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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMl~ YALMAN 

Aka Gündüzün evvelce g 

man,, adıyla çıkan ve çok 
halinde çıkmıştır. Kana 
maktadır. Fiyatı 1 lirad 

Cenevrede Hatay Davamız 
o 

Raporunu Anlattı 
FRANSANIN 
DOSTLUGUNDAN 
BEKLEDIGIMIZ 

J\hmet Emin YALMAN 

S on seneler içinde Fransa 
ile birkaç defa anlaşır 

gibi olduk. Fakat her def asında 
iinıi.t ve arzulammz hop. çıktı. 
F ranaız müstemleke memurları 
~ tuttukları yoldan bir türlü 
Vazgeçemediler. Paria te ciddi 
hir hüsnüniyet ve devamlı bir I 
takip meyli gösteremedi. Tatlı 

•özlerle geçen birkaç günden 
aonra eski acı anlaşmamazhk:la.-
1"& döndük. 

Kötü tecrübeler böyle birkaç de
fa biribirini takip edince insanın ye
ni tecrübeler için ihtiyat meyli duy-
ınası çok tabüdir. Buna rağmen Fran 
sa ile bu defa yapılan anlaşma hak
kında nikbinlik duymaktan· kendi
lnizi alamıyoruz. Ortada belki de el
le tutulur, gözlerle görülür bir de
ğtşlklik yok. Fakat Çenevreden ve 
Paristen esen havada hel' halde bir 
Yenilik ve iyilik var. İnsana, hiç ol
lnazsa aksi meydana 91kmcıya ka
dar, inanmak arzusunu veriyor. 

Eğer ortalıktaki iyi istidat de-
vanı edecek olursa · bütün a-

18kadarlar hesabına çok sevineceğiz. 
liatay, Türkiye ile Fransa arasında 
~~ hhafr husumet ve rekabet mev-

ıu.. 1-

'Yakın Şark.ıDal~ıkça, Fransanın da, 
lan ah nk . . "'"'1{ nıuhtaç olduk-

e ve ıst.ikrar o· t·· ı·· k 
u uru u-

~lnuyacaktı. Türk - !"s.._.,1 z dostlu-
gllndaki anlaşmamazlık müzmm oı ... 
Şekil alacak ve banş cephesinin a
hengini de bozacaktı. 

Bizim, Hatay hakkındaki emeli
miz, 29 Mayıs. 1937 anlaşmasının 
tam. bir surette fiile çevrilmesİ.Jlden 
ibarettir. Hatayda üstü kapalı ilhak 
aramıyoruz. Siyasetimiz açık ve sa
tnlınidir. Fransız müstemleke me
murıannın tahrik ve müdahaleleri 
ortadan kalkar kalkmaz Hatayda bü
tiin suni nifak istidatlan sönecek, 
liatay halkı mukadderatını müşterek 
bir gözle gönniye başlıyacak, bura
da sakin bir çalışma ve inkişaf mu
hiti kurulabilecektir. Yakın Şarkın 
mü.him bir noktasında böyle sakin 
bir ınuhit kurulması, ortalığıİı du
:tulınasına büyük ölçüde yardım ede
bilecektir. 

__,/ 

Cenup hududumuzda istikrar 
kurulması, bizi çok memnun 

edecektir. Bugüne kadar bu hududu
tnuzun Fransız nüfuz sahasına ait 
kısmında gizli bir düşmanlık cephesi 
Vardı. Bu taraftan her dakika, her 
l'levi ınenfi faaliyet ve tecavüzlere 
maruzduk. Memleketten attığımız 
bütün geri cereyanlar ve pıenfi un
surlar, hudut üzerinde cephe almıştı. 
Zehirli propagandaların arkası ke
sil ıniyördu. Kacakçılık , normal vası
talarla mücadele edilemiyecek bir 
halde idi. Çünkü müstemleke me
tnurlanndan siyasi yardım ve teşvik 
görüyordu Arada resmi perde altın
da hususi menfaatler de eksik de
ğildi. 

Fransız müstemleke memurları
nın tesirile böyle bir cephe körük
lendikçe Fransaya karşı samimi bir 
dostluk beslememiz imkan haricinde 
idi. Bir taraftan da Hatay Türlderine 
k~ gizli bir imha siyaseti •. :taJcip e
dıldiğini görüyorduk. M~llf şüuru. :91. 

(Arkast 4 üncüde) 
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Delegemizin Sözleri: 
Ümit Ederim ki Bu Sahada 

Memnuniyete Şayan ve Ameli 
Hal Suretleri Kaydedeceğiz 

Halayın ilk İstiklal haberleri üzerine Antakyada 
yapılan tezahürattan bir ı;örünüş 

Cenevre,· 31 (A.A) - Anadolu A.. si üzerine ve mevcut zorlukları hal 
jansmm hu.su.si muhabiri bildiriyor: maksadile, evvelemirde konseyin, 

Milletler Cemiyeti bugün öğleden Türkiye ve Fransa mümessillerinJn 
sonra toplanarak Hatay meselesini müzahereti ve seçim komisyonu reL 
müzakere etti. Konseyde Türkiyeyi sinin yardımile bu komisyon tarafın. 
delegemiz B.Necmettin Sadak temsil dan hazırlanan nidmnamede' yapıl. 

ttL ma.sı.lUzumlu görülecek tadilatı yap 
Bu meselenin rap:>rtörü olan Isveç mrya memur edeceği Uç raportörlü 

delegesi B. Unden, son günlerde cere bir kolleg teşkilini tasavvur ettim.Bu 
yan eden hususi temasların neticesi usul fayda vermediğinden, Türkiye 
olan raporunu ok'ıdu. Rapor şudur: ve Fransa mümessil erile mutabık ola 

"Konseyin 28 Kanunusaw 1938 top rak, konseye aşağıdaki teklifleri yap 
lantısmda yapılan noktai nazar teati- mıya mecbur kaldım. (Arkası 6 ncıda) 

Harice Hava Seferleri 
:Fü:rk .Tayyareleri Filistine Yolcu 

ve Ro -ta; Taşıyacaklar 
Ankara, 31 (Tan Muhablrtnden)-

Nafıa Vekaleti, gerek memleket iç.iu2 
de, gerek memleketten harice tayya
re seferleri yapılması hakkında güzel 
bir karar vermiş bulunuyor. Devlet 
Hava Yollarının faaliyeti günden gü. 
ne inkişaf etmekte olduğundan Na
fıa. Vek!leti komşu memleketlere tay 
yare seferleri yapılmasına karar ver 
miş, bu hususta fiili harekete de gcıç. 
ıniştir. 

Haber aldığnna göre, Vekilet, bu 

Rara.rm tattitıtı için lazım gelen teşeb 
bü.sıere de girişmiştir. ilk tayyare se 
ferleri Filistine yapılacak, Türk tay
yareleri Filistin ile Türkiye arasında 
yakıiıda yolcu ve posta nakliyatına 
başlıyacaktır. Bu hususta Suriye .rük 
sek komiserliğine de müracaat edil
miş, tayyarelerimizin Suriye toprak 
ları üzerinden ge'}ı:nesi için müsaade 
istenmiştir. Filistinden sonra Suriye, 
Lübnan ve Irana da tayyare seförle
ri yapılacaktır. 

İspanyada Yeni Facialar 

Asi Tayyareler Yine 
• •• 

Birçok insan Oldürdü 

ispanyada tayyare bombalarile harap olan şehirlerden ... 
f En aon haberler üçüncü sayfadadır 1 

-~ t ... 

Bursa, 31 (Hususi suret
te gönderdiğimiz arkadaşı
nuzdan) - Cümhurreisi
miz Atatürk, yanlarında 
Bal}vekllimiz B. CelQl Ba
yar, B. Şükrü Kaya, Nafıa 
Vekilimiz B. Cetinka11a, lk
tısat Vekili B. Kesebir ol
duğu halde yarın (bugün) 
saat ikiye doğru Y alovadan 

l Bursaya hareket bmıura
caklardır. Bütün Bursa, 

11 tek bir kalp halinde, qüce 1 

atl18ınl karşılamak üzere 
bayram hazırlığı yapmış

tır. 
Atatürkün bııraua fesrif

lerinin ertesi giinii Bursa 
/Jleriıws fabrikaRile Gemlik 
Sunğipek fabrikası it~len
miye açılacaktır. Siimer 
Bank umum mürliirii B. Nu 
rullah fi:sat bu iki fabrika-
m1zı teftis ve tetkik ettik
ten sonra Y alovaya rrif miş 
rie fabrikalarımızın islemi-

ı ye hazır oldiiunu büyükle
rimfae Mldirmi.r~fir. 

Fazla Alınan 
Vergiler 
Geri Veriliyor 

Ankara, 31 (Tan Muhabirinden)
Halkten, fazla olarak alınmış olan 
vergilerin geri verilmesi hususunda 
Maliye Vekaleti harekete geçm•ştir. 
öğrendiğime göre bunların, vakit ge 
çirilmeden sahiplerine iadesi için icap 
eden yerlere emirler gönderilmiştir. 

Türk -Afgan 
Dostluk Paktı 
1 O Sene Uzatıldı 

Ankara, 31 (A.A.) - Türkiye ve 
Afganistan devletleri arasında 25 Ma 
yıs 928 tarihinde aktedilmiş olan mu 

hadenet ve teşriki mesai muahedena
mesinin merbutlarile birlikte daha 
on sene müddetle temdidine dair pro 
tokol: 

avgası. 
• 

Japonyada Harp için 
Para Sıkıntısı Başladı 

Çin Tayyareleri ve Çeteleri 
Japonlara Telefat Verdiriyorlar 

lngiliz Amelesi, Japonyaya Gidecek Harp 
Levazımı için Boykot Kararı Tatbik Ediyor 

,-~ ~ .~ 

Avrupada Çinin istiladan kurtulmcuı için uğra,an 
Paris Elçi&i W ellington Koo iki arkadaşüe beraber .• 

Londra, 31 (Radyo) - Japon hü
kumeti, Çin harbi yüzünden mali 
buhran ile karşılaşmıştır. Japonyada 
parasızlığın şiddetlendiği ve Maliye 
Nazırının yeni varidat kaynaklanna 
müracaate mecbur kaldığı, bu sebep
le yeni vergiler ihdas edileceği ha
ber veriliyor. 

Japon Dahiliye nazırı, liberallik ~t 

= 

demokrasi taraftarlarını komünistler 
gibi, şiddetle takip ettiğini söylemi~ 
tir. 

Çinin Yeni Merkezinde 
Hangkov, 31 (A.A.) - Bugün yeni 

senenin başı olmasına rağmen bütün 
Çin hükumet daireleri açıktır. Halle 
için, pek hayırlı olarak hiç hava bas-

(Arkası 6 ıncıda) 

Yedi Vilayette Elektrik 
Şirketleri Satın Alınıyor 

~ 

Bursa Şirketinin Alınm~sı için 
Ankarada Müzakereye Başlandı 

Bursa 31 (Hususi su;ette giden ar 
kadaşımızdan) - Bursa elektrik şir
ketinin, belediye hesabına Nafıa Ve
kaleti tarafından satın alınması esas 
itibarile kararlaşmıştır. 

Şirket, blr Italyan sermayedar gru 
puna 1ttir. Bursa ile beraber, yedi 
Vilayet merkezindeki elektrik tesi
satı ·aa bu şirketin malıdır. 

Salahiyetli belediye murahhası ve 
şirket mümessilleri Ankararaya git-

mişler ve Nafıa müsteşarının reis ; 
liğinde müzakerelere başlanmıştır. 

Alınacak netic~ye göre, bu grupun 

elindeki diğer elektrik şirketleri de 
...satın alınacaktır. 

Bursa, 31 (TAN muhabirinden)_: 

Bursanın yeni şehir pliıru, hükumet 

tarafından esas itibarile aynen kabul 

edilmiştir. Planın şu günlerde tasdi
ki bekleniyor. 

101 Yerine, 51 Top Sesi 

Prenses Julyana Bir 
Kız Çocuğu Doğurdu 
Bu Ay .İçinde Doğacak Bütün 

Çocuklara Çamaşır Hediye Edilecek 
Amsterdam, 31 (A.A.) - Prenses 

Julyana, La Haye civarında Soestdjik 
şatosunda saat 9,35 te bir kız çocuğu 
dünyaya getirmşitir. 

Küçük Prensesin doğuşu, mukar• 
rer olduğu veçhile, 51 atıın top atıl
mak suretiyle seliımlanmıştır. 

Bir taraftan Türkiye Cümhuriyeti 
hükumeti namına Hariciye Vekili ve 
İzmir Saylavı Ekselans Dr. Tevfik 
Rüştü Aras ve diğer taraftan Afga
nistan hükumeti namına Ankara Bü 
yük Elçisi Ekselans Sultan Ahmet, i
ki memleket arasında teyemmünen 
mevcut dostluk ve kardeşlik bağları
nı bir kere daha tebarüz ettirmek ar- " 
zusu ile mütehassis olarak aşağıdaki 
maddeler uzerinde mutabık kalmış

Bu haber şatonun kalelerinden ta• 
rihi elbiseler giymiş olan saray ha-
demeleri tarafından halka ilan edil· 
miştir. 

Doğum haberi derhal bütün memle 
kete yayılmış ve her yerde büyük 
bir sevin\'le karşılanmıştır. Sihirkiır 
bir el değmiş gibi bütün binalar bir 
anda bayraklarla donanmıştır So -
kaklar milli bayramların neşeli man 
zarasını almıştır. 

,emle~ti~ her tarafında derhnl 
mCktee~Otjn"lt,aptları açılmış ve milli 
bayraıJ1~~nlttz-i yaşanacağını bilen 
çocukl~şe..ile bağırarak sokaklarn 
yayılm{şiardır. {f'\rkası 6 ıncıda) 

lardır: 

Madde: 1 • 
- Türkiye ve Afganis-

(Arkası 3 üncüde) 
Hollanda V eliahdi 
Prenses Julyana 

• 
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Yazan: 
:Ali Haydar Mithat 

[Terctime ve iktibas 

batkı mahfuzdur,) 

a 

Wl§~lbO 
BELEDİYEDE : Cinayeti DENiZ VE LIMAN : 

-938 ............................ ! 
n ve Telgrafla ~ .......... 

Kok Kömürü 
tthal Edilecek 

Çarlık Rusyasının 
Çevirdiği işler 

Y enicami için 
istimlak 
işine Başlandı 
Eminönü meydanmm istimlaki i§L. 

ne dün fiilen baş1anmıştır. Bir taraf. 
tan istlnılik edilecek mmtakalarm 
hantalan daimi encümene verilmi§, 
diğer taraftan bu haritalara dahil 
binalann istimlak muamelek1ine b&§ 
lanmı"tır. 

Ü zerine Alan 
Çocuk 

Polis ve müddeiumumflik, ayın 
on dokuzuncu giinü Ferikoylinde 
tabanca kurşunilc be,vni par~ala

narak öldüri.ilcn Saidin katilleri 
hakkındaki tahkikatı bitirmişler

dir. Katil, şu şekilde meydana çık
mıştır. 

Deniz bank 
Teşkilatında 
Yeni Tayinler 
Denizbankta yapılan yeni t8yinler, 

yüksek tasdikten çıkmıştır. İdare 
meclisi reisliğine İstanbul ticaret o
dası ikinci reisi Ziya Taner, azalık-

Ankara, 31 (Tan muhabirinden) -
Yeni orman kanunu tatbik edilmiyc 
ba~landıktan sonra, yurdun bazı ta
raflarında yakacak buhranı başgös -
tenniştir. Piyasadan eksilen mahru
kat maddeleri yenne devlet kok kö
mürünü ıkame etmi~ir. Fakat, yurt
taki fabrikalar, halkın ihtiyacını kar
§ılıyacak miktarda kok kömüriı vere 
medikleclnden, bazı yerlerde, bilhas
sa tstanbulda sıkıntı çekilmektedir. 
Hükıimet mahrukat buhranını esaslı 
şekilde önlemiye karar vermiştir. 
Avrupadan kok kömürü ithali için 
Vekiller Heyeti bir kararname im
za etmiştir. Bu kararname ile bu se
ne dışandan 20 bin ton kok kômUrü 
getirtilecektir. 

No. 63 

A iman sc!irinin bile iştirak 
ettiği tehditlere rağmen 

Londra anlaşmasını bozduk. Edir
ne uzerine yürumiye ba~\adık. 

Rusya Hariciye Nazırı Sazanof, 
bu mantara karşısında kıyametler 
kopardı. Diğer Avrupa devletleri
ni tahrik için her çareye başvur
du. Hiç olmazsa sularımızda nü .. 
mayiş için milletler arası bir deniz 
kuvveti göndenlmesini istiyordu. 

Almanya, bu gibi hareketlerden 
uzak kalacağını gosterdi. lngj)te
re de pek ileri gitmek istemedL 
Sazanof un teşebbusleri neticede 
boşa çıktı. Bu vesile ile de anla§ll
dı ki, butün anla§t'Qalara rağmen 
Yakın Şark işlennde Avrupa dev
letleri arasında goruş birliği yok-
tur. · 

Sazanof, umumi bir hareket ya
ratamayınca yese du§medi. Bulgar 
larla Sııplan barıştırmak maksa
dile Çan lharekete getirdi. Çar, i
ki İslav hükiımeti arasında bir an
laşma ku~ak için tavassut teşeb
büslerinde bulundu. Fakat muspet 
bir netice elde edemedi. Nihayet 
Bükreş muahedesi Balkan harbine 
nihayet verdi. Edirne de bize kal
dı. 

f akat Sazanof, bizi rahat bı-
rakmamayı aklına koymuş 

tu. Balkan işini yiırütem yince Er
meni meselesini ele aldı, Avrupa 
devletlerine bu meseleye dair bir 
nota gönderdi. 
Şu noktayı gözönünde tutmak 

lizımdır ki, Çarllıt Rusyasınm o zi 
man müfrit derecede emperyalist 
bir siyaseti vardı. Sazanof, bu sı
yasetin gayretli -'bir mumes&ili Si

fatile hakkımızda amansız bir düş
manlık besliyordu. 

Şark vilayetlerine ait (ıslahat) 

projesini Rusya sefareti basterciı
manı Mandelstam hazırlamı.c;tı. 

Ycnikoyde Avusturya sefaretin 
de devam -eden toplantılarda bu 
proje, müzakere mevzuu oluyor -
du. Almanya ile Avusturya pro
]eye itiraz ettiler. İş yürıimedi. Ye 
ni bir proje hazırlandı. 

Bu proje, altı vilfıyeti iki saha
ya ayınyordu. Her bir' e bitaraf 
bir Avrupa memleketine mensup 
bır umumi mufettiş gonderilecek
ti. Yanlan bu uzlaşma şeklini Al
manya da hoş gordiı, fakat imza
sını koymadı 8 Şubat 1914 tari -
hinde proje Turkiye ile Rusya ta
rafından ..unza edıldi. 

S azanof. bır taraftan da tah-
riklerine devam ediyordu. 

Hıristiyan devletlerin hislerini talı 
rik edeoek notalar yağdınyor, Er
menılerin iki asırdır "Türk zuJ,qni 
ve Kurt tecavuzü , altında inledik
lerini, bndatlarına kopruilt üwm
geldigini soyluyordu. 

Bu sıralarda bir gün İstanbul 
klubunde yemek yiyordum. Ayni 

salonda Rus;ya sefareti musteşarı

nın bir ziyafeti vardı. Şark vila -

yeUerini teftışe gidecek bitaraf 
mutchassıslara yemek yediriyordu. 
Sofrada bana İ§ittirmek maksadi

le ve yüksek sesle şu sozleri söy

lü_y ordu ... 
"Turkler zulüm ve tazyiki elden 

bırakmıyorlar. Rusyada bulunan 

.Ermeniler ise refah içinde y;ışıyo.ı: 
lar. Türkiyedeki Ermenilerin zu -
lü,m altında ömur sürdüğünü gö -
riuıce dayanamıyacak.\ar, imdaUa
nna koşacaklardır. Bu yü?.den iki 
memleket arasında bir düzi.ıye ha
diseler olacaktır.,. 

Yemeği yarıda bırakıp çıkmıya 

mecbur oldum. Odada kalsam mut 
laka bir hadise Çlkaracaktım. O sı
rada Ruslarla boyle bir hadise çı
kararmıya kendımde snıahiyet gör
medim. Derhal sadrazama ve Ta
lat Beye gittım ve işittigim sozlerl 
aynıle anlattım. 

(Arkası var) 

Birinci kısım isti:rhlak mmtakaaı, 

Y enicam.J meroiveninin sağ ve sol cl
hetler' ndeki ada ıle ·eski Sel!nik bon 
marşesınin karşısına tesadüf eden a
dadır. 

Bu kısma ait istimlaklerde "mena
fii umumiye,1 karan almak Uzere be
ediye bugünlerde hilkUmete mUra_ 
caat edecektir. 

lstimllı.k işlerine ait bUttln muame 
leler Marta kadar bitinlecek ve Mar
tftı birinde birinc.i haritada g \teri
len kısımdaki binaların yıkılmalarına 
başlanacaktır. 

Belediye şimdi birinci mmtakadL. 
ki bina sahiplerin.in isimlerini ve bp 
binaların kıymetlerini tesbite başla
mıştır. 

lstimlak, gayrisafi iradın bir yıl
lığının on misli alınarak çıkan yekun 
bina sahibine verilmek S'Uretile ya. 
pılacaktır. 

Ucuzluk itinde Tetkikler 
Muhtelif maddelerin fiyatlarını 

indirmek için yapılan çalışmalar hay 
h ilerlemiştir. Süt meselesi hakkında 
evvelce belediye tarafından yapılan 

tetkikleri gösteren rapor Iktısat ve. 
kaletine gönderUm'ştir. 

Süt ışi için verilecek karar evvelıl 
tecrübe mahiyetinde olarak Ankara._ 
da tatbik edilecek, i.Yi netice alınırsa 
sonra bu karar diğer büyük şehirlere 
de teşmil edilecektir. 

Ekmek meselesi hakkında Iktısat 
Vekaletince yapılan tetkikler bitmek 
üzeredır. Yakında ,ehrlmizdeki de
ğlrmencilerle fmncılann mUmessille
ri Anka.raya çağrılacak v~ bu merıe.. 
leye ait son karar verilecektir. 

Kun Görecek Ameleler 
Her kazadan yirmişer temizlik a

melesinin ayrılarak Eminönü Halke
vinde açılacak kursa gönderilmesi 
kazalara bildirilmiştir. Bu kurslarda 
temJzlik amelesine, muhtemel bir ha
va harbinde gu temizleme itinin na
sıl yapılabileceğı öğretilecektir. 

• Bcllibaşh maddelerin maliyet ve 
pazar fiyatlan, otuz günlük temev
vüçleri ıle her ay sonunda Dahiliye 
Vekiletine gonderilecektir. 

Sait, c\·vclcc bir hırsızlık suçile 
tc\ kifanede kalmıştır. Burada hem 
şerilcri Sefer ve Halimle ahbaplık 
yapmış, onlara: 
"-İhsan beni öldiirecck, korku

yorum., demiştir. 
Yapılan tahkikat, Saidin Rizede 

İhsanın babasını öldlirdliğünU mey 
dana çıkarınca, müddeiumumilik 
mevkufların ''erdikleri bu ipucu ü
zerinde yüriimüş ve İhsanı yaka
latmışhr. 

Dün de Mehmet isminde 14 ya· 
şında Rizeli bir çocuk, tahkikatla 
meşgul bulunan milddelumumt mu 
avinlerinden Feridun Baganaya 
müracaat ederek: 

- Saidi tabanca ile ben öldür
düm. Çünkü o benim akrabamdan 
biri ini ''urmuştu, demiştir. Müd
deiumumilik, bu itirafın doğru ol
madığına kanaat etmekle beraber, 
Mehmedi hadise yerine götürerek 
bir keşif yaptırmıştır. 

Mehmet, hadise yerini hiç şaşma 
dan göstermiş ve Saidin beynine 
kurşunu sıkarak öldürdüğünü de 
iadia etmiştir. Yapılan tahkikat, 
Mehmedin de hidiıe gecesi Saitle 
beraber bulunduğunu göstermiı· 
tir. Mehmet, Saidin koluna girmiş, 
İhsan da arkadan gelerek beynine 
kurşun sıkmıştır. Mehmcdin yaşı 
küçük olduğu için İhsanın tazyiki i
le suçu üstüne almıştır. Her ikisi 
de nezaret altındadır. 

POLİSTE: 

FınClılilıda 
Bir Otomobil 
Dükkana Girdi 
Şoför Hamdinin idaresindeki 4981 

numaralı otomobil, Fındıklıdan ge
çerken ansızın önUne bir çocuk çık

mL5tır. Şoför çocuğu ezmemek için 
manevra yaparken !sak Altın oğlu. 
nnun dUkkan kepenklerine çarpmış 

ve bunları kırarak içeri girmi§tir. O
tomobil de hasara uğramıştır. 

lara da eski polis Amirlerinden Ce
mal Cihangiray ve Sedat tayin edil
mişlerdir. Mürakipliklere de Cümhu
riyet Halk Partisi muhasebecisi ls
kender ve Yusuf Ziya getirilmişler

dir. 
Umum mUdür muavinliği üç tane

dir: Bankacılık kısmına lş Bankası
nın Hamburg şubesi Mtidurü Tahir 
Kevkeb, teknik muavinliğine Alman 
yada yüksek deniz iD.JBiye mühendis 
liği mektebinde profesör olarak çalı
şan mühendis Harun, işletme kısmı 
muavinliğine de Türkofis ikinci reisi 
Nihat tayin edilıniflerdir. 

Bu tayinlerle Denizbanlan mer
kez heyeti tamamlanmq oluyor. 
l\luavinliklere tayin olunan Tahir 

Yurtta Yeni Radyo 

istasyonları 
Ankara, 31 (Tan muhabirinden).....: 

Kurulmakta olan radyo istasyonları
mızın inşaatı oldukça ilerlemiştir. An 
karada hava kurumu merkezinin ya
nında yapılmakta olan stüdyo binası 
bitmiş gibidir. Kısada 20, uzunda 120 
kilovatla çalışacak ild r:adyo istasyo-

Kevke ble Harun, bugUn Almanya- nunun inpatı temmuz içinde bitmiş 
dan gelecekler ve teıkilit itleri Ü· olacaktır. 

zerinde umumi milc1Urle birlikte Radyolarımız için çok geniş ve dün 
çalışmıya baılıyacaklarclır. ya radyo\arını aUkalandıracak bir 

program yapılacaktır. Bunun için de 
Anla§ıldığına gore, yeni Denizbank 

•• • .. y •• salahiyetlilerden mürekkep bir ko -
teşkilatında; deniz ticaret mudurlugu misyon kurulacaktır. Neşriyat, mem-
tarafından idare olunan klavuzluk i- leket içi ve dışt olmak üzere iki kola 
daresi liman işletmesine bağlanacak ayrılacak, birer ayn programla çah· 
ve Trabzon limanı da §imdilik lstan şılacaktır. 

bul liman işletmesine devrolunacak-

tır. 

Devletçe satın alınarak Denizban
ka devredilen İstinye Dok Jirketi te-
sisatı dün, fabrika ve havuzlar mü
dürü Cemilin reisliğindeki bir heyet 

tarafından mahallinde devir alınmış 
ve bu iş dün akşam bitirilmiştir. ls
tinye Doku, havuzlar idaresine bait
lanmıştır. Buglinden itibaren Denlz

'bank hesabına çalışmıya başlıyacak-

tır. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Talebeye Yapllacak 

Yardım Şekilleri 

Köylerde Yapılan 

Bir Anketin Neticesi 
Ankara, 31 (Tan muhabirinden) -

Sıhhiye Vekaleti köylerimizin wnl> 

mi hayat vaziyeti ve sıhhl durumu 
hakkında geni§ bir anket yapm1fb.r. 
Seyyar sıhhat :memurları bu anket 
için 36 bin köyü dolaşmışlardır. An
kete mevzu olan köylerden, tasnif ed1 
len ve fişi ikmal edilenler Ankara 
merkez kt~ının J291 Xalovanın 30 
VE: İzmir merkez kazasının 5 7 köyü
dür. 

Anket çok şayanı dikkat neticeler 
vermiştir. Ankara merkez kazası köy 
lerinden 129 undan 108 tanesi ev bu
lunan köylerdir. Bu köylerdeki ev 
mecmuu 7087 dir. Bu evlerden ~ .. ~\w; 
kerpiçten yapılmıştır. 6~~~k katlı
çatılan topraktır .• 4~~ memba suyu, 

Üniversitenin .. Talebeye yardım dır. 95 köy ,._.. .. ı\: 
5 

~ d 

ik d 'l k M ft'> ._ .. .J ,;eı::mc ve kUyu suyu, koy e 
talimatnamesi,, tatb e ı me uz~- ' '" :ı' H • ı· 

• • w. • .. L.. üllı- der~u içmektedir. ususı ha ası 
redır. Öğrendıgımıze Jwr..,. ba1unan 4683, bulunmıyan 2404 ev 

t il ~lolrt.Jeye 6 şekJlde p.r#" • k" 1 ma name e sayılmıştır. Sokaklan temız oy er 
48, kirli sokaklı köyler 83 tür. 

ı _ ~a iaı-. 2 - Burs verme, 

1876 da bu memleket mesruti
yet yolu ile kurtuluş miıcadelesi
ne atılınca karşısında ayni düş
man siyasetin mumessili olan Ge
eral İğnatiyefi bulmuştu. İğnatiyef, 
İstanbul konferansında ve Kanı> 
nu Esasinin ilanında bir aralık ln
gilterenin bize dost siyaseti kar,ı
sında mağlüp olmuştu. Fakat der
hal mağlubiyetinin acısını çıkar

mış, meşrutiyet h•reketini yıkmı
ya ve Mithat Paşa ile arkadaşları
nı imhaya en az Abdülhamit ka
dar amil olmuştu. 

ı;;;MİRYOLLARINDA: 
• Şehir Meclisi bug1ln Şubat içti. 

maı devresine bqlıyacaktır. 
Dk ~planlı bugUn 14,30 da yapıla. 

Ş:ıför Hayrinin kullandığı 2690 
nunmaralı taksi arabası da ortaköy
de bir su arabasına çarpını9 ve par. 
çalamı§tır. 

~ - F v fillıd cb ıerlc bır defalık yar
dım, 4 - emıııtoryum veya J)revantor
;yumda tedavi, 5 - Talebe 7U1"dunda 7a
lınna, 6 - Kitap verme. 

iki HSklm, Vazifeye 
iade Edildiler 

Ankara, 31 (Tan Muhabirinden)..: 

S Sazanof, (MeŞ\lm seneler) 
adli kitabında maksadını a

çıkça anlatıyor. Kitabuı blr yerin
de diyor ki: "Turkiye, Balkan dev 
!etleri karşısında mağl(ip oldtik -
tan sonra varlığını muhafaza etme 
sini mi.nasız buluyorum. Türkiye
nin hayatta kalınası kendi beka 
kudretinden değil, Avrupa devlet

leri arasındaki rekabetten ileri ge
liyor. Boğazlar meselesinin halli, 
Rusyanm istikbalini temin etmek 
demektir. Rusya devletini idare e
den adamlardan az, çok tarih bi -
lenler, Boğazlar meselesinin halli 
için ellerinden gelen hiçbir gay
reti esirgemiyeceklerdir.,. 

Sazanof, müstakbel bir Ennenis

tan kurulması hakkında Avrupa 

devletlerine verdiği bir notada §U 

teklifte bulunuyordu: 

"Altı Şark vilayeti birleşmeli, 

Avrupa devletlerinin himayesi al
tında bir umumi vali seçilmeli, u
mumi meclisi idare eden azanın 

yansı Müsluman, yansı hıristıyan 
olmalı, valinin reısliği altında top
lanmalı ... ., 

S azanof, Berlin muahedesinin 
61 ınci maddesinin tatbiki

ni istemek 'vesilesile muahedenin 
çerçevesinden çok ileriye gidiyor -
du. Ermeni ahali, yeni proje saye
sinde geniş salMıiyet kazanacak, 
hatta bu sahaya ait ldarl, askeri 
kararlar bile umumi vali tarafın
dan verilecekti. 

Bir Ç<>edc Hatlandı 

T enzil6tlı Bilet 

Alan Yolcular 
MÜTEFERRiK ~ 

Beşlktaşta P8'a malWleSinde 27 
numaralı evd tJira.n -.atçl Mehmet 
Alintn aort yaşındaki kızı Nurten, 
li."Q.~ar au Ue muhtellf yetlerinden 
yanmış, ~avı ~ n taneye kaldı· 

Üniversite, bUtUn talebenin kampta ye· 
mek masraflarını lldemlyecektlr. Ueeler· 
den pek ly1 derece ile terfi eyllyen talelle 
arHında hiç geçimi olmıyan tal•beye, 0-
nlverılte tarafından tahılllerln• devam 1· 
ı;ln bura verilecektir. Resmi bursların aa· 
yıaı, yılda yirmi beti aımıyacaktır. Her 
burı ayda 15 llra olarak verilmek UHr• 
yUz elli llradır. Temmu& ve aGu.ıoe ayla· 
rında burılyelere para verilmlyecektlr. 
Üst sınıflarda bura 175 liraya çıkarılıblle· 
cektlr. Bura alın talebe imtihandı dlSner, 
veya inzibatı ceza verilirse, bura geri alı• 

nacaktır. 

Bir müddet evvel, yapılan bir ihbar 
iizerine Vekalet emrine alınan Tar .. 
sus Müddeiumumisi Basri ile sorgu 
hakimi Halil Kamil hakkındaki tah
kikat bttirlmiştir. Bu iki ha -
ktıntmtz suçsuz gckülınUşler ve va
rlfelerine iade edilmişlerdir. 

Gid19 dönliş Ye hnlk ticaret biletle
ri gibi tenzilatlı bilet almış olan yol. 

eular ekspres trenlerinin yataklı va
gonlarında seyahat ettikleri takdir. 

de. bugünden itibaren ylizde 12,5 faz 
la bir ücret vereceklerdir. Bu ücret 
ftlkıden yüzde 25 olarak alınıyordu. 

Bu tenzilata mukabil, evvelce tren 

dahilınde ödenen munzam ücret bu
günden itibaren gişelere verilecektir. 
Gişeden munzam bilet almadan ek&. 
prese binenlenn ellerindeki tenzilit
lı karneler hükümsüz addolunacak 
ve gittikleri meaafe için muayyen üc.. 
retin Uri mislini ceza ola.rak ödiye.. 
ceklerdir. 

Telsiz istasyonu 

Teslim Ahnlyor rılmı§tır. 

l.__Bl_RK_A_Ç_S_A. T_ıR_LA_, 
S ana7i blrliji umumi heyetinin top

lantısı ekMriyet olmadığından dlln 
7apılamamıt. 15 ıubata kalmıştır. • * . B ~ bafta önce Anbraya giden Lıman 

ifletmeal müdürü Rautı :Manyaslı, 
eehrlml.ze dönmiiftQr 

* Son lkl liin içinde J::Seyoğlund 125 
bozuk ekmek mQııadere edilrn1 , 5 

tramvaydan atlama cezuı verilm11. 3 kilo 
süt ve 105 limit imha edllml.ttir 

* 

Devlet Havayollarının Yedikulede 
yaptırdığı yeni telsiz istasyonunun 
tecrübeleri bufin yapılacaktır. Bu 
istasyon, Ankarada inşa edilmiş olan 
istasyonla beraber tayyare seferleri. 
nin selameti için çalışacak, sisli ve 
bulutlu havalarda telsizle tayyarenin 
hareketinı tanzim ederek kazaların 

önüne geçecektir. 

Nafıa Vekilimiz Yalovada 
Evvelki gün şehrimize gelmiş olan 

Nafın-Vekilimiz Ali Çetinkaya, Ata~ 
türke tazimlerini bildirmek üzere, 
dUn öğle vapuru ile Yalovaya gitmiş 
tir. Bay Çetinkaya bugünlerde latan_ 
bula dönerek bazı tetkiklerde bulu-
nacaktır. 

ltıkla Donanma Tesisatı 
BiltUn milli bayramlarımızda ge_ 

rek hükümet merkezi gerek diğer bil 
yUk §ehirleri bu büyük günlere layık 
bir şekilde ıeıkla oonatmak için hU~ 
kfımet A vrupadan bir mUtehassıs ge
tirtmiştir. Bu mütehassısın tetkikle
ri bıtt1kten sonra tesisata başla::ıacak 
ve bu tesasatın önümüzdekı Cümhuri 
yet Bayramına ycti&tirilmesinc çalı

şılacaktır. 

A mlral Ş(lkrfi •an, Korgeneral Sa-
lih ve Trakya umum! mufetti i Ge

neral Khım Dlrik Yalovadan şehrimize 

dörunuıılerdir. 

• Taksim Bahçesinin umumi kıs

mından bu yaz dühuliye alınmıyarak 
halkın serbestçe temiz bir bava ala
bileceği bir ye haline getirilme&i dU_ 
§tinUlmektedir. 

Bir Amelenin Gözü Yandı 
Pa§abahçe cam fabrikasında çalı. 

şan amele Mehmet Ali, erimiş made· 
ni ocaktan çıkarırken etrafa birkaç 
parça sıçramıştır. Bunlardan biri de 
Sankaya ismindeki amelenin gözüne 
rastlam' ve yakmıştır. Amele, teda
vi altındadır. 

Kendi Kendine Yürüyen 
Otomobil 

Beoiktaşlı şoför lbrahim oğlu Meh 
medin 3 numaralı otomobili eski Salı 
paza.nndan geçerken birdenbire bô. 
zulmuştur. Şoför Mehmet, otomobi
lin altına girip makineyi tamire uğ
ratırken, araba, birdenbire ken
diliğinden yllrilmiye bqlam19tır. Oto 
mobilin altında kalan Mehmet bir 
müddet sUrUklenmi§, vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmqtır. 

Bir Otoinobil Çarpmuı 
Şoför Mustatanm idaresindeki 

2722 numaralı otomobil, Ortaköyde 
Kabatat llaıeei önünden motoeıkleUe 
geçınelcte olan Galatasaray maliye ıu 
beet memurlannda.n Edibe çarparak 
motosikleti parçalamıı ve Edibi df' 
muhtelif yerlerinden yaralarnıttır. 

Hariçten burs verenlerin adı Üni
versitenin şeref defterine yazılacak

tır. Hükumetçe iaşe edilen veya vila

yet ve belediyeler hesabına tahsil 

gören talebeye burs verilmiyecektir. 
Üniversite bütçesinde fevkalade 

yardım tahsisatı yılda 1500 liradır. 

Tedavi suretile yardım parası yılda 
1500 lirayı geçmiyecektir. Yoksul o
lan, fakat burs almıya liyakati görül
miyen talebe arasında her yıl 15 kifi 
Kadırga Talebe yurdunda ayda 3 lira 
yurt bedeli verilerek yatınlabilecek
tir. Üniversite yoksul talebelerlıie Ü-
niversitenin bastırdıiı kitaplar, pa
rasız verilecektir. 

Muallimi Bo9dular 
Lüleburgaz, (TAN) - Buradan v~ 

zifesi başına gitmekte olan Kumsa
yık muallimi Yakup, Çimdikgölü ba
şındaki tepede, parasına tamah edi
lerek, boğulmak suretile öldürülmüş
tür. Kısa bir :zamanda katil oldukla
rı meydana çıkarılan Müsellimden ço 
ban Hüsmen ve Kumsayıktan Topal 
Mehmet tutulmuslardır. 

lrAKVIM ve HAVAi 

1 Şubat 1938 
SA L 1 

2 inci ay GUn: 28 Kasım: 86 
Arabi: 1357 Rumı 1354 

Zilkade: 30 İkınclklnun· 19 
Güneş: 7,12 - Öğle: 12.27 
İkindi: 15,Q7 - Akşam: 17,34 
Yatsı: 18,57 - 1msı\k: ~.30 

YURTTA HAVA V AZlYETl 

Edip hastaneye kaldmlmıt, ıotör 
'Mustafa yakalanmpır. 

Tehlike Geçiren Tayfalar 
Evvelki güp. limanımıza gelen Al. 

ınan bandıralı Relnam ismindeki va.-

purun tayfalarından Ohan, Karl ve 
Irekavjen tehri gezmek üzere kara
ya çıkrnıtlar, gece geç vakit nhtıma 
inmJşlerdir. Tayfalar, gemiye geqe.. 
oek vuıta bulamayınca Denieyol~ 
önündeki bot bir sandalı çözmU§ler, 
vapura açılmıılardrr. Fakat, akıntı 
sandalı Ahırkapı önlerine stirUklemif 
ve su almıya başlamıştır. Tayfalar, 
limana gelen bir motör tarafından 

kurtarılmışlardır. 

Yurdun Karaderuz kıyıl nnd hava bu• 
lutlu, diğer yerlerde kapalı ve y r yer ya• 
ğllilı geçmlştir. Rüzgı\rlar Koc lı mınta• 
kasında garp, diğer mıntakol rdcı cenup 
istikametinden esmiştir. DOn İstanbulda 
hava kapalı ve yağışlı geçml tir RU7.gh', 
şimali prklden sanıyede 1 metre hı:ı:l es
miştir. Saat 14 te barometre 749 7 mili
metre idi. Hararet en çok 12,2 ve en az 8,4 
santlın-nt olarak kavdeWlmisUr. 
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28 lerin 
Toplantısı 

ömer Rıza DOGRUL 

Bu 28 Ier, Milletler cemiyeti
nin ıslahı işile meşgul olan 

komisyonun adıdır. Milletler ce
nıiyetinin, istila ve tecavüz siya
setine karşı gelememesi ve Millet
ler cemjyeti azasını dahi tecavüz· 

den alıkoyamaması, mütecavizle
re hadlerini bildirememesi üzeri
ne, cemiyeti ıslah cereyanı başgös

terdi ve her de\'let bu yoldaki nok
tai nazarını bir proje ile bildirdi. 
Bu projeler bir müddettenberi tet-

kik ediJiyor ve' düşünceler tasnif 
olunuyordu. Nihayet, dün, 28 ler 
toplanmış ve düşüncelerini anlat
lrllşlardır. 

Milletler cemiyetinin ıslahı dü
şüncesi, esas itibarile doğrudur. 

Çünkü Milletler cemiyeti, kendi 

ınisakının ihtiva ettiği hükümleri 
ifa edememiştir. Edemediğine gö
re, ya onu bu hükümleri icraya 
nıuktedir bir hale getirmek, yahut 
ona yapabileceği ve başaracağı iş
leri vermek gerekleşir. 

Milletler cemiyeti, Japonyamn 
Mançuriyi istilasile karşılaştığı za 
ınan Japonyaya karşı kati ve mües· 

sir bir •tedbir alamadığı için, itiba
rı ve otoritesi sarsılmıştı. Cemi
yet, İtalya - Habeş harbi üzerine i-

tibar ve otoritesini kurtaramadığı 
takdirde varlığını tehlikeye uğra
tacağını anlamış ve zecri tedbirle
rin tatbikine karar vermişti. 

Milletler cemiyetinin bu ka -
rarı milletler arası hayatta 

yeni bir devir açacak mahiyette İ· 
di. Çünkü bütün milletler müteca· 

'"İze karşı birleşiyor, ona karşı ted 
bir ' alıyor, onunla alış verişi kesi
yor, hatta ona karşı askeri tedbir-

ler bile almak için hazırlanıyordu. 
nilhassa teca \'iizden en çok endişe 
eden ,.e tecaviiz fikrinin ortadan 

kalkmasını, bütün varliğı ile isti-
3·en küçiik milletler, zecri t~dbir • 
lerin ciddiyet \'e katiyetle tatbiki
ni istiyordu. 

Ne yazık ki, büyük devletler te
reddüt içinde idi ve zecri tedbirle
rin ciddiyet ve katiyetle tatbikini 
.... ciktlrınck, yahut bu tedbirlerin 
Yarn.. • . . . 
g 't 71alak mahıyetten ılerı 

ı memesını h . • t k . . h . . .., e me ıçın er 
şeyı yapıyorlardı. Bu dd''t b 1'e u , u 
taalliil çok f en:ı netic .. ı .. t". verdi. 

Çünkü tecavüz tahakkuk etnıış, 
Milletler cemiyeti azasından bir 
devletin varlığı ortadan kalkmış, 
üstelik küçük milletlerle müteca • 
viz de\•letin arası açılmış, münase
betleri bozulmuş, ve küçük millet
ler, büyük dc,·letlerin peşinden sü 
tüklenmenin verdiği bu netice kar 
§ısında yeniden vaziyeti düşünmek 
lztırarında kalmışlardı. 

Bugün karşılaştığımız ıslah ce
reyanı da bu ıztırarın mahsulüdür. 
ilaha açık bir üade ile Milletler 
Cemiyetini ıslah düşüncesi, küçük 
•eya orta halli milletlerin, büyük 
devletler tarafmdan gösterilen dö
hekliğe ve tereddüde karşı isyanı 
•ayıla bilir. 

Kiiçük milletlerin bu defa 
sanksiyonların (yani zecri 

tedbirlerin) kaldırılmasını isteme
leri bu yüzdendir. Zecri tedbirle
rin kaldırılması veya ihtiyari ma
hiyette bırakılması Milletler ce
llliyetini müeyyidesiz bir teşekkül 
haline getirir. Fakat, müeyyideler. 
lafzı murat bir halde kaldıktan 
Ve tecavüze karşı harekete geçme
dikten sonra o müeyyideleri kal

dırmak, daha doğru olur. Milletler 
~emiyeti bu miieyyideleri hakkile 
kullana<'ak ise onları ipka etmek 
doğru olur. Fakat bu miicyyideler 
Strf bir gösterişten ibaret kalacak 
\•e nrn sara ynrıın yamalak bir tarz 

da tatbik edilecekse onları kaldır
bıak ve bugün ne yapmak müm • 
kiinse onunla iktifa etmek daha i
&a betli bir hareket teşkil eder. Bu 
sayede cemiyet, ideale doğru, fa
kat müspet 11dımlarla ilerlemek im 
karımı kazanır. 

Bununla beraber, Milletler ce
ltliyetinin bugün sanksiyonları kal 
dırnıası ileri~·e değil, fakat geriye 
41oğru bir adımdır. 

3 --

iftira Hakkında Sözler 
60 INGILTERE: [Yazan: B. Felekl iSPANYA: 

Franco Tayyareleri 
Barselonada Yüzlerce 
İnsan Daha Öldürdü 

Yaşında 

Almanya ya 
Müstemleke 
Verilecek mi ? 

Dün hoşsohbet ve nüktedan bir 
zatle görüşmek zevkini tattım. Söy• 
lediği tatlı sözler arasında şu hika• 
yeyi de dinledim. 

Londra, 31 (Hususi) - Barselo- tan terekküp edeceği kuvvetle sanıl
nanm dünkü bombardımanı neticesi maktadır: 
kırk yedisi çocuk olmak üzere 155 Başvekil : General Franc~, H~ci
kişi ölmüştür. \ye: General Jordana, Maarü: Saınz
Teruelde şehrın yirmi mil ş.ima11 gar- Rodriguez, Adliye: Kont Rodezno, 
bisinde muharebe devam etrnetkerur. Umumi emniyet: General Anido, Da 
Hükumet kuvvetleri asilerin muva.sa_ hiliye, Matbuat, Propaganda: Serra
le hatlarını tehdit ediyorlar. no Susner, Maliye: Amado, Harbiye: 

AmP.rika. Birleşik Cümhıuriyetleri General Argaz, Bahriye: Amiral Cer 
kongresinin altmış azası, bugün top_ vera, Hava: General Kindilan, En
lanmış olan Ispanyol Kortesi azası- düstri ve Ticaret: Suancez, Nafıa: 
na selamlarını bildiren bir telgraf Pena Boeuf, İş ve Ziraat: Gomez 
çekmiştir.. Pou, Devlet Bakanı: Raimundo Fer-

Londra, 31 (A .A.) - Müstemleke 
meselesinin heyeti umumiyesi hak
kında Ingiltere, Fransa ve Alman
ya arasında noktai nazar teatisine 
henüz başlanmamıştır. Fakat lngi· 
lizler, daha şimdiden mühim bir nok 
ta hakkında cephe alarak Habeşista
na hudut olan Kenya'nın şimal kıs
mının terkedilmesine itiraz etmek
tedirler. 

Biliyoruz ki Italyanlar yan resmi 
bir şekilde ve bilhassa hatbuat va
sıtasile, ltalya Jubaland'ı ve lngil
tere de Kenya'nın şimal kısmını Al
manyayı terkettiği takdirde müstem 
leke meselesinin halline doğru bir 
adım atılmış olacağını ihsas etmiş· 
lerdi.Bu suretle kül halinde bir Al-

Vak.tile, hayır sahibi yaşlı bil' a• 
danı. bi:r kimsesiz kız çocuğunu so
kaldan alıp büyütmüş. Kız, gelinlik 
olmuş ve o esnada kimden olduğu 
belli olmadan gebe kalıp bi:r çoeuk 
doğurmuş. Hadise pek üstü örtülecek 
şey olmadığı için mahkemeye düş
müş. Kız, mahkemede çocuğun veli· 
nimeti olan ihtiyardan olduğunu söy 
leyince. beklemediği bu kuru iftira· 
ya dayanaınıyan adamcağızın oracik· 
ta yüreğine inip, ölmüş. Bu zat, öte
ki dünyada, hayırperver bir adam ol
duğu için tabii cennete girmiş ve ilk 
iş olarak Tanrı Taalayı görmek iste
miş. Arşa sevketmişler ve huzura 
sokmuşlar. 

Asi Ispanya mehafilinden bildiril. nandes Duesta. . 

man müstemlekesi vücude gelmiş o
lacaktır. 

eliğine göre, General Franco yakında ?.e~~r-~ Pri~o de Rivera'run dik
bir kabine teşkil edecek ve Başve - tatörluğu devrınde, Jordana, Fas fev 
killiği kendisi alacaktır. Diğer neza_ kalade komiseri, Sainz ~ Rodriguez 
retlere de kendi arkadaşlarından bir milli asamble reisi, Anido Dahiliye Ingllizler, Roma - Berlin mihve-

A d .. bul ,_ B k·1· d ktor Mi rinin bu suretle Ouganda'yı Alman heyet getirecektir. nazırı ve ma o . musteşar un- Çekoslova~ aşve ı ı o • 
• makta idi. Suancez "Constructora ıl arazisile Habeşistandan müteşekkil 

F CO'nun Kabines1 lan Hodza, bugün GO mcı doğum Y ı· bir kıskacın arasına alabilmesine ran Naval,, silfıh ve mühimmat fabrika-
31 (AA) I. · sının ı'dare heyetı· azası 'di Susner, na ermiştir. Merkezi Avrupada sul· müsait bir sevkülceyş noktasının Al· Saint - Sebastien, . . - yı .. 

h~ber alan ;mahafilden bildirildiği - General Franco'nun eniştesidir. hün takarrürüne çalışanlardan biri manlara kalacağını düşünerek bu 
h .. k. t' kah. D ta t ı b. l·~· rt' · . hal şekline itiraz etmektedirler. ne göre, Salamanka u ume ı ı- ues , spanyo . ır ıgı pa ısı ge- olan bu dost devlet adamına uzun o-

nesi yakında teşekkül edecektir. nel sekreteri, Kont Rodezno da İspan d'l k b' . . . fli b' · · " l ı eme ızım ıçın şere ır 
Daha resmen teyit olunmamakla yol ananeciler ~~isi sabık parli- mu: er. 1 M 1S1 R : 

beraber, kabinenin aşağıdaki zevat- mento grupu reısıdır. vazifedir. 

RUSYA: 

Beş İhtila!ci 
Ölüm Cezasına 
Mahkum Oldu 

Moskova, 31 (A.A) - Röyter A -
jansı bildiriyor : Tifliste bir mukabil 
ihtilal teşekkülünün beş şefi ölüm oe 
zasına mahkum edilmiştir. Bunlar 
Sovyet rejimine karşı suikast hazırla 
mak ve Gürcistanın Sovyetler Birli. 
ğinden ayrılması için çalışmaktan 

suçludurlar. Diğer iki suçlu yirmişer 
sene hapse mahkfım edilmişlerdir. 

ROMANYA: 

t.1oskova ve Bükreş 

Bükreş, 31 CA.A.1 "Qomanvanm 
Moskova elçisi Edmond Ciutu r ..... _ a<> 

ri çağınldığı öğrenilmiştir. Bunun 
sebebi, Sovyetler birliğinin Bükreş 

elçisi Michel Ostrovskinin kendi· ar
zusile geri çağınlmış olmasına atfe
dilmektedir. Ciutu Moskovadan der
hal hareket edecektir. 

Romanya Yahudileri 
Bükrcş, 31 (A.A.) - Bütün gazete

ler Yahudi istfdalarının müstaceli-
' yet kararile müzakeresinin Milletler 

cemiyeti tarafından reddedilmiş ol
~asını derin bir memnuniyetle kay
detmekte ve Romanya tezinin mu -
vaffakıyetini uzun uzafüya izah eden 
Cenevre muhabirlerinin telgraflarını 
neşretmektedir. 

Universü! diyor ki: 
"Romanya, Harici~e Nazın Mices

co'nun faaliyeti sayesinde büyük bir 

ARNA V.UTLUK : 

Kral Zogo'nun 
Nişanlısı 
İslam Olacak 

Tirsi, 31 (A.A.) - Arnavutluk a
jansı bildiriyor: Bugün fevkalade bir 
toplantıda parlamento, kanunu esa
sinin 89 uncu maddesine uygun ola
rak, kral Zogonun, Macar kontesi J e
raldin Apponyi ile nişanlannıasını 

tasvip etmiştir. İçtimada, pren:;esler, 
bütün hükumet azası, diplomatlar ve 
devletin yüksek memurları hru;ır bu
lunmuşlardır. 

Bundan sonra halk, alay hılinde, 
sarayın önüne giderek memnu.niyeti
ni göstermiş ve kral halka teşekkür 
etmiştir. Alay müteakıben kontesin 
ikametgfıhına gitmiştir. Diğer şehir
lerde de buna benzer tezahürat vu
kubulmuştur. Bu gece şehirlf!re civar 

Türk - Afgan · 
Dostluk Paktı 

(Başı 1 incide) 

tan devletleri arasında Ankarada 25 
Mayıs 1928 tarihinde aktedilmiş olan 
muhadenet ve teşriki mesai muahe
denamesi ve merbutu iki protokol, 
hitamı tarihinden itibaren on sene 
müddetle temdit edilmiştir. 

Madde: 2 - İşbu protokol tasdik 
edilecek ve tasdik keyfiyeti diğer ta
rafa nota ile tebliğ edilecektir. Son 
notanın tevdii tarihindeu on beş gün 
sonra meriyete girecektir. 

Ankarada, bin dokuz yüz otuz ye
di senesi ilkkanununun otuz birinci 
günü iki nüsha olarak tanzim ed~
miştir. 

ALMANYA: 

Hitler Yeni Nezaretler 
ihdas Ediyor 

tepelerde ateş yakılacaktır. Berlin 31 (A.A) _Görünüşe göre 
'Z'ira~. 31 (A.A) .. - Arna rutluk_ A- Nasyonal - Sosyalist partisinin Al-

ja.n.sı l;>ıldırı;yor.· Dilll sarayda verilen d 
1 

u· t b. ··d hal · 
bir dl d K t J rald' nıan ev e ne am ır mu a esme 

ne e on es e 1n, prenses- ! d • ·ar kt eli 
ler hüküm t • ..k ek d ogru gı ıme e r. 

' . e azası ve yu s evlet Son günlerde dolaşan "'ayfalara gö 
memurlarıle tanıştrnlmı~tJr. H' , 

0 
K " · b 

Fr re, ıtler, anunusanı ayramm-
ansızca, Almanca, In ~lizce ve d . t 'f d d k .. · d 

I .. an ıs ı a e e ere uç yenı nazır a. 
talyancayı mukemmel konuşma.lı:ta- h ta · ed kti B ı · h · . • . .. .. a yın ece r. un arış cep esı 
dır. Tanhı tetkıklere buyuk bir he. efı' Le · · · t· H. k h" . ş y, ış servısı şe ı ıer ve u-
vesı vardır. cum kıtalarile Gestapo şefi Himmler' 

Paris, 31 (Hususi) - Tirandan a- dir. 
lman haberlere göre, Arnavutluk 

Kralının nişanlısı Kontes Apponyi, FİLlSTJN: 
Kralla evlenmek için Müslüman olma 
yı kabul edecektir. Gü:tel Kontes he. 
nüz yirmi üç yaşındadır. 

zafer kazanmıştır. Bu zafer, ekalli -
yetler meselesinde Romanyanın hü
kümranlık hakkını teyit eylemekte
dir.,, 

Yeni Atılan Dombcılar-
Ga zze. 31 (A.A l - Burada iki bom 

ba patlamıştır. Polis belediye meclisi 
azasından b1rini tevkif etmiştir. Hat.. 
ta yapılan tahribat dola~,sile Kudüs 
tren servisleri durmuştur. 

Yeni Kabine Yarın 

itimat lstiyecek 
Kahire, 31 (Hususi) - Mısır Par

lamentosu bu ayın ikicin günü topla.. 
ılacaktır. Hiikfımet meclisle karşıla

şarak itimat reyi istiy,ecek, itimat 
reyi aldığı takdirde umumi seçimi ye. 
nilemiye lüzum görmiyecek, aksi tak 
dirde meclis fesholunacak ve intiha
bat iki ay zarfında tecdit edilecektr. 
Siyasi mehafilin anlayışına göre, u. 
mumi intiha:batm tecdidi bir emriv~ 
kidir. Çünkü Nahas Paşanın henüz 
ekseriyete hakim olduğu anlaşılıyor. 
Intihabat yenilendiği takdirde iki ay 
zarfında bu işin başarılması kanunu 
esasi icaplarındandrr. Doktor Mahir 
Mısırlılara bir beyanname neşrede. 

rek "Vefd., partisinin yeniden tanzi. 
mini istemiştir. 

----oı----

IRAN: 

Şeke~ F brikası Kurulacak 
Tahran. 31 (A.A.) - Hüklımet, 

şeker imali hakkında tetkikatta bu· 
lunmak üzere Avrupaya bir heyet 
göndermeğe karar vermiştir. Heyet, 
Tahrandan hareket etmiştir. 

r·iiisi···Hiaeiia:E·R·· 

ı 
* Dün Tahra nda çıkan yangın 

neticesinde posta binası yanmıştır. * Gelecek sene Mısırda beynelmi-
lel bir masa tenisi (P ing - Pong) mü

: sabakası tertip edilecektir. 
ı * Fransada kağıt fiyatlarının yük- $ 

j 
sclmesi üzerine gazete fiyatlarının f 
artırılmasına karar verilmiştir . * Bir Varşova gazetesi, Van Zee-

f land r aporunun akamete m ahkum f 
t oldu~u mi.i talensını ileri sürüyor . ·-·---··-·---. HADiSELER KARŞISINDA : 

--~~~~~~--~-~~--~~--------~--~'~-.....---~~.- --

-Solda: GUzerllk müsabakaları 'ekli de'jlftl. F'arlste geçen gUn en gilzet bacaklı 

kadın seçıımı,, •imdi de en güzel gözlüsünü seçecekler. KızcaOızlar, bu yelpazelerle 
güzel gözlerini, kem gözlerden sakınacaklar. 

SaOda: Ni9anlanmak ve biraz .sonra da evlenmek üzere olan Arcıavutluk Kralı BI· 
rincl zo'g ve, ha11a zabiti kıyafetindeki kız kardeeleri. 

Cenabı Kibriya sormuş: 
- Nedir, ya kulum? 
Zavallı adam yana yakıla dünya• 

da uğradığı ütirayı anlatıp, davacı 

olmuş. 

Sözü bitince hitabı izzet vaki · ol-

muş: 

- Gafil kulum! Sen iftiraya uğra. 
dığından ötürü bana şekv~cısm! Ya, 
ben kime şekva edeyim. Isanın ba
basıdır, diye bana da iftira ettiler~ 
unuttun mu? 
Adamcağız susmuş, çıkmış. 

• •• 
İstanbulda iki şey aramyor ve pek 

güç bulunuyor. Çöp ve toprak atıla· 
cak yerler. 

Gerçek, yıllardanberi çöplerimizi 
nereye atacağımızı bir türlü kestire
medik. Bina tepıellerinden, şuradan, 
buradan çıkan topraklan ise dökmek 
için para ile yer arıyorlar da pek güç 

buluyorlar. 
Birisi, bana dedi ki~ 
- Her iftira attığımız yere, çöp 

atsak, elimizde süprüntü kalmaz 
Fena espri değildi. Ben de cevap 

verdim: 
- O zaman, hepimiz birer süprün

tü küf esi haline geliriz. 
• •• 

Köroğlu merhum, tüfekte.a, taban· 
cadan kinaye demiş ki: 

- Delikli demir çıkalı, kabadayı
lık kalmadı. 

Bugünkü manası dürüstlük, kim
senin ardından kötü laf etmemek, 
şüphesiz kimseye iftira etmemek o
lan kabadayılık. Köroğlu vaktinden
beri olan kıtlığını muhafaza etmek· 
tedi:r. 

Bugün yüzünüze karşı sizi öve, 
öve bitiremiyen bir dostunuz, aşina· 
nız ardınızdan öyle şeylel' söylüyor 
ki, Köroğlunun delikli demiri de 
o sözlerin yanında pansıman gibi ka· 
lı:r. 

• •• 
Geçende bir yazımda bahsettim: 
Pek zeki bir dostum var. Bulun· 

doğu meclisten daima en son çıkmak 
itiyadındadır. Sebebini sordum: 

- Arkamdan aleyhimde bulun • 
ınasınlar diye, en son çıkarım. Ceva· 
hını verdi. Gerçi fena tedbir değil. 
Lakin telsiz devrinde, televizyon 
devrinde, bir adamın aleyhinde bu
lunmak için, onun meclisinde olmıya 
ne lüzum var. 

Vaktile küfürbazlığı ile manıf bi
risi bilmem hangi sebeple fena hal
de hiddetlendiği müteveffa bir ada
mın mezarının nerede olduğunu bil
mediği için hıncını bilfiil alamadı
ğından hayıflanırmış. Karşısındaki 

diğer bir küfürbaz: 
- Aman nurum! Sen yapacağım 

yap; ruhuna hediye et! O yerini bu
lur. 

Tavsiyesinde bulunmuş. 
Erbabı, adamın 3000 kilometre U• 

zaktan aleyhinde bulunup, ruhuna 
hediye eder ve o yerini bulur. Telsiz 
devrinde artık, mesafenin manası 
kaldı mı ya? 

Şanh Maraşrn 

Kurtu,uş Yıll 
Maraş, 31 (A.A.) - 12 şubat 1\fa

raşın kurtuluş bayramıdır. Bu yıl, 

kurtuluş bayramının Maraşta şimdi

ye kadar görülmemiş bir şekilde kut 
!anması için şimdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. İstanbul ve Ankarada 
bulunan Maraşlı gençler de Maraşın 
kurtuluş bayramını kutlıyacak olan 
Maraşlı gençlere iştirak etmek üzere 
Maraştan milli bir heyet J?idecektir. 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT Uykuya Hep Hasret 
FRANSANIN 

Türklüğe Hakaret 22 yıldanberi uyum.ıy~n DOSTLUGUNDAN 
u u Mahkemede.. hır adam keşfedıldı BEKLEDiGIMIZ 

Buı:;ünlru proı:.rriım: 

ISTANBUL RADYOSU: 
OGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12,SO Plakla Turk musikisi. 12,SO 

er l i Suçlunun Şahit eri Dinlendi 
ahkeme Karar için Talik Edildi 

Ağır ceza mahkemesi, dün iki Türk 
lüğe hakaret davasına bakmıştır. Suç 
lulardan birisi Pangaltıda Hamam 
caddesinde oturan Madam Siranuş

tur. Davacısı da ayni evde oturan 
Za!criçedir. 

Bir gün Haçik isminde bir sobacı 
evin kapısını çalmış, Zaferiçe açma
ymca Siranuşla aralannda kavga çık 
mıştır. Siranuş, öfke ile Zaferiçeye 
küfrederken Türklüğe de hakaret et
miştir. 

Dün şahitler dinlenmiş, müddeiu
mumi, Türklüğe hakaret suçunun sa
bit olmadığını ileri sürerek Siranu
şun beraet etmesini ve adi hakaret-

SARHOŞLUK: 

''Esmer,, Şarkısı 
Yeni Bir Davaya 
Sebep Oldu 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

dün de "Ben esmeri badem ile besle
rim,, şarkısından doğan bir davayı 

tetkik etmiştir. Tüccardan Ziya ve 
Adli isminde iki arkadaş, Aile Bah
çesine gitmişler, içmiye başlamışlar
dır. Hanende Sao.det,.sahncde "Ben 
esmeri badem ile beslerim,, şarkısı

nı söylemiştir. Ziya, Saadeti bir haf
tadanberi takip ediyor, fakat yüz bu
lamıyormuş. Bunun için, Saadet şar
kıyı bitirince alay yollu alkışlamış ve 
sonra da şarkıyı "Ben esmeri sarmı-

ln, sucuk.b beslerim,, şekline so
karak ayni makamla söylemiye bar 
lamış ve Saadete lfıf atmıştır. 

Adli de "sarmısakh,, şarkısını ar
kadaşile beraber söylemekten ve sar 
hoşluktnn suçludur. 

ten de dosyasının aliıkadar mahkeme 
ye gönderilmesini istemiştir. Muha
keme, karar için kalmıştır. 

İkinci hadise de Asri sinemada geç 
miştir: İlhami isminde bir zat, çocuk 
larile beraber sinemaya gitmiş, Ale
ko ile kızı da dalın evvelden sinema-
ya gelerek yerlerini işgal etmişler. 

Yanlarında boş bir iskemle varmış. 

İlhamintn çocuğu buraya oturmak is
teyince Aleko, mani olmuş ve Türk
lüğe hakaret sayılacak şeyler söyle
miştir. Dün, şahitler dinlenmiştir. 
Müddeiumumi, dosyayı tetkik etmek 
istediği için muhakeme başka bir gü_ 
ne bırakılmıştır. 

MÜDDEİUl\flmiİLİKTE: 

Bir Genç Yediği 
Balıktan 
Zehirlendi 

Müddeiumumilik dün bir şüpheli 

ölüm tahkikatına el koymuştur. A
rap camiinde oturan 30 y~larında 

Mehmet Hüseyin isminde bir genç, 
evvelki gün akşam yemeğinde birn
derile beraber liı!cr balığı tavası ye
miş, gece sancılar içinde kıvranarak 
ölmüştür. Belediye doktoru ölümü 
şüpheli bulduğu için vaziyeti müd
deiumumiliğe bildirmiştir. Tabibia
dil Enver Kara.Q cesedi muayene et
miş ve morga kaldırılmasına lüzum 
göstermiştir. Verilecek rapora göre 
tahkikata deyam edilecektir. 

Yaralanan Çocuk öldü 
Zeyrekte oturan Saimin dört yaşın 

daki oğlu Cafer evvelki gün kibrit 
kutusu ile oynarken birdenbire ateş 
aldığı için yanmış ve Şişli hastanesi
ne knldınlmıştı. Çocuk dün hastane-

(Başı 1 incide) 
gun ve uyanık olan bu kardeşleri 

müstemlekelere layik bir köle sınıfı 
haline indirmek hulyasile her şey 
yapılıyordu. 

Bütün bu nevi emel ve faaliyetler 
nihayet bulunca Fransa ile hakiki 
bir dostluk ve anlaşmıya varmamıza 
hiçbir engel kalmıyacaktır. Muay
yen bir tek anlaşmamazlık sahası ha
ricinde iki memleket arasında mÜş
terek olmıyan hiçbir menfaat yok
tur. Akdeniz işleri için, dünya banşı 
için, iki memleketin tuttuğu yol her 
cihetle müşterektir. Zaten asırlarc; 

Büyük Harpte 1915 yılmrn HıWra,. 
nında bir mermi parça.siyle başından 
yaralanan Paul Kerw o zamandanbe
ri bir lahza uyku uyumamıştır. Fakat 
buna rnj;'lllen refikası ve üç çocuğu 

ile beraber Budapeştede yaşamakta
dır. 

nçık yabyorum. O zaman en h~uma süren dostluk münaS'ebetleri iki mem 
giden şey Davudun mczamirini oku- leket arasında büyük bir yakınlık u
maktlr. Bunlar ruhuma teselli veri- yandırmıştır. Fransa ciddi bir hüsnü 
yor .. s~bah ~t ilçe d~.ğru isti:a~~t niyet gösterdiği dakUtada bütün an
devrımı tekmiller ve dortte gıymır laşmamazlıklann silinmesi ve her 
ve şehre çıkanın. 54 yaşmdnynn ne vakitten ahenkli ve müspet bir dost-
kadnr zaman yaşıyacağmıı bilmiyo- luk k lm "mk'" d'· 

Nasil mı yaşıyor? Kendisi bunu 
izah ederek diyor ki: "Günümü sekiz 
kısma ayırdım ve sekiz kısmın her_ 
birinde bir kere ;yemek yiyorum. 

Haftada beş buçuk lira tutan şah
si iradım var. Ayrıca o kadar da sL 
gortadan alıyorum bu para ile geçin
mektcyim ve günümü Macarca, IngL 
Lizoc, Fransızca ve Almanca gazeteler 
okuyarak geçiriyorum. Akşam yeme 
ğinden sonra roman okuyor ve bil
hassa coğrafya eserlerile alilkadar o
luyorum. Gece yansından sonra saat 
bir de yatağıma uzanıyor ve gözlerim 

rum. Fakat 22 senedir uyku tadını 
tatmış değilim. Olüm anında varlığı
mı olduğu gibi toprağa tevdi etmek 
istiyorum. \}ykuyu o kadar unuttum 
ki neye bemediğini hatırlamıyor ve 
anlamıyorum. 

Uyku bakımından çocukluğunda 

kör olmuş bir çocuğa benziyorum. 
QJcukluğunda kör olan adam gördü
ğü manzaraların hatrrasmı unutmaz 
fakat seneler ona bunla.mı tadını u. 
nutturur. 

Ben de ayni vaziyetteyim. Galiba 
mezarda uyuyabileceğim. 

' , Tarın akşam 

MELEK Bütün sayın mÜfterilerinin 

METROPOL BAR 'ın 
StNEMASI açılma merasimine iştiraklerini bekler. 

JACQUES DEVAl.'in bu nelia ve muhteşem Fransızca söz

lü komedinin baş rollerini oynıyan sinemanın 3 yıldızı: 

LORETI A YOUNG • Adolph Meniou • Tyrone Power'i 

Takdir nazarlarile seyredecek ve canan alkışlıyacaksmız. 
Dünya bavadi leri filminde : MISIR KIRALI FARUK'un 
evlemne merasimi 

uru ası mu un ur. 

f ransa ile olan münasebetlerf.. 
miz, Türk - İngiliz münase

betleri gibi, karşılıklı emniyet esas
larına dayanır bir hale gelince, Tür
kiye - Suriye dostluğu da kendi ken
dine kurulacaktır. Aradaki yegane 
engel, Fransız memurlarının tahrik
leridir. 

Öyle ümit ediyoruz ki, Fransa ile 
bizim aramızda karşılıklı emniyete 
dayanır bir dostluk kurulunca Fran
sa hükümeti şu noktayı takdir ede
cektir. Fransa ile müstakil Suriye a
rasındaki ittüak münasebetlerinin 
en samimi şekillerde iı'ıkişaf etmesi
ne biz daima candan taraftar bulu
nacağız. Türkiye - Suriye dostluğu, 
daima bizimle Fransa ve Suriye ile 
Fransa arasındaki dostlukları ikmal 
edecek, kuvvetlendirecek bir mahi
yette bulunacaktır. 

Dünya, asay'iştcn ve cmniY.etten 
mahrum bir yer haline gel

miştir. Bnnş idealine bağlı olan mil
letler, kendi aralarındaki hakiki ih
tiIMlan bile ortaaan kaldırmıya ve 
tesanüt ku.rmıya mecburdurlar. Müddeiumumi, şahitleri dinledik

ten sonra ikisini de Sultanahmet sulh 
üçüncü ceza hfıkimine göndermiştir. 

Mahkeme, suçlan sabit görmüş, Zi
yaya on beş gün hapis, Adliye de 5 
lira para cezası vermiştir. 

de ölmüştür. Tabibiitdil Enver Karan 1il•••••••••••••••••••m•ı••••••• Fransız müstemleke memurlarının 
yanlış ve dar görüşü yüzünden bi
zimle Fransa arasında suni ihtilaf se
bepleri yaratılması cidden yazıktı. 

Biz, bunu açık bir gözle görüyorduk. 
Ne çare ki, Fransaya bir türlü dert 
anlatamıyorduk. Çünkü, Fransa da
hili işlerile ve Avrupaya ait harici 
gailclerile o kndar rnc guldiı ki, H~
tay işinin manasını v~ .,.ı.-... ıııyetini 

ÖLÜl\IB SEBEBİYET: 

Çökme Hadisesinde 

Suç~u Görülenler 
Bir ay evvel Beyoğlunda Yıldız si

neması karşısında Feride ait eski Yu
nan konsoloshanesi enkazı yıkılırken 
Halil oğlu Hüseyin isminde blr işçi 
enkaz altında kalarak ölmüştü. Ame
leden birisi de ağır surette yarnlan
mışt1. Müddeiumumilik, hadise hak
kındaki tahkikatını bitirmiş ve enkaz 
yıkmayı üstüne alan kalfa Ahmetle 
işçi Antuvanı dikkatsizlikle ölüme 
sebebiyet suçundanSultanahmet sulh 
ikinci ceza mahkemesine vermiştir. 

Hakim Salahaddin, dün bunların 

sorgularını yapmıştır. Ahmet: 

-. Ben yıkma işine karışmadım. 
:Yalnız enkazı satacaktık. 3 bin lira.. 
dan fazlasını beraber taksim edecek
tik. Demiştir. 

Antuvan da tnüda!aasını şu şekil
de yapmıştır:. 

- Ben yıkma işini üstüme aldım. 

cesedi muayene etmiş ve gömülmesi-
ne izin vermiştir. 

Meşhut Suçlar Arttı mı? 
İkincikanun ayı içinde İstanbul 

meşhut suçlar müddeiumumiliğine 

(300) kadar suç intikal etmiştir. Vş
sati bir hesapla müddeiumumilik her 
gün on meşhut suç hadisesini tahkik 
etmiştir. Bu miktar geçen aylara nis
petle çok fazladır. * Küçük bir ameliyat geçirdiği i
çin tedavi altında bulunan müddeiu
mumilik baş muavini Bay İbrahim 
Sünuhi· tamamen iyileştiği için ün
den itibaren vazücsine başlamıştır. 

DİLENCİLİK: 

Dört Çocuğu ile 
Beraber Dilenen 
Gebe Kadın 

Polis dün Sultanahmet sulh birin
ci ceza hakiminin önüne Fntmn ismin 
de bir dilcncilih suçlusu çıkarmıştır. 
Fatma, sokakta oturarak, ve el aça
rak dilenmekten suçludur. Kucağın
da renksiz, sıska bir çocuk bulunan 
Fatma kendisini müdafaa ederken 
şunları söylemiştir: 

- Ne yapayım Bay hakim, kocam 
asker.. En büyüğü dört yaŞI.Qda ol
mak üzere dört çocuğum var. Beşin-

, ! arın akşam ' 

SUMER Sineması 
dolara mal olmu,. 

Musiki... Lüks ve ihtiş~··· Gü
zel kadınlar... ve zenginlik 

filmi olan 

NEVYORK 
Da 

Emsat.Cz ve harikullide şaheserini takdim ediyor. Baş rollerde: 
is NOLAN ve GEORGE M PH 

150 mıihtelif ve mülCell~ dekor--. 11 aı.z orkestrası ... 3001) 

dansör ve dansözun ala.~ &nalan... $ayanı hayret balet 
heyetleri... Cidden göz kamaştıncı Dıl'er füiitikaarr 

Bu. akşam --------• .. 
TURAN TlYATUOSUNDA 

SANATKAR NAŞIT 
ve ERTUGRUL SADi TEK birlikte büyük 
müsamere iki oyun birden Naşit radyo tak 
litli komedi 3 perde aynca: Artistler revü 
aü 1 perde varyete, düet, solo, tafsilat el 

ilaruarmda 

1 . ı...::J.i 1 
kavramıya ve lo.jr:ını e nyns~~!- . 
bir dostluk kurmı a>u.-ttırıu vakıt 
bul:ımı or.Ou 

E er Fransa, nihayet bütün haki
kati görcbılmişse Türk - Fransız 
d<>Bttuk münasebetleri için bir bal
ayı devri başlamasını bekliyebiliriz. 

Bundan da, Yakın Şark sükun ve 
istikrarı hesabına pek çok istifade e
dilecek, Milletler Cemiyeti idnelle
rine bağlı olan demokrat sulh cep
hesinin nhengini bozan bir iımil or
tadan kalkmış .Placaktır. 

[Ahmet Emin YALMAN] 

Haftada Dört Gün 

Posta Gelmiyor 
' Erzurum, (TAN) - Posta günle-

' rlnin vapurlara göre tanzimi zaruri 

olduğundan, haftada dört gün şehri
mize posta gelmiyor. Büyük bir Jer 

kez olan Erzurumun bu derdine bir 
çare bulunması çok iyi olacakt:Ir •. 

Havadis, 13,05 Plikla Türk muı;ikisi, 

14,00 Son, 

AKŞAM NEŞRIY ATI: 
Saat 18,30 lstanbul konservatuvarı ta 

lebesi konseri, Fransız tiyatrosundan 
naklen, 19,00 Ekonomi ve arttırma kuru 
mu namına konferans, Jş Bankasından 
Nejat, 19,30 Konferans: Beyoğlu bnlkevi 
namına Zingnl Orman Şirkctı umumi mü 
düru Tevfik Alı (Ataç sevgisi,) 19,55 
Bor haberleri, 20,00 Kllsik Türk .mu 
aikisi, Okııyan Nuri Halil, keman Reşat 
kemançe Kemal Niyazi, tanbur Durrü 
Turan, kanun Vecibe. rusfıye Salahattin 
Candan, ut Sedat, 20,30 Hava raporu, 
20,33 Omer Rıza tarafından arapça sö:v 
lev, 20,45 Raife ve arkadaııları tarafından 
Türk r;nusikisi ve halk şarkılan, (saat a 
yarı), 21,15 Bay Muzaffer Dknr ve ar 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk earkılan, 21,50 Orkestra: 1 -
Rossini: Semiraıpis, uvertür, 2 - Ddi 
bes: Lakme, fantasie, 3 - Brahma: Proiı 
danscs hongroises, 4 - Glinka: Valse 
fantasie, 22.45 Ajans sololar, opera ve 
operet parçaları. 23,20 Son haberler, vo 
ertesi günün programı, 23,30 Son 

ANKARA RADl:OSU 
OGLE NESRIYATI: 

Saat 12,30-12,50 Muhtclf plak nq 
riyatı. 12,50-13,15 Pllik: Turk musiki 
si ve halle şarkıları. 13,15-lS,30 Dahili 
ve harici habetter 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

· Saat 18~0-19,00 Muhtelif plak neşri 
r.ıtı. 19,00-19,30 Turk musikisi, ve halk 
prkıları, (M, Karmdaş ve arkacJaıları) 
19,30-19,45 Saat ayarı ve arapça neşri 
yat, 19,45-20,15 Turk musikisi ve halk 
şarkıları, (Servet Adnan ve arkadaslan) 
20,l>-20,30 Sıhhi konuşma: Prof, Dr, 
S, Ki.mil Tokgöz, 20,30-21,00 Ajans ha 
berelri, 21,15-21,55 Stüdyo salon orkcs 
trası, 1 - Fncvet: Venise, 2 - Strauas: 
Boccacio, 3 - Manger: Fantaisie Tan 
haoscr: 4 - Ziehrer: Nachtsch Varner, 
5 - Berceuse: Yocclyn, 21,SS-22 oo Ya 
rmki program ve latiklil Marıı. ' 

Güniin Program Ozii: 

SENFONİLER 
20,45 Bil~: Senfonik konser 

(Brahms), 21,30: Devamı: Piyono ve or 
kestrn 22 Varşova: Senfonik konser. 
HAFİF KONSERLER 

6,45 Porls Kolonynl: Plftk. 1,10 Ber
tin kısa dalgıısı: Kanşık musiki (8,15: 

Devam ) 0,21> :Rıris Kolonynl: Pltık. 

9,30 .Qpl;lin kısa dalgası: Küçük halk 
konseri' (9,45: Neşeli musiki) I0,30 Pa
rls Kolonyal: Pltı.k. 13 Pnrls Kolonytll: 
Plftk. 13 Berlin kısa do.lgası: Hafif mu
siki (14,15: Devnmı) 13,10 Bilkreş: Or
kestra, 14,30 Devamı, 14,15 Paris Ko 
lonynl: Konser nakli, 15: Keza. 15,16 
Berlin kısa dalgası: Orkcm-8. 17 Ll -
zig: Balalayka ve plynno dOo.:;a. 17,10 
Prag, Btüno: Orkestra. 17.15_)6'-orkes~ 
Knrışık konser. 20 Pcmti RaJter v s) 
ırası (Çaykovski:..r v · · d. 

• u• - ıynna arasın a 
20,40 Vlye- u 21 30 -n...4n• ....... a ... ........ onser . ' ~ ....... r.w..M 

2i,40 vp. .. nı1. Modern Ballndlar. 22 
dyo orkestrası (Fiblch, Strauss) 

2.2.30 Peşte: Çigan orkestrası: 22.40 Vi-
yana: BUy(ik konser, 22.45 BUlttes: Lo
knntadnn konser nakli. 23,40 Lllypzig : 
Hnfif musiki ve dans. 

OPERALAR, OPERETLER 
12 Bertin kısa dalgası: Operet konse

ri. 16,SO Parls kısa dnlgnsı: Moliere'ın 
"Tnrtuffc" (Milrat) isimli tiyatro piye
si 19,15 Billtreş: Operet pldklan. 20,10 
Ulyp:Ug: Donizctti'ıılıı "Luda de Lam
mermoor" operası. 

RESİTALLER 
10,45 Berlin kısa dnlgası: Keman ve 

Virtüoz piyano musikisi. 18,15 Varşovn: 
Şnrlo rcsitnli (Piyano ve bariton). 18,25 
Gr~ Viyana: Piyano sonattan (Weber) 
18,30 Prag : Piyano konserL 19,20 LAyp• 
zig: Şarkılar (H. WoU, Brahms). 20.05 
Bükrcş: Bcethovcn'den piynno - keman 
sonatları 21 Peşte: Piyano - &arkı (Ma• 
car - Fransız artistik programı) 

DANS l\IUSİKiSi 
18,30: Peşte. 23: Varşova. 23,15: 

Prng, Brüno vesaire. 23,20: Viyana. 
Graz. 23,40: L5ypzig, Hamburg. 

YENl NEŞRlY AT: 

ÇIGm - Bu fikir ve ge çlik mecmuats 
nm 61 - 62 inci klnunusani ve tubat .
yıları bir arada çıkmııtır, 

Fakat binaya gittiğim zaman Feridin 
yıkıcı Ahmedi içeriye soktuğunu gör 
düm. Ben binaya elimi bile sürme cisi de karnımda. Bayramın birinci •••ılıııııı••••••••••••••••••~••••• .. Şeh!'.in Elektriği lçin -BANKA VE HUKUK - Mılli Müdafn• 

dim. günü doğuracağım. Bir taraftan beş --------------------~------
Erzurum, (TAN) - Şehrimizin 

elektrik ihtiyacını esaslı şekilde te

min etmek .için, 7 kilı:>metre uzaktaki 

bir sudan istifade olunması düşünü
lüyor. Bu maksatla sarfı 18.zmı gelen 

Hukuku - C, Merkez Bankası mali mü~ 
viri Namık Zeki Aral ve askeri tem1iı Hakim suçlulann muhakemelerinin para gelirim yok, Allahtan başka 

kimsem de yok. Belki de sokakta do-
serbest olarak yapılmasına karar ver ğuracağım. Dilenmiyeyiın. Fakat bu 
miştir. dört çocuğa kim bakaC'ak. Anası var 

diye Darülacze almıyor.. 

Kaçakçıhk Yapan 

i Şe eke Tutuldu 

Hitkiın Reşit, elindeki bayat bir si
midi geveleıniye çalışan çocuğun ren-

• ğini ve süt verip vermediğini Fatma 
dan sormuştur: 

HeTeke, (TAN) - Taş ocaklann_ 
da çalışmakta olan beş amelede 8 ki
lo kıyılmış kaçak tütün ve 185 varak 
Halep markalı kaçak sigara kağıdı 
bulunmuştur. Bir şebeke halinde ça. 
lıştıklan anlaşılan bunların reisliğini 
yapan çete namiyle maruf Mehmet 
kaçmıştır. Inhisarlar müdürü Sacit 
Turgay ve atlı takip memuru Ag8.h 
Erol, firariyi takip etmektedirler. 

- Ne ynpayım. Bay hllkim, çocuk 
avunsun diye eline bir simit verdim. 
Meme veriyordum. Gebe olduğum i
çin sütüm ona dokundu, hastalandı. 

Haklın, bir defa da kendisini tabi
biadillere muayene ettirmiye karar 
vermiştir. Dokuz aylık gebe iken be
lediye işlerinde çalışıp çalışaınıyaca
ğı tespit edildikten sonra muhakeme
ye devam edilecektir. 

başmüddeiumumisi Rifat Taşkın tarafmd:ı11 
bu mevzulara dair verilen konferansla' 

Hukuk ilmini Yayım Kurumu tarafmdaJI 
ayn ayrı kitaplar halinde çıkarılmıştır 

350 binn liranın temini yolunda mu. lstaabul Belediyesi Şehir Tiyatrosıl 

hasebei hususiye ve belediye ile imar D RSAaa;Mt 20K,3! SdaM. J ~f.~~ 
birliğinin müştereken çalışması da v 

tasavvurlar arasındadır. S Ü R T Ü K fl~ 1 1 

· Yazan: iı~u~ Yesari ~~lıaı ~ 
-- . ' :::§;UÇ SILAHŞORLAR'ı . 

çevrilmiş olan şaheser: 'rORKÇE SÖZLO olarak, hayret ve heyecanla g5rmiye hazırlanınız. 

-0-

Efül'UGRUL SA.Dl 
TEK TIY ATROSV 

Bu gece . 
Bakırköy-Miltiysd' 

Sincmasındtı 

OTELLO 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---<>-
'TAN'ın hedefi: H•berde, flk1rde. her· 
ıeyde temiz. dUrUtt, Nmlml olm•k, 
kuiln gazeteel olm•Y• çahımıktır. 

--o-
ABONE BEDELİ 

TOrklye Ecnebi 
1400 Kr. ı sene 2aoo Kr. 

'150 • C1 Ay 1500 • 
400 • 3 • 800 • 
150 > 1 • 300 > 

Milletlernr. ı posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
itıfilrmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuru luk pul illvesi l&zımdır. 

IG'ONÜN MESELELERi 1 

Ucuzluk Meselesi 
[Yazan: M. Zekeriya] 

Hükumet ciddi tekilde. hayatı u
euzlatmıya çalaııyor. Hayatı pahalı

laıtıran maddeleri birer birer ele a
larak tetkik ettiriyor. Bir gün et, bir 
gün ekmek, bir gün kömürün ucu.a
latalacaiından bahsediliyor. 

Yalnız şunu unutmıyahm. Bu
gün ucmlatılacağından bahsedilen 
bu maddelerin hemen bugündell ya
rına ucuza satılacaeım ıannetmiye
lim. 

Hiiktmet, bu iti ikiye ayırnıııtır: 
Bir kasmı artık olgunlaınuı ve hak· 
kında luuaaat edinilmit maddelerdir 
ki, bunlar derhan ucualatılataktır: 

Et aibi. 
Fakat birtakım maddeler \'ardır 

ki, ciddi, ilmi ve uaun bir tetkike 
muhtaçtu. Hükumet fimdiden bu 
tetkiklere başlamıştır. Bu maksatla 
husul bir komis7on tetkil etmiftir. 
Hatta A vrupadan bir de mütehas11S 
getirtmfk fikrindedir. Bu tetkikat, 
eylôl ayına kadar sürebilir. O vak
te kadar ba maddelerin ucuzlatılma
sı için hiçbir tedbire ba§vuruhıuya
bilir. 

OaUll için hayallere kapllmıyalım. 
Bugiin ucutlatılacağından bahsedi
len madt!elerin birkaç ay sonra da u
cuzlaınamı§ oldufUJıu sürürsek ha
yal sukatuna uğramıyalım. 
Hayatın ucmiamuı basit bir ida

ri iş değildir. Bilakis mufusal birik
tısadi ve i~tlnıal meseledir. lnceden 
inceye tetkik etmeksizin atılacak her 
hangi bir adım, fayda yerin zarar 
verebilir. 

Yalnız bilelim ki, hükumet bu iş
le ciddi surette meşguldür ve elin
den gelen herşeyi yapacaktır. 

* 
lif\. "lari!te 
Propagcana. 

Yapmaya 
Sovyet Rusyanın birçok memlek .. 

)erden, bu arada Türkiyeden konso
losluklarını kaldırarak kendi mem • 
leketinde bulunan ecnebi konaolosa
nelerinin de tahdidini istemiye karar 
vermesi bazı ecnebi matbuatta ıarip 
bir tefsire sebebiyet verdi. Bilhaua 
Le Tempı ve Joumal de Debat &ue· 
teleri, Sovyet Rusyayı bu karara sev· 
keden amllin, Sovyet Cilmhuriyetle
ri dahilindeki Türk memleketlerin
de Tilrk konsolosanelerinin yaptığı 
tahrikat olduğunu iddia ettiler. 

Bu iddia, Türkiyeyi tanımamak
tan doian eiilünç bir iddiadır. Tür
k4renin Sovyet Cümhuriyetlerine da 
hi( Türk memleketlerinde komolo
aaneleri yoktur.Yalnız Kafkas memle 
ketlerinde bulunan Türk konsoloaa
neleri iae bulunduldan memleketle
rin dahili rejimi ile alil:adar olma
Dlışlardır ve olmazlar da. 

Türkiye, emperyalist bir memle • 
ket değildir. Türkiye Cünıhuriyeti, 
kendi hudutlan içinde mesut ve mü
reffeh bir memleket kurmakla meş
.auldür. Bütün kuvvetini bu hedef ü
Z.riıade teksif etmiştir. Ne başka 

• ınemleketlerin kendi topraklarında 
rejim propa&andası yapmalarına göz 
Yumar, ne de kendisi baıka millet
lerin dahili ve harici rejimleri leh ve 
aleyhinde propagandaya tenezzül e
der. Biz rejimlerin ithalat malı ol
Dladıiı gibi, ihracat malı da olduiu· 
na kani değiliz. Bu sebeple Fransız 
cazetelerinin bq iddialan hem ıayri 
\'arit, hem de gülünçtür. 

* Ecnebi Düımanllğı 
Sovyet Rusyayı bu karan vermi

~e sevkedeu sebep daha siy.ele diier 
lheınleketlerin yaptıkları propa&an • 
dalar olabilir. 

Zaten, bu ecnebi propagandası AV· 
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G azeteciler hiç bir daki
ka unutmamalıdır ki, 

dünyada kara veba hüküm sü
rüyor. Bu hastalığın baş düş
manı serbest ve müstakil ga
zetelerdir. Hastalığın tabii su
rette sirayet tehlikeleri oldu
ğu gibi Demokrasiye düıman 
memleketler, hastalığı sirayet 
ettirmeye de bütün kuvvetle
rile uğraşmaktadırlar. 

Bu tehlikeye karşı münakaşa 

hürriyetini korumayı ve demokra
sinin en kıymetli vasıtasını kur
tarmayı; gauıteciler herşeyden ev
vel kendi kendilerinden bekleme
lidirler. Halkın ve hükumetin iti
madına layik bir hafe gelmezlerse 
tehlikeyi kendi ellerile hazırlamış 
olurlar. 

İlk düfiinülecek iş, gazetenin ti
cari mahiyetini silik ve teslraiz bir 
hale getirmektir. Bir gazetenin 
sermayesine sahip olan ve idaresi
ni elinde tutan sermayedarlar ga
zetenin gidişi ve mesleği üzerine 
hiç bir tesir icra edememelidirler. 
Sermaye kimin olursa olsun, gaze
tenin gidi§i, havadislerin toplanışı, 
neşriyatın tarzı, ha~rlerin tefsiri, 
meslek idealini temsil eden, mes
lek alakasından başka düşünce ta
nımıyan gazetecilerin elinde olma
lıdır. 

Gazetelerden beklenen vazifel& 
ri görebilecek kıymette ve ihtisas
ta gazetecilerin seçilmesi, maaşla
rının tayini ve tezyidi muayyen 
bir bütçe dahilinde meslek sahibi 
gazetecilerin nüfuz ve tesiri altın
da bulunmalıdır. 

U mumf menfaat iddiasına da
yanan ve bürilnen neşri

yatın, satışı arttınnak veya diğer 
bir husust menfaat temin etmek 
gibi bir maksatla yapıldığı kimse
nin hatınna gelememeldir. Bu yol 
da bir itimat uyanması, gazetenin 
tesir ve faydası için en esaslı te
meldir. 

Bugünkü nAzik vaziyet, bütün 
demokrasi memleketleri için bir
dir. Gazeteler, hususi ve menfi e
mellere Alet olarak umumi metıfa
at prenslpini ihmal ederlerse ve 
hükumetlerin almıya mecbur ol
duJdan kalkınma tedbirlerine ta
rafgir ve ınanfi maksatlarla engel 
olurlarsa mUnakap hi111'iyetlnbı 
son sı ... w •ellr çatar. O 2!amarı --
ıeteen_. k "- • a-

• aoan«a.a ı..;rnşede arama-
malı~ırlar. MWietJ_çlh ,..c-~ 
dileri için bu kadar kıym olan 
münakaşa ve tenktt hilrrtyetlni 
kendi ellerile bojmuı olurlar. Bu
na mukabil samimi surette umumi 
menfaat ararlana, hükumetlerın 

1idi1ini bu baktindan ölçerlene ve 
tenkitlerini müsbet ve yaratıcı sa
halara hasrederlerse her demo~ 
rui memleketi, kara vebillın ılra
yetine sed çekmiye çalııır ve ı•
zeteye kıymetli bir yardımcı kuv
vet göziyle bakar. 

En esaslı bir hedef, ta -
hakkuk ett.ireeek kallc:ınma prog
ramlan olan devlet adamlarını bi
rer ıazete düşmanı mevküne dü
fÜrmemektedir. 

Çok fiikür ki Amerikada "Ame
rikan Gazete Muharrirleri Cemi
yeti", "Gazete Başmuharrlrleri 
Milftenk Heyeti" gibi teşekküller 
ve f~rt halinde birçok ga~eciler 
tehlikeyi tamamile görmü§lerdlt 
ve önüne geçecek, mesleği kurtara-

rapa memlelwtletlnde bir hutahk 
halinde devam etmektedir. Kendi re
jimlerini başkalanna kabul ettirmek, 
isti7en buı memleketler vardır ki, 
bu propqandaya dünyuwa h•r ltö
~inde faaliyetle devam etmektedir
ler. Bizzat Fransa, bu ecnebi propa· 
gaaduının kurb1111ıdu •e llOD aylar 
içinde bu propaaandacılardan ylz
lerceai tevkif eclilmiıtir. Hatti Fnn• 
sa ve İnıiltere de, Sov1et R11117ayı 
taklit ederek, kendi topraklaruıda 

bulunmalarını zararlı buld.aia 100 
bin kadar ecnebiyi hudut harici et! 
me.k ilzeredirler. 

Fransız ıueteleri, diirbiinlerinl 
kendi içlerine çevirlrlene hakikati 
daha iyi görebilirler. 

Cepheli Çalışma 
• 
ihtiyacı 

. 
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lursa gazeteciyi kendine mahsus 
fedakar, feragatli, yorulmaz bir 
meslek adamı yapan bilttin saikler 
çözülür ve dağılır. 

8 - Gazete mevcut, yayma ve 
ilan vasıtalannın en ucuzu ve te
sirlisidir. Gazete sayfaları alım sa
tım işleri için en faal piyasa saha
sıdır. 

9 - Gazete ilmi terakkileri gü
nü gününe duyurur ve muhtelif 
meslek ve bilgi sahalarina mensup 

1 olanları biribirinin yaptıklarından 
haberdar eder. İhtisas mecmuaları 
vasıtasilc bu maksadı temin ctmi
ye imkiın yoktur. 

.Amerikanın gıuete kralı Hearıt { MJğda} 

cak yollar tutmuşlardır. Bu saye
de gazete cemiyet içinde emniyete 
dayanır blr yer sahibi olur ve bir 
taraftan da sermayedarların, ga. 

i 

zetelerdeki sermayeleri sayesinde 
meşru bir kazanç temin etmeleri 
'{Öze batmaz. 

Gazeteler böyle müsbet bir 
yol tutmakla yaptıkları bir 

çok hizmetlere serbestçe devam im 
kanını kurtarmış olurlar. Bu hiz
metlerden başlıcalarını gôzden ge
çirelim: 

1 - Bir şehre, millete ve bütün 
dünyaya ait haberleri gazetecilik 
mesleğine has olan fedakarlık ve 
gayretle az bir zamanda toplamak 
ve neşretmek, umumi hayata ait 
mühim ve çok lüzumlu bir vazi· 
fedir. Her sahaya ait haberler bu 
suretle yayılmıyacak olursa umu
mi hayatın hiç bir §Ubesi hakkiyle 
işli yemez. 

Bu haberler, gazetecilerin ser-• 
bestçe ölçebildikleri havadis kıy
metine göre değil, merkezi bir bü
ronun emrine ve keyfine gore top
lan~-ıu.ıa~en bekle
neıı fayda ve gazeteye bağlanan 
emniyet hiç hükmtine iner. Gaze
te basılır, çıkar, fakat uıl vazife

yar ve hükumete duyurur. Bir ta
raftan da hükumetin sesini ve ve 

maksadını halka duyurmaya vası
ta olur. Kanaate dayanan bir halk 
idaresini arada böyle bir vasıta ol
madan tasavvura imkan yoktur. 

5 - Radyo gibi yayma vasıta
ları, ancak bir taraflı vazi-
fe görürler. Radyonun gazetenin 
yerini alacağı fikri yanlıştır. Rad
yo belki de gazeteyi ikmal eder, 
fakat yayım, ikna ve terbiye vası-

tası olarak gazetenin vazifelerini 
göremez. Radyo programlarını du-
yurmak için de gazeteye ihtiyaç 
vardır. 

6 - İçtlmat yardım hislerini ve 
içtimai tesanüt kaynaklarını ko-
rt.ıınak ve i§letmek için de en can
lı vasıta gazetedir. 

? - Müstakil gazeteclllk müna
kaşa ve rekabet yollyle hakikati a
rar ve yazar. Gazeteler blribirleri
ni kontrol ederler. Gazetecilik sı
kı bir merkezi kontrol altında o-

10 - Gazete, umumi hayata 
ait müe88eselerde temizlik ve 
dürüstlüğün en luusas, en te
sirli tJekçisidir. Gazete halka 
hükumet teşkilatından daha 
yakındır. Herşeyl daha rabuk 
ve kolay duyar ve stılôhiyet 
sahibi mürakabe teşf..-ilQtını 
harekete getirmige sebep o
lur. Her sene Amerikada ga
z eleler sayesinde ortaya çıkan 
rüşvet, suiistimal ve yolsuz
luk hadiseleri büyük bir ge
kun tutar. GazetecUik mekte
bini kurmuş olan idealist ga
zeteci Pulitzer, bu gibi yol
suzlukları ortaya koymayı ga-
zetenin baş vazifesi diye kar
şılamış ı•e her sene bu sahada 
en büyük muı·alfakıyet göste-
ren gazetecüer için senelik 
mükafatlar hazırlamıştır. 937 
senesinde yolsuzluğu ortaya 
kogma.k ve temizlik temin et
mek makMldlle yapılan gazete 
mücadeleleri hakkında Pullt
zer müktilat heyetine yüzlerce 
müracaat olmUftur. Bunlar
dan on yedisi mühim, faydalı 
, ,, mükôlata lauik görülmüş
tür. 

11 - Her hakikati olduğu gi
bi neşreden gazeteler, insanlığın 

gizli diplomasi usullerine ve ban
§8 suikastlere kar§ı en faydalısı
dır. 

G azetecilik davasının iki cep
hesi vardır: Birl hüköme

ün ve halkın, müstakil ve serbest 
gazetenin temin ettiği büyük fay

(Atkuı 6 mcıda) 

sini görmez olur. 

2 - Haberlerin tefsiri 11e an
cak umumi menfaatin ye yükSek 
prensiplerin icap ettirdiği müsbet 
ölçülere göre olmalıdır. Bir merke-
zi büronun tesirile yapıldığı ipti
dadan bilinen tefsirler ve mütale
alann da halk için hiçbir ikna ve 
telkin kudreti ve kabiliyeti yok· 
tur. Ancak müstakil bir gazete ve 

AlTINCI ve YEDiNCi iDMANLAR 

müsbet ölçülü tenkit sayesinde ik
na ve telkin imkAnlan temin edi· 
lebilir. DiktatOrlüklerin büyük 
çapta propaganda vasıtalarile bir 
noktaya tevcih ettikleri telkinler 
ancak sathli muvnkat bit suret
te bulandırır, derine sokulamaz ve 
halkı candan ikna edemez. 

H aberleri serbestçe ve umu-
mi menfaat ölçU.iyle tefıir 

ve tenkit edebilen bir matbuat, u
mumi hayatın muhtelif faaliyetl&
ri arasında birle§tirM:i bir i.mil 
vazifesini görür. 

3 - Cemiyetten ayn w hUIUlt 
bir varlığı olan aile ve ev muhit.
leri, her,eyden evvel gaate vası
tutle umumi hayata bağlanı.rlar. 
Gazete, vazifesini iyi görmezse u
mumi hayata olan ballantı da nok 
1an kalır ve birtakım vat.andaşlık 
va&ifeleıi hakkiyle göriilbıeı. 

4 - Halkın iradesttıe ve itima
dına dayanan demokratik idare, 
bergünkü l§leyifi için dilrilst bit 
gueteclliğe muhtaçtır. Guete hal 
ka çok yakındır. Halkın 11e11inl du· 

B ugüne kadar anlattıtım id
manları tecrübe etmiye 

başladınız mı? Bu tecrübelerden 
muvaffakıyetli neticeler aldınız 

ını? Vakit geçirmeyiniz, derhal tec 
rübeye başlayınız. 

Buaün size altıncı idmanı anla
tacatım. 

Kalabalık bir salona girecejiniz 
aaman •ize §UDU tavsiye ederler. 
Bir an için kapının eıiğinde duru
nuz. Salona bir göı atınız. Evveli 
kimin elini sılunak veya öpmek, 
kime aeüm vennek Jhım aeldiği· 
nl kararlaıtmmz ve öyle içeri gi
rinh. Bunun faydası şudur kJ, içe
ri glrdilinlz zaman p9ırmauınız. 
Davetlller içinde ilkönce httrmet e
dilmek liıınıgelen kimseyi bul
ınakta tüçlilk çekmez ve yanlışlar 
yapmauınıL 

Hayat ta bayledlr. Atılmadan ev 
vel bir an eşikte durup düşünmek, 
evveli nereden ite başlamak lAnm 
feldlğinl kararlaşhmıak llzımdu. 
Önünüze bir fırsat ~ıkb mı, hemell 
ansızın üzerine atılmayın. Bir an 
için bfltün lhtimallert göz3nUne ge 
tirin, azami istifade hnkinlannı a
raıtınn, adunınızı ona göre atm. 

Maamaflh hayatmuzi nekadar 
plln tçltte ahtsak alalım, daima 
heklenınlyen hAdiselerle karplq
mak mukarrerdir. Fakat hayatımı
zı nekadar kontrol altına alabilir, 

nekadar tesadiife az yer bırakır • 
sak, şüphesiz ki: o kadar çok mu
vaffak oluruz. Pllnlı hareket et· 
titfmlz zaman önUmUH bekleme
dlliınh bit müıkül çıksa bile ona 
bert•raf edip yeni htr yola up-
1ftak bldm için kolay olur. 

8inaenale7h altıneı idman fU • 
dur: Herhangi bir ite başlamadan 
evvel bir an dUr11J diltilamek Ye 

karar vermek ••• 

Yedinci iJman 

Yeni tanııtıtmn bir icadın veya 
erkek slH kendlalnden bahMdene 
çok alakadar olmat ..Srinthıbs. Sı· 
klima eeerl ıhtermeymls. Bilakis 

onunla konuımayı uzatacak şekli· 

de liaanınısı idare etmlye çalııınız. 

Sisin alüadar oldufwiuzu gör

mek o ldmHTi lise dost yapmıya 
kilidir. 

Bir de bunan zıddı vardır: Ö
vünmeksizln, ıiklyet etmeksizin, 
yahut karşınızdakini sıkmaksızın 

kendiniıden bahsetmek. Kendile
rinden çok bahsedenler için bu çok 

lüzumlu bir idmandır. Kendimiz -
den babMtmek daima bafkalanm 
sıkar. Kendimizden bahsettijimiz 
halde karpmudakini sıkmamak bü 
yük ltlr hünerdir. Bu btlner, ueu 
ba idmanla kasaıulabfllt. 

P.ikoloi 

Dayak GönüllülerL 

Dayakomaniler. 

Dayakoterapı, ve 

Ünlü Mütehassısları. 
[Yazan: :Aka Gündüz] 

- MUKADDiME -
Mekteplerde ceza denir denmez 

ilk akla gelen şey ne iki izinsiz, bir 
ihtar, üç bilmem nedir, ne şudur ne 
de bu. İlk akla gelen şey - hele bidm 
nesil için - dUpedUz dayaktır. 
Şimdi gUlerek, gtildUrerek anlattı

ğımız bu da) ağı o zamanlar kimi tit
riyerck, kimi çanak açarak beklerdi. 

Biz.im okuduğumuz mekteplerde 
yedi türlü da~ ak 'ardı: 

1 - Tnbnna sopa. (Not: İki türlü 
idi, A: Ya a~aklar falakfı a koşula
rak, B: Veya bir gtirbiiz talebe. hade
me, kapı çavuşu tarafından elle tu
tularak) 

Z - Uskur tarafına keza sopa. 
(Not: Ayni gi\rbüzlerden birisi çocu
ğu belinden kavrar, başını ''e sırtını 
koltuğunun arkasından geçirir ve eli 
sopalıya arzeder) 

3 - Avuçlara sopa, (Not: Metodu
nu i:laha hacet yok, herkes tahmin 
edebilir.) 

4 - Sırta sopa ''e yumn.k. (Not: 
Davaktan arı firarı irtikap edenlerin 
arkalarından müstacelen yetiştiril
mek suretile.) 

5 - Enseye tokat. (Not: Ensenin 
kahnhğına ve suçun önemine göre 
şaklatılmak ıuretile.) 

8 - Suratın bit veya iki tarahna 
tokat. (Not: Ben pekçe zayjf bir ço· 
cuk olduğum için suratım hiç şakla
mHdı. Hafız Kaş it hoca da kızardı, 
ille şaklatacağım djye uğra~ır durur
du rahmetli.) 

7 - Serçe ve ba~ parmakların bü
yütülüp sivriltilmiş uçlarını kulak 
memelerine batırıp kan fı kırtıncıya 
kadar can yakmak. (Not: Buna alaf· 
ranga terbiye derlerdi.) 

l\lüzey~ el metotlar: 
1 - Sırık dayağı. (Not: Her nnıf 

için dersane bir tektir. Hoca odanın 
bir çizgisi ortasına kurulur. Yanında 
tavan süpürgelerine takdan uzun sı
nklar gibi blr sınk dayalıdır. icabın
da bir ucunu iki clile tutar, öteki u
cunu denanenin her köşesine yeti1-
tirip )'apıştınr.) 

il - Lipçın dayafı. (Not: Bahçe
de, 90kakta, çartıda atılır. Buralard'1 
dayak materyalı bulunmadığından 

hoca çocuğu yakalar. Bir ayağındaki 
mestin Jiıpçınını sıyırır ve çocuğu 
bir iyice terbiye eder.) 

ili - Yastık dayağı. (Not: Hoca 
yer minderinde oturur. Etrafında bir 
çok yastıklar bulunur. Bunların bir· 
kaçı sert doldurulmuş ot yastaklardır. 
Yaramazlık edenlerin kafalarına fır. 
latıhr.) Bir hatıra: Ben çocukken de 
hırçınmışım. Hoca kafama bir ot yas
tık fH"lattı. Kafama çarptı. Yastığın 
içindeki otların bir sivricesi kafata
sıma batıp kanattı. Mikroplu imiş me· 
ğer: Kel oldum! Hem nasıl? Yalama, 
dızlak denilen çeşidinden. Kulakları
ma kadar yakıdan takke geçirdiler. 
Dokuz ay çektim. Talim ve terbiye 
namına kaşındım bre kaşındım! Al· 
lah rahmet eylesin Selanik askeri 
hastanesi sertabibi, operatör doktor 
Jak Paşa imdadıma yetişip kurtardı 
da böyle lepiska saçlı oldum. 

iV - Bllvekile dayak. (Not: Ço
cuk haylazhk etmiştir. Hocanın ı,t 
vardır. Kalfayı çağırıp çocuğu tuttu
rur. Bit uslu çocuğu çağırıp yarama
ZI ona dövdflrilr.) 

V - Ders için dayak. (Not: Yara
mazlık suçundan yenildiği gibi dersi 
bellememezlikten de yenilir. Derece
sine gbre a3 ni kategorilerden biri ta~ 
bik olunur.) 

VI - Katmerli da3ak. (Not: Hoca 
döver, döver, doyamaz. Babasına ha
ber yollar. Babası da bir akşam faslı 
ıeçer.) 

Meydan dayağı ayn bir fasıldır. 
Şöyle bir çırpıda akla, hatıra geH

verenler bunlardır. Bunlar sırf be
nim erişip geldiğim muhite mahsus
tu. Başka muhitıerdckini bilmiyo
rum. Bilen varsa terbiye ilmi namına 
söylesinler de istifade edelim. 

Bu kUçiik mukaddimeden sonra si
ze (dal:ak gönüllüled) ni anlataca· 
ğını. 

* 
:AŞKIN TEMİZİ 

Aka Gündüzün gmzetemlzde (Ad•tz 
Roman) adıyla ''k•n eon eseri (At· 
kın Ternlal) adıyla kitap olarak ,ık· 
mııtır. Tavelye ederiz. 
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Cenevrede Hatay Davamız 

ifeç Delegesi Konseyde 

Uzak Şark ,.111 ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... , 

K § tt İ k A 'T ~ 
avgası : .,,,y 

,.._ (.Rqı f incld., -

kını olmamıştır. Sisli havanın Japon §Babalık Vaz·ıfeler·ı 
lann hava hareketine engel olduğu § • 6 

aporunu Anlattı 
zannedilmektedir. E 

Vali General H~ençun, mill~ buh-ı§ "Jean Rameau, dan • Çeviren : Faik Bercmen 
ran zamanında musamahasına imkan ~ ' 
olmıyan vakit ve para kaybına sebep •m11111111111111111111.• • • lltl 111111111111111 

(Başı 1 incide) 
Konsey tarafından 29 May;s 1937 

tarıhınde ittihaz ve Türkiye ile Fran 
sa tarafından kabul edilmiş olan hü
küm ve mefnlerin hududu dahilinde 
konseyin Belçika, Ingiltere, Fransa, 
lsveç ve Türkiye mümessillerinden 
müteşekkil bir komitesi. seçim komi~ 
yonu tarafından hazırlanan nizam -
namede lüzumlu görülecek tadilatı 

yapacaktır. Seçim komisyonunun re
isi bu milmessillere yardım edecek. 
tir. Komite ittifakla karar verecek
tir. Bu mesai muhtemelen konseyin 
ge'ecek devresinden evvel bittiği tak. 
dirde, komite kati surette tesbit ede 
ceği bu nizamnameyi, Sancak dahilır. 
de neşred1lmek üzere, konsey adm2 
olarak, derhal mandater devlete teb 
liğ edecektir. Diğer taraftan, komite 
konsey tarafından 29 Mayıs 1937 ta
rihinde kabul edilmiş olan raporun 
bir taraftan ajanların ve memurlann 
tayinine ve diğer taraftan ilk seçin: 
tarihine dnir bulunan 8 ve 9 numara
ll fıkralarında münder· ç kararlan it 
tihaz edecektir. Zira, 15 Nisan 1938 
tarihini lüzumu kadar tehir edecek. 
tir. 

K(lleglerim, kendilerine yaptı!hm 
bu tekPfleri kabule mütemayil olduk· 
lan takdirde, kendilerine tevdia mU. 
saraat edecek olduğum karar sureti
ni kabul edebileceklerdir., 

Türk Murahhası Diyor ki 
Cenevre, 31 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
B. Unden'den sonra söz alan B. 

Necmettin Sadak demiştir ki: 
"- Konst'yin İsveç delegesinin ra

porunu kabule davet edildiği şu sıra· 
da, evvelemirde raportör B. Unden'e 
iki taraf arasında bir anlaşma husu
le getirmek için sarfettiği takdire 
değer gayretlerinden dolayı teşekkür 
ederim. Ayni zamanda hükumetim 
namına Belçika ve JJıgiltcre hüku -
metlerine de tevdi edeceğiniz mühim 
vazüeyi kolaylnştırmak için bu ko
mite mesaisine itşiraki kabul ettikle
rinden dolayı teşekkür ederim. Ge
çen cuma günü konsey huzurundaki 
beyanatımda, hatırınızda kaldığı gi
bi, Sancak meselesinin muhtelif saf
halarına ait ileri sürmeyi lüzumlu 
göreceğimiz her türlü talepleri bu 
müzakerelerde dermiyan etmek hak
kını mahfuz tuttuğumuzu söylemiş
tim. Bu son üç gün içinde yaptığı
mız hususi konuşmalarda hükiımeti
min bu nokta üzerine büyük ve hak
lı bir ehemmiyet etfettiğinl tekrar et-

SPO~: 

mekten ve nazarı dikkati celbetmek· I dilmiş olduğuna göre meseledeki a
ten hali kalmadım. lakası, daha ziyade bilvasıta olan bir 

Ümit ederim ki, bu sahada biliıha- milletin mümessili sıfatile, müştere
ra memnuniyete şayan ve ameli hal ken kabul edilmiş olan bu prosedür 
suretleri kaydetmek mümkün olacak hakkında teferrüata dair mülahaza
tır. Iar serdine lüzwn görmediğini bil-

Bugün, şunu kaydetmekle iktifa e- dirmiş ve demiştir ki: 
diyorum ki, lüzumunda meseleyi kon "- Buna binaen, hükiımetimin 
sey huzurunda tekrar açacağım. hem Milletler Cemiyeti azası sıfatile 

Muhterem İsveç delegesinin rapo· ve hem de Fransa ve Türkiye hükıi 
runa gelince, bu raporun konsey ta- metlerine karşı sıkı ve samimi dost-
rafından kabülünde mutabıkım.,, luğu sebebile, meselenin hallini ko-

Fransız delegesi laylaştırmak için tamamen müzahe 
B. Necmettin Sadaktan sonra Fran ret edeceğine Konseye temin ile ik-

sız delegesi B. de Tcssan söz almış, tifa edeceğim. 
ve gerek raportör ve gerek İngilte- Teklif edilen usulün, meselenin ev· 
re ve Fransa hükumetlerine teşekkür velce Milletler Cemiyeti tarafından 
ettikten sonra demiştir ki: mesut bir surette kabul edilmiş olan 
"-Şimdi yapılacak olan müzake- anlaşmanın ruh ve münderecatma uy 

relerden çıkacak kararlar, bu suret- gun olarak halline imkan vereceği
le ihtiva edecekleri otoriteden öyle ni samimi surette ümit ederim.,, 
parlak bir hakkaniyet mahiyeti istia- işe baflanıyor 
re edecektir ki, bundan sonra bunla
ra itiraz etmek kimsenin aklından 

geçmiyecektir. ı 

Anlaşmanın Milletler cemiyeti sa
yesinde mümkün olduğunu, müşa -
hade ve tesbit etmekle seviniyoruz. 
Bu ciheti kayıt ve işaret etmek bil
hassa memnuniyet verici bir cihet
tir. Zira, cemiyetin nleyhinde bulu· 
nanlnr onun muvaffakıyctsizliklerini 
yegan yegan saymak için hiçbir fır· 
satl kaybetmemektedirler. Türkiye. 
meseleyi konseye vermekle. Cenev-
re müessesesine olan bütün inanını 
muhafaza ettiğini isbat etmiştir. Ken 
disine bizim tarafımızdan da. seçim 
nizamnamesi hakkında yaptığı şika
yetlerin tetkikinde, bizden bekle
mekte haklı olduğu anlayış ruh ve 
fikrini isbat etmeyi bileceğimizi 

memnuniyetle temin ederim. Bu hat
tı hareketi ittihaz ederken, şarkta yal 
nız Fransa - Türkiye münasebetleri
nin del:til. ayni zamanda ve bilhas
sa Suriyenin bizzat istikbalinin mer 
but olduğu politik istikrar için ça
lıştığımıza katiycn kani bulunuyo -

lngiliz delegesi 
İngiltere delegcsı Lord Cranborn. 

İngiltere hükumetinin meselede ta
kip edilecek prosedür hakkında bir 
anlaşma hasıl olduğunu memnuniyet 
le öğrenmiş bulunduğunu söylemiş, 
ve raportör hakkında yapıylan med 
hüsenaya iştirak ettikten sonra. ra -
portör tarafından ihtilafı hal için tek 
1ik edilen usul pek te kullanılan bir 
usul olmamakla beraber, bilhassa a
lakadar iki aza tarafından kabul e-

Bugünkü Konsey ruznamesinde 
yalnız Hatay meselesi olduğu için mü 
zakerenin hitamında celse nihayet
lendirildi. 

Raportörün talebi üzerine, bu su-
retle intihabat nizamnamesinde la
zımgelen tadilatı yapmıya memur ko
misyon beş devletin delegeleri ile he 
men ilk içtimaını yaptı. 

Reisliğe İsveç intihap olunarak 
Fransa dele~esinin teklifi ve Türki
yenin muvafakati üzerine komisyo
nun 23 şubatta çalışmıya başlaması
na karar verildi. 

Paris gazetelerine göre 
"Temps,, gazetesinin Cenevre mu

habiri. Türkiye Hariciye Vekili dok
tor Rüştü Arasla Delbosun Hatay in
tihabatı üzerindeki itilafı son bir de
fa daha gözden geçirdiklerini, Türk 
ve Fransız mütehassıslarla komisyon 
toplantısında yapılacak tadilatın tek· 
nik mahiyette olduğunu siyasi bakım 
dan iki tarafın meseleyi tamamen hal 
letmiş olduklarını yazıyor. 

Le J ournal gazetesi, komisyon o. 
Türk ve Fransız mütehassısları ye
rine başkalarının ikamesi yolundaki 
teklif yüzünden işin pazartesiye bıra
kıldığmı fakat Türklerin muhalefeti 
üzerine ilk tarzı halle döniildüğünü 
bildirmektedir. 

Oeuvre gazetesi. bu defa bütün ga 
rantilerile ve bu sırada büyük bir 
ehemmiyet alan Türk • Fransız anlaş 
masına gidildiğini, Delbosun mart ip 

tidalannda Ankarayı ziyareti esnasın 
da dostluk muahedesini imza etmesi 
muhtemel olduğunu yazıvor. 

28 ler Komitesi 
Cenevre, 31 (TAN) - Milletler 

Cemiyeti paktını tadil komitesi (ki 
28 ler komitesi nam.ile maruftur) 

olduğunu bildirerek her türlü oyun 
ve tiyatro temsillerini yasak etmiş
tir. 

Çin hükumeti, hava baskınlarında 
yoktan yere insan ziyaına mimi ol -
mak için, tiı.li derecede cürümlerle 
suçlu olan mahpusları salıvermekte -
dir. Şimdiye kadar iki bin kişi ser
best bırakılmıştır. 

Harp Vaziyeti 
Şanghay, 34 CA.A.) - Çin ve Ja

pon kuvvetleri Şoosien - Tsinin şe
hirlerini birkaç defa alıp verdikten 
sonra şehirler nihayet Çinlilerin e
linde kalmıştır. 

Çin kuvvetleri Pengpu'nun cenu
bunda diğer bir şehri Japonlann bü· 
tün hücumlarına rağmen elden çıkar 
mamışlardır .. 

Diğer taraftan Çin kuvvetleri 
Yangtse'nin mansabında hava filo-
larının da yardımı ile Vuhu ve Hsu
anşen üzerine taarruzlarını tekrar et
mişlerdir. 

Çin tayyareleri dün, Hsuansen ü-
zerine bir hücum yaparak Japon 
mevzilerini bombardıman etmişleı· 

ve bu mevkiin şimalinde nehri geç· 
miye teşebbüs eden Japon kuvvet· 
lerinden üç yüz kişiyi öldürmüşler-

dir. 
Şanghaydan mühim Japon takvi

ye kuvvetlerinin sevkedilmekte oldu 
ğu müşahede edilmiştir. Japon kıta-
ları Ving - Kuang'ın garbindeki Çin 
müdafaa hatlarını yarmışlardır. 
Şimdi Tientsin demiryolunu takip 

ederek Pengpu istikametinde ilerll?
mektedirler. 

lngilterede Boykot 
Londra, 31 (A.A.) - Canning

town'da toplanan Londra dok ame
lesi ittifakla bir karar sureti k:ıbul 
ederek, Japonyaya gidecek olan bü
tün harp malzemesine harpte kulla
nılacak malzemeye, petrole ve mali 
kredilere ambargo konmasını hüku
metten istemişlerdir. 

Karar suretinde sendika teşekkül
leri ve bilhassa Middlesbo -
rough dok amelesi boykotaj ha
reketine müzaheret etmeğe davet e
dilmektedirler. 

Londra, 31 (A.A.) - Japonyn için 
eşya almağa gelen Japon bandıralı 
Haruna Maru vapuruna liman ame
lesi, eşya yüklemekten imtina et
mektedir. 

101 Yerine 51 
.Top Sesi 

Yugoslavya Klübü 
Bu Hafta Ge i ror 

bugün top an ı. 

Evvcla Finlandiya...ınurahhası söz 
söyledi ve cerniyet nizannıaznesin-
deki 16 ncı zecri tedbiY dde- mi9tir: 
sinin kaldırılmasını istedi. "S l:>ali aat_0..47 de S. A. R. Pren-

Daha sonra Lehistan murahhası ses Jülyann b1 gaz-et kız çocuğu dün 
söz söylemiş ve cemiyet cihanşümul yaya getirmiştir. Çocuğun ve anne
olmadıkça büyük mesuliyetleri de - sinin sıhhi vaziyetleri pek iyidir.,, Galatasaray klübü tarafından üç 

maç yapmak üzere şehrimize davet 
edilen Belgrat şampiyonu Yugoslav 
klübü, bu daveti kabul ederek cuma 
günü şehrimize geleceğini bildirmiş
tir. Yugoslav milli takımına mütead 
dit oyuncu veren bu klüp, Avrupa i
çinde yaptığı turnelerde ve Belgrada 
gelen ecnebi takımlara karşı daimi 
bir surette parlak dereceler elde et
tiği için Yugoslavların en çok sevi
len ve taraftan en çok olan klübü
dür. 

Kaleci, solaçık, snğaçık, santrrhaf, 
iki sene evvel karşılaştığımız Yugos 
lavya ınilli takımı ile §elırimize gelen 
oyunculard~. 

Futbol meraklılarının, bu saydığı
mız oyuncuların o zaman yapılan iki 
karşıJac:m da Yugoslav milli takımın 
da teferrüt cd n oyuncular olduğu
m derhnl hatırlıyacaklarma eminiz. 

Bu tnkım, bu sene Belgratta Av
rupanın en meşhur takımlarından o
fo.n ve futbol federasyonumuz tara
fından üç maç yapmak üzere Türki
yeye davet edilen First Vienna takı
mile karşılaşarak 3 - O yenmiştir. 

Yugoslavya takımı cuma günü şeh 
rimize gelecek ve ilk maçını 5 şubat 
cumartesi günü Pera ile, ikinci ma
çını 6 şubat pazar günü Galatasaray 
ile. üçüncu maçını 11 şubat bavra -

Viyana ta'·ırrırın sağ 

açığı Firnaniç 

mm birinci cuma günü Şişli ile yapa
caktır. 

Galatasarayda 
Gılatıaaray Spor klObDnden: 
& 9ubıt 1138 cumırteıl gDnD aaat 1& to 

mürakabcı heyeti l~tlma edecei:jindon aayın 
azanın muayyen gOn ve aaatte klUp lokı· 

llne aetmelorl rica olunur 

ruhde edemiyeceğini beyan etmiş -
tir. Isveç murahhası çok kuvvetli be- "Gazete"yi Kurtarmak 
yanatta bulunmuş ve Mançuri, Şa-
ka, Habeş, Ispanya harplerinin Mil- için iki Cepheli 
Jetler cemiyetinin sulbü iadeden aciz 
oldu~n.u gösterdi.ğini, Millyetle~ ~e- Çabşma ihtiyacı 
miyetının muktedır olmadıgı hukum 
leri icraya memur edilmesinin doğ
ru olmadığını, bu yüzden zecri ted· 
birlere ait olan 16 ncı maddesinin 
mecburi olmayıp ihtiyari olmasını 
müdafaa etmlştir. Isveç murahhası 

daha evvel Ingiltere namına takdim 
olunan Lord Kranbor'un raporunu 
mevzuubahsetmiş ve cemiyetin kol
lektif emniyet esasına saygı göster
mekle beraber mütecavize karşı zec 
ri tedbirlerin icbarl mahiyette olmak 
tnn kaldınlmasını ve sırf mutavassıt 
0 1arak ihtilafları bertaraf etmeye 
<;nhşmasını istemiştir. 

lsviçre murahhası. Isviçrenin tam 
ve kati bitaraflığa dönmek mecbu -
riyetinde bulunduğunu. çünkü iki 
büyük komşu olan Almanya ve Ital 
yanın Milletle; Cemiyetini terketme
si üzerine ayni vaziye. devam et
tiği takdirde mevcudiyetinin lehli -
keye gireceğini anlatmış ve 16 ncı 
maddenin kaldırılmasını istemiştir. 

Felemenk ve Iskandinavya mümes 
silleri de ayni vaziyeti almaktan hoş 
nut olınamakla beraber bu vaziyeti 

(Başı 5 incide) 
dalan kavramas1dır. Diğeri de ga
zetelerin hükumetlerin ve halkın 
haklı tenkitlerini gözönünde tut
ması, hükiımetlerle halkın itima
dına layik bir hale gelmesi ve ken
disine verilen emanetin ağırlığını 
ve mesuliyetini her vakit gözönün
de tutmasıdır. 

İki cephedeki faaliyet müvazi 
bir surette ilerilerse demokrasi 
memleketleri kara vebanın siraye
tinden kurtulurlar. Gazete de o za
man kalkınma hareketlerinin günü 
gününe ihtiyaç gösterdiği ikna 
kudretini temin eder. halkın ala
kalarını uyanık bulundurur. Mil· 
lette kendi mukadderatına hakim 
ve sahip olduğuna dair kanaat u
yandırır ve yarın hakkındaki em
niyeti, nikbinliği, ferahı .hep ayni 
sıcaklıkta devam ettirir. 

iltizam etmekte olduklarını kaydet
mişler ve celse bu şekilde nihayet 
bulmuştur. 

M ikeu, s1rtına kestane çuva
lını vurup Landorthe yo-

lunu tuttu; kestaneleri panayırda 
satacaktı. Gittiği bu panay1r mem 
leketin en mühim ve meşhur bir pa
nayırından bazı şeyler alacktı. Vak
nunda kurulmuştu. Panayıra, İs
panyollar, Basklar, Fransızlar iş
tirak ediyordu. 

Orada öküz. inek, at, katır. ta
vuk, kaz, buğday, mısır satılırdı. 

Mikeu ormandan topladığı kesta
neleri hem satacak ve hem de pa· 
nayirden bazı şeyler alacaktı. Vak
tile dedesi ona şöyle nasihat et
mişti: "İnsan eğlence için, yani 
(hiç) için şehre gitmemelidir. İn
san beyhude yere parasını harca
mamalı, bilakis para kazanmalı-
dır." 

Mikeu büyük babasının bu nasi
hatini bir itikat gibi tutuyordu. 
Zengin değildi. Basit bir ameleydi. 
Fakat, şimdi baba olmuştu. Küçük 
k1zı bir çiçek kadar güzeldi. Ona 
baktıkça içinde bir ferahlık. bir 
saadet duyuyordu. Kızı, sakin göz. 
lerini ona çevirdikçe yüzüne ateş 
serpiliyor sanırdı. 

Mikeu kızını ne kadar çok sevi
yordu. Küçük meleğini güzelce ter 
biye edecek, onu hakiki bir demo-
iselle yapacak ve bir gün, org ses
leri ve çiçek yığınları arasında. iyi 
bir efendi ile evlendirecekti. Şim
di kestaneleri satınca ona, rüsu
mat memurununki gibi mavi pom
ponlu bir çift patik alacaktı. 

Bunları böylece düşünerek 
ve kestane çuvalını iki ya

nına sallıyarak yürüyordu. Yükünü 

taşımak için ne bir merkebi. ve ne 
de öküz arabası vardı. Landorthe 
iki saatlik bir mesafedeydi. 

Arasıra çuvalı yolun kenarına 
koyuyor ve biraz dinlenmek üze
re oturuyor ve önündı>J" ~'"' ·en 
kamyonlara, oiP.-<J0111ere bakıyor. 
du. H" birisi onu o .... ..a;tPf. ve 
hiç kimse oruı.Jo.ıryer takdim etmi
~a. 

Bir aralık Ukeu'nün yanında 

ses: 
- Nereye gidiyorsun? diye sor

du. Panayıra mı? Binmek ister mi-
sin? Ben de oraya gidiyorum.. çu
valını arkaya yerleştir, haydi! 

Bu sözler bir kadının ağzından 
çıkıyordu. Sarışın iri yarı bir ka
dın.. Esmer bir şoförün arkasıhda 
oturuyordu. Altın bukleleri. altın 
dişleri ve altından zinetleri vardı. 

- Çuvalını ver de sana yardım 
edeyim! 
Kadın köylünün çuvalını tuttu. 

Fakat ellerile değil, ayaklarile. Ka 
dın tamamiyle kolsuzdu, amma a
yaklarını elleri gibi kullanıyordu. 
Mikeu bunu görünce büsbütiin şa
şırdı, morardı. O zaman kadın: 

- Beni tanımıyor musun? diye 
sordu. Beni her yerde tanırlar. Bü
tün panayırlara giderim. Bana 
MadanyPe - de - Hade derler .. Ya
ni peri ayaklı .. Panayırda işin bi
tince, gel beni gör! 

* Pe - de - Hade ! Evet. Mikeu 
bu ismi duymu~u. Kestanelerini 
sattıktan sonra onu göreceğini va
detti. 

Kestanelerin hepsini satmıştı. 

Mini mini Louisette'e. mavi pom-

ponlu patikler aldı: cebine de. o
tomobilinde ona yer veren kadına 
teşekkür makamında verilmek ü
zere bir avuç kestane doldurup o
nu aramıya başladı. 

Bulmak güç olmadı. 
Etrafında bir sürü kalabalık 

toplanmıştı. Kadın, altın işlemeli 

bir koltui?a oturmustu. Yanınc'lsı P~ 

mer şoför duruyor ve yüksek ses
le şöyle bağırıyordu: 

- Madamlar, Mösyöler. gelin! 
Peri ayaklıyı görmek için ko-

şun! 

Mikeu yaklaştı. Gördüğü man
zara bir mucizeydi. Kadın çıplak 
ayaklarile şayanı hayret şeyler ya 
pıyordu; örgü örüyor, dikiş diki
yor, yazı yaz1yor, resim yapıyor
du. Taranıyor, yuzunu yıkıyor, 

elma alıp ağzına götürüyordu. A
yaklarile ayni zamanda piyano ça
lıyor, flüt iıflüyor ve müşterilerin 
cebindeki paralan sayıyordu. 

.Mikeu, bu manzara karşısında 

afallamış ve şaşkına dönmüştü. 

Herkes hararetle bilet alıyordu, 

bu sırada birisi : 
- Zavallı kadın! diye mırıldan

dı. 

O zaman başka birisi cevap 
verdi: 

- Pek öyle değil. Ben onu ta
nırım. Günde yüzlerce lira kaza
nır. Panayırdan panayıra koşar, 
milyonerdir. Touraine'de bir şato
su var. Evvelce bir sirkte çalışıyor 
du. Fakat senelerdenberi yalnız ça 
lışıyor. Kolsuz olması onun canı
nı sıkmış değildir. Evlidir. Paris
te lisede üç çocuğu var. İhtimal 
yarın, çocukları prenseslerle evle
nirler. 

Mikeu bu izahatı ver'!n adama 
sokularak sordu: 

- Fakat bunlan nasıl kazam. 
yor? 

- Basbayağı. Her yeri dolaşı
yor. Çok gençken, yani çocukken 
bu işe başladı. ., ..... uz. 

- ~nadan doğma re:_,_ t b 
O 1 d

. 
1 

•• .r·~a en 
- ye ıyor . k". _kk .. 
1 

ıyorum ki, uçu en 
oy e - ~"~ · · k 11 onu sirke ~=- ıçın o anm 
K _ er. Orasını Allah bilir .. 

M ikeu bu sözleri dinledikten 
sonra geri döndü. Yolda dü 

şünüyor ve bir sarhoş gibi kendi 
kendine yüksek bir sesle konuşuyoı 
du. Louisette'i gözünün önüne ge
tirdi. Onun ne güzel, yumuk elle
ri vardı, fakat bu mini mini şirin 
ellerle ne kazanıyordu kl? .. 

Sefalet içindeydiler. O, asla al
tın terliklere. altın dişlere, altın 

bir koltuğa malik olamıyacaktı ! 
Eğer talihi yaver olup kolsuz doğ-
mu§ bulunsaydı ... Veyahut ta ba-
bası cesaret edip .. . 

Mikeu kafasındaki bu düşünce
leri kovmak ister gibi elini alnına 
götürdü. Fakat bu gayretine rağ
men bu fikirler, kocaman sinekler 
gibi kafasına üşüşmekteydi. 

- 'Sonra. diye düşünüyordu, 
bir babanın vazüesi nedir? Çocu
ğunun saadetini temin etmek, o
na iyi bir mevki hazırlamak!. Bu
nun için de çocuğu mektebe ver
mek, okutmak lazım. Fakat nasıl? 
Tahsil on, on iki sene sürüyor. Bu 
zahmetten sonra çocuk (yi bir mev 
kie gelir mi, mesut olur mu?. O 
halde ... " 

Yeniden eliyle bu korkunç vml
tılan kafasından silmek için bir 
hareket yaptı. 

Köyüne geldi. Eve sallanarak 
girdi. Birşey içmeden doğru Loui-
sette'in beşiğine yaklaştı. Ne gü
zel uvuyordu: ellerini küçük vor
ganının üstüne çıkarmıştı. Oh! Bu 

eller!.. İçini çekerek eğilip onları 
öptü. O zaman mini mini uyandı. 
Yüzü ne kadar şirin ve ne kadar 
cana yakındı! 

Mikeu, bu minnacık elleri gör
memek için gözlerini kapadı. Bir 
satır darbesi .. Bir tavşanın ellerini 
kesmek kadar kolay ... 

(Arkası 10 uncuda) 
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HADiSELER RESiMLERi LE 
•• 

on lstilisına Karşı 
Kadını • 

ın 

Yapıyor? 
U ~k Şarkta korkunç bir bo. 

guşma var. lstiliı.cı bir siL 
rünün önünden, varını yoğunu bı
rakarak kaçan insanların paniğini 
görenler, beşeriyet tarihinde böy. 
le bir manzaraya rastlanmadığını 
iddia ediyorlar. Geniş topraklan 
hudutsuz bir büyüklükle uzanıp gi. 
den Çin lmpara~rluğu, mevcudL 
yetini korumak içil\ neye başvura
cağını şaşınnış vaziyettedir. 

Dört milyon nüfuslu Şanghay 

şehri, cehennemi bir mahşer hali
ni almıştır. Buradaki eğlence yer. 
lerinde bile harp kokusu, harp ve 
f elik et çeşnisi sezmemek mUm.. 
kün değildir. 

Mesela; bir bara gidiyorsunuz, 
daha kaprdan girerken iki dolar 
dühuliye istiyorlar: 

- BugUn~ü müsamere harp fe
laketzedeleri içindir. 

lçerde, dans, cazbant, bütün 
numaralar tamam, yalnız, aradı. 

ğınız neşe yerine bir istila korku. 
su, garip bir çekingenlik var. 

E rkeği cephede dövüşen Çın 
kadmı, kendi üzerine düşen 

vazifeyi başarmak için bir an bile 
geri durmuyor. 

Mesela, maruf şair Madam 
Sun • Yat - Sen vatanperverane 
kasideler yapryor, Madam Şang _ 
Kay • Şek propaganda yazıları 

neşrediyor. Madam Kong radyoda 
konferanslar veriyor, nutuklar 
sövlüvor. Binlerce kız. kadın, as
keri hastanelere bakıcı yazılıyor. 

lar. 
Hastanelerde, yaralr1arla birlik. 

te vebalılar. lro1eralılar~e cUza.m
lılar~an çekişfyor~ 

Bircok zengin kızlan. kı:ıı'hnlan 

bulaşık yıkamakla meşgul görür-

~ .r...r-1'1' ~..,.. ..... ~ 

yazı, Şanghayda harp ~ 
röportajı yapan bir Fransız 

, muharr.irinin •on mektu- ~ 
\ bundan alınmıştır. ~ 
\"~"'" '' '' ' ;""""''' 

Çin harbinden bir saf ha: Japon 

bombalan altında ölen bir 
Amerikalı ve arkadafı 

sünüz. Anneler, zevceler, parça 
parça edilmiş kocalarının morga 
nakledilmiş cesetlerini tannnak 
için morg kapılarında sıra beklL 
yorlar. 

Birçok yerlerde istiJacılara kar. 
şı aman vermez bir mücadeleye a.. 
tılmak ve memleketten bu belayı 
kovmak için kabanp kaynıyan nü. 
mayişlere rast gelirsiniz. Daha ge. 
çenlerde bir Çin şehrinin etrafı 

düşmanla kuşatıldığı vakit, genç 
bir kadın stlahıru kaparak sokağa 
fırlamış, ölünciye kadar mücade-

le etmiye and içmiştir. Şehirdeki 
Avrupalılar, bu kadına kahramanlı 
ğının boşuna israf edilen birşey ol
duğunu zorla anlatabilmişler ve' 
kendisini cebren evine sokmuşlar. 
dır. Biçare, oira.z sonra dünyaya 
ik ikiz getirmiştir. 

Z engin bir iş adammm genç 
kızı Matmazel Song da, Çin 

ordusu karargahına müracaat e
derek kendisine dört kamyon ve. 
rilmesini. çünkü bunlara muhtelif 
hediyeler doldurarak cephede 
harp eden askerlere dağıtmak üze 
re göndermek istediğini bildirmiş. 
tir. Umumi karargah, bu hamiyet. 
li kıza teşekkür etmiş, fakat is
teğini yerine getirememiştir. Çün 

kü, karargahın elinde istenilen 

kamyonlar yoktur, cepheye git
mek te pek tehlikelidir. Hele istL 
la felaketzedeleri, muhacirler, ma.. 
lüller ve hastalar herkesten fazla 
yardıma muhtaçtır. 

Matmazel Song aklına koyduğu 
fikri yerine getirmek emeliyle ki
ra ile kamyon tutmuş ve birkaç 
arkadaşiyle birlikte yola çıkmıştır. 

Şehirden birkaç kilometre açı. 
lınca, bir tayyare hlicumun&: uğ. 

nyan kafile, saatlerce bir pirinç 
tarlasında çamurlar içinde sak. 
!andıktan sonra yola devam et
miş, çamaşır, tütün, ilaç gibi he
diyelerini aylardanberi siperlerde 
çüriiven askerlere dağıtmıya mu. 
vaffak olmuştur. 

Ç in ordusunda ·fiilen hizmet 
eden kadınlara daima rast. 

lamak mUmkündür. Nitekim, ge
çenlerde, mahkemei t&myiz reisi. 
nin ve bir üniversite profesörünün 
kızları ortadan kaybolmuşlar, u. 
zun müddet bunların düşman eli. 
ne ge<;erek suikaste uğradıkları 

zanne.dilm}4tlr. Fak11t. sonra anlıı.
şılmıştır ki, iki kız da orduya ilti
hak etmişlerdir. 

Japon tazvikinln aiddPti. kıırlı

nı ve kızı ile birlikte bütün Cini 
isyan ettirmiş gibidir. 

Sovyet Rusyada ilk Mcbusan Meclisinin ilk toplantı ceısesı .•• 

Havacılıkta yenilik: Bir tayyare ve yavrusu 

fngiltcrcdc askeri havacılık: .Bfr tayyare ucuş halinde 
diğer bir tayyareden benzin alıyor. 

Fransada milli miidaf aa faaliyeti: Soldan: Bahriye erkanı harp reisi 
Amiral Darlan, Milli Müdafaa Nazırı B. Daladier '\' C Fransa orduları 

Başkumandanı General Gamelin 

Mısırın genç krah Majeste Faruğun e'\'lenmesi Mısırda muazzam bir bay: 

ram hadisesi oldu. Yukarki resimde,Kahirede Abidin sarayı önünde Mı

sır ordusundan müfrezeler görülüyor. Solda: Genç kral '\'C kraliçe1i 

düğün günü kol kola görüyoruz. 

ı . 
~ .... 

lzdivaf günü Kralın verd;ği ziyafette: Soldan itibaren, 

Valide Kralife Nazlı, Kral Faruk ve Kraliçe F erüle 

MaJeste Kral Faruk izdivaç günü Kraliçe F erici eyi Kubbe SarCl)'ı 

önünde koltuğa götürmek üzere karfılıyor 

. ....,. .... 
Genç Mıaır Kralı Majute Faruk raJyo va.ıttuile Mınr 

nıilletine ilk ·hitabe.ini iraJ ecliyor 



İZNİKTE: 

Pamuk Ekimi 
Üzerinde 
Yeni Tecrübeler 

Iznik, (TAN) - Ziraat V.ekAleti, 
burada pamukçuluğun inkişafına e
hemmiyet vermektedir. Hususi suret 
te gönderilen bir memur, iki sened n 
beri pamuk zeriyatmda nevi ve za. 
man tecrübeleri yapmaktadır. 

Vekfiletin gönderdiği altı ton akala 
pamuk tohumu bin dönüm araziye 
dikilmiş ve havalar kısmen mUsnit 
gittiği için normal · de mahsul n.. 
lınmıştır. Pamukları tohumundan a.. 
yırmak için Ziraat Vekfileti bir çırçır 
makinesi göndermiş, makineninn işe 
başlaması köylüyü sevindirmiştir. 
Gelecek senelerde daha faz.la pamuk 
ekilecektir. 

Vilayet te lznikte pamukçuluğun 
inkişafını istediği cihetle, Bursa hu
susi muhasebe bütçesinden pamuk 
mizberleri satın alınmasına karar 
verilpıiştir. 

Münferit Hakimlik Tetlcilatı 
lznik, (TAN) - Kasabamızın ad

liye işleri, Yenişehirdeki hakim mün 
feriilik tarnfnıdan görülmektedir. 
Yenişehir, buradan 4 saat ötede oldu 
ğu gibi, Izniğin kendisine 6 saat uzak 
olan köyleri vardrr. Binaenaleyh ad
liyede işi olanlarm 10 saatlik yol alıp 
Yenişehire gitmeleri, sonra da bu kn. 
dar saate dönmeleri lazım geliyor. 
Senelerden beri lznik - Yenişehir 
yolunun bir türlü bitirilememiş olma 
ın, bilhassa kışın, bu yolculuğu Meta 
imki.nsızla,trmakta ve bazıları da bu 
zorluk karşısında haklarından va~ 
geçmektedirler. 

Keyfiyet Adliye Veki!etine bildiril 
miş, bizzat Vekil B. ŞUkril Sarac•:>ğlu 
938 Haziran teşkilatında lznikte hL 
kim münferitlik teşkil!tı yapılacağı. 
nı vııdetmi§tir. 

--<>--
SÜRMENEDE: 

Kaymakam Değişti 
Siırmene (TAN) - Kaymakamı

mu: Cahit Ortaç, üçüncü umumi 
müfettişlik yazı işleri müdürlüğune 

tayin olunmuştur. 

BİGADA: 

Mezba ada saslı 
lslciha a Girişiliyor 

Aşim Evinde Birkaç Sene içinde 
Cins Boğalar Yetiştirildi 

Biga, (TAN) - Belediyenin fenni 
mezbahasına tay.in olunan baytar 
Celal gelip işe başlamıştır. Şimdiye 

kadar bakılam.ıyan mezbahada ısla.. 
haüı doğru gidilecektir. 

Mezbaha avlusunda bir sucuk ima 
Hit evi yaptırılacak. sucuklardan ki. 
1o başına mukannen bir resim alına
caktır. Bundan başka etlere el süren. 
lerin tırnakları sık sık muayene edL 
lecek, gayri sıhhi sucuk imalatının 
önüne geçilecektir. 

Hayvan kesip kaçak et satanlar. 
dan para cezası alınacak, lstanbula 
sevkedilen kesilmiş etler belediye 
kamyonu ile :ve beyaz örtüler altında 
götürülecek, kasaplara beyaz iş göm 
!ekleri giydirilecek, hayvnnlann diri
leri ve kesilmişleri sıkı bir kontrol· 
dan geçirilecek, mezbaha civarında 
kedi ve köpek bulunduruhnıyacak, 
mezbaha rüsumu kilo üzerinden alı. 
nacaktır. 

Büyük Deve Güreşleri 
Bıgıı, (TAN) - Bırkaç gün evvel 

yapılan deve güreşine sekiz deve iştL 
rn.k etti. Baş altına gUreşip galip ge· 
len deveye 17 lira mükafat verildi. 

Kasabamızrn gilreş şampiyonu sayı. 
lan Dübeş Hasanın Tülüsü, kendisin 
den iki yaş küçük olan kardeşi ve di. 
ğer Tülüye karşı çıkanldı. 

Yaran saat kadar devam-eden mü 
saraada, bu iki pehlivan devenin ga
libiyeti temin için biribirini ezmeleri 
ve kurtkapan vurmaları, iki bin kişi
den fazla olan halk küUesi tarafın. 

dan heyecanla seyredildi. 

Neticede, bir tilrlU yenişemiycn lbu 
iki dev cüsseli devenin kuvvetleri mü 
savi addedilerek berabere bıraktml. 
dı. Fakat; şampiyon Tülü hasmı ve 
kardeşi olan diğer Tülü, manen ga· 
lip sayıldığından, galibiyet nişancsJ 
olan kırmızı kurdela, küçük Tülüye 
takıldı ve 60 liralık mUkafat ta yan 
yanya aralarında taksim edildi. 

Lapsekide Bir Kadın Kaçırma 
Llıpseki, (TAN) - Kasabamıza 

bağlı Eçi köyü halkından Muhtar 
Hüseyin, o köyde oturnn Keşanlı ter
zi Alaettinin ü~ çocuklu Hn.llde ismin 
deki karısını kandırarak kaçırmıştır. 
HUseyinJn de Uç çocuğu ve karısı var 
dır. 

Hadise hakkın!a adli tahkikata gi 
rişilmiştir. 

TAN 

BURDURDA: 

Dokumacılık 
lşleri Hayli 
inkişaf Etti 

Burdur, (TAN) - Burada dokuma 
sanayii gün geçtikçe inkişaf ediyor. 
Geçen sene 6 bin tezgah çalışırken 
bunlara şimdi birkaç yüz tezgah da
ha katılmıştır. Bunun sebebi, iplik sn 
tışlannm ihtikardan kurtarılması ve 
trenle ihracatın kolaylaştırılmasıdır. 
Bu sayede maliyet fiyatleri düşmüş, 
dokumalarımıza rağbet artmıştır. 
Her hafta 40 - 50 balya alaca, civar 
vilayetlere ihraç olunmaktadır. Bun
ların 12·14 numaralı ipliklerden do
kunması sağlamlıklarını ve rakipsiz 
müşteri bulmalarını temin ediyor. A
lacacılar cemiyeti bir silindir getir
terek alacaların daha güzel çıkarıl
masını temin etmiştir. 
Bazı tezgiıhlar işlerini genişletmiş

ler, elbiselik kumaş, havlu, yatak ta· 
kımı ve battaniye imaline de başla

mışlardır. Bunlar da çok zarü olmak 
tadır. 

İZMİ'ITE: 

Köylerde Hırsızlık 

Yapan Kad nlar 
İzmit, (TAN) - Son günlerde çin-

gene kadınlarının köy köy dolaşarak 
basma, bilezik, bardak gibi şeyler sat 
tıklan görülüyor. Bunlar, köylere ka 
file halinde gitmekte ve bir evin ka
pısını çalarken, bütün halk başlarına 
toplanmaktndır. Köylüleri bu suret -
le meşgul eden çingfuıelcrden bir iki
si, girdikleri boş evleri soyarak göz-
den kaybolmaktadırlar. 
Gündoğdu köyünde Recep oğlu is

mailin evini de bu şekilde soyan üç 
çingene karısı cürmümeşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

İzmit - Hereke Maçı 
1zMit, (TA.Ni ~Mnrtakamız şam

p.lyonu AkyeW, spor ile Bereke takım 
ları arasında bir mnç yqpıl~ıştır. Ma 
çı 0-8 Akyeşil s-por kazanmıştır. * İz.mit, (TAN) - Gölcük tc anne
ler birliği şubatın beşinci günü akşa 
mı fakir çocuklar menfaatine bir ba. 
lo verecektir. 

Domuz Mücadelesi 
Sürmene (TAN) - Hava iyice so. 

ğumu , kasabamıza -yakın tepeler
den "Zarha,, karla örtülmüştür. 

IZİLEDE: 

Yabani domuzlarla mücadeleye 
devam olunuyor. Son on beş gün 
içinde otuz domuz vurulmuştur. 

Mektep İhtiyacı Fazla 
Sürmene (TAN) - :Kazamız içinde 

okuma çağında 18187 çocuk bulundu 
ğu anlaşılmıştır. Mevcut mektepler
de 1993 çocuk okumaktadır. Demek 
ki, 6 çocuktan ancak biri okumakta· 
dır. 

ıtcrCUcdc tütün ve signrn kağıdı knçakçılığmdnn yakalanan beş suçlu 

Babamın yanına diz çökerek, yarım yarını öğrendi
ğim bu şarkılnn, şiirleri yazar, lugat kitabını açarnk 
manalarını anlardım. Öğrendiğim şeyler kah.kafamı, 
klih kalbimi oyarak günlerce beni sarsaf, dururdu. 

Babam beni sık sık ecnebi dostlarının evine de gö
türürdü. Oralarda Garp musikisi dJnlerdim. Babam 
kendi kendisine ıslıkla uzun uzun alafranga birşey
ler söylerdi; benim bunları merakla dinlediğimi gô
rünce tekrar eder ve anlatırdı: 

~açak eşya ile her her 

Bir Senede ek adar 
Et Yeniliyor? 

Zile, ('fAN) - Geçen yıl yapılan 
fenni mezbahada, bir sene içinde 
10790 keçi, 2151 koyun, 559 kuzu, 
125 sığır ve 35 manda kesilmiştir. 

Bunların eti kilo olarak hesaplandığı 
takdirde, kasabamızın nUfusu 17800 
olduğuna göre, ndam başına senede 
dUşen miktar 13 kilo 200 gı:amdır. 

I 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 

·i 1 e Öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa,. 

releri, ııçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve her hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerle
re koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir .arada 30 kunıftur. 

.. '• .·(. . ·. . ~ . ·:·~ . . . . ·:~ 

BaJ, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
~ılarıyl.*l )feser. lce:bmda günde ü~ ka~ alınabilir. 

AYDINDA: 

Hava Kurumuna Geniş 

Yardım Yapllıyor 

Aydın, (TAN) - 934 tenbcrl Ha. 
va Kurumu varidatı artmaktadır. Ha 

va Kurumu Genel Merkezi bundan 
dolayı Aydın Kurumu Fahri Başkanı 
Vali Öz.demir Gündaye takdirname 
göndermiş, Kurum Başkanı Ahmet 
Emini direktör tayin ederek 
Aydına bağlı ilçelerdeki kurumları 

Aydın §Ubcsine bağlamıştır. Geçen 1 
Ağustostan beri tatbik edilen yeni teş 

1 

kilatm fayJ~i~~· ifihemen görillmüş.
tür. 

Bu yıl Bozddğan şubesi 10 bin lira 
fa7.lasiyle 14400, Çine 12 bin lira faz-
lasiyle 15 bin, Karacasu ve Nazilli de 
Uçer bin lira f azlasiyle 8 ve 28 bin, 
Söke 7 bin lira fazlaslyle 20 bin lira.. 
lık bütçe yapmı§le.rdır. 

Bugüne kadar vuku bulan Hava 
Kurumu tahsilatı, muhammen ra_ 
kamlardan fazla varidat temin oluna 
cağını göstermektedir. 

Aydın Halkevinin Mecmuası 
Aydın, (TAN) - 23 Şubat Hal

kevleri açılma yıldönUmUnden itiba.. 
ren Halkevimiz Tıral adlı edebt ve 
fkiri bir mecmua çıkaracaktır.-

Bu cümlenin, dokuz yaşındaki çocuğa bir sırn giz-
lemesi için kafi olduğunu babam çoktan öğrenmişti 

Bir kahraman ciddiliğiyle başımı salladım. 

Babam saçlanmı okşadı: 
- Senin bu memlekete çok hayırlı olmanı iste-

rim, Yıldız! · 
Döndü, kerevet tahtalarını yerine koyarken kendi 

kendine yarım yanm anladığım birşeyler söylüyor
du: 

"Ölürsem görmeden .• : : - Bu, ...• operasından. Bu, ...• operasından bir 
parçadır, diye ... -11- Yazılsın .... Vatan mahzun, ben mahzun!" 

Demek babam alaturka gibi alafrangayı da anlı
yordu ... Zavallı babacığım, her fırsatta beni o könne 
saltanat Türkiyesinin geriliğinden kurtarmak; kafa
mı, ruhumu açmak için elinden geleni yapıyor, beni 
uyandırıyordu. 

Bir muzika sesi içimde destani kahramanlık duy
gulan yaratır; vatan yolunda kan dökcccklerle be
raber can vermek için hamleler duyardım. Bir yay 
sesi, topraktaki bağlarımı koparır, kendimi göklerin 
erişilmez yüksekliğinde bulutlara kanşmış bir ruh 
olarak bulurdum. Ne yazık ki babam beni yarı yol
da bıraktı, aramızdan çekildi. . 

• • 
Bir akşam, bize toplananlar arasında bir karışıklık 

gördüm: 
"Asım intihar etmiş!" diyorlardı. 

• İntihar etmek, ne demekti? 
Kelimenin mtı.nasmı oğrenince gözlerimin önünde 

ulu bir dağ yıkıldı .. Gözlerinde yeşil yıldızlar tutu
şan; genç kahkahalarlle her toplantıya neşe getiren 
güzel asker neden kendini öldürmüş?!.. 

Gözlerim karanp bulutlamrkcn kulaklarımın di-
bind~ bir genç ses gürledi: 

"Altı da bir, üstü de birdir yerin; 
Arş yiğitler, vatan imdadına! .. " 
İcerde, kadınlar arasında da birşey; btr (sevmek) 

lakırdısı; bir (kumandanın kızı) gibi sözler kulağıma 
çalınıyordu. Asımla kumandanın kızı arasında bir aşk 
münasebetinin dedikodusu yapılıyordu. Genç zabitin 
ölümündr! demek böyle bir sebep vardı ... Küçük se
zişimle tek tük kulağıma çalınan bu dedikodulardan 
bu neticeyi çıkarmıştım. 
Ablalarım da katıla katıla ağlıyorlardı. 
Kimbilir, gözlerinde yeşil yıldızlar tutuşan dağ gi

bi güzel asker belki onların da gönlünde bir yer al
mıştı. 

Sonra yavaş yavaş birşeyler daha sezdim: Asım, 
Jön Türklerdendi ... 

Bir gün yanındaki gizli kiığıtlar Padişahın adam
ları tarafından ele geçirilmiş, o da, ele geçen bu 
kAğıtların, cemiyetin esrannı ve arkadaşlarını ele 
vereceğine müteessir olarak rovclverile kendi ken
dini öldürmüştü!.. 

Evd~, babamın odasında gizli bir yas havası dola
şıyor; telaşla .gidip gelenler, köşelerde fısıltı halinde 
konuşmalar ... Çok defa babam beni odadan çıkarıyor. 

Uç beş gün sonra aradan yüzbaşı Refikte kaybol
du. Onun için de: "Sürüldü!" dediler. 

Yavaş yavaş gözlerimde hayatın daha ciddi, daha 
çetin mevzuları beliriyordu. 

"Sürüldii; yüzbaşı Refik sürüldü! . .' 
Bu kelimenin de acı manasını öğrendim. Hfıdisele 

re karşı sinirlerim gerilmeye, dimağım daha fazla is
lemiye başladı. 
Yüzbaşı Reliğin arkasından ne çok ağladım. 
Uzun kılıcının, parlak mahmuzlannın şakırtısı ku

lağımdan rüzgar gibi yürürken o, etekleri dalgala
nan uzun, kurşuni pelerininin hayali gözlerimden git 
miyordu ve onun sesini taklit ederek boğazım tıkana 
tıkana söylüyordum: 

''Bir sayfa açsam ağlarsın ... " 
• .. 

Evde artık toplantılar bitti; babam, bir gece, oda
nın kapısını kilitledi; kerevet tahtalarını her zaman 
yaptığı gibi bir köşesinden söktü, bir yığın kitap, ka
ğıt çıkardı; bunlar.ı oranın (Pote) denilen yer
li, tuğla sobalarına attı; bir kibritle tutuşturarak yak
tı ... 

Ben, ne oluyor, diye bakakaldım. 
Pote'dcki alevler daha sönmeden babam bana dön

dü; o ağır, düşündürücü sesiyle: 
- Bunlar, dedi, milleti zulümden kurtarmak is

tiyenlerin kağıtlandır. Hafiyelerin eline geçmesin, 
dJyc yakıyorum. Anlıyorsun, yal Sonra bunları sana 
daha iyi anlatırım. 

Ve gozlerimden ta ruhuma kadar bakarak ilave 
etti: 

- Bunları kimsenin bilmemesi lôzım! 

• •• " 
Zavallı babacığım, millette ümit ettiği feyzi göre

meden, o kadar kısa bir zaman içinde dünyaya gözle
rini kapadı ve biz onun mezarına o iki mısra yazılmış 
taş parçasını koyabilmek için bir avuç toprağını bile 
bulamadık! ... 
Babamı hemen o günlerde, Arabistana sürgün 

ettiler ... Daha yolda giderken ölmüş! Hangi çölün 
kumlan arasında kaybolduğunu öğrenemedik bile! .. 

Evde herkes kendini yerden yere attı; saçım yol
du, başını duvarlara çarptı ... Annem günlerce bayıl
dı .. Benim bu gidişten haberim olmamışt1.. Babam 
giderken benimle vedalaşmamıştı, galiba bu ayrılış 
faciasına ikimiz de dayanamıyacağunız için ... 
Babamın arkasından benim ne yaptığımı burada 

yazmıya kalkışmıyacağım. Ne yazsam. ne söylesem 
hayatımın o ilk büyük faclasım anlatatnrunl .. 

Ev toplandı, eşya satıldı, dağıtıldı .. Bir gece treni
le Selfuıiğe, oradan da 1stanbula geldik. 

• • • 
İstanbulda bizi yengemle amcam karşıladılar. 
Yengem otuz beş yaşında, güzel, şık bir kadın . .: 

Piyano çalıyor; okuyor ... Odası, Servetüiınun yazı-
cılarının kitaplarile dolu .. . 

Amcam Ömer Paşa, ellilik, oldukça okumuş, se
vimli bir adam ... 

(Arkası var) 
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Dün piyasadaki buğdaylar-

Neşredilen Beyanname 
Hayli Heyecan -Uyandırdı 

M .. b d l . 

1 

P/Y ASA 
• Başlanıyor dan sertler 5.20-5,25 kuruştan 

ve yumuşaklar 5,28-6 kuruştan 
Paris h.'.>rsasmda Unitürk 350 fran I satılmıştır. Dünkü satışlar yer

ga yükselmietir. Unitürkün mübade- i li sarfiyat içindir. 
lesi birkaç güne kadar başlıyacağı * 
için Paris borsasında UnitürkUn da- Şehrimizde Çanakkale mın-
ha bir miktar yükseleceği tahmin O- J takasından getirilen 25 bin beş ı 
!un.makta.dır. Borsamızda dünkü mu i yüz kiloluk bir parti natiirel no İ 
ameleler birinci ve ikinci tertip ola.. but kilosu S,15 :kuruştan satıl- ı 
rak 19 lira üzerinden yapılmı§tır. Di- mıştır. 

F akat buna mukabil, Musta
fa Sabri Efendinin fırka 

rnerkezinde de zaptolunmaz bir ga 
leyan başgöstermişti. 

lki liderlik davacısı arasında 
yeniden bir çarpışma başlamıştı. 

Ve artık mesele, tıpkı adi bir so
kak kavgası gibi b üsbütün ( şahsi
yat mücadelesi) halini almıştı. 

Şeyhislamlık makamını işgal e
den Mustafa Sabri Efendi, Sadık 
Beye h itaben: 

(Seviyei idriik ve hamiyeti kıL 
rnevki hırsiyle ortaya atılmış biı 
rnüstebit ... Dalavereci adam ... ) 

Diye bağırıyordu. 
Sadık Bey de, Mustafa Sabri E

fendiye karşı : 
(Fırsattan istüade ederek ·(Kar-

• dinal Rişliyö} rolünü oynıyan ... • 
rnemlekette, (Klerikalizm) tesis et 
nı.iye çalışan ... otomobilden inme
rnek için, iktidar mevkiini bir tür
lü bırakmıyan ... Ferit Paşa lehine 
propaganda yapara k, milleti dala_ 
lete sürükliyen yalancı ve şarla
tan ... ) diye haykırıyordu. . 
Sadık Bey, efkarı umumiycnin 

kendi ehine bazı hislerle mütehas
sis olduğunu anlıyordu .. Ve butm, 
arttırmaya çalışıyordu. Bir kısırn 
matbuatta kendi sözlerine yer bu
labilecek kadar bir sempati kaza
nabilmişti. Bunlarda, (gasıplar) 
namını verdiği şahsiyetlere bir 
hayli şeyler söyledikten sonra: ni
hayet, hükumet aleyhinde çok a
çık bir lisanla bir beyanname da
ha neşretmişti. Bu mühim beyan
namenin hülasası, şundan ibaret-
ti: ,....,. 

[Memleketi bugünkü hale sokan, 
Ve daha feci hale sokmak istiven
Ierin mücrimiyetleri tayin ediİme
lidir. 

(Zatı Snhane, bu hususu ihmal 
etrnemeJJdirler. Böyle bir zam&n.. 

da, bu (kudreti aliye) nin (yani, Pa 
dişahın), mesuliyeti maneviyesi 
çok büyüktiir. Zira; gösterilen bu 
Sükut, şu garip vatanı pek feci hal
lere düşürür. 

[Vaktiyle İHihat~ıların takpi et
tikleri sakim siyaset \'e hareketler
den, bugün milleti mesul tutuyor
lar. Bugiinkü hükftmet erkanının 
hareketlerinden, yarın yine milleti 
l'rıesul tutacaklar. 

[Enverler, Talatlar; senelerce bu 
tnemlekette saltanat sürdüler. Çal 
dılar, çıretılar, keyfe mayeşa ya
§adılar. Sonra da, başları1 sıkılın
ca, bırakıp kaçtılar ... Millet, bu
&Ün onlann yaptıkları fenalıkların 
hesaplannı vermek için, iztıraplı 
günler yaşıyor. Artık bu gaflet ye· 
ter.] 

Sadık Bey, doğru · söylüyordu. 
rakat, Ittihatçıların zamanındaki 
fenalıkların kendi hesabına düşen 
l'nesuliyet hissesini düşünmüyor ... 
.Altı sene evvel, kendisinin de 
:memleketi bırakıp kaçtığını unu
tuyor .. ve bir gün gelip, memleke
ti daha feci bir şekilde bırakıp ka
çacağını aklına getirmiyordu. 

Maamafih ; bu beyanname, halle 
Üzerinde iyi bir tesir husule getir
l'niş .. efkarı umumiyede, hissedi
lecek derecede bir heyecan husu
le gelmişti. 

Vaziyet, cidden feci bir şekle 
girmişti ... Hiç şüphesiz ki; (fırka) 
kelimesi icat edildiği gündenberi 
dünyanın hiç bir devrinde, ve hiç 
bir memlekette, böyle bir rezalet 
görülmemişti. 

Herh angi bir fırkada, bir ihtilaf 
~bur etmesi, pek tabil addedile.. 
hilırdi. Fakat çıkan ihtiliıf ve hat
ta aynlık, devletin idaresine taal
luk eden bir meseleye; veyahut 
fırka programı, idare meseleleri gi 
bi ciddi bir sebepten ileri gelirdi. 

lialbuki ; şimdi Hürriyet ve İti
laf fırkasında zuhur eden bu nifak 
ve şikak , (fırkacıhk tarihi) inde 
emsaline tesadüf edilmemiş de~ 
Cede garip ve btisbütun şahsiyat-

Şaban Ağa 

tan ibaret bir mahiyet göstermek
teydi. Asıl dikkat ve hayrete şa
yan olan cihet ise; bu akıllı uslu, 
alim ve fazıl efendilerin, memle- . 
ketin düşman ayakları altında çiğ 
nendiğini unutacak - veyahut, al
dırmıyacak - kadar gaflet ve his
sizlik göstermeleri idi. 

S anki; Ok meydanında, ka
labalık bir seyirci kitlesi 

karşısında, bir baş mandaya gü
reş ediyorlarmış gibi, ayan ve be
yan bir surette (post kavgası) na 

tutuşan . bu efendiler; Istanbul li

manını baştan başa dolduran düş 

man gemilerinin direklerindeki ar 

şın arşın ve ·rengarenk bayraklar

dan ibret alarak en küçük bir hi

cap eseri bile göstermiyorlar .. Av

rupa siyaset aleminin (sulh dileni

len kapılarında), İstnabuldaki bu 

(sandalye mücadeleleri) nin, ne 

tiksindirici tesirler uyandıracağı

na zerre kadar ehemmiyet vermi

yorlardı. 

Dün; İttihatçıların korkusu kar-
41sında, canciğer gibi birbiirlerine 
sarmaş dolaş olan bu efendiler; bu 

gün menfaat karşısında kanlı bı

çaklı düşmanlar gibi biribirlerine 

saldırıyorlar.. Şu fani dünyada 

hiç kimseye ebediyen mal olmı
yan bir kırık sandalye için, gırtlak 

gırtlağa geliyorlardı. 

Fırka erkanı arasında zuhur e

den bu nifak ve şikak, fırkanın 

bazı efradına da sirayet etmişti.. 
Fırkanın programından ziyade, fır 

ka erkanının şahıslarına, ve onlar

dan gelecek menfaatlere bağlı o

lan bu cins fırkacılar da, derhal 

efendilerinin arkalarında birer saf 

teşkil etmişlerdi... Karaköy mey

danında müslüman kadınlarının 

peçelerini cebren açan.. Gülhane 

parkında paklze aile kadınlarına 

iğrenç bir vahşetle saldıran.. ya

nından gçen bir masumun, kaza i

le kol çarpmasından öfkelenerek o 

zavallıyı kırbaçlar, tokatlar, sille

ler altında kıvrandıran renk renk, 

çeşit çeşit yabancılar, sanki düş
man değillerdi. Bunlara husumet 

göstermek değil, yan bakmıya bile 

lüzum görmüyorlardı. Fakat; (Sa

dık Bey) ciler, (Mustafa Sabri E

fendi) cileri.. onlar da ötekileri, 

birer kaşık suda boğmak için elle

rinden geleni yapmaktan çekinıni 

yorlardı. 

Dedikodu yüzünden geçinen ba
zı gazeteler de bu uygunsuz cere
yanlara iştirak ediyorlar .. Her iki 
tarafın asabını heyecana getirecek 
neşriyat ile vaziyeti istismar et
mekte devam eyliyorlardı. 

Artık, (Serkl Doryan) dan, Edir 
nekapısının en hücra köşelerinde
ki en ildi mahalle kahvesine ka-

dar herkes işini, gücünü, derdini 
illetini düşünmüyordu. En yüksek 
diplomattan, en basit bahçıvan çi
rağına kadar herkesin dilinde, sa_ 
dece şu isitp.ler dönüp dolaşıyor

du: 
- Sadık Bey.. Mustafa S"lbri 

Hoca .. Şaban Ağa .. Vasfi l~f:t:ndi... 
Bu garip çarpışma, birdenbıre o 

kadar ehemmiyet kesbetn:i~. ve 
bu mücadelenin kahrr.unanları. bir 
kaç gün zarfında o kadar iştihar 
eylemişti ki; Damat fo'eri r Paşanın 
ismi bile, ikinci dP.ret.q c iniver
mişti. 

Fırkanın yeniden dirildiğı za. 
man yapılan tantanalı propagan
dalardan ümitlere düşen bazı saf
diller, bu hal ve hadisat kar~ısın
da boyunlarını bükmüşler : 

- İttihatçılara, şöylcı böyle di
yorduk. Fakat yazık.. Bunların i
çinde de memlekete hayırlı fayda
sı dokunacak kabiliyette bit fırka
cı yokmuş. 

Diye, teessüflere gir~şır.iş1erdi. 
Halk, meyus ve muıtaripti. Za

ten, düşman işgalinden dilhun o
lanlar, bu nüak ve mücade!cler 
karşısında, artık hükumet kuvve
tinin kimlerin elinde kaloığmı dü 
şündükçe: 

- Eyvah! .. Bu adamların elle
rinde mahvolup gideceğiz. 

(Arkası var) 

ğer tahvil ve hisseler üzerinde mua- * 
mele olmamıştır. Merkez Bankası bir Trak~·a mıntakasından pb•a· 
Sterlini 627 - 630 kuruştan kıymet- samıza gönderilen 33 bin kilo 
lendirmiştir. Londra borsasında bir miktarında bir parti keten to-
Sterlin 152,50 frank ve 5,0135 dolar humu kilosu 12,20 kurustan yağ 
olarak satılmıştır. _çıkanlmak üzere müşterisine 

Hayvan Borsasında Satıf verilmiştir. 
.. 

* Hayvan borsasında 1179 karaman 
dört kıvırcık. 707 kuzu, H:2 keçi, 44 
öküz, 17 manda, 15 malak satılmış ve 

Karadeniz mıntakas1ndan şeh- , 

mezbahaya gönderilmiştir. 

Az Zahire Geliyor 

rimize gelen 15 hin beş yüz ki- . 
• lo kabuklu fındık ile 30 hin beş- , i yüz kilo tombul iç fındıklardan . 

Dün zahire borsasına on dokuz • 

1 
yalnız iç fındıklar kilosu 33.50 • 
kuruştan ihracat için satılmış- i vagon buğday, beş vagon arpa gel-

m!ş ve bir klsmı satılmıştır. Ziraat tır. 
Bankasının piyasaya çıkard•ğı buğ. --................... ""'.""' ..................... ~.~•._•-••••••••• ... • ... • ... • ... •,..• 

daylar 120 bin kiloluk r...:r parti kil~ • 
su 5,28 kuruştan satılmıştır. Mevru-'Peynır Fiyatları 
datın azlığı fiyatların 3--4 para ka- • 
dar yilkselmesine sebep olmuştur. Sebepsız Arttı 
Yalniz arpa fiyatlan 1 - 2 para dü
şliktUr. ihracatçılar 4,05 kuruştan, 

fazlasına arpa almamaktadtrlar. Yer 
ti satışlar için arpalar 4,06 kurıı§tan 
muamele görmüştür. 

Sutehrinde Pamuk 

Ziraati Tecrübeleri 
Suşehri, (TAN) - Burada ve Kel

kit, Kavilhisar vadilerinde pamuk zi 
raati tecrübeleri yapılması kararlaş
tırılmıştır. Ziraat Vekaletinden muh 
telif cinste pamuk tohumu istenil
miştir. 

Süt mahsulU az olmadığı ve fiyat

lar da yüksek bulunmadığı halde, be. 

yaz peynirler pahalıya satılmakta_ 

dır. Piyasada toptan fiyatla tam yağ 
lı peynirler 38 - 40, yanın yağlılar 

32 - 33 kuruşa verilmektedir. Fa.

kat, perakende olarak yağlılar 55 -
65, yarım yağ1ılar da tam yağlı imiş 

gibi 55 kuruştan satılmıştır. Halbuki 
mevsim baş!angıcmda piyasaya geti
rilen peynirlerin 16 kiloluk tenekele
ri toptan 350 kuruşa verilmiştir. 

Biraz Yaşhca ••• 

Bazı tüccarlar, peynir yapan mm_ 
takalardaki a.damlan vasıtasiyle bü
tün peynir!eri toplatarak buzhanele
re doldurmu§lar ve piyasanın ihtiya. 
cı kadannı satışa çıkararak fiyatla... 
nn düşmesine mani olmuşlardır. Hal
buki daha evvelki senelerin peynir fi 
yatları bu senekilerden 10 - 15 ku
ruş ucuz ve peynirler de yağ bakı
mından yüksek ve nefisti. 

Ne kadar güç birşey soruyor· 
sunuz, sevgili okuyucu; biraz yaş
lıca olanlar ne yemeli, diyorsu
nuz. Fakat, biraz yaşlıca diyebile
ceğiniz kimlerdir? Bir kere, bu sı· 
fatı kabul etmek isteyenler pek 
azdır. Sizin de bu suali kendiniz 
için sormadığınız, yazınızın düz
günliiğünden, ifadenizin tazeliğin
den belli. Galiba çok sevdiğiniz 
annenizin, yahut babanızın hasta
lanmasına meydan vermemek, öm 
rünü uzatmak için sağlık yollannı 
öğrenmek istiyorsunuz. 

Zaten biraz yaşlıca olduklarını 
kabul edenlerin yahut kabul edi
lenlerin hepsine uygun gelecek bir 
yol göstermek te kolay değil. Yaş
lanmak, vakıa, bir hastalık değil
dir, her insan için tabii bir devir· 
dir. Fakat yaşlanmak türlü türlü 

hastalıklara yol aça.r ve hastalık
lardan her birine göre yemek ve 
yaşamak tanı az çok değişir. 

Fanedelim ki, ıfrı:in sağlığını ko
rumak istediğiniz sevgili vücut el· 
li yaşlarında olsun ve belli başlı, 
yani henüz meydana ' çıkmış bir 
hastahğı liulunmasın. 

O halde başlıca yemek öğle ye
meği olacaktır. Ancak bizde bu 
usule riayet etmek güç olduğunu 
ben de itiraf ederim. İstanbulun 
dağınık bir şehir olmasından do
layı evde herkesi ayni sofraya top 
tayan ancak akşam yemeğidir. 

İnsan yaşlı da olsa başlıca yeme· 
ğini evde herkesle birlikte, güle 
oynaya değilse bile, konuşa konu
şa yemek ister. Onun için başlıca 

yemeği öğleyin yiyebilmek fırsa

tı herkesin eli•e geçemez. Öyle o
lunca, onu akşama bırakmak, fa
kat uyku saatinden mümkün oldu
ğu kadar uzak ve erken bir za
manda yemek zaruİi olur. 

Bu batlıca yemekte ne yemeli! 
Kolay hazmedildiği ve kana ko
layca geçtiii bilinen . herşey. Bun
ların hepsini bu yanda saymak 
tabii kabil değildir. Belli başlı bir 
hastalık ve ondan dolayı su veva 

bu yemeklerden yemeye bir en
gel olmadıkça biraz yaşlıca kim-
se - hele, hasta olmamakla bera
ber, yorgun düşmüş bulunursa -
tavuk yer, et yer, balık yer. Yal
nız av etlerinden vazgeçer. Zaten 
av eti yemek, bizde pek te yayıl
mış bir adet değildir. Midye ve is
tiridye gibi deniz mahsullerinden 
bile yememesine bir sebep yok
tur. Ancak hangisi olursa olsun 
tereyağlı, yahut zeytin yağlı ol
ması lazımdır. Kuyruk yağından 
vazgeçmelidir. Bir de tuzun az ol
ması şarttır. Elli yaşlarına gelmiş 
böbrekler, ne de olsa yorgun bu· 
lunurlar.Öyle böbreklere de tu
zun çoğu dokunur. Karaciğerde bo 
zukluk olmayınca yumurta da bir 
az yaşlıca olanların yiyebilecekle-
ri yemekler arasındadır. Kışın seb 
ze çeşitleri azalınca konserve seb
zelere, kuru sebzelere rağbet etme 
miye de bir sebep yoktur. Kuru 
sebzeleri ezme şeklinde yemek, 
hem çiğnemeyi, hem de hazmet
meyi kolaylaştınr. 

Biraz yaşlıca kimse, öğle yeme
ğinde pilav da yer, makarna da 
yer, tabii ifrata giderek, midesini 
onlarla doldurmamak şartile. 

Demek oluyor ki öğle yemeğin
de bir et, bir sebze, bir de pilav 
yahut makarna. 'Üsfüne de bir kom 
posto veya yemiş. Pilavı, yahut 
makarnayı bırakarak ikisinin ye
rine arada sırada hamur tatlısı da 
yiyebilir. 

Bunlann yanında ve arasında 
salata· soğanlı bile olsa • yiyebilir. 
Akşam yemeğine gelince: O ye 

mekte etten vazgeçmek, hafif bir 
çorbadan sonra sebzeyle, yoğurt
la, sütlü yemeklerle, yemişlerle ik
tifa etmek elbette hayırlı olur. 

Doğum Nisbeti Fazla 
Sürmene (TAN) - 937 senesinde 

1171 çocuk doğmuş. 538 ôlüm, 255 
evlenme ve 5 boşanma vakası tespit 
edilmiştir. Ayni sene içinde kazamıza 
hariçten 38 kişi gelmiş, 425 kişi de 
harice gitmiştir. 

BORSA 
31-1-938 

PARALAR 

Alq Sat1$ 
Frank 77,- 82,-
Dolar 123,- 126,-
Liret 98,- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84.-
Drahmı 18.- 22.-
Isviçre Fr, 570,- 582,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çele 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22,-
Pcngo 21,- 25,-
Ley 12,- 14,-
Dınar 48.- 52.-
Kron lsveç 30.- 32,-
Sterlin 626,- 632,-
Altın Bucün fiyat yoktur, 
Banknot Bugün fiyat yoktur, 

ÇEKLER 

Pariı 
Ncvyork 
Brüksel 
Atina 

Açı111 Kapan11 
24,235 24.27 

0,795793 1,7940 
4,7020 4,7015 

86.7460 86,7460 
3.4325 3.4330 

63.4920 63,4920 
1,4236 l ,4236 

22,6475 22.6475 
4.20 4,20 

13,155 13,65 
1,9722 1,9722 

4,19 4,19 
3,9880 3,9880 

Fakat yumurta, akşam yeme
iinde tavsiye edil,,cek şey değil
dir. Biraz ya~lıca adamın karaci
ğeri azçok yorgun ve bozuk olur • . 

Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdanı 

Prac 
Viyana 
Madrlt 
Berlııı 

Vartova 
Budapette 
Bükreı 
Belcrat 
Yolrohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

106,8730 106,8730 
34.2460 34.2460 

2,7268 2,7268 
3,0792 3,0792 
630,- 630,-

Yumurtan sabah kahvaltısına 
bırakmak, öğle yemeklerinde ye
mek tettih edilmelidir. 

............. ___ .... _ 23,7375 23,7375 
_ _1 

DIŞ TiCARET: 

lsviçre Ticaret 

Heyeti Geldi ve 
Ankaraya Gitti 

Isviçre lktısat Nezareti müdürle· 
rinden doktor Albinin reisliğinde be§ 
kişilik bir ticaret heyeti dün şehrimi 
re gelerek Ankaraya gitmiştir. He
yet, lsviçre ile aramızda yapılmış O

lan ve müddeti bitmek üzere bulu. 
nan ticaret anlaşmasını yenilemek 
için müzakerelere girişecektir. Isviç.. 
re ile aramızdaki ticaret ve kliring 
anlaşmasının tatbikatı hakkında dok 
tor Albi bir muhnrririmi.ze şunları 

söylemiştir : 

"- İki hiikumet arasında yapıl
mış olan anlaşma martta bitecek
tir. Biz yeni anlaşmanın yeni 
kliring sistemi üzerinde, fakat 
biraz daha şümullü olması için gÖ• 
rüşeceğiz. lı~edcral konsiyesi, iki hü 
kiımet arasındaki ticaret işlerini 
artırmak arzusundadır. Bu itibarla 
bu seferki anlaşmada umumi hü
kftmler arasına bazı yeni esaslar 
konulması ve hususi takas şeklin
den de istifade edilmesi hatıra ge
lebilir. Ankarada kolaylıklar gö
receğimizi iimit ederiz ... 

Türkiye - Polonya Ticareti 
Türkiye ile Polonya arasında ya.. 

pılmış olan ticaret ve kliring anlaş
masındaki kliring hesapları ile mua
melelerini Polonyada takas şirketi 

idare ediyordu. Bu şirketin hususi 
mahiyeti dolayısiyle bundan böyle 

kliring işlerinin yeni kurulan takas 
enstitüsü tarafından görülmesi kaı
rarlaşmıştır. Polonyaya gönderilecek 
ve oradan memleketimize geti rilecek 
mallara ait muameleler enstitünün 
mürakabesinden geçecektir. 

GİRESUNDA: 

Atatürk Heykeli 

için Hazırlık 
Giresun, (TAN) - Burada dikfle-

cek Atatürk heykeli için açılan mü
sabakaya iştirak eden sanatkarla
rın gönderdikleri resim ve makat
ler, abide komisyonuna gösterilmek 
ve muamelesi bitirilmek üıere, be
lediye, reisi Eşref Dizdar tarafın • 
dan Ankaraya götürülmüştür. 

Heykelin keşif bedeli 40 bin lira 
dır. Kaidesini teşkil edecek taşla

rın mühim bir kısmı şimdiden hazır 
lanmıştır. 

Ş. Karahisar Civarında Linyil 
Giresun (TAN) - Birkaç ay ev

vel Ş. Karahisar kazasında vuku
bulan heyelanlar esnasında, güver
cinlik ve Tepelce köyleri arasında 
bir maden ortaya çıkmıştır. Nümu
neleri İktısat V ekiıletine gönderil
miş ve gelen cevapta bu madenin 
linyit zuhuratı olduğu, maden tet
kik ve arama enstitüsünce o civar
da tetkikler yapılacağı bildirilmi§ • 
tir. 

Bir Cürmü Methut Yapıldı 
Giresun lTANJ - Burada vukubu 

lan çirkin bir hadise herkesi müte
essir e mlştir. Bir evde cürmümeş -
but yapılmış. bir mektep talebesile 
dikiş yurduna müdavim bir kızın 
gayrimeşru münasebetleri meydana 
çıkarılmıştır. Tahkikat evrakı ağıt 
ceza mahkemesine verilmiştir • 

ERZURUMDA: 

-Yoksullara Yardım 
için Çallşmalar 

Erzurum, (TAN) - Yıldan yıla a. 
zalan, fakat halen şehrimizin varlığı 
nnı kemiren yoksulluk hastalığına 
karşı, burada ve bUtün kazalarda. na 
hiyelerde faaliyete geçilmiştir. Bu fa 
aliyetin başında Vali Haşim Işcan 
vardır Belediye reisi Şevket An. ma 
arif mUdUrli Keskin Sıhhat mUdürü, 
nafıa mUdUrli Mehmet Ali, bütün 
doktorlar. daimi encümen i.zasmdan 
Hadi, Ha.lkevi Reisı Ahmet ve tüccar 
dan Rifat Karslı da fakirlere yardım 
hususunda çok çalışanlardandır. 

Bütün mektepler gezilmiş. binal~ 
nn en ufak ihtiyaçlan bile tespit edil 
miş olduğu gibi yoksul çocuklara 
cers levazımı. hastalarına ilaç veril. 
mektedir. Yardım kolları, bUyUk kü. 
çük yoksulların evlerine kadar git.. 
mekte ve her türJU muavenette bu
lunmıya çalışmaktadır. 

-- - --- -·- ·------
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Hastahaneden Sonra 
Kadıköyüne Geçtim 
Bu müessesede çok yerinde ve 

çok kuvvetli bir disiplin 
vardır. Hiç kimse vazüesi başın -
dan keyfince ayrılamaz. Onun için 
evlatlarım açıkça gelemediler. 

Kimi 18 inci servisin köşesine, 
kimi daha ileriye giderek (Zuhu
rat Baba) şosesinin köprüsü ya-

- Nihat! dedi. Demek ki Tıbbı 
terkediyorsun? "Felsefe tezi hazır 
lıyacağım" daha doğt).lsu "Osman
lı mahallesinde 'Salyangoz sataca
{.ıım" diye ömrünün istikbalini, i~ 
tikbalinin ömrünü ayaklar altına 
alıyorsun! Rahmetll hocamın kul-

• landığı tabiri aynen söyliyeyim, 

kınında ellerimi öpüp ayrıldılar. 

Benim başka mühim bir işim gü
cüm olmadığı için bu insanların o 
andaki psikolojik durumlarını §ÖY 
le bir tetkik ettim, anladım ki, hic 
ranlannı boğazlannda dü_ğümlemi
ye çalışıyQrlar, ağlamamak için var 
kuvvetlerini laf kalabalığına boğu
yorlardı. Biribirimizin kardeşi, da· 
y1şı, ~baSJ., amcası değildik. Fakat 
ıma, baba ocağından dönmez gur. 
betlere gidenlerin aClSl ile biribiri
mizden ayrıldık. Ben yaşta olanlar 
pek iyi bilirler: Sultan Hamit dev
rinde Yemene gönderilen vatan 
yavruları nasıl aynlırlar idise öyle 
ayrıldık. Döndüm, döndüm arka
ya baktım. Baktım, baktım el sal
lıyanlar gördüm. 

K imselere uğramadan Kadı

köyfine geçtim. Nurullahın 
giydirdiği tertemiz elbiseyi haraç 
mezat okuttum. Yerine ölülerin bi
le - akıl erdirseler - giymekten çe
kinecekleri bir kıyafet düzdüm. 

Hayır! Artık bu ~ekllde yaşama
nın imkan ve ihtimali kalmamıştı. 
Hayatımda gördüğüm kayıtsızlıkla

rın, çektiğim ıstırapların, uğradı • 
ğım hakaretlerin en sunturlusu bu 
ölU yıkayıcılık teklifi olmu~tu. 

Hem bu .. 
- Mademki iyi yemek yapmayı. 

biliyorsun, aşçı yamaklığına gider 
misin! 

Diye safiyane teklifte bulunan 
manav Mustafanın bir tarihte beni 
için için güldüren sö7.lerlne benze
miyordu. O. manav Mustafa idi. tı .. 
mi bilmez, ilmin kadrini tanımaz, 
bön, fakat tertemiz yürekli bir A· 
nadolu evllidı idi. 

Ben, doktor olmak için değil._ 
sırf felsefedeki i~erlmi kuvvetlen. 
dlrsin diye Mülkiye Tıp Fakült~ 
sine girmiştim. Sınıfımın çok değer 
verilen bir evladı idim. O Mmıın
ki te§kiliita göre diploma almama 
l8 ay ko.lm\§ken Darülfünunun ~ 
debiyat ve felsefe doktoraşi gelmii. 
nezih Ustadun Tevfik Fikret mer-
humun a:rzu ve i§aretince bir teı; 
ha\ırlnmak kaygusuna dü~üştüm. 

Edebiyat ve felsefe fakülte • 
tcsinde sınıfımızın birincisi 

Filibeli Mehmet Nizami idi. Fili
beli Nizami, merhum Ahmet Rasi. 
min damadıydı. Diyarbakır kültür 
direktörlüğünde iken öldü. 

O (Hüsnü) Melul) ünvanlı man-
zumesini işleyip yontarken, ben de 
Fikrctin (Tarihi Kadim) ine nazi
re olarak (Serabı Emel) i hazırla
mak Uzere Tıp FakUltesini terkct
nliye karar verdim. 

Hiç unutmam. Dinle! Sen de u
nutma. TaşQiknamemi imıalat -
mak üzere beni çok ıeven teşrih 
profesörümüz Mi\~ilr Paşa mer
humun yanına girdiğim zaman, ci
ğere işliyen bir bakışla beni süzdü, 
süzdü de: 

dedi ki: Herif! Senin gibi hfilyacı 
sersemlere galiba eşşek! denilir. 
Bu sevdayı bırak! Sınıfının güzide
sisin. Elindeki nişteri iyice kulla
nacak bir istidat görüyorum. Bu
rayı terketmen çok yazık olur. 

Önijme bakt,m. Boynuqıu bük
tüm. Kararımın katUiğini söyle-
dim. Ellerini öpüp ~albi üzülme
den U\SdiknamE:mi :imıalamasın1 

rica ettim. 
- Oğlum! Bu iş isteğim hiltıfı

dır. Fakat ısrarına dayanamadım. 
Al bakalım, öyle olsun. Fakat iler
de - öyle olduğunu asla istemem 
ama bu kararından pişmanlık 

duyduğun günler olursa bu saati 
ve beni hatırlamayı unutma! 

A h aziz ve muhterem hocam 
ah! Aşçı yamaklığından, 

gassalliğo kadar nice nice tecelli
lerle karşıla tıkça hep seni hatırla 
dım. Hep, titreyen ellerinle imr.a
laaığın tasdiknameyi aldığım da
kikayı ve sözlerini andım. Anla· 
dm, değil mi? dinle! Ama dur. 
Göğsüm daralır gibi oldu. Biraz ne-
fesim azaldı. Hay koca üstadım, 

faziletli mürşidim Mazhar Paşa 

hay! ince kullanmak tstiı;lçıdı gör
düğiln elimdeki nişterle bak şimdi 
kendi hay•tımı şarha şarha, lime 
lime deşip seriyorum. Dur! biraz 
nefes alayım. Kalbim burkuluyor. 
Yoruldum galiba. Kabristanlıktan 
olmasın? Eğer bu yorgunluk biraz 
daha sürerse bir şi~e aldırıver. Sa
na birçok eski ~rkı okuyayım m\? 
Merak etme, avaz avaz haykırıp 
apartımanı ayaklandırmamj Kür
dili hicazkıirdandır: 
Aşığın zahmı dcrunu ezelinden i ·

Jc:r 
Bir açık yareye doktor vurulur mu 

niştu! 

!3ilmiyenler bunu sahi r.ımnedcr 
lcr. Doğrudur, bir açık yaraya niş 
ter vurulmıız ama gönül ve hayat 
y'1ralarına ister ııçık olsun, ister 
kapalı - satır bile vurulur. Çünkü 
bu yaralar ba§ka türlü sağalmaz. 
lar. 
!(.albi sevdazedeler ah ile daim in

ler 
!Jir açık yıireye doktor vurulur mu 

nişter? 

Yorgunluğum geçti yahu! Hay 
ıa~{lyasın erenler! Anlıyorsun, de
~il mi? Dinle! 

• .... 

A yağıma geçirdiğim pQstal
lar na acayip! Ve ne rütbe 

iri! Aıtars~, partal eekot; kuru 
Jtalçalanmı, vücudümü kambur 
eumbur şekle sokan ne tuhaf bir .. 
fey! 

Harap ve ucuz olması istendiği 
için tabii, düğmeleri de yok! 

Yirmi paraya tedarikledlltiın bir 
çengelli iğne ile iki yakamı - hiç 
olmaısa bu suretle olsı.m - bir a .. 
roya getirip tutturdum. 

( A rkns1 Var) 

(HİKAYEDEN :MABAT) 

Babalık 
Vazifeleri 

(Başı 6 mcıd:a) 

S atır beşiğin yanındaki ma
sada duruyor, garip bir da

vetle pırıldıyordu. 
- Oh! Hayır! Galiba delirdim. 

Yapanııyacağım! Çok güç! ... 
Satırı masanın altına fırlattı. 

ve kendini dışım attı. Fakat dışan 
da da ayni vızıltılar beynini oy
ınaya başladı: 

_....Nihayet.. Nasıl?. Ben onu se
viyor muyum, sevmiyor muyum? 
Onu zengin ve mesut edecek ka .. 
dar seviyor muyum sevmiyor mu .. 
yum? O halde? Ona musiki ve 
dans muallimleri tutabilecek ve o
nu bir domoiselle olarak yetiştire
bilecek miyim? Öyleyse? Öyleyse? 
Madam Pe - de - Hade gibi otuz ya 
şına girdiği vakit yaptığım işten 
dolayı bana teşekkür etmiyecek 
mi?. "Znvalb babacığım? 4,iiyec~k 

ti ... Babam beni ne kadar seviyor 
du. Kollanmı kestiği giln çok ıstı
rap çektiydi!.. Faknt onun QU ha-
reketi sırf benim saadetim içindi. 
Hayatımda hiç bir sefalet ve yok
sulluk görmedim. O akıllı, feda
kar, ve uzağı gören bir adamdı! 
Allah ona cenneti mekAn etsin!." 

Mikeu, istikbalde kızının söyll
ycccği bu sözleri şimdi işitiyor gi· 
bi oldu. Bir kurtuluş nidası çıkar 
dı: Artık bu işi ynpacak kuvveti 
kendinde buluyorclu.. Çabuk! Ça-
buk! &ıtırı 

M ikcu kapıyı itti ve beşiğe 
doğru yaklaştı. Kızını be

şikten kaldırarak masaya koydu 

BULMACA 
Evvelki günk_ü buimacan.m halll 
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ı - Bir kitme& hayvanı - Tıkaç 
2 - Misafirhane - Nc~cli 
3 - Bir nevi derviş 
4 - Katar - MağlQp 
5 - Bir peygamber adı - Lltifecl 
6 - Yemek - Yeis 
7 - Hubub;ıt satan 
8 - Kcn4imizl görürüz - Küçücük 
9 - Damarlarımızda akar - Nota 

10 - Makedonyada bir .kasaba - Şüptıe 

* l"UKAGDAN AŞAGI: 
ı - Meraıdan kaçmak 
2 - Yerlcım~ - Matem 
3 - Erkek adı - Valde 
4 - Vukubulıın - Fasıla 

5 - Zarf 
6 - Gecel~Yin denizin parıltısı 
7 - Maşnı.ba, kova yapan i~çi 
8 ....,.. J{~a zaman - Tahta ayakkabı 
9 - Dilek - Pergambcr adı 

10 - Emir sigası - Kıyafet 

A~ık Teşekkür 
Bir, çok mütehaşsıs doktorların 

çare bulamadığı 1 e§imin rahat
sızlığına Antalya hastanesi nısaıye 

mütehassısı doktor l3ay Mmmar ça
re bulmuştur. Elinin çabuRluğu, has 
tasına ola.n şefkat ve cidden mesle
ğinin erbabı olup ağrısız ve acısız 
tedavi ettiğinden ötürü kendisine ve 
hastane ba§hekimi Bay Hayriye al~ 
nen teşekkürü bir borç bilirim. 

Antalya nüfus müdürü 
Durmuş Turkmenoğlu 

1- 2 - U38 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Banlçası Ti.irk Anonim Şirketine Birinci derece ve 
şırada ipotekli olup tamamma Uç yemlnll e?li vukuf mari{~~ile 1770 

- Bin yedi yüı yetmiş - lira kıymet takdır edilmiş olıın Kuçuk Mus .. 
tafapaşada Gül camii mahallesinde . eski Cami yeni Hisaraltı. soka~da 
sağ tarafı KömUrcü Mustafa bah~ı. SQl tarafı bakkal H&m~ı han~sı, ar
kası Ibrahim hanesi, ccphe.ai Hisar dibi oaddesile mahdut eskı 9 yenıHNo. 
ıu bir ba_p hanenin evsafı; Kapıdan girildikte mermer bir taşlık, altı bod
rum olan bir oda, tulumbalı kırmızı çini bir mutfak, bir aydınlık ma
halli. Birinci kat: Gusulhane ve helayl müştemil merdiven başı uzc
rinde yüklü dolaplı bir oda, lkinçi lcat birinci katın aynidir, Uçüncü 
kat~ Bir oda; bir 'Sandı~ gd§.Sl ve bir tar~ mevcut Qlup içinde elektrik 
mevcuttur. Cephede bir çıkma vardır. Umum mesahası 37 metre murab 
baı olup bundan 4 metre murabbaı aydınlıktan ibaret bulunan bir bap 
hanenin 4\mamı açık artırmaya kon muş olup ilan tarihinden itibaren 
•artnamesi herkes tarafından görüle bilecek ve d~rt .Mart 938 tarihine 
rnstlıyan Cuma günü saat 14 den 16 kadar daırcmızde açık artırma 
suretile satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanu
nu hükümlerine tabi olduğundan llle zkiir kanunun 15 inci maddesine tev 
!ikan ikinci bir artırma yapılmaksızın gayrimenk~l, yukarıda yazılı 

günde en fazla artıranın üzerinde bırakılacaktıt. Artırmaya ~ştirak iç~n 
muhammen kıymetin yüzde yedi bu çuğµ nisbetinde pey akçesı v~ya l\!ıl
li bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek Uızımdıi-. Biriken bina 
vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf icaresi satış be
delinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bçdeli müşteriye aittir. Sat1ş be
deli peşin ödeJllek lazimdır. icra ve lflas kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alalrndarların gayr~menkul ü
zeriQdeki haklannı ve hususile faiz ve masraJlarına dair olan iddiaları
nı evrakı müsbitelerile birlikte 2o gün içinde dairpmize bildirmeleri la
zımdır. Aksi haldı:; hakları tapu sicil lcrile s~bit olmşdıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Altı.kadarların işbu kanun llladdesine uy
gun surette hareket etmeleri ve daha fazla malUmat almak ist~yenlerin 
934/2426 dosya No. sile dairemize müracaatları ilan olunur. (603» 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
işbu 9ayrlmenkulü satın ala"lar 

bankaca takdir edilecek iuymetin 
kendilerine ikrazatta buhınulabilir. 

arzu ederlerse 
% 50 si kadar 

Aslan ve Esklhİsar istanbul Kqmutanhğı --ı 
Müttehit Çimento ve Su Kireci llônları 

Fabr~kala~ı Anonim lh~le gilJliı talibi çıkmayan ve iha 
Şırketınden : lesi ıo gün uzatılan 5ŞOO kilo pilav-

1 ~ A N • lık ve 4200 kilo çorbalık plrincln 
Ticaret Kanununun muaddel 389 açık eksiltme ile iha'leai 3 şuMt 938 

ıncı maddesi ~e. şirket dahili muk~~e Per§embe günü saat 16 da yapılac'1k
lenamesi mucıbınce #lan ve ~ıhı: tır. Muhammen bedeli 5500 kilo 
sar ~üttchit Çi~ent? ve ~u. K1recı pilavlık pirincin 1210 lira, 4200 kilo 
Fabnkalan Anonım Şırkctı hıssedar.. çorbalık pirincin 840 liradu-. ilk tEr 
ları aşi1,ğıda yazılı ruznamede muhar minatları mecmuu 154 liradır. Şart 
rer husus~tı müzakere eylemek iizere namesi her gün öğleden evvel kom.iş 
18 Şubat 938 tarihine mtisadif Ouma yonda görülebilir. Isteklileriniq ilk 
günü saat 16 da GaJatada Agopyan teminat makbuz veya mçktm>lan ile 
hanında Şirket merkezinde inikat e;. 2490 Silyılı kanunun 2 ve 3 Unçü mad 
deçek f evkaJi.de. Heyeti Umumiye iç- dclt::rinde yazılı vesikaları ile iha -
tiqının~ davet olunurlar. le günü vakti uayyeninde Fındık: 

Ruznamei Müz.kerat lıda Komutanlık Satmalma Komia-
1 - ~ir)cet sermaycsip.in tezyıdi yonuna getm!Jeti. (478) 

ve tezyldı sermay~ neticesinde ihraç 
9lunacak yeni hisse sencdatmın şir
ket hissedaranına sureti tevzii hu

ve kollarını sıvadı. Sonra eğilip sa 
tın aldı ve kolunu kaldırdı. Oh! 
Satırın altında sanki altından bir 
tepenin yükseldiğini görüyordu .• 
Saadet .. Ne e .. Zenginlik! 

- Ne yapıyorsun, sefil! 

Harici Aslteri Kıtaat 
llcSnları 

susunun müzakeresi, 

Unoü maddesinin aşağıda yazıldığı ü. 
ıere tadili: 1 

2 ...... Şirket m-µkavelenıımesinin 14: 

••1!!111!1!••-------• (Mezkür maddenin şekli hazrrı -

Ankara ikinci noterlifine: Ankara 
da Seçkin ftoknğmda 1...3 numaralı ma 
ğazada kain (Ankara şark pazarı 

Hasan Tahsin ve Hüseyin Hüsnü A. 
kçr Kar<le~er ve Abdullah Şefik 1{8k 
lü) kollektif uirketl unvanlı şirkette 
merhum zevcim Abdullah Şefik Kök 
lüy~ ™t hissemizi bütün hukuk ve 
v~ça.ibi ve dmQln ve matlfıbatı ve bil
cümle mükellefiyetlerile beraber na.
mıma asaleten ve küçük çocuklanm 
namına vcliiyeten bu kerre yüksek 
dairenizde imu ettiğim beyanname 
mucibince Hamdi Köklüye devir ve 
temlik eylşmi§ olduğuından keyfiye
tin alelusul ilanını dilerim. 

Bir el kolunu tuttu. Bu çeşme
den dönen kansının eliydi. 

Mikeu şimdi bir timarhanede
dir. Şüphesiz ki, artık oradan çı-
kamıyacak.. Hergün, arkadaşları
na babalık vazifelerine dair uzun 

Çanakkalede Mst. Mevki birlikl~ 

ri için çorbalı!) komprimedcn v~ ~
tu içerisinde olduğu halde 1400 ki 
lcı komprimQ paznrlıkla alınacaktır. 
Evsaf ve şartları Istanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma 

konferanslar vermektedir. K 
Kızı Louisette büyüdü. On sekiz ~~:!~°:u~~~n gö~~~bil~;adır. 01;.. 

yaşına girdi ve terzi oldu. halesi 12-Şubat-938 cumartesi g\i 
Köyde ona peri elli diyorlar. Fa- nü saat ıı de yapılac:ağı ilan edilmiş 

kat Pe - de - Hade gibi ayakları- se de eksiltmesi bayrama rastladı
le dikiş dikmediği için Touraine'de, ğından 16_ 2_933 çarşamba günü 
a~la bir şatoya sahip olamıyacak- saııt 15 te C>n\lkkaled~ M$t. Mevki 
tır. satın {llma komisyonunda yapılacak 

: "', tır. Taliplilerin teminatları olan 241 

1 Le Am" )""' 0 iı~l lirtı 50 kuruşla ve kanunun 2, 3 üncü 
vaıım ır ıgı ~ maddelerinde yazılı vesikalarla is-

tenilen günde komisyonumuza gel 
idareleri Istanbul Levazım Amirli meler!. (721) (~96) 

5irkctin umur ve masalihi Heyeti U-
mumiye tarafından mansup ve fü;ten 
dokuza kadar fızanan lllilrekkep bjr 
meclisi idareye ihale olunur, Meclisi 
idare iiaalık müddeti üç sene olup he:r 
sene kıdem itibariyle bunların sülüsü 
tecdit olunur.) 

(MezkO.r maddenin tadilden sonra 
alacağı §ekil - Şirketin umur ve ma 
salibi Heyeti Umumiye tarafından 
mansup ve ijçten yedi_y§ kadar Aza_ 
dl\n mür<ikkep bir meclisi idaTeye 
ihale olunur. Meclisi idare azalık 
müddeti üç sene olup her sene kıdem 
itibar:ile bunların sUIUsü tecdit olu
nur.) 

3 - Meclisi !da.re azasının yeni
den intihabı, 

Ticaret Kanununun 385 inci mad-
ğine bağlı müessesat için alınacak 

120 ton pirinç 3-2-9S8 perşembe 
günü saat 14 te Tophanede Satmal
ma Komisyonunda pa2arhkla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
26400 lira ilk teminatı 1080 liradır. 
Şartname ve numunesi Komisyonda 
görülebilir, Jşteklilerin kanuni belge 
!erile twral;xır belli saatte Komisyona 

lstanbul Defterdarhğından : 

gelmeleri, "405,, "564,, 

Galatada Sultan Beyazıt mahall~sinin eski Karamustafapa§a yeni Rıh 
bm caddesinde Galata gümrüğü karşısınd{l evv~lce Inhisar idaresince 
tütün dCPQSU olarak kullanılan l '160 metre murabbaı sana µzerine mşa 
edilmiş olan 187 ila l07 numaralı Ic1iıliye hanı ile altındaki dükkanlar 
(50,001) şlli bjn bir lira bir kuruşla talibi uhdesindedir. Bu bedele yüz
de on beş z~mmı surefüe talip olanların (8626) liralık katt teminat ak
çclerile 7 ........ 2-938 pazartesi günü J;aat on dörde kadar..Mllli Emlak mü
dürlüğünde toplanan Komisyona müracaatları. (lVI.) (600) 

Ankara A.nıl\fartalar ca.<ldeBinde Oa 
fer~ aparbnaıtmm 2 numaralı 
dain"'iıni16 mukime JWia Köklü 

desi m1:1cibinoe ht&sedarlardan Q.ir his 
sesi olanın dahi i§bu müzakereye iş. 
tirak ve rey ita etmiye hakkı vardır 
ve birden ziyade hissesi olan zevabn 
reyleri hisseleri nisbctinde teıayUt 

edm-. 
lşbu içtimada hazır bulunmak isti

yen zevat ticaret kanununun 371 in
ci maddesi mucibince içtima. tarihin
den bir hafta ~vv~l hisselerini §irket 
merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se
nedatı mukabilinde alınacak makbuz 
lar şir~et merkezine tevdiat mahiye
tinde olarak kab\ll edilecektir. 

Istanbul, Sl Kanunusani 1938 
MECLtSI lDARE 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 25 

--8 -~ 
"""' 
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En muannit öksürüklerle 

bronşit, astın, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla.. 

ra vikaye edici tesiri ıaya

nı dikkattir. 

Bütün czanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lstanbul 

Devlet Demiryollar1 Ye limanlan 1$f etme U. idaresi Uinlan 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 gurup mal 
zeme her gurup ayn ayn ihale edilmek şart.ile 4-2-1938 cuma günü saat 
10,30 da Haydarpaşada Gar binası içindeki Komisyon tarafından açık ek 
siltme ile satmalınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği \'esaik ve bizalannda 
~lı muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme giinü saatine kadar komis 
yona müracaatları lllzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haıydarpaşa sat.malma komisyonu tarafından pa 
rasız olarak dağıtılmaktadır. · 

1 - 1600 metre muhtelif ebatta bez hortum muhammen bedeli 1773 lira, 
muvakkat teminatı 132 lira 98 kuruştur. 

2 - 500 Metre yelken bezi (Emprenyc) muhammen bedeli 4750 lira 
muvaknkt teminatı 356 lira 25 kuruştur. 

3 - 4000 metre ince 5000 metre kalın Amerikan bezi muhammen bedeli 
1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 00 Jcuruştur. (299) 

• • • 
Muhammen bedeli 16417.16 lira olan takriben 119 ton muhtelif de

mir ile 5,262 ton (65 adet) demir levha 16-2-1938 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile An karada idare binasında satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1231.29 liralık muvakkat teminat ile kanu 
nun tnyin etiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 18.zmıdır. 
Şartnamele.r parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar

paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (536) 

Kat'iyyen 
l~tiyarl mıyan 

Kadının Sırrı 

45 yaşmda olduğu halde yüzünde 
hiçbir çizgi, hiç bir buruşuk yoldur. 

Cildi açık, yıumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir 
izahı vardır: O da; Viyana Universi. 
tesi profesörü doktorStejskal'in şa. 
yanı hayret keşfi olan "Biocel,. nam 
cevherin sihramiz tesiridir. "Biocel,, 
yumuşak ve buruşuksuz bir cild için 
gayet elzem gençliğin tabii ve kıy. 
metli bir unsurudur. Bu cevher sim , . 
di pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Siz uyurken o 
cildinizi besler ve gençleştirir. Bu su 
retle her sabah daha genç olarak u. 
yanır ve yüzünüzdeki çizgi ve buru
şukluklann kaybolduğunu görürsü. 
nüz. GündUz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremi kullanınız. 

Bütün siyah benleriniz erimiş ve ciL 
dinizi beyazlatıp yumuşatmış ve on 
ya.ş gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 
genç görünmek, taze ve nermin bir 
yUze malik olmak için mutlaka haki. 
ki cilt unsuru olan Tokalon kremle
rini kullanınız. 

,- Annelere müjde -

s. M. A. gerdi 

EMNiYET··- SANDIGI ILANLARI il Fazla istek karşısında piyasada 
mevcudu kalmıyan büyük kutu 

S.M.A. 
net - net 450 Gr. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk dok
torlarımız ana sü
tünün eşi olan ve 

Taksitli Emlak Satışı 
SEMT I Muhammen 

C i n s i kıymeti 

Beşikiaşta Teşvikiye mahallesinde Yekdiğerine makllıp 343 1700 
Hacıemiref endi sokağında eski 6, 6 metre murabbaı iki arsa-
yeni 44, 46, 44, 46/1, 31 No. lı. nın tamamı. 
Çakmakçılarda Dayahatun mahalle- Kargir bir odanın tamamı. 500 
sinde Valde hanında ikinci kapıda 
alt katta eski ve yeni 39 N o. lı 
Kasımpaşada Bedreddin mahalle - Iki katta beş odalı ah- 600 
sinde Aynialibaba sokağında eski 22 şap bir evin tamamı 
yeni 22, 22/1 No. lı 
Ayvansarayda Atik Mustafapaşa ma iki buçuk katta beş odalı 1200 
hallesinde Hamam sokağında en eski kargir bir evin tamamı. 
14, 14 yeni 14 No. lı 
Balatta eski Hocaall yeni Mollaaşki Uç katta beş odalı kargir 300 
mahallesinde Hamam sokağında es- bir evin tamamı. 
ki 57, 57 yeni 57 /1 No.lı 
Usküdarda Arakiyeci Hacımehmet iki katta altı odalı ahşap 500 
mahallesinde Toptaşı caddesinde es- bir evin tamnmı. 
ki 381 mük. yeni 427 No.lı 

1 - Arttırma 24/2/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te ya
pılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verelerin üzerinde kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetin
de pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere
cede ipotekli kalır. (482) 

M. M. Vekaletinden: 
M. M. Vekaleti Inşaat Şubesinde çalışmak üzere 300 lira ücretli bir 

tnühendis, 200 lira ücretli iki Mimar, 140 lira ücretli üç inşaat Fen me
tnuru, 90 lira üchretli iki daktilo ve teksir memuru alınacaktır. istekli
lerin Ankarada M. M. Vekaleti inşaat Şubesine müracaatları. (722)(597) 

Galatasaray Lisesi Ahm 
Başkanhğından : • 
Teminatı Tahmin F. 

Lira K. K. S. --

Safim Komisyonu 

Muhammen miktarı 
Adet 

3 50 5800 Çarşaf 
74 70 5 3200 Sofra örtüsü 

ı 13500 / Peçete 
Galatasaray Lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar yukarıda nevi ve mik

tarı ve tahmin fiyatı ve teminatı yazılı çarşafların yıkanıp ütülenmesi
nin 7-2-938 pazartesi günü saat 15 de Istanbul Kültür Direktörlüğü 
h!nasmda Liseler muhasebesinde toplanan komisyonda pazarlık sureti
lc ihalesi yapılacaktır. Bu işe gireceklerin şartnamesini görmek üzere o
kul idaresine ve bu gibi çamaşır yıkama ve ütüleme işlerini muvaffa
kıyetle başardığına dair resmi daire )erden verilmiş vesika ile Ticaret o
dasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte ko 
ınisvona gelmeleri. (588) 

A ve V vitaminlerini · muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annalere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte-
dirler Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 
Galata P. K . 1097 ye müracaat. 

Istanbul ikinci Iflas Memurluğun 1 
dan: Müflis Kahveci Zade Abdürra- 1 
him ve Tnşçı Zade Yahya masasına 

gelen Hasan Şapçı oğlunun istediği 

8000 lira hakkındaki alacak talebi 

iflas idaresince tetkik edilerek ne

ticede: talep edilen para herhangi 

bir kanuni delile istinat etmediği gi

bi şirket defatir ve kayıtlarında bu 
alacak hakkında bir işaret görüleme 
diğinden mahkemei aidesine müra

caatta muhtar olmak üzere alacak 
kayıt talebinin reddine karar veril
miş olduğu ilan olunur. (4423) 

Istanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Ismail Hasana ait ve 
Çemberlitaş Vezir hanında bulunan 
Trikotajçılığa ait makine parçaları 
ve sair aksam açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

isteyenlerin 7-2-938 pazartesi 
~iınü snat 10 da mezkur handa ha
zır bulunmaları ve birinci arttırma-
da kanuni kıymeti bulmadığı tak
dirde ikinci arttırması 16-2-938 
çarşamba günü saat 10 da ayni yer
de yapılacağı ilan olunur. ( 4424) 

, ' İHTİRA iLANI 
''Kabili terkip boru direği,, 

hakkında alınmış olan 7-1.1936 
günIU ve 2052 sayılı ihtira bera. 
tı bu defa mevkii fiile konmak 
ilzere ahere devril ferağ veya 
icar edileceğinden talip olanla
rın Galata'da, Iktısat Hanında, 
Robert Fe.rri'ye müracaatlan 

ilan olunur. 

OSMANLI BAN KAS 
30 Sonteşrin 1937 Tarihindeki Vaziyet 

A I< T i F 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısım 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıjmeUer 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik . 

İsterlin Ş. P. 

s.000.000 - -

4.861.341 17 4 
1.529.803 1 ı 

4.388.931 1 5 
3.244.900 15 11 
7.919.717 11 3 
2.701.649 - -

850.664 14 3 
592.879 13 -
169.278 7 6 

31.259.166 1 9 
Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

Mes'ul Murahhas 

r 
ve 

Umumi Muhasebe Sefi 
G. DELLA SUDDA -

Bayramda yalnız 

ILA 

p A S I F 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

isterlin Ş. P. 

10.000.000 - -

1.250.000 - -
304.379 16 11 

249.533 3 5 
16.476.032 - s 

1.633.523 18 8 
850.664 14 3 
495.032 8 1 

31.259.166 1 9 

Türki~·c Umum l\1iidürü 
PH. GARELLi 

GA 
Ç kacaktır. 

llCinlarınızı vermekle hem kend·nize ve hem de Kızdaya yar

dım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri : lstanbulda, Postahane ka~ısmda Kızılay sabş bürosu. Tel: 
22653 lstanbulda, Postahane arkasında llancı1rk Şirketi. Tel: 20094-95 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 

Muhammen K . 

1526 Edirnekapı Kariyei 
Atik Ali Paşa 
Silivrikapı Ali Fakih 

E . Bahçivan oğlu 
Y. Neşter 

E. 43-45 Arsa 
Y.49 

390 Açık ar
tırma 

1962 Koç Dibek E. 19 Y. 39/ 1 Dolaplı Kuyusu olan 
Bosatnın 192/ 1920 
His. 200 

280 2045 Edirnckapı Hncı 

Muhiddin 
Kalost Kalfa 6 Arsa .. 

2130 Aksaray Katip Kasım Musalla Cad. E . 152 Mü. Arsa 
Y. 156 

350 ... ,, 

2170 Aksaray Katip Kasım 

2275 Yeşilköy Umraniye 

5057 Heybeli ada 

5776 Kadıköy Osman ağa 

5782 Beyoğlu Feriköy 
İkinci kısım 

7442 Arnavutköy 

E. Langa Bostanı derunu 
Y. Kumsal E. 216 Y. 95 
E . Fenere giden yol 
Y. İrfan iye Gazi Ev-
ranos Saadetli ve 
Gül İbrişim sokaklarında E . 6 
E. Kuyubaşı 44 
Y. Uluğ Bey ve 
Uluç Paşa No. taj: 25 
Kara Dut E . 122 Y. 14 

Çift Cevizler 
Caddesi E. 90/ 9 Y. 56 
Birinci Cadde .. E . 246 Y. 202 

Arsa 200 .. 
' Arsa 6210 Kapalı 

Zarf 

Ahşap harap hanenin 50 Açık ar-
12/ 105 His. tırma 

Üstünde başkasına nit 
ahşap hanesi olan Ku-
yulu arsa 420 " Arsa 1100 Kapalı 

Zarf 
Ahşnp hanenin 
1/ 6 His. 1000 ,, 

Yuknnda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 16/2/ 938 tarihine dü
sen çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrlmübadil bonosiledir. 

Tür H va K rum 

B.UYUK PIY ANGOSU 
Dördüncü Keşide 11 Şubat 938 dedir •• 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •. : 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ••• 

Lokomotif Makinisti 
• 

Alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum M~dürlüğünden : 
Kırıkkkalcde yevmiye ile çalıştınlma.k üzere bir lokomotif makinisti 

alınacaktır. Talip olanların bir istida ile müraca.a.tlan. (339) 

. . . ' ' .~ .. . ~ .... ~·· 

ÇOCUKLARA 
• 

Bu havalarda cebinizde 

muhakkak bir kutu 

p 
/-\ i 

bulundunınuz. 

Boğaz hastalığına tutulmM 

ağrıyan boğazınız iyiletir. 
Fiatı her yerde 25 kuruştur. 

. ,·~~r~ 
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Umum Türkiye 

VE 

Balkan HükGmetleri 

iÇiN 

Toptan Satı§ Yeri: 

ÖZİŞ 
ECZA DEPOSU 

ISTANBUL 

'"" ı. 2. 938 

BiZ, YENi NESiL SAGLIGIMIZI, SIHHATIMIZi, TARAVETIMIZi ve NEŞEMİZİ 
11 FEMİL .. ve BAGLARINA SiGORTA ETTiK. 

Şu insafsız tabiatin yalnız biz kadınların narin vücutları üzerine yüklediği ve hayatta yaşadığımız her otuz günün laakal dördünü öldüren (Adet zaman)ı dediğimiz üzüntülü vakit-
lerimiz (FEI\IİL) sayesinde rahat ve emniyete kavuştu. • 

Allahım! Hakikaten talihsiz annelerimiz neler çektiler ... Onlar için adet zamanı engizisyon zulmü kadar bir bela idi. Hayat arkadaşları olan habalanmızdan bile gizli, o kirli bezleri 
karanlık ve havasız yerlerde sanki bir cinayet eseri imiş gibi saklayıp gizlice yıkamak, kurutmak, ütiilemek ve tekrar az çok mikroplu bir şekilde kullanmak. Bu yüzden ömürlerinin niha
yetine kadar birçok hastalıklarla mücadele etmek .. Ah! çekmek, inlemek!.. 

Nihayet bizlere modeni bir şekil diye pamuk tampon kullanmayı öğrettiler. Halbuki taba bet bunun da iptidai şekil olan bezlerden daha korkunç olduğunu meydana koydu. Öyle ya; 
kanın harice akmaması, içerde havasız hapsolup kalması, vasatın sıcaklığı dolayısile derhal kokmıya, yani dakikada milyarlarca mikrobun üremesine ve bunların uzviyetimizin her tara
fına yayılıp nesciınizin ve cildimizin taravetini bozmasına yüzümüzü, yanaklarımızı solgun ve renksiz bir şekilde göstermesine en birinci sebep teşkil etmez mi? Bu defa bizler hakikati 
hilmiyerek zahiri şeklimizi kurtarmak için bir alay kremler, pudralar ve rujlar kullanmıya başladık. Fakat bugün oh!. Binlerce şükürler olsun .... 

İşte biz, yeni nesil'S8ğlığımızı, sıhhatimizi, taravetimizi ve neşemizi (FEMİL) ve BAGLARINA sigorta ettik. (FEMİL) ne ideal bir icat! Ayda ufak bir para mukabili alacağımız bir 
kutu (FEMİL) bizi her zahmetten kurtaracağı gibi evde, işte, mektepte, vazifede, seyahatte, baloda ve sporda vücudümuza bütün rahat ve serbesti verecek ve ömrümüz oldukça hiçbir 
zaman rahim ve sinir hastalığı gönniyeceğiz ve evlat saadetin ~on dP m~hrnm kalmıyacağız. Her zaman genç, dinç ve neşeli kalacağız. 

Sevgili Bayanlar; (FEMİL) ve Bağı bizlerin ebedi biricil. hayat ve hilkat dostudur. Bunu her şeyinizden daha kıymetli tutun ve daima adet zamanlarınızda bütün dünyanın münevver 
Bayanları gibi candan gelen bir sevgi ile kullanınız. 

Her eczane, parlümöri ve tUhafiye mağazalarında, kadın berberlerinde ve alelumum büyük ticarethanelerde hizmetinize hazırdır . . . 
VİLAYET ve KAZA MERKEZLERİNDE UMUMİ SATIŞIMIZI YAPMAK Arzu Eden Tüccarların 

İSTANİUL1 ÖZIŞ ECZA DEPOSU ADRESİNE MÜRACAATLARI 
iSMET ECZANE VE LABORATUVARI 

------

Kaşelerinin Tesirini Öğrenenler 
Baş, Diş, Adale Ağrllarını Unuturlar. 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi 
HASTALIKLARA KARŞI BiLHASSA MUESSIRDlR. 

Terkibi ve tesirindeki ıür'at itibarile emsalsiz olan GRIPINin 
10 tanelik yeni a.mbalajlarmı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

>lan ağrılara karşı ihtiyatlı bu1unmuf :>luraunuz 

icabında gü1tde l kaşe ahnabilir. 
Takrtlerinden sakımnz ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. .. .. .., .. .. .. .. 

ISTANDULDA EMSALSiZ ve HAKiKi BiR INKILAB ! 
Şu~atın 2 nci yarınki Çarşamba akşamı 

Son zaman' arda Avrupa radyoııunda parlak b · r muvaff a..~i
yet 1e kendilerini dinleten genç ve meşhur 14 yaşındaki yıldız 

P DY 'nin İştirakile 

TAPYA • O©tM·AN 
O R KES 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMA TIZMA 

ve bütün ağrllarını dindirir. 

'~ -----------· " Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonundan : 
Mutıarnıneıı mıkt.arı Munammen tıyatı llk tem.natı 

Kilo Kuruş Lıra K. 
2000 30 72 00 
3000 12 

Kendini üşüt

müştü. Bir kaşe 

SEFALİN 
aldı. Hiç bir 
§eyi kalmadı •. 

Oıütmekten · husule gelen bütün a9rıları 

GRİP NEZLE 'yi derhal geçirir. 
1 . 

BAŞ, DİŞ ağrılarına tesiri kat'idir. 

raklitlerinden sakınınız. 
l=:r'7S\nPlerClen 1 - 12 ' ik ambalaHarım ""'~'""•?:. -Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden: 


