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Rüştü Arasla Ciano, dün 
• iki görüşme yaptılar 

1 ürkiye ltalya 

iki memleket arasında 
ihtiliflı mesele· yoktur 
-

Verimli 
Askeri 
Masraf 

Ahmet Emin YALMAN 

G elecek bütçemizde otuz, o
. tuz bet milyon lira kadar 

Lır artnıa olacağım Ankara mu· 
lıabirinıiz bildiriyor. Artmanın 
aelir kıınıında yeni verıi yok
tur. Bazı verıilerimizde halk 
lehine az, çok -tadiller bile ola
cakbr. Fazla gelirin kaynağı, 
lllevcut Vergi ve reıimlerin ıene
~en seneye daha çok verim ge
tırnıeıinden ibarettir. 

Gelır fazlamız iki esuh maksat 
• • Al. AW+'+i'Cl.l 

. ınuzdald m\lcadeleyi, su ~ 
.. unı ve yeni makine teşkilatı n.yesin 
de daha yüksek bir sevıyeye çıkar
mak v b' 

ı HAVASA GÖRE: 
Balkan 

hakkında itimad aver 
olmıyan hareketini tadil 
etmesi lazımgeliyormuşl 

İtalyanın paktı 

Milano, 3 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi-
rıyor: 

Hariciye Vekili Dr. Aras, bu sabah saat 10,30 da Kont Ciya
no ile vilayet konağında görüşmüştür. 

Öğleyin Kont Ciyano vekilimizin şerefine 7 5 kişilik bir ziya
fet vermiştir. öğleden sonra Hariciye Vekilimiz meçhul askere 
bir çelenk koymuştur. 

İki Hariciye Nazırı saat on yedide 
tekrar buluşarak bir teblij neFetmiş 
'ferdir. "'Saat ·on mık bal bl!lecnye-aal 

Ilı~"'""'""' 

~ Resmi ~ 
: Tebliğ ~ 
- Milano, 3 (A.A.) - Ana • ~ 
Ilı dolu Ajansının hususi muha- ' 
- biri bildiriyorı -
Ilı Or. Arasla Kont Ciyano ara ~ . 
- sında yapılan görüş.ın~ler~en -~ 
- sonra şu tebliğ neşredılmış - ~ 
Ilı tir: ~ 
- ltalya Hariciye Nazırı Ek • ~ 
~ selans Kont Ciyano ve Türki ~ 

' ye Hariciye Vekili EkselA..~s -
'Dr. Tevfik Rüştü Aras bugun ~ 
~ Milanoda mülaki olmu,ıar ve ~ 
- geniş bir fikir teatisi esnasın t 
~ da. 30 mayıs 1928 tari~li. lt~I- i 
~ yan • Türk muahedesı zıhnı • 
' yeti dahilinde, iki bakan, iki 
' memleketi alakadar eden ~ 
~ muhtelif meselelerle uınunıi -
- mahiyetteki meseleleri ve bil -
Ilı hassa Boğazlar rejimi hakkın -
~ daki Montrö muahedenamesi ~ 
~ve iki memleketin şarki Akde- -
~ nizdaki müstakbel vaziyetleri t 
Ilı ile alakadar nıeseleleri tetkik -
~ eyl,mişlerdir. ~ 
~ [Arkası 7 incide] ~ 
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Yunan hükumetinin açtığı münakasaya girerek Türle harp endüstrisine 
büyült bir ıafer kaıandlfan Zümreıac/e f irmastntn l<araağas fabrika11 

Harv Sanaqiimizin 

Büyük Bir Zaferi 

Yunanistan bizden 
1,5 milyon lirahk 

bomba satın ahyo~ 
G. METAKSAS DiYOR Ki: 

"Bombaların iyiliğine Olduğu 
Bizim Tarafımızdan Türkiyeye, 

Kadar, Ne 
Ne de Tür· 

kiye Tarafından Bize Karşı Kullandmıya-
cağına da itimadımız Yardır ... 

e ır de yurdu korumıya •it 
teçhizatımızı çoğaltmak ... 
b' Bugtin son nevi masraf Uzerinde 
ıraz durmak istiyoruz. Memleket i• 

resinde Dr. Aras şerefine bir kabul 
resmi yapılmıştır. Bu ak,am opera
da yine hariciye vekilimiz şerefine 
bir gala silvaresı verilecektir. 

Hariciye vekilimiz yarın sa.hah Mi
lanoyu terkedecektir. Mülakatlar çok 
samimi olmuştur. Halk her tarafta 
vekilimizi büyük tezahüratla karşılı 
yordu. 

Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) - Bugün "Tan,, okuyucu
larına Türk harp endüstrisinin bir zafer haberini veriyorua. 
Dost ve müttefik Yunan hükumetinin bomba mübayaa etmek ü
zere açağı tntcmasyonat nudıiyetteıa münakasaya harp sanayii 
tekemmül etmiş bir çok memleketler arasında bir Türk firmam 
da iştirak etmiftir, bu firma istanbulda Karaağaçta harp ve de
mir endüstrisi fabrikalan sahibi, Zümre Zade Şakir fmnasıdır. 

gönderdi Atinada bizzat Başvekil Gene. 
VAPILAN TECROBELER 

Yeni Japon 
kabinesi 

le · · ., rını ecnebilerle mUnaka9a ederken, 
~keri masrafın, umumi bütçemiz 1-
çı~de çok yüksek bir nisbet tuttuğu 
daima ileri sürülür. 

Bütçe çerçevesi 

iLK CöROŞME iKi SAAT SORDO 
Milano, 3 (A.A.) - Ciyano • Rilş

tU Aras arasındaki ilk görüşme iki 
saat sürmüştür. Hükumet dairesinde 
vuku bulan bu görüşme iki Nazır ara 
sında yalnız Türkiyenin Roma büyük 
elçisi Hüseyin Ragıp hazır olduğu 
halde cereyan etmiş, İtalyan eksper
leri Ginobuti ve Vitetti iştirak etme 
mişlerdir. 

Adana, 4 (Tan muhabirinden) _ ral Metaksasın da bulunduğu 
İskenderun anlaşmasına bağlı mü- tecrübelerde Türk bombalarının 
zakerelerde bulunmak ve Suriye hu - en çok tahrip kabiliyetini haiz ol 
kukunu müdafaa etmek md<sadiyle duğu görülmüştür. Londra, 3 (TANl - Japonyada 
Suriye hükumetinin teşkil ettiği, Ce. Oradaki tecrübelerde de Türk yeni hUkume programını hazırlamak 
mil Müradem, Sadullah Caberiden bombalan bütün nümuneler arasında için mütemadiyen toplanmaktadır. 
Necipten, müteşekkil heyet, bugünkü narp bakımından istenen ve aranan Hayaşi kabinesi, bütçeyi yeniden ya 
Cenup '?kspresiyle Cenevreye git- müsbet ve mUtt>.kS.ınil vasıflan topla.. pacak ve selefi Hirota tarafından ha 
mek tizere şehrimiı.den geçmiştir ·• mış bir tip olarak görülmüştür. zırlanan kanunlar yerine yeni kanun 
Türkiye - Fransa dostluğu haltltmda Bu itibarla Yunanistan hükumeti, lar tevdi edecektir. 

Dolbo~un sözleri Türkiyedcn 1,5 milyon Türk lirası Gazeteler, yeni hükumeti de 
Paris, 3 (A.A.) - Mebusan mecli- [Arkası 7 incide] derece soğuk karşılamaktadır. 

H akikat hiç te öyle değildir. Nil 
betin ilk bakışta yilksek zan

lledllmesinin birkaç sebebi vardır. 
&tr defa memleketimizde ilk mektep 
lnasra:rue yol masrafının büyük bir 
~ını hususi bütçelerdedir. Bu va -
2ifeler için muhtelif vilayetlerin sar
fettiği para milli bütçe ile yekfuı e • 
dilirse askeri nwırafın umumi mas
l'at içindeki nisbeti derlıal düşer. 

ltalya Hariciye Naım Kont Ciyano 
Saat 17 de ikinci bir mülakat yapı

[Arkası 7 incide l 
~haric~eencüm~ininbugün~J~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
den sonra akdettiği içtimadan sonra 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: Meclis, dün iki idam 

karar1nı tasdik etti 
Sonra memleketin iktisadi inkişa

f 1 için devlet sermayedarlığı sistemi 
kabul edilmiş olmakla beraber tatbi
katta yarı ticari müesseseler kur • 
~ak yoluna gidilmiştir. Hükftmetin 
Üttiaadi inkişaflar hazırlamak için bu 
Yollardan earfettiği para, bütçemizde 
biç görUnmez. Devlete ait olan bu 
lerınaye hareketini de bütçe çerçe • 
\Peai içinde yekun edecek olursak as
keri masrafın umumi milli masraf 
içindeki nisbeti bir kat daha azalır. 

Askeri masraf hakkında böyle mü 
!laka.şaıara ihtiyaç duyulmasının se-
bebi şudur: Umumi bir ölçü ile aske-
11 ınasrafa menfi bir nevi murat gö
&Ue bakılıyor ve verimli addedilmi • 
l'or. 

Biıdelc.i vaıiyet 

Fakat acaba Türkiyenin ukeri 
korunma masrafına böyle bir 

Cöıle bakmak doğru olur mu? 
Dünya yüzünde b\ıgün uayif ve 

eınniyet yoktur. Her müdafaasız top 
l'a.k &ilnün birinde istilaya maruz ka
labu· ır. 

Fransanın Şark 
ordulan kumandanı 

Şama. gitti 
Gener~I Hudsinger, Suriye 

ordusunu tensik edecek 

lia.rice karşI emniyet u.hibi ol
lrıak için bir millette mutlaka harici 
tecavtızden korunma kudreti bulun -
lllahdır. Sillhla varlığını müdafaa e
debilecek bir seviye ve mevkie vardı· 
tını harice kabul ve tasdik ettirebi!· 
lrıelidir. Bir millet ancak ondan 10nra -. 
•Ulhün ve istikrarın devamına em ·} { 
alyet edebilir ve istikbal için devamlı~ 

General Hudsinger, dün sabali ;~nda len 
cini karıılaya nlarlo herfiher 

[Arkası 7 incide] l • 
• 

[Y.azmı 7 ipci. sayf ad&l 

Hariciye nazın, vaziyet hakkında 
geniş izahat vermiş ve Eden ve Blu
mun nutuklan ile ali.kadar olarak 
Hitlerin nutuklannı tahlil eylemiştir 

Milletler Cemiyeti Konseyinin son 
toplantısı hakkında izahat veren na • 
zır, Danzig meselesinin anasırını ha
tırlatmış ve İskenderun sancağının 
tabi olacağı rejim hakkında Türkiye 
ile yapılan anlaşmanın esaslarını an
latmıştır. 
Nazır, bu meselenin halledilmesi 

keyfiyetinin Türk • Fransız dostlu
ğunu sıkılaştırdığını bildirmiş ve Ce
nevı-enin uzlaştırma usullerinin fay
dalarını tebarüz ettirmiştir. 

lngiltereye Harp 
Gemisi ısmarlamadık 

Londra ,3 (A.A) - Röyter bildirı 
yor: 

Avam Kamarasında, Sir Samvel 
Hor bir suale cevaben aşağıdaki be 
yanatta bu?unmuştur: 

.. _ Halen Türk hUkümeti hesabı 

na lngilterede hiç bir harp gemisi in 
§8. edilmekte değildirı Böyle gemiler 
hakkında son zamanlarda Ingiltere 
den malümat talep edildiğini de bil 
ıniyorum. Fakat, Türkiyenin ihtiyaç 
larmm bizim kendi ihtiyaçlarımızı 

ltlzumsuz yere sJ)Qntıya koymaması 
şartile1 böyle. ~tlarm ~rede 
yapılmuı l~ Wiu~re lilkftmeti. 
mutat kol~~rmelde bil 
hasıia menmiıtr~ hi.ssedecekfir. 

Göçmenler için getirilecek 
keresteler bütün resimlerden 

muaf tutulacaktır 
Ankara, (TAN Muhabirin

den) - Meclis, bugün Refet Ca
mtezin Başkanlığında toplandı. 
Kocaeli Meb'usluğuna seçilen tb 
rahim Dıblarun seçim mazbata
sı kabul edilerek tahlifi yapıldık
tan sonra kansını öldüren Gire • 
sunun Bayrambey köyünden 
Durmuş oğlu Kadirle arkadaşını 
öldüren Bartının Sarmaşık kö • 
yünden Mustafa oğlu Asnnm ö
lüm cezalarına çarptınlmalan 
hakkındaki mazbatalar okundu. 

Adliye encümeni mazbatala • 
rında cezalarm değittirilmesini 

müstelzim s~"ı.'IÖrmediğinden 
kararın infaıt dlieıine gidilmesi 
icap ettiğini ~du. Mazba • 
talar kabul edildi. 

{Arkuı 7 inekte] 

Göçmen i;fer: münorehetife t/111 
mecliste bey, ıafta 611/unon Stlıhiya 

~ekili R. s,,.,Jor., 
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. Cf:. N u P Sıhhiye vekaleti, çöp der-'I 
·~.~JI!_f{l_fIJ~- dinin neşekilde halledile-

iTFAİYE 

ATEŞiN 

GENlŞLE. 

Otobüsler 
işten 

menediliyor No. z; Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Maşlah v~ Akelle A
ra·p kıy af etine girdim 
Şimefi bir arkadaşla beraber 

Suriye fopraklar,ndayız 
Nusaybinde Havuzbaşı denilen bir 

yerde büyük bir çınarın altında otu
ruyoruz. .Muhatabım izahatına de • 
vam ediyor: 

- İşte diyor, şu bostanı görüyor 
musunuz? Onun yarısı bizde, yausı 
Suriyededir. Daha uzağa ne gidiyor
sunuz. Dikkat edin: Şurada bir inek 
otluyor. Ön ayakları bizim toprakta 
arka ayakları Suriyede .. 

Güldüm: 
- Desene, dedim, o bile kaçakçı

lık yapıyor. Bizden otluyor, gübresi
ni Suriyeye bırakıyor .. 

Fakat alayı fılan bir tarafa bırak
malı. Karşı tarafa geçmek arzusu 
içimi kavuruyor .. 

-:- Kuzum kardeşim, diyorum, ne 
yap yap beni Kamışlıya geçir .. 

O cevap veriyor: 
- Geçirmesine geçiririm. Gayet 

kolay. Kimse bir şey demez. Fakat 
eenin Ustün ba.,ın pek düzgün. Biraz varsa sorun bana söyliyeyim ... 
palaspare olsan dünyada farkına var Biz, hem geri dönüyor, hem de 
mazlar .. İstersen bir maşlah tedarik 1 konuşuyorduk. 
edelim, üstünü başını değiştir. Bir Arkadaşım izahat veriyordu: 
bakalım.. - Şu sağda gördüğün bina kış-

Oradan temizce bir maşlah bir A- ladır. Orada bir tabur asker vardır. 
rap akeli buldular. Ayaklarıma bir Bu a!kerler Fransız binbaşısı Ber
merkup geçirdiler. Ben güzelce bir jis'in idaresindedir. Onlar tabura 
Arap kıyafetine girdim. Aynaya bak Kompana derler. Bir de Fransa ıs
tığım zaman kendi kendimı tanıya • tihbarat zabiti mtilazımı evvel var
mamıştım. Bereket versin sakalım dır. Bunun emrinde bir telsiz mev-
da iki üç günlilktti. cuttur. 

- Hadi, dediler. Ve yürUmlye baş Şu onun :;ağında gördüğüniiz kır-
la.dık .. mızı bina tuğla fabrikasıdır. İşte o 

Bu İstanbul çocuğu mükemmel bir binanın arkasından telsiz istasyonu-
Arap bedevisi haline gelmişti... nu görUyorsunuz. Kasabııda bir sine 

Etraftan : ma bir de tiyatro vardır. Evlerin ek· 

- Vallahi hiç farkedilmiyor, 
diler. 

de- serisi kcrpic;, fakat badanalıdır. Dük 
kanlar betondur. Bütün evlerin içe
risine su taksim edilmiştir ... Artezi
yen kuyuları vardır. Hududu geçtik. Ve yanımdaki Pa

eavanlı zatla beraber Suriye toprak· 
lanna girdik.. İçimde zerre kadar 
endişe yoktu. Farkedilmiycceğimden 
emindim. Fakat birdenbire aklıma 
bir nokta takıldı: 
"- Bizim Nusaybine geldiğimiz 

burada derhal şayi oldu. Yanımda 
kaçak istihbaratile alakadar mühim 
bir zat vardı. Onu burada tanıyanlar 
çok. Biz yemek yiyene kadar, bu 
zatla beraber bir yabancının Nusay· 
bine geldiği muhakkak şayi olmuş 
ve hatta belki de karşıda Kamışlıd~ 
ki kaçakçılar bundan haberdar edil· 
miştir. Bu vaziyet dahilinde işimiz 
müşkülleşebilir. Bizi belki yakalar
lar ve isticvap ederler.Çünkü elbi5e· 
lerim Arap elbise!i ise de, çehrem 
hiç te \a.nunadıklan bir çehre ... 

Bu düşüncemi yol arkada~uma aç
tım. O derhal meselenin bütün vaha· 
metini idrak etti: 

- EYet, dedi, doğru. Arapça da 
bilmiyonunuz ! Arap kıyafetindeki 
bir adama Arapça hitap eeerler!e ve 
o da cevap veremezse eonra ne olur? 

- Dönelim ... 
- Dönelim!.. Mademki hududu 

baştan aşağı dolaşacak!mız, başka 
bir tarafta belki daha kolaylıkla 
ka~ıya geçebilirıııinlz. 

Hem şehri dışından adam ıı.kılh 
görUyoraunuz. !çine girip ne yapa
ea.ksmız; ? tstediğlıılı: bir malumat 

O mütemadiyen anlatıyor ben hem 
dinliyor, hem de Kamışlıya gitmek 
için yeni imkanlar düşünüyoraum. 

- Peki dedim. Nusaybinde doktor 
var mı? .. 

- Hayır ..• 
- Kamışlıda ... 
- Evet!.. 
- Mesela ben tedavi edilmek üze-

re karşıya ~ecmek i5tersem olmaz 
mı? 

- Olur. 
- O halde Arap kıyafetine girmi-

ye ne hacet? Derhal kapıya gider 
Fransız kumandanın:;. müracıutt e<le
rim. "Dişlerimi tedavi ettireceğim 

müeaade buyurur musunuz?,, derim, 
bu iş te hal olur, gider. 

- Evet. bu mümkündür. Binbaşı 
Berji!'!in bu isteğini reddetmiyere-
ğini r.annediyorum. 

- Fakat ya şüphelenirlerse?... 
- İlahi efendim, gazeteciyim de· 

mezsiniz ya. Mesela ilk tedrisat mü
fettişiyim, geldim burada hastalan -
dım dersiniz ... 
Arkadaşım birdenbire durakladı. 

Kafasını kaşıdı. Ve sonra dedi ki: 
- Olmaz .. Bu da olmaz .. 
- Şüphelenirler mi, diye korku-

yorsun? 
- Hayır, ,üphelendikleri bir şey 

değil; çünkü ~üphelenseler nihayet 

ceğini bel~diyeden sordu :, 
Şimdiden ı 

AEMESt lÇU 

,ÇALIŞIYOR 

Tedbirler 
Alınacak 

Aldığımız malümata göre, Sıhhiye 
Vekaleli İstanbul belediye bütçesinin 
görüşüldüğü şu sıralarda İstanbul 
valisi .Muhiddin Üstündağm bazı hu
suslarda nazan dikkatini celbetmiştir. 

Bunların en başında çöp meselesi 
vardır . 

Sıhhiye Vekaleti, tstanbula yazın 
üç ayını haram eden karasineık tay • 
fasiyle nıiicac!ele i<~in İstanbul bele • 
diyesinin hala bir karar almamış ol • 
masını doğru bulmamış ve bazı tav • 
siyelerde ll'Ulunmuştur . Kıhrif Fabrikasında Yangın 

D ün öğleden evvel, Büyükdere 
kibrit fabrikasında mühim 

bir yangın olmuş, fabrika. tamamen 
yanma tehlikesi geçirmiştir. 

verilmiş, lstinye deniz grubu da ay. 
rıca yardıma koşmuştur. Alınan sı

kı tertibat sayesinde ateş fazla geniş 
lenıeden söndürülmüştür. 

Bu arada ya A vrupada oldu~ g-ibi 
çöplerin kimyevi tahlilden geçirildik
ten sonra işe yarar kısımlarının ayırt 
edilmesi. yahut hususi bir fırın yap · 
trrılması için şimdıden tedbir alın 
mar:;ı bildirilrııiştir . 

• Henüz anlaşılaınıyan bir sebep yü- Yangının sebebi henüz kat'i olarak 
tesbit edilmemiştir. Fabrika müdürü 
Saitle Muavini Fevzinin mallınıatla
rına nıüracaat edilmiş, Ali adında bir 
hamal sorgu altına alınmıştır. Diğer 
taraftan müddeiumumilik te tahki
kata el k.oynıuştur. 

Belediye, bu ta \·~ivelerden hangi • 

1 sini tercih ve tatbik cdı><'e~ini veka
lete bildireceği için şimdiden istişare
lere başlamıştrr. 

Çöpler yine denize mi dökülecek? 
Şimdi vaziyet şudur: Son tecrübe 

devresi makine ve temizlik i~leri mü
dürlüklerinin birleştirilmesinden iyi 
neticeler alınmadığını göstermiştir. 

Muhiddin Ustündağ. temizlik işleri 
müdürlüğünü doğru.dan doğruya fen 
işlerine bağlamağa karar vetmiştir. 

Yalnız, Fen müdürlüğü Vekaletçe gös 
terilen tedbirler tatbik edilinceye ka 

1 dar çöplerin denize dökülmesıni ileı· i 
sürmüştür. Fakat, çöplerin denize 
dökülmesi hiçbir suretle muvafık gö
rUlmediği için kat'i karar henüz \'e
rilmiş değildir. 

San'at Mekteb! Mezunları 

Verilen karara göre 935. 936 ders 
yılında mezun olanlardan itibar edil-
mek üzere San'at me:üepleri mezun. 
lannın orta mektep mezunu addedil • 
melcri kararlruştırılmıştır . 

Keyfiyet dün Maarif Müdürlüğün
den alakadar mekteplere bildirilmiş . 
tir • ---

Sovyel Sefiri Gitti 

So.vyet sefiri Karahan dün Ödesa. 
ya hareket etmiştir . 

arkanıza bir adam takarlar. Sizin 
hakikaten doktora gidip gitmediğini· 

zi tetkik ederler. Ve nihayet yakala· 
yıp üzerinizi ararlar. Bir kağıt \'esa
ire bulamayınca da mesele yok! .... 

Fa\at ... 
- Fakat? ... 
- Eğer hastayım diye Kamışlıya 

giderseniz, orada tedavi edilmek mec 
buriyetindc kalırsınız ... 

Bu tarzda hitap tuhafıma gitmiş-

ti: 
- Ziyanı yok, dedim. Zaten ·~ bir 

dişim de ağrıyor. Hiç yalan söyleme 
miş oluruz. Bu vesile ile lstanbulda 
tedavi ettiremediğim dişime Kanııı;;· 
hda baktırmış olurum .. 

o güldü: 
- 'reda vi edilse iyi... 
- Yoksa mütehassıs mı yok? Ba-

kamazlar mı?. 
- Hayır, mütehas:>ıs var. Hem de.• 

zünden fabrikanın arka kısmında bu 
lunan depodaki 50 ton yanıcı madde 
birdenbire parlamış, ateş, az zaman 
içinde geııişliyerek bütün depoyu sar 
ınıştır.Anıbarın bir kısmında bulLtnan 
malzeme yanarken itfaiyeye haber 

Tarife komisyonu 
tramvay ücretlerini 

indirmiye karar verdi 
HAVAGAZi DE iNiYOR 

1:ramyay, Şirk~tinin bir ~artta11 itiQ.are.tı tatbik . edilecek olan 
yenı tarıfesı tesbıt edılmıştır. Yenı tarıfe ıle bırıncı mevkı araba-
ların birinci ve ikinci kıt'aları için şimdi alınmakta olan 6 kuruş 10 
para, 5 kuruş 30 paraya, diğer kıt'alar için· alman sekiz kuruş 30 
para, 7 kuruş 20 paraya ve ikinci mevkilerin ilk iki kıt'alannda alı
nan 3 kuruş 30 para, 3 kuruş 10 paraya, diğer kıt'alarda alınan 

6 kuruş 10 para da 5 kuruş 30 paraya indirilmiştir. 

Malfım olduğu üzere bu fiyat
larda bilet başına hükumetçe a
lınmakta olan 1 O para nakliye 
vergisile belediyece alınan kırk 

para müruriye resimleri de da
hildir. 

Yani bu fiyatlardan bilet başına el
lişer parası indirildikten sonra kalan 
birinci meYkide 4 kuruş 10 para ile 
ikinci mevkideki 2 kuruş ve 4 kuruş 
20 para şirkete aittir. 

Bundan başka ikinci mevkilerde, 
kıt'ası ne olursa olsun talebe V·J as • 
kerden alınan 2 kuruş 20 para da 2 
kuruşa indirilmiştir 

Yeni tarife tetkik ve tasdik edil • 
mek üzere bugün Nafıa Ve1{:ı.letine 

gönderilecektir . 
Bazı gazeteler elektrik fiy?tlarnım 

ucuzlaması ve İsviçre frangının düş • 
mesi yüzünden Tünel fiyatlarının da. 
indirileceğini yazmışlardır. Fakat bv 
haber do.~u değildir. 

Tünel bilet ücretlerinin tesbiti ve· 
kaletle şirket arasında kabul edilmiş 
ayrı bir formüle tabidir . 

Gaz şirketleri tarifesi 
Dolmabahçe ve Yeniköy gaz şir -

ketleri tarifesi tesbit edilrr.iş. şirkete 
tebliğ olunmuştur. Bir şubattan iti -
b:lren tatbik ed'lel!••k ol:ın b•ı ycnı ta
ri feycı ;;ört.. gaz U :: r<'ı ,eri bt:!her metr<' 
·.ıık ;;m 6 kuruş 2~ paradan 5 kurııc; 
37 par aya inciirilm ~tir 
Elektrik Jİrketinde kesirli hesaplar 

Romanya 
vapuru 

~enlerde kar fırtına,;ından Kil • 
yos civarında karaya oturan Roman. 
ya vapuru hala ku·tarılamannştır. 

Vapurun içiudeki ham•ılesi boşal • 
tıldığı halc'ıı anı'llrl.ır(l, makine ve 
kazan dairelerine sular dolrluğu için 
kurtarma işi güçlC'ı:;mi~ti-:-. Şimdi dal
grc;Iar vasıtasiyle yarnlö.r kapanmış 

ve suların boşaltılın.~~ma başlannuş
trr. 

Geminin bir kaç .(in sonra ylizdü
rüleceği zannedilmekte·lir. Vapur kur 
tulduktan su.ıra limanımızda tamir 
edilecektir • 

İktısat 
Fakültesi 
İstanbul Ünivetsitecıinde kurula:ı 

!ktısat Fakültt:si bugi.i.n açılaca!<tır. 
Bu münasebet!~ Hukuk Fakültt·si 

birinci sınıf ders salo1unda yapıla • 
ca~. olan ac;ıhş ı ~~cnind~ rektör pro • 
fesor Cemil Bilı;P:\n ve fakulte deka
nı profesör Ö'ller Celal Saracın nutuk 
lanndan sonra ~ll< derd profesör 
Kessler tarafından "Sosyal Siya.set,, 
mevzuu Üzerinde verilecektir. 
tir . 

Belediye, Resmi Vermek ft. 

temi yenleri Çalıftırmıyacak 

Otobüs sahipleri Kendilerinden a
~nası beledıytce kararlaştırılan 
yuzde on resmi vermek istemedikleri 
için belediye bu ~i kökünden hallet'· 
miye karar vermiştir. Bu karara gö. 
re, belediye yüzde on resmi almaktan 
ne vazgeçecek, ne de bu miktar üze· 
r~den yeniden pazarlığa girişecek • 
tır. 

Otobüs sahipleri bu iki gü~ zarfın 
da belediyeye müracaat edip ~ledi • 
yenin teklifini kayıtsız ve şartsız ka
bul ettiklerini bildirmezler ıe, derhal 
harekete geçecektir. Bu takdirde cu
martesi gününden itibaren emniyet 
6 ı~c~ ş~be müdürlüğü otobüs sahip • 
lennı bırer birer seyrüsefere ça.ğırıp 
kendilerini bir taahhütname imzala • 
mıya davet edecektir. Bu taahhütna. 
meyi imzalamıyan veya imzaladığı 
halde riayet etmiyen otobüs sahiple. 
rinin otobüs işletmeleri yasak edile • 
cektir. 

.. Taahhütnameyi imzalayanlar ~Y
suf erden yeni bilet alacaklar, fakat 
90 kuruşluk bileti ihtiva eden beher 
koçan için belediyeye 100 kuruş öde
yeceklerdir. Yani otobüsçüler 90 ku
ruşluk bilet için belediyeye vE:recek • 
leri bu on kuruşu cepleri.ııden ödeye • 
cekler, bilet ücretlerine bir zam yapa
mıyacaklardır , 

Otobüsçüler bu talebi kabul et • 
memekte yine israr ederlerse ve hep 
birden işi terketmiye kalkarlarıııa be. 
lediye buna mümanaat etmiyecektlr. 
Çünkü derhal ayni hatlarda otobüı 

işletmek talebinde bulunan pek çok 
kimseler vardır. Esasen belediye, ih. 
tiyata riayet için bu müracaatları 

tetkike bile başlamıştır . 
Belediye tarafından yapıla!1 bir he. 

Mfaa ıröre Mhı:imi7..dekl otobüsler bir 
yı a UOrt li,}' uu illu.ı"""~ . w .. r-·-· 
dırlar • 

Kaç kişi 
Yol parası 
Veriyor? 
yapılan bir istatistiğe gö1'! ş"hrt

mh.dc yul parasını nakden veren 117 
bin ve bPdenen ödeyen 8 biıı mükellef 
varılır. 

Bu 117 hin kişiden 7 40 bi 'l lira a. 
lmması lazımdır. ki, bunun 112 bİJI 
500 liraeı Nafıa Vekalet,ne ait hiss~ 
dir. Belediye son iki sene zarfında a.1-
clığı tedbirlerle 740 bin liranın nıühim 
bir kısmını tahsile muvaffak olmu.,. 
tur. Bu p:..ranın bu yıldan itıbareıı hiç 
bakaya kalmadan ve tamanıilc tahsl· 
li fçin yen! tedbirler alınmaktadır. 

LiMAN TARiFE 
KOMiSYONU 

Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç ida 
relerinin bilet ücretlerini tesbit ede
cek tarife komisyonu diln Merkea 
Ticaret Direktörlüğünde toplanmış • 
trr . 

Tarifelerin tesbiti için yapılan mil· 
zakereler çok hararetli olmuş bir kr • 
sım aza tenzilat yapılmasını, bazııın 

da tarifelerin eski şekillerde im7.asını 
istemişlerdir . 

Deniz müesseseleri tarifelerde şim
dilik bir deği.~iklil< yapılmaması te • 
mcnnisinde bulunmu~lardır. Komis • 
yon karar vermek üzere cuma günü 
toplanmıya karar verr!liş ve dağıl • 
mıştır. 

adamakıllı mütehassıs var. Fakat 
tehlikeli mütehassıstır bunlar. Ge
çenlerde burada Abdi Or ısminde bir 
adam hastalanmıştır. Kamışlıdaki 
doktorlardan Misbahi Zade Mumcı
yan isminde birisi tarafından tedavi 
olunuyordu, herif Abdi Ora bir şırın 
ga yaptı. AdamcağlZ iğneyi yedikten 
bir saat sonra öldü. 

O bunu söylediği zaman şehir me
zarlığının önüne gelmiştik. İğri büğ
rU mezar taşlan gözüme bir cadının 
dişleri gibi görUnUyordu. Taşların Ü· 
zeri sapsan kınalanmış ve güınrelen-

Elektrik Şirketi şimdiye kadnr 20 
paraya kadar olan kesri hesapları 
halk lehine tayyediyor, fakat 20 para 
ve 20 paradan yukarı olanları da 
halk aleyhine vahide c;ıkarıyordu. 

ITAI<Vi/.\jJ~HAVA] 

mıştı. Güne.'}in altında keskin gölge· 
leri toprağı parça parça yarıyordu ... 

Mumcıyan.. Şırınga ve ölüm ... E 
bediyen ziyarctsiz kalacak bir me
zarın içinde benim ölüm? ... 

Hiç diişünmeden cevap verdim: 
- Hadi arkadaş hızlı dönelim! .. 

Mtlvazenei umumiye kanununa da
hil resmi dairelerde tatbik edilen bu 
usulün imtiya7.lı şirketlerce de be • 
nimsenmesi doğru görülmemiştir. Be
lediye şirketler komiserliği tarafın • 
dan yapılan teşebbüs ü7.erine şirket 
bu usulden var.geçmeyi kabul etmiş • 
tir . 

Şubat birden itibaren ma<tarı ne 
olursa olsun bütün ke!irli hP.saplar 
halk lehine tayyolwıacaktır · 

C-------ı 4 Şubat 1937 
_PERŞEMBE 

Bugünkü Hava: KAPALI 

BugUn hava, ıureti umumiyetle kapalı 
r.okyuıu kısmen bulutlu olacaktır. Orta A· 
~adol~~~ Eııe mıntakasmda hafif bir ya
ııış g'>rulecektir. Ruıgar, ~imal istikametin
df'n mute<iil bir süratle esecektir. 

Dünkü Hava 
Dün hava tazyiki 768 milimetre, hararet 

e!l ç.ok. 7. en az 2 santigrat olarak kayde· 
dılmı şlır Rüzgar, şimal istikametinden !a· 
'ttt. 2 ldlometre suratle esmiştir. 

..... --~~~----~---~~~--2 inci ay Gün: 28 Kasım : 89 
1355 Hicr: 1352 Rum 

Zilkade: 22 22 Birincikiı..nuıı 
Güneş: 7,09 - Oğle 12,28 
!kindi: 15,11 - Akşam. 17,28 
Yatsı : 19,- - tmsak: ~.2~ 
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Dünya iktısadi vaziyeti 
buhrandan evvelki sevi-

A si kuvvatler Malagaya yeye varmak üzeredir 
Dünya ikniadi buhranı ı 932 senesinde en düşkün noktayı geçir 

taarruza hazır lanıvörlar :;~:~an::::::randan evvelki h~le varmak üze. 
-------------- uıııın, dünyanın iktıaadt vaziyeti 

Bir Italyan gönüllü kıt' ası 
Kadis' de karaya çıktı 

,.:ndra, 3 (TAN) - Bugün bpanyadan gelen haberlere göre, Uç tay· 
tel Royal Oak adını taşıyan tngilizzırhhsına üç bomba atmıştır. Tayya 
ka~Çok yüksekte oldukları için kolaylıkla teşhis edilememişlerdir. Fa -
Yareı tnbaiar İngiliz zırhlısına isabetetmemiştir. Anl&Jıldığına göre, tay • 
kan er lspanya htikumetine aittir. ve lngiliz zırhlısını asiler elindeki 
b~ry~ zırhlısı sanarak bombalan atmıştır. İngiltere mümessilleri 
dırlar.nuı tekerrür etmemesi için icap eden teşebbüslerde bulunmakta-

Siyaset alemi 1 
Londranm resmi mahafiline geldi

ği anlaşılan bir haıbere göre, İtalyan
lardan müteşekkil bir gönüllü kıtası 
daha (Kadis) e çıkmıştır. Yalnız, sa-

'1 yılan ve mUselli.h olup olmadıkları 
llırda Kapitüliayoolar henüz anlaşılmamış bulunuyor. 

1( tpitülbyonların ilgasını te - ASI KUVVETLER TAARRUZA 
taı, ftıin için Montröde bir konfe- HAZIRLANIYORLAR 
ltıttı topıamıya çalışan Mısır hüku- Asi kuvvetlerin karadan, denizden 
lan '• "1ıaırda kapitülasyon ıahibi o- ve havadan, Malagaya yeniden taar
b"'ı ct.vletlere yeni bir nota vermit ruz için hazırlandıkları anlatılıyor. 
kQ '-'n~yor. Bu notaya ıöre Mısır hü· Taarruzun başla1Jl1' olduğuna dair 
le rrıetı, buıün yabancı konsolosane- de haberler var. Asilerin deniz kuv -
d r tarafından ıorülmekte ol•n cınaı veUeri Alceziras'ta toplanmıştır. İki 
f •vaıarın muhtelit mahkemeler tara· Alman zırhlısının da buraya geldikle 

1 'hdan rliyetini istemekte ve muhte- ri bildirilmr- edir. Bunlar, Graf Fon 
ıt rrt&hkemeıerin 12 sene devam ede- Sper ile Koçindir. 

KUÇUK HARiCi 
HABERLER 

S of ya zabıtası, Şumnu • 
da bUyük bir· çinıene 

hırsız çetesi yakalamı§tır. 

Çetenin timdiye kadar 200 
soyıunculuk yaptıiı anlaşıl • 
mıştır. 

• • 

P ortland limanında bir 
deniz tayyaresi ate, al 

mı,, yanmıftır. Mürettebat 
kurtulmuftur. 

• • 

A rnavutluk parllmen • 
tosunun yeni seçi • 

minde 58 eski meb'us vazife. 
lerinde ipka edilmiştir. 

• • 

Y uıoslavyada Vakarel 
köy civarında Balkan 

yarımadasının'•" büyük rad
yo merkezi kurulmaktadır. 

• • 

V iyanada timdi ye kadar 
ıpor kazası yüzündtırı 

104 kayakçı ölmüftür. 
• • 

1 

O n ıündenberi Korfu • 
da bulunan lnıiliz fi

losu dün Maltaya hareket et. 
mi§'tir. :•k bir lrıtikal devrinden sonra kal • Madritten binlerce nüfus ayrıldığı 

~rdnıuını miinasip ıörmektedir. halde şehir hali. nüfus kesafetini mu 

1 ısır hUkCımeti muhtelit mahkeme • hafaza ediyor. Cephedeki nisbi sükfı- ------------
~;d tea~af ından tatbik edilecek yeni net. it~e iflerinin salahına yardım Su Mahsulleri 

nı ve cezai kanunlar çtkaracak etmııf ır. 
~. muhtelit mahkemelere müracaat OVlEDA BOMBARDIMAN 
•decek olan dava sahiplerinin bu ka- ALTINDA 
rıuı.lar dairffinde muhakeme olun • Hükumet bataryaları Oviedayı bom 

Kanunu Proiesi 

hakkmda, esaab tetkiklerden monra, 100ı.-:.J1t.. • ....!..::.:.z::~1.-..ı..,--+--+--iıoo 
vardJiı netice budur. Economist'ten 
alıp neorettiğimiz rrafik vaziyetin 90 ı.-.ı.+.:ıu--ı--4__.ı---:r--·-+--;90 
geçirdiği tümulleri canlı bir surette 
ifade ediyor. 

Buhran emasmda muhtelif nıemle- so ı--.ı...~~-l--.4-Je.:.....+--180 
ketlerin geçirdiği tecrübeler biribiri-

nin ayni değildir. Buhranın tıddeti 70 1--...L...l--~~-f---+--+--t ?O 
her tarafta ayni derece ıiddetle du-
yulm&Dllftır. Kurtul\11 hareketi de 
biribirinden farklıdır. Fakat wnumi- o~...ı..._.ı..__ı_.ı..--'--~--"~ 
yeUe u.n'at memleketleri tıtilul'ıl az. ım '"° ıtJI ım ıw ıtN m5 ıtJO• 

lığından ve işaizlikten ıztırap çekmiı- .. . • . · · sene/ere 
1 rdi Z. 1 1 k tl allarmm Dunyo ıl<tısoJı vauyetmm e r. ıra mem e e er m .. a1· ... 
alıcı bulmamuından ve fiyatıann gore 9' ıgı 
düımeainden müteeair oJmUf}ardır . 
Fiyat dii§kilnlUğü zirai memleketler
de yapma seviyeeinin bir kat daha 
qağı inmesine sebep olmuttur. 

Al:.m eBUJnı terkeden 1&nayi me~
lP.~c.Ueri umumiyetle buhraıı1an kur
tuJmueiardır. İngiltere b:ıgiın 1929 
dan dn.ha iyi bir vaziyettedir. J:ıpon 
ya buhrandan az müteeair olmuştur. 
Sovyet Rwıyumda amal !aaliyf!t 
buhrana rağmen birkaç milli artmış
tır. 

1929 vaziyeti yfiz itibar editruek 
prtile muhtelif memleketlerde 193~ 
193!5. 1936 senelerinde ımal lstlhsa: 
bakımından mevcut vaziyet ıu cetvel
•le göeterilmiftir: 

1929 = 100 
1932 ı9·z 1!)3e 

Ati nada 
açılan 
sergi 
Y u n a n Gazetelerinin 

Dikkate Değer Yazıları 

Atina, 3 (Tan) - Atinada açılan 
Türk resim sergisi münasebetile t>U
tün Ywıan gazeteleri, TUrklenn san'· 
al aahumda gösterdikleri terakkiye 

Memleketler 
~manya 

l\meriu 
I.ehisfan 

53.3 94 
53.8 758 
53.9 ~.4. 
M.1 Sl.J 

hayran olduklarını yazmakta, bu 
sergiye iki milletin ilim sahasında 

rn3 tefriki mesaiye doğru ablmış ilk adı-
~6·9 mı telakki etmektedirler. Sergi hak-
71·4 kındaki yazılan kısaca bildıriyoruz: 

Ranarla 
Felemenk 62.3 00.3 

635 69.) 

64.3 ·~ f) 

57.5 "P . 
68_1 roıa,, 

77.f; "- Parmu salonunda açılan Türk 
83 ı sergisi, TUrkiyenin bu sahadakı iler-

3 

Biraz da Yarenlik! 
Aduanı! Oltimlö dünyada pm, 

kasavet hep bize mi düştü. Bunun 
llODU hep göçüp gitmek değil mi! 
Öyle ise ln88.Dm gününü gün etme.I 
en müsbet felsefe değil midir •• N• 
dJr o! Öyle her blrinıizin surab ıslan
mı itfaiye çlmıelerl gibi Ud kan~ u
zamış; &0murtmuş duruyoruz. \'az 
geçin bu hu) dan, biraz gülüniaz, ej. 
leniniz. 

Şimdi bana dönüp te : 
- Ne')e gülelim! Naaıl gtllellmf 

gibi nam sualler de sormaym ! Bqka 
memleketlerde nuddır bilmem am
ma. bizde halk ) ani biz pek çabuk g11. 
leriz. 

Her zaman derim: Gaz tenekeel gtt 
rWtüsü dimağıDlJZJD gülme merkezi
ni en kolay gıcudı) an bir tuhaflık 
olduktan sonra artık ba§IDI iki ellnin 
araama abp: 

- Acaba ben neye güleyim! 1 diye 
düşünmek safdillik olur. Onun için 
gülelim. Neye gülelim!. Rastgele et
rafDDJza babhm, gülünç, tuhaf, eğ • 
lmceU ve komik gördüğümüz herteye 
gülellm. Bu da para De pulla detn 
yal 

Baknuz, geçenlerde birisini mah .. 
keme) e götürmüşler. Adamcağız gtr. 
mek hakla olmadığı bir ) ere girdiğin. 
den dolayı suçlu! Suçlu aımna tasalı 
değil. Mahkeme3e (zom!) olarak ya
ni sarhoş git~. Hiklm baıknuJ ki; 
suçluda icabatı kanuniye)i kanıya .. 
cak hal yok! Ne )apsrn! Danyı ta. 
ilk etmiş .• 

Ben bu hadiseyi okuduğum zaman 
aklıma şu fıkra geldi: 

An aşhğiyle maruf bir be!dqlye 
bir sofu sormuş : 

- Azizim! Müskirat kullanmaktan 
kor1anuyor musunuz!. 

- Neden korkayım!! 
- Canabı Hak, bunun katftslnl 

l~nl cehennemde ) akacağnn diyor, 
biliyor musunuz!. 

- BUi) orum, armna içmedim de • 
rlm. 

ftıalarını •atlamlıyacaktır. Bu yenı bardıman ediyor. Üç 'Ji tayyaresi 
i;r'-~·,. +,.,.... _& ____ .,_ .. • __ u.ı ........ - ....... ı. ""oholl••ini hnm • 
on . 0la0aktır. Dipr taraftan bu bardıman etıniştir. HUkfımet tayyare 
ler •ki "~ .zar.fı~da yerli mahkeme- leri bunlann birini dU.,Urmüftilr. 

de •kısı cıbı faaliyetine de...am Hükumet bir tayyare fila.unun Ma 

Ankara, 3 (TAN Muhabirin- Çekoalova~ya 

den) - İlkkinun zarfında Anka Avusturya 
Italya ---1- '--1-•-:ı·'··· .... .:: .... ı. ••••• 1 • ..., ;1. 
~ıanaa 

alikadarlar ve diğer vekiletler Belçika 

66.9 91.8 
&al.Ş d7' 
69.l 80.8 
78.9 719 
83.5 105.7 

ltyışini bilmiyenl .. r l\'llt hakıki biı 

70 ı •·~ı vı bWr. Ttıl'\ı r edilen est't')er de 
78.3 Tılrk unattidn umamt laraldeiini 

- Şahltl.-r ı.telettk. ite dile pllp 
benden içti diyecek .. 

- işe ile u içtim derim. 
- Behey pfll ! Şişe rakı De 6tlll 

•decek ve Y•ni kanunlar, yava, ya • laga açıklarından bir isi kruvazörü
~-. yerli mahkemeler tarafından da nü bombardıman ettiğini haber veri 
~nimsenecektir. On iki sene sonra yor. 

ııır, adli inkıllbını bap.rmıf ola- Paristen verilen malumata göre, 
Calc ve muhtelit mahkemeler de bu bir Fransız tahsildarı lspanya hu -
~Üddetin sonunda, kendiliiinden kal duUannda tevkif olunmuştur. Tahsil 
lc&ktır. dar hudutta gezdiği ve resimler al -

hı Notanın meali hakkında verilen dığı için cuuslukla iUıam edilmek 
ad 1.ICırrıattan anlqıldılına ıöre, bu tedir. 

11 ınkıllp devresinde Mısırda ya- Fransız komünist liderlerinden 
~cı sayılacak olanlar meselesi al~- Thorez Valenıiyada komünistler ta
~ır devletler arasında mühim mil· rafmdan' tertip olunan bir mitingde 
) &falara kapı açacaktır. Çünkü bir nutuk söylem~ ve "size hücum 
~ lbahcılar, kapitüh\syonlu yab~c~ edenler, milliyetperver değil, millet 
• kapitüllsyonsuı yabancı diye ıkı hainidirler,, de ı ş, daha sonra ken

:rupı ayrılacaklar. BUyük Harpten diaini karşılıyanlann Marseyyezi te
t.1nce ~il Almanya, Avustu~~a, rennüm etmeleri yüzünden teşekkür 
1 lcarıatan devletleri Mıaırda kapıtü- lerini bildirmiştir. 
lt10nıu idiler. Büyük harp neticesin Paria, 3 CA.A.) - Oeuvre gazetesin 
:• bunlardan mahrum edilmi,lerdir. de Madam Tabouia General Franko 
b lkat Mısırın Montrö konferansına nun İfnide büyük bir tayyare limanı 
'-'nlır da, qlebi ihtimal, mü,ahit vücuda getirmif olduğunu haber ver 

••fttile davet edileceklerdir. Tabii bil mektedir. 
::::_ ct.vıetler, Mısırda tebaalarının, Nev-York, 3 (A.A.) _ Daily Neva 

••r devlet tebaalarından farklı mu gazetesinin bildirdiğine göre Valenıi 
~·ı. &örmelerini istemiyecekler, ve ya hUk!imeti taraftarları lapanyaya 

"ntln için utra,acaklardır. 1.660.000 dolar kıymetinde eıliha (ÖD 

Sonra bUyük harpten önce Mısırda dermek tasavvurundadırlar. 
lc'Pitülbyonsuz olan devletler var • Valensiya hükQmetinin bir mümes 
Ilı t'\.... hlk. · ıili yann BerenO'aria vapuriyle bura • "'-manlı devleti Mısırda ımı· ~ 
htı ya gelerek 10,000 tüfek ile yüz mil -

ni ismen muhafaza ed91elmekte yon fişek teslim alacaktır. 
'ldllfu için kapitülasyonlu bir devlet ----...;.;.;;..;.;;;;.;;;;.;;.;.. __ _ 

~•idi. Fakat buıünkü Türkiye Cüm ı• ng ı• ıtere 
riyeti, eski Osmanlı devleti deiil • 

4Sir. l"Urkiye CUmhuriyeti en tam ml n 
1
• yobet 

"-ıu, medeni ve asri bir devlettir. 

,., "''••rın ıeçireceti intikal devrinde kanunu 
1
• 1rdaki Türk tebaasının vaziyeti 

mümessillerinin kongresinde ser M14:ariatan 

dediden mütalealara ve ortaya Ingiltere 
konulan dileklere İktisat Vekile NDanimarka 
. . h 1 _..:ı_• orveç 

tının azırMKUgı su mahsulleri J 

91 121 
92.7 1os.1 
97.8 14'1.8 

ı:n.4 ıi;nnek mUmJrilndi.lr. 
ll 4.1 Eleltron rlmo 
124 7 "Tllrk lef'lllİ, Tt'rkJyenin terakk\-
113.9 tcin.i pteriyor. 9-J •ergi. Türk • Yu-
146.9 "'"dostluk bağln·ğ!m kuvvetlcndim-

~r 

- Yaa! Deeeae. alaNHe .te fa 
ht'!Jf!. 

Deeenize? Mahkemede de ya lley!. 

1. FELEK kan . . B ... ~ "ponya 
unu proJesı aşveAC&lete ve- Yunaniltan 

rilmiştir. s. Rusya 
1009 140.7 
183.4 293.4 

131 ce ktir. t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!! 

Bu yd petrol, 
benzin ve elektrik 

ucuzhyacak 
Maliyeti ucuzlatmak • • 

ıçın 

etüdler devam ediyor 

362.3 EtniA:i 
"- Türklere karşı göeterdiğimiı: 

riyuiz aevgi, bu resim aergisile de 
anlqılmıştır. Türkiyede sanat Uze 
rınde tayam hayrec gayretler göste
rilmiıtir. Bunu inkar edemeyiz.,, 

TnoiAo 
.. _ Sergi, aahasmda Atina ve An

kara hüktlmetlerili biribırlerinE' ya. 
kmlaotırmııştn·. 'Rı1 ılk adımdır. Türk· 
IPrle aramızJ.ı din ve dil farkı bıılJn
masına rağru,n, dünyada bir Balkan 
ıntdeniyetl mcVl.'UW, bu m:iştcrek 
medeniyetin ayrı bir ko:una, Türk • 
Yunan medeniyeti namını vermek 
iiz•mdır. Yalnrl1ğınıı"' kuvvetıendı -
ru"'k bailan:ı. ~ mkılaınak el•:uizde
dıı ., 

Ankara, 3 <TAN Muhabirinden) - Han.b ucuzlatma projeleri üze 

rtnde h~knmetin ~ikleri devam ed1 yor. Bir razetentn haber verdiğlne rö Çavut Muallim Kuralan 
re f abz:ikalann. maliyetini azaltmak etratnıda.Jd tetkikler, tam bir aene 
denberı ve Ce~i.l ~yann Sümer Bank 936 bü~inin tucliki maaında Ankara, 3 (TAN Muhabirin-
Kamutayda bütçe, ıktıaat ve maliye encümenlerinden miir8kkep umumi den) - İlk tedrisat umum mÜ· 
heyette bankanın bili.nçoeunu müdafaa •ıl'almda learet etmit oldqu ta- dürü İsmail Hakkı, Ziraat Ve-
rihten başlamıştır. kileti köycülük şu besi müdürü 

Hatti Urtısat Vekileti fabrika olanı Fikri ile birlikte Trakyaya hare 
yerlerdeki teşkilatı Vaaıtuiyle 96 lu endıı.triaini ön plinda ve hayat u ket etmişlerdir. Orada iki veki-
sayfalık bir sual defteri göndererek cuzlufunu temin edecek ilk büyük . b' . • . . 

f brik bunı . çare ol·-'- el al bulunuyor letın el ırlıgı ıle çalıştıg· ı çavuf her a aya ardan bırer tane - - • DllJ • •• 
vermil ve zincirleme biribirini ta • l u yıl ucuılıyocok oddeler oğr~tmenler kur~u hazırlıklarını 
mamlıyan suallerle memleketin bütün Birinci bet tenelik pllDJn tahakkuk tetkik edeceklerdır. 
endüstri oubeforinae ham ınaddeyi, ettirdifi endüstri ıubeleri llr.erindeki Türk _ So t T. Ani 
muharrik kuvveti, itçiyt, maliyeti, diğer maliyet ucuzlatmalan da tıpkı YyeU ıtdcadret af" 

Sanayide 
kullanılan 
etekirık 
Ankara, 3 (TAN Muhabirin

den) - Maliye Vekaleti, sana
yide kullanılan elektriğin istih • 
lak resminden muaf tutulması 
için çok ehemmiyetli bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Sanayi mü 
esseselerini çok sevindire.:ek ~ 
lan bu proje önümüzdeki hafta 
içinde Başvekalete verilmiş ola
caktır. 

Jandarma ve idare 
Amir&kleri 

Ankara 3 (TAN muhabirinden) -
Jandarma zabıt ve efradının idare 
&mırliklerine veki.let edebilecekleri 
hakkında Kamutaya ıbir tefsir li.yt • 
hası gelmi§tlr. Buna göre; "talim ve 
terbıyesl itibariyle erki.nı harbıyeye, 
techi7.atı itibariyle milll müdafaaya 
tibi bulunan jandarmanın asıl sıfatı 
mWktdir. Bu itibarla vali, kaymakam 
ve nahiye müdürlerine vekile~ ede • 
bilmeleri doğru ve zaruridır.,, ile Olacak? 

Bundan bafka büyük harpten ön
e., hatta, yakın zamana kadar Mısır 
~ kapitUllayonlu olan, fakat kapitU
ltyonıardan kendi isteği il• vaz ıe-

devlet tekilifıni ve nihayet kuancs ... _ maıı za ı 
Londra 3 A . . pamu ..... olduğu gibi iatllıaJ fazluı Ankar 

• ( .A.) - Niyabet ka • tesbit etmlltir • iatediğinden bun1 ' bucfln ancak a, 3 (TAN Muhabirin· Ankara Halkevinde Marat 
nunu, Avam kamarumda imci okun Şimdi vekil~ ha.:zırladıjı bilıli • ettldleıi _, _ _._arm den) - Vekiller Heyeti, müd- Geceıi 

~ devletler vardır. Bunların teba • 
._

1 ne olacakf Ve ne çefit yabancı 
Yılacak? 

'it.le Pt1ııır hükOmeti, Mısırın iıtiklllini 
~•llp hamlHI ve hııile bqarmak • 
tt •ı adım adım atarak yürümeyi 
~h ettifl için, içinden zor çıkılır 
"U lelerle k&rfılqacak ıibi ıörü • 

Yor. 

..... •rhalde mesele dikkat ve alllca 
takibi llyıktır. 

Omer Rııo DOGRUL 

mumı müteakip 1 re:;e k&l"fl 3~ rey rilen kanun llyihuı, 1lt.l bu tetkikle- ya,.&&U&19wr • d · h · b 
1 

.. 
le kabul edilmiftir. Simon, bu kanun rin neticesbıin ve auetemmn bun- Flyatıarmm uc1u:Jamuma bu yıl eti . ıtam u an :z-ur~ - Sov- Ankara, 3 (TAN Muhabirin· 
hakkında yapılan müzakereler esna· dan dört ay evvel yudığı maliyeti içinde lahit olaca.ğmıD maddelere yet tican:ı ve se~sefam anla•· den) - Ankaradaki Maraşlılar, 
smda bu kanunun istikbalde bir hü- ucuzlatma pro~den bqka bir teY petrol, benJ:in, elektrik ve buna mil - masmı hır ay muddetle uzat· ayın on üçünde Halkevinde bir 
k!imda.rm herhangi mahiyette bir değildir. , muiJ ve daha fula dıpndan ithal nuştır. Sovyet Rusya ile aramız- Marae gecesi tertip edecekler-
ehliyetsizliğl yüzünden ortaya çıka • Devletin huırlem11 o!duğu pa • edilen v.eya imtiyazlar elinde bulu • da yeni bir anlaşma için müza • dir. 
calr bütUn meselelerin halline medar muk programmm en büytık pyele nup tarife indirmeleri imkin dahilin- kerelere batlanmıştır. 
olacağnu aöylemiftir • rinden biri de milli endtlatriye u • de olan maddelerdir • · 

Taç Giyme Meraıimi 

Londra, 3 (TAN) - Kra1m bu • 
gUn neşrolunan bir eminıamesiyle 12 
Mayıs gününün tetviç merasimi dola. 
yıaiyle tatil gUnU Jayılması kararlaş
tırılmıştır 

cuz ham madde temin etmek, dolayı- Diğer bir çok maddeler tierindeld Dahiliye Vek&letinin Tamimi 
siyle dokum& fiyatla.mu ucuzlatmak- ucuzıanma bir kaç wirlletimhdn Je Ankara. 3 (Tan mubabhinden) -
tır. ahuma ait ve devletin ,umrilk 111. Dahiliye Vekm ve Parti Genel Sekre 

Zaten tktısat VMlleti devlet hl • vuetl. meJI gelir, lıltihaal rekolteleri teri Ştlkril Kaya, veklletinin daire • 
rnayesinde 18 milyon lira ıarfiyle ve endo.truepne plllll ıflri ana po • terinden 938 aenesi içinde yaptıklan 
kunılmUI ve memlekete her lelle 3S titfkalarla &ilkah nldufu'ıidan bunlar ve 937 yılı içinde yapacaklan iflerin 
milyon lira kazandıracak olan pamuk ldll halinde tahakkm edecektir • ltatiati#ini iltemiftir. 

Devlet Demiryollannda 
Ankara, 3 (TAN Muhabirin

den) - Devlet Demiryollan ha 
reket reisi Nüzhet ikinci işletme 
müdürlüğüne, ikinci i•letme mü 
dürü Şefik tP. hareket reisliğine 
tayin olunmutlardır. 



-
-- 4 TA "1 - - ==============-======= ı,.-:~--~~~~~~~~ ... --.. --~ ............ ..;.;;;;.;;~~~~~4~.~2~-~9:37~;;~ 
.M. ·~hkemel~rde Büyük nakdi fedakarlıklar m~kabilinde.Holivutt~. h.ususi surette, müessesemiz hesabına yaptırılan ve ıon 10 ıene içinde 

ıınema ve film sanaynnın TEK KEŞFİ ve ıon lCADI OLAN 

Suriyeden Türkiyeye 
kumaş kaçakçıhğı 

yapan şebeke 
CANLI FİLM 

.M.ELEKSinemasındaI ıı=>EK ~~r~ç::~·~ında 
Ayrıca programda: Nefis ve mükemmel bir film. i Ayrıca· Prog d ·k· k k f'I • 

ihfisas mahkemesinde dün 
dinlendi hadisenin şahitleri 

Halepten kacak olarak getirdikleri Halep kumaşlarını Kiliste 

açtıkları ufak atelyelerde imal eder gibi göstererek memleket da

hilinde satarken yakalanan şebekenin ihtısas mahkemesindeki 

duruşmasına dün de devam edilmiştir. 

f · ram a musı ı aş ve zev ı mı. 

~~QO~N.H~~!~L~i~G:~ı n~~;~•~!t~r~cao~S~~~~~~k~~-
Filme ilave olarak: Paramount dünya havadisleri 

Numaralı biletleri evvelden aldırınız. Fiyatlarda kat'iyyen zam yoktur. •••••••••••• 

Dünkü celsede şahit olarak dinlenilen tarakcr Mehmet Ali ha-
diseyi şöyle anlatmıştır: ~ 

1 

"-Ben hırdavatçı Yusuf ile Antepteki istihbarat memurların

~a~ kuma~ kaçakçılığı yapıldığım duydum. Ve hemen Antep Va
lısıne malumat verdim. 

MESELESi 1 ---------1 
6 RiÇ BU AKŞAM SARAY SINEMASINDA 

Güzel Rus artısti A N N A S T E N şerefine BÜYÜK GALA 

Kamyondan 
çalınan 
örtüler 

Mehmet Cedit, Ahmet Haş

haş, Mehmet Haşhaş, Mahmut 
Kasas bilfiil kaçakçılık yapmak

ta, fakat kaçakçılığı yapanlar -
dan kaçak eşyaları fatura ile ala

rak muhtelif şehirlerde satmak
tadırlar. 

• • • 
\.V.10.9 
ı,3 

\.R.7 

1 

kat iyi kurulmuş bir planla el tutabi
lecek kağıtlarını atmağa icbar edile
bilirler . 

Bu emsalsiz artistin en son ve en muhteşem temsili olan 

81 LA.LAYKA 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi Reşit, dün, bir hırsızlık suçlu -
sunu 3 ay 22 gün hapse mahküm et

ti. Suçlu sabıkalılardan Hasan Mu -
zaffer isminde bir gençti. Evvelsi 
gün intibah çamaşır fabrikasına ait 
kamyon yoldan geçerken Hasan Mu

zaffer yavaşça kapının arlçasmdan e
lini uzatmış ve bir bohça kirli masa 

örtüsü aşırarak kaçmıya başlarken 

polis kendisini yakalamıştır. Suçlu: 
- Ben bohçayı yerde gördüm. E

lime bile almadan polis geldi. Dedi. 
Fakat şahit polis hadiseyi olduğu gi
bi anlatınca başını yere eğmekten 

başka bir şey yapmadı. Ve hakim de 
\cendisini mahküm etti. 

Nakillerini 
istiyen 

mahkDmlar 
Keneli kazalarından başka yerdeki 

hapisanelerde bulunan mahkumların 
mahkumiyet müddetlerini kendi ka
zalarının hapisanelerinde geçirmele
ri için ne şekilde hareket ede<:ekleri 
hakkında tereddüde düşülmüştür. Bu 
gibi mahkumlar kendi hapisaneleri -
nin bulunduğu müddeiumumilik va
rııtasile asrl kazaları müddeiumumili 
ğine birer istida verecekler ve asıl ka 
zalarmın müddeiumumiliği nakillerin 
de bir mahzur görmezse adliye veka
letiniıt de tensibinden sonra bir mah 
kum kendi kazası hapisanesine nak
ledilecektir. 

Halcptc çıkarılan kutni ipekli bağ

lama kumaşlar Türkiyede yapılamaz. 
Ben Mehmet Haşhaş ve Kiliste Meh
met Çelebi ile bu kumaşları işlemiye 
çalıştık, filen muvaffak olamadık. 

Mehmet Haşhaş on altı bin, ben de 
sekiz bin lira zarar ettim. Biz ipekle

ri Halepte bağlatarak ve Türkiyeye 
yüzde elli gümrük resmi vererek so
kuyorduk. Halbuki bize haylı pahalı

ya mal olan 1bu kumaşları Kiliste i
mal eder gibi gösterenler bizden çok 
ucuza satıyorlardı. Yerli diye satılan 
bu kumaşlar piyasada o kadar çok
tur. Halbuki Kilisle bunları yapan 
tezgahlar haftada ancak 30-35 top 
imal edebilirler. Bundan da piy:u.ad .. 
ki malların kaçak okluğu ıınl.:u)ıhr .. 

Şahidin bu üadesine hiddetlenen 
maznunlardan Mehmet Cedit, ayağa 
kalkmış ve "Tarakçı :Mehmet Ali ya
lan söylüyor,, diye bağtrmıştır. Rei
sin ihtarı üzerine Mehmet Cedit ye
rine oturtulmuştur. Diğer maznun -
lardan Ahmet, Naşit, Mahmut hiçbir 
itirafta bulunmamışlardır. 

Mahkeme, diğer şahitlerin ifadele
ri için başka güne bırakılmıştır. 

ŞEHiR TiYATROSU 
DRAM KISMI 11111 ,1 11111111111 

Bu akşam 
20,30 da 

BAHAR TEMIZLlôl 1 1!1...l\iılı ı' \ı 
.111111111 ı 

KOLTUKLAR: 50, 40 '"uı ... ,. 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 20.30 eh. 
AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yusuf Ziya 
Beste: M Sabahattin 

En son sözü atın asıl süvarisi, Dursun onbaşı 
söyledi: 

- Günah benden gitsin. Kusurunu söyliyeyim de. 
Hayvan barut gibidir. Korkarım küçük hanımı ır
galıyacak. Rahvanı kıt, tırısı düzgün, dörtnalası 

R.8 
+ v.ıo.9 

" • o.v.ıo.s 

ot· 9.8.7.6 

+ 4.3.2 

D 
• • ı.J.7.4 

.ı\.R. 7 .6.5.2 
• 9 

+ A.RD. 

• 7.5.3.2 

• D.8 

• 5.5.4.3.2. 

+ v.ıo 

Müzayede: Kontrakt briç oynanı

yor. (S) 2 kör ile müzayedeyi açar. 
Zira kaybeden leveleri yalnız dörttür. 

Müzayede nihayet ( N ) ta-
rafından pik kozu ıle büyük 
şlen istenmekle biter. ( S ' ar
kadaşının son talebini kozsuz büyük 
şlemle kendi üstüne alamaz: zira mü
zayede esnasında vurduğu kör peyini 
(Nl reddetmiştir. Kozsuz da bu renge 
güvenemez. 

(E) oyuna karo (3) lüsü ile başlar 
ve (Nl taahh~ünü yapmağa muvaf
fak olur. 

• Bu meselenin halli gelecek pazar 
sayımızda çıkacaktır. 

31 İkincikanun Pazar sayımızda 

+ 
• • • 

çıkan meselenin halli 
• A.9.7 

V.8.6 
v.ıo.9.8.7 

V.9.8 
D.10 

" R.0.5.4.3 
• 6.5.3 
+ A.R. 
- . -· 1 N 

w E 1 
_ _ s __ , 

~ R.5 
'I A.6 
• A.D.4.2 
ol- V.9.7.4.3 

~ D.10.4.3.2 • 2 

• R.10.7 
+ 8.5.5.2 

Koz trefl. (w) kör (V) si ile oyuna 

başlar. (S) büyük şlem tnahhüt et

miştir? 

tık bakışta taahhüdü yerine getir

mek imkansız gibi görünLir. 7,ira, 
(E) ve (w) nin kozdan başka renk
erde el yapacak kağıtları vardır; fa-

Bu neticeye varmak için birkaç yol 
vardır. Bunlardan biri şöyledir: 

1 - (S) kör (A) yı ile el alır . 
2 _ (S) koz (3) lüsünü oynar, el Frarısızca sözlü) 

koz (R) si ile yerde kalır. ' Bu şaheser _h~rpten evvelki Rusyanın yüksek tabakası arasında cere -
3 - Yerden koz (A) sı. yan ~d~.11 cazıp ve müessir bir mevzua malik olup bilhassa Rusyanın 

e~ buyuk orkestralarife bale heyetleri angaje edilmiştir. 
4 - Yerden pik (7) lisi oynanır. El ilaveten· FOX JURNAL d" · 
(R) ile (S) te kalır. . en son unye. lıavadısleri yerlerinizi evvel-

-.. den aldırınız. Telefon 41656 

5 - (S) koz (V) sini, (w) pik (8) _ ...... ~~-=----------------=------
lisi (N) karo (3) ve (El koz (6) lisı ~eyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakim. lı'g""ı'nden·. 
[Bu levede(w) pik veya karo feda et- E rk 
mek zaruretinde kalarak piki feda et- ~ a ve Eytam Bankasile Fehime ve Fevziye ve Mustafa S 
miştir.] dett~n arasındaki alacak davasından dolayı müddeialeyhlerd 

6 - (S) koz (9) lusunu (w) pik Fehıme ve Fevziye namlarına Pangaltı, Hamamda Lito tli da 5 N . . d . apa 
(V) sini, (N) karo (5) lisini, (E) n:~nm. · ıçın avet1ye gönderilmiş ise de müddeialeyhler 
koz (8J lisini oynar. ~oste:,ıien. yerden çrkarak meçhul bir semte gittği şcrhile bila tc 

7 - (S) kör (6) lısını, (w) kör (7) h~. mubaşı.r Atarafından iade kılınması üzerine bittalep yirmi gi 
!isini oynar. El (R) ile yerde kalır. ~uddetle ılanen tebligat icrasına mahkemece karar verilmiş ok 
(El pik (3) lüsünü atar. gundan 4.3.937 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te ·· 

8 - Yerden kör (D) ı oynanır. deialeyhle~n bizzat veya bil ve kale mahkemede bulunmaları m~ 
(E) pik (4) Jüsü, (S) karo (2) Iisi ve zumu teblıgat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. ( 4 SS) 
(w) kör (8) lisi. 

9 - Yerden kör (4) lüsü, (E) ka
ro <7l lisi. CS.l Jmz...(71 lisLile keser .. 
(w) kör (9) lusunu atar. 

10 ~ (S) pik (5) !isini oynar. (w) 

(8) li karo (N) pik (A) ile alır. (E) 
pik (10) lusunu atar. 

[Bu levede (w) kör atamaz. Zira 
o halde (Nl bir kör kesip yerdeki kör 
(3) lüsünü sağlar.] 

11 - (N) karo (6) lısını oynar. 
(E) (10) lu kor, (S) (Dl :1e empas 
yapar. (w) karo (9) !usunu verir. 

12 - (S) Karo (A) nı oyııar. (wJ 

karo (V) sini, (N) kör (5) lisini, (E) 

karo (R) sini verir. 
13 - (S) in karo (4) lüsü sağlam

dır. Zira (E) pik saklamak mecburi

yetile bir karo atmıştır. 
• (w) ve (E) nin beşinci leveden i

tibaren atacakları kağıtlara göre pla
nı değiştirmek ve 11 inci levede 
(E) ye karo veya pik attırarak bir 
pik veya karo yapmak mümkündür. 

l • 

. , . Ad~:'~ • Sey:~.-~~~~ine 
·------= Adana f eıa:rntzedeleri için Kızıl 

Kadıköyde Konferans ve İstanbul deposuna yapılan teberri. 

Konser ı şu..'1.lardır: 
Kadıköy Halkevinden: 5 Şubat 93~ Evvelkilerin yekfinu 6228.26, j 

cuma akşamı saat 21 de evimiz salo tanbul 10 uncu okul talebesi 12 75 
nunda Bay Halit Bayri tarafından ra, Türk Kömür madenleri ~oıı 
(Konyalı. aşık Şemi) adlı bir konfe- şirketi 50 lira, Penclik ı inci okul t 
rans verılecektir. Konferanstan son- !ebesi 11,41, Silıihtarağa fabrik 
ra konser vardır. Herkes gelebilir. işçileri 43, Cümhuriyet gazetesind 

Eminönü Halkevi Konferansları 483.61, Kavukçu oğlu Haymana 
Eminönü Halkevinden: Bu yıl ic:in Albert Sion 25, !sak Sion oğlu E 

dtiı;enlediğimiz seri konferansların Sion 10, Mühendis mektebi 84. 
dördüncüsü 4-2-937 Perşembe günü İstanbul Erkek Lisesi talebesi 16. 
saat (17,30) da Evimizin CağaloO.lun Cumhuriyet gazetesinden 877 
daki merkez salonunda Avukat Bay Cumhuriyet gazetesinden 312.32, 
Necip Asırn tarafından (Hayatın sır- kim 8201.82 . 
ları) mevzuu üzerinde verilecektir. =====a=:====-=--===-i 
Herkes gelebilir. mizde Doktor Muzaffer Esat taraJ 

dan bir konferans ve Bayan Müz 
Şi,Iide Konser ve Konferans k d 1 yen ve ar a aş arile Arslanyan k 
Şişli Halkevinden: Şubatın 5 ci cu- deşler tarafından da birer konser 

ma günU akşamı saat 21 de Halkevi- rilecektir. Herkes gelebilir. 

geçti. Tam o sırada hayvan da dolu dizgin üzerin 
gelmişti. 

Onu bu şiddetle tutamıyacağını kestiren Dursun. 
olanca kuvvetiyle bağırdı: 

- Dizginleri bırak. yelesini tut! 
Genç kız bunu duymuştu. 

pektir. 
Herkesten böyle aykırı mütalea dinlemesi genç kı· 

zı fikrinden vazgeçirecek yerde büsbütün merak

landırdı. 
f ;eri lıazrrf ıyan: 

[HA 
K1Kl 
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Bir anda dizginleri bıraktı. Ve bir kene gibi ha 
nm yelesine yapıştı. 
Hendeğe ancak on metre kalmışlardı ki Dursu 

fırladı. Dörtnala giden hayvanın yerde sürünen diz 
ginlerine yapıştı. - Ben de asker kızıy1m. dedi. Ata binmesini bil-

miyecek kadar çocuk ta değilim. 
Ve bu sözünü isbat etmek ister gibi acar bir jo-

key çevikliği ile üzengiye sıçradı. 
Hayvan süvarisinin hafifliğini hissetmiş gibi he -

men şahlanıverdi. Başını kırdı, kuyruğunu kabarttı. 
Kişnedi ve birden yayından boşanmış bir ok gibi 

fırladı. 
Önümüzde bir şerit gibi göz alabildiğine uzanan 

yolda at ve süvarisi gittikçe küçülen bir gölge haline 

geldiler. 
Etrafımızda köy kadınları bu marifetli İstanbul 

kızının cesaretine parmak ısırdılar. Binbaşı bile bu 
manzaradan duyduğu zevki gözlerile ifade eder gibi 
hayran hayran bakıyordu. 

Uzaktan Feriha Hanımın hayvanı döndürüp tek
rar yanımıza gelmek i:a1tediğini. atm başını çevirmek 
fc:in uğraştığını farkettik. Geri gitmiye alışmıyan ve
y:.ıhut geri manevrasını başka türlü yapan hayvan 
kısılan gemle biisbütün huysuzlanıyor. İki ayak üs
tüne kalkıyordu. 

Başı boş bırakılsa Il~azlarr aşıp giizel süvarisini 
bir anda Ankaraya ulaştıracağa benziven hayvan 
geri dönmemek için inat ediyordu. Biribirine zrt iki 
1trzunun carpışması işi ktzıştırdt. Feriha Han~m hay
nnı döndürmek icin gemi kıstıkça hayvan şR.hlanr
vor. kıç atIY.ordu. N{hayet hayvanın inadı ı;:"enç kızın 

ısrannı yendi ve gürbüz hayvan çekilen clizginlerine 
rağmen gemi azıya aldı ve bir kartal gibi tekrar ile-

ri atıldı 
Hepimiz şaşırmıştık. 
Ne olacaktı?. 
Binbaşı c:antasından çıkardığı dürbünü gözlerine 

yapıştırdı. Ben vaziyeti artık seçemediğimden onun 

yüzüne bakıyorum 
Ne kadar olsa baba .. mrden yüzlinUn sarıtrdığını 

gördüm. 
Ve birdenbire dilrbünü bırakarak haykırdı: 
- Felaket: hayvan zaptedilemiyor. Atacak. Mu-

hakkak atacak! 
Hakikat felaketti. Çünkü kafile içinde bir stivari 

yol:tu ki ona yetişsin. 
Hepimiz bu facianın dehşetini kavramıı:;tık. Fakat 

ne yapabilirdik. Tam bu sırada Dursunun biraz ileri 
fır!ılyrp omuıı;undan mavzeri indirdiğini gördük. 

Bin başı haykırdı: 
- Ne yapıyorsun Dursun! 
Gö:ı:Jeri ateşlenen onbaşı kararını vermişti: 
- Hayvanı ölc"üreceğim binbaşım. 
Binbası elini kaldırdı: 
- Sakınha! 
Emir almıva alısmıs orıbast ~ilahmr innirni. Fıı.kat 

ne y:nırlacaktı. Ufkıı rfo~ru gittik~e küçülüp noktala
ta.n hayvan sUvariıini daha nerelere kadar i;Ötlinıı-

cekti. 
Dursun onbaşı cebinden çıkardığı düdüğü nefesi-

nin biitün hızı ile i)ttürdü. Keskin bir ıslık sesi etra-

ft çınlattı. 
Havayı yırtan bu ses ikinci defa kulaklarımızı 

tırmalarken hayvanın bir anda geri döndüğünü ve 
ayni hızla bu defa üzerimize doğru geldiğini gördük. 

Fakat bu defa yolu takip etmedi ve yandaki tar
ltllara doğru saldırdı. Bizim kafile artık durmuş, 
önümüzde bir sinema Aürati ile hareket eden hayva-

nı seyrediyorduk. 
Hayvanın dönüşü felaketin ge~tiğini anlatmıştı. 

Fakat yan tarafa sapınca yeniden tel!şlandık. Daha 
fena111 hayvanın geldiği iıııtike.mette iki metre geniş _ 
likte bir sel çukuru vardı ki ne hayvan ne süvarisi 

bunu görmüyorlardı. 
Tehlikeyi ilk defa sezen yine Dursun onbaşı oldu. 

Hayvanı önlemek i!ter gibi o tarafa doğru marşmarş 
etti. Köylü kadınlar da iki koldan ayrılıp hayvanın 
üstüne koşmıya başladılar. 

Tehlike gözümtizUn önünde gittikçe yaklaşıyordu. 
Büyük hanım fenalaşmıı:ı, binba~ı ileri attlmıştr. 
Dursun hayvanının bu hendeği aşacağından her-

halde emindi. 
Fakat o sırada üzerindeki süvari muvazenesini 

muhafaza edebilecek miydi? 
Dursun onlardan evvel hendeği sıçradı. Karşıya. 

Heyecanlı bir şeye bakılır gibi seyrettiğimiz bu v 
kanın en tehlikeli parçası tam önümüzde cereyan edi 
yordu. 

Dursunun dizginlere yapışması hayvanı şahlan 
dı ve ayakları altındaki sahibini çinğnememek iste 
gibi olduğu yerde mıhlandı, kaldı. 

Şimdi herkes duyduğu cesaretle, o tarafa koşuyo 
du. Hepimiz atıldık. Genç kız bayılmıştı. Dursunu 
ellerinden kan geliyordu. Dimdik duran hayvan 
burun delikleri açılıp kapanıyordu. 

Binbaşı kızını kucakladı ve çimenler üzerine y 
tırdı. 

Dursun, hayvanın dört ayağı arasında gözleri ka.· 
pah uzanıp kalmıştı. 
Ağabeyim, hayvanın dizginlerini sımsıkı tuttu. Ve 

birkaç köylü kadınınm yardımiyle Dursunu yandan 
çektik. Kadınlar testilerle getirdikleri suları bir iki 
yaralının yüzlerine döküyorlardı. 

Ilk gözünü açan Feriha Hanım oıu·du. Ona bir şey 
olmamıştı. Heyecandan ve sarsıntıdan baytlmıştL 
Bir iki dakika ic:inde kendine geldi. Dursunu ayılt
mak için epey zorluk çektik. Büyük hanımın sepe
tinden eksik etmediği lokmanruhlan, gülsulan epey 
işe yaradı. (Arkası var) 
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1'AN' h ki d m edefi: Haberde, f; 
r"r e, her şeyde temiz, dü~ 
Uat, ıarnimi olmak kariin 

gazet · ı ' ~ eaı 0 nuya çalışmaktır. -----s~NUN -M-E-SE_L_E_L_E-~ 

ProJelerimiz 
rıternıeket. 

ısu ku ın lıu seneki bütçesinde 
\"VetJ • hır Yer aJ enyJe mücadele işi bü~ Uk 

ll'ıiiJılın ı~ or. l ınunu a1fı.kaların bu 

~k labi~~le üzerinde toplanması 
l\nkaradan ld v • 

doğru is a . ıgımız hır haber 
l~in rn··~ su fa.ah) etlerinin tatlıiknlı 
bıel{ hu ha~sıs su mühendis1erı Sl'!: -

}'iki U~UsuncJa bir ta"San·ur rnnlır. 
l>ii"·Uı· ~~ esas itibariyle doğrudur. 
-ı uııen i 1 • • d 

hpnıaık . .'ıi erı \·akıt ve zamanın a 
bıikt ı~ın teknlk kun-'etlerimiz 
ttı11 ı;.1~"kca ka.fi deıUluir. Su ~ibi çok 

-.a hi . d 
tılrna r ı~ e bü;rü:k masraflara a-
'''lar:a~ ~\'\'el tanınmış mütelıas -
ele f fi.kır danışmakta da her lıal-

ald · 
tak_ a 'ardır . • 

bı\ihena.t. aeaba ecnebi mütelıassıs \'e 

'<>n ll<~'!i .getirtme)·i ilk adım de;;il, 
llıaz .... dı~·e kabul etmek doğru ol. 

.... '> • 
~r .. 

'1rıleket· . 1 • 1 • ı -tıır ımızı e su ıs enY e u~raş-
dt11ıe~~·ce miktarda Turk mühen -
tıırştrr ardır. Yalmz hunlar dağll
~kil~t Sr.hhiye Vekaletinin sıtma. 
~di ·) lnda batak.tık kurutmak mak
~or 3z~ su mühendislerimiz ~alışı -
tc-ş~ ~•raat Vekaleti Konya sulama 
~ 1~a~ında su miihendisi kullanıyor. 

C<l\rrık Eti: 1 • ~aı • 1< idaresinde su i.izf"rıne 
l>e~a.n. tr~mik adamlarnrnz vardır· 
d ~ ollar ve lim~lar idaresinde 

fi su miilu•n ı· l ~ <ıs ı>rimiz lm'umıyor. 
~eaba <'f°d 

tı u tnal{sadivle blmlann 
erısin· b' • ıı.,ııİ 1 ırleştirip seferberetınek ''e 

1 · zamanda muhtelif devlet daire. 
'ti ara l hı • smt a su gayesi rtrafında tam 
lı rlış ,.e görüş birliği kurmak f.ı.yda-

0 rrıaz mı., 'l' •. 
Uı'k su işlerine alr~nuş o1an m\i • 

den· ··• o'·,..'~•t...&1..11.• 
~t l<stifa<le f'derek az zamanda müs-
.... hetieelere Yarallillrler. llalbuld 
"\~llf'hi ••t 1 
tlid mu c 1Msısrn ~·apa<'a~ iş de e-
te yapılmasını istemek olacak ve 

~·ını neticnr .. "·' e ~ore \'eribf>1f'cektlr. 
ıe:~huki Türl< miihendis1eri tetıltik
~Ttılf anrJatlıktan ı.onra en birinci 
tin· «"enebi su müt~ha.ssıslardan hi • 

ı \·e:va lk' . . 
~ağı · . ·ısını tathfüata ~eçmtıflrn 
fa,.drrrıa'k Ye re~ lerini almak daha 

J atı olabili' r . 

~ilı 1 • 
"r·· et erarası İstatistiklerinde 

Urkiye 

Lolld llıu... rada çrkan Economist mec • 
·•·.<sr d'· ra katkı ' unyanın buhrandan son 

ttr ll.rnasına dair bir ilave çıkannış. 
ha~ll Uavede bir ı;ok memleketler 
l'u.rıc~ll.da i-;tatist.ik nıaliimatı vardır. 

t ı~·e<len hi!; bahis yol{tur • 
\' 

1 
Skiden InUka.\"~eli istati-;tik cet-

e leli ~ • 
t h<le Türkiyeden bahsedilme')'ID· 
h~· b~ııa canrmı~ stl\:tlır<lı. Faılmt, ta -
ls~a~o~~· geı;erdik. nugün çol< şiilcür 
"-·· tist4ğin ehemınivetini memleket 
"

1li'ke ' B 'all flln:ıeı surette kavnınu~tır. azı 
her at~rda eıksiklerimiz olmal~la b~ra
~l hır kısnn istatisti'k1erimtz iftihar 

t etek bir ı;evlyeye varmıştır. 
haı '\f.ati,tik Umum Mfütürlüğünden 
k~~ l'ül"kof'sin, Cüntlıuri~·et l\ler • 
li"' ankasnun ,.e di~er nıüessesele-

·•ıl~ • 
htı ıı ecnebi lisanlarında da n~n • 

\'ardır 

ıı .... ıı~ öyıe .za.nnooironıı ld Iıütün bu 
~rı:v · ı ~f ·at, hariçte icap eden ~·er ere 

iti ~· lrılktarda gitmi)·or. E~cr git.ı;~y
l'lıa.t ıç ŞUph~lz Türkiyeye ait malu -
h .. 1 ' llltıkasesen istatistiklerde yer 
"Ut(] ' 
t tı • 

't-ı· statıstik Gene{ DiJ"P'ktörJiiğlimlen, 
~kQflst.-n, Cilmhuri:ret Merkez 
'a.ttı ka..,tndan tf'mennimiz, ~nehi Ji. 
tı"r.ı~l'J iberine neşrettikleri ~erlrrl'n 
dUtı~·er~ ~ttlğinl ~özclrn grçinne·k ve 
'ttıt',(ı·:nın maruf iktısn.di gau•te. ,·e 
le..ı lıaJarını her halde posta. lıste-
• •ne ·ı-
~etmektir. ' = 

Seykozda Kızılay ve Çocuk 

~ Esirgeme Kongreleri 
' tzııa,, B B 11r.ı~ .

1 
., ey koz şubesinden: ey -

~e ~ Çesi Kızılay ve Çocuk Esirge
l1.2.1 u:Unılarınm yıllık kongreleri 
~o~ 

4 
9;37 pazar günü saat 11 de Bey 

ltca~ O ıner ilk okul salonunda yapı
~ltıgıtldan üyelerin bu toplantıda. 

llnıaları 

Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları 
y AKIN T ARIHTEN I 

PARÇALAR 

Çırağan Vak'aaı 

Erzurum Mebusu Varlekes 
A Ji Suavi Londradan gelince, 

Al><.lüllıaınidin feriki ola.1 sa-

l it ~~J~. çatı?1~tı. ~u Sait Pa.~a.) a, 
İngiliz dıllııe, 8.detlerıne , .e mua:;ıerei 
usulüne \'Ukufundan dolayı "Lıgi.IU 
Sait Pa.~a,, derlerdi. Sait Pa§anm va
sıta.siyle, Ali Suu·j Galatasaray ~uı • 
tanbine müdür ta.rin edilmi}ti. Lakin 
mektep i~lerini becerememiş, biraa 
sonra azledilnıi~, sarayın da gözün • 
den düı,müştü. Bunun üzerine ~ski 
softatı_ıı:ıru ele alarak başına bir sarık 
sarmış, A,yasofya eamünde kiir~U 

\'a.izliğine çıkmış, bazı gazetelere de 

Hoca Sabriye vatan • 

teh~ikesinin mana-
sını anlatıyor 

ı makaleler, bentler J aznııra ba~laıw;;. 
ı tı . 
' Galata,.,aray rniidürlti~ii, 93 harbi 
1 .. b I munase etiyle )·azdığı bentler ve 
. makaleler, halk arasında kendisi • 
ı Dt'I bir şöhret t.emln etınil)ti. Onun M ecliste Mahmut Şevket 

Paşaya açılan taarruz 
esnasında Lfıtfi Fikri ve Rı

za Tevfikten sonra Hoca Sab
ri söz aldı. 

Sabri, muhalif gruplar ara
sında ataklıkları, tariz ve te

cavüzde hudutsuz cüretleri ile 
tanmmıştz. Ahali Fırkasının 

Liderleri arasında bulunuyor
du. 

Bu adamın o günkü uzun 
sözlerini tahattur ettikçe hala 
tüylerim ürperir. O, ne adi 
tahkir ve iftira, o, ne sönmez 
gayız ve kin idi: 

Lütfü Fikri Beyin gazetelerini 
"Ezhanı tahdiş,, ediyor diye rı1en 
ve tatil eden örfi divanı harp. asıl 
bu kabil kararlarile kendisi cürüm 
ika ediyor. 

Lütfü Fikri Bey ise bu kararları 
kabql etmemek ve bu kanunsuzluk
lara karşı isyan ilan etmekle tak
dire layık bir surette vazifesini ya
pıyor .. , diye haksızlığı meydana çı
kan arkadaşını müdafaaya çalıştı. 

B ununla da kalnuyarak söze 
şöyle devam etti: 

"K .. n11n•m7 hfr mmµnelevi tanı -
mak, değil bir mc'.:ms ıçin. esas hak-
larını tanıyan her fert için mukad
des bir vazifedir. Meşrutiyet ka -
nunsuzluğu tanımamakla ve ka
nunsuzluğa karşı koymakla payi -
dar olacaktır.,. 

Bu sözlerden sonra lslam huku
kunda ve fıkıhta pek maruf bir 
düstüra dayanarak: 

"Taat,, ancak .. emri marufa,, ya
ni kanuni emreder. münkere Ül ğil
dir ... dedi, fakat lslam ülemasmın 
bu düsturdan ayrılmıyarak birlik
te zikrettikleri birçok kayıt ve şart
lan sükut ile geçti. 

Ve daha sonra gazete kapamağa 
sebep tutulan "tahdişi ezhanın,, 
manasını kendi mantıkile tahlile 
koyuldu; hudutsuz mugalatalara 
saptı; nihayet dedi ki: 

Efendiler: Sorarım size: 
1 - ldarei örfiye sizin <-zhanınızı 

tahdiş etmiyor mu? 
2 - Divanı harp, ve Harbiye Na

zrrı Paşa Hazretlerinin kendi şah
sı, az ve çok sizin ezhanınızı tahdi~ 
etmiyor mu? 

3 - Değil milletin fertleri. meb'
uslara varıncaya kadar herkes ka
nun fevkinde bir kuvvetin bir vü
cudün tesiri .altında bulunmuyor 
mu? 

4 - Herkesin vicdanına sorarım. 
Mahmut Şevket Paşa Hazretlerinin 
şahsı. tavrı, mişvan, riftan, hatta 
otomobili bile ezhımı tahdiş ediyor 
mu, etmiyor mu? 

S abri H'."lranm bu çok çirkin 
beyanatı, bu vadiye dökül

dükten sonra meclis muhitinde mu
halefetin bu pek kaba tezahürleri
ne karşı bir rdret havası e .. mege 
başladt. 

Bununla beraber bir şeyden çe
kinmiyen muh'l::flerden bir gürulı 
ta şeriat'n mühu.1 bir bah3i o:.ın"+a. 
ati emri marufe muhtastır,, pren • 
Ribini yaı~.ıılryarak mec1:s1n ma
sum ve saf t•r kısmını avlayal>i}. 
mek fırsatını kaçırmak istemiyor
du. 

Fakat bu çetin müzakereyi ba.ş
langlCindanberi sükun ile takip e
den sadrazam Sait Paşa müzakere 
bu safhaya dökülünce yerinden 
kalktı: 

Sait Paşa, hocaların eline geçen 
ye indi tevillerle istedikleri yere 

çevrilen "taati marufedir .. prensi _ 
binin aktl ve mantık icabına göre 
olan mana ve hakikatini, medrese 
:ırlayışi:ı 1 uygı 11, dar bir z~ııniyet
te değil, hikmeti aslisinde izaha 
koyuldu ve dedi ki: 

"Hoca efendiler, bu bahiste de 
yanlış yola saptııar. Filhakika es-

kı ve ye:ıi !'ııl:..ukta taat em?·ı m:ı.

" ııfedir, nıüıuı·'~ tlcğil.. Ji'.ı 1ut, nıa. 

ruf ile ı.ıun l<:ı:.•ı ırı arasını ,y:ıni r.nı. 

rin, kanuni veya gayri kanuni ol . 
Juğlı.ınu kim tem-
yiz ve tefrik ede
cektir? 

"Taat. emri mıı
nıfedir, münkere 
de>~il ··r .. diye mut 
lak bir muhalefete 
cevaz verilir mı ? 
Böyle bir tclakki~:e 
içtimai kanunlar 
mü~aade eder mi? 

Efendiler, bir 
millet haklarını 

muhafaza ic;in ikti
za ederse inkılap 

yapar, amma y1l • 
ruz bir fert kanu
nun hükmünü 'ıiz
zat feshedemez. 

Millet namına ket 
uuuuu l.ıUl"\..UL\\.1.1.\l 

feshetmeğe ferdin 
salahiyeti yoktur. 
Böyle olsa hPrkes 
itikadınca haklı 

gördüğü v e y a 
haksız addetti~i 
her bir şey için 
muhalefete kıyam 

eder ki. ferdin böy
le bir salahiyete 
sahip olabilmesi 
cemiyeti a
narşiye getirir . 
Bunun neticesi ise hercü merçtir. 
Nasıl oluyor da böyle sakim bir 
kaide bazıları tarafından iltizam i
k mevzuutv is Edilir 'f 1. ~-.;s~üf etle-

rim.,, 

S adrazamm tam vaktinde ve 
çv,k les! ı ıı müdah;;le~;i, baş

tı. Hoca. Sahri o:duğu h ı.c .. inat ve 
taassupta ıfr .ta varan nocal~rı 

bayii sindirdi. &çık yürekli. mute
dil birçok mebusları da endişeıien 
kurtardı. 

Hakikatin aydmla.nmış olmasına 

rağmen söz söylemek istiyenlerin 
arkası kesilmiyordu. Bu ardı gel • 

miyan sözlerle ve sahiplerile o ka

dar alaka göstermeğe lfömm r,ör

n.ıüyorum. 

Ustfe: Muhalifle

e kar§ı müdafaa
da bulunan Sadro

:am Saif Pa§a, o/f. 

fa: Sabri Hocaya 

·,of an tehlikesinin . 
nônasınt anlatan 
:rıurum Mebusu 

Vaıtekes 

ki hali hatırlattı. Acab:-ı biz şimdi 

Bizanslıların mevkiinde değil mi-
yiz? 

T rablusgarp bizim elimizden 
gidiyor. (Gitmedi sadalarıl 

Veyahut gitmek üzeredir. (Gitmez 
gitmez sadaları) Rica ederim, ke
limelerle oynamıyalım, vatanper · 

verlik ise hepimiz de vatanpcrve -
riz, düşman içimize girmiş çalıŞf
yor, çalışacak. Siz daha diyorsunuz 
ki, gitmez. Trablusgarpten sonra 

Adalardcnizf. Akdeniz kıyılarını I
talyanların bombardıman ~del.!eği 

şayiası da çıktt. 
Biz düşmanın ta lstanbulun önü· 

ne kadar gelmesini mi bekliyoruz? 
Ancak o vakit mi: "Biz tehlikede· 
yiz, böyle işlerle meşgul olmamalı
yız .. diyeceğiz? 

Muhaliflerle ekseriyet fırkasına 

hitap ediyorum, senclerdenberi hü
kümetimize isy;;.n eden fo1am Yalı· 
ya bu hal karşısında maziyi unu
tuyor. Bize el uzatıyor. Italyanla
ra karşı muharebeye gitmek isti
yor. Acaba bu, bize bir ;İ>ret tes
kil etmez mi ? Mısırda ki vatandı\ cı. 
lardan bir telgraf geldiğini gördüm. 
Vatanın tehlikesini, milletin felıi -
ketini gözönüne getirerek fırkaJg • 
rın ittihat \'e ittifak ile hareket et
melerini teklif ediyorlar. 

Acaba biz bu gördüğümüz hal -
lerden olsun uannuyor muyuz? .... 

Vartekes eski bir Er neni 
komitacısı idi. Komitacılık mesle
ğınde hır aya~ını da k.:ı.:, betmiş::i. 

Günlcrdenberi devam eden faydasız 

müzakereler karşısında nihayet et
rafa komitacı heyecanile ateş saç
tı ve hakikati bütün çıplaklığı ile 
ortaya attı. Bu harp felaketi kar
şısında memleketin yakın tıir istik
t•:ı.lde varacağı rıf'ticeyi ortayn. koy 

mağa cesaret ederek herkesi birli

ğe ve tehlikede bulunan v:ıtana im

dada davet etti. 

Muhaliflerde bu samimi sad:ıya 

icabet duygusu yoktu. Adamcağıza 
bu sefer de dalkavukluk isnadına 
kalkıştılar. 

makalelerini, ttiğer gazeteler gihl, B:ı.. 

siret ~azetesi elıemmi~·et \·ererek 
ne.;rt-derdi. 

Günün birinde Ali Sua\·i yeni bir 
i ,·a.zısınm reklamı mahi~·etinde nasi • 
1 rete bir varaka göndermişti. Onda: 

"Bir zamandanberi h.alloluoamı.ran 

meselenin pP.<k kolaJ' bir surrtte halU 
c:aresini buldu~un<lan, yannki nfüı • 
hada bu baptaki nf'~riyatırıa inti7.ar 
edilmesini,, yazmıştı. Ali Efenıli bu 

· rnrakn~, aynen neşretmek gafletini 
gfü;trrdi. 

Ertl'ISi gün de Ç'ıra~an Yaık'ası ol • 
mu~fu: Ali Suavi, o esnada Rumeli • 
den İstanbula dökülüp ~elen muhacir 
lerdcn bir takım saf adanılan kandır. 
mış, önlerine düşerek onları t~skü • 
dardan mavnalara bindirmiş, maıııa 

J>adişah b~lnci Muradı takrar taJ1tı • 
na oturtmak için ikamet etti~i Çıra. 
ğan sarayı nhtımına çıkarnu~tı. Hat. 
ta nöbetçileri ka('ırarak cebren ımra
~·a ~inni~·e muYaffa:k olmuş, Sultan 
Mnradr bularak eline bir tüfek \'er • 
miş, "Padi":'ahım çok ~·a.-,a ! ,, cliye ba.. 
ğırnuya ba.'}lamıı,tı. 

l•'akat vak'a derhaJ Beşiktaş kara
koluna n.kset.mi~tl. O zaman zaptiye. 
ler ve aske·r ~·eti-,miş, ic;erclekiler <le 
silah ile mukabele edinr.e şi<lcletli bir 
müsademe olmus, Ali SuaYi İl<' adam

lanndan beş on kişi maktul diişmii~ 
öt~kiler de yakalnnnn<ih . 

Bir ~un en·eı B:L<tirette çıkan fıkra 
üzerine. AH J<~ft-ndinin ele \·ak'adıın 

haberdar oldu~ 7.anne<flmi!i>tl. He • 
men ü~,·kif ediler<'k St'rasker kapısm.. 
da "Bf'kirağa bölüğü,, denilen ha • 
pisan<'~·e st>\'kedilmi5 \ 'f' clivamlıarhe 

rnrilmişti. Di\·a.11, bir ay sür<'n ~or.~u
lardnn sonra Ali 'Efendinin masum 
olduğuna kanaat getirmiş bera.etine 
karar \'ermişti . 

Fakat saray. kendisine karşı em • 
nip•tini tnmamen kayhetti~:nr!Pn Ba
<>iret ~awtı-stni kapatmı<>tr. Ali Ef Pn• 

•li cle Erılf'k ka;\"lllakamhıb ile uzak. 
'ac:trnlmı":tı. Fakat mesruti~·t·t:n i!~ -
runcla kaymakamlığı bıra~.nrak lstan. 
-..uıa dönmtiş, Basireti :reniden ı:ıkar. 
mıstt. 

T )1 kin ıı rt1k ihfirnrfamı~tt. l\lııvaf

fnk olnnımlı. Rirk:ı<' niishaclım sonra 
ga.zeteıııini kf'ndi eliyle ve ebediyen 
kapanıışh. Nihayt>t bu eski gazetrd, 
l\lahmut Şevket Pa.-:;a ,·al•'a~mclan aı: 
sonra Kalarnı~taki e.'\;inde \'efat et • 
ntiştir. 

SADi 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Sözlü imtihana girebilir miyim? 

Fakat. hıristiyan mebuslar için
de, mensup olduğıu içtimai müda

faa duygusundan doğan gayeyi ve 
gizli emelini muhakeme etmiyerek 

1. · beti Kumkapr ortamektebinde 7 na benim de iştirakim mümkün 1 Adliye devairi ile zabıta odası 
açık ve emsa ıne nıs e mert tav-

~· E inci sınıfta 254 Kemal yazıyor: müdür? Yoksa tahsile olan arzu bu zemin kattadır. Halkın en 
rını beğendigım rzurum mebusu 
Vartekes vardı. Bu zat, müzakere- "- Kumkapı orta okulu ye- ma bu yanlrş kaderim mani ola- çok işi de bu dairelerdedir. Yaz 
nin 80nıanna doğru bütün muha _ dinci sınıfına sözlü imtihansız 1 cak mıdır bildirmenizi dilerim.,, günleri bu taşların soğukluğu 

geçmiştim. 12-6-936 akşamı Mef'um hadiseyi anlatan bir hoşa gidiyorsa da kara kış de-
lifleri hak ve in8a!a davet yolunda 

il Hasekide bir tramvay kazasına iıtida yazınız. Maarif Vekaleti • vam ettiği günlerde bu taşlarm 
bazı sözler söyledi. B haMa söyli-

uğradım. Bacaklarımdan biri ne gönderiniz. Hakkınız mahfuz üstünde saatlerce beklemek çok 
'!tene bakınca b!l sözler ÜT.erinde uur 
., n diz kapağından yukarı, diğeri dur. Bu kadar acı bir tehlike at- müziçtir. 
mamak iınkanı yoktur. uılhassa o 

diz kapaktan aşag-1 kesildi. latan bir talebenin arkadatlarile Hele emzikli kadınların kun-
zamanki siyasi mu)lit hakkında bir 

Yaralarım tamamiyle iyi oldu birlikte Haziran ıözlü imtihanı- daktaki çocuklarile taşların üs
fikir vermesi dolayısile Vartekesin 

ğundan şimdi sag- bacağıma mu- na girımeyi iatemeıinden daha tünde titreşmeleri feci bir man-
sözlerini buraya kaydettim: 

vakkaten yaptırdıg-ım adi sun'i tabii bir •ey olamaz. Müracaatta zara teşkil etmektedir. Biz köy-
Banker vartekes neler söyledi: . 

bır ayak üzerine dizimi koyarak gecikmeyiniz. lüler, her yıl köy başına bir ara-
" ... Efendiler, bu lstanbulun bir 

2 koltuk değneği ile yürüyorum. • ba odun getirmiye ... oktan razı-
teceıll·sı·dir. Bundan beş yüz sene M k B' H .. ,_., D . . 3 e tep zamanım gerti, tabii. ıga UKumet aıreıı yız. 
evvel de buralarda bizim askerimiz- 3 

h altına alındı Şimdi kabul etmezler. Yedinci Bigadan bir köylü imzasile ya Buna mukabı'l hu"ku"'metce 
0 le btanbul mu asara . • 

ğı zaman Bizanslılar da daıma bu sınıf derslerini hususi olarak ya- zılryor: taşların üstüne büyücek bir - 80_ 

gibi me~elelerle meşgul olurlardı. pacak olursam, önümüzdeki Ha- "Burada hükumet konağının ba kurulsa ve bir de camlı kapı 
Bu müzakerelerimiz, bana 0 zaman-

1 

ziranda talebelerin sözlü sınavı- alt katı, malta taşı ile döşelidir. yapılsa olmaz mı de4='siniz?. 
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Spo_r halk arasına 
nasll yayıhr? . 

• 
yenı usul Fransada 

Hükumet, halk için "Spor 
vesikası,, ihdas etti 

Fransada s?orun bilhassa atletizmin halk arasında yayılması
n~ yol açsın dıye son günlerde çok mühim bir hareket başladı. Hü
kumet aşağı.da !ll~fredıatınr yazdığımız numa,ralarda m~vaf fak 
olanlara venlmek üze~ bir (Halk Spor Vesikası) ihdas etti. Ve 
bunu ~acak~ara b~r taknn imtiyazlar, bilhass~ askeri imtiyazlar 
bahşedılmesıne daır de olbaptaki kanuna kayıtlar koydu. 

nk spor vesikaları önümüzdeki r-------~----

Haziranda . dağıtılmıya başıuna1.:ak- ı H J d 
trr. B~. vesıkaları vermek için açıla- Q a n a 
cak musabakaları mekteplerde mü
tehassıs muallimler, ve hariçte de 
federasyonlar idare edeceklerdir. 

Bu vesikaları ala.bilmek için tesbit 
edilen bu dereceler bir takım tecrü
belerden sonra tayin edilmiştir. 
12 den 14 yaştna kadar ilk kademe 

. A - 40 metı·e düz koşu - 9 saniye 
B - Hızla yüksek atlama - 0,80 

metre 
C - 50 gramlrk bir topu en fena 

eliyle atmak - 10 metre, 
D - İpe veya sırığa tırmanmak 

,(el ve ayakla) - 3 metre, 
E - Bazı beden harektleri, 
F - Thtiyari yüzme müsabakası -

10 metre. 
2 - 15 den 7 7 ya~tna kac:iar ikinci 

kademe 
A - 60 metre düz koşu - 10 sa. 

niye, 
B - Hızla yüksek atlama - 1,10 

metre, ' 
C - 5 kiloluk ağırlık atma - 4 

metre, 
D - 600 metre koşu - 2 dakika 

20 saniye, 
E - Yalnız kollarla ipe tırman

mak - 2,50 metre) ·· 
F - Yüzme (serbest) - 10 met

re. 

Almanya 
2-2 Berabere 

Duseldorf şehrinde Holanda milli 
takımile karşılaşan Alman milli ta
kımı 2-2 berabere kalmıştır. Maçın 

ilk devresi 1-1 berabere bitmiştir. 1 -
kinci devresinde birer gol atan takım 
lar müsavi ayrılmışlardır. Müsabaka 
yı 63,000 kişilik bir kalabalık seyret 
miştir. 

Allol Allo 1 
Finlandiyaya Gidecek 

Güreşçilere Seçme 
Lazımdır 

Bizde ötedenberi üstüne 
titrediğimiz bir usul vardı : Bir 
milli ta.kını yapılırken mutlaka 
s~me yapmak Biz bu sisteme 
hatta mt:bata.ğa derecesinde ' 
bağlı iken son zamanlarda gü
reş alemimizde bu amelJ usul 
ihmal edılmiye ve milli takım 

kadrosu elde bulunanlann için
:le keyfi :Je'}'Delerle .rapıJrruya 

başladı. Ba1.an bq keyfi seçme. 
nin faydası ,·arclır. Mesela fut
bol gibi 11 ·kişilik bir takınun 
teşiklinde gerek adamJarm se
çilmesi gerek takımın yapıl. 

ma.sı ayağa düşerse muvaffa -
1uyet elde etmek güç ohu. La. 
kin güre.~ gibi ferdi mücadele 
..;ponmda kimin kimden daha 
!Ji olduğunu gösterecel{ yega
,P. mantıki öl<;'.Ü müsabakadır .. 

Finlancliya.da güreşmek üze
·e 15 şubatta İstanbuldan ha -
r~kf't e<lectği söylenen gür~ 
milli takrmrrmzm kadrosu tes
bit edilmeclen e\rvel mevcudun 
içinde alf'ni bir stçme :rapmak 
' 'e bu seçme ii7,erine taknnı 
tertip etmek Itizlunlu bir hare. 
•

0 t olur. 
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3 - 18 den 34 ya~ına kadar üçüncü 
kademe Milli kümeye namzet Alftnordu takımı son kadrosile 

'A - 100 metre düz koşu - 15 

saniye, 
B - Hızla yüksek atlama - 1,20 

metre, 
C - 7,250 kiloluk gülleyi atmak -

6 metre, 
D - 1000 metre düz koşu - 3 

izmirde Milli 
küme maçlan 

t:lakika 50 saniye, 
E - Yalnız kollarla ipe tırman-

mak - 3 metre 
Göztepe. K. S. K ı da Yendi 

F - Yüzme - 25 metre. 

4 - 34 ya§ından yukarısmo ait dör
düncü kademe 

'A - 1000 metre düz koşu - 4 
dakika, 

B - Hızla yüksek atlama - 1,10 

İzmir, (TAN Muhabirinden) - Bu haftaki maçlarla İzmir 
şampiyonası neticeye doğru yaklaşmaktadır. Üç hafta sonra milli 
kümeye girecek takımları anlamış olacağız. Bu Pazar günü yapı
l~ maçlardan alman neticeler de namzet üç takımdan ikisinı ayır
mıya yaramadı. 

metre, 
C - 7,250 kiloluk gülle 

6 metre, 
atma -

Yalnız Göztepe takımı tehlikeli bir 
mania sayılan K S. K. takımını yen- birisi olaı.:aktir. 

D - Yalnız kollarla ipe 
ına - 2,50 metre, 

E - Yüzme - 25 metre. 

tırman. 

Bu vesikaların kadınlara mahsus 
olanları da vardır ve dereceleri er
kek derecelerinden biraz daha hafif

tir. 
1923 senesinde kaleme alman ilk 

TUrk spor teşkilatı nizamnamesinde 
bu sporcu vesikası esası düşünülmüş 
ve (İdmancı madalya) ismiyle ora-
ya konulmuştu. · 

ınekle milli kümeye girmesi bekle -
nen Altınordu ve Altay takımların -
dan daha müsait bir vaziyete geçmiş 
oldu. Çünkü Altayın bir beraberligı, 
Altmordunun bir mağlübiyeti olduğu 
halde Göztepenin puvanları tamam· 
dır. Ve üçünün de ikişer mühim maç 
ları daha vardır. 

Li.k fikistürünün tanzim şekli İz-
mir şampiyonasını nihayete kadar 

şüphe içinde bırakıyor. Bunun için 

haftaya yapılacak olan Altay - Göz
tepe maçının neticesi bile bize kat'i' 

bir fikir veremiyecek. Şu kadar ki, 

Göztcpe bu maçı kazanırsa lzmirin 

milli kümeye girecek iki takımdan 

Esasen bu çeşit müsabakalar 1905 
tarihinde (İsveçli rozeti) ismiyle ev. 
vela tsveçte yapılmış ve halkı teşvik 
için 'bizzat İsveç veliahtı da bu mü-
sabakalara. iştirak etmişti. Ankara, İzmir gibi büyük mmtaka-

İsveçte atletizmin çok ileri gitme- larda bile tatbiki nazariyatta kalmış. 
sine bu teşebbüsün büyük yardımı tır. 
olmuştur. Lakin eğer, mesela: Askeri mek-

Bizde de bu esas hemen hemen her teplere kaydedilebilmek, muayyen 
kongrede atletizm raporları kanaliy- hükumet memuriyetlerine girebil
le mevzuu bahsolmuş, bundan evvel. mek gibi şeylere şart olarak koşulur 
ki umumi merkez, bu çeşit müsaba- ve hele askerlik müddetini, derece
kaların yapılması için bir de talimat- sine göre, kısaltacağı tasrih edilerek 
name hazırlamıştı. Lakin heni.iz hiç bu iş kanunlaştmlırsa, belki tatbi. 
bir yerinde bir nizami pisti olmıyan, kinden fayda beklensin. 
müsabaka nizamlarını tatbik ettire- Hatkı spora alıştırmak için Fran
cek elemanları ve hatta spor vasıta. sada böyle bir tedbir ittihazına ihti
ları mefkut olan ekseri mrntakalar- yaç hissolunursa bizdeki ihtiyacın 
da· bunun tatbikine imkan buluna7 Qe, kadar, olduğunu bulmak için çok 
mad$ gibi, • ~e gi:~i imtiyazlar temin ' düŞünmek istemez. 
edeceii bilinemediği için ıstanbul, B. FELEK 

• 
Gözlepe - K. S. K. maçı güzel bir 

havaua oynandı. Bırıncı devrede fır
datıardaıı istıtacı~ etmesini bilen K. 
S. K. herkesin hayret ve takdirini 

celbedecek bir oyun çıkarınca' ikinci 
devrede her ne olursa olsun Gözte -
penin bu vaziyeti kurtaram.ıyacağı 
kuvvetle tahmin edilmişti. 

Fakat Göztepe oyuna gayet sıkı 

başladı. Kat'i bir hakimiyet tesisi ile 
K. S. K. kalesini her an gol verecek 
bir oyun ile tazyikte devam etti. N! 
hayet on beşinci dakikada ilk golü 
yaptılar. Az sonra ikindyi de attı -
lar. Bu sırada hakem bir K. S. K. ıı 
oyuncuyu oyundan çıkardı. Vaziyet 
3-3 berabere olunca hakem bir K. S. 
K. lıyı daha saha harici etti. 

Göztepe bundan istifade etmesini 
bildi ve Fuadin güzel bir kafa darbe 
sile dördüncü ve galibiyet golünü de 
atarak bu hiç um ulmıyan neticeyi al 

dı. 

' 

Göztepe takımı bu netice i-
le ile şimdiye kadar muhafaza etmek 
te olduğu birinciliği bu hafta kimse 
ye kaptırmamıştır. Ve bu takım hiç 
bir sene lzmir şampiyonasında bu 
kadar kat'i ve parlak neticeler alma 
mıştır. 

• 
Bundan evvel yaprlan maçlardan 

Altınordu O- 10 Eğe sporu, Altay da 
1 - 10 Burnovayı yenmişlerdir. 

YALAN: 
~UAT DERViS 
~~ 

R Uştünü isbat ettiği gün; ha
yatta malik olduğu şeyler 

şundan ibaretti: 
Pir lise diploması, iki çantaya ra

hat, rahat yerleşecek kadar elbise 
ve çamaşır, dört porsiyon cesaret, 

güzel bir ağız ve mevzun parmak. 
lar. 

Bunlardan başka hayatta hiç, 
hiçbir şeyi yoktu. Dikili bır ağacı 
bir anacığı ve bir babacığı bile ... 

Onları küçük yaşta iken kaybet
mişti. Ve zengin bir akraba evinde 
sığıntı olarak büyümüştü. 

Bu evde mesut ol.muş muydu, 
yoksa birçok şeyler mi çekmişti? 

Kendisi bundan hiç bahsetmez. 
Fakat isbatı rüşteder etmez bu 

evden kaçar gibi uzaklaşması bu 
evin içinde çok mesut olmadığ•nı 

gösterir. 
Şehadetnamesi elin.de, kapı kapı 

iş aramağa koyuldu. Vasisinin e
vinden çıktığı gün malik olduğu 
şeylerin birçoğunu zamanla kay -

betti. 
Mesela, iş ararken inip çık+-ığı 

han merdivenlerinde, yazıhanele
rin bekleme odalarında cesaretinin 
dörtte üçünü., elindeki şehadetna
meye rağmen uzun araştırmalar -
dan sonra daktiloluktan başka bir 
iş bulamayınca bir kadın için tah
silin elzem o1duğuna dair bul•unaxı 
kanaatini ve kapı kap1 dolaşmaktan 
eskiyen birkaç iskarpinini.. 

• şe gitmeden evvel büyük bir 
1 :._ı-.:.----1- ....ı;pl __ ,,,..,.~.._ h..-."U-u 

lunun ta dibine ve malUmatını da 
beyninin bir köşesine attI. Ve gü
zel ağzı bir porsiyon cesareti ve 
mevzun parmaklarile daktilo maki
nesinin başına geçti. 

Günler, haftalar, aylar geçti. 
lki sene, üç sene ve artık sayısını 
bile şaşırdığı seneler ... Kim bilır 
kaç seneler geçti.. .. 

Daktilo Nebahatin hayatı maki
nesinin tuşlarından çıkan sesler gl
bi hep yeknesak akıp gitti. 

Evvela mektep arkadaşları, son
ra iş arkadaşları seviştiler, ağlaŞ· 
tılar, evlendiler, boşandılar, hatta 
ic;lerinde iki kere evlenenle· , sekiz 
kere sevişenler bile bulundu. Fakat 
Nebahatin kalbi, bütün şuurunıın 
sevmek arzusuna rağmen, makine-

sinin harflan gibi hep ayni tempo • 
da vuıdıu. 

Bazı akşamlar işten çıkıp tranı-
vaya doğru giderken, kendisile be· 
raber yazıhaneden çıkan genç kız
ları karşılayan nişanlıları, sevgili
leri gördükçe bu kalp acısıyla sız • 
!ardı. 

Herkesin, hatta en çirkin kızla -
rm bile, birer macerası olmuştu. 
Fakat Nebahatin hayır! 

Halbuki Nebahat çirkin bir kız 
da değildi. Ufak, tefek, küçük ya
pılı kırmızı yüzlü, siyah saçlı bir 

genç kızdı. 
Acaba yeni doğmuş bir çocuk 

gibi masum, masum bakan iri ye
şil gözleri mi, yoksa biraz darca o
m·.tzlu vücudü mü onu sahıhten bir 

çc..• uğa benzetiyordu. . 
Her nedense, bu güzel kıza kım-

se, amma hiçbir kimse baş çevir~p 
bı. kınıyor, hiçbir erkek onunla ala
kadar olmuyordu. Arka.laşla.n ma
ceralarını anlattıkları zaman Ne • 
bahat bomboş hayatını düşünüyor 
ve gözlerinin içine kadar kızarı-
yordu. 

N 
ihayet bir gün Neb:ıhat ha
yatında mühim bir macera-

nın başladığını zannetti. 
Bir sabah makinesinin haşmda 

çalışırken odaya bay müdür girdi. 
Zaten ne zaman bay müdür'.i gör
se Nebahatin kalbi altüst olurdu. 

Çünkü bay müdür, evvel;\ bay 
mtidürdü ! E sonra da tıP.k ı:rüzel bir 

erkekti. 

işte bay müdür o sabah Nebaha
tin iskemlesinin arkasına kadar ge
lı }J durdu ve bir şeyler söylemeden 
bir müddet yazısını seyretti. Sı1n. 
ra öteki daktiloların da ıskemtelerı 
arkasında birer parça durdu. Sonra 
yine dönerek Nebahatin ,yanına 

geldi ve: 
- Bravo, dedi, çok seri y:ızıyor

sunuz ..• 
Ba.cşka bir söz de söylemeden o

dadan çıktı. 
O gün akşama kadar Nebahat 

hep bu cümleyi düşündü ve sevin
di. Akşam üzeri hademe odaya gir
di ve ona 

- Bay müdür sizi çağrrıyor, de

....ı. 
Bay müdür masasınm başı:ıda i

di. Bir şeyler yazıyordu. Gözle,ini 
bile genç kıza çevirmeden konuştu: 

- Isminiz nedir? diye sordu: 
- Nebahat. 
- Bayan Nebahat, eğer başka 

bir işiniz yoksa bu pazar bizim e
ve gelmenizi rica ederim. 

- Sabahleyin onda ... 
- Emredersiniz efendim. 

B u ne demekti? Nebahat ma
kinesinin :,aşma döndüğil 

vakit heyecandan kıpkırmızı idi. 
Bay müdür niçin pazar günü o • 

nu evine çağırıyor? Sinemalarçla 
gördüğü "Küçük daktilo,, "Dakti
lo evleniyor", "Daktilonun muvaf
fakıyetleri", "Daktilosunu seven 
milyoner,, isimli filmlerin hepsi gö
zünün önünde resmi geçit yapıyor-

t t • • 

Radyo 
Bugünkü program 

lı;;tanbul: 

. ~ğle neşriyatı: 12.30. Plakla Türk musi
~sı; 12,50 Havadis; 13,05. Muhtelıf plak neş 
rıyatı; 14. Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30. Plakla dans 

musikisi; 19,30.Tayyare cemiyeti namına 
konferans: Bay Abdullah tara[ndan; 20. Ri· 
f~t ve arkadaşları tarafından Türk musiki
sı ve halk şarkıları; 20,30. Bay Ömer Rıza 
tarafından Arapça havadis; 20,45. Safı ye 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, saat ayarı; 2{,ıs. Orkestra ; 
22,ıo. Ajans ve birso haberleri ve ertesi 
günün programı; 22,30. Plakla sololar, ope
ra ve operet parçalan; 23.00. Son. 

• 
Günün p-rogram özü 

St>tdonik konserler: 

lardı. 
Müdürleri tarafından sevilen dıı1 

tiloları düşünüyor . 
Hiç şüphe yoktu. Romanlarda .,e 

sinemalarda olan bir macera Ne ' 
bahatin hayatında başlamıştı. Bel' 
ki zengin bir izdivaçla sona erişe' 
cek bir macera ... 

Pazarı nasıl heyecanla bekledi!· 
Pazara kadar neler düşündü, neler 
düşündü, neler tahayyül etti, neıerl 
artık olmuş bitmiş telakki etti, b\Jıo 
nu kimse tasavvur edemez. 

Pazar günü müdürünün apart ' 
manımn kapısını çalarken ipekli el• 
biseler giyinmişti ve yüzü sahnefB 
çıkmağa hazırlanmış bir dansözi,il) 
yüzü kadar boyalıydı! 

Kapıyı bir hizmetçi kız açtr. onu 
içeriye aldı. Sinemalarda gördii'~i.I 
bir iki salon geçtiler ve niha. ' 
mükellef bir yazı odasına girdiler• 
Odada kimseler yoktu. Bay müdiU' 
nerede idi ? Sanki hizmetçi kız, o
nun gözlerinden bu suali okumu~ 
ribi cevap verdi. 
.- H~v müdür bugiln evde değilı_ 

Sıze bu musveauı::ıı:aı ~ıuı'-un .,..,.J 
ledi ve akşama kadar bunu bitir" 
menizi rica etti. 

Ve elile masanın üstündeki yaıl 
makinesinin yanında duran bir yı· 
ğm kağıdı işaret etti. 

Daktilo Nebahat, o pazar günil 
de akşama kadar makinenin baş!ll" 
da çalışıp durdu. 

Çünkü, daktilo Nebahatlerin ıatl 
ettiği gibi hayatın sinema ile ve si' 
nemanın hayat ile hiçbir nıünaıW 

beti yoktur. 

Fenerbahçe Binicilik 
Şubesi Açıyor 

Fenerbahçe Spor Klübü Baş!~aıılJ' 
ğmdan: 

Bilhassa Kadıköy cihetinde oturefl 

binicilik sporuna meraklı zevat.Jll• 
Fenerbahçe aileışi içinde bu şubenifl 
de teşkil edilmesi yolundaki mütea.d• 
dit ve mükarrer müracaat ve arzu• 
!arını Fenerbahçe klübü, minnet ve 
şükranla karşılamI§ ve bu ~ubeyi kut'' 
mak ve yürütmek arzusunu besliyeı:l' 
!eri, gençliğe bu spor şubesinde d8 

hizmet etmek gayesiyle iptidai bit 
görüşmeye davet etmeye karar vet' 
miştir. 

Arzu eden zevatın bu ilk umıı.ı.111f 
görüşmede hazır bulunmak üzere 6' 
2 - 1937 cumartesi günü saat 16 d:J 
Kadıköyünde Fenerbahçe stadı için : 
deki klüp merkezini teşrif etmelerillı 
rica ederiz • · 

21,15. Bükreş: Senfonik konser (flarmo-
ni). 1 
Hafif konserler: Tehlikeli Şekilde Y aralanınJ~ 

Feriköyünde 109 numaralı evde O' 

13.03. Varşova: Orkestra konseri; 17. turan İbrahim kızı Müzeyven bir kt.ı' 
Laypzig: Yeni eserlerden eğlenceli musiki, " pıyano; 17,10. Ostrava, Prag: Halk orkes- za neticesinde yaralandığı için HaS8: 
trası; ı 7 ,35. Varşova: Mandolin orkestrası; ki hastanesine kaldrrı1mıştır. Tabibi 
18.Bükreş: Sibiceanu orkestrası; 19. Bres- e• 
lau, Kolonya: Bando mızıka; 19. Laypzig. adil Salih Haşim Müzeyyeni mua)' 
Sen halk şarkılan mandolin, kitar, armonik; ne etmiş ve havatmı tehlikeli bulnıl1~ 
19,30. Nis- Kot-Dazür: Büyük koro konseri; tur. Müddeiu~umnik yaralanma n5' 
19,35. Budapeşte: Plak konseri; 20. Kolon-
ya: Opera ve operetlerden parçalar; 20,30. disesi hakkında tahkikat yapmakt$' 
Varşova: Hafif musiki neşriyatı; 20.30. Bu· dır. 
dapeşte: Şarkılı konser; 21. Brüno, Prag: ~ 
Pop~ler konser; 21.10. Laypzig: Karışık =============== neşrıyat; 21.40; Roma: Karışık konser; Sack'm plaklarından; 21. Belgrat: Çift p!>'~: 
2~.20. Budapeste: Orkestra; 24. Budapeı;te: no konseri; 22. Var~ova: Leh musikİ51 ' 
Çıgan musikisi; 24. Stutgart: Halk musikisi. 23,30. Laypzig: Piyano, sopran vesaire· 

Operalar, Operetler: Oda musiki"i: 
20,05. Biikre~: Piyano - flüt oda musilt"!: 

si : 22,45. Nis-Kot-Dazür : Andolfi kuartef
1
' 

23. Milano: Oda musikisi konseri. 
. 2,~.45. Prag: Puşkinin 
ıne ı., 

Resitaller: 

HEugene Onegu-

~ tı "'' musikisi : 

18,15. Prag: Orıt ile sonatlar (Bach); 22,SO. Varşova, 23,30. 
18,15. Varşova: Şarkılı solist konl!flri: 2o.2s. Roma, Milano vesaire .. 
Prae: Şarktlş resitali; 20,30. Eükreş: Ema 

Kolonya, 
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Mecrs dün i i ·d 
karannı tasdik etti 

(Başı 1 incide) 
.. Oğretici filmler konunu 

Suınerbank kanunwıun 11 inci 
2lıaddesinın" d - . t· ·1 nı d . egış ırı mesi ve 15 inci 
ki ak desme bir fıkra ilavesi hakkında 
Bi anun projesinin ikinci görüşülme 
k" Yapılıp ka:bul edildikten sonra Tür 
ı~e ıle Yugoslavya arasındaki afyon 

~~aşmasının tasdikine dair projenin 
tekn~Uzakeresi yapıldı ve öğretici ve 
j ık filmler hakkındaki kanun pro 
~~nin gorUşüimesine başlandı. Mu 

.. ıYetler hakkındaki birinci madde 
goruşur· k F ur en Edirne mebusu Doktor 
atına Memik, söz aldı: 

ko~-:-. '.Köylerde petrolle işliyen ve iyi 
U ışe yarıyan sinema ve projeksi

~?n makinelerinin de buraya ilavesi
~ı teklif ederim. Çünkü Halkevlerin

e gosterilen filmler elektrik olmıyan 
ıer.lerde gaz lambasile gösterilmek

dır. Zirai filmlerde bu vasıta ile gös 
~.rılebılir. Buraya yalnız sesli film 
d ave edildiği için ben, sessiz filmin 

e ntaddeye konulmasını teklif edi -
~oruın . ,, 
. ~Oktor Fatmanm reye konan tak
~ ile projenin diğer maddeleri ka-

tıl edıldi. 
ta au projeye göre, devlet daireleri 
l'e l'a!ından getirtilecek teknik ve öğ
ın tıcı filmler, bu filmleri göstermiye 
alısus hoparlör amplifkatorler ve 

~li film makineleri ve boş filmler 
&Unıruk resminden muaf tutulacak -
tr:ı. 

liUkumetçe mevcudiyetleri tasdik 
~ıniş içtimai, iktisadi, sıhhi, zirai, 
81Y~i ve ilmi teşekküller ve şubeleri 
t:ı-~afından getirtilen teknik ve öğre· 
bcı fılmter de her türlü resım ve ver-
gilerden muaftır. Bu filmler için kon 
1ıo1 heyetleri kurulmaktadır. Sinema 
lar devletin alacağı filmleri göster. 
ıniye mecbur tutulmaktadırlar. 

Göçmenler için kereste 
Ruznamede bulunan gezici tapu 

licil memurları ihdası için hazırla -
ııan kanun projesi encümenine ve -
rildikten sonra iskan kanununun ba
ıı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 2848 sayılı .kanuna müzeyyel ka
nunun görüşülmesine başlandı. 

Bu projeye göre, ~ağıdaki fıkra -
larda yazılı şartlar altında dış mem
leketlerden Türkiyeye ithal edilecek 
keresteler bütün resimlerden muaf 
tutulmaktadır. 

A - Göçmenler için yaptırılacak 
evler ile diğer tesislerde kullanılmak 
\izere 936 dan 945 yılma kadar getir
tilecek olan mamul keresteler 

B - Usulü dairesinde izin veril -
ll.ikten sonra 936 mali yılı başından 
itibaren Türkiyede yerleşmek veya 
iskan edilmek üzere yabancı rnemle 
ketıerden göç.men olarak gelen veya 
getirtilen göçmenlerin her aile için 
beş metre mikabını geçmemek üzere 

Fransa 
LDbnan 
dostluğu 

Beyrut, 3 (A.A.) - Havas: Lüb -
il.an meclisi Ahdab hükumetine 12 
l'eye karşı 13 reyle itimat etmiştir. 

Meclis, Fransız - Lübnan muhade
~ hükümlerini, muahederıin tasdi -
kinden sonra tatbik edecektir 

Ahdab, beyanatında 13 - 11 - 936 
muahedesiyle kanunu esasinın tekrar 
leessünUn Fransa ile Lübnan arasın
da sıyasi ve manevi yeni rabıtal.aı: 
ihdas ettiğini ve bu rabıtaların ıki 
nıemleketi bağlryan tarihi bUyü.k 
dostluğu takviye edeceğini ve ebedı
leştireceğini bildırmiş ve "bütün Lüb 
nan milleti Fransız dostluğuna ayrıl
nıaz bir surette sadık bulunmakta -
dır.,, demiştir . -------

Ta,radan Gelen 308 - 328 
Doğumlulara 

Eminönü Askerlik Iubesinden: 
ı - Taşra §Ubelerinden gelmi§ 

olup ta Istanbulda bulunan Fatih, 
Eminönü, Eyüp kazaları mmtakala

:tnıda oturan yabancı 308 ile 329 do

iumluya kadar olan erlerin ihtiyat 
)'oklamalan yapılmak için nüfus cüz 
darılan ve terhis tezkerelerile Sulta· 
nahmette Dikilitaş karşısında Erriin 
onu yabancı as. şubesine müracaat 
ederek yoklamalannı yaptıracaklar· 
dır. 

2 - Hangi günlerde §'Ubeye mUra 

:ve tesbit edilen vasıflarda beraber
lerinde getirdikleri keresteler. 

Göçmenlere ait inşaat işlerinde kul 
!anılacak kerestelerden asgari tari
fenin yüzde 50 si alınacaktır. 

Hüsnü Kitapçı, beŞ metro mikabı 
olan tahdidin zait olduğunu söyledi. 
Tahir Hitit nakliye meselesine te
mas etti. Göçmenlerin Romanyada 

kendilerine kereste almalarının güç 
olduğunu ilave ederek hükfımetin 
bu işi doğrudan doğruya görmesinin 
mümkün olup olmadığını sordu. 

Refik Soydomm izahatı 
Encümen adına verilen izahattan 

sonra, sıhhat vekili doktor Refik Say 
dam söz aldı. 

.. _ B'zim yaptığımız tip evlere 
nazaran bir göçmen evinin kereste 
ihtiyacı4.70 metre mikabıdır. Bina -
enaleyh göçmenlerin getirmelerini 
münasip gördüğümüz miktar beş met 
re mikabı olarak tahdit ettik. Kitap
çı Hüsnü arkadaşımın söylediği gibi 
daha fazla bınıRılaca~< olursa sene 
olacak ki göçmenin getirdiği kereste 
benim istediğim ihtiyaçtan fazla ola
tır . 

Bir de göçmenlerin getireceği ke -
reste daimi surette behemehal ken -
dilerine verdiğimiz evsaf ve eb'atta 
olacakl.tr. Bundan evvel yapılmış bir 
tecrübe vardır. 934 senesinde 514 
metre mikabı kereste getirdiler. Bun. 
!arı ancak bu sene Tekirdağında kul. 
lanmak nasip oldu. 

Çünkü istediğim eb'at ve evsafta 
o:.madığı için bıç'kıhaneye gönderil -
mek zarureti hasıl oldu. Bi1jm senevi 
kereste ihtiyacımız 52.500 - 53.000 
metre mikabına yakındır. En ziyade 
ümit ettiğimiz, Romanyada.'1 gelecek 
göçmenlerin getirı>ceklcri 1'erestedir. 
Geçenlerde huzurunuzda kabul olu -
nan mukavelcnıı ne mucibince oradan 
gelecek olan göçmenlerin satacakları 
musakkafata mukabil ellerine geçe -
cek paranın ancak yüzde 23 deı-ece • 
sinde kereste alahilece!deı.;.ne dair bir 
hüküm vardır. 

Romanya hükumetinin de tasdik 
ettiği bu mukav('lename. yakında mev 
kii mer'iyete girecektir . v 

Kabul edilen diğer kanunlar 
Refik Saydamın izahatından son -

ra maddeler okunarak kabul edildi. 
Türkiye ile Çekoslo,·akya arasın -

da aktedilen ticaret anlnşmasile Yu -
goslavya ile Finlandiya arasındaki 
ticaret ve seyrisefain anlaşmalarının 
tasdiklerinc dair kanun projeleri de 
görüşüldükten sonra adliye encüme
ninin talebi üzerine Türk ceza kanu
nunun 15 maddesinin tadiline dair 
olan proje müstacelen müzakere ve 
kabul edildi. 

KRmutay yarın (bugün) toplana -
caktır. 

Harp 
Sanayiimizin 
Büyük bir zaferi 

[Başı 1 incide] 
değerinde bombP satın almıya karar 
vermiştir. 

Y'Unan hükurr tinin mümessillerilc 
Zilmrezade firması arasındaki mu 
kavele Ankarada imzalanmıştır . 

Bu vesileyle dost ve müttefik Yu
nanista."lm Başvekili olan ve kıymetlı 

bir diplomat olduğu kadar değerli ve 
tanınmış bir asker olan genercl Me
taksasm tecrübeler sonunda ve Türk 
bombalannın kazanması akabinde 

söyledıği sözleri bir dostluk ve hüs
nüniyet vesikası olarn...k bildiriyoruz: 

General Metaks:ıs şunları söyle -
miştir : 

"- Türk bombalonnı almak 
la yolntz Elen ordusuna iyi bir 
harp silôhı lcozoncf trmıJ olmaHa 
kalmıyoruz. Bu bombalonn iyi
liğine olduğu kadar bir baılco 
ıeye de itimadımız vardtr, o da 
bu bombolann ne bizim taraf t· 
mızdon Türkiyeye, ne de dost 
memleket tarof tndan bize karıı 
kullantlmasi ihtimalinin mevcut 
olmamasıdır.,, 

caat edecekleri nahiyelere verilmiş 
olan listede yazılıdır. Nahiyelerinden 
gelecekleri günlerin öğrenilerek şu

beve müracıtat PtmPleri. 

Kör, dilsiz 
ve sagır 
bir kadın 

Üniversite Tahsili 
Yapmış, Sekiz de 

Lisan Biliyor 
Bir hastalık neticcsınde 19 aylık 

iken kör, sağır ve dilsiz olan Mat • 
mazel Helen Kellen, şimdi elli yaşla.. 
rındadır. Ve az kimsenin malik ol • 
duğu bir bilgiye sahiptir. Sekiz lisan 
konuşur, ünıversitelerde derecat ka. 
zanmıştır ve onu bütün dünyaya ta
nıtmış olan on cilt eseri vardır. 

I3u tabiatharikası Cenubi Ame • 
rikada Albamada doğmuştur. Genç 
kızlığının başlangıçlarında burasmı 
tcrketmiş, birçok seyahatler yapmış 
ve Hamarat üniversitesinde tahsil et
miş ,sonra payıtahttan payıtahtn do
laşarak bütün pisikoloklan alakadar 
etmiş, onlar için bu pek ziyade şayanı 
dik\ nt l::\r mevzu olmuştur . 

Helen Kellennin hariçle münasebe
tini temin eden şey yalnız elleridir. 
Malıil kadıncağız kendisiyle anlaşmı
ya uzun senelerdenberi alışmış olan 
bir arkadaşının tercümanlığiyle lw • 
nuşmaktadır. 

İşitmek için sağ avucunu onun ya. 
nağına dayamakta ve parmaklarını 

onun boğazına. dudağına ve burun 
deliklerinin üzerine yerleştirmekte 
ve bu suretle bt• azanın ihtiza7.atın • 
dan onun söylediklerini anlamakta • 
dır . 
Konuşmasını da ari<adaşınm yU _ 

zUndeki titreyişleri ve kımıldanışları 
taklit ederek öğrenmiştir. Kendisi 
işitmediği halde ayni hareketleri tak
lit etmek suretiyle ağır ağır konuş -
maktadır. 

Elli yaşında olmasına rağmen çok 
daha genç görünen Helen Kellenle 
konuşması ve anlaşması için çok uğ. 
rru?ılmıştır. 

Daha küçük iken onun eline sert, 
yumuşak, soğuk, sıcak ecsam veril -
miştir • 

Fakat ilk defa olarak eline bir 
musluktan su döktükleri zaman bu
nun değişik bır şey olduğunu anla.. 
rnış ve kendi söylediğine göre "o 
dak"lmdan itibaren yaşamakta oldu
ğunu,, anlamıştır. 

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 
Latice, Yunanca. Almanca ve !tal • 
yanca bilen bu kadın aynca spor da 
yapmaktadır. Evet, bu kör, sağır ve 
dilsiz kadın dansetmekte, yüzmekte, 
kiirek c:ekmekte, ata binmektedir. 

Bugilnlerde Pariste bir resmiidişat 
ta bulunmak için gelen bu kadın. ken
di bilgileriyle bir çok paralar da ka • 
zanmış zengin bir kadındır. Pnris 
gazeteleri hep ondan bahsetmektedir
ler 

Resmi Tebliğ 
[Başı 1 incide] 

Bu dostane ve dakik tetkik VJ! fi
kir teatisi, İtalya ile Türkiye arasın 
da münaziünfih hiçbir mesele olma
dığı ve iki memleket münasebetlerin 
de ancak mütekabil itimat hisleri 
mevcut bulunabileceği sarih surette 
isbat etmiştir. 

İtalyan - Türk münasebetlerinin 
menfaati bakımından olduğu gibi 
ayni zamanda umumi surette sulh ve 
istikrar lehine harekette bulunmak 
maksadiyle iki hUkümetin teşriki me 
saisi hakkındaki azmi ve bu teşriki 
mesainin faydaları da müşahede edil 

miştir. 
Bu maksatla, iki hariciye nazın, 

icra ettikleri fikir teatisi neticelerini 
pratik sahada müessir kılmak üzere, 
iki memleket diplomatik heyetleri 
normal yolu ile temas halinde bulun 
makta devam hususunda mutabık 

kalmışlardır. 

Hava T ehlikeıinden Korunma 
Komisyonu 

Hava teh k ndt>n korunma ko -
isyonu dun vılayette toplanmış, bu

~ne kadar yapılan işleri tetki~ ey -
!emiş ,faaliyetin her sahada çoğaltıl
ması zehirli gazlardan korunma hak
kında verılen konf eranslann daha 

k Yapılması, ilerde memurla -
Si • • • • 
rm çalışabilecekler. bır umumı sıgı -
nak yeri yapılması kararlaştırılmış • 

trr. 

T. Rüstü Aras 
dün görüstü 

[Başı 1 incide] statükosuna daima müsait olan mak-
lacak ve anr.ak akşam üzeri, siyasi sadı bakında Türkiyeyi temin etmek 
bir şümulü haiz olacağı temin edil- lir. 
mekte olan bir tebliğ neşredilecek - Larostaki İtalyan Ussü, taarruzi va 
tir. Bunun ~filano mülakatına ait ye ziyette hazırlanmış ileri bir kale de
gane vesika olacağı ve hiçbir anlaş- ğil, lngilterenin Kıbnstaki üssü gibi, 
ma imzası mütasavver olmadığı bildi münhasıran !talytın gemilerinin iaşe 
rilmektedir. lerini temine mahsustur. 

Halen büyük bir samimiyet havası !ki nazır, teşriki mesainin siyasi 
içinde cereyan eden bu sabahki nok- şartlarını, Türkiye tarafından doğu 
tai nazar teatisinin umumi mahiyet Afrikası imparatorluğunun filen ka
te olduğu ve Akdeniz statükosu dahi bulünü ve bir ticaret anlaşmasının 
linde Türk - İtalyan münase'betleri- akti meselesini tetkik edeceklerdır. 
~~n .hc~·~ti umu~iyesine tealliık etti 1 Triyesteden hareket eden İtalyan 
gı bıldırılmektedır. .. gemileri, 'fürk limanlarile boğazlar-

1 K l NC I MULAKAT dan geçerek Karadenizde mUhim mik 
Milfı.no, 3 (A.A.) - Stef~i ~jan tarda iş yapmaktadırlar. Bu menfaat 

sı bildiriyor: Saat 17 de hukumet ve münasebetlerin eşkali, bugünkü 
konağında, Türkiye Hariciye Vekili görüşmiye esas olacaktır. İtalyan 
ve İtalya ~ariciye Nazırı, konuşma- matbuatı, birkaç sene evvel İtalyan 
larına ycnıden başlamışlardır. · t" · h. kıın" bı"r unsuru olan . . t" t sıyase ının a Her ıkı bakana halk sempa ı eza Ati 
hürleri izhar eylemişti~. Roma - Ankara, Ank~r~ - na ve 

Hükümet konağına varmadan ev- Atina - Roma meselcsını hazırlamak 
vel Dr. Tevfik Rüştü Aras yanında tadır. Bu neşriyata göre, bir Roma • 
Türkiyenin Roma büyük elçisi olduğu Belgrat anlaşmasınin da müstebat ol 
halde, h~rp ölüleri abidesine giderek madığı anlaşılmaktadır. Fakat bu -
büyük bır çelenk koymuştur. Çel~n- nun tahakkuku ttaı-.•anın Balkan pak 
-· be k rd l" ·· · de şu cum ' " gın yaz u e ası uzenn tı hakkında itimadaver olmıyan hat-
Je yazılıdır: .. d tıhareketini tadil etmesini istilz::m 

"Türkiye Hariciye Vekıhn en meç emekedir. 
bul askere.,, ı ı 

Milano, 3 (A.A.) _Türkiye Hari TÜRK - ITALYAN iŞ BIRL C 
ciye Vekili ve İtalya Hariciye Nazı - Roma, 3 (A.A.) - Stefani Ajan -
nnın öğleden sonraki mülakatı saat & bildiriyor: 
ıs i geçe nihayete ermiştir. Gazeteler, Milano mülakatına birin 

ITAL YA VE BALKAN PAKTI ci sayfalarında müteaddit sütunlar 
Milano, 3 (A .. A) _ Havas bildi • tahsis etmekte ve geniş tafsilat ver 

riyor: 
Kont Ciyano ve Tevfik Rüştü A -

ras arasındaki ilk görüşme, bugün sa 
at on buçukta vuku bulmuştur. Gö -
rüşmenin mevzuu, İtalyanın Akdeniz 

Boımak'oleden mabat 

Verimli 
Askeri 
Masraf 

{Başı 1 incidel 
iktisadi teşebbüs ve faalıyetlere atıl
mak imkanını bulur. 

Bugünkü dünyada Türkiye gibi, 
harici tecavüz ve macera emelleri 
beslemiyen bir memleketin, yurdun 
emniyetini; ticaret hayatında, tarla
da, fabrikada çalışan vatandaşların 
huzurunu ve refahını korumak için 
göze ahmya mecbur olduğu ma~ra:, 
iktisadi inkişaf masrafının z~rw:ı b~r 
kısmıdır. Tam manasile verımlı hır 
masraftır. 

Büyük milli mektep 

F akat iş bundan iba~et değil?ir. 
Bugün Türk askerı n:~kanı~ : 

masının ve Türk zabitinin Turk mıllı 
hayatı içinde yaptığı vazife, harici te 
ca \-Üze karşı memleketi korumaktan 
ve bu maksatla hazırlıklar yapmak -
tan ibaret değildir. .. 

Türk askeri nıakanizması ve Turk 
zabiti memleketin sulh hayatında da 
çok ~üsbet ve verimli vazifeler gö • 
rüyorlar. Kışla, memleketin. e:ı bil -
yük ve verimli mektebi halını almış· 
tır. Türk zabiti, öğretmenlık. va~ife· 
sini, esas vazifesi kadar benımsıyor 
ve şevk ve zevkle kendini buna bağ -
lıyor. 

Her sene binlerce Türk yavrusu, 
çoğu okuyup yazmak bilmiyerek, ha· 
yatın ilk bilgilerile nıüc~hhez ?.lmıya· 
rak ham bir cevher hahnde Turk za
bitinin karşısına çıkıyor. Kışla vatan 
yavrularını okur yazar, sıhhati ko
rumanın ilk esaslarını bilir, hareketi 
ve faaliyeti zevk tanır, yeni yeni ih
tiyaçlar duvar· canlı. olgun bir va -. ' 
tandaş halinde köyüne, kaı:ıabasına 
gönderiyor. 

Kışla dıvarlan arkasındaki hayat 
hakkında bir müddettenberi (TAN) 
sUtunlarında çıkan röportajları bütiln 
okuyucularımızın zevkle ve aJaka ile 
takip ettiklerine şüphe etmiyoruz. 

Dünya tamamile asayişli ve emni
yetli bir yer haline gelse, birdenbire 
askerliğe hiç lüzum kalmasa bile ye
ni Türk kışlasının, fertleri içtimaileş 
tirme ve yetiştirme milessesesi sıfati 
le varlık hakkı vardır. 

T om gaye birliği 

D emek ki. yurdu muhtemel te
cavüzlerden korumak maksa 

dile kurulan büyük makanizma, sulh 
zamanında ıfa nıilli ha~at için tam 

mektedirler. Mülakatı., derin sami -
miyeti tebarüz ettirilmekte ve iki 
memleket arasında yeni iş birliğinin 
iyi bir hava içinde başlamış bulundu 
<runu kavdeylemektedirler. 

Fransanın Sark 
orduları 
kumandanı 
Şama gitti 

Fransanın şark orduları kumanda 
nı Hudsinger, yanında zevcesi ve ya 
veri olduğu halde dün sabahki eks· 
presle Paristen şehrimize gelınış ve 
Haydarpa§aya geçerek Toros ekspre 
si ile Şama hareket etmiştir. General 
Hudsinger, yeni Suriye ordusunu mo 
dern bir şekilde teşkilatlandırmak va 
zifesile bir müddet Suriyede kalacak-
tır. 

Ankara istasyonunda 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

General Hudsinger, bugün Toros eks 
presile şehrimizden geçmiştir. Kendi
sini istasyonda Fransanın Ankara el 
çisi Ponsot karşılamış ve trenin is -
tasyonda kaldığı müddet içinde kom 
partimana girerek Generalle konuş
muştur. Hudsinger'e Erkaniha~biyei 
Umumiye namına kurmay Bınbaşı 
BUrhan uğurlu yolculuklar dilemiş • 
tir. 

Bulgariıtanda 30 Komünist 
Yakalandı 

Sofya, 3 (TAN) - Burada 

Debar sokağında 31 numaralı ev 
de 30 kadar komünist, içtima ha 
linde iken zabıta tarafından ani 
bir baskınla yakalanmışlardır. 
Mestanlı kasabası zabıtası ile Fi 
libe polisi, evvelki sabah Mestan 
lı (Asenovgrad) ta mahalleleri 
abloka altına alarak evlerde ta
harriyat yapmışlardır. 

Yeni Bir Dünya Rekoru 
Amsterdam, 3 (A.A.)- Mlle. Sens 

sea, 200 metroluk sırttlstü. yüzme re 
korunu, bu mesafeyi 2 dakika 44 sa 
niye 6 10 da katetmek suretiyle, kıra 
rak yeni bir dünya rekoru tesis et · 
miştir. 

2 dakika 48 saniye 7 10 olan eski 
rekoru Amerikalı ?\ille, Holms tesis 
etmiş idi. 

verim temin etmektedır. 
Hiç tereddüt etmeden şu iddiada 

bulunmak caizdir. Yaptığı askeri mas 
raftan sulh hayatı için bugün en çok 
verim alan memleket hiç şüphesiz 
Türkiyedir. 

Ahm•I Emin YALMAN 
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Mısır 
h ükumef inin 
Notası 
Kahire, 3 ıA.A.) - Mmr hUkfime. 

ti, kapitüliı.syonl •dan istifade etmek 
te olan devletler mümessillerine ye. 
ni bir nota tevdi etmişir. Bu nota, 
muhtelit mahkemelerin intikali reji. 
mine mütaalliktir. Notada bilhassa 
konsolosluk mahkemelerinin huku .. 
ki, ticari ve cezai sa18.hiyetlennin 
muhtelit mahkemelere devredilmesi 
teklif ve :Mısırın bu mahkemeler için 
yeni bir ceza kanunu neşredeceği ila 
\'e olunmaktadır. 

Amerika da 
müthiş 

feyezan 
Nevyork, 3 (TAN) - On beş saat 

süren bir durgunluktan sonra Ohlo 
nehrinin sulan Ka)'To mıntakasmda 
tekrar yükselmıye başlamıştır. Bari. 
katlar yükseltilmd<te ve kum torba
lariyle kuvve~endirilmektedir. Hali
hazırda barikatların yüksekliği 59,5, 
suların yüksekliği 60 kademdir. Mu .. 
hafızlar arttnılmı~ ve mücadeleye 
kuvvet verilmiştir. İnsan gücU, tabi .. 
'l.ti yenm~ için uğ.raşıyor . 

Cincimair etrafında vazıyet nor • 
malleşmektedir. Fakat tuğyandan 
evvelki normalliğe dönmek için ay .. 
larca çalışmak icap ediyor. 

Hitlerin 
zıyafeti 
Berlin, 3 (A.A.) - Hitler. bu ak

şam, elçiler heyeti şerefine büyük bır 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette bUtUn 

bUyük elçiler, elçiler ve maslahatgü. 
zarlar, nazırlar, ordu ve donanma lru
mandanlan, müsteşarlar 'e nasyonal 

sosyalist partisi yüksek şefleri ha.zır 

bulunmuştur . 

Amerikanın 
Bitaraflığı 
Meselesi 
Nevyork, 3 (TAN} - Ame.rlkanm 

bitaraflığı meselesinde hükumetin te
zi, kanunu mer'iyet dairesine sok • 
ma)-1, ve mer'ıyet dairesinden çıkar
mayı Cümhur l'<iŞ{a11ına bırakmak -
tır . 
Kanun, silfih, mühimmat ve harp 
ıalzcmesı uzcı me ambargoyu mec

'Uri tannnaktadrr . 
Kan.m Amerika banı;ıını tehdit e -

den dahili harplerde de tatbik edıle
ock ve muhariplerle olan mali mua • 
melelere de ambargo koyacaktır • 

Köy Bütçeleri 

Ankara, 3 (TAN Muhabirin
den) - Dahiliye Vekaleti, bele
diyeler Bankası kanunundaki sa 
rahate istinaden bu sene köy 
bütçesine ileride teşkil edilecek 
olan mahalli idareler bankasının 
sermayesine iştirak hissesi ola -
rak yüzde 5 nisbetinde bir tahsi
sat konulmasını kararlaştınnış .. 

tır. 

F ranaız Parlamentosu Kanunu 
Kabul Etti 

Paris, 3 (TAN) - Milli müdaf a 
hakkındaki kanun projesi, parlamen 

1 toda görüşülmüş, 124 muhalife karşı 
113 reyle kabul edilmi~ir. Gazeteler, 
Blum hükfımetıni bu mu11affakıyetin. 
:len dolayı tebnk ediyorlar. 

Bu münasebetle halkçı cephe ga • 
zeteleri, harbiye nazırı Dr..ladier'ye 
karşı müsait bir vaziyet .-ldıkları hal 
1e, hükümetc itimat etmedıklerinden 
dolayı, sağ cenah muhaliflerıne § d· 
detle hücum eylemektcclirler • 

Balatta Kızılay İçtimaı 

Kızılay Balat şubesinden: Kızılay 
cemiyeti Balat kamun şubesinin 936-
937 yılı genel meclisi 6 şubat 937 cu
martesi günU S. 20 de CUmhurlv t 
Halk Partisi Fener kamun kura n -
da toplanacağından btltUn Uye ark:l
daşlanıı gelmC$1ini dileriz. 
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Feci şey ! 
Bigada bir delikanh 

evlendiği gece 
k.urşunla öldürüldü 

1 
Bıga, (TAN rnuhabırınden) - Kasabamızın,· . 

bir mühim meselesi sayılan Güleç köyünde çok 1 -- ·, . 

feci bir hadise olmuş, bir genç evlendiği gece ' ; , ''*' #~ 
öldürülmüştür. Hadisenin tafsilatı şudur: 

MARAŞIN 

UMUMİ 

MANZARA-

SINA BİR 

BAKIŞ 

Maraş Elektriğinin 

sudan temini için 
.bir proje yapıldı 

Belediyenin yeni 
çalışmaları Köyün kimsesiz ve pek sakin bir delikanlısı 

olan Hüseyin oğlu Şerif, yine ayni köyden 
ümmügül isminde bir kızla nikahlannuştxr. Dü-
ğün gecesi, gelinle güveyi geç vakte kadar mi- Maraş, (TAN muhabirinden) - Belediye, 
safirler arasında oturmuşlar ve davetliler dağıl- önümüzdeki çalışmaları için çok geniş bir pro-
dıktan sonra odalarına çekilmişlerdir. gram hazırlamıştır. Bu programda şehir kena-

Ertesi sabah, Şerifi uyandırmak için odasma rmda büyük bir yüzme havuzu vücude getiril-
giren ev halkından biri, damadı orada bulama· mesi, burada temizlenecek suyun demir boru-
mış, gelinin derin bir uyku içerisinde olduğ"unu !arla mezruata tevzii, elektriğin sudan istihsali 
görmüştür. gibi mühim işler vardır. Bu husustaki projeler 

Şerif, etrafta bulunamayınca köy muhtarına tasdik edilmek üzere Vekalete gönderJmiştir. 
haber verilmiş ,köy bekçisi bütün çevreyi do~ Belediye, aynca büyük bir mezbaha ile geniş ve 
laşmağa çıkmıştır. Bekçi, yarım saat sonra eve asri bir hal yaptırmak kararındadır. 
dönmüş, Şerifin beş yüz metre ötede b~r tarla Belediyesinin devamlı çalışmalan sayesincle çok kısa bir zamanda Doktor Sükuti Tükelin reisliğinde çalışan 
icinde ölü olarak yattığım söylemiştir. büyiik imar harekeflerine merkez olan Mora§ Maraş Belediyesinin, şimdiye kadar temine mu-
Yapılan muayene, zavallı gen- ı, _____ ......_ _______________________________ :ıı vaffak olduğu beledi işleri de 

:in bir kurşunla başından vuru-1 B • k 
1 r Z Ç O C 

v · bu arada gözden geç:rmek fay. 
ıarak öldüğü neticesini venniş- 1 U g U ı· '· ı 
tir. Tahkikat, ehemmiyetle de- . negO dadan uzak değildir. 
rinleştirilmektedir. p Belediye; (35) bin lira sarfile e -

Malatyada Kı, ve Mahrukat 
Malatya, (TAN) - Devam eden 

kar, yakın köylerin bile yollarını ka
pamış, odun ve kömür fiyatları üç 
misli pa.halılanmıştır. 

Çok. fecı· b·ı- r ostası lektrik tesisatı yapmış ve şehri kami-
len tenvir eylemiştir. Maraş harbin • 

g e c i ki yor de şehit düşenler için üç abide kur -

ek • ı d d muş, Çocuk bahçesi ile Aile parkını 
ş 1 e yan 1 Jnegöl, ( TAN Muhabi- açmış, Belediye binası, mezbaha. ve 

rinden) - Bursa, Kara- ekmek fabrikası inşa etmiş, bakım -
Antalyada l ki T erfi 

Antakya, (TAN) - Ağır ceza 
mahkemesi reisi Necati Temzözün 
maaşı 90 Iraya. hukuk hakimi Rauf 
Kuralrn maaşı da seksen liraya çıka
rılmıştır. 

Biga, (TAN) - Kas:ıbam1za bağlı Çanpaz.ar köy nahiyesinde oturan tel
graf hat çavuşlarmd~n Abdülgafııru n eşi, geceleyin sokaktaki çeşmeye 
su alınıya gitmiş. bu eı:;nada dört yaşınd~ıki kızı Ayşenm chta.rıöi &oba
dan tut~muştur. Çocuğun feryadına civ2.r komşular ve biraz s_oııra da 
valdesı yet ı.şı:ı!~, f'.ihat z:n allr kız.ca ğrz yarmı s :w.tic içı:ııl-3 bağıra ba~ın:ı 
can vu;rıi~ür • 

j Çok dilli ve sevimli olan küçük Ay. 

Kuyucakta k il _ 1 şe "babacığım beni doktora götür .. m er a 1 diye bağırdıkça bütün nahiye halkını 
aglatmıştrr . 

deve güreşleri 
Yedi çift devenin güreşini 

Sürek ov1ncla dikka+sizlikle 
bir genç öldürüldü 

Biga, (TAN) - Kasabamıza bağlı 

Eşelek köyünde geçen perşembe gü -
nü bir sürek avı tertip edilmiş ve av. 
er başı tarafından herkese bir mevki 
tayin edilmek suretiyle tertibat alın

köy postası evvelce bura· sız mezarlığın yerinde asri bir mezar-
da birleşirken bu telaki- llk kurmus. sine.ma. gazino, fidanlık, 
nin şimali Es.kişehirde ol· su çeşmesi -yaptırmış; binlerce metre 
ması postanın bir gün, ba-

d 
'k' .. 'k murabbaı parke kaldırım ve cadde 

zan a ı ı gun gecı me-
sine sebebiyet veriyor. döşemiş, bando tesis eylemiş, yangın 
Yenişehir • Bilecik yo· için tertibat almış, temizliğe azami 

lunun ka r yüzünden uk itinayı vermiştir . 
ık kapanması ve postanın Belediyenin başardığı: işlerden bi-

Y enişehird en buraya ara- risi de pis dere sularının üzerlerini 
ba ile taşınması gecikm e- kapatmaktır. Bu pis sulu derelerin ü-
n in sebepleri arasındadır. 

zerlerinde bulvar ve yollar vücude ge-
Pdsta araba.sının I negö tirilmiş, bu suretle şehrin umumi ka · 

'e m uayyen saatlerd e gel 
me-::i m ukavele icab ıdı r. nalizasyonu da ayni zamanda temin 
Gecikmelerin d eı.ıamı k ar edilmiştir. 

--· -· --""1 

Zileclen bir görünü§ 

Zil ede 
sağ~ık 
işleri 

Zile, (TAN) - 936 senesinde, hu
susi muhasebeye ait olan dispanser
de 1500 hasta muayene oJunm~, 

bunların 460 ına meccanen ilaç veril· 
miş, 150 si de tedaviye tabi tutul
muştur. 

Yine geçen sene 6369 kişiye çiçek, 
956 kişiye tifo aşısı yapılmış, 3 kilo 
370 gram kinin dağıtılmıştır. 

Ayrıca belediye doktorluğunca 

1250 hasta muayene edilmiş, 350 hu 
taya da parasız ilaç verilmiştir. 

Belediyemiz 150 lira aylıklı bir da
hiliye mütehassısı aradığı halde he
nüz talip çıkmamıştır. Belediye dok. 
toru olmaması ve kazamızın bir 
doktorla kalması sıkıntıya sebep ol• 
maktadır. 

ZİLEDE KÜLTÜR İŞLER! 
Zile, (TAN) - Bu yıl merkezde 

1014, köylerde 504 çocuk mektebe 
devam etmektedir. Orta mektepte 
211 çocuk okumaktadır. 

936 yılında kütüphaneye 376 oku· 
yucunun gitmiş olduğu, tutulan 1-
tatistiklerden anlaşılmıştır. 

İzmit Fakirlerine Yardım 
İzmit, (TAN) - Halkevi içtima! 

yardım şubesi Vali Hamit Orkaym 
reisliği altında bir toplantı yapmış· 

tır. Toplantıda, fakir halka kömür 
tevzi edilmesi konuşulmuş ve tevzi- , 
ata hemen başlanmıştır. 

İzmit fa.kirleri, Halkevinin bu gtt. 
zel teşebbüsünden pek memnundur. 

mıştır. 

Avcılardan Sadettin oğlu İbrahim 

Nazilli, (TAN) - Mevsimin en isminde bir genç kendisine gösterilen 
· iki bin kişi seyretti 

şısında icap eden tedbirle 
rin ıüratle alınması hu
susunda alakadarların dil 
katini çekeriz. 

heyecanlı (deve güreşleri) geçen haf noktada durmıyarak ha~rsizce yeri. 
ta Kuyucak'ta yapılmıştır. Atçadan, ni değiştirmiş ve domuzların geçmesi ::::==.=============="" 
Köşkten, Sa.rayköyden gelen 7 çift ihtimali olan bir yere gitmiştir . ,. k ,· M eh met 

Bafra Ha~kevi azalarının 
Çarşamba seyah~ti 

Güre~en develerden bir çift 

deve Kuyucak istasyonu yakınındaki Orada bir kımıldama hisseden ayni 
geniş düzlükte kar~ılaşmışlardır. köyden İsmail oğlu Ahmet, hemen o 
Mer'anın muhtelif noktalarına kalın noktaya ateş etmiş ve domuz vuru - Arasında kanlı 
zincirlerle çivilenen lök denilen deve yorum zanniyle arirndaşr İbrahimi öl 
lerle azılı ve iri cüsseli güreşçi Tülü dürmüştür. Ahmet tevkif edilmiştir. B ı· r vak'a 
ter, Maya., denilen küçük, dişi deve-
leriJ. yanlaı:~1~.a ağızlarını hopurda- ~--~· • ur ---·~ 
tarak ve kopukler savurarak dik KÜÇÜK MEMLEK ET 
başlarile etrafa heybet saçmışlar, HABERLERi . 
günün bütün soğuğuna rağmen ci- * bmit Sıtma l\Uicadele Heyeti Re. 
var kua.ba ve köylerden iki bine isi Dr. Abdurrahman .\elana 
yakın seyirci toplanmış, güreş mey- sıtma mü<'adel~ heyeti ba<jkan-
danı bir pazar ve bayram yerine lığına tayin edilmiştir. 
dönmüştür. • İzmit tayyare cemiyeti ba.şkn.nlı-

Davul, zurna ile başlıyan güreşler ğma Zira.a.tçi Mahmut, ikinci re 
de ayağa üç çift deve güreşmiş, bu isliğine de gi.imrii•k haşmemu-

b 
ru Ali Haydar seçiJmişle•r<lir. 

kısım ça uk bitmiştir. Ortaya güre-
şen iki çiftin oyunları epeyce iyi ol- * İzmit Maarif Müdürlüğü t.arafın. 

dan şubatın 13 üncii günü ak-
muş, bütün heyecan başa güreşen şamı Ulu Ga:d. mektebi ~alon • 
~evelerde tadılmıştır. İki çift büyük ıanmla bir balo verilecektir. 
Tülü deve çok meraklı oyunlarla * Merzifon hükumet do'ktoru Şar. 

Arapkir, (TAN) Arapkirin 
Mutmur nahiyesine bağlı Daragan 
köyünden İbrahim oğlu Mehmedi 
ayni köyden 14 yaşında Şakir oğlu 
Mehmet tabanca ile yaralamıştır. 

lkıi Mehmedin aralarında öteden· 
beri bir düşmanlık meveutmuş. Köy· 
de Yusuf isminde birinin evinde köy 
fülerle beraber bir hayli oturan iki 
Mehmetler evlerine dönerlerken Şa
kir oğ·Iu Mehmet birdenbire tabanca· 
smı çıkararak bir el ateş etmiştir. 

Yarası ağır olan Mehmet Malatya 
memleket hastanesine nakledilmiş. 
suçlu yakalanmıştır. 

, _____ _,herkese soğuğun şiddetini unuttur- mM ile belediye ebesi Behire 

Kandıra 
Köylerinde 
Hırsızllklar 
Kandıra, (TAN) - Çiller köyün

de Ahmet oğlu Azizin evinden tütün, 
altın yüzük ve para çalınmış, hırsız 

İbrahim yakalanmıştır. 

Akçaovadan Ali, değirmendeki 
radyonun· lambalarmı çalmış, bunla
n l zmittl• satarken tevkif edilmiştir. 

e ahinlerde izzetin evinden tiltiln 
talan !smaU tutulmuştur. 

muş, Sarayköylü Taban oğlunun de- Aşkon birer derece terfi ettlril-
vesi birinciliğ kazanarak mükifatını mişlerdir . 
almıştır. Güreşten sonra Nazilli ser. 
mayedarlarından biri üç yüz elli lira 
vererek bu deveyi satın almak iste
miş, fakat sahibi pehlivan devesini 
satmamıştır. 

Kuyucak Parti ocağı ve gençler 

birliği bu deve güreşi sayesinde beş 
yüz lira varidat temin etmişlerdir. 

Ayni gün, Kuyucak Parti ocağı ile 
Gençlerbirliğinin açılma töreni de 
yapılmış, !Içe Parti Başkanı Sami 
Kutlunun kısa bir söylevile kesilen 

* Gire.sun \ila;\·eti hesabına İtal 4 

ya.da 3,5 ı;;ene fmdıkçrhk t ahsil 
eden Mahir Dunııkan Gitesuna 
dönmfü,tür • 

* Rursada lise tale:beıııinclen l'kisi 
menenjitten must.arip olarak 
hastaneye kaldmlmıştır . 

* Bergama C. H. Partisi Başkanı 
Ahmet Hamdi Ankan yerinde 
bırakılmış, Halkevi haşkanhif • 
nıı. kooperatif direktörü Fehim 
Ergin seçihni'jtir • 

kurdeleden sonra birlikte davetlilere .. ,.. ........ --.. _. .. --...... --..... --11111 ............ -, .. ,...1111-.._1111:--._ ... :--111_ ... :--111_1111:--111...,_. 

gençlere zaylar ikram edilmiştir. 

Bozö!Jükte 
tarıhi abide 

Bozöyük, (TAN) - Türk mima
risinin güzel bir abidesi ola.n Kası~ 
paşa carniinin bir kaç asırdan b_erı 
tamir yüzü görmediği için harabıye 
yüz tuttuğu hakkında "TAN .• m v~
kı.ıbulan neşriyatı üzerine Maarü 
Vekaleti buraya bir mühendis gön
dermiş ve camide keşif yaptırm1ştır. 

Vekalet camün tamirini evkafa 
bildirecek' ve bu değerli Türk abide
si yıkılmaktan kurtarılacaktır. 

Çarşambanrn umumi görünüıü 

Bafra, (TAN) - Bafra Halkevi Ar, Gösteri, Spor kolları aza
sı,Çarşaınba Halkevini ziyaret etmiştir. Bu münasebetle, İlimiz 
içinde daima takdir uyandıran gençlik hareketlerinin cidden göğ
sümüzü kıvançla şişiren bir yolda ilerlediği görülmüştür. Bafra 
gençliğinin Çarşamba Halkevi salonunda verdiği müsamere gü
zel ve parlak olmuştur. 

Müsamere, Halkevi Başkam Zihni r 
Lo~mAanın kısa söylevinden sonra 1 VOLEYBOL MÜSABAKASI 
lstı~lal Marşı ile başlamış, Mithat Ertesi gün Bafra ve Çarşamba 
Dogu ve arkadaşlarınm konseri çok voleybol takımları karşılaşmış, Baf
beğenilmiştir. Bundan sonra bir per ra galip gelmiştir. Şu kadar ki her 
delik İstiklal piyesi ile Şeriye mah _ iki takı~m da. iyi hazırlanmam!~ o!-
kemesi Mahc 1 dl k d'I nıası, bıze netıce hakkında katı bır • up ar a ı ome ı er . . 
muvaffakı . . . . fıkır Yermekten uzaktır. 
.. . . Yetle temsıl edilmiş, ama- ÇARŞAMBA HALKEvt 

torler ıçın h .. "l · k h' b' oş goru mıyece ıç ır Çarşambada az para, fakat büyük 
falso yapılmamıştır. bir azimle modern ve gençliğin iste-

Daha sonra monoloğlarla, nezih etiği konforu havi güzel bir Halkevi 
birer kahkaha tufanı yara.tan mtisa.- binası yapılmış olduğu takdirle gö-
mere nihayete ermiştir. rülmUşttir. 
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Limon fıyah 
Mütemadi
yen artıyor 

Halde meyva ve 
sebze fiyatlan 

~ilafet Kendisine Bırakılınca, Saltana~ Hırsiyle 
ıtreyen Yezit Çok Büyük Bir Sevinç izhar Etti. 

SEBZELERDE 
DEVAM 

UCUZLUK 
EDiYOR 

,,·1ın- ö:Artık ben, cümlenizin misafiri-., 1.. .. 
de ; um~u, her an bana daha ziya 
ın . l ak1aştıgını hissetmekteyim. Olü· 

te~::den ev:ve~, hilafeti bir ehli zata 
ve t~ek ıstıyorum. Eğer oğlum, 
di Velıahtim Yezidi hilafete kabul e
rn~orsanız, ne ala.. Eğer başka birini 

ıınasip .... Yin. goruyorsanız, açıkc:a söyle-

lilLAFET K1M1N? 
Muhataplar hep birden Yezidi is-

tenıişler: , 

viye, yapayalnız kalmrstı. Birdenbi
re yükselen alkış sesle;i. Muaviycnin 
artık ağırlaşmıya ba.şhyan kulakları
na çarpmıştı. Kalbi, ölüm acısın -
dan daha beter bir ıstırapla sızla. 
mıştı. Yanında, ağzına su veren bir 
kölenin yüzüne bakarak: 

- İşte .. Fani cihanın .. fani salta
natı .. bitti.. Artık her şey bitti.. Şu 
anda, bir hiçten başka bir şey deği
lim. 

Diye mırıldanmıştı. 

le iştirak etmemişti. Muaviyenin ce
nazesi, muhteşem bir alayla kaldm· 
larak · makberesine defnedilmişti. Ve, 
o geceden itibaren de; onun sıkı bir 
disiplin altında tuttuğu koca şehir, 
birdenbire değişmişti.. Her köşede, 
coşkun bir hürriyet içinde, çrlgın bir 
sefahat hayatı başgöstermişti. 

1LK :MECLİS 1ÇT1MAI 

Yezit; saltanat makamını, hüku. 
met idaresinden ziyade, bir sefahat 
kaynağı telakki etmişti. Onun dü
şündüğü şey; hükümet işlerini bir 
heyete bırakarak, av eğlenceleri, ka
dın ve içki alemleriyle vakit geçir. 
mckti. 

Limon ithalinin nıenedil -
mesi üzerine piyasaya gelmek 
te olan yerli limonlar, hariç · 
ten getirilmiş limanlardan 
daha pahalıya satılmaktadır. 

Gerçi yerli limonlar büyük ol 
ıııakla beraber fiyatları da o
na göredir. Yerli limonun yü· 
zü toptan 150. 250 kuruştur. 
Hariçtan getiril.nıiş olanların 
yüzü 140 -.225 kuruştur. Bu 
vaziyette yerli limonların bi
le ihtiyacı karşılayanııyacağı 

söylenmektedir. Eğer limon 
ithali yasağı devam edecek o
lursa geçen senenin kışı esna 
sındaki pahalılık bu sene de 
başgösterecektir • Tüccar 
da bir miktar limon daha var 
dır. Fakat piyasaya çrkarrlnıı 
yarak pahalı satılmak üzere 
saklanmaktadır. 

Dün meyva halinde toptan fiyatlarla satılan meyvalardan D" 
yol portakalı 36 lık sandıklar 300 - 350, 64 lük 300 - 350, s 
senlik 270 - 300, yüzlük 180 - 225, yüz ellilik 170 - 220, 
lanya mallan 64 lük 300 - 350, seksenlik 27 5 - 350, yüz 
200 - 250, Finike mallan 96 lık 500 - 650, 160 lık 450 -
kuruştur. Rize portakalları 80 lik 150 - 200, yüzlük 140 - 1 
yüz ellilik 115 - 130 kuruştur. Mandarinalar Alanya yüz 
400 - 500, Rizenin Yüzlük 125 - 200, Mersinin yüzlük 140 
300 kuruştur. 

d - Hilafet ve saltanatın, Emeviler
l~n baş~alarına geçmesine razı deği
atı· Yezıt, velia.httir. Halk, bu şekle 
rn şznıştır. Şayet yeniden bir hilafet 

b.eseıesi ortava çıkarsa her tarafta tr f J • 

ar esat kopmak ihtimali vardır. Bu 
lı!ada, (Haşimi) !er de meydana a
n~caklardır. Böyle bir teşettüt ve 
diıı ak~ .ıneydan vermemek için, Yezi-

b hU~fetini kabul etmek şarttır. 
ernışlerdi. 

ıs/tu~v~ye, derhal Yezidi huzuruna 
g" enu.ştı. Maddi ve manevi ıstırabını 

osteren bir sesle: 
d' - Oğlum! ... Hilafeti, sana terke-

1Yorum. 
Deınişti. 
Saltanat hırsiyle titriycn Yezit, 

Çok bü .. · t · F Yuk bir sevinç izhar etmış ı. 
akat .Mua,·iye o halinde bHe, siya-

setı v ' • 

e ugraşmaktan vazgeçmıyerek: 
- ~uraya .. Yanıma gel, otur. 
Dedıkten sonra· zayıf ve ölgün bir 

Sesle so" .. • . . 
zune devam eylemıştı: 

. - Vaziyetten, büyük bir memnu
llı"et .. " gosteriyorsun. Fakat acele et. 
~e ... Omuzlarına aldığm yük, çok a
~1rd:z-... Küçük bir gurur, ehemmi -
J etsız bir. ihmal; seni o ağır yü~ün 
altında ezebilir ... Hilafet ve saltana
tını sana b"u· b""t" . . 1 k • • s u un rakıpsız o ara 
terketmek istedim. Fakat, buna mu. 
vaffak olamadım ... Dikkat et. Mekke, 
ve Medinede dört rakibin var. Bun
lardan biri; (Abdürrahman) dır. 
Bundan, fazla korkma. Çünkü o, ka
~Inlara ve zevküscfaya düşkündür. 

Y1NE AV :MERAIU ... 

Dahhak, derhal mescide gelmişti. 
Orada toplanan halka, elindeki bir 
top beyaz kumaşı göstererek: 

- Ey, ahali!... Şunu gördünüz 
mü? .. !şte bu, Muaviyenin kefenidir .. 
Bilin; ve ag8.h olun ki; artık Muavi. 
ye, ecel şerbetini içmiş .. Hilafet ve 
saltanat, oğlu ve veliahtı Yezide in
tikal etmiştir ... İkindi vaktine hazır 
olun. Yeni halifemiz, mihraba geçe
cek .. Size, ilk namazı eda ettirecek .. 

Demişti... Bundan maksat ta, hal. 
kı, Yezidin imamlığına iktida ettir
mekti. 

Halk, ikindi namazını yeni halife
nin arkasında kılmıva hazırlanırken: 
yeni halife, emir vc~mişti: 

- Ava çıkacağım. Her şey hazır 
olsun. 

Demişti. 

Bunu haber alan Dahhak, koşa ko. 
şa Yezidin nezdine gelmiş; halkm 
kendisini camide beklediğini söyliye
rek, onu, bu fikirden güçlükle vaz
geçire bilmişti. 

Yezit, baba.sının cenaze alayına bi. 

Fakat, Emevi erkanı o gece saray
da bir meclis aktetmişler; Yezidi de 
o meclise davet ederek: 

- Baban Muaviye gibi, filen hüku
metin başında bulunmalısın. Muha • 
liflerine göz açtrrmamahsın... Her 
şeyden evvel, Medine hakimi (Ve
lid) e bir emirname göndermeli; o
radaki muarızlarını itaate davet et. 
melisin. Eğer onları, bu suretle sin
dirmiye muvaffak olursan, ne alL. 
Buna muvaffak olamadığın takdir~e 
hem kendin müşkülat içinde kalır
sın ... Hem de, Emevi hanedanının 
mevkiini, müşkül bir vaziyette bıra. 
kırsın. 

Demişlerdi. 

Yezit; oradaki dört kişinin itaati
ni temin için bir emirname yazmış; 
Velide göndermişti. .. Velid; bu emir
nameyi okur okumaz, vicdanında bir 
ıstırap hissetmişti: 

(Arkası var) 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

İskenderun iklimi aşkaları tarafından tahrik edilmez
!e~ sana büyük bir fenalık edemez .. 
~ger onu hoş tutarsan, ondan gele. Bütün dünya Türkiyenin, sulh 

kC~k .fenalıklan karşılıyabilirsin... 1- içinde, Hatay zaferiyle meşgul l>- 1 
yeri olduğu gibi belki bütün dün· 
yanın en çok bulutlu yerlerinden 
biridir. ıncı rakibin; (!bni Zübeyir) dir. Bu lurken sağlık sözlerinin bu büyük 

8.daın, gayet cür'etkar ve zekidir. aktüaliteye uymamasını ayıplıya. Bulutların çokluğu yalnız sıkın· 
lii!ateti elinden almak için birçok cağınızı bildiğim için, ben de bugün tı verıııekle kalmaz. Güneş ışıkla.. 
tedbir ve hileler düşünebilir. Maa - Hatayın iklimini yazmak istediın. rının, kozmik ışıkları gelmesine az 
hıafih, bunu da birçok it'am ve ih • Fakat, kolayca tahmin edersiniz çok engel .olur. Bundan başka O• 

ilanlarla kendi tarafına celbedebilir . ki tekmil Hatayın iklimini bir ara· ralarda birçok ta rutubet hasıl 
Sin ... Üçüncü rakibin; (Abdullah) ta da yaz.ınıya imkan yoktur. Bu kı- eder. lskenderunda rutubet dere-
bu ikisi gibidir ... Asıl büyük rakibin; ta pek büyük olmasa da, iklimi, cesi, vasati olarak, 4,53 tür. Bu de. 
Ornamı Hüseyin) dir. Çünkü onu~ tabii olarak, her noktasında az çok rece yine bütün Suriyenin hiç bir 
IJahsrnda hem büyük babası Resulü. değişir. Mesela lskenderun sıcak noktasında bulunmaz. 
ekremin 've hem de babası (Ali) nin bir sis içinde çayır çayır yanarken, lskenderunun yağışlı günleri de 
bütün k'ıymetli meziyetleri mündc- onun birkaç saat mesafede, yukarı. pek çoktur: Bir yıl içerisinde va· 
lniçtir ... (Hüseyın· ) e, çok dikkat et. sında bulunan Beylana çıktığınız 
O k . sati olarak 101 gün, yagvnıurun 

nun kuvvet ve taraftar peyda et- va ıt küfür küfür esen feralılatı • 
c b' h · miktarı bir yıl içerisinde 500 ile ~esine meydan verme. Fakat, ken. 1 ır ava bulursunuz. Onun içın 

ti.isine de açıktan açığa husumet bu yazıda sadece, Hatayın en mü- 1000 milimetre arasındadır. Şu ka-
gösterme... him mevkii olan, lskenderunun ik. dar ki yağmur miktarı bakımından 
MtJA V1YE ARTIK SöYL!YEMEDİ.. liırıini bildireceğim. birincilik lskenderunda değildir. 

S ŞUBAT ÇARŞAMBA 

Paıator 

A 1 ı ı 

Sterlin 616.-
1 Dolar 124.50 

20 Fransı.ı 113.-
zu Lıret 120.-
20 Belçika fr. 80.-
20 Drahmi ıs.-
ıı. la.,11.re tr S6~.-
ıt LHa 20.-
1 Floruı 6l, -
20 Çekoslovak ltro 75.-

1 Silını ıo.-
1 Mark 25.-
1 Zloti 20.- • 
Penıo 21.-
20 Ley 1 I.-
L>ınaı •t.-
·•~l 1n1roas 

Altm 
Banknot 

Çekler 

Lonara 
Nevyork 
Faris 
Mılano 
Brüksel 
At'na 
Cenevre 
Sc·iya 
Amslcrd-. .• 1 
Prag 
Viyı;na 
Madrit 
Bedir 
Var<;ovô\ 
BııdaJH•ste 
Biikrl'ş 
Bf'l~r&t 
Yokoh;1ma 
'Mo~kova 
Stokholm 

Talıu'1nı 

!-
1020.-
245.-

616.-
0.79555 

17.0625 
15.1075 
4.7175 

88.7175 
3.4 .ı8 

64.935 
1.4525 

22.7875 
4.25 

11.3675 
J.9780 
'4.20 
4.465 

108. 7662 
34.S775 

2.7888 
24 92 
31.1485 

Anadolu t ve 11 kupon kesik 

~ıhom 

Merkez Bankası 

lıtihr~zlor 

Türk Borcu 
F.rganı \ B C 
Sıvas - Erıuru.m I 

.... ' -
620.-
124,SO 
117.-
125.-
84-
22.-

~J), -

'9.-
66.-
80.-
13 -
28.-
22.-
23.-
14.-
52.~ ,, -

1022.-
246.-

617.SO 
0.77325 

17. \O 
15.075 
4.705 

88.5025 
3.4G84 

64.77i.' 
1.4492 

22.7325 
4.24 

11.34 
1.9725 
ı 19 
4.-4S34 

ıos soıs 
3-t.4~~ 

?,7825 
2~ .98 
3.1410 

39.50 

100,-

22,95 
97 c.o 
95.SO 

Hararetli 
• 
Muameleler Birdenbire, :Muaviyenin sesi kesi- lskeııderun ikliminde her şeyden Bin milimetreden daha ziyade 

!ivermişti. Artık baletinezi baş · önce göze çarpan şey, gökyüzünü yağmuru olan başka noktalar var. Dünkü borsada muameleler hara • 
ladığı için, boğazında hasıl olan hı - kaplıyan bulutlarıdır. Bu yıl, U· dır retli olarak deva.m etmiştir. Cürnhu • 
tıltı, daha fazla söylemesine mey · zuıı haftalardanberi lstanbuluıı ız:ü- B

0 

u kadar yag~nıur, rutubet Is- · l · ·· d ~ riyet Merkez Bankası hısse erı yuz 
an vermemişti. . ı "k .. · ı kenderun etrafında bataklıklar 1 
Yezit, derhal babasmın yanına diz ze go yuzünü kaplıyan bulut ar liraya çıkmıştır. Paris borsasında 

Amaşya elması kilosu 12 -
36, Gümüşhane 8 - 20, ferik 
9 - 18, İnebolu 7 - 14, An
kara, armudu 16 - 33, Ceviz 
kabuklu 8 - 13, Ayva 1 7 - 20, 
kestane 7 - 13, kuru uzum 
15 - 26, incir 8 - 20, ağaç ka
vunu adedi 2 - 6, yerli muz 
kilosu 80 - 120, yeşil zeytin 
14 - 15 kuruştan satılmıştır. 

SEBZELER UCUZ 

Sebze fiyatlarında ucuzluk devam 
etmektedir. Lahana kilosu 2~1, pı

rasa 2-3, ıspanak 8-12, Havuç 3-
5, yaprak kereviz 5-7, kök kereviz 
7-11, pancar demeti 2-3, taze so
ğan demeti 1, maydanoz demeti 1. 
kırmızı turp demeti 1 kuruştur. Ye
şil salatanın yüzü 60-80. karnabaha
rın adedi 5-20 kuruştan satılmıştır. 

ZAHiRE 
BORSASI _ ........... 

1 - İthalat: Buğday 233, arpa 45, 
çavdar 90, tütik 10 1-2, yapak 8, 
kuşyemi 15, beyaz peynir 8. kaşcr 2 
1-2 keten tohumu, 6 fasulye 45, iç 
fındık 27, iç ceviz 1 ton . 

İhracat: Buğday 850 ton. 

2 - Satışlar: Buğday yumuşak 

kilosu 6 kuruş. 25 paradan, buğday 

sert kilosu 6 kuruş 30 paradan, arpa 
Anadolu kilosu 4 kuruş 32 1-2 para
dan, çavdar kilosu 6 kuruştan, mı:hr 
sarı kilosu 5 kuruş 6 paradan, kuş • 
yemi kilosu 14 kuruştan, susam kilo
su 16 kuruştan 18 kuruşa kadar. 

Yapak Anadolu kırkım kilosu 62 
kuruştan 65 kuruşa kadar • 

• 
Dün zahire bor.sasında gev§eklik 

devam etmiştir. Buğdaylar 3-2,5 pa
ra kadar düşmüştür. Çavdardan altı 
kuruş fiyatla 120 ton satılmıştır. İh · 
racatçılar 4,30 dan fazla arpa alma 
mışlardrr. Kuşyemi 14 kuruşa ve su
sam 18,5 kuruşa yükselmiştir. Dün 
gelen mallar 9 vagon buğday. 6 va
gon çavdar ve üç vagon arpadır. 

DOzce 
tOtOnü 

burad b' · d k d·ı · d b k ııasıl ettiğinden orada sivrisinek· Çökmüş~ onun artık soğumıya baş • a 121 9 en 1 erın en 1 • Türk borcu yu"kselmiş, 306 franktan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasından 
l t d ki !er de pek boldur. Bunların getir. 
~·an elini, elinin içine almıştı. Her- ır 1 arı için lskenderunun bura· h k 314 franga çrkmış ve ak~ama dogvru aldığımız bir mektupta deniliyor ki: '- d dikleri sıtma astalığından baş a .,. 

"'es; onu, babasının elini öpecek san- an daha çok olan bulutlarının ne 310 t Bo m.ızda "- 1936 yılı içinde idrak edilip n,,Jr k d ronıatizına, verem hastalıklarının frankta kapanmış ır. rsa r~ 
llııştı. Halbuki Yezit, derhal Muavi. a ar sıktıklarını daha iyi takdir . yakın günlerde mübayaasına başla-. 

d b.1. da, rutubetın çokluğundan dolayı, Türk borcu 23 lira üzerinden alıcı 
Yenin parınagvındaki yüzüğU çek~ş, e e 1 ıriz. nacak olan Düzce tütünleri, her ba • _ H bol olacağı yine kolayca tahmin e- bul 1 t hvilleri 39 5 
Çıkarmıs .. Derhal kendi parmagma erhangi bir noktada gökyüzün- b 1 . muştur. Anado u a • • kımdan nefistir. Tütünlerimizin alıcı. 
takmıştı'. deki bulutların miktarını daima dilebilir. Ancak unların ıepsı Anadolu hisseleri 32,20 liraya çıkmış. 

1 
alçak yerlerdedir. Beş yüz metre lan fazladır. Kaliteleri ince ve ac;ık 

Muaviyenin en cand:m adam arı on sayısına nisbetle gösterirler. k b'I k ı tır. Aslan çimentosu 14,20 lirada dur- renktedir. Bu yüksek kaliteli tütün 
olan Dahha· k 1·ıe Mus" lı"m Yezidin On, gökyüzü bulutlarla büsbü - yüksekliğe çı ınca sıtrna 1 e a • 

muştur • nü siparş eden bir çok yabancı firma. 
koluna girmişler; ölüm acılarının ih- tün kapalı, sıfır da gökyüzü hiç 

111~Örülüyor ki lskenderun, sağlık - lar aylarca evvel, avans venniye baş· 
til8.çlariyle sarsılan Muaviyenin ba • bulutsuz ve büsbütün açık değil· t h d'I . h ta Bu'·yu·'kderede Yetı·,ıı·rı·ıa... l l dır 

d. 1 bakıınıııdan, ısa e ı mıye, as • ...... amış ar .,, 
Ştndaki kavug .. u alarak, Yezidin ba,.. ır. Bu usulde skenderunun bu-

l lıklarla ve bahusus sıtma hasta· F.d I · -- · -ı 
ŞJ:tta geçirmişlerdi. Muaviyenin bu utları bir yılın her ayı içerisinde ,. 1. ht ı an ar 

ı gvile ıııücadeıeye hay ıce mu aç .. d LiMAN HAREK-ETLERI Sadık bendeleri, onun ölümünü bile vasati olarak şu hesaplarla tesbit ı . Büyükdere meyva enstitüsun e 
beklememişlerdi. edilmiştir: bir iklimdir. O kıtanın eskı zla- yetiştirilmekte bulunan fidanlardan 

1 an tarihlerinde meşhur orınan a. 
Yezidi, halife sıfatiyle halka tak. kiııcikanun: 6J1: Şubat: 5,1; nı I' . b k' şubatm birinci gününe kadar yirmi Bugün limanunıza gelecek vapur • 

d. · · M t 61 N. 6 3 M 5 4 rını keserek ik 11111 ozan es 1 za. 1 t lar·. Saat 6.30 da Saadet Bandrrma-ım edeceklerdi. Fakat buna, garıp ar : , ; ısan: ' ; ayıs: • ; 1 • d ne bin meyva fidanı tevzi o unmuş ur. 
b. H · 3 6 T 2 4 A ınan hükumet erın en .. sonra ro::--ı. · dan, sa'at 18,30 da Kocaeli Mudanya-ır şekil vermek ı"stemişlerdi.. Sırtı- azıran: • : eııımuz: , ; . t 1 - de Bu meyanda Ankarada vi.i11uıur rıya-

osnıanlı iınpara or ugu, ne 
na, Uçüncu·· halife Osmanm kanh ğustos: 5,1; Eylül: 4,4; Birinciteş· d 1 seti bahçeleri için de beş yiiz meyva dan, 8 de Bartın Ayvalıktan. 

1 Fransız mandası sağlık müca e e: d k 
gömlegwini ge,.irrn.lı:ıler; eline de, Mu· rin: 2,6; kinciteşrin 2,9; Birinci- H fidanı gönderilr.ıiştir • Bugün limarumı~dan gi ece va-

"' 7 .. 8 .. b" 1 .• d sı·n·ı yapmamıştır. atayın yenı 
aViyenin som elmas işlemeli kanun: 5, • Butün ır yı ıçın e .. takil hükCımeti elbette bu sağ- Maarif Vekfileti teşkilatında ~alrş- purlar: 
Saltanat kılıcım vermişlerdi... Ve yi- vasati sayı: 4,53. mus . . k h makta olan Ziraat Mektepleri mezun- Saat 1 da Ege Karadenize, 9,30-

k 1 1 k mücadelesine gırışece ve er 
be kollarına girerek, sarayın büyük Bu kadar yükse bu ut sayısını ı d önce iklimi düzelterek lannm yeni tesis olunacak kombina . da Uğur tzmite, S,30 da Kocaeli Mu. 

--..-~ ....... ~------..;.:_E.:.:....:..::..:.:.;;,:..._~.:....._____::..__L~Ju:laı ~ ............... .o.=...:.ı.ı"W...~h~i ~b~ir.__~ta~r~a~ . ....ı..__..!.şe~y:._e_n ___ ~__,·..u:r.usiJJ!lL.LLJk~o~r~u~n~ı~ıy~a~~l~a~rd:a~ç!al~ış~t~rn~lm~a~k~lı~·~~r:e~i~si~ml~e~ri~s~o~-[d:a~n~ya~y~a~,~l~O~d:a~S~a~a~d;et~~B:a:n:d:rrm~a:~~·a~ 

Trakyad 
kurulaca 

kombi nal 
Ziraat kombinalarından bu se 

yüz ellisinin tesıs edileceği ve 
lardan on beş tanesinin de T 
mıntaka~mda kuruıacagı ha '>c 
mıştır. Kombinaların başına g 
lecek ziraat mütchnssıslarına · 
lira maaş venlt>rektir . 

Maarif Vekateti teşkilatında 
makta olan ziraat mektepleri 
lannm yeni tesis olunacak ko 
larda çalıştırılma!{ üzere isin1l 
rulmuştur. 

Maarif Vekaleti verdiği 

ziraatçilerden muallimlikte ço 
fode e-dildiği icin kendilerinin 
Vekaletine geçmelerinin muva 
mıyacağı bildi:ilmiştir . 

Öğrendiğimizt: göre, ziraat 

nalarma laztm olacak genç zi 
leri yetistirmek üzere Halkalı, 
Adana, İzmir Ziraat Mekte 
kadroları g"·ıis!etilecck ve 
miktarı arttırılacaktrr. 

Ziraat Teşkilat Kanu 

Yeni ziraat teşkilat kanun 
sene Millet Meclisinden geçec 
ber verilmektedir. Kanuna 
bütün ziraat memurlarnıın m 
receleri iki derece yükselmiş 
tır. Ücretle çalışan ve ziraat 
dele teşkilatında müstahdem 
nn da ücretleri maaşa çevril 
kaütlükten istifadeleri temi 
caktır . 

Bir Çocuk Mangalda 
Kumkapıda 

küçi.ik çocuğu Uğur, mangal 
ne düşerek yanmış \'e kaldır 
fal hastanesinde ölmÜ§Llir. 

Kullanılan her ş 
ömrü kısahr 

Yalnız 

ile fırçalanan b 
parlak ve temi 

ler mü~"'es 
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Yı başı Piyangosunda 
Kazanmıyanlara 

MÜJDE 

, 
ECEGIZ 

CARPINTIVA N · EVROL Emsalsiz il!çtır. S inire, 
Haf akana tessUrle bayı • 

v~~~;~ra 20 damlası hayat 

istanbul Gayrimübad:ller Komisyonundan: 
O. No: Senıti ve mahallesi 

283 Beyoğ'm Kamer hatun 

1137 Burgazndası 

1589 Yc§ilköy 
1599 Beyoğlu Yeni§ehir 

1692 Ortaköy 

2193 Aksaray Yalı 

3398 l{urt11lu~ .. 
50 3 Orlakoy 
.MU. 

5680 UskfüJar Selami Ali 

5707 1'~cncr Sc.!'crikoz 

Sokaiı 

§irket 

Mezarlık 

Yeşilyalı 

E. Papas Y. F'ilcsof 

Zincirlikuyu ve De-

ğirmen 

F.. Bostan derunıı 
Y. Kumsal 

Kurtoğlu 

Taşocağı 

E. Papas Y Selamet 

Fener cad. 

Eml!k No; Cinsı ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

E. 23, Y.25 54 metre arsa 110 açık 

nrtınna 

16 1148,50 metre arsa 
JO.ı Bahçeli ahşap hane 

230 

180 

E. 20 Mü. Hane 530 

Y. 30 

E. 33. Y. Kagir hane ve dük-

27 ve ı kanın 111-720 his. 250 

E 176 45,50 metre arsa 230 

l. 139 
E . 28, Y. 48 110 metre arsa 230 

E. ve Y.29 Tarlanın 7 dönüm 
mukataalı mahallinin 

30-120 ve icarctcynli 8 

dönüm mahallinin 40 -

120 his. 440 

E. 18, Y. 26 Bahçeli ahşap hane 300 

Y. 128-132 130 No. h dükkanın 
havasını mUştemil al
tında dükkanı olan 

.. 
il 

" 

il 

" 

ti 

il 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Davacı Enııak ve 
Eytam Bankasının Fatihte SarıgUzel 
Hüsrev Paşa sokak 11 No. lı hanede 
mukim Mehmet Hüsrev aleyhin~ a9" 
ttğr a !ac.ık davasınııı rnidd..: ; .ı ieyhill 
ikametgahının mcçhuliyeti hase!>ile 
icra kılınan muhakemesi neticesinde: 
144 lira 22 kuruşun 14. 1 936 tari· 
hinden itibaren yüzde 5 faız ve yüz· 
de 5 a vukathk ücretile birlikte tahsi· 
!ine 28. 11. 936 tarihine karar 
verilmiş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren sekiz gUn zarfında tenı· 

yızı dava edilmediği takdir • 
<le hüküm kesbi katiyet eieceği tel>
iiğ makamına kaim olmak ıizcre nan 
olunur. (-156) 

Usküdar !kinci sulh lıukuk mahke· 
ın~sinden: Usküdaı-da lcadiye mahal· 
Je~inin Ncvdvan sokağmr.ia 15 No. lı 

hanede sakın iken l'J. 1. D3i taıihinde 

1 

vefat eden Kirckos oğlu Ohsnne-s Sa· 
hlkyanrn talep üzerine terekesine 
mahkememizce vaz'ıyet edilmi~tir. 

Müteveffa hali hayatında Beyoğlu 5 

, , , ' 
CEKILIŞTARIHI ' 5847 Emini.inil Ahi Çelebi Limoncular 

bahc:eli kagir iki ha- 2000 kapalı 
nenin 4 de l his. zarf 

E 66. Y. 35 K a g i r dükkanın 500 açık 

inci noterliğince tanzim ettirmiş ol· 

duğu 11. 1. 934 tarihli vasiyetname 
ile menkul ve gayri menkul ve huku· 
kundan 1200 lirasmm tefı iki ile ev
ladı manevisi Karnik, kızı Araksiye 
\"erilmesi vasiyet edilmiş \e me!kÜr 
vı.ısiyebamenin tenfizi mumai!eyha 
\t.:kili tarnfindan talep edilnıi§ olmak
la mütev<:lfa 0.hnuııes Sahakyandan 
atacak ve borç iddiasında !>ulunanlar 
va: ise bir &/ ve veraset iddhsmda 
bulunanlaıt"jR iiç ay ve ışb•ı vas.:;et· 
nameye karşı bir itirazı olan dahi var 
ise bir ay zarfında Osküdar ikinci 
sulh hukuk mahkemP.sinc müracaat 
eylemeleri ve llksi halde kanunu me-

'ISUBAT fJJ 

Satış yeri Piyango bayilerile Yeni Postahane karşısında Erzu
rum hanındaki Cemiyetin İlan İşleri Bürosudur. 

Kültür Bakanlığından: 
1 - 2259 Sayılı kanun.un tatbikine dair olan talimatnameye gö

re ilkokulların dördüncü ve beşinci smıfları için iki ciltten müte
şekkil bir Tab:at Bilgisi kitabı yazılması müsabakaya konul
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 16 2 ' 1937 Sah gününden başlamak ve 
30 6/ 1937 Çarşamba akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır. 

3-Müsabakaya iştirake karar verenler 31 / 3/ 1937 çarş:mba gü 
nü akşamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat 
ederek bu müsabakaya girecekler def terine adlarmı yazdırarak 
bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinc = Jiğ·i kazanan kitap serisi üç yıl sıra ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hak
kı verilecektir. İkinci çıkan kitap ser:sini yazana bir defaya mah
sus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, 
dördüncü ve beş:nci çıkanlara da bi°rer defaya mahsus olmak 
üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5-Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kül
tür Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, şe
kil, grafikler ve sairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kafidir. Müsabakaya ba
sılmış bir kitapla girenler ele kitabın üç nüshasını verecek veya 
göndereceklerdir. 

6 - Müsabaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte eserleri 
kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabi
linde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Kültür Bakanlı
ğına üç aylık bir devre için terkettiklcrini ve kitabın o devre için
deki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mes'u
liyetleri alunda tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir Noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi 
de lazımdır. 

7 - Kitapları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak sayfası 
üzerine yazmakla iktifa edecekler, Metin sayfalan üzerinde her
hangi bir şekilde hüviyetlerini tamtmağa imkan veren bir işaret 
bulundurmıyacaklardır. 

8 - Kitaplarda bulunması tazım gelen pedagojik ve teknik va
sıflan gösteren şartname ve Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt 
senedinin formülü Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğünden 

alınabilir. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da 
birlikte göndermeleri lazımdır. (222) (614) 

Posta ve Te'graf Telefon Fabri
kası Müdürlüğünden 
Boru ve levha halinde 7000 kilo hurda kurşun açık eksiltme yo-

lu ile alınacaktır. • 
Beher kilosunun muhammen bedeli 23,5 kuruş ve tamamının 

bedeli de 1645 liradır. 
Eksiltme 12/ 2/ 1937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on beş

te yapılacağından taliplerin şartnamesini görmek için her gün ek
ısiltmeye iştirak için de 124 liradan ibaret muvakkat teminatlarını 
daha evvel vezneye yatırmak suretile muayyen gün ve saattt> Ko-
misyona müracaatları. (495) 

1 

5fl01 

7606 

Ye~ilk0y Köylçi 

Kumkapı Çadırcı Ah!'uet 

Çclebı 

Yalı 

Çiftegclinler 

146205-14i740 his. artmnı 

E. ve Y. 10 Altında dükkanı olan 1200 kapalı 
ahşap hane ve bahçe 

E. ve Y. 6-8 Bahçeli kagir fırın ve 

arsanın 19-120 tam 
bir pul ve 4 humus 
pul hissesinin 16 se • 
him tcrtibile 9 sehi-

zarf 

mi 1000 ,, 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün mürlrletle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 17. 2. 937 tarihine 

tesadilf eden pazartesi günü sa.at U t•.!air. Satış munhasıran gayri müb:tdil bonosilcdir. deninin mevaddı mahsusası ahkamı 

'-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 1 tatbik olunacağı ilan olunur. (298132), 

• 

QANKAYA 
YATIRILAN DAQA l;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMLiDiR 

U OlANTS~ OANr ON~~: 
f<ARAKeY· PALA~ ALAL~MCi ~AN 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlar> 

Satıhk Matbaa 
Cinai Muhammen bedeli tlk teminat 

Lira Kurut Lira 
Matbaa ' makinesi 
hurufat vesair ef -
ya. 4960 25 373 

ihale günü 

8/ 2/ 937 Pazartesi 
aaat 15 de. 

Evkaf matbaasındaki makine, hurufat ve sair eşya açık arttır· 
maya çıkarılmıştır. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar 
Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. İstekliler 
matbaayı gönnek üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri. 
saat "12,, ye kadar Şehzadebaşında Vefa caddesindeki matbaaya 
ve şeraiti anlamak üzere Levazım kalemine gelmeleri ve ihale gü
nü saat "15,, e kadar teminat akçelerini Vakıflar veznesine yatır-
maları lazımdır. ( 428) 

iktısat 
ğından: 

Fakültesi Dekanh-

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açılış ders ve töreni 
4 Şubat 93 7 Perşembe günü saat 17 de Hukuk Fakültesi birinci 
sınıf dershanesinde yapılacağından "iktisat Fakültesi talebesinin 
bu saatte hazır bulunmaları ilan olunur. (641) 

3 günde 

YENi ve CAZiP GÜZELLiKTE 

BiR TEN 
Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve gü
zel görünmeği seversiniz değil mi? Açık, beyaz, ta
ze ve bir gcııç kız tenine malik olmak istersiniz 
değil mi? Evet derseniz; bu basit güzellik tedbiri
ni . tecrübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel 
pembe rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Bu 
kremin terkibinde, Viyana Universite Profesörü 
Doktor Stejskalin cazip keşfi olan ve büyük bir 
itina ile intihap edilmiş genç hayvanlardan istihsal 
ve :'Biocel,, tabir edilen hüceyreleri canlandıran 
yeni cevher mevcuttur. 

Bu cevher, siz uyurken, cildinizi besler ve genç
leştirir. llk tatbikından itibaren ertesi sabah, cil
dinizin ne kadar tazeleşmiş ve gençleşmiş olduğu
nu göreceksiniz. Hastanelerde 60 - 70 yaşlarındaki 
kadınlara yapılan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde 
buruşuklukların tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tas
fiye edilmiş zeytin yağı mevcut olup bu unsurlar
la, mesamatn nüfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve 
h.iç bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri harice atarlar, 
sıyah benler hemen kaybolurlar. 

Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymetli unsurlar ise, açık 
mesamatı kapatır ve üç gün zarfındaen çirkin ve en sert bir cildi 
beya~~~tr.p yumu.şatır. 45-50 yaşlarındaki kadınlara bile bir genç kızın 
~zehgını ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. Hemen bugUnden bir 
tuh veya bir vam Tokalon kremi alınız ve tarif edildiği veçhile kulla • 
nmız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız. 

l ....... B•e•y•o•ğ•lu .. V.a11k.ıf.la•r .. D.ir•e•k•t•ör•l•ümğ•ü .. ll•a•n•la•r•ı_. .. .ı 
KirahK Emlak 

Bali dergahı vakfından Beyoğlu Kamer Hatun Kızılcık sokak 
24 No: lu ev. 

Gazi Hasan Paşa Kasımpaşada mektep S. 17No:1ı dükkan. 
Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahyacı sokak 3 No: lu dükkan. 
Yukarda yazılı vakıf mallar 31 Mayıs 938 sonuna kadar kiraya 

verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İsteklilerin 8 Şubat 937 
günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Direktörlü2-ü Akarat Kale-
mine gelmeleri. (652) 

Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: 
Okulumuz eski okurlarından tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilan 

edilmiş olan muayyen vakit zarfında müracaat edenler için 15 Şu· 
bat 1937 den 21 Şubat 1937 tarihine kadar devam etmek üzere 
son bir imtihan devresi açılmış olduğundan 15 Şubat 1937 tarihi
ne kadar mektebe müracaatları. (660) 

s 
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Bankası 
11 

Istanbul dördüncü icra mcmurhğun
dan: Heyeti umumiyosinın lamanu
na 7340 lira kıymet takdir edilen ve 
bütün evsafı 22. 1. 937 tarıhli Son 
Posta ve Tan gazetclerile bırmcı açık 

Kasa~ K T 1 F 

Cümhuriyeti Merkez 
30 -1 1937 vaziyeti 

1 

ı-~-"!!!!!!!!!!!~~""!'!"~~ artırmasının 25. 2. 937 ve i!:inci açık 

! 
Lır a artırmasının da ı2. 3. 37 tarı.h:nae ya

pılacağı ilan edilen Beşiktaş~ Sinan 
Lıra PASiF . 

ALTIN· S r· k' BANKN a ı ılogram: 19.715,935 Lira 
lJF~T • • • • • • • 11 

27. 732.039.85~ 
12.506.396.-

1.123.536,541 
41.361.972,39 

Sermaye • • • • • • 
ihtiyat Akçeıi . • • • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• • • • 
Pa§a mahallesınde Be§iktaş tran,vaY. 

15.ooo.000,- caddesinde 79. 81, 83, 85, 87 ve hatap 
1.551.182,53 n eydanmda 8, 10, 12, 14 ve 14 ınülcer 

D . • • • • • • • ,, 
ahildeki Muhabirler : 
'I'tırk Lirası 

• • 1 • , • • Lira. 

liariçteki Muhabirler : 
ALTIN S fi 
Alt a ı kilogram 5.054,474 Lira 
'"- ına tahvili kabU Serbest do
• «;Jer , o . . . . . . . . 
b ığer dövizler ve Borçlu kllring 
akfyeJert li . . . . . . . . . 

llııne Tahvilleri : 

" 

il 

~~Uhde edi.evrakı nakdiye kar· ~ . 
I{ • • • • • • • . • . ı~ıra 
n aounun 6 ve 8 inci maddelerl· ı 
~ ekilcVfikao hazine tarafından 
a tedı t S ya • • • • • • • ·---

enedat Cüzdanı : 

~İl\'E BONOLARl • • ı • Lira 

338.149,11 

7.109.521,60 

40.983.87 

38.187.565.63 

158.7 43.563.-

12.40!.056,-

4!C.A.RJ . 
~ SENEDAT , • • • • Lıra ___ 24.104.517,88 

•ham v T h ·ıA .. d e a vı at cuz anı: 
~ _ ~ Deruhde edilen evrakı oak· Lira 

( diyenın karşılığı Esham ve 
il_ S 1'ahvilfıt (itibari kıymetle) 
A erbest esham ve tah vılat 

\'a.rıafar : 
" 

37.043.820,23 

3.962.409,57 ----

2.164.S89.93 
7.282.519,63 

~llnı ve Döviz Uzerlne . • • • [Lira 
ah\'ilat Uzerine • • • • • • _ " 

~· ..___ ________ ~-
kA 

11
•edarlar . • • • • • • • • 

'"ıuhtelif • • • 
• • • • • • • 

YekWı 

338.149.11 

45.338.071,10 

146.344.507,-

24.104.517,SS 

41.006.229,SO 

9.44 7.409.M 

4.500.000,-

8.369.929,37 

320.810. 786,21 

Deruhde edfleu evnk> oakdJye 
Kanunun 6 ve 8 tnct maddeten· 
ne tevfikan baz1ne taralındıtn 

Y&ld tediy&t • 0 • • • • • " 12.401.056,-

Oeruhde ed1. evrakı nakdiye 
bakiye3L • • • • • • • • 

Ka,..ılığı tamamen altm olarak 
Ulveten tedavült vaıedıleo . Lira 
Reesko:ıt mukabili üi~ttcn ted 
vazed. 

" 

Türk Lirası "1evduatı : 

Döviz T aahhudatı ~ 
A~tma tahvtU kabil dövizler . . !Lira 
Diğer dövizler ve &lacakl.ı kll· 
rtn~ bakiyeleri. • • • • . ., 

~1uhtelif • • • • • • • • • • 

, 
146.344.507,-' 

19.000.000,

. 20.000.000-

2.376,97 

23.706,036.33 

1 

Yekun 

2 1\ıfart 1933 tarihind l itibaren 

155.344.507,-

13.571. 798,02 

23.iOS.413,30 

Sl.634.885,36 

320 Sl0.786,21 

İskonto haddi o/o 5 lfJ Altrrı ii7r 'ne avans o/o 4 \'ı 

r-------------------..•ı ..- AS KERLiK BiLG.Si . 1 Maden• kutularda Kaşe .... Bugün her millet silahlanıyor, her devlet harbe hazırlanıyor, bü-
tün idman hareketlerinin, spor oyunlarının gayesi iyi savaşabilmek 

l G O P A N için kuvvetli olmaktır. 
Bugün askerlik bilgisi, bilgilerin en ehcmmiyctlisidir. Bu kere 

General Veysel Untivnr tarafından yazılıp Hilmi Kitabhanesi tara
fından neşrolunan <Askerlik Bilgisi) en yeni esaslara göre mek ~ 

Grip, nevralji, romatizma, tın~ \'e 

~AJIATLltln 
51RRI ••• 

HER SABAH' 
• 

8 /R DUŞ 

• 
H ~AliAII 5Df BEnl 

iz A-HAT 101 isTİKAL rAD. 

tebler ve halk için basılmıştır. 

Bu kitabı kız ve erkek bütün gençler, bütün halk okumalıdır. Ki
tab çok temiz basılmıştır. içine 60 resim ve kroki konmuştur. Fia
tı her taraf için (50) kuruştur. Çok alanlara ayrıca tenzilat yapılır. 
tstanbulda Ankara caddesinde Hilmi Kitabhancsi. 

·TÜRK MiMARLARI 
Türklerin en büyük ve muhteşem san'at eserlerinden biri de mi· 

marhk hakkında gösterdikleri harikalardır. Bu kudret ve harikayı 
\'İlCude getiren Mimar Sinan. miınar Davud, mimar Kasım, mimar 
Mustafa gibi üstadların tercümei hallerile eserleri hakkında Hazinei 
Evrak vesikalarına göre toplanmış gayet mühim tarıhi malümatı 
cami kıymetli bir eserdir. Muharriri müverrih BPy Ahmed Refiktir. 

Basılan yer Hilmi Kitabe\•idir. Fiatı 50 kuruştur. 1 

Kapalı Zarf Uıulile Eksiltme llanı .. 

Sümer Bank Umumi 
Müdür;üğünden: 
1 - Nazilli basma fabrikası müştemilatından 3 adet evli me· 

mur apartmanı ile bir adet bekar memur apartmanı ve iki adet 
amele pavyonu temel inşaatı vahidi fiat esasile ve esas bina inşa
atı ise toptan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin 
tahmin edilen bedeli 17 5.023,21 liradrr. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi şartname 
d) Fenni şartname 
e) Metraj ve keşif hütasası 
f ) Projeler. 
İstiyenler bu evrakı 8,75 lira mukabilinde Sümer Bank Mua

melat Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 8/2/937 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankara

da Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 
a) İsteklilerin 10001 lira 16 kuruş muvakkat teminat verme· 

leri lazımdır. 
b) İhale gününden 3 gün evveline kadar ihaleye mevzu olan 

işe mümasil iş yaptığına dair vesaiki bankaya ibraz ederek bu 
eksiltmeye girebilmek için bir ehliyet vesikası alacaklardır. Ban
ka elde vesaik olmasına rağmen bu vesikayı vermiyepilir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şeltılde kapatılmış 
olması lazımdır. ( 472) 

rer numaralarla mUrakkam dört bap 
dükkan ve dört bap mağazayı ve üzPr 
lerınde viıkı gazinoyu havı gayd men
kuliln heyeti umumiyesinm tamamın
dan Halil Ibrahime dörtte bir hisse
nin mczkür 25. 2. 937 tarihli açık ar
tırma günü bayram tatilıne tesadüfü 
hasebile işbu dörtte bir hissenin bi • 
rinci açık artırmasının 1 mart tl37 pa
zartesi saat 14 tPn 16 ya kadar ve ı-
kinci açık artırmasının da keza 16 
rnart 937 salı gU:ıG yine aynı saatte 
VP. mezkur gazctel-?rdekı şeraiti daire 
ıinde dairemizde açık artırma ile sa
tılacağı husuou tashihen 93G-2i50 
dosya numarasile ilan olunur.(29883) 

Istanbul Altıncı Icra .Memurlu~un

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesine karar verilen ya

zıhane eşyasile yangın makmesi 8. 2. 

937 tarihine müsadif pazartesi glınU 

saat 12 den 13 e kadar Galatada Nazlı 

hanında birinci katta 6 No. lı dairede 

satılacağından istediklerin mezkür 

gün ve saatte yerinde hazır buluna

cak memuruna müracaaUeri ilan o

lunur. (298 5) 

Altıncı icra memurluğundan: Blr 

borçtan dolayı haciz olup paraya çev. 

rılmesine karar verilen 6 adet üstü 

meşin sandalye ve bir kişihk karyola. 

iki perde maa korneş, 6. 2. 937 tari

hinde saat 12 de Bcşiktaşta Hasan 
Paşa caddesinin Cafer apartmanı O. 
nünde ikinci açık artırma suıetile sa.
tılacağından talip olanların n•ahallin
de bulundurulacak memurun11. müra
caat etmeleri ilan olunur. (2v~84) 

KAYIP - 819 numaralı sa"ldal eh

liyetimi kaybettim. Y enisıni nlaca
gundan hükmü yoktur. :i•ı:,u.I 

Beyoğlu sulh mahkemesi baş) as

gaıflıgmdan: 1 - Hasan Tosun. Ay
şe Tevhide ile Şakir, Ccmnl \ e saıre

nin mutasarrıf oldukları yu mı beı 

bm sekiz yuz otuz yedi buçuk lıra mu

hammen kıymetlı ve Pangaltıua Be

.,iktaştan Kiı.ğıthaneye gıden ycıl ı.ize

ı ınde ve arkası t·edıt Şa.calt \'e Atık 
diğer Bekçi sokagında kam ve e::;ki 2 
\ e 3 defa nıükcı •er 2 nı ycnı :J. ila 16 
numaralı arsanın tamamı şuyuun iza
IPsı için açık a. tırmaya konulduğun
dan 9. 3. 937 tarıhıne miısadif salı 

günü saat J 5 ten 16 ya kaJaı Beyoğ
lu sulh mahkemesi Başyazga ıl.ğmca 
müza)-ede ile batılacaktır. Artırma be 
deli muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini buıur sa o gün ihaic edile
cektir. Bulmadığı takdirde en son 
artıranın tauhhudü bakı kalmak şar
tile ikınci aı tn mn çarşamba gUmine 
tesadüf eden 24. 3. 937 guniı saat 15 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve en 
çok artırana ihale edilcce .tir. 2 -
ihale tarihine kadar birikmıli \"e biri· 
kecek maliye, belediye vccgıleri, va
lof icaresi ve !!O senelik taviz bodeli 
\'t! tellilliye müşteriye aittir. 3 - Ar
tırmıya iştirak edecekler muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu nisb·~tin
de teminat akçası veya milli bir ban· 
kanın teminat mektubu gctinnrleri 
şarttır. 4 - Artırma bedeli ihale ta
nhinden itibaren yedi gün zarfında 

mahkeme kasasına teslim edilecek, ak 
si takdirde ihale fosih ve farkı fiyatla 
zarar \'e ziyan, faiz bila hiıhilm ken
dısir..den tahsil edilecektir. 5 - 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 138 
h.ci maddesine tevfikan gayri men -
kul arsa üzerindeki Jıakları1ı1n banu
sus faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını ısbat ıçin ilan tarihindeı: itibaren 
yirmi giln zarfında evrakı ınilsbitele
rıle birlikte satış memuruna müraca
at etmelidir. Akı<ı takdirıie hakları 
tapu sicilile sabit olmıyanlar satış be
delit,in paylaşmasından hıııiç kalır • 
lar. 6 - Şartname mahke.nc divan
h-ı.nc.:.sine herke~in görebilo,!.~~i yeıe 
asılmıştır. Fazla tafsilat olnıak isti • 
yenler 936-26 sayı ile ba~y ız~nnlığa 
mdracutlan ilin olunur. (23586) 
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Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - lrmik - Patates - Mısır -Arpa - Bezelye - Çavdar 
Türlü - Badem • 

AS.AN 
ÖZLÜ 

Unlarını 
Yavrular seve seve yiyor. 
Ve bu leziz gıdalara ba
yılıyorlar. Tabiatın saf 
hububatın özlerinden istih
sal edildiği ıçın çocuklar 
çabuk neşvü nüma bulu
yorlar. Çabuk büyüyorlar. 
Hastalıksız ve çok uzun 
ömürlü oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismi
ne ve markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde ve 
bakkaliyelerde bulunur. 
H A S A N Deposu: İstan
bul, Ankara, Beyoğlu, Be
şiktaş, Eskişehir. 

OLÇO OZERlNE 
Fenni Kasık Batları 
Mide, barsak, böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni 
Koraalar 
isteyenlere 

ölçü tarife: 
gönderilir 
Eminönü 

lzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Orepulos 

Taklidcilerden 

Nezle, grip, bronşitle telanil ağrıların yegane 
ve en kuvvetli ilacı! 

Harareti sür'atle düşürür, 
' 

üşütmeden ileri gelen rahat-
sızlıkları önler mideyi boz -

maz, kalbi yormaz, böbrek· 

lere zahmet vermez. 

~-sa-kınınız. ___ , GRiPiN 
(Daimler - Bcnz) arabaları 

Te~~ke MAZUT ile 

Küçük kamyonet 140 kilometro yapı 
yor 

Kısa şası kamyon 115 ,, ,, 
Uzun şası kamyon 90 ,, ,, 
Koca kamyon 80 ,, ,, 
7 kişilik binek 150 ,, ,, 

Rakiblerimize kanma, boş lafa inan 

Romatizma ve mafsal 
ağrılarını durdurmakta 

kat'i tesiri haizdir 

İCARINDA GÜNDE 3 KAŞE 

ALINARİLİR. 

ma; tecrübe~ gel, hesabını bU, baş- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ka araba alma, emret kataloğ gönde
relim. Taksim Bahçesi karşısı 25 tel-

AZ CERYAN SARF EDEN, YUKSEK EVSAFLI .... 

-------------------------------------- graf adresi, Dizel - İstanbul. • ~ 

... 

,, 

,·ADAPAZARI· 
T'1R" •Tj~•MET •BM 

... 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
~ 

Eımer1 aarıtın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 
cazibeyi arttırır. Burutuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

ıamin kremlerinin 4 nev'i vardır. 
1 ·Krem Balsamin ya§sız beyazgündiiz 

İCjin 

2· Krem Balsamin ya§h pembe gece iCjin 
3· Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

iCjin 
4 • Krell\ıtBalşamin Acı Bad8.ft1 gece İCjin 

Balıamiri ~i'*ki hassa .lriÇbir kre 10ktur; Balsa • 
min madden meaaineleri kapatan cildi gel'l eltirerek beyaz, 
yumutak, mal ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU • ISTANBUL 

VOG 

Avrupa, Amerika güzellik 

\~ 

Türkiye Umumi Mümessilliği: 

DEV G 1 el 
CÜCE Gf91 

HELiOS MÜESSESATI 
latanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 

(Yeni binasında) 

Grip çoğaldı. Hergün bir N E V R O Z 1 N alırsanız kat'iyyen Gripe tr 
profesörlerinin şu tavsiyesi - tulmazsınız. 
ni mutlaka tecrübe ediniz. 

VOC dünyaca en son tekemmül et
miş kremler kralıdır. Yağsız VOC 
kremini kullanan cild ihtiyarlamaz, 
yağlı penbe VOG kremi kullanan 
cild her zaman genç kalır, krem kö
püğü ile yapılmış VOG pudrasını 
kullanan cildler daima güzelleşir ve 
mesamat beslenir. 

DOKTORLAR DIYOR. Ki. 

Üç hafta cildinizin sağ tarafına 
genç hayvanat cevherlerinden yapıl
mış VOG kremini sürünüz, sol tara
fın& her zaman kullandığınız bir kre
rrJ ıürünilz işte çehrenizin sağ ta
rafı VOC kreminin yaptığı güzelli -
ğin azim farkını bariz b'r şekilde gö
rürsünüz. Bugünden itibaren VOG 
kremini alınız, fırsattır .. 

Satılan mahaller 
Beyoğlu Şark Merkez ecza deposu 

İstanbul: Eminönü Necip Bey 
tzmir: Ucuzluk Pazarı ve her m~ğa
ıada arayınız. 

Birçok muhtelif traş bıçakları vardır, Fakat; 

Biga Asliye hukuk mahkemesin
den: Biganın Savaştepe köyündE'n Ze
keriya oğlu Süleymana: Biganın 

Cumhuriyet mahallesinden Salih kızı 
zevceniz Ayşe tarafından verılen bir 
kıt'a istida ile evlenmenin tahmil et-
tiği vazifeleri ira etmemek maksadi~e • bir tanedir ve (ROTBART) mamulii.tındandır. Her yerde satılır. • 
kendisini terkettiğinizden bahisle bır ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MOND-EXTRA 
ay zarfında birliğe dönmeniz hakkı.n
da ihtarat yapılmasını istemiş, bu 1~
tidanın bir sureti evvelce ikametga
hınız olduğu haber verilen Savaştepe
ye gönderilmiş ise de orada olmadı -
ğmız gibi ikarnetgii.hınızın da ~e~hul 
olduğundan bahisle bila teblıg ıade 
kılınması üzerine işbu ihtarın ilanen 
icrasına karar verilmiştir. Binaena
leyh: Talebi vaki veçhile bir ay ~ar~ 
fında birliğe dönmeniz K. M. l32 ıncı 
maddesine tevfikan ihtar olunur. 

KAYIP_ 16 numaralı tecrübe pla
kamızı kaybettik . Yenisini alacağı

mızdan hükmü yoktur. 
Modern garaj: Seha 

NERV • 
1 N 

Uykusuzluğa, baı dönmelerine, isteri, çarpın
tıya, asabi öksürüklere, baygınhk ve sıkıntıyCI 

karşı fer.ahhk verir. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. SALİ~ 
Gazetecilik ve Neşriyat Türx Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 


