıtl 
dudunu kontrol ettirmemek için ileri 
sürdüğü itirazları tetkik e<lcrek bun • 
ları ber araf decek tedbirleri diişün . 
milstlir. Bu yolda ileri adımları atıl
dığı bildirilmektedir. • 

ALMANYADA 

Berlin , 18 (A.A.) - Alman vatan 
daşlarının !spanyada ki dahili harp 
için gönüllü yazılmaları ve İspanya
ya gitmelerini menC'den kıınun, ayni 
zamanda yabancılara da şamil ola • 
caktır. Yabancıların İspanyada dö -
ğiişmek üzere Alman.vadan geçmele
ri ve yahut Almanyadan çıkmaları 

Türk Mümeuilleri Reisi 
Ankaraya Geliyor 

Adana 18 (Hususi) - Hatay TUr~ 
mümessilleri reisi Abdülgani Tür~" 
men dünkU ekspresle şehrimizde!I 
Ankaraya geçti. Abdülgani Ankart
da hükiımet erıkaniyle temaslarda b11 
lunacak ve Hatayda bugiinkU vaziye'° 
tin Hatay anlaşmnsmdan evvelki çit• 
kin hali iktisap ettiğini söyliyeceldt'• 
Bir an için Sancakta dilzelen ve Illtl" 
layimleşen otorite, tamamile riyslt 
bir hareket olduğunu bugün göster" 
miş bulunuyor. 'Müşahitlerin bugiltl" 
lcrde şehrimizden geçmeleri muht&o 
meldir. 

Suriye Vatani Partisinin Paritl 
gönderdiği heyetin Suriyenin tama " 
men silahlanması için istikraz akdiıı' 
de teşebbUs ettiE;'1 anlaşılmıştır. 
Şam ve Beyruttaki TUııklere "Surl

yenin silahlanacağı,. sözleri tehdit 
makamında söylenmektedir. 

Hatay istiklilinin ana yasasını tel
bit için Cenevrede yapılacak topla.tı" 
tıya memleketimiz namına iştirak &o 
decek olan murahhas heyetimiz b1' 
akşam Ankaradan hareket ederek ya 
nn !stanbula gelecektir. 

Düriyö Pariıe Çağırıldı 
Antakya, 1& ('A . .AJ.ı .. Havas muha.. 

bıri bildiriyor:) - Mandalar ko~ 
yonu sekreteri olup halen Sancak mU.• 
şahitleri nezdinle butunan B. Anket 
Ha.lehe hareket etmiştir. B. Anket'" 
oradan Cenevreye gidecek ve Sanca " 
ğın hukuki statüsünü hazırlamak i1• 
Z('re Konsey tarafından vücude geti " 
rilen eksperler komisyonunda çalıp• 
caktır. 

Diğer taraftan, Suriye fcvkalld• 
komiserinin Sancaktaki delegesi S. 
Düriyö de eksperler komitesinin ilıza.. 
ri işlerine iştirak için Hariciye Nez&" 

0 
reti tarafından çağrılmıştır. B. ourl

•A•r•a-=s=ş•e=r=ef"'"i'"'n=e'"'b=u.,.g=u•. n"""""'İ"'"n .. g.,il,.,,te=r=e•s .. e=f=-a-- yö, pazar günü Pariste bulunacakt11'
4 

ret.inde b~r öğle yemeği verilmiştir. Suriye Heyeti Pariı Türk 

mencdilecektir. 

Atına elçırnizin de refikasile birlikte Elçiıile Görüştü 
iştirak ettiği bu ziyafetten sonra Dr. Paris, 18 (A.A.) - Suriye Başve-
~ra.cı, Sovyet sefaretinin kendi şere· kili B. Cemil Mürdilm ile Suriye Ha.. 
fıne verdiği çayda bulunmuştur. riciye Nazırı B. Sadullah Cabirl, '!'Uf"' 

Bu çayda, Atina elçimizle refikası kiye Bilyük Elçisi Suad Davazı ziya
,.e elçilik erkanı hazır bulunmuşlar • ret etmişler ve kend!sile dostane bit 

Şu halde. lta.lyanm Avı.ı!ltUrj-aya 

"Doğu Cenubu Avrupa dostlarrmır. 
dan ba.zrlan Fransanın manevi ve İn. 
gilterenin maddi kuvvetleriyle muhte 
mel mUzaheretinden tereddüde düştü
ler. Başka tarafta dahili vaziyetin i~
(it<nn. İngilterenin teslihatını tacil 
etmelliyle müteredditlerin derhal kcn 
di menfatlerinln emrettiği ayni hatta 
dönmeleri t&biirlir. A vrupada ıulhu 
znn&n altma almak icln müfl!alenıetçi 
büyUk deovletlerin maddt manevi kUV· 

vett yerine hiç bir şey kaim olamaz ... 

dır. gGrü§me yapmı§lardır. 

M. ANTONESKO 
iktısadl müzahereti dev::tm etmekt~
dir, Yalnız, zevahiri kurt:ırm&k isti-
niliyor. 

Uç taraflı protokoilere gelince, I-
talyn, Almanya ile te3ls etmiş oldu
ğu mukarenettenberi, bunları tevsi 
etmekten çekinmiş ve rUçhan esasına 
müstenit tarifelerı hcrtaraf eden iki 
cihetli itilaflarla kanaat etmiştir • 

BALKAN 'MATBUAT KONFERAN
SINDAN ATATÜRKE 

Ankara, 18 CA.A) - Atinada top
lanmış olan Balkan Antantı ikinci 
matbuat konferansı reisi Papadakis, 
Reisicümhur Atatürke aşağıdaki tel. 
gra!ı göndermiştir: 

Amerikanın 
Bitaraflığı 

Atinada 15 Şubat 1937 de toplanan 
Balkan Antantı ikinci matbuat kon
ferangı işlerine başlamadan evvel 
Balk&n Antantı milletlerinin kardeş. 
çe dostluğu davumm yüMek ha.misi 
olan ekselansmı:r.a. en derlıı hUnnetle-

V~ington, 18 (A.A.) - Senat~ rini ar~etm~yi kendisine ilk vazife bL 

hariciye encUmeni daiml bitaraflık Ur. 
hakkındaki kanun projesinin tetkiki· 
ni bitirmiştir. 

Bazı tadilata uğrıyan bu kanun 
projesine göre, beynelmilel harplerle 
dahili harplerde muhariplere istikraz 
verilmesi ve harp levazımı ihracı 
memnudur. 

AlmanyC"da Yahudi
lere Askerlik Yasak 

Berlin, 18 (A.A.) - Dahiliye Na
zın harbiye nazın ile mutabık kaldık 
ta.n sonra, askerlik hizmetlerini yapa 
cak gençlerin silah altına almmuiy 
la alakadar yeni bir nizamname neş· 
retmiştir. Yeni nlza.mname, Yahudi
leri filt hizmetten meneden yeni u. 
kerlik kanununa ırkçı prenıipleri in
tlba 1< ett.irmelrtedir. 

Reisicilmhur Atatürk aşağıdaki 
telı?Tafla cevap vermişlerdir: 

Papadakis 
Balkan Antantı tkinci Matbuat kon

feransı reisi - Atina 

Balkan Antantı ikinci matbuat kon 
feransı münasebetiyle gönderdiğiniz 
telgraftan çok mtıtehassis ol~:a.k. ha 
raretli teşekkürlerimin ikabulunil ve 
konferans azasına iblağını rica eder 
ve mes";n;.,,rl,. tam hir muvaffakıyet 
elde etmenizi temenni e"'" .. ;,..,. 

K. Atatlirk 

HARİCİYE VEKİLİMİZE 1Kt 
ZİYAFET 

Atina.. 18 (A.A.) - Anadolu Ajan 
smm huıusi muhabiri bildiriyor: 

HıL,..icive Vekili OT. Tevfi'lc Rüştü 

~e~grat, 18 (A.A.) - Pravda gaıe 
tesının Atinadan öğrendiğine göre, 
Ro~anya hariciye nazın Antonesko 
Atına dönüşUnde biric:aç gün Belgrat 
ta kalacaktır. 

Atina, 18 (A.A.) - Balkan An tan 
tı matbuat konferansı delegeleri bir 
t:nezzüh yapmak için Peloponez'e 
~~işlerdir. Yarın akşam Atinaya 
doneceklerdir. 

MATBUAT 
KONGRESiNiN 
BEŞ KARARI 

Atina, 18 (Huswd) - Balkan mat 
buat kongr~i gelecek sene Ankara.da 
toplanacaktır. Buradaki kongrede 
v il er en karar şunlarorr-

l - Balka.'1 Antantına dahil bulu. 
nan devletler gazetelerinin ne kendi-
1 • . 
erınden, ne de yabancı gazetelerden 

naklen biribirleri aleyhine neşriyatta 
bulunrnamalan. 

2 - Dört Balkan müttefiki devle. 
tin gazetelerine mahsus olmak Uzere 
Posta telgraf ve telefon Ucretlerinin 
tenkisi. 

3 - Rııdvo ile konferans1ar tertibi. 
4 - Türkiye Baş!nurııhhası Vt>~"t 

Tör'ün teklifi veçhile dört Balkan 
memleketi lisımlarile iki ayda bir 
mecin'l.la n~ri. 

5 - Balkan lan A \TUpaya tanıta
cak en güzel Her vaza.na mükafat ve. 
ri1mesi. 

Rady;o 
Bugün kü program 

lstanbul: 

Otıe neşriyatı: Saat. 12.30. pllk1' 
Turk musikisı; 12,50. Havadis; 13 .Mubt,. 
lif plik neşriyatı; 14. Son. 
Akşam nqriyau: Saat 17. Universitedıl! 

naklen inkılap dersleri: Recep Peker; ıı,sO 
Pllkla dans musikiıi; 19,30 Spor mu~ 
belcri: Eşref Şefik; 20. Vedia Rıı:a ve ar 
kada~ları tarafından Türk musikisi ve ııaıl' 
tarkıları ; 20,30. Omer Riza tarafmdan araV' 
ça ıöylev; 20,45. Cemal Kamil ve arkadar 
tarı tarafından Türk musikisi ve halk .. ,.. 
k?ları: Saat ayarı; 21 ,ıs .. Orkestra.: 2.~·~ 
Ajanı ve Borsa habcrlerı ve erte&\ gun 1 
programı; 22.30. Plikla sololar. ooer• ., 
operet parçaları; 23. Son. 

• • 
Günün program özü 

Sf>ııfonik konserler: 
21. Stokholm: Grevillus'un idaresinde ııtt"' 

foni; 22. Milano, Torino: Elmcndorfun ida" 
resinde ıeııfonik konser. 

Hafif konserlt-r: 
13.10. Bukreş: Eğlenceli plak muslklıi: 71

: 
Kolonya: Orkestra, piyano, sopran, kernas'; 
ı 7,30. Varııova: Halk musikisi: 18. Hülı:,.,.ı 
K11rıoıık orkeııtra (Ro~ntski idaresinde)· : 
Budapeşte: Opera orkestrası: 19 1.avı>''~ 
Büyük orkestra. sopran, tenor. piv~no < 
peralardan) ; 19,15. Moskı:ıva: Knrn" Jr':! 
ser. 19.35 Budapeşte : Çiğan musiki,.i: " .... 
Napoli: Karışık musiki: 20.1 (1 'Prag: 5~'· le'". lı.ılı orkestra: 20.45 Varşova: Orkf'str:ı, ti 
rinet. saksofon: 21.10. Lli.vnzig: Eğ1~rr .• 
çok karisik musiki: 22.10. Viyana: Kli"' 
musiki : 23.20 Stokholm • Amerkan mu•i'"" 
si: 23,40. Budımc!;te: Salon nr~estT"l!.!Iİ: 21" 
40. Vivana: Hafif ıı:ecc muıikisi. 

il 
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TAN
---, UZUN SÖZÜN 

KISASI 
}{ Baınn Evinin 
~ Kitabın ismi '· 

Baatığı Kitaplardan 
Müellifi 

40 Muvaffakıyet 
5 Q Propaganda 
7 S ' Çok Seri Kazanç 

Yolları 
7 S Kendini Tanır 

75 
75 

so 
so 

ıso 

75 
125 

mısın? 

Tali Sensin 

Müşküllerlt' Mü
cadele 

İdeal Büro 

Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 
Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı • 

Beş Mürebbi 

Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

Gasson · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Terkip ve mahiyetleri ve nerede 

l 
yapıldıkları meçhul olan adi krem ve 
pudraların gülünç reklamlarına ina
narak paranızı israf ve cildinizi tec
rübe tahta.sına çevirmeyiniz, yazık-
tır. Fransa, Almanya, İngiltere ve A. 
merikanm milyonlarca münevver hal 

ı kı ve cild meraklıları bugtin umumi -
~ yetle Veüs formül krem kullanıyori lar . .Mesamatı . kapatmadan cildinizi 

50 

besleyici bütün yeni unsurlar krem 
Venüs te rkibinde fazla.sile mevcuL 
tur. lyi biliniz ve inanınız ki dünya yü 
zünde Venüs kreminden da.ha iyi ve 
daha üstün bir krem yoktur ve keş
fedilmerniştir. En güzide Türk ve ec
nebi cild ve kimya mütehassısları Ve. 

rum nüs kreminin imt'i tesirini tnkdir ve 
hıtnE-t 1erini gizliycmemişlcrcl; .. 

Kılıcımı Sürüyo· Reşat Enis 

'l'optan alanlara o/o 25 iskonto yapılır. YENtiS Yaı!sız ı:iirı<lüı 
~~-•Iİlll•••••••••••••••••••R- ,, VE1'ns l'ağ'ı ~~c.e 

VENÜS Acı Rnılımı 

Emniyet Sandığı i'an~arı 

Taksitle Mülk Edinmek 
isteyenlere : 

~a. ~Uessesemiz peşin ufak bir tediye mukabilinde ıekiz seney'e 
ta dar taksitli gayrimenkul satışına karar vermiştir. Küçük bir 
~arrufla lstanbulun her semtinde her çeşit mülk edinmek fırsa-
~ vere:ek olan satış ilanlarımızı behemehal dikkatle okuyunuz. 

'1.ıı andıgm kiralık mallarının listesini görmek herkes için fay
~ır. (991) 

As. Müze Müdüriüğünden : 

KREMLERi 
tanınmış, cc1,ane, ırtiyat ve tuhafiye 

mağa.zala.rmda satılır. 

Kolayı ık-Şıklık 
He• •erde• enel kola11ıaı ., •• 

1•" ''or ,..eraiı.1111 B•r•"'ır. cnl•r 
lçlo yapılm•t ol•• bw ıutGr-U• 
lotle " a•re•ek 9ık•ıtı do te ... ıa . ,. 
"''' olwrlo• Hwtwtu loc~!• VO• 
IW4u• t eo .. lbGd 4011111• • • '" 
••41d ı..,.okotlo""• ~il• uı•ı1, .. 
hJ"'H 

Fırotı ı 7 il z Uradııt lllbanıt. 

Satı• ,.,, , •• " •• 1 •• 

ISTANBUL, 1t1oilı 
~~~~· . • TD1ıl'l-.n•r••••"IZ"ft6".1u. 

Mdoumııı ııyerot edl ıtlı ••1• 
13 Ho.IY tarifemizi lıtertnlı. 
P'lratlorım•ıdı bGyGk tonılllt. 

' -~ 

• /< 

~eri Müze Bayramın ikinci gününden itibaren açıktır. (986) 

istanbuJ Üçüncü ic.ra , 
~enıurluğundan ; 

CARPINTIYA "EVROL 
Emsalsiz ilaç~~r. Sinire, 
Hafakana tessurle bayı -
lanlara 20 damlası hayat 

verir. 

' İclalin ta f d 1 E · S d .. b" . · d tp
0
t . sar:ru un a o up mnıyet an ıgına ınncı erecede 

(3 ~ eklı bulunan ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 
c;QO) r 

leı· ıra kıymet takdir edilen Galatada Sultanbeyazıt mahal-

llı:dc kcmeraltı sokağında eski 54 yeni 78 No.lı bir tarafı Er

\>c hı dava vekili hane ve bahçesi ve hazan kolağası Salim ve Riki 

~acı Y <>rgi dükkan ve hane ve bahçesi ve bir tarafı merkuınan 
"'t b ve Hacı Y orgi hanesi ve bir tarafı An ton ya Banadez hane 

tl.Ctl-ti ahçcsi tarafı rabü KemeraltI caddesi ile mahdut cephesinde 

ci;: r Şepenkli iki kat kagir dük.kanın zemin katı: Zemini tahta 
"'cı· \>~ 1 ve arka kısmmda zemini çimento ve tonoz kemerli bir kıs1m 

c:ı~ tr: Birinci kat: Tahta bölme ile ayrılmış ve sokağa methali 

ltat hır oda ile üstü demir camekanlı aydınlık penceresi olan bir 
~·bundan başka arka kısımda tahta bölme ile ayrılmış bir asma 
~ ... ,:~rdır. Elektrik tesisatı vardır. Umum ~esahası 187 M2 dir. 
tibi a 1 Yukarda yazılı gayrimenkul tapudakı kaydında olduğu 
~f ıık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 5/~/937 tarihine mü
llıaa . azartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daırede birinci arttır-
°' t ıcra d"l l" k .. ıo ?s .• e ı ecektir. Arttırma bede ı ıymetı muharnmenenin 
~ltg· ını bulduğu takdırde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 
~takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere art
S~1 .~ 5 gün müddetle temdit edilerek 20/ 4/ 937 ta~ihine müsadif 
ti a tunu saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikin. 
% ;~k· a.rttrrınasmda arttırma bedeli kıymeti muhammcnenin 
~\'f~ı bulmadığı takdirde satış 2280 No.lı kanun ahkamına 
lsti)' geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 
"el' enı~rin kıymeti muhammenenin ro 7 ,5 nisbetinde pey akçesi 
~t~ lllılli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
l~Ua dı:~ Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak
tı1 v dıger alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
t~ıt e. ~Ususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbi
hiru~ ıle birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfın<la 
~l>ı.ı t~ .dairemize bildirmeleri laznndır. Aksi takdirde haklan 
~ &ıcılli ile sabit olınıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
tı ~kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel
l'~~lediYc rüsumu, dellaliye resmi ve Vakıf icaıresi bedeli müza
~)'c tn_ t:nzil olunur. 20 senelik Vakıf i~ar~si taviz bed~li müş
lihindeaı~ı~. Daha fazl~ malUm~t al~~~ ıstı~enler 15/ 3/ 937 ta
~la.Cıait n ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık bulundu
~tl arttırma şartnamesi ile 935/ 2842 No.h dosyaya müra
tıl\trı a lllezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekıe,.;. ilan 

llr. (971) 

l8tanbul Asliye Üc,;üncü Hukuk Da ı 
!resinden: Hasköy Piri Paşa mahalle
si Dere sokak 22 ::o. lı hanede mu
kim Reyne Karmona vekili avultat 
Yuda A!alof tarafından Hasköy Piri 
Mehmet Paşa mahallesi Dere sokak 
22 sayılı evde mukim Yuda Kar.mona 
aleyhine 936 - 614 No. ile açtığı bo
,anma davasından dolayı gıyaben ic
ra kılma.'1 muhakeme neticesinde: 

Müddeaaleyh Yudanın bila sebep 
mıuhik hanei zevciyeti terkeylediği ve 
mahkemece yapılan ihtarat ta seme. 
resiz kaldığından kanunu medeninin 
132, 138. 142 inci maddeleri mucibin
ce tarafların bo§anmalarma ~ ka
bahatli Yudanm bir sene müddetle e • 
lenmekten memnuiyetine ve keyfiye. 
tin ah,·ali şahsiyeler sicilline geçiril
mesine dair ı~-937 .tarihinde ve
rilen hükmü havi 937 - 134 sayılı 
ilin mUddeaaleyh Yudanm ikamet -
gahınm meçhul olmasına mebni hu. 
kuk usulü mahkemeleri kanunun 141 
inci maddesine tevfiı.tan ilanen tebliği 
tensip kılınmış ,.e bir ıı;ureti de mah
keme divanhanesine talik edilmiş ol
duğundan tarihi ilflndan itibaren (15) 

gün zarfında Yudanm temyizi dava 
ede-bileceği tebliğ makamına kaim ol. 
mak ürere ilan olunur. (30316) 

lLA~ 

Beyoğlunda lstiklil caddesinde E
mir Nevruz {eski Panayia) sokağın
da 18 numaralı mağazamdaki ecza 
deposunu tasfiye ederek mevcut ilaç. 
!arı ahere devrettiğimi ve Drogeri ile 
hiç bir ala.tcam ıkalmadığmı ilan ede

rim. 
Bfoyo~lunda İl"HklaJ r.add~inde E
mir Nenuz ~kaj~mda 18 No. da 

l:'ani VasUyadls. 

'7,AYİ: Döyçe Levante Linyeye ait 
Milos vapurunun 61 inci seferinin ha 
mulesindcn 1019-1020 numaralı 2 

sandığın ordinosu ve 1013- 1018 ile 
1021 numaralı 7 sandık için diğer bir 
ordino kaybolmuştur. Yenilerini ala.. 
cağımdan kıymetsiz oldukları ilan o-

, lunur. 

iZ E PL 1 N 
L0.1u>u.;. . 

rbe Lttdıng Fınııncıal .lournal "ıth t hP l~ıuı:•'!'' l°ırl'ulııtı on of &ılJ 
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71, Colem&ll ltnet, Loııdoıı, l'l.C.2. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

ıv•~zunu A11nacaKtır . mtıhan.a Lıse 
Liselerin 1934 - 1936 mezunlarından imtihan ile yinn! beş me

mur alınacaktır. 
imtihan 5/ 3/ 1937 Cuma günü saat 9.30 da yapılacaktır. Mat. 

bu izahnamenin Ankarada Umumi Müdürlükt'en ve İstanbulda 
S~er Bank Şubesinden istenilmesi. (982) 

- --

Balonunda bile ~1ercedes-Benz Di

zel motörü çalışmaktadır. Kamyon, 

binek emrinize hazır. Emrediniz, taf. 

siliı.t verelim. Taksim Bahçesi karşıaı 

No. 25, Telgraf: Dizel - İstanbul. -- ŞARK 1SPEXÇ1\'ARİ 

LlillUUAfLAı.1 

Türk Anonım Şırketi 

-

Şirkeı:.ıuuzın esas nıuKd.ve.ıenamMi 
f>v ı;ıcı ıuauue&ı 1uuc1bıuce seneuk &1• 

!aue içLıuıa.ı ·n ~1art Hl::S7 L.umarteai 
gunu saat 11 de Şirketin merkezi o
.an Sırkecı Dcnrn·kapı 10 numaralı 
Laboratuarda yapılacağından, esaa 
roukavelenamesının 61 ıncı maddesi. 
ne tevfikan liı.akal 10 hisseye sahip 
olanJann bizzat gelmeleri veya vekil 
gondermelerı iliı.n olunur. 

Ruınaınei ttüıakcrat 
ı ı 1936 senesı idare mcchsı ve mu 

rakıp raporları okunarak müwere 
ve karara bağlanması. 

2) 1936 senesi 31 Birincik8.nun ta,. 

rihinde ka.tedilen senelik hesapların 
(Bil!nı;o. klr ve zarar ve mevcudat 
heeapları) tasdiki ile idare meclisinin 

ibrası. 
3> Bilançoda.ki kann ihtiyata tah· 

l!IİS edilmesi. 
4) 1937 aeneei için mura:kıp ~il. 

mesi v~ buna verilecek Ucretin tayini. 
5) İdare meclisine verilecek hakkı 

huzur ücretin tayini hususunda idare 
meclisine salahiyet verilmesi. 

61 ldare meclisi azalarına Şirltetle 
ticari mua.melede bulunmalarına s~ 
18.hiyet verilmesi. 

Esas mukınrPlPnı1mPııintn ".. • 
, ,.. • '"1• 

mek arzusunda bulunan hisse ..... 
l!lahip olduktan hisse sencdatını veya 
bunun mUsbit V'!saikini içtima gü
ntinden bir hafta evvel ,irkete tevdi 
ederek birer duhuliye kartı almaları 
lb.mıdır. 

iDARE MECUSi 
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iN MA REKORUNU KIRAN - -

kullanmaktır. 

RAD 

Güzel Yüz 

Güzeı Diş 
için ilk ve en 
esaslı tart ta 

RADYOLIN 

OLiN 
Mikroplan o/o 100 öldürür, difleri fırçanın giremediği yerlere 

adar nüfuz ederek temizler, parlatır, dit etlerini 
besler ve hastalanmalarına mani olur. 

EN MÜKEMMEL, EN HOŞ 
EN iKTISADi 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Muhammen İlkte- lhale günü İhale 

KENAN 

•---Doktor 

NiŞANYAN 
Hastalannı her gün akşama ka
dar Beyoğlu, Tokatliyan oteli ya
nında Mekteb sokak 35 numaralı 
nuayenehanesinde tedavi eder.• 

ZA l'İ !\IUKA VELENAllE 

25-10---925 tarihinde hali tasfi
yede Türkiye milli Sigorta Şirketin

den almış olduğum 888 numaralı ha. 

ya.t sigorta muka velenamemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan hükmü ol

madığını ilan ederim. 
Basiret Han: CELAL ERGUN 

bedeli minat saati------------
Muhabere Şubesi için 
2 O kalem telgraf ve 
telefon aleti. 2414 182 26/ 2/937 14 
2 kalem ,, ,, ,, 4828 363 ,, ,, 14,30 

• 

13 ,, " " " 2556 192 " " 15 
Mektebimiz muhabere şubesi için lüzumu olan bazı 

aletler ayrı ayrı üç şartname ile açık eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen bedellerile ilk teminatları ve eksiltme 
gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. Eksiltmeleri 
Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi içindeki Ko· 
misyonda yapılacaktır. lstiyenlerin şartnameleri gör -
mek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin de belli gün 
ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur. "3860,, 

,, 
UMED. BANK.·VEl2Li·MALLAA.·PATA 

il Bütün Bayramlıklarınızı il 

izmit Be~ediyes·nden = 

Mall rı· 
alırsanız 

~ Pazarlarından 
kArlı çıkarsınız 

İzmit Kağıt fabrikasından şehir tenviratı için alınacak elektrik 
ceryanına muktezi tesis malzemesi 2490 sayılı kanunun hüküm
lerine tevfikan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de 
ihale için mukarrer günde istekli olmadığından 45 gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ihale; 23 Mart 193 7 tarihine rastlıyan Salt günü saat 15 de 
, İzmit Belediye Encümeninde yapılacaktır. Kapalı zarflar kanu
nunela gösterilen şekilde tanzim edilerek ihaleden bir saat evvel 
Belediyeye tevdi edilmiş olması lazımdır. 

M uhaınmen bedel ( 11000) Türk lirası olup muvakkat teminat 
(825) liradır. Alınacak malzemenin cinsi ile miktarında değişik
lik olmadığı, ancak şartnamenin dördüncü maddesindeki teslim 
müddeti ihaleden itibaren iki ay olduğu ilan olunur. (833) 

P. T. T. lstanbul Vilayet 
Müdürlüğünden: 

ıtrıyat fabrikası 
lstanbul Eminönü depolarından ahnız. 

Muhtelif zarif titelerde sabit kokulu limon çiçeği kolonya
ları ve losyonları. 

Güzellik, beyazlık ve gençlik veren yağsız gündüz ve yağlı 
gece Necip Bey kremleri ve acıbadem kremi. 

Krem köpüğünden yapılmıt cildi bozmıyan aır olan Necip 
Bey pudraları cilde tazelik, güzellik verir. 
Necip Bey yağsız, yağlı ve likid briyantinleri. 

1 - Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatırası olarak sür- Necip Bey tırnak cilaları, dudak rujları, yanak rujları, 
sarj ettirilen posta pulları seri halinde bütün posta merkezleri- esansları, tuvalet sabunları, kirpik tuvaleti, kehlibar ıürme· 

leri, ve dif macunları, bilcümle tuvalet malzemeleri yerli ve 
mizce satışa çıkarılmıştır. Avrupa malları mağazamızda satılır. 

2 - Her seri altı puldan mürekkep olup bedeli 95 kuruş olan 1 
bu pullar münhasrr~ seri halinde satılı~ Seri harici yalnu 6 ku- ~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ruşluk pul satılır. ._ ____ ••----------------~ 

Sayın halka ilan olunur. (839) 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llCinı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş İstanbulda Bahçeköyde Orman 

Fakültesinde yaptmlacak çalışma binasıdır. 
Keşif bedeli 130.000 liradır. 
2 - Eksiltme 4/ 3/ 1937 tarihinde Perşembe günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komis
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (650) ku
ruş bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alına
bilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 77 50 liralık muvak
kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesikasını haiz olması ve 100.000 liralık bir işi yaP.mış bulunması 
ve kendisi mühendis veya mimar olmadığı takdirde işin fenni 
mes'uliyetini alacak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetince 
istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması lazımdır. isteklile
rin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi 
ınuktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (875) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir· 
5. ci keşide l l/Mart/ 937 dedir. 

Buyük ikramiye 
50.0 O Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lir~hk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.oOO) hra-

llk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 günü aks~ma kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarıhten sonra 
bilet üzerindeki hakkı ıak rt olur ..• 

KANZUK Saç Boyaları 

JUV ANIIN J:~~ 
. " 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinai vardır. Ter ve 
Yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve -
ren 
sıhhi 

Beyoğlu - lstanbul , ........................................ ~ --
istanbul Liman işletme 
idaresinden ; 
1 - İdaremizin Galatadaki, Rıhtım, Panaroma, Orta, Mariti~ 

hanları yıktırılacak ve ankazı da satılacaktır. 
2 - Teminatı (1000) lira olan bu işin pazarlığı 26 Şubat Cıl' 

ma günü saat 10 da Şefler Encümeninde icta edilecektir. . 
3 - Her türlü izahat için Galata Haydar hanında fen ser"isl 

Şefliğine müracaat olunması. (891) 

..... TÜRKiYE 

Şeker Fabrikaları 
ANONiM SlRKETlNDEN: 

1937 ıeneıinde kullanılmak üzere Fabrikalarımıza lazım oları 
şeker ıandıkları için kereste alınacaktır. Kapalı zarf uıulile 
ihalesi 5 Mart 1937 Cuma günü saat 10 da lstanbulda Bahçe· 
kapıda Tat Handaki teker bürosunda yapılacaktır. 

isteklilere· şartname parasız verilir. Yirmi bet bin sandık 
veya dört yüz metreye kadar kereste vermeğe talip olanların 
~eklifleri de nazarı itibare alınacaktır. 

~---~-=-~-==;.........~-=--~~~=--=-..:..:___;;;-=-=..:.~~~----------::::::-ı 
Sahibi: Ahmet Emin YA.l.JUAN. Um unü neşnyatı idare eden: S. sll.l.J~ 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilr1t Limitet Şirketi. Basıldığı yer TA..~ matbıt~ 


